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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: जग्गाको खण्डीकयण ननमन्रण सम्फन्धभा 
 

बनूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारमफाट कृषषमोग्म जग्गाको खण्डीकयण 
ननमन्रण गने सम्फन्धभा ऩटक-ऩटक ननणणम बई भातहतका कामाणरमहरूभा ननदेशन जायी गरयएको 
देख्खएकोभा हार जग्गा षकत्ताकाटको सम्फन्धभा देहाम फभोख्जभका सभस्मा/जषटरताहरू देखा ऩयेको 
देख्खमो। 

1. कृषष ऺेरको वगीकयण गनणका रानग हार अख्स्तत्वभा यहेको प्राषवनधक सनभनतको काभ कायफाही य 
बनूभकाको सम्फन्धभा सभेत आमोगभा ऩटक ऩटक उजूयी एवभ ्गनुासो ऩने गयेको, 

2. भन्रारमको ननणणमभा कृषषमोग्म जग्गाको भार खण्डीकयण ननमन्रण गने बननए ताऩनन जनभानसभा 
बने सफै प्रकायका जग्गाको षकत्ताकाट योक्का गरयएको हो बने्न भ्रभ अद्याषऩ कामभ यहेको देख्खएको, 

3. भन्रारमको ननणणमभा एक आनथणक फषणभा एउटा षकत्ता एकऩटक भार षकत्ताकाट गनण ऩाउन े
व्मवस्था यहे ताऩनन सो फायेभा सवणसाधायणराई सम्फख्न्धत ननकामफाट सही सूचना ददने तथा स-ु
सूख्चत गयाउने कामण बए-गयेको नदेख्खएको, 

4. सवणसाधायणको ऩतुमौरी घयजग्गा षवक्री षवतयण गनणका रानग सभेत षकत्ताकाट योक्का यहेको फहाना 
फनाएय हैयानी ददने तथा ननमभानसुाय षकत्ताकाट गनण नभल्ने जग्गाको सम्फन्धभा सभेत आनथणक 
अननमनभतता हनुे गयेको देख्खएको, 

5. कृषषमोग्म जग्गाको खण्डीकयण ननमन्रण गने भन्रारमको प्रभखु उद्धेश्म बए ताऩनन उद्धेश्म अनरुुऩ 
जग्गाको खण्डीकयण योषकएको नदेख्खएको, 

6. जग्गा खण्डीकयण गने प्रमोजनकै रानग उही अॊख्शमायहरूको ऩटक ऩटक अॊशवण्डा गने गयेको 
उजूयी तथा गनुासोहरू सभेत आमोगसभऺ आउने गयेको तथा एउटै ऩरयवायका सदस्महरुफीचभा 
जग्गा षकत्ताकाट गनणकै रानग सभेत नक्करी अॊशवण्डा/बऩाणई गने गयेको देख्खॉदा ऩारयवारयक 
षवखण्डन, करह आई साभाख्जक षवकृनत ऩैदा हनुसक्ने देख्खएको, 

7. अड्डा अदारतभा नक्करी/फनावटी भदु्दा भानभरा खडा गयी नभराऩरको नाभभा सभेत षकत्ताकाट गने 
प्रवखृ्त्त भौराई अदारतभा अनावश्मक भदु्दा भानभराको अत्मनधक चाऩ ऩने गयेको देख्खएको, 

8. वास्तषवक रुऩभा नै जग्गा षवकास गनणको रानग स्थाऩना बई ईजाजत प्रा्त  गयी तोषकएको भाऩदण्ड 
ऩूया गयेका व्मख्ि, सॊस्था वा कम्ऩनीको कयोडौँको रगानी ननष्क्क्रीम (Idle) यही षवत्तीम तयरताभा 
सभेत नकायात्भक प्रबाव ऩायेको देख्खएको, 

9. एकातपण  उदे्दश्म अनरुुऩ कृषषमोग्म जग्गाको खण्डीकयण नयोषकएको, अकोतपण  अत्मावश्मक 
अवस्थाभा सभेत जग्गाको षकत्ताकाट गनणको रानग सवणसाधायणरे राखौँ यकभ कभणचायीहरु 
सभेतराई गैयकाननुी कनभसनको रुऩभा फझुाउन ुऩयेकोरे नाऩी तथा भारऩोत कामाणरमहरुभा झनै 
भ्रष्डाचाय भौराएको बने्न सभेतका उजूयीहरु आमोगभा ऩटक ऩटक ऩने गयेको, 

