कृषि सामाग्री कम्पनी लि. को बल्खुस्थित जग्गा सम्बन्धी छानषिन प्रलतिेदन
१. उजुरीको पृष्ठभूमी
“काठमाडौ महानगरपालिका िडा नं.१४ स्थित कृषि सामाग्री कम्पनी लि.को नाममा ४
(चार) रोपनी जग्गा रहेकोमा उक्त कम्पनीको आफ्नो भिन बाहे क करीब ३ (तीन) रोपनी
सरकारी जग्गामा महानगरपालिकािाट समेत नक्सा पास नगरी कुनै सरकारी कार्ाािर्को
अनुमलत षिना घर टहरा बनाई बल्खु तरकारी िजारको रुपमा थिानीर् रामकृष्ण कुिरँ िे
थिाषपत गरी अन्र् तरकारी व्र्ापारीिाई समेत प्रलत िगा षिट रु.६००/- को दरिे आिैंिे
चको भाडा असूि गने गरे को।षिगत सात(७) ििा दे स्ख उक्त सरकारी जग्गाको सािै
बाग्मती करीडोरका सरकारी सािाजलनक जग्गा अलतक्रमण गरी घर टहरा लनमााण गरी
जिाभािी प्रर्ोग गरे को हुँदा सरकारी सािाजलनक जग्गाको सं रक्षण गरर पाउँ” ।
२. छानषिनिाट प्राप्त तथ्र्हरुुः
काठमाडौ महानगरपालिका िडा नं.१४ बल्खुस्थित कृषि सामाग्री कम्पनी लि.को नाममा रहे को
जग्गामा महानगरिाट नक्सा पास तिा कुनै सरकारी लनकार्िाट पलन अनुमलत नलिई घर
टहराहरु बनाई बल्खु तरकारी बजारको रुपमा रामकृष्ण कुिरँ िे भाडामा िगाएको भन्ने समेत
व्र्होराको उजुरीउपर छानषिनिाट प्राप्त तथ्र्हरुुः
1. कम्पनीिे लमलत २०३९/११/१२ मा रु.४,९५,०००/- िैिी कार्म गरी का.म.न.पा.
िडा नं. 14 िल्खु साषिक कालिपाटी पञ्चार्त िडा नं. ९(क) स्थित षकत्ता नं.
३६३,३६६ र ४८२ को क्षेत्रिि क्रमश: १-10-2-3, 0-7-2-0 र 0-13-3-1
गरी जम्मा ३-०-०-० रोपनी जग्गा श्री केशि बहादुर राजभण्डारीिाट खरीद गरे को
।पाररत रास्जनामाको कैषिर्त महिमा “उल्िेस्खत जग्गामा जान आउन मूि सडकिाट
मेरै जग्गामा १२ िुट चौडाईको िाटो तपाई धनीिाई चिन गना ददने” भलन उल्िे ख
भएको ।
2. उक्त जग्गा मध्र्े षक.नं. 363 को क्षेत्रिि 1-10-2-3 मा षिगत िामो समर्दे स्ख नै
रामकृष्ण कुिरँ िे अनालधकृत रुपमा घर टहराहरु बनाई िलितपुर ढु ङ्गा रोडा उद्योग
सञ्चािन गरी प्रर्ोग गरीरहेकािे सो जग्गामा लनलमात घरटहराहरु हटाउन सहर्ोग गरी
ददन भलन कम्पनीिे लमलत 2058-09-18 गते स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्, काठमाडौका
प्रमुख स्जल्िा अलधकारीिाई पत्राचार गरे को ।
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3. कम्पनीिे लमलत २०५८/०९/१९ मा िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीका नाउँमा उक्त घर
टहरा भत्काई िै जान र निगेमा कंपनीिे बि प्रर्ोग गरी भत्काई ददने व्र्होराको
सािाजलनक सूचना जारी गरे को ।
4. कम्पनीको उक्त सािाजलनक सूचना कार्ाान्िर्न नगररर्ोस भनी पुनरािेदन अदाित पाटनमा
र शास्न्त सुरक्षा तिा टहरा भत्काउने काम रोकी पाउँ भनी स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्,
काठमाडौका प्रमुख स्जल्िा अलधकारीिाई लमलत २०५८/०९/२३ मा िलितपुर ढु ङ्गा रोडा
उद्योगका सं चािक रामकृष्ण कुिरँ िे लनिेदन ददएका।
5. कम्पनीको उक्त सािाजलनक सूचना कार्ाान्िर्न नगना लमलत 2058/09/24 मा
पुनरािेदन अदाित पाटनबाट अन्तररम आदे श जारी भएको ।
6. सम्मानीत पुनरािेदन अदाित पाटनिे लमलत २०६०/०२/३० मा िलितपुर रोडा ढु ङ्गा
उद्योगका सं चािक रामकृष्ण कुिरँ िे ददएको ररट लनिेदन खारे ज हुने िैसिा गरे को ।
7. उक्त िैसिाउपर स्चत्त नबुझी सो उद्योगका तिािाट प्रबन्धक लनदे शक रास्जि कँ ु िरिे
सम्मालनत सिोच्च अदाितमा ददएको लनिेदन उपर 2060/05/09 मा अन्तरकालिन
आदे श जारी भएको।
8. सम्मालनत सिोच्च अदाितिाट लमलत २०६१/०८/१० मा पुनरािेदन अदाित पाटनको
लमलत 2060/02/30 को िैसिा उल्टी हुने तिा षििाददत घरटहराहरु कानुनको
ु ी ऐन, घर बनाउनेको महि बमोस्जम) पुरा नगरी नभत्काउनु र कृषि
प्रकृर्ा (मुिक
सामाग्री कम्पनीबाट प्रकास्शत लमलत २०५८/०९/१९ को सािाजलनक सूचना कार्ाान्िर्न
नगनुा नगराउनु भन्ने िैसिा भएको ।
9. उक्त जग्गाका सम्बन्धमा कृषि सामाग्री कंपनी लि. प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वरिे लमलत
२०६३/३/१२ मा िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कं. प्रा. लि., का.म.न.पा. िडा नं. १४
बल्खुिाई पत्राचार गरी कंपनीको थिालमत्िको बल्खुस्थित षक.नं. 363 को जग्गाको केही
भाग षिगत २०५३ सािदे स्ख षिना बहाि त्र्स कंपनीिे प्रर्ोग गरी आएकोमा अब
उप्रान्त लसत्तैमा प्रर्ोग गना नददने लनलतगत लनणार् भएको जनाउँदै अि आइन्दा पलन त्र्स
कंपनीिे प्रर्ोग गरररहे को हो भने २०६३ श्रािण १ गते दे स्ख मालसक रुपमा बहाि
िुझाउनुपने गरी जग्गा बहाि सं झौता गना पत्र प्राप्त गरे को ७ ददनलभत्र बहाि सं झौता गना
आउन पत्राचार गरे को तर िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कं.प्रा.लि. को तिािाट पत्र बुझ्न नमानी
(कम्पनी बन्द भएको भलन) पत्र षिताा आएको ।
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10. कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे ड, प्रधान कार्ाािर्, कुिे श्वर काठमाडौिे २०६३ भाद्र
२३गते शुक्रिारको गोरखापत्र दै लनकमा िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कं. प्रा. लि. बल्खु
काठमाडौको नाउँमा कम्पनीको थिालमत्िमा रहे को का.म.न.पा. िडा नं. १४ बल्खुस्थित
षक.नं. ३६३ क्षे.ि.१-१०-२-३ जग्गाको पूित
ा िाको एक(१) रोपनी जग्गा उक्त
िलितपुर

