
सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा आइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चौ्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले ११० ओ्ा पसु्तक, ८५ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३५ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्टडीज इन नेपाली हिसट्ी एणड 
सोसाइ्टी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको हिहडया अधययन (सि ्२०१६ दनेि 
सिाज अधययन िामकरण गररएको) को समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनि्या िकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्।

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ् । समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षणमलूक अिसुनधािमाफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई सबल 
पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई सघाइरहकेा 
छि ्।
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Martin Chautari
27 Jeetjung Marg,Thapathali 
GPO Box 13470
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4102027/5338050
Fax: +977-1-5340059
chautari@mos.com.np
www.martinchautari.org.np
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पररचय
नेपाल्ो िारटिजमन् मशक्ा (आधमुन्) ्ो इमतिाि ्ेलाउँदा मशक्ा-मरसतारिा 
सथानीय जागरु्िरू्ो भकूमि्ा मनक क्ै  ठकूलो दमेिन्छ । आफना र घरगाउँले्ा 
िनतान्ा लामग उनीिरूले मशक्ालयिरू सथापना र िञचालन गददै आए्ो 
पाइन्छ । राणा्ाल्ो अमनति-अमनतिमतर यसतो प्रयाि शरुू भए्ो र यिले 
२००७ िालिा प्रजातनत्र सथापना भएपम्छ थप गमत मलए्ो मथयो । शिर-बजार्ा 
्ोल्ोलिा, अमन गाउँगाउँ्ा बसतीिा पमन सथानीयिरू स क्ू ल िोलन ्मसिएर 
लागे्ा मथए । यसता मरद्ालय सथापना्ा लामग चामिने स्ोत—जगगा-जमिन, 
भौमत् िंरचना र अनय िािग्ी—्ो जोिो सथानीय आफकै ले मरमभनन उपाय 
अपनाएर गरे्ो दमेिन्छ : सथानीय तररिा उपलबध पा्ी-पौरा-ित्तल रा बिा:लाई 
पढ्न-पढाउन उपयोग गनने, मरद्ालय िञचालन्ा लामग गठुी सथापना गनने, िािु-
ििाजन रा धनीिानीिँग अनरुोध गनने, आमद (अयाटिल २०२८; भट्टराई २०५४; 
श्ेष्ठ २०५६[२०५३]; प्रधान २०५७; पराजलुी २०७६) । मर.िं. २०१९ मतर 
“भकूमििधुार” िुने िलला चलेपम्छ ्मतपय जगगा िामल्ले िदबनदीिा पनटि िकने 
जगगा-जमिन स क्ू ललाई “दान” मदए्ा मथए । यिरी मरमभनन उपरििबा् नेपाल्ा 
थपु्रकै र िाि गरी परुाना िारटिजमन् मरद्ालयिरूिँग अमिले्ो पररपे्रक्यिा “पयाटिप्त” 
जगगा-जमिन उपलबध ्छन ्। 

पम्छललो ििय जब मरमभनन ्ारणले शिरी क्ेत्रिा जगगा ििगँो िुदँकै गयो, अमन 
िाली जगगा-जमिन पाउन िमु््ल िुदँकै गयो, तब िारटिजमन् जमिन र स क्ू लिरू्ा 
सरामितरिा रिे् ा जमिनिा मरमभनन िामनि र िंसथािरूले आिँा गाड्न थाले । 
फलतः स क्ू ल्ो भकूमि ििते िणडी्रण िुन थालयो । स क्ू ले जमिन िणडी्रण्ो 
प्रमरिया मर.िं. २०४० ्ो दश्दमेि नकै शरुू भए तापमन मर.िं. २०५० पम्छ 
तयिले गमत मलयो । यो शोध-िंक्ेपिा स क्ू ले भकूमि नामिँदकै जाने प्रमरियाबारे अधययन 
गररए्ो ्छ । िाि गरी ्ाठिाडौ ँउपतय्ा्ा दईु ओ्ा स क्ू लिरू्ा िमपमत्तिा 
मर.िं. २०६० र २०७० ्ो दश्िा ्िरी मरमभनन वयमति तथा वयापारर् 
्मपनी्ो रििशः प्ड बमलयो िुदँकै गयो भननेबारे यििा चचाटि गररए्ो ्छ । 

वयापारर् ्मपनीिरूले ठाउँ रा बेला िरेर्न शमति र ित्ता्ो प्रयोग गरेर 
स क्ू ल्ो जगगा आफनो अधीनिा पारररिे् ा ्छन ् । यि रिििा मरद्ालय्ा 
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प्रधानाधयाप्, मरद्ालय वयरसथापन िमिमत (मरवयि) ्ा पदामध्ारी र अनय 
िरो्ाररालािरू मतन्ा िियोगी बने्ा ्छन ् । एउ्ा वयमति रा ििकूिले पमिले 
्रार/िम्ौता गरेर ्ेिी ििय्ा लामग लीजिा मलने, अमन तयििा पकूर् िम्ौता 
गरेर थप िमपमत्त र प्ड बढाउने र अनयनय ििकूि/्मपनीलाई सरामितर ििते 
िसतानतरण गददै जाने प्ररमृत्त िौलाए्ो ्छ, जिलाई यो शोध-िंक्ेपिा स क्ू ले भकूमि्ो 
“्मपनी्रण” भमनए्ो ्छ । यिरी मरद्ालय्ो िमपमत्त “्मपनी्रण” िुदँा 
मरद्ालयले चलनचलती्ो भाउ अनिुार्ो आमदानी त प्राप्त गनटि ि्े्ो ्छकैन 
नकै, उिले आफनो सरामितर्ो जमिन पमन ्ौडी्ो भाउिा गिुाउँदकै्छ । भोमल्ा 
मदनिा स क्ू लले आफनो जमिन मफताटि पाउन ठकूलकै िकूलय चु् ाउन ुपनने दमेिन्छ । तिथटि, 
नेपालिा िारटिजमन् िमपमत्त्ो दोिन ्िरी िुन्छ रा भइरिे् ो ्छ भनने एउ्ा 
उदािरण यो अधययनले पस्न्छ । िाथकै, िारटिजमन् िमपमत्त्ो यसतो दोिन मररुद्ध 
सथानीय ििदुाय र िरो्ाररालािरूले प्रायः चािो नदिेाए्ो, र जिाँ सथानीय 
ििदुायले िरो्ार दिेाए्ा र प्रमतरोध गरे्ा ्छन ् तयिाँ ्मपनी्रण्ो गमत 
िसुत र चनुौतीपकूणटि रिे् ो पमन यिले दिेाउँ्छ । 

