मदन स्मारक माध्यममक विद्यालय सम्बन्धी छानविन प्रमििेदन
१. उजूरीमा उठाइएका विषयिस्िुहरुः

मदन स्मारक उ.मा.वि. लमलिपुरको जग्गामा मनवहि स्िार्थ भएका पहुुँचका व्यक्तिहरको ममलेमिोमा स्कूल
व्यिस्र्ापन समममिलाई कुनै जानकारी नै नगरी स्कूलका प्रशासनलाई दिाि ददई लमलिपुर महानगरपामलकाको

िडा नं. 3 र २० को विचको बाटो फरावकलो पाने बहानामा स्कूलको सािथजमनक जग्गाको पूिी भाग र उत्तरी
भाग मात्र कब्जामा मलने मनयिले पूिी िर्ा उत्तरी भागमा रहेका मनक्तज क्षेत्रका व्यक्तिहरसुँग ममलोमिो गरी
सािथजमनक सडकको मापदण्ड विपररि स्कूलको मात्र जग्गा ममच्ने र स्कूलको जग्गा मभत्र विमभन्न सं रचनाहर

मनमाथण गरी व्यक्तिगि स्िार्थको लामग प्रयोजनमा ल्याउने उद्देश्यका सार् स्कूल कम्पाउण्ड मभत्र उि पर्ाथल
मनमाथण गनथ र्ाले को दे क्तर्एको ।

२. उजूरीको विषयिस्िुका सम्िन्धमा दे क्तर्एका िथ्यहर :क) क्लामसक डेभलपसथ प्रा.मल. मममि 2062/11/09 मा कम्पनी रक्तजष्ट्रारको कायाथलयमा दिाथ भएको दे क्तर्न्छ ।
ख) रावष्ट्रय दै मनक पमत्रकामा मममि 2063/12/15 मा प्रकाक्तशि गररएको सूचनामा मदन स्मारक उ.मा.वि.को

स्िाममत्िमा रहेको जग्गा मध्ये केही भाग मलजमा ददने भनी प्रस्िाि आव्हान गरे को दे क्तर्न्छ ।
ग) रावष्ट्रय दै मनक पमत्रकामा मममि 2064/02/01 मा प्रकाक्तशि गररएको सूचनामा मदन स्मारक उ.मा.वि.को

स्िाममत्िमा रहेको जग्गा मध्ये केही भाग मलजमा ददने सं शोधन सम्बन्धी गरी पुन: प्रस्िाि आव्हान गरे को
दे क्तर्न्छ ।
घ) रावष्ट्रय दै मनक पमत्रकामा मममि 2064/03/09 मा प्रकाक्तशि गररएको सूचनामा मदन स्मारक उ.मा.वि.को

स्िाममत्िमा रहेको जग्गा मध्ये केही भाग मलजमा ददने सं शोधन गरी पुन: प्रस्िाि आव्हान गरे को दे क्तर्न्छ ।
ङ) लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल. ले मममि 2064/05/16 गिे मदन स्मारक उ.मा.वि. लाई प्रस्िाि

पेश गरे को पत्र ले र्ेको दे क्तर्यो ।
च) मदन स्मारक उ.मा.वि. र लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल. मबच मममि 2064/12/17 गिे भएको

सम्झौिामा विद्यालयको स्िाममत्िमा रहेको 26 रोपनी जग्गा मध्ये पुिप
थ ट्टीको 40 वफट चौडाइ, 330 वफट
लम्बाई र दक्तक्षणिफथ 40 वफट चौडाइ, 52 वफट लम्बाइको लगभग 13600 ि.वफ. ददने/मलने सम्झौिा
भई 25 िषथका लामग मलजमा ददन/मलन मञ्जुर भएको दे क्तर्यो ।
छ) लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल. ले दोश्रो पक्षको है मसयिले प्राप्त हक र दावयत्ि क्लामसक डे भलपसथ

