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१२ 
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k|:tfj g+= % dfly 5nkmn ubf{ /fKtL gu/kflnsf leq /x]sf ljBfnox?sf] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/ 

ug{ / k|zf;sLo ?kn] l56f], 5l/tf] u/fpb} lzIfs / ljBfyL{ cg'kft ldnfpg] sfo{sf] nflu lzIff 

P]g lgod adf]lhd ljBfno ;dfof]hg tyf sIff 36fO{ u/L sfof{Gjog ug{ /fKtL gu/kflnsf 

lzIff ;ldlt4f/f tof/ ul/ sfof{Gjogdf NofOPsf] lzIff ;ldltaf6 :jLs[t b]xfo adf]lhd 

dfkb08 tyf ljBfno ;dfof]hg ;DaGwL lg0f{onfO{ cg'df]bg u/L ;f]xL adf]lhd sfof{Gjog ug]{ 

lg0f{o ul/of] . 

/fKtL gu/ lzIff ;ldltsf] ldlt @)&%.!.! sf] lg0f{o  

हनणकय नं १ 
हवद्यालय समायोजन सम्बन्धमा तयार गररएको देिायको मापदण्ड ्वीकृत गने हनणकय गररयो । 

हवद्यालय समायोजन सम्बन्धी मापदण्ड 
हवद्यालय समायोजन 
१. हवद्यालय समायोजन सम्बन्धी व्यव्था 
१.१  ्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ नगरपाहलकाको काम कतकव्य र अहधकार अन्तगकत दिा ११ उपदिा १ 

को खण्ड ज को वुदा नं १२ मा हवद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमहत, ्वीकृहत, समायोजन तथा हनयमन गने सके्न व्यव्था एवम् वुंदा 

नं ५ मा गाहभएका वा वन्द गररएका हवद्यालयिरुको सम्पहत्त व्यव्थापन सम्बन्धी व्यव्था रिकेो छ । 
१.२ राप्ती नगरपाहलकाको हशक्षा ऐन २०७४ को दिा ९ को उपदिा ४ मा उल्लेख भएको नगर हशक्षा सहमहतको काम कतकव्य र 

अहधकार अन्तगकत वुंदा नं द मा  नगर क्षेत्रहभत्र हवद्यालय संचालन अनुमहत हवद्यालय साने गाभ्ने समायोजन गने सम्बन्धी व्यव्था 

रिकेो छ । 
१.३ सोिी ऐनको दिा १९ मा नगरपाहलकाले हशक्षा समहतको राय हलई दईु वा दईु भन्दा बढी हवद्यालय गाभी एउटा हवद्यालय 

कायम गनक एउटा हवद्यालय अको हवद्यालयमा समायोजन गनक कुनै हवद्यालयको ति वा कक्षा घटाउन वा वन्द गनक सके्नछ भन्ने 

व्यिोरा रिकेो छ । 
२ समायोजनका आधारिरु 
२.१ दिेायको कुनै अव्थामा दईु वा दईु भन्दा बढी हवद्यालयलाई गाभी एउटा हवद्यालय कायम गनक सफकनेछ । 
क. हशक्षा ऐन हनयमावली अनुसारको पूवाकधार कायम नरिमेा । 
ख. दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालयको पररसर एक आपसमा जोहडएको भएमा । 
ग. दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालय बीचको पैदल दरुी ३० हमनेट भन्दा कम रिमेा । 
घ. दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालयको हवद्यालय व्यव्थापन सहमहतले हवद्यालय गाभ्न संयुक्त हनवेदन फदएमा  
 
ङ. नहजकमा रिकेा दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालयिरु मध्ये एउटा वा सवैमा हवद्याथी संख्या दिेाय अनुसार भएमा ।  

कक्षा १-३ कक्षा १-५ कक्षा ६-८ 

६० जना १०० जना ६० जना 

च. नहजकको दरुीमा रिकेा र आपसमा गाभीएर उच्च तिको हवद्यालयको िहैसयत प्राप्त गनक चािने दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालय । 
छ. जनसंख्या वृफिदर कम भएको जनसंख्या वृिप घट्दो दरमा भएको र भहवष्यमा पहन जनसंख्या नबढ्ने खालको समुदायमा 

