
 

 
 

शिवराज राजपत्र 
शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग – २ 
शिवराज नगर का्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको लनरे्दशिका 

सवयसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ को (ज) र नगर शिक्षा ऐन, 

२०७६ को र्दफा ६३ को उपर्दफा ७ िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग गरी शिवराज 
नगरका्यपालिकािे ्ो स्थानी् ववद्याि् सिा्ोजन तथा शिक्षक र्दरबन्र्दी लििान 

का्ायन्व्न लनरे्दशिका, २०७९ जारी गरेको छ । 
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ववद्याि् सिा्ोजन तथा शिक्षक र्दरबन्र्दी लििान का्ायन्व्न लनरे्दशिका, २०७9 
 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/01 

प्रस्तावनाः 
शिवराज नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्रारशभभक बाि कक्षा रे्दशख कक्षा १२ सभिको ववद्याि् शिक्षािाई 
गणुस्तरी् र सि्ानकूुि बनाउन र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी ववद्याि्हरूिाई एउटा ववद्याि्िा गाभी 
ववद्याि् सिा्ोजन र ववद्याथी संख्ाको अनपुातिा शिक्षक व््वस्थापन गनय र्दरबन्र्दी लििान सभबन्धी 
का्यिाई व््वशस्थत रूपिा अगालड बढाउनका िालग स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ 
को (ज) र नगर शिक्षा ऐन, २०७६ को र्दफा ६३ को उपर्दफा ७ िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग गरी 
शिवराज नगरका्यपालिकािे ्ो लनरे्दशिका जारी गरेको छ। 
 

  

पररच्छेर्द– १ 

संशक्षप्त नाि र प्रारभभ 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभः 
(१) ्स लनरे्दशिकाको नाि ववद्याि् सिा्ोजन तथा शिक्षक र्दरबन्र्दी लििान का्ायन्व्न 

लनरे्दशिका, २०७९ रहेको छ।  

(२) ्ो लनरे्दशिका शिवराज नगरपालिका अन्तगयतका सभपूणय सािरु्दाव्क र संस्थागत गरी र्दबैु 
प्रकारका ववद्याि्को हकिा िागू हनुेछ।  

२. ववष् वा प्रसङगिे अको अथय निागेिा ्स लनरे्दशिकािाः 
 (क) “िन्त्राि्” भन्नािे शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रलबलध िन्त्राि् सभझन ुपछय।  

 (ख) “ववभाग” भन्नािे शिक्षा तथा िानव स्रोत ववकास केन्र सभझन ुपछय।  

 (ग) “ऐन” भन्नािे शिक्षा ऐन, २०२८ सभझन ुपर्दयछ ।  

 (घ) “लन्िाविी” भन्नािे शिक्षा लन्िाविी, २०५९ (संिोधन सवहत) सभझन ुपर्दयछ।  

 (ङ) “नगर शिक्षा ऐन” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ सभझन ुपछय। 

 (च) “ववद्याि् सिा्ोजन” भन्न्नािे नगर शिक्षा ऐनको र्दफा ६३ को उपर्दफा ७ र स्थानी् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ को ज अनसुार र्दईु वा र्दईु भन्र्दा वढी 
ववद्याि्हरू एक आपसिा गाभ्ने वा एक आपसिा गाभी न्ााँ ववद्याि् स्थापना गने वा 
ववद्याि्को तह वा कक्षा घटाउने बढाउने वा ववद्याि् बन्र्द गने सिेतको का्यिाई 
जनाउाँछ।  

 (छ) “र्दरबन्र्दी लििान“ भन्नािे ववद्याथी संख्ा कि भई ववद्याि् सिा्ोजन भएका र ्स 
लनरे्दशिका बिोशजि शिक्षक ववद्याथी अनपुात कि भएका शिक्षकहलािाई र्दरबन्र्दी कि भएका 
वा कुनै प्रकारको र्दरबन्र्दी नभएका ववद्याि्हलािा व््वस्थापन गने का्यिाई सभझन ुपर्दयछ।  

