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विषम: भ्रष् टाचाराय विरुधकोको अन्तयाख््ष् िम  दिस कामक््रभ सम्ऩन्न। 

 

‘UNCAC at 20: Uniting the World Against Corruption’ बन्ने आदर् ्ऩदािरीका साथ भ्रष्टाचाराय बफरुधकोको २० 
औ ॊ अन्तया्विम  दिस -बडसेम्फय ९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त प्रभे कुभाय 
याईको अध्मऺताभा आज बभबत २०७९/०८/२३ गते आमोगको सबाहरभा सम्ऩन्न बमो।कामक््रभका प्रभखु 
अबतबथ सम्भाननीम प्रधानभन्री र्ेयफहादयु देउिारे आजको  दन भ्रष्टाचाराय विरुधकोको अन्तया्विम प्रबतफधकोताप्रबत 
ऐक्मफधकोता जाहेय गने  दन बएकोरे भ्रष्टाचारायराई कडाइका साथ बनमन्रण य बनभमर् गयी स्िच्छ, स्िस्थ, नैबतक य 
विकबसत सभाजको बनभा्ण गन ्हाभी सफै प्रबतफधको हनु आिश्मक यहेको फताउन ुबमो।  

उहाॉरे सभाजको करङ्कको रूऩभा यहेको भ्रष् टाचारायराई बनमन्रण गन,् त्मस्ता गबतविबधफाट टाढै यहन य 
भ्रष् टाचारायजन्म कामक्ा विरुधको आिाज भखुतयत गयी सदाचाराय कामभ गन ्आजको  दनरे हाभी सफैभा प्रयेणा प्रदान 
गने अऩेऺा बरएको फताउदै भ्रष्टाचाराय विरुधको र्मन्म सहनर्ीरताको नीबतराई याज्मका सफै सॊमन्र य तहभा 
कडाइका साथ कामा्नि्मन गन ्सम्फख्न्धत सफैराई आग्रह गनुब्मो।भ्रष् टाचाराय बनमन्रणको अन्तया्ख्ष् िम दावमत्िप्रबत 
नेऩार सयकाय ऩमण ्प्रबतिधको यहेको उल्रेख गदै भ्रष् टाचाराय विरुधकोको सॊमकु्त याष् िसॊघीम भहासख्न्धको कामा्न्िमनका 
राबग याविम कामम्ोजना तजुभ्ा बई सॊघ, प्रदेर् य स्थानीम तहको सभन्िमभा कामा्न्िमन बईयहेको फताउनबुमो 
। साथै भ्रष्टाचाराय बनमन्रण सम्फन्धी कानमनभा सभसाभवमक सधुाय गदै अख्घ फढ्न सयकाय प्रबतिधको यहेको उल्रेख 
गनुब्मो। 

भ्रष्टाचारायको दषु्ऩतयणाभ ित्भानभा भार नबई बािी वऩॉढीरे सभेत बोग्नऩुने बएकोरे मसराई तत्कार बनमन्रण गन ्
भ्रष्टाचाराय विरुधको बनमबभत रुऩभा सचेारतनाका अबबमान सञ्चारन गनुऩ्ने तप् सम्फख्न्धत सफैको ध्मानाकषण् 
गनुब्मो।भ्रष्टाचारायजन्म कसयुको अनसुन्धान य अबबमोजनका साथै भ्रष् टाचारायको योकथाभ य सचेारतना अबबिवृधको 

रगामतका उल्रेखनीम कामह्रूका राबग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगराई नेऩार सयकायको तप्फाट 
धन्मिाद  दनबुमो ।आगाभी  दनभा भ्रष्टाचाराय बनमन्रणको ऺेरभा थऩ वक्रमार्ीर बई भ्रष्टाचाराय विरुधकोको रडाइॉभा 
उल्रेखनीम सपरता हाबसर गन ् सकोस ् बनी र्बुकाभना  दॉदै सम्भाननीम प्रधानभन्रीरे भ्रष्टाचाराय बनमन्रणका 
राबग नेऩार सयकायको तप्फाट आमोगराई सधै सहमोग प्राप्त हनुे विश्वास  दराउन ुबमो ।  

 

 



भ्रष्टाचाराय बनमन्रण याज्मको कुनै एउटा अङ्ग िा बनकामको भार ख्जम्भेिायीको विषम नबएकोरे मसराई ऩयास्त य 
बनस्तेज गन ्भ्रष्टाचाराय विरुधकोको अबबमानभा आमोग, अदारत रगामतका याज्मका सफै सॊमन्र,  नागतयक सभाज, 

