
 
 

 

 

 

 

 

रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :4  संख्या : 3 कार्तिक ५  गते, बधुबार , २०७7 

भाग-१ 

रेसङु्गा नगरपालिकाको शिक्षा लनयमाविी-२०७७ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७7/07/02 

 

प्रस्तावना: 

रेसङु्गा नगरपालिका शिक्षा ऐन, को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी रेसङु्गा नगरकाययपालिकािे रेसङु्गा नगरपालिकाको 
शिक्षा लनयमाविी २०७७, जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

संशक्षप्त नाम र पररभाषा 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ   १) यी लनयमहरूको नाम “रेसङु्गा नगरपालिकाको शिक्षा लनयमाविी २०७७” रहेकोछ । 

 २) यो लनयमाविी रेसङु्गा नगरपालिकाके्षत्रभर िाग ुहनुछे । 

 ३) यो लनयमाविी तरुुन्त प्रारभभ हनुछे । 

२.   पररभाषा  : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा यस लनयमाविीमा– 

स्र्ानीय राजपत्र 

 



 
 

 क) “ऐन” भन्नािे रेसङु्गानगरशिक्षाऐनिाई सभझन ुपछय । 

 ख) “काययपालिका” भन्नािे  नगरकाययपालिकािाई सभझन ुपछय । 

 ग) “कोष” भन्नािे लनयम ८४ वमोशजमको ववद्यािय संचािनका िालग खडा गररएको संशचत कोषिाई सभझन ुपछय । 

 घ) “नगरपालिका” भन्नािे नेपािको संववधान बमोशजम गठन भएको यस रेसङु्गानगरपालिका िाई सभझन ुपछय । 

 ङ)  “धालमयक ववद्यािय”  भन्नािे परभपरागत रुपमा चलिआएका गरुुकुि र मदरसा जस्ता धालमयक ववद्याियहरुिाई 
जनाउँदछ । 

 च) “लनरीक्षक” भन्नािे ववद्यािय लनरीक्षण गनय तोवकएको अलधकृत कमयचारीिाई सभझन ुपछय । 

 छ) “पररवार” भन्नािे शिक्षक वा कमयचारीसँग एकाघर सगोिमा बस्न ेतर्ा लनज आफैं िे पािनपोषण गनुय पने पलत, पत्नी, 
छोरा, अवववावहता छोरी, धमयपतु्र , अवववावहता धमयपतु्री, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सभझन ुपछय र सो िब्दिे परुुष शिक्षक वा 
कमयचारीको हकमा लनजको बाजे, बज्यै तर्ा मवहिा शिक्षक वा कमयचारीको हकमा लनजको सासू, ससरुािाई समते जनाउँछ । 

 ज) “परीक्षा सलमलत” भन्नािे लनयम ३४ बमोशजम गठन हनेु परीक्षा संचािन तर्ा समन्वय सलमलतिाई सभझन ुपछय । 

 झ) “पाठ्यक्रम ववकास केन्र” भन्नािे संघीय ऐन वमोशजम पाठ्यक्रम लनमायणको  िालग शजभमेवार लनकायिाई सभझन ुपदयछ 
। 

 ञ)  “प्रधानाध्यापक” भन्नािे लनयम ४९ बमोशजम लनयकु्त ववद्याियको प्रधानाध्यापक सभझन ुपछय । 

 ट)  “प्रमखु” भन्नािे नगरकाययपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछय । 

 ठ) “प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु काययकारी अलधकृतिाई सभझन ुपछय । 

 ड) “प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र” भन्नािे चार वषय उमेर पूरा भई पाँच बषय उमेर पूरा नगरेका बािबालिकाको िालग लनयम 
३८ बमोशजम खोलिएको प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र, नसयरी, केजी, मन्टेसरी आदद सभझन ुपछय । 

 ढ) “व्यवस्र्ापन सलमलत” भन्नािे लनयम २६ बमोशजम गठन हनेु ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत सभझन ुपछय । 

 ण) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा, ववज्ञान तर्ा प्रववलध मन्त्रािय सभझन ुपछय । 

 त)  “शिक्षा अलधकृत” भन्नािे नगरपालिकाको शिक्षा िाखाको प्रमखु वा सो प्रमखुको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारीिाई 
सभझन ुपछय । 

 र्) “शिक्षा िाखा” भन्नािे  नगरपालिकामा रहेकोशिक्षा, यवुा तर्ा खेिकुद िाखा वा  ईकाईिाई सभझन ुपछय । 

 द) “शिक्षक वकताबखाना” भन्नािे संघीय शिक्षा कानून वमोशजम गठन भएको राविय वकताबखाना  शिक्षक)  सभझन ुपछय । 



 
 

 ध)  “शिक्षक सेवा आयोग” भन्नािे संघीय कानून वमोशजम गठन भएको शिक्षकहरुको लनयकु्ती लसफाररस आदद गने आयोग 
सभझन ुपछय । 

 न)  “शिक्षा सलमलत” भन्नािे लनयम २४ अनसुारको शिक्षा सभबन्धी सलमलत सभझन ुपछय । 

 प) “िलु्क” भन्नािे ववद्याियिे लनयम बमोशजम ववद्यार्ीसँग लिन पाउने िलु्क सभझन ुपछय । 

 फ) “िैशक्षक गठुी” भन्नािे ववद्यािय सञ्चािन गनयको िालग कुन ैव्यशक्त वा संस्र्ािे नाफा नलिन ेउदे्दस्यिे स्र्ापना गरेको 
सावयजलनक वा लनजी गठुी सभझन ुपछय । 

 ब) “िैशक्षक सत्र” भन्नािे ववद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइन ेवावषयक अवलध सभझन ुपछय । 

 भ) “समदुायद्वारा सञ्चालित ववद्यािय” भन्नािे लनयम ५ बमोशजम स्वीकृलत प्राप्त गरी स्र्ानीय तह वा व्यवस्र्ापन सलमलतिे 
व्यवस्र्ापन शजभमा लिएको सामदुावयक ववद्यािय सभझन ुपछय । 

 म) “सामदुावयक शिक्षक” भन्नािे समदुायद्वारा व्यवशस्र्त ववद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत वा अनमुोदन प्राप्त दरबन्दी 
अन्तगयत व्यवस्र्ापन सलमलतिे लनयकु्त गरेको शिक्षक सभझन ुपछय । 

 य) “सामदुावयक लसकाइ केन्र” भन्नािे समदुाय स्तरमा सञ्चािन गररन े आजीवन लसकाई, अध्ययन अनसुन्धान र सीप 
लसकाई िगायतका काम गने केन्रिाई  सभझन ुपछय । 

 र) “संघीय शिक्षा ऐन” भन्नािे संघीय संसदिे बनाएको शिक्षा ऐनिाई सभझन ुपछय । 

 ि) “संस्र्ागत ववद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा संचािन गने गरी लनयम ५ बमोशजम अनमुती पाई स्र्ावपत ववद्याियिाई 
सभझन ुपछय । 

 

पररच्छेद २ 

ववद्यािय खोल्न ेअनमुलत वा स्वीकृलत सभबन्धी व्यवस्र्ा 

 

३. ववद्यािय खोल्न ेअनमुलतको िालग लनवदेन ददन ुपने  :  १) यस नगरपालिका बाहेक कसैिे ववद्यािय खोल्न चाहेमा वडा 
सलमलतको लसफाररस लिई िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा कभतीमा दईु मवहना अगावै अनसुूची१ बमोशजमको ढाँचामा 
नगरकाययपालिकाको कायायिय, शिक्षा िाखामा लनवदेन ददन ुपनेछ । 

४.ववद्यािय खोल्नको िालग पूरा गनुय पने पूवायधारः ववद्यािय खोल्नको िालग अनसूुची २ बमोशजमको पूवायधार परूा गरेको हनु ु
पनेछ । 



 
 

५. ववद्यािय खोल्न अनमुलत ददने  :  १) लनयम ३ बमोशजम ववद्यािय खोल्न ेअनमुलतको िालग लनवदेन परेमा शिक्षा िाखा 
प्रमखुिे लनवदेनसार् प्राप्त कागजातहरु र स्र्िगत जाँचबझु गनेछ । त्यसरी जाँचबझु गदाय प्रस्ताववत ववद्याियको िालग 
लनयम ४ बमोशजमको पूवायधार पूरा भएको देशखएमा आधारभतू ववद्याियको हकमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा एकमवहना 
अगावै र माध्यलमक ववद्याियको हकमा िैशक्षक सत्र सरुु हनु ुभन्दा कभतीमा दईु मवहना अगावै आफ्नो राय सवहतको 
प्रलतवदेन िाखा प्रमखुिे शिक्षा सलमलतको वैठकमा पेि गनुयपनेछ । यस्तो प्रलतवदेनमा अनमुलत माग गररएको ववद्यािय 
सामदुावयक वा संस्र्ागत कुनरुपमा संचािन गने अनमुलत माग गररएको हो सो का सभबन्धमा एवकन उल्िेख हनु ुपने 
छ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम शिक्षा सलमलतको वैठकबाट अनमुलत ददने लसफाररसको लनणयय भएमा कायायपालिका समक्ष पठाउन ु
पनेछ  । यसरी प्राप्त लसफाररसको आधारमा काययपालिकािे शस्वकृलत ददने लनणयय गरेमा सो लनणयय बमोशजम शिक्षा 
साखा प्रमखुिे अनसुशुच–३ बमोशजमको ढाँचामा अनमुलत ददन ेछ । 

 ३)उपलनयम  २)बमोशजम यसरी अनमुलत ददँदा प्रार्लमक ववद्याियको हकमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा १५ ददन अगाव ै
ददनपुनेछ र माध्यलमक  ववद्याियको हकमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा २५ ददन अगाव ैअनमुलत ददनपुनेछ  । 

 ४) उपलनयम  २) वमोशजम शिक्षा सलमलतिे ववद्यािय खोल्ने अनमुलतको लसफाररि गने लनणयय गदाय ववद्यािय नक्साङकन र 
नगर शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरेको नगरपालिका र वडाको िालग ववद्याियको अलधकतम संख्याको अधीनमा रही ददन ु
पनेछ । 

 ५) कसैिे ऐन तर्ा यस लनयमाविी ववपररत अनमुलत ददएको वा प्राप्त गरेको पाइएमा नगरकाययपालिकािे छानववन गरी त्यसरी 
अनमुलत प्राप्त ववद्याियको अनमुलत जनुसकैु बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनमुलत ददनका िालग लसफाररस गने र अनमुलत 
प्रदान गने पदालधकारी तर्ा कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ । 

६. ववद्याियिे पािना गनुय पने ितय तर्ा बन्देज  : ववद्याियिे पािन गनुय पने ितय तर्ा बन्देजहरू देहाय बमोशजम हनुछेन ् : 

 क) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िागू गनुय पने, 

 ख) शिक्षा सलमलतको स्वीकृलत नलिई र्प पाठ्यपसु्तक तर्ा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहनु,े 

 ग) रावियता प्रलत आचँ आउन ेपाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, गराउन नहनु,े 

 घ) ववद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तर्ा िैवङ्गकमैत्री बातावरण सजृना गररनपुने । 

 ङ)  अलभभावकको वावषयक भेिा गराई ववद्याियको आय व्यय, िैशक्षक उपिशब्ध र आगामी िैशक्षक सत्रको काययक्रमको 
जानकारी गराउनपुने । 

 च)  यस लनयमाविी  बमोशजम आय व्ययको िेखा राख्न ुपन,े 

 छ)  ववद्याियिे गरेको िगानीको अलभिेख राख्न ुपने, 



 
 

ज)  ववद्याियमा नपेािको राविय एकता, सावयभौलमकता, जातीय, क्षेत्रीय, भावषक, िैवङ्गक , सामाशजक तर्ा धालमयक सवहष्णतुामा 
खिि पाने कुनै पलन वक्रयाकिाप हनु नददन,े 

 झ)  सामदुावयक ववद्याियमा नगरकाययपालिकािे तोकेको संख्याको अलधनमा रही शिक्षक सेवा आयोगको लसफाररस अनसुार 
शिक्षक लनयशुक्त गनुय पनेछ, 

 ञ) ववद्याियमा लनयलमत रुपमा पररयोजना कायर ्, सामाशजक सेवा,अलतररक्त वक्रयाकिाप, तर्ा अन्य काययक्रम सञ्चािन गनुय 
पने, 

 ट)  ववद्यािय तर्ा छात्रावासमा स्वस्र्कर,  सत्य, लनष्ठा र नैलतक चररत्र लनमायण, उद्यमशििता पवद्र्धन, समाशजक सद्भाव 
प्रवद्धनय तर्ा सामाशजक ववकृलत  वािवववाह, लनरक्षरता, छाउपडी, दाइजो प्रर्ा, बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जालतगत 
उचनीचता, छोरी मालर्को ववभेद आदद ) उन्मिुनको वातावरण कायम गनय स्र्ानीय पाठ्यक्रम तयार गरी स्वीकृलतको 
िालग नगर शिक्षा सलमलतमा प्रस्ततु गने र स्वीकृत भएमा कायायन्वयनको आवयकयक व्यवस्र्ा लमिाउन े। 

 ठ) आवासीय ववद्याियमा शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरे बमोशजम ववद्यार्ीको िालग आवास, खाना तर्ा पौविक आहारको 
गणुस्तर कायम गनुय पने, 

 ड)  नगरसभािे पाररत गरेको कानून तर्ा िैशक्षक नीलतको अलधनमा रही काम गनुयपने छ । 

 ढ)  यस लनयमाविी  बमोशजम परूा गनुय पने पूवायधारहरू कायम राख्न ुपने र ववद्यार्ी संख्याका आधारमा पूवायधारको ववस्तार 
तर्ा स्तर ववृद्ध गनुयपने। 

 ण) मन्त्रािय वा शिक्षा िाखािे वा प्रदेि वा नगरशिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरेको ढाँचामा ववद्याियिे िैशक्षक तथ्याङ्क 
तयार गरी िैशक्षक सत्र सवकएको १५ ददन लभत्र शिक्षा िाखामा पठाउन ुपने । 

 त) ववद्याियिे ववद्यार्ीको िालग प्रयोग गने सवारी साधन प्रचलित कानून बमोशजमको मापदण्ड अनरुुप परीक्षण गररएको 
हनु ुपने । 

 र्)  तोवकएको मापदण्ड अनरुुप ववद्याियको भवन तर्ा  कक्षाकोठा सफा तर्ा सरुशक्षत राख्न ुपने, 

 द) प्रत्यके वषय ववद्याियिे सामाशजक परीक्षण गराई त्यसको प्रलतवदेन शिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 ध)  ववद्याियमा रहेका सभपणुय शजन्सी समानको अलभिेख तयार गरी प्रत्येक बषय ववद्याियिे िैशक्षक सत्र सवकएको १५ ददन 
लभत्र अलनवायय रुपमा नगर शिक्षा िाखामा पठाउन ुपने छ । 

७. ववद्यािय खोल्न स्वीकृलत प्रदान गने  :  १) लनयम ५ को उपलनयम  ३) बमोशजम अनमुलत प्राप्त आधारभतू तर्ा 
माध्यलमकववद्याियिे स्वीकृलतको िालग अनसूुची–४ बमोशजमको ढाँचामा नगरकाययपालिकाको कायायिय, शिक्षा िाखामा 
लनवेदन ददन ुपनेछ । 



 
 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम लनवदेन प्राप्त भएमा शिक्षा िाखाप्रमखुिे त्यस्तो ववद्याियको जाँचबझु गरी वा गराई त्यसको 
प्रलतवदेन पेि गनय िगाउन ुपनेछ । 

 ३) उपलनयम  २) बमोशजम जाँचबझु प्रलतवदेन प्राप्त भएपलछ लनयम ६ बमोशजमको ितय  तर्ा बन्देज पूरा गरेको देशखएमा 
शिक्षा सलमलतको लनणययको आधारमा अनसूुची–५ बमोशजमको ढाँचामा काययपालिकािे  आफ्नो लनणयय सवहत 
नगरकाययपालिका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त लसफाररस काययपालिका बैठकबाट शस्वकृत भएमा शिक्षा 
िाखािे लनयम ६ बमोशजमको ितय तर्ा बन्देजको अलधनमा रही त्यस्तो ववद्याियिाई अनसूुची–५ बमोशजमको ढाँचामा 
स्वीकृलत प्रदान गनेछ । 

८. मातभृाषामा शिक्षा ददन े ववद्याियको अनमुलत तर्ा स्वीकृलत सभबन्धी व्यवस्र्ा  : १) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन आधारभतू तहसभम मातभृाषामा शिक्षा ददने ववद्याियको अनमुलत तर्ा स्वीकृलत सभबन्धी 
प्रवक्रया लनयम ७ वमोशजम हनेुछ ।  

 २) यस लनयमाविीमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन आधारभतू तह भन्दा मालर् मातभृाषामा शिक्षा ददन े ववद्याियको 
अनमुलत तर्ा स्वीकृलत सभबन्धी प्रवक्रया र मापदण्ड संघीय शिक्षा मन्त्राियिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुछे । 

९. मनुाफा नलिन े ववद्यािय सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १)  सघीय कानूनको मापदण्ड बमोशजम गरुुकुि, आश्रम, मदरसा, 
गभुबासमेतका सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्र्ािे ववद्यािय सञ्चािन गनय लनवदेन ददन े िगायत त्यस्तो 
ववद्याियको अनमुलत, स्वीकृलत र कक्षा र्प सभबन्धी व्यवस्र्ा लनयम ३, ५, र ७ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुछे  

 २) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपलनयम  १) बमोशजम ववद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पने 
पूवायधार अनसुूची–६ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुछे । 

 ३) गरुुकुि, आश्रम, मदरसा, गभुबासमेतका सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्र्ािे सञ्चािन गने शिक्षा सभबन्धी नीलत, 

पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्र्ािाई ददने अनदुान तर्ा समन्वय सभबन्धी व्यवस्र्ा मन्त्राियिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

१०. कभपनी ऐन अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गने सभबन्धी व्यवस्र्ाः 

 १) कभपनी अन्तगयत सञ्चािन भएको कुनै ववद्यािय िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय चाहनिेे सोको अनमुलतको िालग 
अनसूुची–७ बमोशजमको ढाँचामा काययपालिकासमक्ष लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम लनवदेन प्राप्त भएमा स्र्ानीय  शिक्षा अलधकृत वा लनरीक्षक द्वारा त्यस्तो ववद्याियको जाँचबझु 
गराई त्यसको प्रलतवदेन पेि गनय िगाउन ुपनेछ । 

 ३) उपलनयम  २) बमोशजम प्रलतवदेन प्राप्त भएपलछ उक्त प्रलतवदेन र लनवदेनसार् प्राप्त कागजात जाँचबझु गदाय त्यस्तो 
ववद्याियिाई िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय मनालसब देखेमा शिक्षा सलमलतको लसफाररस सार् काययपालिकामा पेि 
गनुय पनेछ । 



 
 

 ४) उपलनयम  ३) बमोशजम प्राप्त लसफाररस जाँचबझु गदाय उपयकु्त देशखएमा काययपालिकािे त्यस्तो ववद्याियिाई िैशक्षक गठुी 
अन्तगयत सञ्चािन गनय अनसूुशच –८ बमोशजमको ढाँचामा अनमुलत ददनेछ । 

११.ववदेिी शिक्षण संस्र्ासँग सभबन्धन गरी ववद्यािय खोल्न ेअनमुलत वा स्वीकृलत नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृलत नलिई  ददन 
सवकन ेछैन । 

१२.  यस अशघ दताय भएका ववद्यािय सभवशन्ध व्यवस्र्ा  : १) मालर् जेसकैु उल्िेख भए पलन यस अशघ लनयमानसुार दताय र 
संचािनमा रहेका ववद्याियहरु यसै लनयमाविी वमोशजम संचािन भएका मालननेछन ्। 

तर यस अशघ संचािनमा भएका ववद्याियिे शिक्षा िाखािे तोकेको ढाँचामा वववरण र कागजपत्र पेि गनुय पनेछ । 

 २) उपलनयम  १) वमोशजम वववरण प्राप्त भए पलछ िाखािे यस लनयमाविी वमोशजम संचािन गनय सवकन ेनसवकन ेर सवकन े
भए गनुय पने सधुारको खाका सवहत प्रलतवदेन पेि गनेछ । 

 ३) प्राप्त प्रलतवदेन समतेको आधारमा शिक्षा िाखािे शिक्षा सलमलत समक्ष संचािन अनमुती ददन नसवकन ेभए सोही वमोशजम र 
ितय सवहत संचािन गनय पने भए ितयको वववरण  सवहत पेि गनेछ । 

 ४) शिक्षा सलमलतको लनणयय वमोशजम शिक्षा अलधकृतिे अनसुचुी ८ वमोशजमको ढाँचामा ववद्याियिाई प्रमाणपत्र ददनपुनेछ । 

१३.धरौटी राख्न ुपनेः  संस्र्ागत ववद्यािय खोल्न ेअनमुलत लिँदा ववद्यािय सञ्चािनको सरुक्षण बापत देहाय बमोशजमको रकम 
धरौटीको रूपमा राख्न ुपनेछ  : 

 क) माध्यलमक ववद्याियको िालग दईुिाख रूपैयाँ, 

 ख) आधारभतू ववद्याियको िालग एक िाख पचास हजाररूपैयाँ, 

 ग)  प्रार्लमक ववद्याियको िालग एक िाख रूपैया ँ,। 

तर, 

 १) लनयम ९ बमोशजम ववद्यािय सञ्चािन गने अनमुलत लिँदा धरौटी राख्न ुपने छैन । 

 २) लबिेष आवयकयकता भएका ववद्यालर्यका िालग वा लसमान्तकृत वा ववकट भौगोलिक  क्षेत्रमा ववद्यािय खोल्दा 
कायायपालिकािे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोशजम धरौटी छुट ददन सवकनेछ । 

१४.धरौटी रकम जभमा गररन े :  १) ववद्याियिे लनयम १३ बमोशजमको  धरौटी बापतको रकम काययपालिकािे तोकेको 
खातामा धरौटी जभमा गनयपनेछ । 

१५.सावयजलनक िैशक्षक गठुी तर्ा नेपाि सरकारिे अनदुान ददने लनजामती, सैलनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, र िहीद 
प्रलतष्ठानद्वारा सञ्चालित ववद्याियको लनयमनको िालग संघीय शिक्षा मन्त्राियिे जारी गरेको काययववलधअनसुार हनु े । 



 
 

१६.ववद्यािय गाभ्न सवकन े :  १) देहायको कुनै अवस्र्ामा दईु वा दईुभन्दा बढी ववद्याियिाई एक आपसमा गाभी एउटा 
ववद्यािय कायम गनय सवकनछे  : 

 क) अनसूुची–२ बमोशजमको पूवायधार कायम नरहेको, 

 ख) अलधकांि कक्षामा नगर काययपालिकािे तोकेको मापदण्ड बमोशजम लतस प्रलतित भन्दा कम ववद्यार्ी संख्या भएको । 

 ग) दईु वा सोभन्दा बढी ववद्याियको पररसर एक आपसमा जोलडएको, 

 घ) दईु वा सोभन्दा बढी ववद्यािय बीचको पैदि दूरी तीस लमनटेभन्दा कम      
 रहेको, 

 ङ) दईु वा सो भन्दा बढी ववद्याियका व्यवस्र्ापन सलमलतिे ववद्यािय गाभ्न संयकु्त लनवदेन ददएको । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजमको आधारमा ववद्याियहरु गाभ्न े लनणयय गदाय काययपालिकािे त्यस्ता ववद्याियको िालग आवयकयक 
शिक्षक तर्ा कमयचारीको दरबन्दी यवकन गरी बढी हनु आएको शिक्षक तर्ा कमयचारीको व्यवस्र्ापनको ववषयमा 
समते लनणयय गनुय पनेछ । 

 ३) यस लनयमाविीमा उल्िेशखत ववद्यािय गाभ्न े सभवन्धी व्यवस्र्ािाई कायायन्वयन गनय काययपालिकािे शिक्षा सलमलतको 
लसफाररसमा काययववलधबनाई िागू गनय सक्नछे । यसरी गालभएर खािी भएको वा बन्द भएको ववद्याियकोअचि 
सभपलत सामदुावयक प्रयोजनका िालगसमायोजन भएको ववद्याियिाई वा सभबशन्धत वडा सलमलतको स्वलमत्वमा लिई  
पसु्तकािय, भयशुजयम, संवाद स्र्ि, वा सीप ववकास केन्द, सामदुावयक लसकाइकेन्रर जस्ता संस्र्ा बनाउन सवकनेछ । 

 ४) ववद्यािय व्यबस्र्ापन सलमलत र सञ्चािकहरुको सहमलतका आधारमा सामदुावयक ववद्यािय र संस्र्ागत ववद्याियिाई गाभ्न 
सवकनेछ । 

१७.गालभएका वा बन्द गररएका ववद्याियको सभपत्तीको व्यवस्र्ापन  :  १) लनयम १६ बमोशजम ववद्यािय गालभएमा गालभन े
ववद्याियमा रहेको चि अचि सभपशत्त, फलनयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य िैशक्षक सामग्री गालभएको 
ववद्याियको नाममा नामसारी गरी वा शजन्सी दाशखिा गरी आभदानी बाँधी अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

१८.ववद्याियको तह वा कक्षा घटाउन सवकने  : कुनै ववद्याियको सभबन्धमा लनयम १७ को अवस्र्ा ववद्यमान रहेको भए 
तापलन ववद्यािय गाभ्न ेआधार औशचत्यपूणय नदेशखएमा शिक्षा िाखाको लसफाररसमा कायायपालिकािे त्यस्तो ववद्याियको 
मालर्ल्िो तह वा कक्षा घटाउन सक्नछे । 

१९.ववद्याियको कक्षा र्प गनय सवकने  :  १) कुनै ववद्याियिे कक्षा र्प गनय चाहेमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा कभतीमा एक 
मवहना अगावै नगरकाययपालिकाको कायायिय शिक्षा िाखासमक्ष लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम लनवदेन परेमा नगर शिक्षा सलमलतिेर्प हनु ेकक्षाको िालग लनयम ४ बमोशजमको पूवायधार पूरा 
भए वा नभएको सभबन्धमा आवयकयक जाँचबझुगनय शिक्षा िाखामा पठाइददनेछ । शिक्षा िाखािे स्र्िगत जाँचबझु 



 
 

गदाय पूवायधार पूरा गरेको देशखएमा लनणययको लनलमत्त शिक्षा सलमलतमा पेि गरी सलमलतको लसफाररि अनसुार नगर 
काययपालिकािे िैशक्षकसत्र सरुु हनु ुअगावै कक्षा र्प गनय अनमुलत ददन सक्नेछ । 

 ३) उपलनयम  २) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा र्प गने अनमुलत  संघीय शिक्षा 
मन्त्राियबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगरशिक्षा सलमलतिे ददन सक्नछे ।ववद्याियिे ववषय र्प गनय माग गरेमा 
आवयकयकता र औशचत्यताको पवहचान गरी सो को आधारमा ववषय र्प गने अनमुलत शिक्षा अलधकृतिे प्रदान गनय 
सक्नेछ । 

पररच्छेद ३ 

नगर काययपालिका,प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत, शिक्षा अलधकृत तर्ा लनरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार 

२०. नगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार  : 

१) यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त नगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ  : 

