मायााँदेवी गाउाँपालिका रुपन्दे हीको साववजलिक जग्गा सम्बन्धी छािववि प्रलिवेदि
१.

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोरााः
केन्रमा प्राप्त उजुरीमा क्षजल्िा रुपन्दे हीसालबक सेमरी गा.लब.स. वडा िं. 9ख हाि मायांदेवी गा.पा.
वडा िं ४ झुििपुरा क्षथिि वक.िं. ५२ िेत्रफि 2-3-6, वक.िं. 71 िेत्रफि 0-4-18, वक.िं.

445 िेत्रफि 3-10-1को जग्गा साबवजलिक रहे को।सो मध्ये वक.िं. 52 को जग्गा ब्यक्षिको
िाममा गई भूमावफयाहरुिे जग्गा लबवि गराउिे काममा सविय रहे कोिे सो जग्गा लबवि गराउिका
िालग वडा िं. ४ बाट चारवकल्िा प्रमाक्षिि लसफाररस ददईसवकएकोिे साबवजलिक जग्गामा ब्यक्षिको
भोगचिि ित्काि रोक्ि िगाई िेपाि सरकारको िाममा वफिाव गराई सो जग्गाहरुको सं रिि गिे
िगायि.........।
२.

प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा भए गरे को वाथिववक िथ्यगि वववरिाः

 उजुरीमा औल्याएको वक.िं.52,71 र 445 का जग्गाहरु मािपोि कायाविय भैरहवा,
रुपन्दे हीको अलभिे खमा िमश पिी र सडक भलि जलिएको पाईयो।

 उि जग्गाहरु मध्ये िापी कायाविय भैरहवा, रुपन्दे वहको अलभिेख अिुसार वक.िं. ५२ वकत्ता
काट भई वक.िं ६७३ र ६७४ कायम हुि आएको दे क्षखन्छ। सोको वप्रन्ट िक्शा यसै साि
सं िग्ि छ।यसरी कायम हुि आएकावक.िं. ६७३ र ६७४ का जग्गाहरुको मािपोि
कायावियको अलभिेखमा श्रे थिा कायम भएको दे क्षखंदैि।

 सालबकको वक.िं. ५२ को जग्गा वकत्ताकाट हुंदाको लििवय/आदे शसं ग सम्बक्षन्धि सम्पूिव
कागजािको प्रलिलिवप र ियां कायम भएका वकत्ताहरुको थवालमत्व कसको िाममा हुि आएको
छ, खुिाई पठाईददि िापी कायाविय भै रहवामा िे क्षख पठाईएकोमा उि कायावियको च.िं.
१२११ लमलि २०७६।०९।१४ को पत्रािुसार मािपोि कायाविय भै रहवाको च.िं. ११५४८
लमलि २०६२।०३।०८ को पत्रािुसार वकत्ताकाट भएको र मािपोि कायावियिाई सो को
जािकारी समेि यस कायावियको च.िं. १९६ लमलि २०६२।०४।२५ को पत्रािुसार गराई
सवकएको भलि िेक्षख आएको छ।

 िापी कायावियबाट वकत्ता काट भई कायम हुि आएका ६७३ र ६७४ वक.िं. हरु मध्ये वक.िं.
६७३ को जग्गाको थवालमत्व लडलभजि सडक कायाविय बुटवि भलि उल्िे ख गरे को छ भिे
वक.िं. ६७४ को थवालमत्वमा बांवक भलि जिाएको पाईन्छ।

 िापी कायावियबाट सालबकको वक.िं. ५२ वकत्ताकाट भई ियां वकत्ता कायम भएिा पलि ियां
कायम हुि आएका वकत्ताहरुको अलभिे ख मािपोि कायावियमा िरहिुिे मािपोि कायावियको
िापरवाही एवं गैरक्षजम्मेवारीपूि व कायव रहे को भन्न सवकन्छ।

 वक.िं. ७१ को जग्गा श्रे थिा वकिाबमा पिी जलिएिा पलि वप्रन्ट कवपमा रै कर लिजी जलिएको
पाईयो। सो सम्बन्धमा के भएको भलि मािपोि कायाविय भै रहवामा िे क्षख पठाईएकोमा उि

