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पे्रस विज्ञवि 

विषय: भ्रष्टाचाय विरुद्धको अन्तयाावष्डम ददिस कामाक्रभ सम्ऩन्न । 

 

आज अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामाारमको सॊमकु्त 
आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बफरुद्धको अन्तयाावष्डम ददिस २०१९ ‘भ्रष्टाचाय बफरुद्धको सहकामा, सशुासनका राबग 
अऩरयहामा’ बने्न भूरनायाका साथ भनाइएको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सबाहरभा 
आमोख्जत विशेष कामाक्रभभा प्रभखु अबतबथका रूऩभा भाननीम उऩप्रधानभन्री एिॊ यऺाभन्री ईश्वय ऩोखयेररे 
सम्िोधन गनुाबएको बथमो बने उक्त कामाक्रभको अध्मऺता आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त निीनकुभाय 
ख्घबभयेरे गनुाबएको बथमो।  

 

कामाक्रभभा प्रभखु अबतबथ भाननीम उऩप्रधान एिॊ यऺाभन्री ईश्वय ऩोखयेररे आमोगको आगाभी ५ िषे 
सॊस्थागत यणनीबत २०७६/७७–२०८०/८१ सभेत विभोचन गनुाबमो । उक्त अिसयभा उहाॉरे आमोगको 
काभको प्रशॊसा गदै भ्रष्टाचाय बनमन्रण तथा योकथाभ य सचेतना अबबिवृद्धभा आमोगरे उल्रेतम कामा गयेको 
भहससु सयकायराई बएको फताउनबुमो । भन्तव्मकै क्यभभा उहाॉरे कुनै ऩबन तह िा ऩदका याजनीबतक 
व्मख्क्तत्िहरु भ्रष्टाचायजन्म कामाभा सॊरग्न बएभा याजनीबतक नेततृ्िरे कुनै ऩबन वकबसभको सॊयऺण नगने बन्दै 
याजनीबतको सॊयऺणभा हनुे गयेको बबनएको भ्रष्टाचायरे कुनै ऩबन छुट नऩाउने सयकायको स्ऩष्ट धायणा यहेको 
जानकायी गयाउनबुमो । साथै उहाॉरे व्मख्क्त, घय, ऩरयफाय य सभाजफाटै असर सॊस्कायको विकास गना सके भार 
सशुासनमकु्त सभाज बनभााण हनुे कुयाभा जोड ददनबुमो । भ्रष्टाचाय बफरुद्धको अन्तयावष्डम भहासख्न्ध २००३ 
प्रबत नेऩार सयकायरे प्रबतिद्धता जनाई भहासख्न्ध कामान्िमनका राबग नीबतगत तथा सॊस्थागत व्मिस्थाऩन गदै 
आएको फताउॉदै सशुासन प्रिद्धानभा सयकायी, गैयसयकायी, नीबतगत ऺेर य नागरयक सभाजको सभन्िमात्भक 
ऩहरफाट भारै भ्रष्टाचाय बनमन्रण बई मस्ता ददिसहरु भनाउनकुो औख्चत्म साथाक हनुे फताउनबुमो।  

 

कामाक्रभका अध्मऺ भाननीम प्रभखु आमकु्त निीनकुभाय ख्घबभयेरे प्रत्मेक िषा बडसेम्फय ९ का ददन भनाइने 
मस ददिसराई भ्रष्टाचाय बफरुद्धको ऊजाा निीकयण गने ददनको सॊऻा ददॉदै आमोगको २९ िषाको इबतहासभा 
अख्घल्रो िषाराई भदु्दा दामय य अदारतको पैसराभा आमोगरे ऩाएको सपरताको आधायभा सपरतभ िषाका 
रूऩभा हेरयएको जानकायी ददनबुमो । सोही कामाक्रभभा उहाॉरे आमोगफाट सञ्चाबरत ‘ख्स्टङ अऩयेशन’ य -मावऩड 
टाक्स पोसा’ को प्रायख्म्बक ऩरयणाभफाट भरुकुको प्रशासनको आन्तरयक अिस्था सन्तोषजनक नयहेको फताउन ु
बमो । साथै उहाॉरे आमोगरे भ्रष्टाचायराई साना ठूरा नबनी भूल्मको आधायभा जनुसकैु तह िा स्तयको 
भ्रष्टाचायराई कानूनी दामयाभा ल्माइने फताउनबुमो । स्थानीम तहभा बएको िा हनुसक्ने अबनमबभताका 
सम्फन्धभा आमोगरे हारै ६१ फुॉदे सझुाि ददएको व्महोया स्भयण गदै मसभा सफै ऩऺको सवक्रम एिॊ 
सभनि्मात्भक सहमोग यहनऩुने फताउनबुमो।  