ढु ङ्गारोडा कंपनीिे षिगत २०५३ सािदे स्ख षिना बहाि प्रर्ोग गरर रहे कोिे

अब उप्रान्त लसत्तैमा प्रर्ोग गना नददने लनलतगत लनणार् भएको व्र्होरा

जानकारी गराउदै

अब आइन्दा पलन त्र्स कंपनीिे प्रर्ोग गरी रहने हो भने २०६३ साि असोज १ गते देस्ख
मालसक रुपमा बहाि बुझाउने गरी सूचना प्रकास्शत भएको लमलतिे ७ ददनलभत्र सझौता गना
आउन सािै र्दद तोषकएको समर्लभत्र बहाि सम्झौता गना नआउने भए सूचना प्रकास्शत
भएको लमलतिे 35 ददन लभत्र त्र्स कम्पनीिे प्रर्ोग गरररहे को उल्िे स्खत जग्गा षिताा गरी
ु ी ऐन घर बनाउनेको महिको ९
कम्पनीको नामको अचि सम्पत्तीबाट अिग हुन मुिक
नं. बमोस्जम 35 ददने जनाउ ददइएको सािाजलनक सूचना प्रकास्शत गरे को।
11. लमलत २०६८/०३/०7 मा कृषि सामाग्री कम्पनी लि.को उक्त ३ रोपनी जग्गा खरीद
गना पाँउ भनी लनज रामकृष्ण कँ ु िरको श्रीमती कदम मैर्ाँ कँ ु िरिे कृषि सामाग्री कम्पनी
लिलमटे डमा लनिेदन ददएको ।
12. लमलत २०६९/०५/०६ मा रामकृष्ण कुिरँ िे कम्पनीको उक्त ३ रोपनी जग्गा खरीद
तिा भाडामा पाँउ भलन सुिभ फ्रुट्स एण्ड भेस्जटे िि म्र्ानेजमेण्ट प्रा. लि .को नामिाट
कृषि षिकास मन्त्रािर्का सस्चिज्र्ू समक्ष लनिेदन ददएका ।
13. कृषि षिकास मन्त्रािर्को च.नं. 13, लमलत २०६९/०५/०६ को पत्रिाट कृषि सामाग्री
कम्पनीको उक्त ३ रोपनी जग्गा षिक्री गने सम्बन्धमा कम्पनीको रार् प्रलतषक्रर्ा माग
भएको।
14. लमलत २०६९/०६/२६ मा बसेको कम्पनीको 360 औ ं सञ्चािक सलमलतको बैठकिे
बल्खु स्थित कम्पनीको उक्त ३ रोपनी जग्गा उपर्ुक्त कानूनी प्रकृर्ा अििम्िन गरी लबक्री
गना नेपाि सरकारको थिीकृलतको िालग कृषि षिकास मन्त्रािर्मा लसिाररस गने लनणार्
गरे को ।
15. कम्पनीको च.नं. 63 लमलत 2069/07/14 को पत्रबाट कम्पनीको उक्त ३ रोपनी
जग्गा षिक्री गने सम्बन्धमा कम्पनी सञ्चािक सलमतीको लनणार् सषहत कृषि षिकास
मन्त्रािर्का सस्चिज्र्ू िाई िे खी पठाएको ।
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16. उक्त

जग्गा

षिक्री

सम्बन्धमा

कृषि

षिकास

मन्त्रािर्को

च.नं.

