
अत्यावश्यक भएमा उक्त काययको लागि प्राप्त अनदुान गवतरण िदाय निरपागलकाले 

पगिलो प्राथगमकता क्रममा उपलब्ध िराउनपुनेछ । 

१. गवद्यालय समायोजन, एकीकरण वा िागभएपगछ उक्त गवद्यालयमा पवूायधार 

गवकासको काययलाई सम्बगधधत वडाले समेत गवशेष प्राथगमकता गदनपुनेछ । 

२. यस काययगवधीमा कुन ै संसोधन िनुयपरेमा परशरुाम निरकाययपागलकाले िनय 

सक्नेछ ।  
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सामुदायिक यिद्यालि समािोजन कािययियि- २०७७ 

प्रस्तािनााः परशरुाम निरपागलका अधतियत रिकेा सामदुागयक गवद्यालयिरूलाई एक 

आपसमा समायोजन िरी गवद्यालयको व्यवस्थापकीय र शैगिक सधुारको कायय िनय 

वाञ्छनीय भएकोले,  परशरुाम निरपागलकाको गवद्यालय गशिा ब्यवस्थापन ऐन २०७६ 

को दफा ५४ गदएको अगधकार प्रयोि िरी परशरुाम निरपागलकाको काययपागलकाले यो 

काययगवगध बनाएको छ ।  
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परिच्छेद -१ 

प्राियभिक 

१. सयंिप्त नाम ि प्रािभिाः (१) यस कािययियिको नाम “पिशुिाम नगिपायलकामा  

सामुदायिक यिद्यालि समािोजन कािययियि- २०७७” रिकेो छ । 

(२) यो काययगवगध तरुूधत प्रारम्भ िुनेछ । 

२.  परििाषााः यिषि िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा िस कािययियिमा; 