 



सोही कामाक्रभभा नेऩार सयकायका भतुम सख्चि रोकदशान येग्भीरे भ्रष्टाचायभकु्त सभदृ्ध याष्ड बनभााणभा 
प्रबतिद्धता जनाउनबुमो । उहाॉरे सशुासन, विकास य सभ्म सभाज बनभााणभा सहमोग गनेराई ऩयुस्कृत य 
भ्रष्टाचाय तथा अबनमबभतता गने दख्न्डत हनुे प्रणारी स्थावऩत गना सफै एकजटु हनुऩुने फताउनबुमो।  

  

उक्त कामाक्रभभा ट्रान्सऩयेन्सी इन्टयनेशनर नेऩारका अध्मऺ खेभयाज येग्भीरे भ्रष्टाचाय अनबुबूत सूचकाॊकभा 
नेऩारको स्थान अन्म देशहरुको बन्दा कभजोय यहेको तथ्म स्भयण गयाउॉदै प्रबतफद्धताराई व्मिहायभा उताना 
सके भार भरुकुभा सशुासन स्थाऩना हनु सक्ने फताउनबुमो।  

 

सोही अिसयभा स्िागत भन्तव्म याने  ेक्रभभा आमोगका सख्चि भहेश्वय न्माऩानेरे नेऩार सॊमकु्त याष्ड सॊघको 
सदस्म याष्ड य भ्रष्टाचाय बफरुद्धको अन्तयाावष्डम ऩऺ याष्डसभेत बएकोरे नेऩारको ददगो विकास रक्ष्मको 
ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु भध्मे भ्रष्टाचाय बनमन्रण ऩबन एक यहेकारे याज्मका सम्ऩूणा अिमिहरुको भ्रष्टाचाय 
बनमन्रणभा सवक्रम सहबाबगता हनुऩुने फताउनबुमो । भरुकुभा खस्कॉ दो प्रशासबनक सॊस्कायराई सदुृढ गयी 
जनताभा प्रबािकायी सािाजबनक सेिा प्रबाि गना नसक्दा याज्मको साथाकताभा नै प्रश्न उठ्न सक्न े फताउॉदै 
भ्रष्टाचाय बनमन्रण गयी सशुासन स्थाऩनाभा सम्ऩूणा सयोकायिारा ऩऺहरू एकजटु हनुऩुने फताउनबुमो। 

  

कामाक्रभभा रोक सेिा आमोगका भाननीम अध्मऺ, भाननीम प्रभखु बनिााचन आमकु्त, यावष्डम भानि अबधकाय 
आमोगका भाननीम अध्मऺ, यावष्डम भधेसी आमोगका भाननीम अध्मऺ, भाननीम भहान्मामाबधिक्ता, अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम आमकु्तहरु, सॊघीम सॊसदका भहासख्चि, सिोच्च अदारतका भतुम 
यख्जष्टाय, यावष्डम ऩनुयब्नभााण प्राबधकयणका प्रभखु कामाकायी अबधकृत, ख्चवकत्सा ख्शऺा आमोगका अध्मऺ, नेऩार 
सयकायका सख्चिहरु, सयुऺा बनकामका प्रभखुहरु, सािाजबनक, सॊघसॊस्था तथा प्रबतष्ठानका प्रभखुहरु य भ्रष्टाचाय 
बफरुद्ध वक्रमाशीर सॊघ सॊस्थाका प्रभखुहरु, विबबन्न सञ्चाय भाध्मभका प्रभखुहरु तथा याष्डसेिक 
कभाचायीहरुरगामतको उऩख्स्थबत बथमो। 

 

प्रिक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