 (ज) “नगरपालिका“ भन्नािे शिवराज नगरपालिकािाई सभझन ुपर्दयछ। 
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 (झ) “नगर शिक्षा सलिलत“ भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ र्दफा ९ बिोशजि 
गठन भएको सलिलतिाई सभझन ुपर्दयछ। 

 (ञ) “वडा शिक्षा सलिलत“ भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ र्दफा ११(१) 
बिोशजि गठन भएको सलिलतिाई सभझन ुपर्दयछ। 

 

पररच्छेर्द–२ 

ववद्याि् सिा्ोजन सभबन्धी व््वस्था 
३. ववद्याि् सिा्ोजन गने का्यववलधः 

(१) ्ो लनरे्दशिका प्रारभभ हुाँर्दाका बखत सञ्चािनिा रहेका ववद्याि् िध््े एक ववद्याि् अको 
ववद्याि्को नशजक रू्दरीिा रहेर सीलित जनसङ्खख्ािाई सेवा पु् ायएका तर आधारभतू ववद्याि् 
(कक्षा १–३ वा १–५ वा १–८) ववद्याि्का रूपिा सञ्चािन गनयका िालग न््ूनति 
आधारहरू पलन परुा हनु नसक्ने ववद्याि्िाई नशजकको ववद्याि्साँग गाभी सञ्चािनिा 
ल््ाईनेछ। 

(२) िाध््लिक तह (कक्षा ९–१० वा ९–१२) सञ्चािनिा रहेका ववद्याि्हरूका िालग पलन ्ो 
व््वस्था िागू हनुेछ।  

(३) ववद्याि् सिा्ोजन वा गाभ्ने सभबन्धी ऐन तथा लन्िाविी र ्स लनरे्दशिकाको व््बस्था 
का्ायन्व्न गने सभबन्धिा कुनै दद्वलबधा भएिा नगरपालिकािे लनणय्  प्रकृ्ािा सरिीकृत 
गनेछ।  

(४) ववद्याि् सिा्ोजन र र्दरबन्र्दी लििानका िालग आवश््क सह्ोग जटुाउन नगरपालिकािे 
सभबशन्धत लनका्हरूसंग सिन्व् र सहका्य गनेछ। 

(५) नगरपालिकाबाट ववद्याि् सिा्ोजन र र्दरबन्र्दी लििानका का्यक्रिको अनगुिन,िूल््ाङ्कन 
तथा उपिशधधको सिीक्षा गरी आगािी का्यक्रििाई िागय लनरे्दिन गनय सक्नेछ। 

(६) ववद्याि् सिा्ोजनका आधारहरूः (१) ऐनको र्दफा ६३ को उपर्दफा ७ र स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन,२०७४ िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग गरी नगर शिक्षा सलिलतिे र्दईु वा र्दईुभन्र्दा 
बढी सािरु्दाव्क ववद्याि्हलािाई गाभी एउटा ववद्याि्िा का्ि गनय वा स्थान पररवतयन गनय 
वा तह तथा कक्षा घटाउाँन रे्दहा्को आधारिा गनय सवकने छः  

(क) र्दईु वा सोभन्र्दा बढी ववद्याि्को परीसर एक आपसिा जोलडएको,  
(ख) र्दईु वा सोभन्र्दा बढी ववद्याि् बीचको पैर्दि रू्दरी ३० लिनेट भन्र्दा कि रहेको,  
(ग) कुनै ववद्याि्िा रे्दहा्को ववद्याथी सङ्खख्ा का्ि नरहेिा र भववष््िा पलन उक्त 

