अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७९।०६।०५ गिे ।

प्रेस मिज्ञमि
विषम: सम्भाननीम याष्डऩतत विद्यादे िी बण्डायीज्मू सभऺ अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान
आमोगको फख्िसौं फावषिक प्रततिेदन (आतथिक िषि २०७८/७९) ऩेश गये को सम्फन्धभा।
१. सम्भाननीम

याष्डऩतत

विद्यादे िी

बण्डायीज्मू

सभऺ अख्ततमाय

दुरुऩमोग

अनुसन्धान

आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त प्रेभ कुभाय याईरे आज तभतत २०७९ सार असोज ५
गते नेऩारको सॊ विधानको धाया २९४ फभोख्जभ आमोगको फख्िसौं फावषिक प्रततिेदन
(आतथिक िषि २०७८/७९) याष्डऩततको कामािरम, भहायाजगञ्जभा आमोख्जत विशेष
सभायोहकाफीच ऩेश गनुब
ि मो।
२. सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आमोगको फख्िसौं फावषिक प्रततिेदन ग्रहण गनुह
ि ॉद
ु ै सॊ िैधातनक

दावमत्िअनुरुऩ कामिसम्ऩादन गयी फावषिक प्रततिेदन ऩेश गये कोभा आमोगराई धन्मिाद
ददनुबमो। सुशासन कामभ गनि उच्च भनोिर य नैततकताका साथ अख्घ फढ्नुऩने
औ ॊल्माउॉदै

सम्भाननीम

फताउनुबमो।साथै

याष्डऩततज्मूरे

आमोगरे

आफ्नो

मस
बूतभका

अतबमानभा
तनिािह

गदाि

सफैको
सदाचाय,

साथ

यहनुऩने

तनष्ऩऺता

य

तनबॉकताराई आत्भसात गये कोभा खुसी व्मक्त गनुि बमो । त्मसै गयी व्मख्क्तगत स्िाथि
ु राई गख्म्बय असय ऩाने बएकोरे अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान
ऩूया गने प्रिृख्िरे भुरक
आमोग रगामतका तनमाभक तनकामरे सुशासन कामभ गने कामिभा बूतभका तनिािह
गये को विश्वास व्मक्त गदै आमोगरे अनुसन्धानराई अझै फैऻातनक फनाउन आमोगको
सॊ स्थागत ऺभता विकास आिश्मक यहेको फताउनु बमो । आमोगको िावषिक
प्रततिेदनभा उख्ल्रख्खत विषम प्रसॊ शनीम यहे को य आमोगरे सॊ िैधातनक तथा कानुनी
विषमभा ददएका सुझाफहरूको नेऩार सयकायरे कामािन्िमन गने फताउॉदै आमोगराई थऩ
सपरताको रातग शुबकाभना सभेत व्मक्त गनुब
ि मो ।

३. आमोगको फख्िसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गनुह
ि ॉद
ु ै भाननीम प्रभुख आमुक्त प्रेभ कुभाय

याईरे

आतथिक

फषि

२०७८/७९

भा

आमोगरे

सम्ऩादन

गये का

प्रभुख

काभकायफाहीहरुको सॊ ख्ऺप्त विियण सायाॊशको रुऩभा प्रस्तुत गदै आमोगराई थऩ सुदृढ,
उियदामी य ख्जम्भेिायऩूणि ढॊ गरे विमाशीर फनाउन एिभ् सॊ विधान य कानुनरे तोकेको
ख्जम्भेिायीराई ऩूणि सऺभताका साथ ऩूया गनि आमोगको सॊ स्थागत यणनीततक मोजना
2076/77-2080/81 को भध्माितधक सतभऺाफाट प्राप्त सुझाि सभेत सभेटी
मोजनाको प्रबािकायी कामािन्िमन गने फताउनुबमो । त्मस्तै भाननीम प्रभुख आमुक्तज्मूरे
विगतभा तम गरयएका प्राथतभकताराई सभमानुकुर ऩरयभाजिन गयी अख्घ फढाउने गयी
आगाभी कामिददशा तम गने तथा सो फभोख्जभका चायिटै यणनीततभा केख्न्ित यही
निीनतभ्

