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दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यमिमध-२०७७ 

प्रस्तावना: 

     सबै िर्य र सिदुार्का व्र्मिहरुको समुिधालाई ध्र्ानिा राखी मिक्षालाई सियसलुभ व्र्िमथित 

िर्ायमदत एिं थिानीर् थतरिा र्ुणथतरीर् मिक्षा प्रदान र्ने उदे्धश्र्ले र्स नर्रपामलका मभत्रका िा.मि.        

(९- १०) आधारभतू (६- ८) आधारभतू (१- ५) तह र िालिामलका कक्षा संचामलत मिद्यालर्हरुको 

पठन पाठनलार्य व्र्िमथित तररकाले संचालन र्नय दरबन्दी मिलान र्नुय िा्छननीर् भएकाले,  

 परिरुाि नर्रपामलकाको मिद्यालर् मिक्षा ब्र्िथिापन ऐन २०७६ को दफा ५४  बिोमिि 

मिमत २०७७।०९।२३ र्तेको कार्यपामलका िैठकले र्ो कार्यमिमध बनाएको छन ।  
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परिच्छेद -१ 

प्रािम्भिक 

१. समं्िप्त नाम ि प्रािभिः  क. र्स कार्यमिमधको नाि दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यमिमध,२०७७ 

रहको छन। 

ख.  र्ो कार्यमिमध तुरुन्त लार्ु हुने छन । 

२. परििाषाः मिषर् िा प्रसङ्र्ले अको अिय नलारे्िा र्स कार्यमिमधिा,- 

क. "कार्यमिमध" भन्नाले दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यमिमध २०७७ सम्झनुपछनय । 

ख. "िा.मि."भन्नाले ( ९-१०/९-१२) संचालन भएको मिद्यालर्हरु सम्झनपुछनय । 

र्. "आधारभतु (मन. िा. मि.)"भन्नाले ६-८ र प्रा. मि. (१ -५) सम्ि संचालन भएको मिद्यालर्हरु 

सम्झनपुछनय । 

घ. "िामलिकास" भन्नाले सम्बमन्धत मनकार्बाट अनिुमत र कोटा प्राप्त र्रर ३-४ िषय उिेर सिुहका 

मिद्यािीहरुको कक्षा संचालन भएको मिद्यालर्हरु सम्झनपुछनय । 

ङ. "व्र्िथिापन समिमत" भन्नाले मिद्यालर्को मिकासको लामर् मनर्िानसुार र्ठन भएको 

मि.व्र्.स.(SMC)लाई सम्झन ुपछनय। 

च. "मि.अ.संघ" भन्नाले मिद्यालर्को िैक्षक र्ुणथतर मिकासको लामर् मनर्िानसुार र्ठन भएको 

मिक्षक अमभभािक संघ  (PTA) लाई सम्झन ुपछनय। 

छन. "सािामिक परीक्षण समिमत" भन्नाले मिद्यालर्को सम्पणूय पक्षको आन्तररक पररक्षण र्नय 

मनर्िानसुार र्ठन भएको सा.प.स.(SAC)लाई  सम्झन ुपछनय। 

ि. "प्र.अ." भन्नाले मिद्यालर्को िैमक्षक एिं प्रिासमनक प्रिखुलाई सम्झनु पछनय। 

झ. "मिक्षक" भन्नाले मिद्यालर्िा प्रा. मि. तह देमख िा. मि. तहसम्ि अध्र्ापन र्ने व्र्मिलाई 

सम्झनपुछनय र सो िब्दले प्र.अ. सिेतलाई िनाउँछन । 

ञ. "न.पा." भन्नाले परिरुाि नर्रपामलकालाई सम्झनपुछनय। 

ट. "स.का." भन्नाले िालमिकासकोटािा कार्यरत सहर्ोर्ी कार्यकतायलाई सम्झनपुछनय। 

ठ. "कियचारी" भन्नाले मिद्यालर्लाई मिक्षा मिकास तिा  सिन्िर् र्काई (मि.मि.का.) न.प. बाटप्राप्त 

