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नमोबदु्ध नगरपालिका लिक्षा सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययववधध, २०७६ 

प्रमाणीकरण लमनतिः २२२२।०५।१२ 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित लमनतिः……….।....।..... 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको प्रिासकीय काययववधध ननयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अधधकार प्रयोग 
गरी नगर काययपालिकाि े“नमोबदु्ध नगरपालिका लिक्षा सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययववधध, २०७६" 
जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भिक 

सकं्षक्षप्त नाम र पररिाषा 

१.  सकं्षक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारभििः  (१) यो काययववधध को नाम “नमोबदु्ध नगरपालिका लिक्षा सञ्चािन, 

व्यवस्थापन तथा ननयमन काययववधध, २०७६" रहेकोछ ।  

(२) यो काययववधध नमोबदु्ध नगरपालिका क्षेत्रिर िाग ूहुनेछ । 

(३) यो काययववधध तरुुन्त प्रारभि हुनेछ । 

२.   पररिाषा :-  ववषय वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागेमा यस काययववधधमािः 

(क) “ऐन” िन्नािे सघंीय लिक्षा ऐनिाई सभझन ुपछय ।  

(ख) “काययपालिका” िन्नाि ेनमोबदु्ध नगरपालिकाको काययपालिकािाई सभझन ुपछय । 

(ग) “कोष” िन्नािे दफा ८५ वमोम्जमको ववद्यािय सञ्चािनका िाधग खडा गररएको सम्ञ्चत 
कोषिाई सभझन ुपछय । 

(घ) “नगरपालिका” िन्नािे नेपािको सवंवधान बमोम्जम गठन िएको नमोबदु्ध नगरपालिकािाई सभझन ुपछय 
। 

(ङ)  “धालमयक ववद्यािय” िन्नाि ेपरभपरागत रुपमा चलिआएका गोभपा, गरुुकुि, आश्रम, मदरसा जस्ता धालमयक 
ववद्याियहरुिाई सभझनपुछय । 

(च) “ननरीक्षक” िन्नाि ेववद्यािय ननरीक्षण गनय तोककएको अधधकृत प्रनतननधधिाई सभझन ुपछय ।  

(छ) “पररवार” िन्नाि ेलिक्षक वा कमयचारीसँग एकाघर वा सगोिमा बस्ने तथा ननज आफैं िे पािनपोषण गनुय 
पने पनत, पत्नी, छोरा, अवववादहता छोरी, धमयपतु्र, अवववादहता धमयपतु्री, बाब,ु आमा वा सौतनेी आमा सभझन ुपछय र 
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सो िब्दि ेपरुुष लिक्षक वा कमयचारीको हकमा ननजको बाज,े बज्य ैतथा मदहिा लिक्षक वा कमयचारीको हकमा 
ननजको सास,ू ससरुािाई समेत जनाउँछ । 

(ज) “परीक्षा सलमनत” िन्नाि ेदफा ३४ बमोम्जम गठन हुने परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनतिाई 
सभझन ुपछय । 

(झ) “पाठ्यक्रम ववकास केन्र” िन्नाि ेसघंीय ऐन बमोम्जम पाठ्यक्रम ननमायणको िाधग म्जभमेवार ननकायिाई 
सभझन ुपदयछ । 

(ञ)  “प्रधानाध्यापक” िन्नािे दफा ५० बमोम्जम ननयकु्त ववद्याियको प्रधानाध्यापक सभझन ुपछय । 

(ट)  “प्रमखु” िन्नाि ेनगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछय । 

(ठ) “प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत” िन्नाि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोम्जमको 
नमोबदु्ध नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतिाई सभझन ुपछय । 

(ड) “प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र” िन्नाि ेतीन वषय र चार बषय उमेर परूा नगरेका बािबालिकाको िाधग दफा 
३८ बमोम्जम खोलिएको प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र, नसयरी, केजी, मन्टेसरी आदद सभझन ुपछय ।  

(ढ) “व्यवस्थापन सलमनत” िन्नाि ेदफा २६ बमोम्जम गठन हुने ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत सभझन ुपछय 
। 

(ण) “मन्त्रािय” िन्नािे सघंीय लिक्षा मन्त्रािय सभझन ुपछय ।  

(त) “ववद्यािय” िन्नािे सामदुानयक र ससं्थागत ववद्यािय सभझन ुपछय । 

(थ) “ववद्यािय लिक्षा” िन्नाि ेआधारितू र माध्यलमक लिक्षा सभझन ुपछय । 

(स्पष्टीकरणिः आधारितू तह िन्नाि े प्रारम्भिक बाि लिक्षादेखख कक्षा ८ सभम ददइने लिक्षा र माध्यलमक 
लिक्षा िन्नाि ेकक्षा ९ देखख कक्षा १२ सभम ददइने लिक्षा सभझन ुपछय ।) 

(द) “प्रमखु लिक्षा अधधकृत” िन्नाि ेनगरपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमखु वा सो प्रमखुको कामकाज गनय 
तोककएको कमयचारीिाई सभझन ुपछय । 

(ध) “लिक्षा अधधकृत” िन्नाि े नगरपालिकाको लिक्षा िाखाको कामकाज गनय तोककएको अधधकृतस्तरको 
कमयचारीिाई सभझन ुपछय । 

(न) “लिक्षा िाखा” िन्नािे नगरपालिकामा रहेको लिक्षा हेने लिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखािाई सभझन ुपछय 
।  

(प) “लिक्षक ककताबखाना” िन्नाि ेसघंीय लिक्षा काननू बमोम्जम गठन िएको लिक्षक ककताबखाना सभझन ुपछय 
। 
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(फ)  “लिक्षक सेवा आयोग” िन्नाि ेसघंीय काननू बमोम्जम गठन िएको लिक्षकहरुको ननयकु्ती लसफाररस 
आदद गने आयोग सभझन ुपछय ।  

(ब)  “लिक्षा सलमनत” िन्नािे यस ैकाययववधधको दफा २४ अनसुारको नगर लिक्षा सलमनत सभझन ुपछय । 

 (ि) “िकै्षक्षक गठुी” िन्नािे ववद्यािय सञ्चािन गनयको िाधग कुन ैव्यम्क्तिे नाफा नलिने उद्देश्यिे स्थापना 
गरेको सावयजननक वा ननजी गठुी सभझन ुपछय । 

(म) “िकै्षक्षक सत्र” िन्नािे ववद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने वावषयक अवधध सभझन ुपछय ।  

(य) “समदुायद्वारा सञ्चालित ववद्यािय” िन्नाि ेदफा ५ बमोम्जम स्वीकृनत प्राप्त गरी स्थानीय तह वा 
व्यवस्थापन सलमनति ेव्यवस्थापन म्जभमा लिएको सामदुानयक ववद्यािय सभझन ुपछय ।  

(र) “सामदुानयक लिक्षक” िन्नाि ेसमदुायद्वारा व्यवम्स्थत ववद्याियमा नेपाि सरकार र स्थानीय सरकारबाट 
स्वीकृत वा अनदुान प्राप्त दरबन्दी एबम ्राहत अनदुान अन्तगयत ननयकु्त िएको लिक्षक सभझन ुपछय । 

(ि) “सामदुानयक लसकाइ केन्र” िन्नाि ेसमदुायस्तरमा सञ्चािन गररने आजीवन लसकाई, अध्ययन अनसुन्धान 
र सीप लसकाई िगायतका काम गने केन्रिाई सभझन ुपछय । 

(व) “सघंीय लिक्षा ऐन” िन्नाि ेसघंीय ससंदि ेबनाएको लिक्षा ऐनिाई सभझन ुपछय ।  

(ि) “ससं्थागत ववद्यािय” िन्नािे ननजी िगानीमा सञ्चािन गने गरी दफा ५ बमोम्जम अनमुती पाई 
स्थावपत ववद्याियिाई सभझन ुपछय । 

(ष) “सामदुानयक ववद्यािय” िन्नाि े नेपाि सरकारबाट ननयलमत रुपमा अनदुान पाउने गरी अनमुनत वा 
स्वीकृनत प्राप्त ववद्यािय सभझन ुपछय । 

(स) “स्रोतकेन्र” िन्नािे ववद्यािय लिक्षा िकै्षक्षक गनतववधध सञ्चािनमा ववद्याियका लिक्षक, प्रधानाध्यापक 
र ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतिाई प्राववधधक सहयोग पयुायउने उद्देश्यिे गदठत नगरपालिका लित्रका 
ववद्याियहरुको समहूिाई सभझन ुपछय । 
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पररच्छेद २ 

ववद्यािय खोल्ने अनमुनत वा स्वीकृनत सभबन्धी व्यवस्था 

३.  ववद्यािय खोल्ने अनमुनतको िाधग ननवेदन ददन ुपनेिः (१) कसिै ेववद्यािय खोल्न चाहेमा वडा सलमनतको 
लसफाररस लिई िकै्षक्षकसत्र सरुु हुनिुन्दा कभतीमा चार मदहना अगाव ैअनसुचूी१ बमोम्जमको ढाँचामा नगर  
काययपालिकाको कायायियमा ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

४.  ववद्यािय खोल्नको िाधग परूा गनुय पने पवूायधार :- ववद्यािय खोल्नको िाधग अनसुचूी २ बमोम्जमको 
पवूायधार परूा गरेको हुन ुपनेछ ।  

५.  ववद्यािय खोल्न अनमुनत ददने :-(१) दफा ३ बमोम्जम ववद्यािय खोल्न ेअनमुनतको िाधग ननवेदन 
परेमा लिक्षा िाखा प्रमखुिे ननवेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जाँचबझु गनेछ । त्यसरी जाँचबझु गदाय 
प्रस्ताववत ववद्याियको िाधग दफा ४ बमोम्जमको पवूायधार परूा िएको देखखएमा आधारितू ववद्याियको हकमा 
िकै्षक्षकसत्र सरुु हुनिुन्दा दईु मदहना अगाव ैर माध्यलमक ववद्याियको हकमा िकै्षक्षक सत्र सरुु हुनिुन्दा कभतीमा 
तीन मदहना अगाव ैआफ्नो राय सदहतको प्रनतवेदन लिक्षा सलमनतको वठैकमा पिे गनुयपनेछ । यस्तो प्रनतवेदनमा 
अनमुनत माग गररएको ववद्यािय सामदुानयक वा ससं्थागत कुन स्वरुपमा सचंािन गने अनमुनत माग गररएको 
हो सो को सभबन्धमा यककन उल्िेख हुन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लिक्षा सलमनतको वठैकबाट अनमुनत ददने लसफाररसको ननणयय िएमा कायायपालिका 
समक्ष पठाउन ुपनेछ । यसरी प्राप्त लसफाररि उपयकु्त िागेमा काययपालिकाि ेअनमुनत ददन सक्नेछ । नगर 
काययपालिकाको ननणययबमोम्जम लिक्षा िाखा प्रमखुिे अनसुधूच ३ बमोम्जमको ढाचँामा अनमुनत ददनेछ । 

(३) यसरी अनमुनत ददँदा आधारितू ववद्याियको हकमा िकै्षक्षक सत्र सरुु हुनिुन्दा एक मदहना अगाव ैददनपुनेछ 
र माध्यलमक ववद्याियको हकमा िकै्षक्षकसत्र सरुु हुनिुन्दा दईु मदहना अगाव ैअनमुनत ददनपुनेछ ।  

तर िकै्षक्षक सत्र २०७५ का िाधग मात्र २०७४ चैत्र मसान्तसभम अनमुनत ददँदा यस उपदफामा तोककएको समयसीमाि े
बाधा पयुायउने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम लिक्षा सलमनति ेववद्यािय खोल्ने अनमुनतको लसफाररि गने ननणयय गदाय ववद्यािय 
नक्साङकन, स्कुि जोननङ्ग र नगर लिक्षा सलमनति ेननधायरण गरेको नगरपालिका र वडाको िागी ववद्याियको 
अधधकतम सखं्याको अधीनमा रही ददन ुपनेछ ।  

(५) कसिै ेऐन तथा यस काययववधध ववपररत अनमुनत ददइएको वा प्राप्त गरेको पाइएमा नगर काययपालिकािे 
छानववन गरी त्यसरी अनमुनत प्राप्त ववद्याियको अनमुनत जुनसकैु बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनमुनत ददनका 
िाधग लसफाररस गने र अनमुनत प्रदान गने पदाधधकारी तथा कमयचारीिाई प्रचलित काननू बमोम्जम कारबाही 
गररनेछ । 
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६.  ववद्याियि ेपािना गनुय पने ितय तथा बन्देज :- ववद्याियि ेपािन गनुय पने ितय तथा बन्देजहरू देहाय 
बमोम्जम हुनेछन ्:- 

(क) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िाग ूगनुय पने,  

(ख) लिक्षा सलमनतको स्वीकृनत नलिई थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहुने,  

(ग) राम्ष्ियता प्रनत आचँ आउने पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, गराउन नहुने,  

(घ) ववद्याियमा वािमतै्री, अपाङ्खतामतै्री तथा िङै्खखकमतै्री वातावरण सजृना गने, 

(ङ)  अलििावकको वावषयक िेिा गराई ववद्याियको आय व्यय, िकै्षक्षक उपिम्ब्ध र आगामी िकै्षक्षक सत्रको 
काययक्रमको जानकारी गराउन ुपने, 

(च)  यस काययववधध बमोम्जम आयव्ययको िखेा राख्नु पने,  

(छ)  ववद्याियि ेगरेको िगानीको अलििेख राख्नु पने,  

(ज)  ववद्याियमा नेपािको राम्ष्िय एकता, सावयिौलमकता, जातीय, क्षते्रीय, िावषक, िङै्धगक, सामाम्जक तथा धालमयक 
सदहष्णुतामा खिि पाने कुन ैपनन कक्रयाकिाप हुन नददने,  

(झ)  सामदुानयक ववद्याियमा नगर काययपालिकािे तोकेको सखं्याको अधधनमा रही लिक्षक सेवा आयोगको 
लसफाररस अनसुार लिक्षक ननयमु्क्त गनुय पने, 

(ञ) ववद्याियमा ननयलमत रुपमा पररयोजना कायय, सामाम्जक सेवा, अनतररक्त कक्रयाकिाप तथा अन्य काययक्रम 
सञ्चािन गनुय पने,  

(ट)  ववद्यािय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर, सत्य, ननष्ठा र ननैतक चररत्र ननमायण, उद्यमलििता प्रबधयन, 

सामाम्जक सद्िाव प्रवद्धनय तथा सामाम्जक ववकृनत (वािवववाह, ननरक्षरता, छाउपडी, दहेज, बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, 

जानतगत उचननचता, छोरी माधथको वविेद आदद) उन्मिुनको वातावरण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार 
गरी स्वीकृनतको िाधग नगर लिक्षा सलमनतमा प्रस्ततु गने र कायायन्वयनको आवश्यक व्यवस्था लमिाउन,े  

(ठ) आवासीय ववद्याियमा लिक्षा सलमनति ेननधायरण गरे बमोम्जम ववद्याथीको िाधग खाना तथा पौम्ष्टक 
आहारको गणुस्तर कायम गनुय पने,  

(ड)  नगरसिािे पाररत गरेको काननू तथा िकै्षक्षक नीनतको अधधनमा रही काम गनुयपने, 

(ढ)  यस काययववधध बमोम्जम परूा गनुय पने पवूायधारहरू कायम राख्नु पने र ववद्याथी सखं्याका आधारमा 
पवूायधारको ववस्तार तथा स्तर वदृ्धध गनुयपने,   

(ण) मन्त्रािय वा लिक्षा िाखाि ेननधायरण गरेको ढाचँामा ववद्याियि ेिकै्षक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िकै्षक्षक 
सत्र िरुु िएको ४५ ददनलित्र र िकै्षक्षक सत्र समाप्त िएको १५ ददन लित्र लिक्षा िाखामा पठाउन ुपने,   
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(त) ववद्याियि ेववद्याथीको िाधग प्रयोग गने सवारी साधन प्रचलित काननू बमोम्जमको मापदण्ड अनरुुप 
परीक्षण गररएको हुन ुपने,  

(थ)  तोककएको मापदण्ड अनरुुप ववद्याियको िवन तथा कक्षाकोठा सफा तथा सरुक्षक्षत राख्नु पने,  

(द) प्रत्येक वषय ववद्याियको िौनतक तथा सामाम्जक परीक्षण गराई त्यसको प्रनतवेदन लिक्षा िाखामा पठाउन ु
पने ।  

७.  ववद्यािय खोल्न स्वीकृनत प्रदान गने : (१) दफा ५ को उपदफा (३) बमोम्जम अनमुनत प्राप्त आधारितू 
तथा माध्यलमक ववद्याियिे स्वीकृनतको िाधग अनसुचूी–४ बमोम्जमको ढाचँामा नगर काययपालिका  समक्ष ननवेदन 
ददन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन प्राप्त िएमा लिक्षा िाखा माफय त ्त्यस्तो ववद्याियको जाँचबझु गरी वा 
गराई त्यसको प्रनतवेदन पेि गनय िगाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम जाँचबझु प्रनतवेदन प्राप्त िएपनछ दफा ६ बमोम्जमको ितय तथा बन्देज परूा गरेको 
देखखएमा लिक्षा सलमनतको ननणययको आधारमा अनसुचूी–५ बमोम्जमको ढाचँामा काययपालिकािे आफ्नो ननणयय सदहत 
नगर सिा समक्ष पिे गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त लसफाररस सिाबाट म्स्वकृत िएमा लिक्षा िाखािे दफा ६ 
बमोम्जमको ितय तथा बन्देजको अधधनमा रही त्यस्तो ववद्याियिाई अनसुचूी–५ बमोम्जमको ढाचँामा स्वीकृनत 
प्रदान गनेछ ।     