यो शोध-िंक्ेप िकूलतः ्ाठिाडौ ँ् ा दईु िारटिजमन् मरद्ालयिा मर.िं. २०७८ 
र २०७९ ्ो मरमभनन िियिा गररए्ो सथलगत अनिुनधानिा आधाररत ्छ । 
यि रिििा २०७५ िालपम्छ प्र्ामशत मरमभनन पत्रपमत्र्ा्ो ररपोम ट्िङ, ्ेिी 
िरो्ाररालािँग्ो ्ुरा्ानी, अदालती ्ागजात, मरद्ालयबा् प्र्ामशत 
सिारर्ा आमद्ो अधययन गररए्ो ्छ । आउने िणडिा शिरी क्ेत्र्ा स क्ू ले 
भकूमििा ्िरी वयापारर् पक््ो पिुचँ िुन्छ भनने मरषय प्रसततु गररए्ो ्छ । स क्ू ले 
भकूमिलाई ए् ्मपनीले आफनो िातिा मलएपम्छ अ्को ्मपनीलाई सरामितर बेचरे 
्िरी “्मपनी्रण” ्ो प्रमरिया चल्छ भनने ्ुरा दोस्ो िणडिा उललेि ्छ । 
सथानीय प्रशािन र राजनीमत् पक्ले बेरासता गदाटि वयापारर् सराथटिलाई िद्दत 
पगुे्ो मरषयलाई यि िणडले दिेाउँ्छ । तेस्ो िणडिा सथानीय ििदुायले चािो 
रािरे ्मपनी्रण्ो प्रमतरोध गदाटि तयो प्रमरिया धीिा भए्ो दिेाइए्ो ्छ । 
यद्मप, िारटिजमन् िमपमत्त जोगाउने ्ुरािा िर्ार/राजयले यथेष्ट धयान नमदने 
िो भने तयसतो दोिन िमपकूणटि रूपिा रोम्न िमभर दमेिदँकैन । 
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स क्ू ले भकूरममा वयापारी िमकूह्ो पहुचँ
स क्ू ले भकूमििामथ ्मिलेदमेि आिँा लगाइन थामलयो, यम्न भनन िम्नन । मर.िं. 
२०७० ्ो दश्िा प्र्ामशत पत्रपमत्र्ािा यिबारे उललेखय ररपोम ट्िङ गररए्ो 
्छ (उदािरण्ा लामग िनेुटििोि,् ्ृषणिमण/्ेशरशरण २०७५; िदु्दार २०७५; 
गोरिापत्र २०७५; गौति २०७५; जकैिी २०७५; दरेान २०७५; नेपाल ििाचारपत्र 
२०७५; पौडेल २०७५; भट्टराई २०७५; राजरंशी २०७५; शिाटि २०७६; भट्ट 
२०७८; िरकोचच अदालत २०७५ आमद) । मर.िं. २०४० ्ो दश्दमेि नकै 
िारटिजमन् स क्ू ल्ो सरामितरिा रिे् ा जगगा-जमिन ्ुरिा-्ुरिा बनाई मरमभनन 
वयमति-िंसथालाई बेचन थामलए्ो ती ररपो ट्ििरूबा् बमु्न्छ । मर.िं. २०४० र 
२०५० ्ो दश्पम्छ शिरी क्ेत्र्ा िारटिजमन् जगगािा वयापारर् ििकूिले आिँा 
लगाउन थाले्ा िुन ् ।1 िारटिजमन् जगगा लीज (भाडा) िा मलएर वयापार गनने 
ििकूि्ो पिुचँ पम्छललो ििय स क्ू ले भकूमििा पमन बढ्दकै गए्ो ्छ ।

शिर्ा िित्रपकूणटि ठाउँिा स क्ू ल्ा िमपमत्त प्रशसत दमेिएपम्छ नाफा ्िाउने 
ितेलेु मरमभनन वयमति तथा ्मपनीले मतनिा आिँा गाडे्ा ्छन ् । िकूलतः 

1 उदािरण्ा लामग, २०४९ िालिा तात्ामल् प्रधानिनत्री मगररजाप्रिाद ्ोइराला 
िर्ारले नेपाल बाल िंगठन्ो अधयक्िा रीता मिंि रकैद्लाई मनयतुि गऱयो । रकैद््ो पालािा 
्ाठिाडौ ँनकिालिा रिे् ो बाल िंगठन्ो ५१ रोपनीिधये्ो जमिनलाई “मनजी िमपमत्त िरि 
भोगचलन गनटि र म्नबेच गनटि पाइने” मरधान तयार पाररयो । तयिपम्छ यि्ो जगगा िसतो 
अथाटित ्“्ौडी्ो भाउ” िा भाडािा मदन थामलयो (िनेुटििोि,् ्ामनतपरु २०७८) । अमिले नेपाल 
बाल िंगठन्ो सरामितरिा रिे् ो यो जगगा मर.िं. २०२१ िा भकूमििधुार ्ायटिरिि अनतगटित 
अमधग्िणिा पदाटि ११९ रोपनी रिे् ो ररपोम ट्िङ ्छ (्ामनतपरु २०७८) । तयिपम्छ जगगालाई 
मरमभनन िर्ारी िंघ-िंसथाले आफनो बनाउन थाले्ा िुन ् । २०४९ िालिमि ५१ रोपनी 
रिे् ो उति जगगािा वयापारर् ितेलेु पिे्ा मरद्ालयले मरमभनन िियिा जगगा िडपेपम्छ 
अमिले उति जगगा २०/२१ रोपनीिा िमुमचए्ो ्छ । मर.िं. २०४९ पम्छ मरमभनन िियिा बाल 
िंगठनिँग मभनन िम्ौतािरू गरी बिृसपमत मरद्ा िदन नाि् मनजी मरद्ालयले भोगचलन 
गरररिे् ो ्छ । िो मरद्ालय्ा िामल्िरूले आफकू ले भाडािा मलए्ो जमिनिधये पाँच रोपनी 
जगगा भारतीय बोडटि अनतगटित्ो अ्को मनजी मरद्ालय—राय स क्ू ल—लाई िामि् रु. ५ लाि 
भाडािा “िब-लीज” िा मदए्ो ्छ । यिरी एउ्ा वयापारर् िंसथाले िारटिजमन् िंसथा्ो 
जगगािा मरना्ुनकै लगानी िनुाफा मिजटिना गरररिे् ो दमेिन्छ । बिृसपमत स क्ू लले प््-प्् 
्रारनािा्ो िियारमध थपदकै िो जगगा्ो भोगचलन्ो सरामितर मर.िं. २१३१ िालिमि्ा 
लामग फुत्ाइि्े्ो ्छ । 
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मरद्ालय्ो िमपमत्तिा मरद्ालय वयरसथापन िमिमत्ो भकूमि्ा/प्रभतुर रिने 
िुदँा वयापारर् ििकूिले उनीिरूलाई मरमभनन उपाय (िाि गरी आमथटि् प्रलोभन) 
द्ारा आफनो पक्िा पानटि िोज्छन ्। र, आफनो सराथटि अनरुूप नीमत-मनयि आफनो 
सराथटि अनु् कू ल िुने गरी पररिाजटिन गनटि लगाउँ्छन ् । यि्ो एउ्ा राम्ो उदािरण 
राजधानी ्ाठिाडौं्ो नािी र परुानो िारटिजमन् मरद्ालय—जदु्धोदय पमबल् 
(जेपी)—िो, जि्ो िमपमत्त िमुनयोमजत तररबा् वयापारी्ो पोल्ािा पाररए्ो 
्छ । जेपी स क्ू ल्ो जमिनलाई आफनो अधीनिा पारेर श्र बनाउने ्ाि २०४७ 
दमेि नकै वयापारीिरूले शरुू गररि्े्ा मथए । शरुूिा नाङ्लो बे्री्ा ्क्पमत 
परररारले जेपी्ो जगगा आफनो िातिा पारे ।2 र, घर-्िरा बनाई भाडािा लगाउन 
थाले । िािानय िकूल िम्ौतािा पकूर् िम्ौतािरू थपदकै स क्ू ले भकूमििा वयापारी 
रगटि्ो प्ड बमलयो बनाउँदकै लमगयो ।

जेपी स क्ू ल र तरुण प्रा.मल.बीच २०६५ िालिा भए्ो िम्ौतािा मरद्ालय्ो 
नौ रोपनी जगगािधये ६० प्रमतशत भागिा “वयापारर् भरन मनिाटिण” गनने भमनए्ो 
्छ । मनिाटिण ्ायटि िम्एपम्छ ए् िमिना्ो ४ लाि ३५ िजार बु् ाउने भनने 
िम्ौतािा उललेि ्छ । ितिी रूपिा िदेाटि स क्ू लले भाडाबापत आमदानी गनने जसतो 
दमेिन्छ । तर, यो र्ि उति इला्ा्ा लामग  चलनचलती्ो भनदा मनक क्ै  ्ि 
िो । थप, अमल ्ेलाएर िदेाटि अरू बुँदािरूले िकूल बुँदालाई ्ाम्रिे् ा िुन्छन ् । 
उदािरण्ा लामग िम्ौतािा यसतो फु्को जोमडए्ो ्छ : “तर यि ्रारनािा 
बिोमजि दोस्ो [वयापारी] पक्ले मतनुटि बु् ाउन ुपनने िामि् भाडा र्ि ्रारनािा 
बिोमजि्ो मनिाटिण मर्ाि्ो अरमधिा भने प्रथि पक्लाई बु् ाउन ुपनने ्छकैन र 
यिपम्छ मनिाटिण अरमध थप िुन गएिा रा भएिा िो अरमध ििते्ो भाडा र्ि 
ििते प्रथि पक् [स क्ू ल] लाई बु् ाउन पनने ्छकैन । यि ्ुरािा प्रथि पक् [स क्ू ल] 
पकूणटि िञजरुी गदटि्छ” (प.ृ २) । यिी बुँदािा ्े्ेर ्मपनीले िमपकूणटि भरन मनिाटिण 