्थापना भएका दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालयिरु । 
ज. भौगोहलक रुपले हवकटता नभएको अव्था । 
झ. दईु वा दईु भन्दा ब९ हवद्यालय गाभी नयां हवद्यालय ्थापना गनकका लाहग सम्बहन्धत हवद्यालय र वडा कायाकलयको संयुक्त 

हसिाररसबाट तोफकएको ्थानमा हवद्यालय ्थापना हुनेछ । 
३. हवद्याथी संख्याको आधारमा समायोजन  
३.१ कुनै हवद्यालयमा दिेायको हवद्याथी संख्या कायम नरिमेा र भहवष्यमा पहन उक्त हवद्याथी संख्या पुगे्न प्रयाप्त आधार 

नदहेखएमा हशक्षा शाखाको हसिाररसमा हशक्षा सहमहतको राय हलई नगरपाहलकाले त्सय्तो हवद्यालय बन्द गरी अको पायक पने 

हवद्यालयमा समायोजन गनक सके्नछ । 

कक्षा १-३ कक्षा १-५ कक्षा ६-८ 

३० जना ५० जना ३० जना 

 तर ३० हमनेटको दरुीमा अन्य हवद्यालय नरिकेो , रिकेो तथा अलग्गै ब्ती भएको  र भौगोहलक रुपले हवकट भएमा  त्सय्तो 

हवद्यालयलाई समायोजन गररनेछैन । 
 
४ समायोजन वा गाहभएका हवद्यालयको नामाकरण 
४.१ समायोजन हुने वा गाहभने दवुै हवद्यालयको हवद्यालय व्यव्थापन सहमहतको हनणकयबाट अनुरोध भई आएमा गाहभने 

हवद्यालयको नाम गाहभएको हवद्यालयको नामको पछाहड थप गरी नामाकरण गनक सफकनेछ । 
४.२ दईु वा सो भन्दा बढी हवद्यालयिरु आपसमा गाभीई नयां ठाउंमा हवद्यालय ्थापना हुने भएमा राहियता ्थानीयता र 

ऐहतिाहसकता झहल्कने साहवकको नाम वा नयां नाम राख्न सफकनेछ । 



५ गाहभने हवद्यालयको सम्पहत्तको संरक्षण सम्बन्धी व्यव्था 
५.१ हवद्यालय गाहभए पहछ कायम भएको हवद्यालयको नाममा गाहभने हवद्यालयिरुको सवै चल अचल सम्पहत्त दाहखल खारेज 

गरी नयां कायम हुने हवद्यालयको नाममा कायम गनकका लाहग मालपोत कायाकलयमा हसिाररस गररनेछ । 
५.२ समायोजन हुने वा गाहभने हवद्यालयका सरोकारवाला समुदायले वडा कायाकलयको हसिाररस तथा नगरपाहलकाको 

अनुमहतमा गाहभएको हवद्यालय भवनमा प्रारहम्भक वाल हशक्षा कक्षा वैकहल्पक हशक्षा सामुदाहयक पु्तकालय सामुदाहयक 

वाचनालय एवम् सामुदाहयक शैहक्षक कायकक्रम संचालन गनक सके्नछन् । 
५.३ १ र २ बमोहजम भौहतक संरचनाको उपयोग हुन नसके्न दहेखएमा नगरपाहलकाले त्सय्तो सम्पहत्त अन्य कुनै सरकारी तथा 

सामुदाहयक काममा उपयोग गने तथा संरक्षण गने व्यव्था गनेछ । 

हनणकय नं २ 
सहमहतको हमहत २०७४।१२।२५ को हनणकयानुसार गठन भएको हवद्यालय समायोजन तयारी उपसहमहतको हसिाररस 

समेतका आधारमा हवद्याथी संख्या न्यून रिेका देिायका हवद्यालयिरुलाई समायोजन( गाभ्ने, कक्षा घटाउन)े गने हनणकय 

गररयो । 
क. दिेायका हवद्यालयिरुमा वाल हशक्षा कक्षा यथावत राखी अन्य कक्षािरु हनम्नानुसार हवद्यालयमा गाभ्ने । 

क्र 

सं 
हवद्यालयको नाम ठेगाना संचाहलत 

कक्षा 
हवद्याथी 

संख्या 
गाहभने हवद्यालय 

१ ल्याङहलङ आ हव राप्ती १२ १-३ ७ रा आ हव सुरखण्डी राप्ती ११ 

२ हशवपुरी आ हव राप्ती २ १-३ १२ भोलेबाबा आ हव राप्ती २ 

३ भैरव आ हव पुरवारी राप्ती ६ १-५ २४ रा आ हव धमौरा राप्ती ६ 

ख. दिेायको हवद्यालयिरुको कक्षा ४ र ५ घटाउने साथै २०७५ वैशाख २० गते सम्म कक्षा १-३ का लाहग न्यूनतम हवद्याथी संख्या 