८.  मातिृाषामा लिक्षा ददने ववद्याियको अनमुनत तथा स्वीकृनत सभबन्धी व्यवस्था : (१) यस काययववधध 
मा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िखेखएको िए तापनन आधारितू तहसभम मातिृाषामा लिक्षा ददने ववद्याियको अनमुनत 
तथा स्वीकृनत सभबन्धी प्रकक्रया दफा७ बमोम्जम हुनेछ । यसका िाधग एकि िाषािाषी ववद्याियमा मातिृााषामा  
लिक्षा ददने , द्वविाषी ववद्याियमा दवु ैिाषामा लिक्षा ददने र वहुिाषी ववद्याियमा िावषक स्थानान्तरणको नीनत 
अपनाई बािबालिकाहरुिाई उनीहरुको मातिृाषाबाट नेपािी वा अगेंर्जी िाषामा सहज रुपमा िाने व्यवस्था गररने 
छ । एकि वा द्वविाषी ववद्याियका अलििावकि ेचाहेमा त्यहाँ पनन  िावषक स्थानान्तरणको नीनत अपनाइने 
छ । सब ैखािे िाषािाषीिाई एकअकायको िाषा, लिवप तथा ससं्कृनत लसक्न एवम ्लसकाउन प्रोत्सादहत गररने छ 
। 

(२) यस काययववधध मा जनुसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन आधारितू तह िन्दा माधथ मातिृाषामा लिक्षा ददने 
ववद्याियको अनमुनत तथा स्वीकृनत सभबन्धी प्रकक्रया र मापदण्ड सघंीय लिक्षा मन्त्राियिे ननधायरण गरे बमोम्जम 
हुनेछ ।  

९.  मनुाफा नलिने ववद्यािय सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्थािः (१)  सघंीय काननूको मापदण्ड बमोम्जम 
गरुुकुि, आश्रम, मदरसा, गभुबा वा गोभपा समेतका सामाम्जक, परोपकारी वा कल्याणकारी ससं्थाि े ववद्यािय 
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सञ्चािन गनय ननवेदन ददने िगायत त्यस्तो ववद्याियको अनमुनत, स्वीकृनत र कक्षा थप सभबन्धी व्यवस्था दफा 
३, ५, ७ र २० मा उल्िखे िए बमोम्जम हुनेछ ।  

(२) यस काययववधध मा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन उपदफा (१) बमोम्जम ववद्यािय सञ्चािन 
गनय परूा गनुय पने पवूायधार अनसुचूी–६ मा उल्िेख िए बमोम्जम हुनेछ । 

(३) गरुुकुि, आश्रम, मदरसा, गभुबा वा गोभपा समेतका सामाम्जक, परोपकारी वा कल्याणकारी ससं्थािे सञ्चािन 
गने लिक्षा सभबन्धी नीनत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता ससं्थािाई ददने अनदुान तथा समन्वय सभबन्धी व्यवस्था मन्त्राियि े
ननधायरण गरे बमोम्जम हुनेछ । 

१०.  कभपनी ऐन अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गने सभबन्धी व्यवस्थािः 

(१) कभपनी अन्तगयत सञ्चािन िएको कुन ै ववद्यािय िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय चाहेमा सोको 
अनमुनतको िाधग अनसुचूी–७ बमोम्जमको ढाचँामा कााययपालिकासमक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन प्राप्त िएमा लिक्षा अधधकृत वा ननरीक्षकद्वारा त्यस्तो ववद्याियको जाँचबझु 
गराई त्यसको प्रनतवेदन पेि गनय िगाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्रनतवेदन प्राप्त िएपनछ उक्त प्रनतवेदन र ननवेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबझु 
गदाय त्यस्तो ववद्याियिाई िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय मनालसब देखमेा लिक्षा सलमनतको लसफाररस 
साथ काययपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राप्त लसफाररस जाँचबझु गदाय उपयकु्त देखखएमा काययपालिकािे त्यस्तो ववद्याियिाई 
िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय अनसुधूच (८) बमोम्जमको ढाचँामा अनमुनत ददनेछ । 

११. ववदेिी लिक्षण ससं्थासँग सभबन्धन गरी ववद्यािय खोल्ने अनमुनत वा स्वीकृनतिः नेपाि सरकारको पवूय 
स्वीकृनत नलिई  ददन सककने छैन । 

१२.   यस अनघ दताय िएका ववद्यािय सभवम्न्ध व्यवस्था : (१) माधथ जेसकैु उल्िेख िए पनन यस अनघ 
ननयमानसुार दताय र सचंािनमा रहेका ववद्याियहरु यस ैकाययववधध बमोम्जम सञ्चािन िएको मानननेछ । 

तर यस अनघ सञ्चािनमा िएका ववद्याियि ेलिक्षा िाखािे तोकेको ढाचँामा वववरण र कागजपत्र पेि गनय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम वववरण प्राप्त िए पनछ लिक्षा िाखािे यस काययववधध बमोम्जम सञ्चािन गनय 
सककने नसककने र सककने िए गनुय पने सधुारको खाका सदहत प्रनतवेदन पेि गनेछ । 

(३) प्राप्त प्रनतवेदन समेतको आधारमा लिक्षा िाखाि ेलिक्षा सलमनत समक्ष सञ्चािन अनमुती ददन नसककने 
िए सोही बमोम्जम र ितय सदहत सञ्चािन गनुय पने िए ितयको वववरण सदहत पेि गनेछ । 
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(४) लिक्षा सलमनतको ननणयय बमोम्जम लिक्षा अधधकृत िे अनसुचुी ८ वमोम्जमको ढाँचामा ववद्याियिाई प्रमाणपत्र 
ददनपुनेछ ।   

१३. धरौटी राख्न ुपनेिः  ससं्थागत ववद्यािय खोल्ने अनमुनत लिँदा ववद्यािय सञ्चािनको सरुक्षण बापत 
देहाय बमोम्जमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पनेछ : 

(क) माध्यलमक ववद्याियको िाधग दईु िाख रूपयैा,ँ  

(ख) आधारितू ववद्याियको िाधग एक िाख रूपयैाँ,   

तर,  

(१) दफा ९ बमोम्जम ववद्यािय सञ्चािन गने अनमुनत लिँदा धरौटी राख्नु पने छैन ।  

(२) बबिषे आवश्यकता िएका ववद्याथीका िाधग वा लसमान्तकृत वा अनत ववकट िौधगलिक क्षते्रमा ववद्यािय 
खोल्दा काययपालिकािे ननधायरण गरेको मापदण्ड बमोम्जम धरौटी छुट ददन सककनेछ । 

१४. धरौटी रकम जभमा गररने : (१) ववद्याियि ेदफा १३ बमोम्जमको  धरौटी बापतको रकम काययपालिकाको 
धरौटी खातामा जभमा गनुयपनेछ ।  

१५. सावयजननक िकै्षक्षक गठुी तथा नेपाि सरकारि ेअनदुान ददने ननजामती, सनैनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी 
बि र िहीद प्रनतष्ठानद्वारा सञ्चालित ववद्याियको ननयमनको िाधग सघंीय लिक्षा मन्त्राियि ेजारी गरेको 
काययववधध अनसुार हुने  । 

१६. ववद्यािय गाभ्न सककनेिः (१) देहायको कुन ैअवस्थामा दईु वा दईुिन्दा बढी ववद्याियिाई एक आपसमा 
गािी एउटा ववद्यािय कायम गनय सककनेछ : 

(क) अनसुचूी–२ बमोम्जमको पवूायधार कायम नरहेको,  

(ख) अधधकािं कक्षामा दि प्रनतितिन्दा कम ववद्याथी सखं्या िएको,  

(ग) दईु वा सोिन्दा बढी ववद्याियको पररसर एक आपसमा जोडडएको, 

(घ) दईु वा सोिन्दा बढी ववद्यािय बीचको पदैि दरूी तीस लमनेटिन्दा कम     

  रहेको,  

(ङ) दईु वा सो िन्दा बढी ववद्याियका व्यवस्थापन सलमनति ेववद्यािय गाभ्न सयंकु्त ननवेदन ददएको । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आधारमा ववद्याियहरु गाभ्ने ननणयय गदाय काययपालिकािे त्यस्ता ववद्याियको 
िाधग आवश्यक लिक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी यककन गरी बढी हुन आएको लिक्षक तथा कमयचारीको 
व्यवस्थापनको ववषयमा समेत ननणयय गनुय पनेछ । 

(३) यस काययववधध मा उम्ल्िखखत ववद्यािय गाभ्ने सभवन्धी व्यवस्थािाई कायायन्वयन गनय काययपालिकािे 
लिक्षा सलमनतको लसफाररसमा मापदण्डबनाई िाग ूगनय सक्नेछ । यसरी गालिएर खािी िएको वा बन्द िएको 
ववद्याियमा सामदुानयक प्रयोजनका िाधग पसु्तकािय, भयमु्जयम, सवंाद स्थि, सीप ववकास केन्र वा सामदुानयक 
लसकाइ केन्रजस्ता ससं्था सञ्चािन गनय सककनेछ । 

१७.  गालिएका वा बन्द गररएका ववद्याियको सभपत्तीको व्यवस्थापन : (१) दफा १६ बमोम्जम ववद्यािय 
गालिएमा गालिने ववद्याियमा रहेको चि अचि सभपवत्त, फननयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य 
िकै्षक्षक सामग्री गालिएको ववद्याियको नाममा नामसारी गरी वा म्जन्सी दाखखिा गरी आभदानी बाँधी अलििेख 
राख्नु पनेछ । 

१८. ववद्याियको तह वा कक्षा घटाउन सककने : कुन ैववद्याियको सभबन्धमा दफा १६ को अवस्था ववद्यमान 
रहेको िए तापनन ववद्यािय गाभ्ने आधार औधचत्यपणूय नदेखखएमा लिक्षा िाखाको लसफाररसमा कायायपालिकाि े
त्यस्तो ववद्याियको माधथल्िो तह वा कक्षा घटाउन सक्नेछ । 

१९. ववद्याियको कक्षा थप गनय सककनेिः (१) कुन ै ववद्याियि ेकक्षा थप गनय चाहेमा िकै्षक्षकसत्र सरुु 
हुनिुन्दा कभतीमा दईु मदहना अगाव ैनगर काययपालिका समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन परेमा नगरपालिकािे थप हुने कक्षाको िाधग दफा ४ बमोम्जमको पवूायधार 
परूा िए वा निएको सभबन्धमा आवश्यक जाँचबझुगनय लिक्षा िाखामा पठाइददनेछ । लिक्षा िाखाि ेस्थिगत 
जाँचबझु गदाय पवूायधार परूा गरेको देखखएमा ननणययको ननलमत्त लिक्षा सलमनतमा पेि गरी सलमनतको लसफाररि 
अनसुार नगर काययपालिकािे िकै्षक्षकसत्र सरुु हुन ुअगाव ैकक्षा थप गनय अनमुनत ददन सक्नछे ।  

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन प्राववधधक लिक्षा प्रदान गने वाहेक अन्य ववद्याियको 
कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र ववषय थप गने अनमुनत सघंीय लिक्षा मन्त्राियबाट स्वीकृत मापदण्डका 
आधारमा नगर सिाि ेददनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

नगर काययपालिका,प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत, प्रमखु लिक्षा अधधकृत,  लिक्षा अधधकृत तथा ननरीक्षक  

काम, कतयव्य र अधधकार 

२०. नगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र अधधकार : 

१) यस काययववधधमा अन्यत्र िेखखएका काम, कतयव्य र अधधकारका अनतररक्त नगर काययपालिकाको काम, 

कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ : 

(क) िकै्षक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय लिक्षा सलमनत, प्रमखु प्रिासककय अधधकृत तथा प्रमखु 
लिक्षा अधधकृतिाई आवश्यक ननदेिन ददने,  

(ख) िकै्षक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय आवश्यकता अनसुार सलमनत, उपसलमनत वा काययटोिी 
गठन गने, 

(ग)  लिक्षक सरुवा, ववद्यािय दरवन्दी लमिान तथा लिक्षक ब्यवस्थापन मापदण्ड बनाइ नगरपालिकाको तहमा 
एकरुपता रहने गरी लिक्षक ववद्याथी अनपुात लमिाउने, गणुस्तर कायम गने, आचार सदंहता बनाइ िाग ूगने,    

(घ)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िकै्षक्षक ववकास सभबन्धी कायय योजना स्वीकृत 
गने र कायायन्वयन गनय ननदेिन ददने, 

(ङ)   प्रदेि तथा सघंको काननु बमोम्जम हुने लिक्षा सभवन्धी ववषयहरुको कायायन्वयन गनय लिक्षा सलमनतिाई 
ननदेिन ददने, 

(च) प्रत्येक ६ मदहनामा नगरपालिका लित्रका सब ैककलसमका ववद्याियहरुको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी 
गराई अपेक्षक्षत गणुस्तर कायम गने, 

(छ)  ऐन र ववद्याियमा आधथयक व्यवस्था पारदिी तथा सनुनम्श्चत गनय वस्तगुत आधार तथा मापदण्ड बनाई 
िाग ूगने, गराउने, 

(ज) यस काययववधधको पररधधलित्र रही आवश्यक क्षते्रहरुको मापदण्ड बनाउन,े  

(झ)    लिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमिीि र रोजगारउन्मखु बनाउन ेनीनत अविभबन गने, 

(ञ)     लिक्षा सभबन्धी काननू ननमायणको िाधग नगर सिामा पेस गने । 

(२)   उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएतापनन ससं्थागत ववद्याियका हकमा त्यस्ता ववद्याियि ेपािना 
गनुय पने मापदण्ड, गणुस्तर, िलु्क प्रावधान, ववपन्न तथा लसमान्तकृत वगयका छात्रछात्राका िाधग ददइने छात्रववृत्तका 
आधार र प्रनतित, लिक्षक तथा कमयचारीहरुको सेवा, ितय एव ंपाररश्रलमक जस्ता ववषयमा ननणयय गदाय ससं्थागत 
ववद्याियहरुको सगंठनको समेत सहिाधगता एवम ्राय परामिय लिई ननणयय गनुयपनेछ । 
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२१. प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतको काम, कतयव्य र अधधकार : ऐन तथा यस काययववधध मा अन्यत्र िेखखएका 
काम, कतयव्य र  अधधकारका अनतररक्त प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम 
हुनेछ : 

(क)  लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपत गनय नगरपालिकाको समग्र िकै्षक्षक नीनत, योजना, काययक्रमको 
कायायन्वयन एव ंअनगुमन गने गराउने,  

(ख) िकै्षक्षक समन्वयकताय तथा सहजकतायको िलूमका ननवयााह गने, 

(ग) ववद्याियहरुको िखेा परीक्षणको व्यवस्था लमिाउने, 

(घ) लिक्षा सभबन्धी कुन ैप्रस्ताव नगरपालिकामा पेि गनुय पने िए सो गनया,े 

२२. प्रमखु लिक्षा अधधकृतको काम, कतयव्य र अधधकार : ऐन तथा यस काययववधधमा अन्यत्र िेखखएका काम, 

कतयव्य र अधधकारका अनतररक्त प्रमखु लिक्षा अधधकृतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ : 

(क) नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत िकै्षक्षक काययक्रम कायायन्वयन गने गराउने, 

(ख) लिक्षा सभबन्धी कुन ैप्रस्ताव नगरपालिकामा पेि गनुय पने िए प्रमखु प्रिासककय अधधकृत माफय त पिे 
गने, 

(ग) लिक्षा सभबन्धी नगरस्तरीय योजना बनाई काययपालिकामा स्वीकृनतको िाधग पिे गने र स्वीकृत योजना 
कायायन्वयन गने,  

(घ) स्थानीय तहको लिक्षाको अवस्था, प्रगनत आदद समेदटएको लिक्षा सभवन्धी म्स्थनतपत्र तयार गरी प्रत्येक 
वषयको असार मसान्त लित्र प्रकालित गने,  

(ङ) स्वीकृत अनौपचाररक लिक्षा, वविषे आवश्यकता लिक्षा र लिक्षा सभवन्धी काययक्रम कायायन्वयन गने गराउने 
तथा सो सभबन्धी अलििखे तयार गने,  

(च) ववद्याथी सखं्या घट्न गई फाम्जिमा परेका सामदुानयक ववद्याियका लिक्षकिाई अको समदुानयक 
ववद्याियमा लमिान गनय लिक्षा सलमनतमा लसफाररि गने,  

(छ) स्वीकृत कायययोजना अनसुार ववद्यािय सञ्चािन िए निएको सभबन्धमा ननयलमत रूपिे ननरीक्षण र 
सपुरीवेक्षण गरी त्यसको प्रनतवेदन तयार गने गराउने,  

(ज) लिक्षाको गणुस्तर बढाउनको िाधग लिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमनतका पदाधधकारीहरूको 
समय समयमा बठैक, गोष्ठी वा तालिमको सञ्चािन गने गराउने,  

(झ) आधारितू तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चािन गनय परीक्षा सञ्चािन सलमनतको सयंोजक िइ कायय 
गने,  
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(ञ) ववद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अलििखे, प्रश्नपत्र र उत्तर पमु्स्तका खझकाई जाचँ गराउने, 

ववद्याियमा लिक्षाको गणुस्तर वदृ्धध िए निएको सभबन्धमा मलू्याङ्कन गरी अलििेख राख्न ेतथा सो सभबन्धमा 
सधुारका िाधग आवश्यक काम गने,  

