प्रेस वक्तव्म
भाननीम उऩप्रधानभन्त्री तथा नेऩार ट्रष्ट सञ्चारक समभमतका अध्मऺ श्री ईश्वय ऩोखये रज्मूको अध्मऺताभा

मभमत 2077/10/११ गतेको नेऩार ट्रष्ट सॊ चारक समभमतको 6४ औ ॊ फैठकरे गये का भुख्मभुख्म
मनणणमहरू

1: दक्षऺणकारी नगयऩामरका, नगय कामणऩामरका कामाणरमको प्रशासकीम बवन मनभाणणका रामग जग्गा
मरजभा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धभा।
हार दक्षऺणकारी नगयऩामरका वडा नॊ. 5 कक.नॊ. 6 पकऩणङ्गक्षथथत ऺेरपर 68-12-0-0 योऩनी यहेको

जग्गा भध्मे उत्तय ऩूवत
ण पणफाट 15 योऩनी जग्गा प्रशासकीम बवन मनभाणणका रामग भाग आए अनुसाय
सो जग्गा मरजभा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धभा मरज यकभ मककन गनण प्राकवमधकफाट मथाशीघ्र भूल्माङ्कन
गयाई अको फैठकभा ऩेश गने बनी नेऩार ट्रष्ट सॊ चारक समभमतको 63औ ॊ फैठकफाट बएको मनणणम

फभोक्षजभ गरयएको प्राकवमधक भूल्माङ्कन प्रमतवेदन अनुसाय वाकषणक रुऩभा सयकायी दयये ट अनुसाय प्रमत

योऩनी रु. 3,60,000/- का दयरे हुन आउने दे क्षखएको य नगयऩामरकारे फनाउने प्रशासकीम बवन
व्मवसाकमक प्रमोजनभा नआउने हुॉदा सयकायी दयये टको मरज बाडा थवीकृत गयी

दक्षऺणकारी नगयऩामरका, नगय कामणऩामरकाको कामाणरमराई २५ वषणका रामग

५ योऩनी जग्गा भार

कामाणरम सॊ चारनको

प्रमोजनका रामग मरजभा उऩरब्ध गयाउन नेऩार सयकायको थवीकृमतका रामग ट्रष्टको मसपारयस साथ
भन्त्रीऩरयषदभा प्रथताव ऩठाउने।

२: नेऩार ट्रष्टको थवामभत्वभा यहेको ताहचरक्षथथत मरज/बाडाभा ददइएको जग्गाको सम्झौताभा उल्रेक्षखत
शतणका सम्फन्त्धभा।
मस कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको काठभाडौ क्षजल्रा, काठभाडौ भहानगयऩामरका वडा नॊ. 13

सोल्टीभोड ताहाचरक्षथथत ककत्ता नॊ. 18, 19 य 20 को कूर ऺेरपर 4-4-3-3 योऩनी जग्गा

नेऩार ट्रष्टको कामाणरम य थाभसेकणु ट्रेककङ्ग प्रा.मर फीच मभमत 207४/08/14 गते मरज/बाडाभा
ददने/मरने गयी सम्झौता बएकोभा कवमधवत जग्गा हथतान्त्तयण नबएको य मरज बाडा सम्फन्त्धी फोरऩर

आह्वान गदाण सूचनाभै उक्त जग्गाको अमधकतभ थऩेस उऩमोग गनुऩ
ण ने बनी उल्रेख बएको बन्ने क्षजकीय
सकहत प्रा.मर.रे तदनुरूऩ फेसभेन्त्ट य बुइॉतरा सकहत १२ तरा मनभाणणको रामग भहानगयऩामरकाभा

नक्सा ऩासका रामग प्रकृमा अक्षघ फढाएकोभा ट्रष्ट कामाणरमरे नक्सा ऩासभा योक रगाएको।
ॉ ा नॊ. 12.12 फभोक्षजभ प्रा.मर.फाट मरज प्रथताव सम्फन्त्धी कागजात (LPD) ऩेश गदाण
सम्झौताको फुद
Basement Floor, Ground floor रगामत गयी 4th Floor सम्भ जम्भा 6 तल्राको बवन मनभाणण गने
प्रथताव ऩेश बई सोही फभोक्षजभ मरजबाडा मनधाणयण गयी सम्झौता बएको।

दुई

ऩऺफीच

मभमत

2074/08/14 भा बएको कयाय सम्झौता ऩर फभोक्षजभ सोही मभमतदे क्षख रागू हुने गयी 30 वषणको
रामग मरजभा ददइसके ऩश्चात