 क) िैशक्षक योजना तर्ा काययक्रम कायायन्वयन गनय शिक्षा सलमलत, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत तर्ा  स्र्ानीय शिक्षा 
अलधकृतिाई आवयकयक लनदेिन ददन,े 

 ख) िैशक्षक योजना तर्ा काययक्रम कायायन्वयन गनय आवयकयकता अनसुार सलमलत, उपसलमलत वा काययटोिी गठन गने, 

 ग)  शिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाईनगर तहमा एकरुपता रहन े गरी शिक्षक ववद्यार्ी अनपुात लमिाउन,े गणुस्तर 
कायमगने, आचार संवहता बनाई िाग ुगन,े 

 घ)  शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको प्रिासन, व्यवस्र्ापन तर्ा िैशक्षक ववकास सभबन्धी कायय योजना स्वीकृत गने र 
कायायन्वयन गनय लनदेिन ददने , 

 ङ)   प्रदेि तर्ा संघको काननु वमोशजम हनुे शिक्षा सभवशन्ध ववषयहरुको कायायन्वयन गनय शिक्षा सलमलतिाई लनदेिन ददन े, 

 च) प्रत्यके ६ मवहनामा नगरपालिका लभत्रका सबै वकलसमका ववद्याियहरुको अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन  गरी गराई  
अपेशक्षत गणुस्तर कायम गने, 

 छ)   ववद्याियमा आलर्यक व्यवस्र्ा पारदिी तर्ा सलुनशित गनय वस्तगुत आधार तर्ा मापदण्ड  बनाई िागू गने, गराउन,े 

 ज) यस लनयमाविीको पररलध लभत्र आवयकयक क्षेत्रहरुको मापदण्ड वनाउन,े 

 झ)   शिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमशिि र रोजगारउन्मखु बनाउन ेनीलत अविभबन गने , 

 ञ)    शिक्षा सभबन्धी कानून लनमायणको िालगनगर सभामा पेस गने । 



 
 

 ट     िैशक्षक गणुस्तर अलभववृद्धको िालग आवयकयक वजेट स्वीकृत गने । 

 ठ)    नगर शिक्षाकोषको स्र्ापना गरी कोषमा रहने रकम पाररत गरी र कोषमा अनदुान रकम स्वीकृत गने । 

 २)  उपलनयम  १) मा जसेकैु िेशखएतापलन संस्र्ागत ववद्याियका हकमा त्यस्ता ववद्याियिे पािना गनुय पने मापदण्ड, 

गणुस्तर, िलु्क प्रावधान, ववपन्न तर्ा लसमान्तकृत वगयका ववद्यार्ीिाईददईने छात्रबृशत्तका आधार र प्रलतित, शिक्षक तर्ा 
कमयचाररहरुको सेवा, ितय एवं पाररश्रलमक जस्ता ववषयमा लनणयय गदाय सभवशन्धत सरोकारवािाहरुकोसहभालगता एवं राय 
परामिय लिई लनणयय गनय सवकनछे । 

२१.प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार  : ऐन तर्ा यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र  
अलधकारका अलतररक्त प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछ  : 

 क) शिक्षा िाखाको समन्वयमा शिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्र्ावपत गनय नगरपालिकाको समग्र िैशक्षक नीलत , योजना, 
काययक्रमको कायायन्वयन एवं अनगुमन गने ÷गराउन,े 

 ख)  नगर काययसभपादन लनयमावलिमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे गने भनी उल्िेख भएका शिक्षा सभबशन्ध कायय गने, 

 ग) िैशक्षक समन्वयकताय तर्ा सहजकतायको भलूमका लनवायह गन,े 

 घ) काययपालिकािे प्रत्यायोजन गरेका  शिक्षा सभबशन्ध कायय गने, 

 ङ)  नगरको उत्कृि िैशक्षक उपिशव्धका िालग शिक्षा अलधकृतसँग काययसभपादन करार गने र सो उपिशब्धपूणय रहे नरहेको 
लनरन्तर अनगुमन गने, 

 च) ववद्याियहरुको िेखा परीक्षणको व्यवस्र्ा लमिाउन,े 

 छ) शिक्षा सभबन्धी कुनै प्रस्ताव नगरपालिकामा पिे गनुय पने भए सो गने, गराउने । 

२२. शिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार  : ऐन तर्ा यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका 
अलतररक्त नगर शिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछ  : 

 क) नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत िैशक्षक काययक्रम कायायन्वयन गने गराउन,े 

 ख)    प्रदेि तर्ा संघको काननु बमोशजम हनुे शिक्षा सभबशन्ध ववषयहरुको कायायन्यन गनय नगरपालिकािे ददएको 

       लनदेिन अनरुुप ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिाई लनदेिन ददन,े 

 ग) शिक्षा सभबन्धी कुनै प्रस्ताव नगरकाययपालिकामा पेि गनुय पने भए प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत माफय त पेि गने  घ)
 शिक्षा सभबन्धी नगर स्तरीय योजना वनाई काययपालिकामा स्वीकृलतको िालग पेि गने र स्वीकृत योजना 
कायायन्वयन गने, 



 
 

 ङ) स्र्ानीय तहको शिक्षाको अवस्र्ा, प्रगलत आदद समवेटएको शिक्षा सभवन्धी शस्र्लतपत्र तयार गरी प्रत्येक  वषयको आषाढ 
मसान्त लभत्र प्रकाशित गने, 

 च) स्वीकृत अनौपचाररक शिक्षा, वविेष आवयकयकता शिक्षा र शिक्षाको िालग खाद्य काययक्रम कायायन्वयन गने गराउन ेतर्ा 
सो सभबन्धी अलभिेख तयार गने, 

 छ) ववद्यार्ी संख्या घट्न गई फाशजिमा परेका सामदुावयक ववद्याियका शिक्षकिाई अको समदुावयक ववद्याियमा लमिान 
गनय शिक्षा सलमलतमा लसफाररि गने, 

 ज) स्वीकृत कायय योजना अनसुार ववद्यािय सञ्चािन भए नभएको सभबन्धमा लनयलमत रूपिे लनरीक्षण र सपुरीवके्षण गरी 
गराई त्यसको प्रलतवदेन तयार गने, 

 झ) शिक्षाको गणुस्तर बढाउनको िालग शिक्षक,प्रधानाध्यापक तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतका पदालधकारीहरूको समय समयमा 
बैठक, गोष्ठी वा तालिम संचािन गने, 

 ञ) आधारभतू तहको अन्त्यमा लिइन ेपरीक्षा सञ्चािन गनय परीक्षा संचािन सलमलतको सदस्य सशचव भइ कायय गन,े 

 ट) ववद्याियको कक्षा ५ र ८ को  परीक्षाको अलभिेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पशुस्तका शझकाई जाँच गरी ववद्याियमा शिक्षाको 
गणुस्तर बृवद्ध भए नभएको सभबन्धमा मूल्याङ्कन गरी अलभिेख राख्न ेतर्ा सो सभबन्धमा सधुारका िालग आवयकयक काम 
गने, 

 ठ) नगरपालिका लभत्र रहेका कभपनी ऐन अन्तगयत दताय भएका वा संस्र्ागत ववद्याियहरुको िैशक्षक कायय योजनाको 
समन्वय र अनगुमन गरी सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गने 

 ड) ऐन तर्ा यस लनयमाविी बमोशजम ववद्याियहरू सञ्चािन भए नभएको जाँचबझु गने तर्ा ववद्याियमा शिक्षाको गणुस्तर 
बढाउन, सधुार गनय वा ववद्यािय बन्द गनुय पने नपने सभबन्धमा लनरीक्षण गरी ववद्याियको स्तर बढाउन,ु सधुार गनुय वा 
ववद्यािय बन्द गनुय पने ÷नपने भएमा तत ् सभबन्धी कारबाही प्रवक्रया अगालड बढाउने , 

 ढ) माध्यलमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षाको िालग रशजिेिन फाराम भरेका ववद्यार्ीको नाम, र्र, उमेर प्रचलित कानून बमोशजम 
संिोधन गनयका िालग लसफाररि गने । 

 ण) लनयशुक्त वा बढुवाको िालग आयोगबाट लसफाररस भई आएका शिक्षक वा कमयचारीिाई ववद्याियमा लनयशुक्त ददन,े 

 त) सामदुावयक ववद्याियमा काययरत शिक्षक तर्ा कमयचारीको सेवा वववरण तर्ा अन्य अलभिेख अद्यावलधक गने, 

 र्) शिक्षक वा कमयचारीको काययसभपादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको वववरण आयोगमा पठाउने, 

 द) ववद्यािय र प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्रको लनरीक्षण गने, गराउन,े 



 
 

 ध) मन्त्राियिे तोवकददए बमोशजम सामदुावयक तर्ा संस्र्ागत ववद्याियहरूको समूह ववभाजन गरी स्रोत केन्र लनधायरण गने 
र स्रोत केन्दबाट ववद्याियको लनरीक्षण, शिक्षकको तालिम तर्ा अन्य िैशक्षक वक्रयाकिाप गने, 

 न) आधारभतू तहको अन्त्यमा हनुे परीक्षा िगायत अन्य परीक्षािाई लनयलमत र मयायददत ढङ्गबाट सञ्चािन गन,े गराउन,े 

 प) सामदुावयक ववद्याियका िालग ववतरण गररएका दरबन्दी िैशक्षक सत्रको सरुुमा लमिान गनय शिक्षा सलमलतमा लसफाररस 
गने, 

 फ) लनरीक्षकिाई ववद्यािय लनरीक्षणको सचुक वनाई लनररक्षण गनय पठाउन ेर लनरीक्षकिे ववद्यािय लनरीक्षण गरे नगरेको 
यवकन गनय स्र्िगत लनरीक्षण गने, 

 ब) नगरपालिकावाट ववद्याियिाई लनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन,े गराउन े। . 

 भ) ववद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तर्ा पाठ्यपसु्तक िागू गरे नगरेको सभबन्धमा लनरीक्षण गने, गराउन,े 

 म) ववद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तर्ा पाठ्यसामग्री सभबन्धमा सधुार गनुयपने र लनःिलु्क 
पाठ्यपसु्तकको ववतरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन ेववषयमा व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा शिक्षकको राय लिई सझुाव पठाउने 
तर्ा सो सभबन्धमा अन्य आवयकयक कायय गने, गराउने, 

 य) ववद्याियको िेखापरीक्षण गनय सूशचकृत िेखापरीक्षकहरु मध्येवाट ववद्याियमा खटाउन ेर िेखा परीक्षकबाट प्राप्त  

       प्रलतवदेनको आधारमा देशखएका अलनयलमतता र वरेुज ुफर्छ्यौट गनय िगाउने, 

 र) सरकारी तर्ा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनाहरूको लनरीक्षण तर्ा समन्वय गने, 

 ि) सामदुावयक ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीको तिबी प्रलतवदेन पाररत गराउने, 

 व) ववद्याियको वावषयक िैशक्षक काययक्रमको लनयलमत रूपमा अनगुमन गरी सो अनसुार गन,े गराउन,े 

 ि) लनरीक्षकिे ददएको लनरीक्षण प्रलतवदेन उपर कारबाही गने 

 ष) ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत र शिक्षक अलभभावक संघ गठन गने, गराउने, 

 स) सामदुावयक ववद्याियको स्वीकृत, ररक्त दरवन्दीमा पदपूलतयको िालग आयोगमा िेखी पठाउन,े 

 ह) काययपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा शिक्षकको सरुवा गने, 

 क्ष) काययसभपादनको आधारमा ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत, शिक्षक अलभभावक संघ,प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं 
कमयचारीहरुिाई परुस्कारतर्ा दण्डका िालग नगर शिक्षा सलमलत समक्ष लसफाररि गने , 

 त्र) ववद्याियहरुको  अनगुमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउने र तदनसुार परुस्कार र दण्डको िालग  
काययपालिका समक्ष लसफाररि गने , 



 
 

 ज्ञ) नगरकाययपालिका, नगर शिक्षा सलमलत, राविय परीक्षा बोडय र शिक्षा सभवशन्धत आयोगहरुबाट  लनदेशित वा प्रत्यायोशजत 
कायय गने, 

 ज्ञ) १. शिक्षाको गणुस्तर सधुारका िालग नगरपालिकािे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

२३. लनरीक्षक÷िाखा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार  :  ऐन तर्ा यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य 
र अलधकारका अलतररक्त शिक्षा अलधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष लनदेिनमा रही लनरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ  : 

 क)  प्रत्यकेतै्रमालसकमा सव ै ववद्याियमा कभतीमा एक पटक स्र्िगत लनरीक्षण तर्ा सपुरीवके्षण गने । लनरीक्षण तर्ा 
सपुरीवके्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्र्ापन सलमलतसँग छिफि गरी छिफि भएको कुरा र लनरीक्षण तर्ा 
सपुरीवके्षण सभबन्धी व्यहोरा ववद्याियको लनरीक्षण पशुस्तकामा जनाउने तर्ा जनाउन िगाउन,े 

 ख)  ऐन र यस लनयमाविी बमोशजम ववद्यािय लनयलमत रूपिे सञ्चािन भए नभएको, त्यस्तो ववद्याियमा भौलतक साधन 
सरुशक्षत र ववद्यािय अनरुुप भए नभएको, शिक्षक पयायप्त भए नभएको, उपिब्ध साधनको अलधकतम सदपुयोग भए, 

नभएको र लनधायररत स्तर बमोशजम पठन पाठन भए नभएको र समग्र िैशक्षक गणुस्तर कायम भए नभएको सभबन्धमा 
प्रधानाध्यापक, शिक्षक–अलभभावक संघ र शिक्षकसँग ववचार ववमिय गरी सो अनरुूप भएको नदेशखएमा सधुार गनय 
िगाउन,े 

 ग)    ववद्यािय लनरीक्षण सभबन्धी प्रलतवदेन प्रत्यके मवहनामा शिक्षा अलधकृत समक्ष पेि गरी लनदेिन वमोशजम गने, 

 घ)  ववद्याियको ववकासको िालग व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा सरोकावािाहरूसँग सभपकय  तर्ा आवयकयक सरसल्िाह र 
अन्तरवक्रया गने, 

 ङ) नमनूा शिक्षण गने प्रयोजनको िालग रोिर  समहु) तयार गने र समय–समयमा प्रधानाध्यापक सवहत शिक्षकको बैठक 
बोिाई शिक्षण गने ववषयमा देशखएका समस्या समाधानको िालग आवयकयक काम गने, 

 च)  शिक्षक तर्ा ववद्यािय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको अलभिेख शिक्षा िाखामा उपिब्ध गराउन े

 छ)  ववद्याियको िैशक्षकस्तर बृवद्ध गनय प्रधानाध्यापक तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको संयोजन गने, 

गराउन े

 ज)  परीक्षा सलमलतको लनदेिन बमोशजम परीक्षा सञ्चािन गने, गराउने, 

 झ)  ववद्याियको िैशक्षक तर्ा आलर्यक अलभिेख दरुुस्त भए नभएको लनरीक्षण गन,े गराउन,े 

 ञ)  आफ्नो के्षत्र लभत्रका िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तर्ा ववश्लषेण गरी सभबशन्धत लनकायमा पठाउने, 

 ट)  शिक्षकिाई तालिमको िालग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त शिक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको एवकन गनय कक्षा 
अविोकन गरी सधुारका िालग कायय गने, 



 
 

 ठ)  व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक लनयलमत रूपिे बस े नबसेको जाँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोिाउन 
प्रधानाध्यापकिाई लनदेिन ददन,े 

 ड)  ववद्यािय सञ्चािन सभबन्धमा प्रधानाध्यापक तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतिाई आवयकयक लनदेिन ददन,े 

 ढ)  ववद्यािय लनरीक्षण गनय खटाइएका वा अन्य शजभमवेारी प्रदान गररएका व्यशक्तको कामको अनगुमन गरी प्रत्यके 

       मवहना शिक्षा िाखामा प्रलतवदेन पेि गने, 

 ण)  ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीको लबदाको अलभिेख िैशक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमाशणत गरी सो को अलभिेख राख्न े
र ववद्याियमा समेत राख्न िगाउन,े 

 त)  शिक्षक तर्ा कमयचारीको हाशजरी अलभिेख दरुुस्त भए नभएको जाँच वा लनरीक्षण गरी लबदा नलिई अनपुशस्र्त हनेु 
शिक्षक तर्ा कमयचारीको हकमा हाशजरी पशुस्तकामा गयि जनाई सोको जनाउ सवहत कारबाहीको िालग सभबशन्धत 
ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत र नगर शिक्षा सलमलतिाई लसफाररस गने, 

 र्)  नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चािन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, वविेष आवयकयकता शिक्षा, समाविेी शिक्षा र शिक्षाको िालग खाद्य 
काययक्रमको लनयलमत रूपमा लनरीक्षण तर्ा अनगुमन गरी नगर शिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन पेि गने, 

 द) लबद्याियहरुको  अनगुमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउन ेर तदनसुार परुस्कार र दण्डको िालग शिक्षा 
अलधकृत समक्ष लसफाररि गने , 

 ध)  आजीवन शिक्षा र सीप शिक्षाको उशचत प्रवन्ध गने गराउने , 

 न)  शिक्षा अलधक्ृरतिे तोके बमोशजम र्प कायय गने, गराउन े, 

 प)  नगरपालिकािे शिक्षा सभबशन्ध प्रत्यायोजन गरेकाअन्य कायय गने, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

पररच्छेद–४ 

नगर शिक्षा सलमलतको गठन, काम, कतयव्य र अलधकार तर्ा बैठक सभबन्धी काययववलध 

 

२४. शिक्षा सलमलतको गठन तर्ा काययसंचािन ववलधः  १) नगर पालिकामा  देहाय वमोशजमको एक शिक्षा सलमलत  

       गठन गररनेछ  : 

 क)नगर काययपालिकाको प्रमखु            – अध्यक्ष 

 ख) नगर काययपालिकािे तोकेको शिक्षा हेने ववषयगत सलमलतको संयोजक   – सदस्य 

 ग) नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत १ जना मवहिा सवहत आधारभतू तह र माध्यलमक तहका स्र्ायी शिक्षकहरु 

    मध्येवाट पने गरी २ जना                                            – सदस्य  

 घ) नगर प्रमखुिे मनोलनत गरेको नगर सभाकामवहिा सदस्यहरु मध्य े१ जना–सदस्य 

 ड.) नगरपालिकाबाट मनोलनतनगरकाययपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट १ जना मवहिा पने गरी २ जना   –सदस्य 

 च) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत           –सदस्य 

 छ)    नगरपालिका स्तरीय शिक्षक महासंघका अध्यक्ष १ जना पदेन    –सदस्य  

 ज) सामदुावयक माध्यलमक ववद्याियको प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट शिक्षा सलमलतवाट मनोलनत सदस्य १ जना    

 झ) संस्र्ागत ववद्याियका अध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत सदस्य १ जना    

 ञ) शिक्षा प्रलेम वा समाजसेवी वा शिक्षाववद मध्येबाट नगर प्रमखुिे तोकेको एक जना  – सदस्य 

 ट)  शिक्षा अलधकृत         – सदस्य सशचव 

 २) शिक्षा सलमलतको वैठक कभतीमा प्रत्येक दद्वमालसकमा एक पटक वस्नपुनेछ । 

 ३) शिक्षा सलमलतको वैठकभत्ता नगरपालिकाको प्रचलित काननु वमोशजम हनुेछ ।  

 ४)  वैठक संचािनको िालग कभतीमा ५० प्रलतित सदस्यको उपशस्र्लत आवयकयक पनेछ भन ेवैठकको लनणयय 

बहमुतको आधारमा हनुेछ । 

 ५)  लनयम २४ को  ज) र  झ) अनसुार मनोलनत हनेु सदस्यहरुको पदावलध एक एक वषयको हनुछे । 

 



 
 

२५.  शिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार  : ऐन तर्ा यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र  

 अलधकारका अलतररक्त शिक्षा सलमलतको अन्य काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुछे । 

 क)  शिक्षा िाखावाट पेि भएको िैशक्षक योजना मालर् छिफि गरी स्वीकृलतको िालग काययपालिकामा पेि गने 

 ख)   नगरपालिकामा स्वस्र् िैशक्षक वातावरण कायम राख्न तर्ा शिक्षाको गणुस्तर बृवद्ध गनय शिक्षा िाखा माफय त पेि भएको 
कायययोजना मालर् छिफि गरी आबस्यक देशखएमा पररमाजयन सवहत स्वीकृत गने, 

 ग) नेपाि सरकारको स्वीकृत नीलत र लनदेिन अनरुूप वविेष आवयकयकता शिक्षा, समाविेी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, 
लनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तर्ा खिुा शिक्षा काययक्रम सञ्चािन सभबन्धी आवयकयक व्यवस्र्ा गने, 

 घ)  ववद्याियिाई आलर्यक सहायता उपिव्ध गराउन ेतर्ा त्यस्तो सहायताको िालग सभबशन्धत लनकायमा लसफाररस गने, 

 ङ)  शिक्षक, कमयचारी तर्ा ववद्यार्ी कल्याणको िालग स्वीकृत शिक्षा योजना वमोशजम आवयकयक काययक्रम बनाउने, 

 च)  ववद्याियको चि अचि सभपशत्तको सरुक्षा र  व्यवस्र्ा गनयका िालग नगरकाययपालिकाबाट काययववलध स्वीकृत  

 गराई आवयकयक कायय गने ।  

 छ) ववद्याियको ववकासको िालग सञ्चालित िैशक्षक काययक्रमिाई सहयोग गने, 

 ज)  ववद्याियको िेखापरीक्षण सभबन्धमा िेखापरीक्षकिे ददएको प्रलतवदेन अनसुार आवयकयक कारबाही गने, गराउने, 

 ञ)  ववद्याियिाई आलर्यक रूपमा आत्मलनभयर गराउन योजना बनाई कायय गने, 

 ट)  कुनै कारणवि सञ्चािन हनु नसकेका ववद्यािय बन्द गनय लसफाररस गने, 

 ठ) िैशक्षक क्यािेण्डर बनाई ववद्यािय सञ्चािन गनय शिक्षा िाखा माफय त व्यवस्र्ापन सलमलतिाई लनदेिन ददन,े 

 ड)   नगर स्तरीय खेिकुद, स्काउट तर्ा साँस्कृलतक काययक्रमको सञ्चािन तर्ा ववकासको िालग आलर्यक स्रोत जटुाउने र 
प्राप्त रकम खचय गनय शिक्षा िाखािाई लनदेिन ददन,े 

 ढ) आवासीय ववद्याियका ववद्यार्ीका िालग खाना तर्ा पौविक आहारको गणुस्तर तोक्न े। 

 न) नगरकाययपालिका र नगर सभावाट स्वीकृत शिक्षा योजना र मापदण्ड लभत्र रही आवयकयक लनदेिन ददने । 

 प) ववद्याियिे कायम गनुय पने न्यनुतम सरसफाई तर्ा िौचाियको मापदण्ड तोक्न े। 

फ) नगर क्षेत्रलभत्र वविेष आवयकयकता भएका वािबालिकाको  तथ्यांक संकिन गरी उनीहरुका िालग उशचत ववद्यािय 
व्यवस्र्ापन गनय आधार तयार पाने र सोही अनसुारको पठनपाठन व्यवस्र्ा लमिाउने . 

 ब) ववद्यािय सधुार तर्ा लबकासका िालग नीलत लनदेिन गन े



 
 

 भ) शिक्षक तालिमको लनलत तजुयमा गरर िाग ुगने 

 म) ववदयाियमा आधारभतू तह कक्षा १–५ माववद्यार्ी संख्याको आधारमा र आधारभतू तह कक्षा ६–८ र माध्यलमक 

     तह कक्षा ९–१२ मा ववद्यार्ी संख्या र ववषयगत आधारमा दरबशन्द लमिान गने तर्ा शिक्षकहरुको सरुवाको  

      व्यवस्र्ा गने 

 य)  ववदयाियको सामाशजक पररक्षण गराउन ेएवंम ववद्यािय शिक्षाको अनगुमन गने । 

 र)     ववदयाियिाई सक्षमताको आधारमा अनदुान ददन े। 

 ि)   वडा सलमलतको लसफाररसमा ववदयािय गाभ्न,े स्र्ान पररवतयन गने, नाम पररवतयन गने । ववद्याियको कक्षा र्प  

 गने र आवयकयकता अनसुार कक्षा घटाउने काम गने । 

 व)  वडा शिक्षा सलमलतिाई आवयकयक िैशक्षक लनदेिन ददन े। 

 ि) वडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा ववद्याियको भौलतक संरचना लनमायण अनदुान तर्ा िैशक्षक अनदुान प्रदान 

गने 

 ष) ववद्याियको िेखा पररक्षणको िालग िेखा पररक्षकको पाररश्रलमक तोक्न े। 

 स) ववषय वविेषज्ञ को छनोट गरर सशुच प्रकािन गने । 

 ह)   नगर शिक्षा सलमलतिे आफ्नो अलधकार मध्ये आवयकयकता अनसुार केही अलधकार सदस्य सशचविाई ददन  

सक्नेछ ।  

 क्ष)  नगरपालिकालभत्र रहेका ववलभन्न संघ, संस्र्ा तर्ा दात ृ लनकायबाट िैशक्षक गणुस्तर ववृद्ध गनय गररने काययक्रम 
औशचत्यताका आधारमा स्वीकृलत ददने । 

 त्र)  संघ, प्रदेि र अन्तरपालिकाको समन्वयमा गररने िैशक्षक गणुस्तर कायम गने काययक्रमहरु न.पा.को नीलत तर्ा 

काययक्रमको आधारमा सञ्चािन गने, गराउन े। 

 

 

 

 

 



 
 

पररच्छेद–५ 

ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत रहन े  १) ववदयािय संचािन गने प्रत्येक सामदुावयक ववदयाियमा देहाय बमोशजमको एक 
व्यवस्र्ापन सलमलत रहन ेछ । 

 

२६. ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत रहन े :  १) यस नगरपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका सामदुावयक ववद्याियहरुको  रेखदेख, 

संचािन र व्यबस्र्ापन गनय प्रत्येक ववद्याियमा देहाय वमोशजमको एक ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत रहनेछ । 

 क) सलमलतका सदस्यहरुिे ख, ग, घ र ङ मध्येवाट छनौट गरेका– अध्यक्ष 

 ख) अलभभावकिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएका कशभतमा २ जना मवहिा सवहत जभमा ३ जना सदस्य 

 ग) ववदयाियका संस्र्ापक, चन्दादाता,ववद्याियिाई लनरन्तर योगदान प¥ुयाएका शिक्षाप्रमेी, समाजसेवी मध्यबेाट कशभतमा १ 
जना मवहिा पने गरी वडा सलमलतिे मनोलनत गरेका            २ जना सदस्य 

 घ) सभवशन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको वडा सदस्य        १ जना सदस्य 

 ङ) सभबशन्धत वडा शिक्षा सलमलतवाट मनोलनत        १ जना सदस्य 

 च) उक्त ववद्याियका शिक्षकहरुिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएका शिक्षक प्रलतलनलध  १ जना–  सदस्य 

 छ) ववद्याियको प्रधानाध्यापक                          सदस्य सशचब 

 ज)  ववद्यािय स्तरीय बािक्िव,शिक्षक अलभभाबक संघका अध्यक्ष, रशिक्षा अलधकृत वा ववद्यािय लनरीक्षकिाईय ववद्यािय 
व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गररन ेछ । 

 २)   क) ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको काययअवलध ३ वषयको हनुेछ । 