(ट)  नगरपालिका लित्र रहेका कभपनी ऐन अन्तगयत दताय िएका ससं्थागत ववद्याियहरुको िकै्षक्षक कायय 
योजनाको समन्वय र अनगुमन गरी सधुारका िाधग सझुाव प्रस्ततु गने,  

(ठ) ऐन तथा काययववधध बमोम्जम ववद्याियहरू सञ्चािन िए निएको जाँचबझु गने तथा ववद्याियमा 
लिक्षाको गणुस्तर बढाउन, सधुार गनय वा ववद्यािय बन्द गनुयपने नपने सभबन्धमा ननरीक्षण गरी ववद्याियको 
स्तर बढाउन,ु सधुार गनुय वा ववद्यािय बन्द गनुय पने िएमा तत ्सभबन्धी कारबाही प्रकक्रया अगाडड बढाउने,  

(ड) माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षाको िाधग रम्जष्िेिन फाराम िरेका ववद्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचलित 
काननू बमोम्जम सिंोधन गने,  

(ढ) ननयमु्क्त वा बढुवाको िाधग आयोगबाट लसफाररस िई आएका लिक्षक वा कमयचारीिाई ववद्याियमा 
ननयमु्क्त गने,  

(ण) सामदुानयक ववद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा वववरण तथा अन्य अलििेख अद्यावधधक 
गने,   

(त) लिक्षक वा कमयचारीको काययसभपादन मलू्याङ्कन गरी त्यसको वववरण आयोगमा पठाउने, 

(थ) ववद्यािय र प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्रको ननरीक्षण गने गराउने,  

(द) नगर काययपालिकािे तोककददए बमोम्जम सामदुानयक तथा ससं्थागत ववद्याियहरूको समहू वविाजन गरी 
स्रोत केन्र ननधायरण गने र स्रोतकेन्रबाट ववद्याियको ननरीक्षण, लिक्षकको तालिम तथा अन्य िकै्षक्षक कक्रयाकिाप 
गने गराउने,  

(ध) माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यालमक लिक्षा परीक्षा र आधारितू तहको अन्त्यमा हुने परीक्षािाई 
ननयलमत र मयायददत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,  

(न) सामदुानयक ववद्याियका िाधग ववतरण गररएका दरबन्दी िकै्षक्षक सत्रको सरुुमा लमिान गनय लिक्षा 
सलमनतमा लसफाररस गने,  

(प) लिक्षा अधधकृत वा ननरीक्षकिाई ववद्यािय ननरीक्षणको सचुक वनाई ननरीक्षण गनय पठाउने र ववद्यािय 
ननरीक्षण गरे नगरेको यककन गनय स्थिगत अनगुमन गने,    

(फ)  नगरपालिकावाट ववद्याियिाई ननकासा िएको रकम सदपुयोग िए निएको अनगुमन गने,  

(ब) ववद्याियि ेस्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िाग ूगरे नगरेकोको सभबन्धमा ननरीक्षण गने गराउने,  
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(ि) ववद्याियमा िाग ूगररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सभबन्धमा सधुार गनुयपने र ननिःिलु्क 
पाठ्यपसु्तकको ववतरण प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउने ववषयमा व्यवस्थापन सलमनत तथा लिक्षकको राय लिई 
सझुाव पठाउने तथा सो सभबन्धमा अन्य आवश्यक कायय गने गराउने,  

(म) िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रनतवेदनको आधारमा देखखएका अननयलमतता र वेरुजु फर्छययौट गनय िगाउन,े 

(य) सरकारी तथा गरैसरकारी िकै्षक्षक पररयोजनाहरूको ननरीक्षण तथा समन्वय गने,   

(र) सामदुानयक ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको तिबी प्रनतवेदन पाररत गराउने, 

(ि) ववद्याियको वावषयक िकै्षक्षक काययक्रमको ननयलमत रूपमा अनगुमन गरी सो अनसुार गने गराउने, 

(व) ववद्यािय ननरीक्षण प्रनतवेदन उपर कारबाही गने 

(ि) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र लिक्षक अलििावक सघं गठन गने गराउने, 

(ष) सामदुानयक ववद्याियको स्वीकृत, ररक्त दरवन्दीमा स्थायी पदपनूत यको िाधग आयोगमा िेखी पठाउने, 

(स) काययपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा लिक्षकको सरुवा, ववद्यािय दरवन्दी लमिान तथा 
ब्यवस्थापनका िाधग आवश्यक तयारी गने,  

(ह) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको लसफाररसमा लिक्षकिाई ववद्यािय समय बाहेक वा ववद्याियको 
ननयलमत पठन पाठनमा असर नगने गरी अनतररक्त समयमा अन्यत्र कायय गनय पवूय स्वीकृनतका प्रदान गने,  

(क्ष) काययसभपादनको आधारमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत, लिक्षक अलििावक सघं, प्रधानाध्यापक, लिक्षक 
एव ंकमयचारीहरुिाई परुस्कार तथा दण्डका िाधग काययपालिका समक्ष लसफाररि गने, 

(त्र)  ननजी, धालमयक तथा गठुी ववद्याियको अनगुमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउन े र 
तदनसुार परुस्कार र दण्डको िाधग काययपालिका समक्ष लसफाररि गने, 

(ज्ञ) नगरसिा, नगर काययपालिका, राम्ष्िय परीक्षा बोडय र लिक्षा सभवम्न्धत आयोगहरुबाट ननदेलित वा 
प्रत्यायोम्जत कायय गने, 

२३. लिक्षा अधधकृत र ननरीक्षकको काम, कतयव्य र अधधकार :  ऐन तथा यस काययववधध मा अन्यत्र िेखखएका 
काम, कतयव्य र अधधकारका अनतररक्त प्रमखु लिक्षा अधधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष ननदेिनमा रही लिक्षा अधधकृत 
र ननरीक्षकको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ, 

(क)  प्रत्येक चार मदहनामा सव ैववद्याियमा कभतीमा एक पटक स्थिगत ननरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गने 
गराउने । ननरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सलमनतसँग छिफि गरी छिफि 
िएको कुरा र ननरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण सभबन्धी व्यहोरा ववद्याियको ननरीक्षण पमु्स्तकामा जनाउन ेतथा 
जनाउन िगाउन,े 
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(ख)  यस काययववधध बमोम्जम ववद्यािय ननयलमत रूपिे सञ्चािन िए निएको, त्यस्तो ववद्याियमा िौनतक 
साधन सरुक्षक्षत ववद्यािय अनरुुप िए निएको, लिक्षक पयायप्त िए निएको, उपिब्ध साधनको अधधकतम 
सदपुयोग िए निएको र ननधायररत स्तर बमोम्जम पठन पाठन िए निएको र समग्र िकै्षक्षक गणुस्तर कायम 
िए निएको सभबन्धमा प्रधानाध्यापक, लिक्षक–अलििावक सघं र लिक्षकसँग ववचार ववमिय गरी सो अनरुूप िएको 
नदेखखएमा सधुार गनय िगाउने,  

(ग)  ववद्यािय ननरीक्षण सभबन्धी प्रनतवेदन प्रमखु लिक्षा अधधकृत समक्ष पेि गरी ननदेिन बमोम्जम गने,  

(घ)  ववद्याियको ववकासको िाधग व्यवस्थापन सलमनत तथा सरोकावािाहरूसँग सभपकय  तथा आवश्यक 
सरसल्िाह र अन्तरकक्रया गने,  

(ङ) नमनूा लिक्षण गने प्रयोजनको िाधग ननरीक्षण क्षेत्रलित्रको रोष्टर (समहु) तयार गने र समय–समयमा 
प्रधानाध्यापक सदहत लिक्षकको बठैक बोिाई लिक्षण गने ववषयमा देखखएका समस्या समाधानको िाधग आवश्यक 
काम गने,  

(च)  लिक्षक तथा ववद्यािय कमयचारीको कायय क्षमताको मलू्याङ्कन गरी त्यसको अलििेख लिक्षा िाखामा 
राख्न े।  

(छ)  ववद्याियको िकै्षक्षकस्तर बदृ्धध गनय प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमनतका प्रमखुहरूको गोष्ठीको 
सयंोजन गने, गराउने, 

(ज) आधारितू तहको परीक्षाको सदस्य सधचव िई कायय गने, 

(झ)  परीक्षा सलमनतको ननदेिन बमोम्जम परीक्षा सञ्चािन गने गराउने,  

(ञ)  ववद्याियको िकै्षक्षक तथा आधथयक अलििखे दरुुस्त िए निएको ननरीक्षण गने गराउन,े  

(ट)  नगर क्षेत्र लित्रका िकै्षक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तथा ववश्िेषण गरी लिक्षा िाखामा पठाउने,  

(ठ)  लिक्षकिाई तालिमको िाधग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त लिक्षकको सीपको प्रयोग िए निएको यककन 
गनय कक्षा अविोकन गरी सधुारका िाधग कायय गने,   

(ड)  व्यवस्थापन सलमनतको बठैक ननयलमत रूपिे बसे नबसेको जाँचबझु गरी नबसेको िए बठैक बोिाउन 
प्रधानाध्यापकिाई ननदेिन ददने,  

(ढ)  ववद्यािय सञ्चािन सभबन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमनतिाई आवश्यक ननदेिन ददने,  

 (ण)  ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको ववदाको अलििेख िकै्षक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमाखणत गने र 
ववद्याियमा राख्न िगाउने,  
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(त)  लिक्षक तथा कमयचारीको हाम्जरी अलििेख दरुुस्त िए निएको जाचँ वा ननरीक्षण गरी ववदा नलिई 
अनपुम्स्थत हुने लिक्षक तथा कमयचारीको हकमा हाम्जरी पमु्स्तकामा गयि जनाई सोको जनाउ सदहत कारबाहीको 
िाधग सभबम्न्धत ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र नगर लिक्षा सलमनतिाई लसफाररस गने,  

(थ)  नगर क्षेत्रलित्र सञ्चािन गररएका अनौपचाररक लिक्षा, वविषे आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा र लिक्षाको 
िाधग खाद्य काययक्रमको ननयलमत रूपमा ननरीक्षण तथा अनगुमन गरी प्रमखु लिक्षा अधधकृत समक्ष प्रनतवेदन 
पेि गने,  

(द) ननजी, धालमयक तथा गठुी ववद्याियको अनगुमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउन ेर तदनसुार 
परुस्कार र दण्डको िाधग प्रमखु लिक्षा अधधकृत समक्ष लसफाररि गने, 

(ध)  जीवनपययन्त लिक्षा र जीवन उपयोगी लिक्षाको उधचतप्रवन्ध गने गराउने, 

(न)  प्रमखु लिक्षा अधधकृतिे तोके बमोम्जम थप कायय गने गराउने, 

(य)   नगरपालिकािे प्रत्यायोजन गरेको लिक्षा सभबन्धी अन्य कायय गने । 
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पररच्छेद–४ 

नगर लिक्षा सलमनतको गठन, काम, कतयव्य र अधधकार तथा बठैक सभबन्धी काययववधध 

२४. लिक्षा सलमनतको सरंचना तथा काययसचंािन ववधधिः (१)  नगरपालिकाामा  देहाय वमोम्जमको एक नगर 
लिक्षा सलमनत रहनेछ ािः 

(क) नगर काययपालिकाको प्रमखु       –सयंोजक 

(ख)  नगरपालिकाको लिक्षा हेने लिक्षा समीनतको सयंोजक         –सह सयंोजक 

(ग) नगरकाययपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना दलित र एक जना मदहिा समेत काययपालिकािे मनोनयन 
गरेको २जना                – सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत        –सदस्य 

(ङ) सामदुानयक ववद्याियमध्ये आधारितू तह र माध्यलमक तहका प्रधानाध्यापकहरु र लिक्षक मध्येबाट 

एकजना मदहिासमेत नगर लिक्षा सलमनतको लसफाररसमा नगरकाययपालिकाि े मनोननत गरेको तीन जना           
– सदस्य 

(च)  ससं्थागत ववद्याियहरुको प्रनतननधधमिुक ससं्था मध्येबाट अध्यक्षिे मनोनयन गरेको प्रनतननधध एक 
जना–सदस्य 

(छ)   नगरपालिकाा क्षते्रलित्रका सामदुानयक ववद्याियहरुका ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतका अध्यक्ष मध्येबाट 
आधारितू र माध्यलमक तहको एक एक जना गरी नगर प्रमखुिे मनोनयन गरेको दईु जना    –सदस्य  

(ज)  नगरपालिका क्षेत्रलित्रका समाजसेवी र लिक्षाप्रेमी र लिक्षाववद्हरु मध्येबाट नगरकाययपालिकािे मनोननत 
गरेको १जना मदहिासदहत २ जना        –सदस्य 

(झ) लिक्षक महासघंको प्रमखु      –पदेन सदस्य 

(ञ)     प्रमखु लिक्षा अधधकृत           –सदस्य–सधचव 

(२) लिक्षा सलमनतको वठैक कम्भतमा प्रत्येक तीन मदहनामा एक पटक बस्नपुनेछ । 

(३) लिक्षा सलमनतको बठैक ित्ता नगरपालिकाको प्रचलित काननु बमोम्जम हुनेछ । 

(४)  वठैक सञ्चािनको िाधग कम्भतमा ५० प्रनतित सदस्यको उपम्स्थनत आवश्यक पनेछ िने वठैकको ननणयय 
बहुमतको आधारमा हुनेछ । 

(५) उपदफा १ को खण्ड घ, ङ, च, छ र ज बमोम्जम मनोननत सदस्यहरुको पदावधध ३ वषय हुनेछ । 

(६) लिक्षा सलमनतको बठैक सभबन्धी काययववधध सो सलमनत आफैिे ननधायरण गरे बमोम्जम हुनेछ । 
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(७) लिक्षा सलमनति े आवश्यकता अनसुार लिक्षाववद्, ननरीक्षक, यवुा सञ्जाि प्रनतननधध, नगरबाि सञ्जाि 
प्रनतननधध र नगरकाययपालिकाका सदस्यहरुिाई उक्त सलमनतको बठैकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

२५. लिक्षा सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकारिः ऐन तथा यस काययववधध मा अन्यत्र िेखखएका काम, कतयव्य र 
अधधकारका अनतररक्त लिक्षा सलमनतको अन्य काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ : 

(क)  लिक्षा िाखावाट पेि िएको िकै्षक्षक योजना माधथ छिफि गरी स्वीकृनतको िागी काययपालिकामा पेि 
गने 

(ख)  नगरपालिकामा स्वस्थ िकै्षक्षक वातावरण कायम राख्न तथा लिक्षाको गणुस्तर बदृ्धध गनय लिक्षा िाखा 
माफय त पेि िएको कायययोजना माधथ छिफि गरी आवश्यक देखखएमा पररमाजयन सदहत स्वीकृत गने,  

(ग) नेपाि सरकारको स्वीकृत नीनत र ननदेिन अनरुूप वविषे आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक 
लिक्षा, ननरन्तर लिक्षा, दरू लिक्षा तथा खुिा लिक्षा काययक्रम सञ्चािन सभबन्धी आवश्यक व्यवस्था गने,  

(घ)  ववद्याियिाई आधथयक सहायता उपिव्ध गराउने तथा त्यस्तो सहायताको िाधग सभबम्न्धत ननकायमा 
लसफाररस गने,  

(ङ)  लिक्षक, कमयचारी तथा ववद्याथी कल्याणको िाधग स्वीकृत लिक्षा योजना बमोम्जम आवश्यक काययक्रम 
बनाउन,े  

(च)  ववद्याियको सभपवत्तको सरुक्षा गनय तथा ववद्याियको समदृ्धधको िाधग आवश्यक व्यवस्था गने,  

(छ) ववद्याियको ववकासको िाधग सञ्चालित िकै्षक्षक काययक्रमिाई सहयोग गने,  

(ज)  ववद्याियको िखेापरीक्षण सभबन्धमा िखेापरीक्षकिे ददएको प्रनतवेदन अनसुार आवश्यक कारबाही गने, 

गराउने,  

(ञ) ववद्याियिाई आधथयक रूपमा आत्मननियर गराउन योजना बनाई कायय गने,  

(ट)  ववद्यािय दरबन्दी लमिान तथा लिक्षक ब्यवस्थापन र समायोजन गनय वा ववद्यािय बन्द गनय 
काययपालिकामा  लसफाररस गने,    

(ठ) िकै्षक्षक क्यािेण्डर बनाइ ववद्यािय सञ्चािन गनय लिक्षा िाखा माफय त व्यवस्थापन सलमनतिाई ननदेिन 
ददने,  

(ड)  नगर स्तरीय खेिकुद, स्काउट, अनतररक्त कक्रयाकिाप तथा साँस्कृनतक काययक्रमको सञ्चािन तथा 
ववकासको िाधग आधथयक स्रोत जुटाउने र प्राप्त रकम खचय गनय लिक्षा िाखािाई ननदेिन ददने,  

(ढ) आवासीय ववद्याियका ववद्याथीका िाधग खाना तथा पौम्ष्टक आहारको गणुस्तर तोक्न,े 
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(न) नगरकाययपालिका तथा नगर सिाबाट स्वीकृत लिक्षा योजना र मापदण्ड लित्र रही आवश्यक ननदेिन 
ददने, 

(प) ववद्याियि ेकायम गनुय पने न्यनुतम सरसफाई तथा िौचाियको मापदण्ड तोक्ने, 

(फ) नगर क्षेत्र लित्र वविषे आवश्यकता िएका वािबालिकाको तथ्यांक सकंिन गरी उनीहरुका िाधग उधचत 
ववद्यािय व्यवस्थापन गनय आधार तयार पाने र सोही अनसुारको पठनपाठन व्यवस्था लमिाउने, 

