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(स्थानीय रथाजपत्र)
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि िेमखए बिोमजिको  ऐन, मनयि, 

कथाय्षमि्ी, नीमि  सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -१
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मिद्थािय सिथायोजन ि्था दरिनदी मििथान कथाय्षमिम् २०७७

मिद्थािय सिथायोजन ि्था दरिनदी मििथान कथाय्षमिम् २०७७
	 नेपालको	संविधान	२०७२	को	धारा	२२६	अनसुचूी	८	ले	विएको	अवधकार	तथा	
सथावनय	सरकार	संचालन	ऐन	२०७४	को	िफा	११	को	उपिफा	(२)	(१)	को	(ज	)को	बुँिा	नं.	
११	र	१२	मा	भएको	वयिसथा	तथा	बदु्धभवूम	नगरपावलकाको	विक्ा	ऐन,	२०७६	को	िफा	९	
र	२४	लाई	काय्यनियन	गन्य		ऐनको	िफा	६४	बमोवजम	बदु्धभवूम	नगरकाय्यपावलकाको	बैठकले	
विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलान	काय्यविवध	२०७७	वनमा्यण	गरेको	छ	।

पररचछेद  - १
१.समंषिप्त नथाि र प्रथारमभ:-	 (१)	यस	काय्यविवधको	नाम	“मिद्थािय सिथायोजन ि्था 

दरिनदी मििथान कथाय्षमिम् २०७७”	रहकेो	छ	।
(२)	यो	काय्यविवध	तरुुनत	प्ारमभ	हुनेछ	।
२) पररभथारथा:-	विषय	िा	प्संगले	अकको	अथ्य	नलागेमा	यस	काय्यविवधमा,
				 (क)	“नगरपावलका”	भननाले	बदु्धभवूम	नगरपावलकालाई	संझन	ुपछ्य	।
	 	 	 (ख)	 “नगर	 विक्ा	 सवमवत”	 भननाले	 बदु्धभवूम	 नगरपावलकाबाट	 गवठत	 नगर	 विक्ा	

सवमवतलाई	संमझन	ुपछ्य	।
				 (ग)	“ऐन”	भननाले	सथावनय	सरकार	संचालन	ऐन,	२०७४	र	बदु्धभवूम	नगरपावलकाको	

विक्ा	ऐन,	२०७६	समतेलाई	समझन	ुपछ्य	।
				 (घ)	“प्मखु”	भननाले	बदु्धभवूम	नगरपावलकाको	प्मखुलाई	समझन	ुपि्यछ	।
				 (ङ)	 “विद्ालय”	 भननाले	 प्चवलत	 काननू	 बमोवजम	 अनमुवत	 िा	 सिीकृवत	 प्ाप्त	

सामिुावयक	िा	साि्यजवनक	विद्ालय	समझन	ुपछ्य	।
			 (च)	“सवमवत”	भननाले	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलान	प्योजनका	लावग	

गवठत	सवमवतलाई	समझन	ुपछ्य	।
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पररचछेद – २
काय्यविवधको	 काय्यनियनका	 लावग	 विद्ालय	 समायोजन	 तथा	 िरिनिी	 वमलान	 सवमवत	

समबनधी	वयिसथा
३)	 विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	 वमलान	सवमवत:-	 (१)	 विद्ालय	समायोजन	तथा	

िरिनिी	 वमलान	 काय्यलाई	 प्भािकारी	 बनाउन,	 तथयाङ्क	 संकलन,	 ट्याबलेुिन,	
वबशे्षण,	समायोजन	तथा	वमलानका	लावग	सहजीकरण	एिं	समनिय	गन्य	एक	काय्यिल	
रहने	छ	।

(२)	उपिफा	(१)	बमोवजमको	सवमवतको	गठन	िहेाय	बमोवजम	हुनेछ	।
 		(क)	नगर	प्मखु																																																																																							संयोजक
			(ख)	विक्कका	पेिागत	संघ	संगठनका	प्मखु	िा	प्वतवनवधबाट	बढीमा	३	जना							सिसय
			(घ)	विक्ा,	यिुा	तथा	खलेकुि	िाखा	प्मखु																																																			सिसय	सवचि
(३)	सवमवतको	बैठकमा	आिशयकता	अनसुार	समबवनधत	क्ेत्रका	विज्ञ	तथा	कम्यचारीलाई	

