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प्रेस विज्ञवि
विभागीय प्रमुखहरूसँग सेिा प्रिाहमा सुधार सम्िन्धी अन्तवरि या ।
---------------------------------------------------------------------------------------------अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको मभमत २०७५/६/७ को मनणणमानुसाय नेऩार सयकायका विमबन्न
विबाग य भातहत कामाणरमहरूफाट प्रिाह हुने सािणजमनक सेिाराई जनअऩेऺा अनुरुऩ मिटोिरयतो य प्रबािकायी
फनाउने उद्देश्मरे मनयन्तय सभन्िम फैठक य िरपर गयी सुधायका रामग सुझािहरू ददने य सुझािफभोख्जभ अिरम्फन
गरयएका कामणहरूको अनुगभनसभेत गने उद्देश्मरे भाननीम आमुक्त डा. गणेशयाज जोशीको सॊ मोजकत्िभा ५ सदस्मीम
सेिाप्रिाह सुधाय सभन्िम समभमतको गठन बएको ि । समभमतका सदस्मभा आमोगका सख्िि श्री भहेश्िय न्मौऩाने,
सहसख्िि श्री याभेश्िय दॊ गार, सहसख्िि श्री प्रददऩकुभाय कोइयारा तथा सदस्म सख्िि उऩसख्िि श्री रक्ष्भीदत्त करौनी
तोवकनु बएको ि ।
उक्त समभमतको मनणणमानुसाय मभमत २०७५ भॊ मसय १२ गतेका ददन आमोगको सबाहरभा अऩयाह्न २:३०
फजेदेख्ि नेऩार सयकायका विमबन्न विबागका विबागीम प्रभुिहरूसॉग सभन्िम फैठक तथा अन्तवरणमा कामणरभ
आमोजना गरयमो । कामणरभभा सेिाप्रिाह तथा विकास मनभाणणसम्िद्ध विमबन्न ३४ िटा विबागका भहामनदे शकहरूको
ॉ ु ै आमोगका सहसख्िि एिॊ नीमत, मोजना तथा
सहबामगताभा कामणरभ सञ्िारन गरयमो । कामणरभ सञ्िारन गनुह
ण द
अन्तयाणविम सम्िन्ध भहाशािाका भहाशािा प्रभुि श्री याभेश्िय दॊ गाररे आमोगरे सञ्िारन गये को नेऩारभा भ्रष्टािाय
य सुशासनको अिस्था सम्फन्धी अध्ममन, २०७५ को सॊ ख्ऺप्त नमतजाहरू प्रस्तुतीकयण गनुण बमो । उक्त अध्ममन
अनुसाय सेिाग्राहीको सयकायी सेिाप्रमतको सन्तुख्ष्टस्तय न्मून दे ख्िएको, अमधकाॊश कामाणरमभा सेिा मरॊ दा अमतरयक्त
ू ी सेिाग्राहीफाट
दस्तुय मतनुऩ
ण ने अिस्था विद्यभान बएको, कामाणरमभा वििौमरमाको विगविगी कामभै बएको जस्ता अनुबत
बएकोरे सािणजमनक सेिा प्रिाहभा सुधायको आिश्मकता दे ख्िएको फताउनुबमो ।
साथै आमोगरे आफ्नो िावषणक प्रमतिेदनभापणत नेऩार सयकायका विमबन्न मनकामराई ददएका सुझाि
कामाणन्िमनको अिस्था मनयाशाजनक यहेकोरे ऩमन सािणजमनक मनकामहरू सेिा प्रिाहभा सुधाय गनणभा उदासीन यहको
दे ख्िएको कुया उल्रेि गनुण बमो ।