2 िनिुानढो्ा नमज क्ै ्ो ्ो्ेँछिा िुम ट्ि ए्ा सथानीय वयापारी ्याििनुदरलाल ्क्पमतले 
मर.िं. २०३० िा “कयाफे डे पा ट्ि ” िोले । भौमत् ििुलाई मरमिटिएर शामनत्ो िोजीिा घमुदकै 
बसदकै ्ाठिाडौ ँआए्ा मिपपीिरू्ो ििकूिलाई दिेरे यो कयाफे िोमलए्ो िो । तयि्ो तीन 
रषटिपम्छ ्क्पमतले दरबारिागटििा “नाङ्लो बे्री” िोले्ा मथए (परुी २०७८) । उनकैले पमिलो 
प्् जेपी स क्ू ल्ो जगगा भाडािा मलए्ा मथए । 
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नगरी मनिाटिण-अरमध लमबयाउँदकै जाने, आफकू ले स क्ू ललाई भाडा नमतनने, तर भईु ं
तला्ो ्ाि िमपनन गरी तयिाँबा् आफकू ले भाडा उठाइरिने गरे्ो दमेिन्छ । 

स क्ू ललाई िाििेाङ्लोिा पानटि वयापारी ििकूिले पमिले्ा िम्ौतािा थप पकूर् 
िम्ौता गरररिने पाइन्छ । यसता पकूर् िम्ौतािा ती ििकूिले आफकू  अनु् ु ल्ा थप 
प्रारधान घिुाउँदकै िारटिजमन् िमपमत्तिा आफनो प्ड िजबतु बनाउँदकै जाने गरे्ो 
दमेिन्छ । जसतो, जेपी स क्ू लिा २०६५ िालिा पिे्ो तरुण िेरा प्रा.मल.ले २०६६ 
र २०७२ िालिा स क्ू लिँग पकूर् िम्ौता गरे्ो मथयो । ्रार िम्ौता भए्ो 
२०६५ िालदमेि परुाना श्र वयरिायीिँग रामषट्ि  िम्ौता गरेर भाडा उठाउन 
पाउने ि् २०६६ िाल्ो पकूर् िम्ौताले ्मपनीलाई मदए्ो मथयो । िाथकै, 
नयाँ भरन मनिाटिण गनटि परुाना ्िरािरूलाई भत्ाई वयापारी पक्लाई िसतानतरण 
गनुटिपनने “ि्” पमन ्मपनीलाई मदइए्ो मथयो ।3 

पकूर् िम्ौतािा वयापारीले आफकू  अनु् ु ल्ो प्रारधान घिुाए्ो र तयििा 
स क्ू ल पक्ले ििजकै िसताक्र गरे्ो दमेिन्छ । दईु पक्बीच मर.िं. २०७२ िा 
गररए्ो पम्छललो पकूर् ्रारनािािा िकूल िम्ौतालाई ििते ्ाम्ए्ो ्छ । 
िकूल िम्ौतािा “जनुिु् कै  ्ुरा लेमिए्ो भए तापमन” भनदकै शतटििरू थमपए्ो 
्छ : वयापारर् भरन मनिाटिण्ो अरमध पमिलेभनदा दईु रषटि थमपयो । “्ाबभुनदा 
बामिर्ो पररमसथमत” भनने अमघलला िम्ौतािा रामिए्ो राकयांशलाई पकूर् 
िम्ौतािा मिमचए्ो मथयो । फेरर पमन िियिा “मनिाटिण िमपनन गनटि नि्ेिा” 
भनने प्रारधान राखदकै भरन बनाउन मरलमब भएिा “मरलमब सररूप” िामि् रुमपयाँ 
२,१७,५०० ्ा दरले रकैशाि १, २०७४ दमेि भाडा बु् ाउने भमनए्ो ्छ ।4 

िकूल िम्ौता गदाटि उललेि गररए्ो भनदा यो र्ि आधा िो । यिबा् 
्मपनीलाई दइु्ा फाइदा भयो । पमिलो, मनिाटिण अरमध लममबँदा भईु ं तलािा 
बने्ा नयाँ श्रबा् यथेष्ट भाडा उठाउन पाइयो । दोस्ो, ३० रषने लीज अरमधलाई 
लमबयाउन र आधािात्र भाडा मदए पगुने अरसथा मिजटिना गनटि िम्यो । थप, 
्मपनीले जेपी स क्ू ललाई मतनने भनेर ्बलु गरे्ो भाडा पमन नमदए्ो उदािरण 

3 जेपी स क्ू ल र तरुण मनिाटिण िेरा प्रा.मल.बीच रकैशाि ४, २०६५ िा भए्ो “्रारनािा” 
िा उललेि गररएअनिुार ।

4 जेपी स क्ू ल र तरुण मनिाटिण िेरा प्रा.मल.बीच अिार २५, २०७२ िा भए्ो दोस्ो “पकूर् 
्रारनािा” िा उललेि गररएअनिुार ।
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ििते भमे्न्छ । मशक्ष् िामि्िा ्छामपए्ो ए् ररपो ट्ि्ा अनिुार रकैशाि १, 
२०७४ दमेि आधा भाडा मदने भमनए पमन स क्ू लले भाडा पाए्ो मथएन । धरेकै 
िरो्ाररालाले चािो दिेाएपम्छ अनततः अ्को रषटििात्र ्मपनीले भाडा मतरे्ो 
मथयो (मिलराल २०७६) । 

िम्ौता्ा बुँदािरूिा मरद्ालयले चािरे पमन ्रारनािा भगं गनटि निकने 
प्रारधान घिुाइए्ो िुन्छ । जसतो, “मनिाटिण चलदाचलदकै ्रारनािा भगं गरेिा 
स क्ू लले ्मपनीलाई मनिाटिणिा िचटि भएजमत र्ि क्मतपकूमतटि मदनपुनने र तयसतो 
क्मतपकूमतटि र्ि ्मपनीले स क्ू ल्ो जायजेथा िितेबा् अिलु उपर गनने” शतटििा 
स क्ू लले िसताक्र गरे्ो ्छ । तयसतकै, िामि् भाडा बु् ाउन थालेपम्छ ्ुनकै पमन 
अरसथा रा ्ारणबा् स क्ू लले ्रारनािा भगं गराउन निकने भमनए्ो ्छ । 

िकूल तथा पकूर् िम्ौतािरूिा स क्ू ल्ा रतटििान तथा पकूरटि पदामध्ारी, प्रधान 
अधयाप् (प्रअ) र वयरसथापन िमिमत्ा िदसयले ििी गरे्ा िुन्छन ्। स क्ू ल्ा 
पदामध्ारी्ो िलंगनताबारे पत्र्ार मिलराल लेख्छन ्: “्मपनीिँग िकूल िम्ौता 
गनटि िमरिय भकूमि्ा िलेे्ा (जपेी स क्ू ल्ा) तत्ालीन प्रअ िकूयटिराज शाकय अर्ाश 
पाएपम्छ दईु रषटििमि प्रििु वयरसथाप््ो पद मिजटिना गरी पेनिन र तलब दोिोरो 
िमुरधा मलएर स क्ू लिा ्ायटिरत मथए” । उनी थप्छन,् “स क्ू ल्ो िलुा िकैदान िािरे 
्मपनी्ो ए्पक्ीय मित िरंक्ण गनटि मरगत … रषटियता्ा स क्ू ल वयरसथापन 
िमिमत र िडेिास्र मनरनतर लामगपरे्ा” ्छन ्(मिलराल २०७६) । यिरी मरमभनन 
िम्ौता गरी मरद्ालयलाई िामन-नोकिानी पऱुयाउने िामनििरू जामगरबा् अर्ाश 
पाएपम्छ पमन िो स क्ू लिा मरमभनन तररबा् जोमडएर शमतिशाली भएर रिे् ा ्छन ्। 
िकूलतः िरंििण्ालीन िियिा यी जगगािरू िात पानटि वयापारर् ििकूििरू िफल 
दमेिए्ा ्छन ्। मरद्ालय्ो िमपमत्त िडपने यसता िमुनयोमजत प्रमरियाबारे सथानीय 
मन्ाय र राजय-िंयत्रिरू बेिबर ्छकैनन,् तर उनीिरू िौनिरि ्छन ्। 

