
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा  मममि 2079 साउन २४ र 25 गिे नपेाल सरकारका 
सख्िव िथा ववभागीय प्रमखुसँगको अन्िरविया काययिम सम्पन्न । 

 

प्रशे ववज्ञमि :- मममि : 2079/04/25 गिे। 
.............................................. 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा  मममि 2079 साउन २४ र 25 गिे सावयजमनक सेवा 
प्रवाह र ववकास मनमायणका काययहरुको प्रभावकाररिा सम्बन्धमा नेपाल 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 र मािहिका ववभाग र सम्बख्न्धि मनकायहरुसँग अन्िरविया काययिम सम्पन्न भएको 
छ । 

 

काययिमको पवहलो ददन यस आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त, नेपाल सरकारका मतुय सख्िव, यस 
आयोगका माननीय आयकु्तहरु, नेपाल सरकारका उल्लेख्खि मन्रालय, आयोग िथा मनकायका सख्िबहरु  
र मबभागीय प्रमखुहरुको समपुख्स्थमिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई ददएका सझुावहरुको कायायन्वयन, 
ववकास आयोजनाहरुलाई समयमै ममिव्ययी ढंगले सम्पन्न गने र ववकास मनमायणका काययमा गणुस्िर कायम 
गने, एवककृि ववकासको अवधारणालाई कायायन्वयन गने, ववकास मनमायण िथा सावयजमनक खररद सम्बन्धी 
सवालहरु र ववियगि सवालहरुमा छलफल भएको मथयो । 

 

छलफलपमछ माननीय आयकु्तहरुले मन्रालयहरु ववकास मनमायणको हकमा दूरदशी भएर अख्ि बढ्न ुपने, 
ि्याङ्कहरुको सवह प्रयोग गरेर ववकासका आयोजनाहरुको ड्रइङ मिजाइन गनुयपने लगायिका सझुाबहरु 
ददनभुएको मथयो ।  
 

मतुय सख्िव शंकरदास वैरागीले यस आयोगबाट ददईएका सझुावहरु सबैले गम्भीरिाका साथ कायायन्वयन 
गनुयपने, मन्रालयगि सधुार कायययोजना ,आयोजना व्यवस्थापन, नेितृ्व मूल्यांकन, जनशख्क्तको व्यवस्थापन, 
अनलाइन प्रणालीमा सधुार, वजेट िजुयमा प्रणालीमा सधुार, खररद प्रणालीमा सधुार गदै एवककृि ववकास 
मनमायणमा सबैले समन्वयात्मक भमुमका मनवायह गनय मनदेशन मन्िब्य राख्न ुभएको मथयो । 

 

माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार राईले उजरुीहरु नपनेगरर काययसम्पादन गनुयपने, समस्या पवहिान भएपमछ 
समाधानका लामग सकारात्मक सोिका साथ अगामि बढ्न ु पने, मनधायररि कायय वववरण ियार गरी 
कमयिारीलाई ख्जम्मेवार बनाउने, यािायाि कायायलयको सेवा प्रवाहमा सधुार, परामशय सेवालाई नमिजासँग 
जोड्नपुने, मन्रालयबाट हनुे अनगुमन र सपुररवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन ु पने, काययसम्पादन 
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करारलाई प्रभावकारी कायायन्वयन गनुयपने र सो लाई कमयिारीको काययसम्पादन मलु्यांकनमा समेि प्रयोग 
गनुयपने लगायिका  ववियमा मनदेशन सवहिको मन्िव्य ददनहुुँदै काययिमको समापन गनुयभयो । 

काययिमको दोस्रो ददनमा िमश  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 
मन्रालयका सख्िवहरु, ववभागीय प्रमखुहरु र सम्बख्न्धि मनकायका प्रमखुहरु समेिको उपख्स्थिीमा 
सावयजमनक सेवा प्रवाह र ववकास मनमायण काययको ववद्यमान अवस्था, काययसम्पादनका िममा आइपरेका 
समस्या, भ्रष्टािार मनयन्रण र सशुासन प्रवर्द्यनका लामग गररएका प्रयासहरु र आयोगबाट ददइएको सझुावहरु 
कायायन्वयनको अवस्थाको ववियमा केन्रीि रहेर छलफल भएको मथयो।  

 

छलफलपमछ माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार राईले सशुासन कायम गने सबैको दावयत्व हो, 
मन्रालयबाट गररने अनगुमन िथा मलु्यांकनको काययलाई थप प्रभावकारी बनाई देख्खएका समस्याहरुलाई 
ित्कालै समाधान गनय सकेको खण्िमा आयोगमा पने उजरुीको संतयामा कमी आउने, मन्रालय र 
मािहिका सबै मनकायमा काययरि कमयिारीहरुलाई पदअनसुारको काययवववरण अमनवायय रुपमा ददई 
ख्जम्मेवार बनाउने, सम्पख्ि वववरण सबै कमयिारीले समयमा बझुाउने, सूिना प्रववमधको एकीकृि प्रयोगको 
व्यवस्था ममलाउने, सेवा प्रवाहमा गणुस्िर बदृि गनुयपने, परामशय सेवाबाट प्राि अध्ययन प्रमिवेदनहरुको प्रयोग 
हनुपुने, ख्जल्ला दररेटहरुमा ख्जल्लाको अवस्था अनसुार एकरुपिा कायम हनुपुने, रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन 
गनुयपने, कायायलयमा रहेका मललाम गनुयपने ख्जन्सी सामानको समयमै मललाम गनुयपने, प्रयोगबीवहन स्वास््य 
उपकरणहरुको प्रयोग गने व्यवस्था ममलाउने, आगामी ददनमा गररने यस प्रकारको अन्िविय यामा अवहले 
उठेका समस्याहरु नदोहोररने िफय  सबैको ध्यान पगुोस ् भने्न मनदेशनात्मक मन्िव्य सवहि काययिमको 
समापन गनुयभयो ।  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

         

प्रवक्ता 
श्याम प्रसाद भण्िारी 
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