आमनत्रण	गन्य	सवकने	छ	।
(४)	सवमवतको	बैठक	आिशयकता	अनसुार	बसनेछ	।
(५)	सवमवतको	बैठक	समबनधी	अनय	काय्यविवध	सवमवत	आफैले	वनधा्यरण	गरे	बमोवजम	हुनेछ	।
४. समिमिको, कथाि, कि्षवय र अम्कथार:-	सवमवतको	काम,	कत्यवय	र	अवधकार	िहेाय	

बमोवजम	हुनेछ	:-
				(क)	समायोजन	हुने	विद्ालयहरुको	िासतविक	िसतवुसथवतका	आधारमा	यवकन	गनने	र	

सकभर	समायोजन	हुन	चाहने	विद्ालयहरुलाई	आिेिन	पेि	गन्य	लगाउने,
	 	 	 (ख)	 विद्ालय	 समायोजन	 तथा	 िरिनिी	 वमलानका	 लावग	 िासतविक	 तथयाङ्क	

संकलन,ट्याबलेुि	एिं		वबशे्षण	गनने,
				 (ग)	विद्ालय	एिम	्समिुायसंग	छलफल,	परामि्य	गनने,
			 	(घ)	विद्ालय	समायोजनका	लावग	नकिाङ्कनको	काय्य	गनने,
			 	(ङ)	समायोजन	भएका	विद्ालयहरुको	भौवतक,	िवैक्क	तथा	अनय	वयिसथापकीय	

सधुारका	लावग	नगरपावलकालाई	आिशयक	सझुाि	पेि	गनने,
				 (च)	 समायोजन	 पवछ	 बनने	 विद्ालयको	 नामाकरण	 समबनधमा	 ििुै	 विद्ालयका	
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सरोकारिालाहरुको	राय	सझुाि	सवहतको	प्वतिेिन	पेि	गनने,
				 (छ)	 समायोजन	 भएका	 विद्ालयको	 भौवतक	 पक्को	 वयिसथापन	कसरी	 गनने	 भनी	

उपयकु्त	विकलप	सवहत	प्वतिेिन	विने,
	 	 	 (ज)	 विद्ालयले	 पैि	 गरेको	 तथयाङ्कलाई	 सतयापन	 गरी	 सकेपवछ	 मात्र	 विद्ालय	

समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानको	काय्य	अगावि	बढाउने,
	 	 	 (झ)	यस	काय्यविवधमा	उललेख	भएका	 विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	 वमलानका	

आधारहर	बाहके	थप	आधारहरु	आिशयक	परेमा	पष्ुयाई	सवहत	तय	गनने,

पररचछेद -३

मिद्थािय सिथायोजन एिि ्िह र कषिथा घटथाउने आ्थारहरु
५)	 विद्ालय	 समायोजन	 एिम	् तह	 र	 कक्ा	 घटाउने	आधारहरु:-	 विद्ालय	 समायोजन	

एिमतह	र	कक्ा	घटाउने	आधारहरु	िहेाय	बमोवजम	हुनेछन:्-
(१)	विद्ालय	आउनेजाने	गन्य	लागने	समय:-	विद्ालयहरुको	िरुी	५	वकलो	वमटर	भनिा	कम	

भई	आधा	घणटा	भनिा	कम	पैिल	यात्राको	समय	लागने	िा	सिक	यातायातको	पहूचँ	
भ	ैसकूल	बस	प्योग	गरी	विद्ालय	आउन	जान	एकतफफी	आधा	घणटा	भनिा	कम	समय	
लागने	विद्ालयहरु,

