नेपाल सरकारको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा केही भू-मावियाहरुले सरकारी
जग्िा अगतक्रमण िरे को सम्बन्धमा
छानविन प्रगतिेदन
१. उजुरीको संक्षक्षप्त व्यहोरााः

तुल्सीपुर उपमहानिरपागलका १६ क्षस्ित राप्ती ििई क्याम्पस हुुँदै ग्िारखोला पक्की पुल साईपुर
िेलझुण्डी अन्तिगत पुल उत्तर दक्षक्षण तिग रहे को नेपाल सरकारको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा

केही भू-मावियाहरु िर्ागत भण्डारी र जितराम धरधरी लिायतका व्यक्षिहरुले सरकारी जग्िा
अगतक्रमण िरे कोले कारिाही िनुह
ग न
ु भन्ने उजुरी केन्रमा प्राप्त हुन आएकोले उजुरी उपर
स्िलित अध्ययन िरी प्रगतबेदन पेश िने ।
२. छानविनिाट प्राप्त तथ्यित वििरणाः
तुल्सीपुर उप-महानिरपागलका निर कायगपागलकाको गमगत २०७६/१/१९ को ५७ औं
बैठकको गनणगय नं १५ िाट तुलसीपुर उपमहानिरपागलका क्षेत्रको तपगसलका िडाका

स्िानहरुमा रहे को खाली जग्िालाई उद्योि ग्राम स्िापनाका लागि घरे ल ु तिा साना उद्योि
कायागलय दाङमा पठाउने भगन गनणगय िरे को दे क्षखन्छ।
तपगसल
१. िडा नं. ३ को नियुिा टोलको रे उले टोल तल गतरको जग्िा
२. िडा नं. २ को घोर िण्डा
३. िडा नं. १० को िेलिनार क्षेत्र
४. िडा नं. १३ को भञ्ज्याङ डाुँडा क्षेत्र
५. िडा नं. १६ को जहदा िाउुँ मजिाउुँ
 उि गनणगय भएपश्चात स्िागनय ब्यक्षिहरुले उि िडा नं १६ अन्तिगत ग्िार खोलाको पक्की
पुल दे क्षख साईपुर बेलझुण्डी जोड्ने सडकको दाुँया िायाुँ ग्िार खोलाको वकनारको कररि
१००० वििाहा जग्िा कव्जा िरी ईटाको घरटहरा िनाएको दे क्षखन्छ।
 त्यसै िरी निर कायागगलकाको गमगत २०७६/७/१ को ७० औं बैठकको नक्षर्णय नं ७ मा
तुलसीपुर उपमहानिरपागलकाको स्िागमत्िमा दताग श्रे ष्ता कायम रहे का जग्िाहरुमा विगभन्न
ब्यक्षि गबशेर्ले अगतक्रमण िरी पक्की घर समेत गनमागण िरे को भगन अगमनको प्रगतबेदन
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समेतका आधारमा अबैध रुपमा अगतक्रमण िरी िनाईएका घरहरु भत्काउने एबं तुलसीपुर
उपमहानिरपागलका िडा नं. १६ जित िाउुँ नक्षजक ग्िारखोला पुल उत्तर दक्षक्षण क्षेत्र
लिायतका क्षेत्रका जग्िाहरको अगतक्रमण रोक्न तिा अगतक्रमण हटाउन २१ ददनको
भत्काउने िा अगतक्रमण रोक्ने आदे श सवहतको सािगजगनक सूधना जारी िने र नभत्काएमा
िा अगतक्रमण नरोकेमा सरोकारीत सबै पक्ष गनकायमा पत्राधार िने भगन गनणगय भएको
दे क्षखन्छ ।
 त्यसै िरी निर कायगपागलकाको गमगत २०७६/८/३० को ७३ औं बैठकको नक्षर्णय नं. १४
मा

तुल्सीपुर

उपमहानिरपागलका

िडा

नं.

