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प्रेस विज्ञप्ति
विषय: हदिन्दी भन्दा बढी जग्गा नेऩाऱ सरकारका नाममा ल्याउन ऱेखि ऩठाउने सम्बन्धमा ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगद्वाया बूमभ सुधाय ऐन–२०२१ विऩरयत हदफन्दीबन्दा फढी रुकाई
मिऩाई याखेको जग्गा खोजी गयी सत्म–तथ्म ऩत्ता रगाउन गठठत िानविन समभमतरे बूमभ सुधाय ऐन
२०२१ विऩरयत हदफन्दीबन्दा फढीको तयाईभा ५,२२३ विगाहा य ऩहाडभा ६,२६५ योऩनी जग्गा
रुकाएको तथ्म पेरा ऩाये को ि । मस आमोगको मभमत २०७३ जेठ २६ गते को फैठकरे हदफन्दी बन्दा
फढीको रुकाएय याखेको सम्ऩूणण जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा ल्माउन य मससम्फन्धभा आिश्मक
व्मिस्था गनण नेऩार सयकाय, बूमभ सुधाय तथा व्मिस्था भन्रारमराई रे ख्ख ऩठाउने मनणणम बएको ि ।
आमोगरे मभमत २०७२ पागुन ११ गते तत्कारीन श्री ५ को सयकायद्वाया गठठत सयकायी तथा सािणजमनक
जग्गा सं यऺण सम्फन्धी उच्च स्तयीम (यािर आमोग) रे ठदएको प्रमतिेदन २०५२ को कामाणन्िमनको
अिस्था, बूमभ सम्फन्धी ऐन २०२१ फभोख्जभ हदफन्दी बन्दा िढी बई प्राप्त बएका एिं जपत बएका
जग्गाको कामाणन्िमनको अिस्था हे न ण िानविन समभमत गठन गने मनणणम गये को मथमो । साथै समभमतराई
काठभाडौं उऩत्मकामबरका विमबन्न नदीका जग्गाको अमतक्रभण सम्फन्धभा अध्ममन य िानविन गयी
प्रमतिेदन ऩेश गनणसभेत ख्जम्भेिायी मथमो ।
नेऩारबय ३८ ख्जल्राभा बमु भ सुधाय ऐन २०२१ अनुसाय हदफन्दीबन्दा फढी बएका जग्गा रुकाएय याखेको
पेरा ऩाये को ि । ती ३८ ख्जल्रा भध्मे आमोगराई प्राप्त २९ ख्जल्राको विियण अनुसाय तयाईभा ५,२२३
विगाहा ८ कट्ठा य ऩहाडभा ६,२६५ योऩनी २ ऩैसा जग्गा पेरा ऩाये को हो । बूमभ सुधाय ऐन २०२१
फभोख्जभ हदफन्दी बन्दा ज्मादा य रुकाएय याखेको जग्गा नेऩार सयकायरे जपत गनुण ऩने हुन्ि । बूमभ
सुधाय ऐन २०२८ फभोख्जभ हदफन्दी बन्दा िढी रुकाएय याखेको तयाईको ५,२२३ विगाहा ८ कट्ठा य
ऩहाडको ६,२६५ योऩनी २ ऩैसा जग्गा जपत गयी नेऩार सयकायको नाभभा ल्माउन अख्ततमाय दुरुऩमोग

अनुसन्धान आमोग ऐन २०४८ को दपा २८ फभोख्जभ बूमभ सुधाय तथा व्मिस्था भन्रारमराई रे ख्ख
ऩठाउने मनणणम बएको ि ।
त्मस्तै तत्कारीन श्री ५ को सयकायराई याभफहादुय यािर आमोगरे िुझाएको प्रमतिेदन २१ फर्णसम्भ ऩूण ण
कामाणन्िमन नबएकोप्रमत मस आमोगको गम्बीय ध्मानाकर्णण बएको ि । काठभाडौं भहानगयऩामरकामबरको
करयि १८ सम योऩनी सयकायी तथा सािणजमनक जग्गा अमतक्रभण बएको प्रमतिेदन ठदएको मथमो । मो
प्रमतिेदन अनुसाय सयकायरे स्ऩष्ट नीमत मरएय उक्त जग्गा याज्मरे मरनु ऩने िा कानुन फभोख्जभ व्मिस्थाऩन
गनुण ऩने हो । तय हारसम्भ उक्त प्रमतिेदन ऩूण ण रुऩरे कामाणन्िमन हुन सकेको दे ख्खएन । मस आमोगरे
तत्कार यािर आमोगको प्रमतिेदन ऩूणण कामाणन्िमनका रामग नेऩार सयकाय, बूमभ सुधाय तथा व्मिस्था
भन्रारमभा रेख्ख ऩठाउने मनणणम बएको ि ।
मस आमोगरे काठभाडौं उऩत्मकामबरका फागभती, विष्णुभती, धोविखोरा य भनोहया नदी वकनायको जग्गा
अमतक्रभण बए नबएको य अमतक्रभण बएको जग्गाको ऺेरपर मवकन गयी एक भवहनामबर प्रमतिेदन ऩेश
गनण समभमतराई मनदे शन ठदईएको व्महोया सभेत मसै विऻप्तीभापणत जानकायी गयाइन्ि ।
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