नै उक्त कक.नॊ. य ऺेरपरको जग्गा उक्त प्रा.मर.को भाग फभोक्षजभ मस

कामाणरमफाट ददनुऩने कवमबन्न अनुभमत एवॊ मसपारयस ऩरहरु उऩरब्ध गयाई सककएको य सो प्रा.मर.रे

घेयाफेया सभेत गयी जग्गा उऩमोग गये को अवथथाभा जग्गा हथतान्त्तयण नबएको बन्ने सवार नै नयहेको

य

सम्झौताभा अन्त्म व्मवथथा उल्रे ख नबएको अवथथाभा सम्झौताकै मभमत दे क्षख जग्गा थवत्

हथतान्त्तयण बएको बन्ने जानकायी गयाइएको य उक्त प्रा.मर.को ऩरसाथ प्राप्त Architectural Drawing

अनुसाय Basement Floor, Semi –Basement Floor, Ground floor रगामत गयी 10

th

Floor सम्भ जम्भा

12 तल्रा मनभाणण गने बनी प्राप्त बएको नक्साभा दे क्षखएकोभा सो नक्सा काठभाडौ भहानगयऩामरकाभा

ॉ ा नॊ. 1.2 फभोक्षजभ मस कामाणरमको ऩूव ण थवीकृमत मरई काठभाडौ
ऩेश गनुण अगाडी सॊ झौताको फुद
भहानगयऩामरकाभा

ऩेश गनुण ऩनेभा सो नगये को ऩाइएको, सम्झौता फभोक्षजभ कवथतृत इक्षन्त्जमनमरयङ्ग

ॉ ा नॊ 1.1), ऩूव ण थवीकृमत (फुद
ॉ ा नॊ 1.2), बवन मनभाणण कामणतामरका (फुद
ॉ ा नॊ २.1) ऩेश
मडजाइन (फुद
गयी फुदा नॊ. 2.3 फभोक्षजभ 3 वषणभा बवन मनभाणण गयी सक्नुऩनेभा सो गये को नऩाइएकोरे थाभसेकणु

ट्रेककङ्ग प्रा.मरको क्षजकीयको हकभा बएको मनणणम बवन मनभाणणका रामग नक्सा ऩासका सम्फन्त्धभा

मरज प्रथताव सम्फन्त्धी कागजात (LPD) भा उल्रेख बए

फभोक्षजभको फेसभेण्ट य ग्राउण्ड फ्रोय सकहत ६ तराकै कवथतृत इक्षन्त्जमनमरयङ्ग मडजाइन ऩेश गयी ऩूव ण
थवीकृती मरने प्रकृमा अक्षघ फढाउन य समभमतको ६२ औ ॊ फैठकको मनणणमफभोक्षजभ रेखी ऩठाइएका
मफषमहरू कामाणन्त्वमन गनण उक्त प्रा.मर.राई ऩुन् रेखी ऩठाउने।

३: नेऩार ट्रष्टको थवामभत्वभा यहेको हेटौडाक्षथथत जग्गा मरज/बाडाको रामग वागभती प्रदे श, भुख्मभन्त्री
तथा भक्षन्त्रऩरयषद्को कामाणरमको भागका सम्वन्त्धभा ।
मस कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको भकवानऩुय क्षजल्रा, हेडौडा उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. 10 क्षथथत
ककता नॊ. 355 को ऺेरपर 1-19-3.5 कवघा जग्गा य सो भा यहेको काक्षन्त्तइश्वयी गृह भुख्मभन्त्री
तथा भन्त्रीऩरयषद्को कामाणरम, वागभती प्रदे श, हेटौडाफाट भुख्मभन्त्रीज्मूको मनवास मनभाणणका रामग

उऩरब्ध गयाउन रेखी आएकोभा सो कवषमभा सॊ चारक समभमतको 62 औ फैठक य 63 औ फैठकभा

छरपर बई फैठकको मनणणम जानकायी गयाइएकोभा सो कामाणरमफाट 9.75 कट्ठा जग्गा मरजभा मरने

य फाॉकी जग्गा सॊ ग्रहारम सॊ चारन गने बनी रेखी मफषमभा वाग्भती प्रदे शका भुख्मभन्त्रीज्मूको मनवास य

प्रदे श सयकायको प्रशासकीम बवन मनभाणणका रामग ९.७५ कठ्ठा जग्गा थवीकृत सयकायी दयये टभा २५
वषणका रामग मरजभा उऩरब्ध गयाउने गयी सम्झौता गनण नेऩार ट्रष्टको कामाणरमराई थवीकृमत ददने