ववद्याथी सङ्खख्ा पगु्ने प्ायप्त आधार नरे्दशखएिा  

क्र.सं. कक्षा न््ूनति ्ववद्याथी संख्ा कैवफ्त 

१ बािववकास केन्र १५ 
 

२ १–३ ६० 
 

३ १–५ १०० 
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४ ६– ८ ६० 
 

५ ९–१० ५० संस्थागत ४० 

६ ११–१२ ५० संस्थागत ४० 

तर नशजकको रू्दरीिा अन्् ववद्याि् नभएको तथा अिग्गै वस्ती भएको भौगोलिक 
ववकटता भएिा त््स्तो ववद्याि् र र्दरुी आधा घण्टा भन्र्दा कि भएको तर न््ूनति 
ववद्याथी संख्ा पगेुिा ववद्याि् गाभ्न बाध्् पाररने छैन।  

(घ) नशजकको रू्दरीिा रहेका र आपसिा गाभीएर उच्च तहको ववद्याि्को हैलस्त प्राप्त 
गनय चाहने र्दईु वा सोभन्र्दा बढी ववद्याि्।  

(ङ) जनसङ्खख्ा वृवि र्दर कि भएको, जनसङ्खख्ा ववृि घट्र्दो र्दरिा भएको र भववष््िा 
पलन जनसङ्खख्ा नबढ्ने खािको सिरु्दा्िा स्थापना भएका र्दईु वा सोभन्र्दा बढी 
ववद्याि्हरू।  

(च) भौगोलिक रूपिे ववकटता नभएको अवस्था। 

(छ) र्दईु वा रू्दई भन्र्दा वढी ववद्याि् गाभी न्ााँ ववद्याि् स्थापना गनय, ठाउाँ पररवतयन 
गनय वा तह तथा कक्षा घटाउाँनका िालग सभवशन्धत ववद्याि् र स्थानी् तहको 
रा्िा नगर शिक्षा सलिलतिे तोवकएको स्थानिा ववद्याि् स्थापना वा कक्षा तथा 
तह घटाउने का्य गनेछ   

(ज) ववद्याि् गालभए पलछ का्ि भएको ववद्याि्को नाििा गालभन े ववद्याि्हरूको 
सबै चि अचि सभपशि र्दाशखि खारेज गरी न्ााँ का्ि हनुे ववद्याि्को नाििा 
का्ि गनयका िालग नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा िािपोत का्ायि्िा 
पठाउन ुपनेछ।  

(झ) खण्ड (ज) बिोशजि सभपशि र्दाखेि खारेज भएको ध्होराको जानकारी 
नगरपालिकािे िन्त्राि् र शिक्षा  ववभाग सिेतिाई जानकारी दर्दन ुपनेछ।  

(ञ) एक भन्र्दा बढी प्रारशभभक बािवकास केन्र भएका ववद्याि् र हाि सिरु्दा्िा 
सञ्चािनिा रहेका कलनष्ठ बािववकास केन्र नशजकको बािववकास केन्र नभएको 
ववद्याि्िा नगर शिक्षा सलिलतिे गाभ्नको िालग लसफाररि गररनेछ।गालभएको 
बािववकास केन्रिा काि गने सह्ोगी का्यकताय स्वतः सिा्ोजन हनुे गरी 
व््वस्थापन गररन े छ।  

(ट) नगरपालिकालभत्र सञ्चालित र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थागत ववद्याि्हलािे 
ववद्याि् गाभ्नका िालग ववद्याि् व््वस्थापन सलिलतको लसफाररस सवहत िाग भै 
आएिा नगर शिक्षा सलिलतिे त््स्ता ववद्याि्हलािाई गाभ्न सक्ने छ।  

(ठ) उपर्दफा (ट) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन नगरपालिकालभत्र सञ्चािनिा 
रहेका संस्थागत ववद्याि्हलािे नगर शिक्षा ऐनिे लनधायरण गरेको न््ूनति पूवायधार 
पूरा नगरेिा नगर शिक्षा सलिलतिे त््स्ता ववद्याि्हलाको स्थिगत अनगुिन गरी 
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लन्िानसुार न््ूनति पूवायधार भएको नपाएिा ववद्याि्को सञ्चािकको रा् लिई 
गाभ्न वा बन्र्द गनय सक्नेछ। 