(२)	 विद्ाथफी	सङ्खया:-	 विद्ालय	समायोजन	एिम	्तह	र	कक्ा	घटाउँिा	िहेाय	अनसुार	
भनिा	कम	विद्ाथफी	सङ्खया	कम	भएमा	नवजकैको	विद्ालयमा	समायोजन	गनने,

			क)	कक्ा	१-३	संचावलत		 ६०जना
			ख)	कक्ा	१-५	संचावलत		 १००	जना
			ग)	कक्ा	६-८	समचावलत		 ६०	जना
			घ)	कक्ा	९-१०	समचावलत		 ४०	जना
			ङ)	कक्ा	११-१२	संचावलत		 ४०	जना
(३)	 जनसङ्खया:-	 रावट्रिय	 जनगणना	 २०६८	 र	 बदु्धभवूम	 नगरपावलकाको	 तथयाङ्कका	

आधारमा	 घरधरुी	 घटेमा	 िा	 जनसङ्खया	 बवृ्ि	 िर	 कम	 भएका	 भगुोल	 तथा	 सेिा	
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क्ेत्रका	विद्ालयहरु,
(४)		विद्ालयको	सतर	िवृद्ध-	विद्ालयको	सतर	िवृ्िका	लावग	आिशयक	विद्ाथफी	सङ्खया,	

जनिवक्त	वयिसथापन,	भौगोवलक	अिसथा,	आिशयक	स्ोतको	कमी	र	समिुायबाट	
प्याप्त	सहयोग	हुन	नसकेका	विद्ालयहरु,

(५)	संचालनमा	कवठनाई:-	जनिवक्तको	अभाि,	विद्ाथफी	सङ्खया	घट्ि	ैगएको,	वयिसथापन	
पक्को	 अभाि,	 जनसङ्खया	 कम	 हुि	ै गएको	 र	 नवजक	 प्वतसपधफी	 विद्ालय	 भ	ै
सनचालनमा	कवठनाइ	भएका	विद्ालयहरु,

(६)	 विद्ालय	नकिाङ्कन:-	 नगरपावलकाले	 हाल	सञचालनमा	 रहकेा	सामिुावयक	तथा	
संसथागत	विद्ालयहरुको	उवचत	वयिसथापनका	लावग	वजवपएस	प्िवतमा	आधाररत	
नकिाङ्कन	तयार	गरी	िीघ्यकावलन	रुपमा	विद्ालयको	पनुवय्यिसथापन	गन्य	।

पररचछेद   -४
मिद्थािय सिथायोजन ि्था दरिनदी मििथानकथा िथामग मिमभनन पषिको भूमिकथा

	 (६)	 नगरपावलकाको	भवूमका:-	 (१)	 विद्ालय	समायोजन	तथा	 िरिनिी	 वमलानका	
लावग	नगर	विक्ा	सवमवतलाई	वनिनेिन	विने,	

								(२)	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानका	लावग	काय्यिल	गठन	गनने,
								(३)	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानका	लावग	आिशयक	बजेटको	वयिसथा	

गनने,
							(४)	विद्ालय	समायोजनका	लावग	वजवपएस	प्िवत	अनसुार	विद्ालयको	नकिाङ्कन	

गन्य	आिशयक	वयिसथा	वमलाउने,
							(५)	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानका	लावग	गवठत	काय्यिललाई	आिशयक	

सललाह	सझुाि	विने	।
(७)	नगर	विक्ा	सवमवतको	भवूमका:-	(१)	 विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	 वमलानका	

लावग	गवठत	काय्यिललाई	आिशयक	सललाह,	सझुाि	एिम	्माग्य	वनिनेिन	विने,
									(२)	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानका	लावग	थप	आधारहरु	तयार	गनने,
									(३)	काय्यिलबाट	पेि	भएको	प्वतिेिन	उपर	छलफल	गरी	काय्यपावलकामा	पेि	गनने,
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									(४)	विद्ालय	समायोजन	भ	ैसकेपवछ	समय	समयमा	अनगुमन	गरी	विद्ालयलाई	
आिशयक	पषृ्ठपोषण	विने	।