दरिन्दी र अनदुान तिा मिद्यालर्ले आफ्नो आिश्र्कता अनसुार दरिन्दीमसियना र्री कार्यरत 

लेखापाल, कार्ायलर् सहार्क, कार्ायलर् सहर्ोर्ी, लार्बे्रररर्न, चौकीदार र थिीपर (िौचालर् 

सफार्किी) लाई सम्झनपुछनय  । 

ड. "अमभभािक" भन्नाले मिद्यालर्िा आफ्ना मिद्यािी भनाय र्रार् मनर्मित रुपिा अध्र्र्न र्ने कार्यिा 

सहभार्ी र्राएका तिा मिक्षा मनर्िािलीनसुार पालनपोषण र्ने व्र्मिलाई सम्झनपुछनय  । 

ढ. "सम्बमन्धत मनकार्" भन्नाले नर्रपामलका मिक्षा मिकास तिा सिनु्िर् र्काई,मिक्षा मिकास 

मनदेिनालर् मिक्षा ति िानि स्रोत मिकास केन्र र िन्त्रालर्लाई प्रसंर् अनसुार सम्झनपुछनय। 

ण. अन्र् िब्द, नािािली र पदको अिय प्रचमलत एन काननु र मनर्िानसुार रहकेो सम्झनपुछनय  । 

३. उदे्दश्य: परिरुाि नर्रपामलका मभत्रका िा. मि.(९-१०), आधारभतू( ६/८),आधारभतू( १/ ५) तह र 

िालमिकास कक्षा संचामलत मिद्यालर्हरुको पठन पाठनलाई व्र्िमथित तररकाले संचालन र्नय थिानीर् 

तहलाई अमधकार प्राप्त भएकोले नर्रपामलका मभत्र संचामलत सािदुामर्क मिद्यालर्हरुिा रहकेो  

च. दरबन्दी कटौती भएका मिद्यालर्हरुले न. पा. मिक्षा िाखा बाट दरबन्दी मिलानको क्रििा 

सरुिा र्ररएका मिक्षकलाई कुनै पमन बाहानािा  सम्बमन्धत मिद्यालर्िा नपठाएको खण्डिा त्र्थता 

मिक्षकहरुको तलि भत्ता रोक्का र्रीनेछन ।  

छन. कारणिस मनलम्िन भएका मिक्षकका दरबन्दी लाई मिद्यािी कि भएका मिद्यालर्िा दरबन्दी सानय 

समकनेछन ।  

परिच्छेद-४ 

दिबन्दी/ म्ििक सहयोग अनुदान थप सभबन्धमा 

६. दिबन्दी थप प्राप्त िएमा तपम्िल अनुसाि कायाान्वयन गरिनेछ : 

क. न. पा. मिक्षा िाखाले आिश्र्कताको आधारिा सम्बमन्धत मनकार्संर् दरबन्दीको िार् र्ररनेछन । 

ख. संमघर्  सरकार तिा प्रादेमिक सरकारबाट दरबन्दी प्राप्त भएको खण्डिा िनु तह र मकमसिको 

दरबन्दी प्राप्त भर्ो सोको लामर् न. पा. मिक्षा िाखाले प्रािमिकताको आधारिा मिद्यालर्को छननौट 

र्नेछन   ।  

७. नगिपाम्लका वाट म्ििक सहयोग अनुदान कोटा थप सभबन्धमा : 

क. न.पा.मिक्षा िाखाले आिश्र्कताको आधारिा मिक्षक संख्र्ाको कमिलाई सम्बोधन र्नयको लामर् 

नर्रपामलकासँर् मिक्षक सहर्ोर् अनदुानकोटा िार् र्नेछन। 

ख. नर्रपामलकाले मिक्षक सहर्ोर् अनुदान कोटाको लामर् ििेटको व्र्िथिा र्नय सक्नेछन । बिेटको 

व्र्िथिा पश्चात नर्रपामलका मिक्षा िाखाले आिश्र्कता  र प्रािमिकताको आधारिा मिद्यालर्को 