मसपारयस साथ थवीकृमतका रामग भन्त्रीऩरयषदभा ऩेश गने। काक्षन्त्त ईश्वयी गृहराई सॊग्रहारमको रूऩभा
कवकास गने सम्फन्त्धभा कवथतृत ऩरयमोजना प्रथताव ऩेश गनण प्रदे श सयकायराई रेखी ऩठाउने ।

४: नेऩार ट्रष्टको कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको का.भ.न.ऩा. राक्षजम्ऩाटक्षथथत यहेका जग्गा बवन मरज/बाडा

रामग सम्झौता अवमध थऩको रामग भाग सम्फन्त्धभा।
नेऩार ट्रष्टको कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको काठभाडौ क्षजल्रा, काठभाडौ भहानगयऩामरका वडा नॊ 2
राक्षजम्ऩाटक्षथथत कक नॊ 40३, 404 य 495 को ऺेरपर 6-13-0-1 योऩनी जग्गाको हार उऩमोग

गरययहेको सॊ थथा थटान्त्डडण चाटणडण फैंकको मरज अवमध २०७८ सार जेठ १8 (तद् अनुसाय सन् १ जुन
ॉ ा
२०२१) भा सभाप्त हुने हुद

समभमतको 63 औ फैठकको मनणणमफाट खुरा प्रमतथऩधाणत्भक फोरऩर

आह्वान गने मनणणम बएको जानकायी थटान्त्डडण चाटणडण फैंकराई गयाइएको। तत्ऩश्चात सो फैंकरे 3 वषणको
रामग सम्झौता अवमध थऩका रामग मनम्नानुसाय व्महोया उल्रेख गयी ऩर प्राप्त बएको-



नेऩार ट्रष्ट ऐन, 2064 को दपा ५ को उऩदपा ३ख भा उऩदपा (३क) भा जुनसुकै कुया
ॉ ी
रे क्षखएको बए ताऩमन अवमध तोकी मरजभा ददइएको सम्ऩक्षत्तको उऩबोग गने ऩऺरे थऩ ऩूज
रगानी सकहत कवद्यभान सॊ यचनाराई भभणत सम्बाय गयी सञ्चारन गनण चाहेभा य सोफाट ट्रष्टराई

थऩ आमथणक राब हुने सुमनक्षश्चत बएभा त्मथतो अवमध सभाप्त हुन ु अगावै सभेत आवश्मकता
अनुसाय ट्रष्टको मसपारयसभा नेऩार सयकायरे मरजको अवमध थऩ गनण सक्नेछ । तय त्मसयी
थऩ गरयने मरज अवमध शुरु मरज अवमध बन्त्दा फढी हुने छै न बन्ने प्रावधान अनुसाय फैंकरे सो
बवनभा ये ट्रोकपकटङ्ग (Retrofitting) गदाण 4 कयोड खचण गये को ।


सफै याजदुतावास, अन्त्तयाणकिम कवत्तीम सथथा रगामतको खाता सॊ चारन हुने हुॉदा नेऩार याि
वैं कफाट थवीकृमत प्राप्त हुने थथानको खोजी य फैंकको अन्त्तयाणकिम भाऩदण्ड ऩुया हुने खारको
थथानभा कामाणरम सानण ३ वषण राग्ने।



समभमतको

मनणणम

फभोक्षजभ

फजाय

दयको

बाडा

यकभ

फैंकरे

मतनण

तत्ऩय

यहेको।

मनणणम् साकवकको मरज सम्झौता अवमध (२०७८ जेठ १८) सककएऩमछको अवमधको हकभा हारै थवीकृत
फजाय दय फभोक्षजभको मरज बाडा मतनण तमाय बएभा एक वषणको रामग म्माद थऩ प्रकृमाभा जान सककने।
अन्त्मथा सञ्चारक समभमतको ६३ औ ॊ फैठकको मनणणम फभोक्षजभ नै उक्त बवन/सॊचयना मरज बाडाभा रगाउन
खुरा फोरऩर आह्वान गने।

५: नेऩार ट्रष्टभा प्राप्त केही जग्गाहरुको दोहोयो थवामभत्वको व्मवथथाऩन सम्वन्त्धभा।
भक्षन्त्रऩरयषद्का कवमबन्न मभमतभा बएका मनणणमहरूफाट काठभाण्डौ,, रमरतऩुय य बक्तऩुय क्षजल्राका कवमबन्न
थथानभा यहेका १६–९–०–० योऩनी जग्गाहरुको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाण नेऩार ट्रष्टभा प्राप्त हुॉदाका फखत नै