१६

को

ग्िार

खोला

पुल

नक्षजक

जहदािाउुँमा औद्योगिक क्षेत्र गनमागण तिा सािगजगनक प्रयोजनमा ल्याउने भगन निर
कायगपागलकाको पूिि
ग त बैठकले गनणगय िरे कोमा उि सािगजगनक ऐलानी प्रगत (ििर)
जग्िामा केही ब्यक्षिहरुले अनागधकृत रुपमा अगतक्रमण िरे को जानकारी प्राप्त भएको तिा
उि अगतक्षक्मत क्षेत्र सं रक्षणिने भगन ७० औ ं निर कायगपागलका बैठकले समेत गनणगय
िरे कोले सोको समस्या समाधान, ब्यबस्िापन र आबस्यक परामशग िरी अगतक्रगमत जग्िा
सं रक्षण िनग तुलसीपुर उपमहानिरपागलका िडा नं १६ का िडा अध्यक्षको सं योजकत्िमा ५
सदक्षस्यय सगमगत िठन िरे को दे क्षखन्छ ।
 उि

जग्िामा

भएको

अगतक्रमण

रोक्न

स्िानीयहरुले

विगभन्न

गमगतमा

तुलसीपुर

उपमहानिरपागलकामा समेत गनबेदन ददएको दे क्षखन्छ ।
 तुलसीपुर उपमहानिरपागलकाको ध.नं. ७७८ गमगत २०७६/५/३० को पत्रिाट अगतक्रमण
भएको घर टहरा हटाउन भगन श्री ईलाका प्रहरी कायागलयलाई पत्राधार िरे को सं लग्न
कािजातहरुिाट दे क्षखन्छ ।
 गमगत २०७६/७/३ मा सािगजगनक जग्िा खाली िनग उपमहानिरपागलकाले सािगजगनक
सूधना जारी िरे को दे क्षखन्छ ।
 तुलसीपुर उपमहानिरपागलकाको ध.नं. १२५२ गमगत २०७६/७/७ को पत्रिाट गमगत
२०७६/७/८ िते उि स्िानका घर टहरा हटाउन सहयोि िनग भगन श्री ईलाका प्रहरी
कायागलय, तुलसीपुर, श्री शसस्त्र प्रहरी बेश क्याम्प, तुलसीपुर र श्री क्षजल्ला प्रशासन कायागलय
दाङलाई पत्राधार िरे को दे क्षखन्छ ।
 त्सैिरी गमगत २०७६/९/२१ मा अगतक्रगमत जग्िा खागल िने ७ ददने म्याद समाप्त
भएकोले पुनाः घरटहरा हटाई सािगजगनक जग्िा सं रक्षण िनग आिस्यक सहयोि िनग भगन श्री
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क्षजल्ला प्रशासन कायागाःय, दाङ, श्री क्षजल्ला प्रहरी कायागलय, दाङ, श्री ईलाका प्रहरी
कायागलय, तुलसीपुर र श्री सशस्त्र प्रहरी िल िेश क्याम्प तुलसीपुरलाई पत्राधार िरे को
दे क्षखन्छ ।
 उल्लेक्षखत

गनकायका

प्रगतगनगध

सवहतले

स्िलित

अिलोकन

तिा

ब्यक्षिहरुसं ि छलिल िदाग स्िानीयहरुले आिू दगनय अिस्िामा रहे को

अगतक्रमण

िने

तिा आिूहरु

सुकुम्िासी भएकोले उक्षधत बन्दोबस्त िरीददन अनुरोध िरे को भन्ने सं लग्न कािजातहरुिाट
दे क्षखन्छ ।


सोही ब्यहोराको उजुरी श्री अक्षततयार दुरुपयोि अनुसन्धान आयोिमा समेत परी उि
आयोिको ध.नं. ११८८४ गमगत २०७६/९/१३ को पत्रिाट आबस्यक कारिाहीको लागि
तुलसीपुर उपमहानिरपागलकामा पठाएको दे क्षखन्छ ।

 उि अगतक्रगमत जग्िाको सम्िन्धमा केन्रिाट खटी िएको छानगबन टोलीले स्िलित
अिलोकन िदाग उजुरीमा उल्ले क्षखत जग्िामा भखगरै ईटाको जस्ताले छाएको सयर घरहरु
गनमागण िरी सािगजगनक जग्िा अगतक्रमण िरे को दे क्षखन्छ ।स्िलित अिलोकनको क्रममा
स्िानीयहरुले उि जग्िा सािगजगनक भएको र हालसालै उि जग्िा कब्जािरी बसेको भन्ने
जानकारी िराएका गिए ।सािै घर टहरा िनाई अगतक्रमण िने ब्यक्षिहरुसं ि यिािग के हो
भगन बुझ्दा उि जग्िा हामीले धेरै समय पवहले िाट जोतभोि िदै