६० पुगेमा १-३ संचालन गनक फदने । 

क्र 

सं 
हवद्यालयको नाम ठेगाना संचाहलत कक्षा हवद्याथी 

संख्या 
कैफियत 

१ रा आ हव िदी राप्ती ६ १-५ ३७  

२ नमूना आ हव राप्ती १ १-५ ३९  

 
ग. रा आ हव हचत्रकोटमा हवद्याथी संख्या १२ रिकेो सन्दभकमा वैशाख २० गते सम्म १-३ को न्यूनतम हवद्याथी संख्या ६० पुगेमा 

यथावत संचालन गनक फदने । 

हनणकय नं ३ 
गाहभएका हवद्यालयको दरवन्दी लगायत हवद्याथी हशक्षक अनुपातका आधारमा दरवन्दी हमलानको मापदण्ड सहितको 

तयारी गरी सहमहतमा पेश गनक देिाय अनुसार उप सहमहत गठन गने हनणकय गररयो  
1. सामाहजक हवकास सहमहत संयोजक श्री पुष्पा के सी    संयोजक 
2. हशक्षा सहमहत सद्य श्री हवष्णुिरर कंडले            सद्य 
3. हशक्षा सहमहत सद्य श्री हुमकान्त अहधकारी         सद्य 
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पुरानो 
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व
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रकम क्र सं. संशोहधत योजना रकम कैफियत 

१ ३ इको पाकक  हनमाकण १ ६००००० १ डुम्बरे घोल जाने बाटो ढलान थप 

६००००

० 

गौरवको 

योजनाबाट 

२ १५ 

गल्ि कोट हनमाकण झ्याल 

चौर/डमबरे घोल जाने बाटो 

ढलान १ ५००००० २ 

गल्ि कोट हनमाकण झ्याल चौर/ 

फक्रकेट खेलकुद मैदान ममकत तथा 

कम्पाउण्ड वाल हनमाकण 

५००००

० 

गौरवको 

योजनाबाट 

३ ३० िुटकर योजना संचालन मध्यबाट 

२ ३००००० ३ िोिोर संकलन गने सामग्री खररद 

३००००

० वडाको योजना 

२ ५०००० ४ खानेपानी ममकत राप्ती-२ ५०००० वडाको योजना 

२ २०००० ५ 

प्रगहत बगर टोलमा प्रहतक्षालय 

हनमाकण २०००० वडाको योजना 

३ ६० 

लोथर दहेख कृष्णको घर सम्म 

फिहनहसङ वाल हनमाकण ३ 

१२००००

० ६ 

लोथर दहेख कृष्णको घर सम्म बाटो 

ढलान 

१२०००

०० 

गौरवको 

योजनाबाट 

४ ३४ 

प्रतापपुर माउ कुलो अन्तगकत शाखा 

कुलो हनमाकण लाइहलङ ३ ३००००० ७ 

प्रतापपुर ३ नं शाखा कुलोको 

छेउमा बाटो ग्रेवल  

३००००

० वडाको योजना 

५ २ 

वडा सहमतीको कायाकलय तत्सकाल 

संचालन गनक पानीसरा ढापको 

आसपास तथा सोिी वरीपरर 

घरभाडामा हलइ कायाकलय 

संचालन गने ८५००००। मध्य ९ १५०००० ८ 

जरुवा कुलो अमृतपानीको कुलो 

ममकत सुधार 

१५०००

० वडाको योजना 

६ ४३ वडा कायाकलय हनमाकण ११ 
२०००००

० 

९ वडा कायाकलय जाने बाटो हनमाकण 

५००००

० वडाको योजना 

१० 

कोराङ थाकलटार हुद ैवररन्टार 

िात्तीढाप हवद्युत हव्तार योजना 

थप 

६००००

० वडाको योजना 

११ 

ठुलो मताकल केराङ भलपानी हुद ै

हवद्यपानी ओनेवाङ हवद्युत हव्तार 

योजना 

९००००

० वडाको योजना 