प्रा.मल. कम्पनीले व्यहोने गरी उि पररयोजनाको कायथ गनथ मञ्जुर भएको कागज ले क्तर् लमलि मण्डप ट्राभल
एण्ड टु सथ प्रा.मल. का सञ्चालक अध्यक्ष श्री सुरज शाक्यलाई मममि 2068/08/14 गिे ददएको दे क्तर्यो ।
सार्ै लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल. ले सोही मममिमा कम्पनीको सम्पूणथ करारीय हक र दावयत्ि
क्लामसक डे भलपसथ प्रा.मल.मा सने गरी मदन स्मारक उ.मा.वि. र क्लामसक डे भलपसथ प्रा.मल. का विच करार
सम्पन्न गनथ मञ्जुरी ददएको दे क्तर्यो ।
1

ज) मदन स्मारक उ.मा.वि. र क्लामसक डे भलपसथ प्रा.मल. विच जग्गा बहालमा मलने/ददने सम्बन्धी सम्झौिा पत्रमा

मममि 2068/10/17 गिे विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द प्रसाद पौडे ल र कम्पनी सञ्चालकका िफथबाट
बाबुराजा महजथनको हस्िाक्षर भएको दे क्तर्यो ।
झ) लमलिपुर महानगरपामलकाको आ.ब. 2075/76 को बावषथक स्िीकृि बजेट अन्िगथि नगरपामलकाले र.

31,92127।28 र जन श्रमदानबाट र. 3,54,680।70 गरी जम्मा र.35,46,807।98 लागिमा
लमलिपुरको मदन स्मारक उ.मा.वि.को पूि थ िफथको कम्पाउण्ड िाल सारी बाटो विस्िार गने योजना स्िीकृि
भएकोमा सो कायथ उपभोिा समममि माफथि गराउने र प्राविमधक मनरीक्षण लमलिपुर महानगरपामलकाले नै गने
गरी योजना कायाथन्ियन भई उि कायथ भएको पाईएको ।
ञ) उि बाटो विस्िार गने योजना महानगरको स्िीकृि बावषथक बजेट अन्िगथि भई महानगरपामलकाको नै

सवियिामा भएको र महानगरले नै आफ्नो नेित्ृ िमा सो कायथ उपभोिा समममि माफथि गराएको र उि
क्षेत्रको धाममथक, सं स्कृमिक, पयथटवकय दृविकोणले बाटो विस्िार गनथ अत्यािश्यक भएको महशुस गरर
आधारभूि आिश्यकिाको मसद्धान्ि अनुसार ित्कालको लामग अमिनै आिश्यक दे क्तर्एकोमा उि बाटो
मनयमपूिक
थ र्ोल्दा सडक जाम कमहुने, आिि जाििमा सहजहुने, लमलिपुरको पुरानो बस्िी िर्ा पयथटवकय
ु े बाटो विस्िार गने कायथ क्तशघ्र सुचार गने मनणथय गरे को दे क्तर्न्छ ।
क्षेत्रलाई समेि सहयोग पुग्ने हेिल
ट) मदन स्मारक उ.मा.वि िडा नं. 3 मा अिक्तस्र्ि रहेको िर मदन स्मारक उ.मा.वि.को पूि थ पट्टीको कम्पाउण्ड

िाल दे क्तर् बावहर िडा नं २० भएकोले उि बाटो िडानं २० का स्र्ामनय बामसन्दालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने
र पूिि
थ फथकै स्कूलको कम्पाउण्ड िाल ९ वफट सारी बाटो विस्िार गने कायथ भएकोले विद्यालयको मात्र
कम्पाउण्ड िाल सारे र बाटो विस्िार गरे को दे क्तर्न्छ ।
ठ) लमलिपुर महानगरपामलका, िडा नं. 3 र िडा नं. 20 का जनप्रमिमनधीहरको मममलमिोमा विद्यालयको

सहमिी बेगर स्र्ामनय जनिाको मागलाई आधार मानेर विद्यालयको र्ुल्ला र्ेल मैदान ममची पर्ाथल मनमाथण
गरे को दे क्तर्न्छ ।
ड) मदन स्मारक उ.मा.वि. का प्र.अ. गोविन्द प्रसाद पौडेलको सं योजकत्िमा मममि 2076/01/29 गिे

