प्रमख
ु आयुक्त माननीय नवीन कुमार घिममरे को ववदाई सम्पन्न !
अख्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगको प्रभुख आमुक्त भाननीम नवीन कुभाय घघमभये नेऩारको सॊववधानको धाया
२३८ को उऩधाया (४) को खण्ड (ख) फभोख्जभ उभेयहदका कायण २०७७ बदौ २९ गतेफाट घनवत्ृ त हुनुहुने बएकोरे
आमोगको कामाारम ऩरयसयभा २०७७ बदौ २८ गते आमोगका ऩदाधधकायी एवॊ कभाचायीहरुको उऩख्थथघतभा एक बफदाई
सभायोहको आमोजना गरयमो ।
बफदाई सभायोहभा घनवत्ृ त हुन राग्नब
ु एका प्रभख
ु आमक्
ु त भा. नवीन कुभाय घघमभये राई भा. आमक्
ु त डा. गणेशयाज
जोशी य भा. आमक्
ु त डा. साववत्री थाऩा गरु
ु ङरे ऩष्ु ऩगच्
ु छा य भामाॉको धचनो उऩहाय प्रदान गनब
ुा मो । सो अवसयभा
प्रभुख आमुक्त भाननीम नवीन कुभाय घघमभये राई आमोगका सम्ऩूणा कभाचायीहरुको तपाफाट आमोगका सधचव श्रीभान ्
सुयेश अधधकायी, भहाशाखा प्रभख
ु एवॊ कामाारम प्रभुख एवॊ ववऻहरुरे ऩुष्ऩगुच्छा य शुबशब्दसहहत बफदाई गनब
ुा मो ।
सभायोहभा फोल्दै प्रभख
ु आमक्
ु त भा. नवीन कुभाय घघमभये रे आपूरे आमोगभा आमक्
ु त य ऩघछ प्रभख
ु आमक्
ु तको
रुऩभा करयव साढे ऩाॉच फषा सेवा गने अवसय ऩाएको य बदौ २९ गतेफाट ४३ फषा बन्दा फढीको सावाजघनक जीवनफाट
नागरयक जीवनभा पकान रागेको उल्रेख गदै मस दौयान आपूरे सदै व एक घनमबाक प्रशासकको रुऩभा काभ गने
प्रमास गये को फताउनु बमो । आफ्नो नेतत्ृ व अवधधभा आमोगरे जघत उऩरब्धी हाॉमसर गये को छ घत सफै आमोग य
आमोगभा कामायत याष्रसेवक कभाचायीहरुको सभूहहक प्रमत्न य मोगदानको ऩरयणाभ बएको उल्रेख गदै कुनै कभजोयी
बएको बए सोको सम्ऩण
ू ा ख्जम्भेवायी आपूरे मरने फताउनु बमो य मस अवधधभा आपुराई प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा
सहमोग गने तथा सकायात्भक एवॊ आरोचनात्भकसभेत प्रघतक्रिमा सहहत याम सल्राह सझ
ु ाव हदने सफै प्रघत धन्मवाद
हदनुबमो । सो अवसयभा उहाॉरे आपूराई ववश्वास गयी ख्जम्भेवायी हदने सम्भाननीम याष्रऩघतज्मू एवॊ सम्भाननीम
प्रधानभन्त्रीज्मू रगामत सॊवैधाघनक ऩरयषद्का ववमशष्ट ऩदाधधकायीहरु प्रघत हाहदा क आबाय व्मक्त गनब
ुा मो ।
आमोगभा यहे य कामासम्ऩादन गदाा साभाख्जक सञ्जार तथा सॊचाय भाध्मभफाट प्रथतुत ववषमहरु आवश्मकता अनस
ु ाय
सूचनाको रुऩभा ग्रहण गने गरयएको तय त्मसफाट घनदे मशत नहुने उल्रेख गदै नेऩारको सॊववधानफाट आमोगराई
प्राप्त कामाऺेत्र मबत्र यही प्रचमरत ऐन, घनमभ, कामाववधधसहहतको कानूनको सीभामबत्र यहे य आमोगरे आफ्नो काभ
गने गरयएको वताउनु बमो । उहाॉरे आमोगको ववकल्ऩ बनेको अझ सुदृढ, सशक्त य प्रबावकायी अख्ततमाय दरु
ु ऩमोग
अनुसन्धान आमोग नै हो बन्ने फुझ्नुऩने फताउनुबमो ।
आपू घनवत्ृ त बएऩघन आमोगका राधग आवश्मक ऩये सातै हदन चौववसै घण्टा आफ्नो ढोका खुल्रा यहने य