प्रभाणऩूजाणको भोही भहरभा भोहीहरुको नाभ सभावेश बई प्राप्त बएकोरे उक्त जग्गाहरुको हारसम्भ ऩमन

दोहोयो थवामभत्वभा यकहयहेको य भोहीहरुरे नै जोत कभाई गयी खाईयहेको। साथै काठभाण्डौ क्षजल्राभा
यहेका थानकोट भहादे वथथान, भातातीथण सतुङ्गर सभेत कूर ऺेरपर १७२–१५–०–० योऩनी जग्गाको
मभमत २०६४ सारभा भोही भहरभा भोहीको नाभ सभेत बएका जग्गाहरुको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाण नेऩार

ट्रष्टको नाभभा प्राप्त बएकोभा हारको सभमभा उक्त जग्गाको भोहीहरुरे नै जग्गा धनी प्रभाण ऩुजाण प्राप्त
गयी बोग चरन बै यहेको।

बूमभ सम्फन्त्धी ऐन, 2021 (सॊ शोधन सकहत) को ऩरयच्छे द-7 भा भोही सम्फन्त्धी व्मवथथा बएको य सोही
ऩरयच्छे दको 26ख

भा जग्गावारा य भोहीराई जग्गा फाॉडपाॉड गनण सक्ने प्रावधान अन्त्तगणत तोककएको

अमधकायीरे ऐनको २६ग, २६घ, २६घ२ य २६ङ को अधीनभा यही भोही रागेको जग्गा जग्गावारा य
भोहीराई फाॉडपाॉड गनण सक्ने छ बन्ने व्मवथथा यहेको।साथै मभमत 2075/09/16 खण्ड ४६ नेऩार

याजऩर बाग ५ भा सूचना प्रकाक्षशत गयी जग्गावारा य भोही फीच जग्गा फाॉडपाॉड गने सम्फन्त्धी व्मवथथा
उल्रेख। अकोमतय नेऩार सयकायको थवामभत्वभा यहेका जग्गाभा भोही नराग्ने सभेत कानूनी प्रवन्त्ध
यहेको। दोहोयो थवामभत्वभा यहेका जग्गाहरू ट्रष्टरे मरजभा ददने, आपै प्रमोग गने वा अन्त्म आम

आजणनका ऺेरभा रगाउन सक्ने अवथथा नदे क्षखएको। मस ऩरयक्षथथमतभा ट्रष्टको थवामभत्वभा कानून
फभोक्षजभ आएका जग्गाहरूभा दोहोयो थवामभत्वको अवथथा अन्त्त्म हुन ु आवश्मक यहेको।

ॉ याम मरई आवश्मक
मनणणम् बूमभ व्मवथथाऩन तथा अमबरेख कवबाग य अन्त्म सम्फक्षन्त्धत मनकामहरूसग
कानूनी प्रकृमा अक्षघ फढाउने।

५: मनम्नानुसायको कवकवध कवषमहरु
५.१ मसटी होटर प्रा.मर. काठभाडौफाट मस कामाणरमको थवामभत्वभा कक.नॊ.33 य कक.नॊ.47 गयी 2
वटा ककत्ताको ऺेरपर 1५09.10 वगणमभटय खारी जग्गा यहेको य उक्त जग्गा ह्यात प्रेश
(HYATT PLACE) रे साना चाय ऩाॊग्रे गाडीहरु ऩाककणङ्ग प्रमोजनका रामग भाग गये को मभमत
2077/09/23 को मनवेदन।

मनणणम् जग्गा बाडाभा ददने प्रकृमा खुरा प्रमतथऩधाणफाट गरयने य तत्कार उक्षल्रक्षखत जग्गा भार मरजभा
ददन सूचना प्रकाशन गने अवथथा नयहेको व्महोया सम्फक्षन्त्धत ऩऺराई जानकायी गयाउने।
५.२ थवाथ्म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारमको च.नॊ. 839 मभमत 2077/09/20 को ऩरफाट मस
कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको काठभाडौ क्षजल्रा साकवक शेषनायामण नगयऩामरका वडा नॊ. 2
कक.नॊ.6 हार दक्षऺणकारी नगयऩामरका वडा नॊ. 5 कक.नॊ. 6 पकऩणङ्गक्षथथत ऺेरपर 68-12-0-0
योऩनी भध्मे जग्गा भध्मे 50/55 योऩनी जग्गा सरुवा योग अथऩतारको रामग भाग सम्फन्त्धभा ।

