टोखा न.पा. वडा नं. ३ स्थित धनेश्वर तल मेगा फिटनेश भन्ने जीम हल बनाउँदा
साववजननक जग्गा नमचेको सम्बन्धी
छानफवन प्रनतवेदन
१.

उजुरीको संस्िप्त व्यहोरााः
काठमाण्डौं स्जल्ला टोखा न.पा. वडा नं. ३ स्थित धनेश्वर तल मेगा फिटनेश भन्ने स्जम हल
२०६३ को नापी अनुसार नस.नं. १०२-०९४५-०१ को फक.न. ८ साववजनफक जग्गामा बनेको
र सो टहरो नभत्र अफहले रामश्वर कँ ु वर र मुकुन्द कँ ु वरले थिायी सं रचना बनाउन फपल्लर हाली
राखेको हुनाले सो ठाउँमा
पाउँ भन्ने उजुरी

गैरकानुनी भवन ननमावण रोकी

ननजहरुलाई सख्त कारबाही गरी

२. प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा भए गरे को वाथतफवक तथ्यगत फववरणाः

 उजुरीका सम्बन्धमा छाननबन गनव नापी कायावलय नडल्ली बजार गई नापी नक्सा र फिल्डबुक
हेदाव फकत्ता नं. ८ व्यस्िका नाममा रहेको र सोसँगै पस्िम पट्टी रहे को जग्गा साववजननक रहे को
। साववजननक जग्गाको पस्िम सडक र सडकको पस्िम नदद रहे को दे स्खन्छ।

 उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार मेगा स्जम हल फकत्ता नं. ८ मा नभई फकत्ता नं. १८ मा रहेको
दे स्खन्छ।

 फकत्ता नं. ८ को पस्िम पट्टीको साववजननक जग्गा खाली नै रहेको दे स्खन्छ।
 मेगा स्जमहलको पस्िम पट्टीको काखमा (जुन साववजननक जग्गा हो) पानीट्याङ्की राख्ने बनाउनका
लानग इटाको गारो भएको २ इन्चको पखावल लगाएको दे स्खयो। जसलाई थिलमै टोलीले
तुरुन्त रोक्न ननदे शन ददएको।

 टोली थिलगत अवलोकनका लानग जाँदा थिानीय नागररकहरु जम्मा भएको दे स्खयो। टोलीले
एकसाि सबैलाई साववजननक जग्गा सं रिणका लानग ननदे शनात्मक अनुरोध गरे को नियो।
३. ननष्कर्व/सुझाबाः
मानि उल्लेख भएअनुसार टोखा नगरपानलका वडा नं. ३ मा थिलगत अबलोकन गदाव ननम्न
नबर्यहरुमा ननदे शन ददन उपयुि हुने दे स्खन्छ।

क. टोखा नगरपानलकालाई सोही नगरपानलका वडा नं. ३ मा रहेको मेगा स्जम हलसं गै रहे को
सरकारी जग्गा फक.नं. ५६२ लाई सं रिण गनव ननदे शन ददने ।
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ख. टोखा नगरपानलका मािवत सोही नगरपानलका वडा नं. ३ मा मेगा स्जम हलसं गै अवस्थित

सरकारी जग्गा फक.नं. ५६२ मा रहे को अथिायी छे कबार भत्काउन नगरपानलकालाई ननदे शन
ददने र सोको पालना भए नभएको सम्बन्धमा यस केन्रबाट जानकारी माग गने।

ग. टोखा नगरपानलका मािवत खुला थिानको महत्त्वका सम्बन्धमा थिानीय नागररकमा सचेतना
अनभवृफि गनव लगाउने।

घ. प्रथतुत उजुरीमा फक.न. ८, नस.नं. १०२-०९४५-०१ मा उजुरीमा उल्ले ख भएबमोस्जमको

साववजननक सरकारी जग्गा भएको पाइएन। उि फकत्तामा ननजी सं रचना भएको पाइयो। तसिव
उि उजुरी तामेलीमा राख्न उपयुि दे स्खन्छ।

३. राष्ट्रिय सतर्कता र्ेन्द्रर्ो मितत २०७६।११।१२ र्ो तिर्कयः
काठमाडौंको टोखा नगरपानलकामा साववजननक जग्गा नमचेर जीम हल सं चालन गरे को भन्ने
व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा छानफवन गरी प्रनतवेदन पेश गनव गदठत छानफवन टोलीबाट पेश
भएको छानफवन प्रनतवेदनका सम्बन्धमा छलिल गदाव प्रनतवेदनमा उल्ले स्खत सुझावहरु
कायावन्वयन गरी जानकारी पठाउन टोखा नगरपानलकालाई ननदे शन ददई उजुरीको लगत कट्टा
गने ननणवय गररयो ।
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