छननौट र्री मनर्ुमि र्ने प्रकृर्ा अर्ामड बढाउनेछन । 

पररच्छेनद- ५ 

म्वम्वध 

८.  म्वम्वध : 

क. र्स कार्यमिमधिा सिर्ानुसार िपघट र्ने अमधकार परिरुाि नर्रकार्यपामलकािा मनमहत रहनेछन। 

ख.नर्रपामलकाको अनदुानबाट मनर्ुमि मिक्षकलाई आिश्र्कतानसुार नर्रपामलकाले मनरन्तरता मदन 

सक्नेछन। 

र्. र्स कार्यमिमधिा उल्लेख नभएको कुराहरुको हकिा आिश्र्क परेको खण्डिा मिक्षा ऐन, २०२८ 

मिक्षा मनर्िािली, २०५९ र मिक्षक सेिा आर्ोर् मनर्िािली,  २०५७, परिरुाि नर्रपामलकाको 

मिद्यालर् मिक्षा ब्र्िथिापन ऐन २०७६ अनसुार हुनेछन ।  
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३. िाध्र्मिक तहको अनुिमत मलएको ३ िैमक्षक ित्र परुा नभएको मिद्यालर्िा दरबन्दी कार्ि नर्ने । 

४. मि. स.  २०० भन्दा बढी भएको खण्डिा  ४५ िना मिद्यािी िरािर १ मिक्षकको अनपुातिा 

दरबन्दी कार्ि र्ने  

५. मिद्यालर्को िा.मि. तहिा न्र्नुति / मिद्यािी संख्र्ाको आधारिा दरबन्दी नभएको खण्डिा प्रा. मि. 

र आधारभतु तहिा बढी रहकेो दरबन्दी सिेत र्णना र्ररने छन ।  

ङ. मा.म्व. तहको किा११- १२ सञ्चालीत सामुदाम्यक म्वद्यालयको  सभबन्धमा ।  

१. िाध्र्मिक तह( कक्षा ११ १२) का लामर् मिक्षक दरिन्दी मिलान तिा सिार्ोिन अब प्राप्त हुने 

दरिन्दी र  मनदेमिकाको आधारिा र्ने। 

च. प्रािम्भिक वालम्वकास कोटा  सभबन्धमा। 

१. प्रारमम्भक िालमिकास कक्षा नभएको मिद्यालर्लाई न्र्नुति १ कोटा प्रदान र्ने । 

२.प्रारमम्भक िालमिकासको कोटा  कार्ि र्दाय २० मिद्यािी िरािर १ कोटा र्ने र ३० भन्दा बढी 

मिद्यािी भएको अिथिािा मिद्यालर्िा २ कोटा रहकेो भए २ कोटा नै कार्ि र्ने । 

३. कुनै मिद्यालर्ले मनिी स्रोतिा सिलु्क नसयरी,एल.के.िी., र्ु. के. िी. अंग्रेिी िाध्र्ििा सं्चालन 

र्रेकोछन भने  िप कोटा प्रदान नर्ने तर उि कक्षाका मिद्यािी संख्र्ा िालमिकासिा र्णना र्रीनेछन ।  

४. २ िा सो भन्दा बढी  प्रारमम्भक िालमिकास कोटा प्राप्त र्री उपर्िु व्र्िथिापन समहत कक्षा 

संचालन नर्ने मिद्यालर्को प्रिि चरणिा १ िटा कोटा कटौती र्री अन्र् आिश्र्क मिद्यालर्िा 

प्रदान र्ने । 

५.र्सरी प्रारमम्भक िालमिकास कोटा मिलान र्दाय िालमिकास सहिकतायलाई सके सम्ि नमिकको 

मिद्यालर्िा पठाउने र्री कोटा मिलान र्ने । 

परिच्छेद- ३ 

दिवन्दी म्मलानको प्रकृया 

५. दिबन्दी म्मलान काया गनाका लाम्ग म्नभनानुसािको प्रकृया अवलभवन गनापनेछ : 

क. नर्र मिक्षा समिमतले आिश्र्कतानसुार प्रिखु प्रिासमकर् अमधकृत संर्ोिकत्ििा आधारभतु 

