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बारबर्दिया नगरपार्िकामा  

र्िद्यािय र्िक्षा सचंािन ‚व्यिस्थापन तथा र्नयमनका सम्िन्धमा िनेको कायिर्िर्ध, २०७४ 

नगर कायिपार्िका बाट स्िीकृत र्मर्त : २०७४/१०/८  

 

नेपालको संविधानको धारा २२६ ले विएको अवधकार प्रयोग गरी नेपालको संविधान, २०७२ को  अनुसचूी ८ क्रमसंख्या ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

िफा ११ (ज) मा रहकेो विक्षा सम्बवधध कायय के्षत्रला  कायायधियन गनय बारबवियया नगर काययपावलका बारबर्दिया नगरपार्िकामा र्िद्यािय र्िक्षा सचंािन ‚व्यिस्थापन 

तथा र्नयमनका सम्िन्धमा िनेको कायिर्िर्ध, २०७४ बनाएको छ । 

 

 

 पररच्छेद १ 

प्रारर्म्िक 

१.  सरं्क्षप्त नाम र प्रारम्ि   

 (१) यस  काययविवधको नाम “बारबर्दिया नगरपार्िकामा र्िद्यािय र्िक्षा सचंािन ‚व्यिस्थापन तथा र्नयमनका सम्िन्धमा िनेको कायिर्िर्ध २०७४” 

  रहकेो छ ।  

 (२) यो काययविवध बारबवियया नगरपावलका के्षत्रभर लागू हुनेछ । 

 (३) यो काययविवध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२.   पररिाषा :  

           विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा– 

(क)  “नगरपावलका” भधनाले नपेालको संविधान बमोवजम गठन भएको बारबवियया नगरपावलका सम्झन ुपछय । 

(ख) “ऐन” भधनाले संघीय विक्षा ऐनला  सम्झन ुपछय ।  

(ग) “स्थानीय विक्षा अवधकृत” भधनाले बारबवियया नगरपावलकाको विक्षा िाखाको प्रमखु िा प्रमखुको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी सम्झन ुपियछ ।  

(घ) “विक्षा सवमवत" भधनाले बारबवियया नगर काययपावलकाको अध्यक्षले नेततृ्ि गरेको नगर सभाले गठन गरेको वनयम २४ अनुसारको विक्षा सवमवत सम्झन ु

पछय।  

(ङ) “काययपावलका” भधनाल ेबारबवियया नगरपावलका काययपावलकाला  सम्झनु पछय । 

(च)  “प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत” भधनाले बारबवियया नगरपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतला  सम्झनु पछय । 

(छ) “मधत्रालय” भधनाले नेपाल सरकार, विक्षा मधत्रालय सम्झन ुपछय ।  

(ज) “वनरीक्षक” भधनाले विद्यालय वनरीक्षण गनय तोवकएको विक्षा सेिाको अवधकृत कमयचारीला  सम्झन ुपछय  ।  

(झ) “पररिार” भधनाले विक्षक िा कमयचारीसँग एकासगोलमा बस्ने तथा वनज आफैं ले पालनपोषण गनुय पने पवत, पत्नी, छोरा, अवििावहता छोरी, धमयपतु्र, 

अवििावहता धमयपतु्री, बाबु, आमा िा सौतेनी आमा सम्झनु पछय  र सो िब्िले परुुष विक्षक िा कमयचारीको हकमा वनजको बाजे, बज्यै तथा मवहला विक्षक 

िा कमयचारीको हकमा वनजको सासू, ससुराला  समेत जनाउँछ । 

(ञ)  ”पाठ्यक्रम विकास केधर” भधनाले संघीय विक्षा ऐन िमोवजम विद्यालय तहको  पाठ्यक्रमको लावग वजम्मेिार वनकायला  सम्झन ुपियछ ।  

(ट) “परीक्षा सवमवत” भधनाले वनयम ३५ बमोवजम गठन हुने परीक्षा संचालन तथा समधिय सवमवतला  सम्झन ुपछय ।  

(ठ) “प्रधानाध्यापक” भधनाले वनयम ६७ बमोवजम वनयकु्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झन ुपछय । 

(ड)  “प्रारवम्भक बाल विक्षा केधर” भधनाले चार िषय उमेर परूा भ  पाँच बषय उमेर परूा नगरेका बालबावलकाको लावग वनयम ३९ बमोवजम खोवलएको प्रारवम्भक 

बाल विक्षा केधर, नसयरी, केजी, मधटेसरी आवि सम्झनु पछय ।  

(ढ)  “कोष” भधनाले वनयम ९१ िमोवजमको विद्यालय संचालनका लावग खडा गररएको संवचत कोषला  सम्झन ुपछय  ।  

(ण)  “प्रमखु” भधनाले नगरपावलकाको प्रमखुला  सम्झन ुपछय ।  

(त)  " उप प्रपखु" भधनाले नगरपावलकाको उप प्रमखुलाइ सम्झन ुपछय। 

(थ)  “विक्षा िाखा” भधनाले बारबवियया नगरपावलका मातहतको विक्षा हनेे विभाग ला  सम्झन ुपछय  ।  

(ि) “व्यिस्थापन सवमवत” भधनाले वनयम २६ बमोवजम गठन हुने विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत सम्झन ुपछय ।  

(ध)  “विक्षक वकताबखाना” भधनाले संघीय विक्षा काननू िमोवजम गठन भएको विक्षक वकताबखाना सम्झनु पछय । 

(न)  “विक्षक सेिा आयोग” भधनाले संघीय विक्षा कानून बमोवजम गठन भएको विक्षक तथा कमयचारीहरुको वनयकु्ती तथा बढुिा वसफाररससमेत गने आयोग 

सम्झन ुपछय ।  

(प)  “िैवक्षक सत्र” भधनाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने िावषयक अिवध सम्झन ु  पछय ।  

(फ)  “िलु्क” भधनाले संस्थागत विद्यालयले वनयम बमोवजम विद्याथीसँग वलन पाउने िलु्क सम्झन ुपछय ।  

(ब)  “संस्थागत विद्यालय” भधनाले वनजी लगानीमा संचालन गने गरी वनयम ५ बमोवजम अनमुवत पा  स्थावपत विद्यालयला  सम्झन ुपछय । 

(भ)  “समिुायद्वारा सञ्चावलत विद्यालय” भधनाले वनयम ५ बमोवजम स्िीकृवत प्राप्त गरी स्थानीय तह िा व्यिस्थापन सवमवतले व्यिस्थापन वजम्मा वलएको 

सामिुावयक विद्यालय सम्झन ुपछय  ।  

(म)  "सामिुावयक विद्यालय" भधनाले वनयवमत अनिुान पाउने गरी अनमुवत िा स्िीकृवत पाएको विद्यालय सम्झन ुपछय।  

(य) “सामिुावयक वसकाइ केधर” भधनाले समुिाय स्तरमा सञ्चालन गररने जीिनपययधत  वसका , अध्ययन अनसुधधान र सीप वसका  लगायतका काम    गने 

केधरला   सम्झन ुपछय । 

(र)  धावमयक विद्यालय भधनाले परम्परागत रुपमा चवलआएका गोधपा, गुरुकुल, आश्रम,मिरसा मख्तब जस्ता धावमयक विद्यालयहरुला  जनाउँिछ ।  

(ल)  िैवक्षक गुठी भधनाले विद्यालय सञ्चालन गनयको लावग कुनै व्यवक्तले नाफा नवलने उद्देश्यले स्थापना गरेको साियजवनक िा वनजी गुठी सम्झनु पछय।  

( ि) 'विक्षक' भधनाले सामिुावयक विद्यालयमा अध्यापन गने प्रारवम्भक बालवबकास िा पिूय प्राथवमक कक्षा िेवख माध्यवमक तहसम्मका विक्षक सम्झनु पछय। 
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(ि) 'कमयचारी' भधनाले सामिुावयक विद्यालयमा काययरत विक्षक बाहकेका अधय कमयचारीहरु ला  सम्झन ुपछय।  

 

पररच्छेद २ 

र्िद्यािय खोल्ने अनुमर्त िा स्िीकृर्त सम्बन्धी व्यिस्था 

३.र्िद्यािय खोल्ने अनुमर्तको िार्ग र्निेदन र्दनु पने : कसैले विद्यालय खोल्न चाहमेा िडा सवमवतको वसफाररस वल  िैवक्षकसत्र सरुु हुनभुधिा कवम्तमा 

तीन मवहना अगािै अनसुचूी १ बमोवजमको ढाँचामा नगर  काययपावलकाको कायायलय, विक्षा िाखामा वनिेिन विनु पनेछ ।  

     ४.र्िद्यािय खोल्नको िार्ग पूरा गनुि पने पूिािधार : विद्यालय खोल्नको लावग अनुसचूी २ बमोवजमको  पिूायधार परूा गरेको हुन ुपनेछ ।  

 ५. र्िद्यािय खोल्न अनुमर्त र्दने:(१) वनयम ३ बमोवजम विद्यालय खोल्ने अनमुवतको लावग वनिेिन परेमा स्थानीय  विक्षा अवधकृतले स्रोत व्यवक्त माफय त 

वनिेिनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत जाँचबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गिाय प्रस्तावित विद्यालयको लावग वनयम ४ बमोवजमको पिूायधार परूा भएको िेवखएमा 

िैवक्षकसत्र सरुु हुनभुधिा कवम्तमा ि ु मवहना अगािै आफ्नो राय सवहतको प्रवतिेिन विक्षा सवमवतको िैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

(२) उपवनयम (१) बमोवजम विक्षा सवमवतको बैठकबाट अनमुवत विने वसफाररसको वनणयय भएमा कायायपावलका समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपवनयम (२) अनुसार काययपावलकाले नगर विक्षा सवमवतको वसफाररस मनावसि ठानेमा विद्यालय खोल्न अनमुवत विन सक्नेछ । काययपावलकाको  

 वनणयय बमोवजम स्थानीय  विक्षा अवधकृतले अनसुूवच ३ बमोवजमको ढाँचामा अनमुवत विनेछ ।  

(४) यसरी अनमुवत विँिा िैवक्षकसत्र सुरु हुनभुधिा कवम्तमा १५ विन अगािै विनपुनेछ ।  

 (५) उपवनयम (१) िमोवजम विद्यालय खोल्ने अनमुवत विंिा विद्यालय नक्साङकन, स्कुल जोवनङ्ग, र नगरविक्षा  सवमवतले वनधायरण गरेको िडाको लावग 

विद्यालयको अवधकतम संख्याको अधीनमा रही विनु पनेछ ।  

(६) कसैले ऐन तथा यस काययविवध विपरीत अनमुवत विएको िा प्राप्त गरेको पाइएमा नगर काययपावलकाले छानविन गरी त्यसरी अनमुवत प्राप्त विद्यालयको 

अनमुवत जनुसकैु बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनुमवत विनका लावग वसफाररस गने र अनुमवत प्रिान गने पिावधकारी तथा कमयचारीला  प्रचवलत कानून बमोवजम 

कारबाही गररनेछ । 

६.र्िद्याियिे पािना गनुि पने िति तथा बन्देज : विद्यालयले पालन गनुय पने ितय तथा बधिेजह  िेहाय बमोवजम हुनेछन ्: 

(क) नेपाल सरकार, विक्षा मधत्रालयबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लागू गनुय पने,  

(ख) विक्षा सवमवतको स्िीकृवत नवल  थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहुने,  

(ग) रावरियता प्रवत आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, गराउन नहुने,  

(घ) विद्यालयमा िालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्वगकमैत्री िातािरण सजृना गने, 

(ङ)  अवभभािकको िावषयक भेला गरा  विद्यालयको आय व्यय, िैवक्षक उपलवब्ध र आगामी िैवक्षक सत्रको काययक्रमको जानकारी गराउन ुपने,  

(च)  यस काययविवध  बमोवजम आय व्ययको लेखा राख्न ुपने,  

(छ)  विद्यालयले गरेको लगानीको अवभलेख राख्न ुपने,  

(ज)  विद्यालयमा नेपालको रावरिय एकता, साियभौवमकता, जातीय, के्षत्रीय, भावषक, लैवगक, सामावजक तथा  धावमयक सवहरणतुामा खलल पाने कुनै पवन 

वक्रयाकलाप हुन नविने,  

(झ)  सामिुावयक विद्यालयमा नगर काययपावलकाले तोकेको संख्याको अवधनमा रही विक्षक सेिा आयोगको वसफाररस अनुसार विक्षक वनयुवक्त गनुय 

पनेछ, 

 (ञ) विद्यालयमा वनयवमत रुपमा पररयोजना कायय, सामावजक सेिा,अवतररक्त वक्रयाकलाप, तथा अधय काययक्रम सञ्चालन गनुय पने,  

(ट)  विद्यालय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर,सत्य वनष्ठा र नैवतक चररत्र वनमायण, उद्यमविलता प्रिर्द्यन,सामावजक सद्भाि प्रिर्द्नय तथा सामावजक विकृवत 

(िालवििाह, वनरक्षरता, छाउपडी, िहजे, बोक्सािोक्सी, छुिाछुत, जावतगत उचनीचता, छोरी मावथको विभेि आवि ) उधमलुन को िातािरण कायम 

गनय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी आिश्यक व्यिस्था वमलाउने,  

(ठ) आिासीय विद्यालयमा नगर विक्षा सवमवतले वनधायरण गरे बमोवजम विद्याथीको  लावग खाना तथा पौविक आहारको गुणस्तर कायम गनुय पने,  

 (ड)  नगरसभाले पाररत गरेको काननु तथा िैवक्षक नीवतको अवधनमा रही काम गनुयपने,  

(ढ)  यस काययविवध  बमोवजम परूा गनुय पने पिूायधारह  कायम राख्नु पने र विद्याथी संख्याका आधारमा पिूायधारको विस्तार तथा स्तर िवृर्द् गनुयपने,   

(ण) मधत्रालय िा विक्षा िाखाले वनधायरण गरेको ढाँचामा विद्यालयले िैवक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैवक्षक सत्र सवकएको १५ विन वभत्र विक्षा िाखामा 

पठाउन ुपने,   

(त) विद्यालयले विद्याथीको लावग प्रयोग गने सिारी साधन प्रचवलत काननू बमोवजमको मापिण्ड अनुरुप परीक्षण गररएको हुन ुपने,  

(थ)  विद्यालयको भिन तथा कक्षाकोठा तोवकएको मापिण्ड अनुरुप हुनकुा साथै सफा तथा सरुवक्षत राख्नु पने,  

 (ि) प्रत्येक िषय विद्यालयको भौवतक तथा  सामावजक परीक्षण गरा  त्यसको प्रवतिेिन विक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ ।  

७. र्िद्यािय खोल्न स्िीकृर्त प्रदान गने: (१) वनयम ५ को उपवनयम (१) िा (३) बमोवजम अनुमवत प्राप्त आधारभूत तथा माध्यवमक विद्यालयले स्िीकृवतको 

लावग अनुसचूी–४ बमोवजमको ढाँचामा विक्षा िाखामा वनिेिन विन ुपनेछ ।   

(२) उपवनयम (१) बमोवजम वनिेिन प्राप्त भएमा स्थानीय विक्षा अवधकृतले स्रोत व्यवक्तला  त्यस्तो विद्यालयको जाँचबुझ गरी  गरा  त्यसको प्रवतिेिन पेि गनय 

लगाउन ुपनेछ । 

 (३) उपवनयम (२) बमोवजम जाँचबुझ प्रवतिेिन प्राप्त भएपवछ वनयम ६ बमोवजमको ितय  तथा बधिेज परूा गरेको िेवखएमा विक्षा सवमवतको वनणययको आधारमा 

अनसुचूी–५ बमोवजमको ढाँचामा सवमवतले  आफ्नो वनणयय सवहत काययपावलका समक्ष पेि गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त वसफारीस काययपावलकाबाट वस्िकृत भएमा स्थानीय 

विक्षा अवधकृतले वनयम ६ बमोवजमको ितय तथा बधिेज को अवधनमा रही त्यस्तो विद्यालयला  अनसुचूी–५ बमोवजमको ढाँचामा स्िीकृवत प्रिान गनेछ ।  

 ८. मातृिाषामा र्िक्षा र्दने र्िद्याियको अनुमर्त तथा स्िीकृर्त सम्बन्धी व्यिस्था: 

(१) यस काययविवधमा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन आधारभतू तहसम्म मातभृाषामा विक्षा विने  विद्यालयको अनमुवत तथा स्िीकृवत सम्बधधी प्रवक्रया 

वनयम ७ िमोवजम हुनेछ । यसका लावग एकल भाषाभाषी विद्यालयमा मातभृाषामा विक्षा विन,े द्वीभाषी विद्यालयमा ििुै भाषामा विक्षा विन ेर िहुभाषी विद्यालयमा 

भावषक स्थानाधतरणको नीवत अपना  बालबावलकाहरुला  उनीहरुको मातभृाषाबाट नेपाली िा अंग्रेजी भाषामा सहज रुपमा लाने व्यिस्था गररने छ । एकल िा वद्वभाषी 
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विद्यालयका अवभभािकले चाहमेा त्यहां पवन  भावषक स्थानाधतरणको नीवत अपनाइने छ । सबै खाले भाषाभाषीला  एकअकायको भाषा, वलवप तथा संस्कृवत वसक्न एिं 

वसकाउन प्रोत्सावहत गररने छ ।   

 (२) यस काययविवधमा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन आधारभतू तह भधिा मावथ मातभृाषामा विक्षा विने विद्यालयको अनमुवत तथा स्िीकृवत सम्बधधी 

प्रवक्रया र मापिण्ड मधत्रालयले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।  

९. मुनाफा नर्िने र्िद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) ऐनको िफा ३ को उपिफा (७घ) बमोवजम गरुुकुल, आश्रम, मख्ति, मिरसा, गुम्बा िा गोधपा 

समेतका सामावजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले विद्यालय सञ्चालन गनय वनिेिन विने लगायत त्यस्तो विद्यालयको अनमुवत, स्िीकृवत र कक्षा थप सम्बधधी 

व्यिस्था वनयम ३, ५, ७ र २० मा उल्लेख भए बमोवजम हुनेछ ।  

(२) यस काययविवधमा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन उपवनयम (१) बमोवजम विद्यालय सञ्चालन गनय परूा गनुय पने पिूायधार अनसुचूी –६ मा उल्लेख भए 

बमोवजम हुनेछ । 

(३) गुरुकुल, आश्रम, मख्ति, मिरसा, गुम्बा िा गोधपा समेतका सामावजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले सञ्चालन गने विक्षा सम्बधधी नीवत, पाठ्यक्रम, 

त्यस्ता संस्थाला  विने अनिुान तथा समधिय सम्बधधी व्यिस्था मधत्रालयले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

१०. कम्पनी ऐन अन्तगित सञ्चार्ित र्िद्याियिाई िैर्क्षक गुठी अन्तगित सञ्चािन गने सम्बन्धी व्यिस्था: 

       (१) कम्पनी अधतगयत सञ्चालन भएको कुनै विद्यालय िैवक्षक गुठी अधतगयत सञ्चालन गनय चाहनेले सोको अनमुवतको लावग अनुसचूी–७ बमोवजमको ढाँचामा नगर 

काययपावलका समक्ष वनिेिन विनु पनेछ ।  

(२) उपवनयम (१) बमोवजम वनिेिन प्राप्त भएमा स्थानीय  विक्षा अवधकृत िा वनरीक्षकद्वारा त्यस्तो विद्यालयको जाँचबुझ गरा  त्यसको प्रवतिेिन पेि गनय लगाउन ु

पनेछ ।  

(३) उपवनयम (२) बमोवजम प्रवतिेिन प्राप्त भएपवछ उक्त प्रवतिेिन र वनिेिनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गिाय त्यस्तो विद्यालयला  िैवक्षक गुठी अधतगयत सञ्चालन 

गनय मनावसब िेखेमा विक्षा सवमवतको वनणययको आधारमा स्थानीय विक्षा अवधकृतले त्यस्तो विद्यालयला  िैवक्षक गुठी अधतगयत सञ्चालन गनय अनसुवूच  -८ 

बमोवजमको ढाँचामा अनमुवत विनेछ । 

११.वििेिी विक्षण संस्थासँग सम्बधधन गरी विद्यालय खोल्ने अनुमवत िा स्िीकृवत संघीय सरकारको पिूय स्िीकृवत नवल  विन सवकने छैन । 

१२.  यसअर्ि दताि िएका र्िद्यािय सम्िर्न्ध व्यिस्था :(१) मावथ जेसकैु उल्लेख भए पवन यस अवघ वनयमानुसार िताय र संचालनमा रहकेा विद्यालयहरु यसै 

काययविवध िमोवजम संचालन भएका मावननेछन ्। 

  तर यस अवघ संचालनमा भएका विद्यालयले विक्षा िाखाले तोकेको ढाँचामा वििरण र कागजपत्र पेि गनुय पनेछ। 

(२) उपवनयम (१) िमोवजम वििरण प्राप्त भए पवछ विक्षा िाखाले यस काययविवध िमोवजम संचालन गनय सक्ने नसक्ने र सक्ने भए गनुयपने सधुारको खाका सवहत 

प्रवतिेिन पेि गनेछ। 

(३) प्राप्त प्रवतिेिन समेतको आधारमा विक्षा िाखाले विक्षा सवमवत समक्ष संचालन अनुमवत विन नसवकने भए सोही िमोवजम र ितय सवहत संचालन गनुय पने भए 

ितयको वििरण  सवहत पेि गनेछ । 

 (४) विक्षा सवमवतको वनणयय िमोवजम स्थानीय विक्षा अवधकृतले अनसुचुी ८ िमोवजमको ढाँचामा विद्यालयला  प्रमाणपत्र विनपुनेछ ।   

१३.धरौटी राख्नु पनेाः (१) संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनमुवत वलँिा विद्यालय सञ्चालनको सरुक्षण बापत िेहाय बमोवजमको रकम धरौटीको  पमा राख्न ुपनेछ – 

(क) माध्यवमक विद्यालयको लावग पाँच लाख  पैयाँ,  

(ख) आधारभतू विद्यालयको लावग वतन लाख  पैयाँ,   

(ग)  प्रारवम्भक बाल विक्षा केधरको लावग एक लाख पचास हजार  पैयाँ । 

 तर, वनयम ९ बमोवजम विद्यालय सञ्चालन गने अनुमवत वलँिा धरौटी राख्न ुपने छैन ।  

(२)वििेष आिश्यकता भएका विद्यावथयका लावग िा सीमाधतकृत िा अवत विकट भौगोवलक के्षत्रमा विद्यालय खोल्िा काययपावलकाले वनधायरण गरेको मापिण्ड 

बमोवजम धरौटी छुट विन सवकनेछ । 

१४.धरौटी रकम जम्मा गररने : (१) विद्यालयले वनयम १३ बमोवजमको  धरौटी बापतको रकम काययपावलकाको धरौटी खातामा जम्मा गनयपनेछ ।  

१५.साियजवनक िैवक्षक गुठी अधतगयत नेपाल सरकारले साल िसाली अनिुान वि  राखेका विद्यालय, वनजामवत, सैवनक, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र 

िहीि प्रवतष्ठानद्वारा सञ्चावलत विद्यालयको वनयमनको लावग मधत्रालयले छुटै्ट काययविवध बनाउन सक्नेछ । 

१६.र्िद्यािय गाभ्न िा स्थानान्तरण सर्कने : (१) िेहायको कुनै अिस्थामा ि ु िा ि ुभधिा बढी विद्यालयला  एक आपसमा गाभी एउटा विद्यालय कायम गनय 

सवकनेछ – 

(क) अनसुचूी–२ बमोवजमको पिूायधार कायम नरहकेो,  

(ख) अवधकांि कक्षामा  वनयम बमोवजमको िि प्रवतित भधिा कम विद्याथी संख्या भएको,  

(ग) ि ु िा सोभधिा बढी विद्यालयको पररसर एक आपसमा जोवडएको, 

(घ) ि ु िा सोभधिा बढी विद्यालय बीचको पैिल िरूी ि ु वकलोवमटर भधिा कम रहकेो,  

(ङ) ि ु िा सो भधिा बढी विद्यालयका व्यिस्थापन सवमवतले विद्यालय गाभ्न संयकु्त वनिेिन विएको ।  

(२) उपवनयम (१) बमोवजमको आधारमा विद्यालयहरु गाभ्ने वनणयय गिाय काययपावलकाले त्यस्ता विद्यालयको लावग आिश्यक विक्षक तथा कमयचारीको िरबधिी 

यवकन गरी बढी हुन आएको विक्षक तथा कमयचारीको व्यिस्थापनको विषयमा समेत वनणयय गनुय पनेछ । 

(३) यस काययविवधमा उल्लेवखत विद्यालय गाभ्ने सम्िवधध व्यिस्थाला  कायायधियन गनय काययपावलकाले विक्षा सवमवतको वसफाररसमा काययविवध बना  लागू गनय 

सक्नछे । यसरी गावभएर खाली भएको िा बधि भएको विद्यालयमा  सामिुावयक प्रयोजनका लावग  पसु्तकालय, म्यवुजयम, संिाि स्थल, िा सीप विकास केधि, 

सामिुावयक वसका  केधर,पिूय प्राथवमक विद्यालय जस्ता संस्था बनाउन सवकने छ ।  

४) वछमेकी स्थानीय तहबाट यस नगरपावलकामा स्थानाधतरण हुन चाहने सामिुावयक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले स्थानाधतरण भइ आउने स्थानमा समेत अनसुुवच-

२ िमोवजमको आिश्यक पिूायधार परुा गरेको हुन ुपनेछ। 

५) उपवनयम ४ िमोवजम स्थानाधतरण हुने स्थानको तपवसलको िरुीमा कुनै अको विद्यालय संचालनमा रहकेो अिस्थामा त्यस्तो विद्यालयला  स्थानाधतरण अनुमवत 

विइने छैन। 

   आधारभतु(१-५) को लावग १ वकलोवमटर 
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   आधारभतु (१-८) को लावग १.५ वकलोवमटर 

   माध्यवमक (१-१२)को लावग २ वकलोवमटर 

१७.गार्िएका िा बन्द गररएका र्िद्याियको सम्पर्िको व्यिस्थापन : (१) वनयम १६ बमोवजम विद्यालय गावभएमा गावभने विद्यालयमा रहकेो चल अचल 

सम्पवि, फवनयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्री लगायतका अधय िैवक्षक सामग्री गावभएको विद्यालयको नाममा नामसारी गरी िा वजधसी िावखला गरी आम्िानी बाँधी 

अवभलेख राख्न ुपनेछ । 

 १८.र्िद्याियको तह िा कक्षा िटाउन सर्कने :  कुनै विद्यालयको सम्बधधमा वनयम १७ को उपवनयम (१) को अिस्था विद्यमान रहकेो भए तापवन विद्यालय 

गाभ्ने आधार औवचत्यपूणय निेवखएमा विक्षा िाखाको वसफाररसमा काययपावलकाले त्यस्तो विद्यालयको मावथल्लो तह िा कक्षा घटाउन सक्नेछ । 

१९.र्िद्याियको कक्षा थप गनि सर्कने : (१) कुनै विद्यालयले कक्षा थप गनय चाहमेा िैवक्षकसत्र सरुु हुनभुधिा कवम्तमा ि ु मवहना अगािै  विक्षा िाखा समक्ष 

वनिेिन विन ुपनेछ । 

 (२) उपवनयम (१) बमोवजम वनिेिन परेमा नगरपावलकाले  विक्षा िाखा माफय त थप हुने कक्षाको लावग वनयम ४ बमोवजमको पिूायधार परूा भए िा नभएको सम्बधधमा 

आिश्यक जाँचबुझ गिाय पिूायधार परूा गरेको िेवखएमा नगर विक्षा सवमवतको वसफाररस बाट नगर काययपावलकाले िैवक्षकसत्र सरुु हुन ुअगािै कक्षा थप गनय अनुमवत 

विन सक्नेछ ।  

 (३) उपवनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन प्राविवधक विक्षा प्रिान गने बाहके अधय विद्यालयको कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र विषय थप गने 

अनमुवत  मधत्रालयबाट स्िीकृत मापिण्डका आधारमा नगर काययपावलकाले विनेछ । 

 ४) कक्षा तथा तह थप गने अनमुवतको लावग तपवसल िमोवजमको िलु्क लाग्ने छ। 

विद्यालय कक्षा थप तह थप 

संस्थागत १०,००० रुपैया २०,००० रुपैया 

सामिुावयक २५०० रुपैया ५००० रुपैया 

 

 

पररच्छेद ३ 

नगर कायिपार्िका, प्रमुख प्रिासकीय अर्धकृत, स्थानीय  र्िक्षा अर्धकृत तथा र्नरीक्षकको काम, कतिव्य र अर्धकार 

२०नगर कायिपार्िकाको काम, कतिव्य र अर्धकार :  

१) यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका अवतररक्त नगर काययपावलकाको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ –  

(क) िैवक्षक योजना तथा काययक्रम कायायधियन गनय विक्षा सवमवत, काययकारी अवधकृत तथा  स्थानीय विक्षा अवधकारीला  आिश्यक वनिेिन विने,  

(ख) िैवक्षक योजना तथा काययक्रम कायायधियन गनय आिश्यकता अनसुार सवमवत, उपसवमवत िा काययटोली गठन गने, 

(ग) विक्षक सरुिाको मापिण्ड िना  नगरपावलकाको तहमा समान रुपमा विक्षक विद्याथी अनपुात वमलाउने, गुणस्तर कायमगन,े आचार संवहता बना  

