अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७८।०९।०२ गिे ।

प्रेस मिज्ञमि
विषम: अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त श्री

ु
प्रेभकुभाय याईद्वाया भ्रष्टाचाय विरुद्धको सॊ मक्त
याष्ट्रसङ्घीम भहासख्न्धका
ऩऺ याष्ट्रहरूको निौँ सम्भेरनराई सम्फोधन।

इख्जप्टको शाभ एर से इख शहयभा मभमत २०७८/०८/२७ गतेदेख्ख २०७८/०९/०२ गते

ु
(तदनुसाय २०२१ मडसेम्फय १३ दे ख्ख १७) सम्भ सञ्चारन बइयहे को भ्रष्टाचायविरुद्धको सॊ मक्त
याष्ट्रसङ्घीम भहासख्न्धका ऩऺ याष्ट्रहरूको निौँ सम्भेरनको अिसयभा नेऩारको प्रमतमनमधभण्डरका
प्रभुख तथा अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त श्री प्रेभकुभाय याईरे
नेऩारको तपफफाट कामफक्रभराई सम्फोधन गदै आफ्नो भन्तव्म प्रस्तुत गनुब
फ एको छ।
कामफक्रभराई सम्फोधन गनुह
फ ॉद
ु ै भाननीम प्रभुख आमुक्तरे भ्रष्टाचायरे सभाजको स्थावमत्ि य

सुयऺाभा मनम्त्माउने च ुनौती य खतयाप्रमत नेऩार ख्चख्न्तत यहे को फताउनुबमो। भ्रष्टाचायरे ददगो

ँ
ॉ दै िहाॉरे भ्रष्टाचाय सफै दे शको शरु
विकास य विमधको शासनराई ऩमन खतयाभा ऩाने कुया औल्माउ
यहे को तय विकासोन्भुख दे शका रामग मो अझ फढी घातक बएको उल्रेख गनुब
फ मो।भ्रष्टाचायरे

असभानता य अन्मामराई स्थान ददई विकासोन्भुख याष्ट्ररे प्राप्त गने िैदेख्शक सहामता य रगानीराई
मनरुत्सावहत गदै गरयफी न्मूनीकयण य विकासभा सभेत ठू रो

असय ऩुर्माएको विचाय व्मक्त

गनुब
फ मो।
कामफक्रभभा फोल्दै भाननीम प्रभुख आमुक्तज्मूरे भ्रष्टाचाय अफ स्थानीम सभस्मा भार नबई एक

अन्तयाफवष्ट्रम सभस्मा यहे को य मसरे सभाज य अथफतन्रभा प्रमतकूर असय ऩाये को हुॉदा मसको
योकथाभ य मनमन्रणका रामग अन्तयाफवष्ट्रम प्रमतिद्धता, सभन्िम य सहमोग आिश्मक यहे को कुया
ु
फताउनुबमो।भ्रष्टाचायविरुद्धको सॊ मक्त
याष्ट्रसॊ घीम भहासख्न्ध कानुनी रूऩभा फाध्मकायी भ्रष्टाचाय
वियोधी औजाय विकासका रामग एक अदद्वतीम उऩकयण यहे को िहाॉरे उल्रेख गनुब
फ मो। मसै

तथ्मराई भनन गयी नेऩाररे २३ पेब्रअ
ु यी २०११ भा भहासख्न्धराई अनुभोदन गये को तथा

भहासख्न्धको ऩऺ याष्ट्र बएऩश्चात नेऩारभा भ्रष्टाचाय मनमन्रणको विषमराई सॊ िैधामनक, सॊ सदीम,
न्मावमक, सॊ स्थागत य प्रशासमनक प्रणारीफाट सम्फोधनको प्रमास बइयहे को सभेत फताउनुबमो।

सोही अिसयभा फोल्दै भाननीम प्रभुख आमुक्तज्मूरे नेऩारको सॊ विधानरे सुशासनको यऺा गने