(ठ) संस्थागत ववद्याि्हलािे साववकको शजल्िा शिक्षा का्ायि् वा नगरपालिकाबाट 
प्राप्त अनिुलत अनसुारको तह वा कक्षा सञ्चािन गरेको नपाईएिा नगर शिक्षा 
सलिलतिे त््स्ता ववद्याि्को सञ्चािनिा नआएको तह वा कक्षा घटाउन सक्नेछ।  

४. र्दरबन्र्दी लििानका आधारहलाः नगर शिक्षा सलिलतिे प्रारशभभक बाि कक्षारे्दशख कक्षा ५ सभि 
सञ्चािन भएका ववद्याि्िा न््ूनति लापिा प्रलत कक्षा एक जना शिक्षक रहने गरी र िालथल्िो 
कक्षाहलािा ववष्गत लापिा शिक्षक व््वस्थापन गने का्यिाई अगाडी बढाउनेछ।शिक्षक ववद्याथी 
अनपुात कि भएका शिक्षकहलािाई र्दरबन्र्दी कि भएका वा कुनै प्रकारको र्दरबन्र्दी नभएका 
ववद्याि्हलािा शिक्षक व््वस्थापन गनय र्दरबन्र्दी लििानका रे्दहा्का आधारहला लिईनछे।  
(क) र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी ववद्याि्हला एक आपसिा गालभएिा 
(ख) शिक्षक ववद्याथी अनपुात तपसीिको भन्र्दा कि भएिा 

क्र.सं. कक्षा न््ूनति ्
ववद्याथी संख्ा कैवफ्त 

१ बािववकास केन्र १ 
 

२ १–३ ३ 
 

३ १–५ ५ 
 

४ ६– ८ ३ भाषा, गशणत र ववज्ञान र सािाशजक अलनवा्य 
५ ९–१० ५ भाषा, गशणत र ववज्ञान र सािाशजक अलनवा्य 
६ ९–१२ ७ भाषा, गशणत र ववज्ञान र सािाशजक अलनवा्य 

तथा ऐशच्छक ववष् 

(ग) ्स लनरे्दशिकािा उल्िेशखत न््ूनति शिक्षक र्दरबन्र्दी संख्ा भन्र्दा बढी भएका ववद्याि्िा 
शिक्षक ववद्याथी अनपुात रे्दहा् बिोशजि भएिा तहगत वा ववष्गत लापिा कलनष्टताका 
(लन्शुक्त) आधारिा नशजकको उही वडाको ववद्याि् वा नशजकको वडाको ववद्याि्िा 
र्दरबन्र्दी सवहत शिक्षकिाई व््वस्थापन गररनछे।  

क्र.सं. कक्षा शिक्षक ववद्याथी अनपुात 

१ बाि ववकास केन्र १:२० 

२ १–३   १:२० 

३ १–५ १:२० 

४ ६– ८ १:२० 

५ ९–१० १:२५ 

६ ११–१२ १:२५ 
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(घ) कुनै पलन प्रकारको र्दरबन्र्दी नभएका तर न््ूनति ववद्याथी संख्ा भई सञ्चािनिा आईरहेका 
ववद्याि्हलािा र्दरबन्र्दी लििानका क्रििा शिक्षक व््वस्थापनिा प्राथलिकतािा राशखनछे।  

(ङ) शिक्षक ववद्याथी अनपुात कि भएका ववद्याि्िा का्यरत तहिा तोवकएको भन्र्दा िालथल्िो 
तहको ्ोग््ता भएको शिक्षकिाई िालथल्िो कक्षा सञ्चािन भएको नशजकको ववद्याि्िा 
शिक्षक स्व्ंको इच्छािे जान चाहेिा तहगत वा ववष्गत लापिा शिक्षक व््वस्थापन हनुे 
गरी र्दरबन्र्दी लििान गररने छ। 