 लागू गने,    

(घ)  विक्षक तथा कमयचारीह को प्रिासन, व्यिस्थापन तथा िैवक्षक विकास सम्बधधी कायय योजना स्िीकृत गने र कायायधियन गनय वनिेिन विने । 

(ङ)  प्रिेि तथा संघको कानुन िमोवजम हुने विक्षा सम्िवधध विषयहरुको कायायधियन गनय विक्षा सवमवतलाइय वनिेिन विने । 

(च)  प्रत्येक ६ मवहनामा नगरपावलका वभत्रका विद्यालयहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी गरा   अपेवक्षत गुणस्तर कायम गन,े 

 (छ) विद्यालयमा आवथयक व्यिस्था पारििी तथा सवुनवित गनय िस्तुगत आधार तथा मापिण्ड  बना  लागू गने, गराउन,े 

(ज) यस काययविवधको पररवध वभत्र आिश्यक के्षत्रहरुको मापिण्ड िनाउने,  

(झ) अनौपचाररक विक्षा  बैकवल्पक विक्षा, वििेष विक्षा खलुा तथा िरू विक्षा सम्बधधी मापिण्ड बना  लागू गने, गराउने । 

-ञ)   विक्षा सम्बधधी काननू वनमायणको लावग नगर सभामा पेस गने । 

(२)  उपवनयम (१) मा जेसकैु लेवखएतापवन संस्थागत विद्यालयका हकमा त्यस्ता विद्यालयले पालना गनुय पने मापिण्ड, गुणस्तर, िलु्क प्रािधान, विपधन 

तथा सीमाधतकृत िगयका छात्र छात्राका लावग वि न ेछात्रिवृिका आधार र प्रवतित, विक्षक तथा कमयचारीहरुको सेिा, ितय एिं पाररश्रवमक जस्ता विषयमा वनणयय गिाय 

संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन को सहभावगता एिं राय परामिय वल  वनणयय गनुयपनेछ । 

२१. प्रमुख प्रिासकीय अर्धकृतको काम, कतिव्य र अर्धकार : 

 ऐन तथा यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका अवतररक्त प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतको काम , कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ  

(क) विक्षाला  मौवलक हकको रुपमा स्थावपत गनय नगरपावलकाको समग्र िैवक्षक नीवत, योजना, काययक्रमको  कायायधियन एिं अनगुमन गन,े गराउन,े  

(ख) नगर काययसम्पािन वनयमािलीमा प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतले गने भनी उल्लेख भएका विक्षा सम्बवधध कायय गने, 

(ग)  िैवक्षक समधियकताय तथा सहजकतायको भवूमका वनिायहगने, 

(घ)  काययपावलकाले प्रत्यायोजन गरेका  विक्षा सम्बवधध कायय गने । 

(ङ)  नगरको उत्कृि िैवक्षक उपलवव्धका लावग स्थानीय विक्षा अवधकृतसँग काययसम्पािन करार गने । 

च)  विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणको व्यिस्था वमलाउने । 

२२. स्थानीय र्िक्षा अर्धकृतको काम, कतिव्य र अर्धकार : ऐन तथा यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका अवतररक्त विक्षा 

अवधकृतको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :- 

(क) िैवक्षक काययक्रम कायायधियन गने, गराउन,े  

(ख) विक्षा सम्बधधी नगर स्तरीय योजना बना  काययपावलकाबाट पाररत गरा  कायायधियन गने, गराउने  

(ग) नगरको विक्षाको अिस्था, प्रगवत आवि समेवटएको विक्षा सम्िवधध वस्थवतपत्र तयार गरी प्रत्येक  िषयको असार मसाधत वभत्र प्रकावित गने,  

 (घ) स्िीकृत अनौपचाररक विक्षा, वििेष आिश्यकता भएका बालबावलकाको लावग विक्षा र विक्षाको लावग खाद्य काययक्रम कायायधियन गने गराउने तथा सो 

 सम्बधधी अवभलेख तयार गने,  

(ङ) विद्याथी संख्या घट्न ग  फावजलमा परेका सामिुावयक विद्यालयका विक्षकला  अको समिुावयक विद्यालयमा वमलान गनय विक्षा सवमवतमा वसफाररि गने,  

(च) स्िीकृत कायय योजना अनसुार विद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बधधमा वनयवमत  पले वनरीक्षण र सपुरीिेक्षण गरी त्यसको प्रवतिेिन तयार गने,  
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(छ) विक्षाको गुणस्तर बढाउनको लावग विक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतका पिावधकारीह को समय समयमा बैठक, गोष्ठी िा तावलमको संचालन 

      गने,  

(ज) आधारभतू तहको अधत्यमा वलइने परीक्षा सञ्चालन गनय परीक्षा संचालन सवमवतको सिस्य सवचि भ  कायय गने,  

(झ) विद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको अवभलेख, प्रश्नपत्र र उिर पुवस्तका वझका  जाँच गराउने, विद्यालयमा विक्षाको गुणस्तर बवृर्द् भए नभएको 

  सम्बधधमा मलू्याङ्कन गरी अवभलेख राख्ने तथा सो सम्बधधमा सधुारका लावग आिश्यक कायय गने,  

(ञ) ऐन तथा यस काययविवध बमोवजम विद्यालयह  सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गने तथा विद्यालयमा विक्षाको गुणस्तर बढाउन, सधुार गनय िा विद्यालय बधि 

    गनुय पने नपने सम्बधधमा वनरीक्षण गरी विद्यालयको स्तर बढाउनु, सधुार गनुय िा विद्यालय बधि गनुय पने भएमा तत्  सम्बधधी कारबाही प्रवक्रया अगावड बढाउने ,  

(ट) माध्यवमक विक्षा उिीणय परीक्षाको लावग रवजरिेिन फाराम भरेका विद्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचवलत काननू बमोवजम संिोधन गने,  

(ठ) वनयवुक्त िा बढुिाको लावग आयोगबाट वसफाररस भ  आएका विक्षक िा कमयचारीला  विद्यालयमा वनयुवक्त गने,  

(ड) सामिुावयक विद्यालयमा काययरत विक्षक तथा कमयचारीको सेिा वििरण तथा अधय अवभलेख अद्यािवधक गने,   

(ढ) विक्षक िा कमयचारीको काययसम्पािन मलू्याङ्कन गरी त्यसको वििरण आयोगमा पठाउने, 

(ण)  विद्यालय र प्रारवम्भक बाल विक्षा केधरको वनरीक्षण गने, गराउन,े  

(त) मधत्रालयले तोवकविए बमोवजम सामुिावयक तथा संस्थागत विद्यालयह को समहू विभाजन गरी स्रोतकेधर वनधायरण गने र स्रोतकेधिबाट विद्यालयको वनरीक्षण, 

     विक्षकको तावलम तथा अधय िैवक्षक वक्रयाकलाप गने,  

(थ) माध्यवमक विक्षा उिीणय परीक्षा, माध्यावमक विक्षा परीक्षा र आधारभतू तहको अधत्यमा हुने परीक्षाला  वनयवमत र मयायवित ढङ्गबाट सञ्चालन गने, गराउन,े  

(ि) सामिुावयक विद्यालयका लावग वितरण गररएका िरबधिी िवैक्षक सत्रको सरुुमा वमलान गनय विक्षा सवमवतमा वसफाररस गने,  

(ध) वनरीक्षकला  विद्यालय वनरीक्षणको सचूक बना  वनरीक्षण गनय पठाउने र वनरीक्षकले विद्यालय वनरीक्षण गरे नगरेको यवकन गनय स्थलगत वनरीक्षण गने,    

(न) नगरपावलकािाट विद्यालयला  वनकासा भएको रकम सिपुयोग भए नभएको अनगुमन गन े।  

(प) विद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लागू गरे नगरेको सम्बधधमा वनरीक्षण गने, गराउन,े  

(फ) विद्यालयमा लागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बधधमा सुधार गनुयपने र वनिःिलु्क पाठ्यपसु्तकको वितरण प्रणालीला  प्रभािकारी 

    बनाउने विषयमा व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षकको राय वल  सझुाि पठाउने तथा सो सम्बधधमा अधय आिश्यक कायय गने, गराउन,े  

 (ब) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रवतिेिनको आधारमा िेवखएका अवनयवमतता र बेरुज ुफर्छ्यौट गनय लगाउने, 

(भ) सरकारी तथा गैरसरकारी िैवक्षक पररयोजनाह को वनरीक्षण तथा समधिय गने,   

(म) सामिुावयक विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रवतिेिन पाररत गराउने, 

(य) विद्यालयको िावषयक िैवक्षक काययक्रमको वनयवमत  पमा अनगुमन गरी सो अनसुार गने, गराउन,े 

(र) विद्यालय वनरीक्षक र स्रोत व्यवक्तले विएको वनरीक्षण प्रवतिेिन उपर कारबाही गने 

(ल) नगर वभत्र सञ्चालन भएका िैवक्षक तावलम केधरमा विक्षक तावलमका लावग वसफाररस गने,  

(ि) नगर विक्षा सवमवत, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र विक्षक अवभभािक संघ गठन गने, गराउन,े 

(ि) सामिुावयक विद्यालयको स्िीकृत, ररक्त िरिधिीमा पिपवूतयको लावग आयोगमा लेखी पठाउने, 

(ष) तोवकएको मापिण्डको आधारमा विक्षकको सरुिा तयारी गने,  

(स) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा विक्षकला  विद्यालय समय बाहके िा विद्यालयको वनयवमत पठन पाठनमा असर नपने गरी अवतररक्त समयमा 

   अधयत्र कायय गनय पिूय स्िीकृवत प्रिान गने,  

 (ह) विद्यालयको काययसम्पािन परीक्षण गने  गराउने र कायय सम्पािनको आधारमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विक्षक अवभभािक संघ,प्रधानाध्यापक,विक्षक 

    एिं कमयचारीहरुला  परुस्कार तथा िण्डका लावग काययपावलका समक्ष वसफाररि गने । 

(क्ष) वनजी, धावमयक तथा गुठी विद्यालयको  अनगुमन गरी स्िीकृत मापिण्डको पालना गनय लगाउन ेर तिनसुार परुस्कार र िण्डको लावग काययपावलका समक्ष 

    वसफाररि गने ।  

(त्र) नगरकाययपावलका, रावरिय परीक्षा बोडय र विक्षा सम्िवधध आयोगहरुबाट वनिेवित िा प्रत्यायोवजत कायय गने । 

ज्ञ) सामिुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसंग िैवक्षकसत्रको सरुुमा एक िैवक्षकसत्रको लावग िैवक्षक सधुारको करार सम्झौता गने। 

२३.र्नरीक्षकको काम, कतिव्य र अर्धकार:  ऐन तथा यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका अवतररक्त विक्षा अवधकृतको प्रत्यक्ष 

मातहत र वनिेिनमा रही वनरीक्षकको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :–  

(क) प्रत्येक ि ु मवहनामा सबै विद्यालयमा कवम्तमा एक पटक स्थलगत वनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने र वनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र 

व्यिस्थापन सवमवतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र वनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण सम्बधधी व्यहोरा विद्यालयको वनरीक्षण पवुस्तकामा जनाउने तथा जनाउन 

लगाउन,े 

(ख) ऐन र यस काययविवध बमोवजम विद्यालय वनयवमत  पले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा भौवतक साधन सरुवक्षत विद्यालय अनरुुप भए नभएको, 

विक्षक पयायप्त भए नभएको, उपलब्ध साधनको अवधकतम सिपुयोग भए, नभएको र वनधायररतस्तर बमोवजम पठन पाठन भए नभएको र समग्र िैवक्षक गुणस्तर कायम 

भए नभएको सम्बधधमा प्रधानाध्यापक, विक्षक–अवभभािक संघ र विक्षकसँग विचार विमिय गरी सो अनु प भएको निेवखएमा सधुार गनय लगाउने,  

(ग) विद्यालय वनरीक्षण सम्बधधी प्रवतिेिन स्थानीय विक्षा अवधकारी समक्ष पेि गरी वनिेिन िमोवजम गने,  

(घ) विद्यालयको विकासको लावग व्यिस्थापन सवमवत तथा सरोकािालाह सँग सम्पकय  तथा आिश्यक सरसल्लाह र अधतरवक्रया गने,  

(ङ) नमनूा विक्षण गने प्रयोजनको लावग वनरीक्षण के्षत्रवभत्रको रोिर (समहू) तयार गने र समय–समयमा प्रधानाध्यापक सवहत विक्षकको बैठक बोला  विक्षण गने 

विषयमा िेवखएका समस्या समाधानको लावग आिश्यक काम गने,  

(च) विक्षक तथा विद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मलू्याङ्कन गरी त्यसको अवभलेख विक्षा िाखामा उपलब्ध गराउने  

(छ) विद्यालयको िैवक्षकस्तर बवृर्द् गनय प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षह को  गोष्ठीको संयोजन गने, गराउन े

(ज) परीक्षा सवमवतको वनिेिन बमोवजम परीक्षा सञ्चालन गने, गराउन,े  

(झ) विद्यालयको िैवक्षक तथा आवथयक अवभलेख िरुुस्त भए नभएको वनरीक्षण गने, गराउन,े  

(ञ) आफ्नो के्षत्र वभत्रका िैवक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विशे्लषण गरी विक्षा िाखामा पठाउने,  
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(ट) विक्षकला  तावलमको लावग वसफाररस गने र तावलम प्राप्त विक्षकको सीप को प्रयोग भए नभएको एवकन गनय कक्षा अिलोकन गरी सधुारका लावग कायय गने,   

(ठ) व्यिस्थापन सवमवतको बैठक वनयवमत  पले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन प्रधानाध्यापकला  वनिेिन विने,  

(ड) विद्यालय सञ्चालन सम्बधधमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतला  आिश्यक वनिेिन विने,  

(ढ) स्रोतव्यवक्तको कामको अनगुमन गरी प्रत्येक मवहना विक्षा िाखामा प्रवतिेिन पेि गने,  

(ण) विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीको वबिाको अवभलेख िैवक्षक सत्रको अधत्यमा प्रमावणत गने र विद्यालयमा राख्न लगाउने,  

(त) विक्षक तथा कमयचारीको हावजरी अवभलेख िरुुस्त भए नभएको जाँच िा वनरीक्षण गरी वबिा नवल  अनपुवस्थत हुने विक्षक तथा कमयचारीको हकमा हावजरी 

पवुस्तकामा गयल जना  सोको जनाउ सवहत कारबाहीको लावग सम्बवधधत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र विक्षा अवधकृतला  वसफाररस गने,  

(थ) आफनो के्षत्रवभत्र सञ्चालन गररएका अनौपचाररक विक्षा, वििेष आिश्यकता विक्षा, समािेिी विक्षा र विक्षाको लावग खाद्य काययक्रमको वनयवमत  पमा 

वनरीक्षण तथा अनगुमन गरी स्थानीय  विक्षा अवधकृत समक्ष प्रवतिेिन पेि गने,  

(ि) संस्थागत तथा धावमयक प्रकृवतका विद्यालयको अनगुमन गरी स्िीकृत मापिण्डको पालना गनय लगाउन े र तिनसुार परुस्कार र िण्डको लावग स्थानीय विक्षा 

अवधकृत समक्ष वसफाररि गने ।  

(ध) जीिन पययधत विक्षा र जीिन उपयोगी विक्षाको उवचत प्रिधध गने गराउन े।  

(न) स्थानीय विक्षा अवधकृत प्रवत जिाफिेही बधि ैवनजले तोके बमोवजम थप कायय गने, गराउने । 

(प)  नगरपावलकाले विक्षा सम्बवधध प्रत्यायोवजत कायय गने 

फ) सामिुावयक विद्यालयका विक्षकहरु संग िैवक्षकसत्रको सरुुमा एक िैवक्षकसत्रको लावग िैवक्षक सधुारको करार सम्झौता गने। 

 

पररच्छेद–४ 

बारबर्दिया नगरपार्िका र्िक्षा सर्मर्तको गठन, काम, कतिव्य र अर्धकार तथा बैठक सम्बन्धी कायिर्िर्ध 

२४. र्िक्षा सर्मर्तको सरचना तथा कायिसचंािन र्िर्ध:  

(१) बारबवियया  नगरपावलका पावलकामा  िेहाय िमोवजमको एक विक्षा सवमवत रहनेछ : 

क) नगर काययपावलकाको प्रमखु      -संयोजक 

ख) नगर काययपावलकाको उपप्रमखु      - सह संयोजक 

ग) नगर पावलकाले तोकेको नगर काययपावलकाका मवहला तथा िवलत समेत २ जना सिस्यहरु      - सिस्य 

(घ) नगरपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत                        - सिस्य 

(ङ) नगरपावलकाको सामावजक विकास सवमवतको संयोजक            - सिस्य 

(च) सामिुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरु मध्येिाट प्रत्येक िषय पररितयन हुने गरी नगर काययपावलकाको  प्रमखुले तोकेको एक जना प्रधानाध्यापक       

               - सिस्य 

(छ) संस्थागत विद्यालयहरुको प्रवतवनवधमलूक संस्था मध्येिाट प्रत्येक िषय पररितयन हुने गरी नगर  काययपावलकाको प्रमखुले तोकेको प्रवतवनवध एक जना                   

         - सिस्य 

(ज) नगरपावलकाका विद्यालयहरुका वि व्य स अध्यक्षहरु मध्ये प्रत्येक िषय पररितयन हुने गरी नगर  काययपावलकाको प्रमखुले तोकेको एक जना -सिस्य  

(झ) स्थानीय विक्षक महासंघको अध्यक्ष िा प्रवतवनवध    -सिस्य 

(ञ) स्थानीय विक्षा अवधकृत                                         -सिस्य- सवचि 

(२ ) विक्षा सवमवतको िैठक कवम्तमा प्रत्येक चौमावसकमा एक पटक बस्नपुनेछ । 

(३ ) विक्षा सवमवतको िैठक भिा नगरपावलकाको प्रचवलत काननु िमोवजम हुनेछ ।   

(४) बैठक संचालनको लावग कवम्तमा ५० प्रवतित सिस्यको उपवस्थवत आिश्यक पनेछ भने िैठकको वनणयय  िहुमतको आधारमा हुनेछ । 

५) नगर वभत्रका विक्षकका पेिागत संघ संगठनका अध्यक्ष िा प्रवतवनवधला  आिश्यकता अनसुार सवमवतको िैठकमा आमधत्रण गररनेछ। 

२५. र्िक्षा सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार : ऐन तथा यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका अवतररक्त विक्षा सवमवतको काम, 

कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :- 

(क) विक्षा िाखािाट पेि भएको िैवक्षक योजना मावथ छलफल गरी स्िीकृवतको लावग काययपावलकामा पेि गने 

(ख) नगरपावलकामा स्िस्थ िैवक्षक िातािरण कायम राख्न तथा विक्षाको गुणस्तर िवृर्द् गनय विक्षा िाखा माफय त पेि भएको कायययोजना मावथ छलफल गरी 

पररमाजयन सवहत स्िीकृत गने,  

(ग) नेपाल सरकारको स्िीकृत नीवत र वनिेिन अन ुप वििेष आिश्यकता विक्षा, समािेिी विक्षा, अनौपचाररक विक्षा, वनरधतर विक्षा, िरू विक्षा तथा खलुा विक्षा 

काययक्रम सञ्चालन सम्बधधी आिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ) विद्यालयला  आवथयक सहायता उपलव्ध गराउने तथा त्यस्तो सहायताको लावग सम्बवधधत वनकायमा वसफाररस गने,  

(ङ) विक्षक, कमयचारी तथा विद्याथी कल्याणको लावग स्िीकृत विक्षा योजना िमोवजम आिश्यक काययक्रम बनाउने,  

(च) विद्यालयको सम्पविको सरुक्षा गनय तथा विद्यालयको समवृर्द्को लावग आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ)विद्यालयको विकासको लावग सञ्चावलत िैवक्षक काययक्रमला  सहयोग गने,  

(ज) विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बधधमा लेखापरीक्षकले विएको प्रवतिेिन अनुसार आिश्यक कारबाही गने, गराउन,े  

(ञ) विद्यालयला  आवथयक  पमा आत्मवनभयर गराउन योजना बना  कायय गने,  

(ट) विद्यालय बधि गनय वसफाररस गने,    

(ठ)िैवक्षक क्यालेण्डर बना  विद्यालय सञ्चालन गनय विक्षा िाखा माफय त व्यिस्थापन सवमवतला  वनिेिन विने,  

(ड)नगर स्तरीय खेलकूि, स्काउट तथा साँस्कृवतक काययक्रमको सञ्चालन तथा विकासको लावग आवथयक स्रोत जटुाउने र प्राप्त रकम खचय गनय विक्षा िाखाला  

वनिेिन विने,  

(ढ) आिासीय विद्यालयका विद्याथीका लावग खाना तथा पौविक अfहारको गुणस्तर तोक्ने । 

(न)  नगरपावलकािाट स्िीकृत विक्षा योजना र मापिण्ड वभत्र रही आिश्यक वनिेिन विने । 
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(प) विद्यालयले कायम गनुय पने धयूनतम सरसफा  तथा िौचालयको मापिण्ड तोक्ने । 

फ) नगर के्षत्र वभत्र वििेष आिश्यकता भएका बालबावलकाको  तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुका लावग उवचत विद्यालय व्यिस्थापन गनय आधार तयार पाने र सोही 

अनसुारको पठनपाठन व्यिस्था वमलाउने । 

(ब) विद्यालय सधुार तथा विकासका लावग नीवत वनिेिन गने । 

भ) विद्याथी संख्याका आधारमा िैवक्षक सत्रको सरुुमा अवनिायय रुपमा विक्षकको िरबधिी वमलान गने। 

म) कक्षा थप र तह थपका लावग नगर काययपावलकाला  वसफाररस गने। 

पररच्छेद ५ 

र्िद्यािय व्यिस्थापन सर्मर्त सम्िन्धी व्यिस्था 

२६. र्िद्यािय व्यिस्थापन सर्मर्त रहने : (१) यस काययविवध र अधतगयत व्यिस्था भएको सवमवतहरुको अवधकार के्षत्र बाहके विद्यालय संचालन गनय प्रत्येक 

सामिुावयक विद्यालयमा िेहाय िमोवजमको एक विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ । 

(क) अवभभािकलेआफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका ि ु य जना मवहला सवहत चारजना –सिस्य 

(ख) विद्यालय रहकेो गाउँपावलका िा नगरपावलकाको सम्बवधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सवमवतका सिस्यहरुमध्येबाट सो िडा सवमवतले मनोनयन गरेको 

सिस्य       –सिस्य 

(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुवर्द्जीिी, विक्षाप्रेमी, विद्यालयला  वनरधतर िि िषयिेवख सहयोग गने िा विद्यालयला  िि लाख िा सोभधिा बढी नगि िा 

वजधसी सहयोग गरेका व्यवक्तह मध्येबाट विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले मनोनीत गरेको एकजना मवहला सवहत ि ु य जना –सिस्य 

(घ) विद्यालयका विक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना   –सिस्य 

(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक      –सिस्य–सवचि” 

(२)प्राविवधक र व्यािसावयक विषयमा अध्ययन िा तावलम गराइन ेमाध्यवमक विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतमा वजल्लास्तरका उद्योग तथा िावणज्य 

महासंघका ि ुजना प्रवतवनवधसिस्य रहनेछन ्।  

(२क) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका सिस्यहरुले उपिफा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) बमोवजमका सिस्यहरुमध्येबाट छानेको सिस्य सो सवमवतको अध्यक्ष 

हुनेछ। 

(२ख) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लावग िा अध्यक्षको अनपुवस्थवतमा सो सवमवतका ज्येष्ठ सिस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(३)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको काययअिवध ३ िषयको हुनेछ । 

(४) राजीनामा स्वीकृत गने : व्यिस्थापन सवमवतका सिस्यको राजीनामा सो सवमवतका अध्यक्षले र व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षको राजीनामा सम्बवधधत 

व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत गनेछ । 

  तर  

अध्यक्षको पि ररक्त रहकेो अिस्थामा त्यस्तो सिस्यको राजीनामा व्यिस्थापन सवमवतको िररष्ठ सिस्यले स्िीकृत गनेछ ।  

(५) अभििावकको अभिलेख राख्ने : (क) विद्यालयले विक्षा िाखाले तोवकविएको ढाँचामा विद्याथीको अवभलेख राख्िा विद्याथीका बाबु, आमा, बाज,े बज्य,ै 

िाज,ु वििीको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गनुय पियछ र त्यस्ता अवभभािक नभएका विद्याथीको हकमा विद्याथीला  संरक्षकत्ि प्रिान गने व्यवक्तको अवभलेख 

राख्न ुपनेछ । 

तर, 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गठन प्रयोजनका लावग बाबु, आमा, बाजे, बज्यै ला  मात्र अवभभािक मावननेछ। 

(ख) उपवनयम (क) बमोवजम विद्याथीला  संरक्षकत्ि प्रिान गने व्यवक्तला  अवभभािकको रुपमा अवभलेख राख्िा वनजले संरक्षकत्ि प्रिान गरेको व्यहोरा 

  सम्बवधधत िडाबाट प्रमावणत गराएको हुन ुपनेछ । 

(६) प्रचवलत काननु बमोवजम गठन भ  कृयािील रहकेा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतहरु पिािवध समाप्त नहुिा सम्म कायम रहनेछन ्। 

२७.व्यिस्थापन सर्मर्तको सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यिस्था : 

(१) प्रधानाध्यापकले वनयम २६को उपवनयम१ बमोवजमको व्यिस्थापन सवमवतको छनौट गनयको लावग तत्कालको व्यिस्थापन सवमवतको कायय अिवध समाप्त हुनु 

भधिा तीस विन अगािै सात विनको सचूना वि  अवभभािकको भेला गराउनु पनेछ ।  

तर कुनै कारणले व्यिस्थापन सवमवत विघटन भएको िा व्यिस्थापन सवमवतको सिस्यको पि ररक्त भएको अिस्थामा त्यसरी विघटन िा ररक्त भएको वमवतले पधर विन 

वभत्र व्यिस्थापन सवमवत िा ररक्त सिस्यको छनौटको लावग यस वनयम बमोवजम सचूना वि  अवभभािकको भेला गराउन ुपनेछ । 

(२) उपवनयम (१) बमोवजम सिस्य छनौट गने सम्बधधमा अवभभािकला  सहयोग गनयको लावग सम्बवधधत वनरीक्षक िा वनज उपलब्ध नभएमा स्थानीय विक्षा 

अवधकृतले खटाएको अवधकृतको संयोजकत्िमा प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यवक्त र स्थानीय तहको प्रवतवनवध रहकेो चार सिस्यीय छनौट सहयोग सवमवत गठन गनेछ । 

२८. व्यिस्थापन सर्मर्तको बैठक सम्बन्धी कायिर्िर्ध  

 (१) व्यिस्थापन सवमवतको बैठक ि ु मवहनामा कवम्तमा एक पटक बस्नेछ । 

(२) व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सवमवतको अध्यक्षको वनिेिनमा सिस्य–सवचिले   बोलाउनेछ ।  

(३) उपवनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन व्यिस्थापन सवमवतका एक वतहा  सिस्यले वलवखत अनरुोध गरेमा व्यिस्थापन सवमवतको सिस्य–सवचिल े

जवहलेसकैु पवन व्यिस्थापन सवमवतको बैठक बोलाउन ुपनेछ ।  

(४) व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलफल हुने विषय सचूी सिस्य–सवचिले साधारणतया बहिर घण्टा अगािै सिस्यह ला  विन ुपनेछ ।  

(५) व्यिस्थापन सवमवतमा तत्काल कायम रहकेा पचास प्रवतित भधिा बढी सिस्यह  उपवस्थत भएमा व्यिस्थापन सवमवतको बैठकको लावग गणपरूक संख्या पगेुको 

मावननेछ ।  

(६) व्यिस्थापन सवमवतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र वनजको अनपुवस्थवतमा जेष्ठ सिस्यले गनेछ ।  

(७) व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा बहुमतको राय माधय हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यवक्तले वनणाययक मत विन सक्नेछ ।  

(८) व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सम्बधधी अधय काययविवध व्यिस्थापन सवमवत आफैं ले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 
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२९. व्यिस्थापन सर्मर्तको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने : िेहायको व्यवक्त व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र सिस्य हुन सक्ने छैन :- 

 (क)   गैर नेपाली नागररक,  

(ख)   पच्चीस िषय उमेर परूा नभएको  

(ग)   प्रचवलत काननू बमोवजम कालो सूचीमा परेको, 

(घ)   नैवतक पतन िेवखने फौजिारी अवभयोगमा अिालतबाट कसरूिार ठहररएको ।  

(ङ)   नगरसभाका सिस्यहरु (अध्यक्षको लावग मात्र) 

च) विवभधन संघ संस्थाको महत्िपणूय वजम्मेिारीमा रहकेा व्यवक्त (अध्यक्षको लावग मात्र) 

३०.  व्यिस्थापन सर्मर्त र्ििटन गनि सक्ने : िेहायका अिस्थामा विक्षा सवमवतको वसफाररसमा नगर काययपावलकाले सवमवत विघटन गनय सक्नेछ  – 

(क) विद्यालयको सम्पवि वहनावमना गरेमा,  

(ख)  विद्यालयको िैवक्षक िातािरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचवलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रिेि सरकार तथा बारबवियया नगरपावलकाको नीवत एिम ्वहत विपरीत काम गरेमा,  

