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सामदुायिक यिद्यालि समािोजन तथा दरिन्दी ममलान कािययिमि, २०७९ 

प्रस्तािना :  

जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको पररितयन, तीव्र सहरीकरण, सडक िातािातको संजालमा भएको 
िृयि, ठूला र आिासीि यिद्यालिप्रमतको आकर्यण बढ्दै गएकाले साियजमनक यिद्यालिमा 
आिारभूत पूिायिार यिकास, दक्ष यिर्िगत ङ्खिक्षकको प्रबन्ि, मसकाइ िातािरणको समुनङ्खितता 
गदै त्िस्ता यिद्यालिको सिलीकरण र सदुृढीकरण गनय दईु िा सो भन्दा बढी यिद्यालिहरु 
एक आपसमा समािोजन एिम ्एकीकरण गरी यिद्यालि ङ्खिक्षामा बालबामलकाको समतामूलक 
पहुुँच समुनङ्खित गदै आिश्िक ङ्खिक्षक व्ििस्थापन गरी िैङ्खक्षक गणुस्तर अमभिृयि गनय िाञ्छनीि 
भएकोले, 

स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ “ज” को खण्ड ११ र १२, ङ्खिक्षक 
दरिन्दी (ममलान तथा व्ििस्थापन) कािययिमि, २०७६, बमोङ्खजमको प्राििान मतुायिक िस 
सिुयगढी गाउुँपामलकाले िो कािययिमि बनाई लागू गरेको छ । 

 

kl/R5]b ! 

 k|f/lDes 

 

१. संङ्खक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

(१) िस कािययिमिको नाम “सामदुायिक यिद्यालि समािोजन तथा दरिन्दी ममलान 
कािययिमि, २०७९” रहेको छ । 

(२) िो कािययिमि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभार्ा: यिर्ि िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा िस कािययिमिमा, 
(क)  “गाउुँपामलका” सिुयगढी गाउुँपामलका सम्झनपुछय । 
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(ख) “काियपामलका” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलका, गाउुँ काियपामलका सम्झनपुछय 
। 

(ग) “ङ्खिक्षा समममत” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलकाको गाउुँ ङ्खिक्षा समममत 
सम्झनपुछय । 

(घ) “अध्िक्ष” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलकाको अध्िक्ष सम्झनपुछय। 

(ङ) “प्रमखु प्रिासकीि अमिकृत” भन्नाले सिुयगढी गाउुँ पामलकाको प्रमखु 
प्रिासकीि अमिकृत सम्झनपुछय । 

(च) “िाखा” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलकाको ङ्खिक्षा, ििुा तथा खेलकुद िाखा 
सम्झनपुदयछ। 

(छ) “ङ्खिक्षा अमिकृत” भन्नाले ङ्खिक्षा, ििुा तथा खेलकुद िाखा प्रमखु िा सो 
कािय गनय तोयकएको व्िङ्खि सम्झनपुछय । 

(ज) “सामदुायिक यिद्यालि” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलका र मछमेकी स्थानीि तह 
अन्तगयत रहेका नेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त यिद्यालि सम्झन ुपछय । 

(झ) “सामदुायिक यिद्यालि समािोजन” भन्नाले सिुयगढ़ी गाउुँपामलका अन्तगयत 
रहेका सामदुायिक यिद्यालिको समािोजन सम्झनपुछय । 

(ञ) “दरिन्दी” भन्नाले नेपाल सरकारिाट स्िीकृत स्थािी, राहत र संयिा 
गणनाको लामग अनदुान कोटामा काियरत कोटा सम्झनपुदयछ। 

 

पररच्छेद- २ 

यिद्यालि समािोजनको प्रयििा 
३. यिद्यालि समािोजनको आिारहरू: 

(१) प्रारङ्खम्भक बाल यिकास केन्रको हकमा 
(क) एक केन्रबाट अको केन्र सम्म दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट 