आएकोमा हाल

निरपागलकाले जबरजस्ती औ ंद्योगिक क्षेत्र गनमागण िनग लािेकोले िाध्य भई घर/टहरा िनाई
िसेको भन्ने जानकारी िराएका ।
 सोही गबर्यमा िडा नं. १६ का िडा अध्यक्ष सं ि बुझ्दा ग्िारखोलामा पक्की पुल बगनसकेपछी
एकाएक घर/टहरा िनाउन शुरु भएको पछी प्रहरीको सहयोिमा घर/टहरा भत्काईएकोमा
हाल रातारात घर टहरा गनमागण भै रहे को सो क्रम हालसम्म पगन जारी रहे को । उि क्षेत्रको
केही जग्िा हालका निर कायगपागलकाका सदस्य ददपक कुमालले लाल िहादुर साकीलाई रु
४ लाखमा विक्री िरे को समेत जानकारी छानगबन सगमगतलाई जानकारी िराएको । सािै
उि कव्जा भएको जग्िा रातारात गबक्री हुने िरे को जानकारी िडा अध्यक्षले िराएका ।
हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार ईश्वरी भण्डारी, हुकुम खड्का र लाल िहादुर वि.क.ले
गनयम गबपरीत जग्िा वकनेको जानकारी हुन आएको तर को सं ि वकनेको भन्ने गनजहरुले
निताएको

समेत

जानकारी

हुन

आएको

िराएको ।
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कुरा

समेत

जानकारी

छानगबन

सगमगतलाई

 यसरी हेदाग उि क्षेत्रको सािगजगनक जग्िा अबैध रुपमा कब्जा िने र गनयम गबपरीत
गभत्रगभत्रै बेधगबखन समेत भएको दे क्षखएकोले यसमा क्षजम्मेिार गनकाय बेलैमा सजक भएको
दे क्षखदै न । यस सम्िन्धमा आबस्यक जाुँधबुझ िरी अबैध कब्जा र बेधविखन गनयन्त्रण िरी
सािगजगनक जग्िाको सं रक्षण हुनपु ने दे क्षखन्छ ।
३. सुझािहरु
उल्ले क्षखत स्िानमा रहे को कररि १०००(एक हजार)

वििाहा जग्िा गनयम विपरीत कब्जा िने

र गभत्रगभत्रै बेधविखन समेत भएको पाईएकोले सािगजगनक जग्िा कब्जा िने र बेधविखन िने
समेतलाई कारिाही िरी सािगजगनक जग्िाको उक्षधत सं रक्षण िने व्यिस्िा गमलाउन सम्बक्षन्धत
गनकायलाई गनदे शन ददन मनागसि हुने दे क्षखन्छ ।
४. राविय सतकगता केन्रको गमगत २०७६।११।१२ को गनणगयाः
दाङ तुल्सीपुर उपमहानिरपागलका १६ क्षस्ित ग्िारखोला पक्की पुलको उत्तर दक्षक्षण िैगलएको
सािगजगनक जग्िा अगतक्रमण सम्बन्धी उजुरीको छानविन िरी प्रगतिेदन पेश िनग िदठत छानविन
टोलीबाट पेश भएको छानविन प्रगतिेदनका सम्बन्धमा छलिल िदाग सािगजगनक जग्िाको सं रक्षण
िने दावयत्ि सम्बक्षन्धत प्रमुख क्षजल्ला अगधकारी र स्िानीय तहको भएको विद्यमान कानूनी
व्यिस्िाबाट दे क्षखएको हुुँदा प्रधगलत कानूनको अगधकार प्रयोि िरी सािगजगनक जग्िा पूण ग रुपमा
सं रक्षण िनुग िराउनु हुन भनी प्रमुख क्षजल्ला अगधकारी, क्षजल्ला प्रशासन कायागलय, दाङ र
तुल्सीपुर उपमहानिरपागलकालाई गनदे शन ददई सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तिा मक्षन्त्रपररर्दको
कायागलय, भूगम व्यिस्िा, सहकारी तिा िररबी गनिारण मन्त्रालय र भूमी व्यिस्िा, कृवर् तिा
सहकारी मन्त्रालय, प्रदे श नं. ५, बुटिललाई ददई उजुरीको लित कट्टा िने गनणगय िररयो ।
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