वितध

य

प्रवितधहरू

अिरम्फन

गयी

काभकायफाहीहरू

अख्घ

फढाउने

फताउनुबमो।
४. कामििभभा

फोल्दै

भाननीम प्रभुख आमुक्तज्मूरे सॊ िैधातनक ख्जम्भेिायी य भ्रष्टाचाय

तनमन्रण गयी सुशासन प्रिर्द्िन गने काभप्रतत आमोग प्रततफर्द् यही सऺभता, तनष्ऩऺता,
तनतबिकता य स्ितन्रताकासाथ कामिसम्ऩादन गनि प्रततिर्द् यहेको कुया फताउनुबमो।
ु भा सुशासनको रातग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने कामिभा सयकायका तीनै तह, अॊ ग एिॊ
भुरक
तनकामहरू,गैयसयकायी तथा तनजी ऺेर, नागरयक सभाज,सञ्चायजगत, अन्तयािवष्डम सभुदाम
एिॊ आभ नागरयकफाट प्राप्त साथ, सहमोग य ऐक्मिर्द्ताका रातग धन्मफाद व्मक्त गदै
आगाभी ददनभा सभेत सहमोग, सभन्िम य सहकामिको अऩेऺा आमोगरे गये को फताउॉन ु
बमो

।

भाननीम

कामििभभापित

प्रभुख

आमोगराई

आमुक्तज्मूरे
सुझाि

तथा

आमोगको
भागिदशिन

िावषिक

प्रततिेदन

प्रदान

गयी

ऩेस

हौसरा

गने
फढाइ

ददनुबएकोभा सम्भाननीम याष्डऩततज्मूप्रतत हाददिक कृतऻता सभेत व्मक्त गनुब
ि मो।
५. आमोगको फख्िसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गने सभायोहभा आमोगका आमुक्तहरु भाननीम

वकशोय कुभाय तसरिार, भाननीम जम फहादुय चन्द, भाननीम डा. हरय ऩौडेर, भाननीम
डा. सुतभरा श्रे ष्ठ अभात्म, आमोगका सख्चि, भहाशाखा प्रभुख य कभिचायीहरुका साथै
याष्डऩततको कामािरमका सख्चि तथा कभिचायीहरुको सभेत उऩख्स्थतत यहे को तथमो।

६. आमोगरे ऩेश गये को ६ ऩरयच्छे द् सॊ रग्न ४४९ ऩृष्ठको प्रततिेदनभा आमोगको ऩरयचम,

आमोगिाट बएका तनणिम, अनुसन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको विश्लेषण, भ्रष्टाचाय
तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रिर्द्िनात्भक कामिहरु, सॊ स्थागत सुदृढीकयणभा आमोगको
विमाशीरता, भ्रष्टाचायजन्म कामिहरुको प्रिृख्ि विश्लेषण, भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सुशासन
कामभ गनि आमोगिाट नेऩार सयकायका तीनिटै तहहरुराई ददइएका सुझािहरु,
आमोगको यणनीतत य आगाभी कामिददशा तथा उऩसॊ हाय रगामतका विषमहरु सभािेश
यहे का छन्।
प्रततिेदनभा उख्ल्रख्खत भूर तफषमहरु दे हामफभोख्जभ यहेका छन्:
१.

आतथिक िषि २०७8/0७9

भा आमोगभा

वितबन्न

भाध्मभफाट

कूर 16,238

उजुयीहरूप्राप्त बएका तथए।साथै, अख्घल्रो आतथिक िषिफाट ख्जम्भेिायी सये य आएका
8,093 उजुयीहरू सवहत कायफाही गनुऩ
ि ने उजुयीहरू 24,331 िटा यहे का तथए।
अख्घल्रो आतथिक िषि २०७७/७८ भा उजुयीको कुर सॊ तमा 22,625 यहे को तथमो।
२.

मस अितधका उजुयीभध्मे 17,169 िटा उजुयी अथाित 70.6 प्रततशत प्रायख्म्बक
छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका छन्। अख्घल्रो आतथिक िषि २०७७/७८ भा बने कुर
22,625 उजुयीभध्मे १4,532 उजुयी अथाित ६4.23 प्रततशत उजुयी प्रायख्म्बक
छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका तथए ।

३.