याजनीमतक य शासन प्रणारीसम्फन्धी नीमतहरू अिरम्फन गनफ य सािफजमनक सेिा य सुविधाभा

जनताको सभान य सहज ऩहुॉच सुमनख्श्चत गनफ याज्मराई मनदे शन ददएको फताउनुबमो। याजनीमतक,
प्रशासमनक, न्मावमक य साभाख्जक रगामत सफै ऺेरभा हुने भ्रष्टाचाय य अमनममभतता मनमन्रणका
रामग प्रबािकायी उऩाम अिरम्फन गनुऩ
फ ने सॊ िैधामनक व्मिस्था यहे को सभेत िहाॉरे उल्रेख
गनुब
फ मो।

नेऩाररे सन् २०१२ भा UNCAC को कामाफन्िमनका रामग यावष्ट्रम यणनीमत य कामफमोजना

अऩनाएको फताउॉदै िहाॉरे सॊ िैधामनक मनदे शनहरू य UNCAC कामाफन्िमन यणनीमत य कामफ
मोजनाको आधायभा भहासख्न्धसॉग साभञ्जस्म कामभ हुने गयी करयफ दुई दजफनबन्दा फढी ऐन

कानुनहरू मनभाफण तथा ऩरयभाजफन गरयएको फताउनुबमो। त्मसै गयी, मनजी ऺेरभा हुने स्िाथफको
द्वन्द्व तथा भ्रष्टाचायजन्म गमतविमधराई मनमन्रण गने सम्फन्धी दुई भहत्िऩूणफ विधेमकहरू नेऩारको
सॊ घीम सॊ सदभा विचायाधीन यहे को फताउॉदै िहाॉरे नेऩाररे सम्ऩख्ि शुद्धीकयणविरुद्धको अनुसन्धान

यणनीमत तथा कामफमोजना (२०१९-२०२४) कामाफन्िमन गदै आएको कुयासभेत सम्भेरनभा
जानकायी गयाउनुबमो।
अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग भ्रष्टाचायका घटनाहरूको अनुसन्धान य अमबमोजन गने

ख्जम्भेिायी प्राप्त स्ितन्र सॊ िैधामनक मनकाम यहे को फताउॉदै िहाॉरे भहारेखा ऩयीऺकको कामाफरम,
विशेष अदारत, यावष्ट्रम सतकफता केन्र, सम्ऩख्ि शुद्धीकयण अनुसन्धान विबाग य याजस्ि अनुसन्धान

विबाग ऩमन नेऩारभा भ्रष्टाचाय मनमन्रणका रामग प्रबािकायी सॊ मन्र यहे को उल्रेख गनुब
फ मो।
त्मसै गयी, नेऩारको सॊ घीम, प्रादे ख्शक य स्थानीम तहका व्मिस्थावऩका, सञ्चायभाध्मभ य नागरयक
सभाज जस्ता अनुगभन सॊ मन्ररे नेऩारभा भ्रष्टाचाय मनमन्रण य सुशासन प्रिद्धफनभा ऩुर्माएको
मोगदानको सभेत स्भयण गनुब
फ मो।
नेऩारद्वाया गरयएको भहासख्न्धको कामाफन्िमन सम्फन्धभा सभीऺा गने गयी सन् २०२२ को
जनियीभा तम गरयएको UNCAC को नेऩार सभीऺा कामफक्रभभा नेऩारको तपफफाट ऩूणफ सहमोग

यहने प्रमतिद्धता जनाउॉदै भाननीम प्रभुख आमुक्त प्रेभ कुभाय याईरे कामफक्रभको सपरताको रामग
शुबकाभना य सम्भेरनको उत्कृष्ट व्मिस्थाऩन तथा आमतथ्मको रामग इख्जप्ट सयकायराई
धन्मिाद ऻाऩन गनुब
फ मो।
ु
इख्जष्टभा सञ्चारन बइयहे को भ्रष्टाचायविरुद्धको सॊ मक्त
याष्ट्रसङ्घीम भहासख्न्धका ऩऺ याष्ट्रहरूको निौँ
सम्भेरनभा नेऩारको प्रमतमनमधभण्डरभा अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका सख्चि श्री
तोमभ यामा, प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामाफरमका सख्चि श्री धनयाज ऻिारी तथा
प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामाफरमका सहसख्चि श्री कोशर चन्र सुिेदी सभेतको
उऩख्स्थमत यहे को छ।

प्रिक्ता
नायामण प्रसाद रयसार