बनजी ऺेर य सञ्चाय जगतको ऩबन सहमोग आिश्मक यहेको तप् विर्ेष जोड  दनबुमो।  

भ्रष् टाचारायजन्म काम ् विरुधको सवहष्ण ु फने्न तथा तटस्थ य बनख्ष्क्रम यहन े प्रिखृ्ोको अन्त्म गयी सदाचाराय य 
सरु्ासनराई याज्मको हयेक तह य तप्काभा सॊस्थागत गने अबबमानभा सहबागी हनु सफैराई हा द्क आह्वान 
गनुब्मो। 

 
 

कामक््रभभा नेऩार सयकायका भतुम सख्चारि श्री र्ॊकयदास िैयागीरे नेऩार रगामत विश् िका धेयै देर्भा भ्रष्टाचाराय 
एउटा ठम रो साभाख्जक योगको रूऩभा यहेको सन्दबभ्ा मो  दिसरे भ्रष् टाचाराय बनिायणको अबबमानभा सम्फख्न्धत 
सयोकायिाराहरुको तप्फाट साभमवहक प्रबतफधकोता य सवक्रमताको खाॉचारो औल्माउन ु बमो । साथै, आजको  दनरे 
भ्रष्टाचारायजन्म गबतविबधफाट ऩथृक यहन य भ्रष् टाचारायजन्म कामक्ा विरुधको आिाज फरुन्द गयी सदाचाराय कामभ गन ्
हाभी सफैभा ऊजा् य प्रयेणा प्रदान गने अऩेऺा गनुब्मो । भ्रष्टाचाराय बनमन्रण गयी एक स्िच्छ, आदर्भ्म य सभधृको 
सभाजको बनभा्ण गन ् हाभी सफै एकजटु हनु आिश्मक यहेकोतप् जोड  दनबुमो।मस क्रभभा कानमन य 
कामव्िबधको व्मिस्था अबनिाम ्रूऩभा ऩारना गने, गयाउने, सभमभै बनणम् गने, बनणम् नऩन्छाउने य तोवकएको 
काभको ख्जम्भेिायी य उोयदावमत्ि ऩमणर्ुऩभा बरने ऩधकोबतराई सफै तहभा कडाइका साथ रागम गने विषमभा विर्षे 
जोड  दनबुमो।   

भ्रष्टाचाराय बनमन्रण गयी सरु्ासन कामभ गन ्अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, न्मावमक बनकामहरू, प्रहयी 
प्रर्ासनरगामतका बनकामहरूको सॊस्थागत ऺभताको सदुृढीकयण, अनसुन्धान ऩधकोबतभा बनयन्तय सधुाय तथा न्माम 
बनरूऩणभा सॊिेदनर्ीरता जस्ता ऩऺभा सभेत गम्बीयताका साथ ध्मान  दनऩुने खाॉचारो औल्माउन ु बमो।भतुम 
सख्चारिरे भ्रष्टाचाराय सािज्बनक बनकामभा भार सीबभत नयहेको य गैयसयकायी तथा बनजी ऺेर सभेत भ्रष्टाचारायजन्म 
गबतविबधफाट अछुतो नयहेको औल्माउदै भ्रष्टाचाराय बनमन्रण याज्मको कुनै एउटा अङ्ग िा बनकामको भार 
ख्जम्भेिायीको विषम नबएकोरे सम्फख्न्धत सफै बनकामको साभवुहक तत्ऩयता, सभन्िम य सहकाम ् बएभा भार 
मसराई ऩयास्त गन ्सवकने बएकोरे भ्रष्टाचाराय बनमन्रणको सन्दबभ्ा हाभी सफैरे Whole of the Government को  
दृवष्टकोण बरई काभ गन ्जरुयी बएको फताउनबुमो ।  

 

कामक््रभभा िान्सऩयेन्सी ईन्टयनेसनर नऩेारका अध्मऺ ऩबिनी प्रधानाङ्गरे विबधको र्ासन य भानि अबधकाय 
प्रफधको्नका राबग भ्रष्टाचाराय विरुधकोको सॊमकु्त यािसॊघीम भहासख्न्ध 2003 को प्रािधान अनसुायका फाॉकी कानमन य 
सॊयचारना बनभा्ण गने काम ्तत्कार अख्घ फढाउनऩुने धायणा याख्न ुबमो । साथै, र्ासकीम ऩधकोबतभा सदाचाराय कामभ 
नगयी भ्रष्टाचाराय न्मबुनकयण हनु नसक्ने बएकोरे मसका राबग र्ासकीम सॊमन्रराई सरु्ासनभैरी फनाउनऩुने तथा 
सािज्बनक खतयद व्मिस्थाऩनभा थऩ सधुाय गनुऩ्ने आिश्मकता औल्माउन ुबमो ।  