स क्ू ले भकूरम्ो “्मपनी्रण”
वयापारी्ो पिुचँिा स क्ू ले भकूमि पगुेपम्छ िो भकूमि रा तयििा बनाइए्ा 
िंरचना्ो सरामितर अ्को ्मपनीिा िाददै जाने प्रमरियालाई यिाँ “स क्ू ले भकूमि्ो 
्मपनी्रण” भमनए्ो ्छ (िनेुटििोि,् पनथी २०७९) । चाि ेतयो ्ाठिाडौ ँ् ो जेपी 
स क्ू ल िोि ्या लमलतपरु्ो िदन सिार् स क्ू ल, ्मपनीिँग गररए्ा िम्ौतािा 
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स क्ू ल्ो जमिनिामथ ्ुनकै ए् वयापारर् ्मपनीले आफनो पिुचँ बनाएपम्छ 
तयिाँ सरामितर मलने ्मपनीिरू फेररन िकने प्रारधान रामिए्ो ्छ । स क्ू लले 
तयििा ्ुनकै िसतक्ेप गनटि िकदकैन । मर.िं. २०६५ िा जेपी स क्ू लिँग गररए्ो िकूल 
िम्ौता्ो एउ्ा शतटि मथयो : “दोस्ो पक् [्मपनी] ले आफनो वयारिामय् 
रा वयापारर् प्रयोजन्ो लामग अनय वयमति रा िंघ-िंसथा रा ्मपनीिरूलाई 
वयापारर् भरन्ो वयरसथापन िसतानतरण रा िञचालन्ो मजमिरेारी ििते 
मदन िकने्छ ।” यि अनिुार ्रार अरमधिमि ्मपनी क्ै  ि् अमध्ार िुने र 
स क्ू ल्ो ्ुनकै अमध्ार निुने बताइए्ो ्छ । दरुकै पक्ले ्ुनकै पमन अरसथािा 
्रारनािा भगं गनटि-गराउन नपाउने लेमिए्ो ्छ । ्ुनकै ्ारणरश भगं िुन गएिा 
“भरनिरू मनिाटिणिा िचटि गरे्ो र्ि” स क्ू लले ्मपनीलाई मदनपुनने प्रारधान 
रामिए्ो ्छ । यसतो क्मतपकूमतटि “स क्ू ल्ो जायजेथा िितेबा् अिलु उपर गररने” 
भनी ्रारनािािा उललेि गररए्ो ्छ ।

२०४७ िालता्ा नकै नाङ्लो बे्री्ा ्क्पमत परररारले जेपी स क्ू ल्ो 
जमिनिा वयापारर् श्र बनाए्ा मथए । तयिपम्छ, ्क्पमतबा् अ्को ्मपनीले 
यो जगगा आफनो िातिा मलयो ।5 मर.िं. २०६० ्ो दश््ो अनतमतर पनुः 
्मपनी्ो सरामितर बदमलयो । यि बेला भाडािा बमिरिे् ा वयरिायीलाई 
अ्सिात श्र िाली गनटि भमनयो । स क्ू ल वयरसथापन र वयापारी मिलेर “िाम्ो 
िमपमत्त मफताटि द”े भनदकै मरद्ाथथीिरूलाई उचाली नाराबाजी गनटि लगाइयो । वयापारी 
पक््ा मनममत तयमत बेला्ा िडेिास्र थनुािा ििते परे ।6 नयाँ ्मपनीलाई 

5 सथानीयिरू्ा अनिुार चनद्ामगरर मिलि्ा चनद् ढ्ालले सरामितर मलए्ा मथए । 
्ाठिाडौ ँ् ो पमचिि दमक्ण भाग्ो २,५५१ मि्र उचाइिा रिे् ो चनद्ामगरर परटित्ो ७०९ रोपनी 
रनक्ेत्रलाई िर्ारले िाउन २०, २०६८ िा िो ्मपनीलाई ४० रषने लीजिा मदए्ो मथयो 
(मियाँ २०७३) । ििालेिा्ो ५४ औ ँरामषट्ि  प्रमतरेदनिा लेमिएअनिुार उति जगगा्ो दसतरु 
प्रमतरषटि प्रमतरोपनी रु. २५३ ।८० रिे् ो ्छ (िलेप्ा २०७३ : ७९) । जगगा पाएपम्छ जेठ १५, 
२०७३ दमेि िमनदर, ्ेरल ्ार, पाँचतारे िो्ल, भयकू ्ारर, िनोरञजन पा ट्ि  लगायत भौमत् 
िंरचना मनिाटिण शरुू गररए्ो मथयो । तोम्ए्ो ५ िके्र भनदा बढी अथाटित ्५.८६ िके्रिा 
मरमभनन िंरचना बनाइए्ो ्छ । यि्ो लेिाजोिा गरे्ो िर्ारी प्रमतरेदनिा “िर्ार्ो 
तफटि बा् प्रा्ृमत् स्ोत िाधन्ो उपयोग एरं राजसर ्ुछ् िमुरधा प्रदान गरे्ो पाइयो” (िलेप्ा 
२०७३ : ७९) भमनए्ो ्छ । 

6 नाि उललेि नगनने शतटििा ए् वयमतिले िाघ २९, २०७८ िा मदए्ो जान्ारी । 
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सरामितर मदएर परुाना घर ्िरा भत्ाई ठकूलो वयापारर् भरन बनाउने योजना 
अनतगटित यो द्नद््ो रचना गररए्ो दमेिन्छ । अनततः ठकूलो वयापारर् भरन बनाउन 
वयापारीिरू िफल भए । परुाना श्रिा वयरिाय गरेर बिे्ािरूलाई नयाँ बनने 
भरनिा वयरिाय गनटि मदने िििमतिा उनीिरू पमन तयार भए । 

यो घ्ना्ो पषृ्ठभकूमििा एउ्ा नयाँ ्मपनी, तरुण मनिाटिण िेरा प्रा.मल., जेपी 
स क्ू लिा म्छरे्ो मथयो ।7 चनद् ढ्ालबा् उिले यो जगगा्ो सरामितर मलए्ो 
मथयो । जेपी स क्ू ल र िो ्मपनी्ा िञचाल् िनोज ्ुिार मिश्बीच स क्ू ल्ो 
जमिा ९ रोपनी ६ आना १ दाि जमिनिधये ६० प्रमतशत जगगा भाडािा मदने-मलने 
िम्ौता भए्ो मथयो । रकैशाि ४, २०६५ िा िसताक्र भए्ो ३० रषने िम्ौता 
पत्रिा िाढे तीन रषट्ि ो ििय वयापारर् भरन मनिाटिण्ा लामग ्ुछट््टयाइए्ो 
मथयो । मनिाटिण-अरमध ििते जोड्दा िाढे ३३ रषटि अथाटित ् मर.िं. १९८८ िमि 
्मपनीले स क्ू ल्ो जगगा-जमिन उपभोग गनटि पाउने गरी िम्ौता गररयो । तर 
िम्ौतापत्र्ा ्मतपय प्रारधानिरूले गदाटि यो अरमध अ् बढ्न िकने दमेिन्छ । 
िििमतपत्रिा लेमिए्ो ्छ : मरमरध ्ारणले मनिाटिण्ो ्ाि “मढलाइ भएिा पनुः 
आपिी िििमतिा मनिाटिण मर्ाि िियारमधिा थपघ् गनटि िम्ने्छ … मनिाटिण 
मर्ाि्ो ििय थप भए्ो अरसथािा िोिी अनरुूप ३० रषट्ि ो अरमध शरुू 
िुने मिमत सरतः प्छामड िनने्छ” (प.ृ ३) ।8 