(ब) ववद्यािय सधुार तथा ववकासका िाधग नीनत ननदेिन गने, 

(ि)    नगरपािीका लित्र रहेका सामदुायीक लसकाई केन्र एबम ्पसु्तकाियको व्यवस्थापन र   

        ननयमन गने, 

 (म)   वहृत ववद्यािय सरुक्षा पवुय तयारी सभबम्न्ध नगरपािीकामा अलिमखुीकरण गने  
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पररच्छेद ५ 

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत सभबन्धी व्यवस्था 

२६.  ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतिः (१) यस काययववधध  र अन्तरगत व्यवस्था िएको सलमनतहरुको अधधकार 
क्षेत्र बाहेक ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनय प्रत्येक सामदुानयक ववद्याियमा देहाय वमोम्जमको 
सदस्यहरु रहेको एक ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत रहनेछ । 

(क) अलििावकहरुिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएका दईु जना मदहिा सदहत चारजना   –सदस्य 

(ख)  नगरपालिकाको सभबम्न्धत वडाको वडाध्यक्ष वा वडा सलमनति ेतोकेको वडा सदस्य एकजना– सदस्य 

(ग) ववद्याियका ससं्थापक, स्थाननय, लिक्षा प्रेमी ववद्याियिाई ननरन्तर दि वषयदेखख सहयोग गने वा 
ववद्याियिाई दि िाख वा सो िन्दा बढी नगद वा म्जन्सी सहयोग गरेको व्यम्क्तहरु मध्येबाट ववद्यािय 
व्यवस्थापन सलमनति ेमनोननत गरेको एक जना मदहिा सदहत दईु जना–सदस्य 

(घ) ववद्याियका लिक्षकहरुिे आफूहरु मध्येबाट स्टाफ बठैक गरी बठैकको ननणययबाट छानी पठाएको लिक्षक 
एक जना            –सदस्य 

(ङ)  प्रधानाध्यापक                                           –सदस्य सधचव 

(२)  उपदफा १ को खण्ड (क), (ख), (ग) बमोम्जमका सदस्यहरु मध्येबाट आधारितू तह र माध्यलमक तहका  
ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्ष सभवम्न्धत ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनति ेमनोननत 
गरेको सदस्य सलमनतको अध्यक्ष हुनेछ । 

(३) उपदफा १ को खण्ड (ख), (ग) वा (ङ) मध्ये कुन ैखण्डको सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेको िए पनन 
उपदफा (२) बमोम्जम अध्यक्ष मनोनयन गनय कुन ैबाधा हुने छैन । 

(३) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्ष मनोनयन निएसभमका िाधग वा अध्यक्षको अनपुम्स्थनतमा सो 
सलमनतका ज्येष्ठ सदस्यि ेबठैकको अध्यक्षि ेगनेछ । 

(४) वविषे लिक्षा सञ्चािन गने ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनतमा कम्भतमा पचास प्रनतित सदस्यहरु अपाङ्गता 
िएका व्यम्क्तको अलििावक र समावेिी लिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनतमा 
कम्भतमा एक जना अपाङ्गता िएका व्यम्क्त सदस्य रहनेछ । 

(५) ववद्यािय ब्यवस्थापन सलमनतको बठैकमा ववद्याियका ववद्याथी प्रनतननधध छात्र १ छात्रा १ अननवायय रुपि े
आमम्न्त्रत सदस्यका रुपमा सहिागी गराउन पनेछ । 

(६) सभबम्न्धत ववद्याियिे नगरकाययपालिकाको कायायियका प्रमखु लिक्षा अधधकृत, लिक्षा अधधकृत र ननरीक्षकिाई 
ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको बठैकमा पययवेक्षकको रुपमा िाग लिन आमन्त्रण गनय सककनेछ । 
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(७) ससं्थागत ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनयका िाधग प्रत्येक ववद्याियमा देहायका सदस्यहरु 
रहेको एक ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत रहनेछ : 

(क)  ववद्याियका ससं्थापक वा िगानीकतायहरु मध्येबाट ववद्याियको लसफाररसमा अध्यक्षिे मनोननत गरेको 
व्यम्क्त  – अध्यक्ष 

(ख) अलििावकहरु मध्येबाट एक जना मदहिासमते पने गरी ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनति ेमनोननत गरेको 
दईुजना–सदस्य  

(ग) स्थानीय लिक्षाप्रेमी वा समाजसेवीहरु मध्येबाट सभबम्न्धत वडाको वडासलमनतिे मनोननत गरेको एक जना 
–सदस्य  

(घ)  नगरपालिकाको प्रमखु लिक्षा अधधकृत वा लिक्षा अधधकृत –सदस्य  

(ङ) सभबम्न्धत ववद्याियको लिक्षकहरुिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना –सदस्य  

(च) ववद्याियको प्रधानाध्यापक –सदस्य सधचव 

(७) उपदफा (१), (२) र (६) बमोम्जम छाननएका वा मनोननत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधध तीन वषयको 
हुनेछ । त्यस्ता सदस्य वा अध्यक्षिे आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देखखएमा त्यसरी छान्न े वा 
मनोनयन गने अलििावक, पदाधधकारी वा ननकायि ेजनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

 तर त्यसरी पदबाट हटाउन ुअनघ ननजिाई आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बम्ञ्चत गररने छैन । 

(८) राजीनामा स्वीकृत गने: व्यवस्थापन सलमनतका सदस्यको राजीनामा सो सलमनतका अध्यक्षिे र व्यवस्थापन 
सलमनतका अध्यक्षको राजीनामा सभबम्न्धत व्यवस्थापन सलमनति ेस्वीकृत गनेछ । 

तर अध्यक्षको पद ररक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यवस्थापन सलमनतको वररष्ठ सदस्यि े
स्वीकृत गनेछ । साथै ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको बठैकमा बािबालिकाका प्रनतननधीहरुिे राखकेो दृम्ष्कोण 
ननणयय पमु्स्तकामा उल्िेख गनुय पनेछ तर प्रचलित काननु ववपररतका कुन ैननणयय िएकोमा बािप्रनतननधीहरुिाई 
म्जभमेवार बनाईनेछैन । 

(९) अलििावकको अलििेख राख्न:े (क) ववद्याियि ेलिक्षा िाखािे तोककददएको ढाँचामा ववद्याथीको अलििेख 
राख्दा ववद्याथीका बाब,ु आमा वा बाज,े बज्यकैो नाम, थर, ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ र त्यस्ता अलििावक निएका 
ववद्याथीको हकमा ववद्याथीिाई सरंक्षकत्व प्रदान गने व्यम्क्तको अलििेख राख्नु पनेछ । 

(ख) खण्ड (क) बमोम्जम ववद्याथीिाई सरंक्षकत्व प्रदान गने व्यम्क्तिाई अलििावकको रुपमा अलििखे राख्दा 
ननजिे सरंक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सभबम्न्धत वडाबाट प्रमाखणत गराएको हुन ुपनेछ । 
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२७. व्यवस्थापन सलमनतको सदस्य छनौट सभबन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानाध्यापकिे दफा २६को उपदफा 
(१) बमोम्जमको व्यवस्थापन सलमनतको छनौट गनयको िाधग तत्कािको व्यवस्थापन सलमनतको कायय अवधध 
समाप्त हुन ुिन्दा तीस ददन अगाव ैसात ददनको सचूना ददई अलििावकको िेिा गराउन ुपनेछ ।  

तर कुन ैकारणिे व्यवस्थापन सलमनत ववघटन िएको वा व्यवस्थापन सलमनतको सदस्यको पद ररक्त िएको 
अवस्थामा त्यसरी ववघटन वा ररक्त िएको लमनति ेपन्र ददन लित्र व्यवस्थापन सलमनत वा ररक्त सदस्यको 
छनौटको िाधग यस दफा बमोम्जम सचूना ददई अलििावकको िेिा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सदस्य छनौट गने सभबन्धमा अलििावकिाई सहयोग गनयको िाधग नगर लिक्षा 
अधधकृतिे खटाएको अधधकृतस्तरको प्रनतननधधको सयंोजकत्वमा प्रधानाध्यापक र सभबम्न्धत वडासलमनति ेखटाएको 
प्रनतननधध रहेको तीन सदस्यीय छनौट सहयोग सलमनत गठन गनेछ । 

(३)व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट सभबन्धी अन्य काययववधध कायायपालिकािे तोके बमोम्जम 
हुनेछ । 

२८. व्यवस्थापन सलमनतको बठैक सभबन्धी काययववधध : (१) व्यवस्थापन सलमनतको बठैक दईु मदहनामा 
कभतीमा एक पटक बस्नेछ । 

(२) व्यवस्थापन सलमनतको बठैक सलमनतको अध्यक्षको ननदेिनमा सदस्य–सधचविे बोिाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन व्यवस्थापन सलमनतका एक नतहाई सदस्यिे लिखखत 
अनरुोध गरेमा व्यवस्थापन सलमनतको सदस्य–सधचवि ेजदहिेसकैु पनन व्यवस्थापन सलमनतको बठैक बोिाउन ु
पनेछ ।  

(४) व्यवस्थापन सलमनतको बठैकमा छिफि हुने ववषय सचूी सदस्य–सधचविे साधारणतया बहत्तर घण्टा अगाव ै
सदस्यहरूिाई ददन ुपनेछ ।  

(५) व्यवस्थापन सलमनतमा तत्काि कायम रहेका पचास प्रनतित िन्दा बढी सदस्यहरू उपम्स्थत िएमा 
व्यवस्थापन सलमनतको बठैकको िाधग गणपरूक सखं्या पगेुको मानननेछ ।  

६) व्यवस्थापन सलमनतको बठैकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र ननजको अनपुम्स्थनतमा जेष्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७) व्यवस्थापन सलमनतको बठैकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर िएमा बठैकको अध्यक्षता गने 
व्यम्क्तिे ननणाययक मत ददन सक्नेछ ।  

(८) व्यवस्थापन सलमनतको बठैक सभबन्धी अन्य काययववधध व्यवस्थापन सलमनत आफैं िे ननधायरण गरे बमोम्जम 
हुनेछ । 

(९) व्यवस्थापन सलमनतको पदावधी ताीन िकै्षक्षक सत्रका िागी कायम हुनेछ । 
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२९. व्यवस्थापन सलमनतको सदस्य हुन नसक्न े: देहायको व्यम्क्त व्यवस्थापन सलमनतको सदस्य हुन सक्ने 
छैन : 

(क) गरै नेपािी नागररक,  

(ख)    पच्चीस वषय उमेर परूा निएको      

(ग)    प्रचलित काननू बमोम्जम कािो सचूीमा परेको, 

(घ)    ननैतक पतन देखखने फौजदारी अलियोगमा अदाितबाट कसरूदार ठहररएको,  

(ङ)  कुन ैववद्याियमा बहाि रहेको लिक्षक (लिक्षक प्रनतननधधको रुपमा बाहेक अन्य सदस्यमा मनोनयन हुन 
नसक्न)े  

(च) ननजामनत, प्रहरी, सेना वा सावयजननक ससं्थामा बतैननक रुपमा काम गने बहािवािा कमयचारी             
(ननववृत्तिरणमा बसेकाि ेसदस्य हुन बाधा पने छैन) 

३०.  ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत ववघटन गनय सक्ने :  देहायका अवस्थामा नगरलिक्षा सलमनतको लसफाररसमा 
नगर काययपालिकािे ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत ववघटन गनय सक्नछे : 

(क) ववद्याियको सभपवत्त दहनालमना गरेमा,  

(ख)  ववद्याियको िकै्षक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचलित काननु तथा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहको नीनत एवम ्दहत ववपररत काम 
गरेमा,  

(घ)  ववद्याियको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रूपमा गनय नसकेमा, वा  

(ङ)  सभबम्न्धत तह र ननकाय वा अधधकारीि ेददएको काननू अनसुारको ननदेिन पटकपटक उिघंन गरेमा । 

३१. सामदुानयक ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकार ािः (१)यस काययववधधमा अन्यत्र 
िेखखएका काम, कतयव्य र अधधकारका अनतररक्त सामदुानयक ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनतको काम, कतयव्य र 
अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ : 

(क) ववद्याियको सञ्चािन, रेखदेख, ननरीक्षण र व्यवस्थापन गने,                                                    

(ख)  ववद्याियको िाधग चादहने आधथयक स्रोत जुटाउने,  

(ग)  लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमको िाधग छनौट गने,  

(घ)  तालिममा जाने लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमबाट फकेपनछ कभतीमा तीन वषय ववद्याियमा सेवा गनुय 
पने सभबन्धमा ितयहरू ननधायरण गरी कवलुियतनामा गराउने,  
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(ङ) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको सेवाको सरुक्षाको िागी पहि गने,  

(च)  ववद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी लिक्षक तथा कमयचारी ननयकु्त गने र त्यसरी ननयकु्त लिक्षक तथा 
कमयचारीिाई नेपाि सरकारिे समान तहका लिक्षक तथा कमयचारीिाई तोककददएको तिब स्केिमा नघटाई तिब 
ित्ता ददने,   

(छ)  नेपाि सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दीको लिक्षक तथा कमयचारीको पद ररक्त हुन आएमा स्थायी पनूत यको 
िाधग सो पद ररक्त िएको लमनति ेपन्र ददनलित्र लिक्षा िाखामा िेखी पठाउने,  

(ज)  ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको हाम्जरी जाँच गरी गयि हुने लिक्षक वा कमयचारी उपर आवश्यक 
कारबाही गने, 

(झ)  कुन ैलिक्षक वा कमयचारीिाई यस काययववधध बमोम्जम व्यवस्थापन सलमनति ेकारबाही गनय पाउने ववषयमा 
वविागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी लिक्षा िाखािाई ददने तथा आफूिाई कारबाही गनय अधधकार निएको 
ववषयमा कारबाहीको िाधग लसफाररस गनुय पने िएमा आवश्यकता अनसुार आफ्नो राय सदहतको प्रनतवेदन लिक्षा 
िाखामा पठाउन,े 

(ञ)  ववद्याियको िकै्षक्षकस्तर वदृ्धध गनय आवश्यक सामान तथा िकै्षक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,   

(ट)  नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने ववलिन्न काययक्रमहरूमा ववद्याियिाई 
सररक गराउने,  

(ठ)  ववद्याथीहरूि ेपािना गनुय पने आचार सदंहता बनाइ िाग ूगने,  

(ड) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको अलििेख अध्यावधधक गराइ राख्न,े  

(ढ) प्रत्येक वषय ववद्याियका चन्दादाता र अलििावकहरूको िेिा गराइ ववद्याियको अनघल्िो िकै्षक्षक वषयको 
आय, व्यय तथा िकै्षक्षक उपिम्ब्ध र आगामी वषयको िकै्षक्षक काययक्रमको सभबन्धमा जानकारी गराउने,  

(ण)   नगरपालिकाबाट तोककएको िेखा परीक्षक माफय त ्िेखा परीक्षण गराउने,  

(त)  ववद्याथी, लिक्षक, कमयचारी तथा अलििावकिाई ववद्याियको ववकास तथा पठनपाठन तफय  उत्प्रेररत गने 
व्यवस्था लमिाउने, 

(थ)  ववद्याथीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रववृत्त रकम प्रदान गने,  

(द)  ननरीक्षकि े ववद्याियको चके जाँच वा ननरीक्षण गदाय हाम्जरी पमु्स्तका वा ववद्यतुीय हाम्जरीमा गयि 
जनाएकोमा त्यस्ता गयि िएका लिक्षक तथा कमयचारीको गयि िएका ददनको तिब कट्टी गने,  

(ध)  व्यवस्थापन सलमनतको सधचवािय ववद्यािय िवनमा राख्न ेतथा ववद्याियको कागजपत्र र अलििखे 
सरुक्षक्षत गने,  
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(न)  स्थानीय तहसँग समन्वय गरी िकै्षक्षक ववकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गने, 

(प)  ववद्याियमा िक्षक्षत समहूका िाधग वविषे प्रकृनतको िकै्षक्षक काययक्रम सञ्चािन गनय आवश्यक 
देखखएमा लिक्षा िाखासँगको समन्वयमा गने, 

(फ) वावषयक रुपमा ववद्याियका िाधग आवश्यक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको खररद योजना स्वीकृत गने, 

(ब)  ववद्याियको ववपद, जोखखम अवस्था िेखाजोखा गरी प्रिाव न्यनूीकरणका िाधग कायययोजना बमोम्जम 
कायायन्वयन गने,  

(ि)  ववद्याियको चि अचि सभपवत्तको सरंक्षण र सदपुयोग गने, 

(म)  आफ्न ैस्रोतबाट ननयकु्त हुने लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा, ितय तथा वविागीय कारबाहीिाई व्यवम्स्थत 
गनय काययववधध बनाइ लिक्षा िाखाबाट स्वीकृत गराई िाग ूगने, 

(य)  नगरपालिका, नगर लिक्षा सलमनत, वडा सलमनत र लिक्षा िाखािे ददएको ननदेिन अनरुूप काम गने, 

(र) लिक्षक एव ंकमयचारीिाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गने, 

(ि) ववद्याियको पढाइ व्यवाहाररक, सीपमिूक र स्तरीय बनाउन प्रनतस्पधी तथा सहयोगी िलूमका खेल्ने,    

