
                             

             लेले, टिकाभैरव र देवीचौरमा भएको 

                  ढ ुंगाखानी सम्वन्धमा 

छानटवन प्रतिवदेन २०७६ 
 

 
१. उज रीको टवषय 

“दक्षिणी लतलिप रको लेले, टिकाभैरव र देवीचौर िते्रका वन िेत्रमा तसतियो, एस.एस.पी. र मेयरकै 
सुंरिणमा स्काईभेिर र बे्रकरको प्रयोग गरी ढ ुंगा उत्खनन ्गने काम िीव्र रुपमा भैरहेकोले छानटवन गरी 
पाउँ भने्न व्यहोराको उज रीको सम्वन्धमा छानतिन गरी प्रतिवेदन पेश गनन केन्रको तमति २०७६/०१/११ 
को तनणनयान सार िपतसलमा उल्लेक्षखि द ई सदस्यीय छानतिन सतमति गठन भएको ।  

 
२. उज रीको सम्वन्धमा देक्षखएका िथ्यहरु :- 

 केन्द्रको छानविन टोलीसहित  स्थलगत रुपमा डिविजन िन कार्ाालर् लललतपुरका 
सिार्क िन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्र िन रक्षकिरु र सि-डिलिजन 
कार्ाालर् चााँपागाउाँका सिार्क िन अधिकृत प्रेमा थापा समेत दक्षिणी लतलिप रको 
लेले, टिकाभैरव र देवीचौर िेत्रमा स्थलगि अन गमन/तनरीिण गररएको । 

 दक्षिणी लतलिप रकोलेलेमाश्री सत्य साम दाटयक वन उपभोक्ता समूहको वन िेत्रमा रहेको 
द ुंगाखानीको मातथ उल्लेक्षखि सुंय क्त िोलीले स्थलगि अन गमन/तनरीिण गदान वन िते्र 
नक्षजक गोदावरी नगरपातलका विा नुं. ५ महादेव खोलामा अवक्षस्थि यूनाइिेि तसमेन्िलाई 
च  न ढ ुंगा उत्खननका लातग राटिय वन िते्रको ०.७१ हेक्िर वन िेत्र प्रयोग गने सम्वन्धमा 
नेपाल सरकार मक्षन्त्रपररषदको तमति २०७४/०२/०४ को तनणनयान सार उपलव्ध गराएको 
तितभजन वन कायानलयिाि प्राप्त कागजाििाि देक्षखन्छ । 



  सोटह िेत्रको वररपरर अन्य व्यक्षक्तहरुले टवना दिान ढ ुंगाउत्खनन ्गने गरेको स्थातनयहरुको 
भनाई रहेको । 

 टिकाभैरव क्षस्थि रहेको मध स दन िोिेलको तनराकार ढ ुंगाखानी र टवरेन्र महजननको नाममा 
दिान भएको ढ ुंगाखानी ब्यक्षक्तले उक्त जग्गा खररद गरीखानी उत्खनन ् गरेको भतनएिा पनी 
ढ ुंगा क्षिक्ने क्रममा साम दाटयक वन िेत्रसुंग जोतिएको साँध तसमानािाि स्काइभेिरले ढ ुंगाहरु 
उत्खनन गरी भ-ूिय भएको देक्षखन्छ ।  

 यसैगरी देवीचौर िेत्रमा सुंचालन भएको केदार तितमल्सेनाको नाममा दिान भएको ढ ुंगाखानीले 
पतन व्यक्षक्तिाि जग्गा खररद गरीसल्लाघारी साम दाटयक वन िेत्रसुंग जोतिएको साँध 
तसमानािाि स्काइभेिरले ढ ुंगाहरु उत्खनन गरी भ-ूिय भएको देक्षखन्छ । 