जेपी स क्ू ल पररिरिा बनाइए्ो पिल-्रल्ा वयरिायीले परुानो भत्ाई 
नयाँ भरन बनाउने िियिा ए क्ै  प्् पाँच रषट्ि ो भाडा मदए्ा मथए । पाँच 
रषटिपम्छ भाडा मलन ्ो आउँ्छन ्वयरिायीिरूलाई थािा मथएन ।9 मनिाटिणाधीन 

7 तरुण प्रा.मल.बारे धरेकै जानन िम्ए्ो ्छकैन । यिले मरमभनन ठाउँ्ा स क्ू ल्ा/िारटिजमन् 
जगगा ्रारिा मलने र िदु्दािामिला ििते गनने गरे्ो दमेिन्छ । नकिालमसथत बाल िंगठन्ो 
जगगा िमबनधी िदु्दािा पमन यो ्मपनी जोमडए्ो ्छ (िनेुटििोि,् ्ामनतपरु २०७८) ।

8 जेपी स क्ू ल र तरुण मनिाटिण िेरा प्रा.मल.बीच रकैशाि ४, २०६५ िा भए्ो “्रारनािा” 
्ो पषृ्ठ ३ िा उललेि गररएअनिुार । अनयत्र्ा जगगा्ो िनदभटििा पमन ्मपनीिरूले मरमभनन 
बिाना बनाउँदकै बीच-बीचिा लीज अरमध बढाइरिने र िसतो भाडािा जगगा मलइरिने उद्दे् य 
रािे् ा िुन्छन ्(्ामनतपरु २०७८) ।

9 नाि उललेि नगनने शतटििा जेपी स क्ू ल आ न्े ड्ा ए् वयापारीिँग चकैत २४, २०७८ िा 
गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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भरन्ा िामल्िरू फेररइरिने िुनाले ्ो भाडा िागन आउने िो, थािा िुदँकैन । ्रार 
गररए्ो ्मपनीले सरामितर अरूलाई बेमचि्े्ो िनदभटििा ए् वयरिायीले 
पम्छललो प्् “अमिताभ रन एडभनेचर” िँग यो ्मपनी्ो सरामितर रिे् ो 
बताए्ा मथए । ती वयरिायी्ा अनिुार तरुण प्रा.मल.पम्छ यो नयाँ ्मपनीिँग 
िम्ौता भए्ो िुनिक्छ ।10 पम्छललो प्् २०७८ चकैत अमनति िातामतर 
जगगा र भरन्ो भाडा िम्ौता िो्ल यिुाङिँग िमबमनधत अ्को ्मपनीिा 
िरे्ो बमु्यो । यिरी ्क्पमत परररारले २०४७ िालिा स क्ू लबा् अधीनिा 
पारे्ो जमिन रििशः बाह्य वयरिायीलाई ििगँो िकूलयिा ्रार िसतानतरण गददै 
२०७८ िालिमि रििशः पाँच ओ्ा ्मपनी/वयापारीिँग गए्ो बमु्न्छ । यिरी 
गाँमजए्ो “्मपनी्रण” ्ो िाििेाङ्लोबा् स क्ू ल्ो जमिन/िमपमत्त भमरषयिा 
मफताटि िोला-निोला यिकै भनन िम्नन । 

यो पकूरकै प्रमरिया िदेाटि जेपी स क्ू लले आफनो जमिनिा सरामितर गिुाए्ो 
दमेिन्छ । तयिाँ ठकूलो भरन बमनि्े्ो ्छ । चउर िामिइि्े्ो ्छ । मरद्ाथथीिरू 
“अणडरग्ाउणड पाम ट्ि ङ” जसतो ठाउँिा, घाि्ो ििुकै नदमेिने भरनिा िमेलरिे् ा 
्छन ्। गमुिि्े्ो जगगालाई बचाउन ्िकैले िंगमठत प्रयतन गरे्ो दमेिदँकैन । स क्ू ले 
भकूमि लीजिा मदएर शकैमक्् उननयन िोला, गनटि िम्एला भननेिा जेपी स क्ू ल्ो 
उदािरणले प्रश्न मचह्न िडा गररमदए्ो ्छ । 

स्ानीय िमुदाय र अवरोध
जेपी स क्ू ल्ो िमपमत्त रििशः नामिँदकै जाँदा पमन िो ्ायटि रोकन्ा लामग सथानीय 
ििदुाय र अनय िमबद्ध िरो्ार ििकूि (जसतकै, पकूरटि मरद्ाथथी) ्ो िािकै िमरियता 
दमेिएन । ्न,् मरद्ालय वयरसथापन िमिमत्ो भकूमि्ा त मरद्ालय्ो िमपमत्त 
नाि िुनिा िियोगी्ो जसतो दमेियो । यद्मप, जेपी स क्ू लिा जसतकै िमुनयोमजत 
तररले मरद्ालय्ो िमपमत्त िडपने प्रयतन िुदँा सथानीय ििदुाय रा िरो्ार ििकूिले 
प्रमतरोध गदाटि तयसतो ्ायटि पकूणटितः नरोम्ए पमन तत्ाल्ा लामग सथमगत भए्ो 
उदािरण पमन पाइन्छ । यसतकै ए् उदािरण्ो अब चचाटि गरौ ँ । 

10 नाि उललेि नगनने शतटििा जेपी स क्ू ल आ न्े ड्ा ए् वयापारीिँग िाघ ११, २०७८ 
िा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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लमलतपरु्ो नः्ोल, पलुचो्मसथत िदन सिार् िाधयमि् मरद्ालय (सथा. 
२०११ िाल) ्ो चउरिा पमन धरेकैले आिँा लगाए्ो पाइन्छ । िदन सिार् 
मरद्ालयिँग उि्ो सरामितरिा २६ रोपनी जगगा ्छ । मरद्ालय प्रशािनले उति 
जगगा्ो ्ेिी भाग बिालिा मदन भनेर पमिलो प्् फागनु १७, २०६३ िा 
गोरखापत्रिा िकूचना प्र्ाशन गऱयो । िोिी िकूचना उिले चकैत १५, २०६३ र जेठ 
१, २०६४ ्ो गोरखापत्रिा पमन प्र्ाशन गरे्ो मथयो । चामिने िंखयािा ्ेणडर 
पनटि नआए्ो भनी स क्ू लले अिार ९, २०६४ िा अ्को ्ेणडर आह्ान गऱयो ।11 
आफनो सरामितरिा रिे् ो जगगािधये पकूरटि परट्ट्ो २५ फी् चौडाइ (पिाटिल ििते 
गरी) र लगभग ३३० फी् लमबाइ जगगा तथा दमक्णतफटि  २६ फी् ८ इनच चौडाइ 
र ५२ फी् लमबाइ्ो लगभग ९,२०० रगटि फी् जगगा २० रषटििमि वयापारर् 
प्रयोजन्ो लामग प्रयोग गनटि िम्ने िकूचनािा उमललमित मथयो । िकूचना अनिुार 
्ेणडर िोमलएर स क्ू ल्ो पकूरटिपरट्ट्ो जगगा लीजिा मदने िम्ौता भयो । तर 
िियिकै नकिा पाि िुन निकदा वयापारर् भरन बनन मढलाइ भयो । यिरी मढलो 
िुनिुा आफकू लाई जगगा्ो “ि्दकैया प्राप्त वयमतििरू” भननेिरूले गरे्ो प्रमतरोध 
मजमिरेार ्छ ।12 स क्ू ल्ो जमिन लीजिा मदने प्रयतनले आशातीत िफलता प्राप्त 
गनटि नि्ेपम्छ स क्ू ल्ो अ्कोपरट्ट्ो जमिन भाडािा लगाउन िोमजयो । पमिले्ो 
“्िलेा” लाई धयानिा रािी यिपामल लीजिा मदने प्रमरिया थप वयरमसथत रूपिा 
अमघ बढ्यो । तर, दोस्ो प्् पमत्र्ािा िकूचना प्र्ाशन गरेर लीज प्रमरिया अमघ 
बढाएपम्छ स क्ू ल्ो जगगा दाता पक््ा र सथानीय िामनििरू जु् ेर भाडािा मदने 
प्रमरियाले गमत मलनअुमघ नकै जिुुटिराए; प्रमतरोध गरे ।