व) प्रत्येक वषय ववद्याियका चन्दादाता र अलििावकहरूको िेिा गराइ ववद्याियको अनघल्िो िकै्षक्षक वषयको 
आय, व्यय तथा िकै्षक्षक उपिम्ब्ध र आगामी वषयको िकै्षक्षक काययक्रमको सभबन्धमा सावयजननक परीक्षण गराउने,  

ि)     वहृत ववद्यािय सरुक्षा सभबम्न्ध ननती बनाइ कायायन्वयन गराउने 

(२)  व्यवस्थापन सलमनतिे आफ्नो अधधकार मध्ये आवश्यकता अनसुार केही अधधकार व्यवस्थापन सलमनतको 
सदस्य–सधचविाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३२. लिक्षक अलििावक सघं सभबन्धी व्यवस्थािः (१) प्रत्येक ववद्याियका लिक्षक र अलििावकहरू सदस्य 
रहेको एक लिक्षक अलििावक सघं रहनेछ ।   

(२) व्यवस्थापन सलमनति ेअलििावकहरूको िेिा गराई सो सलमनतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कभतीमा एक 
जना लिक्षक र अलििावकहरू (अलििावक मध्येबाट मदहिा र दलित समेत पनेगरी) समेत रहने गरी बढीमा 
एघार सदस्यीय लिक्षक–अलििावक सघंको काययकारी सलमनत गठन गनुय पनेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चालित ववद्याियमा उपदफा (२) बमोम्जम लिक्षक अलििावक सघंको काययकारी सलमनत 
गठन गदाय अपाङ्गता िएका ववद्याथीका कभतीमा एक जना अलििावक हुन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जम गदठत काययकारी सलमनतका सदस्यको पदावधध दईु वषयको हुनेछ ।  
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(५) उपदफा (२) बमोम्जमको काययकारी सलमनतको बठैक तीन मदहनामा कभतीमा एकपटक बस्नेछ र सो 
सलमनतको बठैक सभबन्धी अन्य काययववधधकाययकारी सलमनत आफैिे ननधायरण गरे बमोम्जम हुनेछ ।   

(६) उपदफा (२) बमोम्जमको काययकारी सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछ ािः 

(क)  ववद्याियमा लिक्षाको गणुस्तर कायम गनयको िाधग आवश्यक काम गने,   

(ख)  यस काययववधध बमोम्जम ववद्याियि ेिलु्क ननधायरण गरे नगरेको सभबन्धमा अनगुमन गने तथा सो 
सभबन्धमा ववद्याियिाई आवश्यक सझुाव ददने,  

(ग)  ववद्याियको िकै्षक्षक गनतववधधबारे ननयलमत जानकारी राख्न ेतथा सो सभबन्धमा लिक्षक, ववद्याथी र 
अलििावक बीच ननयलमत अन्तरकक्रया गने ।  

(७) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन ससं्थागत ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनति ेयस 
दफा बमोम्जम लिक्षक अलििावक सघंको काययकारी सलमनत गठन गदाय सात सदस्यमा नघटाइ गनुय पनेछ । 

पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्री तथा परीक्षा सञ्चािन एबम ्िकै्षक्षक गणुस्तर परीक्षण 

३३. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री : (१)  नगरपालिकाा अन्तगयतका ववद्याियहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम 
मन्त्राियि ेननधायरण गरे बमोम्जम हुनेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयम ैसहज उपिब्धताको सनुनश्चत गनय काययपालिकािे आवश्यक कायययोजना बनाइ 
िाग ूगनेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्तक र पाठयसामग्रीमा सधुार तथा नया ँपाठ्यक्रमको ननमायण गनय आवश्यक देखखएमा 
लिक्षा िाखाको प्रनतवेदनको आधारमा लिक्षा सलमनति ेकाययपालिकािाई लसफाररस गने र काययपालिकाको वहुमत 
सदस्यको ननणययि ेमन्त्राियमा अनरुोध गने ।  

३४.परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनत : (१) नगर पालिकाको ववद्याियहरुमा परीक्षा सञ्चािन तथा 
समन्वयको िाधग देहायको एक परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनत रहनेछ । 

(क)  प्रमखु लिक्षा अधधकृत      सयंोजक 

(ख)  आधारितू र माध्यलमक तहका ववद्याियका प्रधानाध्यापकको प्रनतननधधत्व हुने गरी कम्भतमा १ जना 
मदहिासदहत नगर प्रमखुिे मनोननत ३ जना - सदस्य 

(ग)  प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत १ जना  -सदस्य 

(घ)  नगर काययपालिकाको लिक्षा सलमतीको सयंोजक      सदस्य  
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(ङ) लिक्षा अधधकृत    -सदस्य-सधचव 

(२) उपदफा १ को खण्ड ख बमोम्जम मनोननत सदस्यको पदावधध ३ वषयको हुनेछ । 

(४) परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनतको बठैक सभबन्धी काययववधध सो सलमनत आफैिे ननधायरण गरे 
बमोम्जम हुनेछ । 

(५) स्थानीय तहको क्षेत्राधधकार बादहरको िकै्षक्षक तहको परीक्षा सञ्चािन गनय सभवम्न्धत ननकायबाट िएको 
व्यवस्था बमोम्जम सलमनतिे सहजीकरण र समन्वय गनेछ । 

(६) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन काययपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोम्जम सलमनति ेगनेछ ।  

(७) कक्षा ५ र ८ बाहेकको कक्षाहरुको परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनतिे ननधायरण गरेको मापदण्ड 
बमोम्जम नगरपािीका स्तरीयरुपमा सचंािन गररनेछ ।  

३५. ससं्थागत ववद्याियि ेपरीक्षा िलु्क बापतको रकम जभमा गनुय पनेिः(१) दफा ३४ को उपदफा ६बमोम्जम 
परीक्षा सञ्चािन गदाय परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमनति ेतोके वमोम्जमको िलु्क सभवम्न्धत ससं्थागत 
ववद्याियि े नगरपालिकााको सम्ञ्चत कोषमा जभमा गनुय पनेछ ।  

(२) ससं्थागत ववद्याियि ेतोककएको रम्जष्िेिन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र वापतको ववद्याथीहरुबाट लिएको िलु्क 
पररक्षा सञ्चािन गने ननकायको खातामा जभमा गरी त्यसको जानकारी समेत ददन ुपनेछ । 

३६. अनौपचाररक लिक्षा, दरू लिक्षा, समावेिी लिक्षा, ननरन्तर लिक्षा, खुिा लिक्षा तथा बकैम्ल्पक िकै्षक्षक काययक्रमको 
सचंािन काययपालिकािे मन्त्राियबाट िएको व्यवस्थासँग तादात्भयता कायम हुने गरी आवश्यक काययववधध बनाइ 
गनेछ ।  

३७. िकै्षक्षक गणुस्तर परीक्षण सभबन्धी व्यवस्था : (१) नगरसिािे वावषयकरुपमा लिक्षाको गणुस्तर मापन गरी 
सधुारको िाधग काययपालिकािाई ननदेिन ददनेछ । लिक्षा मन्त्राियि ेबनाएको गणुस्तरको खाका र पाठयक्रम 
ववकास केन्रिे बनाएको पाठयक्रम प्रारुपिाई मिू आधार मान्नपुने छ , 

(२) नगरसिािे आफू मध्येबाट एक जना सदस्यिाई लिक्षाको गणुस्तर मापन गनय िगाई सोको प्रनतवेदन बावषयक 
रुपमा सिा समक्ष पेि गनय तोक्नेछ, 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम तोककएको सदस्यिे प्रमखु प्रिासककय अधधकृत र प्रमखु लिक्षा अधधकृतसँग समन्वय 
गरी गणुस्तर मापन र प्रनतवेदन तयार गनेछ । 

(४) गणुस्तर मापन र प्रनतवेदन तयारीको ववधध र ढाँचा उपदफा २ बमोम्जम तोककएको सदस्य आफैिे ननधायरण 
गरे बमोम्जम हुनेछ । 

(५) गणुस्तर मापन र प्रनतवेदन तयारीको िाधग तोककएको नगरसिाको सदस्यि ेववज्ञ सहायता लिन सक्नेछ । 
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(६) गणुस्तर मापन र प्रनतवेदन िकै्षक्षक सत्र िरुु हुनिुन्दा एक मदहना अगाडड पेि िई सक्न ुपनेछ । 
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पररच्छेद–७ 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा सभबन्धी व्यवस्था 

३८. प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र स्थापनािः (१) कुन ैससं्था वा ववद्याियि ेप्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र 
स्थापना गनय चाहेमा अनमुनतको िाधग सभबम्न्धत वडा कायायियमा अनसुचूी–९ बमोम्जमको ढाचँामा ननवेदन ददन ु
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन पनय आएमा त्यस्तो ननवेदनका सभबन्धमा आवश्यक जाँचबझु गदाय ननवेदकिाई 
प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनय नगर काययपालिकािे तोकेको मापदण्ड तथा प्रकक्रया बमोम्जम अनमुनत 
ददन मनालसब देखखएमा आवश्यक ितय तोकी अनसुचूी–१० बमोम्जमको ढाँचामा अनमुनत ददन वडा सधचविे वडा 
सलमनत समक्ष पेि गनेछ ।  

तर स्थाननय तहिाई आधथयक दानयत्व पने गरी यस्तो केन्र खोलिने िएमा नगर काययपालिकाको अनमुनत लिन ु
पनेछ ।    

(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेि हुन आएमा वडा सलमनतको ननणययमा वडा अध्यक्षिे अनमुती ददनेछ ।   

(४) कुन ैससं्थािे उपदफा (२) बमोम्जम तोककएको ितय अनरुूप प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन नगरेमा 
वडाअध्यक्षिे त्यस्तो केन्रिाई ददएको अनमुनत रद्ध गनय नगरपालिकामा लसफाररस गनय सक्नेछ ।  

३९. प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनय चादहने पवूायधार : प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र स्थापना 
गनयको िाधग देहायका पवूायधार परूा गरेको हुन ुपनेछ : 

(क)  फराककिो, खुिा र सरुक्षक्षत िवन िएको,    

(ख)  नगरपालिकााि ेतोककददएको मापदण्ड बमोम्जम जग्गाको क्षेत्रफि र िवन िएको  

(ग)  बाि उद्यानको व्यवस्था िएको,  

(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था िएको, 

(ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्था िएको,  

(च) बाि बालिकाको हेरचाह गने आयाको व्यवस्था िएको ।   

४०. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेिःप्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम ववकास केन्रबाट स्वीकृत 
पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४१.  समदुायमा सञ्चालित बाि ववकास केन्रको बबद्यािय ब्यवस्थापन सभवम्न्धत बडा सलमनति े तोके 
बमोम्जम हुनेछ। 
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४२.  समदुायमा सञ्चालित बाि ववकास केन्रको ववबरण ननयलमत रुपमा नगरपालिका लिक्षा िाखामा पेि 
गनुय पनेछ। 
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पररच्छेद–८ 

ववद्याथी सखं्या, िनाय र कक्षा चढाउने व्यवस्था 

४३. ववद्याथी सखं्यािः (१)  नगरपालिकाा लित्र सञ्चालित सामदुानयक ववद्याियको प्रत्येक कक्षामा ववद्याथी 
सखं्या सामान्यतया पच्चीस जनाहुन ुपनेछ ।  तर प्राथलमक ववद्याियको हकमा िौगोलिक अवस्था जनसखं्यािाई 
आधार मानन न्यनुतम पच्चीस जना ववद्याथी हुनपुनेछ । 

(२) ससं्थागत ववद्याियको प्रत्येक कक्षामा ववद्याथी सखं्या सामान्यतया न्यनूतम बाइस, अधधकतम चौवािीस 
र औसत तते्तीस हुन ुपनेछ ।   

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन वविषे आवश्यकता लिक्षा ददने ववद्याियको 
प्रत्येक कक्षामा रहने ववद्याथी सखं्या लिक्षा सलमनतिे तोके बमोम्जम हुनेछ ।   

(४) कुन ैकक्षामा उपदफा (१) मा िेखखए िन्दा बढी ववद्याथी िएमा ववद्याियिे व्यवस्थापन सलमनतको 
अनमुनत लिई त्यस्तो कक्षाको अको वगय (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जम कक्षामा वगय खोल्न आवश्यक पवूायधारको व्यवस्था व्यवस्थापन सलमनत र ववद्याियि े
लमिाउन ुपनेछ ।  

४४. िनाय सभबन्धी व्यवस्था : (१) ववद्याथीिे ववद्याियमा िनाय हुनको िाधग देहाय बमोम्जमको  
प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ : 

(क) कक्षा नौ मा िनाय हुनको िाधग आधारितू तहको अम्न्तम परीक्षामा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा िनाय हुनको िाधग कक्षा दिको परीक्षामा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा िनाय हुनको िाधग ववद्याियि ेलिने वावषयक परीक्षाको िब्धाङ्क र 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ।  

(२) ववद्याियि ेिकै्षक्षक सत्रको बीचमा वा वावषयक परीक्षा उत्तीणय निएका ववद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 
लिई आए पनन अध्ययनरत कक्षािन्दा माधथल्िो कक्षामा िनाय गनुय हँुदैन ।  

(३) ववद्याियको एक तहमा िनाय िएको ववद्याथीि ेसोही ववद्याियको माधथल्िो कक्षामा पनुिः िनाय गनुय पने 
छैन ।   

(४) ववद्याथीि ेपदहिो पटक ववद्याियमा िनाय हुन आउँदा साधारणतया आफ्नो अलििावकिाई साथमा लिई 
आउन ुपनेछ ।  
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(५) ववद्याियि ेववद्याथी िनाय गदाय ननिःिलु्क लिक्षाको प्रयोजनको िाधग अलििावकको नाम, ठेगाना समेतका 
वववरण माग गरी राख्नु पनेछ । 

(६) चार वषय उमेर परूा निएकािाई एक कक्षामा िनाय गररने छैन । 

४५. ववद्याियमा िनाय निई अध्ययन गने व्यम्क्तको परीक्षा सभबन्धी व्यवस्था : (१) लिक्षा िाखाि े
ववद्याियमा िनाय निई ननजी रूपमा अध्ययन गरेको व्यम्क्तिाई ववद्याियि ेलसफाररस गरेको ननजको क्षमता 
र स्तरको आधारमा ववद्याियबाट लिइने कक्षा आठसभमको वावषयक परीक्षामा सामेि हुनको िाधग िनाय गनय 
आवश्यक व्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम परीक्षा ददन चाहने व्यम्क्तिे लिक्षा िाखािे तोकेको ववद्यािय र समयमा सो 
कायायियि ेतोकेको िलु्क बझुाई परीक्षा फाराम िनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम परीक्षा ददन चाहने व्यम्क्तिे जुन कक्षाको वावषयक परीक्षा ददन चाहेको हो सो िन्दा 
दईु कक्षा तिसभमको ववद्याियबाट लिइएको वावषयक परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१),(२) र (३) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन खुिा वा बकैम्ल्पक ववद्याियमा पढेका 
ववद्याथीको परीक्षा सभबन्धी व्यवस्था सघंीय लिक्षा मन्त्राियिे तोकेबमोम्जम हुनेछ । 

४६. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सभबन्धी व्यवस्थािः (१) कुन ै ववद्याथीि ेस्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिन ुपरेमा 
अलििावकको लसफाररस सदहत ववद्यािय छाड्न ुपरेको यथाथय वववरण खुिाई प्रधानाध्यापक समक्ष ननवेदन ददन ु
पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययन गने ववद्याथीिाई 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददइने छैन ।  

तर देहायका अवस्थामा िकै्षक्षकसत्र सरुु िएको दईु मदहनालित्र स्थानान्तरण िई आउने ववद्याियको लसफाररसमा 
लिक्षा िाखाको सहमनत लिई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन सककनेछ : 

(क)  स्थानान्तरण हुने ववद्याथीको अलििावक कमयचारी रहेछ र ननजको अन्यत्र सरुवा िएमा,  

(ख)  अलििावकिे बसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त िएमा, 

(ग)  ववद्याथी ववरामी िएको कारणिे सोही स्थानमा राख्न नहुने िनी प्रचलित काननू बमोम्जम स्वीकृत 
धचककत्सकि ेलसफाररस गरेमा, वा 

(घ)  अन्य कुन ैमनालसव कारणि ेववद्याथी अन्यत्र स्थानान्तरण हुन ुपरेमा। 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन पनय आएमा प्रधानाध्यापकिे आधारितू तहको ववद्याथीको हकमा ननिःिलु्क 
र माध्यलमक तहको ववद्याथीको हकमा लिक्षा सलमनतिे तोके बमोम्जमको िलु्क लिई सात ददनलित्र स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।   

(४) प्रधानाध्यापकिे उपदफा (३) बमोम्जमको अवधधलित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सभबम्न्धत ववद्याथीिे 
प्रमखु लिक्षा अधधकृत समक्ष उजूरी ददन सक्नछे र त्यसरी उजूरी पनय आएमा अधधकृतिे जाँचबझु गरी गराई 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन उपयकु्त देखेमा प्रधानाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन ननदेिन 
ददनेछ ।  

(५) सक्कि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट िएमा सभबम्न्धत ववद्याथी वा ननजको अलििावकिे 
प्रनतलिवपको िाधग त्यसको व्यहोरा खुिाई सभबम्न्धत ववद्याियमा ननवेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको 
ननवेदन मनालसव देखखएमा प्रधानाध्यापकिे ननवेदकिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप ददनेछ ।  

(६) ववद्याियि ेकुन ैववद्याथीिाई आफूिे अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो 
प्रमाणपत्र ददने प्रधानाध्यापकिाई काननू बमोम्जम कारबाही गररनेछ र त्यसरी ददएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 
रद्द हुनेछ ।  