क."कमयचारी" भधनाले सामदुागयक गवद्यालयमा सरकारी अनदुानमा काययरत 

सिायक र सियोिीको रुपमा काययरत कमयचारी सम्झनपुछय । 

ख."काययपागलका" भधनाले परशरुाम निरपागलकाको निर काययपागलका सम्झन ु 

पछय । 

ि."कायायलय" भधनाले परशरुाम निरपागलका, निर काययपागलकाको कायायलय 

सम्झनपुछय । 

घ. "निरपागलका" भधनाले परशरुाम निरपागलका सम्झनपुछय । 

ङ."निर गशिा सगमगत" भधनाले परशरुाम निरपागलकामा िगित निर गशिा सगमगत 

सम्झनपुदयछ । 

च. "गवद्यालय" भधनाले परशरुाम निरपागलकागभत्र सञ्चालनमा रिकेा सामदुागयक 

गवद्यालय सम्झनपुछय ।  

छ."गवद्यालय समायोजन" भधनाले दईु वा दईु भधदा बढी गवद्यालयिरू एक 

आपसमा िाभ्न ेवा एक आपसमा िाभी नयााँ गवद्यालय  स्थापना िन े

(एकीकरण) वागवद्यालयको ति वा किा घटाउने बढाउन ेवा गवद्यालय बधद िन े

समेतको कायय सम्झनपुछय। 

ज. "गशिक" भधनाले सामदुागयक गवद्यालयमा सरकारी अनदुानमा काययरत स्थायी, 

अस्थायी, करार, राित वा अधय गशिक सम्झनपुछय । 

झ."गशिा शाखा" भधनाले परशरुाम निरपागलका, निर काययपागलकाको 

कायायलयको गशिा िनेे शाखा सम्झनपुछय ।  

परिच्छेद-२ 

यिद्यालि समािोजनका सैद्धायततक आिाि 

१. दईु वा दईुभधदा बढी गवद्यालयिरूलाई िाभी एउटा गवद्यालयमा कायम िदाय दिेायका 

आधारमा िनेेः 

(क) दईु वा सोभधदा बढी गवद्यालयको पररसर एक आपसमा जोगडएको  

छैन । तर, आवश्यकताका आधारमा सरुवा वा स्थानाधतरण 

िरी अको गवद्यालयमा कामकाज िनय लिाउन सगकन ेछ । 

परिच्छेद-६ 

यिद्यालि समािोजनका लायग अपनाउनु पने प्रयििागत चिणहरू 

१.  गवद्यालयिरूको समायोजन िदाय निरपागलकाले दिेायका प्रगक्रयाित 

चरणिरू अपनाउनछेेः  

(क) काययपागलकाले गवद्यालय समायोजनका लागि काययदल 

बनाउन सक्न,े 

(ख) निरपागलकामा रिकेो गवद्यालय र गशिक सम्बधधी तथ्याङ्क 

अध्ययन तथा गवशे्लषण िन,े 

(ग) समायोजन आवश्यक दगेखएका गवद्यालयिरूको स्थलित 

अध्ययन िन,े 

(घ) गवद्यालयका सरोकारवालािरू (वडा अध्यि, गव.व्य.स., 

गश.अ.सं., गशिक, अगभभावक, बगुिजीवी, आगद) साँि 

अधतगक्रय या र सझुाव सङ्कलन िन,े 

(ङ) गशिा शाखा वा निर गशिा सगमगतको राय एवम ्गसफाररसका 

आधारमा काययपागलकाबाट समायोजन सम्बधधी गनणयय िने  

 

परिच्छेद-७ 

यियिि 

१. समायोजन िुने वा िागभने गवद्यालयका सरोकारवाला समदुायले िागभएको 

गवद्यालय भवनमा गशश ु किा, वैकगपपक गशिा, सामदुागयक वाचनालय, 

सामदुागयक गसकाइ केधर वा यस्तै अधय सामदुागयक शैगिक काययक्रम 

सञ्चालन िनय चािमेा काययपागलकाको गनणययबमोगजम त्यस्ता काययक्रम 

सञ्चालन िनय सक्नेछन ्। 

२. समायोजन भै सञ्चालनमा नरिकेा गवद्यालय भएको स्थानमा पनुेः गवद्यालय 

सञ्चालनका लागि धयनूतम गवद्याथी सङ््या भएमा र गवद्यालय आवश्यक 

दगेखएमा गवद्यालय सञ्चालन िनय निरपागलकाले अनमुगत गदन सक्नछे ।  

३. गवद्यालय समायोजन, एकीकरण वा िागभएपगछ उक्त गवद्यालयमा भवन, 

शौचालय, फगनयचर आगद भौगतक सगुवधा गवस्तार एवम ्गनमायण िनय  
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(क) िागभने गवद्यालयका प्रधानाध्यापक लिायत सबै गशिक र 

कमयचारीिरूलाई िागभएको गवद्यालयका गशिक र 

कमयचारीका रुपमा सरूवा कायम िररनछे । 

(ख) आवश्यकताभधदा बढी भएका गशिक दरवधदीलाई 

निरपागलकाको पलु दरवधदीका रुपमा राखी अको व्यवस्था 

नभएसम्मको लागि समायोजन भएकै वा िागभएकै 

गवद्यालयमा कामकाज िनय लिाउन सगकनेछ । 

(ग) आवश्यकता भधदा बढी गशिक सङ््या रिन िएमा 

नगजकैको पायक पने गवद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा 

सरूवा िरी पदस्थापन िररनछे । तर थप दरवधदीको 

आवश्यकता दगेखएमा दरवधदी गमलान वा गवतरण िदाय 

समायोजनबाट कायम भएका गवद्यालयलाई प्राथगमकता 

गदइनेछ ।  

(घ) गवद्यालय समायोजन पश्चात अको व्यवस्था नभएसम्मका 

लागि िागभने गवद्यालयको व्यवस्थापन सगमगत र अधय 

सगमगतिरू स्वतेः गनष्कृय िुनछेन ् र िागभएको गवद्यालयमा 

रिकेो व्यवस्थापन सगमगतले न ैतोगकएको कामकाज िनेछ । 

तर, िागभएको गवद्यालयको व्यवस्थापन सगमगतको बैिकमा 

िागभने गवद्यालयको व्यवस्थापन सगमगत/गशिक अगभभावक 

संघका पदागधकारीिरूलाई अगनवायय आमधत्रण िनुयपनछे । 

साथै िागभएको गवद्यालयको व्यवस्थापन सगमगतमा 

काननूबमोगजम मनोगनत िनुयपने पद ररक्त रिकेो भए िागभन े

गवद्यालयका व्यवस्थापन सगमगतका सदस्यिरुमध्येबाट 

मनोगनत िनुयपनेछ । 

(ङ) गवद्यालय समायोजन पश्चात गवद्यालय कमयचारी र 

बालगवकास सियोिी काययकतायको सङ््या तोगकएभधदा 

बढी िुन िए तापगन निरपागलकाले सबै कमयचारी र 

बालगवकास सियोिी काययकतायको सेवासगुवधा र पदीय 

िगैसयतमा कुनै कटौती वा प्रगतकुल प्रभाव पने िरी कायय िन े 

 