(घ)  वनयम ३४ को उपवनयम (४) बमोवजम काम नगरेमा, 

(ङ)  विद्यालयको व्यिस्थापन सधतोषजनक  पमा गनय नसकेमा, िा  

(च)  सम्बवधधत वनकाय िा अवधकृतले विएको वनिेिनको पालन नगरेमा । 

३१.सामुदार्यक र्िद्याियको व्यिस्थापन सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार : (१)यस काययविवधमा अधयत्र लेवखएका काम, कतयव्य र अवधकारका 

अवतररक्त सामिुावयक विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ : 

(क) विद्यालयको सञ्चालन, रेखिेख, वनरीक्षण र व्यिस्थापन गने,                                                    

(ख)  विद्यालयको लावग चावहने आवथयक स्रोत जटुाउने,  

(ग)  विक्षक तथा कमयचारीला  तावलमको लावग छनौट तथा वसफाररस गने,  

(घ)  तावलममा जाने विक्षक तथा कमयचारीला  तावलमबाट फकेपवछ कवम्तमा तीन िषय विद्यालयमा सेिा गनुय पने सम्बधधमा ितयह  वनधायरण गरी  

  कबुवलयतनामा गराउने,  

(ङ) विक्षक तथा कमयचारीह को सेिाको सरुक्षाको लावग पहल गने,  

(च)  विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोने गरी विक्षक तथा कमयचारी वनयकु्त गने र त्यसरी वनयकु्त विक्षक तथा कमयचारीला  नेपाल सरकारले समान तहका विक्षक 

  तथा कमयचारीला  तोवकविएको तलब स्केलमा नघटा  तलब भिा विने,   

(छ)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत िरिधिीको विक्षक तथा कमयचारीको पि ररक्त हुन आएमा स्थायी पवूतयको लावग सो पि ररक्त भएको वमवतले पधर विनवभत्र 

  विक्षा िाखामा लेखी पठाउने र अस्थायी पिपवूतयको लावग अनमुवत माग्ने। 

(ज)  विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीह को हावजरी जाँच गरी गयल हुने विक्षक िा कमयचारी उपर  आिश्यक कारबाही गने, 

(झ)  कुनै विक्षक िा कमयचारीला  यस काययविवध बमोवजम व्यिस्थापन सवमवतले कारबाही गनय पाउने  विषयमा विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी 

विक्षा िाखाला  विने तथा आफूला  कारबाही गनय अवधकार नभएको विषयमा कारबाहीको लावग वसफाररस गनुय पने भएमा आिश्यकता अनसुार 

आफ्नो राय सवहतको प्रवतिेिन विक्षा िाखामा पठाउने, 

(ञ)  विद्यालयको िैवक्षकस्तर िवृर्द् गनय आिश्यक सामान तथा िैवक्षक सामग्रीह को व्यिस्था गने,   

(ट)  नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने विवभधन काययक्रमह मा विद्यालयला  सररक गराउने,  

(ठ)  विद्याथीह ले पालना गनुय पने आचार संवहता बना  लागू गने,  

(ड) विक्षक तथा कमयचारीह को अवभलेख अध्यािवधक गरा  राख्ने,  

(ढ) प्रत्येक िषय विद्यालयका चधिािाता र अवभभािकह को भेला गरा  विद्यालयको अवघल्लो िैवक्षक िषयको आय, व्यय तथा िैवक्षक उपलवब्ध र आगामी 

  िषयको िैवक्षक काययक्रमको सम्बधधमा जानकारी गराउने,  

(ण)  नगरपावलकाबाट तोवकएको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने ,  

(त)  विद्याथी, विक्षक, कमयचारी तथा अवभभािकला  विद्यालयको विकास तथा पठनपाठन तफय   उत्प्रेररत गने व्यिस्था वमलाउन,े 

(थ)  विद्याथीला  उपलब्ध गराइएको छात्रिवृि रकम प्रिान गने,  

(ि)  वनरीक्षकले विद्यालयको चेक जाँच िा वनरीक्षण गिाय हावजरी पुवस्तका िा विद्युतीय हावजरीमा गयल जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका विक्षक तथा 

  कमयचारीको गयल भएका विनको तलब कट्टी गने,  

(ध)  व्यिस्थापन सवमवतको सवचिालय विद्यालय भिनमा राख्ने तथा विद्यालयको कागजपत्र र अवभलेख सरुवक्षत गने,  

(न)  स्थानीय तहसँग समधिय गरी िैवक्षक विकासका काययक्रमहरु सञ्चालन गने, 

(प)  विद्यालयमा लवक्षत समहूका लावग वििेष प्रकृवतको िैवक्षक काययक्रम सञ्चालन गनय आिश्यक  िेवखएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय विक्षा िाखा 

  माफय त गने, 

(फ) िावषयक रुपमा विद्यालयका लावग आिश्यक मालसामान, मसलधि सामग्रीको खररि योजना स्िीकृत गने, 

(ब)  विद्यालयको विपि, जोवखम अिस्था लेखाजोखा गरी प्रभाि धयूवनकरणका लावग कायययोजना बमोवजम कायायधियन गने,  

(भ)  विद्यालयको चल अचल सम्पविको संरक्षण र सिपुयोग गने, 

(म)  आफ्नै स्रोतबाट वनयकु्त हुने विक्षक तथा कमयचारीको सेिा, ितय तथा विभागीय कारबाहीला  व्यिवस्थत गनय काययविवध बना  विक्षा सवमवतबाट स्िीकृत 

  गरा  लागू गने, 

(य)  स्थानीय तह, स्थानीय विक्षा सवमवत र विक्षा िाखाले विएको वनिेिन अन ुप काम गने । 

(र)      विक्षक एिं कमयचारीला  मापिण्ढ बना  परुस्कृत गने 

(ल)      विद्यालयको पढाइ व्यिाहाररक, सीपमलूक, र स्तरीय बनाउन प्रवतस्पधी तथा सहयोगी भवूमका खेल्न े ।   

ि)  प्रत्येक िषय विद्यालयका चधिािाता र अवभभािकह को भेला गरा  विद्यालयको अवघल्लो िैवक्षक िषयको  आय, व्यय तथा िैवक्षक उपलवब्ध र 

  आगामी िषयको िैवक्षक काययक्रमको सम्बधधमा सािय जवनक परीक्षण गराउन,े  
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 (२) व्यिस्थापन सवमवतले आफ्नो अवधकार मध्ये आिश्यकता अनुसार केही अवधकार व्यिस्थापन सवमवतको सिस्य–सवचिला  प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३२.र्िक्षक अर्ििािक सिं सम्बन्धी व्यिस्था:  

(१) प्रत्येक विद्यालयका विक्षक र अवभभािकह  सिस्य रहकेो एक विक्षक अवभभािक संघ रहनेछ ।   

(२) व्यिस्थापन सवमवतले अवभभािकह को भेला गरा  सो सवमवतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कवम्तमा एक जना विक्षक र अवभभािकह  समेत रहने गरी 

बढीमा एघार सिस्यीय विक्षक–अवभभािक संघको काययकारी सवमवत गठन गनुय पनेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चावलत विद्यालयमा उपवनयम (२) बमोवजम विक्षक अवभभािक संघको काययकारी सवमवत  गठन गिाय अपाङ्गता भएका विद्याथीका कवम्तमा एक 

जना अवभभािक हुनु पनेछ ।  

(४) उपवनयम (२) र (३) बमोवजम गवठत काययकारी सवमवतका सिस्यको पिािवध तीन िषयको हुनेछ ।  

(५) उपवनयम (२) बमोवजमको काययकारी सवमवतको बैठक तीन मवहनामा कवम्तमा एकपटक बस्नेछ र सो सवमवतको बैठक सम्बधधी अधय काययविवध काययकारी 

सवमवत आफैले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।   

(६) उपवनयम (२) बमोवजमको काययकारी सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :- 

(क) विद्यालयमा विक्षकको गुणस्तर कायम गनयको लावग आिश्यक काम गने,   

(ख) यस काययविवध बमोवजम विद्यालयले िलु्क वनधायरण गरे नगरेको सम्बधधमा अनगुमन गने तथा सो सम्बधधमा विद्यालयला  आिश्यक सझुाि विने,  

(ग) विद्यालयको िैवक्षक गवतविवधबारे वनयवमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बधधमा विक्षक, विद्याथी र अवभभािक बीच वनयवमत अधतरवक्रया गने ।  

(७) उपवनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतले यस वनयम बमोवजम विक्षक अवभभािक संघको काययकारी 

सवमवत गठन गिाय सात सिस्यमा नघटा  गनुय पनेछ । 

३३ ससं्थागत र्िद्याियको व्यिस्थापन सर्मर्तको गठन तथा काम कतिव्य र अर्धकार :  

१) संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतको गठन िेहाय बमोवजम हुनेछिः  

क)विद्यालयका संस्थापक िा लगानीकतायहरुमध्येिाट विद्यालयको वसफाररसमा उप प्रमखुले मनोवनत गरेको ब्यवक्त    -अध्यक्ष  

ख) सम्िवधधत िडाको िडा सवमवतले तोकेको िडा सिस्य        - सिस्य  

ग) अवभभािकहरुमध्येिाट एक जना मवहला समेत पने गरी विद्यालय व्यिस्थापनले मनोवनत गरेको िइु जना -  -सिस्य  

घ) सम्िवधधत के्षत्रको स्रोतब्यवक्त          -सिस्य 

ङ) सम्िवधधत विद्यालयको विक्षकहरुले आफूहरुमध्येिाट छानी पठाएको एकजना      -सिस्य  

च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक          - सिस्य सवचि   

२) संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतको काम कतयब्य अवधकारिः  

क) विद्यालयको सञ्चालन रेखिेख व्यिस्थापन गने र वनरीक्षण गने,  

ख) विद्यालयको सञ्चालनको विकाययविवध िना  लागु गने, 

ग) विक्षक तथा कमयचारीको सेिाको सरुक्षा गने,  

घ) विक्षकला  वनयवुक्त पत्र विने, सरकारी स्केलमा नघट्ने गरी तलि भिा खिुाउने,  

ङ) ऐन काययविवधले तोके अनसुार विद्याथीहरुला  छात्रिवृि उपलब्ध गराउने, 

च) स्थानीय तहले तोकेको वसमा वभत्र रही िुल्क वनधायरण गने र कायायधियन गने,  

छ) विक्षा िाखाले मागेका र वनयवमत िझुाउन ुपने वििरण िझुाउने,  

ज) विक्षा िाखाले खटा  पठाएको लेखा परीक्षकिाट लेखापरीक्षण गराउने,  

झ) स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लागू गन,े  

ञ) मवथल्ला वनकायिाट प्राप्त हुने वनिेिनको पालना गने गराउने,  

 

पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सचंािन र समन्िय 

३४. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री: (१) बारबवियया  नगरपावलकाका विद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मधत्रालयले वनधायरण गरे िमोवजम हुनेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपलब्धताको सवुनित गनय काययपावलकाले आिश्यक कायययोजना िना   लागू गनेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्तक, र पाठयसामग्रीमा सुधार तथा नयाँ पाठ्यक्रमको वनमायण गनय आिश्यक िेवखएमा विक्षा िाखाको प्रवतिेिनको आधारमा विक्षा सवमवतले 

काययपावलकाला  वसफाररस गने र काययपावलकाको िहुमत सिस्यको वनणययले मधत्रालयमा अनरुोध गनेछ ।  

 

३५.परीक्षा सचंािन तथा समन्िय सर्मर्त :  

(१) नगरपावलकाको विद्यालयहरुमा परीक्षा संचालन तथा समधियको लावग िेहायको एक परीक्षा संचालन तथा समधिय सवमवत रहनेछ । 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत                 – संयोजक 

(ख) स्थानीय विक्षक महासंघका अध्यक्ष िा प्रवतवनवध      – सिस्य  

(ग) सामिुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापकह मध्ये विक्षा सवमवतले मनोनयन गरेको  एकजना – सिस्य  

(घ) सामिुावयक विद्यालयका स्थायी विक्षकह  मध्ये आधारभतू र माध्यवमक तहिाट एक एक जना पने गरी कवम्तमा एक मवहलासवहत विक्षा सवमवतले 

 मनोनयन गरेका  ि ुजना            – सिस्य 

(च) संस्थागत विद्यालयका विक्षकह  मध्ये आधारभतू र माध्यवमक तहिाट एक एक जना पने गरी कवम्तमा एक मवहलासवहत विक्षा सवमवतले मनोनयन गरेका  

 िइुजना        - सिस्य  

(छ) स्थानीय विक्षा अवधकृत                 – सिस्य–सवचि  

(२) परीक्षा  संचालन तथा समधिय सवमवतको बैठक सम्बधधी काययविवध सो सवमवत आफैले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

(३) स्थानीय तहको के्षत्रवधकार िावहरको िैवक्षक तहको परीक्षा संचालन गनय सम्िवधधत वनकायिाट भएको व्यिस्था िमोवजम  सवमवतले सहजीकरण र समधिय गनेछ   
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(४) कक्षा ८ को परीक्षा संचालन ‚परीक्षा संचालन तथा समधिय सवमवतबाट स्िीकृत मापिण्ड िमोवजम उपवनयम-५को सवमवतले गनेछ । 

५) कक्षा ८ को परीक्षा संचालनका लावग स्थानीय स्तरमा तपवसल िमोवजमको सवमवत रहने छ्। 

  क) स्थानीय विक्षा अवधकृत   -संयोजक 

  ख) स्रोत केधर विद्यालयको प्रधानाध्यापक  -सिस्य 

  ग)आधारभतु (प्रा वि र वनमावि) विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्ये १ मवहला सवहत २ जना- सिस्य 

  घ) स्रोत व्यवक्त     -सिस्य सवचि 

 ५क) स्थानीय सामावजक  विकास सवमवत संयोजक ला  बैठकमा आमधत्रण गररनेछ। 

 (६) उपवनयम ३ र ४ िाहकेको कक्षाहरुको परीक्षा संचालन सवमवतले वनधायरण गरेको मापिण्ड िमोवजम विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वनिेिनमा 

प्रधानाध्यापकले गनेछ ।  

३६. ससं्थागत र्िद्याियिे परीक्षा िुल्क बापतको रकम जम्मा गनुि पने :(१) वनयम ३४ को ४ िमोवजम परीक्षा गिाय विक्षा सवमवतले तोके िमोवजमको िुल्क 

सम्िवधधत संस्थागत विद्यालयले स्थानीय संवचत कोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।  

(२) संस्थागत विद्यालयले तोवकएको रवजरिेिन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको विद्याथीहरुबाट वलएको िलु्क परीक्षा संचालन गने वनकायको खातामा जम्मा गरी 

त्यसको जानकारी समेत विन ुपनेछ । 

(३७. अनौपचाररक र्िक्षा, दूर र्िक्षा, समािेिी र्िक्षा, र्नरन्तर र्िक्षा, खुिा र्िक्षा तथा बैकर्ल्पक िैर्क्षक कायिक्रमको सचंािन कायिपार्िकािे 

मन्राियिाट िएको व्यिस्थासगँ तादात्मम्यता कायम हुने गरी आिश्यक कायिर्िर्ध िनाई गनेछ ।  

३८. िैर्क्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यिस्था:  (१) नगरसभाले िावषयकरुपमा विक्षाको गुणस्तर मापन गरी सधुारको लावग काययपावलकाला  वनिेिन विनेछ । 

विक्षा मंत्रालयले बनाएको गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम विकास केधरल ेबनाएको पाठयक्रम प्रारुपला  मलू आधार माधनुपने छ । 

(२) गाउँसभा िा नगरसभाले आफू मध्येिाट एक जना सिस्यला  विक्षाको गुणस्तर मापन गरी सोको प्रवतिेिन सभा समक्ष पेि गनय तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपवनयम (२) िमोवजम तोवकएको सिस्यले काययकारी अवधकृत र स्थानीय विक्षा अवधकृतसँग समधिय गरी गुणस्तर मापन र प्रवतिेिन तयार गनेछ । 

(४) गुणस्तर मापन र प्रवतिेिन तयारीको विवध र ढाँचा उपवनयम २ िमोवजम तोवकएको सिस्य आफैले वनधायरण गरे िमोवजम हुनेछ । 

(५) गुणस्तर मापन र प्रवतिेिन िैवक्षक सत्र िरुु हुन ुभधिा ि ु मवहना अगावड पेस भ  सक्न ुपनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद–७ 

प्रारर्म्िक बाि र्िक्षा सम्बन्धी व्यिस्था   

  ३९. प्रारर्म्िक बाि र्िक्षा र्िद्यािय खोल्न अनुमर्तका िार्ग र्निेदन र्दनु पने — 

 नेपाल सरकारले बाहके कसैले  नगरपावलकाके्षत्र वभत्र प्रारवम्भक बाल विक्षा विद्यालय सञ्चालन गनय चाहमेा तोवकएको वििरण खुला  अनसुचूी ९—को ढाँचामा 

नगरपावलकाको सम्िवधधत िडा कायायलयको वसफाररस सवहत नगरपावलकामा वनिेिन विन ुपनेछ । उक्त वनिेिन िैवक्षक सत्र िरुु हुन ुभधिा कवम्तमा २ मवहना अगािै 

वि सक्न ुपनेछ । 

४० .र्निेदनका साथ सम्िग्न गनुि पने कागजातहराः 

(१)विद्यालय खोल्न वनिेिकले अनसुचूी १०–बमोवजमका कागजातहरु वनिेिनका साथ सम्लग्न गनुयपनेछ 

(२) उपवनयम (१) बमोवजम वनिेिन परेमा सम्िवधधत विक्षा अवधकृतले स्रोत व्यवक्त माफय त  स्थलगत वनरीक्षण गरी गरा  अनुसचूी– ११ का पिूायधारहरु परूा भए 

नभएको एवकन गरी प्रवतिेिन नगर विक्षा िाखामा पेि गनुय पनेछ ।   

(३) उपवनयम (२) बमोवजम प्रस्तावित विद्यालयको अनगुमन गरी अनुसचूी १२  अनसुारको प्राप्त प्रवतिेिन उपयकु्त र मनावसि िेवखएमा अनमुवत िा स्िीकृवतका लावग  

विभाग माफय त नगर विक्षा सवमवतमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(४) उपवनयम (३) बमोवजम प्रवतिेिन  सवहत प्राप्त वनिेिन उपर आिश्यक वनणयय गरी िैवक्षक सत्र सरुु हुनु भधिा एक मवहना अगावड अनसुचूी–१३ बमोवजमको धरौटी 

तथा िताय िलु्क वल  अनसुचूी –१४  बमोवजमको ढाँचामा  विद्यालयको अनुमवत िा स्िीकृवत विन ुपनेछ । 

(५) स्िीकृती विन ुभधिा अगावड विद्यालयले अनुसचूी–१५ बमोवजमको प्रवतबर्द्ता पत्र पेि गनुय पनेछ । 

४१. र्िद्याियको नामाकरणाः पिूयप्राथवमक विद्यालयको रुपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका विि ुस्याहार केधर, वकण्डर गाडेन, मण्टेश्वरी, बालविकास केधरहरुको 

नामाकरण गिाय रावरिय महत्िको, भौगोवलक, धावमयक िा ऐवतहावसक स्थल, रावरिय विभवूत, रावरिय िा अधतरायवरिय  व्यवक्तत्िको नाम, विक्षा के्षत्रमा महत्िपणूय 

योगिान गरेको विक्षाप्रेमी, तथा सञ्चालक संस्था आविको नामबाट सञ्चालन गने गरी नामाकरण गनुय पनेछ । विद्यालय िताय भ  सकेको नाममा अको विद्यालय िताय 

हुन सक्ने छैन ।  

४२. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीसम्िन्धी व्यिस्थााः 

  (१) पिूय प्राथवमक कक्षाका बालिावलकामा अधतरवनवहत प्रवतभाको विकास गरी उनीहरुला  आत्मविश्वासी,  स्िावभमानी, सहयोगी, आफूला  सरुवक्षत महसुस गने 

तथा स्िािलम्िी बनाउन आिश्यक िातािरणको विकास गने वकवसमको नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकासकेधरबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक हुनपुनेछ ।   

(२) विद्यालयले प्रयोग गने थप पाठ्य सामग्री, पाठ्यपसु्तक तथा वसका  विवध विक्षा सवमवतले स्िीकृत गरेको हुन ुपनेछ ।  

(३) हरेक विद्यालयले सबै कृयाकलापहरु समेटी िावषयक क्यालेण्डर िा कायय योजना अवनिायय रुपमा वनमायण गरी िैवक्षक सत्र िरुु भएको एक मवहना वभत्र विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत गरा  कायायधियन गनुय पनेछ र सोको जानकारी विक्षा विभागला  विनपुनेछ । 

(४) सामाधयतिः पिूय प्राथवमक तहका बालबावलकाला  प्रारवम्भक बालविकासका कक्षाहरुमा िारीररक, मानवसक, सामावजक र संिेगात्मक विकासका 

वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुयपनेछ । नेपाल सरकार विक्षा मधत्रालयबाट जारी प्रारवम्भक बालविकास विग्िियनमा आधाररत भ  पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन ुपनेछ ।  

४३. बािमैरी पूिािधारहराः प्रस्तावित विद्यालयहरुले अनुसचूी—११ मा उल्लेख भए बमोवजमका बालमैत्री पिूायधारहरु अवनिायय परूा गरेको हुन ुपनेछ ।  

४४. र्िद्याियको थप मापदण्डहराः विद्यालयले धयनूतम मापिण्डबाहके िेहायका थप मापिण्डहरुको पवन पालना गनुय  पनेछ ।  

(१) विद्यालय बालिावलकाको घरबाट बढीमा २० वमनेटको पैिल िरूीको पँहुचमा हुन ुपनेछ । 
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(२) कोठा बालिावलकाको स्िास्थ्य अनुकूल तापक्रम भएको हुन ुपनेछ साथै विद्यालय सञ्चालन गने भिनको चारैवतर खुला र अधय घर नजोवडएको िाधत, उज्यालो 

तथा िोहोरो हािा बहन सक्ने हुन ुपनेछ । झ्यालमा वग्रल राखेको हुन ुपनेछ । 

(३) कोठाको के्षत्रफल बालिावलकाको लावग स्ितधत्र रुपले बस्न, चल्न, खेल्न तथा सतु्न पुग्ने हुनकुा साथै भिनमा पयायप्त पावकय ङ सुविधा, स्थानीय मावनसहरुका 

लावग सहज तररकाले आित जाित गनय मागय भएको हुनु पनेछ । विद्यालय भिन आसपासमा पेिोलपम्प, मखु्य सडक, बसपाकय  , खलुामञ्च, िाचनालय, 

 कलकारखाना तथा िावफक जोवखम नभएको स्थलमा हुन ुपनेछ ।  

(४) विद्यालय इनार , पोखरी, वभर, खोला, फोहोर संकलन केधर, बसपाकय , ध्िनी प्रिषुक उद्योग धधिा, हिाइ मैिानबाट कवम्तमा ५०० मीटर िरूीमा हुनपुनेछ ।  

(५) ३ बषय मुव्नका बालिावलकाहरुको लावग अवनिाययतिः भइुतला र ४—५ बषयका बालिावलकाहरुको लावग बढीमा पवहलो तल्ला सम्ममा कक्षाकोठा सञ्चालन 

हुनपुने साथै सहज तररकाले तलमावथ आित—जाित गनय सक्ने भ¥याङ्ग हुनपुनेछ । 

(६) भिनले ओगटेको जवमनको भागको कवम्तमा ि ु वतहा  खाली जवमन खेलमैिानको रुपमा हुनपुनेछ ।  

(७) बालिावलकाको उमेर सुहाउँिो िौचालय हुन ुपनेछ । िौचालय बालिावलकाको सङ्ख्या अनुसार र बालकहरु  तथा िावलकाहरुको लावग छुट्टा छुटै्ट हुनकुो साथै 

अवनिाययत साबुन, रुमाल, पानी ट्िाइलेट पेपर, वनयवमत सफा सगु्घर गने सरसामानहरु तथा वनयवमत सरसफा  गने प्रबधध हुनपुनेछ ।   

(८) प्रत्येक कक्षा कोठामा कवम्तमा ५ जनाको ४ िटा सानो सानो र १५ िेवख २० जना बालिावलकाहरुको ठूलो समूह स्ितधत्र रुपले बस्न, चल्न, खेल्न,नाच्न, घेरामा 

बसेर छलफल गनय उपयकु्त ठाउँ रहकेो हुनु पनेछ ।  

(९) प्रत्येक कक्षा कोठामा उपयकु्त िैवक्षक सामग्रीहरु , वसका  सामग्रीहरु, पाठ्यपसु्तकहरु ( वचत्र अंवकत कवम्तमा ५० पसु्तक सवहत अधय पसु्तकहरु), 

बालिावलकाहरुको व्यवक्तगत सामान छुट्टा छुटै््ट राख्ने गरी ¥याकको प्रबधध गरेको हुनपुनेछ ।  

(१०) बालिावलकाहरुले तयार गरेको िैवक्षक सामग्रीहरु तथा कृयाकलापहरु सबै बालिावलकाहरुले िेख्ने गरी बालिावलकाहरुको आँखाको लेिलमा वभिामा टाँस्न ु

पनेछ । वभिामा रावखएको पाटीको आकार र झधुडाइने स्थान बालिावलकाहरुको सहज पँहुजमा हुनुपियछ ।  

(११) वसका को लावग प्रयोग गने पोिर या वचत्र राख्नको लावग बालिावलकाहरुको आँखाको उचा मा रहने गरी एउटा नरम पाटीको व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

(१२) बालिावलकाहरुको लावग पयायप्त खेल सामग्री कक्षामा नै हुनपुनेछ ।  

(१३) कायायलय कोठा, कपडा फेने कोठा , विरामी आराम कक्ष, प्राथवमक उपचार कक्ष, नहुाउने कोठा, कपडा धनेु, भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने जस्ता भौवतक 

संरचनाहरु भिन वभत्र अलग्गै हुन ुपनेछ । 

(१४) हातहवतयार, औषधी, वकटनािक औषधीहरु तथा बालिावलकाहरुको लावग हावनकारक हुने संरचनाहरु उनीहरुको पहँु ुच नहुने गरी राख्न ुपनेछ ।   

(१५) वसका को माध्यम अवभनय, खेलकुि, मनोरञ्जन, वसजयनात्मक वक्रयाकलापहरु, स्िािलम्िन वसका , विज्ञान वसका , तथा अभ्यासजनक आिश्यक वसका  

सामग्रीहरु प्रत्येक कक्षा कोठामा व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

(१६) कक्षा कोठाको वसका को माध्यम, गीत, कथा, वचत्र, अधय वक्रयालापहरु उमेर समहु अनसुारको िैवनक काययलावतकाको प्रबधध गररन ुपियछ साथै खेल, बाल 

गीत, कथा, कुराकानी, अिलोकन, वचत्र, नाटक जस्ता वक्रयाकलापहरुबाट अिधारणागत रुपमा स्पि गररनपुियछ ।  

(१७) प्राथवमक उपचारको लावग आिश्यक औषवधहरु, स्िास्थ्य चौकीबाट उपलव्ध गरा ने वनयवमत स्िास्थ्य सेिा सुवनवित गररनपुियछ । खाजा  तथा खाना उपलव्ध 

गराउने बार अनसुारको स्िस्थ तथा स्िास्थ्यबधयक खाना खाजाको वििरण (उमेर अनसुार ) यवकन गरी अवभभािक समेतला  उपलव्ध गराउनपुनेछ ।  

(१८) बालिावलकाहरुला  वसका  वक्रयाकलापहरुमा सवक्रय सहभागी गराउन िास्तविकता झल्काउने खालका पतुली, व्लक, मावनस, पि,ु घर, चरा, स्िास्थ्य 

चौकी, विद्यालयप, टाँक, तुना, चेन, तराज,ु माटो, िालिुा, काठका टुक्राहरु, कागजका टुक्राहरु, फूल, भाँडा ितयन, लगुाफाटा, बाजागाजा, सागसब्जी, फलफूल, 

माछा, भाधछाका सामानहरु, रबर बल, बाँसका टुक्राहरु, मकैको खोस्टाहरु, विवभधन वकवसमका गेडागुडीका वबयाँहरु, नररिलको खपडा, लप्सीका वबयाँ आवि 

खेलौनाहरुको वनयवमत प्रयोग गने व्यिस्था वमलाउनपुनेछ । 

(१९) भनाय पवुस्तका, िैवनक हावजर पुवस्तका (कमयचारीहरु र बालिावलकाहरुको लावग अलग अलग ), बैठक पवुस्तका, स्िास्थ्य पुवस्तका, प्रत्येक बालिावलकाको 

लावग  र विक्षक कमयचारीहरुको लावग १÷१ िटा व्यवक्तगत फाइल तथा पिूय लेखन अभ्यास पुव्स्तका हुनपुनेछ । अवभभािकहरु तथा अनगुमनकतायहरुको लावग अलग 

अलग आगधतुक तथा वनरीक्षण पुवस्तका अवनिायय रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(२०) बालिावलकाहरुला  खेल्न उपयुुक्त खेल सामग्रीहरु जस्तै वचप्लेटी, टायर टनेल, वढवकच्याउँ, वपङ, भ¥याङ्ग,  बलहरु, वस्कवपङ, आवि हुन ुपनेछ । घेराले 