२३९२

लमलत

२०६९/११/०९को पत्रमािात अिा मन्त्रािर्को पररपत्र अनुसार सािाजलनक सं थिानको
थिालमत्िमा रहेका घर जग्गा नेपाि सरकार िा सरकारको थिालमत्िको सं गदठत सं थिािाई
मात्र षिक्री गना सक्ने व्र्िथिा भएको हुँदा सहमलत ददन नसषकने मन्त्रीथतरीर् लनणार्
भएको जानकारी पठाएको।
17. उक्त जग्गा षिक्री गना लमलत २०७०/०३/०५ मा कृषि मन्त्रािर्का सस्चिज्र्ू को
अध्र्क्षमा बसेको सस्चिथतरीर् बैठकिे कम्पनीको सो जग्गािारे हािसम्म भए गरे का
कामको षििरण सषहत र्िािा प्रलतिेदन पेश गना मन्त्रािर्का सहसस्चि श्री मोहन
चापागाईको सं र्ोजकत्िमा सलमलत गठन गरी उक्त सलमतीबाट जग्गा षिक्री गना उपर्ुक्त
हुने व्र्होराको प्रलतिेदन पेश भएको।
18. कम्पनीिे च.नं.१७ लमलत २०७०/५/१० को पत्रिाट सुिभ फ्रुट्स् एण्ड भेस्जटे बि
म्र्ानेजमेन्ट प्रा. लि.का प्रबन्ध लनदे शक श्री रामकृष्ण कुिरँ िे कम्पनीको सो जग्गा
अलतक्रमण गरी टहराहरु िनाई िििूि तिा तरकारी बजार सं चािन गरे को जानकारी
कृषि षिकास मन्त्रािर्िाई गराएको ।
19. सूर् ा कमि प्रा. लि. का कार्ाकारी लनदे शक श्री रामकृष्ण कुिरँ िे कम्पनीको सो
जग्गाहरुमा गदै

आइरहे को सेिाको सािसािै बल्खु खोिा षकनारमा प्रर्ोग षिहीन

अिथिामा रहे को सो जग्गा षिक्री गने सम्बन्धमा कम्पनीिाट चाल्नुपने प्रकृर्ाको िारे मा
उल्िेख गरी लमलत २०७०/ १२/०३ मा कृषि षिकास मन्त्रािर्का सस्चिज्र्ू समक्ष
जग्गा खरीद गनाका िालग लनिेदन ददएका।
20. कम्पनीको उक्त 3 रोपनी जग्गा स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर् काठमाडौबाट प्रचलित मूल्र्मा
मूल्र्ाङ्कन गराई प्रचलित कानूनको अलधनमा रही सूर् ा कमि प्रा.लि. िाई कृषि सामाग्री
कम्पनी लिलमटे ड मािात षिक्री गने भन्ने प्रथताि बनाई कृषि षिकास मन्त्रािर्िे लमलत
2071/07/16 मा नेपाि सरकार मस्न्त्रपररिदमा प्रथताि पठाएको ।
21. कृषि षिकास मन्त्रािर्को च.नं. ३३७ लमलत २०७१/०७/२६ को पत्रिाट कम्पनीको
उक्त ३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा “प्रचलित बजार मूल्र्मा मूल्र्ाँकन गराई प्रचलित कानून
िमोस्जम

प्रलतथपधााद्बारा

षिक्री

गना

थिीकृलत

ददने”

म.प.ब.स

२०७१/७/२० को मन्त्रीपररिद् िैठकको लनणार् प्राप्त भएको।
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३२/०७१

लमलत

22. कम्पनीका कानूनी सल्िाहकार अलधिक्ता श्री कृष्ण कुमार आङ्गदे म्िेिाट कम्पनीको
सं चािक सलमलतको रार्, प्रलतिेदन, लनणार् र सं िग्न कागजात अध्र्र्न गरी सो जग्गामा
हािसम्म षििाददत घरटहराहरु र्िाित् रहे को अिथिामा उक्त जग्गा षिक्री गदाा टहराको
िारे मा उल्िेख नगरी जग्गामात्र षिक्री गना कानूनी अड्चन नदे स्खएकोिे मस्न्त्रपररिद्को
लनणार् कार्ाान्िर्न तिा कानून बमोस्जम उस्चत हुने रार् लमलत २०७१/०९/०४ मा पेश
भएको।कम्पनीका अकाा कानूनी सल्िाहकार अलधिक्ता कृष्णप्रसाद सुिेदीिे समेत उक्त
जग्गा भाडामा िा षिक्री गना र कानूनी प्रकृर्ा पूरा गरी िलितपुर रोडा ढु ङ्गा उद्योगिे
लनमाणा गरे का घर टहराहरु हटाउन सषकने सािै सो जग्गा हािसम्म हािसाषिक भएको
नदे स्खएकोिे र्िाशीध्र हािसाषिक गराउन रार् पेश भएको।
23. लमलत २०७३/११/३० गते स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्, काठमाडौका प्रमुख स्जल्िा
अलधकारी

