गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपाििे वडा नं.5 न्थिि सरकारी पलिि जग्गामा
जमुना नेपाििाई घर बनाउन थवीकृलि दिएको सम्बतधी
छानववन प्रलिवेिन
१.

उजुरीको संन्िप्त व्यहोरााः
केतरवाट प्राप्त उजुरीमा "गोकर्णे श्वर नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपाििे वडा नं.5 न्थिि

ँ े समेि वडा
सरकारी पलिि जग्गामा जमुना नेपाििाई घर बनाउन थवीकृलि दिएको र लनज थवयि

नं.4 न्थिि सरकारी जग्गामा घर बनाएको" भन्ने कुरा ब्यापक रुपमा जनिािे उठाएकोिे कारवाही
गरी भनी हे िो सरकार मार्िि उजुरी प्राप्त भएको।
२.

उजुरीबाट िे न्िएको िथ्यगि वववरर्णाः
उजुरीमा औल्याएका जमुना नेपािको नाममा रहे को जग्गा साववकमा जोरपाटी १ि

वक.नं.26 मध्ये

वकत्ताकाट भई वक.नं.795 िे.र्.0-3-1-0 लभडाई ववष्र्णु प्रसाि नेपािको नाउँ विर गरी जमुना

नेपािको नाममा वक.नं.143 िे.र्. 243.32ब.मी कायम गरी ििाि गरे को नापी कायाििय
चाववहिवाट प्राप्त वर्ल्डवुकवाट िे न्ितछ। जमुना नेपािको नाममा साववकमा ििाि रहे को जोरपाटी
१ि

वक.नं.795

िे.र्.

0-3-1-0

जग्गा

लभडाई

हािको

नापीमा

नापी

टोिीवाटै

लमलि

2065/2/21 मा जोरपाटी १ लसट नं.102-1029-25 वक.नं.143 िे.र्.243.00ब.लम.
कायम

गरी

ििाि

भएको,

अन्तियार

िुरुपयोग

अनुसतधान

आयोगको

च.नं.

1235

लमलि,

2068/9/28 को पत्रवाट रोक्का रहे कोमा यस कायािियको लम.नं.32/069-4-21 को
लनर्णियवाट सो वक.नं.143 वक.का.भै वक.नं.496 िे.र्.140.00 ब.लम नेपाि सरकारको नाममा
गै वक.नं.495 िे.र्.103.32 लनजकै नाममा बाँकी रहे को र अन्तियार िुरुपयोग अनुसतधान

आयोगको रोक्का समेि र्ुकुवा गररएको श्रे थिा अलभिे िवाट िे न्िएको भनी मािपोि कायाििय
चाववहिको प्राप्त पत्रवाट िे न्ि आएको िे न्ितछ। यस सम्वतधी उक्त लमलसि मािपोि कायाििय
चाववहिको च.नं.3278 लमलि 2074/10/15 को पत्रवाट उच्च अिािि पाटनमा गएको
िे न्िएको हुँिा पत्रको प्रलिलिपी पठाईएको भनी समेि पत्रवाट िे िी आएको हुँिा यसैसाि सं िग्न
रहेको छ।
यस सम्वतधमा सम्मालनि अन्तियार िुरुपयोग अनुसतधान आयोगमा समेि उजुरी परी
कारवाही भएकोमा आयोगको च.नं.1235 लमलि 2068/9/28 को पत्रानुसार रोक्का रहे को उक्त

वक.नं.143 िाई र्ुकुवा गनि मािपोि कायाििय चाववहिमा िे न्ि पठाउने र सरकारी पलिि जग्गामा
रहेको व्यन्क्तको भोग हटाई साविजलनक पलिि कायम गनि न्जल्िा प्रशासन कायाििय काठमाडौ र
जोरपाटी गा.वव.स.कायािियिाई समेि िे न्ि पठाउने भलन आयोगवाट लमलि 2069/3/26 मा

लनर्णिय भएको आयोगको प.सं .1 भलु म491/अनु हरर/096/70 च.नं.87 लमलि 2069/4/11
पत्रवाट िे न्ितछ सो पत्र यसैसाि सं िग्न रहे को छ।
मािपोि कायाििय चाववहिवाट प्राप्त स्रे थिा अनुसार वक.नं.143वाट वकत्ताकाट भएको
वक.नं.495 जमुना नेपािको र वक.नं.496 नेपाि सरकारको िे न्िएको छ। िर गो.न.पा.को
तयायीक सलमलिको लमलि 2076/4/13 को लनर्णियानुसार आयोगवाट रोक्का रहे कोमा सो जग्गा
वक.का.भई सरकारी जग्गा छु ट्याई नेपाि सरकारको नाउमा कायम गरी सवकएकोिे वाँकी रहे को ऐ
वक.नं.495 को जग्गा सम्मालनि आयोगको लमलि 2069/8/10 को पत्रवाट र्ुकुवा गरे को

