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अमरगढी नगरपािलकामा सामदु ाियक िव ालय समायोजन कायिविध- २०७७
अमरगढी नगर कायपािलकाबाट पा रत िमितः २०७७।०४।२५
तावनाः अमरगढी नगरपािलका अ तगत रहेका सामदु ाियक िव ालयमा रहेका िव ालयह लाई एक आपसमा समायोजन गरी
िव ालयको यव थापक य र शैि क सधु ारको काय गन आव यक देिखएकाले थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को दफा
१०२ को उपदफा (२) ले िदएको अिधकार योग गरी अमरगढी नगरपािलकाको कायपािलकाले यो कायिविध बनाएको छ ।

प र छे द -१
ारि भक
१ संि नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम “अमरगढी नगरपािलकामा सामुदाियक िव ालय समायोजन
कायिविध- २०७७” रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।
२ प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा;
क."कमचारी" भ नाले सामदु ाियक िव ालयमा सरकारी अनुदानमा कायरत सहायक र सहयोगीको पमा कायरत कमचारी
स झनपु छ ।
ख."कायपािलका" भ नाले अमरगढी नगरपािलकाको नगर कायपािलका स झनपु छ ।
ग."कायालय" भ नाले अमरगढी नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालय स झनपु छ ।
घ. "नगरपािलका" भ नाले अमरगढी नगरपािलका स झनपु छ ।
ङ."नगर िश ा सिमित" भ नाले अमरगढी नगरपािलकामा गिठत नगर िश ा सिमित स झनपु दछ ।
च. "िव ालय" भ नाले अमरगढी नगरपािलकािभ स चालनमा रहेका सामदु ाियक िव ालय स झनपु छ ।
छ."िव ालय समायोजन" भ नाले दईु वा दईु भ दा बढी िव ालयह एक आपसमा गा ने वाएक आपसमा गाभी नयाँ
िव ालय थापना गन (एक करण) वािव ालयको तह वा क ा घटाउने बढाउने वा िव ालय ब द गन समेतको काय
स झनपु छ।
ज. "िश क" भ नाले सामदु ाियक िव ालयमा सरकारी अनदु ानमा कायरत थायी, अ थायी, करार, राहत वा अ य
िश क स झनपु छ ।
झ."िश ा शाखा" भ नाले अमरगढी नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालयको िश ा हेन शाखा स झनपु छ ।
प र छे द-२
िव ालय समायोजनका सै ाि तक आधार
१. दईु वा दईु भ दा बढी िव ालयह लाई गाभी एउटा िव ालयमा कायम गदा देहायका आधारमा गनः
(क) दईु वा सोभ दा बढी िव ालयको प रसर एक आपसमा जोिडएको
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(ख) दईु वा सोभ दा बढी िव ालयबीचको पैदल दरु ी ३० िमनेटभ दा कम रहेको
(ग) निजकमा रहेका दईु वा सोभ दा बढी िव ालयह म ये एउटा वा सबैमा िव ाथ सङ् या िन नानसु ार भएको
क ा
१-३
१-५
६-८
९-१२
िव ाथ सङ् या
४५
७५
४५
८०
तर निजकको दरू ीमा अ य िव ालय नभएको तथा अल गै ब ती भएको भौगोिलक िवकटता भएमा
य तो िव ालय गा न बा य नपान ।
(घ) निजकको दरू ीमा रहेका र आपसमा गािभएर/एक करण भएर उ च तहको िव ालयको हैिसयत ा हन स ने दईु वा
सोभ दा बढी िव ालय ।
(ङ) जनसङ् या बृि दर कम भएको, जनसङ् या बृि घट्दो दरमा भएको र भिव यमा पिन जनसङ् या नबढ्ने
खालको समदु ायमा थापना भएका दईु वा सोभ दा बढी िव ालयह
(च) भौगोिलक पले िवकटता नभएको अव था
२. तर बृि गन आव यक देिखएका र समायोजनका लािग आधार परू ा नभएका िव ालयका लािग देहायका िवक प
अनसु ार समायोजन गनः
(क) क ा १-३ स म स चालन हने िव ालयका पमा तर बृि गन यनू तम आधार परू ा नभएका िव ालय लाई
निजकको िव ालयको ारि भक बाल िश ा/िवकास क ाको पमा स चालन गन
(ख) क ा १-५ स म स चालन हने ाथिमक िव ालयका पमा तर बृि गन आधार परू ा नभएका िव ालयलाई
क ा १-३ स मको िव ालयका पमा कायम गरी स चालन गन । य ता िव ालयलाई निजकको िव ालयको
िव ता रत क ाको पमा स चालन गन पिन सिकने ।
(ग) क ा १-८ स चालन हने आधारभतू िव ालयका पमा तर बृि भई स चालनमा आउन आधारह परू ा