उहाॉरे

अध्ममनको

नमतजाभा कभजोय

दे ख्िएका विबाग य भातहत

कामाणरमहरूफाट प्रिाह हुने सेिाको गुणस्तयभा सुधायका मथेष्ट प्रमासहरू गनुऩ
ण ने, सभस्माहरूको ऩवहिान गयी
सभाधानसवहतका कामणमोजनाहरू फनाई कामाणन्िन गनुऩ
ण ने आिश्मकता औल्माउनु बमो ।
उक्त कामणरभभा कन्सुरय सेिा विबाग, याहदानी विबाग, नाऩी विबाग, बूमभ व्मिस्थाऩन तथा अमबरेि विबाग,
शहयी विकास तथा बिन मनभाणण विबाग, सडक विबाग रगामतका विमबन्न विबागका भहामनदे शकहरूफाट आफ्नो
विबाग य भातहत कामाणरमहरूफाट प्रिाह हुने सेिा प्रिाहसम्िन्धी सभस्मा तथा सभाधानका रामग गरयएको प्रमासहरू
फाये भा सॊ ख्ऺप्तभा प्रस्तुतीकयण गनुब
ण मो ।

ू
आमोगका सख्िि श्री भहेश्िय न्मौऩानेरे जेजमत सुधायका कुयाहरू अिरम्फन गरयए ऩमन सेिाग्राहीरे अनुबत
गनण नसकेको, आफ्नो ऩवहिान नददई सेिा मरन गएभा अझै नेऩार सयकायका उच्ि अमधकृतस्तयका व्मख्क्तरे सभेत
सभमभा सेिा ऩाउने अिस्था नयहेकोभा सिणसाधायणरे कमत सास्ती िेप्नु ऩने हो स्ित अनुभान रगाउन सवकने बन्दै
Cosmetic सुधाय बन्दा िाख्स्तक सुधायभा जोड ददनुबमो ।
भाननीम आमुक्तहरू डा. सावित्री थाऩा गुरुङरे सदािाय य इभान्दायीऩूिक
ण जनसेिाभा सभवऩणत हुन, असहाम,
मनभुिा, भवहरा, िगणराई सेिाभा ऩहुॉिको रामग सुधाय गनण मनदे शन ददनुबमो । मसै गयी भाननीम आमुक्त
श्री याजनायामण ऩाठकरे सेिा प्रिाह गने कभणिायीरे सभमको भहत्ि फुझेय सेिाग्राहीराई मिटोिरयतो सेिा प्रदान
गनुऩ
ण ने, अनािश्मक भोिाइर य इन्टयनेटभा झुख्डडने फानीभा सुधाय आउनुऩने तपण जोड ददनुबमो । उहाॉरे सेिा ददने
काउन्टयभा फस्ने कभणिायीहरूरे कामाणरम सभमभा भोिाइर ख्स्ििअप गदाण याम्रो हुनेसभेत सुझाउनु बमो ।
कामणरभको अन्त्मभा कामणरभका सॊ मोजक भाननीम डा. गणेशयाज जोशीरे सेिा प्रिाहभा सयरीकयण गनण,
जनअऩेऺा अनुरुऩ सेिाभा सभसाभवमक सुधाय गयी प्रबािकायी ढॊ गरे सेिा प्रिाह तथा विकास मनभाणणका कामण
तोवकएको गुणस्तयभा तोवकएफभोख्जभ सम्ऩन्न गनुऩ
ण ने तपण ध्मान ददनुऩने कुयाभा जोड ददनु बमो । उक्त िरपरफाट
सिै विबागहरूरे विबाग/भातहत कामाणरमहरूफाट प्रिाह हुने सेिाराई गुणस्तयीम, प्रबािकायी, मिटोिरयतो फनाउन
आगाभी एक भवहनामबत्र कामणविमध तथा सुधायको कामणमोजना तमाय गयी कामाणन्िमनभा ल्माउने, समभमतको फैठक
मनममभत रुऩभा सञ्िारन हुने य आिश्मकतानुसाय विबागहरूसॉग साभुवहक िा अरग अरग रुऩभा िरपर तथा
अन्तवरणमा गयी प्रगमत सभीऺा गरयने मनणणम गरयएको ि ।

(रािेश्वर दगं ाल)
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