भृकुटीमण्डपमा संचालित सटर तथा स्टिहरु सम्बन्धी प्रलतवेदन
(क) उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोरााः
समाज कल्याण पररषद अन्तरगत रहे को भृकुटी मण्डप प्रददशनीस्थिमा रहेका साना
ठू िा पसि एबं स्टिहरु सस्तो मूल्यमा परीषदसं ग भाडामा लिई पसि एवं स्टिहरु
१ िाख दे क्षख ५० िाखसम्ममा र चनाचटपटे एवं पानी पुरी लबक्रि गने स्थान ५
िाखसम्ममा कमदचारीको लमलिमतोमा िय/लबिय हुने गरे कािे सो उपर छानलबन गरी
पाउं ।
(ख) तथ्यगत वििरणः

 उजुरीमा औल्याएका लबषयमा बुझ्दा समाज कल्याण पररषद अन्तरगत रहेको

भृकुटीमण्डप प्रदशदनीस्थि सं चािन एबं ब्यवस्थापनका िालग प्रदशदनीस्थिमै सं चािन
कायादिय रहेको।प्रदशदनीस्थिमा रहे का भौलतक सं रचना एवं खालि जलमनको भाडा
िगाउं दा पररषद सं चािक सलमलतबाटै लनणदय हुने गरे को।

 पररषद सं चािनका िालग समाज कल्याण पररषद ऐन २०४९, समाज कल्याण
लनयमाबिी

२०४९तथा समाज कल्याण पररषदको आलथदक प्रशासन लनयमाबिी

२०५० रहेको।

 अलधकांश सटरहरु २०६२ साि पलछ नलबकरण नभएको पाईयो।
 भाडा बापतको रकम बैंकमा वा नगदै जम्मा गनद सक्रकने ब्यबस्था रहेको ।
 भृकुटी मण्डप सं चािन कायादियका कमदचारीहरुसंगको छिफिका िममा प्राय
सबै सटर भाडामा लिनेहरुिे बेिावेिामा बढे को रकम अनुसारकै भाडा बुझाउने
गरे को भन्ने बुक्षझन आएको।सो सं ग सम्बक्षन्धत रकम लतरे को रलसदको क्रप्रन्ट यसै साथ
सं िग्न छ।

 यस अक्षि भाडामा ददईएका सटर स्टिहरु अन्य ब्यक्षिका नाममा नामसरी हुने
गरे को बुक्षझन आएको।

 हाि आएर पलन खुल्िा बजार तफद २५० जना पक्की सटर तथा स्टि तफद १०
जना र नाङ्िे पसि तफद ७ जनािे पसि नामसारीका िालग लनबेदन ददएको तथा

अनुगमनका िममा पसि धलनहरुसं ग कुराकानी गदाद अन्य ब्यक्षिका नाममा
भाडामा लिएको पसि आफुिे सं चािन गरे को भन्ने बुक्षझन आएको एवं कायादियवाट
समेत केक्रह पसि धलनहरुिे अन्य ब्यक्षििाई पसि सं चािन गनद ददएको पाईएकािे

सोको सम्झौता तोड्नका िालग लनणदय समेत भएको दे क्षखंदा उजुरीमा उल्िे ख भए
अनुसार पसिहरु क्रकनबेच हुने गरे को पाईयो।

 भृकुटी मण्डप सं चािन कायादियको मातहतमा रहेको पक्की स्टि बुथ र
टहराहरुको भाडा रकम सं किन गदाद बास्तलबक ओगटे को िेत्रफि र कायादियिे
उठाएको रकमको िेत्रफिमा फरक दे क्षखने अबस्था रहे कािे सो नापिाई
अध्याबलधक गनुद पने भलन समाज कल्याण पररषदको लमलत २०७३।४।२७ को
लनणदयानुर रमेश राज अयादिको सं योजकत्वमा गदठत टोलििे प्रलतबेदन समेत बुझाई
सकेको पाईयो।

 भृकुटी मण्डपमा भएको अलनयलमतताका सम्बन्धमा छानलबनका िालग मोहन रमण
भट्टराईको सं योजकत्वमा एउटा सलमलत गठन भएको र सो सलमलतिे आफ्नो प्रलतबेदन
समेत बुझाईसकेको भन्ने जानकारी कायादियबाट प्राप्त भएको ।
(ग) लनष्कषद सुझावाः

मालथ उल्िे ख भए अनुसार समाज कल्याण पररषद अन्तरगत भृकुटी मण्डप सं चािन
कायादिय मातहत रहेका भृकुटी मण्डप प्रदशदनीस्थिका

सटर स्टि बुथ तथा नाङ्िे

पसिहरु क्रवगत िामो समय दे क्षख नलबकरण समेत नभएको अबस्थामा सं चािन हुंदै
आएको पाईएकािे उि पसिहरु भाडामा लिने ब्यक्षि बाहेक अन्य कसै को नाममा

हकभोग हस्तान्तरण नहुने गरी प्रलतस्पधादका आधारमा सूचना प्रकाक्षशत गरी लनयमानुसार
भाडामा िगाउनसमाज कल्याण पररषदिाई लनदे शन ददन उपयुि दे क्षखन्छ।
२. राक्रिय सतकदता केन्रको लमलत २०७६।०७।०३ को लनणदयाः
समाज कल्याण पररषद अन्तगदत रहे को भृकुटीमण्डप प्रदशदनीस्थमा रहे का साना ठू िा
पसि एवं स्टिहरु सस्तो मूल्यमा पररषदसँग भाडामा लिई पसि एवं स्टिहरु १ िाख दे क्षख
५० िाखसम्ममा क्रकनबेच हुने गरे को भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा छानक्रवन गरी
प्रलतवेदन पेश गनद गदठत छानक्रवन टोिीबाट पेश भएको प्रलतवेदन मालथ छिफि हुँदा
प्रलतवेदनमा उल्िेक्षखत सुझावहरु कायादन्वयन गनद समाज कल्याण पररषदमा लनदे शन ददई
उजुरीको िगत कट्टा गने लनणदय गररयो ।