  ख)उपलनयम १ बमोशजम ववद्यािय ब्यवस्र्ापन सलमलत गठन भए पलछ सदस्यहरुको नामाविीसलमलत गठन भएको ३ ददन 
लभत्र नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ ।  

 ३)राजीनामा स्वीकृत गने  : ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्यको राशजनामा सो सलमलतको अध्यक्षिे र अध्यक्षको 
राशजनामा नगर शिक्षा सलमलतिे शस्वकृत गने छ । तर अध्यक्षको पद ररक्त रहेको अबस्र्ामा त्यस्तो सदस्यको राशजनामा 
व्यवस्र्ापन सलमलतको जषे्ठ  सदस्यिे शस्वकृत गने छ । 

 ४) अध्यक्ष छनौट नभए सभमको िालग सलमलतको वैठक शिक्षक प्रलतलनलध र प्रधानाध्यापक वाहेकका जषे्ठ सदस्यको 
अध्यक्षतामा वस्नेछ । 



 
 

 ५)अलभभावकको अलभिेख राख्न े  :  १) ववद्याियिे नगरपालिका शिक्षा िाखािे तोवकददएको ढाँचामा ववद्यार्ीको अलभिेख 
राख्दा ववद्यार्ीका बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, दाज,ु दददीको नाम, र्र, ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ र त्यस्ता अलभभावक 
नभएका ववद्यार्ीको हकमा ववद्यार्ीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशक्तको अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम ववद्यार्ीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशक्तिाई अलभभावकको रुपमा अलभिेख राख्दा लनजिे 
संरक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सभबशन्धत वडाबाट प्रमाशणत गराएको हनु ुपनेछ । 

 ६) परभपरागत तर्ा धालमयक प्रकृतीका ववद्याियहरुको ब्यवस्र्ापन सलमलतको गठन लनयम २६ अनसुार नै गररने छ । 

२७. व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्य छनौट सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १) प्रधानाध्यापकिे लनयम २६को उपलनयम  १) बमोशजमको 
व्यवस्र्ापन सलमलतको छनौट गनयको िालग तत्कािको व्यवस्र्ापन सलमलतको कायय अवलध समाप्त हनु ुभन्दा तीस ददन 
अगाव ैसात ददनको सूचना ददई अलभभावकको भेिा गराउन ुपनेछ । 

तर कुनै कारणिे व्यवस्र्ापन सलमलत ववघटन भएको वा व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्यको पद ररक्त भएको अवस्र्ामा त्यसरी 
ववघटन वा ररक्त भएको लमलतिे पन्र ददन लभत्र व्यवस्र्ापन सलमलत वा ररक्त सदस्यको छनौटको िालग यस लनयम 
बमोशजम सूचना ददई अलभभावकको भेिा गराउन ुपनेछ । 

तर यो शिक्षा लनयमाविी िाग ुभए पलछ यस लनयमाविीमा उल्िेशखत प्रावधान अनसुार लनयमाविी िाग ुभएको लमलतिे ववढमा 
६ मवहना लभत्र हरेक ववद्याियिे ववद्यािय ब्यवस्र्ापन सलमलत गठन गररसक्नपुनेछ वव.ब्य.स.गठन नभए सभमको िालग 
मौजदुा वव.ब्य.स.िे नै वव.ब्य.स.को शजभमेवारी वहन गनेछ । 

 २)  क)उपलनयम  १) बमोशजम सदस्य छनौट गने सभबन्धमा अलभभावकिाई सहयोग गनयको िालग नगरपालिका शिक्षा 
िाखािे  खटाएको अलधकृतको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापक र स्र्ानीय सभबशन्धत वडा अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको 
वडा सदस्य प्रलतलनलध सवहतको एक सहयोग सलमलत रहनेछ ।  ख) उक्त सलमलतिे नगर शिक्षा सलमलतिे लनमायण 
गरेको काययववलधका आधारमा छनोट सभबशन्ध काययसभपन्न गनुय पने छ । 

 ३) शिक्षक पदमा लनयशुक्त भएका शिक्षहरुिेमात्र शिक्षक प्रलतलनलध छनौट गनुय पने छ । 

२८. व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक सभबन्धी काययववलध : १) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक दईु मवहनामा कभतीमा एक पटक 
बस्नेछ । 

 २) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य–सशचविे बोिाउनेछ । 

 ३) उपलनयम  १) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन व्यवस्र्ापन सलमलतका एक लतहाई सदस्यिे लिशखत अनरुोध गरेमा 
व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्य–सशचविे जवहिेसकैु पलन व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

 ४) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठकमा छिफि हनु ेववषय सूची सदस्य–सशचविे साधारणतया ३ ददन अगावै सदस्यहरूिाई ददन ु
पनेछ । 



 
 

 ५) व्यवस्र्ापन सलमलतमा तत्काि कायम रहेका पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू उपशस्र्त भएमा व्यवस्र्ापन सलमलतको 
बैठकको िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननछे । 

६) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र लनजको अनपुशस्र्लतमा जषे्ठ सदस्यिे गनेछ । 

 ७) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तिे 
लनणाययक मत ददन सक्नेछ । 

 ८) व्यवस्र्ापन सलमलतको बैठक सभबन्धी अन्य काययववलध व्यवस्र्ापन सलमलत आफैं िे लनधायरण गरे बमोशजम हनुछे । 

२९. व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हनु नसक्न े : देहायको व्यशक्त व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हनु 
सक्न ेछैन  : 

 क) गैर नपेािी नागररक, 

 ख)    पच्चीस वषय उमेर पूरा नभएको  

 ग)    प्रचलित कानून बमोशजम कािो सूचीमा परेको, 

 घ)    नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार ठहररएको , 

 ङ)    अध्यक्षको िालग प्रार्लमक तहको ववद्याियमा कशभतमा कक्षा ५, आधारभतु तहको ववद्याियमा कशभतमा कक्षा ८ र 
माध्यलमक तहको ववद्याियमा कशभतमा एस.एि.सी वा सो सरह उलतयण नगरेको, 

३०.  व्यवस्र्ापन सलमलत ववघटन गनय सक्न े : देहायका अवस्र्ामा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर काययपालिकािे 
सलमलत ववघटन गनय सक्नेछ  – 

 क) ववद्याियको सभपशत्त वहनालमना गरेमा, 

 ख)  ववद्याियको िैशक्षक वातावरण खल्बल्याएमा, 

 ग)  प्रचलित काननु तर्ा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तर्ा स्र्ानीय तहको नीलत एवम ्वहत ववपरीत काम गरेमा, 

 घ)  ववद्याियको व्यवस्र्ापन सन्तोषजनक रूपमा गनय नसकेमा, वा 

 ङ)  सभबशन्धत लनकाय वा अलधकारीिे ददएको कानून अनसुारको लनदेिन पटक–पटक उिंघन गरेमा । 

३१.सामदुावयक ववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार  :  १)यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेशखएका काम, 

कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त सामदुावयक ववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोशजम हनुेछ  : 

 क) ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यवस्र्ापन गने, 



 
 

 ख)  ववद्याियको िालग चावहन ेआलर्यक स्रोत जटुाउन,े 

 ग)  शिक्षक तर्ा कमयचारीिाई तालिमको िालग छनौट गरी लसफाररि गने, 

 घ)  तालिममा जाने शिक्षक तर्ा कमयचारीिाई तालिमबाट फकेपलछ कभतीमा तीन वषय ववद्याियमा सेवा गनुय पने सभबन्धमा 
ितयहरू लनधायरण गरी कवलुियतनामा गराउन,े 

 ङ) शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको सेवाको सरुक्षाको िालग पहि गने, 

 च)  ववद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी शिक्षक तर्ा कमयचारी लनयकु्त गने ।  

 छ)  नेपाि सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक तर्ा कमयचारीको पद ररक्त हनु आएमा स्र्ायी पूलतयको िालग सो पद 
ररक्त भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र शिक्षा िाखामा िेखी पठाउने, 

 ज)  ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको हाशजरी जाँच गरी गयि हनु ेशिक्षक वा कमयचारी उपर आवयकयक कारबाही 
गने, 

 झ)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीिाई यस लनयमाविी बमोशजम व्यवस्र्ापन सलमलतिे कारबाही गनय पाउन े ववषयमा ववभागीय 
कारबाही गरी त्यसको जानकारी शिक्षा िाखािाई ददन े तर्ा आफूिाई कारबाही गनय अलधकार नभएको ववषयमा 
कारबाहीको िालग लसफाररस गनुय पने भएमा आवयकयकता अनसुार आफ्नो राय सवहतको प्रलतवदेन शिक्षा िाखामा 
पठाउने, 

 ञ)  ववद्याियको िैशक्षकस्तर ववृद्ध गनय आवयकयक सामान तर्ा िैशक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्र्ा गने, 

 ट)  नेपाि सरकारबाट सञ्चािन हनुे ववलभन्न काययक्रमहरूमा ववद्याियिाई सररक गराउन,े 

 ठ)  ववद्यार्ीहरूिे पािना गनुय पने आचार संवहता बनाई िागू गने, 

 ड) शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको अलभिेख अध्यावलधक गराई राख्न,े 

 ढ) प्रत्यके वषय ववद्याियका चन्दादाता र अलभभावकहरूको भेिा गराई ववद्याियको अशघल्िो िैशक्षक वषयको आय, व्यय 
तर्ा िैशक्षक उपिशब्ध र आगामी वषयको िैशक्षक काययक्रमको सभबन्धमा जानकारी गराउने र सामाशजक परीक्षण 
सलमलत गठन गरी उक्त सलमलतवाट सामाशजक परीक्षण गराउन िगाउन े। 

 ण)  नगरपालिकावाट तोवकएको िेखा परीक्षक माफय त िेखा परीक्षण गराउन े, 

 त)  ववद्यार्ी, शिक्षक, कमयचारी तर्ा अलभभावकिाई ववद्याियको ववकास तर्ा पठनपाठन तफय   उत्प्ररेरत गने व्यवस्र्ा 
लमिाउन,े 

 र्)  ववद्यार्ीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रवशृत्त रकम प्रदान गने, 



 
 

 द)  लनरीक्षकिे ववद्याियको चेक जाँच वा लनरीक्षण गदाय हाशजरी पशुस्तका वा ववद्यतुीय हाशजरीमा गयि जनाएकोमा त्यस्ता 
गयि भएका शिक्षक तर्ा कमयचारीको गयि भएका ददनको तिब कट्टी गने, 

 ध)  व्यवस्र्ापन सलमलतको सशचवािय ववद्यािय भवनमा राख्न ेतर्ा ववद्याियको कागजपत्र र अलभिेख सरुशक्षत गने, 

 न)  स्र्ानीय तहसँग समन्वय गरी िैशक्षक ववकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गने, 

 प)  ववद्याियमा िशक्षत समूहका िालग वविेष प्रकृलतको िैशक्षक काययक्रम सञ्चािन गनय आवयकयक देशखएमा शिक्षा िाखा 
माफय त गने, 

 फ) वावषयक रुपमा ववद्याियका िालग आवयकयक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको खररद योजना स्वीकृत गने, 

 ब)  ववद्याियको ववपद, जोशखम अवस्र्ा िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यूलनकरणका िालग कायययोजना बमोशजम कायायन्वयन गने, 

 भ)  ववद्याियको चि अचि सभपशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

 म)  नगरपालिका वा ववद्याियको लनजीस्रोतबाट लनयकु्त हनु ेशिक्षक तर्ा कमयचारीको सेवा, ितय तर्ा ववभागीय कारबाहीिाई 
व्यवशस्र्त गनय काययववलधबनाई शिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराई िागू गने, 

 य) स्र्ानीय तह, स्र्ानीय शिक्षा सलमलत , वडा शिक्षा सलमलत र शिक्षा िाखािे ददएको लनदेिन अनरुूप काम गने । 

 र) शिक्षक एवं कमयचारीिाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गने 

 ि) ववद्याियको पढाई व्यवाहाररक, सीपमूिक, र स्तरीय बनाउन प्रलतस्पधी तर्ा सहयोगी भलूमका खेल्न े  

 २) व्यवस्र्ापन सलमलतिे आफ्नो अलधकार मध्ये आवयकयकता अनसुार केही अलधकार व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्य–सशचविाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

३२.शिक्षक अलभभावक संघ सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १) प्रत्यके ववद्याियका शिक्षक र अलभभावकहरू सदस्य रहेको एक शिक्षक 
अलभभावक संघ रहनेछ । 

 २) व्यवस्र्ापन सलमलतिे अलभभावकहरूको भेिा गराई सो सलमलतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तर्ा कभतीमा एक जना शिक्षक र 
अलभभावकहरू समेत रहन ेगरी बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक–अलभभावक संघको काययकारी सलमलत गठन गनुय पनेछ 
। 

 ३) स्रोत कक्षा सञ्चालित ववद्याियमा उपलनयम  २) बमोशजम शिक्षक अलभभावक संघको काययकारी सलमलत गठन गदाय 
अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीका कभतीमा एक जना अलभभावक हनु ुपनेछ । 

 ४) उपलनयम  २) र  ३) बमोशजम गदठत काययकारी सलमलतका सदस्यको पदावलध तीन वषयको हनुेछ । 



 
 

 ५) उपलनयम  २) बमोशजमको काययकारी सलमलतको बैठक तीन मवहनामा कभतीमा एकपटक बस्नेछ र सो सलमलतको बैठक 
सभबन्धी अन्य काययववलधकाययकारी सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

 ६) उपलनयम  २) बमोशजमको काययकारी सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछ  : 

 क)  ववद्याियमा शिक्षाको गणुस्तर कायम गनयको िालग आवयकयक काम गने, 

 ख)  यस लनयमाविी बमोशजम ववद्याियिे िलु्क लनधायरण गरे नगरेको सभबन्धमा अनगुमन गने तर्ा सो सभबन्धमा 
ववद्याियिाई आवयकयक सझुाव ददने, 

 ग)  ववद्याियको िैशक्षक गलतववलधबारे लनयलमत जानकारी राख्न े तर्ा सो सभबन्धमा शिक्षक, ववद्यार्ी र अलभभावक बीच 
लनयलमत अन्तरवक्रया गने । 

 घ)  सामाशजक परीक्षण सलमलतवाट ववद्याियको सामाशजक परीक्षण गराइ सामाशजक परीक्षणको प्रलतवदेन सरोकारवािाहरुवीच 
सावयजलनक गने र प्राप्त सझुावको आधारमा र्प घट गरीएको प्रलतवदेन ववद्यािय ब्यवस्र्ापन सलमलत समक्ष पेि गने । 

 ७) उपलनयम  २) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्र्ागत ववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतिे यस लनयम बमोशजम 
शिक्षक अलभभावक संघको काययकारी सलमलत गठन गदाय सात सदस्यमा नघटाई गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तर्ा पररक्षा संचािन र समन्वय 

३३. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री  : १) स्र्ानीय तहका ववद्याियहरुमा पठन पाठन हनु े पाठ्यक्रम मन्त्राियिे लनधायरण गरे 
वमोशजम हनेुछ । 

 २) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपिब्धताको सलुनित गनय काययपालिकािे आवयकयक कायययोजना वनाइ िागू गनेछ । 

 ३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्तक, र पाठयसामग्रीमा सधुार तर्ा नयाँ पाठ्यक्रमको लनमायण गनय आवयकयक देशखएमा सामाशजक ववकास 
सलमलतिे शिक्षा िाखाको प्रलतवदेनको आधारमा शिक्षा सलमलत र काययपालिकामा लसफाररस गने र काययपालिकाकोे े लनणययिे 
सभबशन्धत लनकायमा अनरुोध गने । 

३४.परीक्षा संचािन तर्ा समन्वय सलमलत :  १) नगर पालिकाअन्तगयत सञ्चालित ववद्याियहरुमा परीक्षा संचािन तर्ा 
समन्वयको िालग देहायको एक परीक्षा संचािन तर्ा समन्वय सलमलत रहनछे । 

 क) शिक्षा सलमलतको अध्यक्ष                                            –अध्यक्ष 

 ख) प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत                                           –सदस्य 

ग) सामाशजक ववकास सलमलतका संयोजक        –सदस्य  
घ) परीक्षा सभबन्धी प्राववलधक ज्ञान भएका व्यशक्तमध्ये यसै सलमलतबाट मनोलनत १ जना  – सदस्य  



 
 

 ग) सामदुावयक र संस्र्ागत ववद्याियको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी शिक्षकहरुमध्येबाट यसै सलमलतबाट  १ जना मवहिा सवहत 
मनोलनत २ जना –सदस्य 

 घ) शिक्षा अलधकृत                                                            –सदस्य–सशचव 

 २) परीक्षा  संचािन तर्ा समन्वय सलमलतको बैठक सभबन्धी काययववलधसो सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

 ३) स्र्ानीय तहको क्षेत्रालधकार वावहरको िैशक्षक तहको परीक्षा संचािन गनय सभवशन्धत लनकायवाट भएको व्यवस्र्ा वमोशजम  
सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गनेछ । 

 ४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा संचािन काययपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम सलमलतिे गनेछ । 

 ५) उपलनयम ३ र ४ वाहेकको कक्षाहरुको परीक्षा संचािन सलमलतिे लनधायरण गरेको मापदण्ड वमोशजम ववद्यािय व्यवस्र्ापन 
सलमलतको लनदेिनमा प्रधानाध्यापकिे गनेछ । 

३५. संस्र्ागत ववद्याियिे परीक्षा िलु्क बापतको रकम जभमा गनुय पनेः  १) लनयम ३४ को ४ वमोशजम परीक्षा गदाय परीक्षा 
सलमलतिे तोके वमोशजमको िलु्क सभवशन्धत संस्र्ागत ववद्याियिे स्र्ानीय संशचत कोषमा जभमा गनुय पनेछ । 

 २)संस्र्ागत ववद्याियिे तोवकएको रशजिेिन, परीक्षा तर्ा प्रमाणपत्र बापतको ववद्यार्ीहरुबाट लिएको िलु्क पररक्षा संचािन 
गने लनकायको खातामा जभमा गरी त्यसको बैंक भौचर सवहत लिशखत जानकारी समते ददन ुपनेछ । तर नगर शिक्षा 
सलमलतिे सञ्चािन गने नगरपालिकास्तरीय परीक्षा  कक्षा ५ र ८) का परीक्षार्ीहरुिाई ववद्याियिे परीक्षा िलु्क 
नलिएको अवस्र्ामा नगर शिक्षा सलमलतिे लनिलु्क रुपमा परीक्षा सञ्चािन तर्ा ब्यवस्र्ापन गनय सक्नछे । 

३६. अनौपचाररक शिक्षा, दरु शिक्षा, समाविेी शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, खिुा शिक्षा तर्ा बैकशल्पक िैशक्षक काययक्रमको संचािन 
काययपालिकािे मन्त्राियवाट भएको व्यवस्र्ासँग तादाभयता कायम हनु ेगरी आवयकयक काययववलधवनाई गनेछ । 

३७. िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण सभबन्धी व्यवस्र्ा  :   १)  नगरसभािे वावषयकरुपमा शिक्षाको गणुस्तर मापन गरी सधुारको 
िालग काययपालिकािाई आवयकयक लनदेिन ददन सक्नेछ । शिक्षा मंन्त्राियिे बनाएको गणुस्तरको खाका र पाठयक्रम 
ववकास केन्रिे बनाएको पाठयक्रम प्रारुपिाई मूि आधार मानु्नपने छ . 

 २) नगरसभािे आफु मध्यवेाट एक जना मवहिा सवहत लतन जना सदस्यिाई शिक्षाको गणुस्तर मापन गनय िगाई सोको 
प्रलतवदेन बावषयक रुपमा सभा समक्ष पेि गनय तोक्न सक्नछे ।. 

 ३) उपलनयम  २) वमोशजम तोवकएका सदस्यहरुिे प्रमखु प्रिासवकय अलधकृतसँग समन्वय गरी गणुस्तर मापन र प्रलतवदेन 
तयार गनुयपनेछ । 

 ४) गणुस्तर मापन र प्रलतवदेन तयारीको ववलध र ढाँचा उपलनयम २ वमोशजम तोवकएका सदस्यहरुिे आफैिे लनधायरण गरे 
वमोशजम हनेुछ । 

 ५) गणुस्तर मापन र प्रलतवदेन िैशक्षक सत्र िरुु हनु ुभन्दा दईु मवहना अगालड पेि भई सक्न ुपनेछ । 



 
 
 

पररच्छेद–७ 

प्रारशभभक बाि शिक्षा सभबन्धी व्यवस्र्ा 

३८. प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र स्र्ापनाः  १) कुनै संस्र्ािे प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र स्र्ापना गनय चाहेमा अनमुलतको 
िालग सभबशन्धत वडा कायायियमा अनसूुची–९ बमोशजमको ढाँचामा लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम लनवदेन पनय आएमा त्यस्तो लनवदेनका सभबन्धमा आवयकयक जाँचबझु गदाय लनवदेकिाई प्रारशभभक 
बाि शिक्षा केन्र स्र्ापना गनय तोवकएको मापदण्ड तर्ा प्रवक्रया वमोशजम अनमुलत ददन मनालसब देशखएमा आवयकयक 
ितय तोकी अनसूुची–१० बमोशजमको ढाँचामा अनमुलत ददन वडा सशचविे वडा सलमलत समक्ष पेि गनेछ । 

तर स्र्ालनय तहिाई आलर्यक दावयत्व पने गरी यस्तो केन्र खोलिन ेभएमा नगर काययपालिकाको अनमुलत लिन ुपनेछ । 

 ३) उपलनयम  २) वमोशजम पेि हनु आएमा वडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा वडा सलमलतको लनणययमा वडा सशचविे 
अनमुती ददनेछ । 

 ४) कुनै संस्र्ािे उपलनयम  २) बमोशजम तोवकएको ितय अनरुूप प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र सञ्चािन नगरेमा वडा सलमलतिे 
त्यस्तो केन्रिाई ददएको अनमुलत जनुसकैु बखत रद्द गनय सक्नेछ । 

३९. प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र स्र्ापना गनय चावहन ेपूवायधार : प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र स्र्ापना गनयको िालग देहायका 
पूवायधार पूरा गरेको हनु ुपनेछ  : 

 क)  फरावकिो, खिुा र सरुशक्षत भवन भएको, 

 ख) नगरपालिकािे तोवकददएको मापदण्ड बमोशजम जग्गाको क्षेत्रफि र भवन भएको 

 ग)  बाि उद्यानको व्यवस्र्ा भएको, 

 घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्र्ा भएको, 

 ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्र्ा भएको, 

 च) बाि बालिकाको हेरचाह गने आयाको व्यवस्र्ा भएको । 

४०. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेः प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम ववकास केन्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग 
गनुय पनेछ । 

 

 



 
 

पररच्छेद–८ 

ववद्यार्ी संख्या, भनाय र कक्षा चढाउन ेव्यवस्र्ा 

 

४१. भनाय सभबन्धी व्यवस्र्ा : १) ववद्यार्ीिे ववद्याियमा भनाय हनुको िालग देहाय बमोशजमको  प्रमाणपत्र अलनवायय रुपमा 
पेि गनुय पनेछ . 

 क) कक्षा नौ मा भनाय हनुको िालग आधारभतू तहको अशन्तम परीक्षामा उत्तीणय गरेको िब्धाङ्क प्रमाणपत्र र ववद्याियको 
स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र, 

 ख) कक्षा एघारमा भनाय हनुको िालग कक्षा दि क्भ्भ०्को परीक्षामा उत्तीणय गरेको ग्रडे लसट प्रमाणपत्रर ववद्याियको 
स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र, 

 ग) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा भनाय हनुको िालग ववद्याियिे लिन ेवावषयक परीक्षाको िब्धाङ्क पत्र र स्र्ानान्तरण 
प्रमाणपत्र । कक्षा १ मा भनाय हुँदा जन्म दतायप्रमाण पत्र समेत अलनवायय पेि गनुयपनेछ । 

 २) ववद्याियिे िैशक्षक सत्रको बीचमा वा वावषयक परीक्षा उत्तीणय नभएका ववद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र लिई आए पलन 
अध्ययनरत कक्षाभन्दा मालर्ल्िो कक्षामा भनाय गनुय हुँदैन । 

 ३) ववद्याियको एक तहमा भनाय भएको ववद्यार्ीिे सोही ववद्याियको मालर्ल्िो कक्षामा पनुः भनाय गनुय पने छैन  

 ४) ववद्यार्ीिे पवहिो पटक ववद्याियमा भनाय हनु आउँदा साधारणतया आफ्नो अलभभावकिाई सार्मा लिई आउन ुपनेछ । 

 ५) ववद्याियिे ववद्यार्ी भनाय गदाय लनःिलु्क शिक्षाको प्रयोजनको िालग अलभभावकको नाम, ठेगाना, आलर्यक अवस्र्ा समतेका 
वववरण माग गरी राख्न ुपनेछ । 

 ६) सामान्यतया पाँच वषय उमेर पूरा नभएकािाई एक कक्षामा भनाय गररनेछैन । 

४२. ववद्याियमा भनाय नभई अध्ययन गन ेव्यशक्तको परीक्षा सभबन्धी व्यवस्र्ा  :  १) शिक्षा िाखािे ववद्याियमा भनाय नभई 
लनजी रूपमा अध्ययन गरेको व्यशक्तिाई ववद्याियिे लसफाररस गरेको लनजको क्षमता र स्तरको आधारमा ववद्याियबाट 
लिइन ेकक्षा आठसभमको वावषयक परीक्षामा सामिे हनुको िालग भनाय गनय आवयकयक व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम परीक्षा ददन चाहन ेव्यशक्तिे शिक्षा िाखािे तोकेको ववद्यािय र समयमा सो कायायियिे तोकेको 
िलु्क बझुाई परीक्षा फाराम भनुय पनेछ । 

 ३) उपलनयम  १) बमोशजम परीक्षा ददन चाहन ेव्यशक्तिे जनु कक्षाको वावषयक परीक्षा ददन चाहेको हो सो भन्दा दईु कक्षा 
तिसभमको ववद्याियबाट लिइएको वावषयक परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 



 
 

 ४) मालर् जे सकैु िेशखएता पलन खिुा वा बैकशल्पक ववद्याियमा पढेका ववद्यालर्यको परीक्षा सभबशन्ध व्यवस्र्ा संघीय शिक्षा 
मन्त्राियिे तोके बमोशजम हनुेछ । 

४३.स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १) कुनै ववद्यार्ीिे स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र लिन ुपरेमा अलभभावकको लसफाररस 
सवहत ववद्यािय छाड्न ुपरेको यर्ार्य वववरण खिुाई प्रधानाध्यापक समक्ष लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययन गने ववद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरण 
प्रमाणपत्र ददइन े छैन ।तर देहायका अवस्र्ामा िैशक्षकसत्र सरुु भएको दईु मवहनालभत्र स्र्ानान्तरण भई आउन े
ववद्याियको लसफाररसमा शिक्षा िाखाको सहमलत लिई स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र ददन सवकनछे  : 

 क)  स्र्ानान्तरण हनु ेववद्यार्ीको अलभभावक कमयचारी रहेछ र लनजको अन्यत्र सरुवा भएमा, 

 ख)  अलभभावकिे बसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त भएमा 

 ग)  ववद्यार्ी ववरामी भएको कारणिे सोही स्र्ानमा राख्न नहनुे भनी प्रचलित कानून बमोशजम स्वीकृत शचवकत्सकिे 
लसफाररस गरेमा, वा 