मापन गदाय १ यकलोममटर भन्दा कम भएमा  
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(ख) सामदुायिक मसकाई केन्रमा आठ जना भन्दा कम यिद्याथी 
संयिा भएमा 

(ग) िस उपदफाको खण्ड क िा क र ख को अिस्था देङ्खखएमा बढी 
यिद्याथी संयिा भएको केन्रमा कम यिद्याथी संयिा भएको केन्र 
गामभने छ। 

(२) कक्षा १ देङ्खख ३ संचामलत यिद्यालिको हकमा  

(क) एक सामदुायिक यिद्यालिबाट अको सामदुायिक यिद्यालिसम्म 
दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट मापन गदाय २ यकलोममटर भन्दा 
कम भएमा  

(ख) कक्षा १ देङ्खख ३ सम्म प्रमत कक्षा और्त  आठ जना भन्दा 
कम यिद्याथी संयिा भएमा 

(ग) खण्ड क, ख िा क र ख दबैु भएको अिस्थामा कक्षा १ देङ्खख 
३ समािोजन गरी बढी यिद्याथी संयिा भएको यिद्यालिमा गामभनेछ 

(घ) िस गाउुँ पामलकाको १-३ संचामलत कुनै यिद्यालिबाट कच्ची 
सडकबाट मापन गदाय २ यकलोममटर भन्दा कम दरुीमा मछमयेक 
स्थानीि तह अन्तगयत कक्षा १-३ संचामलत सामदुायिक यिद्यालि 
भएमा त्िस्तो यिद्यालिमा िाल यिकास केन्र मात्र कािम रहनेछ। 
सो यिद्यालिको सम्पमत काियपामलकाले मनणयि गरी गाउुँपामलकाको 
अन्ि यिद्यालिमा व्ििस्थापन गनेछ। 

(ङ) खण्ड घ बमोङ्खजमको यिद्यालिमा दरिन्दी भएमा गाउुँपामलकाको 
पलुमा रहनेछ। 

(च) खण्ड ख बमोङ्खजमको आिार दबैु यिद्यालिको नभएमा बढी यिद्याथी 
संयिा भएको यिद्यालिमा िा काियपामलकाको मनणयि बमोङ्खजमको 
यिद्यालिमा समािोजन गररन ेछ । 
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(छ) खण्ड घ बमोङ्खजमको नङ्खजकको मछमेकी स्थानीि तह अन्तगयतको 
१-३ संचामलत यिद्यालि नरहेमा गामभएको यिद्यालि पनु: संचालन 
गनय सयकनेछ।  

(३) कक्षा ४ देङ्खख ५ संचामलत यिद्यालिको हकमा  

(क) कक्षा ४ – ५ संचामलत एक सामदुायिक यिद्यालिबाट अको 
सामदुायिक यिद्यालिसम्म सम्म दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट 
मापन गदाय ३ यकलोममटर भन्दा कम भएमा  

(ख) कक्षा ४ देङ्खख ५ सम्म प्रमत कक्षा और्त आठ जना भन्दा कम 
यिद्याथी संयिा भएमा 

(ग) खण्ड क, ख िा क र ख दबैु भएको अिस्थामा कक्षा ४ देङ्खख 
५ समािोजन गरी बढी यिद्याथी संयिा भएको यिद्यालिमा गामभनेछ 

(घ) िस गाउुँ पामलकाको ४-५ संचामलत कुनै यिद्यालिबाट कच्ची 
सडकबाट मापन गदाय ३ यकलोममटर भन्दा कम दरुीमा मछमेयक 
स्थानीि तह अन्तगयत कक्षा ४ -५  संचामलत सामदुायिक यिद्यालि 
भएमा त्िस्तो यिद्यालिमा कक्षा १ -३  कािम रहनेछ। सो 
यिद्यालिको सम्पमत काियपामलकाले मनणयि गरी गाउुँपामलकाको 
अन्ि यिद्यालिमा व्ििस्थापन गनेछ। 