जानकारी पत्रवाट िे न्िएको हुँिा प्राप्त पत्रको आधारवाट तयायीक सलमलििे रोक्का रािी राख्न नलमल्ने
भएको हुँिा लमलि 2076/3/13 मा रोक्का रािी तयायीक सलमलिमा पठाईएको कायिवाट रोक्का रािी

रहनु पने अवथिा ववद्यमान नभएको हुँिा र्ुकुवा गरी सम्वन्तधि व्यन्क्तिाई जानकारी गराउने लनर्णिय
भएको िे न्ितछ।िर गोकर्णे श्वर नगर पालिकाको प.सं .076/77 लमलि 2076/4/14 को लनमािर्ण

कायि रोक्का र्ुकुवा गररएको सम्वतधमा िेन्िएको पत्रमा वक.नं.143 वाट वक.का. भएको
वक.नं.495 र 496 को जग्गामा लनमािर्णालधन घर रोक्का गररएकोमा यस तयायीक सलमलिमा सहमिी

भएको हुँिा उक्त सं रचना लनमािर्ण गनि रोकी राख्नु पने कारर्ण निे न्िएकोिे आजका लमलिवाट उक्त
लनमािर्ण कायि सूचारु गनुि हुन भनी िे न्ि लनज जमुना नेपाििाई दिएको पत्रवाट िे न्ितछ। सो पत्र
यसैसाि सं िग्न रहेको छ।
उजुरीमा उल्िेन्िि जमुना नेपािको जग्गाका सम्वतधमा सम्मालनि पुनरावेिन अिाििको

लमलि 2070 र्ाल्गुन २१ गिे को र्ैसिाको आिे शमा जमुना नेपािका नाममा नापी लनर्णिय भई
नक्सा पूजाि कायम भइसकेको जग्गा अन्तियार िुरुपयोग अनुसतधान आयोगमा उजुर परे को भन्ने
आधारमा जग्गावािा नवुझी साविजलनक कायम गने लनर्णिय भएको िे न्ितछ। कुनै जग्गाको हकमा
साविजलनक हो होइन भन्ने यवकन गने अन्तियारी मािपोि ऐन, 2034 को कानूनी व्यवथिािे
मािपोि कायािियिाई रहे को िे न्ितछ भनी अन्तियार िुरुपयोग अनुसतधान आयोगिे गरे को लनर्णिय

आर्ुिाई प्राप्त नभएको अलधकार प्रयोग गरी कुनै तयावयक लनकाय वा अधितयावयक लनकायिे लनर्णिय
गिाि भने त्यो अ.बं.35नं. िे बिर भागी हुतछ भनी आिे शका सािै यी लनवेिकिाई सुनवाईको मौका
नै नदिई लनवेिकको बलसरहेको र लनमािर्णालधन घरिाई समेि असर पने गरी एकपटक नापी गोश्वारािे
लनवेिकको नाममा ििाि गररदिएको जग्गािाई साविजलनक कायम गिाि लनवेिकिाई नबुझी आफ्नो
प्रलिवाि गने मौका समेि नदिई साविजलनक कायम गने गरे को ववपिी मािपोि कायािियको लमलि
2069/4/21 को लनर्णिय पररपत्र समेिका कायि कानून सम्मि निे न्िं िा उत्प्रेषर्णको आिे शद्धारा
बिर गररदिएको छ।अव वववादिि जग्गा ििा बलनसकेको घर र लनमािर्णालधन घर लनवेिकको हो भन्ने
यसै अिाििको लमलि 2070/8/24 को आिे शिे भएको नक्सावाट प्रमान्र्णि हुन आएको िे न्िं िा
लनवेिकको घर जग्गािाई साववक वक.नं.26 को जग्गाको नरवढी हो होइन भन्ने समेि वर्ल्डमा नै
गई साविजलनक जग्गा घुसे नघुसेको भन्ने यवकन गरी साविजलनक जग्गा घुसेको निे न्िएमा लनवेिकको
जग्गा यिावि कायम गराउनु भनी ववपिीहरुका नाममा परमािे शको आिे श जारी हुने ठहछि" भनी