आतथिक िषि २०७८/७९ भा पर्छ्यौट बएकाभध्मे 823 िटा उजुयीउऩय विस्तृत
अनुसन्धान गरयएको, 5,302 उजुयी ताभेरी गरयएको, 474 उजुयीउऩय सुझाि ददई
ताभेरी गरयएको य 10,570 उजुयीउऩय कानुनफभोख्जभ अन्म आिश्मक कायफाही
गरयएकोछ। प्रायख्म्बक छानतफनको िभभा यहे का 7,162 उजुयी आतथिक िषि
2079/080 भा ख्जम्भेिायी सये य आएका छन् । आतथिक िषि २०७७/७८ का
८,०९३ उजुयी आतथिक िषि २०७८/७९ भा ख्जम्भेिायी सये य आएका तथए।

४.

प्राप्त उजुयीभध्मे सफैबन्दा फढी सॊ ङ्घीम भातभरा (स्थानीम तह सभेत) सॉग सम्फख्न्धत
33.1 प्रततशत यहे का छन् । त्मसऩश्चात, िभश: ख्शऺा (स्थानीम तहसभेत)१5.3
प्रततशत, बूतभ प्रशासन 7.7 प्रततशत, िन तथा िाताियण 4.6 प्रततशत, स्िास््म तथा

जनसॊ तमा 3.9 प्रततशत, बौततक ऩूिािधाय तथा मातामात 3.8 प्रततशत, गृह प्रशासन
3.7 प्रततशत, ऩमिटन, उद्योग तथा िाख्णज्म 3.2 प्रततशत, ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॊ चाइ
3.1 प्रततशत, खानेऩानी तथा शहयी विकास 2.9 प्रततशत, अथि 1.9 प्रततशत, कृवष
तथा ऩशुऩन्ऺी 1.9 प्रततशत य सॊ चाय तथा सूचना प्रवितधसॉग सम्फख्न्धत 0.9 प्रततशत
उजुयी यहे का छन्। त्मसै गयी, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩर 5.7 प्रततशत, गैयकानुनी
सम्ऩख्ि आजिन 4.8 प्रततशत य अन्म तनकाम/ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजुयीहरू 3
प्रततशतयहे का छन् ।
५.

आतथिक िषि 2078/079 भा आमोगका 79 िटा फैठक भापित 975 िटा तनणिम
गयीएको छ।अख्घल्रो आतथिक िषि २०७७/७८ भा बने ९६ िटा फैठक फसी 653
िटा तनणिम बएका तथए ।

६.

प्रततिेदन अफतधभा आमोगफाट 131 िटा आयोऩऩर विशेष अदारतभा दताि बएका
छन्। जसभध्मे

साििजतनक सम्ऩख्िको हातन

नोक्सानीसॉग सम्फख्न्धत

35 िटा,

गैयकानुनी राब हातनसॉग सम्फख्न्धत 34 िटा, घुस/रयसितसॉग सम्फख्न्धत 32 िटा,
गैयकानुनी सम्ऩख्ि आजिनसम्फन्धी ७ िटा, शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी
६ िटा, याजस्ि च ुहािटसम्फन्धी ५ िटा य विविध विषमका १२ िटायहे का छन् ।
उख्ल्रख्खत

आयोऩऩरहरूफाट

कुर

639

जनाराई

प्रततिादी

फनाईरु.

2,79,27,48,100।11 (दुई अफि, उनान्असी कयोड, सत्ताइस राख, अचाचातरस
हजाय, एक सम रुऩैमाॉ एघाय ऩैसा) तफगो भागदाफी तरइएको छ।
७.

अख्घल्रो आतथिक िषि २०७७/७८ भा जम्भा ११३ िटा आयोऩऩरहरु विशेष
अदारतभा दामय बएका तथए बने कुर 443 जनाराई प्रततिादी फनाई एक अफि,
उनान्नब्फे कयोड, सत्चातरस राख, ऩैंतीस हजाय, चाय सम चौंततस रुऩैमाॉ (रु.
1,89,४७,३५,43४) तफगो भागदाफी तरइएको तथमो ।

८.