 घ)  अन्य कुनै मनालसव कारणिे ववद्यार्ी अन्यत्र स्र्ानान्तरण हनु ुपरेमा। 

 ३) उपलनयम  १) बमोशजम लनवदेन पनय आएमा प्रधानाध्यापकिे आधारभतू तहको ववद्यार्ीको हकमा लनःिलु्क र माध्यलमक 
तहको ववद्यार्ीको हकमा शिक्षा सलमलतिे तोके बमोशजमको  िलु्क लिई सात ददनलभत्र स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र ददन ु
पनेछ । 

 ४) प्रधानाध्यापकिे उपलनयम  ३) बमोशजमको अवलधलभत्र स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सभबशन्धत ववद्यार्ीिे स्र्ानीय शिक्षा 
अलधकृत समक्ष उजरूी ददन सक्नेछ र त्यसरी उजूरी पनय आएमा शिक्षा अलधकृतिे जाँचबझु गरी स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र 
ददन उपयकु्त देखेमा प्रधानाध्यापकिाई यर्ािीघ्र स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र ददन लनदेिन ददनेछ । 

 ५) सक्कि स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नि भएमा सभबशन्धत ववद्यार्ी वा लनजको अलभभावकिे प्रलतलिवपको िालग 
त्यसको व्यहोरा खिुाई सभबशन्धत ववद्याियमा लनवदेन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको लनवदेन मनालसव देशखएमा 
प्रधानाध्यापकिे लनवदेकिाई स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप ददनेछ । 

 ६) ववद्याियिे कुनै ववद्यार्ीिाई आफूिे अध्यापन नगराएको कक्षाको स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र ददने 
प्रधानाध्यापकिाई कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ र त्यसरी ददएको स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र रद्द हनुेछ । 

 ७) संस्र्ागत ववद्याियको हकमा ववद्यार्ीिे जनु मवहनामा स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मवहनासभमको मालसक पढाई 
िलु्क र अन्य दस्तरु सोही ववद्याियमा बझुाउन ुपनेछ । ववद्यार्ीिे िामो लबदा  वावषयक जाडो वा गमीको लबदा) को 
अशघल्िो मवहनामा स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो लबदाको िलु्क र अरु दस्तरु सोही ववद्याियमा बझुाउन ु
पनेछ । 



 
 

 ८) ववद्याियिे ववद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाउन े ववद्यार्ी वा लनजको अलभभावकको रीतपूवयक 
भरपाई गराउन ुपनेछ । 

४४. स्तर ववृद्धको िालग भनाय हनु चाहन ेववद्यार्ीिाई भनाय गनुय पने  : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर ववृद्ध गने उदे्दयकयिे 
ववद्यार्ी पनुः सोही ववद्यािय र कक्षामा अध्ययन गनय आएमा ववद्याियिे त्यस्तो ववद्यार्ीिाई भनाय गनुय पनेछ । 

४५. वावषयक परीक्षा नददन े ववद्यार्ीिाई कक्षा चढाउन े सभबन्धी व्यवस्र्ा  : कुनै ववद्यार्ी ववरामी परी वा लनजको काबू 
बावहरको पररशस्र्लतको कारण लनजिे वावषयक परीक्षा ददन नसकेको सभबन्धमा लनजको अलभभावकिे त्यसको प्रमाण 
सवहत लनवदेन ददएमा प्रधानाध्यापकिे सो सभबन्धमा जाँचबझु गदाय लनवेदनको व्यहोरा मनालसव देशखएमा ववद्याियमा 
भएको अलभिेखबाट त्यस्तो ववद्यार्ीिे अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा आवयकयकता अनसुार मखु्य मखु्य ववषयको 
परीक्षा लिई सो ववद्यार्ीिाई कक्षा चढाउन सक्नेछ । 

तर, १)  िैशक्षकसत्र सरुु भएको एक मवहना पलछ कुनै ववद्यार्ीिाई कक्षा चढाइन ेछैन । 

 २)  कक्षा नौ र एघारमा कुनै ववद्यार्ीिाई कक्षा चढाइन ेछैन । 

४६. कक्षा चढाउन ेसभबन्धी अन्य व्यवस्र्ाः असाधारण प्रलतभा भएका ववद्यार्ीिाई प्रधानाध्यापकिे सो कक्षामा अध्यापन गने 
शिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नेछ । 

तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सवकन ेछैन । 

४७. िैशक्षकसत्र, भनाय गने समय र काम गने ददन : १) ववद्याियको िैशक्षकसत्र प्रत्येक वषयको वैिाख एक गतेदेशख प्रारभभ 
भई चैत्र मसान्तसभम कायम रहनछे । 

 २)  उपलनयम  २) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैशक्षक सत्र साविया पररक्षा बोडय 
र पाठ्यक्रम ववकाि केन्रको मापदण्ड अनसुार हनु ेछ । 

  ३) ववद्याियिे िैशक्षकसत्र सरुु भएको लमलतिे सामान्यतया एक मवहनालभत्र नया ँववद्यार्ी भनाय लिई सक्न ुपनेछ । 

 ४) उपलनयम  ३) बमोशजमको अवलध नघाई कुनै ववद्यार्ी भनाय हनु आएमा ववद्याियिे त्यस्तो ववद्यार्ीको अध्ययनको स्तर 
परीक्षण गदाय लनजिे सो कक्षामा भनाय भई वावषयक परीक्षा उत्तीणय गनय सक्न े देशखएमा त्यस्तो ववद्यार्ीिाई अको एक 
मवहनासभम भनाय गनय सवकनछे । 

 ६) कुनै पलन ववद्याियिे िैशक्षकसत्र सरुु नभई ववद्यार्ी भनाय गनुय गराउन ुहदैुन । 

तर कक्षा एकको उमेर समूह भन्दा कम उमेर भएका बािबालिकाको हकमा िैशक्षक सत्र प्रारभभ हनुभुन्दा पन्र ददन अगावै 
प्रारशभभक बाि शिक्षामा भनायको कायय गनय वाधा पने छैन । 

 ७) ववद्याियको एक िैशक्षकसत्रमा काम गने ददन अध्यापन समय कभतीमा दईुसय बीस ददन हनुेछ । 



 
 

 ८) सामदुावयक ववद्याियको प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कभतीमा बाह्र र शिक्षकिे हप्तामा कभतीमा चौबीस कक्षा अध्यापन 
गराउन ुपनेछ । 

 ९) ववद्याियिे एकै ददनमा एकभन्दा बढी समय  लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनय सक्न ेछैन । 

४८. ववद्यािय ववदा सभवन्धमा  : १) नेपाि सरकारिे तोकेको सावयजलनक लबदासंग तादाभयता कायम हनुे गरी नगर शिक्षा 
अलधकृतिे शिक्षा सलमलतको सहमलतमा ववद्याियमा सावयजलनक ववदा लनधायरण गनय सक्नछे । 

 २) शिक्षा िाखाको लनदेिनमा एक िैशक्षकसत्रमा वहउँदे लबदा वा वषे लबदा वा दवैु गरी वढीमा लत्रचालिस ददन ववद्यािय ववदा 
ददन सवकनेछ । 

 ३) व्यवस्र्ापन सलमलतिे एक िैशक्षकसत्रमा र्प पाँच ददनसभम स्र्ानीय लबदा ददई ववद्यािय ववदा गनय सक्नछे । 

 ४) यस लनयममा िेशखएदेशख बाहेक अन्य ददन ववद्यािय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकिाई ववभागीय कारबाही गररनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको लनयशुक्त तर्ा काम, कतयव्य र अलधकार 

४९.प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १) प्रत्यके ववद्याियमा ववद्याियको प्राशज्ञक तर्ा प्रिासकीय प्रमखुको रूपमा काम गनय 
स्वीकृत दरबन्दीमा नवढ्न ेगरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनछे । 

 २) आधारभतू तहको कक्षा पाँचसभमको ववद्यािय भए कभतीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह उत्तीणय गरेको, आधारभतू तहको कक्षा 
१–८ को ववद्यािय भए कभतीमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको र माध्यलमक तहको ववद्यािय भए कभतीमा स्नातकोत्तर 
तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको, स्र्ायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनभुव भएको, संघीय ऐन तर्ा सो ऐन अन्तगयत बनकेो 
लनयमाविी बमोशजम शिक्षक बन्न ेयोग्यता भएको तर्ा ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे लसफाररस गरेको व्यशक्तिाई नगरशिक्षा 
सलमलतको लनणयय बमोशजम चारवषयको िालग शिक्षा अलधकृतिे सामदुावयक ववद्याियको प्रधानाध्यापकको पदमा लनयशुक्त गनेछ । 
प्र.अ. लनयशुक्त गदाय उच्चतम योग्यता भएका शिक्षकहरुिाई प्रार्लमकता ददइनछे ।  

 ३) उपलनयम  २) बमोशजम प्रधानाध्यापकको पदमा लनयशुक्त हनु ु पूवय लनजिे अनसूुची–११ बमोशजमको ढाँचामा ववद्यािय 
ववकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा शिक्षा अलधकृतसगँ चारवषकेायय सभपादन करार सभझौता गनुय पनेछ । 

 ४) एउटै सामदुावयक ववद्याियमा िगातार दईु काययकाि भन्दा बढी एकै व्यशक्त प्रधानाध्यापक हनु सक्न े छैन । यो 
लनयमाविी िागू हदुाका बखत ४ वषय अगालड देशख काययरत प्रधानाध्यापकहरुको हकमा १ काययकाि प्र.अ. भएको मालननेछ । 

 ५)  आधारभतू तहमा ववद्यािय व्यावस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको तर्ा माध्यलमक तहमा प्रधानाध्यापक र 
िेखाकमयचारीको संयकु्त दस्तखतमा खाता संचािन गररनेछ । 



 
 

 ६) उपलनयम  २) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहायको अवस्र्ामा सामदुावयक ववद्याियको प्रधानाध्यापकिाई 
स्र्ानीय शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछः— 

 क) लनजको आचरण खराब रहेमा, 

 ख) ऐन तर्ा यस लनयमाविी ववपररतको कुनै काम गरेमा, 

 ग)   लनजिे काययसभपादन सभझौता बमोशजम काम गनय नसकेमा वा लनजको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

 घ)  ववद्याियको चि अचि सभपशत्त वहना लमना गरेमा , 

 ङ)     लनजको मानलसक सन्तिुन लबलग्रएको व्यहोरा शचवकत्सकबाट प्रमाशणत भएमा  

 ७) सामदुावयक ववद्याियको कुनै प्रधानाध्यापकिाई उपलनयम  ५) बमोशजमको आधारमा पदबाट हटाउन ुपने भएमा शिक्षा 
अलधकृतिे त्यस्तो आधार ववद्यमान भए नभएको सभबन्धमा जाँचबझु गरी गराई प्रलतवदेन लिनेछ र त्यस्तो 
प्रलतवदेनबाट प्रधानाध्यापकिाई हटाउन ुपने देशखएमा पदबाट हटाउन नगर काययपालिका समक्ष राय सवहत पेि गनुय 
पनेछ । 

 ८) उपलनयम  ६) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सो उपलनयम बमोशजम प्रधानाध्यापकिाई पदबाट हटाउन ुअशघ 
लनजिाई सफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत गररने छैन । 

 ९) बहािबािा शिक्षकमध्यबेाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकिाई उपलनयम  ५) को खण्ड  क) वा  ख) बमोशजमको 
आधारमा हटाएको अवस्र्ामा लनजिाई ऐन तर्ा यस लनयमाविी बमोशजम ववभागीय कारबाही समेत गररनेछ । 

 १०) सामदुावयक ववद्याियको प्रधानाध्यापक ववदामा बसेमा वा कुनै कारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा प्रधानाध्यापक 
उपशस्र्त नभएसभम वा प्रधानाध्यापकको पदपूलतय नभएसभमका िालग सो ववद्याियमा काययरत शिक्षकहरुमध्ये मालर्ल्िो 
शे्रणीका वररष्ठ स्र्ायी शिक्षकिे लनलमत्त प्रधानाध्यापक भई काम गनेछ । शिक्षकको वररष्ठता लनधायरण गदाय देहायका 
आधारमा गररनेछ  : 

 क)  सभबशन्धत तह र शे्रणीको स्र्ायी लनयशुक्त र सरुु हाशजरी लमलतको आधारमा, 

 ख)  खण्ड  क) को आधारमा वररष्ठता नछुवट्टएमा सो भन्दा तल्िो तह वा शे्रणीको स्र्ायी लनयशुक्त लमलतको आधारमा, 

 ग)  खण्ड  क) र  ख) को आधारमा वररष्ठता नछुवट्टएमा सभबशन्धत तह र शे्रणीको अस्र्ायी लनयशुक्त लमलतको आधारमा, 

 घ)  खण्ड  क),  ख) र  ग) को आधारमा पलन वररष्ठता नछुवट्टएमा खण्ड   क) को लसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा, 

तर खिुा, काययक्षमता मलू्याँकन, आन्तररक वढुवा एउटै लमलतमा भए क्रमिः काययक्षमता, आन्तररक प्रलतयोलगता र खिुाको 
क्रमिाई मान्यता ददइनेछ । 



 
 

 ११) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्र्ागत ववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतिे यस लनयमाविी 
बमोशजम योग्यता पगेुको व्यशक्तिाई प्रधानाध्यापकको लनयशुक्त गदाय छुटै्ट प्रवक्रया लनधायरण गरी लनयशुक्त गनय सक्नेछ । 

 १२) यो लनयमाविी िागू भएको ६ मवहना लभत्र हरेक ववद्याियमा पसै लनयमाविीमा भएको ववलध र प्रवक्रया अनसुार 
प्रधानाध्यापक लनयशुक्त गररने छ । 

 १३) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन यो लनयम प्रारभभ हुँदाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक 
उपलनयम  १२) बमोशजम अको प्रधानाध्यापक लनयशुक्त नभएसभम त्यस्तो पदमा कायमै रहन सक्नेछ । 

 

 १४) काययसभपादन प्रलतवद्धता करार सभझौता गनुयपनेः शिक्षािाई प्रभावकारी बनाउन देहाय अनसुार काययसभपादन प्रलतवद्धता 
सभझौंताको प्रकृया अविभबन गनुयपनेछ ।  

 क)  सबै ववद्याियका प्रधानाध्यापकिे नगरपालिका प्रमखुसँग प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत, शिक्षा अलधकृतको रोहवरमा 
अलनवायय रुपमा आफ्नो र आफू मातहतका सबै शिक्षकहरुसँग कायय सभपादन प्रलतवद्धता, सभझौता गनुयपने छ ।  

 ख) कायय सभपादन प्रलतवद्धता सभझौता १ वषयको हनु ेछ । करार सभझौता अनसुार काम भए नभएको मूल्यांकन शिक्षा 
अलधकृतिे आलर्यक वषयको अन्त्यमा तयार गरी काययपालिका समक्ष पिे गनुयपने छ ।  

 ग) वावषयक काययसभपादन करारका सूचकहरु लनधायरण गने कायय नगर शिक्षा सलमलतिे तयार पारी नगरकायय पालिकामा पेि 
गनुय पनेछ ।  

 १५) कायय सभपादन मूल्यांकन र सजाय तर्ा परुस्कार 

 क) काययसभपादन करार गरेका र भएका शिक्षक तर्ा कमयचारीहरुको काययसभपादन क्षमताको आधारमा मलू्याङ्कन गरी 
काययसभपादनमा राम्रो नलतजा हालसि गने शिक्षक तर्ा कमयचारीिाई परुस्कृत गने र कमजोर नलतजा हालसि गने 
शिक्षक कमयचारीिाई दशण्डत गनुय पदयछ ।  

 ख) काययसभपादन करारका सूचकहरु तयार गदाय शिक्षकको सजृनशििता, पररवतयनशििताको ववकास हनु े प्रकारका 
सूचकहरु लनधायरण गनुय पनेछ ।  

 ग) काययसभपादन सभझौंताको मलू्याङ्कन, परुस्कार र सजाय नगरकाययपालिकािे तोके बमोशजम हनुछे ।  

५०. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकार  : प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुछे  : 

 क) ववद्याियमा िैशक्षक वातावरण, गणुस्तर र अनिुासन कायम राख्न,े 

 ख)  ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक, कमयचारी, ववद्यार्ी र अलभभावकहरू बीच पारस्पररक 
सहयोगको वातावरण लसजयना गने, 



 
 

 ग) ववद्याियमा अनिुासन, सच्चररत्रता, शििता कायम गनय आवयकयक काम गने, 

 घ)  शिक्षकहरूसँग परामिय गरी ववद्याियमा कक्षा सञ्चािन सभबन्धी काययक्रम तयार गने तर्ा त्यस्तो काययक्रम बमोशजम 
कक्षा सञ्चािन भए नभएको लनरीक्षण गने, 

 ङ)  ववद्याियमा सरसफाई, अलतररक्त वक्रयाकिाप आददको प्रबन्ध गने, गराउन,े 

 च) ववद्याियको प्रिासलनक काययको सञ्चािन तर्ा लनयन्त्रण गने, 

 छ)  ववद्याियमा ववद्यार्ी भनाय गने तर्ा परीक्षा सञ्चािन गराउने, 

 ज)  ववद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरण तर्ा अन्य प्रमाणपत्र ददन,े 

 झ) ववद्याियमा भए गरेका महत्वपूणय काम कारबाहीको अलभिेख राख्न,े 

 ञ)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे जानी जानी वा िापरवाही सार् कुनै काम गनायिे ववद्याियिाई हानी नोक्सानी पनय गएमा 
त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तिबबाट कट्टा गरी असिु गन,े 

 ट)  ववद्याियिे आफ्नै स्रोतमा लनयकु्त गरेका शिक्षक वा कमयचारीिे पदीय शजभमेवारी पूरा नगरेमा व्यवस्र्ापन सलमलतको 
लसफाररस बमोशजम अवकाि िगायतका अन्य ववभागीय कारबाही गने, 

 ठ) शिक्षक र कमयचारीिाई ददइएको सजायको अलभिेख राख्न े तर्ा त्यस्तो अलभिेख स्र्ानीय शिक्षा अलधकृत  तर्ा 
लनरीक्षकिे हेनय चाहेमा देखाउन,े 

 ड)  शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको आचरण र कायय सभपादन सभबन्धी प्रलतवदेन स्र्ानीय शिक्षा िाखा तर्ा व्यवस्र्ापन 
सलमलतमा पेि गने, 

 ढ)  शिक्षक वा कमयचारीिाई सजाय वा परुस्कार ददन े सभबन्धमा व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा स्र्ानीय शिक्षा िाखामा 
लसफाररस गने, 

 ण) नगर काययपालिकाबाट स्र्ायी लनयशुक्त एवं पदस्र्ापन भई आएका शिक्षकिाई हाशजर गराई ववषय र तह अनसुारको 
कक्षा शिक्षणमा खटाउन,े 

 त) मवहनामा कभतीमा एक पटक शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको बैठक बोिाई ववद्याियको प्राशज्ञक, भौलतक र िैशक्षक 
प्रिासन सभबन्धी ववषयमा छिफि गरी त्यसको अलभिेख राख्न,े 

 र्) नगरपालिकाबाट पूवय स्वीकृलत लिई अलत आवयकयक भएका ववषयमा ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको लनणयय गराई 
ववद्याियको स्रोतबाट तिब भत्ता खान े गरी शिक्षकको पद कायम गरी सो अनसुार पद स्वीकृलत भएका ववषयका 
शिक्षकको यस लनयमाविीमा व्यवस्र्ा भए बमोशजमको प्रवक्रया अपनाई पदपूती गरी करारमा लनयकु्त गने र यसरी 
लनयशुक्त भएका शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको तिब सभबन्धी प्रलतवदेन पाररत गनय व्यवस्र्ापन सलमलतमा पेि गन,े 



 
 

 द) ववद्यािय भवन तर्ा छात्रावासको हातालभत्र कुनै वकलसमको अवाशछछत वक्रयाकिाप हनु नददन,े 

 ध)  ववद्याियको प्रभावकारी संचािनको िालगवावषयक योजना बनाई व्यवस्र्ापन सलमलतबाट पाररत गरी कायायन्वयन गने, 
गराउन,े 

 न)  ववद्याियमा अध्ययन, अध्यापन सभबन्धी मालसक, अधय–वावषयक तर्ा वावषयक काययक्रम बनाई कायायन्वयन गने, गराउन,े 

 प) शिक्षक वा कमयचारीिाई तालिममा पठाउन व्यवस्र्ापन सलमलतबाट अनमुोदन गराई स्र्ानीय शिक्षा िाखामा पठाउन,े 

 फ)  ववद्याियमा नपेाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तर्ा पाठ्यपसु्तक िागू गन,े 

 ब)  व्यवस्र्ापन सलमलतिे ददएको लनदेिन तर्ा आफूिे पाएको अलधकार बमोशजम रकम खचय गने र आय व्ययको वहसाब 
राख्न ेतर्ा राख्न िगाउन,े 

 भ)  ववद्याियमा सञ्चािन हनु ेआवलधक परीक्षा लनयलमत तर्ा मया्यशेदत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउन,े 

 म)  कुनै शिक्षकिे अध्यापन गरेको ववषयमा िगातार तीन वषयसभम पन्र प्रलतित भन्दा बढी ववद्यार्ी असफि भएमा वा 
कुनै शिक्षकिे िापरवाही वा अनिुासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दईु वषयसभम तिब बृवद्ध रोक्का गने, 

 य)  ववद्याियमा लनयम बमोशजमको कक्षा लिन ेतर्ा शिक्षकिाई लिन िगाउन,े 

 र)  स्वीकृत दरवन्दीमा काययरत शिक्षक तर्ा कमयचारीको तिवी प्रलतवदेन पाररत गनय शिक्षा िाखामा पठाउन,े 

 ि)   ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य तोक्न,े 

 व) शिक्षा िाखा तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतिे ददएका लनदेिन पािन गने, गराउन,े 

 ि) ववद्याियको िैशक्षक प्रगलत सभबन्धी वववरण तर्ा तथ्यांक मन्त्राियद्वारा लनधायररत ढाँचा र समय लभत्र लनरीक्षकद्वारा 
प्रमाशणत गराई स्र्ानीय शिक्षा िाखामा पठाउन,े 

 ष)  ववद्याियको आफ्नो स्रोतबाट खचय बहेोने गरी लनयकु्त भएका शिक्षकहरूको कायय सभपादन मूल्याङ्कन फाराम भरी 
व्यवस्र्ापन सलमलतमा पेि गने, 

 स)  ववद्याियमा काययरत शिक्षक तर्ा कमयचारीको सभपशत्त वववरण फाराम लनधायररत समयमा भनय िगाई ववद्याियमा दताय 
गरी शिक्षा िाखा माफय त शिक्षक वकताबखानामा पठाउन,े 

 ह) ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, बीमा, सामाशजक 
सरुक्षाकोषको रकम सभबशन्धत लनकायमा पठाउन िगाउन,े 

 क्ष)  व्यवस्र्ापन सलमलतबाट स्वीकृत खररद योजना अनसुार मािसामन तर्ा सेवा खररद गने । 

 त्र) प्रधानाध्यापक स्र्ालनय तह, अलभभावक एवं ववद्यार्ीप्रलत शजभमेवार हनुेछ . यसका िालग  : 



 
 

१) अलभभावक एवं ववद्यार्ीको ववचार सवेक्षण गने, 

२) प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गणुस्तरीय शिक्षाको िालग ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमती र प्रधानाध्यापकिे शिक्षा  
अलधकृतसँग काययसभपादन करार गरे बमोशजम प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गणुस्तरीय शिक्षा प्रत्याभतू गनुयपने, 

३) शिक्षक एवं कमयचारीिाई  प्रधानाध्यापकप्रलत शजभमेवार बनाउन तर्ा गणुस्तरीय शिक्षाका िालग नगरकाययपालिका, शिक्षा 
सलमलत र शिक्षा अलधकृतिे प्रचलित काननु बमोशजम ददएका लनदेिन पािना गराउन तर्ा अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्धका िालग 
शिक्षकहरुसँग काययसभपादन करार गनुयपनेछ , 

४. ववद्याियको भौगोलिक क्षेत्र लभत्रका टुहरुा, अिपत्र परेका र बसेहारा, वविेष आवयकयकता भएका तर्ा अलतववपन्नतामा परी 
ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडेका बािवालिकािाई काययपालिका माफय त छात्रबृशत्त वा वविेष व्यवस्र्ा गरी वा 
लनजका अलभभावक वा संरक्षकिाई सघाई वािवालिकािाई  ववद्याियमा ल्याउन ु  प्रधानाध्यापकको शजभमेवारी हनुेछ .।  
ववद्यालर्यिाई अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ध हालसि हनु ेगरी लसकाउने र वटकाउन े दावयत्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको हनुछे , 

५. ववद्याियको प्राशज्ञक नेततृ्व गने, प्रवद्धनात्मक कायय गने । 

५१. माध्यलमक तहको ववद्याियमा सहायक प्रधानाध्यापक र तहगत संयोजक सभबन्धी व्यवस्र्ाः १) माध्यलमक तहको 
प्रधानाध्यापकिाई सहयोग प¥ुयाउन ववद्याियमा काययरतस्र्ायीशिक्षक मध्यबेाट उपिब्ध भए सभम परुुष प्रधानाध्यापक भए 
मवहिा र मवहिा प्रधानध्यापक भए परुुष लनयम ४९ को उपलनयम २ अनसुारको योग्यता भएका शिक्षकिाईप्रार्लमकता ददई 
ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे  सहायक प्रधानाध्यापक तोक्नछे । 

२) ववद्यािय ब्यवस्र्ापन सलमलतिे सभबशन्धत तहमा काययरत तिुनात्मक रुपमा योग्य र सक्षम शिक्षकिाई तहगत संयोजकको 
रुपमा तोकेर िैशक्षक गणुस्तर सधुार र आवयकयक ब्यवस्र्ापनको िालग शजभमवेारी प्रदान गनेछ । 

५२. ववद्यािय सहयोगी सभबन्धी व्यवस्र्ा  : ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे स्वीकृत दरवन्दीको अधीनमा रही ववद्यािय 
सहयोगीको न्यूनतम पाररश्रलमक तोकी व्यशक्त वा संस्र्ासँग करार गरी सेवा करारबाट कायय सभपादन गराउन ुपनेछ । 

५३. शिक्षक तर्ा कमयचारी छनौट सलमलतः  १) सामदुावयक ववद्याियमा करारमा शिक्षक वा कमयचारी लनयशुक्तका िालग 
लसफाररस गनय प्रत्यके ववद्याियमा देहाय वमोशजमको एक शिक्षक तर्ा कमयचारी छनौट सलमलत रहनेछ  : 

 क) ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको ववद्यािय व्यबस्र्ापन सलमलतको सदस्य–अध्यक्ष 

 ख) सभबशन्धतववद्यािय लनरीक्षक वा शिक्षा अलधकृत   –सदस्य 

 ग) प्रधानाध्यापक                       –सदस्य–सशचव 

घ)    सभबशन्धत ववषय वविेषज्ञ       २ जना  

नगरपालिकािे सचुीकृत गरेको वविेषज्ञहरुको सूचीबाट गोिाप्रर्ाका आधारमा वविेषज्ञ छनोट गररनेछ । 



 
 