(८)	 ििा	 विक्ा	 सवमवतको	 भवूमका:-	 (१)	आफनो	 ििा	 वभत्रका	 सिै	 विद्ालयहरुलाई	
समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलानका	लावग	आिशयक	सहजीकरण	गनने,

							(२)	समायोजन	हुने	विद्ालयहरुको	पवहचान	गरी	काय्यिललाई	सहजीकरण	गनने,
(९)	समायोवजत	भ	ैजाने	विद्ालयको	भवूमका:-	(१)	समायोजोत	भ	ैजाने	विद्ालयले	विक्क,	

अवभभािक,	समाजसेिी,	विक्ा	पे्मी,	जनप्वतवनवध	तथा	विद्ालयका	बालबावलका	
सवहतको	सामवुहक	भलेा	गरी	समायोजनमा	जानकुो	कारण,	समायोजनका	सकारातमक	
पक्,	समायोजन	पश्ात	विद्ालयको	अिसथा,	समायोजन	पवछ	विद्ालयको	भौवतक	
संरचनाको	प्योग	लगायतका	वबषयबसतमुा	छलफल	गरी	वनण्यय	वलने,

(२)	भलेाले	गरेको	वनण्यय	समतेका	आधारमा	विद्ालय	वयिसथापन	सवमवतले	गावभन	जाने	
विद्ालय	र	कारण	समते	खोली	समायोजनमा	जाने	आवधकाररक	वनण्यय	गनने,

(३)	गावभन	जाने	 विद्ालयको	नाम,	 ठेगाना	तथा	गाभनका	लावग	ििुै	 विद्ालयले	गरेको	
वनण्यय	सवहत	समायोजनका	लावग	नगरपावलकामा	पेि	गनने,

(४)	विद्ालयको	समपणू्य	अवभलेख,	नगि	तथा	वजनसी	खाता	र	अनय	कागजातहरु	समोजन	
भएको	विद्ालयमा	हसतानतरण	गनने	।

(१०)	 समायोजन	 तथा	 एकीकरण	 भएपवछ	 बनने	 विद्ालयको	 भवूमका:-	 (१)	 विद्ालय	
समायोजन	िा	गावभए	पवछ	विद्ालयमा	रहकेा	फवन्यचर,	पाठ्य	सामग्ी	लगायत	अनय	
नगि	तथा	वजनसी	सामान	वजनसी	खातामा	िावखला	गनु्य	पनने,

(२)	 विद्ालय	समायोजन	िा	 गावभए	पवछ	गावभएको	 विद्ालयमा	 रहकेा	 परुाना	िवैक्क	
सामग्ी,	टुटेफुटेका	तथा	काम	नलागने	फवन्यचर	लगायतको	वििरण	तयार	गरी	तयसता	
भौवतक	सामग्ीहरु	सालाखाला	नयनुतम		मलुय	कायम	गरी	नगरपावलकामा	जानकारी	
गराउने,

(३)	 विद्ालयको	आय	आज्यनमा	 प्योग	जगगा	 प्योग	भएको	भए	 तयसको	 वनरनतरताका	
लावग	गावभएको	विद्ालयले	योजना	सवहत	नगरपावलकामा	जानकारी	विने,

(४)	समायोजन	हुने	 विद्ालयले	आपनो	सेिा	क्ेत्रका	सरोकारिालाहरुको	सामवुहक	भलेा	
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गराइ	समायोजन	हुन	आउने	विद्ालयको	वििरण	सवहत	समायोजन	पश्ात	विद्ालयले	
खलेन	ुपनने	भवूमका,	भौवतक	पक्को	अिसथा	विशे्षण	र	थप	वयिसथापन	लगायतका	
वबषयमा	छलफल	गरी	वनण्ययमा	पगुने,

(५)	 भलेाको	 वनण्यय	 पश्ात	 विद्ालय	 वयिसथापन	 सवमवतले	 समायोजनका	 लावग	
नगरपावलकामा	वनण्यय	सवहत	वनिेिन	विने,