आतथिक िषि 2078/079 भा आमोगरे घुस/रयसित सम्फन्धी 32 िटा आयोऩऩरहरू
दामय गये को छ जुन सॊ तमा विगतका िषिभा बन्दा केवह कभ यहेको छ। आतथिक िषि
२०७७/७८ भा मो सॊ तमा ७० यहे को तथमो । तथावऩ विगतभा आमोग आपैरे

प्रभाणको रातग रयसितभा भातगएको

यकभ उऩरब्ध गयाउने गये कोभा हार सेिाग्राही

आपैरे यकभ व्मिस्था गनुऩ
ि ने कायण सभेतरे मस्तो उजुयीभा कभी आएको ऩाइएको
छ।
९.

आमोगफाट विगत िषिहरूभा विशेष अदारतभा दामय बएका आयोऩऩरहरूभध्मे आतथिक
िषि २०७8/0७9 भा 148 िटा भुद्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ। जसभध्मे 57
िटा अथाित ् 38.5% पैसराहरूभा भ्रष्टाचायजन्म कसुय कामभ बएको छ। अख्घल्रो
आतथिक िषि २०७७/७८ भा कुर ११३ पैसरा प्राप्त बई ८१ अथाित ७१.६८%
भुद्दाभा आमोगराई सपरता तभरेको तथमो । सिोच्च अदारतको पैसराफभोख्जभ
यङ्गेहात कायिावहभा आमोगरे प्रभाणको रातग उऩरब्ध गयाएको यकभभापित बएका
कायिाहीसम्फन्धी भुद्दाहरू खाये ज गये को कायण कसुय कामभ हुने अनुऩातभा कभी
आएको दे ख्खएको छ।

१०. विशेष

अदारतफाट बएका पैसराहरूभध्मे आतथिक िषि 2078/079 भा 57 िटा

पैसराउऩय सिोच्च अदारतभा ऩुनयािेदन गरयएको छ बने अख्घल्रो फषिभा मो सॊ तमा
५८ यहे को तथमो ।
११. त्मसै गयी

आतथिक िषि 2078/079 भा विस्तृत अनुसन्धान बएका उजुयीहरूभध्मे

आमोगको तनणिम अनुसाय सम्फर्द् तनकामहरूराई 80 िटा सुझाि ददइएको, 637 िटा
उजुयी विस्तृत अनुसन्धान ऩश्चात ताभेरीभा याख्खएको य वितबन्न अदारतभा भुद्दा
विचायातधन यहे कारे 9 िटा उजुयीहरू भुल्तिीभा याख्खएको छ।
१२. आमोगभा

ऩये का उजुयीहरू य अनुसन्धान ऩश्चात आमोगरे दामय गये का आयोऩऩरफाट

घुस/रयसित तरने ददने, साििजतनक सम्ऩख्िको वहनातभना, हातन नोक्सानी िा दुरुऩमोग
गने, गैयकानुनीरूऩभा सयकायी/साििजतनक जग्गा व्मख्क्त विशेषको नाभभा दताि गने,
साििजतनक खरयद तथा तनभािणका काभभा फदतनमत याख्ख व्मख्क्तगत राब तरने तथा
नेऩार सयकायराई हातन ऩुर्माउने, गैयकानूनीरूऩभा सिायीचारक अनुभततऩर जायी गने,
गरत तरखत िा प्रततिेदन फनाउने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने, गैयकानुनीरूऩभा

सम्ऩख्ि आजिन गने, याजस्ि च ुहािट/वहनातभना गनेजस्ता भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू बएको
दे ख्खएको छ ।
१३. आमोगरे

उऩचायात्भक कामिहरूका अततरयक्त भ्रष्टाचाय हुनै नददन तनयोधात्भक य भ्रष्टाचाय

विरूर्द् जागयण अतबिृवर्द् गने प्रिर्द्िनात्भक कामिहरू सञ्चारन गने गये को छ।
तनयोधात्भक कामितपि, सयकायी कामािरमहरूको कामि सयरीकयण, सूचना प्रवितधको
प्रमोग गयी अतबरेख व्मिस्थाऩन एिॊ सेिा प्रिाहभा सुधाय गने जस्ता सुझािहरू रेखी
ऩठाइएको एिॊ आमोगभा सूचना प्रवितधमुक्त कामििाताियण तसजिना गने य कामिवितध
ऩरयष्कृत गने कामिहरू बएको छ।
१४. त्मसै गयी,