बारेको चौर, बोट विरुिा, फूलबारी भएको बगेचा  हुनपुनेछ । 

(२१) विद्याथी अवभलेख, आम्िानी खचय अवभलेख, विद्याथी प्रगवत अवभलेख, तथा अधय अवभलेखहरु व्यिवस्थत रुपमा राख्ने प्रबधध गररनपुनेछ ।  

(२२) बालिावलकाहरु बीचमा एक आपसमा सबैसँग समान वमत्रित सम्िधध राख्न हरेक विन फरक—फरक समूहमा बस्ने, खेल्न,े वसक्ने िातािरण बना  सबैसँग 

सबैको घलुवमल, ससुम्िधध र सहयोगी बनाउने काययक्रम हुनपुनेछ ।  

(२३) विद्यालयले मावसक प्रगवत प्रवतिेिन तयार गरी अवभलेख राख्ने ३ ÷३ मवहनामा स्रोतकेधर माफय त नगरपावलकामा पेि गनुय पनेछ ।   

(२४) प्रत्येक िषयको िैवक्षक काययक्रम प्रारम्भ हुनपुिूय काययरत जनिवक्तले कवम्तमा ३ विनको पनुतायजगी तावलम वलने व्यिस्था विद्यालयले नै वमलाउन ुपनेछ र त्यसको 

अवभलेख राख्नपुनेछ । 

(२५) फोहोर मैला  तथा ढल व्यिस्थापनको तररका फाहोरमैला व्यिस्थापन ऐन तथा वनयम अनुसार नगरपावलकाले तोके बमोवजमको हुनेछ । विद्यालय पररसरमा 

विपि ्पिायको बखत समेत सरुवक्षत हुने तररकाको प्रबधध हुनपुनेछ ।  

(२६) बालिावलका सहजकताय अनपुातिःसम्िधधमाविद्यालयमा भनाय भएका बालिावलकाहरुको उमेर र सङ्ख्याका आधारमा सहजकतायहरु वनयकु्त गनुयपनेछ । 

सामाधयतिः ३ बषय मवुनका बालिावलकाहरुसँगको  अनपुात १५:१, ४ बषयका बालिावलकाहरुसँगको अनपुात २०:१, ५ बषयका बालिावलकाहरुसँगको 

 अनपुात २५:१ हुनपुनेछ । 

४५.दैर्नक रपमा गनुिपने न्यूनतम र्क्रयाकिापहराः  

 विद्यालयले प्रत्येक विन कवम्तमा वनम्न वक्रयाकलापहरु अवनिायय रुपमा गनुयपनेछ ।  

 (क) बालिावलकाहरुला  धयानो स्िागत  

 (ख) सरसफा  अिलोकन तथा सरसफा  कायय  

 (ग) व्यायाम  

 (घ) प्राथयना  

 (ङ) विसा वपसाि गराउने 
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 (च) घेरा समय(सामवुहक काल)  

 (छ) हावजरी  

 (ज) गीत,कथा, अवभनय, वसजयनात्मक चाल, बालिावलकाहरुको मौवलक वक्रयाकलाप 

 (झ) पनुरािलोकन÷ठूलो समहूमा छलफल  

 (ञ) पिूय साक्षरता ÷पिूयलेखन वक्रयाकलाप  

 (ट) सामवूहक स्ितधत्र खेल, समहू खेल र स्िािलम्िन सीप विकास खेल, बावहरी खेल,  

 (ठ) समयमाखाजा तथा खाना खिुाउने 

 (ड) स्िीकृत पसु्तक तथा पाठ्य सामग्रीको प्रयोग 

 (ढ) आराम कक्ष  

 (ण) मातावपता र गुरुप्रवत आभारी हुने वसकाइ 

 (त) वििाइ गीत आवि । 

 यस बाहके थप वक्रयाकलाप गनय चाहमेा काययविवधमा उल्लेख गरी स्िीकृत गराउनु पनेछ ।  

४६. जनिर्ि पदपूर्ति सम्िन्धी व्यिस्थााः 

(१)विद्यालयले सामाधयतिः साियजवनक सचूना माफय त आिेिन माग गरी प्रवतस्पधायत्मक विवधबाट योग्य , अनभुिी र िक्ष जनिवक्तको पिपवूतय गनुय पनेछ । 

स्थानीय मवहला तथा अपाङ्गता भएकाहरुला  छनौटमा वििेष प्राथवमकता विन ुपनेछ । विद्यालयमा जनिवक्त वनयकु्त गिाय कवम्तमा १ िषयको काम गने कबुवलयत 

गरा  वनयकु्त गनुय पनेछ ।  

(२) विद्यालयको प्रमखु सञ्चालक तथा व्यिस्थापक कवम्तमा १२ कक्षा उिीणय िा सो सरहको िैवक्षक योग्यता प्राप्त गरी कवम्तमा १६ विन ( प्रवत विन ८ 

घण्टा ) को विद्यालय र विषयिस्तु सम्बधधी तावलम प्राप्त गरेको हुनु पनेछ । अधय सहजकतायहरु कवम्तमा कक्षा १० उिीणय गरी कवम्तमा ५ विनको (प्रवत विन ८ घण्टा) 

विषयगत तावलम प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

(३)सञ्चालक तथा व्यिस्थापक, सहजकताय र आया सहयोगीहरुमा प्रत्येक बालिावलकाला  समान रुपले माया र राम्रो व्यिहार गने, आिश्यक्ता अनसुार 

सहयोग गने रुवच भएका, बालिावलकाहरुको स्िास्थ्य अिस्था, मनोविज्ञान, रुवच र आिश्यक्ता बुझ्न सक्ने सीपमलूक, कथा, गीत, कविता भधन तथा नतृ्य गनय जाधने, 

नेपाली संस्कार, सँस्कृवत, जात्रापि,ं चाडिाड बुझेको, बालिावलकाहरुको िारीररक, मानवसक, संिेगात्मक विकासला  सहयोगी बधन सक्ने क्षमता भएको मिृभुाषी, 

पेिाप्रवत आस्थािान, अनिुावसत, सिाचारी, सच्चररत्र जस्ता बाञ्छनीय योग्यता हुनपुनेछ ।  

(४)कामकाजमा लगाइएका जनिवक्तहरुला  वनयवुक्त पत्र र धयूनतम तलि, भिा, सवुिधा विद्यालयको कायय विवध÷विवनयमािलीमा उल्लेख भए बमोवजम 

हुनपुनेछ ।  

४७. र्िद्यािय व्यिस्थापन सर्मर्त सम्बन्धी व्यिस्थााः 

 (१)पिूय प्राथवमक विद्यालय सञ्चालन र व्यिस्थापन गनय वनम्न बमोवजमको (७ सिस्यीय) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गठन गनुयपनेछ ।  

(क)संस्थापक िा लगानीकतायहरु मध्येबाट विद्यालयको वसफाररसमा स्थानीय विक्षा अवधकृतले मनोवनत गरेको व्यक्त                                अध्यक्ष  

(ख) अवभभािकहरु मध्येबाट कवम्तमा १ जना मवहला अवनिाय पने गरी विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले मनोवनत गरेका २ जना           सिस्य  

(ग) सम्िवधधत िडाको वनिायवचत मवहला सिस्य मध्ये १ जना                सिस्य  

(घ)विक्षापे्रमी तथा समाजसेिीहरु मध्येबाट सम्बवधधत िडा अध्यक्षले मनोवनत गरेको व्यवक्त                                                          सिस्य 

(ङ) विक्षक िा सहजकताय प्रवतवनवध (१ जना)                                               सिस्य  

(च) प्रमखु व्यिस्थापक                                            सिस्य सवचि  

(२) वि. व्य. स. को काम, कतयब्य र अवधकार ुिः विद्यालय सञ्चालन सम्िधधमा नीवतगत वनणयय गने, अनमुवत अनसुार विद्यालय सञ्चालन गने सम्पणूय वजम्मेिारी 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको हुनेछ । सवमवतले यो काययविवध तथा समय समयमा उपलव्ध गराइने वनिेिन विपररत नहुने गरी आफ्नो काययविवध आफै बना  

विद्यालय सञ्चालन गनुय पनेछ । यो काययविवध तथा समय समयमा हुने वनिेिनको पालना गनुय विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको मखु्य कतयव्य हुनेछ ।   

 

४८. बाि क्ििहर गठन गने ुिः विद्यालयहरुले बालिावलकाको सिायङ्वगण वहत तथा विकास गनय र सामावजक उिरिावयत्ि महसुस गराउन िातािरण संरक्षण, 

सरसफा  तथा सहयोगी भािना जागतृ गराउन बालक्लिहरु गठन गरी बालिावलकाको अवतररक्त विकास गनय  गराउन सवकनेछ । 

४९. नगरपार्िकािे सहयोग, सम्मान िा पुरस्कृत गनि सक्नेाः यस काययविवधको पणूय पररपालना गरी धयनू िलु्कमा गुणस्तरीय वसका  काययक्रम सञ्चालन गने 

उत्कृि पिूय प्राथवमक विद्यालयला  नगरपावलकावििस िा कुनै सधिभय पारेर सम्मान गनय, परुस्कृत गनय िा जनुसकैु वकवसमको आवथयक तथा प्राविवधक सहयोग गनय 

सक्नेछ ।  

५०. असहाय÷अपाङ्ग÷टुहुरा बाििार्िकाहरिाई सहयोग गनुि  पनेाः नगरपावलकाके्षत्र वभत्र सञ्चालन हुने पिूय प्राथवमक विद्यालयले सवमवतको वसफाररस 

अनरुुप अवत विपधन, वपछवडएका, अपाङ्ग िा टुहुरा बालिावलकाला  वसफाररस अनुसारका सहयोग अवनिायय उपलव्ध गरा  आफ्नो िैवक्षक काययक्रममा सहभागी 

गराउन ुपनेछ । कुल बालिावलकाको कवम्तमा ५ प्रवतित बालिावलकाला  यस प्रकृवतको सहयोग उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

५१.खाता सञ्चािन: विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र सिस्य सवचिको संयकु्त नाममा खाता संचालन गनुयपनेछ । विद्यालयले आय, व्यय र 

मौज्िात रकमको अद्यािवधक अवभलेख राखी पारिवियता कायम गनुयपनेछ ।  

५२. िेखापरीक्षण गराउनु पने: प्रत्येक आ.ि. सवकएको पौष मसाधत  वभत्र नगरपावलकाले खटाएको अवधकार प्राप्त लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको आवथयक 

कारोिारको लेखापरीक्षण गरा  प्रवतिेिन नगरपावलकामा पेि गनुयपनेछ । 

५३. र्िद्याियको स्थान तथा ििन स्थानान्तरण गनुि पने िएमा स्िीकृर्त र्िनुपनेाः विद्यालयको स्थान सानुय पने भएमा सानुय पने कारण, सने भिनमा हाल 

विद्यालयमा रहकेा बालिावलकाला  प्रवतकुल असर नपने व्यहोरा समेतको कवम्तमा २ मवहना अगािै नगरपावलकाको  सम्िवधधत िडा कायायलयमा वनिेिन वि  िडा 

कायायलयबाट सबै मापिण्ड र भौवतक पूिायधार जाँच गरी  यस कायायविवध बमोवजम हुने भएमा मात्र  विभागले विद्यालय सानय िा थप भिन उपयोग  गनय  स्िीकृवत 

विनेछ । 

५४. र्नयर्मत बैठकाः पिूय प्राथवमक विद्यालयमा सहजकतायहरु, कमयचारीहरु, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र अवभभािकहरु बीच वनयवमत रुपमा र कवम्तमा 

तै्रमावसक रुपमा बैठक अवनिायय गनुय पनेछ । यस वकवसमको बैठकको वििरण प्रगवत प्रवतिेिनमा खुलाउन ुपनेछ ।  



13 
 

५५. िुल्क र्िन पाउने: विद्यालयहरुले नगरपावलकाबाट स्िीकृत भए अनुसार मात्र िलु्क वलन पाउनेछन ्। िलु्क प्रस्ताि विक्षा विभागको प्रवतवनवधको उपवस्थवतमा 

बसेको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैठकले वनणयय गरी िैवक्षक सत्र िरुु हुनुभधिा २ मवहना पिूय नगरपावलकामा पेि गनुयपनेछ । 

५६. दण्ड सजायाः  सवमवतले विएको प्रवतिेिन अनसुार छानविन गिाय अनुमवत नवल  िा अनुमवत वलएर पवन लापरबाही गरेको, बिवनयत गरेको िा बालमैत्री पिूायधार 

परूा नभएको, धयनूतम मापिण्ड परूा नभएको तथा प्रवतबर्द्ता परूा नगरेको िेवखएमा वनवित समय तोकी काययविवध पालना गनय वनिेिन विन सवकने छ । यसरी वनिेिन 

वि  उपलव्ध गराएको समयसीमा वभत्र पवन सधुार नगरेमा कसरुको मात्रा हरेी १,०००िेवख २,५००रुपैयाँ सम्मको जररिाना िा िताय खारेज गने सम्मको कारबाही हुनेछ 

।  

५७. यस कायिर्िर्ध बमोर्जम मार्ननेाः यो काययविवध जारीभ  लागू हुन ुपिूय नगरपावलकाके्षत्रवभत्रको ठेगाना राखी काननू बमोवजम अनमुवत प्राप्त गरी सञ्चावलत 

सबै पिूय प्राथवमक विद्यालयहरु यसै काययविवध िमोवजम सधचावलत भएको मावननेछ।  

५७क. पूिि प्राथर्मक र्िद्यािय र्िक्षक सम्िर्न्ध व्यिस्थााः यो काययविवध जारीभ  लागू हुन ुपिूय नगरपावलका के्षत्रवभत्रको ठेगाना राखी कानून बमोवजम अनमुवत 

प्राप्त गरी समिुायमा िा सामिुावयक विद्यालय वभत्र सञ्चावलत सबै पिूय प्राथवमक विद्यालयहरुमा धयनुतम २ जना विक्षकको व्यिस्था हुनेछ। तर सो को लावग धयुनतम 

विद्याथी संख्या २५ हुन ुपनेछ।  

पररच्छेद–८ 

र्िद्याथी सखं्या, िनाि र कक्षा चढाउने व्यिस्था 

५८.र्िद्याथी सखं्यााः  

(१) सामिुावयक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी संख्या धयनुतम पैतावलस(४५) हुन ुपनेछ ।   

(२) संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी संख्या सामाधयतया धयनूतम २५, अवधकतम ४० र औसत ३० हुन ुपनेछ ।  तर कक्षा ११ र १२ सधचालन गने 

संस्थागत िा सामिुावयक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा विद्याथी संख्या धयनूतम वतस(३०) हुन ुपनेछ 

(३) उपवनयम (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन वििेष  आिश्यकता विक्षा विने  विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा रहने विद्याथी संख्या विक्षा सवमवतले 

 तोके बमोवजम हुनेछ ।   

(४) कुनै कक्षामा उपवनयम (१) मा लेवखए भधिा बढी विद्याथी भएमा विद्यालयले व्यिस्थापन सवमवतको अनमुवत वल  त्यस्तो कक्षाको अको िगय (सेक्सन) खोल्न 

सक्नेछ ।  

(५) उपवनयम (४) बमोवजम कक्षामा िगय खोल्न आिश्यक पिूायधारको व्यिस्था व्यिस्थापन सवमवत र विद्यालयले वमलाउन ुपनेछ ।  

५९.िनाि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) विद्याथीले विद्यालयमा भनाय हुनको लावग िेहाय बमोवजमको सक्कल प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ :- 

(क)कक्षा नौ मा भनाय हुनको लावग आधारभतू तहको अवधतम परीक्षामा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख)कक्षा एघारमा भनाय हुनको लावग कक्षा ििको परीक्षामा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

(ग)कक्षा एकमा बाहके अधय कक्षामा भनाय हुनको लावग विद्यालयले वलने िावषयक परीक्षाको लब्धाङ्क र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ।  

(२) विद्यालयले िैवक्षक सत्रको बीचमा िा िावषयक परीक्षा उिीणय नभएका विद्याथीला  स्थानाधतरण प्रमाणपत्र वल  आए पवन अध्ययनरत कक्षाभधिा मावथल्लो 

कक्षामा भनाय गनुय हुिँैन ।  

(३) विद्यालयको एक तहमा भनाय भएको विद्याथीले सोही विद्यालयको मावथल्लो कक्षामा पनुिः भनाय गनुय पने छैन ।   

(४) विद्याथीले पवहलो पटक विद्यालयमा भनाय हुन आउँिा साधारणतया आफ्नो अवभभािक,जधमितायको प्रमाणपत्र िा िडा कायायलयको वसफाररस पत्र साथमा वल  

आउन ुपनेछ ।  

(५) विद्यालयले विद्याथी भनाय गिाय वनिःिुल्क विक्षाको प्रयोजनको लावग अवभभािकको नाम, ठेगाना समेतका वििरण माग गरी राख्न ुपनेछ । 

(६) पाँच िषय उमेर परूा नभएकाला  एक कक्षामा भनाय र सोह्र बषय उमेर परूा नभएकाला  माध्यवमक तह उिीणय परीक्षामा समािेि गररने छैन । 

६०.र्िद्याियमा िनाि निई अध्ययन गने व्यर्िको परीक्षा सम्बन्धी व्यिस्था :  

(१) विक्षा िाखाले विद्यालयमा भनाय नभ  वनजी  पमा अध्ययन गरेको व्यवक्तला  विद्यालयले वसफाररस गरेको वनजको क्षमता र स्तरको आधारमा विद्यालयबाट 

वलइने कक्षा आठसम्मको िावषयक परीक्षामा सामेल हुनको लावग भनाय गनय आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ ।   

(२) उपवनयम (१) बमोवजम परीक्षा विन चाहने व्यवक्तले विक्षा िाखाले तोकेको विद्यालय र समयमा सो कायायलयले तोकेको िलु्क बुझा  परीक्षा फाराम भनुय पनेछ । 

(३) उपवनयम (१) बमोवजम परीक्षा विन चाहने व्यवक्तले जनु कक्षाको िावषयक परीक्षा विन चाहकेो हो सो भधिा ि ु कक्षा तलसम्मको विद्यालयबाट वलइएको िावषयक 

परीक्षा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 

 (४) मावथ जे सकैु लेवखएता पवन खलुा िा बैकवल्पक विद्यालयमा पढेका विद्यावथयको परीक्षा सम्बवधध व्यिस्था मधत्रालयले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

६१.स्थानान्तरण प्रमाणपर सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) कुनै विद्याथीले स्थानाधतरण प्रमाणपत्र वलन ुपरेमा अवभभािकको वसफाररस सवहत विद्यालय छाड्नु परेको 

यथाथय वििरण खलुा  प्रधानाध्यापक समक्ष वनिेिन विन ुपनेछ ।   

(२) उपवनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन कक्षा िि र बाह्रमा अध्ययन गने विद्याथीला  स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विइने छैन ।  

तर िेहायका अिस्थामा िैवक्षकसत्र सुरु भएको ि ु मवहनावभत्र स्थानाधतरण भ  आउने विद्यालयको वसफाररसमा विक्षा िाखाको सहमवत वल  स्थानाधतरण प्रमाणपत्र 

विन सवकनेछ :– 

(क)  स्थानाधतरण हुने विद्याथीको अवभभािक कमयचारी रहछे र वनजको अधयत्र सरुिा भएमा,  

(ख)  अवभभािकले बसा  सरा  गरेको वसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग)  विद्याथी विरामी भएको कारणले सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचवलत कानून बमोवजम स्िीकृत वचवकत्सकले वसफाररस गरेमा, िा  

(घ)  अधय कुनै मनावसि कारणले विद्याथी अधयत्र स्थानाधतरण हुनु परेमा। 

(३) उपवनयम (१) बमोवजम वनिेिन पनय आएमा प्रधानाध्यापकले आधारभतू तहको विद्याथीको हकमा वनिःिलु्क र माध्यवमक तहको विद्याथीको हकमा विक्षा 

सवमवतले तोके बमोवजमको  िलु्क वल  सात विनवभत्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विनु पनेछ ।   

(४) प्रधानाध्यापकले उपवनयम (३) बमोवजमको अिवधवभत्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र नविएमा सम्बवधधत विद्याथीले स्थानीय विक्षा अवधकृत समक्ष उजरूी विन सक्नेछ 

र त्यसरी उजरूी पनय आएमा विक्षा अवधकृतले जाँचबुझ गरी स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विन उपयकु्त िेखेमा प्रधानाध्यापकला  यथािीघ्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विन 

आिेि विनेछ ।  
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(५) सक्कल स्थानाधतरण प्रमाणपत्र हराएमा िा नि भएमा सम्बवधधत विद्याथी िा वनजको अवभभािकले प्रवतवलवपको लावग त्यसको व्यहोरा खलुा  सम्बवधधत 

विद्यालयमा वनिेिन विन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको वनिेिन मनावसि िेवखएमा प्रधानाध्यापकले वनिेिकला  स्थानाधतरण प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप विनेछ ।  

(६) विद्यालयले कुनै विद्याथीला  आफूले अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र विने प्रधानाध्यापकला  काननू बमोवजम 

कारबाही गररनेछ र त्यसरी विएको स्थानाधतरण प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ ।  

(७) संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्याथीले जनु मवहनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मवहनासम्मको मावसक पढा  िलु्क र अधय िस्तुर सोही विद्यालयमा 

बुझाउन ुपनेछ । विद्याथीले लामो वबिा (िावषयक जाडो िा गमीको वबिा) को अवघल्लो मवहनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो वबिाको िलु्क र अरु िस्तुर 

सोही विद्यालयमा बुझाउन ुपनेछ ।  

(८) विद्यालयले विद्याथीला  स्थानाधतरण प्रमाणपत्र विँिा सो प्रमाणपत्र पाउने विद्याथी िा वनजको अवभभािकको रीतपिूयक भरपा  गराउन ुपनेछ ।  

६२.स्तर िृर्िको िार्ग िनाि हुन चाहने र्िद्याथीिाई िनाि गनुि पने : कक्षा िि र कक्षा बाह्रमा स्तर िवृर्द् गने उद्देश्यले विद्याथी पुनिः सोही विद्यालय र कक्षामा 

अध्ययन गनय आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्याथीला  भनाय गनुय पनेछ ।  

६३.िार्षिक परीक्षा नर्दने र्िद्याथीिाई कक्षा चढाउने सम्बन्धी व्यिस्था : कुनै विद्याथी विरामी परी िा वनजको काबू बावहरको पररवस्थवतको कारण वनजले 

िावषयक परीक्षा विन नसकेको सम्बधधमा वनजको अवभभािकले त्यसको प्रमाण सवहत वनिेिन विएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बधधमा जाँचबुझ गिाय वनिेिनको व्यहोरा 

मनावसि िेवखएमा विद्यालयमा भएको अवभलेखबाट त्यस्तो विद्याथीले अधय परीक्षामा राम्रो गरेको िेखेमा आिश्यकता अनसुार मखु्य मखु्य विषयको परीक्षा वल  सो 

विद्याथीला  कक्षा चढाउन सक्नेछ ।  

तर,   

(१)  िैवक्षकसत्र सरुु भएको एक मवहना पवछ कुनै विद्याथीला  कक्षा चढाइने छैन ।  

(२)  कक्षा नौ र एघारमा कुनै विद्याथीला  कक्षा चढाइने छैन ।  

६४.कक्षा चढाउने सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः असाधारण प्रवतभा भएका विद्याथीला  प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा अध्यापन गने विक्षकह को वसफाररसमा बढीमा 

एक कक्षा चढाउन सक्नेछ । 

 तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सवकने छैन ।  

६५.िैर्क्षकसर, िनाि गने समय र काम गने र्दन :  

(१) विद्यालयको िैवक्षकसत्र प्रत्येक िषयको िैिाख एक गतेिेवख प्रारम्भ भ  चैत्र मसाधतसम्म कायम रहनेछ ।  

 (२)  उपवनयम (१) मा जनु सकैु कुरा लेवखएको भए तापवन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैवक्षक सत्र श्रािण मवहनािाट सरुु हुनेछ ।  

(३) विद्यालयले िैवक्षकसत्र सुरु भएको वमवतले सामाधयतया एक मवहनावभत्र नयाँ विद्याथी भनाय वल  सक्न ुपनेछ ।   

(४) उपवनयम (२) बमोवजमको अिवध वभत्र कुनै विद्याथी भनाय हुन नआएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्याथीको अध्ययनको स्तर परीक्षण गिाय वनजले सो कक्षामा भनाय 

भ  िावषयक परीक्षा उिीणय गनय सक्ने िेवखएमा त्यस्तो विद्याथीला  अको एक मवहनासम्म भनाय गनय सवकनेछ ।  

(५) कसैले पवन िैवक्षकसत्र सरुु नभ  विद्याथी भनाय गनुय गराउन ुहुिैन ।  

तर कक्षा एकको उमेर समहू भधिा कम उमेर भएका बालबावलकाको हकमा िैवक्षक सत्र प्रारम्भ हुनभुधिा  विन ३० विन अगािै प्रारवम्भक बाल विक्षामा भनायको कायय 

गनय िाधा पने छैन ।   

(६) विद्यालयको एक िैवक्षकसत्रमा काम गने विन कवम्तमा ि ुसय बीस विन हुनेछ ।  

(७) सामिुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप्ताको कवम्तमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकले हप्ताको कवम्तमा अठार र विक्षकले हप्तामा कवम्तमा छब्बीस 

वपररयडको कक्षा वलन ुपनेछ ।  

(८) भौवतक पिूायधार परूा गनय नसकेका विद्यालयले तोवकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी विद्याथी संख्याको आधारमा एकै विनमा एकभधिा बढी समय (वसफ्ट) मा कक्षा 

सञ्चालन गनय सक्नेछ ।  

तर कक्षा सञ्चालन गिाय आधारभतू तह िा माध्यवमक तहका कक्षाहरु एकै समय (वसफ्ट) मा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

६६.र्िद्यािय र्िदा सम्िन्धमा  

(१) नेपाल सरकारले तोकेको साियजवनक वबिासंग तािम्यता कायम हुने गरी स्थानीय विक्षा अवधकृतले विद्यालयमा साियजवनक वििा वनधारण गनय सक्नेछ । 

(२) विक्षा िाखाको वनिेिनमा एक िैवक्षकसत्रमा वहउँिे वबिा िा िषे वबिा िा िुिै गरी िढीमा पैंतालीस विन विद्यालय वििा विन सक्नेछ ।   

(३) व्यिस्थापन सवमवतले एक िैवक्षकसत्रमा थप पाँच विनसम्म स्थानीय वबिा वि  विद्यालय वििा गनय सक्नेछ ।  

(४) यस वनयममा लेवखएिेवख बाहके अधय विन विद्यालय बधि गरेमा प्रधानाध्यापकला  विभागीय कारबाही गररनेछ । 

                                                              

 

पररच्छेद ९ 

प्रधानाध्यापक र र्िक्षकको र्नयुर्ि तथा काम, कतिव्य र अर्धकार 

६७.प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यिस्थााः  

 (१) आधारभतू तहको कक्षा पाँचसम्मको विद्यालय भए कवम्तमा बाह्र कक्षा िा सो सरह उिीणय गरेको, आधारभतू तहको अधय विद्यालय भए कवम्तमा स्नातक तह 

िा सो सरह उिीणय गरेको र माध्यवमक तहको विद्यालय भए कवम्तमा स्नािकोिर तह िा सो सरह उिीणय गरेको विद्यालयमा कवम्तमा पाँच िषय स्थायी विक्षकको 

रुपमा विक्षण अनभुि भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अधतगयत बनेको काययविवध बमोवजम विक्षक बधने योग्यता भएको तथा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतल े

वसफाररस गरेको व्यवक्तला  काययपावलकाको वनणयय िमोवजम पाँच िषयको लावग विक्षा अवधकृतले सामिुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पिमा वनयवुक्त गनेछ ।  

तर कुनै पवन स्थायी विक्षक विद्यालयमा काययरत नभएको खण्डमा अस्थायी िा राहत विक्षकहरु मध्ये िररष्ठ विक्षकला  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा 

विक्षा अवधकृतले प्रधानाध्यापक वनयकु्त गनय सक्नेछ। 

(२) उपवनयम (१) बमोवजम प्रधानाध्यापकको पिमा वनयुवक्त हुन ुपिूय वनजले अनसुचूी–१६ बमोवजमको ढाँचामा विद्यालय विकासको प्रस्ताि वल  सोही आधारमा 

स्थानीय विक्षा अवधकृतसँग पञ्चिषीय कायय सम्पािन करार सम्झौता गनुय पनेछ । 

(३) एउटै सामिुावयक विद्यालयमा लगातार ि ु काययकाल भधिा बढी एकै व्यवक्त प्रधानाध्यापक हुन सक्ने छैन ।  
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(४) उपवनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन िेहायको अिस्थामा सामिुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकला  स्थानीय विक्षा सवमवतको वसफाररसमा 

काययपावलकाले जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछिः— 

(क) वनजको आचरण खराब रहमेा, 

(ख) ऐन तथा यस काययविवध विपरीतको कुनै काम गरेमा, 

(ग) वनजले काययसम्पािन सम्झौता बमोवजम काम गनय नसकेमा िा वनजको काम सधतोषजनक नभएमा। 

(५) सामिुावयक विद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकला  उपवनयम (५) बमोवजमको आधारमा पिबाट हटाउन ुपने  स्थानीय विक्षा अवधकृतले त्यस्तो आधार विद्यमान 