तहिा( १-५, ६-८) िा. मि. तहर  मिक्षक प्रमतमनमध प्रमतमनमधत्ि हुने र्री एउटा कार्यदल हुनेछन । 

ख. कार्यदलले सिै के्षत्रको अध्र्र्न र्री उपल्बध दरबन्दीको आधारिा दरबन्दी कार्ि कटौती र िप 

हुने मिद्यालर्हरुको मििरण समहत नर्र मिक्षा समिमतलाई मसफारीस र्नुय पनेछन ।  

र्. कार्यदलको मसफारीसलाई नर्र मिक्षा समिमतबाट मनणयर् पश्चात न.पा. मिक्षा िाखाले दरबन्दी 

मिलानको प्रकृर्ा अर्ाडी बढाउन ुपनेछन ।  

घ. नर्रपामलका मिक्षा िाखाले दरबन्दी कटौती भएको मिद्यालर्लाई १ (एक)  हप्ताको सिर् मभत्र 

दरबन्दी कटौती भएको तह अनसुारको मिक्षकको नािािली पररच्छेनद २ को मनर्ि १४ िा भएको 

व्र्िथिा बिोमिि िार् तिा कार्ायन्िर्न र्नुय पनेछन ।  

ङ. नर्रपामलका मिक्षा िाखाले मििेष पररमथिती िाहके बढीिा १( एक)  िमहना मभत्र दरबन्दी 

मिलानको कार्यसम्पन्न र्री आिश्र्कतानसुार सम्बमन्धत मनकार्लाई िानकारी मदन ुपनेछन ।  

मिद्यिान दरिन्दीलाई मिद्यािी संख्र्ाकोअनपुातिा र मिद्यालर् संचामलत तह अनसुार दरिन्दी मिलान 

र्दाय केमह हद सम्ि सिथर्ा सिाधान  हुने देमखएकोले दरिन्दी मिलान कार्यमिमध, २०७७ मनिायण 

र्ररएको छन । 

परिच्छेद -२ 

म्मलानका आधािहरु 

४.दिवन्दी म्मलान गदाा अवलभबन गने आधािहरु :  १. िैमक्षक सत्र २०७७ को IEMIS लाई 

िखु्र् आधार िनाउने । 

२. मिद्यालर्िा थिीकृत दरिन्दीिा कार्यरत थिार्ी/ अथिार्ी, सट्टा मिक्षक, राहत मिक्षक, र कार्यरत 

तहर्त मिक्षकको संख्र्ालाई आधार मलने । 

३. दरिन्दी मिलानका क्रििा िढी हुन आई कटौती र्नुयपने दरिन्दीलाई  नर्रमिक्षा समिमतको पलु 

दरिन्दीिा राखी मिक्षक मिद्यािी अनुपातका    

आधारिा अन्र् मिद्यालर्िा खटाउँदा सबै भन्दा िढी, दरिन्दी न्र्ुन िा नभएका  मिद्यािी भएका 

मिद्यालर्लाई प्रािमिकता मदई मिक्षक खटाउने । 

४. र्सरी मिक्षक खटन पटन र्दाय भरसक उपल्लो िैमक्षक र्ोग्र्ता भएका मिक्षक लाई िामिल्लो तहिा 

मिक्षक कमि भएका मिद्यालर्हरुिा  खटन पटनको  व्र्िथिा मिलाउने । 

५. सम्बमन्धत तहकोदरिन्दी उपलब्धर्राउन नसक्ने अिथिािा तल्लो तहको  उपल्लो िैमक्षक र्ोग्र्ता 

भएको मिक्षकिाट कक्षा स्चालन व्र्िथिा मिलाई मिक्षक अभािलाई सम्िोधन र्दै िाने ।  

६. र्सरी मिक्षक व्र्िथिापन र्दाय सकेसम्ि मिषर्र्त सिथर्ा न्र्नु हुनेर्री मिलान र्ने। 

७. दरिन्दी मिलानका क्रििा मिद्यािी संख्र्ा कि र मिक्षक संख्र्ा बढी भै कटौतीिा परेका र र्स अमघ 