मस

अफतधभा

आमोगफाटसञ्चारन

बएका

प्रिर्द्िनात्भक

कामििभभध्मे

विद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका 41 िटा साभुदावमक ख्शऺा कामििभभा 4,260 जना
विद्याथॉ तथा ख्शऺकहरू य 46 िटा अन्तयविमा कामििभभा तनिािख्चत/भनोनीत
ऩदातधकायी, याष्डसेिक कभिचायी, सयोकायिारारगामत 4,601 जनाको सहबातगता
यहे को तथमो।
१५. साथै ,

आमोग य नेऩार टे तरतबजनको सहकामिभा “सुशासन सिार”विषमक कामििभको

52 बागसाप्तावहकरूऩभा प्रसायण बईभ्रष्टाचाय विरूर्द् नागरयकको बूतभका यकतिव्मका
साथै आमोगफाट बएगये का काभकायफाहीका सम्फन्धभा सूचना, जानकायीतथा सन्दे श
प्रिाह गरयएको छ ।
१६. आमोगफाटतत्कार

तथा िभश: गनुऩ
ि ने सुधायका कामिहरू सवहतको चौंथो सॊ स्थागत

यणनीततक मोजना (2076/77-2080/81)को भध्माितधक सभीऺाफाट प्राप्त सुझाि
सभेत

सभेटी

मोजनाको

प्रबािकायी

कामािन्िमन

गने

य

विगतभा

तम

गरयएका

प्राथतभकताराई सभमानुकुर ऩरयभाजिन गयी अख्घ फढाउने गयी आगाभी कामिददशा तम
गरयएको छ ।
१७. आमोगफाट

भ्रष्टाचाय तनिायण य सुशासन प्रिर्द्िन सम्फन्धी विगत िषिभा ददइएका

सुझािको कामािन्िमन अिस्थाको सभीऺा एिॊ प्राप्त ऩृष्ठऩोषण, आमोगभा ऩये का उजुयी, य

भ्रष्टाचायजन्म प्रिृख्ि विश्लेषणका आधायभा मस प्रततिेदन भापित सुझािहरू प्रदान गरयएको
छ। मसभानीतत तथा कानून, साििजतनक सेिा प्रिाह, सुशासन प्रिर्द्िन य नैततक
आचयण, तनिािचन प्रणारी, साििजतनक तनकामको दावमत्ि, अनुदान वितयण, साििजतनक
खरयद व्मिस्थाऩन, आमोजना व्मिस्थाऩनसॉग सम्फख्न्धत छन्
१८. त्मसै गयी,

नेऩार

सयकायका

विषमगत

तनकामहरू,

प्रदे श

सयकाय

एिॊ

स्थानीम

तहसॉगसम्फख्न्धत वितबन्नसुझािहरू सभेत प्रदान गरयएकोछ। मी सुझािहरूराई सॊ घ,
प्रदे श तथा स्थानीम तहका सम्फर्द् सयकायी तनकामहरूफाट गम्बीयताऩूिक
ि तरई उख्चत
सम्फोधन हुनछ
े बन्ने आमोगरे विश्वास तरएको छ
१९. सॊ िैधातनक

ख्जम्भेिायीतनिािह गने एिॊ भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सुशासन प्रिर्द्िन गने

याज्मकोनीततको

प्रबािकायी

कामािन्िमन

गनि

आमोग

तनतबिकता,

तनश्ऩऺता

य

सऺभताकासाथअख्घ फढ्ने प्रततिर्द्ता व्मक्त गदिछ ।
ु भा
२०. भुरक

सुशासनको रातग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने कामिभा सयकायका तीनै तह, अॊ ग एिॊ

तनकामहरू,गैयसयकायीतथा तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, सञ्चायजगत, अन्तयािवष्डम सभुदाम
एिॊ