(ङ) खण्ड घ बमोङ्खजम समािोङ्खजत यिद्यालिमा बढी दरिन्दी भएमा 
गाउुँपामलकाको पलुमा रहनेछ। 

(च) खण्ड ख बमोङ्खजमको आिार दबैु यिद्यालिको नभएमा बढी यिद्याथी 
संयिा भएको यिद्यालिमा िा काियपामलकाको मनणयि बमोङ्खजमको 
यिद्यालिमा समािोजन गररन ेछ । 

(ज) खण्ड घ बमोङ्खजमको नङ्खजकको मछमेकी स्थानीि तह अन्तगयतको 
४ -५  संचामलत यिद्यालि नरहेमा गामभएको यिद्यालि पनु: 
संचालन गनय सयकनेछ।  
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(झ) अन्ित्र जे लेङ्खखएको भएतापमन उपदफा २ बमोङ्खजम कक्षा १-३ 
नरहने यिद्यालिमा कक्षा ४ -५ रहने छैन। 

(४) कक्षा ६ -८ संचामलत संचामलत यिद्यालिको हकमा 
(क) कक्षा ६-८ संचामलत एक सामदुायिक यिद्यालिबाट अको 

सामदुायिक यिद्यालिसम्म सम्म दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट 
मापन गदाय ३.५ यकलोममटर भन्दा कम भएमा 

(ख) कक्षा ६ देङ्खख ८ सम्म प्रमत कक्षा और्त  आठ जना भन्दा 
कम यिद्याथी संयिा भएमा 

(ग) खण्ड क, ख िा क र ख दबैु भएको अिस्थामा कक्षा ६ देङ्खख 
८ समािोजन गरी बढी यिद्याथी संयिा भएको यिद्यालिमा गामभनेछ 

(घ) िस गाउुँ पामलकाको ६-८ संचामलत कुनै यिद्यालिबाट कच्ची 
सडकबाट मापन गदाय ३.५ यकलोममटर भन्दा कम दरुीमा मछमेकी 
स्थानीि तह अन्तगयत कक्षा ६-८  संचामलत सामदुायिक यिद्यालि 
भएमा त्िस्तो यिद्यालिमा कक्षा १-५  कािम रहनछे। सो 
यिद्यालिको सम्पमत काियपामलकाले मनणयि गरी गाउुँपामलकाको 
अन्ि यिद्यालिमा व्ििस्थापन गनेछ। 

(ङ) खण्ड घ बमोङ्खजम समािोङ्खजत यिद्यालिमा बढी दरिन्दी भएमा 
गाउुँपामलकाको पलुमा रहनेछ। 

(च) खण्ड ख बमोङ्खजमको आिार दबैु यिद्यालिको नभएमा बढी यिद्याथी 
संयिा भएको यिद्यालिमा िा काियपामलकाको मनणयि बमोङ्खजमको 
यिद्यालिमा समािोजन गररन ेछ । 

(छ) खण्ड घ बमोङ्खजमको नङ्खजकको मछमेकी स्थानीि तह 
अन्तगयतको ६-८  संचामलत यिद्यालि नरहेमा गामभएको यिद्यालि 
पनु: संचालन गनय सयकनछे।  

(ञ) अन्ित्र जे लेङ्खखएको भएतापमन उपदफा २ र ३ बमोङ्खजम कक्षा 
१-३ र ४-५ नरहन ेयिद्यालिमा कक्षा ८ सम्म संचालन भएको 
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भए कक्षा ६-८ रहने छैन अन्िथा कक्षा ६-१० िा ६-१२ रहन े
छ। 

(५) कक्षा ९-१० संचामलत संचामलत यिद्यालिको हकमा 
(क) कक्षा ९-१० संचामलत एक सामदुायिक यिद्यालिबाट अको 