 



10. भन्रारम भातहतका कामाणरमहरु फीचभा भन्रारमको ननदेशन अनरुुऩ खण्डीकयण ननमन्रण गने 
ननणणमको कामाणन्वमनभा कामणषवनधगत एकरुऩता आएको सभेत नदेख्खएको। 

भरुकुको वैऻाननक बनूभ व्मवस्थाऩन गनणका रानग जनभनको वस्तगुत वगीकयण, जग्गा 
प्रशासनभा सशुासन कामभ गनण य जग्गाको सभखु्चत तथा भहत्तभ उऩमोगद्वाया बनूभको उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व फढाउनको रानग बनूभ व्मवस्थाऩनको सन्दबणभा सभसाभषमक, वस्तनुनष्ठ, स्ऩष्ट य 
कामाणन्वमनमोग्म  काननुी सॊयचना नयहेको, भन्रारमको कृषषमोग्म जनभनको खण्डीकयण ननमन्रण 
गने सम्फन्धको मसअख्घको भन्रारमको ननणणमको उद्धेश्म अनरुुऩको प्रबावकारयता नदेख्खई झनै 
जषटरता य अननमनभतताहरुरे प्रश्रम ऩाएको, सवणसाधायणरे हैयानी ऩाउने गयेको तथा सम्भाननत 
सवोच्च अदारतको नभनत २०७४।११।०२ को आदेश ऩूणणरुऩभा कामाणन्वमन बएको नदेख्खएको 
अवस्थाभा वैऻाननक बनूभ व्मवस्थाऩन तथा जग्गा प्रशासनका ऺेरभा सशुासन कामभ गयी त्मसफाट 
भरुकुरे भहत्तभ राब प्रा्त  गनणका रानग सभेत बनूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी ननवायण 
भन्रारम सभेतराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ को उऩदपा 
(१) को देहाम खण्ड (ख) फभोख्जभ देहामका सझुाव रेखी ऩठाउन े बनी आमोगफाट नभनत 
2077/03/05 भा ननणणम बएको छ। 

सझुाव 

बनूभको वगीकयण, सभखु्चत उऩमोग य प्रबावकायी व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट अनधकतभ य ददगो 
राब हानसर गने उद्धेश्मका साथ ब-ूउऩमोग ऐन, 2076 सभेत जायी बइसकेको, बनूभ सम्फन्धी ऐन, 
2021 को सॊशोधन बइसकेको तथा बनूभको वैऻाननक वगीकयणको रानग आवश्मक ऩने ब-ूउऩमोग 
वगीकयण नक्सा/डाटा (Parcel Based Land Use Zoning) सभेत अनधकाॊश स्थानीम तहको रानग 
तमाय बइसकेको ऩरयप्रके्ष्मभा अझै ऩनन दशकौंअख्घ गरयएको साषवक नाऩी य ऩनु: नाऩी वभोख्जभ 
तमाय गरयएका ऺेरीम षकताफभा उल्रेख्खत जग्गाको षकनसभ य वगणका आधायभा नै जग्गाको 
वगीकयण गयी षकत्ताकाट योक्ने वा खोल्ने सम्फन्धभा ननणणम हनु ुऔख्चत्मऩूणण य वैऻाननक सभेत नहनु े
हुॉदा बनूभको वैऻाननक व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा जायी बएका प्रचनरत कानूनहरू सभेतराई भध्मनजय 
गयी हारसम्भ तमाय बएका ब-ूउऩमोग वगीकयण नक्सा डाटा सभेतको आधायभा जग्गाको 
खण्डीकयण ननमन्रणका सम्फन्धभा मसअख्घ जग्गाको खण्डीकयण ननमन्रण गनणको रानग षकत्ताकाट 
योक्का गने गयी भन्रारमफाट बएको ननणणमफाट भानथ प्रकयण प्रकयणभा षववेचना गयेवभोख्जभका 
सभस्माहरू नसजणना बएकोरे सोको ननयाकयणका रानग भन्रारमफाट जग्गाको षकत्ताकाट योक्का गयी 
खण्डीकयण ननमन्रण गने सम्फन्धभा बए-गयेका ननणणमहरूभा आवश्मक ऩनुयावरोकन गयी षकत्ताकाट 
खलु्रा गनेतपण  आवश्मक व्मवस्था नभराउने। 

 
 

प्रविा 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