सम्मालनि पुनरावेिन अिािि पाटनवाट आिे श भएको िे न्ितछ। सम्मालनि पुनरावेिन अिािि
पाटनको प.सं . 70/71 च.नं. 2594, लमलि 2070/8/20 को पत्रानुसार उक्त जग्गा
नापनक्सा गनि लमलि 2070/8/24 मा डोर िटाई नापनक्सा गरी पेश गरे को प्रलिवेिन यसै साि
सं िग्न रहे को छ।
सो जग्गाका सम्वतधमा मािपोि कायािियको लमलि 2073/3/21 को लनर्णियमा यसै
कायािियको लमलि 2069/4/21 को लनर्णियिे वक.नं.143 को नक्सा र श्रे थिा िुवैमा सच्याई

वक.नं.495 मा 103.32 ब.लम. जमुना नेपाि वक.नं.496 मा 140.00 ब.लम.नेपाि सरकारको
नाममा कायम भै सकेको अवथिामा पुनाः पुनरावेिन अिािि पाटनको

परमािे शको आिे श बमोन्जम

वक.नं.143 नै कायम गरी िेत्रर्ि 243.32 वगि लमटर कायम गनि साववकको वक.नं.26 समेिमा
नक्सामा नरबढी भएको भन्ने नापीको साववक िे न्िको हािसम्मको पत्राचार भएको प्रमार्ण समेिवाट

नरवढी जग्गा निे न्िएको, नभएको हुँिा पुनाः नापजाँच पछाडीको हाि साववक हुने व्यवथिा अनुसार
जग्गा प्रशासन लनिे न्शका 2058 को प्रकरर्ण 403 को बुंिा नं.(च) बमोन्जम सरकारी वा

साविजलनक जग्गा घुसाई गरे को िे न्िएमा सरकारी वा साविजलनक जग्गा कटाई कटाएजलि जग्गा श्री
ँ ा नं.(क) बमोन्जम
नेपाि सरकारको नाउमा ििाि गने ऐ.ऐ. लनिे न्शकाको प्रकरर्ण ४०७ को बुि

मािपोि ऐन 2034 को िर्ा २४ बमोन्जम ििाि कारवाही गने, ििा जग्गा प्रशासन कायिववलध

ँ ा नं.(ङ) को प्रावधान अनुसार र भूलम सुधार ििा व्यवथिापन
2062 को प्रकरर्ण(3.5) को बुि
ववभागको

च.नं.1139/3108,

लमलि

2069/1/27

को

ँ ा
बुि

नं.3

बमोन्जम

सरकारी,

साविजलनक जग्गा व्यन्क्तकामा घुसेको भए कटाई पुनाः सरकारकै नाममा कायम गनुप
ि ने प्रावधान हुँिा

लनवेदिकाको माग बमोन्जम ६ नं.नापी गोश्वारावाट लमलि 2060/3/25 मा लनर्णिय हुँिा पलन
103.32 ब.लम. नै कायम गरे को यस कायािियवाट लमलि 2069/4/21 मा लनर्णिय गिाि पलन
103.32 ब.लम. नै कायम भएको साववकको वक.नं.26 को नक्सामा नरबढी पलन नभएको हुँिा

साववक श्रोि नै नभएको आधार, कारर्ण र प्रमार्णवाट सरकारी जग्गावाट वक.नं.495 मा
140.00ब.लम. कायम गरी िप गने अवथिा नरहं िा लनवेदिकाका नाममा हाि कायम भै रहे को
उल्िेन्िि का.न्ज.जोरपाटी, गा.वव.स.वडा नं.1 लसट नं.102102925 वक.नं.143 वक.का. भै
कायम वक.नं.495 मा कायम रहे को िे.र्.103.32 ब.लम.लनवेदिका जमुना नेपािका नाममा र
वक.नं.496 को 140.00ब.लम. नेपाि सरकारको नाममा यिावि कायम हुने ठहछि भनी लनर्णिय
गरे को प्राप्त कागजािवाट िे न्ितछ।

गोकर्णे श्वर न.पा.का उपमेयरिे सोही न.पा.को बडा नं.4 न्थिि सरकारी/साविजलनक पलिि
जग्गामा घर बनाएको भन्ने उजुरीका सम्वतधमा प्राप्त कागजािहरुका अनुसार उपमेयर िगायि १४
जनािे साववक गोकर्णे श्वर गा.वव.स. वडा नं.1ि को वक.नं.38 मा 12 घरधुरी र वक.नं.11 मा २

घरधुरी गरी जम्मा १४ घरधुरी ित्कालिन गाउँ पञ्चायि ऐन 2018 पररच्छे ि ४ को िर्ा १३
उपिर्ा २ को थपविकरर्णमा वथिी वसाल्ने भन्ने उल्िे ि भए अनुरुप बसोबास गनि दिनका िालग
2022 साि िे न्ि रु.62।50 िे न्ि रु.200/- सम्म शुल्क लिई घर घडे री दिई बसोबास गिै