षहमनाि दिाडीको अध्र्क्षतामा बसेको मूल्र्ांकन सलमलतको बैठकिे

नेपाि

सरकार मन्त्रीपररिद्को लमलत २०७१/७/२०को लनणार् अनुसार उक्त जग्गा प्रचलित
बजार मूल्र्मा मूल्र्ांकन गराई प्रचलित कानून बमोस्जम प्रलतथपधााद्बारा लबक्री गना प्रचलित
बजार मूल्र् मूल्र्ांकन उपसलमलत गठन गने लनणार् भएको।
24. लमलत 2073/12/05 गते सूर् ा कमि प्रा.लि.का कार्ाकारी लनदे शक रामकृष्ण कँ ु िरिे
कम्पनीको उक्त 3 रोपनी जग्गा 50 बिाका िालग मालसक 30 हजारका दरिे लिजमा
पाउँ भनी कृषि षिकास मस्न्त्रिाई लनिेदन ददएका ।
25. उक्त लनिेदनका सम्बन्धमा लमलत 2074/01/19 मा नेपाि सरकार (माननीर्
मस्न्त्रथतर) बाट लनलतगत लनणार् भइ कृषि षिकास मन्त्रािर्को च.नं. 718 लमलत
2074/01/22 को पत्रबाट कम्पनीको थिालमत्िको उक्त ३ रोपनी जग्गा प्रचलित
बजार मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कन गराइ कृषि तिा कृषिजन्र् िथतुको उत्पादन/सुरक्षा, व्र्ापार एिं
व्र्िसार् गने प्रर्ोजनका िालग सरकारी जग्गा दताा तिा लिजमा उपिब्ध गराउने
सम्बस्न्धत कार्ालनती, 2071 अनुसार 30 ििाका िालग लिजमा ददने भनी कृषि सामाग्री
कम्पनी लिलमटे डका प्रिन्ध सञ्चािकिाई कृषि षिकास मन्त्रािर् मािात पत्राचार भएको ।
26. कृषि सामाग्री कम्पनी लि. का िररष्ठ अलधकृत श्री नरे श कुमार सापकोटाको सं र्ोजकत्िमा
गठीत उक्त प्रचलित बजार मूल्र् मूल्र्ाङ्कन उप-सलमलतिे सो जग्गाको िारे मा षिथतृत
अध्र्र्न गरी सो को प्रलतिेदन प्रमुख स्जल्िा अलधकारी, स्ज.प्र.का. काठमाडौिाई लमलत
२०७५/२/१७ मा पेश गरे को ।
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27. लमलत २०७५/३/४ गते काठमाडौ स्जल्िाका प्र. स्ज. अ. श्री केदारनाि शमााको
अध्र्क्षताको मूल्र्ाङ्कन सलमतीको बैठकिे कृषि सामाग्री कम्पनी लि. को नाममा रहेको
बल्खुस्थित उक्त 3 रोपनी जग्गा षिक्री गनाका िालग सािाजलनक सूचना प्रकास्शत गरी
बढाबढी प्रलतथपधााद्बारा लबक्री गना न्र्ूनतम आधार मूल्र् प्रलत आना रु. २२ िाख कार्म
गने लनणार् भएको।
28. कृषि सामाग्री कम्पनी लि. को लमलत २०७5/४/२० मा बसेको ६63 औ ं सञ्चािक
सलमलतको बैठकिे “मन्त्रीपररिद् िाट जग्गा षिक्री गने थिीकृलत भए पलन हाि कम्पनीिाई
जग्गा लबक्री गनुा नै पने स्थिलत नभएकोिे उक्त जग्गा कम्पनीिाई िप आर् आजान हुने
गरी अन्र् सािाजलनक लनकार्िे खािी जग्गा दीघाकािीन िा अल्पकािीन रुपमा

लिजमा

िगाउँदा अपनाएका षिलधहरु समेत अध्र्र्न गरी प्रलतिेदन पेश गना मूल्र्ांकन सलमलत गठन
गना व्र्िथिापनिाई लनदे शन ददने” लनणार् भएको।
29. कम्पनीको सञ्चािक सलमलतको ६63 औ ं बैठकको लनणार्ानुसार र्ोजना तिा अनुगमन
महाशाखाका प्रबन्धक श्री हररप्रसाद गजुरेिको सं र्ोजकत्िमा ३(तीन) सदथर्ीर् मूल्र्ांकन
सलमलत गठन भई उक्त सलमलतिे सो थिान(बल्खु) को जग्गाको लिज/भाडा रकम
सम्बन्धमा षिषिध पक्षको अध्र्र्न तिा षिश्लेिण गरी न्र्ूनतम भाडा रकम प्रलत िगा
षिटको रु. 10/- प्रलत मषहना कार्म गना उपर्ुक्त दे स्खएको एिं लिजमा ददएको
जग्गाको भाडा रकम प्रत्र्ेक २/२ बिामा लनर्लमत रुपिे १० प्रलतशतिे बृद्धी हुने
िगार्तका सताहरु सषहतको प्रलतिेदन लमलत २०७५/५/२१ गते प्रबन्ध सञ्चािकिाई
पेश गरे को ।
30. कम्पनीको आफ्नै अर्स्रोतबाट खररद गररएको बल्खु स्थित ३ रोपनी जग्गा ३० बिाका
िालग लिज/करारमा उपिब्ध गराइ पाउँ भनी लमलत 2075/08/19 मा कम्पनीका
अध्र्क्षिाई सम्बोधन गरी रामकृष्ण कँ ु िरिे लनिेदन ददएका ।
31. कम्पनीको सं चािक सलमलतको लमलत २०७५/८/२४ को 682 औ ं बैठकमा बल्खुस्थित
जग्गा भाडा/लिजमा ददने सम्बन्धी एजेण्डामा “प्रथतुत षििर् उपर छििि जारी रह्यो”
भलन लनणार् भएको।
32. लमलत 2075/10/13 मा मालसक रु.10,725/- (दश हजार सातसर् पस्च्चस रुपैर्ाँ)
मात्र बुझाउने गरी बर्ोधा हस्थपटि प्रा.लि. सँग जोडीएको कम्पनीको कररि 13 आना
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जग्गा उक्त हस्थपटििे लमलत 2075/11/01 दे स्ख िागू हुनेगरी १ ििाका िालग
सम्झौता सिारी साधन पाषकाङ्क थििको रुपमा प्रर्ोग गरररहे को ।
जग्गाको ितामान अिथिा
लमलत 2074/04/12 मा हािसाषिक समेत भई का.म.न.पा. िडा नं. 14 षकनं. 111
क्षेत्रिि 1447 ि.लम. कार्म भएको कम्पनीको बल्खुस्थित उक्त जग्गामा षिना इजाजत
सलँ धर्ार रामकृष्ण कुिरँ िे आफ्नो समेत गरी अन्दाजी २ रोपनी जग्गा ढाक्ने गरी २५ िटा
सटरकिि, ५५ िटा थटिहरु भएको टहरा बनाई सूर् ा कमि प्रा.लि. र सुिभ फ्रुट्स् एण्ड
भेस्जटे बि म्र्ानेजमेन्ट प्रा.लि.को नाममा बल्खु कृषि तिा तरकारी बजार सं चािन गरीरहे का।
त्र्स सटर किि तिा थटिहरुबाट प्राप्त हुने भाडा रकम पलन लनज रामकृष्ण कँ ु िरिे नै
उठाउँदै आइरहरे का र लनज कुिरँ िे कम्पनीसं ग कुनै पलन सम्झौता नगरे को तिा कम्पनीिाई
सो जग्गाको भाडा रकम समेत बुझाउने नगरे को जानकारी प्राप्त भएको। बर्ोधा हस्थपटि
प्रा.लि सँग जोलडएको कम्पनीको करीब १3 आना जग्गा उक्त हस्थपटििे कम्पनीसँग मालसक
रु. 10725/- मा लमलत 2075/11/01 दे स्ख लमलत 2076/10/29 सम्मका िालग
लमलत 2075/10/13 मा सम्झौता गरी भाडामा लिई सिारी साधन पाषकाङ्ग थििको रुपमा
प्रर्ोग गरररहेको ।बल्खु ररङ्गरोडिाट एक षकत्तालभत्र िर्ोधा हस्थपटिको पछाडी पट्टी रहेको
कम्पनीको सो जग्गामा जान/आउन करीब ३ षिटको गोरे टो बाटो मात्र नभई हाि िल्खु
खोिाको कररडोरिाट समेत आितजाित गना लमल्ने (10 लमटरको कररडोरिे छोएको)
अिथिाको रहेको ।र्स जग्गाको उत्तरमा िर्ोधा हस्थपटि, पस्िम र दस्क्षणमा बल्खुखोिा
तिा पूिम
ा ा सँस्घर्ार रामकृष्ण कँ ु िरको घरजग्गा रहे को । बल्खु खोिाको कररडोर हुँदै
कम्पनीको जग्गामा जाने मागामा बर्ोधा अथपताििे अथिार्ी टहरा लनमााण गरी मागा अिरुद्ध
गरे को अिथिा दे स्खन्छ ।
तथ्र्हरुिाई षिश्लेिण गरर प्राप्त लनश्किा:
कृषि