नभएका िव ालयलाई ाथिमक िव ालयका पमा स चालन गन । य ता िव ालयलाई निजकको िव ालयको
िव ता रत क ाको पमा स चालन गन पिन सिकने ।
(घ) क ा ९-१० स म स चालन हने मा यिमक िव ालयको पमा तर बृि भई स चालनमा आउन आधारह परू ा
नभएका िव ालयलाई आधारभतू िव ालयको पमा स चालन गन ।
(ङ) क ा ११- १२ अनुमित/ वीकृ ित िलई यनू िव ाथ सङ् या भई आधारभतू भौितक सिु वधा समेत नभएका
िव ालयह क ा १० स मको मा यिमक िव ालयको पमा स चालन गन ।
३. कुनै िव ालयमा देहायको िव ाथ सङ् या कायम नरहेमा र भिव यमा पिन उ िव ाथ सङ् या पु ने पया आधार
नदेिखएमा य तो िव ालय ब द गरी अक पायक पन िव ालयमा समायोजन गनः
क ा
१-३
१-५
६-८
९-१२
िव ाथ सङ् या
२०
२५
२५
५०
तर निजकको दरू ीमा अ य िव ालय नभएको तथा अल गै ब ती भएको भौगोिलक िवकटता भएमा य तो िव ालयको
क ावा तह घटाउने वा अ य उपयु िवक प अपनाउने ।
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प र छे द-३
समायोजन हने िव ालयको नामाकरण
१. गािभने िव ालयको नाम गािभएको िव ालयको नामको पछाडी थप गरी नामाकरण गन वा दईु वटै िव ालय
यव थापन सिमितको सहमितमा कुनै नाम कायम गन ।
२. एक करण हने िव ालयको नामाकरण गदा बढी िव ाथ सङ् या भएको िव ालयको नामका पछाडी कम िव ाथ
सङ् या भएको िव ालयको नाम जोडी नामाकरण गन वा दईु वटै िव ालय यव थापन सिमितको सहमितमा कुनै
नाम कायम गन ।
३. दईु भ दा बढी िव ालयह आपसमा गािभइ वा एक करण भई नयाँ ठाउँ मा िव ालय थापना हने अव था भएमा
राि यता, थानीयता र ऐितहािसकता झि कने सािबकको नाम वा नयाँ नाम रा ने ।
प र छे द-४
िव ालय समायोजन पिछ गनुपन भौितक यव थापन
१. िव ालय समायोजनप ात िव ालयमा रहेको चल अचल स पि को यव थापन देहाय अनसु ार हने गरी स बि धत
वडा य को सम वयमा स प न गनपनछ
। यस कायमा समायोजन भएका िव ालयका यव थापन सिमितका
ु
धाना यापक, िश क र कमचारीह ले आव यक सहयोग गनपनछ
ु ।
(क) गािभने िव ालयको सबै चल अचल स पि दािखल खारे ज गरी गािभएको वा नयाँ कायम हने िव ालयको
नाममा कायम गन ।
(ख) गािभने िव ालयमा रहेका फिनचर, पाठ्यसाम ी लगायतका अ य शैि क साम ी गािभएको/नयाँ कायम भएको
िव ालयको नाममा िज सी दािखला गनपनछ
ु ।
(ग) िव ालय समायोजन वा गािभएपिछ गािभएको िव ालयमा रहेका शैि क योजनमा काम नला ने परु ाना शैि क
साम ी र मालसामानको िववरण तयार गरी य ता मालसामानको सालाखाला यनू तम् मू य कायम गरी स बि धत
वडाको िसफा रस सिहत आव यक कारवाहीका लािग नगरपािलकाको कायालयमा पेश गनुपनछ र
नगरपािलकाको कायालयले समथन गरे को मू यमा िललाम गरी ा हन आएको रकम िव ालयको कोषमा ज मा
गनपनछ
ु ।
(घ) िव ालय समायोजन वा गािभएपिछ गािभएको िव ालयको आय आजनमा योग भएका ज गा जिमनमा कृ िष,
पशपु ालन, यावसाियक खेती ग रएको रहेछ भने यसको िनर तरताको लािग गािभएको िव ालयले योजना बनाइ
वडा कायालयको िसफा रस सिहत नगरपािलकाको कायालयमा पेश गनु पनछ र नगरपािलकाले िदएको िनदशन
अनसु ार गनु पनछ ।
(ङ) अनम
ु ित वा वीकृ ित र ग रएको वा ब द ग रएको िव ालयको चल अचल स पि नगर िश ा सिमित र
नगरपािलकाको िश ा शाखाको िसफा रसमा निजकको िव ालय वा गािभएको िव ालयले योग गन पाउनेछ ।
प र छे द-५
िव ालय समायोजन पिछ गनुपन शैि क तथा अ य यव थापन
१. िव ालय समायोजन प ात िव ालयको शैि क र अ य यव थापन देहाय अनसु ार गनपनछः
ु
(क) गािभने िव ालयका धाना यापक लगायत सबै िश क र कमचारीह लाई गािभएको िव ालयका िश क र
कमचारीका पमा स वा कायम ग रनेछ ।
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(ख)
(ग)