आइरहे को र ित्कालिन गाउँ पञ्चायििाई घर घडेरी वापि शुल्क वुझाई वथिी वसाएको र
लनजहरुिे समय समयमा घरधुरी कर लिरी आएको र सोही घरको आधारमा धारा, ववजुिी,

ु म्प वपलडि काडि, ववलभन्न लसर्ाररस िगायि श्री
नागररकिा, टे लिर्ोन, मििािा पररचय पत्र, भक
सहयोगी

उच्च

मा.वव.को

व्यवथिापन

सलमलिको

वैठकवाट

भएको

लनर्णियानुसार

वथिी

िेत्र

छु ट्याइनुका सािै उच्चथिरीय पाकि एवं लनजामिी पाकि लनमािर्ण आयोजना पाकि लनमािर्ण कायििि
सम्पािन सलमलि यज्ञडोि (जगडोि) सामुिावयक वन गोकर्णि-1, काठमाडौ गुरु योजना बमोन्जम
629 रोपनीको नक्सा नेपाि सरकार मतत्री पररषद्को लमलि 2064/2/11 को लनर्णिय नं.1
ँ ा नं.4 मा बसोबास गिै
अनुसार थवीकृि वन कायियोजनामा उल्िे ि भए अनुसार ववभाजनको बुि

आएका समुिायहरुिाई ७ रोपनी जग्गा छु ट्याईएको भन्ने समेि प्राप्त कागजािवाट िे न्ितछ।यस
सम्वतधमा उक्त १४ जनािे बसोबास गरी रहेको घर घडे रीको ज.ध. प्रमार्ण पुजाि पाउनको िालग
कारवाही चिाइ रहे को भन्ने समेि वुन्झन आएको छ।
३. लनष्कषिाः
१) जमुना नेपािका नाममा नापी लनर्णिय भई नक्सा पूजाि कायम भइसकेको जग्गा अन्तियार

िुरुपयोग अनुसतधान आयोगमा उजुर परे को भन्ने आधारमा आयोगिे

जग्गावािासं ग नवुझी

साविजलनक कायम गने भएको लनर्णिय र मािपोि कायािियको लमलि 2069/4/21 को लनर्णिय
पररपत्र समेिका कायि कानून सम्मि निे न्िएको भनी सम्मालनि पुनरावेिन अिािि पाटनको लमलि
2070 र्ागुन २१ को उत्प्रेषर्णको आिे शद्वारा बिर गररएको िे न्ितछ । उक्त परमािे शमा
"वववादिि जग्गा ििा बलनसकेको घर र लनमािर्णालधन घर लनवेिकको हो भन्ने सम्मालनि पुनरावेिन

अिािि पाटन िलििपुरको लमलि 2070/8/24 को आिे शिे भएको नक्सावाट प्रमान्र्णि हुन
आएको िे न्िं िा लनवेिकको घर जग्गािाई साववक वक.नं.26 को जग्गाको नरवढी हो होइन भन्ने

समेि वर्ल्डमा नै गई साविजलनक जग्गा घुसे नघुसेको भन्ने यवकन गरी साविजलनक जग्गा घुसेको

निे न्िएमा लनवेिकको जग्गा यिावि कायम गराउनु भनी परमािे श भएकोमा मािपोि कायाििय
चाववहिको लमलि 2073/3/21 को लनर्णियिे साववकको वक.नं.26 को नक्सामा नरबढी पलन
नभएको हुँिा साववक श्रोि नै नभएको आधार, कारर्ण र प्रमार्णवाट सरकारी जग्गावाट वक.नं.495

मा 140.00ब.लम. कायम गरी िप गने अवथिा नरहं िा लनवेदिकाका नाममा हाि कायम भै रहे को
उल्िेन्िि का.न्ज.जोरपाटी, गा.वव.स.वडा नं.1 लसट नं.102102925 वक.नं.143 वक.का. भै
कायम वक.नं.495 मा कायम रहे को िे.र्.103.32 ब.लम.लनवेदिका जमुना नेपािका नाममा र
वक.नं.496 को 140.00ब.लम. नेपाि सरकारको नाममा यिावि कायम हुने ठहछि भनी लनर्णिय
भएको िे न्िं िा साविजलनक जग्गा घुसे नघुसेको एवकन गने कायि सम्वन्तधि नापी कायाििय र मािपोि
कायािियका सािै थिानीय िह समेिवाट एवकन हुन आवश्यक िे न्िन गएको छ।

