गोकर्णेश्वर नगरपालिकको वडा १ को वाटो स्तरउन्नती सम्बन्धी
छानववन प्रलतवेदन
१. उजुरीको संक्षिप्त ब्यहोरा:
गोकर्णेश्वर नगरपालिकको आ.ब २०७५/७६ को नीलत तथा काययक्रम र बजेट बमोक्षजम आ.ब
२०७५/८६ को वडास्तरीय योजनातर्यको ब. ख. शी. नं. ३११५९ कारखानादे क्षख राम खड्काको
घरसम्म वाटो स्तरउन्नती शीर्यकको रु पााँच िाख एवं अकै नाममा छु ट्याएर यही शीर्यकमा
छु ट्याइएको रु. २५ िाख गरी रू. ३० िाख बजेट केही काम गरे जस्तो गरे र केही टाठावाठाको
लमिे मतोमा सवकयो।
चािु आ.ब मा पलन सोही सडकका िालग रु २५ िाख ववलनयोजन भएको छ। ववगत वर्य जस्तै
यस वर्य पलन सो बजेट लमलिजुिी खान सााँठगााँठ सुरु भइसकेको छ।गत वर्य स्तरउन्नती गरे को
सडक छ मवहना पलन राम्ररी सं चािन हुन सकेन। सडक अिपत्र छोड्दा मुक्षस्कििे साना
सवारीमात्र चल्न सक्ने अवस्था रहे को र कयौं मोटरसाइकि दुघट
य नामा समेत परे का
लथए।स्तरउन्नतीका नाममा जग्गाधनीको घुक्षम्त परे को जग्गा समेत लसधा बनाइएको, लनजी घरको
पखायि पलन सडकको बजेटिे िगाइएको।यस सम्बन्धमा सूचना माग्दा नगरपालिकािे समेत
सूचना नददएको। ववगतमा जस्तै चािु आवमा पलन जनप्रलतलनलध, कमयचारी र स्थानीय उपभो्ा
सलमलतका पदालधकारी वीच सााँठगाठ सुरु भइसकेकोिे अलनयलमतता गने जनप्रलतलनलध, कमयचारी र
स्थानीय उपभो्ा सलमलतका पदालधकारी उपर छानववन गरी कानून बमोक्षजम कारवाही गररपाउाँ।
२. छानववनबाट दे क्षखएको तथ्यगत वववरर्ण:


गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आ.ब २०७५/७६ को नीलत तथा काययक्रमर बजेटको अनूसूची
(२) को ब. अ. क्षश. नं. ३११५९ बाट वडा नं १ मा सडक भवन र वस्ती ववकास काययक्रम
(क्र.सं १३) अन्तगयत कारखाना दे क्षख राम खड्काको घर सम्म वाटो स्तरउन्नलतको िालग ३०
िाख ववलनयोजन गरे को पाइएको।



ववलनयोक्षजत बजेट अनुसार आयोजना सम्पन्न गनय गाउाँ खकय वाटो लनमायर्ण उपभो्ा सलमलत
गठन भएको र उ् सलमलतिे उक्षल्िक्षखत बाटो वपच-कािोपत्रे गने लनर्णयय गरी योजना
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सं चािनका िालग नगरपालिका र उपभो्ा सलमलतवीच लमलत २०७५/१०/२० गते सम्झौता
भएको दे क्षखन्छ।


नगरपालिकाको प्रववलधक टोलििे वपच कािोपत्रे गनुय अगालड ड्रेन र साइड वाि लनमायर्ण गनुय
पने सं भाव्यता औ ंल्याए पलछ उपभो्ा सलमलतको लमलत २०७५/११/१३ गते को वैठकको
लनर्णययिे

काययक्रम

सं शोधनका

िालग

नगरपालिकामा

अनुरोध

गरे को

दे क्षखएको।साथै

नगरपालिकाको लमलत २०७६/०१/०८ को लनर्णययानुसार ड्रेन र साइड वाि लनमायर्ण गनय
काययक्रम सं शोधन भएको पाइएको ।


काययक्रम सं चािनका िालग उपभो्ा सलमलतको लनयलमत वैठक वसी ७१ जना सम्मको
उपक्षस्थलतमा माइनुट गरी लनर्णयय गरे को पाइएको।



नगरपालिकाबाट उक्षल्िक्षखत आयोजनाको िागत अनुमान तथा प्रववलधक वववरर्ण तयार
गररएको। साथै नगरकाययपालिकाको लनर्णययानुसार अनुगमन सलमलत गठन गरी उपभो्ा
सलमलतद्धारा गररएको कामको अनुगमन पचात काययसम्पन्न प्रलतवेदन पेश गरे को।

३. लनष्कर्य र सुझावः
उक्षल्िक्षखत उजुरीका सम्बन्धमा नगरपालिकाका सं िग्न कमयचारीहरुसाँग छिर्ि, उ् काययक्रमसाँग
सम्बक्षन्धत नगरपालिकाबाट प्राप्त भएका कागजातहरूको अध्ययन, स्थिगत अनुगमन गदाय दे क्षखएको
भौलतक अवस्थाको वववरर्ण र स्थानीयवासी तथा उपभो्ा सलमलतका पदालधकारीसाँगको छिर्िको
आधारमा प्रस्तुत उजुरी आरोप पुष्ट्याईं हुने आधार दे क्षखदै न।यद्यवप, चािु आ.ब को काययक्रम
समयमा नै सं चािन गनय तथा काययक्रम काययन्वयन गदाय जनसहभालगता र गुर्णस्तरको पूर्णय सुलनक्षचतता
सवहत वववादरवहत तवरिे सं चािन गने गरी व्यवस्था लमिाउन नगरपालिकािाई िे खी पठाउन
मनालसव दे क्षखन्छ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता र्ेन्द्रर्ो मितत २०७६।११।१२ र्ो तिर्कयः
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १ को योजनाहरुमा अलनयलमतता भएको भन्ने उजुरीको छानववन
गरी प्रलतवेदन पेश गनय गदठत छानववन टोिीबाट पेश भएको छानववन प्रलतवेदनका सम्बन्धमा
छिर्ि गदाय प्रलतवेदनमा उल्िे क्षखत सुझावहरु कायायन्वयन गनय गोकर्णे श्वर नगरपालिकािाई
लनदे शन ददई उजुरीको िगत कट्टा गने लनर्णयय गररयो ।
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