(घ)

(ङ)

आव यकताभ दा बढी भएका िश क दरव दीलाई नगरपािलकाको पल
ु दरव दीका पमा राखी अक यव था
नभएस मको लािग समायोजन भएकै वा गािभएकै िव ालयमा कामकाज गन लगाउन सिकनेछ ।
आव यकता भ दा बढी िश क सङ् या रहन गएमा निजकै को पायक पन िव ालयमा आव यकताका
आधारमा स वा गरी पद थापन ग रनेछ । तर थप दरव दीको आव यकता देिखएमा दरव दी िमलान वा िवतरण
गदा समायोजनबाट कायम भएका िव ालयलाई ाथिमकता िदइनेछ ।
िव ालय समायोजन प ात अक यव था नभएस मका लािग गािभने िव ालयको यव थापन सिमित र अ य
सिमितह वतः िन कृ य हनेछन् र गािभएको िव ालयमा रहेको यव थापन सिमितले नै तोिकएको कामकाज
गनछ । तर, गािभएको िव ालयको यव थापन सिमितको बैठकमा गािभने िव ालयको यव थापन सिमितका
पदािधकारीह लाई अिनवाय आम ण गनपनछ
। साथै गािभएको िव ालयको यव थापन सिमितमा
ु
कानूनबमोिजम मनोिनत गनपन
ु पद र रहेको भए गािभने िव ालयका यव थापन सिमितका
सद यह म येबाट मनोिनत गनुपनछ ।
िव ालय समायोजन प ात िव ालय कमचारी र बालिवकास सहयोगी कायकताको सङ् या तोिकएभ दा बढी
हन गए तापिन नगरपािलकाले सबै कमचारी र बालिवकास सहयोगी कायकताको सेवासिु वधा र पदीय
हैिसयतमा कुनै कटौती वा ितकुल भाव पन गरी काय गन छै न । तर, आव यकताका आधारमा स वा वा
थाना तरण गरी अक िव ालयमा कामकाज गन लगाउन सिकने छ ।

प र छे द-६
िव ालय समायोजनका लािग अपनाउनु पन ि यागत चरणह
१. िव ालयह को समायोजन गदा नगरपािलकाले देहायका ि यागत चरणह अपनाउनेछः
(क) कायपािलकाले िव ालय समायोजनका लािग कायदल बनाउन स ने,
(ख) नगरपािलकामा रहेको िव ालय र िश क स ब धी त याङ्क अ ययन तथा िव े षण गन,
(ग) समायोजन आव यक देिखएका िव ालयह को थलगत अ ययन गन,
(घ) िव ालयका सरोकारवालाह (वडा अ य , िव. य.स., िश.अ.सं., िश क, अिभभावक, बुि जीवी, आिद) सँग
अ ति या र सझु ाव सङ्कलन गन,
(ङ) िश ा शाखा वा नगर िश ा सिमितको राय एवम् िसफा रसका आधारमा कायपािलकाबाट समायोजन स ब धी
िनणय गन
प र छे द-७
िविवध
१. समायोजन हने वा गािभने िव ालयका सरोकारवाला समदु ायले गािभएको िव ालय भवनमा िशशु क ा, वैकि पक
िश ा, सामदु ाियक वाचनालय, सामदु ाियक िसकाइ के वा य तै अ य सामदु ाियक शैि क काय म स चालन गन
चाहेमा कायपािलकाको िनणयबमोिजम य ता काय म स चालन गन स नेछन् ।
२. समायोजन भै स चालनमा नरहेका िव ालय भएको थानमा पुनः िव ालय स चालनका लािग यनू तम िव ाथ सङ् या
भएमा र िव ालय आव यक देिखएमा िव ालय स चालन गन नगरपािलकाले अनुमित िदन स नेछ ।
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३. िव ालय समायोजन, एक करण वा गािभएपिछ उ िव ालयमा भवन, शौचालय, फिनचर आिद भौितक सिु वधा िव तार
एवम् िनमाण गन अ याव यक भएमा उ कायको लािग ा अनदु ान िवतरण गदा नगरपािलकाले पिहलो ाथिमकता
ममा उपल ध गराउनुपनछ ।
४. िव ालय समायोजन, एक करण वा गािभएपिछ उ िव ालयमा पवू ाधार िवकासको कायलाई स बि धत वडाले समेत
िवशेष ाथिमकता िदनपु नछ ।
-०-
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