सामाग्री

कम्पनी

लिलमटे ड,

प्रधान

कार्ाािर्को

थिालमत्िमा

रहे को

काठमाडौं

महानगरपालिका िडा नं. 14 बल्खु स्थित षक.नं. 111 क्षेत्रिि 1447 ि.लम. भएको
ु न्दा पुि ा साषिक कालिमाटी पञ्चार्त िडा नं. 9क षक.नं. 363,
जग्गा हाि साषिक हुनभ
366 र 482 मध्र्े षक.नं. 363 को क्षेत्रिि 1-10-2-3 मध्र्े बाट १(एक) रोपनी
जग्गामा अनलधकृत रुपमा काठमाडौ स्जल्िा साषिक गोङ्गबु गा.षि.स. िडा नं. ४ घर भइ
िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी प्रा.लि, बल्खुका सञ्चािक(लनदे शक) श्री रामकृष्ण कँ ु िरिे घर
टहराहरु बनाई उक्त ढु ङ्गा रोडा कम्पनी सत्र्चािन गरी प्रर्ोग गरररहे कािे कृषि सामाग्री
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कम्पनी लिलमटे ड(साषिकको कृषि सामाग्री सं थिान) िे उक्त जग्गामा लनलमात घर टहराहरु
हटाउन सहर्ोग गररददनका िालग लमलत 2058/09/18 गते स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्,
काठमाडौका प्रमुख स्जल्िा अलधकारीिाई पत्राचार गरे को तिा उक्त िलितपुर ढु ङ्गा रोडा
कम्पनीका नाममा सो घर टहरा भत्काइ िै जान र निगेमा कम्पनीिे बि प्रर्ोग गरी
भत्काइददने व्र्होराको सािाजलनक सूचना लमलत 2058/09/19 मा प्रकास्शत गरे को
अिथिामा कम्पनीको उक्त सूचना कार्ाान्िर्न नगररर्ोस् भलन पुनरािेदन अदाित पाटनमा र
शास्न्त सुरक्षा तिा उक्त घर टहरा भत्काउने काम रोकीपाउँ भलन स्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्,
काठमाडौमा लमलत 2058/09/23 मा िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी प्रा.लि. का तिाबाट
रामकृष्ण कँ ु िरिे लनिेदन ददएका ।
उक्त लनिेदनका सम्बन्धमा पुनरािेदन अदाित पाटनबाट कम्पनी (कृषि सामाग्री सं थिान)
को लमलत 2058/09/19 को सािाजलनक सूचना कार्ाान्िर्न नगना लमलत 2058/09/24
मा अन्तररम आदे श जारी भएको र लमलत 2060/02/30 मा पुनरािेदन अदाित पाटन
बाटै िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीका तिाबाट रामकृष्ण कँ ु िरिे ददएको उक्त लनिेदन खारे ज
हुने िैसिा भएको ।
उक्त िैसिाको स्चत्त नबुझी िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीका तिाबाट प्रबन्ध लनदे शक
रास्जि कँ ु िरिे सम्मालनत सिोच्च अदाितमा ददएको लनिेदन उपर लमलत 2060/05/09 मा
अन्तरकालिन आदे श जारी भई सम्मालनत सिोच्च अदाितबाट लमलत 2061/08/10 मा
पुनरािेदन अदाित पाटनको लमलत 2060/2/30 को िैसिा उल्टी हुने तिा षििाददत घर
टहरा कानूनको प्रकृर्ा पुरा नगरी नभत्काउनु र कृषि सामाग्री कम्पनीबाट प्रकास्शत भएको
लमलत 2058/09/19 को सािाजलनक सूचना कार्ाान्िर्न नगनुा नगराउनु भन्ने िैसिा भएको
त्र्स पिात कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे डिे िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीिाई उक्त जग्गा
प्रर्ोग गरररहने हो भने 2063 श्रािण १ गते दे स्ख मालसक रुपमा बहाि बुझाउने गरी ७
ददन लभत्र जग्गा बहाि सम्झौता गना आउन ४ जुिाई २००६ मा पत्राचार गरे को भएतापलन
उक्त िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी बन्द भएको भनी ६ जुिाई २००६ मा सो पत्र षिताा
आएको ।
सो पिात कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे ड प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वरिे िलितपुर ढु ङ्गा रोडा
कम्पनी प्रा.लि. बल्खुको नाउँमा लमलत 2063/05/23 गते शुक्रिारको गोरखापत्र दै लनकमा
सूचना प्रकास्शत गरी षिगत 2053 सािदे स्ख षिना बहाि िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी
प्रा.लि.िे प्रर्ोग गरररहे को कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे डको उक्त जग्गा अब उपरान्त लसत्तै मा
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प्रर्ोग गना नददने लनलतगत लनणार् भएको र उक्त जग्गा अब आइन्दा पलन त्र्स िलितपुर ढु ङ्गा
रोडा कम्पनी लि. िे प्रर्ोग गरररहने हो भने 2063/06/01 दे स्ख मालसक रुपमा बहाि
बुझाउने गरी सूचना प्रकास्शत भएको लमलतिे ७ ददन लभत्र सम्झौता गना आउन सािै तोषकएको