आफकू ले प्र्ाशन गरे्ो िकूचना अनिुार पेि भए्ा मशलबनदी प्रसतार िोलन्ा 
लामग िदन सिार् मरद्ालयले चकैत ८, २०६८ िा िर्ारी मन्ायलाई उपमसथमत 

11 िमबमनधत पमत्र्ािा मरमभनन मिमतिा प्र्ामशत िकूचना अनिुार । 
12 श्ीदरबार ्ोल मर्ाि िंसथा पा्नढो्ा पलुचो् क्ेत्रिा धरेकै अमघदमेि रिदँकै बसदकै 

आए्ा, वयापार वयरिाय गरे्ा बामिनदािरूले सथापना गरे्ा िुन ् । िदन सिार् उिामर 
नमज क्ै  रिे् ा उनीिरूले आफकू लाई जगगा्ो ि् लागने “ि्दकैया प्राप्त वयमतििरू” भने्ा ्छन ्। 
मरमभनन िनदभटििा गिृिनत्रालय्ा िमचरलाई उनीिरूले रििशः रकैशाि ७ र रकैशाि १६, 
२०७१ िा लेिे् ो पत्रअनिुार ।
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भकैमदन अनरुोध गददै पत्राचार गऱयो । तर, सथानीय िरो्ाररालािरूले िर्ारी 
मन्ायिा पगुी मररोध जताए, र मजलला प्रशािन ्ायाटिलय (मजप्र्ा) ले पमन 
“नागरर्िरू्ो गनुािो रिे् ोले” तत्ाल िो जगगा भाडािा मदने िमबनधिा ्ुनकै 
्ाि अमघ नबढाउन पत्र पठायो ।13 तर, मजप्र्ा आफनो ितिा दईु िमिना िात्रकै 
अमडयो । तयिपम्छ उिले “िो जगगा दीघट्ि ालीन रिििा भाडािा मदएिा स क्ू ल्ो 
अमतररति आमदानी भई पठन पाठनिा िधुार आउने र स क्ू ललाई आमथटि् तथा 
शकैमक्् क्मत निुने” भनने स क्ू ल्ो अनरुोधलाई “आर्य् प्रमरिया पकूरा गरी गराई 
्ायटि िमपादन गनने गराउने” भनी “रोक्ा फुक्ा” गररमदयो ।14 अरू िर्ारी 
मन्ायले पमन मजप्र्ा क्ै  पम्छललो मनणटियलाई अनशुरण गरे । 

यिरी िर्ारी मन्ाय ििते्ो िमिमतिा मरद्ालय्ो उत्तर पमचिि्ो जगगा 
भाडािा मलन वयापारी ििकूि वयरमसथत र प्रमरियाबद्ध तरर्ाले अमघ बढेपम्छ 
जगगा बचाउन्ो लामग जगगा्ो “ि्दकैया” राखने र अनय सथानीय िामनििरू 
मिलेर “िदन सिार् उचच िामर बचाउ िमिमत” गठन गरे । राजय्ा तलला 
तिबा् िियोग नमिलेपम्छ उनीिरूले उपलला मन्ायिरू गिुारे । नेपाल िर्ार्ा 
िखुय िमचर, प्रधानिनत्री तथा िमनत्रपररषद्् ो ्ायाटिलय, गिृ िमचर आमदलाई 
“िदन सिार् उचच िामर्ो जगगा भाडािा मदनेिमबनधी ्ायटि रो्ी स क्ू ल्ो 
शकैमक्् राताररण ्ायि गरी पाउँ” भनदकै पत्र लेि े। यी मनरेदन पत्रिा उति जगगा 
“स क्ू ल क्ै  शकैमक्् मरिया्लाप्ा लामग िात्र प्रदान गररए्ो मथयो” भमनए्ो ्छ । 
िाथकै, यो जगगा िर्ारद्ारा मरपद ् वयरसथापन गनने िलुा क्ेत्र घोषणा गररए्ो 
जगगा िुनाले भौमत् िंरचना मनिाटिण गनुटिपकूरटि गिृ िनत्रालय्ो अनिुमत मलनपुनने 
त ट्ि  पमन मचठीिा प्रसततु गररए्ो ्छ । िलेिकैदान्ो अमध्ारबा् बालबामल्ा 
रमञचत भए्ो दृष्टानत मददँकै यो िम्ौता “दातािरू्ो इच्छा मरपरीत” भए्ो 
पमन पत्रिा जनाइए्ो ्छ । यसतो अरसथा्ो जगगा भयाली ्नसट्रकशन प्रा.मल. 
नाि्ो ्मपनीलाई मजमिा मदनिुा तात्ामल् स क्ू ल वयरसथापन िमिमत्ा 

13 मजलला प्रशािन ्ायाटिलय लमलतपरुले मजलला मशक्ा ्ायाटिलय र िदन सिार् 
िामरलाई (बोधाथटि) चकैत ६, २०६८ िा लेिे् ो पत्र अनिुार । 

14 मजलला प्रशािन ्ायाटिलयले िदन सिार् उिामरलाई जेठ २६, २०६९ िा लेिे् ो 
पत्र अनिुार । 
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अधयक् लगायत्ा ्ेिी वयमतििरू्ो “षडयनत्रपकूणटि प्रयाि” र “बदमनयत” रिे् ो 
भमनए्ो ्छ ।15 जगगा लीजिा मददँा तयिले “स क्ू ल्ो शकैमक्् राताररणलाई 
पकूणटि रूपले िलल पऱुयाउने” मनरेद्िरू्ो दमलल मथयो । “क्मण् नाफा्ो 
मििाबले, राजनीमत् पद तथा पिुचँ्ो दरुुपयोग” गददै “गमभीर आमथटि् घो्ाला” 
र “गमभीर चलिले” गरे्ो आरोप ििते पत्रिा लगाइए्ो ्छ । 

तात्ामल् िियिा मरद्ालय वयरसथापन िमिमत (मरवयि) ्ो अधयक् िुन 
मरद्ाथथी्ो ए्ाघर्ा “अमभभार्” ले िात्रकै पाउँथे । अथाटित ्मनज्ो परररार्ो 
्ुनकै िदसय तात्ामल् िियिा िो स क्ू लिा अधययनरत िुनकै पर्यको । तर, 
मरद्ालय्ो िमपमत्त लीजिा लगाउने िियिा जो वयमति मरवयि अधयक् भए्ा 
मथए उन्ा आफना ्छोरा्छोरी रा नामतनामतना िो मरद्ालयिा पढ्दकैनथे । तयिकैले, 
मनजले आफना उचच मशक्ा िामिल गरे्ा ्छोरालाई ११ ्क्ािा भनाटि गरे्ा मथए । 
यो तर्यबारे जान्ारिरूले मजलला मशक्ा ्ायाटिलय (मजमश्ा) िा उजरुी गरे । 
िोिी अनरुूप मजमश्ाले चकैत २४, २०७० िा िदन सिार् उिामरलाई एउ्ा 
पत्र पठायो । आफकू ्िाँ आए्ो उजरुीलाई उललेि गददै िो पत्रिा भमनए्ो ्छ : 
“तयि स क्ू लिा स क्ू ल वयरसथापन िमिमत्ो अधयक् बनन्ो लामग उचच मशक्ा 
िामिल गररि्े्ा ्छोरालाई पनुः ्क्ा ११ िा भनाटि गराई दोिोरो रमजसटे्रशन 
गराए्ो उललेि ्छ । यिरी दोिोरो रमजसटे्रशन्ो अरसथािा मरद्ाथथी ्ायि नरिने 
अरसथा दमेिए्ोले अमभभार् ििते नरिने अरसथा दमेिन्छ ।” यो तर्यलाई 
्ेकदकै मजमश्ाले मरवयि्ो पनुगटिठन गनटि मनदनेशनाति् अनरुोध गऱयो ।16 