बसेको

बाटो विस्िार सम्बन्धमा भएको छलफलले उि पूिि
थ फथको बाटो विस्िारले विद्यालयलाई हानी नोक्सानी पुग्ने
दे क्तर्एकोले सो कायथमा विद्यालयको पूणथ असहममि रहेको भन्ने मनणथय भएको पाइयो ।
ढ) लमलिपुर महानगरपामलकाका प्रमुर् क्तचरीबाबु महजथनको अध्यक्षिामा मममि 2076/08/12 मा लमलिपुर

महानगरपामलका िडा नं. 3 मा रहेको श्री मदन स्मारक उ.मा.वि. को पूिि
थ फथको कम्पाउण्डिाल सारी बाटो
विस्िार गने सम्बक्तन्ध योजनाको विषयमा छलफल गरी उि बैठकले बाटो बनाउने मनणथय गरे को ।
ण) लमलिपुर महानगरपामलकाका प्रमुर् क्तचरीबाबु महजथनको अध्यक्षिामा लमलिपुर महानगरपामलका िडा नं. 3 मा

रहेको श्री मदन स्मारक उ.मा.वि. को पूिि
थ फथको कम्पाउण्डिाल सारी बाटो विस्िार गने सम्बक्तन्ध योजनाको
सम्बन्धमा लमलिपुर महानगरनगरपामलका प्रमुर्,

प्राविमधक सवहिको टोली, िडा नं २० का िडा अध्यक्ष र

ु छलफल गरी िडानं ३ को िडा कायाथलयबाट राय मलई उि प्राप्त
िडानं ३ का िडा अध्यक्ष लगायि सं यि
राय अनुसार मदन स्मारक उ.मा.वि.को पूि थ िफथ बाटो विस्िार गदाथ सो बाटोको क्तज.एल.डी. नक्सा अनुसार
पूिि
थ फथ ममश्रीि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र भएकोले पुराना घर हुनेहरले सोही ठाउुँको बाटोको सेन्टरबाट जग्गा
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नछोडी सोही ठाउुँमा घरले चचे को जग्गा बरािरको जग्गामा नयाुँ घर मनमाथण गनथ पाउने भएकोले सो िफथ
जग्गा र्ालीनै नभएको िर सडक चाप बृवद्धको कारणले गदाथ सडक चौडा गदाथ दुिै िफथ बराबर मलनुपने
भएिापमन आधारभूि आिश्यकिाको मसद्धान्ि अनुसार पमन ित्कालको लामग अमिनै आिश्यक दे क्तर्एकोले उि
बाटो मनयमपूिक
थ र्ोल्दा अनुपयुि नहुने भमन राय सवहि प्राप्त भएको हुुँदा उि बाटो विस्िार गने कायथ क्तशघ्र
सुचार गने मनणथय गरे को दे क्तर्न्छ ।
त) लमलिपुर महानगरपामलकाले विद्यालयमभत्र हाल भएको भौमिक पूिाथधारमा बाटो विस्िार गदाथ पुग्न जाने

क्षिीलाई न्यून गनथ के गनथ सवकन्छ भनी िडा नं. 3 र २० का िडा अध्यक्षहर, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र
विद्यालय व्यिस्र्ापन समममिको सदस्य सवहिले स्र्लगि मनररक्षण गरी सोवह अनुसार बाटो विस्िारको कायथ
अगामड बढाउने भनी मनणथय गरे को दे क्तर्यो ।
थ) लमलिपुर

महानगरपामलकाको च.नं. 6973 मममि 2076/01/22 को क्तजल्ला प्रशासन कायाथलय,

लमलिपुरलाई लेर्ेको पत्रमा भएको सहायक प्रमुर् प्रशासकीय अमधकृि- अन्िर बहादुर मसलिालको हस्िाक्षर
र लमलिपुर महानगरपामलका र उपभोिा समममि विच भएको योजना सम्झौिामा भएको सहायक प्रमुर्
प्रशासकीय अमधकृि- अन्िर बहादुर मसलिालको हस्िाक्षर फरक फरक भएको भमन उजूरीमा दावि गररएिा
पमन हस्िाक्षरमा िाक्तत्िक फरक हो िा होइन एवकन गनथ सवकने अिस्र्ा रहेन ।
द) लमलिपुर महानगरपामलकाले उि बाटो बढाउनका लामग पूिाथधार समममिमा छलफल गरी समममिले गरे को