(७) ससं्थागत ववद्याियको हकमा ववद्याथीि ेजुन मदहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मदहनासभमको 
मालसक पढाई िलु्क र अन्य दस्तरु सोही ववद्याियमा बझुाउन ुपनेछ । ववद्याथीिे िामो ववदा (वावषयक जाडो 
वा गमीको ववदा) को अनघल्िो मदहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो ववदाको िलु्क र अरु दस्तरु 
सोही ववद्याियमा बझुाउन ुपनेछ ।  

(८) ववद्याियि ेववद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाउने ववद्याथी वा ननजको अलििावकको 
रीतपवूयक िरपाई गराउन ुपनेछ ।  

४७. स्तर वदृ्धधको िाधग िनाय हुन चाहने ववद्याथीिाई िनाय गनुय पने : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर 
वदृ्धध गने उद्देश्यिे ववद्याथी पनुिः सोही ववद्यािय र कक्षामा अध्ययन गनय आएमा ववद्याियि े त्यस्तो 
ववद्याथीिाई िनाय गनुय पनेछ ।  

४८. वावषयक परीक्षा नददने ववद्याथीिाई कक्षा चढाउने सभबन्धी व्यवस्था : कुन ै ववद्याथी ववरामी परी वा 
ननजको काब ूबादहरको पररम्स्थनतको कारण ननजिे वावषयक परीक्षा ददन नसकेको सभबन्धमा ननजको अलििावकिे 
त्यसको प्रमाण सदहत ननवेदन ददएमा प्रधानाध्यापकिे सो सभबन्धमा जाँचबझु गदाय ननवेदनको व्यहोरा मनालसव 
देखखएमा ववद्याियमा िएको अलििखेबाट त्यस्तो ववद्याथीिे अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा आवश्यकता 
अनसुार मखु्य मखु्य ववषयको परीक्षा लिई सो ववद्याथीिाई कक्षा चढाउन सक्नेछ ।  

तर,   

(१)  िकै्षक्षकसत्र सरुु िएको एक मदहना पनछ कुन ैववद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन ।  
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(२)  कक्षा छ, नौ र एघारमा कुन ैववद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन ।  

४९. कक्षा चढाउने सभबन्धी अन्य व्यवस्थािः असाधारण प्रनतिा िएका ववद्याथीिाई प्रधानाध्यापकिे सो 
कक्षामा अध्यापन गने लिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नेछ । 

तर कक्षा छ, नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सककने छैन ।  

५०. िकै्षक्षकसत्र, िनाय गने समय र काम गने ददन : (१) ववद्याियको िकै्षक्षकसत्र प्रत्येक वषयको विैाख एक 
गतदेेखख प्रारभि िई चैत्र मसान्तसभम कायम रहनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) मा जुन सकैु कुरा िेखखएको िए तापनन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िकै्षक्षक सत्र श्रावण 
मदहनावाट सरुु हुनेछ ।  

(३) ववद्याियि ेिकै्षक्षकसत्र सरुु िएको लमनति ेसामान्यतया एक मदहनालित्र नया ँववद्याथी िनाय लिई सक्न ु
पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको अवधध नघाइ कुन ैववद्याथी िनाय हुन आएमा ववद्याियिे त्यस्तो ववद्याथीको 
अध्ययनको स्तर परीक्षण गदाय ननजिे सो कक्षामा िनाय िई वावषयक परीक्षा उत्तीणय गनय सक्ने देखखएमा त्यस्तो 
ववद्याथीिाई अको एक मदहनासभम िनाय गनय सककनेछ ।  

(५) कुन ैपनन ववद्याियि ेिकै्षक्षकसत्र सरुु निई ववद्याथी िनाय गनुय गराउन ुहँुदैन ।  

तर कक्षा एकको उमेर समहू िन्दा कम उमेर िएका बािबालिकाको हकमा िकै्षक्षक सत्र प्रारभि हुनिुन्दा १ 
मदहना अगाव ैप्रारम्भिक बाि लिक्षामा िनायको कायय गनय बाधा पने छैन ।   

(६) ववद्याियको एक िकै्षक्षकसत्रमा काम गने ददन अध्यापन समय कभतीमा दईुसय बीस ददन हुनेछ ।  

(८) सामदुानयक ववद्याियको प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कभतीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कभतीमा 
अठार र लिक्षकि ेहप्तामा कभतीमा चौबीस कक्षा अध्यापन गराउन ुपनेछ ।  

(९) िौनतक पवूायधार परूा गनय नसकेका ववद्याियि ेतोककएको पाठ्यिारमा नघट्ने गरी ववद्याथी सखं्याको 
आधारमा एकै ददनमा एकिन्दा बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

तर कक्षा सञ्चािन गदाय आधारितू तह वा माध्यलमक तहका कक्षाहरु एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािन गनुय 
पनेछ । 

५१. ववद्यािय ववदा सभवन्धमािः (१) नेपाि सरकारि ेतोकेको सावयजननक ववदासँग तादात्भयता कायम हुने 
गरी नगर लिक्षा अधधकृतिे लिक्षा सलमनतको सहमनतमा ववद्याियमा सावयजननक ववदा ननधायरण गनय सक्नेछ । 

(२) लिक्षा िाखाको ननदेिनमा एक िकै्षक्षक सत्रमा दहउँदे ववदा वा वष ेववदा वा दवु ैगरी वढीमा पैंतािीस ददन 
ववद्याियमा ववदा ददन सककनेछ ।   
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(३) व्यवस्थापन सलमनति ेएक िकै्षक्षकसत्रमा थप पाचँ ददनसभम स्थानीय ववदा ददई ववद्यािय ववदा गनय सक्नेछ 
।  

(४) यस दफामा िेखखएदेखख बाहेक अन्य ददन ववद्यािय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकिाई वविागीय कारबाही 
गररनेछ । 
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पररच्छेद–९ 

प्रधानाध्यापक र लिक्षकको ननयमु्क्त तथा काम, कतयव्य र अधधकार 

५२. प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थािः (१) प्रत्येक ववद्याियमा ववद्याियको प्राक्षज्ञक तथा प्रिासकीय 
प्रमखुको रूपमा काम गनय स्वीकृत दरबन्दीमा नवढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।  

(२) आधारितू तहको कक्षा पाँचसभमको ववद्यािय िए कभतीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह उत्तीणय गरेको, आधारितू 
तहको अन्य ववद्यािय िए कभतीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको र माध्यलमक तहको ववद्यािय िए 
कभतीमा स्नाकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको, ववद्याियमा कभतीमा पाँच वषय स्थायी लिक्षकको रुपमा लिक्षण 
अनिुव िएको, सघंीय ऐन तथा सो ऐन अन्तगयत बनेको काययववधध बमोम्जम लिक्षक बन्ने योग्यता िएको 
लिक्षकको ववद्यािय ववकास प्रस्तावको आधारमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतिे लसफाररस गरेको व्यम्क्तिाई 
काययपालिकाको ननणयय बमोम्जम पाँच वषयको िाधग प्रमखु लिक्षा अधधकृतिे सामदुानयक ववद्याियको 
प्रधानाध्यापकको पदमा ननयमु्क्त गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्रधानाध्यापकको पदमा ननयमु्क्त हुन ुपवूय ननजिे अनसुचूी–११ बमोम्जमको ढाँचामा 
ववद्यािय ववकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा लिक्षा अधधकृतसँग पञ्चवषीय कायय सभपादन करार सभझौता 
गनुय पनेछ । 

(४) एउटै सामदुानयक ववद्याियमा िगातार दईु काययकाििन्दा बढी एकै व्यम्क्त प्रधानाध्यापक हुन सक्नछैेन ।  

(५) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन देहायको अवस्थामा सामदुानयक ववद्याियको 
प्रधानाध्यापकिाई नगर लिक्षा सलमनतको लसफाररसमा काययपालिकाि ेजुनसकैु बखत हटाउन सक्नछेिः 

(क) ननजको आचरण खराब रहेमा, 

(ख) ऐन तथा यस काययववधध ववपरीतको कुन ैकाम गरेमा, 

(ग)    ननजिे काययसभपादन सभझौता बमोम्जम काम गनय नसकेमा वा ननजको काम सन्तोषजनक 
निएमा, 

(घ)  ववद्याियको चि अचि सभपवत्त दहना लमना गरेमा, 

(६) सामदुानयक ववद्याियको कुन ैप्रधानाध्यापकिाई उपदफा (५) बमोम्जमको आधारमा पदबाट हटाउन ुपने 
िएमा प्रमखु लिक्षा अधधकृतिे त्यस्तो आधार ववद्यमान िए निएको सभबन्धमा जाँचबझु गरी र गराई प्रनतवेदन 
लिनेछ र त्यस्तो प्रनतवेदनबाट प्रधानाध्यापकिाई हटाउन ुपने देखखएमा पदबाट हटाउन नगर लिक्षा सलमनतको 
राय लसफाररस सदहत प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत माफय त नगर काययपालिका समक्ष पेि गनुय पनेछ ।   

(७) उपदफा (६) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन सो उपदफा बमोम्जम प्रधानाध्यापकिाई पदबाट हटाउन ु
अनघ ननजिाई सफाई पेि गने मौकाबाट वम्ञ्चत गररने छैन ।  
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(८) बहािवािा लिक्षकमध्येबाट छनौट िएको प्रधानाध्यापकिाई उपदफा (५) को खण्ड (क) वा (ख) 
बमोम्जमको आधारमा हटाएको अवस्थामा ननजिाई ऐन तथा यस काययववधध बमोम्जम वविागीय कारबाही समेत 
गररनेछ । 

(९) सामदुानयक ववद्याियको प्रधानाध्यापक ववदामा बसेमा वा कुन ैकारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररक्त िएमा 
प्रधानाध्यापक उपम्स्थत निएसभम वा प्रधानाध्यापकको पदपनूत य निएसभमका िाधग सो ववद्याियमा काययरत 
लिक्षकहरुमध्ये माधथल्िो शे्रणीका वररष्ठ स्थायी लिक्षकिे ननलमत्त प्रधानाध्यापक िई काम गनेछ । लिक्षकको 
वररष्ठता ननधायरण गदाय देहायका आधारमा गररनेछ: 

(क)  सभबम्न्धत तह र शे्रणीको स्थायी ननयमु्क्त लमनतको आधारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को आधारमा वररष्ठता नछुट्दटएमा सो िन्दा तल्िो तह वा शे्रणीको स्थायी ननयमु्क्त लमनतको 
आधारमा, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) को आधारमा वररष्ठता नछुट्दटएमा सभबम्न्धत तह र शे्रणीको अस्थायी ननयमु्क्त 
लमनतको आधारमा, 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पनन वररष्ठता नछुट्दटएमा खण्ड (क) को लसफाररसको 
योग्यताक्रमको आधारमा,  

तर खुिा प्रनतयोधगता, आन्तररक प्रनतयोधगता,काययक्षमताको मलू्याङ्कन बाट वढुवा एउटै लमनतमा िए क्रमििः 
काययक्षमता, आन्तररक प्रनतयोधगता र खुिाको क्रमिाई मान्यता ददइनेछ । 

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन ससं्थागत ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनति ेयस 
काययववधध बमोम्जम योग्यता पगेुको व्यम्क्तिाई प्रधानाध्यापकको ननयमु्क्त गदाय छुट्टै प्रकक्रया ननधायरण गरी 
ननयमु्क्त गनय सक्नेछ ।  

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन यो दफा प्रारभि हँुदाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक 
उपदफा (२) बमोम्जम अको प्रधानाध्यापक ननयमु्क्त निएसभम त्यस्तो पदमा कायम ैरहन सक्नेछ । 

५३. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अधधकार : प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम 
हुनेछ : 

(क) ववद्याियमा िकै्षक्षक वातावरण, गणुस्तर र अनिुासन कायम राख्न,े  

(ख)  ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूसँग समन्वय गरी लिक्षक, कमयचारी, ववद्याथी र अलििावकहरू बीच 
पारस्पररक सहयोगको वातावरण लसजयना गने,  

(ग) ववद्याियमा अनिुासन, सच्चररत्रता, लिष्टता कायम गनय आवश्यक काम गने,  
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(घ)  लिक्षकहरूसँग परामिय गरी ववद्याियमा कक्षा सञ्चािन सभबन्धी काययक्रम तयार गने तथा त्यस्तो 
काययक्रम बमोम्जम कक्षा सञ्चािन िए निएको ननरीक्षण गने,  

(ङ)  ववद्याियमा सरसफाइ, अनतररक्त कक्रयाकिाप आददको प्रबन्ध गने, गराउने,  

(च) ववद्याियको प्रिासननक काययको सञ्चािन तथा ननयन्त्रण गने,  

(छ)  ववद्याियमा ववद्याथी िनाय गने तथा परीक्षा सञ्चािन गराउने,  

(ज)  ववद्याथीिाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र ददने,  

(झ) ववद्याियमा िए गरेका महत्वपणूय काम कारबाहीको अलििेख राख्न,े  

(ञ)  कुन ैलिक्षक वा कमयचारीिे जानी जानी वा िापरवाही साथ कुन ैकाम गनायि ेववद्याियिाई हानी नोक्सानी 
पनय गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तिबबाट कट्टा गरी असिु गने,  

(ट)  ववद्याियि ेआफ्न ैस्रोतमा ननयकु्त गरेका लिक्षक वा कमयचारीि ेपदीय म्जभमेवारी परूा नगरेमा व्यवस्थापन 
सलमनतको लसफाररस बमोम्जम अवकाि िगायतका अन्य वविागीय कारबाही गने,   

(ठ) लिक्षक र कमयचारीिाई ददइएको सजायको अलििेख राख्न ेतथा त्यस्तो अलििेख प्रमखु लिक्षा अधधकृत, 

लिक्षा अधधकृत तथा ननरीक्षकिे हेनय चाहेमा देखाउने,  

(ड)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको आचरण र कायय सभपादन सभबन्धी प्रनतवेदन नगरपालिकाको लिक्षा िाखा 
तथा व्यवस्थापन सलमनतमा पेि गने,  

(ढ)  लिक्षक वा कमयचारीिाई सजाय वा परुस्कार ददने सभबन्धमा व्यवस्थापन सलमनत तथा नगरपालिकाको 
लिक्षा िाखामा लसफाररस गने, 

(ण) नगर काययपालिकाबाट स्थायी ननयमु्क्त एव ंपदस्थापन िई आएका लिक्षकिाई हाम्जर गराई ववषय र तह 
अनसुारको कक्षा लिक्षणमा खटाउन,े   

(त) मदहनामा कभतीमा एक पटक लिक्षक तथा कमयचारीहरूको बठैक बोिाई ववद्याियको प्राक्षज्ञक, िौनतक र 
िकै्षक्षक प्रिासन सभबन्धी ववषयमा छिफि गरी त्यसको अलििेख राख्न,े 

(थ)  नगरपालिकाबाट पवूय स्वीकृनत लिई अनत आवश्यक िएका ववषयमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको 
ननणयय गराई ववद्याियको स्रोतबाट तिब ित्ता खान ेगरी लिक्षकको पद कायम गरी सो अनसुार पद स्वीकृनत 
िएका ववषयका लिक्षकको यस काययववधधमा व्यवस्था िए बमोम्जमको प्रकक्रया अपनाई पदपतूी गरी करारमा 
ननयकु्त गने र यसरी ननयमु्क्त िएका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको तिब सभबन्धी प्रनतवेदन पाररत गनय 
व्यवस्थापन सलमनतमा पेि गने,  

(द) ववद्यािय िवन तथा छात्रावासको हातालित्र कुन ैककलसमको अवाम्ञ्छत कक्रयाकिाप हुन नददने,   
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(ध)  ववद्याियको प्रिावकारी सञ्चािनको िाधगवावषयक योजना बनाइ व्यवस्थापन सलमनतबाट पाररत गरी 
कायायन्वयन गने, गराउने,  

(न)  ववद्याियमा अध्ययन, अध्यापन सभबन्धी मालसक, अधय–वावषयक तथा वावषयक काययक्रम बनाइ कायायन्वयन 
गने, गराउने,  

(प) लिक्षक वा कमयचारीिाई तालिममा पठाउन व्यवस्थापन सलमनतबाट अनमुोदन गराई नगरपालिकाको लिक्षा 
िाखामा पठाउन,े  

(फ)  ववद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िाग ूगने, 

(ब)  व्यवस्थापन सलमनतिे ददएको ननदेिन तथा आफूिे पाएको अधधकार बमोम्जम रकम खचय गने र आय 
व्ययको दहसाब राख्न ेतथा राख्न िगाउन,े  

(ि)  ववद्याियमा सञ्चािन हुने आवधधक परीक्षा ननयलमत तथा मयायददत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,  

(म)  कुन ै लिक्षकि ेअध्यापन गरेको ववषयमा िगातार तीन वषयसभम पन्र प्रनतित िन्दा बढी ववद्याथी 
असफि िएमा वा कुन ैलिक्षकिे िापरवाही वा अनिुासनहीन काम गरेमा त्यस्तो लिक्षकको दईु वषयसभम तिब 
बदृ्धध रोक्का गने,   

(य)  ववद्याियमा यस काययववधधिे तोके बमोम्जमको कक्षा लिने तथा लिक्षकिाई लिन िगाउन,े  

(र)  स्वीकृत दरवन्दीमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको तिवी प्रनतवेदन पाररत गनय लिक्षा िाखामा पठाउन,े  

(ि)   ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य तोक्न,े  

(व)  नगरपालिकाा, लिक्षा सलमनत, लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापन सलमनति ेददएका ननदेिन पािन गने, गराउने,  