 २) शिक्षक तर्ा कमयचारी छनौट सलमलतको सशचवािय सभबशन्धत नगर पालिकामा रहन ेछ । 

 ३) आयोगिे शिक्षक वा कमयचारी छनौट गने सभबन्धमा मापदण्ड लनधायरण वा काययववलधजारी गरेको भए शिक्षक छनौट 
सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा काययववलध पािना गनुय पनेछ । 

 ४) शिक्षक तर्ा कमयचारी छनौट सलमलतको बैठक सभबन्धी अन्य काययववलधसो सलमलत नगरपालिकाआफैिे लनधायरण गरेको 
काययववलधमा रवह लनधायरण गरे वमोशजम हनुेछ । 

५४. करारमा शिक्षक लनयशुक्त सभबन्धी व्यवस्र्ाः  १) स्वीकृत दरवन्दीमा स्र्ायी शिक्षक लनयशुक्त हनु नसकी तत्काि 
करारमा शिक्षक लनयशुक्त गनुय पने भएमा व्यवस्र्ापन सलमलतिे प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत माफय त आयोगबाट करारमा 
शिक्षक लनयशुक्तको िालग प्रकाशित भएको सूची माग गनुय पनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम माग गरेको सूची प्राप्त भए पलछ सूचीको क्रममा  रहेका उभमेदवारमध्येबाट क्रमाङकको 
आधारमा  व्यवस्र्ापन सलमलतिे बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िालग करारमा शिक्षक लनयशुक्त गनय सक्नेछ । 

 ३) उपलनयम  १) बमोशजम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका िालग कुनै उभमेदवार  नरहेमा वा सूचीमा समाविे भएका 
उभमेदवारिे शिक्षक पदमा लनयकु्त हनु लनवदेन नददएमा व्यवस्र्ापन सलमलतिे शिक्षक छनौट सलमलतको लसफाररसमा 
बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िालग योग्यता पगेुका कुनै व्यशक्तिाई करारमा शिक्षक लनयशुक्त गनय सक्नेछ । 

 ४) उपलनयम  २) वा  ३) बमोशजम करारमा शिक्षक लनयशुक्त गदाय शिक्षा िाखाबाट दरवन्दी ररक्त रहेको व्यहोरा प्रमाशणत 
गराएर ववषय लमल्ने गरी मात्र करारमा शिक्षक लनयशुक्त गनय सवकनछे । 

 ५) उपलनयम  ३) बमोशजम शिक्षक लनयशुक्त गनय कभतीमा पन्र ददनको सावयजलनक सूचना सभभाव्य सवै माध्यमवाट प्रकािन 
गनुयका सारै् वडा कायायिय नगरकाययपालिका र सभबशन्धत ववद्यािय समेतमा त्यस्तो सूचना टाँस्न ु पनेछ । यस्तो 
सचुना सभबशन्धत स्र्ानीय तहको वभे साईटमा समेत राख्न ु पनेछ । तर प्रसलुत ववदामा रहेको शिक्षकको सट्टामा 
शिक्षक लनयशुक्त गनुय पने भएमा ७ ददनको ववज्ञापन सचुना प्रकािन गनुय पनेछ । 

 ६) उपलनयम  ३) बमोशजम शिक्षक पदमा लनयकु्त हनु लनवदेन ददन े उभमदेवारिे आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्र लनवदेन सार् पेि गनुय पनेछ । 

 ७) ववद्याियिे यस लनयम बमोशजम करारमा शिक्षक लनयकु्त गरेको जानकारी शिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ र शिक्षा िाखािे 
सोको अलभिेख राखेको प्रमाण ववद्याियिाई ददन ुपनेछ । 

 ८) उपलनयम  २) वा  ३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन करारमा शिक्षक लनयकु्त भएको एक िैशक्षक सत्र सभम 
पलन ररक्त पदमा स्र्ायी पद पलुतय नभएमा व्यवस्र्ापन सलमलतिे एक  पटक को िालग मात्र अलधकतम एक वषयका 
िालग करारको भयाद र्प गनय सक्नेछ । 

 ९) उपलनयम  ८) बमोशजम करार गररएको जानकारी ववद्याियिे स्र्ानीय शिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ । 



 
 

 १०) यस लनयम वमोशजमको प्रवक्रया नप¥ुयाई शिक्षक लनयशुक्त गरेमा त्यस्तो लनयशुक्त बदर गरी सभबशन्धत प्रधानाध्यापकिाई 
ववभागीय कारबाही गररनेछ। 

५५. दरबन्दी नभएको पदमा शिक्षक वा कमयचारी लनयशुक्त वा सरुवा गनय नहनुेः  १) शिक्षक वा कमयचारीिाई दरबन्दी 
ररक्त नरहेको  वा दरवन्दी नभएको ववद्याियमा लनयशुक्त वा सरुवा गनुय हुँदैन । 

 २)ेे ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे ववद्याियको आवयकयकता अनसुार ववषयगत दरबशन्द हेरफेर गनुय पने भएमा नगरपालिका 
शिक्षा िाखाको सहमलत लिनपुनेछ ।  

 ३) उपलनयम  १) वा  २) ववपरीत कसैिे कुनै शिक्षक वा कमयचारी लनयशुक्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो शिक्षक वा कमयचारीको 
िालग तिब भत्ता बापत खचय भएको रकम त्यसरी लनयशुक्त वा सरुवा गने अलधकारीबाट असिु उपर गरी त्यस्तो 
अलधकारीिाई ववभागीय कारबाही गररनेछ  । 

५६. सरुवा सभबन्धी व्यवस्र्ा  :एउटै ववद्याियमा िगातार दि वषय भन्दा बढी समयसभम काययरत रहेकाशिक्षकिाई अको 
ववद्यािय र समाजको अवस्र्ा पवहचान र िैशक्षक गणुस्तर सधुारका िालग नगरकाययपालिकािे लनमायण गरेको काययववलध 
बमोशजम अन्तरववद्यािय सरुवा गररनेछ । काययववलध लनमायण गदाय शिक्षक महासंघको प्रलतलनलध सँग परामिय गनय 
सवकनेछ । सरुवा सभबन्धी अन्य व्यबस्र्ा लनभन बमोशजम हनुेछ ।  

 १) कुनै शिक्षकको सभबशन्धत तह र ववषय लमल्ने दरबन्दीमा अन्तर शजल्िा तर्ा अन्तर पालिका र आफ्नो नगरपालिकालभत्र 
सरुवा गदाय सभबशन्धत पालिका,गाउ÷नगर शिक्षा सलमलतको सहमलत र सभबशन्धत ववद्याियहरुको अनमुलत तर्ा सहमलत 
पत्रको आधारमा नगर शिक्षा अलधकृतिे सरुवाको िालग लसफाररस गने लनणययगनेछ । 

 २) राज्यकोेेषबाट तिव भत्ता खान ेगरी लनयशुक्त भएका कुनै पलन शिक्षक वा कमयचारीिाई आवयकयकता र औशचत्य अनसुार 
नगर शिक्षा सलमलतको लनणययानसुारनगरपालिकाक्षेत्रलभत्र जनुसकैु वखत सरुवा गनय सवकन ेछ ।  

 ३) अन्तर प्रदेि सरुवा संशघय तर्ा प्रादेशिक काननु बमोशजम गररनेछ । 

तर  कुनै ववद्याियमा काययरत शिक्षक असक्त भई सो स्र्ानमा लनजको उपचार हनु नसक्न ेव्यहोरा नेपाि सरकारिे तोकेको 
मेलडकि बोडय वा स्वीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरेमा लनजिाई जनुसकैु वखत पलन सरुवा गनय सवकनेछ । 

 ४) दरबशन्द लमिान गने क्रममा सरुवा गनुय पने भएमा नगरशिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरकाययपालिकािे गनय सक्न ेछ । 

 ५) दरबशन्द कटौलत गरर लमिान गनुयपने भएमा अस्र्ायी राहत र स्र्ायी शिक्षक मध्येबाट कलनष्ठताको आधारमा गररनेछ । 

        ६)नगर काययपालिका वा नगर शिक्षा सलमलतिे आवयकयता अनसुार आफ्नो क्षेत्र लभत्र अध्यापन वा अन्य िैशक्षक काममा 
शिक्षकिाई काम काजमािगाउन सक्नेछ । 

        ७) शिक्षक सरुवा गदाय शिक्षकको तह र अध्यापन गने ववषय लमिाउन ुपने छ । 

        ८) शिक्षक सरुवा गदाय देहाय बमोशजम मापदण्डका आधारमा गनुय पनेछ । 



 
 

 क)  तोवकएको शजभमेवारी तोवकएको समयलभत्र पूरा नगरेको भनी सभबशन्धत ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको लनणयय सवहत 
ववद्यािय लनरीक्षकबाट लसफाररस भएमा, 

 ख)  एउटा ववद्याियमा आवयकयकता भन्दा बढी एकै ववषयका शिक्षक भएमा, 

 ग)  दरवन्दी लमिान गने क्रममा तोवकएको मापदण्ड भन्दा बढी शिक्षक भएमा, 

 घ)  उपलनयम  ७) मा िेशखए बमोशजमको अवस्र्ा भएमा, 

 ङ)  ववपद्का कारणबाट ववद्यािय र ववद्यािय रहेको समदुाय नै अन्यत्र स्र्ानान्तरण गनुय पने अवस्र्ामा नगरपालिका वा 
नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्र्ापन सलमलतिे लसफाररस गरेमा, 

 च)  नैलतक आचरण तर्ा लनजको व्यशक्तगत अनिुासन िगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकिाई सो ववद्याियमा राशखरहँदा 
ववद्याियको िैशक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिन सक्न ेब्यहोरा ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतबाट लनणयय भई 
आएमा, 

 छ)  कुनै शिक्षकिे उत्कृि नलतजा ल्याउन सफि रहेको वा वविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्र्ामा उक्त सेवािाई अन्य 
ववद्याियमा उपयोग गनय आवयकयक देशखएमा, 

 ज)  पलत पशत्न दवैु शिक्षक रहेको अवस्र्ा भए सकभर एकै ववद्यािय वा वडा लभत्र पने गरी सरुवा गनुय परेमा । 

 झ)    शिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड काययपालिकािे तोके वमोशजम हनुेछ । 

 १०) स्र्ायी लनयशुक्त भएको एक वषय नपगुेको शिक्षक र अलनवायय अवकाि हनु एक वषय वा सो भन्दा कम अवलध बाँकी 
रहेको शिक्षकिाई सामान्यतया एक ववद्याियबाट अको ववद्याियमा सरुवा गररन ेछैन । 

 ११) उपलनयम  ७) बमोशजम सरुवा गदाय साधारणतया अपाङ्गता भएका शिक्षक शिशक्षका र मवहिािाई पायक पने स्र्ानमा 
सरुवा गररनेछ । 

 १२) शिक्षक सरुवा गदाय ववषय र दरबशन्द िाई  पवहिो प्रार्लमकता   ददइनछे । 

 १३) सरुवा भएको सात ददनलभत्र प्रधानाध्यापकिे सभबशन्धत शिक्षक वा कमयचारीिाई अनसुूची–१३ बमोशजमको ढाँचामा 
रमाना पत्र ददई सोको जानकारी सभबशन्धत ववद्यािय र शिक्षा िाखािाई समेत ददन ुपनेछ । 

५७. अन्तर स्र्ानीय तह शिक्षक सरुवा सहमती सभवन्धी  १) लनयम ५४ वमोशजम र अन्तर स्र्ानीय तह शिक्षक सरुवा हनु 
चाहन ेशिक्षकिे सरुवाको िालग अनसूुची–१४ बमोशजमको ढाँचामा शिक्षा अलधकृत समक्ष लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम अन्तरस्र्ानीय तह सरुवाको िालग लनवदेन ददने शिक्षकिाई सरुवा भई जान चाहेको ववद्यािय र 
सोसँग सभबशन्धत शिक्षा िाखा तर्ा आफू सेवारत ववद्यािय र शिक्षा िाखाको सरुवा सहमलतको लसफाररस आवयकयक 
पनेछ । 



 
 

तर ,सरुवा सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा नगर शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरे बमोशजम हनु ेछ ।  

 

पररच्छेद– १० 

छात्रवशृत्त तर्ा लनःिलु्क शिक्षा सभबन्धी व्यवस्र्ा 

५८. छात्रवशृत्तको व्यवस्र्ा गनुयपन े  :  १) संस्र्ागत ववद्याियिे देहाय बमोशजमका ववपन्न एवं लसमान्तकृत  ववद्यार्ीिाई 
छात्रवशृत्त उपिब्ध गराउन ु पनेछ । यसरी लसफाररस गदाय कभतीमा ५ प्रलतित बालिका अलनवायय रुपमा समाबेि 
गनुयपनेछ  : 

 क) ववद्यार्ीको पररवारको कुनै पलन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजयनको व्यवस्र्ा नभई जीवन लनवायह 
गनय न्यूनतम आवयकयक पने आभदानी नभई अलनवायय शिक्षाको िालग आवयकयक पने पाठ्यपसु्तक तर्ा कापीकिम 
जस्ता स्टेिनरी उपिब्ध गराउन नसक्न ेअवस्र्ामा रहेको, 

 ख)  भलूम सभबन्धी ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गावािाको हैलसयतिे राख्न पाउने अलधकतम हदवन्दीको तराई तर्ा उपत्यका, 
पहाडी र वहमािी क्षते्रमा क्रमिः पाँच, दि र पन्र प्रलतित भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको, वा 

 ग)   राविय योजना आयोगबाट पररभावषत भए बमोशजम लनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो भन्दा कम आभदानी भएको , 

 घ) अपाङ्खता भएका वािवालिका । 

२) उपलनयम  १) बमोशजम छात्रवशृत्त उपिव्ध गराउन ुअशघ ववद्याियिे त्यस्तो छात्रवृशत्तको िालग लनवदेन ददन ववद्याियमा 
सूचना प्रकािन गनुय पनेछ । 

५९. नामाविी साबयजलनक गनुयपने  :  १)लनयम ५८ बमोशजम छात्रवलृत उपिब्ध गराइएका लबद्यार्ीहरुको नाम, र्र, कक्षा तर्ा 
लनजको बाब ुआमाको नाम, र्र वतन सवहतको वववरण ववद्याियिे ववद्याियको सूचना पाटीमा टाँस गनर ्े ्ेेे ाेँ र 
ववद्याियको वभेसाईट भएमा त्यसमा राखी सावयजलनक गनुय पनेछ र त्यस्तो वववरण शिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजमको वववरण हेनय चाहन ेव्यशक्तिाई ववद्याियिे त्यस्तो वववरण लनःिलु्क हेनय ददन ुपनेछ । 

६०. बािबालिकािाई अलनवायय रुपमा ववद्याियमा पठाउन ु पने :  १) सबै अलभभावकिे पाँच वषय परुा भएका 
बाि.बालिकािाई  आधारभतु शिक्षाका िालग अलनवायय रुपमा ववद्यािय पठाउन ुपनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम आफ्नो क्षेत्रलभत्रका बािबालिकािाई ववद्यािय पठाए नपठाएको सभबन्धमा सभबशन्धत शिक्षा 
सलमलत, ववद्यािय लनररक्षक, तर्ा सामदुावयक ववद्याियका शिक्षक तर्ा कमयचारीिे अनगुमन तर्ा लनरीक्षण गनुय पनेछ । 

 ३) कुनै अलभभावकिे उपलनयम  १) बमोशजम बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाएको नदेशखएमा त्यस्तो अलभभावकिाई 
सभझाई बझुाई, वविेष सहयोग तर्ा प्ररेरत गरी त्यस्ता बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाउन िगाउन ुपनेछ । 



 
 

 ४) उपलनयम  ३) वमोशजम सभझाई बझुाई गदाय समेत बािबालिकािाई ववद्यािय  नपठाउने अलभभावकिाई स्र्ानीय तहवाट 
उपिब्ध गराउन ेसेवा सवुवधावाट वशञ्चत गनय सवकनछे । 

 ५) यस लनयम बमोशजम ववद्याियमा भनाय भएका ववद्यार्ीिाई ववद्याियिे लनःिलु्क अध्ययन गराउन ु पनेछ । 

 ६) ववद्यािय जान ेउमरे समूहका वािवालिकािाई अलनवायय रुपमा ववद्यािय भनाय अलभयान तर्ा काययक्रम तजुयमा गरी िाग ु
गने दावयत्व शिक्षा सलमलतको हनुेछ । 

 ७) लन  : िलु्क शिक्षा सभबशन्ध व्यवस्र्ा प्रदेि र संशघय काननु वमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

लबदा तर्ा काज सभबन्धी व्यवस्र्ा 

 

६१. शिक्षक तर्ा कमयचारीिे पाउन ेलबदाः  १) शिक्षक तर्ा कमयचारीिे देहाय बमोशजमका लबदाहरू  पाउनेछ  : 

 क) भैपरी आउन ेलबदा वषयभररमा छ ददन, 

 ख) पवय लबदा वषयभररमा छ ददन, 

 ग) लबरामी लबदा वषयभररमा बाह्र ददन, 

 घ) प्रसूती लबदा प्रसूतीको अशघ वा पलछ गरी िगातार हनु ेगरी अन्ठानब्ब ेददन, 

 ङ) प्रसूती स्याहार लबदा पन्र ददन, 

 च) वकररया लबदा पन्र ददन, 

 छ) असाधारण लबदा एक पटकमा एक वषयमा नबढाई नोकरीको जभमा अवलधमा बढीमा तीन वषय, 

 ज) अध्ययन लबदा शिक्षकको सेवाको सभपूणय  अवलधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वषय, 

 झ) बेतिवी लबदा बढीमा पाँच वषय । 

 २) भैपरी आउने लबदा र पवय लबदा आधा ददन पलन लिन सवकनेछ । यस्तो लबदा सशञ्चत हनु ेछैन । 

 ३) शिक्षक तर्ा कमयचारीिे लबरामी लबदा सशञ्चत गनय सक्नछे । शिक्षक तर्ा कमयचारीिे प्रत्येक वषय त्यस्तो लबदा 
लनरीक्षकबाट प्रमाशणत गराई राख्न ु पनेछ । कुनै व्यहोरािे शिक्षक तर्ा कमयचारी सेवाबाट अवकाि भएमा लनजको सशञ्चत 
लबरामी लबदा बापत लनजको पदालधकार रहेको पदमा खाइपाई आएको तिब स्केिको दरिे हनु आउन ेरकम लनजिे एकमिु 
पाउनेछ । 



 
 

 ४) कुनै ठूिो वा कडा रोग िागी उपचार गनय लबरामी लबदाबाट नपगु हनु ेभएमा स्वीकृत शचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी 
शिक्षक तर्ा कमयचारीिे पलछ पाउन ेववरामी लबदाबाट कट्टा हनु ेगरी बाह्र ददनसभम र्प लबरामी लबदा पेयककीको रूपमा 
त्यस्तो लबरामी भएको बखत लिन सक्नेछ । यसरी पेयककी लबदा लिएको शिक्षक वा कमयचारीको मतृ्य ु हनु गएमा 
त्यस्तो पेयककी लिएको लबदा स्वतः लमनाहा हनुछे । 

 ५) सशञ्चत लबरामी लबदाको रकम लिन नपाउँदै शिक्षक वा कमयचारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो सशञ्चत ववरामी लबदाको रकम 
लनजिे इच्छाएको वा नशजकको हकवािािे एकमिु पाउनेछ । 

 ६) प्रसलुत ववदामा बसेको मवहिा शिक्षकको सट्टामा ७ ददन े ववज्ञापन गरी ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे ववद्याियको 
आन्तररक श्रोतबाट व्यहोने गरर लनजको प्रसतुी ववदाको बाँकी अवलधभरका िालग करारमा शिक्षक लनयकु्ती गनुय पने छ 
तर लनजको तिब भत्तामा कुनै कटौती गनय पाईन ेछैन । 

 ७) कुनै परुुष शिक्षक वा कमयचारीको पत्नी प्रसूती हनेु भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कमयचारीिे प्रसूतीको अशघ वा पलछ गरी पन्र 
ददन प्रसूती स्याहार लबदा पाउनेछ । प्रसूती स्याहार लबदा बसेको शिक्षक वा कमयचारीिे पूरा तिब पाउनछे र यस्तो 
लबदा सेवा अवलध भरमा दईु पटकमात्र लिन पाइनछे । 

 ८)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे कुि धमय अनसुार आफै वकररया बस्न ुपरेमा वा त्यस्तो शिक्षक वा कमयचारीको वाव ुआमा, 
वाजे वज्यै, छोरा छोरी वा वववावहत मवहिा शिक्षक वा कमयचारीको सास ुससरुाको मतृ्य ुभएमा वा परुुष शिक्षकको 
हकमा लनजको पत्नीको तर्ा मवहिाको हकमा पलतको मतृ्य ु भएमा वकररया लबदा पाउनेछ । मवहिा शिक्षक वा 
कमयचारीको पलतिे वकररया बस्न ुपरेमा त्यस्तो मवहिा शिक्षक वा कमयचारीिे पलन वकररया लबदा पाउनछे । 

 ९) यस लनयम बमोशजम वकररया लबदा लिन े शिक्षक वा कमयचारीिे ववद्याियमा हाशजर भएको पन्र ददन लभत्र मतृ व्यशक्तको 
मतृ्य ुदतायको प्रमाणपत्र तर्ा मतृ व्यशक्तसँगको नाता देशखन ेप्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि 
नगने शिक्षक वा कमयचारीिे त्यस्तो अवलधको िालग पाएको रकम लनजिे पाउने तिब रकमबाट कट्टा गररनछे  । 

 १०) लबरामी परेको अवस्र्ामा बाहेक घटीमा पाँच वषय स्र्ायी सेवा अवलध नपगेुको शिक्षक वा कमयचारीिे असाधारण लबदा 
पाउन सक्न ेछैन । 

 ११) स्र्ायी सेवा पाँच वषय पगेुको शिक्षकिाई लनजिे अध्यापन गने ववषयमा एकतह मालर्को उच्च अध्ययनका िालग तिब 
सवहतको अध्ययन लबदा ददन सवकनेछ । 

 १२) उच्च अध्ययनका िालग लबदा स्वीकृत गदाय प्रत्येक शिक्षा सलमलतिे एक आलर्यक वषयमा आधारभतू तहको पवहिो र 
दोस्रो तहका िालग एक एक जना र माध्यलमक तहका िालग एक जनाको अध्ययन लबदा स्वीकृत गनय सक्नछे । 

 १३) अध्ययन लबदा ददंदा देहायको प्रवक्रया अबिभबन गररनेछः– 

 क)  अध्ययन लबदा स्वीकृलतका िालग नगरपालिकामा सावयजलनक रुपमा सूचना गरी इच्छुक शिक्षकको लनवदेन आह्वान गने, 



 
 

 ख)  लनवेदन ददने शिक्षकि े आफ्नो प्रलतबद्धता पत्र, अध्ययनपलछको आफ्नो शिक्षण लसकाइको योजना र व्यवस्र्ापन 
सलमलतको लसफाररस पेि गनुय पनेछ । त्यसरी पेि भएका प्रस्तावका आधारमा मनोनयनका िालग नाम छनौट गरी 
सूचना प्रकािन गने, 

 ग)  खण्ड  ख) बमोशजम मनोनयनका िालग छनौट भएका शिक्षकको नामाविी उपर उजूरी गने अवसर प्रदान गररने छ । 
उजूरीकतायको उजूरीका आधारमा अशन्तम नामाविी प्रकािन गरी अध्ययनका िालग अशन्तम नाम छनौट गने, 

 घ) अशन्तम नाम छनौटमा परेका शिक्षकिाई कवलुियतनामा गराई अध्ययनको अवलधका िालग अध्ययन लबदा स्वीकृत 
गररनेछ । यसरी अध्ययन लबदा स्वीकृत भएका शिक्षकिे प्रत्येक सेमिेर वा वावषयक परीक्षाको नलतजा सवहतको 
प्रलतवदेन शिक्षा िाखामा पिे गनुय पने, 

 ङ) अध्ययन लबदा पाएका शिक्षकिे आफूिे कबलुियत गरे अनसुारको प्रलतवदेन शिक्षा िाखामा बझुाउन ु पनेछ । 
अध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगलत नगने शिक्षकको लबदा स्वीकृत भएको अवलध समाप्त नहुँदै रद्द गनय सवकनेछ । 

 च)  लबदा रद्द भएमा त्यस्ता शिक्षकबाट अध्ययन अवलधभर पाएको तिब असिु गररने छ । 

 १४)      बेतिवी लबदा देहायका अवस्र्ामा ददइनछेः – 

 क)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीको पलत वा पत्नी ववदेि शस्र्त नपेािी राजदूतावास वा लनयोगमा खवटई गएको प्रमाण सवहत 
त्यस्तो शिक्षकिे बेतिवी लबदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नोकरी अवलधभर पाँच वषयसभम, 

 ख)  कुनै शिक्षक मटुु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण िामो उपचारमा बस्न ुपने भए वा मिुकुलभत्र वा बावहर 
गई उपचार गराउन ु पनै भलन मेलडकि बोडयबाट लसफाररस भएमा काययपालिकािे एक पटकमा एक वषय र नोकरी 
अवलधभरमा बढीमा तीन वषयसभम ददन सक्नेछ । 

 १५) बेतिवी लबदाको अवलध लनजको सेवा अवलधमा गणना गररने छैन । 

 १६) भैपरर आउन ेलबदा, पवय लबदा, लबरामी लबदा, वकररया लबदा, प्रसूती लबदा, प्रसूलत स्याहार ववदा बस्न ेशिक्षक तर्ा कमयचारीिे 
पूरा तिब पाउनेछ । 

 १७) असाधारण र बेतिबी लबदामा बसेको शिक्षक वा कमयचारीिे तिब पाउन ेछैन । 

 १८) यस लनयम बमोशजमको असाधारण लबदा, अध्ययन लबदा र वतेिवी लबदा बाहेकका अन्य लबदाहरु अस्र्ायी शिक्षक र 
राहत शिक्षकिे समेत पाउनछेन ्। 

६२. लबदा ददन ेअलधकारीः  १) प्रधानाध्यापकको लबदा व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्षिे र शिक्षक वा कमयचारीको लबदा 
प्रधानाध्यापकिे स्वीकृत गनेछ । 

तर, एक पटकमा तीन ददनमा नबढाई पवय वा भैपरी आउने लबदा प्रधानाध्यापक आफैिे लिन सक्नेछ । सो भन्दा बढी पवय वा 
भैपरी आउने लबदा लिन ुपरेमा प्रधानाध्यापकिे व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्षिाई जानकारी ददन ुपनेछ । 



 
 

 २) उपलनयम  १) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन शिक्षक वा कमयचारीको असाधारण लबदा, बेतिवी लबदा र अध्ययन 
लबदा व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररसमा प्रमखु प्रसािकीय अलधकृतिे स्वीकृत गनेछ । 

६३. लबदा नलिएको ददन सेवा अवलधमा गणना नहनुःे शिक्षक वा कमयचारीिे लबदा नलिई ववद्याियमा अनपुशस्र्त भएको ददन 
लनजको सेवा अवलधमा गणना हनु ेछैन । 

६४. अस्र्ायी शिक्षक वा कमयचारीको लबदाको रकम सभबन्धमा  : अस्र्ायी शिक्षक वा कमयचारीिे वष े वा वहउँदे लबदा 
उपभोग गनय नपाउँदै अवकाि पाएमा दि मवहनािाई वावषयक काम गरेको अवलध मानी दामासाहीिे काम गरेको 
अवलधको लबदा रकम पाउनेछ । 

६५. लबदा सहलुियत मात्र हनुःे लबदा अलधकारको कुरा नभएर सहलुियत मात्र हनुेछ । 

६६. काज तर्ा दैलनक भ्रमण भत्ताः  १) ववद्यािय वा अध्यापन सभबन्धी कामको िालग नगर काययपालिकाको आदेिानसुार 
कुनै सभा, सभमेिन वा सेलमनारमा खवटन े शिक्षक वा कमयचारीिे सोही आदेिमा तोकेको अवलधसभमको िालग काज 
पाउने छ । 

 २) ववद्याियको कामको िालग शिक्षक वा कमयचारीिे प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकिे व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्षको 
लिशखत अनमुलत लिई बढीमा एक हप्तासभम काजमा जान सक्नछे । 

 ३) सरुवा भएको शिक्षक वा कमयचारीिाई सरुवा भएको ववद्याियमा हाशजर हनु जाँदा तोवकएको दरमा दैलनक तर्ा भ्रमण 
भत्ता बापतको रकम रमाना ददने ववद्याियिे आफ्नै कोषबाट ददन ुपनेछ । 

तर आफ्नो स्वचे्छािे सरुवा भई जाने शिक्षक वा कमयचारीिे यस उपलनयम बमोशजम दैलनक तर्ा भ्रमण भत्ता बापतको रकम 
पाउने छैन । 

६७. यस पररच्छेदको व्यवस्र्ा िागू नहनु े  : यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्र्ागत 
ववद्याियको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी सामदुावयक ववद्याियमा लनयकु्त शिक्षकको सभबन्धमा यस 
पररच्छेदको व्यवस्र्ा िागू हनु ेछैन । त्यस्ता शिक्षकिे ववद्याियद्वारा तोके बमोशजम लबदाको सवुवधा पाउन ेछन ्। 

६८. शिक्षक तर्ा ववद्यािय कमायचारी सजाय सभबन्धी व्यवस्र्ाM संघीय काननुिे व्यवस्र्ा गरे वमोशजम हनुछेसारै् ववद्यािय 
सहायक कमयचारी, ववद्यािय सहयोगी र प्रारशभभक बािववकास सहजकतायहरुिाई नगरकाययपालिकािे पाररश्रलमक र्प 
गनय सक्नछे । 

 

 

 

 

 



 
 

पररच्छेद–१२ 

ववद्याियको शचन्ह, नामाकरण तर्ा अन्य व्यवस्र्ा 

 

६९. ववद्याियको शचन्हः ववद्याियको शचन्ह षट्कोणको हनेुछ । ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे लनणयय गरी सो षट्कोणको 
बीचमा आफ्नो ववद्याियको छुटै्ट शचन्ह राख्न सक्नछे । 

७०. ववद्याियको नामाकरण  :  १) समाज तर्ा रािकै िालग उल्िेखनीय योगदान गने वा ऐलतहालसक व्यशक्त, देवी देवता, 
तीर्यस्र्ि वा प्राकृलतक सभपदा आददको नामबाट नेपािीपन झल्कन ेगरी ववद्याियको नामाकरण गनुयपनेछ ।. 