छलफल पश्चाि मनणथयको व्यहोरा र्ुलाई महानगरपामलकाले च.नं. 6973, मममि 2076/01/22 गिेको
पत्रबाट क्तजल्ला प्रशासन कायाथलय, लमलिपुरलाई पत्राचार गरे को र उि बाटो मनमाथण सडक नटोल-पाटन
ढोकाको दायाुँ िफथ ममक्तश्रि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र र दायाुँिफथ (मदन स्मारक स्कूल िफथ) अन्य आिासीय
उपक्षेत्र भएकोले ममक्तश्रि पुरानो उपक्षेत्रमा क्तजएलडी (Guided Land Development) लागू नहुने र अन्य
आिासीय उपक्षेत्रमा क्तजएलडी लागू हुने सार्ै सो सडकको क्तजएलडी 5.5+5.5=11 मम भएकोमा बायाुँिफथ
केन्रबाट 5.5 मम भन्दा बढी नहुने गरी सडक विस्िार गररएको भन्ने लमलिपुर महानगरपामलकाको प्राविमधक
प्रमििेदनमा उल्लेर् भएको पाइयो।
ध) उि सडक विस्िारमा स्र्ामनयिासीहरको सहममि समर्थनमा विद्यालयका प्र.अ. लगायि अन्य क्तशक्षकको

मौक्तर्क सहममिमा बाटो विस्िार कायथको लामग स्कूल िफथको जममन क्तजएलडी अनुसार विस्िार गररएको भन्ने ३
नं िडा अध्यक्षको राय रहेको पाइयो।
न) विद्यालयलाई माया गने स्र्ामनयिासीहरको नामबाट उजूरी गरे को भएिापमन िडा अध्यक्षज्यूको समन्िय माफथि

स्र्ामनय उजूरी किाथसुँग सं िाद गदाथ उजूरीकिाथ मसि सनार्ि गरी उि विस्िाररि बाटो क्षेत्र िफथ सटर राख्ने
आशंका भएकोले असन्िुिी भएको र उि आशंका मनिारण भएकोले

उजूरी वफिाथ मलएुँ भमन उजूरीिाला िडा

नं. 20 बस्ने नविन महजथनले सनार्ि गरर उजूरी वफिाथ मलएको प्राप्त कागजािबाट पाइयो ।
ऩ) लमलिपुर महानगरपामलकाले च.नं. 7171, मममि 2076/01/27 गिे को पत्रबाट उि सडक नटोल-

पाटन ढोकाको दायाुँ िफथ ममक्तश्रि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र र दायाुँिफथ (मदन स्मारक स्कूल िफथ) अन्य
आिासीय उपक्षेत्र भएकोले ममक्तश्रि पुरानो उपक्षेत्रमा क्तजएलडी लागू नहुने र अन्य आिासीय उपक्षेत्रमा क्तजएलडी
लागू हुने ।सो सडकको क्तजएलडी 5.5+5.5=11 मम भएकोमा बायाुँिफथ केन्रबाट 5.5 मम भन्दा बढी नहुने
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गरी क्तजएलडी को प्रमिमलपी नक्सा बमोक्तजम सडक विस्िार गररएकोले उि मनमाथण कायथ रोक्का राख्नुपने औक्तचत्य
नभएको व्यहोरा र्ुलाई क्तजल्ला प्रशासन कायाथलय, लमलिपुरलाई महानगरपामलकाले पत्राचार गरे को दे क्तर्यो ।
प) मदन स्मारक उ.मा.वि.का प्र.अ. श्री गोविन्द प्रासद पौडे लको सं योजकत्िमा मममि 2076/01/29 गिे

विद्यालयमा बसेको बैठकले “यस विद्यालयको पूिी मोहडाको मदन स्मारक उ.मा.वि.को नाममा रक्तजिडथ पास
भएको जग्गामा विद्यालय पररिारसुँग कुनै छलफल नै नगरी एकिफी रपबाट विद्यार्ीहरको र्ेलकुद
मैदानलाई प्रत्यक्ष नोक्सान पने गरी विद्यालयको जग्गामा मात्र बाटो विस्िार गनथ लामगएको हुुँदा त्यस कायथमा
विद्यालय पररिारको पूणथ असहममि रहेको” भमन सिथसम्मि मनणथय गरे र क्तजल्ला प्रशासन र आफ्ना िालुक
मनकायमा पत्राचार गरे को पाइयो ।
फ) उि बाटोको सम्बन्धमा मदन स्मारक उ.मा.वि.को मममि 2076/01/29 गिे विद्यालयका क्तशक्षक िर्ा

