NSW ICACलाई भ्रष्ट्राचारको ररपोर्ट
ICAC को भूमिका
न्यू साउथ वैल्स ईन्डेपेन्डेन्र् कमिसन एगनेष्ट कोरप्सन(ICAC) को स्थापना सन् १९८८ िा NSW को सावटजमनक क्षेत्र र
सिबमन्ित ईलाकािा भ्रष्टाचार न्यूमनकरणको छानमबन गनट भएको हो।
ICAC को बारे िा
ICAC ले को सावटजमनक क्षेत्रका गमभभर र योजनाबद्ध भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार सुरक्षामछद्र लमक्षत खतराहरुको छानमबन र
भ्रष्ट्राचार मनवाकरण गने गर्टछ।
ICAC हालका कु नैपमन सरकार र्ेखी अमभन्न छ र NSW का जनताहरुको लामग NSW को संसर्को िाध्यिद्वारा मजभबेवार
छ।
भ्रष्ट्राचार के हो?
भ्रष्ट आर्त(बानी) के हो भनेर Independent Commission Against Corruption Act 1988 िा ब्याख्या गररएको छ। यसिा NSW का
सावटजमनक अमिकारी वा सावटजमनक अमिकार प्राप्त व्यक्तीहरु द्वारा लमक्षत रुपिा जानाजान नराम्रा काििा संलग्न हुने(वा
र्खल पुयाटउने)कु राहरु पर्टछन्।भ्रष्ट आर्त(बानी) अनेक तररकाहरुबार् हुन सक्र्छ। यहााँ के मह उर्ारहणहरु दर्ईएको छ:


एउर्ा सावटजमनक अमिकारीले आफ्नो ज्ञान, शक्ती वा श्रोतहरु आफै लाई वा अरु कोमहलाई िद्दत पुयाटउन अनैमतक
तवरले प्रयोग गने।



एउर्ा सावटजमनक अमिकारीले अनैमतक तवरले उमनहरुको आमिकाररक कृ याकलापहरु सभपन्न गने, सावटजमनक
मवश्वास भंग गने वा उमनहरुको पर्को कारण जानकारीहरु वा सािाग्रीहरुको अनैमतक प्रयोग गने।



एउर्ा कु नै पमन सावटसािारण व्यक्तीले सावटजमनक अमिकारीको पर्को प्रयोग अनैमतक वा पक्षपाती रुपले प्रयोग गनट
भ्रि पैर्ा गराउने।



एउर्ा कु नैपमन सावटजमनक अमिकारी वा सवटसािारण जसले सावटजमनक प्रशासनलाई नै खुकुलो गराई
आत्िमवश्चासिा किी पैर्ा गररदर्ने र जसिा र्ेन्डरिा तालिेल गने, मनमश्चत लाईसेन्सहरु हामसल गने मनवेर्नको
सभबन्ििा घोर्ला गने, मनजी स्वाथटकोलामग सावटजमनक रकिको प्रयोग गने, सावटजमनक आयश्रोतिा घोर्ला गने वा
अवैिामनक रुपिा सावटजमनक अमिकारीको रोजगार हामसल गने वा कायि गने कु राहरु पर्टछन्।

भ्रष्ट्राचार को ररपोर्ट गनट – दकन िहत्वपूणट छ
भ्रष्टाचारका कारण सावटजमनक अमिकारीहरुले संसािनरसावटजमनक पैसा, सभबमन्ित असिानता उत्पार्न र क्षिताको
र्ुरुपयोग हुन्छ र सावटजमनक प्रशासन प्रती सिुर्ायले गरे को भरोसा िा एक आाँच ल्यााँऊर्छ।
वास्तमवकवासंदर्ग्िभ्रष्टाचारप्रमतवेर्न सुराकी गनुटसावटजमनकचासोहो।प्रमतवेर्न
गनाटलेसावटजमनकअमिकारीहरुरसावटजमनकक्षेत्र, संगठनिाभ्रष्टाचाररोक्नरजहााँ योहुन्छ त्यहााँतुरुन्तरप्रभावकारी
रुपिाव्यवहारगनटिद्दतगछट।
भ्रष्टआचरणररपोर्टगनाटले सभपूणस
ट िुर्ायकोलामग लाभमनष्ठारसावटजमनकप्रशासनकोराम्रोसभिान,
सुमनमश्चतवाएकिहत्त्वपूणटभूमिकाखेल्र्छ।
सरोकार भएका संस्थाहरुको बारे िा सुराकी दर्नुहोला
NSW
सावटजमनकक्षेत्रसंगठनमतनीहरूलेभ्रष्टाचारकोआन्तररकरबाह्यररपोर्टसाँभाहाल्नकोलामगस्थानिापयाटप्तसंयन्तत्ररप्रणालीछ
छै न भन्ने सुमनमश्चतगने मजभिेवारीहुन्छन्।
प्रायजसोअवस्थािा, पमहला संगठनप्रमतको सरोकारहरु
व्यमक्तहरूलाईगुनासोबनाउनवासंगठनकोसञ्चालनरप्रदियाहरुकोबारे िासल्लाहखोज्नजुनिाध्यिपमहलोबार्ोहुनुपछट।
ICAC कोमजभिेवारी NSW सावटजमनकक्षेत्रले सिायोजन गनट नसके का वा गनट नमिल्नेमवषयहरूकालामगहो।
ICAC ले कस्ता कु राहरु स्वीकार गर्टछ?
ICAC ले प्राप्तसबैररपोर्ट सुराकीहरुलाई ध्यानपूवटक हेर्छ
ट ।यद्दपी,ICAC लेमय कु राकापमछलाग्नसक्षिहुनलामग,
योभ्रष्टाचारसिावेशवाNSW सावटजमनकसरकारीवासावटजमनकअमख्तयारअसरपरे को हुनु पर्टछ।सावटजमनकअमिकारहरू
मनम्नानुसार छन्:


सरकारी मवभागहरु र वैिामनक मनकायहरु



सावटजमनक मवद्यालयहरु, कलेजहरु र मवश्वमवद्यालयहरु



सावटजमनक अस्पतालहरु र ईलाका स्वास््य सेवाहरु



स्थामनय पररषर्हरु



राजमनमतज्ञ लगायत NSW संसर्



NSW न्यायपामलका (भयामजस्रेर्कोरन्यायािीशहरु)।

आचरणभ्रष्टआचरणत्यमत बेला सभि हुन्न जमत बेला सभि यसले एकपयाटप्तउल्लंघनिािलािा,
गठनवाआपरामिकवाशास्त्रीयअपिानसिावेश हुने, कु नैपमनसावटजमनकसरकारीमनष्कासन वा, योसांसर् सर्स्यहरु को
हर्िा बृहतआचरणकोभाँग भएको खण्डिा िात्र हुनेछ।
ICAC लाई कसले जानकारीहरु उपलब्ि गराउन सक्र्छ?
कसैले पमन कु नैपमनसंदर्ग्िभ्रष्टआचरणभएकावाNSW सावटजमनकक्षेत्रप्रभामवतबारे िाICAC लाई जानकारीगराउनसक्छन्।
सवटसािारणलेजानकारीर्ेमलफोन, फ्याक्स, इिेल, पत्रद्वारावाICAC वेबसाइर्िाफट तwww.icac.nsw.gov.auिाICAC लाई
मसिैप्रर्ानगनट सक्र्छ।
सावटजमनकअमिकारीहरूलेICAC लाई
आफ्नोसंगठनकोआफ्नैआन्तररकररपोर्टर्ङप्रदियािाफट तप्रत्यक्षजानकारीगराउनसक्छन्।सावटजमनकअमिकारीहरूलेउक्त
जानकारीहरु सावटजमनकचासोप्रकर्ीकरणको रुपिा खुलाउन सक्र्छन्, जसिा उक्त प्रकर्ीकरणकायटमवरुद्धसंरक्षण प्रर्ान
गररएको छ।
सुरमक्षतप्रकर्ीकरणको बारे िा थपजानकारीकोलामगICAC वेबसाइर्िाउपलब्िBlowing the whistle(सुरादक दर्ने),
त्यलाईपानािाउल्लेख जानकारी हेनुटहोला।
यसका साथ साथै, हरे कसावटजमनकक्षेत्रसंगठनरNSW
िािाउनकाहरे किन्त्रीहरुकोकु नैपमनकु राभनेरमतनीहरूलेसापेमक्षकभ्रष्टआचरणशंकागरे को वासरोकार लागेको खण्डिा उक्त
कु राहरु ररपोर्टगनटICAC ऐनकोखण्ड११अन्तगटतआवश्यकछ।खण्ड११ को बारे िा थपजानकारीकोलामगICAC
कोवेबसाइर्उल्लेख छ।
ICAC लाई िैले कसरी जानकारी उपलब्ि गराउन सक्र्छु ?
ICAC लाई जानकारीप्रर्ान गनटकुनैकुराररपोर्टगुनासोबनाउनकोलामगकु नैमनिाटररतढााँचाछै न।ICAC ले NSW
सरकारमवभागकोअमिकारीहरूरस्थानीयकाउं ससलकोसावटसािारणसर्स्यहरूले,
सावटजमनकअमिकारीहरुरप्रिुखअमिकारीहरूका जानकारीरमशकायतस्वीकार गर्टछ।

ICAC लाई गररएकोसंदर्ग्िभ्रष्टआचरणकोररपोर्टिा सिावेशगनुटपने कु राहरु:


प्रासंमगकNSW अमख्तयारवासावटजमनकआमिकाररकनाि



तपाईंलाईथाहभएसभिको कमथतभ्रष्टआचरण, स्पष्टरमवस्तृतसारांश



आरोपकोसिथटनकाकु नैपमनर्स्तावेजवाअन्यजानकारीकोएकसूची



जानकारीमिल्नसक्नेअन्यिामनसहरूकोनाि



अमख्तयारकोध्यानाकषटणगनेकुराल्याउनलगेकोछदककु नैपमनकर्िचामलएको छ छै न



यस कु राको बारे िा सभपकट गररएका कु नैपमनअन्यसंस्था एजेन्सीकोनाि(उर्ारहणको लामग न्यू साउथ वैल्स प्रहरी वा
न्यू साउथ वैल्स अिबडज्िन)



तपाईको आफ्नो नाि, ठे गानारदर्नर्ेमलफोननभबर।

यार् राख्नुपने कु राहरु
ICACलाई जानकारीगनटबेनािी रुपिाप्रर्ानगनटसदकन्छ, तर,ICAC ले तपाईंलाई थपमववरणप्राप्तगनटसभपकट गनटसक्र्ैन।यसले
ICACलाई उक्तमवषयिाकर्िचाल्नगाह्रोपमनपनट सक्र्छ।
जानाजानीICAC लाईझूर्ोवाभ्रािककथनबनाउनएकअपरामिक अपिानहो।
ICAC लाई दर्ईएको ररपोर्टमवषयहरूिामववरणहरु अरु कसैलाई नदर्नकोलामग सुझाव दर्ईन्छ, जसले ICAC को
अनुसन्िानिाअप्यारो पारर दर्न सक्छ वापमछल्ला छानमबनिाक्षमतवाअप्यारोिापनट सक्छ व उक्त व्यक्तीलाई लाजिर्ो
पमन हुन सक्र्छ।
ICAC ले प्राप्त जानकारीहरुलाई के गर्टछ?
ICAC द्वाराप्राप्तसबैउजुरीहरुरररपोर्टहरूहोमसयारीसाथहेररनेछ।
ICAC ले िामिलालाईआफ्नोअमिकारक्षेत्ररमवषयिागभभीरतामभत्रपर्टछदकपर्ैन हेर्छ
ट ।ICAC ले
यसकोआफ्नैअनुसन्िानउतरर्ामयत्वमलनेमनणटयवाभ्रष्टाचाररोकथािकािउतरर्ामयत्वमलने मनणटयको लामग मलन सक्छ, वा
मशकायतमवषयजुनसंगठनसंग सभबमन्ित छ उसैलाई मसफाररस पमन गनट सक्र्छ, ।
ICAC ऐनलेICAC लाई योएकअनुसन्िानसञ्चालनहुनेछदकवाछै न भन्ने मनणटयगनेअमिकारदर्न्छ।संसर्बार् मसफाररस प्राप्त
िामिलाहरु बाहेक यो मनणटयगनेअमिकार प्राप्तसबैजानकारीिालागूहुन्छ, संसर्बार् आएको कु राको भने छानमबन गनुट
अमनवायट छ।

ICAC ले व्यक्तीलाई अमभयोग लगाउनसक्र्ैन।सक्र्छ, तर, Director of Public Prosecutions कोमसफाररसिा
एकआपरामिकअमभयोजन भनेरमसफाररसभएकोव्यमक्तको लामग भने लागूगनटसक्छन्।
थप जानकारीको लामग
ICAC ले बृहत जानकारीपुमस्तका, भ्रष्टाचाररोकथािमनर्ेशनरररपोर्टहरूसमहतजानकारीरस्रोतसािाग्री,
एकमवस्तृतसीिाउत्पार्न गर्टछ।यीप्रकाशनहरूwww.icac.nsw.gov.au वेबसाइर्िावाICAC संगअनुरोिगनट सक्नुहुनेछ।
हािीलाई सभपकट गनुह
ट ोला
संदर्ग्िभ्रष्टआचरणबारे जानकारीप्रर्ानगनट, पत्र, र्ेमलफोन, फ्याक्सवाई-िेलद्वारासीिैICAC िा सभपकट गनुटहोस्।सूचनाICAC
वेबसाइर्िाwww.icac.nsw.gov.au. िापमनपेश गनट सक्नुहुनेछ।
अन्य ICAC जानकारी पचाटहरु उपलब्ि छन्
Introducing the NSW ICAC: A guide for NSW public officials (NSW ICAC को पररचय: NSW सावटजमनक अमिकारीहरुकोलामग
एउर्ा गाईड)
Introducing the NSW ICAC: A guide for NSW community (NSW ICAC को पररचय: NSW सिुर्ायकोलामग एउर्ा गाईड)
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
हुलाको ठे गाना: GPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001
र्ेलोफोन: 02 8281 5999,1800 463 909 (toll free for callers outside metropolitan Sydney)
फ्याक्स: 02 9264 5364TTY: 02 8281 5773 (for hearing-impaired callers only)
ई-िेल: icac@icac.nsw.gov.auwww.icac.nsw.gov.au
कायाटलय सिय: 9.00 am - 5.00 pm सोिबार र्ेमख शुिबार
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