(च) लन्िाविी अनसुार ्ोग््ता भएका शिक्षकिाई प्रधानाध््ापकको लापिा व््वस्थापन गनय र 
्ोग््ता नपगेुिा तहगत वररष्ठताका आधारिा लनलिि प्रधानाध््ापकको लापिा व््वस्थापन गनय 
ववद्याि् व््वस्थापन सलिलतिाई उिरर्दा्ी बनाइन े छ।र्दरबन्र्दी लििानका क्रििा सिेत 
प्रधानाध््ापक व््वस्थापनिाई जोड दर्दईनछे।  

५. ववद्याि्को स्तर ववृिका िालग हनु ेसिा्ोजनः 
(१) आधारभतू र िाध््लिक ववद्याि्का लापिा हाि सञ्चािनिा रहेका तर स्तर ववृि गनय 

आवश््क रे्दशखएका र सिा्ोजनका िालग आधार पूरा नभएका ववद्याि्का िालग लनभन 
लिशखत ववकल्प छनोट गनय दर्दई सिा्ोजन गररनेछः,  

(क) कक्षा १–३ सभि सञ्चािन हनुे प्रारशभभक ववद्याि्का रूपिा स्तर वृवि गने 
न््ूनति आधार पूरा नभएका ववद्याि्िे सिरु्दा् र स्थानी् लनका्साँगको 
सहका्यिा प्रारशभभक बाि ववकास केन्र्दको लापिा सञ्चािन हनु े ववकल्प छान्न 
पाउनेछन।्  

(ख) कक्षा १–५ सभि सञ्चािन हनुे ववद्याि्का लापिा स्तर वृवि गनय आधार पूरा 
नभएका ववद्याि्िे कक्षा १–३ सभिको प्रारशभभक ववद्याि्का लापिा सञ्चािनिा 
रहन पाउनेछन।्  

(ग) कक्षा १–८ सभि सञ्चािन हनुे आधारभतू ववद्याि्का रूपिा स्तर वृवि भई 
सञ्चािनिा आउन आधारहरू पूरा नभएका ववद्याि्िे कक्षा १–५ का रूपिा 
सञ्चािन हनु पाउनेछन।्  

(घ) कक्षा ९–१० सभि सञ्चािन हनुे िाध््लिक ववद्याि्को लापिा स्तरवृवि भई 
सञ्चािनिा आउन आधारहरू पूरा नभएका ववद्याि्िे आधारभतु ववद्याि्को 
लापिा सञ्चािन हनु पाउने छन।्  

(ङ) कक्षा ११–१२ सभि अनिुलत/स्वीकृलत लिई न््ून ववद्याथी भई आधारभतू भौलतक 
सवुवधा सिेत नभएका ववद्याि्हरू कक्षा १० सभि िाध््लिक ववद्याि्को लापिा 
सञ्चािन हनु पाउने छन।्  
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६. सिा्ोजन हनु ेवा गालभएका ववद्याि्को नािाकरणः 
(१) र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी ववद्याि्हरू आपसिा गाभीएर  न्ााँ ठाउाँिा ववद्याि् स्थापना हनुे 

भएिा रावि्ता, स्थालन्ता र ऐलतहालसकता झशल्कने साववकको नाि वा न्ााँ नाि राख्न 
सवकनछे, तर, लन्िाविीको लन्ि १५४ को ववद्याि्को नािाकरण सभबन्धी ध्वस्था 
अनसुार कुनै ध्शक्त, स्िारक वा ऐलतहालसक चीजवस्तकुो नािबाट ववद्याि्को नाि राशखएको 
रहेछ भने ध्शक्त, स्िारक वा ऐलतहालसक चीजवस्तकुो नािबाट ववद्याि्को नाि राख्नपुनेछ।  