कमथचारीहर समेिको

बैठकमा बसी एकिवफथ रपमा बाटो मनमाथण गने कायथलाई विद्यालय पररिारले असहममि

जनाएको र उि कायथ अगामड नबढाइ विद्यालयका क्तशक्षक िर्ा कमथचारीहरको माग बमोक्तजम गररददनुहन
ु भमन
विद्यालयले

च.नं. 9, मममि 2076/02/03 मा गररएको मनणथयको छायाुँप्रमि सं लग्न राक्तर् विद्यालय

पररिारको भािनालाई सम्बोधन हुने गरी मनकास ददन अनुरोध गदथछु भमन लमलिपुर महानगरपामलकालाई
पत्राचार गरे को पाइयो ।
ब) मदन स्मारक स्कूलको कम्पाउण्ड िाल सारी पुन मनमाथण गनथ उपभोिा समममिका अध्यक्ष ददनेश महजथनले

मममि 2076/09/09 मा लमलिपुर महानगरपामलकालाई सम्बोधन गरी मदन स्मारक स्कूल मभत्रको
वििादका कारण दे र्ाई म्याद र्प गनथ मनिेदन ददएको पाइयो ।
भ) श्री मदन स्मारक उ.मा.वि. र लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल. विच विद्यालयको स्िाममत्िमा रहेको 26

रोपनी जग्गा मध्ये पूिप
थ ट्टीको 40 वफट चौडाई, 330 वफट लम्बाई र दक्तक्षणिफथ 40 वफट चौडाई, 52
वफट लम्बाईको लगभग 13,600 ि.वफ. जग्गा 25 िषथको लामग व्यापाररक प्रयोजनको लामग मलन ददन
मममि 2064 साल चै त्र मवहना 17 गिे सम्झौिा भएकोमा लमलि मण्डप ट्राभल एण्ड टु सथ प्रा.मल.ले गरे को
सं झौिा बमोक्तजम सहकाने गरी उि विद्यालयको जग्गा श्रीमदन स्मारक उ.मा.वि. र क्लामसक डेभलपसथ प्रा.मल.
विच ऐ क्षेत्रफल ऐ जग्गा पूि थ सं झौिा बमोक्तजम नै 25 िषथको लामग व्यापाररक प्रयोजनका लामग मलन/ ददन
मममि 2068 साल माघ मवहना 17 गिे पुन: दोस्रो सम्झौिा भएकोमा सम्मामनि सिोच्च अदालिले
मनिेदनको अक्तन्िम टु ङ्गो नलागेसम्म विद्यालय हािामभत्र रहेको र्ुला क्षेत्रमा कुनै सं रचना मनमाथण नगनु,थ
नगराउनु

भनी

सिोच्च

अदालि

मनयमािली

2074

को

मनयम

49(2)

(क)