(६)	 समायोजन	 भ	ैआएका	 विद्ालयका	 विक्क,	 कम्यचारी,तथा	 विद्ाथफीको	अवभलेख	
विद्ालयको	अवभलेखमा	अद्ािवधक	गनने	र	सो	को	जानकारी	नगरपावलकामा	विने,

(७)	विद्ालय	समायोजन	िा	गावभए	भएपवछ	विद्ालयमा	भिन,	िौचालय,	फवन्यचर	आवि	
वनमा्यण	गन्य	आिशयक	भएमा	ऊक्त	काय्यको	लागत	अनमुान	सवहत	नगरपावलकामा	
वनिेिन	विने	।

पररचछेद  - ५
मशषिक दरिनदी मििथान समबन्ी वयिस्था

११) मशषिक दरिनदी मििथान:-	 विक्क	िरिनिी	 वमलान	 िहेाय	अनसुारको	आधारमा	
गररनेछ:-

(१)	 विक्ा	 वनयमािली	 २०५९	को	अनसुचूी	 १२	 मा	 उललेख	भएको	 विद्ालयमा	 रहने	
िरिनिीका	आधारमा	२०७६	को	Flash	Report	िोस्ो	र	२०७७	को	Flash	Report	
प्थमको	 औषत	 तथयाङ्कका	 	 विक्क	 विद्ाथफी	 अनपुातका	 आधारमा	 मौजिुा	
अिसथाको	पवहचान	गनने	।

(२)	िरबनिी	पनुवि्यतरण	गिा्य	साविकमा	रहकेो	प्ाथवमक	तह	(कक्ा	एक	िवेख	पाँच	समम),	
वनमन	मा्यवमक	तह	(कक्ा	छ	िवेख	आठ	समम),	मा्यवमक	तह	(कक्ा	नौ	िवेख	िि	
समम)	र	उचच	मा्यवमक	तह	(कक्ा	एघार	र	बाह्र)	लाई	आधारको	रुपमा	वलने,

(३)	 िरिनिी	 वमलान	गिा्य	 प्ाथवमक	तह	 िवेख	कक्ा	१२	सममको	 	 राहत	अनिुान	कोटा	
समतेलाई	 गणना	 गनने	 तर	 प्ाविवधक	 धार	 संचालनमा	 रहकेा	 विद्ालयको	 अनिुान	
कोटालाई	गणना	नगनने,

(४)	 कुनै	 विद्ालयमा	 मावथललो	 तहमा	 िरिनिी	अपगु	 भएको	अिसथामा	 तललो	 तहमा	
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बढी	भएको	िरिनिी	समतेलाई	एकमषु	गणना	गरी	विक्ा	वनयमािली	२०५९	अनसुार	
नयनुतम	िरिनिी	सवुनवश्त	गरी		िरिनिी	वमलान	गनने,

(५)	विक्क	िरिनिी	थप	गिा्य	वनयमाली	अनसुार	हुन	ुपनने	विद्ाथफी	सङ्खयाको	५०	प्वतित	
भनिा	बढी	भएमा	थप	गनने	र	थप	गिा्य	प्ाथवमक	तहमा	कक्ागत	रुप	र	वन.	मा.	तथा	मा.	
तहमा	वबषयगत	रुपमा	आधार	मानने,

(६)	सेकसन	खोलन	ुपनने	अिसथा	भएमा	सो	को	यवकन	गरी	७०	जना	भनिा	बढी	विद्ाथफीका	
लावग	थप	१	विक्कको	प्सताि	गनने,

(७)	िरिनिी	वमलानको	क्रममा	कटौती	हुने	विद्ालयबाट	थपहुने	विद्ालयमा	िरिनिी	थप	
गिा्य	तहगत	रुपमा	कुनै	पवन	िरिनिी	नभएका	विद्ालयमा	पवहलो	प्ाथवमकता	विने	।

(७)	 तहगत	 रुपमा	 िरिनिी	 नभएका	 तर	 विद्ाथफी	 सङ्खया	 बढी	 भएका	 विद्ालयहरुमा	
प्ाथवमकता	विइ	िरिनिी	थप	गिदै	जाने	।