(२) सिा्ोजन हनुे वा गालभने ववद्याि्का सरोकारवािा सिरु्दा्िे स्थानी् लनका् र 
नगरपालिकाको लसफाररसिा गालभएको ववद्याि् भवनिा शिि ु कक्षा, वैकशल्पक शिक्षा, 
सािरु्दाव्क लसकाइ केन्र वा वाचनाि् वा स्थानी् तहको आवश््कता अनसुारका अन्् 
का्ायि् वा का्यक्रिहला सञ्चािन गनय सवकनेछ।  

(३) सिा्ोजन भै सञ्चािनिा नरहेका ववद्याि् भएको स्थानिा भववष््िा पनुः ववद्याि् 
सञ्चािनका िालग न््ूनति ववद्याथी सङ्खख्ा भएिा र ववद्याि् आवश््क रे्दशखएिा ववद्याि् 
सञ्चािन गनय नगरपािकािे अनिुलत दर्दन सक्नछे।  

 

पररच्छेर्द–३ 

भौलतक,  िैशक्षक व््बस्थापन र अनरु्दान सभबन्धी व््वस्था 
७. ववद्याि् सिा्ोजन पलछ गनुय पने भौलतक व््बस्थापनः 

(१) ववद्याि् सिा्ोजन वा गलभएपलछ उक्त ववद्याि्िा रहेका फलनयचर, पाठ्यसािग्री िगा्तका 
अन्् िैशक्षक सािग्री गालभएको ववद्याि्को नाििा शजन्सी र्दाशखिा गनुयपनेछ।  

(२) ववद्याि् सिा्ोजन वा गलभएपलछ गालभएको ववद्याि्िा रहेका िैशक्षक प्र्ोजनिा काि 
निाग्ने परुाना िैशक्षक सािग्री र िाि सािानको वववरण त्ार गरी त््स्ता िाि सािानको 
सािाखािा न््ूनति ् िूल्् का्ि गरी आवश््क कारबाहीका िालग ववद्याि् ध्वस्थापन 
सलिलतिे सिथयन गरेको िूल््िा लििाि गरी प्राप्त हनु आएको रकि ववद्याि्को कोषिा 
जभिा गनुय पनेछ। 

(३) ववद्याि् सिा्ोजन वा गलभएपलछ गालभएको ववद्याि्को आ् आजयनिा प्र्ोग भएका जग्गा 
जलिनिा कृवष, पिपुािन, ध्ावसाव्क खेती गररएको रहेछ भने त््सको लनरन्तरताको िालग 
गालभएको ववद्याि्िे गालभने ववद्याि्िा ्ोजना सवहत पेि गनुयपनेछ।  

(४) अनिुलत वा स्वीकृलत रद्द गररएको वा बन्र्द गररएको ववद्याि्को चि अचि सभपशि नगर 
शिक्षा सलिलतको लसफररसिा नशजकको ववद्याि् वा गालभएको ववद्याि्िे प्र्ोग गनय पाउन े
छ।  
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८. प्रोत्साहन अनरु्दान दर्दइनःे 
(१) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी ववद्याि् एक आपसिा साि्ोजन भई गालभएिा त््सरी गालभएका 

ववद्याि्को भौलतक एवि ् िैशक्षक सवुवधा व््वस्थापनको िालग आगािी आलथयक बषय 
२०७९।८० को बजेटिा पूरै ववद्याि् गालभएिा एक पटकका िालग िात ृ ववद्याि्िाई 
प्रोत्साहन अनरु्दान उपिधध गराइने छ।  

(२) ववद्याि् सिा्ोजन वा गलभएपलछ उक्त ववद्याि्िा भवन, िौचाि्, फलनयचर आदर्द लनिायण गनय 
अत््ावश््क भएिा उक्त का्यको िालग संघ, प्ररे्दि वा नगरपालिकािा भौलतक सवुवधा 
ववस्तारको िीषयकिा आउने अनरु्दान पवहिो प्राथलिकता क्रििा उपिधध गराउन ुपनेछ।  