 २) प्राववलधक शिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलत पाएको सामदुावयक ववद्याियिे आफ्नो ववद्याियको नामको पछालड कोिकमा 
प्राववलधक शिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलत प्राप्त ववद्यािय भनी र्प गनय सक्नेछ । 

 ३) नयाँ खोलिन े ववद्याियको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनय चाहन े व्यशक्तिे देहाय बमोशजमको रकममा नघट्न े गरी 
नगरपालिकािे तोवकददएको रकम बरावरको नगद , घर वा जग्गा ववद्याियको नामाकरण गने प्रयोजनको िालग भनी 
एकमिु ववद्याियिाई सहयोग गरेमा सो ववद्याियको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यशक्तको नामबाट सञ्चािन गनय 
सवकनेछ  : 

 क)  माध्यलमक ववद्याियको िालग पचास िाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा, 

 ख)  आधारभतू ववद्याियका िालग पैंतीस िाख रूपैयाँ वा सो मलू्य बराबरको घर वा जग्गा, 

 ४) पवहल्यै नामाकरण भईसकेको ववद्याियको नामसँग जोडेर ववद्याियको नामाकरण गनय चाहने व्यशक्तिे उपलनयम  ३) वा  
४) बमोशजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा ववद्याियिाई सहयोग गरी पवहिेको नाम पछालड आफूिे 
प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्नछे । 

 ५) एउटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारका एकभन्दा बढी व्यशक्तिे उपलनयम  ३) वा  ४) बमोशजमको रकम वा घर वा जग्गा 
ववद्याियिाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यशक्तहरूको लनणययबाट बढीमा दईुजनासभमको नामबाट ववद्याियको नामाकरण गनय 
र अन्य व्यशक्तको नाम ववद्याियमा देशखन ेगरी राख्न सवकनछे । 

 ६) उपलनयम  ३),  ४) र  ५) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै व्यशक्त, स्मारक वा ऐलतहालसक चीजवस्तकुो 
नामबाट ववद्याियको नामाकरण भएको ववद्याियिाई कसैिे जलतसकैु रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरे पलन त्यस्तो 
ववद्याियको नामाकरण पररवतयन गररने छैन । 

तर त्यस्तो ववद्याियिाई कुनै व्यशक्तिे कक्षा कोठा र्प गनय, पसु्तकािय भवन वा छात्रावास लनमायण गनय रकम सहयोग गरेमा 
त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गने व्यशक्तको नामबाट नामाकरण गनय सवकनेछ । 

 ७) यस लनयम बमोशजम ववद्याियको नामाकरण नगरसभािे गनेछ । 



 
 

७१.राविय गान गाउन ुपने  : ववद्यािय खिेुको प्रत्यके ददनको प्रारभभ र ववलभन्न समारोहमा राविय गान गाउन ुपनेछ । 

७२. झण्डोत्तोिन गनुय पने  : ववद्याियमा मनाइन ेप्रत्यके समारोहको प्रारभभमा राविय झण्डोत्तोिन गनुय पनेछ । 

७३. ववद्यार्ीको पोिाक  : ववद्याियिे ववद्यार्ीको िालग एकै वकलसमको, कम खशचयिो, साधारण, रावियता झल्काउन े र 
हावापानी सहुाउँदो पोिाक तोक्न सक्नछे । ववद्याियिे पोिाक खररद गने स्र्ान वा पसि तोक्न पाउन ेछैन । 

 

पररच्छेद–१३ 

ववद्याियको सभपशत्त संरक्षण सभबन्धी व्यवस्र्ा 

 

७४. ववद्याियको सभपशत्तको सरुक्षा  :  १) ववद्याियको नाममा रहेको सभपशत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दावयत्व व्यवस्र्ापन 
सलमलत र प्रधानाध्यापकको हनेुछ । 

 २) सामदुावयक ववद्याियको नाममा रहेको उपलनयम १ वमोशजमको सभपशत्तको वववरण शिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ र सो 
को िगत संकिन तर्ा अध्यावलधक गने शजभमेवारी शिक्षा िाखाको रहनछे । 

 ३) सामदुावयक ववद्याियको नाममा रहेको सभपशत्तको अध्यावलधक वववरण शिक्षा िाखािे वावषयक रुपमा सावयजलनक गनेछ । 

७५. ववद्यािय सभपशत्त संरक्षण सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार सभवन्धमा  : ववद्यािय सभपशत्त संरक्षण सलमलतको काम, 

कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछः 

 क) ववद्याियको नाममा प्राप्त भई दताय हनु बाँकी रहेको जग्गा दताय गने व्यवस्र्ा लमिाउने 

 ख)  ववद्याियको नाममा रहेको सभपशत्तिाई अलधकतम फाइदा हनु ेकाममा प्रयोग गनय व्यवस्र्ापन सलमलतिाई लनदेिन ददन,े 

 ग) ववद्याियको नाममा रहेको जग्गाको आभदानी असूि उपर गने व्यवस्र्ा लमिाउने, 

 घ) ववद्याियको सभपशत्त कसैबाट हानी–नोक्सानी हनु गएमा सो भराउने व्यवस्र्ा गने, 

 ङ) ववद्याियको ववकास गने काममा बाहेक ववद्याियको नाममा दताय भएका जग्गा वा अन्य सभपशत्त बचेववखन वा 
स्वालमत्व हस्तान्तरण गनय नददन,े 

 च) ववद्याियको जग्गा संरक्षण गनय व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा प्रधानाध्यापकिाई सहयोग गने । 

७६. ववद्याियको नामको जग्गा लबक्री गनय वा लधतो राख्न नहनु े :   १) ववद्याियको नामको जग्गा लबक्री वा लधतो राख्न 
पाइन ेछैन । 



 
 

७७.   ववद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहनु े :  १) ववद्याियको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गनय पाइने छैन तर 
ववद्याियको छेउछाउको केही जग्गा सट्टापट्टा गदाय ववद्याियिाई वहत हनुे भनी व्यबस्र्ापन सलमलतिे लनणयय गरेमा औशचत्य हेरी 
नगरकाययपालिकाको स्वीकृलतबमोशजम हनुेछ ।  

७८. ववद्याियको नाममा सभपशत्त राख्न ुपने  :  १) सामदुावयक ववद्यािय र िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालित ववद्याियिे 
ववद्याियको अचि सभपशत्त ववद्याियको नाममा रशजिेिन पाररत गनुय पनेछ । 

 २) कभपनीको रूपमा सञ्चालित संस्र्ागत ववद्याियिे ववद्याियको अचि सभपशत्त कभपनीको स्वालमत्वमा राख्न ुपनेछ । 

७९. लनजी िैशक्षक गठुी अन्तगयत गररएको िगानी हस्तान्तरण गने सभबन्धी व्यवस्र्ा :लनजी िैशक्षक गठुी वा त्यस्ता गठुीका 
सञ्चािकिे आफ्नो िगानीको पूरै वा आंशिक वहस्सा ववद्यािय सञ्चािनमा वाधा नपने गरी आफ्नो उत्तरालधकारीको रुपमा 
लनयकु्त गरेको गदुठयारिाई प्रचलित कानून बमोशजम हस्तान्तरण गनय सक्नेछ । 

८०. लमनाहा ददन सक्नःे प्राकृलतक ववपद् वा काव ुबावहरको पररशस्र्लतिे गदाय सामदुावयक ववद्याियको सभपशत्त हानी नोक्सानी 
हनु गएको प्रमाशणत हनु आएमा वीस हजार रूपैयाँसभमको भए प्रधानाध्यापकको लसफाररसमा व्यवस्र्ापन सलमलतिे, पचास हजार 
रूपैयाँसभमको भए व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररसमा काययकारी अलधकृतिे, एक िाख रूपैयाँसभमको भए अध्यक्ष वा प्रमखुिे 
लमनाहा ददन सक्नछे । सोभन्दा बढी रकम लमनाहा ददन ु परेमा नगर काययपालिकाको लसफाररसमा नगरसभािे लमनाहा ददन 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेद १४ 

ववद्याियिाई ददइन ेअनदुान तर्ा अन्य व्यवस्र्ा 

 

८१. ववद्याियिाई अनदुान ददन े :  १) सामदुावयक ववद्याियिाई नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा नगरपालिकाबाट 
ववद्याियको िालग प्राप्त रकम नगर काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा स्वीकृत गराई मालसक रुपमा ववद्यािय संशचत कोषमा 
पठाउन ेव्यवस्र्ा लमिाउन ेछ । 

 २) ववद्याियको आन्तररक आय समेतिाई अध्ययन गरी ववद्याियिाई देहायका आधारमा अनदुान बाँडफाँट गररन ेछ . 

 क) ववद्याियको ववद्यार्ी संख्या, 

 ख) ववद्याियको शिक्षक संख्या, 

 ग) ववद्याियको परीक्षाको पररणाम, 

 घ)   ववद्याियको आलर्यक अवस्र्ा । 



 
 

ङ) ववद्याियिे परुा गनुय पने न्यनुतम पूवायधारहरुहरुको अवस्र्ा  : ३) ववद्याियको पूवायधार ववकास गने प्रयोजनका िालग नगर 
काययपालिकािे ितय तोकी सावयजलनक िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई समते अनदुान ददन सक्नेछ । 

८२. सभबशन्धत काममा खचय गनुय पनःे ववद्याियिाई प्राप्त रकम जनु कामको िालग खचय गनय लनकासा भएको हो सोही काममा 
मात्र खचय गनुय पनेछ । खचय हनु नसकेको रकमको बारेमा शिक्षा िाखािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

८३. स्र्ानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्र्ा गनुय पने  :  १) ववद्याियिे ववद्याियको भवन, फलनयचर र अन्य काययको िालग 
स्र्ानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्र्ा गनुय पनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम स्र्ानीय स्रोतबाट भवन लनमायणको िालग रकम नपगु्ने भएमा नगर काययपालिकािे जनसहयोगिाई 
प्रोत्साहन गने गरी सामदुावयक ववद्याियिाई आवयकयक रकम अनदुान ददन सक्नेछ । 

 ३) संस्र्ागत ववद्याियिे उपलनयम  १) बमोशजमको काययको िालग ववद्यार्ीबाट सहयोगको नाममा िलु्क उठाउन पाउने छैन 
। 

पररच्छेद–१५ 

ववद्याियको बजटे, आय व्ययको िेखा तर्ा अन्य व्यवस्र्ा 

 

८४. ववद्यािय संचािन कोषको सञ्चािन  :  १) प्रत्यके ववद्याियमा ववद्याियको सभपूणय आभदानीहरु जभमा गने गरी एक 
ववद्यािय संचािन कोष रहनेछ । 

 २) ववद्याियिे संचािन कोषमा जभमा भएको रकम व्यवस्र्ापन सलमलतको लनणयय बमोशजम खचय गनुय पनेछ । 

 ३) ववद्यािय संचािन कोषको सञ्चािन व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष वा सोही सलमलतिे तोकेको व्यवस्र्ापन सलमलतको 
सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयकु्त दस्तखतबाट हनुेछ । 

 ४) उपलनयम  ३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन माध्यलमक ववद्यािय संचािन कोषको सञ्चािन प्रधानाध्यापक र 
िेखासभबन्धी काम गने शिक्षक वा कमयचारीको संयकु्त दस्तखतबाट  गररनछे । 

 ५)ववद्यािय संचािन कोषको वहसाब–वकताब िेखा राख्न,े बरेुज ुफछययौट गने काम प्रधानाध्यापक र िेखा सभबन्धी काम गने 
कमयचारीको हनुछे । 

 ६) ववद्याियको कायय सञ्चािनको िालग ववद्यािय संचािन कोषको रकम शिक्षा िाखािे तोवकददएको नशजकैको कुनै बैंकमा 
खाता खोिी जभमा गनुय पनेछ । 

 ७)ववद्याियको सभपूणय खचय ववद्यािय संचािन कोषमा जभमा भएको रकमबाट व्यहोररनछे । 



 
 

८५. बजटे तयार गन े  :  १) लनयम ८३ मा जसेकैु िेशखए पलन प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक वषय को असारमसान्त लभत्र 
आगामी वषयको बजेट तयार गरी व्यवस्र्ापन सलमलतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रलत शिक्षा िाखामा समयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

८६. ववद्याियको आय व्ययको िेखाः  १) ववद्याियको आय व्ययको िेखा अनसूुची—१५ बमोशजमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । 

 २) ववद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, भरपाई िगायत आवयकयक कागजात राख्न ेकाम ववद्याियको िेखा सभबन्धी काम 
गने शिक्षक वा कमयचारीको हनुेछ । 

 ३) उपलनयम  २) बमोशजम कागज प्रमाशणत गराई राख्न,े राख्न िगाउन ेशजभमेवारी प्रधानाध्यापकको  हनुछे । 

 ४) उपलनयम  १) बमोशजमको आय व्ययको िेखा राख्दा ववद्याियको काम कारबाहीको वास्तववक शस्र्ती र्ाहा हनु ेगरी 
मािसामानहरूको खररद लबक्री र ववद्याियको नगदी, शजन्सी, जायजेर्ा दावयत्व आददको ववस्ततृ वववरण स्पि रूपिे 
खोिेको हनु ुपनेछ । 

 ५) ववद्याियको नगदी, शजन्सी, जायजरे्ामा कुनै वकलसमको वहनालमना, हानी–नोक्सानी वा िापरबाही हनु नपाउने गरी सरुशक्षत 
राख्न ेर सोको िगत राख्न ेतर्ा राख्न िगाउन ेदावयत्व प्रधानाध्यापकको हनुेछ । 

 ६) प्रधानाध्यापक र िेखा सभबन्धी काम गनय शजभमेवारी तोवकएको शिक्षक वा कमयचारीिे ववद्याियको आय व्ययको प्रलतवदेन 
शिक्षा िाखािे तोकेको अवलध लभत्र मालसक वा तै्रमालसक रूपमा सो िाखामा पठाउन ु पनेछ । 

८७. िेखा परीक्षण गराउनःे   १) व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकिे प्रत्यके वषय नगर काययपालिकाको 
कायायियबाट सूशचकृत र शिक्षा िाखावाट तोकेकोदतायवािा िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

 २) िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रधानाध्यापकिे ववद्याियको आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे मागेको बखत जाँच्न 
ददनपुनेछ र लनजिे कैवफयत तिब गरेको कुराको यर्ार्य जवाफ समेत सरोकारवािािाई ददन ुपनेछ । 

 ३) ववद्याियको आय व्ययको िेखा नगर काययपालिकाको कायायियबाट खटाइएको कमयचारीिे जनुसकैु बखत जाँचबझु गनय 
सक्नेछ । यसरी जाँचबझु गदाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरेको वववरण देखाउन ु प्रधानाध्यापक, िेखाको 
शजभमेवारी प्राप्त शिक्षक वा कमयचारीको कतयव्य हनुछे । 

 ४) यस लनयम बमोशजम िेखापरीक्षकिे ववद्याियको िेखा परीक्षण गने लसिलसिामा अन्य कुराका अलतररक्त ववद्याियको 
आभदानी र खचयका बारेमा ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतका पदालधकारीहरुसँग छिफि गरी आफ्नो प्रलतवदेन तयार 
गनुय पनेछ । 

 ५) यस लनयमाविी बमोशजम ववद्याियसँग स्वार्य रहेको व्यशक्तिे वा ववद्यािय व्यवस्र्ापनका अध्यक्ष, सदस्य तर्ा 
प्रधानाध्यापकको नशजकको नातेदारिे ववद्याियको िेखा परीक्षण गनय पाउन ेछैन । 



 
 

८८. प्रलतवदेन पिे गनुय पने  : िेखापरीक्षकिे ववद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपलछ देहायका कुराहरू खिुाई सो सभबन्धी 
प्रलतवदेन तयार गरी व्यवस्र्ापन सलमलत र शिक्षा िाखामा एक–एक प्रलत पठाउन ुपनेछः– 

 क) सोलधएका र कैवफयत तिब भएका कुराको जवाफ यर्ािीघ्र भए नभएको, 

 ख) पेि भएको आय व्ययको वहसाब ररतपूवयक भए नभएको, 

 ग) आय व्ययको से्रस्ता कानून बमोशजम राखे नराखेको, 

 घ) ववद्याियको आय व्ययको िेखा यर्ार्य रूपमा देशखन ेगरी वासिात दरुुस्त भए नभएको, 

 ङ) कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे कानून ववपरीत कामकाज वा बेवहसाब गरे नगरेको, 

 च) ववद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद भए नभएको, 

 छ) ववद्याियिाई जनु कामका िालग लनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे निेखेको, 

 ज) ववद्याियको सभपशत्त दरुुपयोग गरे, नगरेको 

 झ) िेखा परीक्षकिे मनालसव र आवयकयक सभझेको अन्य कुरा । 

८९. ववद्याियको कामको सामाशजक परीक्षण गनेः सामदुावयक ववद्याियिे आफ्नो कामको सामाशजक परीक्षण गनयपनेछ,  

ख)सामाशजक परीक्षण सलमलतको गठन कतयव्य र अलधकार नगर शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरेको काययववलध अनसुार हनेु छ । 

९०. बरबझुारर् गने  :  १) ववद्याियको नगदी, शजन्सी मािसामानको िगत, से्रस्ता राख्न े शजभमा लिएको शिक्षक वा 
कमयचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट ववद्यािय छोडी जान ेभएमा आफ्नो शजभमा रहेको नगदी, शजन्सी मािसामानको 
बरबझुारर् सामान्यतया ७ ददनलभत्र ववद्याियमा गनुय पनेछ । 

 २) उपलनयम  १) बमोशजम बरबझुारर् नगने शिक्षक तर्ा कमयचारीिाई बरबझुारर् नगरेसभम सरुवा भएको ववद्याियमा जान 
रमानापत्र ददइने छैन । सारै् लनजिे कुनै रकम वा मािसमान वहनालमना गरेको रहेछ भन ेसो बापतको रकम लनजिे 
पाउने जनुसकैु रकमबाट असूि उपर वा सोधभनाय गररनछे । 

९१.शिक्षक तर्ा कमयचारीको तिब, भत्ता र अन्य सवुवधा संधीय कानून अनसुार हनुछे । 

९२. शिक्षक तर्ा कमयचारीका लनवतृ्रीभरण, उपदान, उपचार खचय र अन्य व्यवस्र्ा संधीय कानून अनसुार हनुेछ । 

९३.शिक्षक तर्ा कमयचारीका अवकास सभबन्धी व्यवस्र्ा संधीय कानून अनसुार हनुछे । 

९४. ववद्याियको वलगयकरण संधीय कानूनिे तोकेको मापदण्ड अनसुार  हनुछे । 

९५. ववद्यािय िलु्क सभबन्धी व्यवस्र्ा संधीय कानूनिे बनाएको मापदण्ड अनसुार हनुेछ । 



 
 
 

पररच्छेदः१६ 

संस्र्ागत ववद्याियको अनमुलत, मापदण्ड लनधायरण, अनगुमन, मलू्याङ्कन र लनयमनसभबन्धी व्यवस्र्ा 

९६.  संस्र्ागत ववद्यािय सञ्चािन गनय तोवकए बमोशजम अनमुती वा स्वीकृती लिन ुपनेछ । 

९७.  संस्र्ागत ववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलत  :  १) संस्र्ागत ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्र्ापन गनयका िालग 
प्रत्यकेववद्याियमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत रहनछेः– 

 क) ववद्याियको संस्र्ापक वा िगानीकतायहरू मध्यबेाट सभबशन्धत ववद्याियिे उपिब्ध भए सभम  लसफाररस गरेका ३ जना 
ब्यशक्तहरु मध्येवाट नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत      – अध्यक्ष 

 ख) सभबशन्धत स्र्ानीय तहको शिक्षा अलधकृत वा लनजिे तोकेको िाखाको कमयचारी एकजना  – सदस्य 

 ग) अलभभावकहरूमध्यबेाट कभतीमा एक जना मवहिा पने गरी ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे मनोलनत गरेको दईु जना  
                –सदस्य 

 घ) ववद्याियिे लसफाररस गरेका कशभतमा ३ जना स्र्ानीय शिक्षा प्रमेी वा समाजसेवीहरूमध्येबाट वडा शिक्षा सलमलतबाट 
मनोलनत गरेको एकजना                –सदस्य 

  ङ) वडा अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सदस्य एकजना                   – सदस्य  

 च) सभबशन्धत ववद्याियका शिक्षकहरूिे आफूहरूमध्यबेाट छानी पठाएको एकजना          –सदस्य 

 छ) ववद्याियको प्रधानाध्यापक               – सदस्य–सशचव 

 २) उपदफा  १) को  क), ग) र  घ) बमोशजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीन वषयको हनेुछ  

९८. संस्र्ागत ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार  : 

 १) संस्र्ागत ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारदेहाय बमोशजम हनुेछः– 

 क) ववद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािनगने, 

 ख) ववद्याियको िालग आवयकयक भौलतक साधनको व्यवस्र्ा गने, 

 ग) ववद्याियको चि, अचि सभपशत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 

 ङ)  नेपाि सरकारर नगरपालिकािे तोके बमोशजमको पाठ्यक्रम तर्ा पाठ्यपसु्तक िागू गने गराउन े 

 च) प्रचलित काननु बमोशजम योग्यता पूरा गरेका व्यशक्तिाई शिक्षक पदमा लनयशुक्त गने, 



 
 

 छ) शिक्षक तर्ा कमयचारीको न्यूनतम तिब, सेवा सवुवधा तोक्न,े, 

 ज)  अनिुासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गने, 

 झ)  काननुमा उल्िेशखत व्यवस्र्ाका अलतररक्त नगरपालिकावाट जारी शिक्षाके्षत्रसगँ सभबशन्धत सवै नीलत,लनयम, तर्ा 
लनदेिनहरूको पािना गने; 

 २) िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन भएका ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्र्ापन सभबन्धी व्यवस्र्ा तोवकए बमोशजम 
हनेुछ । 

९९. संस्र्ागत ववद्याियिे छात्रवशृत्त उपिब्ध गराउन ु पने  :  १) संस्र्ागत ववद्याियिे ववद्याियमा भनाय भएका कूि 
ववद्यार्ी संख्याको कभतीमा दि प्रलतितमा नघट्न े गरीतोवकए बमोशजम आलर्यक रुपमा ववपन्न, अपाङ्गता भएकाहरु, 

मवहिा, दलित ववद्यार्ीहरुिाई छात्रवशृत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ । छात्रवशृत्त ववतरणको यर्ार्य जानकारी सभवशन्धत 
वडा सलमलत र गाउँपालिका शिक्षा िाखा समक्ष बझुाउन ुपने छ ।  

 २) छात्रवशृत्त प्राप्त गने ववद्यार्ीहरुको छनौटको िालग आधार, ितय र प्रकृया ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतबाट स्वीकृत गराई 
सावयजलनक समेत गनुय पनेछ र सलमलतिे छात्रवशृत्तको िालग छनौटको नलतजा आधार सवहत सावयजलनक गनुय पनेछ । 

 ३) संस्र्ागत ववद्याियहरुको गणुस्तर अलभववृद्धमा आवयकयक सेवा र टेवा पगु्न ेगरी आवयकयक सहजीकरण गररन ेछ ।  

१००. शिक्षकको न्यूनतम पाररश्रलमक र पूवायधारको मापदण्ड तोक्न े  : नगर शिक्षा सलमलतिे संस्र्ागत ववद्याियका 
शिक्षकहरुको न्यूनतम पाररश्रलमक र न्यूनतम पूवायधारको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ ।  

१०१. अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन  :संस्र्ागत ववद्याियको गणुस्तर कायम राख्न नगरपालिका वा नगर शिक्षा सलमलत िे जनुसकैु 
समयमा अनगुमन गनय, लनदेिन ददन सक्नछे । यसरी प्राप्त लनदेिन कायायन्वयन गनुय संस्र्ागत ववद्याियको अलनवायय 
दावयत्व हनुेछ ।  

१०२. अनुे ुमलत वा स्वीकृलत रद्द गने  : कुनै संस्र्ागत ववद्याियिे काननुर लनयम ववपरीत कुनै काम गरेमा नगरपालिकािे 
त्यस्तो ववद्याियिाई प्रदान गररएकोअनमुलत रद्द गनय सक्नछे ।तर त्यसरी अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गनुय अशघ 
सभबशन्धत ववद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन । 
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१०३. शिक्षक तर्ा शिक्षा क्षते्रसभवद्ध जनिक्तीको तालिमः १) तालिम तर्ा प्रशिक्षण सभबन्धी व्यवस्र्ा संघ र प्रदेििे 
व्यवस्र्ा गरे अनरुुप हनुेछ । 