बमोक्तजम

मममि

2076/02/01 मा अन्िररम आदे श जारी गरे को पाइयो ।
३. मनष्कषथ: श्री मदन स्मारक उ.मा.वि.को व्यबस्र्ापन समममिका अध्यक्ष जेलमा परर विगि लामो समय दे क्तर् प्राविमधक
कारणबाट व्यबस्र्ापन समममिको िैठक बस्न नसकेको र पटक पटक विद्यालयले िररष्ठ सदस्यको अध्यक्षिामा
िैठक राख्न अनुरोध गदाथ समेि उि कायथ असफल भएकोले प्र.अ. श्री गोविन्द प्रासद पौडेलको सं योजकत्िमा
मममि 2076/01/29 गिे विद्यालयमा कायथरि क्तशक्षक, कमथचारीहरको मात्र िैठक रार्ी बैठकले
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विद्यालयको पूिी मोहडाको मदन स्मारक उ.मा.वि.को नाममा रक्तजिडथ पास भएको २६ रोपनी जग्गामा
विद्यालय पररिारसुँग कुनै छलफल नै नगरी एकिफी रपबाट विद्यार्ीहरको र्ेलकुद मैदानलाई प्रत्यक्ष
नोक्सान पने गरी विद्यालयको जग्गामा मात्र बाटो विस्िार गनथ लामगएको हुुँदा त्यस कायथमा विद्यालय
पररिारको पूणथ असहममि रहेको भमन विद्यालयले सिथसम्मि मनणथय गरे र क्तजल्ला प्रशासन कायाथलय लमलिपुर र
आफ्ना िालुक मनकायमा पत्राचार गरे को दे क्तर्न्छ ।
 उि बाटोको सम्बन्धमा पुन: श्रीमदन स्मारक उ.मा.वि.ले विद्यालयका क्तशक्षक िर्ा कमथचारीहर समेिको
बैठक रार्ी एकिवफथ रपमा बाटो मनमाथण गने कायथलाई विद्यालय पररिारले असहममि जनाएको र उि कायथ
अगामड नबढाइ विद्यालयका क्तशक्षक िर्ा कमथचारीहरको माग बमोक्तजम गररददनु हुन भमन विद्यालयको च.नं. 9,
मममि 2076/02/03 मा गररएको मनणथयको छायाुँप्रमि सं लग्न राक्तर् विद्यालय पररिारको भािनालाई
सम्बोधन हुने गरी मनकास ददन अनुरोध गदथछु भमन श्री लमलिपुर महानगरपामलकालाई पत्राचार गरे को पाइयो।
 श्री मदन स्मारक उ.मा.वि को पूि थ िफथ ममक्तश्रि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र भएकोले ममक्तश्रि पुरानो उपक्षेत्रमा
क्तजएलडी लागू नहुने र अन्य आिासीय उपक्षेत्रमा क्तजएलडी लागू हुने सार्ै सो सडकको क्तजएलडी
5.5+5.5=11 मम भएकोमा बायाुँिफथ केन्रबाट 5.5 मम भन्दा बढी नहुने गरी सडक विस्िार गररएको भन्ने
लमलिपुर महानगरपामलकाको प्राविमधक प्रमििेदनमा उल्ले र् भएिा पमन ममक्तश्रि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र लाई
ुँ ा लगाई विद्यालयको
आधार मानेर लमलिपुर महानगरले एकिवफथ रपमा विद्यालयको र्ामल जग्गामा आर्
कम्पाउण्डिाल ९ वफट मभत्र सारे र (कररि ५ आना क्षेत्रफल जाने) आफ्नो ०७५/०७६ को स्िीकृि िावषथक
बजेट बमोक्तजम उपभोिा समममि माफथि उि कायथ गरे को र कररि १०/१० वफटको अन्िरमा वपल्लर उठाई
पक्की ििरले कम्पाउण्ड िाल विस्िार गरे को दे क्तर्यो ।
 श्री मदन स्मारक उ.मा.वि.को पूि थ िफथ बाटो विस्िार गदाथ सो बाटोको क्तज.एल.डी. नक्सा अनुसार पूिि
थ फथ
ममश्रीि पुरानो बसोबास उपक्षेत्र भएकोले पुराना घर हुनेहरले सोही ठाउुँको बाटोको सेन्टरबाट जग्गा नछोडी
सोही ठाउुँमा घरले चचे को जग्गा बरािरको जग्गामा नयाुँ घर मनमाथण गनथ पाउने काठमाण्डौ उपत्यका नगर
विकास समममि अनामनगरको मापदण्ड २०६४ मा व्यबस्र्ा भएबमोक्तजम विद्यालयको पूि थ िफथ ममश्रीि पुरानो
बसोबास उपक्षेत्र भएको, जग्गा र्ाली नभई घरहर मात्र भएको र सडक चाप बृवद्धको कारणले गदाथ सडक
चौडा गदाथ दुिै िफथ बराबर मलनुपने कानुनी मान्यिा भएिापमन आधारभूि आिश्यकिाको मसद्धान्ि अनुसार
सडक चापको माध्यम बनाएर विद्यालयको जग्गामा मात्र बाटो विस्िार गने कायथ गरे को दे क्तर्न्छ ।
 श्री मदन स्मारक उ.मा.वि. ले व्यापाररक प्रयोजनको लामग २५ िषथलाई सम्झौिा गरी क्लामसक डे भलपसथ
प्रा.मल.लाई ददएको जग्गाको सन्दभथमा सम्मामनि सिोच्च अदालिले मनिेदनको अक्तन्िम टु ङ्गो नलागेसम्म
विद्यालय हािामभत्र रहेको र्ुला क्षेत्रमा कुनै सं रचना मनमाथण नगनुथ नगराउनु हुन भमन मममि 2076/02/01
मा अन्िररम आदे श जारी गरे को दे क्तर्न्छ ।
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४. सुझाि :क)

