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मिमि: २०७५।०५।०४ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: सुझाि सम्बन्धमा ।
-------------------------------------सार्वजननक सॊ स्थानहरुभा यहेको सेर्ा/सुवर्धा वर्ियण रगामिका वर्षमभा बएको छानवर्नको क्रभभा
सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहसॉग प्रत्मऺ सॊ रग्न यहे का कनिऩम सार्वजननक सॊ स्थानहरुरे उत्ऩादन/सॊ करन गयी
सर्वसाधयणसॉग शुल्क नरएय वर्ियण गने सार्वजननक सेर्ा िथा र्स्िु, आफ्ना ऩदानधकायी/कभवचायीहरुराई
नन:शुल्क सुवर्धाको रुऩभा उऩरब्ध गयाउने गये को ऩाइमो ।
नभुनाका रुऩभा अध्ममन गरयएका ११ र्टा सार्वजननक सॊ स्थानहरुरे प्रदान गये का सेर्ा सुवर्धाभा
एकरुऩिा सभेि दे ख्िएन। कुनै सॊ स्थानरे कभवचायी सेर्ा सिव सम्फन्धी ननमभार्रीभा व्मर्स्था गये य य कुनैरे
सञ्चारक सनभनिफाट ननणवम गये य मस्िो सुवर्धा प्रदान गने गये को ऩाइमो। त्मसै गयी नन:शुल्क उऩरब्ध
गयाएको फस्िु/सेर्ाको भूल्म गणना गदाव सॊ स्थान वऩच्छे वर्वर्धिा यहे को ऩाइमो। कनिऩम सॊ स्थान घाटाभा
जाॉदा सभेि सेर्ा/सुवर्धाभा अनधकाय स्थावऩि गनव िोजेको दे ख्िमो। कुनै सॊ स्थानरे सुवर्धा नै उऩरब्ध
नगयाएको य कुनैरे अत्मानधक सुवर्धा उऩरब्ध गयाएको िथा अर्काशऩनछ ऩनन सेर्ा सुवर्धा वर्ियणभा
ननयन्ियिा ददएको सभेि ऩाइमो।साथै ऩदानधकायी/कभवचायीरे प्राप्ि गये को सेर्ा/सुवर्धाराई र्ावषवक आमभा
गणना गने नगरयएको य सो र्ाऩिको कय ननधावयण सभेि हुने गये को दे ख्िएन।
िसथव सार्वजननक सॊ स्थानहरुरे ऩदाधीकायी/कभवचायीराई उऩरब्ध गयाएको सुवर्धाराई वर्श्रे षण
गदाव सॊ स्थानहरुको आनथवक अर्स्था, वर्त्तीम ऺभिा, व्मर्सावमक कायोफायको अर्स्था, फस्िु/सेर्ाको उत्ऩादन
एर्ॊ वर्ियणको प्रबार्कारयिा य सॊ स्थाको दीघवकारीन दावमत्र्को वर्र्ेचना सभेिका आधायभा छु ट्टै कोषको
व्मर्स्था गयी त्मस्िो सुवर्धाराई ऩारयश्रनभकको अनबन्न अॊग फनाइ एकरुऩिा कामभ हुनेगयी ननख्श्चि
भाऩदण्ड िोकेय मस्िा सफै प्रकायका सुवर्धाराई र्ावषवक आमभा गणना गने कानुनी व्मर्स्था नभराई सेर्ा
सुवर्धा उऩरब्ध गयाउन अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन,२०४८ को दपा २८ को उऩदपा(१)
को िण्ड (ि) फभोख्जभ श्री प्रधानभन्री िथा भन्रीऩरयषदको कामावरम य श्री अथव भन्रारमराई सुझार्
रेख्ि ऩठाइएको छ ।

नभुनाका रुऩभा अध्ममन गरयएका ११ र्टा सार्वजननक सॊ स्थानहरुरे प्रर्ाह गने सेर्ा/र्स्िु नन:शुल्क
रुऩभा कामवयि ऩदानधकायी/कभवचायीहरुराई प्रदान गरययहे को अर्स्थाको िुरनात्भक वर्र्यण ननम्न फभोख्जभ
यहेको छ ।
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