ररि भएका एिं ररि हुन आउने कुनै पमन तहको दरिन्दीिा पदपमूतय एिं सरुिा र्रील्र्ाउने कार्य नर्ने, 

उि दरिन्दीलाई नर्र मिक्षा समिमतको पलु दरिन्दीिा राखी दरिन्दी मिलान पश्चात िप र्नुय पने 

मिद्यालर्िा मिलान तिा सिार्ोिन र्ने। 

८. दरिन्दी मिलान र्दाय िामिल्लो तहको लामर्न्र्नुति दरिन्दी आधारभतू तह (कक्षा ६- ८) संचालन 

मिद्यालर्िा ४ िना मिषर्र्त मिक्षकहरु नरहकेो खण्डिा प्रा. मि. तहको  दरिन्दी राख्ने। 

९. दरिन्दी मिलान र्दाय मिद्यालर्िा आधारभतू तह( कक्षा ६- ८) र िा. मि.( कक्षा ९- १०) संचालन 

भएकोिा क्रिि: न्र्नूति ४र ५ िना मिषर्र्त मिक्षकहरु नरहकेोिा हाल  िा. मि. र आधारभतु          

(६- ८) िा दरबन्दी िप र्ने अिथिा नरहकेाले प्रा.मि.र आधारभतु तह र्रर ३ िटा दरबन्दी बढी भएको 

खण्डिा र्िाित राख्ने । 

१०. दरबन्दी मिलान र्दाय मिद्यालर्िा आधारभतु तह (कक्षा ६- ८) र िा.मि.(कक्षा९-१०) संचालन 

भएको खण्डिा क्रििः ५० र ४५ मिद्यािीहरुको अनपुात दरबन्दी कार्ि र्दाय आधारभतु तहिा कटौती 

र्नुय पने र िा.मि. तहिा िप र्नुय पने िा िा.मि. तहको कटौती र्ने पने रआधारभतु तहिा िप र्ने पने 

सिान संख्र्ा भएको खण्डिा दिुै तहको दरबन्दी र्णना र्रर र्िाित् राख्ने संख्र्ा बढी भएको 

अिथिािा बढी भएको दरबन्दी मनर्िानुसार कटौती र्नुय पने । 

११. दरबन्दी मिलान र्दाय मिद्यालर्िा आधारभतू तह(कक्षा६-८) र िा.मि.(कक्षा९-१०) संचालन 

भएको खण्डिा न्र्नु्ति दरबन्दी ४ र ५ िटा हुन ुपनेिा नभएको अिथिािा दिुै तहिा ४ िटा सम्ि  
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दरबन्दी िप र्नुय पने भएिा दरबन्दीको अभािका कारणले र्दाय ती दिुै तहको दरबन्दी उपलबब्ध र्राउन 

नसकेको खण्डिा प्रा.मि.तहकोपलुदरबन्दी बाट सम्बोधन र्दै िाने ।  

१२. दरबन्दी मिलान कार्य भनेको िैमक्षक िनिमिको संख्र्ात्िकरमिषर्र्त मिलान सिेत भएकाले 

मिक्षा ऐन तिा मिक्षा मनर्िािली २०५९(संिोधन समहतको) अनसुमूचिा उल्लेमखत तहर्त र 

मिषर्र्त दरिन्दी मिलान प्रभाि पने र्री मिषर् पररितयन नर्ने। 

१३. कुनै मिद्यालर्िा मिक्षा ऐन तिा मनिािली २०५९ (संिोधन समहत)को अनुसचुीिा उल्लेमखत तह 

र्त र मिषर् र्त दरबन्दीिा एउटौ मिषर्का मिक्षक बढी हुन र्एको भए ररि हुन आउदा मिषर्र्त 

मिलान हुने र्री पदपमुतय र्ने। 

१४. मिमिध कारणले बेपत्ता िा मनलम्बन भएका मिक्षक दरबन्दीहरुलाई नर्रपामलकाको दरबन्दी 