जस्ेलाबा् म्छरेर मरवयि्ो “अधयक् बनन ु र लगत्तकै स क्ू ल्ो ठकूलो मिसिा 
जगगा जबरजसती र षड्यनत्रपकूरटि् तरर्ाले भाडािा मदइए्ो” ले तयिलाई सथानीय 
अमभयनतािरूले बदमनयत रािरे गररए्ो मनणटिय भने्ा ्छन ् । ्िटिचारीिरूलाई 

15 भयामल ् नसट्रकिन प्रा.मल.िँग भारतीय दतुारािले २०७२ िाल्ो भक्ू मपले भत्ाए्ा 
धामदङ्ा १०, ि्रानपरु र ्ाभ्े् ा १३ मरद्ालय १५ िमिनािा नकै िकने गरी रकैशाि १९, 
२०७७ िा िम्ौता गरे्ो मथयो । यी भरनिरू िियिा बनाउन शरुू नगदाटि योजना अलपत्र 
परे्ा मथए । मरमभनन ठेक्ािा बैं् भौचर लगायत ्ागजातिरू म्तने गरी पेश गरे्ो भनी 
यि्ा अधयक् ररीनद् ििजटिन प्रिरी मिराितिा पमन परे्ा मथए । पम्छ यो ्मपनी ्ालो िकूचीिा 
परे्ो मथयो (राठौर २०७८) । 

16 मजमश्ाले िदन सिार् उिामरलाई चकैत २४, २०७० िा लेिे् ो पत्रअनिुार । 
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“गपुचपुिा मनणटिय पमुसत्ा्ो उपमसथमतिा ििी गराई प्छामडपरट्ट्ो मनणटियिा 
स क्ू ल्ो जगगा भाडािा मदने गरी मनणटिय भए्ो भनने ्ुरा ्कु्ाएर रामिए्ो” 
पमन उनीिरूले लेिे् ो पत्रिा जनाइए्ो ्छ ।17 आफकू लाई जगगा्ो “ि्दकैया 
प्राप्त वयमतििरू” भनेर मचनाउने यी सथानीय अमभयनतािरूले स क्ू ल्ो िमपमत्त 
वयापारी्ो िातिा जानबा् रोकन रडा ्ायाटिलय, ििानगरपामल्ा ्ायाटिलय, 
मजलला प्रशािन ्ायाटिलय, अमखतयार दरुुपयोग अनिुनधान आयोग, गिृ िनत्रालय 
लगायत्ा मरमभनन ठाउँिा मनरेदन मदने, डेमलगेशन जाने गरे्ा मथए । उनीिरू क्ै  
िमरियता्ा ्ारणले गदाटि मरद्ालय्ो जमिनिा वयापारर् भरन बनाउने ्ाि 
्ेिी ििय्ा लामग रोम्ए्ो मथयो । तर ्ेिी िियपम्छ वयापारर् ििकूिले पनुः 
“जबजटिसती” मनिाटिण ्ायटि अगामड बढाउने प्रयतन गरे्ो मथयो । अमिले पमन तयिाँ 
मगट्टी-बालरुा लगायत मनिाटिण िािग्ी थपुाररए्ो ्छ । भमरषयिा तयिाँ वयापारर् 
भरन बन्छ-बनदकैन, यम्न भनन िम्ँदकैन । 

रनष्रटि
मशक्षा ऐन, २०२८ ले िािदुामय् ि्भोगिा रिे् ो िमपमत्तलाई िारटिजमन् िमपमत्त 
िाने्ो ्छ (नेपाल िर्ार २०२८) । िारटिजमन् िमपमत्त्ो सररूप परररतटिन गननेबारे 
ऐनिा ्ुनकै वयरसथा नभए पमन ्मतपय परुाना मरद्ालयिा िारटिजमन् िमपमत्त्ो 
प्रयोग तलुनाति् रूपिा उमचत तररले भए्ो ्छ । उनीिरूले मरद्ालयलाई शकैमक्् 
र भौमत् मििाबले धनी बनाए्ा ्छन ्। आफनो जमिनलाई आफनकै वयरसथापनबा् 
लीज या भाडािा लगाएर स क्ू ल्ो आमथट्ि  र शकैमक्् उननयन्ो मनममत प्रयोग गरे्ा 
्छन ्(िनेुटििोि,् नेपाल िर्ार २०७८) । यि्ो मरपरीत नेपाल्ा ् े िी िािगरी शिरी 
िािदुामय् मरद्ालय्ा अनभुरले चामि ँआफनो स क्ू ले भकूमि्ो उमचत उपयोग गनटि 
ि्े्ो दमेिए्ो ्छकैन । शिर्ो मन क्ै  वयसत ठाउँिा िलुा जमिन भए्ा स क्ू लिरूले 
क्मण् लाभ्ो मनममत मनजी ्मपनीिँग अििान िम्ौता गरेर आफनो भकूमि प्रयोग 

17 िदन ििेोररयल गलिटि िाई स क्ू ल्ा िंसथाप् अधयक् ्िलिमण दीमक्त र िदन 
सिार् उचच िामर बचाउ िमिमत्ा अधयक् शिेर डंगोलले िखुय िमचर, प्रधानिनत्री तथा 
िमनत्रपररषद्् ो ्ायाटिलयलाई रकैशाि ७, २०७१ र पलुचो््ा आठ जना सथानीय वयमतिले 
गिृिनत्रालय्ा िमचरलाई रििशः रकैशाि ७ र रकैशाि १६, २०७१ िा लेिे् ो पत्रअनिुार । 
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गनटि मददँा तयिबा् पाउनपुनने िाि आमदानी वयापारर् ्मपनी्ा िातिा पगुे् ो र 
स क्ू ल्ो शकैमक्् उननयनिा यि्ो भकूमि्ा दमेिए्ो ्छकैन ।

वयापारर् ्मपनी ्िरी मरद्ालय्ो िातामभत्र पगु्छन,् र मबसतारकै तयिाँ्ो 
िमपमत्तलाई आफनो प्डमभत्र पा्छटिन ्भनने यो शोध-िंक्ेपले दिेायो । यो ििग् 
प्रमरियािा ित्ता र शमति्ो प्रयोग दमेिन्छ नकै, मरद्ालय्ो नेततृर रगटि, िाि गरी 
प्रधानाधयाप् र मरद्ालय वयरसथापन िमिमत, ्ो मिलेितोमरना दोिन िमभर 
दमेिनन । िाथकै, यििा िारटिजमन् िमपमत्त िंरक्ण्ो दामयतर बो्े्ा िर्ारी 
मन्ायिरू जसतकै रडा ्ायाटिलय, पामल्ा ्ायाटिलय, मजलला मशक्ा ्ायाटिलय, 
मजलला प्रशािन ्ायाटिलय आमद पमन आफनो दामयतर मनराटिि गनटिबा् चु् े ्ो 
दमेिए्ो ्छ । 
 

धनयवाद
िारटिजमन् मरद्ालय्ो िमपमत्त दोिन िमबनधी अधययन “लो्ेम्ङ पमबल् 
फाइनानि डाइनामिकि इन एजु् े शन इन नेपाल” पररयोजना अनतगटित भए्ो िो । 
िाम ट्िन चौतारीिँग िमबद्ध अनिुनधाता अजुटिन पनथीले गनुटिभए्ो यो अधययन्ो 
अमल बिृत ्सररूप पनथी (२०७९) िा प्र्ामशत ्छ । िोिी अधययनिा आधाररत रिी 
अजुटिन पनथीले यो िकं्पे तयार गनुटिभए्ो िो । यि्ो िसयौदालाई पढेर िु् ार मदने 
प्रतयकूष रनत, रुि गरुुङ, दरेनेद् उपे्रती र िसयौदािामथ िु् ार िमित यि्ो िमपादन 
गनुटििुने लो्रञजन पराजलुी लगायत िबकै वयमति र िसंथाप्रमत िािी आभारी ्छौ ँ। 

िनदभटि िामग्ी
अयाटिल, रािजीप्रिाद । २०२८ । िारटिजमन् मशक्ा्ो ितु्रपात । रजत-जयनतती-