आभ

नागरयकफाट

प्राप्त

साथ,

सहमोग

य

ऐक्मिर्द्ताका

रातग

धन्मफाद

ददॊ दैसफैकोसहमोग य सहकामिको तनयन्तयताको अऩेऺा गरयएको छ।
२१. आगाभी

ददनभा आमोगराई अझ फढीसऺभता एिॊ कतिव्मतनष्ठाका साथ अगातड फढ्न

भागितनदे शन य सुझािको आमोगरे अऩेऺा गये को छ ।
नेऩार सयकायराई ददइएका भुतम-भुतम सुझािहरु:
ु
भ्रष्टाचायविरुर्द्को सॊ मक्त
याष्डसॊ घीम भहासख्न्ध (UNCAC) को कामािन्िमन गनि तनजी तथा
गैयसयकायी ऺेरको भ्रष्टाचायराई कानुनको दामयाभा ल्माउने,विद्यारमस्तयीम ऩाठ्यिभभा
सुशासन प्रिर्द्िनसम्फन्धी विषम सभािेश गने रगामतका सुझािहरु ददईएको छ।
साििजतनक सेिा प्रिाहतपि, कभिचायीको तनमुख्क्त तथा ऩदस्थाऩन गदाि अतनिामिरूऩभा
कामिविियण प्रदान गने, सेिा प्रिाह गने स्थानहरूभा CCTVयाखी त्मसको बण्डायणराई
कानुनरे तोकेको अितधसम्भ सुयख्ऺत याख्ने, ख्जम्भेिायी ऩूया नगये को कायणफाट हुने

साििजतनक हातन नोक्सानीका रातग सम्फख्न्धत ऩदातधकायीराई ख्जम्भेिाय फनाउने रगामतका
सुझाफहरू प्रदान गरयएकोछ।
त्मसै गयी,

सुशासन,

सदाचाय

य

नैततक

आचयण

तपि,

याजनीततक

तनमुख्क्त

हुने

ु ख्घ य ऩदातधकाय सभाप्त बए ऩतछ सम्ऩख्ि विियणअतनिामिरूऩभा
ऩदहहरूभातनमुक्त हुनअ
साििजतनक गनि कानुनी व्मिस्था तभराउने, साििजतनक ऺेरभा दे ख्खएको सदाचारयता तथा
नैततक आचयणको विचरनराई योक्न सॊ घीम शासन प्रणारी अनुरूऩको यावष्डम सदाचाय नीतत
तनभािण गयी रागू गने जस्ता सुझािहरू यहे का छन्।
तनिािचन प्रणारी सुधाय गनि याजनीततक दर सञ्चारनको रातग ऩायदशॉ य िस्तुगत भाऩदण्ड
फनाई रागू गने, तनिािचनको प्रचायप्रसाय, कामिकताि ऩरयचारनजस्ता कामिभा गरयने खचिको
भाऩदण्ड य आचायसॊ वहता कडाईका साथ रागू गने रगामतका सुझाफ ददइएको छ।
अनुदान वितयण तपि, साििजतनक तनकामरे भाऩदण्ड तफना अनुदान प्रदान नगने, अनुत्ऩादक
ऺेरको अनुदानराई तनरूत्सावहत गने, फैंवकङ प्रणारीभापित भार बुक्तानी ददने, सॊ घ,प्रदे श य
स्थानीम तहफाट हुने सेिा तथा विकास कामिसम्फन्धी अनुदानफीच प्रबािकायी सभन्िम गयाई
दोहोयोऩना हुन नददने जस्ता सुझािहरू प्रदान गरयएको छ।
साििजतनक खरयद व्मिस्थाऩन अन्तगित खरयदसम्फन्धी कानुनभा ऩटक ऩटक हुने गये को

सॊ शोधनरे कामािन्िमनभा अख्स्थयता यहने हुॉदादीघिकारीन सभाधानको रातग सयोकायिारा

ऩऺहरूसॉग याम सुझाि तरई ऩरयभाजिन गने, प्रततस्ऩधाि सॊ कुख्चत हुने तथा टु िे खरयद गने कामि
तनषेध गयी गुणस्तयीम तथा स्िस्थ प्रततस्ऩधाि हुने व्मिस्था तभराउने, फजेटको सुतनख्श्चतता,

आमोजनाको सबे /तडजाइन/रागत ऩुनयािरोकन, राब रागत विश्लेषण, िाताियणीम प्रबाि
भूल्माॊकन, जग्गा

प्रातप्त, तनभािणस्थरको

तमायी

रगामतका

साििजतनक

खरयद

कानुनको

प्रािधानफभोख्जभ ऩूि ि तमायीऩश्चात भार फोरऩर आह्वानसम्फन्धी कामि गनुऩ
ि ने रगामतका
सुझािहरू ददइएको छ।

प्रिक्ता

श्माभ प्रसाद बण्डायी