उत्साहऩूवक
ा सहमोग गने वचनफद्धता व्मक्त गदै आमोगको नमाॉ नेतत्ृ वराई सदा झै सहमोग गना सफैसॊग आग्रह
गनुब
ा मो ।
सो अवसयभा फोल्दै आमोगका भा. आमुक्त डा. गणेशयाज जोशीरे प्रभुख आमुक्त भा. नवीन कुभाय घघमभये को नेतत्ृ व
अवधधभा आमोग साभूहहक नेतत्ृ वभा क्रिमाशीर यहे को, आमोगको जस अऩजस बाधगदाय ऩघन साभूहहक रुऩभा नै
यहे को, प्रभुख आमूक्तको थऩष्ट य घनमबाक कामाशैरीरे आपु अत्मन्त प्रबाववत बएको य उहाॉरे दे खाएको फाटोभा
आमोग अववचमरत चमरयहने फताउदै आगाभी हदनभा प्रभख
आमक्
ु
ू तज्मक
ू ो य उहाॉको ऩरयवायसभेतको जीवन
सथ
ु वाथ्म य सख
ु भम यहोस ् बन्ने काभना गनब
ुा मो ।

मसैगयी आमोगका भा. आमक्
ु त डा. साववत्री थाऩा गरु
ु ङरे प्रभुख आमक्
ु त भा. नवीन कुभाय घघमभये को कुशर नेतत्ृ वभा
आमोगरे मस अवधधभा इघतहासभा नै अववष्भयणीम उऩरब्धी हाॉमसर गये को उल्रेख गदै उहाॉको खयो य घनमबाक
थवबावरे आमोगको क्रिमाशीरताभा गघत थप्नुका साथै आमोगरे नमाॉ ऩरयचम हदन सऺभ बएको य मो अवधध
भ्रष्टाचाय घनमन्त्रण य सुशासन अमबफवृ द्धभा उल्रेतम प्रगघत बएको फताउनुबमो । आमोगरे उहाॉफाट बववष्मभा सदै व
साथ सहमोग य हौसरा ऩाइनै यहनेभा ववश्वाथत यहदै उहाॉरे प्रभुख आमुक्त भा. नवीन कुभाय घघमभये रे दे खाउनु
बएको गोये टो छोड्ने छै नौ बन्ने फचनफद्धता व्मक्त गनुब
ा मो । साथै भा. प्रभुख आमुक्तको घनवत्ृ त जीवन एवॊ उहाॉको
ऩरयवायको सभेत जीवन सख
ु भम य सथ
ु वाथ्म होस ् बनी काभनासभेत गनब
ुा मो ।
मस अघघ आमोगका सम्ऩूणा कभाचायीहरुको तपाफाट आमोगका सधचव श्रीभान ् सुयेश अधधकायीरे आमोगका प्रभुख
आमुक्त भा. नवीनकुभाय घघमभये रे आमोगभा प्रभुख आमुक्त य आमुक्तसभेतभा गयी ५ फषा ५ भहहना ९ हदन सेवा
गयी ६५ फषाको उभेय हदका कायण अवकास हुन राग्नब
ु एको उल्रेख गदै आमोगको प्रघतष्ठा य गरयभा अमबफवृ द्ध गना
उहाॉको नेतत्ृ वभा आमोग सपर बएको फताउनु बमो । राभो प्रशासघनक अनुबवको जगभा भाननीम प्रभुख
आमुक्तको ववधध य ऩद्दघतराई भूरभन्त्रको रुऩभा मरने थवबाव, ववषमफथतुभा थऩष्ट भागादशान एवॊ कभाचायीहरुराई
हुने थऩष्ट घनदे शनफाट आमोगको कामासम्ऩादनभा सहजता हुने गये को फताउनु बमो । मस अवधधभा आमोगरे कसैको
अनुहाय हे येय होइन, वातावयणीम प्रबावफाट भुक्त बएय आफ्ना सम्ऩूणा काभ कायवहीहरु थऩष्ट य थथावऩत भाऩदण्डको
आधायभा गने गये को य जसको ऩरयणाभ थवरुऩ भुरुकभा भ्रष्टाचाय घनमन्त्रण य सुशासन कामभ गना भहत्वऩूणा
उऩरब्धी हाॉमसर बएको उल्रेख गदै भाननीम प्रभख
ु आमक्
ु तरे आमोगको भनोवर उच्च फनाउन भहत्वऩण
ू ा बमू भका
घनवााह गनुब
ा एको फताउनु बमो । साथै उहाॉरे भा. प्रभुख आमुक्तको घनवत्ृ त जीवन एवॊ उहाॉको ऩरयवायको सभेत
जीवन सुखभम य सुथवाथ्म होस ् बनी काभना गनुब
ा मो ।