९. ववद्याि् सिा्ोजन पलछ गनुय पने िैशक्षक व््बस्थापनः 
(१) ववद्याि् सिा्ोजन पलछ वा तह वा कक्षा घटाइए पलछ ववद्याि्िा आवश््क्ता भन्र्दा बढी 

भएका शिक्षकिाई नगर शिक्षा सलिलतको पिु र्दरवन्र्दीिा राखी अको व््वस्था नभए सभिको 
िालग सिा्ोजन भएकै वा गालभएकै ववद्याि्िा कािकाज गनय िगाउन सवकने छ।  

 (२) गालभएको ववद्याि्िा आवश््क भन्र्दा बढी शिक्षक सङ्खख्ा रहन गएिा नशजकैको पा्क पने 
ववद्याि्हरूिा आवश््कता र र्दफा ५ ग िा भएको व््वस्थाका आधारिा नगर शिक्षा 
सलिलतको लसफाररसिा पर्दस्थापना गररनेछ। 

 (३) ववद्याि् सिा्ोजन गर्दाय बन्र्द भएका स्वीकृत प्राप्त ववद्याि्को तहगत सङ्खख्ा 
नगरपालिकाको पिुिा रहने छ। त््सरी पिुिा रहेको ववद्याि् सङ्खख्ािा नबढाई 
नगरपालिकालभत्र नक्साङ्कनका आधारिा ववद्याि् खोल्न आवश््क रे्दशखएिा र पवुायधार पूरा 
भएको खण्डिा नगर शिक्षा सलिलतिे ववद्याि् सञ्चािनको िालग अनिुलत दर्दन सक्नछे।  

१०. ववद्याि् सिा्ोजन पलछ गनुय पने अन्् व््बस्थापनः 
(क) ववद्याि् सिा्ोजन पलछ सिा्ोजन भई जाने ववद्याि्को कियचारी सिेत स्वतः सिा्ोजन 

भएको िालननेछ। सिा्ोजन हनु े ववद्याि्को कियचारीको व््वस्थापन अको व््वस्था 
नहञु्जिेसभि गालभएर जान े ववद्याि्िा नै करारिा व््वस्थापन गनय सो अनरु्दान कोटा 
नगरपालिकाको पिुिा राशखनेछ। सो वडािा वा नशजकको वडाको कुनै ववद्याि्को उही 
पर्दको कियचारीको पर्द अलनवा्य अवकाि वा अन्् कारणिे ररक्त भएिा त््स्ता फशजििा 
रहेका कियचारीिाई व््वस्थापन गरी पिुिा रहेको अनरु्दान कोटा स्वतः खारेजी हनुछे। 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववद्याि् सिा्ोजन सभबन्धी नगरपालिका अन्तगयतका लनका्हरूको काि 

११. ववद्याि् व््वस्थापन सलिलतको कािः 
(१) ववद्याथी संख्ा कि भई ववद्याि्िा शिक्षक व््वस्थापन गनय असशजिो भएको भलन आफ्नो 

ववद्याि्को सेवा के्षत्रलभत्रका बािबालिकाहलाको पहुाँच ववद्याि्िा सहज हनुे गरी नशजकको 
ववद्याि्िा सिा्ोजन गने तथा तह वा कक्षा घटाउने लनणय्  गने वा नगर शिक्षा सलिलतिाई 
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रा् पेि गने तथा ववद्याि् सिा्ोजन तथा र्दरबन्र्दी लििान सभबन्धी का्यिा सह्ोग गनुय 
ववद्याि् ध्वस्थापन सलिलतको र्दाव्त्व हनुेछ ।  

१२. स्रोत ध्शक्तको कािः 
(१) ववद्याि् सिा्ोजन तथा र्दरबन्र्दी लििान सभबन्धी का्यक्रि का्ायन्व्नका िालग 