समर्लभत्र बहाि सम्झौता गना नआउने भए सूचना प्रकास्शत भएका लमलतिे 35 ददन लभत्र
ु ी ऐन घर बनाउनेको महिको ९ नं.
कम्पनीको नामको अचि सम्पत्तीबाट अिग हुन मुिक
बमोस्जम 35 ददने जनाउ ददएको । सो अिथिामा समेत िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीका
सञ्चािनकताा रामकृष्ण कँ ु िरिे उक्त थिानमा बनाएका घर टहराहरु नहटाइ रास्खरहे का ।
कम्पनीिे सम्मालनत सिोच्च अदाितको लमलत 2061/08/10 को िैसिा बमोस्जम
सूचना प्रकास्शत गरे पिात रामकृष्ण कँ ु िरिे सो सूचना बमोस्जम गनुप
ा नेमा, लनज रामकृष्ण
कँ ु िरकी श्रीमती कदममैर्ाँ कँ ु िर मािात कम्पनीको उक्त ३ रोपनी जग्गा खररद गना पाउँ
भनी लमलत 2068/03/07 मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे डमा लनिेदन ददएको ।त्र्सै गरी
लमलत 2069/05/06 मा कम्पनीको सोही जग्गा खररद तिा भाडामा पाउँ भनी सुिभ
फ्रुट्स् एण्ड म्र्ानेजमेन्ट प्रा.लि. को नामबाट रामकृष्ण कँ ु िरिे कृषि षिकास मन्त्रािर्का
सस्चिज्र्ू समक्ष लनिेदन ददएका ।सािै सूर् ा कमि प्रा.लि. र सुिभ फ्रुट्स् एण्ड म्र्ानेजमेन्ट
प्रा.लि. को नाममा लनज राकृष्ण कँ ु िरिे कम्पनीको लमलत 2058/09/19 को सािाजलनक
सूचनामा उल्िे ख भएको षक.नं. 363 क्षेत्रिि 1-10-2-3 मध्र्ेको १ रोपनी िगार्त अन्र्
िप जग्गा समेत गरी कम्पनीको कररि २ रोपनी जग्गा अनलधकृत तिरिे प्रर्ोग गरी
कम्पनीसँग कुनै सम्झौता नगरी षिना अनुमती सो थिानमा क्रमश: टहरा षिथतार गदै हाि
२५ िटा सटर किि ५५ िटा थटिहरु भएको टहरा बनाइ बल्खु कृषि तिा तरकारी
बजारका रुपमा तरकारी, िििूि, षकराना पसि िगार्तका बजार सञ्चािनका िालग षिलभन्न
व्र्स्क्तहरुिाई भाडामा ददइ त्र्स बापत मालसक प्राप्त हुने रकम कररि ५ िाख रुपैर्ाँ
(थिालनर् व्र्ापारीहरु सँग सोधपुछ गरी जानकारी प्राप्त भएको) समेत हािसम्म लनज रामकृष्ण
कँ ु िरिे नै उठाउँदै आइरहेको पाइर्ो।
३. रार्/सुझाि
1. कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे ड प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वर काठमाडौको थिालमत्ि भएको
काठमाडौ स्जल्िा का.मा.पा. िडा नं. 14 बल्खु स्थित षक.नं. 111 क्षेत्रिि 1447
ि.लम. को जग्गा मध्र्े १ रोपनी जग्गा काठमाडौ स्जल्िा साषिक गोङ्गिु गा.षि.स. िडा नं.
४ घर भइ का.म.पा. िडा नं. 14 बल्खु स्थित िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी प्रा.लि. का
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सञ्चािनकताा श्री रामकृष्ण कँ ु िरिे षिगत 2053 सािदे स्ख षिना बहाि प्रर्ोग गरररहे को
दे स्खएको ।
कम्पनीिे सम्मालनत सिोच्च अदाितको िैसिा बमोस्जम लमलत 2063/05/23
गतेको गोरखापत्र दै लनकमा उक्त िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनी प्रा.लि.का नाममा सािाजलनक
सूचना प्रकास्शत गदाा पलन कम्पनीको सो जग्गा षिताा नगरी कम्पनीको अचि सम्पत्तीबाट
अिग नभई कम्पनीसँग उक्त सूचना बमोस्जम 2063 साि असोज १ गते दे स्ख मालसक
रुपमा बहाि बुझाउने गरी सम्झौता समेत नगरी कम्पनीको सोषह थिानको जग्गामा सूर् ा
कमि प्रा.लि. र सुिभ फ्रुट्स् एण्ड भेस्जटे बि म्र्ानेजमेन्ट प्रा.लि.को नाममा लनज
रामकृष्ण कँ ु िरिे हािका ददनहरुमा बल्खु कृषि तिा तरकारी बजारका रुपमा तरकारी
िििूि, षकराना पसि िगार्तका बजार सञ्चािनका िालग षिलभन्न व्र्स्क्तहरुिाई भाडामा
ददइ त्र्स बापत प्राप्त हुने रकम समेत लनज रामकृष्ण कँ ु िरिे नै उठाउँदै आइरहे को
पाइर्ो ।
कम्पनीिे लमलत 2063/05/23 गते प्रकास्शत सािाजलनक सूचनामा िलितपुर
ढु ङ्गा रोडा कम्पनीिे १ रोपनी जग्गा षिना बहाि प्रर्ोग गरररहे को उल्िे ख भएकोमा हाि
अनुगमनको क्रममा सो भन्दा बढी जग्गा प्रर्ोग गरररहे को दे स्खए तापलन लनज रामकृष्ण
कँ ु िरिे १ रोपनी भन्दा बढी जग्गा कुन लमलतदे स्ख प्रर्ोग गरे को हो भन्ने खुल्न नसकेको
हुँदा कम्पनी सञ्चािक सलमलतको लमलत 2075/04/20 को 363 औ ं बैठकको
लनणार्ानुसार प्रबन्धक श्री हरर प्रसाद गजुरेिको सं र्ोजकत्िमा गठीत (बल्खु स्थित
जग्गाको