भए नभएको सम्बधधमा जाँचबुझ गरीरगरा  प्रवतिेिन वलनेछ र त्यस्तो प्रवतिेिनबाट प्रधानाध्यापकला  हटाउन ुपने िेवखएमा पिबाट हटाउन काययपावलका समक्ष राय 

सवहत पेि गनुय पनेछ ।   

(६) उपवनयम (५) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन सो उपवनयम बमोवजम प्रधानाध्यापकला  पिबाट हटाउन ुअवघ वनजला  सफा  पेि गने मौकाबाट िवञ्चत 

गररने छैन ।  

(७) बहालबाला विक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकला  उपवनयम (४) को खण्ड (क) िा (ख) बमोवजमको आधारमा हटाएको अिस्थामा वनजला  ऐन 

तथा यस काययविवध बमोवजम विभागीय कारबाही समेत गररनेछ । 

(८) सामिुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापक वििामा बसेमा िा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पि ररक्त भएमा प्रधानाध्यापक उपवस्थत नभएसम्म िा 

प्रधानाध्यापकको पिपवूतय नभएसम्मका लावग सो विद्यालयमा काययरत विक्षकहरुमध्ये मावथल्लो श्रेणीका िररष्ठ स्थायी विक्षकले वनवमि प्रधानाध्यापक भ  काम 

गनेछ । विक्षकको िररष्ठता वनधायरण गिाय िेहायका आधारमा गररनेछ :- 

(क)  सम्बवधधत तह र श्रेणीको स्थायी वनयुवक्त वमवतको आधारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को आधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सो भधिा तल्लो तह िा श्रेणीको स्थायी वनयुवक्त वमवतको आधारमा, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) को आधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सम्बवधधत तह र श्रेणीको अस्थायी वनयवुक्त वमवतको आधारमा, 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पवन िररष्ठता नछुरट्टएमा खण्ड  (क) को वसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा,  

 तर खलुा, काययक्षमता मलू्याँकन, आधतररक िढुिा एउटै वमवतमा भए क्रमििः काययक्षमता, आधतररक प्रवतयोवगता र खलुाको क्रमला  माधयता विइनेछ । 

(९) यस वनयममा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतले यस काययविवध बमोवजम योग्यता पगेुको व्यवक्तला  

प्रधानाध्यापकको वनयवुक्त गिाय छुटै्ट प्रवक्रया वनधायरण गरी वनयवुक्त गनय सक्नेछ ।  

(१०) यस वनयममा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन यो वनयम प्रारम्भ हुिँाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक उपवनयम (१) बमोवजम अको प्रधानाध्यापक 

वनयवुक्त नभएसम्म त्यस्तो पिमा कायमै रहन सक्नेछ । 

६८.प्रधानाध्यापकको काम, कतिव्य र अर्धकार :-  प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :–  

(क) विद्यालयमा िैवक्षक िातािरण, गुणस्तर र अनिुासन कायम राख्ने,  

(ख)  विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीह सँग समधिय गरी विक्षक, कमयचारी, विद्याथी र अवभभािकह  बीच पारस्पररक सहयोगको िातािरण वसजयना 

  गने,  

(ग) विद्यालयमा अनिुासन, सच्चररत्रता, वििता कायम गनय आिश्यक काम गने,  

(घ)  विक्षकह सँग परामिय गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सम्बधधी काययक्रम तयार गने तथा त्यस्तो काययक्रम बमोवजम कक्षा सञ्चालन भए नभएको 

  वनरीक्षण गने,  

(ङ)  विद्यालयमा सरसफा , अवतररक्त वक्रयाकलाप आविको प्रबधध गने, गराउन,े  

(च) विद्यालयको प्रिासवनक काययको सञ्चालन तथा वनयधत्रण गने,  

(छ)  विद्यालयमा विद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,  

(ज)  विद्याथीला  स्थानाधतरण तथा अधय प्रमाणपत्र विने,  

(झ) विद्यालयमा भए गरेका महत्िपणूय काम कारबाहीको अवभलेख राख्ने,  

(ञ)  कुनै विक्षक िा कमयचारीले जानी जानी िा लापरिाही साथ कुनै काम गनायले विद्यालयला  हानी  नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम 

  तलबबाट कट्टा गरी असलु गने,  

(ट)  विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा वनयकु्त गरेका विक्षक िा कमयचारीले पिीय वजम्मेिारी परूा नगरेमा व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररस बमोवजम अिकाि 

  लगायतका अधय विभागीय कारबाही गने,   

(ठ) विक्षक र कमयचारीला  विइएको सजायको अवभलेख राख्ने तथा त्यस्तो अवभलेख विक्षा अवधकृत  तथा वनरीक्षकले हनेय चाहमेा िेखाउने,  

(ड)  विक्षक तथा कमयचारीह को आचरण र कायय सम्पािन सम्बधधी प्रवतिेिन स्थानीय विक्षा िाखा  तथा व्यिस्थापन सवमवतमा पेि गने,  

(ढ)  विक्षक िा कमयचारीला  सजाय िा परुस्कार विने सम्बधधमा व्यिस्थापन सवमवत तथा स्थानीय विक्षा िाखामा वसफाररस गने, 

(ण) विक्षा िाखा िा सम्िवधधत वनकायबाट स्थायी वनयवुक्त एिं पिस्थापन भ  आएका विक्षकला   हावजर गरा  विषय र तह अनसुारको कक्षा विक्षणमा 

  खटाउन,े   

(त) मवहनामा कवम्तमा एक पटक विक्षक तथा कमयचारीह को बैठक बोला  विद्यालयको प्रावज्ञक, भौवतक र िैवक्षक प्रिासन सम्बधधी विषयमा छलफल 

  गरी त्यसको अवभलेख राख्ने,  

(थ) गाउ र नगरपावलकाबाट पिूय स्िीकृवत वल  अवत आिश्यक भएका विषयमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय गरा  विद्यालयको स्रोतबाट तलब 

  भिा खाने गरी विक्षकको पि कायम गरी सो अनुसार पि स्िीकृवत भएका विषयका विक्षकको यस काययविवधमा व्यिस्था भए बमोवजमको प्रवक्रया 

  अपना  पिपतूी गरी करारमा वनयकु्त गने र यसरी वनयवुक्त भएका विक्षक तथा कमयचारीह को तलब सम्बधधी प्रवतिेिन पाररत गनय व्यिस्थापन सवमवतमा 

  पेि गने,  

(ि)  विद्यालय भिन तथा छात्रािासको हातावभत्र कुनै वकवसमको अभर व्यिहार हुन नविने,  

(ध)  विद्यालयको प्रभािकारी संचालनको लागी िावषयक योजना बना  व्यिस्थापन सवमवतबाट पाररत  गरी कायायधियन गने, गराउन,े  

(न)  विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बधधी मावसक, अधय–िावषयक तथा िावषयक काययक्रम बना  कायायधियन गने, गराउन,े  

(प)  विक्षक िा कमयचारीला  तावलममा पठाउन व्यिस्थापन सवमवतबाट अनुमोिन गरा  विक्षा िाखामा पठाउने,  
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(फ)  विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लागू गने, 

(ब)  व्यिस्थापन सवमवतले विएको वनिेिन तथा आफूले पाएको अवधकार बमोवजम रकम खचय गने र  आय व्ययको वहसाब राख्ने तथा राख्न लगाउने,  

(भ)  विद्यालयमा सञ्चालन हुने आिवधक परीक्षा वनयवमत तथा मयायवित ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराउने,  

(म)  कुनै विक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन िषयसम्म पधर प्रवतित भधिा बढी विद्याथी  असफल भएमा िा कुनै विक्षकले लापरिाही िा 

  अनिुासनहीन काम गरेमा त्यस्तो विक्षकको ि ु िषयसम्म तलब बवृर्द् रोक्का गने,   

(य)  विद्यालयमा वनयम बमोवजमको कक्षा वलने तथा विक्षकला  वलन लगाउने,  

(र)  स्िीकृत िरिधिीमा काययरत विक्षक तथा कमयचारीको तलिी प्रवतिेिन पाररत गनय विक्षा िाखामा  पठाउन,े  

(ल)   विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीह को काम, कतयव्य तोक्न,े  

(ि) विक्षा िाखा तथा व्यिस्थापन सवमवतले विएका वनिेिन पालन गने, गराउन,े  

(ि) विद्यालयको िैवक्षक प्रगवत सम्बधधी वििरण तथा तथ्यांक मधत्रालयद्वारा वनधायररत ढाँचा र समय  वभत्र विद्यालय वनरीक्षकद्वारा प्रमावणत गरा  स्थानीय 

  विक्षा िाखामा पठाउने,  

(ष)  विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी वनयकु्त भएका विक्षकह को कायय सम्पािन मलू्याङ्कन फाराम भरी व्यिस्थापन सवमवतमा पेि गने, 

(स)  विद्यालयमा काययरत विक्षक तथा कमयचारीको सम्पवि वििरण फाराम वनधायररत समयमा भनय लगा  विद्यालयमा िताय गरी विक्षा िाखा माफय त विक्षक 

  वकताबखानामा पठाउने, 

(ह) विद्यालयका विक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, बीमा, सामावजक सरुक्षाकोषको रकम सम्बवधधत 

  वनकायमा पठाउन लगाउने, 

(क्ष)  व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत खररि योजना अनुसार मालसामन तथा सेिा खररि गने । 

(त्र)  प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, अवभभािक एिं विद्याथीप्रवत वजम्मेिार हुनेछ । यसका लावग : 

  १) अवभभािक एिं विद्याथीको विचार सिे क्षण गने,  

२) प्रचवलत मापिण्डको पालना एिं गुणस्तररय विक्षाको लावग विद्यालय व्यिस्थापन सवमती र प्रधानाध्यापकले विक्षा सवमवतसँग काययसम्पािन करार गरे 

बमोवजम प्रचवलत मापिण्डको पालना एिं गुणस्तररय विक्षा प्रत्याभतू गनुयपने, 

३) विक्षक एिं कमयचारीला   प्रधानाध्यापकप्रवत वजम्मेिार बनाउन तथा गुणस्तरीय विक्षाका लावग गाउँ िा नगरकाययपावलका, विक्षा सवमवत स्थानीय  

विक्षा अवधकृतले प्रचवलत काननु बमोवजम विएका वनिेिन पालना गराउन तथा अपेवक्षत िैवक्षक उपलवव्धका लावग विक्षकहरुसँग काययसम्पािन करार 

गनुयपनेछ । 

४. विद्यालयको भौगोवलक के्षत्र वभत्रका टुहुरा, अलपत्र परेका र बेसाहारा, वििेष आिश्यकता भएका तथा अवतविपधनतामा परी विद्यालय जान नसकेका 

िा विद्यालय छोडेका बालिावलकाला  काययपावलका माफय त छात्रबवृि िा वििेष व्यिस्था गरी िा वनजका अवभभािक िा संरक्षकला  सघा  

िालिावलकाला   विद्यालयमा ल्याउन ु प्रधानाध्यापकको वजम्मेिारी हुनेछ ।  विद्यावथयला  अपेवक्षत िैवक्षक उपलवव्ध हावसल हुने गरी वसकाउन ेर वटकाउन े 

िावयत्ि प्रधानाध्यापक र विक्षकहरुको हुनेछ । 

५. विद्यालयको प्रावज्ञक नेततृ्ि गने, निप्रिर्द्नात्मक कायय गन े। 

 ६९) सहायक प्रधानाध्यापक सम्िर्न्ध व्यिस्थााः 

 विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाइ सहयोग गनय विद्यालयमा काययरत  विक्षकहरु मध्ये एकजनालाइ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले सहायक प्राधानाध्यापक तोक्न 

 सक्नेछ।यसरी सहायक प्राधानाध्यापक तोक्िा विक्षकको िररष्ठतालाइ आधार िनाउन सक्नेछ। 

 ६९क .र्िद्यािय सहयोगी सम्बन्धी व्यिस्था : विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत िरिधिीको अधीनमा रही विद्यालय सहयोगीको धयूनतम पाररश्रवमक 

 तोकी व्यवक्त िा संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट कायय सम्पािन गराउन ुपनेछ । 

 ७० .र्िक्षक तथा कमिचारी छनौट सर्मर्ताः (१) सामिुावयक विद्यालयमा करारमा विक्षक िा कमयचारी  वनयवुक्तका लावग वसफाररस गनय प्रत्येक विद्यालयमा 

 िेहाय िमोवजमको एक विक्षक तथा कमयचारी छनौट सवमवत  रहनेछ ; 

(क)विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष िा वनजले तोकेको सो सवमवतको सिस्य  –अध्यक्ष  

(ख) सम्बवधधत के्षत्रको विद्यालय वनरीक्षक िा विक्षा अवधकृतले तोकेको अवधकृत प्रवतवनवध –सिस्य 

  (ग) स्थानीय विक्षा अवधकृतले सकेसम्म १ मवहला पनेगरी गोलाप्रथाद्वारा छानेको विषय वििेषज्ञ िइु जना       -सिस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक             –सिस्य–सवचि 

१क) नगर के्षत्रवभत्रका विक्षकहरुबाट छावनने वबषय वबिेषज्ञला  सवुचकृत गिाय स्थानीय विक्षा िाखाले तपवसलको मापिण्डबाट गनेछ। 

 क) विक्षक कवम्तमा ३ िषय स्थायी सेिा गरेको हुन ुपनेछ तर मवहलाको हकमा २ िषय ला  मावननेछ। 

 ख) माध्यवमक तहको वििेषज्ञ हुन सम्िवधधत विषयमा स्नातकोिर उविणय िा सम्िवधधत विषयमा १०िषय स्थायी सेिा अिवध भएको िा  कवम्तमा मा. 

  वि. वद्वतीय श्रेवणको विक्षक हुन ुपनेछ भने आधारभतु तहको वििेषज्ञ हुन सम्िवधधत विषयमा स्नातक उविणय हुन ुपनेछ।तर साविकको उच्च मा.वि. 

(कक्षा ११ र १२) को वििेिज्ञ हुन स्नातकोिर  र  मा. वि. वद्वतीय श्रेणी अवनिायय मावननेछ। 

ग) वििेषज्ञको सचूी प्रत्येक िषय िैवक्षक सत्रको िरुुमा अवनिायय रुपमा अद्यािवधक गररनेछ। 

घ) कुनै विषयको वििेषज्ञ नगर के्षत्रवभत्रका विक्षकहरुबाट उपलव्ध हुन नसकेमा विक्षा अवधकृतले समधिय गरी वछमेकी नगर िा गांउपावलकामा सचूीकृत 

  वििेषज्ञला  िोलाउन सक्नेछ। 

  (२) विक्षक तथा कमयचारी छनौट सवमवतको सवचिालय सम्बवधधत विद्यालयमा रहनेछ ।  

 (३) आयोगले विक्षक िा कमयचारी छनौट गने सम्बधधमा मापिण्ड वनधायरण िा काययविवध जारी गरेको भए विक्षक छनौट सवमवतले त्यस्तो मापिण्ड िा काययविवधको 

 पालना गनुय पनेछ । 

 (४) विक्षक तथा कमयचारी छनौट सवमवतको बैठक सम्बधधी अधय काययविवध सो सवमवत आफैले वनधायरण गरे  िमोवजम हुनेछ  

 ५) विक्षक छनौट परीक्षा स्रोतकेधर विद्यालयमा संचालन गररनेछ। 

 ७१.करारमा र्िक्षक र्नयुर्ि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) स्िीकृत िरिधिीमा स्थायी विक्षक वनयवुक्त हुन नसकी तत्काल करारमा विक्षक वनयवुक्त गनुय पने भएमा 

 व्यिस्थापन सवमवतले विक्षा अवधकृत माफय त आयोगबाट करारमा विक्षक वनयवुक्तको लावग प्रकावित भएको सचूी माग गनुय पनेछ । 
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(२) उपवनयम (१) बमोवजम माग गरेको सचूी प्राप्त भए पवछ सचूीमा रहकेा उम्मेििारमध्ये योग्यताक्रमका आधरमा व्यिस्थापन सवमवतले बढीमा एक 

िैवक्षक सत्रको लावग करारमा विक्षक वनयवुक्त गनय सक्नेछ ।  

(३) उपवनयम (१) बमोवजम आयोगबाट प्रकावित सचूीमा करारका लावग कुनै उम्मेििार  नरहमेा िा सचूीमा समािेि भएका उम्मेििारले विक्षक पिमा 

वनयकु्त हुन वनिेिन नविएमा व्यिस्थापन सवमवतले विक्षक छनौट सवमवतको वसफाररसमा बढीमा एक िैवक्षक सत्रको लावग योग्यता पगेुका कुनै व्यवक्तला  करारमा 

विक्षक वनयवुक्त गनय सक्नेछ । 

(४) उपवनयम (२) िा (३) बमोवजम करारमा विक्षक वनयुवक्त गिाय विक्षा िाखाबाट िरिधिी ररक्त रहकेो व्यहोरा प्रमावणत गराएर विषय वमल्ने गरी मात्र 

  करारमा विक्षक वनयवुक्त गनय सवकनेछ । 

(५) उपवनयम (३) बमोवजम विक्षक वनयुवक्त गनय कवम्तमा पधर विनको म्याि सवहतको साियजवनक सचूना कवम्तमा १ बटा रावरियस्तरको पवत्रका लगाएत 

  सम्भाव्य सबै माध्यमिाट प्रकािन गनुयका साथै विक्षा िाखा, िडा कायायलय र सम्बवधधत विद्यालय समेतमा त्यस्तो सचूना टाँस्न ुपनेछ । 

(६) उपवनयम (३) बमोवजम विक्षक पिमा वनयकु्त हुन वनिेिन विने उम्मेििारले आफ्नो िैवक्षक योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वनिेिन साथ पेि 

  गनुय पनेछ ।  

(७) विद्यालयले यस वनयम बमोवजम करारमा विक्षक वनयकु्त गरेको जानकारी विक्षा िाखाला  विन ुपनेछ र विक्षा िाखाले सोको अवभलेख राखेको 

  प्रमाण विद्यालयला  विन ुपनेछ ।  

 (८) उपवनयम (२) िा (३) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन करारमा विक्षक वनयवुक्त भएको एक िैवक्षक सत्र सम्म पवन ररक्त पिमा स्थायी पि पतूी 

नभएमा स्थायी पि पतूी नभएसम्मका लावग एक पटकमा एक िषयमा नबढा  व्यिस्थापन सवमवतले करारको म्याि थप गनय सक्ने छ ।  

 (९) उपवनयम (८) बमोवजम करार गररएको जानकारी विद्यालयले स्थानीय विक्षा िाखाला  विन ुपनेछ ।  

 (१०) यस वनयम िमोवजमको प्रवक्रया नपुया  विक्षक वनयुवक्त गरेमा त्यस्तो वनयुवक्त बिर गरी सम्बवधधत प्रधानाध्यापकला  विभागीय कारबाही गररनेछ।  

७२.दरबन्दी निएको पदमा र्िक्षक िा कमिचारी र्नयुर्ि िा सरिा गनि नहुनेाः  

(१) विक्षक िा कमयचारीला  िरबधिी ररक्त नरहकेो िा िरिधिी नभएको विद्यालयमा वनयवुक्त िा सरुिा गनुय हुिँैन ।   

(२) अनसुचूी–१२ मा उवल्लवखत विषयको विक्षक नरहकेो विद्यालयमा अको विषयको विक्षक वनयवुक्त िा सरुिा गनुय हुिँैन ।  

(३) उपवनयम (१) िा (२) विपरीत कसैले कुनै विक्षक िा कमयचारी वनयुवक्त िा सरुिा गरेमा त्यस्तो विक्षक िा कमयचारीको लावग तलब भिा बापत खचय 

  भएको रकम त्यसरी वनयुवक्त िा सरुिा गने अवधकारीबाट असलु उपर गरी त्यस्तो अवधकारीला  विभागीय कारबाही गररनेछ  ।  

७३.सरिा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) बारबवियया नगरपावलका वभत्र एक विद्यालयिाट अको विद्यालयमा तह तथा विषय वमल्ने िरबधिीवभत्र स्थानीय विक्षा अवधकृत 

 ले सरुिा गनय सक्नेछ ।  

(२) स्थायी, अस्थायी र राहत विक्षक तथा कमयचारीको मात्र सरुिा गररनेछ । 

(३) सामाधयतया  विक्षकको सरुिा प्रत्येक िैवक्षक सत्रको पवहलो मवहनामा मात्र गररनेछ   

(४) एक पटक सरुिा भएको विक्षकला  सरुिा भएको विद्यालयमा कवम्तमा वतन िषय सेिा परूा नगरी अधयत्र सरुिा गररनेछैन  

 तर  कुनै विद्यालयमा काययरत विक्षक असक्त भ  सो स्थानमा वनजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाल सरकारले तोकेको मेवडकल बोडय िा स्िीकृत 

  वचवकत्सकले वसफाररस गरेमा वनजला  जनुसकैु िखत पवन सरुिा गनय सवकनेछ ।  

(५) विक्षक सरुिा गिाय विक्षकको तह र अध्यापन गने विषय वमलाउनु पनेछ । 

(६) विक्षकला  सरुिा गिाय िेहाय बमोवजमको मापिण्डका आधारमा गनुय पनेछ :-  

(क) एउटा विद्यालयमा आिश्यकता भधिा बढी एकै विषयका विक्षक भएमा,  

(ख) िरिधिी वमलान गने क्रममा तोवकएको मापिण्ड भधिा बढी विक्षक भएमा,  

(ग) उपवनयम (४) को प्रवतबधधात्मक िाक्यांिमा लेवखए बमोवजमको अिस्था भएमा, 

(घ) विपिक्ा कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रहकेो समिुाय नै अधयत्र स्थानाधतरण गनुय पने अिस्थामा नगरपावलकाको विपि ् व्यिस्थापन 

सवमवतले वसफाररस गरेमा,  

(च) नैवतक आचरण तथा वनजको व्यवक्तगत अनिुासन लगायतका कारणबाट कुनै विक्षकला  सो विद्यालयमा रावखरहिँा विद्यालयको िैवक्षक 

िातािरण खलिवलएको िा खलिवलन सक्ने ब्यहोरा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतबाट वनणयय भ  आएमा,  

(छ) कुनै विक्षकले उत्कृि नवतजा ल्याउन सफल रहकेो िा वििेषज्ञता सेिा प्रिाह गरेको अिस्थामा उक्त सेिाला  अधय विद्यालयमा उपयोग गनय 

आिश्यक िेवखएमा, 

(ज) पवत पवत्न ििुै विक्षक रहकेो अिस्था भए सकभर एकै िडा वभत्र पन ेगरी सरुिा गनुय परेमा, 

(झ) विक्षक सरुिाको अधय मापिण्ड काययपावलकाले तोके िमोवजम हुनेछ । 

(८) स्थायी वनयवुक्त भएको एक िषय नपगेुको विक्षक र अवनिायय अिकाि हुन एक िषय िा सो भधिा कम अिवध बाँकी रहकेो विक्षकला  एक  

  विद्यालयबाट अको विद्यालयमा सरुिा गररने छैन । 

 (९) उपवनयम (७) बमोवजम सरुिा गिाय साधारणतया अपाङ्गता भएका विक्षक विवक्षका र मवहलाला  पायक पने स्थानमा सरुिा गररनेछ ।  

(१०) विक्षक सरुिा गिाय लामो अिवध एकै विद्यालयमा िसेकाला  पवहलो प्राथवमकता   विइनेछ ।  

(११) सरुिा भएको एक्का स विनवभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बवधधत विक्षक िा कमयचारीला  अनसुचूी–१७ बमोवजमको ढाँचामा रमाना पत्र वि  सोको 

  जानकारी सम्बवधधत विद्यालय र विक्षा िाखाला  समेत विन ुपनेछ । 

७४.अन्तर स्थानीय तह िा अन्तर र्जल्िा र्िक्षक सरिााः 

(१) वनयम ७३ िमोवजम र अधतर स्थानीय तह िा अधतर वजल्ला सरुिा हुन चाहने विक्षकले सरुिाको लावग अनसुचूी–१८ बमोवजमको ढाँचामा विक्षा अवधकृत 

समक्ष वनिेिन विन ुपनेछ ।  

(२) यस वनयमको प्रयोजनको लावग विक्षा िाखाले प्रत्येक मवहनामा ररक्त रहकेा विक्षकहरुको पि संख्या यवकन गरी प्रिेि मधत्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपवनयम (१) बमोवजम अधतरस्थानीय तह िा अधतर वजल्ला सरुिाको लावग वनिेिन विने विक्षकला  सरुिा भ  जान चाहकेो विद्यालय र सोसँग सम्बवधधत 

विक्षा िाखा तथा आफू सेिारत विद्यालय र विक्षा िाखाको सरुिा सहमवतको वसफाररस आिश्यक पनेछ ।   

तर यस काययविवधमा सरुिा गने मापिण्ड विपररत हुने गरी सरुिा सहमवत विइने छैन ।  
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४) उपवनयम -३ िमोवजम  सहमवत वल  आउने विक्षकला  विषय वमल्ने िेवखएमा सम्िवधधत वनकाय संग समधिय गरी स्थानीय विक्षा अवधकृतले सरुिा गनय सक्नेछ। 

५) सम्िवधधत प्रिेिको काननु निधिासम्म मात्र यस काययविवधको अवधन रही उपवनयम-४ िमोवजमको सरुिा गररनेछ। 

  

 

 

पररच्छेद– १० 

छारिृर्ि तथा र्नाःिुल्क र्िक्षा सम्बन्धी व्यिस्था 

७५.छारिृर्िको व्यिस्था गनुिपने : (१) संस्थागत विद्यालयले िेहाय बमोवजमका विपधन एिं सीमाधतकृत  विद्याथीला  छात्रिवृि उपलब्ध गराउनु पनेछ । यसरी 

छात्रिवृत प्रिान गिाय ५० प्रवतित छात्रा अवनिायय रुपमा समािेि गनुयपनेछ : 

(क) विद्याथीको पररिारको कुनै पवन सिस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र आय–आजयनको व्यिस्था नभ   जीिन वनिायह गनय धयूनतम आिश्यक पने आम्िानी 

नभ  अवनिायय विक्षाको लावग आिश्यक पने पाठ्यपसु्तक तथा कापीकलम जस्ता स्टेिनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अिस्थामा रहकेो,  

(ख) भवूम सम्बधधी ऐन, २०२१ बमोवजम जग्गािालाको हवैसयतले राख्न पाउने अवधकतम हििधिीको तरा  तथा उपत्यका, पहाडी र वहमाली के्षत्रमा क्रमििः पाँच, 

िि र पधर प्रवतित भधिा कम खेती योग्य जग्गा रहकेो, िा  

(ग)  रावरिय योजना आयोगबाट पररभावषत भए बमोवजम वनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो भधिा कम आम्िानी भएको । 

(घ) अपाङ्गता भएका िालिावलका 

२) उपवनयम (१) बमोवजम छात्रिवृि उपलव्ध गराउन ुअवघ विद्यालयले त्यस्तो छात्रिवृिको लावग वनिेिन विन विद्यालयमा सचूना प्रकािन गनुय पनेछ । 

 ७६. नामाििी साबिजर्नक गनुिपने : (१)वनयम ७५ बमोवजम छात्रिवृत उपलब्ध गराइएका वबद्याथीहरुको नाम, थर, कक्षा तथा वनजको बाबु आमाको नाम, थर 

ितन सवहतको वििरण विद्यालयले विद्यालयको सचूना पाटीमा टाँस गरी र विद्यालयको िेभसा ट भएमा त्यसमा राखी साियजवनक गनुय पनेछ र त्यस्तो वििरण विक्षा 

िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपवनयम (१) बमोवजमको वििरण हेनय चाहने व्यवक्तला  विद्यालयले त्यस्तो वििरण वनिःिलु्क हनेय विन ुपनेछ ।  

७७.बािबार्िकािाई अर्निायि रपमा र्िद्याियमा पठाउनु पने :  

(१) सबै अवभभािकले पाँच िषय परूा भएका बाल-बावलकाला   आधारभतू विक्षाका लावग अवनिायय रुपमा विद्यालय पठाउन ुपनेछ । 

 (२) उपवनयम (१) बमोवजम आफ्नो के्षत्रवभत्रका बालबावलकाला  विद्यालय पठाए नपठाएको सम्बधधमा सम्बवधधत विक्षा सवमवत तथा सामिुावयक विद्यालयका 

विक्षक तथा कमयचारीले  अनगुमन तथा वनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(३) कुनै अवभभािकले उपवनयम (१) बमोवजम बालबावलकाला  विद्यालयमा पठाएको निेवखएमा त्यस्तो अवभभािकला  सम्झा  बुझा , वििेष सहयोग तथा प्रेररत 

गरी त्यस्ता बालबावलकाला  विद्यालयमा पठाउन लगाउन ुपनेछ । 

(४) उपवनयम ३ िमोवजम सम्झा  बुझा  गिाय समेत बालबावलकाला  विद्यालय  नपठाउने अवभभािकला  स्थानीय तहिाट उपलब्ध गराउने सेिा सुविधािाट 

िवञ्चत गनय सवकनेछ । तर स्थानीय तहिाट उपलब्ध गराउने सेिा सवुिधािाट िवञ्चत गनुय पिूय सफा को मोका विन ुपनेछ । 

(५) यस वनयम बमोवजम विद्यालयमा भनाय भएका विद्याथीला  विद्यालयले वनिःिुल्क अध्ययन गराउन ु पनेछ । 