कायावियको

च.िं. ७७१९ लमलि २०७६।०९।२२ को पत्रािुसार उि वकत्ताको जग्गा यस

कायावियमा रहे को श्रे थिामा लमन्हा महिमा कायम रहेको र लबरहमा पलिव जलिएको हुंदा श्रे थिा
अिुसार लबरहमा पलिव कायम गररएको सािै कम्ुयुटर ईक्षन्ग गिे िममा त्रुटी हुि गएको भलि
िेक्षख आएको छ।

 वक.िं. ५२, ७१ र ४४५ का जग्गाहरुको छािलबि गिे िममा वक.िं. ५२ को जग्गा
ु कुजडा मुसिमािको िाममा सं यि
ु
लस.ि.पा. ४ बथिे गुिाम है दर कुजडा र जैिि
िाममा दिाव
रहे को जग्गा धिी पूजावको फोटोकवप मायांदेवी गा.पा. वडा िं. ४ को कायावियबाट

प्राप्त हुि

आएको छ।सािै उि जग्गा लबवि प्रयोजिािव मायांदेवी गा.पा. बडा िं. ४ को कायावियबाट

च.िं. ३९४ लमलि २०७४।११।२१ को पत्रािुसार चारवकल्िा प्रमाक्षिि गरी ददएको
दे क्षखन्छ।सो पत्रको प्रलिलिवप यसै साि सं िग्ि छ।

ु कुजडा मुसिमािको िामकोवक.िं. ५२ को
 गुिाम है दर कुजडा र जैिि

जग्गाधिी पूजावको

मािपोि कायाविय भैरहवाबाट जारी भएको प्रलिलिवपको फोटोकवप मायांदेवी गा.पा. वडा िं. ४
को कायावियबाट प्राप्त हुि आएको छ।सो जग्गाधिी पूजाव र जारी भएको प्रलिलिवपका सम्बन्धमा

समेि के कसो हो, खुिाई पठाईददिु भलि मािपोि कायाविय भै रहवामा िे क्षख पठाईएकोमा उि
कायावियको च.िं. ६००० लमलि २०७६।०८।२० को पत्रािुसार "उि ५२ िं. को जग्गा

यस कायावियको चािु मोठ श्रे श्िामा हे दाव िेपाि सरकारको िाममा दिाव कायम रहे को दे क्षखन्छ,
यस कायावियमा रहेको अलभिे खहरु हे दाव लिरो चिाि गिे लििवय भएको दे क्षखंदैि, लिज गुिाम

ु कुजडा मुसिमाििाई प्रलिलिवप ददिे लििवय समेि भएको दे क्षखंदैि, लिजिे कुि
है दर कुजडा-जैिि

माध्यमबाट प्राप्त गरे को हो भन्ने ववषयमा स-प्रमािसवहि यस कायावियमा उपक्षथिि हुि आउिु
भलि पत्राचार गदाव समेि लिज सम्पकवमा आएको दे क्षखएि, उि प्रलिलिवपमा सवह गिे िायब
सुब्बा समेि यस कायावियमा छै िि्, लिरो चिािका िालग भलि िे क्षखएको पत्रको लमलि र चिािी
िं. पलि यस कायावियको चिािी वकिाबसं ग मेि खाएको दे क्षखंदैि, लिजको मोठ श्रे थिा यस
कायावियको चािु मोठ श्रे थिामा िभई िुक्षम्बलि अञ्चि िेत्रीय बसोबास कायावियिे बुझाएको
पोकामा रहेको दे क्षखन्छ। सो सम्बक्षन्ध अन्य लििवयहरु खोजी गदाव फेिा िपरे को, लिज गुिाम

ु
है दर कुजडा र जैिि
कुजडा मुसिमािको श्रे श्िा हािसम्म कायवन्वयिमा िआई लिष्कृय
अबथिामा रहेको, लिजको िाममा दिाव भलिएको वकत्ता यस कायावियको अलभिे खमा फोड भएको
दे क्षखंदैि" भलि िे क्षख आएको छ।
३. लिष्कषव/सुझाबाः
सालबक सेमरी गा.लब.स. वडा िं. ९ख हाि मायांदेवी गा.पा. वडा िं. ४ झुििपुराक्षथिि हुिाकी