(ि) ववद्याियको िकै्षक्षक प्रगनत सभबन्धी वववरण तथा तथ्याङ्क मन्त्राियद्वारा ननधायररत ढाचँा र समय 
लित्र प्रमाखणत गराइ लिक्षा िाखामा पठाउने,  

(ष)  ववद्याियको आफ्नो स्रोतबाट खचय व्यहोने गरी ननयुक्त िएका लिक्षकहरूको कायय सभपादन मलू्याङ्कन 
फाराम िरी व्यवस्थापन सलमनतमा पेि गने, 

(स)  ववद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सभपवत्त वववरण फाराम ननधायररत समयमा िनय िगाई 
ववद्याियमा दताय गरी लिक्षा िाखा माफय त लिक्षक ककताबखानामा पठाउने, 

(ह) ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, बीमा, 
सामाम्जक सरुक्षाकोषको रकम सभबम्न्धत ननकायमा पठाउन िगाउने, 

(क्ष)  व्यवस्थापन सलमनतबाट स्वीकृत खररद योजना अनसुार मािसामन तथा सेवा खररद गने, 
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(त्र) प्रधानाध्यापक नगरपालिका, अलििावक एवम्भवद्याथी प्रनत म्जभमेवार हुनेछ, यसका िाधग: 

१) अलििावक एबम ्ववद्याथीको ववचार सवेक्षण गने,  

२) प्रचलित मापदण्डको पािना एवम ्गणुस्तरीय लिक्षाको िाधग ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र 
प्रधानाध्यापकिे प्रमखु लिक्षा अधधकृतसँग काययसभपादन करार गरे बमोम्जम प्रचलित मापदण्डको पािना एवम ्
गणुस्तरीय लिक्षा प्रत्याितू गनुयपने, 

३) लिक्षक एवम ्कमयचारीिाई  प्रधानाध्यापकप्रनत म्जभमेवार बनाउन तथा गणुस्तरीय लिक्षाका िाधग 
नगर वा नगर काययपालिका, लिक्षा सलमनत र लिक्षा िाखािे  प्रचलित काननु बमोम्जम ददएका ननदेिन पािना 
गराउन तथा अपेक्षक्षत िकै्षक्षक उपिम्व्धका िाधग लिक्षकहरुसँग काययसभपादन करार गनुयपनेछ, 

४. ववद्याियको िौगोलिक क्षेत्र लित्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र बेसाहारा, वविषे आवश्यकता िएका तथा 
अनतववपन्नतामा परी ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडकेा बािबालिकािाई काययपालिका माफय त ्छात्रववृत्त 
वा वविषे व्यवस्था गरी वा ननजका अलििावक वा सरंक्षकिाई सघाइ बािबालिकािाई  ववद्याियमा ल्याउन ु 
प्रधानाध्यापकको म्जभमेवारी हुनेछ,  ववद्याथीिाई अपेक्षक्षत िकै्षक्षक उपिव्धी हालसि हुने गरी लसकाउने र दटकाउने  
दानयत्व प्रधानाध्यापक र लिक्षकहरुको हुनेछ, 

५. ववद्याियको प्राक्षज्ञक नेततृ्व गने, प्रवद्धनात्मक कायय गने । 

५४.  सहायक प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थािः माध्यलमक तहको प्रधानाध्यापकिाई सहयोग पयुाउन 
ववद्याियमा काययरत माध्यलमक तहका लिक्षक मध्येबाट ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनति ेएकजनािाई सहायक 
प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नछे । 

५५.  ववद्यािय सहयोगी सभबन्धी व्यवस्था : ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनति ेस्वीकृत दरवन्दीको अधीनमा 
रही ववद्यािय सहयोगीको न्यनूतम पाररश्रलमक तोकी व्यम्क्त वा ससं्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायय 
सभपादन गराउन ुपनेछ । 

५६. लिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमनतिः (१) सामदुानयक ववद्याियमा करारमा लिक्षक वा कमयचारी 
ननयमु्क्तका िाधग लसफाररस गनय प्रत्येक ववद्याियमा देहाय बमोम्जमको एक लिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमनत 
रहनेछिः 

(क) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको प्रमखु वा ननजि ेतोकेको सो सलमनतको सदस्य  –अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु लिक्षा अधधकृत वा ननजि ेतोकेको अधधकृत प्रनतननधध–सदस्य 

(ग)  ववषय ववज्ञको सचूीमध्येबाट ववद्यािय ब्यवस्थापन सलमनति ेमनोननत गरेको २ जना  –सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक                         –सदस्य–सधचव  
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(२) लिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमनतको सधचवािय सभबम्न्धत ववद्याियमा रहनेछ ।  

(३) आयोगिे लिक्षक वा कमयचारी छनौट गने सभबन्धमा मापदण्ड ननधायरण वा काययववधध जारी गरेको िए 
लिक्षक छनौट सलमनति ेत्यस्तो मापदण्ड वा काययववधधको पािना गनुय पनेछ । 

(४) लिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमनतको बठैक सभबन्धी अन्य काययववधध सो सलमनत आफैिे ननधायरण गरे 
बमोम्जम हुनेछ । 

(५) करारमा लिक्षक छनौटका िाधग लिइने परीक्षाको केन्र छनौट सलमनति ेतोकेबमोम्जम नगर काययपालिकाको 
कायायिय वा सभबम्न्धत स्रोतकेन्र हुनेछ ।यस िन्दा बाहेकको स्थानमा परीक्षा सञ्चािन गनय पाइने छैन । 

(५) करारमा लिक्षक छनौटका िाधग लिइने परीक्षाको बबज्ञको सधूच सभवम्न्धत तहको लिक्षक हुन न्यनुतम 
योग्यता पगेुका ब्यम्क्तहरुबाट ननवेदन माग सकंिन लिक्षा िाखाि ेसचूना प्रकासन गरी गनेछ । 

५७. करारमा लिक्षक ननयमु्क्त सभबन्धी व्यवस्थािः (१) स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी लिक्षक ननयमु्क्त हुन 
नसकी तत्काि करारमा लिक्षक ननयमु्क्त गनुय पने िएमा व्यवस्थापन सलमनति ेप्रमखु लिक्षा अधधकृत माफय त ्
आयोगबाट करारमा लिक्षक ननयमु्क्तको िाधग प्रकालित िएको सचूी माग गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम माग गरेको सचूी प्राप्त िए पनछ सचूीमा रहेका उभमदेवारमध्ये व्यवस्थापन सलमनति े
बढीमा एक िकै्षक्षक सत्रको िाधग करारमा लिक्षक ननयमु्क्त गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम आयोगबाट प्रकालित सचूीमा करारका िाधग कुन ैउभमेदवार नरहेमा वा सचूीमा 
समावेि िएका उभमदेवारिे लिक्षक पदमा ननयकु्त हुन ननवेदन नददएमा व्यवस्थापन सलमनति ेलिक्षक छनौट 
सलमनतको लसफाररसमा बढीमा एक िकै्षक्षक सत्रको िाधग योग्यता पगेुका कुन ैव्यम्क्तिाई करारमा लिक्षक ननयमु्क्त 
गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम करारमा लिक्षक ननयमु्क्त गदाय लिक्षा िाखाबाट दरवन्दी ररक्त रहेको व्यहोरा 
प्रमाखणत गराएर ववषय लमल्ने गरी मात्र करारमा लिक्षक ननयमु्क्त गनय सककनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोम्जम लिक्षक ननयमु्क्त गनय कभतीमा पन्र ददनको सावयजननक सचूना सभिाव्य सव ै
माध्यमवाट प्रकािन गनुयका साथै वडा कायायिय, नगर काययपालिका र सभबम्न्धत ववद्यािय समेतमा त्यस्तो 
सचूना टाँस्न ुपनेछ । यस्तो सचूना सभबम्न्धत नगरपालिकाको वेि साईटमा समेत राख्न ेव्यवस्था लमिाउन ुपनेछ 
। 

(६) उपदफा (३) बमोम्जम लिक्षक पदमा ननयकु्त हुन ननवेदन ददने उभमदेवारिे आफ्नो िकै्षक्षक योग्यता, नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्र ननवेदन साथ पेि गनुय पनेछ ।  

(७) ववद्याियि ेयस दफा बमोम्जम करारमा लिक्षक ननयकु्त गरेको जानकारी लिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ र 
लिक्षा िाखािे सोको अलििेख राखेको प्रमाण ववद्याियिाई ददन ुपनेछ ।  
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(८) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन करारमा लिक्षक ननयकु्त िएको एक िकै्षक्षक 
सत्र सभम पनन ररक्त पदमा स्थायी पद पनुत य निएमा व्यवस्थापन सलमनति ेएक पटक को िाधग मात्र अधधकतम 
एक वषयका िाधग करारको भयाद थप गनय सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोम्जम करार गररएको जानकारी ववद्याियिे लिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ ।  

(१०) यस दफा वमोम्जमको प्रकक्रया नपरुय्ाई लिक्षक ननयमु्क्त गरेमा त्यस्तो ननयमु्क्त बदर गरी सभबम्न्धत 
प्रधानाध्यापकिाई वविागीय कारबाही गररनेछ।  

५८. दरबन्दी निएको पदमा लिक्षक वा कमयचारी ननयमु्क्त वा सरुवा गनय नहुनेिः (१) लिक्षक वा कमयचारीिाई 
दरबन्दी ररक्त नरहेको  वा दरवन्दी निएको ववद्याियमा ननयमु्क्त वा सरुवा गनुय हँुदैन ।   

(२) अनसुचूी–१२ मा उम्ल्िखखत ववषयको लिक्षक नरहेको ववद्याियमा अको ववषयको लिक्षक ननयमु्क्त वा सरुवा 
गनुय हँुदैन । तर दरबन्दी सदहत सरुवा िएको अवस्था यो उपदफाि ेबाधा परुय्ाएको माननने छैन । 

(३) उपदफा (१) वा (२) ववपरीत कसिै ेकुन ैलिक्षक वा कमयचारी ननयमु्क्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो लिक्षक 
वा कमयचारीको िाधग तिब ित्ता वापत खचय िएको रकम त्यसरी ननयमु्क्त वा सरुवा गने अधधकारीबाट असिु 
उपर गरी त्यस्तो अधधकारीिाई वविागीय कारबाही गररनेछ ।  

५९. सरुवा सभबन्धी व्यवस्था : (१)  नगरपालिका लित्र एक ववद्याियबाट अको ववद्याियमा तह तथा 
ववषय लमल्न ेदरबन्दी लित्र प्रमखु लिक्षा अधधकृतिे सरुवा गनय सक्नेछ ।  

(२) लिक्षकको सरुवा प्रत्येक िकै्षक्षक सत्रको पदहिो मदहनामा मात्र गररनेछ । 

(३) एक पटक सरुवा िएको लिक्षकिाई त्यस ववद्याियमा एक िकै्षक्षक सत्र सवेा परूा नगरी सरुवा गररनेछैन  

तर  कुन ैववद्याियमा काययरत लिक्षक अिक्त िई सो स्थानमा ननजको उपचार हुन नसक्न ेव्यहोरा नेपाि 
सरकारि ेतोकेको मेडडकि बोडय वा स्वीकृत धचककत्सकिे लसफाररस गरेमा ननजिाई जुनसकैु वखत पनन सरुवा 
गनय सककनेछ ।  

(४) लिक्षक सरुवा गदाय लिक्षकको तह र अध्यापन गने ववषय लमिाउन ुपनेछ । 

(५) लिक्षकिाई सरुवा गदाय देहाय बमोम्जमको मापदण्डका आधारमा गनुय पनेछ : 

(क)  तोककएको म्जभमेवारी तोककएको समय लित्र परूा गरेको िनी सभबम्न्धत ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको 
ननणयय सदहत लसफाररस िएमा,  

(ख)  एउटा ववद्याियमा आवश्यकता िन्दा बढी एकै ववषयका लिक्षक िएमा,  

(ग)  दरवन्दी लमिान गने क्रममा तोककएको मापदण्ड िन्दा बढी लिक्षक िएमा,  

(घ)  उपदफा (५) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांिमा िेखखए बमोम्जमको अवस्था िएमा, 
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(ङ)  ववपद्का कारणबाट ववद्यािय र ववद्यािय रहेको समदुाय न ैअन्यत्र स्थानान्तरण गनुय पने अवस्थामा  
नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन सलमनति ेलसफाररस गरेमा,  

(च)  ननैतक आचरण तथा ननजको व्यम्क्तगत अनिुासन िगायतका कारणबाट कुन ैलिक्षकिाई सो ववद्याियमा 
राखखरहँदा ववद्याियको िकै्षक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिन सक्न े व्यहोरा ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमनतबाट ननणयय िई आएमा,  

(छ)  कुन ैलिक्षकि ेउत्कृष्ट ननतजा ल्याउन सफि रहेको वा वविषेज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा उक्त 
सेवािाई अन्य ववद्याियमा उपयोग गनय आवश्यक देखखएमा, 

(ज)  पनतपत्नी दवु ैलिक्षक रहेको अवस्था िए सकिर एकै ववद्यािय वा वडा लित्र पने गरी सरुवा गनुय परेमा 
। 

(झ)    लिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड काययपालिकािे तोके बमोम्जम हुनेछ । 

(८) स्थायी ननयमु्क्त िएको एक वषय नपगेुको लिक्षक र अननवायय अवकाि हुन एक वषय वा सो िन्दा कम 
अवधध बाँकी रहेको लिक्षकिाई एक ववद्याियबाट अको ववद्याियमा सरुवा गररने छैन । 

(९) उपदफा (७) बमोम्जम सरुवा गदाय साधारणतया अपाङ्गता िएका लिक्षक र मदहिा लिक्षकिाई पायक पने 
स्थानमा सरुवा गररनेछ ।  

(१०) लिक्षक सरुवा गदाय िामो अवधध एकै ववद्याियमा काम गरेकािाई पदहिो प्राथलमकता   ददइनेछ ।  

(११) सरुवा िएको एक्काइस ददनलित्र प्रधानाध्यापकिे सभबम्न्धत लिक्षक वा कमयचारीिाई अनसुचूी–१३ बमोम्जमको 
ढाँचामा रमाना पत्र ददई सोको जानकारी सभबम्न्धत ववद्यािय र लिक्षा िाखािाई समेत ददन ुपनेछ । 

६०.  अन्तर स्थानीय तह लिक्षक सरुवा सहमती सभवन्धी व्यवस्थािः (१) दफा ५४ बमोम्जम र अन्तर स्थानीय 
तह लिक्षक सरुवा हुन चाहने लिक्षकि ेसरुवाको िाधग अनसुचूी–१४ बमोम्जमको ढाँचामा प्रमखु लिक्षा अधधकृत 
समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) यस दफाको प्रयोजनको िाधग लिक्षा िाखािे प्रत्येक मदहनामा ररक्त रहेका लिक्षकहरुको पद सखं्या यककन 
गरी प्रदेिको लिक्षा हेने मन्त्राियमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम अन्तरस्थानीय तह सरुवाको िाधग ननवेदन ददने लिक्षकिाई सरुवा िई जान चाहेको 
ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र सोसँग सभबम्न्धत लिक्षा िाखा तथा आफू सेवारत ववद्याियको 
व्यवस्थापन सलमनत र लिक्षा िाखाको सरुवा सहमनतको लसफाररस आवश्यक पनेछ ।   

तर यस काययववधधको सरुवा गने मापदण्ड ववपररत हुने गरी सरुवा सहमती ददइने छैन ।    
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परिच्छेद– १० 

छात्रवतृ्ति तथा न िःशलु्क शशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

६१. छात्रववृत्तको व्यवस्था गनुयपने : (१) ससं्थागत ववद्याियि ेदेहाय बमोम्जमका ववपन्न एवम ्लसमान्तकृत  
ववद्याथीिाई छात्रववृत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी लसफाररस गदाय कभतीमा ५ प्रनतित बालिका अननवायय 
रुपमा समावेि गनुय पनेछ : 

(क) ववद्याथीको पररवारको कुन ैपनन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजयनको व्यवस्था निई 
जीवन ननवायह गनय न्यनूतम आवश्यक पने आभदानी निई अननवायय लिक्षाको िाधग आवश्यक पने पाठ्यपसु्तक 
तथा कापीकिम जस्ता स्टेिनरी उपिब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको,  

(ख)  िलूम सभबन्धी ऐन, २०२१ बमोम्जम जग्गावािाको हैलसयतिे राख्न पाउने अधधकतम हदवन्दीको तराई तथा 
उपत्यका, पहाडी र दहमािी क्षेत्रमा क्रमििः पाँच, दि र पन्र प्रनतित िन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको, वा  

(ग)   राम्ष्िय योजना आयोगबाट पररिावषत िए बमोम्जम ननरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो िन्दा कम 
आभदानी िएकाो, 

(घ) अपाङ्खता िएका वािवालिका । 

२) उपदफा (१) बमोम्जम छात्रववृत्त उपिव्ध गराउन ुअनघ ववद्याियि ेत्यस्तो छात्रववृत्तको िाधग ननवेदन ददन 
ववद्याियमा सचूना प्रकािन गनुय पनेछ । 

६२.  नामाविी सावयजननक गनुयपने : (१)दफा ५८ बमोम्जम छात्रवनृत उपिब्ध गराइएका ववद्याथीहरुको नाम, 