लिज/भाडा

रकम

सम्बन्धी)

मूल्र्ाङ्कन

सलमलतिे

अध्र्र्न

गरी

लमलत

2075/05/21 मा पेश गरे को प्रलतिेदनमा लसिाररस गरे बमोस्जम न्र्ू नतम भाडा रकम
प्रलत ि.षि. को रु १०(दश) प्रलत मषहनाका दरिे र २/२ ििामा 10/10 प्रलतशतका
दरिे भाडा बृषद्ध हुने गरी उक्त १ रोपनी जग्गाको भाडा सो प्रलतिेदन पेश भएको लमलत
2075/05/21 दे स्ख प्रर्ोग गरररहने अिलध सम्मको गणना गने र उक्त प्रलतिेदन पेश
भएको ददन भन्दा अस्घको भाडा रकम सम्बन्धमा सोही प्रलतिेदनमा उल्िे ख भएको जग्गा
लिज/भाडा मा ददं दाको शता बमोस्जम 2/2 बिामा 10/10 प्रलतशतका दरिे भाडा रकम
बढ्ने भलनए जथतै 2/2 बिामा 10/10 प्रलतशतका दरिे न्र्ू नतम भाडा रकम प्रलत
ि.षि.

को

रु

१०

बाट

घटाउँदै

िगी

हुन

आउने

रकम

कम्पनीिे

लमलत

2063/05/23 गते को गोरखापत्र दै लनकमा प्रकास्शत (लमलत 2063/06/01 दे स्ख
मालसक रुपमा बहाि बुझाउन सम्झौता गना आउने बारे को) सािाजलनक सूचनामा
उल्िेस्खत अिलध सम्मको अिाात ् 2063/06/01 सम्मको भाडा रकम गणना गरी हुन
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आउने तपस्शिको तालिकामा उल्िेख भए बमोस्जमको रकम साषिक िलितपुर ढु ङ्गा रोडा
कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चािनकताा तिा हािका सूर् ा कमि प्रा.लि. र सुिभ फ्रुट्स् एण्ड
भेस्जटे बि म्र्ानेजमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चािनकताा श्री रामकृष्ण कँ ु िरबाट असुि उपर गना श्री
कृषि सामाग्री कम्पनी लि., प्रधान कार्ाािर् कुिेश्वरका प्रबन्ध सञ्चािकिाई लनदे शन ददन
उपर्ुक्त हुने ।
लमलत 2063/06/01 दे स्ख भाडा बुझाउनु पने गरी प्रर्ोग गरे को जग्गाको क्षेत्रिि
5476 िगा षिट (१ रोपनी)
क्र.सं.

दर(रु.मा)

भाडा

प्रलत ि.षि.

रकम(रु.मा)

लमलत दे स्ख

लमलत सम्म

1

2076/05/21

2076/10/20

10

273800.00

2

2075/05/21

2076/05/20

10

657120.00

3

2074/05/21

2075/05/20

9.09

597322.08

4

2073/05/21

2074/05/20

9.09

597322.08

5

2072/05/21

2073/05/20

8.26

542781.12

6

2071/05/21

2072/05/20

8.26

542781.12

7

2070/05/21

2071/05/20

7.50

492840.00

8

2069/05/21

2070/05/20

7.50

492840.00

9

2068/05/21

2069/05/20

6.81

447498.72

10

2067/05/21

2068/05/20

6.81

447498.72

11

2066/05/21

2067/05/20

6.19

406757.28

12

2065/05/21

2066/05/20

6.19

406757.28

13

2064/05/21

2065/05/20

5.62

369301.44

14

2063/06/01

2064/05/20

5.62

360195.42

जम्मा 6634815.26

(नोट: जग्गा प्रर्ोग गरररहने अिलध सम्मको भाडा दर मूल्र्ाङ्कन सलमलतको सता बमोस्जम असुि गने ।)