सडकमा पिे वक.िं. ५२,७१ र ४४५ को साववजलिक जग्गा ब्यक्षिको िाममा दिाव गरी वहिालमिा हुि
िागेको सम्वन्धमा थििगिरुपमा अबिोकि गरी छािलबि हुंदा लिम्ि लबषयहरुमा लिदे शि ददि
उपयुि
व दे क्षखन्छ।



वक.िं. ४४५ को हकमा श्रे थिा, वफल्डवुक र िापी िक्शामा सडक भलि जलिएकािे केवह भलि
राख्िु परे ि।



वक.िं. ५२ को हकमा वकत्ताकाट भई वक.िं. ६७३ र ६७४ कायम भएकोमा िापी
कायावियको वकत्ताकाट अलभिे खमा वक.िं. ६७३ लडलभजि सडक कायाविय रुपन्दे हीको िाममा र
वक.िं. ६७४ बांवक जलिएकािे मािपोि कायाविय रुपन्दे ही, भै रहवािाई वक.िं. ६७३ को
जग्गा लडलभजि सडक कायाविय रुपन्दे ही, बुटविको िाममा र वक.िं. ६७४ को जग्गा सालबक
अिुसार पलिव जिाई सरकारी जग्गा कायम गरी श्रे थिाराख्ि िगाई सरकारी सम्पक्षत्तको सं रिि
गिव लिदे शि ददिे र सोको जािकारी सम्बक्षन्धि मन्त्रािय र लबभागिाई समेि गराउिे।



वक.िं. ७१ को हकमा मािपोि कायाविय रुपन्दे ही, भै रहवाको जग्गाधिी श्रे थिा वकिाबमा पिी
जग्गा जलिएको िर कम्ुयुटर वप्रन्टकवपमा रै कर लिजी जलिएको पाईएकािे उि जग्गािाई
श्रे थिा वकिाव अिुसार कम्ुयुटर अलभिे खमा पलि पलिव जिाई सरकारी जग्गा कायम गिव लिदे शि
ददिे र सोको जािकारी सम्बक्षन्धि मन्त्रािय र लबभागिाई समेि गराउिे।



िुक्षम्बिी अञ्चि िेत्रीय बसोबास कायावियबाट जारी भएको भलिएको गुिाम है दर कुजडा र
ु कुजडा मुसिमािको जग्गाधिी प्रमाि पूजावको आधारमा मािपोि कायावियमा जग्गाधिी
जैिि

श्रे थिा वकिाबमा िगि खडा िभएको जग्गाको जग्गाधिी पुजावको प्रलिलिवप जारी गिे कमवचारी
उपर आबश्यक अिुसन्धाि गरी अलिम कारवावह गिव आबश्यक दे क्षखएकािे यो प्रलिवेदिको
छायांप्रलिसं िग्ि गरी अक्षख्ियार दुरुपयोग अिुसन्धाि आयोगमा िे क्षख पठाउिे।
५. राविय सिकविा केन्रको लमलि २०७६।११।२७ को लििवयाः
मायादे वी गाउाँपालिका वडा िं. ४, रुपन्दे हीमा साववजलिक जग्गा वववि वविरि गिे भन्ने समेि
व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा छािववि गरी प्रलिवेदि पेश गिव गदठि छािववि टोिीबाट पेश
भएको छािववि प्रलिवेदिका सम्बन्धमा छिफि गदाव प्रलिवेदिमा उल्िे क्षखि सुझावहरु कायावन्वयि
गिव मािपोि कायाविय, रुपन्दे ही, िापी कायाविय, रुपन्दे ही र मायादे वी गाउाँपालिका रुपन्दे हीिाई
लिदे शि ददई िप कारवाहीका िालग अक्षख्ियार दुरुपयोग अिुसन्धाि आयोगमा प्रलिवेदिको छााँयाप्रलि
पठाई उजुरीको िगि कट्टा गिे लििवय गररयो ।