 लेले, टिकाभैरि र देवीचौर िेत्रमा रहेका ढ ुंगाखानीहरु साम दाटयक वन िथा अन्य सरकारी 
जग्गासुंग तसमाना जोतिएको स्थानमा रहेको देक्षखएको िथा ढ ुंगाखानी सुंचालन भएका जग्गा र 
साम दाटयक िथा सरकारी जग्गाको वनोि िथा प्रकृति तमल्दो ज ल्दो देक्षखएको र साँध तसमाना 
छ ट्याउने सुंरचना वा तनशाना नदेक्षखएकोले उस्िै उस्िै जग्गाको साँध तसमाना छ ट्याउन गाह्रो 
भएको ह ँदा नापी टवभागिाि अतमनद्धारा छ ट्याउन  पने देक्षखन्छ भनी िज्रिाराही सव-तितभजन 
वन कायानलयका सहायक वन अतधकृि प्रमेा थापा लगाएिको िोलीले तितभजन वन कायानलय, 
लतलिप रमा ददएको प्रतिवेदनिाि देक्षखन्छ ।  

 सो िेत्रसुंग सम्वक्षन्धि फोिोहरु यसैसाथ सुंलग्न छ । 

 

३. स िाव 
 

(क) लेले, टिकाभैरि र देवीचौर िेत्रमा रहेका ढ ुंगाखानीहरु साम दाटयक वन िथा 
अन्य सरकारी जग्गासुंग तसमाना जोतिएको देक्षखएको र ढ ुंगाखानी सुंचालन भएका 
जग्गा र साम दाटयक वन िथा सरकारी जग्गाहरुको वनोि प्रकृतिसुंग तमल्दो 
ज ल्दो देक्षखएको साथै साँध तसमाना छ ट्याउन समेि गाह्रो भएको भने्निज्रिाराही 
सव-तितभजन वन कायानलयका सहायक वन अतधकृि प्रमेा थापा लगाएिको 
िोलीले तितभजन वन कायानलय, लतलिप रमा ददएको प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएकोलेखानी सुंचालक र साम दाटयक वन उपभोक्ता सतमतिहरुलाई आफ्नो साँध 
तसमाना प्रचतलि ऐन, तनयम िथा कानून िमोक्षजम छ ट्याउन लगाई, अतिक्रमण 
ह निाि वन िेत्रलाई सुंरिण गने िफन  यथाक्षशघ्र पहल गनन वन मन्त्रालयलाई 
लेक्षख पठाउन मनातसव देक्षखन्छ । 



(ख) ढ ुंगाखानीको नाममा साम दाटयक िथा राटिय वनको अनातधकृि दोहन/द रुपयोग 
गरेको देक्षखदा यसमा सम्वद्ध तनकायहरुका क्षजम्मेवार पदातधकारीहरु (स्थातनय 
िह/सरकारी कायानलय/स रिा तनकाय/उद्योग सुंचालक/साम दाटयक वन उपभोक्ता 
सतमतिका पदातधकारी आदद उपर अन सन्धान गरी दोषी उपर कारवाही गनन 
आवश्यक देक्षखएको ह ँदा सोको लातग श्री अक्षतियार द रुपयोग अन सन्धान 
आयोगमा प्रतिवेदन पठाउन उक्षचि देक्षखन्छ । 

 

 

 

४. राटिय सिकन िा केन्रको तनणनयः 
लतलिप रको टिकाभैरव लेले िेत्रमा वन अतिक्रमण गरी ढ ुंगा खानी सुंचालन गरेको भने्न 
समेि व्यहोराको उज रीका सम्िन्धमा यस केन्रिाि गदठि छानटवन िोलीिाि पेश भएको 
छानटवन प्रतिवेदनमा छलफल गदान उज रीका सम्िन्धमा थप छानटवन गन नपने देक्षखएकोले 
छानटवन प्रतिवेदन अक्षतियार द रुपयोग अन सन्धान आयोगमा पठाई उज रीको लगि कट्टा गने 
तनणनय गररयो ।  

 

 

  



 



 



 



 



 



 