कामक््रभका अध्मऺ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त प्रभे कुभाय याईरे 

भ्रष्टाचाराय विरुधकोको सॊमकु्त यािसॊघीम भहासख्न्धको नेऩार ऩऺ याि फबनसकेको सन्दबभ्ा मसफाट बसख्जत् दावमत्ि, 

चारनुौती य ख्जम्भेिायी बनिा्ह गन ् विद्यभान कानमन, नीबत य सॊयचारनाभा सभमानकुुर सधुाय य ऩतयभाजन् गनुऩ्ने 



आिश्मकता औल्माउन ु हदैु भ्रष्टाचाराय विरुधकोका याविम कानमन, नीबत य यणनीबतको तजुभ्ा य प्रबािकायी 
कामा्न्िमनका राबग भ्रष्टाचाराय विरुधको कामय्त विबबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी बनकामहरुको सभन्िमात्भक प्रमत्न 
हनु जरुयी यहेको तप् जोड  दनबुमो। 

नेऩारको सॊविधानरे आमोगराई प्रदान गयेको ख्जम्भेिायी कुर्रताऩमिक् बनिा्ह गन ्“भ्रष्टाचारायभकु्त य सदाचारायमकु्त 
सभाज बनभा्ण” गने दमयदृवष्ट सवहतको उऩचारायात्भक, बनयोधात्भक, प्रिधको्नात्भक य सॊस्थागत ऺभता विकासको 
चारायखम्फे यणनीबत अिरम्फन गतयएको फताउन ुबमो । साथै, भ्रष्टाचारायमकु्त कामक्ो अनसुन्धान य अबबमोजनराई 
अझ फढी प्रबािकायी फनाउदै जाने क्रभभा समचारना प्रविबधको अबधकतभ प्रमोग गदै जाने नीबत अख्ततमाय गतयएको  
उल्रेख गनुब्मो । भ्रष्टाचारायको दृवष्टरे उच्चार जोख्खभमकु्त ऺेरभा बफर्ेष बनगयानी फढाईएको य जोख्खभभा आधातयत 
अनसुन्धान ऩधकोबत कामा्न्िमन गने गतयएको फताउन ुबमो ।  भ्रष्टाचारायजन्म वक्रमाकराऩको उजयुी उऩय तथ्म य 
प्रभाणका आधायभा िस्तगुत, दऺताऩमण ्एिभ ्प्रबािकायी अनसुन्धान एिभ ्अबबमोजन गयी भ्रष्टाचाराय बनमन्रण तथा 
सरु्ासन प्रिधको्न गने सम्फन्धभा आमोगको  प्रबतिधकोता व्मक्त बमो। 

भ्रष्टाचाराय बनमन्रण तथा सदाचाराय प्रिधको्न गयी सरु्ासन कामभ गने याज्मको नीबतराई व्मिहायभा रूऩान्तयण गन ्य 
तीनै तहका सयकाय, बनजी ऺेर, नागतयक सभाज, सॊचाराय जगत ्एिभ ्आभ नागतयक सभदुाम सफैसॉग सभन्िम य 
सहकाम ्गदै अख्घ फढ्ने विश्वास य दृढताका साथ सम्ऩमण ्सयोकायिाराफाट बनयन्तय सहमोग य सहकामक्ा राबग 
आव्हान गनुब्मो ।  

सो अिसयभा आमोगका सख्चारि डा. याभ प्रसाद ख्घबभयेरे स्िागत भन्तव्म याख्नहुदैु आजको मस ऩािन  दनभा  
सॊफैधाबनक एिॊ कानमनी व्मिस्थाको अधीनभा यही याविम प्रबतिधकोता, नीबत, यणनीबत य कामम्ोजना कामा्न्िमनका 
राबग आमोग य अन्तगत्का सम्ऩमण ्यािसेिकको तप्फाट अनरु्ाबसत, भमा् दत य सच्चारा प्रबतिधकोताका साथ भन, 

िचारन य कभरे् बनयन्तय राबग ऩने प्रण गनु ्बमो ।  

उक्त कामक््रभभा सम्फैधाबनक बनकामका प्रभखुहरु, आमोगका आमकु्तहरु, नेऩार याि फैंकका गबन्य, नेऩार 
सयकायका विख्र्ष्ट शे्रणीका ऩदाबधकायीहरु, सयुऺा बनकामका प्रभखुहरु, सॊघसॉस्थाका प्रबतबनबधहरु य  
सञ्चायकभॉहरु रगामतको उऩख्स्थती यहेको बथमो । 

 

 प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