तर यस लनयमिे नगर पालिकाका शिक्षकिाई स्वीकृत वावषयक काययक्रम वमोशजम तालिम ददन वाधा पने छैन । 

१०४.अलतररक्त वक्रयाकिाप सभबन्धी व्यवस्र्ाः १) ववद्याियहरुिे शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरेको मापदण्ड वमोशजम अलतररक्त 
वक्रयाकिाप  संचािन गनुयपनेछ । 

२) नगर काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा समाविे गरी अन्तर ववद्यािय प्रलतस्पधायत्मक  अलतररक्त वक्रयाकिाप सचािन गनुय 
पनेछ । 

३) अन्तर ववद्यािय प्रलतस्पधायत्मक  अलतररक्त वक्रयाकिाप संचािन सभवशन्ध र्प व्यवस्र्ा काययपालिकािे लनधायरण गरे 
वमोशजम हनेुछ । 

४) ववद्याियिे उपलनयम  १ र २) बमोशजम अलतररक्त वक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय देहाय बमोशजमका प्रलतयोलगतामा 
ववद्यार्ीहरूिाई भाग लिन िगाउन ुपनेछ – 

 क) शचत्रकिा, मूलतयकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता, 
 ख) बाद्यबादन तर्ा संलगत प्रलतयोलगता, 
 ग) नतृ्य प्रलतयोलगता , 
 घ) नाटक प्रलतयोलगता, 
 ङ) वकृ्तत्व किा प्रलतयोलगता, 
 च) हाशजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 
 छ) वहज्ज ेप्रलतयोलगता, 
 ज) खेिकुद प्रलतयोलगता, 
 झ) सावहशत्यक गलतववलध, कर्ा, कववता र लनवन्ध प्रलतयोलगता, 
 ञ) फूिबारी र कृवष सभबशन्ध  प्रलतयोलगता, 
 ट) सजृनात्मक तर्ा अन्वषेणात्मक र ववज्ञानका प्रयोगात्मक प्रलतयोलगता 
 ट) अन्य प्रलतयोलगता, 
 ५) ववद्याियिे प्रत्येक िकु्रबारको दैलनक पठनपाठनको कायय समाप्त भएपलछ ववद्यार्ीिाई अलतररक्त वक्रयाकिापको 

काययक्रममा सहभागी गराउन ुपनेछ । 

१०५. ववद्यािय शिक्षा सेवाको गठन, तह, शे्रणी ववभाजन र दरवन्दी सभवन्धी व्यवस्र्ा  :  १) यस सभवन्धमा संघ तर्ा 
प्रदेिको कानून वा लनयमसगँ तादात्भयता कायम हनु ेगरी काययपालिकािे काययववलधवनाई नगर सभावाट स्वीकृत गराए 
वमोशजम हनेुछ । 



 
 

१०६.शजभमवेार रहन े  :  १) प्रधानाध्यापक स्र्ालनय तह, अलभभावक एवं ववद्यार्ीप्रलत शजभमेवार हनुेछ , यसकािालग उनिे 
अलभभावक एवं ववद्यार्ीको ववचार सवेक्षण गनेछन । 

२) प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गणुस्तररय शिक्षाको िालग ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमती र प्रधानाध्यापकिे शिक्षा 
सलमलतसँग काययसभपादन करार गनुयपनेछ । 

३) शिक्षक एवं कमयचारी  प्रधानाध्यापकप्रलत शजभमेवार हनुेछन । लनजहरुिे गणुस्तरीय शिक्षाका िालग नगरकाययपालिका, 
सामाशजक ववकास सलमलत, शिक्षा सलमलत र शिक्षा अलधकृतिे प्रचलित कानून बमोशजम ददएका लनदेिन पािना गनुय 
पनेछ ।.  अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्धका िालग शिक्षकहरुिे प्रधानाध्यापकसँग काययसभपादन करार गनुयपनेछ । 

४). शिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्र्ावपत गनय नगर काययपालिकािे प्रत्येक ववद्याियका िालग लनशित भौगोलिक क्षते्रिाई 
सेवा क्षते्रको रुपमा तोवकददन सक्नछे । त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र लभत्रका टुहरुा, अिपत्र परेका र बसेाहारा तर्ा 
अलतववपन्नतामा परी ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडेका बािवालिकािाई छात्रबृशत्त वा वविेष व्यवस्र्ा गरी 
वा लनजका अलभभावक वा संरक्षकिाई सघाई वािवालिकािाई  ववद्याियमा ल्याउन ुनगरपालिका, ववद्यािय व्यवस्र्ापन 
सलमलत र प्रधानाध्यापकको शजभमेवारी हनुछे ।ववद्यालर्यिाई अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ध हालसि हनु े गरी लसकाउन े र 
वटकाउने  दावयत्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको हनुेछ । 

५) कुनै अलभभावक वा संरक्षकिे ववद्यािय जान े उमेरका वािबालिकािाई ववद्यािय पठाउन अटेर गरेमा लनजिाई 
नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सवुवधाहरुबाट बशन्चत गनय सवकनेछ । 

१०७.आफ्नो वडा लभत्रका ववद्याियको गणुस्तरीय शिक्षाका िालग सभबशन्धत वडाध्यक्ष शजभमेवार रहनेछन ्। 

१०८.स्र्ानीय तहका लनवायशचत पदालधकारीहरुिे पािना गनुयपने आचारसंवहता  :स्र्ानीय तहका लनवायशचत पदालधकारीहरुिे 
देहायबमोशजमको आचारसंवहता पािना गनुयपनेछ  : 

क) संस्र्ागत लबद्यािय वा लनजी अन्य कुनै प्रकारका िैशक्षक संघ संस्र्ा सञ्चािनमा संिग्नता हनु नहनु े तर प्राशज्ञक 
वक्रयाकिापमा भाग लिन बन्देज नरहन,े 

ख)  धमय, सभप्रदाय, जनजालत, लिङ्ग, भाषा, वगय, क्षेत्र वा सभप्रदायको आधारमा घृणा वा द्धषे उत्पन्न हनु े कुनै वक्रयाकिापमा 
भाग लिन नहनु े। 

ग) राजनीलतक पाटी वा अन्य कुनै दिगत समूहको स्वार्यमा लबद्यार्ी र िैशक्षक  संरचनाको प्रयोगिाई लनषेलधत गनुयपने , 

घ)  ववद्याियको समग्र िैशक्षक गणुस्तरको अलभववृद्धमा ध्यान ददनपुने . 

ङ)  जनप्रलतलनलध समाजकै रोि मोडेि हनेु हुँदा सावयजलनक ठाउँहरु तर्ा ववद्यािय वा िैशक्षक संस्र्ामा उपशस्र्त रहँदा 
नकरात्मक सन्देि प्रवाह हनु ेकुनैवक्रयाकिाप नगनय सजग रहन ुपने । 



 
 

१०९. शिक्षक तर्ा कमयचारीिे पािन गनुय पने आचार संवहता  : शिक्षक तर्ा कमयचारीिे देहाय बमोशजमको आचार संवहता 
पािन गनुय पनेछ  :– 

 क)  आफुिाई खटाएको ठाउँमा गई तोवकएको काम गनुय पने, 

 ख)  लनधायररत समयमा लनयलमत रुपिे ववद्याियमा आए गएको समय जनाई हाशजर हनु ुपने र पवहिे लबदाको अनमुलत नलिई 
ववद्याियमा अनपुशस्र्त हनु ुनहनुे, 

 ग)  आफ्नो सेवा सभबन्धी कुरामा मतिव साध्य गने मनसायिे कसैमालर् पलन कुनै राजनैलतक वा अवाछछनीय प्रभाव पानय 
वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनय नहनुे, 

 घ)  नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पररक सभबन्धमा वा कुनै ववदेिी रािसँगको सभबन्धमा खिि पनय सक्न ेगरी 
आफ्नो वास्तववक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकाशित गनय वा प्रसेिाई कुनै खबर ददन वा रेलडयो 
वा टेलिलभजन आदद जस्ता सचुना माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनय वा कुनै सावयजलनक भाषण ददन वा वक्तव्य प्रकाशित 
गनय नहनु,े 

 ङ)  ववद्यार्ीिाई योग्य नागररक बनाउन ेउद्देयकय लिई अध्ययन र अध्यापनिाई आफ्नो मखु्य िक्ष्य सभझन ुपने, 

 च)  आज्ञाकाररता, अनिुासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानभुलूत, धैयय र सच्चररत्रतािाई प्रोत्साहन ददन ुपने, 

 छ)  कुनैभाषा, सभप्रदाय तर्ा धमय ववरोधी भावना शिक्षक तर्ा ववद्यार्ी वगयमा फैिाउन नहनु,े 

 ज)  सामदुावयक ववद्याियका शिक्षकिे व्यवस्र्ापन सलमलत र सभबन्धीत स्र्ानीय तहको स्वीकृलत नलिई आफू वहाि 
रहेको ववद्यािय बावहर काम गनय नहनु,े 

 झ)  ववद्यािय वा िैशक्षक संस्र्ाको माध्यमद्वारा राविय भावना जागतृ गरी देिमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गनुय पने, 

 ञ)  नेपाि रािको सावयभौमसत्ता र अखण्डतामा आचँ आउन ेगरी देिको िाशन्त, सरुक्षा, वैदेशिक सभबन्ध र सावयजलनक 
मयायदा तर्ा अदाितको अवहेिना हनु ेवा कुनैपलन कायायिय वा अलधकृतको कानूनद्वारा लनधायररत कतयव्य पूरा गनयमा 
बाधा ववरोध हनु ेगरी प्रदियन, हड्ताि, र्नुछेक तर्ा घेराउ गनय नहनु े। 

 ट)  ववद्यार्ीिाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन नहनु,े . 

 २) उपलनयम  १) बमोशजमको आचार संवहताको पािन भए नभएको अलभिेख शिक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकिे र 
प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्र्ापन सलमलतिे राख्न ु पनेछ र आचार संवहता पािना नभएको भए त्यसको वववरण 
सभबशन्धत स्र्ानीय तहमा पठाउन ुपनेछ  । 

११०.ववद्यार्ीिे पािन गनुय पने आचार संवहता  : ववद्यार्ीहरुिे देहाय बमोशजमको आचार संवहता पािन गनुय पनेछ  :– 

 क)  शिक्षकको आज्ञापािन र आदर गनुय पन,े 



 
 

 ख)  ववद्याियमा वा बावहर जहाँसकैु अनिुासनमा रहन ुपने, 

 ग)  रावियता, भाषा र संस्कृलतको उत्र्ानको लनलमत्त संधै प्रयत्निीि रहन ुपने, 

 घ)  ववद्याियिे आयोजना गरेको काययक्रममा सवक्रय रुपमा भाग लिन ुपने, 

 ङ)  सबैसँग शिि व्यवहार गनुय पने, 

 च)  व्यवस्र्ापन सलमलतिे लनधायरण गरेका अन्य आचार संवहता पािना गनुय पने , 

१११ वडा शिक्षा सलमलत  : १) वडालभत्रको िैशक्षक रेखदेख व्यबस्र्ापनका िालग प्रत्यके वडामा लनभन अनसुारको वडा शिक्षा 
सलमलत रहनेछ । 

   क)सभबशन्धत वडाअध्यक्ष संयोजक                 

   ख)  वडा सलमलतका सदस्य मध्य ेबाट वडा सलमलतिे तोकेको एकजना             सदस्य 

   ग) सामदुावयक र संस्र्ागत ववद्याियका ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट वडा शिक्षा सलमलतिे तोकेको२ 
जना                सदस्य 

   घ)  माध्यलमक तर्ा आधारभतू ववद्याियका शिक्षकहरु मध्येबाट कशभतमा एकजनामवहिा पने गरी नगर शिक्षा सलमलतिे 
तोकेका २ जना                                                            सदस्य 

   ङ)  शिक्षा क्षेत्रमा योगदान प¥ुयाएका व्यशक्तहरु मध्येबाट वडासलमलतिे मनोलनत गरेका एकजना सदस्य 

 च) वडा अन्तगयतका ववद्याियका प्रधानाध्यापकहरु मध्येवाटनगर शिक्षा सलमलतिे तोकेको ब्यशक्त एक जना सदस्य  

   छ) संभबशन्धत वडा सशचब   एक जनासदस्य सशचव 

 २) वडा शिक्षा सलमलतको बैठक २ मवहनामा कभतीमा १ पटक बस्नेछ । 

 ३) वडा शिक्षा सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार देहाय वमोशजम हनुछे  : 

 क) आफ्नो वडाको वडा स्तरीय िैशक्षक योजना लनमायण गरी कायायन्वयन गने गराउने ।  

 ख) आपmनो क्षेत्र लभत्र सञ्चािन हनु ेपरीक्षािाई मयायददत र भयरवहत बनाउन सहयोग गने । 

 ग) ववद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिाई आवयकक लनदेिन ददने, जागरुक र सजग वनाउने । 

 घ) ववद्याियको िालग आवयकयक साधनस्रोत जटुाउन ेर पररचािन गने गराउने । 

 ङ) अलभभावक र शिक्षक वीच वववाद भएमा त्यसको समाधान गने । 



 
 

 च) ववद्याियको सपुरीवके्षण तर्ा अनगुमन गने गराउन े।  

छ) ववद्यािय गाभ्न,े साने नाम पररवतयन गने, तह र्प गनय नगरशिक्षा सलमलतमा लसफाररस गने ।  

ज) वडाको िैशक्षक अलभबृवद्धका िालग आवस्यक काययहरु गने ।  

झ) वडा शिक्षा सलमलतिे आफ्नो बैठक सञ्चािन तर्ा काययववलध आफैिे लनधायरण गनेछ ।  

ञ) प्रारशभभक बािववकास केन्र  सञ्चािन गनय अनमुती प्रदान गने ।  

 ट) नगर शिक्षा सलमलतिे तोके बमोशजम अन्य कायय गने ।  

 ठ) आफ्नो के्षत्रलभत्रका ववद्यार्ीहरुका िालग अलनवायय र लनिलु्क शिक्षा प्रदान गनय भलूमका लनवायह गने ।  

११२. यो लनयामविी स्र्ानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपलछ िाग ुहनुे छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनसूुची–१ 

लनयम ३ सँग सभबशन्धत) 

ववद्यािय खोल्न ेअनमुलतको िालग ददइन ेलनवदेन 

श्री शिक्षा अलधकृत ज्यू, 

रेसङु्गा नगरपालिका, 
नगरकाययपालिकाको कायायिय । 

ववषय  : ववद्यािय खोल्न ेअनमुलत सभबन्धमा । 

 

महोदय, 

िैशक्षक सत्र ..................... देशख ...................... तहको ववद्यािय खोल्न चाहेकोिे अनमुलतको िालग देहायका वववरणहरु 
खिुाई यो लनवदेन गरेको छु । 

 क) प्रस्ताववत ववद्याियको  : 

१. नामः 

२. ठेगानाः ................... नगरपालिका. ............... वडा नं. .............. नगरटोि 

फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 

३. वकलसमः 

 १) सामदुावयक    २) संस्र्ागत     अ) लनजी िैशक्षक गठुी      आ) सावयजलनक िैशक्षक गठुी 

४. अनमुलत लिन चाहेको तह र सञ्चािन गने कक्षाः 

५. भववष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको तह र कक्षाः 

 ख) प्रस्ताववत ववद्याियको िालग पूरा गररएको भौलतक पूवायधार  : 

१.  भवनकोः 

 १) संख्याः   २) कच्ची वा पक्की वा अधय पक्की 

 ३) आफ्नै वा बहािमा वा सावयजलनक 

२. कोठाको वववरणः 



 
 

कोठाको संख्या िभवाई चौडाई उचाई झ्याि ढोकाको अवस्र्ा  प्रकाि वत्तीको अवस्र्ा प्रयोजन कैवफयत 

३. फलनयचरको संख्याः 

 १) डेस्क   २) बेञ्च   ३) टेबि   ४) दराज    ५) मेच   ६) अन्य 

४. खेिकूद मैदानको अवस्र्ा र जग्गाः  रोपनी वा ववगाहामा) 

५. िौचाियको संख्या  :     १) छात्रिे प्रयोग गने      २) छात्रािे प्रयोग गने 

६. खानेपानीको अवस्र्ाः 

७. पसु्तकाियको अवस्र्ा तर्ा पसु्तकको संख्याः 

८. प्रयोगिािाः        सामग्रीः 

९.  सवारी साधनको वववरणः 

१०.  िैशक्षक सामग्रीको वववरणः 

 ग) ववद्यार्ी संख्याः  प्रस्ताववत)कक्षासंख्या 

 घ) शिक्षक संख्याः  प्रस्ताववत) 

 ङ) आलर्यक वववरणः   प्रस्ताववत) 

१. अचि सभपशत्तः 

२. चि सभपशत्तः 

३. वावषयक आभदानीः 

४. आभदानीको स्रोतः 

मालर् िेशखएका वववरणहरु ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बझुाउँिा । 

लनवेदकको– 

सहीः 

नामः 

ठेगानाः 

लमलतः 



 
 

संिग्न गनुय पन ेकागजातहरु  : 

 १)  गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गने भए िैशक्षक गठुीको ववधानको प्रलतलिवप । 

 २) जग्गा वा भवन भाडामा लिन ेभए कभतीमा पाँच वषयसभमको िालग घर वा जग्गाधनीिे बहािमा ददन ेसभबन्धमा भएको 
कबलुियतनामा सभबन्धी पत्र । 

 ३) प्रस्ताववत ववद्याियको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा । 

 ४) सभबशन्धत वडासलमलतको लसफाररस । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनसूुची–२ 

लनयम ४ सँग सभबशन्धत 

 

ववद्यािय खोल्नको िालग चावहन ेपवूायधारहरु 

 क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ वफट उचाईको र घाम तर्ा पानीबाट बचाउ हनु ेवकलसमको हनु ुपने, 

 ख) कक्षागत क्षेत्रफि आधारभतू ववद्याियको हकमा प्रलत ववद्यार्ी १.०० वगय मीटर तर्ा माध्यलमक ववद्याियको हकमा 
१.२० वगय मीटर भन्दा कम हनु नहनु,े 

 ग) अध्यापन गराइन ेकक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्र्ाको सारै् स्वस्र् हनु ुपने, 

 घ) कक्षा कोठामा ववद्यार्ी संख्याको आधारमा फलनयचरको व्यवस्र्ा हनु ुपने, 

 ङ) यर्ेि स्वस्र्कर खानेपानीको प्रवन्ध गनुयपने, 

 च) प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र बाहेक अन्य ववद्याियमा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको  व्यवस्र्ा हनुपुने 
र प्रत्येक र्प ५० जना ववद्यार्ीको िालग एक कभपाटयमने्ट र्प हनुपुने, 

 छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक लनदे्यशिका सवहतको १ ववद्यार्ी बराबर कभतीमा २ प्रलतका दरिे पसु्तक उपिब्ध 
भएको पसु्तकािय हनु ुपने, 

 ज)  शिक्षण वक्रयाकिापको िालग आवयकयकीय िैशक्षक सामग्रीहरू जस्तै  सेतोपाटी,कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, गशणतीय सामग्री 
आदद हनु ुपन,े 

 झ) सभपूणय ववद्यार्ीहरू एकैसार् उलभन सक्न ेमैदान हनु ुपने, 

 ञ) प्रारशभभक वाि शिक्षा केन्रमा घर बावहरका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनय पगु्ने र अन्य ववद्याियका िालग भलिबि 
खेल्न लमल्नेसभमको खेि मैदानको व्यवस्र्ा र खेि सामग्रीको व्यवस्र्ा हनु ुपन,े 

 ट) पाठ्यक्रम अनसुारको ववज्ञान सामग्रीको व्यवस्र्ा हनु ुपने, 

 ठ) सामदुावयक ववद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोशजम र संस्र्ागत ववद्याियमा सामान्यता प्रलतकक्षा 
कभतीमा बाईस जना देशख बढीमा चौवािीस जना सभम र औसतमा तेत्तीस जना ववद्यार्ी हनु ुपनेछ । 

 ड) सामदुावयक ववद्याियमा कभतीमा देहाय बमोशजमको शिक्षकको व्यवस्र्ा हनु ुपनेः–  

माध्यलमक    तहको ०–१० कक्षाका िालग            – १४ जना 

माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िालग      – १६ जना 



 
 

आधारभतू तहको ०–८ कक्षाका िालग        – ९ जना 

आधारभतू तहको ०–५ कक्षाको िालग        – ५ जना 

आधारभतू तहको ०—३ कक्षाको िालग                                             –—३  जना  

प्रारशभभक बािलबकास ०—केन्रको िालग       – १ जना 

तर संस्र्ागत ववद्याियमा कक्षा शिक्षक अनपुात न्यूनतम १ :१.५ हनु ुपनेछ । 

 ढ) ववद्याियको स्र्ायी आय स्रोत हनु ुपने, 

 ण) ववद्याियमा प्रार्लमक उपचार सामग्रीको व्यवस्र्ा हनु ुपने, 

 त) आवासीय ववद्याियको िालग आवास भवन हनु ुपने, 

 र्) ववद्याियको हाता पखायि वा बारिे घेररएको हनु ुपने, 

 द) भाडाको भवनमा ववद्याियको सञ्चािन गने भए कभतीमा पाँच वषय घर भाडा सभबन्धी सभझौता भएको हनु ुपने । 

 ध) ववद्याियमा वािमैत्री अपाङ्गता मैत्री तर्ा वातावरण मैत्री हनुपुने । 

अनसूुची–३ 

लनयम ५ को उपलनयम  १) र  ३) सँग सभबशन्धत) 

 

ववद्यािय सञ्चािन गनय ददइन ेअनमुलत 

 

श्री.............................. 

................................। 

 

ववद्यािय खोल्न ेसभबन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लनवदेन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा लनयमाविी, ..... को लनयम ४ 
बमोशजमको पूवायधार पूरा गरेको देशखएकोिे िैशक्षक सत्र ................... देशख  .......... तहको .............कक्षासभमको 
ववद्यािय सञ्चािन गनय यो अनमुलत ददइएकोछ । 

कायायियको छाप 

 

अनमुलत प्रदान गने अलधकारीको 
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सही  :       लमलत  : 
नाम  : 
पद  : 
 

अनसूुची –४ 

लनयम ७ को उपलनयम  १) सँग सभबशन्धत) 

 

ववद्याियको स्वीकृलतको िालग ददइन ेलनवदेन 

श्री.............................. 

................................ । 

ववषयः ववद्याियको स्वीकृलत सभबन्धमा । 

 

स्र्ानीय  शिक्षा सलमलतको लमलत .................. को लनणययानसुार अनमुलत पाई खोलिएको यस ववद्याियको स्वीकृलत पाउन 
लनभन वववरणहरू खिुाई यो लनवदेन गरेको छु । 

 क) ववद्याियको  : 

१. नाम  : .......... 

२. ठेगाना  : .......... नगरपालिका .......... वडा नं. .....  टोि ........... फोन नं. ........ .... फ्याक्स नं. ........... 

३. अनमुलत प्राप्त गरेको तह र लमलत  : 

आधारभतू तह   लमलतः............... 

माध्यलमक तह    लमलत  :........... 

 ख) ववद्याियको भौलतक अवस्र्ा  : 

१. भवनको  : 

 १) संख्या   :           २) कच्चीर पक्की र अधयपक्की 

 ३) आफ्नै, रबहािमा र सावयजलनक 
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२. कोठाको वववरण  : 

३. फलनयचरको संख्याः 

 १)डेक्स     २) बञे्च      ३) टेबिु      ४) दराज      ५) मेच    ६) अन्य 

४. खेिकुद मैदानको अवस्र्ा र जग्गा  रोपनी वा ववगाहामा) 

५. िौचाियको संख्या  : मवहिा÷परुुष 

६. खानेपानीको अवस्र्ा  : 

७. पसु्तकाियको अवस्र्ा  : 

८. प्रयोगिािाको अवस्र्ाः 

९.सवारी साधनको वववरण  : 

१०. िैशक्षक सामाग्रीको वववरण  : 

 ग) ववद्यार्ी संख्याः  कक्षागत रूपमा) 

 घ) शिक्षकको संख्या  : 

 ङ) आलर्यक शस्र्लतः 

१. अचि सभपशत्त 

२. चि सभपशत्त 

३. वावषयक आभदानी 

४. आभदानीको स्रोत 

मालर् िेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बझुाउँिा । 

लनवेदकको– 

ववद्याियको छाप 

सहीः                  नाम  : 

ठेगाना  : 

लमलत  : 
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अनसूुची–५ 

लनयम ७ को उपलनयम  ३) र  ४) सगँ सभबशन्धत) 

 

ववद्याियको स्वीकृलत सभबन्धमा 

 

श्री.......................ववद्यािय, 

................................। 

 

त्यस ववद्याियबाट लमलत.................................मा ववद्यािय स्वीकृत गने सभबन्धमा ददएको लनवदेन उपर कारबाही हुँदा 
शिक्षा लनयमाविी, ......... को लनयम ६ बमोशजमका ितयहरू पािन गरेको देशखएकोिे कक्षा.........देशख कक्षा.........सभम शिक्षा 
प्रदान गनय स्वीकृलत प्रदान गररएको छ । 

कायायियको छाप 

स्वीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,– 

सही  : 

नामः 

पदः 

लमलतः 
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अनसूुची–६ 

लनयम ९ को उपलनयम  २) सँग सभबशन्धत) 
 

मनुाफा नलिन ेगरी ववद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पने पूवायधार 

 

१.         प्रलत कक्षा न्यूनतम ११ जना ववद्यार्ी हनु ुपने 

२. ववद्यार्ीिाई आवयकयक पने कक्षा कोठा, फलनयचर, वपउने पानी, खेि मैदान तर्ा पसु्तकाियको पयायप्त व्यवस्र्ा भएको 
हनु ुपने, 

३. आवयकयक शिक्षकको व्यवस्र्ा भएको हनु ुपने, 

४. पाठ्यक्रम ववकास केन्रिे लनधायरण गरे बमोशजमका लसकाई उपिशब्धहरु पूरा हनु े गरी ववद्यािय शिक्षण लसकाई 
काययक्रमको तजुयमा गररएको हनु ुपने, 

५. मन्त्राियिे तोके बमोशजम अन्य पूवायधार पूरा भएको हनु ुपने । 

अनसूुची–७ 

 लनयम १० को उपलनयम  १) सगँ सभबशन्धत) 

कभपनी अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई िैशक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइन ेलनवदेन 

श्री  प्रमखु ज्यू 

नगर काययपालिका को कायायिय, 

प्रदेि नं.    नपेाि । 
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ववषय  : िैशक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

महोदय, 

मैिे र हामीिे लनभन ववद्यािय कभपनी अन्तगयत सञ्चािन गरेकोमा सो ववद्यािय िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय चाहेकोिे 
देहायका वववरणहरु खिुाई यो लनवेदन गरेको छु÷छौ । 

 

 

१.ववद्याियको  : 

 क) नाम  : 

 ख) ठेगाना.................. नगरपालिका वडा नं ...................... 