2. कम्पनीको बल्खुस्थित षक.नं. 111 क्षे.ि. 1447 ि.लम. को जग्गा मध्र्े कररि 13
आना (4450 ि.षि.) जग्गा बर्ोधा हस्थपटि प्रा. लि. िे लमलत 2075/11/01 दे स्ख
2076/10/29 सम्मका िालग मालसक रु.10725/- मा सम्झौता गरी भाडामा
लिएको पाइए तापलन प्रबन्धक श्री हरर प्रसाद गजुरेिको सं र्ोकत्िमा गठीत बल्खु स्थित
जग्गाको लिज/भाडा रकम मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे अध्र्र्न गरी पेश गरे को प्रलतिेदनमा
लसिाररस भएको न्र्ू नतम भाडा रकम प्रलत ि.षि. रु. १०/- प्रलत मषहनाका दरिे भन्दा
कम हुने गरी उक्त बर्ोधा हस्थपटि प्रा.लि. सँग भाडा सम्झौता गरे को हुँदा र्स
सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे लसिाररस गरे को भाडा दर भन्दा कम दरमा नहुने गरी गना
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श्री कृषि सामाग्री कम्पनी लि., प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वरका प्रबन्ध सञ्चािकिाई लनदे शन
ददन उपर्ुक्त हुने ।
3. कम्पनीको बल्खुस्थित षक.नं. 111 क्षे.ि. 1447 ि.लम. को जग्गािाई सम्भि भएसम्म
एउटै कम्पनी/सं थिािाई समर्ानुकुि भाडा दर रे ट कार्म गरी लनर्मानुसार लिज/भाडा
मा ददन श्री कृषि सामाग्री कम्पनी लि., प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वरका प्रबन्ध सञ्चािकिाई
लनदे शन ददन उपर्ुक्त हुने ।
4. बल्खु खोिाको कररडोर हुँदै कम्पलनको उक्त जग्गामा आितजाित गना नलमल्ने गरी
ँ ा
बर्ोधा हस्थपटि प्रा.लि.िे अथिार्ी टहरा लनमााण गरी मागा अिरुद्ध गरे को दे स्खद
सम्बस्न्धत लनकार्हरुसँग समन्िर् गरी सो टहरा हटाई खोिा कररडोरको मागा खोल्न श्री
कृषि सामाग्री कम्पनी लि., प्रधान कार्ाािर् कुिेश्वरका प्रबन्ध सञ्चािकिाई लनदे शन ददन
उपर्ुक्त हुने ।
5. कम्पनीको अचि सम्पस्त्त मालनने बल्खुस्थित उक्त जग्गामा षिगत िामो समर्दे स्ख
अनलधकृत तिरिे घर टहरा लनमााण गरी िलितपुर ढु ङ्गा रोडा कम्पनीका सञ्चािनकताा
तिा सूर् ा कमि प्रा.लि. एिं सुिभ फ्रुट्स् एण्ड भेस्जटे बि म्र्ानेजमेन्ट प्रा.लि. का
सञ्चािनकताा रामकृष्ण कँ ु िरिे प्रर्ोग गरररहेको िाहा पाइरहँदा समेत सम्मालनत सिोच्च
अदाितको लनणार् बमोस्जम पूण ा रुपमा कानूनी प्रकृर्ा अििम्बन नगरी कम्पनीको सम्पत्ती
षहनालमना हुनमा िापरबाषह गने कम्पनीका स्जम्मेिार कमाचारी/पदालधकारी िाई कानून
बमोस्जम कारिाही गना कृषि तिा पशुपंक्षी षिकास मन्त्रािर्िाई लनदे शन ददन उपर्ुक्त
हुने।
४.

राषिर् सतकाता केन्द्रको लमलत २०७६।११।२७ को लनणार्ुः
कृषि सामाग्री लिलमटे ड कम्पनीको बल्खुस्थित जग्गाको सम्बस्न्ध उजुरीको छानषिन गरी
प्रलतिेदन पेश गना गदठत छानषिन टोिीबाट पेश भएको छानषिन प्रलतिेदनका सम्बन्धमा
छििि गदाा दे हार् बमोस्जम गरी उजुरीको िगत कट्टा गने लनणार् गररर्ोुः
(क) छानषिन टोिीबाट पेश भएको रार्/सुझाि (१ नं. दे स्ख ४ नं. सम्मका) िाई
तत्काि कार्ाान्िर्न गरी सरकारी/सािाजलनक (कम्पनीको) जग्गा सं रक्षण गने र
सुझािमा उल्िे ख भए अनुसार प्रर्ोग गरे को भाडा असुि उपर गना तत्काि
कारिाही गना कृषि सामाग्री कम्पनी लि. प्रधान कार्ाािर्, कुिे श्वरिाई लनदे शन
ददने ।
(ख) कृषि सामाग्री कम्पनी लिलमटे ड, प्रधान कार्ाािर् कुिे श्वरको जग्गा सं रक्षणमा
ध्र्ान नददने र सािाजलनक जग्गा षिषक्रको िालग प्रथताि गने कम्पनीका र अन्र्
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सम्बद्ध कमाचारी उपर छानषिन/अनुसन्धान गरी कारिाहीको दार्रामा ल्र्ाउन
आिश्र्क

भएकोिे

सम्मानीत

अस्ततर्ार

प्रलतिेदनको १ प्रलत सं िग्न गरी पठाउने ।
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दुरुपर्ोग

अनुसन्धान

आर्ोगमा
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