ििारोह : पद्ोदय हाई स क्ू ल । आननदप्रिाद ढंुगाना र रिनत्ुिार शिाटि 
‘नेपाल,’ िं., प.ृ ३२–३३ । ्ाठिाडौ ँ: पद्ोदय िाई स क्ू ल ।

्ामनतपरु । २०७८ । बालिमनदर्ो २९ रोपनी जगगा “िेम्ङ” िा बिृसपमतलाई । 
https://ekantipur.com/news/2022/02/22/16454922117436433
4.html िा उपलबध, रकैशाि ४, २०७९ िा िरेरए्ो ।
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्ृषणिमण/्ेशरशरण । २०७५ । मरद्ालय्ो िाढे ४ रोपनी जमिन मिमचयो । 
अननपकूर्ण पोस्ट, िाउन १९, प.ृ १० ।

गोरिापत्र । २०७५ । मरद्ालय्ो ्िरोिा गाउँपामल्ा ्ायाटिलय । पिु २४, प.ृ 
१५ । 

गौति, रमरनद् । २०७५ । मरद्ालय भरन बैं्लाई, मरद्ाथथी ्िरािा । अननपकूर्ण 
पोस्ट, िाउन २, प.ृ ५ । 

जकैिी, ननदराि । २०७५ । मरद्ालयिकै रडा ् ायाटिलय । अननपकूर्ण पोस्ट, ् ामत्त् १७, 
प.ृ १० । 

दरेान, अली अिगर । २०७५ । मरद्ालयिकै िशस्त्र कयामप । अननपकूर्ण पोस्ट, िाउन 
१७, प.ृ ९ ।

नेपाल ििाचारपत्र । २०७५ । स क्ू ल्ो जगगा भाडािा नलगाउन आदशे । अिोज 
७, प.ृ ६ । 

नेपाल िर्ार । २०७२ । नेपाल्ो िंमिधान । ्ाठिाडौ ँ : िंमरधानिभा 
िमचरालय ।

नेपाल िर्ार । २०७८ । िािदुामय् मरद्ालय्ा िबल अभयाि : रामषट्रय योजना 
आयोग्ो लामग मशक्ा पत्र्ार ििकूिले तयार पारे्ो प्रमतरेदन । www.npc.
gov.np/images/category/Samudayik_Bidhyalaya.pdf िा उपलबध, 
िाघ १२, २०७८ िा िरेरए्ो ।

पनथी, अजुटिन । २०७९ । नामिँदकै स क्ू ले भकूमि : ्ाठिाडौ ँउपतय्ा्ा दईु परुाना 
स क्ू ल्ो भकूमि “्मपनी्रण” ्ो ्था । मिद्ालय मशक्षा्ा मित्तीय आयाि । 
लो्रञजन पराजलुी, दरेेनद् उपे्रती र प्रतयकूष रनत, िं., प.ृ २५७–३१२ । 
्ाठिाडौ ँ: िाम ट्िन चौतारी ।

पराजलुी, लो्रञजन । २०७६ । “आधमुन्” मशक्ा्ो जग । https://
annapurnapost.com/news/aadhunik-shikssaako-jg-149179 िा 
उपलबध; जेठ १०, २०७९ िा िरेरए्ो ।

परुी, अचयतु । २०७८ । ्याि ्क्पमत : नेपाली ित्ार उद्ोग्ा ए् पायोमनयर । 
https://www.onlinekhabar.com/2021/08/996874 िा उपलबध; चकैत 
२६, २०७८ िा िरेरए्ो ।
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प्रधान, राि िान । २०५७ । प्रभात स क्ू ल्ो ्छो्ो पररचय । सिर्ण सिारर्ा : प्रभात 
िाधयमि् स क्ू ल । मरद्ाननद बज्ाचायटि, नामत्ाजी ििजटिन, ्यािलाल िलल 
र िधुारिान तलुाधर, िं., प.ृ १२ । ्ाठिाडौ ँ: प्रभात िामर ।

भट्ट, ्ी्ाप्रिाद । २०७८ । मरद्ालय्ो जगगा ्बजा गरेर बसती मर्ाि । 
्ामनतपरु, अिोज ७, प.ृ ४ ।

भट्टराई, मरपलर । २०७५ । मरद्ालयलाई जगगा जोगाउनकै िमुस्ल । ्ामनतपरु, िाघ 
१०, प.ृ ९ । 

राजरंशी, अजुटिन । २०७५ । मरद्ालय्ो जमिन आफकू ििुी मबरिी । ्ामनतपरु, िाघ 
१३, प.ृ १० ।

राठौर, िररिरमिंि । २०७८ । २३ मरद्ालय भरन मनिाटिण अलपत्र । ्ामनतपरु, 
रकैशाि १९ । https://ekantipur.com/pradesh-3/2021/05/02/16199 
210698582805.html िा उपलबध; रकैशाि ७, २०७९ िा िरेरए्ो । 

भट्टराई, िनुदरप्रिाद । २०५४ । श्ी शामनत मरद्ागिृ : िंमक्प्त पररचय । सिर्ण जयनतती 
सिारर्ा : श्ती शामनत मिद्ा गहृ िाधयमि् स क्ू ल । मरषणपु्रिाद पया्ुऱयाल, 
्ृषणगोपाल शिाटि, ज्ान ुउपाधयाय र रोशन नेपाल, िं., प.ृ १–७ । ्ाठिाडौ ँ: 
श्ी शामनत मरद्ागिृ िामर ।

िलेप्ा (ििालेिा परीक्््ो ्ायाटिलय) । २०७३ । िहालेखापरतीक्ष््ो चिननन ौँ 
िाम्््ण  प्रमतिेदन । https://oag.gov.np/uploads/files/EXq-Annual% 
20Report%202073.pdf िा उपलबध, िाघ ४, २०७९ िा िरेरए्ो ।

शिाटि, ् िल । २०७६ । मरद्ालयलाई राजनीमत् थलो बनाउँदकै दलिरू । गोरखापत्र, 
िाघ १९, प.ृ १४ ।

नेपाल िर्ार । २०२८ । मशक्षा ऐन, २०२८ । https://hr.parliament.gov.np/
uploads/attachments/kpkjoxrppjm1y2jt.pdf िा उपलबध, िाघ ४, 
२०७९ िा िरेरए्ो ।

श्ेष्ठ, नारायणबिादरु । २०५६ [२०५३] । ्नया िमनदर र ि । िम्झना : सि. नारायर 
बहादरु श्षे्ठ सिमृत अङ््, प.ृ उललेि नभए्ो । ्ाठिाडौ ँ: ्नया िमनदर उचच 
िाधयमि् स क्ू ल ।
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िरकोचच अदालत । २०७३ । िरकोचच अदालत, िंयतुि इजलाि िाननीय नयायाधीश 
श्ी मरश्वमभरप्रिाद श्षे्ठ िाननीय नयायाधीश डा. श्ी आननदिोिन भट्टराई 
अमनति आदशे । https://supremecourt.gov.np/cp/assets/down 
loads/supreme_124206.pdf िा उपलबध, िाघ १७ िा िरेरए्ो ।

मिलराल, ए्ल । २०७६ । जेपी स क्ू ल्ो जगगा लीज प्र्रण : मरद्ालय 
पदामध्ारी र वयापारर् ्मपनीबीच िा्ािा्ी मिलेितो । मशक्ष् १३५ : 
२६–२९ ।



सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा आइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चौ्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले ११० ओ्ा पसु्तक, ८५ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३५ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्टडीज इन नेपाली हिसट्ी एणड 
सोसाइ्टी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको हिहडया अधययन (सि ्२०१६ दनेि 
सिाज अधययन िामकरण गररएको) को समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनि्या िकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्।

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ् । समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षणमलूक अिसुनधािमाफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई सबल 
पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई सघाइरहकेा 
छि ्।

From
Martin Chautari
27 Jeetjung Marg,Thapathali 
GPO Box 13470
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4102027/5338050
Fax: +977-1-5340059
chautari@mos.com.np
www.martinchautari.org.np
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