(६) विद्यालय जाने उमेर समहूका िालिावलकाला  अवनिायय रुपमा विद्यालय भनाय अवभयान तथा काययक्रम तजुयमा गरी लागू गने िावयत्ि विक्षा सवमवतको हुनेछ । 

पररच्छेद–११ 

र्बदा तथा काज सम्बन्धी व्यिस्था 

 ७८. विक्षक तथा विद्यालय कमयचारीले पाउने वििा सम्बवधध व्यिस्था संघीय काननु बमोवजम हुनेछ  

 ७८क र्िक्षक तथा कमिचारीिे पाउने र्बदााः (१) विक्षक तथा कमयचारीले िेहाय बमोवजमका वबिाह   पाउनेछिः 

 क) भैपरी आउने वबिा िषयभररमा छ विन,  

 ख) पिय वबिा िषयभररमा छ विन,  

 ग) वबरामी वबिा िषयभररमा बाह्र विन,   

 घ) प्रसतूी वबिा प्रसतूीको अवघ िा पवछ गरी अधठानब्बे विन,   

 ङ) प्रसतूी स्याहार वबिा पधर विन,   

 च) वकररया वबिा पधर विन,   

 छ) असाधारण वबिा एक पटकमा एक िषयमा नबढा  नोकरीको जम्मा अिवधमा बढीमा तीन िषय,  

 ज) अध्ययन वबिा विक्षकको सेिाको सम्पणय  अिवधमा एकै पटक िा पटक पटक गरी बढीमा तीन िषय, 

 झ) बेतलिी वबिा बढीमा पाँच िषय । 

२) भैपरी आउने वबिा र पिय वबिा आधा विन पवन वलन सवकनेछ । यस्तो वबिा सवञ्चत हुने छैन ।   

३) विक्षक तथा कमयचारीले वबरामी वबिा सवञ्चत गनय सक्नेछ । विक्षक तथा कमयचारीले प्रत्येक िषय त्यस्तो वबिा वनरीक्षकबाट प्रमावणत गरा  राख्नु पनेछ । कुनै 

व्यहोराले विक्षक तथा कमयचारी सेिाबाट अिकाि भएमा वनजको सवञ्चत वबरामी वबिा बापत वनजको पिावधकार रहेको पिमा खाइपा  आएको तलब स्केलको 

िरले हुन आउने रकम वनजले एकमिु पाउनेछ ।  

४) कुनै ठूलो िा कडा रोग लागी उपचार गनय वबरामी वबिाबाट नपगु हुने भएमा स्िीकृत वचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी विक्षक तथा कमयचारीले पवछ पाउने विरामी 

वबिाबाट कट्टा हुने गरी बाह्र विनसम्म थप वबरामी वबिा  पेश्कीको  पमा त्यस्तो वबरामी भएको बखत वलन सक्नेछ । यसरी पेश्की वबिा वलएको विक्षक िा 

कमयचारीको मतृ्यु हुन गएमा त्यस्तो पेश्की वलएको वबिा स्ितिः वमनाहा हुनेछ ।  

५) सवञ्चत वबरामी वबिाको रकम वलन नपाउँिै विक्षक िा कमयचारीको मतृ्यु भएमा त्यस्तो सवञ्चत विरामी वबिाको  रकम वनजले इच्छाएको िा नवजकको 

हकिालाले एकमिु पाउनेछ ।  

६) कुनै परुुष विक्षक िा कमयचारीको पत्नी प्रसतूी हुने भएमा त्यस्तो विक्षक िा कमयचारीले प्रसतूीको अवघ िा पवछ गरी पधर विन प्रसतूी स्याहार वबिा पाउनेछ । 

प्रसतूी स्याहार वबिा बसेको विक्षक िा कमयचारीले परूा तलब पाउनेछ र यस्तो वबिा सेिा अिवध भरमा ि ु पटकमात्र वलन पाइनेछ ।  
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७) कुनै विक्षक िा कमयचारीले कुल धमय अनुसार आफै वकररया बस्नु परेमा िा त्यस्तो विक्षक िा कमयचारीको िाि ुआमा, िाजे िज्यै, छोरा छोरी िा वििावहत 

मवहला विक्षक िा कमयचारीको सास ूससरुाको मतृ्य ुभएमा िा पुरुष विक्षकको हकमा वनजको पत्नीको तथा मवहलाको हकमा पवतको मतृ्य ुभएमा वकररया वबिा 

पाउनेछ । मवहला    विक्षक िा कमयचारीको पवतले वकररया बस्न ुपरेमा त्यस्तो मवहला विक्षक िा कमयचारीले पवन वकररया वबिा पाउनेछ । 

८) यस वनयम बमोवजम वकररया वबिा वलने विक्षक िा कमयचारीले विद्यालयमा हावजर भएको पधर विन वभत्र मतृ व्यवक्तको मतृ्य ु ितायको प्रमाणपत्र तथा मतृ 

व्यवक्तसँगको नाता िेवखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगने विक्षक िा कमयचारीले त्यस्तो अिवधको लावग पाएको रकम वनजले पाउने तलब 

रकमबाट कट्टा गररनेछ  । 

९) वबरामी परेको अिस्थामा बाहके घटीमा पाँच िषय स्थायी सेिा अिवध नपगेुको विक्षक िा कमयचारीले  असाधारण वबिा पाउन सक्ने छैन ।  

१०) स्थायी सेिा पाँच िषय पगेुको विक्षकला  वनजले अध्यापन गने विषयमा एकतह मावथको उच्च अध्ययनका लावग  तलब सवहतको अध्ययन वबिा विन 

सवकनेछ । 

११)उच्च अध्ययनका लावग वबिा स्िीकृत गिाय प्रत्येक विक्षा सवमवतले एक आवथयक िषयमा आधारभतू तहको पवहलो र िोस्रो तहका लावग एक एक जना र 

माध्यवमक तहका लावग एक जनाको अध्ययन वबिा स्िीकृत गनयसक्नेछ।  

१२) अध्ययन वबिा विंिा िेहायको प्रवक्रया अबलम्बन गररनेछिः– 

 क) अध्ययन वबिा स्िीकृवतका लावग गाउँपावलका, नगरपावलकामा साियजवनक रुपमा सचूना गरी इच्छुक विक्षकको वनिेिन आह्वान गने,  

 ख) वनिेिन विने विक्षकले आफ्नो प्रवतबर्द्ता पत्र, अध्ययनपवछको आफ्नो विक्षण वसकाइको योजना र व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररस पेि गनुय पनेछ 

 । त्यसरी पेि भएका प्रस्तािका आधारमा मनोनयनका लावग नाम छनौट गरी सचूना प्रकािन गने,  

 ग) खण्ड (ख) बमोवजम मनोनयनका लावग छनौट भएका विक्षकको नामािली उपर उजरूी गने अिसर प्रिान  गररने छ ।उजरूीकतायको उजरूीका आधारमा 

 अवधतम नामािली प्रकािन गरी अध्ययनका लावग अवधतम  नाम छनौट गने,  

 घ)अवधतम नाम छनौटमा परेका विक्षकला  किवुलयत गरा  अध्ययनको अिवधका लावग अध्ययन वबिा  स्िीकृत गररनेछ । यसरी अध्ययन वबिा 

 स्िीकृत भएका विक्षकले प्रत्येक सेमेिर िा िावषयक परीक्षाको नवतजा  सवहतको प्रवतिेिन विक्षा िाखामा पेि गनुय पने,  

 ङ)अध्ययन वबिा पाएका विक्षकले आफूले कबुवलयत गरे अनसुारको प्रवतिेिन विक्षा िाखामा बुझाउन ुपनेछ । अध्ययनमा सधतोषजनक प्रगवत नगने 

 विक्षकको वबिा स्िीकृत भएको अिवध समाप्त नहुिँै रद्द गनय सवकनेछ । 

 च) वबिा रद्द भएमा त्यस्ता विक्षकबाट अध्ययन अिवधभर पाएको तलब असलु गररने छ । 

१३)      बेतििी र्बदा देहायका अिस्थामा र्दइनेछाः – 

 क) कुनै विक्षक िा कमयचारीको पवत िा पत्नी वििेि वस्थत नेपाली राजितूािास िा वनयोगमा खवट  गएको  प्रमाण सवहत त्यस्तो विक्षकले बेतलिी 

 वबिा माग गरेमा एकै पटक िा पटक पटक गरी नोकरी अिवधभर पाँच  िषयसम्म,  

 ख) कुनै विक्षक मटुु, मगृौला, क्याधसर जस्ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा बस्न ुपने भए िा मुलकुवभत्र िा बावहर ग  उपचार गराउन ु पनै 

 भवन मेवडकल बोडयबाट वसफाररस भएमा काययपावलकाले एक पटकमा एक िषय र  नोकरी अिवधभरमा बढीमा तीन िषयसम्म विन सक्नेछ ।    

 १४) बेतलिी वबिाको अिवध वनजको सेिा अिवधमा गणना गररने छैन ।  

 १५) भैपरर आउने वबिा, पिय वबिा, वबरामी वबिा, वकररया वबिा, प्रसतूी वबिा, प्रसूवत स्याहार वििा बस्ने विक्षक तथा कमयचारीले परूा तलब पाउनेछ ।  

 १६) असाधारण र बेतलबी वबिामा बसेको विक्षक िा कमयचारीले तलब पाउने छैन ।  

 १७) यस वनयम बमोवजमको असाधारण वबिा, अध्ययन वबिा र िेतलिी वबिा बाहकेका अधय वबिाहरु अस्थायी विक्षक र राहत विक्षकले समेत 

 पाउनेछन ्।    

७८ख. र्बदा र्दने अर्धकारीाः (१) प्रधानाध्यापकको वबिा व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षले र विक्षक िा कमयचारीको वबिा प्रधानाध्यापकले स्िीकृत गनेछ ।     

तर, एक पटकमा तीन विनमा नबढा  पिय िा भैपरी आउने वबिा प्रधानाध्यापक आफैले वलन सक्नेछ । सो भधिा बढी पिय िा भैपरी आउने वबिा वलन ु परेमा 

प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षला  जानकारी विन ुपनेछ ।  

    २) उपवनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन विक्षक िा कमयचारीको असाधारण वबिा, बेतलिी वबिा र अध्ययन वबिा व्यिस्थापन सवमवत र नगर 

विक्षा अवधकृतको वसफाररसमा प्रमखु प्रिासवकय अवधकृतले स्िीकृत गनेछ ।     

७८ग. र्बदा नर्िएको र्दन सेिा अिर्धमा गणना नहुनेाः विक्षक िा कमयचारीले वबिा नवल  विद्यालयमा अनपुवस्थत भएको विन वनजको सेिा अिवधमा 

गणना हुने छैन ।  

७८ङ. र्बदा सहुर्ियत मार हुनेाः वबिा अवधकारको कुरा नभएर सहुवलयत मात्र हुनेछ ।  

७८च. काज तथा दैर्नक भ्रमण ििााः (१) विद्यालय िा अध्यापन सम्बधधी कामको लावग गाउँ िा नगर काययपावलकाको आिेिानसुार कुनै सभा, सम्मेलन 

िा सेवमनारमा खवटने विक्षक िा कमयचारीले सोही आिेिमा तोकेको अिवधसम्मको लावग काज पाउने छ ।  

 २) विद्यालयको कामको लावग विक्षक िा कमयचारीले प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको वलवखत अनमुवत वल  

बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सक्नेछ ।  

 ३) सरुिा भएको विक्षक िा कमयचारीला  सरुिा भएको विद्यालयमा हावजर हुन जाँिा तोवकएको िरमा िैवनक तथा भ्रमण भिा बापतको रकम रमाना 

विने विद्यालयले आफ्नै कोषबाट विन ुपनेछ ।  

तर आफ्नो स्िेच्छाले सरुिा भ  जाने विक्षक िा कमयचारीले यस उपवनयम बमोवजम िैवनक तथा भ्रमण भिा बापतको रकम पाउने छैन ।  

७८छ. यस पररच्छेदको व्यिस्था िागू नहुनेाः यस पररच्छेिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन संस्थागत विद्यालयको विक्षक र आफ्नै स्रोतबाट 

व्यहोने गरी सामिुावयक विद्यालयमा वनयुक्त विक्षकको सम्बधधमा यस पररच्छेिको व्यिस्था लागू हुने छैन । त्यस्ता विक्षकले विद्यालयद्वारा तोके बमोवजम वबिाको 

सवुिधा पाउने छन् । 

७८ज. विक्षक तथा विद्यालय कमायचारी सजाय सम्बधधी व्यिस्था संघीय काननुले व्यिस्था गरे िमोवजम हुनेछ । 

पररच्छेद- १२ 

र्िद्याियको र्चन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यिस्था 

७९. र्िद्याियको र्चन्हाः विद्यालयको वचधह षट्कोणको हुनेछ । विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले वनणयय गरी सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको 

छुटै्ट वचधह राख्न सक्नेछ । 
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  ८०. र्िद्याियको नामाकरण :  

(१) समाज तथा रारिकै लावग उल्लेखनीय योगिान गने िा ऐवतहावसक व्यवक्त, िेिी िेिता, तीथयस्थल िा प्राकृवतक सम्पिा आविको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी 

विद्यालयको नामाकरण गनुयपनेछ । 

तर यो वनयम प्रारम्भ हुनु भधिा अगाबै यस वनयम  विपररत नामाकरण भै सकेका विद्यालयको हकमा यो वनयमािवल जारी भएपवछको िोश्रो िैवक्षक ित्रको िरूु िेवखनै 

लागु हुने गरी पनुयनामाकरण गरी नगरपावलका बाट स्िीकृती वलनु पने छ । 

२) कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पवव्लक,, िव्ि जोड्न चाहमेा कवम्तमा एक वतहा  विद्याथी पणूय छात्रबवृिमा अध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ , कुनै संस्थागत 

विद्यालयले आफ्नो नाममा नेिनल िव्ि जोड्न चाहमेा नेपालको कवम्तमा २५ वजल्लाका  विद्याथी अध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ र तर कुनै संस्थागत विद्यालयले 

आफ्नो नाममा इधटरनेिनल िव्ि जोड्न चाहमेा कवम्तमा एक वतहा  संख्यामा वििेवि विद्याथी हुनपुनेछ । विद्यालयको नामको अधतमा विद्यालय, स्कुल, िा  

पाठिाला िव्ि जोवडएको हुनपुनेछ । 

तर यो उपवनयम लाग ु हुनु अगाबै यस वनयम  विपररतका िव्िहरु जोवड  नामाकरण भ ैसकेका विद्यालयको हकमा यो वनयमािवल जारी भएपवछको िोश्रो िैवक्षक 

ित्रको िरूु िेवखनै लागु हुने गरी उपयकु्तय  व्यिस्था पालना गनय िा पनुनायमाकरण  गनुय पने छ । 

(३) प्राविवधक विक्षा सञ्चालन गनय अनमुवत पाएको सामिुावयक विद्यालयले आ-आफ्नो विद्यालयको नामको पछावड कोिकमा प्राविवधक विक्षा सञ्चालन गनय 

अनमुवत प्राप्त विद्यालय भनी थप गनय सक्नेछ । 

(४) नयाँ खोवलने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यवक्तले िेहाय बमोवजमको रकममा नघट्ने गरी  नगरपावलकाले तोवकविएको रकम बरािरको 

नगि , घर िा जग्गा विद्यालयको नामाकरण गने प्रयोजनको लावग भनी एकमिु विद्यालयला  सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यवक्तको 

नामबाट सञ्चालन गनय सवकनेछ : 

(क)  माध्यवमक विद्यालयको लावग पचास लाख  पैयाँ िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा,   

(ख)  आधारभतू विद्यालयका लावग पैंतीस लाख  पैयाँ िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा,  

(५) पवहल्यै नामाकरण भ सकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर विद्यालयको नामाकरण गनय चाहने व्यवक्तले उपवनयम (३) िा (४) बमोवजमको रकम िा सो बराबरको 

घर िा जग्गा विद्यालयला  सहयोग गरी पवहलेको नाम पछावड आफूले प्रस्ताि गरेको नाम जोड्न सक्नेछ । 

 (६) एउटै पररिार िा छुट्टाछुटै्ट पररिारका एकभधिा बढी व्यवक्तले उपवनयम (३) िा (४) बमोवजमको रकम िा घर िा जग्गा विद्यालयला  प्रिान गरेमा त्यस्ता 

व्यवक्तह को वनणययबाट बढीमा ि ुजनासम्मको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गनय र अधय व्यवक्तको नाम विद्यालयमा िेवखने गरी राख्न सवकनेछ ।  

  (७) उपवनयम (३), (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन कुनै व्यवक्त, स्मारक िा ऐवतहावसक चीजिस्तुको नामबाट विद्यालयको नामाकरण भएको 

विद्यालयला  कसैले जवतसकैु रकम िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पवन त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण पररितयन गररने छैन ।  

  तर त्यस्तो विद्यालयला  कुनै व्यवक्तले कक्षा कोठा थप गनय, पसु्तकालय भिन िा छात्रािास वनमायण गनय रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा 

िा भिनमा सो रकम प्रिान गने व्यवक्तको नामबाट नामाकरण गनय सवकनेछ ।  

(८) यस वनयम बमोवजम विद्यालयको नामाकरण नगरसभाले गनेछ ।  

 ८१.रार्रिय गान गाउनु पने :  विद्यालय खलेुको प्रत्येक विनको प्रारम्भ र विवभधन समारोहमा रावरिय गान गाउन ुपनेछ ।  

८२.झण्डोिोिन गनुि पने :विद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा रावरिय झण्डोिोलन गनुय पनेछ ।  

८३.र्िद्याथीको पोिाक :  विद्यालयले विद्याथीको लावग एकै वकवसमको, कम खवचयलो, साधारण, रावरियता झल्काउने र हािापानी सहुाउँिो पोिाक तोक्न सक्नेछ 

। विद्यालयले पोिाक खररि गन ेस्थान िा पसल तोक्न पाउने छैन । 

 

पररच्छेद–१३ 

र्िद्याियको सम्पर्ि सरंक्षण सम्बन्धी व्यिस्था 

८४.र्िद्याियको सम्पर्िको सरुक्षा : (१) विद्यालयको नाममा रहकेो सम्पविको सरुक्षा गने प्रमखु िावयत्ि व्यिस्थापन सवमवत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

 (२) सामिुावयक विद्यालयको नाममा रहेको उपवनयम १ िमोवजमको सम्पविको वििरण विक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ र सो को लगत संकलन तथा अध्यािवधक गने 

वजम्मेिारी विक्षा िाखाको रहनेछ । 

 (३) सामिुावयक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पविको अध्याविधक वििरण विक्षा िाखाले िावषयक रुपमा साियजवनक गनेछ । 

८५.र्िद्यािय सम्पर्ि सरंक्षण सम्िन्धमा र्िक्षा सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोर्जम हुनेछाः 

(क) विद्यालयको नाममा प्राप्त भ  िताय हुन बाँकी रहकेो जग्गा िताय गने व्यिस्था वमलाउने 

(ख)  विद्यालयको नाममा रहकेो सम्पविला  अवधकतम फाइिा हुने काममा प्रयोग गनय व्यिस्थापन सवमवतला  वनिेिन विने,  

(ग) विद्यालयको नाममा रहकेो जग्गाको आम्िानी असूल उपर गने व्यिस्था वमलाउने,  

(घ) विद्यालयको सम्पवि कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने व्यिस्था गने,  

(ङ) विद्यालयको विकास गने काममा बाहके विद्यालयको नाममा िताय भएका जग्गा िा अधय सम्पवि  बेचविखन िा स्िावमत्ि हस्ताधतरण गनय नविने,   

(च) विद्यालयको जग्गा संरक्षण गनय व्यिस्थापन सवमवत तथा प्रधानाध्यापकला  सहयोग गने ।  

८६.र्िद्याियको नामको जग्गा र्बक्री गनि िा र्धतो राख्न नहुने :  (१) विद्यालयको नामको जग्गा वबक्री िा वधतो राख्न पाइने छैन ।  

८७.र्िद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनि नहुने : (१) विद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा सट्टापट्टा गनय पाइने छैन ।  

८८.र्िद्याियको नाममा सम्पर्ि राख्नु पने : (१) सामिुावयक विद्यालय र िैवक्षक गुठीको  पमा सञ्चावलत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पवि विद्यालयको 

नाममा रवजरिेिन पाररत गनुय पनेछ । 

  (२) कम्पनीको  पमा सञ्चावलत संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पवि कम्पनीको स्िावमत्िमा राख्न ुपनेछ ।  

८९.र्नजी िैर्क्षक गुठी अन्तगित गररएको िगानी हस्तान्तरण गने सम्बन्धी व्यिस्था:  वनजी िैवक्षक गुठी िा त्यस्ता गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको परैू 

िा आंविक वहस्सा विद्यालय सञ्चालनमा िाधा नपने गरी आफ्नो उिरावधकारीको रुपमा वनयकु्त गरेको गुवठयारला  प्रचवलत काननू बमोवजम हस्ताधतरण गनय सक्नेछ 

।   

९०.र्मनाहा र्दन सक्नेाः प्राकृवतक विपि ्िा काि ुबावहरको पररवस्थवतले गिाय सामिुावयक विद्यालयको सम्पवि हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमावणत हुन आएमा िीस 

हजार  पैयाँसम्मको भए प्रधानाध्यापकको वसफाररसमा व्यिस्थापन सवमवतले, पचास हजार  पैयाँसम्मको भए व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा प्रमखु प्रिासकीय 
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अवधकृतले, एक लाख  पैयाँसम्मको भए प्रमखुले वमनाहा विन सक्नेछ । सोभधिा बढी रकम वमनाहा विन ुपरेमा नगर काययपावलकाको वसफाररसमा नगरसभाले वमनाहा 

विन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद १४ 

र्िद्याियिाई र्दइने अनुदान तथा अन्य व्यिस्था 

९१.र्िद्याियिाई अनुदान र्दने : (१) सामिुावयक विद्यालयला  नेपाल सरकार िा प्रिेि सरकार िा नगरपावलकाबाट विद्यालयको लावग प्राप्त रकम नगर 

काययपावलकाले िावषयक काययक्रममा स्िीकृत गरा  विद्यालय संवचत कोषमा पठाउनेछ । 

(२) विद्यालयबाट प्राप्त बजेट समेतला  अध्ययन गरी विद्यालयला  िेहायका आधारमा अनिुान बाँडफाँट गनेछिः–  

(क) विद्यालयको विद्याथी संख्या, 

(ख) विद्यालयको विक्षक संख्या, 

(ग) विद्यालयको परीक्षाको पररणाम,  

(घ) विद्यालयको आवथयक अिस्था ।  

ङ)  विद्यालयले परुा गनुय पने धयनुतम पिूायधारहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions PEMEC) 

(३) अनमुवत प्राप्त सामिुावयक विद्यालयले िरबधिी प्राप्त नगने ितयमा र स्िीकृत प्राप्त सामिुावयक विद्यालयले आफूला  प्राप्त सबै विक्षक िरबधिी विक्षा िाखामा 

वफताय गरी विक्षक लगायत विद्यालय व्यिस्थापनका सम्पूणय पक्षहरु आफैले गने गरी विद्यालयला  प्राप्त हुने अनिुान एकमिु वलन चाहमेा तोवकएको ितय वभत्र 

विद्यालय सञ्चालन गने गरी एकमिु अनुिान विने ब्यिस्था गनय सक्नेछ । 

 (४) विद्यालयको पिूायधार विकास गने प्रयोजनका लावग नगर काययपावलकाले ितय तोकी साियजवनक िैवक्षक गुठी अधतगयत सञ्चावलत विद्यालयला  समेत अनिुान 

विन सक्नेछ । 

९२.  सम्बर्न्धत काममा खचि गनुि पनेाः विद्यालयला  प्राप्त रकम जनु कामको लावग खचय गनय वनकासा भएको हो सोही काममा मात्र खचय गनुय पनेछ । खचय हुन 

नसकेको रकमको बारेमा विक्षा िाखाला  जानकारी गराउन ुपनेछ । 

९३.स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यिस्था गनुि पने : (१) विद्यालयले विद्यालयको भिन, फवनयचर र अधय काययको लावग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यिस्था 

गनुय पनेछ । 

(२) उपवनयम (१) बमोवजम स्थानीय स्रोतबाट भिन वनमायणको लावग रकम नपगु्ने भएमा नगर काययपावलकाले जनसहयोगला  प्रोत्साहन गने गरी सामिुावयक 

विद्यालयला  आिश्यक रकम अनिुान विन सक्नेछ ।  

(३) संस्थागत विद्यालयले उपवनयम (१) बमोवजमको काययको लावग विद्याथीबाट सहयोगको नाममा िलु्क उठाउन पाउने छैन । 

 

पररच्छेद–१५ 

र्िद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा तथा अन्य व्यिस्था 

९४.र्िद्यािय सचंािन सरं्चत कोषको सञ्चािन : (१) प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको सम्पणूय आम्िानीहरु जम्मा गने गरी एक विद्यालय संचालन संवचत कोष 

रहनेछ । 

  (२) विद्यालयले संवचत कोषमा जम्मा भएको रकम व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय बमोवजम खचय  गनुय पनेछ ।  

  (३) विद्यालय कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष िा सोही सवमवतले तोकेको व्यिस्थापन सवमवतको सिस्य र प्रधानाध्यापकको संयकु्त 

  िस्तखतबाट हुनेछ ।  

  (४) उपवनयम (३) मा जुनसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन माध्यवमक विद्यालय कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखासम्बधधी काम गने विक्षक िा 

  कमयचारीको संयकु्त िस्तखतबाट  गररनेछ ।  

  (५)विद्यालय कोषको वहसाब–वकताब लेखा राख्न,े बेरुज ुफछययौट गने काम प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बधधी काम गने कमयचारीको हुनेछ ।  

  (६) विद्यालयको कायय सञ्चालनको लावग विद्यालय कोषको रकम विक्षा िाखाले तोवकविएको  नवजकैको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुय पनेछ ।  

(७)विद्यालयको सम्पणूय खचय विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

९५.बजेट तयार गने :(१) वनयम ९४ मा जेसकैु लेवखए पवन प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषय आगामी आवथयक िषयको बजेट तयार गरी व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत 

गरा  त्यसको एक प्रवत विक्षा िाखामा समयमा पठाउनु पनेछ ।  

९६.र्िद्याियको आय व्ययको िेखााः (१) विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनसुचूी १९ बमोवजमको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।  

 (२) विद्यालयको आय व्ययको लेखा, बील, भरपा  लगायत आिश्यक कागजात राख्ने काम विद्यालयको लेखा सम्बधधी काम गने विक्षक िा कमयचारीको हुनेछ ।  

 (३) उपवनयम (२) बमोवजम कागज प्रमावणत गरा  राख्ने, राख्न लगाउने वजम्मेिारी प्रधानाध्यापकको  हुनेछ ।  

 (४) उपवनयम (१) बमोवजमको आय व्ययको लेखा राख्िा विद्यालयको काम कारबाहीको िास्तविक वस्थती  थाहा हुने गरी मालसामानह को खररि वबक्री र 

विद्यालयको नगिी, वजधसी, जायजेथा िावयत्ि आविको विस्ततृ वििरण स्पि  पले खोलेको हुन ुपनेछ ।  

 (५) विद्यालयको नगिी, वजधसी, जायजेथामा कुनै वकवसमको वहनावमना, हानी–नोक्सानी िा लापरबाही हुन नपाउने गरी सरुवक्षत राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा 

राख्न लगाउने िावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

 (६) प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बधधी काम गनय वजम्मेिारी तोवकएको विक्षक िा कमयचारीले विद्यालयको आय व्ययको प्रवतिेिन विक्षा िाखाले तोकेको अिवध 

वभत्र चौमावसक  पमा विक्षा िाखामा पठाउन ु पनेछ ।  

९७.िेखा परीक्षण गराउनेाः   

१) नगरपावलका वभत्रका विद्यालयको लेखा परीक्षणको लावग विक्षा िाखाले अनुमवत प्राप्त लेखा पररक्षकको  सवुच प्रकािन गनुय पनेछ र वत लेखा परीक्षकहरु मध्ये 

कुनै३ लेखा परीक्षकको नाम विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले वनणयय गरर विक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषय  वि. व्य. स.ले लेवख पठाएका नाम मध्ये बाट नगर विक्षा सवमवतको वसफाररसमा प्रमखु 

 प्रिािवकय अवधकृतबाट वनयकु्त लेखा परीक्षकबाट आवथयक िषय िरुु भएको ६ मवहना वभत्र लेखा परीक्षण गराउन ुपनेछ ।  
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 (३) लेखा परीक्षणको वसलवसलामा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आय व्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले   मागेको बखत जाँच्न विनपुनेछ र वनजले कैवफयत 

तलब गरेको कुराको यथाथय जिाफ समेत सरोकारिालाला  विनु पनेछ ।  

 (४) विद्यालयको आय व्ययको लेखा बारबवियया  नगरपावलकाबाट खटाइएको कमयचारीले जनुसकैु बखत जाँचबुझक गनय सक्नेछ । यसरी जाँचबुझ गिाय खटी 

आएको कमयचारीले माग गरेको वििरण िेखाउन ु प्रधानाध्यापक, लेखाको वजम्मेिारी प्राप्त विक्षक िा कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