सामदुायिक यिद्यालिसम्म सम्म दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट 
मापन गदाय ४ यकलोममटर भन्दा कम भएमा 

(ख) कक्षा ९ देङ्खख १० सम्म प्रमत कक्षा और्त  आठ जना भन्दा 
कम यिद्याथी संयिा भएमा 

(ग) खण्ड क, ख िा क र ख दबैु भएको अिस्थामा कक्षा ९ देङ्खख 
१० समािोजन गरी बढी यिद्याथी संयिा भएको यिद्यालिमा 
गामभनेछ 

(घ) िस गाउुँ पामलकाको ९-१० संचामलत कुनै यिद्यालिबाट कच्ची 
सडकबाट मापन गदाय ४ यकलोममटर भन्दा कम दरुीमा मछमेकी 
स्थानीि तह अन्तगयत कक्षा ९-१०  संचामलत सामदुायिक 
यिद्यालि भएमा त्िस्तो यिद्यालिमा कक्षा १-८  कािम रहनेछ।  

(ङ) खण्ड घ बमोङ्खजम समािोङ्खजत यिद्यालिमा बढी दरिन्दी भएमा 
गाउुँपामलकाको पलुमा रहनेछ। 

(च) खण्ड ख बमोङ्खजमको आिार दबैु यिद्यालिको नभएमा बढी यिद्याथी 
संयिा भएको यिद्यालिमा िा काियपामलकाको मनणयि बमोङ्खजमको 
यिद्यालिमा समािोजन गररन ेछ । 

(छ) खण्ड घ बमोङ्खजमको नङ्खजकको मछमेकी स्थानीि तह 
अन्तगयतको ६-८  संचामलत यिद्यालि नरहेमा गामभएको 
यिद्यालिको ९-१० पनु: संचालन गनय सयकनेछ।  

(ट) अन्ित्र जे लेङ्खखएको भएतापमन उपदफा २,३ र ४ बमोङ्खजम कक्षा 
१-३, ४-५ र ६-८ नरहने यिद्यालिमा कक्षा ९-१० रहने छैन। 
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(६) कक्षा ११-१२ संचामलत संचामलत यिद्यालिको हकमा 
(क) कक्षा ११-१२ संचामलत एक सामदुायिक यिद्यालिबाट अको 

सामदुायिक यिद्यालिसम्म सम्म दरुी कच्ची िा पक्कि सडकबाट 
मापन गदाय ५ यकलोममटर भन्दा कम भएमा 

(ख) कक्षा ११ देङ्खख १२ सम्म प्रमत कक्षा और्त  १० जना भन्दा 
कम यिद्याथी संयिा भएमा 

(ग) खण्ड क, ख िा क र ख दबैु भएको अिस्थामा कक्षा ११ देङ्खख 
१२ समािोजन गरी बढी यिद्याथी संयिा भएको यिद्यालिमा 
गामभनेछ 

(घ) िस गाउुँ पामलकाको ११-१२ संचामलत कुनै यिद्यालिबाट कच्ची 
सडकबाट मापन गदाय ५ यकलोममटर भन्दा कम दरुीमा मछमेकी 
स्थानीि तह अन्तगयत कक्षा ११-१२  संचामलत सामदुायिक 
यिद्यालि भएमा त्िस्तो यिद्यालिमा कक्षा १-१०  कािम रहनेछ।  

(ङ) खण्ड घ बमोङ्खजम समािोङ्खजत यिद्यालिमा बढी दरिन्दी भएमा 
गाउुँपामलकाको पलुमा रहनेछ। 

(च) खण्ड ख बमोङ्खजमको आिार दबैु यिद्यालिको नभएमा बढी यिद्याथी 
संयिा भएको यिद्यालिमा िा काियपामलकाको मनणयि बमोङ्खजमको 
यिद्यालिमा समािोजन गररन ेछ । 