(ख) दईु वा सोभधदा बढी गवद्यालयबीचको पैदल दरुी पिाडी बेपटको िकमा ४५ 

गमनेटभधदा कम र मैदानी बेपटको   िकमा ३० गमनेटभधदा कम रिकेो 

(ि) नगजकमा रिकेा दईु वा सोभधदा बढी गवद्यालयिरूमध्ये एउटा वा सबैमा 

गवद्याथी सङ््या गनम्नानसुार भएको 

किा १-३ १-५ ६-८ ९-१० ९-१२ 

गवद्याथी सङ््या ४५ ७५ ४५ ४० ८० 

तर नगजकको दरूीमा अधय गवद्यालय नभएको तथा अलग्ि ैबस्ती भएको 

भौिोगलक गवकटता भएमा त्यस्तो गवद्यालय िाभ्न बाध्य नपान े। 

(घ)  नगजकको दरूीमा रिकेा र आपसमा िागभएर/एकीकरण भएर उच्च तिको 

गवद्यालयको िगैसयत प्राप्त िुन सक्न ेदईु वा सोभधदा बढी गवद्यालय । 

(ङ)  जनसङ््या बगृिदर कम भएको, जनसङ््या बगृि घट्दो दरमा भएको र 

भगवष्यमा पगन जनसङ््या नबढ्न ेखालको समदुायमा स्थापना भएका दईु वा 

सोभधदा बढी गवद्यालयिरू 

(च) भौिोगलक रुपले गवकटता नभएको अवस्था 

२. स्तर बगृि िनय आवश्यक दगेखएका र समायोजनका लागि आधार परूा नभएका 

गवद्यालयका लागि दिेायका गवकपप अनसुार समायोजन िनेेः 

किा १-३ सम्म सञ्चालन िुन े गवद्यालयका रुपमा स्तर बगृि िन े धयनूतम 

आधार परूा नभएका गवद्यालय लाई नगजकको गवद्यालयको प्रारगम्भक बाल 

गशिा/गवकास किाको रूपमा सञ्चालन िने 

किा १-५ सम्म सञ्चालन िुन े प्राथगमक गवद्यालयका रुपमा स्तर बगृि िनय 

आधार परूा नभएका गवद्यालयलाई किा १-३ सम्मको गवद्यालयका रुपमा कायम िरी 

सञ्चालन िन े । यस्ता गवद्यालयलाई नगजकको गवद्यालयको गवस्ताररत किाको रुपमा 

सञ्चालन िनय पगन सगकने । 

किा १-८ सञ्चालन िुन े आधारभतू गवद्यालयका रुपमा स्तर बगृि भई 

सञ्चालनमा आउन आधारिरू परूा नभएका गवद्यालयलाई प्राथगमक गवद्यालयका रुपमा 

सञ्चालन िन े । यस्ता गवद्यालयलाई नगजकको गवद्यालयको गवस्ताररत किाको रुपमा 

सञ्चालन िनय पगन सगकने ।  
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किा ९-१० सम्म सञ्चालन िुन ेमाध्यगमक गवद्यालयको रुपमा स्तर बगृि भई 

सञ्चालनमा आउन आधारिरु परूा नभएका गवद्यालयलाई आधारभतू गवद्यालयको 

रुपमा सञ्चालन िन े। 

किा ११- १२ अनमुगत/स्वीकृगत गलई धयनू गवद्याथी सङ््या भई आधारभतू 

भौगतक सगुवधा समेत नभएका गवद्यालयिरू किा १० सम्मको माध्यगमक गवद्यालयको 

रूपमा सञ्चालन िने ।   

३. कुनै गवद्यालयमा दिेायको गवद्याथी सङ््या कायम नरिमेा र भगवष्यमा पगन उक्त 

गवद्याथी सङ््या पगु्ने पयायप्त आधार नदगेखएमा त्यस्तो गवद्यालय बधद िरी अको पायक 

पने गवद्यालयमा समायोजन िनेेः 

किा १-३ १-५ ६-८ ९-१० ९-१२ 

गवद्याथी सङ््या २५ ३५ ३० ३० ८० 

तर नगजकको दरूीमा अधय गवद्यालय नभएको तथा अलग्िै बस्ती भएको भौिोगलक गवकटता 

भएमा त्यस्तो गवद्यालयको किावा ति घटाउने वा अधय उपयकु्त गवकपप अपनाउने । 

 