 (५) यस वनयम बमोवजम लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गने वसलवसलामा अधय कुराका अवतररक्त विद्यालयको आम्िानी र खचयका बारेमा विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतका पिावधकारीहरुसँग छलफल गरी आफ्नो प्रवतिेिन तयार गनुय पनेछ ।  

 (६) यस काययविवध बमोवजम विद्यालयसँग स्िाथय रहकेो व्यवक्तले िा विद्यालय व्यिस्थापनका अध्यक्ष, सिस्य तथा प्रधानाध्यापकको नवजकको नातेिारले 

विद्यालयको लेखा परीक्षण गनय पाउने छैन ।  

 ९८. प्रर्तिेदन पेि गनुि पने : लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गरी सकेपवछ िेहायका कुराह   खलुा  सो सम्बधधी प्रवतिेिन तयार गरी व्यिस्थापन 

सवमवत र विक्षा िाखामा एक–एक प्रवत पठाउन ुपनेछिः–  

(क) सोवधएका र कैवफयत तलब भएका कुराको जिाफ यथािीघ्र भए नभएको,  

(ख) पेि भएको आय व्ययको वहसाब ररतपिूयक भए नभएको,  

(ग) आय व्ययको से्रस्ता काननू बमोवजम राखे नराखेको,  

(घ) विद्यालयको आय व्ययको लेखा यथाथय  पमा िेवखने गरी िासलात िरुुस्त भए  नभएको,  

(ङ) कुनै विक्षक िा कमयचारीले काननू विपरीत कामकाज िा बेवहसाब गरे नगरेको,  

(च) विद्यालयको कारोबार सधतोषप्रि भए नभएको,  

(छ) विद्यालयला  जनु कामका लावग वनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय लेखे  नलेखेको, 

(ज) विद्यालयको सम्पवि िरुुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) लेखा परीक्षकले मनावसि र आिश्यक सम्झेको अधय कुरा । 

 ९९.र्िद्याियको कामको सामार्जक परीक्षण गने: सामिुावयक विद्यालयले िैवक्षक सत्र समाप्त भएको ३ मवहनावभत्र आफ्नो कामको सामावजक परीक्षण गरी 

नगर विक्षा िाखामा प्रवतिेिन पेि गनुयपनछे । 

१००.बरबुझारथ गने : (१) विद्यालयको नगिी, वजधसी मालसामानको लगत, से्रस्ता राख्ने वजम्मा वलएको विक्षक िा कमयचारी सरुिा िा अधय कारणबाट विद्यालय 

छोडी जाने भएमा आफ्नो वजम्मा रहकेो नगिी, वजधसी मालसामानको बरबुझारथ सामाधयतया २१ विनवभत्र विद्यालयमा गनुय पनेछ ।  

  (२) उपवनयम (१) बमोवजम बरबुझारथ नगने विक्षक तथा कमयचारीला  बरबुझारथ नगरेसम्म सरुिा भएको विद्यालयमा जान रमानापत्र विइने छैन । साथै 

वनजले कुनै रकम िा मालसमान वहनावमना गरेको रहछे भने सो बापतको रकम वनजले पाउने जनुसकैु रकमबाट असूल उपर िा सोधभनाय गररनेछ ।  

पररच्छेद- १६ 

र्िर्िध 

१०१.र्िक्षक तथा र्िक्षा के्षरसम्िि जनििीको तार्िमाः १) तावलम तथा प्रविक्षण सम्बधधी व्यिस्था संघ र प्रिेिले व्यिस्था गरे अनरुुप हुनेछ । 

तर यस वनयमले  नगरपावलकाका विक्षकला  स्िीकृत िावषयक काययक्रम िमोवजम तावलम विन िाधा पने छैन । 

१०२.अर्तररि र्क्रयाकिाप सम्बन्धी व्यिस्थााः१) विद्यालयहरुले विक्षा सवमवतले वनधायरण गरेको मापिण्ड िमोवजम अवतररक्त वक्रयाकलाप  संचालन गनुयपनेछ । 

२) नगर काययपावलकाले िावषयक काययक्रममा समािेि गरी  अधतर विद्यालय प्रवतस्पधायत्मक  अवतररक्त वक्रयाकलाप सचालन गनुय पनेछ । 

३) अधतर विद्यालय प्रवतस्पधायत्मक  अवतररक्त वक्रयाकलाप संचालन सम्िवधध थप व्यिस्था काययपावलकाले वनधायरण गरे िमोवजम हुनेछ । 

४) विद्यालयले उपवनयम (१ र २) बमोवजम अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गिाय िेहाय बमोवजमका प्रवतयोवगतामा विद्याथीह ला  भाग वलन लगाउन ुपनेछ – 

(क) वचत्रकला, मवूतयकलार हस्तकला प्रवतयोवगता,  

(ख) बाद्यबािन तथा संवगत प्रवतयोवगता, 

(ग) नतृ्य प्रवतयोवगता , 

(घ) नाटक प्रवतयोवगता, 

(ङ) िकृ्तत्ि कला प्रवतयोवगता, 

(च) हावजरी जिाफ प्रवतयोवगता, 

(छ) वहज्जे प्रवतयोवगता, 

(ज) खेलकुि प्रवतयोवगता, 

(झ) सावहवत्यक गवतविवध, कथा, कविता र वनिधध प्रवतयोवगता, 

(ञ) फूलबारी र कृवष सम्बवधध प्रवतयोवगता,  

(ट) सजृनात्मक तथा अधिेषणात्मक खालका प्रवतयोवगता 

(ट) अधय प्रवतयोवगता, 

(५) विद्यालयले प्रत्येक िकु्रबारको िैवनक पठनपाठनको कायय समाप्त भएपवछ विद्याथीला  अवतररक्त वक्रयाकलापको काययक्रममा सहभागी गराउन ुपनेछ । 

१०३.र्िद्यािय र्िक्षा सेिाको गठन, तह, शे्रणी र्ििाजन र दरिन्दी सम्िन्धी व्यिस्था:  

(१) यस सम्िधधमा संघीय विक्षा ऐन  िमोवजम हुनेछ । 

१०३क. यस कायिर्िर्धिाई आधारमानी र्िषयगत सर्मर्तिे आिश्यकताको आधारमा अन्य कायिर्िर्धहर िनाई कायािन्ियन गनि सक्नेछ । 

१०४ र्जम्मेिार रहने :  

१) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, अवभभािक एिं विद्याथीप्रवत वजम्मेिार हुनेछ । यसकालावग उनले अवभभािक एिं विद्याथीको विचार सिेक्षण गनेछन ।  

२) प्रचवलत मापिण्डको पालना एिं गुणस्तररय विक्षाको लावग विद्यालय व्यिस्थापन सवमती र प्रधानाध्यापकल ेक्रमि विक्षा सवमवत र स्थानीय विक्षा अवधकारीसँग 

काययसम्पािन करार गनुयपनेछ । 

३) विक्षक एिं कमयचारी  प्रधानाध्यापकप्रवत वजम्मेिार हुनेछन । वनजहरुले गुणस्तरीय विक्षाका लावग नगरकाययपावलका, विक्षा सवमवत र स्थानीय विक्षा अवधकारीले 

प्रचवलत काननु बमोवजम विएका वनिेिन पालना गनुय पनेछ ।  अपेवक्षत िैवक्षक उपलवव्धका लावग विक्षकहरुले विद्यालय वनररक्षकसँग काययसम्पािन करार गनुयपनेछ । 
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४) विक्षाला  मौवलक हकको रुपमा स्थावपत गनय नगर काययपावलकाले प्रत्येक विद्यालयका लावग वनवित भौगोवलक के्षत्रला  सेिा के्षत्रको रुपमा तोवकविन सक्नेछ । 

त्यस्तो भौगोवलक के्षत्र वभत्रका टुहुरा, अलपत्र परेका र बेसाहारा तथा अवतविपधनतामा परी विद्यालय जान नसकेका िा विद्यालय छोडेका बालिावलकाला  छात्रबृवि 

िा वििेष व्यिस्था गरी िा वनजका अवभभािक िा संरक्षकला  सघा  िालिावलकाला   विद्यालयमा ल्याउन ु नगरपावलका, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र 

प्रधानाध्यापकको वजम्मेिारी हुनेछ ।  

 विद्यावथयला  अपेवक्षत िैवक्षक उपलवव्ध हावसल हुने गरी वसकाउने र वटकाउन े िावयत्ि प्रधानाध्यापक र विक्षकहरुको हुनेछ । 

१०५. सरंक्षकको िूर्मका: िडाअध्यक्ष आफ्नो िडा वभत्रका विद्यालयको गुणस्तरीय विक्षाका लावग प्रमखु संरक्षकको रुपमा कायय गनुय गराउनपुनेछ । 

१०६. िैर्क्षक प्रमार्णकरण सम्िर्न्ध कायि : (१)आफ्नो के्षत्र वभत्रका विद्यालयहरुले प्रिान गरेका प्रमाण पत्रहरुको  विक्षा िाखाको मौजिुा अवभलेखका 

आधारमा सत्यापन गने कायय गनुय सम्िवधधत स्थानीय विक्षा अवधकारीको कतयब्य हुनेछ  

१०७. यस काययविवधमा लेवखए िेवख िाहकेका विषयहरुमा संघीय विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा लेवखए बमोवजम हुनेछ । 
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अनसुचूी–१ 

(वनयम ३ सँग सम्बवधधत) 

विद्यालय खोल्ने/कक्षा िा तह थप गने  अनमुवतको लावग विइने वनिेिन 

श्री स्थानीय विक्षा अवधकृत ज्य,ू 

बारबवियया नगरपावलका  

.........................................................। 

                    विषय : र्िद्यािय खोल्ने अनुमर्त सम्बन्धमा । 

महोिय, 

 िैवक्षक सत्र ..................... िेवख ...................... तहको विद्यालय खोल्न चाहकेोले अनमुवतको लावग िेहायका वििरणहरु खलुा  यो वनिेिन गरेको 

छु । 

(क) प्रस्तावित विद्यालयको : 

 १. नामिः 

 २. ठेगानािःबारबवियया नगरपावलका  ............... िडा नं. .............. गाउँ/टोल 

  फोनिः ................... फ्याक्स नं. .................................. 

 ३. वकवसमिः 

  (१) सामिुावयक   (२) संस्थागत:    (अ) वनजी िैवक्षक गुठी     (आ) साियजवनक िैवक्षक गुठी 

 ४. अनमुवत वलन चाहकेो तह र सञ्चालन गने कक्षािः 

 ५. भविरयमा सञ्चालन गनय चाहकेो तह र कक्षािः 

(ख) प्रस्तावित विद्यालयको लावग परूा गररएको भौवतक पिूायधार : 

 १.  भिनकोिः 

  (१) संख्यािः  (२) कच्ची िा पक्की िा अधय पक्की 

  (३) आफ्नै िा बहालमा िा साियजवनक   

 २. कोठाको वििरणिः 

कोठाको 

संख्या 

लम्िा  चौडा  उचा  झ्याल ढोकाको 

अिस्था  

प्रकाि ििीको 

अिस्था 

प्रयोजन कैवफयत 

        

 

 

 

        

 ३. फवनयचरको संख्यािः 

  (१) डेस्क   (२) बेञ्च    (३) टेबल    (४) िराज      (५) 

मेच   (६) अधय  

 ४. खेलकूि मैिानको अिस्था र जग्गािः (रोपनी ) 

 ५. िौचालयको संख्या :   (१) छात्रले प्रयोग गने       (२) छात्राले प्रयोग गने  

 ६. खानेपानीको अिस्थािः 

 ७. पसु्तकालयको अिस्था तथा पसु्तकको संख्यािः  

 ८. प्रयोगिालािः      सामग्रीिः  

 ९.  सिारी साधनको वििरणिः 

 १०.  िैवक्षक सामग्रीको वििरणिः 

(ग) विद्याथी संख्यािः (प्रस्तावित) 

कक्षा 
            

संख्या 
            

 घ) विक्षक संख्यािः (प्रस्तावित) 

(ङ) आवथयक वििरणिः  (प्रस्तावित) 

 १. अचल सम्पवििः 

 २. चल सम्पवििः 

 ३. िावषयक आम्िानीिः 

 ४. आम्िानीको स्रोतिः 

मावथ लेवखएका वििरण हरु ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरे काननू बमोवजम सहुलँा बुझाउँला । 

 वनिेिकको– 
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 सहीिः 

 नामिः 

 ठेगानािः 

 वमवतिः 

सिंग्न गनुि पने कागजातहर : 

(१)  गुठी अधतगयत विद्यालय सञ्चालन गने भए िैवक्षक गुठीको विधानको प्रवतवलवप । 

(२) जग्गा िा भिन भाडामा वलने भए कवम्तमा पाँच िषयसम्मको लावग घर िा जग्गाधनीले बहालमा  विने सम्बधधमा भएको कबुवलयतनामा 

   सम्बधधी पत्र । 

(३) प्रस्तावित विद्यालयको के्षत्रको िैवक्षक नक्सा । 

(४) सम्बवधधत िडासवमवतको वसफाररस । 

(५)  कक्षा / तह थपको लावग भए सम्बवधधत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय ।
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अनुसचूी–२ 

(र्नयम ४ सगँ सम्बर्न्धत) 

विद्यालय खोल्नको लावग चावहने पिूायधारहरु 

(क) कक्षा कोठाह  सामाधयतया नौ वफट उचा को र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने वकवसमको हुन ुपने, 

(ख) कक्षागत के्षत्रफल आधारभतू विद्यालयको हकमा प्रवत विद्याथी १.० िगय मीटर तथा माध्यवमक विद्यालयको हकमा १.२० िगय मीटर भधिा कम हुन नहुने,  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुनु पने,  

(घ) कक्षा कोठामा विद्याथी संख्याको आधारमा फवनयचरको व्यिस्था हुनु पने,  

(ङ) यथेि स्िस्थकर खानेपानीको प्रिधध गनुयपने,  

(च) प्रारवम्भक बाल विक्षा केधर बाहके अधय विद्यालयमा छात्र छात्राको लावग अलग अलग िौचालयको  व्यिस्था हुनपुने र प्रत्येक थप ५० जना  

  विद्याथीको लावग एक कम्पाटयमेधट थप हुनपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, विक्षक वनिेविका सवहतको १ विद्याथी बराबर कवम्तमा २ प्रवतका िरले पसु्तक उपलब्ध भएको पसु्तकालय हुन ुपने,  

(ज)  विक्षण वक्रयाकलापको लावग आिश्यकीय िैवक्षक सामग्रीह  जस्तै- सेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गवणतीय सामग्री आवि हुनु पने,  

(झ) सम्पणूय विद्याथीह  एकैसाथ उवभन सक्ने मैिान हुन ुपने,  

(ञ) प्रारवम्भक िाल विक्षा केधरमा घर बावहरका वक्रयाकलापह  सञ्चालन गनय पगु्ने र अधय विद्यालयका लावग भवलबल खेल्न वमल्नेसम्मको खेल मैिानको 

  व्यिस्था र खेल सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुारको विज्ञान सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपने,  

(ठ) सामिुावयक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामाधयतया िेहाय बमोवजम र संस्थागत विद्यालयमा सामाधयता प्रवतकक्षा कवम्तमा २५ जना िेवख बढीमा ४० 

  जना सम्म र औसतमा ३०जना विद्याथी हुन ुपनेछ ।  

(ड) सामिुावयक विद्यालयमा कवम्तमा िेहाय बमोवजमको विक्षकको व्यिस्था हुनु पनेिः  

माध्यवमक तहको ०–१० कक्षाका लावग   – १४ जना  

माध्यवमक तहको ०–१२ कक्षाका लावग   – १६ जना  

आधारभतू तहको ०–८ कक्षाका लावग     – ९ जना  

आधारभतू तहको ०–५ कक्षाको लावग  – ५ जना  

प्रारवम्भक बालवबकास केधरको लावग   – २ जना  

तर संस्थागत विद्यालयमा कक्षा विक्षक अनपुात धयनूतम १:१.४ हुन ुपनेछ ।  

(ढ) विद्यालयको स्थायी आय स्रोत हुनु पने,  

(ण) विद्यालयमा प्राथवमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपने,  

(त) आिासीय विद्यालयको लावग आिास भिन हुन ुपने,  

(थ) विद्यालयको हाता पखायल िा बारले घेररएको हुनु पने,  

(ि) भाडाको भिनमा विद्यालयको सञ्चालन गने भए कवम्तमा पाँच िषय घर भाडा सम्बधधी सम्झौता  भएको हुन ुपने । 

(ध) विद्यालयमा िालमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा िातािरण मैत्री हुनपुने । 
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अनसुचूी–३ 

(वनयम ५ को उपवनयम (१) र (३) सँग सम्बवधधत) 

र्िद्यािय सञ्चािन गनि र्दइने अनुमर्त 

 

श्री..............................  

................................।   

 

 

  विद्यालय खोल्ने सम्बधधमा वमवत............................मा प्राप्त वनिेिन उपर कारबाही हुिँा विक्षा काययविवध, ..... को वनयम ४ बमोवजमको पिूायधार परूा 

गरेको िेवखएकोले वमवत.............  िैवक्षक सत्र ................... िेवख  आधारभतू/माध्यवमक तहको .............कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन गनय यो अनुमवत 

विइएकोछ ।   

 

 

कायायलयको छाप           

अनमुवत प्रिान गने अवधकारीको,–  

सही :       वमवत : 

नाम : 

पि : 
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अनसुचूी –४ 

(वनयम ७ को उपवनयम (१) सँग सम्बवधधत) 

र्िद्याियको स्िीकृर्तको िार्ग र्दइने र्निेदन 

श्री..............................  

................................ । 

विषयिः र्िद्याियको स्िीकृर्त सम्बन्धमा । 

 

स्थानीय  विक्षा सवमवतको वमवत .................. को वनणययानसुार अनुमवत पा  खोवलएको यस विद्यालयको स्िीकृवत पाउन वनम्न वििरणह  खलुा  यो 

वनिेिन गरेको छु ।   

(क) विद्यालयको : 

 १. नाम : .......... 

२. ठेगाना :  ..........  नगरपावलका .......... िडा नं. .....  गाउँ/टोल ........... फोन नं. ........ ....  

 फ्याक्स नं. ...........  

३. अनुमवत प्राप्त गरेको तह र वमवत : 

   आधारभतू तह   वमवतिः...............  

   माध्यवमक तह    वमवत :............  

(ख) विद्यालयको भौवतक अिस्था : 

  १. भिनको : 

   (१) संख्या  :          (२) कच्ची/पक्की/अधयपक्की  

   (३) आफ्न/ैबहालमा/साियजवनक  

  २. कोठाको वििरण : 

३. फवनयचरको संख्यािः 

(१)डेक्स   (२) बेञ्च      (३) टेबुल      (४) िराज      (५) मेच     (६) अधय  

४. खेलकुि मैिानको अिस्था र जग्गा (रोपनी िा विगाहामा)  

  ५. िौचालयको संख्या : मवहला÷परुुष  

  ६. खानेपानीको अिस्था : 

७. पसु्तकालयको अिस्था : 

८. प्रयोगिालाको अिस्थािः 

९.सिारी साधनको वििरण : 

१०. िैवक्षक सामाग्रीको वििरण : 

(ग) विद्याथी संख्यािः (कक्षागत  पमा)  

(घ) विक्षकको संख्या : 

(ङ) आवथयक वस्थवतिः 

१. अचल सम्पवि  

२. चल सम्पवि  

३. िावषयक आम्िानी  

४. आम्िानीको स्रोत  

मावथ लेवखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठहरे काननू बमोवजम सहुलँा बुझाउँला ।  

      

वनिेिकको– 

  नाम :         विद्यालयको छाप 

सहीिः                      

ठेगाना : 

वमवत : 
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अनसुचूी–५ 

(वनयम ७ को उपवनयम (३) र (४) सँग सम्बवधधत) 

र्िद्याियको स्िीकृर्त सम्बन्धमा 

 

श्री--------------------------------विद्यालय,  

................................।   

 

 त्यस विद्यालयबाट वमवत.................................मा विद्यालय स्िीकृत गने सम्बधधमा विएको वनिेिन उपर कारबाही हुिँा विक्षा काययविवध, ......... को 

वनयम ६ बमोवजमका ितयह  पालन गरेको िेवखएकोले कक्षा.........िेवख कक्षा.........सम्म विक्षा प्रिान गनय स्िीकृवत प्रिान गररएको छ । 

 

 

कायायलयको छाप      

स्िीकृवत प्रिान गने अवधकारीको,–  

      सही : 

नामिः 

      पििः 

      वमवतिः 
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अनसुचूी–६ 

(वनयम ९ को उपवनयम (२) सँग सम्बवधधत) 

मनुाफा नवलने गरी विद्यालय सञ्चालन गनय परूा गनुय पने पिूायधार 

 

१.   प्रवत कक्षा धयनूतम ११ जना विद्याथी हुनु पने 

२.विद्याथीला  आिश्यक पने कक्षा कोठा, फवनयचर, वपउने पानी, खेल मैिान तथा पसु्तकालयको  पयायप्त व्यिस्था भएको हुनु पने, 

३.आिश्यक विक्षकको व्यिस्था भएको हुन ुपने, 

४.पाठ्यक्रम विकास केधरले वनधायरण गरे बमोवजमका वसका  उपलवब्धहरु परूा हुने गरी विद्यालय  विक्षण वसका  काययक्रमको तजुयमा गररएको हुन ुपने, 

५.मधत्रालयले तोके बमोवजम अधय पिूायधार परूा भएको हुनु पने ।  
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अनसुचूी–७ 

(वनयम १० को उपवनयम (१) सँग सम्बवधधत) 

कम्पनी अधतगयत सञ्चावलत विद्यालयला  िैवक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चालन गनय विइने वनिेिन 

श्री  प्रमखु ज्य ू

.........................................गाउँ/नगर काययपावलका को कायायलय, 

प्रिेि नं.................    नेपाल । 

विषय : िैवक्षक गुठी अधतगयत विद्यालय सञ्चालन गनय पाउँ । 

महोिय,  

मैले / हामीले वनम्न विद्यालय कम्पनी अधतगयत सञ्चालन गरेकोमा सो विद्यालय िैवक्षक गुठी अधतगयत सञ्चालन गनय चाहेकोले िेहायका वििरणहरु 

खलुा  यो वनिेिन गरेको छु/ छौ । 

१.विद्यालयको : 

(क) नाम : 

(ख) ठेगाना.................. गाँउपावलकािा नगरपावलका िडा नं ...................... 

२.  विद्यालय सञ्चालन भएको वमवत : 

३.  वनजी िा साियजवनक कुन िैवक्षक गुठी अधतगयत विद्यालय सञ्चालन गनय चाहेको हो ?  

 सो व्यहोरा : 

४.  अधय आिश्यक कुराहरु : 

मावथ लेवखएका वििरणहरु ठीक साँचो छ झटु्टा ठहरे काननु बमोवजम सहुँला बुझाँउला । 

वनिेिककोिः 

सही :     नाम : 

ठेगाना :              वमवत : 

वनिेिन साथ संलग्न गनुय पने कागजातहरु : 

(१) िैवक्षक गुठीको रुपमा विद्यालय सञ्चालन गनय आपवि नभएको कम्पनी रवजिारको कायायलयको पत्र  

(२) कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय । 

(३) कम्पनीको प्रिधधपत्र तथा काययविवधको प्रवतवलवप । 

(४) प्रस्तावित िैवक्षक गुठीको विधान । 

(५) वनिेिकको नागररकताको प्रवतवलवप । 
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अनसुचूी–८ 

(वनयम १० को उपवनयम (३) सँग सम्बवधधत) 

कम्पनी अन्र्तगत विद्यालयला  सञ्चावलत िैवक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चालन गनय विइने स्िीकृवत 

श्री .....................विद्यालय 

......................................।  

 

विषय : िैवक्षक गुठी अधतगयत विद्यालय सञ्चालन गने स्िीकृवत विइएको सम्बधधमा । 

 

त्यस विद्यालयले वमवत...................... मा िैवक्षक गुठी ( साियजवनक/वनजी ) अधतगयत सञ्चालन गने स्िीकृवतको लावग  विएको वनिेिन उपर कारिाही 

हुिँा यस कायायलय/मधत्रालयको वमवत ................... को वनणययानसुार त्यस विद्यालयला  िैवक्षक गुठी ( साियजवनक/वनजी ) को रुपमा सञ्चालन गनय स्िीकृवत प्रिान 

गररएको छ ।  

 

कायायलयको छाप :     स्िीकृवत प्रिान गने अवधकारीको,–  

  सही : 

  नाम : 

  पि : 

  कायायलय : 

  वमवत : 



33 
 

अनसुचूी—९ 

(वनयम ३९सँग सम्िवधधत ) 

र्िद्यािय सञ्चािनका िार्ग र्दइने र्निेदन 

श्री बारबवियया नगरपावलकाको कायायलय,  

बारबवियया । 

विषयिः पिूयप्राथवमक विद्यालय सञ्चालन गनय अनुमवत पाउँ । 

िैवक्षक सत्र .................... िेवख विि ु स्याहार केधर÷वकण्डर गाडेन÷मण्टेश्वरी विद्यालय सञ्चालन गनय अनमुवत पाउन अवभभािक ÷समिुाय÷विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतको वमवत ..............................को वनणयय अनसुार तपविलका वििरण र कागजात संलग्न गरी यो वनिेिन पेि गरेको छु ÷छौ ।  

(क) प्रस्तावित विद्यालयको,  

१. नामिः .............................................................. 

२. ठेगानािः............... िडा नं. .............सडकको नाम .................घर नं. टोल .....................फोन नं. ....... 

३. (क) सेिा पु¥याउने बालिावलकाको सङ्ख्या (उमेर समहू समेत) ........................................................... 

(ख) सञ्चालनको लावग सहमवत विने नवजकको २ िटा विद्यालयको,  

१. नामिः...............................                  २. नामिः ................................................ 

  ठेगानािः ...................................................      ठेगाना ुिः ........................................... 

  फोन नं. ...............................                 फोन नं............................................... 

(ग) सञ्चालनको लावग वजम्मेिारी वलने व्यवक्त िा संध सस्थाको वििरण ुिः 

नामिः................................................................  नाम ............................................ 

ठेगानािः ...................................................       ठेगाना ुिः ........................................... 

फोन नं. ...............................                   फोन नं...............................................  

(घ) प्रस्तावित विद्यालयको भौवतक पिूायधारहरुिः  

१. भिन ुिः........................... 

अ) कोठा ................ आ) कच्ची  र पक्की   

इ) के ले बनेको .................................  ) भाडा, आफ्नै िा साियजवनक  

२. फवनयचरको वििरण ुिः ........................................... 

३. खेलकुि मैिानको के्षत्रफल...... 

अ) आफ्र्नै    आ) भाडामा   इ) साियजवनक    ) अधय  

४. िौचालयको अिस्थािः  

अ) भिन सङ्ख्या ुिः   आ) कोठा सङ्ख्या ुिः   इ) कच्ची÷पक्की ुिः  

 ) पानीको व्यिस्थािः      उ) सरसफाइको व्यिस्थािः  

५. खानेपानीको व्यिस्थािः  

६. पाठ्यसाम्रगीको व्यिस्थािः  

अ)        आ)  

इ)         )  

७. आवथयक वििरणिः  

अ) अचल सम्पवतिः 

आ) चल सम्पवतिः 

इ) अधय ुिः  

८. आम्िानीको स्रोतको व्यिस्थािः  

९. अधय कुनै वििरण भएिः  

        विद्यालयको छाप  

       वनिेिकको सही....... 

        नाम............................ 

        ठेगानािः......................... 

        फोननं......................... 

