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प्रेस मिज्ञमि 

 

विषम: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका सख्िि श्री तोमभ यामाज्मूको विदाई तथा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका निआगन्तकु सख्िि डा. याभप्रसाद ख्घमभयेज्मूको 
ऩदबायग्रहण एिॊ स्िागत कामयक्रभ सम्ऩन् न। 

 

नेऩार सयकाय भख्न्िऩरयषदको मभमत 2079/05/27 गतेको मनणयमानसुाय अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगफाट उद्योग, फाख्णज्म तथा आऩूमतय भन्िारमभा सरुिा बई जान राग्नबुएका सख्िि श्री 
तोमभ यामाज्मूको विदाई कामयक्रभ भाननीम प्रभखु आमकु्त प्रभेकुभाय याई, भाननीम आमकु्तहरु वकशोय 
कुभाय मसरिार, जम फहादयु िन्द, डा. हरय ऩौडेर य डा. समुभिा शे्रष्ठ अभात्म सभेतको सभऩुख्स्थमतभा 
सम्ऩन्न बमो । 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा नेऩार सयकायको मभमत 2079/05/27  को मनणयमानसुाय 
सरुिा बई आउनबुएका सख्िि डा. याभप्रसाद ख्घमभयेज्मूरे 2079/06/05 गते अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको सख्ििको ऩदबायग्रहण गनुयबएको छ। 

 

कामयक्रभभा आमोगका सह सख्िि श्री कोशहरय मनयौराज्मूरे सम्ऩूणय कभयिायीहरुको तपय फाट सख्ििज्मूराई 
स्िागत गनुयबमो। साियजमनक सेिाको ऺेिभा राभो अनबुि बएका सख्िि ऩाएकोरे आमोगभा कामयकार 
सपर हनुे साथै कभयिायीहरुको रामग सभेत भागयदशयन हनुे बन्दै सहकामय एिॊ सभन्िमात्भक प्रमासरे 
िनुौती ऩाय गनय सवकने धायणा याख्नबुमो।सफै कभयिायीहरु  सभूह कामयभा प्रमतिद्ध यहेको कुयाभा जोड ददॉदै 
सफै कभयिायीरे निआगन्तकु सख्ििज्मूराई भन, फिन य कभयरे सहमोग गने प्रमतिद्धता सभेत व्मक्त 
गनुयबमो।  

 

आमोगका कभयिायीहरुभा अनशुासन य कतयब्मऩयामणताको अिस्था रागू हनुे अऩेऺा व्मक्त गनुय हुॉदै 
निआगन्तकु सख्िि श्री याभप्रसाद ख्घमभयेज्मूरे शरुु बएका सधुायहरुको मनयन्तयता ददने  ,गमतशीरताको 
रामग सभूहकामय गने तथा आमकु्तज्मूहरुको भागयदशयन अनसुााय अगामड फढ्ने फताउनबुमो ।कामयक्रभभा 
फोल्दै सख्ििज्मूरे आमोग प्रमत आभसियसाधायणको बयोसा बएकोरे आमोगको प्रमतष्ठा कामभ गने गयी 
हाभी सफै मभरेय काभ गनुयऩने फताउन ुबमो । सिैको सहकामय य एकाग्रताफाट भाि सशुासनका सूिकभा 
सधुाय हनुे फताउॉनहुुॉदै सफै कभयिायीहरुरे कामयविियण य ख्जम्भेिायी ऩूया गनुयऩनेभा सख्ििज्मूरे जोड 

 



ददनबुमो । मसैगयी आमोग ऩरयिायरे गयेको न्मानो स्िागत कामयक्रभको रामग खशुी व्मक्त गदै 
सख्ििज्मूरे कृतऻता ऻाऩन गनुय बमो । 

 

आमोगिाट आजैका ददनदेख्ख सरुिा बई जान राग्न ुबएका सख्िि श्री तोमभ यामाज्मूरे आमोगभा १९ 
भवहनाको अिमधभा भाननीम प्रभखु आमकु्त  य भाननीम आमकु्त ज्मूहरुको भागयदशयन तथा उत्त्प्प्रयेणा प्रमत 
हाददयक आबाय व्मक्त गदै कभयिायीहरुको सहमोगका रामग धन्मिाद व्मक्त गनुय बमो । सॊगठन य 
सॊस्थागत उदे्दश्म हामसर गनयका रामग जनुसकैु ऩदभा बए ऩमन सफै एक वढक्का बएभा सॊगठनको उदे्दश्म 
प्राप्त हनुे फताॉउदै विषभ ऩरयख्स्थमतभा  कामयसम्ऩादन गनुयऩने अिस्थाभा प्रभखु आमकु्त तथा आमकु्त 
ज्मूहरुको भागयदशयनरे सहजता प्रदान गयेको फताउनबुमो । सख्ििज्मूरे आमोगभा अमबरेख व्मिस्थाऩन ,
OAS य सूिना प्रविमधभा धेयै सूधायका कामय बएको य फाॉकी कामय आगाभी ददनभा ऩूया हनुे विश्वास सभेत 
व्मक्त गनुय बमो । 

 

कामयक्रभभा फोल्नहुुॉदै भाननीम प्रभखु आमकु्त श्री प्रभे कुभाय याईज्मूरे सफैरे िषय बयी गयेको काभको 
प्रमतपर िावषयक प्रमतिेदन याष्डऩमतज्मू सभऺ ऩेश गयेकोभा सफै फधाईको ऩाि बएको फताॉउन ुहुॉदै मफदाई 
बएय जान ुहनुे सख्िि य मस आमोगभा आउन ुबएका सख्िि दिैु जना उत्कृष्ट, सदािायी ,असर नेततृ्ि 
ऺभता य फहआुममभक ऻान बएको य िहाॉहरु अनबुिरे सभेत आमोगको कामयसम्ऩादनभा उजायशीर बएको 
वििाय व्मक्त गनुयबमो ।सख्िि तोमभ यामाज्मूरे मडख्जटाईजेशन तथा अनसुन्धान अमबमोजनका विषमभा गनुय 
बएको मसजयनशीर कामय स्भयण गनुयहुॉदै आमोगभा आउन ु बएका सख्िि डा. याभप्रसाद ख्घमभयेराई सफै 
कभयिायीहरुरे साथ ददनऩुने कुया सभेत भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मूरे फताॉउनबुमो । आशन्न िाडऩियहरूको 
अिसयभा सम्ऩूणय आमोग ऩरयिायराई शबुकाभना व्मक्त गदै भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मूरे आफ्नो 
मनदेशानात्भक भन्तव्म सवहत कामयक्रभको सभाऩन गनुयबमो । 

प्रिक्ता 
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