(छ) खण्ड घ बमोङ्खजमको नङ्खजकको मछमेकी स्थानीि तह 
अन्तगयतको ११-१२  संचामलत यिद्यालि नरहेमा गामभएको 
यिद्यालिको ११-१२ पनु: संचालन गनय सयकनेछ।  

(ठ) अन्ित्र जे लेङ्खखएको भएतापमन उपदफा २,३,४ र ५ बमोङ्खजम 
कक्षा १-३, ४-५,६-८ र ९-१० नरहन ेयिद्यालिमा कक्षा ११-
१२ रहने छैन। 
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(७) दरुी मापन गदाय गाउुँपामलकाको प्रायिमिक जनिङ्खिले सहिोग 
गनुयपनेछ। 

(८) जम्मा यिद्याथी संयिा यिद्यालि खलेुको क्कदनमा उपङ्खस्थत यिद्याथी गणना 
गरी ियकन गररएको संयिालाई मामननेछ। 

(९)  िस कािययिमिमा अन्ित्र जसेकैु उल्लेख भएको भएतापमन एक िैङ्खक्षक 
सत्रमा मामथल्लो एक तह मात्र ( १-३, ४-५, ६-८, ९-१०, िा ११-
१२ ) समािोजन हनुेछ। 

 

पररच्छेद- ३ 

दरिन्दी ममलान 

४. यिद्यालि समािोजन पिात यिद्यालिमा रहने दरिन्दी स्यिा: (१) न्िूनतम रुपमा 
यिद्यालिमा देहािबमोङ्खजम दरबन्दी रहने गरी व्ििस्थापन गररनेछ । 

(क) बाल कक्षा सञ्चामलत यिद्यालिः न्िूनतम १ दरबन्दी (१५ भन्दा बढी 
यिद्याथी भएमा समहु छुट्याई मसकाई सहजीकरण गनय २ जना) 
(ख) १५ भन्दा कम यिद्याथी संयिा भएको केन्रमा २ जना बाल यिकास 
सहजकताय भएमा अन्ि केन्रमा सहजकताय समािोजन गररनेछ। 

(ग) कक्षा १-३ सञ्चामलत यिद्यालिमा (बाल सहजकताय बाहेक): 
(अ) ११ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – १ जना 
(आ) २१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – २ जना 
(इ)  ३१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – ३ जना 
(घ) कक्षा १-५ सञ्चामलत यिद्यालिमा (बाल कक्षा बाहेक) 
(अ) ११ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – १ जना 
(आ) २१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – २ जना 
(इ)  ३१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – ३ जना 
(ई) ४१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – ४ जना  

(उ) ५१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – ५ जना 
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(ऊ) ६१ जना भन्दा  कम यिद्याथी स्यिा भएमा – ६ जना 
(ङ) कक्षा १-८ सञ्चामलत यिद्यालि (बाल कक्षा बाहेक): 
(अ)  कक्षा १ देङ्खख ५ सम्मको हकमा िस उपदफाको खण्ड (ग) अनसुार 
हनुे 
(आ)  कक्षा ६ देङ्खख ८ सम्म ३० भन्दा कम यिद्याथी स्यिा भएमा ३ जना 
दरिन्दी रहने 
(इ) कक्षा ६ देङ्खख ८ सम्म ३० िा सो भन्दा बढी यिद्याथी स्यिा भएमा ४ 
जना दरिन्दी रहने 
(च) कक्षा १-१० सञ्चामलत यिद्यालि (बाल कक्षा बाहेक): 
(अ) कक्षा १-८ को हकमा िस उपदफाको खण्ड (घ) अनसुार हनुे 
(आ) कक्षा ९-१० मा २० भन्दा कम यिद्याथी भएमा २ दरिन्दी रहने 
(इ) कक्षा ९-१० मा ६० भन्दा कम यिद्याथी भएमा ३ दरिन्दी रहने 
(उ) कक्षा ९-१० मा ६० िा सो भन्दा बढी यिद्याथी भएमा ४ दरिन्दी रहने 
(छ) कक्षा १-१२ सञ्चामलत यिद्यालि (बाल कक्षा बाहेक): 
(अ) कक्षा १-१० को हकमा िस उपदफाको खण्ड (ङ) अनसुार हनुे 
(आ) कक्षा ११-१२ मा २० भन्दा कम यिद्याथी भएमा २ दरिन्दी रहने 
(इ) कक्षा ११-१२ मा ६० भन्दा कम यिद्याथी भएमा ३ दरिन्दी रहने 
(उ) कक्षा ११-१२ मा ६० िा सो भन्दा बढी यिद्याथी भएमा ४ दरिन्दी रहने 

