छानविन प्रतििेदन
१.

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोरा

केन्द्रिाट प्राप्त उजुरीमा ""काठमाडौं महानगरपातिका िडा नं. १ नक्साि,
नारायणचौरक्षथिि गुठी सं थिानको वकत्ता नं. ८७० को ६-१४-३-१ को जग्गा
गुठीसं थिानिे

विना प्रतिथपर्ाा टे ण्डर नै नगरी कौडीको भाउमा भाडामा

िगाएकोिे छानविन गरीपाउँ" भन्ने समेि व्यहोराको उजुरी तनिेदन
२.

प्राप्त उजुरीका सम्बन्द्र्मा भए गरे को िाथिविक िथ्यगि वििरण
1. काठमाडौं महानगरपातिका िडा नं. १ नक्साि नारायणचौर क्षथिि वकत्ता
नं. ८७० को िेत्रफि ६-१४-३-१ को जग्गाको उत्तरिफा रहेको ३ ििे

पक्की भिनमा सत्य साई केन्द्रद्वारा सं चातिि सामुदावयक थिाथथ्य केन्द्र,
उत्तर पूिी भागमा रहे को पक्की भिनमा सत्यसाई केन्द्रको कायाािय र ति
दुई भिन िीचको प्राङ्गणमा हररहर नारायणको मक्षन्द्दर ििा सत्यसाईको
कम्पाउण्डको दक्षिणपट्टी बगैंचा रहे को पाइयो

2. सोही वकत्ताको दक्षिण िफा १२ आना जग्गामा रहे को ३ िल्िे पक्की

भिनमा हररहर नारायण समाज रहे को ििा हररहर नारायण समाजिे उक्त
भिनको िल्िो ििाको १/२ कोठा सामुदावयक प्रहरीिे प्रयोग गरे को र
अन्द्य सटर, कोठाहरु रे ष्टुरे ण्ट आददिाई भाडामा िगाएको दे क्षिन्द्छ

३. उक्त जग्गामा तिच्छिी राजा नरे न्द्रदे िको पािामा बनेको हररहर नारायण

मक्षन्द्दर रहे को (भतनएको) ६-१४-३-१ जग्गा 2048 ०४ ०२ को
तनणायबाट गुठी िै नािी जग्गामा कायम भएको र उक्त जग्गा तमति
२०४८ ०५ ०६ मा मािपोि कायााियमा हररहर नारायण गुठीको
नाममा श्रे थिा कायम भएको दे क्षिन्द्छ

४. हररहर नारायण मन्द्दीरमा पुजा पाठ ििा अन्द्य कायाहरु गने ििा जग्गा

उपभोग गने गरी उक्त जग्गा तमति २०५५ ०७ २३ मा र्मा सं थकृति
सं रिण सतमतिसँग सत्य साई केन्द्रको सम्झौिा भएको दे क्षिन्द्छ र उक्त

जग्गामा मक्षन्द्दरको पक्षिमपट्टी र उत्तर िफा भिन तनमााण गना सम्झौिाको
तनणाय नं. १ र ३ बमोक्षजम सहमति ददएको दे क्षिन्द्छ

५. तमति २०५६ ९ १६ मा २ रोपनी जग्गामा ३ ििे भिन तनमााणका
िातग काठमाडौं महानगरपातिकािे थिीकृति ददएको

६. काठमाडौं महानगरपातिका िडा नं. १ को तमति २०५७ ३ १४ को
पत्रबाट हररहर नारायण सं रिण सतमतिबाट सामुदावयक भिन हररहर
नारायण समाजिाई ददएको दे क्षिन्द्छ

७. तमति २०५८ १० ०२ मा जग्गाको उत्तरपट्टी सत्य साई भिन बराबर
उचाईंको भिन तनमााण गनाका िातग पतछ नक्सापास गने गरी काठमाडौं
महानगरपातिकािे थिीकृति ददएको

८. जम्मा जग्गामध्ये २-०-०-० िेत्रफि सत्य साई केन्द्रको कम्पाउण्ड तभत्र
बगैंचा रहे को

९. जम्मा िेत्रफिको कररब 0-१४-0-0 जग्गा पक्की सडकिे ओगटे कोमा
जसमध्ये कररब 0-5-0-0 जग्गामा हररहर नारायण समाजको सामुदावयक
भिन र सत्य साई केन्द्रको कम्पाउण्डको िीचमा नयाँ पक्की बाटो कायम
भएको दे क्षिएको

10. गुठी सं थिानसँग सत्य साई केन्द्र र हररहर नारायण समाजिे मातसक रु

३/३ हजार िहाि तिने र प्रत्येक २ िर्ामा िहािमा १० प्रतिशििे िृवि
हुने कुरा सम्झौिामा उल्िेक्षिि रहे को दे क्षिन्द्छ