मिलान अन्तरर्त पलुिा तान्न े। 

१५. दरबन्दी मिलान पश्चात कुनै पमन मिद्यालर्को दरबन्दी कट्टा र्नुय पने भएिा तपमसल अनसुार र्ने 

 सम्बन्धीत मिद्यालर्िा खाली रहकेो दरबन्दी  

 सम्बन्धीत मिद्यालर्को मिक्षकको सहिती अनसुार कुनै मकमसिको मिक्षक  

 िािीको आधारिा नभए कमनष्ट क्रिि: करार, राहत, अथिाई र थिाई 

१६. दरबन्दी मिलान पश्चात कुनै पमन मिद्यालर्को दरबन्दी िप र्नुय पने भएिा तपमिल अनसुार र्ने : 

 सबै भन्दा बढी मिद्यािी  संख्र्ारहकेो मिद्यालर् । 

 िामिल्लो तह संचामलत रहकेो मिद्यालर् । 

 अंग्रेिी िाध्र्िबाट संचामलत रहकेो मिद्यालर्। 

 प्रा.मि. तहको हकिा दरबन्दी कटौती िोरै हुने  तर िप र्नुय पने संख्र्ा बमढ भएको 

अिथिािा प्रािमिकताको आधारिा मिद्यालर्को छननौट र्रीने छन । 

 मन.िा. मि. र िा.मि. तहिा दरबन्दी कटौती नहुने तर िप र्नुय पने अिथिािा दरबन्दी 

प्राप्त पश्चात मनर्िानसुार दरबन्दी िप र्ररनेछन ।  

 मिमभन्न मिद्यालर्िा रहकेा पररर्ोिनाका दरबन्दी मिक्षक सेिा आर्ोर्बाट नर्ाँ 

व्र्िथिापन भई मिक्षक व्र्िथिापन अको मिद्यालर्िा िादाँ सम्बन्धीत पररर्ोिना 

दरबन्दी भएका मिद्यालर्लाई भएको िैमक्षक क्षमत कि र्नय दरबन्दी मिलानका क्रििा 

प्रािमिकतािा राख्न समकने । 

१७ . दरबन्दी कार्ि र्ने अन्र् आधारहरु: 

क) किा १ -३ सञ्चाम्लत सामुदाम्यक म्वद्यालयको सभबन्धमा । 

१. कक्षा  १- ३ िा मिद्यािी संख्र्ा २० िना भन्दा कि भए १ ओटा दरबन्दी कािर् र्ने । 

२. मिद्यािी संख्र्ा २१ देखी ५० िना सम्ि भएका २ दरबन्दी कार्ि र्ने । 

३.मिद्यािी ५०िना िा सो भन्दा  िढी भएिा र हाल ३दरिन्दी भएिा र्िाित ३ दरिन्दी कार्ि र्ने तर 

दरिन्दी िप र्नुयपने भएिा मिद्यािी संख्र्ा १०० िना नपरेु् सम्ि दरिन्दी िप नर्ने । 

४. मिद्यािी संख्र्ा १०० भन्दा िामि भए मिक्षक मिद्यािी अनपुात १:३५कार्ि र्ने ।  

५. कक्षा १- ३ िा २०भन्दा कि मिद्यािी संख्र्ा भएिा नमिकको मिद्यालर्िा एमककरण सिार्ोिनका 

लामर् पहल र्ने, र्सो र्दाय भौर्ोमलक मबकटता लाई ध्र्ान राख्नपुनेछन।  

६. भौर्ोमलक अिथिा रदरुरको आधारिा थिलर्त अनरु्िन र्रर एमककरणहुने मिद्यालर्िा प्रारमम्भक 

िालमिकास संचालन र्नुय पने आिश्र्कता रन्र्नूति १० मिद्यािी भएको अिथिा देमखएिा सो 

कक्षा स्चालन को व्र्िथिा मिलाउने । 

ख.किा १-५ सञ्चाम्लत सामुदाम्यक म्वद्यालयको सभबन्धमा । 

१. मिद्यािी संख्र्ा ३०िनाभन्दा कि भएको मिद्यालर्िा न्र्नूति २दरिन्दी कार्ि  र्ने। 