िर मािपोि कायाििय चाववहिको लमलि 2073/3/21 को लनर्णिय ववरुद्ध जमुना नेपािको
उच्च

अिािि

पाटनमा

पुनरावेिन

परे को

भनी

उच्च

अिािि

पाटनको

प.सं .074/75

च.नं.4176, लमलि 2074/9/16 को शुरु ििा प्रमार्ण लमलसि पठाई दिने सम्वतधमा ववषयको
पत्र मािपोि कायाििय चाववहििाई प्रेवषि गरे

अनुसार उक्त मािपोि कायािियको प.सं .

076/77/मुद्दा च.नं.1546, लमलि 2076/7/1 को पत्रानुसार जमुना नेपािको जग्गा सम्वतधी
सम्पूर्ण ि कागजािहरु सवहिको लमलसि यस कायािियको प.सं .074/75 च.नं. 3278, लमलि
2074/10/14 को पत्रवाट सम्मालनि उच्च अिािि पाटनमा पठाईएको भन्ने जानकारी समेि
पत्रवाट प्राप्त हुन आएको छ।
२) उपमेयर शातिी नेपाििे सरकारी साविजलनक/पलिि जग्गामा घर वनाएको भन्ने उजुरीका

सम्वतधमा टोिीिे छानववन गिाि लनज िगायि १४ घर धुरीिे ित्कालिन गाउँ पं चायन ऐन 2018
पररच्छे ि 4 को िर्ा 13 उपिर्ा 2 को थपिीकरर्णमा वथिी वसाल्ने भन्ने उल्िे ि भए अनुरुप
लमलि 2022 साि िे न्ि शुल्क लिई घर घडे री दिई बसोवास गिै आईरहे को प्राप्त कागजािवाट
िे न्िन आएको छ।यस सम्वतधमा यज्ञडोि(जगडोि) सामुिावयक बन उपभोक्ता सलमलिको लमलि
2064/6/7 को पत्र, श्री सहयोगी मा.वव.को लमलि 2051/7/12 को ववद्यािय व्यवथिापन
सलमलिको लनर्णिय, गोकर्णेश्वर महािे वथिानको मुन्क्त मण्डि गोकर्णे श्वर महािे वको गुरुयोजनाको
058/59 को प्रलिवेिनमा समेि उक्त 14 घरधुरी बसोवास थिानिाई छोडी माथटर प्िान
गररएको प्राप्त कागजािवाट िे न्ितछ र राविय शवहि ििा शान्ति पाकि थमारकको सूचनामा समेि
उक्त १४ घर धुरीिाई जग्गा छु ट्याई बाँकी जग्गामा मात्र थमारक वनाउने भनी उल्िे ि भएको
िे न्ितछ।यस िथ्यिाई हेिाि उजुरीमा उल्िे ि भएको व्यहोरा िथ्यपुर्णि ििा सत्यिा िे न्िएन।
४. सुझावाः
१.

यसिि,

उजूरीमा

परे का

जमुना

नेपािको जग्गाका

सम्बतधमा

मािपोि

कायािियको

लमलि

२०७३।३।२१ को लनर्णिय ववरूद्ध जमा नेपािबाट उच्च अिािि पाटनमा पुनरावेिन परी
सम्मालनि अिाििबाट ववचारधीन अवथिामा रहे को ववषय उपर केतरबाट िप कारवाही गरी रहनु
आवश्यक

निे न्िएको ।

२. लमलि २०७६।४।२७ को उजूरीको सम्बतधमा कानून ववपरीि भएको िे न्िन नआएकोिे उजूरी
िामेिीमा रािी िगि कट्टा गनि उन्चि िे न्ितछ ।
५. राविय सिकििा केतरको लमलि २०७६।११।१२ को लनर्णियाः
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपमेयरिे साविजलनक जग्गामा घर बनाउन थवीकृलि दिएको भन्ने
व्यहोराको उजुरीको छानववन गरी प्रलिवेिन पेश गनि गदठि छानववन टोिीबाट पेश भएको छानववन
प्रलिवेिनका सम्बतधमा छिर्ि गिाि प्रथिुि उजुरीको ववषय उच्च अिािि पाटनमा ववचाराधीन
रहेको भन्ने छानववन प्रलिवेिन मार्िि जानकारी प्राप्त भएकोिे केतरबाट िप छानववन गरररहन नपने
िे न्िएकोिे उक्त उजुरी िामेिीमा रािी िगि कट्टा गने लनर्णिय गररयो ।