मनणणम् उक्त थथानभा कवद्यारम सञ्चारन बैयहेको य दक्षऺणकारी नगयऩामरकाराई सभेत केही जग्गा
मरजभा उऩरब्ध गयाउने मनणणम थवीकृमतका रामग भन्त्रीऩरयषदभा रैजाने तमायी बैसकेकोरे भाग
फभोक्षजभको जग्गा फाॉकी नयहने व्महोया जानकायी गयाउने।
५.३ नेऩार ट्रष्टको थवामभत्वभा यहेको क्षचतवन ददमारो फॊगरा ऩरयसय, गोकणणक्षथथत जॊ गर य ट्रष्टको
थवामभत्वभा यहेका अन्त्म थथानका जॊ गरभा यहेका सुखाखडा, ढराऩडा तथा जोक्षखभमुक्त रुखहरु
कटान, सॊ करन गयी आमथणक कामणकवमध मनमभावरी, 2064 को प्रकृमा ऩुया गयी मरराभ कवक्री
गने सम्फन्त्धभा।

मनणणम् कानूनसम्भत मरराभी प्रकृमा अक्षघ फढाउनका रामग सैद्धाक्षन्त्तक सहभमत ददने।
५.४ नेऩार ट्रष्ट मनमभावरी, 2065(सॊ शोधनसकहत)को मनमभ ६ को उऩमनमभ २ को खण्ड (घ)भा
“ट्रष्टराई प्राप्त बएको यकभ रगानी गयी कुनै फैंक, कवत्तीम सॊ थथा वा अन्त्म कुनै ऩक्षब्रक मरमभटे ड
ॉ ीको ऩाॉच प्रमतशतसम्भ शेमय खरयद गयी त्मथतो कम्ऩनीको सॊ थथाऩक शेमयधनी
कम्ऩनीको च ुक्ता ऩूज
हुने,” य खण्ड (च)भा” ट्रष्टराई आम आजणन हुने बनी समभमतरे उक्षचत ठहर्माएको अन्त्म कुनै
कामणक्रभ वा आमोजनाभा नेऩार सयकायको ऩूव ण थवीकृमत मरई रगानी गने।” प्रावधान यहेको
दे क्षखदा त्मथताखारे सॊ थथाको IPO भा रगानी गनण थवीकृमत ददने सम्फन्त्धभा।

मनणणम् फैंक, कवत्तीम सॊथथा वा अन्त्म कुनै ऩक्षब्रक मरमभटे डको शेमय खरयद गदाण कामाणरमराई राब
ऩुग्ने दे क्षखएभा त्मथतो प्रथताव सञ्चारक समभमत सभऺ ऩेश गनण सैद्धाक्षन्त्तक सहभमत ददने।
५.५ नेऩार ट्रष्ट मनमभावरी, 2065(सॊ शोधनसकहत)को मनमभ ७(ख) भा “ट्रष्टको थवामभत्वभा यहेका
ऩमणटकीम तथा प्राकृमतक थथरभा प्रवेशको रामग शुल्क मनधाणयण गयी असुर गने” बन्ने प्रावधान
यहको हुॉदा मस कामाणरमको थवामभत्वभा यहेको क्षचतवन क्षजल्रा बयतऩुय भहानगयऩारकाक्षथथत
ददमारो फॊगरा ऩमणटकीम थथरको प्रवद्धणन गने सम्फन्त्धभा।

ॉ सभन्त्वम
मनणणम् ददमारो फङ्गराराई ऩमणटकीम थथरको रूऩभा प्रवद्धणन गनण नेऩार ऩमणटन फोडण सभेतसग
गयी कामणकवमधको भथमौदा सञ्चारक समभमतसभऺ ऩेश गने व्मवथथाऩनराई सहभमत ददने।
५.६ नेऩार ट्रष्ट मनमभावरी, 2065(सॊ शोधनसकहत)को मनमभ 3 फभोक्षजभका कामणक्रभ सॊ चारन गदाण
सोही मनमभावरीको मनमभ 4 फभोक्षजभ कामणकवमध फनाई सॊ चारन गनुण ऩने व्मवथथा अनुसाय
मरजसम्फन्त्धी कामणकवमध (Standard Leasing Procudure) तमाय गने।

मनणणम् मरजसम्फन्त्धी कामणकवमध (Standard Leasing Procudure) कोभथमौदा तमाय गयी स
समभमत सभऺ ऩेश गने।

- डा. बीष्भकुभाय बूसार
सहसक्षचव तथा प्रवक्ता
नेऩार ट्रष्टको कामाणरम

ञ्चारक

