
 अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा  मममि 2079 साउन 29 गिेको नपेाल सरकारका सख्िव 
िथा ववभागीय प्रमखुसँगको अन्िरविया काययिम सम्पन्न । 

 

 

प्रशे ववज्ञमि:- मममि : 2079/04/29 गिे। 

 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा  मममि 2079 साउन २४, 25 र 29 गिे सावयजमनक 
सेवा प्रवाह र ववकास मनमायणका काययहरुको प्रभावकाररिा सम्बन्धमा नपेाल सरकारका सख्िव िथा ववभागीय 
प्रमखुसँगको अन्िरविया काययिम अन्िगयि राविय योजना आयोग, भौमिक पूवायधार िथा यािायाि मन्रालय 
,शहरी ववकास मन्रालय ,खानेपानी मन्रालय,ऊजाय, जलस्रोि िथा मसँिाई मन्रालय, अथय मन्रालय, 
सावयजमनक खररद अनगुमन कायायलय, ख्शक्षा, ववज्ञान िथा प्रववमध मन्रालय स्वास््य िथा जनसङ तया 
मन्रालय,श्रम, रोजगार िथा सामाख्जक सरुक्षा मन्रालय,भमूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी मनवारण 
मन्रालय, संस्कृमि, पययटन िथा नागररक उड्डयन मन्रालय, कृवि िथा पशपुन्छी ववकास मन्रालय, वन िथा 
वािावरण मन्रालय, सञ् िार िथा सूिना प्रववमध मन्रालय, सङ्घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, 
गहृ मन्रालय, यवुा िथा खेलकुद मन्रालय, मवहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय, कानून, 

न्याय िथा संसदीय माममला मन्रालय, उद्योग, वाख्णज्य िथा आपूमिय मन्रालय, रक्षा मन्रालय, परराि 
मन्रालय, महालेखा मनयन्रक कायायलय र मािहिका ववभाग र सम्बख्न्धि मनकायहरुसँग अन्िरविया 
काययिम सम्पन्न भएको छ । 

 

छलफलपमछ माननीय आयकु्तज्यूहरुले मन्रालयहरुले ववकास मनमायण र सावयजमनक सेवा प्रवाहको हकमा 
दूरदशी भएर अख्ि बढ्न ुपने, जनशख्क्तहरुलाई अमिररक्तमा नराखी ख्जम्मेवारी ददनपुने, कानूनहरु मनमायण गदाय 
पमन gap कहाँ रह्यो र overlap कहाँ भयो भने्न ववियमा पमन सजग हनुपुने सझुाव ददनभुयो ।  
 

माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार राईले यस वकमसमको अन्िरवियाले भ्रष्टाािार मनवारण र सशुासन 
प्रवर्द्यनमा योगदान पयुायउन सिाउने बिाउनभुयो।हाल कायायन्वयनमा रहेका सूिना प्रववमध सम्बन्धी 
सधुारलाई एकीकृि गनुयपने, मन्रालयमा रहेका अनगुमन िथा मलुयांकन महाशाखालाई सवलीकरण गनुयपने र 
अनगुमनबाट प्राि प्रमिवेदनको प्रभावकारी कायायन्वनयन गनुयपने िथा बजार अनगुमन र ववकास मनमायणको 
अनगुमनलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गनुयपने, O&M Survey बाट स्वीकृि काययवववरणलाई 
कमयिारी पदस्थापन गदाय अमनवायय रुपमा प्रदान गरी सोही बमोख्जम काययसम्पादन गनय लगाउने, संगठनका 
सबै कमयिारीले समयमै सम्पख्ि वववरण बझुाउने व्यवस्थाको संगठन प्रमखुद्वारा समुनख्िि गने वािावरण 
ममलाउने, मिनै िहमा हनु ेअनतु्पादक खिय मनरुत्साहन गनय महालेखा मनयन्रक कायायलयले मापद्ड  बनाई 
लागू गराउन,े अनलाईन सेवा प्रवाह भएको स्थानमा समेि लाईन बस्नपुने अवस्थाको अन्त्य गने, अन्िर-
मनकाय सहकायय र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने आयोगमा उजरुी पने ववख्िकै काम रोक्ने प्रवमृि अन्त्य 
गनुयपने, परामशय सेवाबाट आएका प्रमिवेदनलाई प्रयोगमा लयाउनपुने र प्रयोग गनय नसक्ने भए आधार कारण 
र सो को औख्ित्य खलुाई मनणयय गनुयपने, रुग्ण ठेक्कालाई कायायन्वयनमा लैजानपुने वा रद्द गनुयपने भए रद्द 
गरी लगि बाँकी नराख्न,े भौमिक सम्पख्िको अमभलेखलाई दरुुस्ि राख्नपुने, मललाम िथा ममयि सम्भारका 
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काययहरु समयमै सम्पन्न गनुयपने, कमयिारीलाई रमाना गदाय बरबझुारथ गरेको, पेश्की बाँकी नरहेको एकीन 
गरी मार गनुयपने बिाउनभुयो । 

  

काययिमको अन्त्यमा छलफलमा उठेका ववियहरुलाई गख्म्भर भएर कायायन्वयन गनय सबैलाई अनरुोध गदै 
कायायन्वयन अवस्थाको सममक्षा पूनः गररने व्यहोरा अवगि गराउनभुयो । आगामी समयमा गररने सममक्षा 
काययिममा यस्िा समस्याहरु समाधान भई सशुासनको अमभवदृद्द होस ्भने्न आयोगको अपेक्षा रहेको छ भन्दै 
प्रमखु आयकु्तबाट काययिमको समापन भयो ।   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

         
प्रवक्ता 

श्याम प्रसाद भ्ड ारी 