(२) कक्षा ६-१२ िा ६-१० संचामलत यिद्यालि भएमा उपदफा १ को सम्बङ्खन्ित 
तहको व्ििस्था अनसुार ङ्खिक्षक व्ििस्थापन गररनेछ । 

(३) तल्लो एक तहमा बढी भएको दरबन्दी मामथल्लो तहमा गणना गररनेछ र 
सेिा सयुििा तल्लो तहकै हनुेछ । 

 (४) सबै तहमा ममलान गरी बढी भएको दरिन्दी पलुमा राखी ममलान गररनछे  

(५) ममलानको काम गदाय एक पटक सात क्कदनको सूचना जारी गरी जान पने 
यिद्यालि छनौटको लामग आव्हान गररनेछ । 
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(६) सूचना अनसुार सबै पलु दरिन्दी ममलान हनु नसकेमा िमि: ररि, करार, 
राहत र स्थािी ङ्खिक्षकलाई  एक पमछ अको कमनष्ठताको आिारमा ममलान 
गररनेछ। 

(७) कुनै यिद्यालिको कुनै कक्षामा ५० भन्दा बढी यिद्याथी स्यिा भई सेक्सन 
छुट्याउन ुपने भएमा प्रमत थप सेक्सन १ जनाको दरले ङ्खिक्षक उपलब्ि 
गराइनेछ। 

(८) िस अनसुार ममलानको मनणयि कािय प्रत्िेक िर्य फागनु मयहनामा सकेर 
आगामी िैिाखको पयहलो हप्ता ङ्खिक्षक निाुँ यिद्यालिमा हाङ्खजर हनुे गरर 
कािय गनुयपदयछ। 

(९) संघीि सरकारिाट प्राप्त दरिन्दी र अनदुानको आिारमा दरिन्दी ममलान गदाय 
यिद्यालिमा ङ्खिक्षक संयिा अपगु गाउुँपामलकाले आफ्नो अनदुानमा ङ्खिक्षक 
व्ििस्थापन गनय गनेछ। 

(१०) यिद्यालि समािोजन र दरिन्दी ममलानको मनणयि पमछ यिद्यालिले 
गाउुँपामलकाको अनदुानबाट खचय हनु ेगरी ङ्खिक्षक मनिङु्खि गनय सक्न ेछैनन।् 

(११) काियरत गाउुँपामलकाको अनदुान अन्तगयतका ङ्खिक्षकलाई िोग्िता र 
प्राथममकताका आिारमा कुन ैयिद्यालिमा कािायलि सहिोगी, बाल यिकास 
सहजकताय िा लेखापालमा समेत व्ििस्थापन गनय सयकनछे। 

(१२) समािोङ्खजत यिद्यालिको कािायलि सहिोगीले चाहेमा समािोजन गने 
यिद्यालिमा सेिा मनरन्तरता क्कदन सक्नेछ । 
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५. बािा अड्काउ फुकाउ: िो कािययिमि कािायन्ििनका िममा कुनै िािा 
अिरोि आएमा त्िस्तो अिरोि फुकाउने प्रिोजनको लामग काियपामलकाले 
िस कािययिमिको संसोिन गरी बािा अड्काउ फुकाउ गनय सक्नेछ।  
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