२.  ववद्यािय सञ्चािन भएको लमलत  : 

३.  लनजी वा सावयजलनक कुन िैशक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो ? सो व्यहोरा  : 

४.  अन्य आवयकयक कुराहरु  : 

मालर् िेशखएका वववरणहरु ठीक साँचो छ झटु्टा ठहरे काननु बमोशजम सहुँिा बझुाँउिा । 

लनवेदककोः 

सही  :     नाम  : 

ठेगाना  :             लमलत  : 

लनवेदन सार् संिग्न गनुय पने कागजातहरु  : 

 १) िैशक्षक गठुीको रुपमा ववद्यािय सञ्चािन गनय आपशत्त नभएको कभपनी रशजिारको कायायियको पत्र । 

 २) कभपनीका सञ्चािक तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतको लनणयय । 

 ३) कभपनीको प्रवन्धपत्र तर्ा लनयमाविीको प्रलतलिवप । 

 ४) प्रस्ताववत िैशक्षक गठुीको ववधान । 

 ५) लनवदेकको नागररकताको प्रलतलिवप । 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–८ 

लनयम १० को उपलनयम  ४) सगँ सभबशन्धत) 

कभपनी अन्र्तगत ववद्याियिाई सञ्चालित िैशक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइन ेस्वीकृलत 

श्री .....................ववद्यािय 

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

ववषय  : िैशक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गने स्वीकृलत ददइएको सभबन्धमा । 

त्यस ववद्याियिे लमलत...................... मा िैशक्षक गठुी   सावयजलनक लनजी ) अन्तगयत सञ्चािन गने स्वीकृलतको िालग  
ददएको लनवदेन उपर कारवाही हुँदा यस कायायियरमन्त्राियको लमलत ................... को लनणययानसुार त्यस ववद्याियिाई 
िैशक्षक गठुी   सावयजलनकलनजी ) को रुपमा सञ्चािन गनय स्वीकृलत प्रदान गररएको छ । 

कायायियको छाप  :     स्वीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,– 

सही  

नाम  : 

पद  : 

कायायिय  : 

लमलत  : 
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अनसूुची– ९ 

लनयम ३८ को उपलनयम  १) सगँ सभबशन्धत) 

प्रारशभभक बाि शिक्षा वा नसयरी केन्र सञ्चािनका िालग ददइन ेलनवदेन 

श्री..................... नगरकाययपालिका वडा नं........ को कायायिय 

 

ववषयः प्रारशभभक वाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलत पाऊँ । 

 

िैशक्षक सत्र.................देशख प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलत पाउन अलभभावक तर्ा समदुाय ववद्यािय 
व्यवस्र्ापन सलमलतको लमलत....................को लनणययानसुार देहायका वववरण र कागजात संिग्न गरी यो लनवेदन पेि गरेको 
छु÷छौं । 

 क) प्रस्ताववत प्रारशभभक वाि शिक्षा केन्रको,– 

 १) नाम  : 

 २) ठेगाना  : नगरपालिका .................... वडा नं.  : ..... नगर वा टोि............... फोन नं.......... 

 ३) सेवा परु्रयायइन ेबािबालिकाको संख्या  : 

 ख) सञ्चािनका िालग शजभमवेारी लिन ेवा आबद्धता ददन ेववद्याियको,– 

 १) नामः–     २) ठेगानाः–     ३) फोन नंः 

 ग) प्रस्ताववत प्रारशभभक वाि शिक्षा केन्रको भौलतक पूवायधारहरू  : 

 १) भवनः  अ) कोठा     आ)  कच्ची वा पक्की 

 इ) के िे बनकेो    ई) भाडा आफ्नै सावयजलनक 
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 २) फलनयचरको वववरणः   अ) कुची   :   आ) टेविु  :   इ) वञे्च÷डेस्क  :    
३) खेिकुद मैदान र त्यसको क्षते्रफिः अ) आफ्नै    आ) भाडामा वा सावयजलनक   इ) अन्य 

 ४) िौचाियको अवस्र्ाः   अ) संख्या     आ) कच्ची÷पक्की 

 इ) पानीको व्यवस्र्ा भए नभएको 

 ५) खानेपानीको अवस्र्ाः   अ) बोकेर ल्याउन े  आ) धाराबाट प्राप्त     इ) पयायप्त÷अपयायप्त 

 ६) पाठ्यसामग्रीको नाम र संख्या  :  अ)      आ)      इ) 

 ७) आलर्यक वववरणः अ) अचि सभपशत्त   आ) चि सभपशत्त    इ) अन्य 

 ८) आभदानीको स्रोतको व्यवस्र्ा कसरी लमिाइन्छः 

 ९) अन्य कुनै वववरण भए उल्िेख गनेः 

मालर् िेशखएको वववरण ठीक छ ,झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बझुाउँिा । 

लनवेदकको,– 

संस्र्ाको छाप  सहीः                  नामः–                            ठेगाना  :                                          
लमलतः– 

संिग्न कागजात   : १) भवन खेि मैदान सभबन्धी प्रमाण, कागजात र वववरण । 

 २) संस्र्ाबाट सञ्चािन गने भएमा संस्र्ा दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनयमानसुारको नवीकरण  र िेखापरीक्षण 
प्रलतवदेन । 

 ३)  आपसी सहयोग समूहबाट लनवदेन गररएको भए त्यस्तो समहूको वैठकको लनणयय । 

 ४)  कुनै ववद्याियसँग आवद्ध गरी सञ्चािन गनय खोशजएको भए सो ववद्याियको लसफाररस । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१० 

लनयम ३८ को उपलनयम  २) सँग सभबशन्धत) 

प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइन ेअनमुलत 

श्री.................नगर काययपालिकाको कायायिय 

 ..............................................) 

श्री.............................. 

...............................। 

ववषय  : प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइएको अनमुलत 

तपाईँिे त्यस ववद्यािय÷संस्र्ािे प्रारशभभक वाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गने सभबन्धमा यस .............. नगर काययपालिको 
कायायियमा ददन ुभएको लनवदेन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा लनयमाविी, ........ समतेको पूवायधार पूरा गरेको र काययपालिकाको 
नक्साङ्कनमा परेकोिे िैशक्षकसत्र..................देशख प्रारशभभक बाि शिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलत प्रदान गररएकोछ । 

अनमुलत प्रदान गने अलधकारीको,– 

कायायियको छाप       सहीः 

नाम  : 

पदः 

लमलतः 
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अनसूुची–११ 

लनयम ५० को उपलनयम  ३) सँग सभबशन्धत) 

ववद्यािय ववकास प्रस्तावको नमनुा 

ज्ञ। ववद्याियिको वतयमान िैशक्षक र आलर्यक अवस्र्ाः 

द्द। ववद्याियिे हालसि गनुय पने अपेशक्षत उपिशब्ध  : 

घ। वतयमान अवस्र्ा र अपेशक्षत उपिब्धीका सूचकगत अन्तर  : 

द्ध। अपेशक्षत उपिशब्ध हालसि गने स्रोत पवहचान सवहतको कायययोजना  : 

छ। कायय योजनाका मूल्याङ्कनका सूचकहरु  : 

अनसूुची –१२ 

लनयम ५६ उपलनयम  २) सगँ सभबशन्धत) 

ववद्याियमा रहन ेशिक्षक दरवन्दी 

ववद्याियमा कभतीमा देहाय बमोशजम शिक्षक दरबन्दी रहनछेन ् : 

 क) प्रारशभभक बाि शिक्षा वा नयसयरी देशख पाँच कक्षा सञ्चािन भएको ववद्याियमा पचास जनासभम ववद्यार्ी भएमा कभतीमा 
तीन जना र सोभन्दा बढी लबद्यार्ी भएमा कभतीमा चार जना शिक्षक । 

 ख)   आधारभतू तहको ववद्याियमा  : प्रारशभभक बाि शिक्षा वा नसयरीदेशख आठ कक्षा सञ्चािन भएको ववद्याियमा देहाय 
बमोशजमका कभतीमा नौ जना शिक्षक  : 

 १) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 २) ववज्ञान वा गशणत मूि ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 
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 ३) नेपािी वा संस्कृत मिू ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ४) सामाशजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ५) प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीणय गरेको चार जना 

 ६) साववकको एस.एि. सी. वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक जना । 

 ग) माध्यलमक ववद्याियमाः 

१. नौं कक्षा देशख दि कक्षासभम सञ्चािन भएको ववद्याियमा माध्यलमक तहको पाँच जना शिक्षकः– 

 १) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 २) गशणत वा ववज्ञान मूि ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ३) नेपािी मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ४) सामाशजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ५) अन्य ऐशच्छक ववषयको िालग सभबशन्धत ववषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक जना । 

२. नौं कक्षा देशख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन भएको ववद्याियमा देहाय बमोशजमका कभतीमा नौ जना शिक्षक  : 

 १) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 २) गशणत मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ३) नेपािी मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ४) सामाशजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ५) अन्य ऐशच्छक ववषयको िालग सभबशन्धत ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको दईुजना 

 ६) ववज्ञान मूि ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना 

 ७) अन्य ववषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको दईुजना  । 

३. प्रारशभभक बाि शिक्षा देशख दि कक्षासभम सञ्चािन भएको ववद्याियमा खण्ड  ख) र खण्ड  ग) को  उपखण्ड  १) 
बमोशजमको दरबन्दी रहनछे । 

४. प्रारशभभक बाि शिक्षा देशख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन भएको ववद्याियमा खण्ड  ख) र खण्ड  ग) को क्रमसंख्या  २) 
बमोशजमको दरबन्दी रहनछे । 



 
 

रिव्यः १) खण्ड  ख) को क्रमसंख्या  १) देशख  ४) सभमका कभतीमा एक एक जना शिक्षक लनयशुक्त नभएसभम एउटै 
ववषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक लनयशुक्त गररन ेछैन । 

 २)  खण्ड  ग) को उपखण्ड १ को क्रमसंख्या  १) देशख  ४) सभमका कभतीमा एक एक जना शिक्षक लनयशुक्त 
नभएसभम एउटै ववषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक लनयशुक्त गररने छैन । 

 ३)  खण्ड  ग) को उपखण्ड २ को क्रमसंख्या  १) देशख  ७) सभमका कभतीमा एक एक जना शिक्षक लनयशुक्त 
नभएसभम एउटै ववषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक लनयशुक्त गररने छैन । 

 ४)  शिक्षक लनयशुक्तको िालग आवयकयक पने तािीम प्रचलित कानून बमोशजम हनेुछ । 

 ५)  हाि ववद्याियमा उपरोक्तानसुारका ववषयका योग्यता भन्दा कम योग्यता भएका स्र्ायी शिक्षक रहेछन ् भन े त्यस्ता 
शिक्षक पदबाट नहटेसभम साववक बमोशजमकै योग्यता भएका शिक्षकवाट अध्यापन हनुे । 

 ६)  उशल्िशखत दरवन्दी लभत्र प्रधानाध्यापकको पद समेत समाविे रहनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१३ 

लनयम ५७ को उपलनयम  ११) सँग सभबशन्धत) 

रमाना   पत्र 

 

पत्रसंख्याः          लमलत  : 

 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस ववद्याियमा सरुवा हनु ुभएका श्री ..........................................िाई लनजको वववरण सवहतको रमानापत्र ददई त्यस 
ववद्याियमा हाशजर हनु पठाइएको व्यहोरा अनरुोध गदयछु । 

१. शिक्षक वा कमयचारीको नाम, र्र  : 

२. संकेत नभबर  : 

३. साववक  : 

 क) तह  :     ख) शे्रणी  :      ग) पद  : 

 घ) शिक्षक भए ववषय  :       ङ) ववद्यािय  : 

४. सरुवा भएको   क) लनणायय लमलत  :    ख) सरुवा गने कायायिय  :       ग) तह  :       
घ) शे्रणी  :          ङ) पद  :       च) ववषय          छ) ववद्यािय  : 

५. बरबझुारर् सभवन्धी वववरणः 

गरेको    नगरेको 
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६. रमाना हनु ेलमलत  : ..................... 

७. रमानापत्रको लमलत सभम खचय भएका लबदा  : 

 क) भैपरी आउन ेर पवय लबदा     .................. ददन । 

 ख) लबरामी लबदा       .................. ददन । 

 ग) प्रसतुी लबदा लबदा      .................. ददन । 

 घ) प्रसतुी स्याहार लबदा      .................. पटक । 

 ङ) अध्ययन लबदा       .................. ददन । 

 च) असाधारण लबदा        .................. ददन । 

 छ) वतेिवी लबदा       .................. ददन । 

८. रमानापत्रको लमलतसभम संशचत लबरामी लबदा  :       .................. ददन । 

९. ववद्याियमा रुज ुहाशजर भएको ददन  : 

१०. खाइपाई आएको मालसक  क) तिब  :   ख) ववृद्ध रु तिब  : 

११. तिब भकु्तानी लिएको अशन्तम लमलत  : 

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम  : 

१३ भकु्तानी लिएको उपचार खचयको रकम  :                   लमलत  : 

१४. तिवववृद्ध हनु सरुु भएको सरुु लमलत  : 

१५. नागररक िगानी कोषकट्टी रकम  : 

१६. आयकर कट्टी रकम  : 

१७.  क) सावलधक जीवन बीमा कोषमा जभमा भएको साि........मवहना...... .गते.... 

 ख) सावलधक जीवन बीमावापत वावषयक वप्रलमयम लतरेके साि.....मवहना... गते .... 

१८. चाडपवय खचय लिन ेचाडको नाम र सो चाड पर्रने लतलर् र सभभाववत मवहना  : 

१९. शििसु्याहार भत्ता लिएको वववरण  : 

बोधार्य  : 



 
 

श्री ववद्यािय शिक्षक वकताबखाना । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... ववद्यािय । 

श्री ..................... सभबशन्धत शिक्षक वा कमयचारी) सरुवा भएको कायायियमा हाशजर हनु जान ुहनु । 

 

अनसूुची–१४ 

लनयम ५८ को उपलनयम  १) सगँ सभबशन्धत) 

सरुवा हनु ददइन ेलनवदेन 

श्री शिक्षा अलधकृत 

.==========================............नगरपालिका । 

ववषयः सरुवा सभबन्धमा । 

मिाई लनभन ववद्याियमा सरुवा गररददन ुहनु लनभन वववरणहरु खिुाई लनवदेन गरेको छु । 

शिक्षकको नाम, र्रः 

स्र्ायी ठेगानाः 

तह र शे्रणीः 

हािको ववद्याियको नाम र ठेगानाः 

सरुवा भई जान चाहेको ववद्याियको नाम र ठेगानाः 

योग्यता र तािीमः 

स्र्ायी लनयशुक्त लमलतः 

हािको शजल्िामा काम गरेको अवलधः 

सरुवा माग गनुय पने कारणः 

लनवेदकको– 

सहीः 
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नामः 

काययरत ववद्याियः 

लमलतः 

 

 

 १) सरुवा भई जान ेववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा शिक्षा िाखाको सहमलत 

 क) यस ववद्याियका शिक्षक श्री ...................................... िाई व्यवस्र्ापन सलमलतको लमलत .......................... 
को लनणयय अनसुार यस ववद्याियबाट सरुवा भई जान सहमलत ददइएको छ । 

ववद्याियको छाप     व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्षको– 

सही  : 

नाम  : 

ववद्यािय  : 

लमलत  : 

 ख)................नगरपालिका.... ...... अन्तगयतको ............ ववद्याियका शिक्षक श्री ...................................... िाई सो 
ववद्याियबाट सरुवा भई जान सहमलत ददईएको छ । 

कायायियको छाप     काययकारी अलधकृत 

सही  : 

नाम  : 

लमलत  : 

 २ )   सरुवा भई आउन ेववद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा शिक्षा िाखाको सहमलत 

 क)  ............................... ववद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाई व्यवस्र्ापन सलमलतको लमलत 
....................... को लनणयय अनसुार यस ववद्याियमा सरुवा भई आउन सहमलत ददइएको छ । 

ववद्याियको छाप  व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्षको– 

 



 
 

सही  नाम  : 

लमलत  : 

ववद्यािय  : 

 ख) ............................... ववद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाई यस नगरपालिकाको ............... 
ववद्याियमा  सरुवा भई आउन सहमलत ददइएको छ । 

शिक्षा अलधकारीको– 

सही  : 

नाम  : 

कायायियको छाप    लमलत  

अनसूुची–१५ 

लनयम ८६ को उपलनयम  १) सगँ सभबशन्धत 

ववद्याियको आय व्ययको खाता राख्न ेढाँचा 

ववद्याियिे आफ्नो आयव्ययको खाता देहाय बमोशजम राख्नपुनेः– 

खाताकोनाम     तोवकएकोफारामनं. 

१) ववद्याियको बजेट खाता      फा. नं. १ 

२)   आभदानीको वहसाब खाता       फा. नं. २ 

३) खचयको वहसाब खाता        फा. नं. ३ 

४) नगदी खाता          फा. नं. ४ 

५) बैंक खाता         फा. नं. ५ 

६) पेयककी खाता        फा. नं. ६ 

७) शजन्सी खाता        फा. नं. ७ 

८) मालसक आभदानी खचयको  वववरण खाता             फा. नं. ८ 

९) िलु्कदताय वकताब  खाता       फा. नं. ९ 



 
 

१०) वासिात खाता        फा. नं. १० 

ववद्याियको नाम  : 

ठेगाना  : 

िैशक्षक सत्र............................. को बजटे  

     व्यय आय 

िीषयक नं. िीषयकको नाम गत िैशक्षक सत्रको व्यय यस िैशक्षक सत्रको प्रस्ताववत व्यय स्वीकृत रकम
 िीषयकको नं. िीषयकको नाम गत िैशक्षक सत्रको आय यस िैशक्षक सत्रको प्रस्ताववत आय स्वीकृत रकम
 कैवफयत 

 !)  २)  ३)  ४)  ५)  ६)  ७)  ८)   )  !))  !!) 

प्रधानाध्यापकको सही  व्यवस्र्ापन सलमलतका अध्यक्षको सही– 

रिव्य  : 

 !) शिक्षकको लसिलसिेवार नभबर िेख्न े

 २) शिक्षक तिब, मसिन्द, फलनयचर जस्ता खचयतफय  भएको िीषयकको नाम िेख्न े

 ३) नं. २ का िीषयकहरुमा गत वषय भएको खदु खचय उल्िेख गने 

 ४) चाि ुिैशक्षक सत्रको प्रस्ताववत खचय रकम िेख्न े

 ५) चाि ुिैशक्षक सत्रको िालग व्यवस्र्ापन सलमलतिे स्वीकृत गरेको रकमसभम उल्िेख गने 

 ६) आयतफय को िीषयकको लसिलसिेवार नभबर िेख्न े

 ७) सरकारी अनदुान, ववद्यार्ी िलु्क  लनजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषयकको नाम उल्िेख गने 

 ८) गत िैशक्षक सत्रको खदु आभदानी िीषयक अनसुारउल्िेख गने 

 ९) यस िैशक्षक सत्रको आभदानीको प्रस्ताववत रकम उल्िेख गने 

 १०) स्वीकृत रकम उल्िेख गने  सरकारी अनदुानको रकम स्वीकृत तिब स्केि अनसुारहनुपुनेछ 

 ११) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

फा. नं. २ 



 
 

आभदानीको वहसाब खाता 

ववद्याियको नामः 

ठेगाना 

वषय.....................मवहना................... 

लमलत 

 !) वववरण 

 २) रलसद नं. 

 ३) िीषयक 

 ४) जभमा रु. 

 ५) बैंक दाशखिा 

 ६) कैवफयत 

 ७) 

सरकारी अनदुान पढाइ िलु्क 

यस मवहनाको जभमा 

रिव्यः 

 !) आभदानी भएको लमलत उल्िेख गने 

 २) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त भएको उल्िेख गने 

 ३) रलसद नं. उल्िेख गने 

 ४) क’न िीषयक बापत प्राप्त भएको हो सोही महिमा िेख्न ेर आवयकयकता अनसुारमहि बढाउने 

 ५) प्राप्त भएको जभमा रु. उल्िेख गने 

 ६ प्राप्त रकममध्य ेबैंक दाशखिा भएको रकम उल्िेख गने 

 ७) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

फा. नं. ३ 



 
 

खचयको वहसाब खाता 

ववद्याियको नाम  : 

ठेगाना  :                    वषय  :            मवहना  : 

लमलत 

वववरण 

भौचर नं. तिब भत्ता 

अन्य िीषयक जभमा कैवफयत 

स्वीकृत दरबन्दी कमयचारी दरबन्दी बावहरको शिक्षक 

 !)  २)  ३)  ४)  ५)  ६)  ७)  ८)    

यस मवहनाको जभमा 

रिव्य  : 

 !) कारोबारको लमलत उल्िेख गने 

 २) खचयको वववरण उल्िेख गने 

 ३) भौचर नं. उल्िेख गन े

 ४) शज. शि. का. बाट अनदुान रकम प्राप्त हनुे स्वीकृत दरबन्दीलभत्रका शिक्षकहरुको तिब भत्ता खचय रकम उल्िेख गने 

 ५) ववद्याियमा काययरत कमयचारीहरुको तिब भत्ता खचय रकम उल्िेख गने 

 ६) अनदुान रकम प्राप्त नहनु ेदरबन्दी बावहरको शिक्षकहरुको तिब भत्ता खचय रकम उल्िेख गने 

 ७) यसमा आवयकयकता अनसुारमसिन्द, फलनयचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. जस्ता महिहरु खडा गरी रकम उल्िेख गने 

 ८) महि ४, ५, ६ र ७ को जभमा रकम उल्िेख गने 

  ) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगदी ÷बैंक ÷पेयककी खाता 

ववद्याियको नामः 



 
 

ठेगाना  :                             वषय  :          मवहना  : 

लमलत वववरण भौचर नं. डेलबट के्रलडट डेलबट÷के्रलडट बाँकी कैवफयत 

 !)  २)  ३)  ४)  ५) ६)  ७)  ८) 

रिव्य  : 

 क) नगदी खाता प्रयोग गदाय  : 

 १) लमलत उल्िेख गने 

 २) छोटकरीमा आभदानी खचयको वववरण उल्िेख गने 

 ३) भौचर नं. उल्िेख गन े

 ४) नगद प्राप्त भएमा उल्िेख गने 

 ५) नगद रकम बैंक दाशखिा वा खचय भएमा उल्िेख गन े

 ६) महि ७ को बाँकी रकम डेलबट वा के्रलडट बाँकी के हो ? डेलबट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी भए के्र. उल्िेख गने 

 ७) बाँकी रकम उल्िेख गने 

 ८) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

 ख) बैंक खाता प्रयोग गदाय  : 

 १) लमलत उल्िेख गने 

 २) आभदानी खचयको छोटो वववरण र चेक नं. वा बैंक दाशखिा भौचर नभबर उल्िेख गने 

 ३) भौचर नभबर उल्िेख गने 

 ४) बैंक दाशखिा भएको रकम उल्िेख गने 

 ५) बैंकबाट खचय भएको रकम उल्िेख गने 

 ६) बैंकमा डेववट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी भए के्र. िेख्न े

 ७) बाँकी रकम उल्िेख गने 

 ८) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

 ग)   पेयककी खाता प्रयोग गदाय  : 



 
 

 !) लमलत उल्िेख गने 

 २) पेयककी लिइएको वा फछ्र्यौट भएको काम उल्िेख गने 

 ३) भौचर नभबर उल्िेख गने 

 ४) पेयककी ददएको रकम उल्िेख गन े

 ५) पेयककी फछ्र्यौट भएको रकम उल्िेख गन े

 ६) बाँकी पेयककी डेववट बाकँी भए डे. र के्रलडट भए के्र. उल्िेख गने 

 ७) पेयककी बाँकी रकम उल्िेख गने 

 ८) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 

फा. नं. ७ 

शजन्सी खाता 

ववद्याियको नाम 

ठेगाना  :                                वषय  :              मवहना  : 

लमलत 

 !) वववरण 

 २) मूल्य 

 ३) आभदानी 

 ४) खचय 

 ५) बाँकी 

 ६) कैवफयत 

 ७) 

प्रलत इकाई जभमा 

रिव्यः 

 !) लमलत उल्िेख गने, 



 
 

 २) सामानको नाम, प्राप्त वा खचयको छोटो वववरण उल्िेख गने 

 ३) सामानको प्रलत इकाई दर उल्िेख गने 

 ४) प्राप्त सामानको पररमाण उल्िेख गन े

 ५) खचय भएको सामानको पररमाण उल्िेख गने 

 ६) बाँकीसामानको पररमाण उल्िेख गने 

 ७) अन्य कुनैकुरा भए उल्िेख गने . 
ईकाइमा गोटा, र्ान, दजयन आदद उल्िेख गने . 
फा. नं. ८ 

मालसक आभदानी खचयको वववरण खाता 
ववद्याियको नामः 
ठेगाना  :   वषय  :  मवहना  : 
व्यय आय 

िीषयक नं. िीषयकको नाम वावषयक स्वीकृत रकम अशघल्िो मवहनासभमको खचय रकम यो मवहनाको खचय
 जभमा व्यय रकम िीषयक नं. िीषयककोेे नाम वावषयक स्वीकृत रकम अशघल्िो मवहनासभमको आय 
रकम यो मवहनाको आय जभमा 

 !)  २)  ३)  ४)  ५)  ६)  ७  ८)  ९)  १०)  ११)  १२) 

जभमा 
बाँकीरकमः– 

नगदः– 

बैंकः– 

रिव्य  : 
 १) फा. नं. १को व्ययको िीषयक नं. उल्िेख गने 

 २) फा. नं. १को व्ययको िीषयकको नाम उल्िेख गन े

 ३) फा. नं. १ को वावषयक स्वीकृत व्यय रकम उल्िेख गने 

 ४) गएको मवहनासभमको सभबशन्धत िीषयकको खचय रकम उल्िेख गने 

 ५) यो मवहनाको सभबशन्धत िीषयकह?को खचय रकम उल्िेख गन े

 ६) महि नं. ४ र ५ को जभमा  रकम उल्िेख गने 

 ७) फा नं. १ को आयको िीषयक नं. उल्िेख गने 

 ८) फा. नं. १ को आयको िीषयक नाम उल्िेख गने 

 ९) फा नं. १ को वावषयक स्वीकृत आय रकम उल्िेख गने 



 
 

 १०) अशघल्िो मवहनासभमको सभबशन्धत िीषयकको आय रकम उल्िेख गने 

 ११) महि नं.१० र ११ को जभमा रकम उल्िेख गने . 
 १२)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जभमा रकमको फरक उल्िेख गने  

शि. म. फा. नं. ९ 

िलु्क दताय वकताब खाता 
ववद्याियको नाम 

ठेगाना 

कक्षा  :                      वषय  :                 मवहना  : 

रो.नं. ववद्यार्ीको नाम, र्र वैिाख जषे्ठ असार साउन भारर आशिन कालतयक मंलसर पौष माघ फागनु
 चैत्र 

जभमा 

फा. नं. १० 

वासिात खाता 

ववद्याियको नाम  : 

वषय....................... को आशखरी ददन......................सभमको 

दावयत्व रकम सभपशत्त रकम 

! २ ३ ४ 

प्रधानाध्यापक  िेखापाि िेखापरीक्षक 

रिव्यः 

 !) ववद्याियको दावयत्व वववरणहरु उल्िेख गने, 

 २) दावयत्व रकम उल्िेख गने, 

 ३) ववद्याियको चािू अचि सभपशत्तको वववरण उल्िेख गनर,्े े

 ४) सभपशत्तको रकम उल्िेख गने । 
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आज्ञािे, 

भशक्तराम मरालसनी 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

 