परिच्छेद-३ 

समािोजन हुने यिद्यालिको नामाकिण 

१. िागभने गवद्यालयको नाम िागभएको गवद्यालयको नामको पछाडी थप िरी 

नामाकरण िन ेवा दईुवटै गवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको सिमगतमा कुन ैनाम 

कायम िन े । 

२. एकीकरण िुने गवद्यालयको नामाकरण िदाय बढी गवद्याथी सङ््या भएको 

गवद्यालयको नामका पछाडी कम गवद्याथी सङ््या भएको गवद्यालयको नाम 

जोडी नामाकरण िने वा दईुवटै गवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको सिमगतमा कुन ै

नाम कायम िने । 

३. दईुभधदा बढी गवद्यालयिरू आपसमा िागभइ वा एकीकरण भई नयााँ िाउाँमा 

गवद्यालय स्थापना िुन े अवस्था भएमा रागष्ियता, स्थानीयता र ऐगतिागसकता 

झगपकने सागबकको नाम वा नयााँ नाम रा्ने । 

परिच्छेद-४ 

यिद्यालि समािोजन पयछ गनुयपने िौयतक व्ििस्र्ापन 

१. गवद्यालय समायोजनपश्चात गवद्यालयमा रिकेो चल अचल सम्पगिको व्यवस्थापन 

दिेाय अनसुार िुन ेिरी सम्बगधधत वडाध्यिको समधवयमा सम्पधन िनुयपनछे । यस  

काययमा समायोजन भएका गवद्यालयका व्यवस्थापन सगमगतका पदागधकारी, 

प्रधानाध्यापक, गशिक र कमयचारीिरूले आवश्यक सियोि िनुयपनछे । 

(क) िागभने गवद्यालयको सबै चल अचल सम्पगि दागखल खारेज 

िरी िागभएको वा नयााँ कायम िुन े गवद्यालयको नाममा कायम 

िने ।  

(ख) िागभने गवद्यालयमा रिकेा फगनयचर, पाि्यसामग्री लिायतका 

अधय शैगिक सामग्री िागभएको/नयााँ कायम भएको गवद्यालयको 

नाममा गजधसी दागखला िनुयपनछे । 

(ग) गवद्यालय समायोजन वा िागभएपगछ िागभएको गवद्यालयमा 

रिकेा शैगिक प्रयोजनमा काम नलाग्ने परुाना शगैिक सामग्री र 

मालसामानको गववरण तयार िरी त्यस्ता मालसामानको 

सालाखाला धयनूतम ् मपूय कायम िरी सम्बगधधत वडाको 

गसफाररस सगित आवश्यक कारवािीका लागि निरपागलकाको 

कायायलयमा पेश िनुयपनछे र निरपागलकाको कायायलयले 

समथयन िरेको मपूयमा गललाम िरी प्राप्त िुन आएको रकम 

गवद्यालयको कोषमा जम्मा िनुयपनछे । 

(घ) गवद्यालय समायोजन वा िागभएपगछ िागभएको गवद्यालयको 

आय आजयनमा प्रयोि भएका जग्िा जगमनमा कृगष, पशपुालन, 

व्यावसागयक खतेी िररएको रिछे भने त्यसको गनरधतरताको 

लागि िागभएको गवद्यालयले योजना बनाइ वडा कायायलयको 

गसफाररस सगित निरपागलकाको कायायलयमा पेश िनुय पनेछ र 

निरपागलकाले गदएको गनदशेन अनसुार िनुय पनेछ । 

(ङ) अनमुगत वा स्वीकृगत रद्द िररएको वा बधद िररएको गवद्यालयको 

चल अचल सम्पगि निर गशिा सगमगत र निरपागलकाको 

गशिा शाखाको गसफाररसमा नगजकको गवद्यालय वा िागभएको 

गवद्यालयले प्रयोि िनय पाउनेछ । 

परिच्छेद-५ 

यिद्यालि समािोजन पयछ गनुयपने शैयिक तर्ा अति व्ििस्र्ापन 

१. गवद्यालय समायोजन पश्चात गवद्यालयको शैगिक र अधय व्यवस्थापन 

दिेाय अनसुार िनुयपनछेेः  
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