२. मिद्यािी संख्र्ा३१ देमख ८० सम्ि भएको मिद्यालर्िा ३ दरिन्दी कार्ि र्ने। 

३. मिद्यािी संख्र्ा८०  देमख १२५ सम्ि भएको मिद्यालर्िा ४ दरिन्दीरहकेो भए ४दरिन्दी  कार्ि र्ने। 

४. मिद्यािी संख्र्ा१२६  देमख १७५ सम्ि भएको मिद्यालर्िा ५ दरिन्दी रहकेो भए ५दरिन्दी  कार्ि 

र्ने। 

५. मिद्यािी संख्र्ा२००  नपरेु् सम्ि  दरिन्दी िप नर्ने र सो भन्दा बढी भएिा ३५ मिद्यािी िरािर  १  

मिक्षक अनपुातका आधारिा दरिन्दी  कार्ि र्ने। 

६. कक्षा १-५ िा३० भन्दा कि मिद्यािीभएिा िामिल्लो कक्षा घटाई नमिकको मिद्यालर्िा एकीकरण 

सिार्ोिन पहल र्ने र्सो र्दाय भौर्ोमलक मिकटता लाई ध्र्ानिा राख्न ुर्ने । 

७.भौर्ोमलक  र दरुरको आधारिा थिलर्त अनरु्िन र्रर एमककरणहुने मिद्यालर्िा प्रारमम्भक 

िालमिकास संचालन र्नुय पने आिश्र्कता रन्र्नूति १० मिद्यािी भएको अिथिा देमखएिा सो 

कक्षा स्चालन को व्र्िथिा  मिलाउने 

ग.किा १ - ८ सञं्चाम्लत सामुदाम्यक म्वद्यालयको सभबन्धमा। 

१. न्र्नुति प्रािमिक तह ३,  आधारभतू तह(६-८) तह ४ र्री िम्िा ७ मिक्षक दरिन्दी कार्ि र्ने ।  

२.कक्षा ६- ८ िा  ५० मिद्यािी सम्ि भएिा ३ दरबन्दी (अंग्रेिी, र्मणत/ मिज्ञान, नेपाली, सािामिक) 

कार्ि र्ने ।  

३. कक्षा ६ -८ िा ५१ देमख १२० मिद्यािी सम्ि भएिा ४ दरबन्दी (अंग्रेिी, र्मणत/ मिज्ञान, नेपाली, 

सािामिक) कार्ि र्ने ।  

४. मिद्यािी संख्र्ा (६-८)  १२० भन्दा िािी भएिा ५० िना मिद्यािी बराबर १ मिक्षकको अनपुातिा 

दरबन्दी िप कार्ि र्ने । 

५. मिद्यालर्को आधारभतु तह( ६- ८) िा न्र्नुति/ मिद्यािी संख्र्ाको आधारिा दरबन्दी नभएको 

खण्डिा प्रा.मि.(१-५) िा बढी रहकेो दरबन्दी लाई सिेत र्णना र्रीने छन ।  

६. कक्षा ६- ८ िा ३० िना भन्दा कि मिद्यािी भएिा तह घटाउने ।  

७. आधारभतु तहिा कक्षा ६- ८ (तीन िटै) कक्षा संचालन भएिा िात्र आधारभतु तहको रुपिा र्णना 

र्ररनेछन । 

घ. किा १- १० सञं्चाम्लत सामुदाम्यक म्वद्यालको सभबन्धमा ।  

१. मिक्षा मनिािली २०५९ ( संिोधन समहत) को अनुसचुीिा उल्लेमखत न्र्ुनति प्रा. मि. ३, मन. 

िा.मि. ४, र िा. मि. ५,(अंग्रेिी, र्मणत, मिज्ञान, नेपाली, सािामिक१ /१) दरबन्दी कार्ि र्ने ।   

२. तहर्त रुपिा दरबन्दी िप घट र्नुय पदाय िामि उल्लेमखत आधार अनुसार र्ने ।  
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