NSW ICAC को परिचय
NSW समुदायकोलागि एउटा िाईड
ICAC को भूगमका
न्यू साउथ वैल्स ईन्डेपन्े डेन्ट कगमसन एिनेष्ट कोिप्सन(ICAC) को स्थापना सन् १९९८ मा NSW को साववजगनक क्षेत्र ि
समबगन्ित ईलाकामा भ्रष्टाचाि न्यूगनकिणको छानगबन िनव भएको हो।
ICAC को भूगमका
न्यू साउथ वैल्स ईन्डेपन्े डेन्ट कगमसन एिनेष्ट कोिप्सन(ICAC) को स्थापना सन् १९९८ मा NSW को साववजगनक क्षेत्र ि
समबगन्ित ईलाकामा भ्रष्टाचाि न्यूगनकिणको छानगबन िनव भएको हो।
ICAC ले गनम्न तरिकाले भ्रष्टाचािको अनुसन्िान िदवछ:


NSW को साववजगनक क्षेत्रका िगभभि ि योजनाबद्ध भ्रष्टाचाि ि भ्रष्टाचाि सुिक्षागछद्र लगक्षत ििेि



तथ्यहरु स्थागपत ििे ि ि अरूलाई मागमलामा अगभयोजन कयववागह िनव गसफारिस ििे ि, अनुशासन ि वचावट कायवहरू
ििे ि



भ्रष्ट्राचाि पुन: नदोहोरियोस् भनेि योजनावद्ध परिवतवनको गसफारिस ििे ि



सुनुवाई सभपन्न ििे ि ि हाम्रा अनुसन्िानहरुमा रिपोटव तयाि िने

ICAC ले गनम्नकु िाहरु ििे ि भ्रष्ट्राचाि न्यूगनकिण िदवछ:


साववजगनक क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सुझाव, गनदेशन ि जानकािी ददने



भ्रष्टाचाि न्यूगनकिणकोलागि प्रत्येक साववजगनक क्षेत्र एजेन्सी संि उगनहरुलाई गजभमेवािी बहन िनव लिाउने



अनुसन्िान ि साववजगनक जोगिम माध्यम भ्रष्टाचाि गनवाकिण िने



साववजगनक अगिकािीहरूले ि व्यगिहरूलाई भ्रष्टाचाि गवरुद्ध कदम चाल्न प्रोत्साहन िदवछन् भनेि साववजगनक प्रशासन
गनष्ठा ि िाम्रो सभमानको प्रचाि।

ICAC हालका कु नैपगन सिकाि देिी अगभन्न छ ि NSW का जनताहरुको लागि NSW को संसदको माध्यमद्वािा गजभबेवाि
छ।

भ्रष्ट्राचाि के हो?
भ्रष्ट आदत(बानी) के हो भनेि Independent Commission Against Corruption Act 1988 मा ब्याख्या िरिएको छ। यसमा NSW का
साववजगनक अगिकािी वा साववजगनक अगिकाि प्राप्त व्यिीहरु द्वािा लगक्षत रुपमा जानाजान निाम्रा काममा संलग्न हुने(वा
दिल पुयावउने)कु िाहरु पदवछन्। भ्रष्ट आदत(बानी) अनेक तरिकाहरुबाट हुन सक्दछ। यहााँ के गह उदािहणहरु ददईएको छ:
एउटा साववजगनक अगिकािीले आफ्नो ज्ञान, शिी वा श्रोतहुि आफै लाई वा अरु कोगहलाई मद्दत पुयावउन अनैगतक तविले
प्रयोि िने।


एउटा साववजगनक अगिकािीले अनैगतक तविले उगनहरुको आगिकारिक कृ याकलापहरु सभपन्न िने, साववजगनक
गवश्वास भंि िने वा उगनहरुको पदको कािण जानकािीहरु वा सामाग्रीहरुको अनैगतक प्रयोि िने।