१1. मािपोि कायाािय तडल्िीबजारमा रहेको श्रे थिामा जग्गा गुठी सं थिान कै
नाममा रहे को

१2. नापी कायाािय तडल्िीबजारमा रहे को नक्सा ििा वफल्डबुकमा पतन गुठी
सं थिान कै नाममा रहेको

१३. मािपोि र नापी कायाािय तडल्िीबजारमा रहे को श्रे थिामा उक्त जग्गा

गुठी सं थिान अन्द्िगाि हररहर नारायण गुठीको नाममा कायम रहे को
दे क्षिएको
दे क्षिएको

सािै वफल्डबुकमा जग्गार्नी "नारायण चौर" उल्िेि भएको

तनष्कर्ा/सुझाब

(क) यसरी तमति २०४८ ०५ ०६ मा गुठीको नाममा आइसकेको जग्गा तमति

२०५५ ०७ २३ मा भिनहरु समेि तनमााण गने गरी अतर्कारै नभएको र्मा
सं थकृति सं रिण सतमतिको नामक सं थिािे सत्य साई केन्द्रिाई भाडा ददने
सम्झौिा गरे को कुरा गुठी सं थिानबाट प्राप्त प्रतिकृयाबाट प्रष्टै दे क्षिन आएकोिे

सािाजतनक जग्गा अन्द्य व्यक्षक्त, समूह िा सं थिािाई ददने अक्षतियार गुठी

सं थिान/नेपाि सरकार बाहे क अरुिाई नभएकोिे उक्त काया कानुन सम्मि
दे क्षिन आएन

यसरी गुठी अतर्नथि जग्गा अन्द्यिाई ददने र सो कायाको

विरोर् ििा िारे जी नगने ित्कातिन गुठी सं थिानका क्षजम्मेिार कमाचारीिे
आफ्नो दावयत्ि तनिााह गरे को छ भनी विश्वथि हुन सवकएन

अिः सरकारी,

सािाजतनक ििा गुठी िै नािी जग्गा कुनै सं थिािाई उपयोग, भिन तनमााण गने

ददने काया अनातर्कृि काया भएको दे क्षिँदा त्यथिो कायामा सं िग्न व्यक्षक्त, सं थिा,
कमाचारी ििा पदातर्कारीिाई छानविन/अनुसन्द्र्ान गरी प्रचतिि कानुन अनुसार
कारिाही गना आिश्यक दे क्षिएकोिे सम्मातनि अक्षतियार दुरुपयोग अनुसन्द्र्ान
आयोगमा िेिी पठाउन उपयुक्त दे क्षिन आयो

(ि) गुठी सं थिानसँग भएको जग्गा भाडा सम्झौिा अनुसार पुनः भाडामा िगाउन

नपाईने ििा मददराजन्द्य िथिुको उपभोग गना नपाइने भनी उल्िेि भएिापतन
हररहर नारायण समाजिे सामुदावयक भिनको उत्तरपट्टीको सटर रे ष्टुरे ण्टिाई
मातसक २० हजारका दरिे भाडामा िगाएको बुक्षझन आएको

सत्य साई

केन्द्रबाट उपयोग भएको भिन, जग्गा र हररहर नारायण समाजको नामबाट

उपयोग भएको भिन र िीचको बाटोको रुपमा राक्षिएको जग्गा समेि गुठी

सं थिानिे तनयन्द्त्रणमा तिई कम्पाउण्ड पिााि िगाई सं रिण हुने व्यिथिा गरी
प्रचतिि ऐन तनयम अनुसार भाडामा (व्यक्षक्त/समूहिाई कौडीको मूल्यमा उपयोग
गना नददई) िगाउन भूतम व्यिथिा, सहकारी ििा गररबी तनिारण मन्द्त्राियिाई
तनदे शन ददन उपयुक्त दे क्षियो

राविय सिकािा केन्द्रको तमति २०७६ ०५ ०३ को तनणायः
"काठमाडौं महानगरपातिका िडा नं. १ क्षथिि वकत्ता नं. ८७० को ६-१४-३-१ िेत्रफिको जग्गा
गुठी सं थिानिे विना प्रतिथपर्ाा कौडीको भाउमा सत्य साई केन्द्रिाई भाडामा िगाएकोिे छानविन
गरीपाउँ" भन्ने उजुरीका सम्बन्द्र्मा यस केन्द्रबाट गदठि छानविन टोिीबाट पेश भएको छानविन
प्रतििेदनका सम्बन्द्र्मा छिफि गरी प्रतििेदनमा पेश भएबमोक्षजमका सुझािहरु कायाान्द्ियन गना भूमी
व्यिथिा, सहकारी ििा गररबी तनिारण मन्द्त्रािय र आिश्यक कारिाही हुन अक्षतियार दुरुपयोग
अनुसन्द्र्ान आयोगमा पठाई िगि कट्टा गने तनणाय गररयो