        वमवत ........................... 
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अनसुचूी—१० 

आिश्यक कागजातहर 

(वनयम ४० उप–वनयम(१)सँग सम्िवधधत ) 

(क)आफूले बालिावलकाला  उपलव्ध गराउन प्रस्ताि गरेका सेिा सवुिधाहरु ।  

(ख) आफूले सञ्चालन गने विद्यालयमा भनाय हुन आउने बालिावलकाहरुको उमेर समहू ।  

(ग) अवभभािकहरुसँग गररएको छलफल र बैठकको वनणयय उतार ।  

(घ) भिन वभत्र र भिन बावहर बालिावलकाहरुलाक  उपलव्ध गराइने सवुिधा तथा वसकाइ प्रकृया ।  

( ङ) ध्िवन प्रिषुण, वछमेकीहरुबाट हुन सक्ने प्रिषुण तथा अिरोध, फोहोर मैला व्यिस्थापन, ढल वनकास प्रबधध आवि बारे व्यिस्थापकीय योजना र त्यसबाट प्रवतकूल प्रभाि 

नपने सुवनवितता ।  

(च) विद्यालय सञ्चालन गने स्थानको वििरण ।  

(छ) प्रस्तावित विद्यालयको विधान÷काययविवधको प्रवतवलवप ।  

(ज) पढ्ने बालिावलका र सहजकताय ÷विक्षकको वििरण । 

(झ) सञ्चालक÷हरुको नागररकताको छाँयाप्रवत ।  

(ञ) कम्पनी पाफय त विद्यालय सञ्चालन गने भए कम्पनीको प्रबधध पत्र  र वनयमािलीको छाँया प्रवत । 

(ट) सहकारी माफय त सञ्चालन गने हो भने संस्थाको विवनयमािलीको छाँयाप्रवत, र डीवभजन सहकारी कायायलयको सहमवत पत्र ।  

(ठ) कम्पनी बाहके प्रचवलत नेपाल काननू बमोवजम अधय कुनै वनकाय िा संस्थाबाट विद्यालय सञ्चालन गने उरे्द्श्य राखी िताय िा अनमुवत वलएको भए सो सम्बधधी 

कागजातहरुको छायाप्रवत ।  

(ण) आफ्नो घर जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गने भएमा जग्गा धनी प्रमाणपजुाय , नक्सा प्रमाण पत्र र पाररत नक्सा  तथा वनमायण सम्पधन प्रमाण पत्रको छाँया प्रवत ।  

(त) विद्यालय घर भाडामा सञ्चालन गने भएमा कवम्तमा ५ बषय सम्मको लावग घर धनीसँग घरभाडाको करार संझौता गरेको कागजात ।  

(थ) बालिावलका सम्िवधध ऐन, वनमय तथा अधय काननूहरु विपररत कायय नगररने, बालवहँसा, िोषण, अपराध हुन नविने, बालमनोविज्ञान विपररत कायय नगररने , यातना नविइने, 

बालमनोविज्ञानमा आधाररत बाल विकासला  प्रिधयन गनय तावलम प्राप्त जनिवक्त पररचालन गरी विद्यालय सञ्चालन गनेछु भधने प्रवतिर्द्ता—पत्र ।  

(ि) विद्यालय सञ्चालन गनय लाग्ने कुल खचय (पूँजीगत लगानी, ममयत सँभार खचय, सञ्चालन खचय, सरुवक्षत कोषको व्यिस्था ) उल्लेख गरी तयार गररएको वििीय वििरण—पत्र 

। सञ्चालन खचय अधतरगत भाडा, िैवक्षक सामग्री, प्रिासवनक खचय तथा कमयचारीको पाररश्रवमक खचयहरुको अलग अलग वििरण उल्लेख गनुय पनेछ ।  

(ध) विद्यालयमामा काम गने जनिवक्तहरु र उनीहरुको िैवक्षक योग्यता र विषयगत तावलम वलएको प्रमाण पत्रहरुको छाँया प्रवत । 

(न) स्िीकृवत माग गररएकै प्रकार र प्रकृवतका विद्यालय िरपर भए कवम्तमा २ िटा नवजकको विद्यालयको नाम र सञ्चालन भएको स्थानको नक्सा सवहतको वििरण । 

(प) बालमैत्री पिूायधार सचूकहरुको वििरण, धयनूतम मापिण्ड, विद्यालय सञ्चालन गररने भिन तथा अधय संरचनाहरु सरुवक्षत रहकेो व्यहोराको इवधजवनयर िा इवधजवनयररङ्ग 

परामिय सेिा प्रिायक संस्थाको वसफाररस पत्र तथा सो व्यहोरा झल्काउने फोटोहरु ।  
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अनसुचूी—११ 

पूिािधारहर 

(वनयम ४० को उप–वनयम (२) सँग सम्िवधधत ) 

(क) कक्षा कोठाहरु सामाधयतया नौ फीट उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने वकवसमको बालमैत्री हुनपुने ।  

(ख)कक्षागत के्षत्रफल प्रवत विद्याथी १.५ िगय मीटर भधिा कम हुन ुनहुने । 

(ग) अध्यापन गराइने कक्षाकोठामा हािाको प्रिाह, प्रकासको व्यिस्थाको साथै उवचत सरसफाइ र स्िस्थ िातािरण हुनुपने  

(घ) बालिावलका बस्नका लावग चकटी तथा कापेटको समवुचत व्यिस्था हुनपुने ।  

(ङ) बालिावलकाला  लेखपढ गनय उवचत भइू टेबल र आराम र मनोरञ्जन गनय उवचत सामग्रीको व्यिस्था हुनपुने । 

(च) बालिावलकाका लावग खेलकुि र िैवक्षक साम्रगीको व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

(छ) पयायप्त र स्िस्थकर खाने पानीको प्रबधध हुन ुपनेछ ।  

(ज) उपयकू्त स्थानमा बालिावलकाका जुिा, झोला र वटवफन÷खाजाको बट्टा राख्ने ¥याक ÷िराजको व्यिस्था हुनुपने छ ।  

(झ) एउटा कक्षा कोठामा बढीमा २० जना बालिावलकाहरु मात्र राख्ने व्यिस्था हुनपुने छ ।  

(ञ) मखु्य विषयहरुका लावग आिश्यवकय िैवक्षक सामग्रीहरु सवहतको छुट्टा छुटै्ट विषयगत कुनाको व्यिस्था गरेको हुनपुनेछ ।  

(ट) विक्षण वक्रयाकलाप सञ्चालनका लावग िैवक्षक वभिेपाटी र अधय िैवक्षक सामग्रीहरु प्रिियन पाटीको व्यिस्था हुन ुपनेछ ।   

(ठ) विद्यालय पररसरको घेराबेरा र सरुक्षा प्रबधध हुनपुने छ ।  

(ड) बावषयक िैवक्षक पात्रो र सचूना पाटीहरुको प्रबधध हुनपुने छ । 
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अनसुचूी—१२ 

(वनयम ४०  को उप–वनयम ( ३) सँग सम्िवधधत ) 

र्िद्यािय अनुगमन फारमको ढाँचा 

१. अनगुमन गररएको विद्यालयको नामिः..................................................... 

२. विद्यालयको ठेगानािः ........................................................... 

३. प्रमखु व्यिस्थापकको नामिः.................................................. 

४. सम्पकय  नं. ...........................   ५ . अनगुमन वमवत ुिः.................................................... 

६ . अनगुमन वििरण ुिः  

(क)  सरुवक्षत बालमैत्री विद्यालय भिन ुिः  

(ख)  उपयकु्त कक्षा कोठा ुिः 

(ग)  वपउन योग्यखानेपानी ुिः  

(घ)  बाल उपयोगी फवनयचर ुिः  

(ङ)  उपयकु्त खेल मैिान ुिः  

(च)  उमेर अनसुारको खेल सामग्री ुिः 

(छ)  पोषणयकु्त खाना खाजाको व्यिस्था ुिः 

(ज)  स्िास्थ्य परीक्षण सम्बवधध उपयकु्त व्यिस्था ुिः  

(झ) बाल पसु्तकालयको व्यिस्था ुिः  

(ञ) तावलम प्राप्त विक्षक तथा आयाको व्यिस्था ुिः  

(ट) धयनूतम मापिण्डहरुिः 

(अ) 

(आ)  

(इ)  

( ) 

(उ)  

७. खेल मैिानको के्षत्रफल र अिस्थािः  

(अ) आफ्नै (आ) भाडामा (इ) साियजवनक  ( ) अधय  

८. िौचालयको अिस्था ुिः  

(अ) सङ्ख्या ुिः .................... (आ) कच्ची/पक्की ..........(इ) पानीको व्यिस्था ुिः..................... 

( ) सरसफाइको अिस्था ........................................................................................... 

९. खानेपानीको व्यिस्था ुिः  

(अ) बोकेर ल्याउने (आ) धाराबाट (इ) बोटल(वमनेरल) जार ( ) पयायप्त िा अपयायप्त  

१० पाठ्य सामग्री /वसका  सामग्री /सधिभय सामग्रीहरुको अिस्था ुिः  

(अ)....................................................... 

(आ) .................................................... 

(इ)........................................................ 

( ) ...................................................... 

११. आवथयक वििरणिः (क) चल सम्पवत...................................................................... 

(ख) अचल सम्पवत ................................................................... 

अधयिः.........................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 

१२ुिः आम्िानीको स्रोतहरुिः.............................................................................................................. 

१३. बालमैत्री पिूायधारहरु ुिः 

(अ) 

(आ) 

(इ)  

( ) 

(उ)  

(ऊ)  

१४.विद्यालयको धयूनतम मापिण्डिः  

(अ) 

(आ) 

(इ)  

( ) 

(उ)  

(ऊ)  
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१५. अधय कुनै वििरणहरु भए ुिः   

मावथ उल्लेवखत वििरण ठीकछन।् झठुा ठहरे काननु बमोवजम सहुँला/ बुझाउला भनी संस्थाको छाप  

 अनगुमनकतायको सही/हस्ताक्षर  ..................................... 

नामिः...................................... 

ठेगानािः....................................... 

वमवतिः......................................... 

संलग्न कागजातहरु ुिः ........................... 

 

  (अनगुमन तथा मलू्याङ्कनका क्रममा िेवखएका यस वनिेविका प्रवतकुलका कुनै तथ्य/तथ्याङ्क िा अिस्था फेला परेमा िा अवत गुणात्मक रहमेा यस वििरणमा थप 

ढाँचा बना  उल्लेख गनय िा बुँिागत रुपमा व्यहोरा खलुाउन सवकनेछ । प्रवतिेिनमा अनगुमन मलू्याङ्कन गने सवमवतका सिस्यहरुले नाम लेखी हस्ताक्षर गरी पेि 

गनुयपनेछ ।) 
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अनसुचूी—१३ 

धरौटी तथा दस्तुर 

(वनयम ४० उप–वनयम( ४ ) सँग सम्िवधधत ) 

 

 

१. धरौटी राख्नपुने रकम रु. १५०,००० 

२.िताय रकम रु.५,००० 

३. निीकरण रकम (प्रत्येक बषय) रु.३,००० 
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अनसुचूी—१४ 

अनमुवत /स्िीकृवतको ढाँचा 

(वनयम ४०  को उप–वनयम (४ ) सँग सम्िवधधत ) 

श्री नगरपार्िकाको  कायाििय, 

बारबर्दिया नगरपार्िका, बारबर्दिया । 

च.नं.           वमवत.............................. 

विषय ुिः अनमुवत/स्िीकृवत सम्बधधमा 

श्री ................................... 

........................................... । 

 

तपा ले वििु स्याहार केधर/वकण्डर गाडेन/मण्टेश्वरी/ पिूय प्राथवमक विद्यालयको कक्षा सञ्चालन गने सम्बधधमा यस बारबवियया नगरपावलकामा विन ुभएको वनिेिन उपर 

कारबाही हुिँा बारबवियया नगरपावलकाको  “पिूय—प्राथवमक विद्यालय व्यिस्थापन वनिेविका २०७४”अनसुारको पिूायधार परूा गरेको र यस नगरपावलकाको  

नक्साङकनमा परेकोले िैवक्षक सत्र..........................िेवख लागू हुने गरी बारबवियया नगरपावलकािडा नं. ........वस्थत ......................ठाँउ को 

.....................सडकमा जोवडएको घर नं.........को घरमा विद्यालय सञ्चालन गनय यस नगरपावलका वमवत................................वनणयय अनसुार अनमुवत/स्िीकृवत 

प्रिान गररएको छ ।  

 कायायलयको छाप      

         अनमुवत प्रिान गने अवधकारीको सही...................... 

       नामिः........................................ 

      पि............................. 

      वमवतिः............................. 

 

बोधाथयिः श्री ......................................स्रोतकेधर,  

........................................, बारबवियया । 
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अनुसचूी—१५ 

प्रर्तबिता पर 

(वनयम ४० को उप–वनयम (५ ) सँग सम्िवधधत ) 

 

 म/हामी...................................................................................................वनम्न प्रवतबर्द्ताहरु पणूय रुपमा पालना गने छु/छौ । 

  (क) विद्यालयसँग सम्िवधधत ऐन तथा वनयम र बारबवियया महानगरपावलकामा विद्यालय विक्षा संचालन,व्यिस्थापन तथा वनयमनका सम्बधधमा बनेको काययविवध २०७४ 

पणूय रुपमा पालना गने छु । 

 (ख) नगरपावलकाले समय समयमा सम्बवधधत सवमवत माफय त विएको वनिेिनहरु, सझुािहरु तथा पररपत्र, पत्राचारहरुको पूणय पालना गनेछु ।  

 (ग) प्रत्येक बषय तोवकए बमोवजम कर, िस्तुर बुझा  विद्यालय निीकरण गनय मञ्जरु छु ।  

 (घ) विद्यालयका जनिवक्तको क्षमता विस्तार र िैवक्षक गुणस्तर बवृर्द् गने कायय गनेछु । 

         िस्तखतिः............... 

         नामिः..................... 

             पििः.......................... 

         वमवतिः.................... 
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अनसुचूी–१६ 

(वनयम  ६७ को उपवनयम (२  ) सँग सम्बवधधत) 

र्िद्यािय र्िकास प्रस्तािको नमुना 

 १-विद्यालयलको ितयमान िैवक्षक र आवथयक अिस्थािः  

 २-विद्यालयले हावसल गनुय पने अपेवक्षत उपलवब्ध : 

 ३-ितयमान अिस्था र अपेवक्षत उपलब्धीका सचूकगत अधतर : 

 ४-अपेवक्षत उपलवब्ध हावसल गने स्रोत पवहचान सवहतको कायययोजना : 

 ५-कायय योजनाका मलू्याङ्कनका सचूकहरु : 
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अनसुचूी–१७ 

(वनयम  ७३ को उपवनयम (११ ) सँग सम्बवधधत) 

 

रमाना - पर 

 पत्रसंख्यािः                                     वमवत : 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस विद्यालयमा सरुिा हुनु भएका श्री ..........................................ला  वनजको वििरण सवहतको रमानापत्र वि  त्यस विद्यालयमा हावजर हुन पठाइएको व्यहोरा अनरुोध 

गियछु । 

१. विक्षक िा कमयचारीको नाम, थर :   

२. संकेत नम्बर :  

३. साविक : 

(क) तह :    (ख) श्रेणी :     (ग) पि : 

(घ) विक्षक भए विषय :      (ङ) विद्यालय : 

४. सरुिा भएको  (क) वनणयय वमवत :    (ख) सरुिा गने कायायलय :      (ग) तह :   (घ) श्रेणी :         

   (ङ) पि :        (च) विषय         (छ) विद्यालय : 

 ५. बरबुझारथ सम्िधधी वििरणिः  

   गरेको    नगरेको     

६. रमाना हुने वमवत : ..................... 

७. रमानापत्रको वमवत सम्म खचय भएका वबिा :  

  (क) भैपरी आउने र पिय वबिा     .................. विन । 

  (ख) वबरामी वबिा      .................. विन । 

  (ग) प्रसतुी वबिा वबिा      .................. विन । 

  (घ) प्रसतुी स्याहार वबिा     .................. पटक । 

  (ङ) अध्ययन वबिा                 .................. विन । 

  (च) असाधाराण वबिा        .................. विन । 

  (छ) िेतलिी वबिा                 .................. विन । 

८. रमानापत्रको वमवतसम्म संवचत वबरामी वबिा :      .................. विन । 

९. विद्यालयमा रुज ुहावजर भएको विन :   

१०. खाइपा  आएको मावसक (क) तलब :  (ख) िवृर्द् रु तलब :   

११. तलब भकु्तानी वलएको अवधतम वमवत :  

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम :  

१३ भकु्तानी वलएको उपचार खचयको रकम  :    

१४. तलििवृर्द् हुन सरुु भएको सरुु वमवत :  

१५. नागररक लगानी कोषकट्टी रकम :   

१६. आयकर कट्टी रकम :  

१७. (क) सािवधक जीिन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मवहना...... .गते....  

(ख) सािवधक जीिन बीमािापत िावषयक वप्रवमयम वतरेके साल.....मवहना... गते .... 

१८. चाडपिय खचय वलने चाडको नाम र सो चाड पर्य ने वतवथ र सम्भावित मवहना : 

१९. वििसु्याहार भिा वलएको वििरण :   

 

बोधाथय :  

श्री विद्यालय विक्षक वकताबखाना । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... विद्यालय । 

श्री .....................(सम्बवधधत विक्षक िा कमयचारी) सरुिा भएको कायायलयमा हावजर हुन जान ुहुन । 
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अनसुचूी–१८ 

(वनयम ७४  को उपवनयम (०१  ) सँग सम्बवधधत) 

सरिा हुन र्दइने र्निेदन 

 स्थानीय विक्षा अवधकारी     

.............गाउँपावलका /नगरपावलका । 

विषयिः सरिा सम्बन्धमा । 

 मला  वनम्न विद्यालयमा सरुिा गररविन ुहुन वनम्न वििरणहरु खलुा  वनिेिन गरेको छु । 

विक्षकको नाम, थरिः  

स्थायी ठेगानािः          

तह र श्रेणीिः  

हालको विद्यालयको नाम र ठेगानािः  

सरुिा भ  जान चाहकेो विद्यालयको नाम र ठेगानािः  

योग्यता र तालीमिः         

स्थायी वनयवुक्त वमवतिः  

हालको वजल्लामा काम गरेको अिवधिः  

सरुिा माग गनुय पने कारणिः  

 वनिेिकको सहीिः  

  नामिः  

  काययरत विद्यालयिः 

  वमवतिः 

(१) सरुिा भ  जाने विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षा िाखाको सहमवत 

(क) यस विद्यालयका विक्षक श्री ...................................... ला  व्यिस्थापन सवमवतको वमवत .......................... को वनणयय अनसुार यस विद्यालयबाट सरुिा भ  

जान सहमवत विइएको छ । 

        विद्यालयको छाप     व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको–  

        सही : 

        नाम : 

        विद्यालय : 

        वमवत : 

(ख)................गाँउपावलका/नगरपावलका.... ..................... अधतगयतको ............ ..........................विद्यालयका  विक्षक श्री ...................................... ला  सो 

विद्यालयबाट सरुिा भ  जान सहमवत वि एको छ । 

         कायायलयको छाप     विक्षा अवधकृतको– 

        सही :  

        नाम : 

        वमवत : 

 (२ )   सरुिा भ  आउने विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षा िाखाको सहमवत   

(क)  ............................... विद्यालयका विक्षक श्री ................................... ला  व्यिस्थापन सवमवतको वमवत ....................... को वनणयय अनुसार यस 

विद्यालयमा सरुिा भ  आउन सहमवत विइएको छ । 

                विद्यालयको छाप    व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको–  

         सही : 

         नाम :  

         वमवत :    

                विद्यालय : 

 

(ख) ............................... विद्यालयका विक्षक श्री ................................... ला  यस गाउँपावलका िा नगरपावलकाको ............... विद्यालयमा  सरुिा भ  आउन 

सहमवत विइएको छ । 

       विक्षा अवधकृतको– 

         सही : 

         नाम : 

कायायलयको छाप        वमवत : 

 

 

 

 

 

 



44 
 

अनसुचूी–१९ 

वनयम   को उपवनयम    सँग सम्बवधधत 

र्िद्याियको आय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा 

 

विद्यालयले आफ्नो आयव्ययको खाता िेहाय बमोवजम राख्नपुनेिः– 

 

 खाताकोनाम     तोवकएको फाराम नं। 

 

१ विद्यालयको बजेट खाता        फा। नं। १ 

२   आम्िानीको वहसाब खाता        फा। नं। २ 

३ खचयको वहसाब खाता      फा। नं। ३ 

४ नगिी खाता         फा। नं। ४ 

५ बैंक खाता        फा। नं। ५ 

६ पेश्की खाता         फा। नं। ६ 

७ वजधसी खाता         फा। नं। ७ 

८ मावसक आम्िानी खचयको  वििरण खाता             फा। नं। ८ 

९ िलु्किताय वकताब  खाता        फा। नं। ९ 

१० िासलात खाता         फा। नं। १० 
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फा.नं. १ 

विद्यालयको बजेट खाता 

विद्यालयको नाम : 

ठेगाना :  

िैवक्षक सत्र............................. को बजेट 

 

व्यय अुाय  

िीषयक नं. िीषयकको 

नाम 

गत िैवक्षक 

सत्रको व्यय 

यस िैवक्षक सत्रको 

प्रस्तावित व्यय 

स्िीकृत 

रकम 

िीषयकको नं. िीषयकको नाम गत िैवक्षक सत्रको 

अुाय 

यस िैवक्षक सत्रको 

प्रस्तावित आय 

स्िीकृत 

रकम 

कैवफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 

 

 

          

 

प्रधानाध्यापकको सही  व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षको सही– 

 

रिव्य : 

(१) विक्षकको वसलवसलेिार नम्बर लेख्ने 

(२) विक्षक तलब, मसलधि, फवनयचर जस्ता खचयतफय  भएको िीषयकको नाम लेख्ने 

(३) नं. २ का िीषयकहरुमा गत िषय भएको खिु खचय उल्लेख गन े

(४) चालू िैवक्षक सत्रको प्रस्तावित खचय रकम लेख्ने 

(५) चालू िैवक्षक सत्रको लावग व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत गरेको रकमसम्म उल्लेख गन े

(६) अुायतफय को िीषयकको वसलवसलेिार नम्बर लेख्ने 

(७) सरकारी अनिुान, विद्याथी िलु्क (वनजीको हकमा) जस्ता अधय िीषयकको नाम उल्लेख गन े

(८) गत िैवक्षक सत्रको खिु अुाम्िानी िीषयक अनसुार उल्लेख गने 

(९) यस िैवक्षक सत्रको अुाम्िानीको प्रस्तावित रकम उल्लेख गने 

(१०) स्िीकृत रकम उल्लेख गने (सरकारी अनिुानको रकम स्िीकृत तलब स्केल अनसुार हुन ुपनेछ)  

(११) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने । 
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 फा. नं. २ 

 

आम्िानीको वहसाब खाता 

विद्यालयको नाम: 

ठेगाना  

 

िषय.....................मवहना................... 

 

वमवत 

(१) 

वििरण 

(२) 

रवसि नं. 

(३) 

िीषयक 

(४) 
जम्मा रु. 

(५) 

बैंक िावखला 

(६) 

कैवफयत 

(७) 
सरकारी अनिुान पढाइ िलु्क 

 

 

 

 

 

       

यस मवहनाको जम्मा      

रिव्य: 

(१) अुाम्िानी भएको वमवत उल्लेख गनेर्ु े 

(२) कहाँबाट िा कसबाट प्राप्त भएको उल्लेख गने 

(३) रवसि नं. उल्लेख गने 

(४) कुन िीषयक बापत प्राप्त भएको हो सोही महलमा लेख्ने र अुािश्यकता अनसुार महल बढाउन े

(५) प्राप्त भएको जम्मा रु. उल्लेख गने 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक िावखला भएको रकम उल्लेख गने 

(७) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने । 
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 फा. नं. ३ 

खचयको वहसाब खाता 

विद्यालयको नाम : 

ठेगाना :                    िषय :            मवहना : 

 

वमवत 

 

वििरण 

 

भौचर नं. तलब भिा अधय 

िीषयक 

जम्मा कैवफयत 

 
स्िीकृत 

िरबधिी 

कमयचारी िरबधिी बावहरको 

विक्षक 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 

    

 

     

यस मवहनाको जम्मा       

 

रिव्य : 

(१) कारोबारको वमवत उल्लेख गने 

(२) खचयको वििरण उल्लेख गने 

(३) भौचर नं. उल्लेख गने 

(४) वज. वि. का. बाट अनिुान रकम प्राप्त हुने स्िीकृत िरबधिीवभत्रका विक्षकहरुको तलब भिा खचय रकम उल्लेख गने  

(५) विद्यालयमा काययरत कमयचारीहरुको तलब भिा खचय रकम उल्लेख गने 

(६) अनिुान रकम प्राप्त नहुने िरबधिी बावहरको विक्षकहरुको तलब भिा खचय रकम उल्लेख गने 

(७) यसमा अुािश्यकता अनसुार मसलधि, फवनयचर, छपा , सेिा, िै.भ्र.भ. जस्ता महलहरु खडा गरी रकम उल्लेख गने 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्लेख गने  

(९) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने ।  



48 
 

फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगिी /बैंक /पेश्की खाता 

विद्यालयको नाम: 

ठेगाना :                             िषय :          मवहना : 

 

वमवत वििरण भौचर नं. डेवबट के्रवडट डेवबट/के्रवडट बा“की कैवफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

 

 

 

 

       

 

रिव्य : 

(क) नगिी खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) वमवत उल्लेख गने 

 (२) छोटकरीमा अुाम्िानी खचयको वििरण उल्लेख गने 

 (३) भौचर नं. उल्लेख गने  

 (४) नगि प्राप्त भएमा उल्लेख गने  

 (५) नगि रकम बैंक िावखला िा खचय भएमा उल्लेख गने  

 (६) महल ७ को बाँकी रकम डेवबट िा के्रवडट बाँकी के हो ? डेवबट बाँकी भए डे. र के्रवडट बाँकी भए के्र. उल्लेख गने  

 (७) बाँकी रकम उल्लेख गने  

 (८) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने । 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) वमवत उल्लेख गने  

 (२) अुाम्िानी खचयको छोटो वििरण र चेक नं. िा बैंक िावखला भौचर नम्बर उल्लेख गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्लेख गने  

 (४) बैंक िावखला भएको रकम उल्लखे गने  

 (५) बैंकबाट खचय भएको रकम उल्लेख गने  

 (६) बैंकमा डेविट बाँकी भए डे. र के्रवडट बाँकी भए के्र. लेख्ने  

 (७) बाँकी रकम उल्लेख गने  

 (८) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने ।  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) वमवत उल्लेख गने 

 (२) पेश्की वलइएको िा फर्छ्यौट भएको काम उल्लेख गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्लेख गने  

 (४) पेश्की विएको रकम उल्लेख गने  

 (५) पेश्की फर्छ्यौट भएको रकम उल्लेख गने  

 (६) बाँकी पेश्की डेविट बाँकी भए डे. र के्रवडट भए के्र. उल्लेख गने 

 (७) पेश्की बाँकी रकम उल्लेख गने  

 (८) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने । 
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फा. नं. ७ 

वजधसी खाता 

 

विद्यालयको नाम 

ठेगाना :                                िषय :              मवहना : 

 

वमवत 

(१) 

वििरण 

(२) 

मलू्य 

(३) 

अुाम्िानी 

(४) 

खचय 

(५) 

बाँकी 

(६) 

कैवफयत 

(७) 

  प्रवत इका  जम्मा     

 

 

 

 

       

 

रिव्य:   

(१) वमवत उल्लेख गने, 

(२) सामानको नाम, प्राप्त िा खचयको छोटो वििरण उल्लेख गने  

(३) सामानको प्रवत इका  िर उल्लेख गने  

(४) प्राप्त सामानको पररमाण उल्लेख गने  

(५) खचय भएको सामानको पररमाण उल्लेख गने  

(६) बाँकीसामानको पररमाण उल्लेख गने  

(७) अधय कुनै कुरा भए उल्लेख गने ।  

 

 काइमा गोटा, थान, िजयन अुावि उल्लेख गने । 



 
 

फा. नं. ८ 

मावसक आम्िानी खचयको वििरण खाता 

विद्यालयको नाम: 

ठेगाना :   िषय :                           मवहना :  

व्यय आय 

िीषय

क नं. 

िीषयक

को नाम 

िावषयक 

स्िीकृत 

रकम 

अवघल्लो 

मवहनासम्म

को खचय 

रकम 

यो 

मवहनाको 

खचय 

जम्मा 

व्यय 

रकम 

िीषय

क नं. 

िीषयकको 

नाम 

िावषयक 

स्िीकृत 

रकम 

अवघल्लो 

मवहनासम्मको 

आय रकम 

यो मवहनाको 

आय 

जम्मा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७ (८) (९) (१०) (११) (१२) 

 

 

 

           

जम्मा           

 बाँकीरकम:– 

 नगि:– 

  बैंक:– 

रिव्य :  

(१) फा. नं. १ को व्ययको िीषयक नं. उल्लेख गने   

(२) फा. नं. १ को व्ययको िीषयकको नाम उल्लेख गने  

(३) फा. नं. १ को िावषयक स्िीकृत व्यय रकम उल्लेख गन े 

(४) गएको मवहनासम्मको सम्बवधधत िीषयकको खचय रकम उल्लेख गने  

(५) यो मवहनाको सम्बवधधत िीषयकहरुको खचय रकम उल्लेख गने  

(६) महल नं. ४ र ५ को जम्मा  रकम उल्लेख गने  

(७) फा नं. १ को अुायको िीषयक नं. उल्लेख गने  

(८) फा. नं. १ को अुायको िीषयक नाम उल्लेख गने  

(९) फा नं. १ को िावषयक स्िीकृत अुाय रकम उल्लेख गने  

(१०) अवघल्लो मवहनासम्मको सम्बवधधत िीषयकको अुाय रकम उल्लेख गने  

(१२) महल नं. १० र ११ को जम्मा रकम उल्लखे गने । 

(१३)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्लेख गने । 



 
 

वि. म. फा. नं. ९ 

िलु्क िताय वकताब खाता 

 

विद्यालयको नाम  

ठेगाना 

कक्षा :                      िषय :                 मवहना : 

रो.नं. विद्याथीको 

नाम, थर 

िैिाख जेष्ठ असार साउन भार्र आवश्वन कावतयक मंवसर पौष माघ फागुन चैत्र 

 

 

 

 

 

             

जम्मा             

 

 

         फा. नं. १० 

िासलात खाता 

विद्यालयको नाम : 

िषय....................... को आवखरी विन......................सम्मको 

िावयत्ि रकम सम्पवि रकम 

१ २ ३ ४ 

    

प्रधानाध्यापक  लेखापाल लेखापरीक्षक 

रिव्य: 

(१) विद्यालयको िावयत्ि वििरणहरु उल्लेख गने, 

(२) िावयत्ि रकम उल्लेख गने, 

(३) विद्यालयको चालू अचल सम्पविको वििरण उल्लेख गने। 

(४) सम्पविको रकम उल्लेख गने । 

 

 