एउटा कु नै पगन साववसािािण व्यिीले साववजगनक अगिकािीको पदको प्रयोि अनैगतक वा पक्षपाती रुपले प्रयोि िनव
भ्रम पैदा ििाउने।



एउटा कु नैपगन साववजगनक अगिकािी वा सववसािािण जसले साववजगनक प्रशासनलाई नै िुकुलो ििाई
आत्मगवश्चासमा कमी पैदा िरिददने ि जसमा टेन्डिमा तालमेल िने, गनगश्चत लाईसेन्सहरु हागसल िने गनवेदनको
सभबन्िमा घोटला िने, गनजी स्वाथवकोलागि साववजगनक िकमको प्रयोि िने, साववजगनक आयश्रोतमा घोटला िने वा
अवैिागनक रुपमा साववजगनक अगिकािीको िोजिाि हागसल िने वा कायम िने कु िाहरु पदवछन्।

साववजगनक संस्थानहरु जसमा प्रादेगशक सिकािी गवभािहरु, वैिागनक गनकाएहरु, प्रादेगशक गवद्यालयहरु, TAFE हरु त
गवश्वगवद्यालयहरु, प्रदेगशक अस्पतालहरु ि स्थागनय स्वास्थ्य गजल्लाहरु ि स्थागनय परिषद(काउनगसल) हरु पदवछन्।
संसदका कामदािहरु, सिकाि गवभािको वैिागनक अगिकाि ि स्थानीय NSW काउं ससल, NSW भयागजस्रेटको साथै,
न्यायािीशहरु, स्थानीय काउनगसलिहरु ि िाजनीगतज्ञ सबै साववजगनक अगिकािीहरु छन्।
यो ICAC ऐन ले "भ्रष्ट आचिण", "साववजगनक अगख्तयाि" ि "साववजगनक आगिकारिक" को गवस्तृत परिभाषा प्रदान िदवछ। कु नै
एक गवशेष कु िा यस ICAC को अगिकाि क्षेत्र गभत्र संभलग्न छ छैन जान्नको लागि, कृ पया ICAC मा सभपकव िनुवहोस्।
ICAC ले कसिी काम िछव
ICAC लाई NSW का साववजगनक क्षेत्रमा भ्रष्टाचाि सभबगन्ित कु नै पगन कु िा जांच िनव अगख्तयािी छ।
ICAC ले साववजगनक ि साववजगनक अगिकािीहरु को सदस्य ि साववजगनक क्षेत्र संस्थाहरुको प्रमुि कायवकािी अगिकृ त द्वािा
रिपोटव देगि गशकायत गवश्लेषण प्राप्त िदवछ । ICAC ले भ्रष्टाचाि जोगिम को गवशेष क्षेत्र पगहचान िनव अनुसन्िान आयोगजत
पगन िदवछ।

ICAC संि अनुसन्िान को व्यापक शगिहरु छन् ि भ्रष्टाचािका प्रमाण प्राप्त िनव अगनवायव पिीक्षा ि / वा साववजगनक जांच
सञ्चालन िनव सक्छ।
ICAC को NSW प्रहिी बल वा NSW Crime Commission (अपिाि आयोि), गनजी क्षेत्र, संिठन वा व्यगिहरू भन्दा माथी
उगनहरुको आफ्नो आचिण समावेश गनम्न मध्ये कु नै नभएसभम कु नै पगन अगिकाि क्षेत्र छैन:


एक साववसािािण जसले एउटा NSW साववजगनक आगिकारिलाई बेइमानी वा पक्षपाती बन्न गतनको पदको प्रयोि िनव
प्रभागवत, वा प्रभाव िने प्रयास िदवछ



एक साववसािािण जसले ICAC ऐनको िािा ८ (२ए) मा तोदकए बमोगजम यस्तो मागमलामा समावेश हुन सक्छ जहााँ
यस्तो आचिण ले साववजगनक प्रशासनलाई दफतलो वा साववजगनक गवश्वासलाई दफतलो ििाईददन्छ।।