सरोकारवािाहरूको अन्तवक्रय ्ा, भेिा तथा जागरण सभबन्धी का्यक्रि सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(२) ववद्याि् व््वस्थापन सलिलत र शिक्षक अलभभावक संघिाई ववद्याि् सिा्ोजन तथा र्दरबन्र्दी 
लििान सभबन्धी का्यक्रि का्ायन्व्नका िालग वक्र्ािीि बनाउन ेका्यक्रि सञ्चािन गरी 
प्रगती वववरण नगरपालिकािा पेि गनुय पनेछ।  

(३) ववद्याि् सिा्ोजन तथा र्दरबन्र्दी लििान सभबन्धी का्यक्रि का्ायन्व्न अवस्थाको िालसक 
लापिा अनगुिन, सपुररवेक्षण तथा लनरीक्षण गरी र िूल््ाङ्कन गरी नगरपालिकािा पेि गनुय 
पनेछ।  

१३. वडा शिक्षा सलिलतको कािः 
(१) ववद्याि् सिा्ोजन वा गाभ्ने सभबन्धी का्यक्रि का्ायन्व्नका िालग आफ्नो वडालभत्रका 

ववद्याि्हरूको अवस्था अध्््न गरी ववद्याि् सिा्ोजन र र्दरबन्र्दी लििान सभबन्धिा 
बैठक, छिफि र अन्तवक्र्ा का्यक्रि सञ्चािन गरी सझुावहला संकिन गने।  

(२) वडा शिक्षा सलिलतिे वडालभत्र ववद्याि् सिा्ोजन र र्दरबन्र्दी लििानको अवस्था लबश्लषेण गरी 
ववद्याि् सिा्ोजन तथा र्दरबन्र्दी लििान गनय लसफाररस गनुय पनेछ। 

१४. नगर शिक्षा सलिलतको कािः 
(१) ववद्याि् सिा्ोजन वा गाभ्ने सभबन्धी का्यक्रि का्ायन्व्नका िालग आफ्नो नगरपालिका 

लभत्रका ववद्याि्हरूको अवस्था अध्््न गरी ववद्याि् सिा्ोजन र र्दरबन्र्दी लििान 
सभबन्धिा बैठक, छिफि र अन्तवक्र्ा का्यक्रि सञ्चािन गरी सझुावहला संकिन गने।  

(२) ववद्याि् नक्सांकनका आधारिा तोवकएका स्थानिा ववद्याि् सञ्चािन गने गराउन ेका्यका 
िालग सभवशन्धत सरोकारवािाहरूको सहका्यिा ववद्याि् रहने स्थान लनधायरण गरी त््स्तो 
स्थानको जग्गाको स्वालित्व ववद्याि्का नाििा का्ि गनय लनणय्  गने।  

(३) ववद्याि् व््वस्थापन सलिलत र ववद्याि्हरूसाँग पराििय एवि ्छिफि गरी स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ र नगर शिक्षा ऐन, २०७६ को र्दफा ६ िे दर्दएको अलधकार प्र्ोग 
गरी तथा ्स लनरे्दशिकािा भएको ध्वस्था र ितयका आधारिा ववद्याि् सिा्ोजन र 
र्दरबन्र्दी लििान गनेछ।  
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पररच्छेर्द –५ 

ववववध 

१५. लनरे्दशिकािा संिोधनः नगरका्यपालिकािे सरोकारवािा लनका् वा व््शक्तहरूको परािियिा ्स 
लनरे्दशिकािा संिोधन गनय सक्नेछ। 

१६. बाशझएिा गनेः ्स लनरे्दशिकाको व््बस्था ऐन तथा लन्िाविीसाँग बाशझएिा स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ र नगर शिक्षा ऐन, २०७६ बिोशजि भएको हनुेछ।  

१७. ध्ाख्ाः ्स लनरे्दशिकािा भएका व््बस्थाको ध्ाख्ा नगरपालिकाबाट हनुेछ र नगरपालिकाबाट 
भएको व््ाख्ा नै  अशन्ति हनुेछ। 

 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