श्री मदन स्मारक उ.मा.वि. ले व्यापाररक प्रयोजनको लामग २५ िषथलाई सम्झौिा गरी क्लामसक डे भलपसथ
प्रा.मल.लाई ददएको जग्गाको सन्दभथमा सम्मामनि सिोच्च अदालिले मनिेदनको अक्तन्िम टु ङ्गो नलागेसम्म
विद्यालय हािामभत्र रहेको र्ुला क्षेत्रमा कुनै सं रचना मनमाथण नगनुथ नगराउनु हुन भमन मममि 2076/02/01
मा अन्िररम आदे श जारी गरे कोले सो सम्बन्धमा टोलीले िोलीरहनु परे न।

ख)

लमलिपुर महानगरपामलकाले आ.ब. 2075/76 को स्िीकृि िावषथक बजेट नै ददएर विद्यालयको सािथजनीक
जग्गा हस्िक्षेप गरी कररि ९ वफट विद्यालयको कम्पाउण्ड िाल सारे र पक्की वपलर उठाइ बाटो बढाएको र
सामुदायीक विद्यालयको कररि ५ आना क्षेत्रफल सािथजमनक सम्पिी ममचेर गरे को बाटो विस्िार सम्बन्धमा
सािथजमनक जग्गा सं रक्षण, सं बद्धथन गने दायीत्ि हाल स्र्ानीय सरकारलाई समेि भएकोले उि सािथजनीक
सम्पत्ती एकिफी रपमा बाटो बढाउने उद्देश्यले अमििमण गरर बाटो विस्िार समेि गरे र कम्पाउण्ड िाल
लगाई सकेको अिस्र्ामा स्र्ानीय सरकार सं चालन ऐन, 2074 को पररच्छे द 13 मा स्र्ानीय िहको
सम्पिीको सं रक्षण सम्बन्धी स्पि व्यिस्र्ा भएको र सोही ऐनको दफा 97 मा “गाउुँपामलका िर्ा
नगरपामलका क्षेत्रमभत्रको सम्पक्तत्तको संरक्षण” सम्बन्धी व्यिस्र्ा भएकोले सोही ऐन बमोक्तजम उि विद्यालयको
सािथजनीक सम्पत्ती सं रक्षण गनुथ गराउनुहन
ु भनी लमलिपुर महानगरपामलकालाई सुझाि ददन उपयुि
दे क्तर्न्छ।

5. रावष्ट्रय सिकथिा केन्रको मममि २०७६।११।२७ को मनणथयुः

मदन स्मारक माध्यममक विद्यालयको जग्गा विद्यालयको जग्गा महानगरपामलकाले विद्यालयको स्िीकृमि
विना अमििमण गरे को भन्ने लगायिको विषयमा छानविन गरी प्रमििेदन पेश गनथ गदठि छानविन
टोलीबाट पेश भएको छानविन प्रमििेदनका सम्बन्धमा छलफल गदाथ प्रमििेदनमा उल्ले क्तर्ि सुझािहर
कायाथन्ियन गनथ का सार्ै सामुदावयक विद्यालयका जग्गाहर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनुथ पूि थ सम्बक्तन्धि
विद्यालयको

पूि थ

सहमिी

मलई

सािथजमनक

जग्गाको

सं रक्षण

गने

महानगरपामलकालाई मनदे शन ददई उजुरीको लगि कट्टा गने मनणथय गररयो ।
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व्यिस्र्ा

गनथ

लमलिपुर