१२)  मशषिक वयिस्थापन गदथा्ष मिईने आ्थारहरु:- (१)	 विद्ालय	समायोजन	पवछ	
विक्क	वयिसथापन	गिा्य	समायोजन	हुने	विद्ालयमा	वयिसथापन	गनने	।

(२)	समायोजन	 हुने	 विद्ालयमा	िरिनिी	खपत	 हुन	नसकेमा	िरिनिी	थप	 हुने	नवजकको	
विद्ालयमा	वयिसथापन	गनने	।

(३)	तयसरी	पवन	वयिसथापन	हुन	नसकेमा	विक्कको	माग	बमोवजम	नवजकको	पायक	पनने	
विद्ालयमा	पिसथापन	गनने	।	

(४)	 िरिनिी	 वमलान	 गिा्य	 कटौती	 हुने	 विद्ालयबाट	 सबै	 भनिा	 कवनषताको	आधारमा	
सथानानतरण	गनने	।

(५)	 राहत	अनिुान	 कोटामा	 काय्यरत	 विक्कलाई	 वनजको	 वनयवुक्त	 वमवतको	आधारवलइ	
कवनषताको	आधारमा	सथानानतरण	गनने	।

(६)	िरिनिी	वमलानको	क्रममा	विक्कहरुको		मागको	गरी	विक्क	सरुिा	गनने	।
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पररचछेद  - ६
मिमि्

१३)	विक्क	सथानानतरण	भएको		सथानमा	जानपुनने:-	यस	काय्यविवध	बमोवजम	सथानानतरण	
भएका	विक्कहरु	तोवकएको	समय	वभत्र	सथानानतरण	भएको	विद्ालयमा	अवनिाय्य	
रुपमा	हावजर	हुन	ुपननेछ	।

१४)	विद्ालयले	अवनिाय्य	रुपमा	हावजर	गराउन	ुपनने:-	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	
वमलानको	वसलवसलामा	सथानानतरण	भई	आएका	विक्कलाई	विद्ालयले	अवनिाय्य	
रुपमा	हावजर	गराउन	ुपननेछ	।

१५)	प्धाना्यापकको	वजममिेारी:-विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	 वमलानका	क्रममा	
समायोजन	भ	ैविद्ालयमा	प्ाप्त	भएको	नगि	तथा	वजनसी	सामग्ीको	वयिसथापन	एिम	्
संरक्ण	गनने	 र	 विक्क	 वयिसथापनको	क्रममा	 सथानानतरण	भ	ैआएका	 विक्कलाई	
हावजर	गराउने	र	सथानानतरण	भ	ैजाने	विक्कलाई	रमाना	विने	वजममिेारी	समबवनधत	
विद्ालयको	प्धाना्यापकको	हुनेछ	।

१६)	आिवधक	िरिनिी	वमलान	समबनधी	वयिसथा:-	(१)	जनसंखयाको	विचलन	र	अनय	
कारणले	विद्ालय	समायोजन	तथा	िरिनिी	वमलान	गनु्य	परेमा	िवैक्क	सत्र	सरुु	हुन	ुएक	
मवहना	अगािै	उक्त	काय्य	समपनन	गनु्य	पननेछ	।

	 	 (२)	 विद्ालय	 समायोजन	 तथा	 िरिनिी	 वमलान	 गिा्य	 प्चवलत	 ऐन,	 वनयम	 एिम	् यस	
काय्यविवध	बमोवजम	गनु्य	पननेछ	।

१७)	 बावझएमा	 अमानय	 हुने:-	 यस	 काय्यविवधमा	 वयिसथा	 भएको	 कुनै	 कुरा	 काननूसँग	
बावझएमा	बावझएको	हिसमम	काय्यविवधको	वयिसथा	अमानय	हुनेछ	।

	 	 अाज्ञाले
	 	 अवनल	पाैिेल
	 	 प्मखु	प्िासकीय	अवधकृत