ICAC को अन्य प्रदेश वा संघीय स्ति मा संस्थाहरुको पगन अगिक अगिकाि छैन।
ICAC ले व्यगिहरूलाई अगभयोि लिाउन सक्दैन, ति Director of Public Prosecutions संि आपिागिक छानगबनको लागि एक
व्यगि को अगभयोजन िनव आदि प्राप्त हुनु गसफारिस िनव सक्दछ।
ICAC को काम गनष्ठा ि साववजगनक प्रशासन को िाम्रो मान बढाउन ि गवद्यमान वा संभागवत समस्या सुल्झाउन साववजगनक
क्षेत्र संिठनका सल्लाह, जानकािी, स्रोतसािन ि प्रगशक्षण प्रदान ििे ि भ्रष्टाचाि कम िने हो। यसले संस्थाहरुलाई महत्वपूणव
भ्रष्टाचाि पगहचान िने ि गतगनहरुलाई सामना िनव मद्दत िछव।
ICAC लाई भ्रष्टाचाि को सुिाकी िने (प्रगतवेदन ददने)
कसैलाई कु नै पगन िुनासो उजुिी िनव पिे मा वा संददग्ि भ्रष्ट आचिण भएका वा NSW साववजगनक क्षेत्र प्रभागवत भएको बािे मा
ICAC लाई जानकािी ििाउन सक्छन्।
NSW का साववजगनक अगिकािीहरू, प्रमुि अगिकािीहरूले ICAC लाई कु नै पगन भ्रष्ट आचिणका कु नै पगन गवषयमा चासोको
बािे मा गचन्ता वा सिोकाि भएमा रिपोटव िनव आवश्यक छन्।
ICAC द्वािा प्राप्त सबै उजुिीहरु ि रिपोटवहरू होगसयािीसाथ हेरिन्छ। ICAC ले यसको आफ्नै अनुसन्िान उतिदागयत्व गलनु पगन
सक्छ, वा सिोकाि छ भने सभबगन्ित संिठन प्रती भ्रष्टाचाि िोकथामका उतिदागयत्वको रुपमा पगन गलन सक्नेछ।

जहााँ सभभव छ, गशकायत या रिपोटव िनेहरूलाई ICAC ले मागमलालाई कसिी हेरििहेको छ जानकािी िरििहने छन्।
थप जानकािीको गलि, कृ पया Reporting Corruption to the ICAC(ICAC लाई भ्रष्ट्राचािको रिपोर्टटङ्ि) पचावमा हेनुवहोला।
थप जानकािीको लागि
ICAC ले बृहत जानकािी पुगस्तका, भ्रष्टाचाि िोकथाम गनदेशन ि रिपोटवहरू सगहत जानकािी ि स्रोत सामाग्री, एक गवस्तृत
सीमा उत्पादन िदवछ। यी प्रकाशनहरू www.icac.nsw.gov.au वेबसाइटमा वा ICAC संि अनुिोि िनव सक्नुहुनेछ।
थप जानकािी, सल्लाह वा सहयोि को लागि, पत्र, टेगलफोन, फ्याक्स वा ई-मेल द्वािा सीिा ICAC संि सभपकव िनुवहोस्।
अन्य ICAC जानकािी पचावहरु उपलब्ि छन्
Introducing the NSW ICAC: A guide for NSW public officials
Reporting corruption to the NSW ICAC
(NSW ICAC को परिचय: NSW साववजगनक अगिकािीहरुका NSW ICAC लाई भ्रष्ट्राचाि रिपोटवका एउटा िाईड)
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
हुलाको ठे िाना: GPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001
टेलोफोन: 02 8281 5999 1800 463 909 (toll free for callers outside metropolitan Sydney)फ्याक्स: 02 9264 5364 TTY: 02 8281 5773
(for hearing-impaired callers only)
ई-मेल: icac@icac.nsw.gov.auwww.icac.nsw.gov.au
कायावलय समय: 9.00 am - 5.00 pm सोमबाि देगि शुक्रबाि

Introducing the ICAC: a guide for the NSW community
Nepali
2016

