भक्तपुर नगरपालिका १ स्थित सार्वजलनक जग्गा सम्बन्धी प्रलतर्ेदन
१. उजुरीमा उठाइएका वर्षयर्थतुहरुःभक्तपुर नगरपालिका सावर्क र्डा नं.17 हाि १ स्थित सार्वजलनक प्रलत जग्गामा अलतक्रमण गरी लनमावण कायव
गदाव भक्तपुर नगरपालिकार्ाट उक्त लनमावण भत्काई हटाउनु भलन लनणवय भएको १० र्षव ६ मवहना वर्लतसक्दा
पलन लनणवय कायावन्र्यन नभएको।
२. उजुरीको वर्षयर्थतुका सम्र्न्धमा दे स्िएका तथ्यहर :भक्तपुर नगरपालिका सावर्क र्डा नं.17 हाि १ नं.र्डा बथने चन्रमान श्रे ष्ठिे सार्वजलनक साझा
ढाल्पामा शौचािय लनमावण गरे को र ऐ.ऐ. बथने वर्श्वनाि सुर्ाििे साझा ढाल्पामा शौचािय, गेट, पिावि र
भर्याङ्ग न लनमावण गरे को वर्षयमा सम्र्स्न्धत लनकायमा उजुरी परी सो वर्षयमा भक्तपुर नगरपालिकाको लमलत
2066/2/14 को लनणवयानुसार साझा ढाल्पाको लनमावणहर दुर्ै पक्षिाई हटाउनु भनी लनणवय भएकोमा
दुर्ैपक्षिाई सो लनमावण हटाउन सम्र्स्न्धत कायावियर्ाट अनुरोध साि ताकेता गदाव पलन नहटाई आिटाि गरी
र्सेको हुुँदा लमलत 2073/4/20 मा नगरपालिकार्ाटै कमवचारीहर िवटई भत्काउने/हटाउने कायव भएकोमा
साुँध सं लधयारहरिाई हानी नोक्सानी नहुने गरी भर्याङ्ग निडकडको बाुँकभ भाग लनज वर्श्वनाि सुर्ािका रोरा
वर्कास सुर्ाि र चन्रमान श्रे ष्ठिे आफै हटाउुँरौ भलनएकोमा पलर नगरपालिकार्ाटलनरीक्षण गदाव उक्त भर्याङ्ग न
िडकड नभत्काएको/नहटाएको र वर्श्वनाि सुर्ाििे लनमावण गरे को भर्याङ्ग न यिार्त रहेकोिे पूर् व लनणवयानुसार
नभत्काई बसेकोिे लनणवय कायावन्र्यन गनुव कायावियको दावयत्र् समेत हुुँदा लमलत 2076/9/21 गते उक्त
भर्याङ्ग न िडकड भत्काउन जान सुरक्षाको िालग महानगरीय प्रहरी पररसर भक्तपुरिाई प्रहरी सुरक्षाकमी िटाई
पठाई ददन पत्राचार गररएकोमा लमलत 2076/9/21 गतेकै ददन सम्र्स्न्धत वर्कास सुर्ाििे उपरोक्त
लनणवयानुसार म आफैिे उक्त लनणवय कायावन्र्यन गरी भर्याङ्ग न िडकड हटाई ददन्रु भलन लनर्ेदन ददएको
दे स्िन्र। सो पश्चात भक्तपुर नगरपालिकािे लमलत 2076/10/1 मा लनर्ेदनको माग अनुसार 21 ददन लभत्र
उक्त सं रचना हटाउनका िालग म्याद/समय ददएको दे स्िन्र। भक्तपुर न.पा.को प.सं .95/325 च.नं.1468,
लमलत 2076/10/2 को पत्रानुसार उक्त सं रचना नहटाए लनयमानुसार कायावियर्ाटै भत्काई हटाई यस
केन्रिाई जानकारी ददने व्यहोरा िे स्ि आएको र।यस सम्र्न्धमा सम्मालनत अस्ततयार दुरपयोग अनुसन्धान
आयोग िगायतमा समेत उजुरी परी कार्ावही भैरहेको समेत प्राप्त भक्तपुर नगरपालिकाको पत्रर्ाट दे स्िएको
र।
३. राय/ सुझार् :-



उजुरीमा उल्िे ि वर्षयका सम्र्न्धमा सम्र्न्धीत व्यस्क्त आफैिे लनमावण भएको सं रचना भत्काई
नगरपालिकाको लनणवय कायावन्र्यन गरु व भनी नगरपालिकामा लनर्ेदन ददएको र सो नगरे

नगरपालिकाको कायावियर्ाटै उक्त सं रचना भत्काई यस केन्रिाई जानकारी ददने व्यहोरा
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भक्तपुर नगरपालिकाको पत्रर्ाट िेस्ि आएकोिे

केन्रर्ाट िप रानवर्न एर्ं कारर्ाही गरर

रहनु पने नदे िेकोिे प्रथतुत उजुरी तामेिीमा राख्न उपयुक्त दे स्िन्र ।

४. राविय सतकवता केन्रको लमलत २०७६।११।२७ को लनणवयुः
भक्तपुर नगरपालिका र्डा नं. १ स्थित सार्वजलनक प्रलत जग्गा अलतक्रमण लनमावण कायव गरे को भन्ने
समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा रानवर्न गरी प्रलतर्ेदन पेश गनव गदठत रानवर्न टोिीबाट पेश
भएको

रानवर्न

प्रलतर्ेदनका

सम्बन्धमा

रिफि

गदाव

उजुरीमा

उल्िे ि

भएको

वर्षयमा

नगरपालिकाबाट कायावन्र्यन गने भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोिे उजुरी तामेिीमा रािी िगत कट्टा गने
लनणवय गररयो ।
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