थर, कक्षा तथा ननजको बाब,ु आमाको नाम, थर वतन सदहतको वववरण ववद्याियि ेववद्याियको सचूना पाटीमा 
टाँस गने र ववद्याियको वेिसाईट िएमा त्यसमा समेत राखी सावयजननक गनुय पनेछ र त्यस्तो वववरण लिक्षा 
िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको वववरण हेनय चाहने व्यम्क्तिाई ववद्याियि ेत्यस्तो वववरण ननिःिलु्क हेनय ददन ु
पनेछ ।  

६३. बािबालिकािाई अननवायय रुपमा ववद्याियमा पठाउन ुपने : (१) सबै अलििावकिे पाँच वषय परूा िएका 
बािबालिकािाई  आधारितू लिक्षाका िाधग अननवायय रुपमा ववद्यािय पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम आफ्नो क्षते्रलित्रका बािबालिकािाई ववद्यािय पठाए नपठाएको सभबन्धमा सभबम्न्धत 
लिक्षा सलमनत, वडा सलमनत तथा सामदुानयक ववद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीि ेअनगुमन तथा ननरीक्षण गनुय 
पनेछ । 
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(३) कुन ै अलििावकिे उपदफा (१) बमोम्जम बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाएको नदेखखएमा त्यस्तो 
अलििावकिाई सभझाइ बझुाइ, वविषे सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाउन 
िगाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम सभझाइ बझुाइ गदाय समेत बािबालिकािाई ववद्यािय नपठाउने अलििावकिाई 
स्थानीय तहबाट उपिब्ध गराउने सेवा सवुवधाबाट वम्ञ्चत गनय सककनेछ । 

(५) यस दफाको उपदफा ३ बमोम्जम ववद्याियमा िनाय िएका ववद्याथीिाई ववद्याियिे ननिःिलु्क अध्ययन 
गराउन ुपनेछ । 

(६) ववद्यािय जाने उमेर समहूका बािबालिकािाई अननवायय रुपमा ववद्यािय िनाय अलियान तथा काययक्रम 
तजुयमा गरी िाग ुगने दानयत्व लिक्षा सलमनतको हुनेछ । 
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परिच्छेद–११ 

त्तवदा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था 

६४. लिक्षक तथा कमयचारीिे पाउने ववदािः (१) लिक्षक तथा कमयचारीिे देहाय बमोम्जमका ववदाहरू  पाउनेछ 
: 

(क) िपैरी आउने ववदा वषयिररमा छ ददन,  

(ख)  पवय ववदा वषयिररमा छ ददन,  

(ग)  बबरामी ववदा वषयिररमा बाह्र ददन,   

(घ)  प्रसतूी ववदा प्रसतूीको अनघ वा पनछ गरी अन्ठान्नब्ब ेददन,   

(ङ)  प्रसतूी स्याहार ववदा पन्र ददन,   

(च)  ककररया ववदा पन्र ददन,   

(छ)  असाधारण ववदा एक पटकमा एक वषयमा नबढाई नोकरीको जभमा अवधधमा बढीमा तीन वषय,  

(ज)  अध्ययन ववदा लिक्षकको सेवाको सभपणूय अवधधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वषय, 

(झ)  बेतिवी ववदा बढीमा पाचँ वषय । 

(२) िपैरी आउने ववदा र पवय ववदा आधा ददन पनन लिन सककनेछ । यस्तो ववदा सम्ञ्चत हुने छैन ।   

(३) लिक्षक तथा कमयचारीिे बबरामी ववदा सम्ञ्चत गनय सक्नेछ । लिक्षक तथा कमयचारीिे प्रत्येक वषय त्यस्तो 
ववदा लिक्षा अधधकृतबाट प्रमाखणत गराइ राख्नु पनेछ । कुन ैव्यहोरािे लिक्षक तथा कमयचारी सेवाबाट अवकाि 
िएमा ननजको सम्ञ्चत बबरामी ववदा वापत ननजको पदाधधकार रहेको पदमा खाइपाइ आएको तिब स्केिको 
दरि ेहुन आउने रकम ननजिे एकमषु्ट पाउनेछ ।  

(४) कुन ैठूिो वा कडा रोग िागी उपचार गनय बबरामी ववदाबाट नपगु हुने िएमा स्वीकृत धचककत्सकको प्रमाणपत्र 
पेि गरी लिक्षक तथा कमयचारीिे पनछ पाउने ववरामी ववदाबाट कट्टा हुने गरी बाह्र ददनसभम थप बबरामी ववदा 
पेश्कीको रूपमा त्यस्तो बबरामी िएको बखत लिन सक्नेछ । यसरी पेश्की ववदा लिएको लिक्षक वा कमयचारीको 
मतृ्य ुहुन गएमा त्यस्तो पेश्की लिएको ववदा स्वतिः लमनाहा हुनेछ ।  

(५) सम्ञ्चत बबरामी ववदाको रकम लिन नपाउँदै लिक्षक वा कमयचारीको मतृ्य ुिएमा त्यस्तो सम्ञ्चत ववरामी 
ववदाको रकम ननजिे इच्छाएको वा नम्जकको हकवािािे एकमषु्ट पाउनेछ ।  
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(६) कुन ैपरुुष लिक्षक वा कमयचारीको पत्नी प्रसतुी हुने िएमा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारीिे प्रसतुीको अनघ वा 
पनछ गरी पन्र ददन प्रसतुी स्याहार ववदा पाउनेछ । प्रसतुी स्याहार ववदा बसेको लिक्षक वा कमयचारीि ेपरूा 
तिब पाउनेछ र यस्तो ववदा सेवा अवधध िरमा दईु पटकमात्र लिन पाइनेछ ।  

(७) प्रसतुी ववदा पाएको लिक्षक वा कमयचारीिे बढीमा दईुवटा बच्चाको िाधग जनही एकमषु्ट पाँचहजार रुपयैा ँ
पाउनेछ । 

(८) कुन ैलिक्षक वा कमयचारीिे कुिधमय अनसुार आफै ककररया बस्न ुपरेमा वा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारीको 
बाब ुआमा, बाजे बज्य,ै छोरा छोरी वा वववादहत मदहिा लिक्षक वा कमयचारीको सास ुससरुाको मतृ्य ुिएमा वा 
परुुष लिक्षकको हकमा ननजको पत्नीको तथा मदहिाको हकमा पनतको मतृ्य ुिएमा ककररया ववदा पाउँनेछ । 
मदहिा लिक्षक वा कमयचारीको पनतिे ककररया बस्न ुपरेमा त्यस्तो मदहिा लिक्षक वा कमयचारीि ेपनन ककररया 
ववदा पाउनेछ । 

(९) यस दफा बमोम्जम ककररया ववदा लिने लिक्षक वा कमयचारीि ेववद्याियमा हाम्जर िएको पन्र ददन लित्र 
मतृ व्यम्क्तको मतृ्य ुदतायको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यम्क्तसँगको नाता देखखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो 
प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगने लिक्षक वा कमयचारीि ेत्यस्तो अवधधको िाधग पाएको रकम ननजिे पाउने तिब 
रकमबाट कट्टा गररनेछ । 

(१०) बबरामी परेको अवस्थामा बाहेक घटीमा पाचँ वषय स्थायी सेवा अवधध नपगेुको लिक्षक वा कमयचारीि े
असाधारण ववदा पाउन सक्ने छैन ।  

(११) स्थायी सेवा पाचँ वषय पगेुको लिक्षकिाई ननजिे अध्यापन गने ववषयमा एकतह माधथको उच्च अध्ययनका 
िाधग तिब सदहतको अध्ययन ववदा ददन सककनेछ । 

(१२) उच्च अध्ययनका िाधग ववदा स्वीकृत गदाय प्रत्येक लिक्षा सलमनति ेएक आधथयक वषयमा नगर लित्र काययरत 
आधारितू तहको पदहिो (प्राथलमक) र दोस्रो (ननभनमाध्यलमक) तहका लिक्षकका िाधग एक एक जना र 
माध्यलमक तहका लिक्षकका िाधग एक जनाको अध्ययन ववदा स्वीकृत गनय सक्नेछ ।  

(१३) अध्ययन ववदा स्वीकृत गदाय देहायको प्रकक्रया अविभबन गररनेछ: 

(क)  अध्ययन ववदा स्वीकृनतका िाधग नगरपालिकामा सावयजननक रुपमा सचूना गरी इच्छुक लिक्षकको ननवेदन 
आह्वान गने,  

(ख)  ननवेदन ददने लिक्षकिे आफ्नो प्रनतबद्धता पत्र, अध्ययनपनछको आफ्नो लिक्षण लसकाइको योजना र 
व्यवस्थापन सलमनतको लसफाररस पेि गनुय पनेछ । त्यसरी पेि िएका प्रस्तावका आधारमा मनोनयनका िाधग 
नाम छनौट गरी सचूना प्रकािन गने,  
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(ग)  खण्ड (ख) बमोम्जम मनोनयनका िाधग छनौट िएका लिक्षकको नामाविी उपर उजूरी गने अवसर 
प्रदान गररने छ । उजुरीकतायको उजुरीका आधारमा अम्न्तम नामाविी प्रकािन गरी अध्ययनका िाधग अम्न्तम 
नाम छनौट गने,  

(घ) अम्न्तम नाम छनौटमा परेका लिक्षकिाई कवलुियत गराई अध्ययनको अवधधका िाधग अध्ययन ववदा 
स्वीकृत गररनेछ । यसरी अध्ययन ववदा स्वीकृत िएका लिक्षकि ेप्रत्येक सेमेष्टर वा वावषयक परीक्षाको ननतजा 
सदहतको प्रनतवेदन लिक्षा िाखामा पेि गनुय पने,  

(ङ) अध्ययन ववदा पाएका लिक्षकि ेआफूिे कबलुियत गरे अनसुारको प्रनतवेदन लिक्षा िाखामा बझुाउन ुपनेछ 
। अध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगनत नगने लिक्षकको ववदा स्वीकृत िएको अवधध समाप्त नहँुदै रद्द गनय सककनेछ 
। 

(च)  ववदा रद्द िएमा त्यस्ता लिक्षकबाट अध्ययन अवधधिर पाएको तिब असिु गररने छ । 

(१४)   बेतिवी ववदा देहायका अवस्थामा ददइनेछिः – 

(क)  कुन ैलिक्षक वा कमयचारीको पनत वा पत्नी ववदेि म्स्थत नेपािी राजदतूावास वा ननयोगमा खदटई गएको 
प्रमाण सदहत त्यस्तो लिक्षकिे बेतिवी ववदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नोकरी अवधधिर पाँच 
वषयसभम,  

(ख)  कुन ैलिक्षक मटुु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण िामो उपचारमा बस्न ुपने िए वा मिुकुलित्र 
वा बादहर गई उपचार गराउन ुपने िनी मेडडकि बोडयबाट लसफाररस िएमा काययपालिकािे एक पटकमा एक वषय 
र नोकरी अवधधिरमा बढीमा तीन वषयसभम बेतिवी ववदा ददन सक्नेछ ।    

(१५)  बेतिवी ववदाको अवधध ननजको सेवा अवधधमा गणना गररने छैन ।  

(१६)  िपैरर आउने ववदा, पवय ववदा, बबरामी ववदा, ककररया ववदा, प्रसतुी ववदा, प्रसनुत स्याहार ववदा बस्ने लिक्षक 
तथा कमयचारीि ेपरूा तिब पाउनेछ ।  

(१७)  असाधारण र बेतिबी ववदामा बसेको लिक्षक वा कमयचारीि ेतिब पाउने छैन ।  

(१८)  यस दफा बमोम्जमको असाधारण ववदा, अध्ययन ववदा र वेतिवी ववदा बाहेकका अन्य ववदाहरु अस्थायी 
लिक्षक र राहत लिक्षकि ेसमेत पाउनेछन ्।    

६५. ववदा ददने अधधकारीिः (१) प्रधानाध्यापकको ववदा व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षिे र लिक्षक वा 
कमयचारीको ववदा प्रधानाध्यापकिे स्वीकृत गनेछ ।     

तर, एक पटकमा तीन ददनमा नबढाई पवय वा िपैरी आउने ववदा प्रधानाध्यापक आफैिे लिन सक्नेछ । सो िन्दा 
बढी पवय वा िपैरी आउने ववदा लिन ुपरेमा प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षिाई जानकारी ददन ु
पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन लिक्षक वा कमयचारीको असाधारण ववदा, बेतिवी ववदा 
र अध्ययन ववदा व्यवस्थापन सलमनतको लसफाररसमा प्रमखु लिक्षा अधधकृतिे स्वीकृत गनेछ ।     

६६. ववदा नलिएको ददन सेवा अवधधमा गणना नहुनेिः लिक्षक वा कमयचारीिे ववदा नलिई ववद्याियमा 
अनपुम्स्थत िएको ददन ननजको सेवा अवधधमा गणना हुने छैन ।  

६७. अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीको ववदाको रकम सभबन्धमा : अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीि ेवष ेवा दहउँदे 
ववदा उपिोग गनय नपाउँदै अवकाि पाएमा दि मदहनािाई वावषयक काम गरेको अवधध मानी दामासाहीि ेकाम 
गरेको अवधधको ववदा रकम पाउँनेछ ।  

६८. ववदा सहुलियत मात्र हुनेिःववदा अधधकारको कुरा निएर सहुलियत मात्र हुनेछ ।  

६९. काज तथा दैननक भ्रमण ित्तािः (१) ववद्यािय वा अध्यापन सभबन्धी कामको िाधग नगर काययपालिकाको 
आदेिानसुार कुन ैसिा, सभमेिन वा सेलमनारमा खदटन ेलिक्षक वा कमयचारीिे सोही आदेिमा तोकेको अवधधसभमको 
िाधग काज पाउने छ ।  

(२) ववद्याियको कामको िाधग लिक्षक वा कमयचारीि ेप्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमनतको 
अध्यक्षको लिखखत अनमुनत लिई बढीमा एक हप्तासभम काजमा जान सक्नेछ ।  

(३) सरुवा िएको लिक्षक वा कमयचारीिाई सरुवा िएको ववद्याियमा हाम्जर हुन जाँदा तोककएको दरमा दैननक 
तथा भ्रमण ित्ता बापतको रकम रमाना ददने ववद्याियिे आफ्न ैकोषबाट ददन ुपनेछ ।  

तर आफ्नो स्वेच्छाि ेसरुवा िई जाने लिक्षक वा कमयचारीिे यस उपदफा बमोम्जम दैननक तथा भ्रमण ित्ता 
वापतको रकम पाउने छैन ।  

७०. यस पररच्छेदको व्यवस्था िाग ूनहुने : यस पररच्छेदमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन 
ससं्थागत ववद्याियको लिक्षक र आफ्न ैस्रोतबाट व्यहोने गरी सामदुानयक ववद्याियमा ननयकु्त लिक्षकको 
सभबन्धमा यस पररच्छेदको व्यवस्था िाग ू हुने छैन । त्यस्ता लिक्षकि े ववद्याियद्वारा तोके बमोम्जम वा 
ननयमु्क्त हँुदा करार सभझौतामा तोकेअनसुारववदाको सवुवधा पाउने छन ्। 

७१.  लिक्षक तथा ववद्यािय कमयचारी सजाय सभबन्धी व्यवस्थािः लिक्षक तथा ववद्यािय कमयचारीको सजाय 
सभबन्धी व्यवस्था सघंीय काननुिे तोके बमोम्जम हुनेछ। 
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परिच्छेद–१२ 

त्तवद्यालयको चिन्ह,  ामाकिण तथा अन्य व्यवस्था 

७२. ववद्याियको धचन्हिः ववद्याियको धचन्ह षट्कोणको हुनेछ । ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनति ेननणयय गरी 
सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो ववद्याियको छुट्टै धचन्ह राख्न सक्नेछ । 

७३. ववद्याियको नामाकरण :(१) समाज तथा राष्िकै िाधग उल्िखेनीय योगदान गने वा ऐनतहालसक व्यम्क्त, 

देवी देवता, तीथयस्थि वा प्राकृनतक सभपदा आददको नामबाट नेपािीपन झल्कने गरी ववद्याियको नामाकरण 
गनुयपनेछ, 

तर यो दफा प्रारभि हुन ुिन्दा अगाव ैयस दफा  ववपररत नामाकरण ि ैसकेका ववद्याियको हकमा यो काययववधध  
जारी िएपनछको दोस्रो िकै्षक्षक सत्रको सरुु देखखन ैिाग ूहुने गरी पुनिः नामाकरण गरी  नगरपालिकााबाट म्स्वकृनत 
लिन ुपने छ । 

२) कुन ैससं्थागत ववद्याियिे आफ्नो नाममा “पम्व्िक" िब्द जोड्न चाहेमा कम्भतमा एक नतहाई ववद्याथी 
पणूय छात्रववृत्तमा अध्ययनरत रहेको हुनपुनेछ, कुन ैससं्थागत ववद्याियि ेआफ्नो नाममा “नेिनि िब्द जोड्न 
चाहेमा नेपािको कभतीमा २५ म्जल्िाका  ववद्याथी अध्ययनरत रहेको हुनपुनेछ र  कुनै ससं्थागत ववद्याियि े
आफ्नो नाममा “इन्टरनेिनि" िब्द जोड्न चाहेमा ववदेिी ववद्याथी अध्ययन गरेको हुनपुनेछ । ववद्याियको 
नामको अन्तमा   “ववद्यािय” , “स्कुि” वा  “पाठिािा” िब्द जोडडएको हुनपुनेछ । 

तर यो उपदफा िागहुून ुअगाव ैयस दफा  ववपररतका िव्दहरु जोडडई नामाकरण ि ैसकेका ववद्याियको हकमा 
यो काययववधध जारी िएपनछको दोस्रो िकै्षक्षक सत्रको सरुु देखख न ैिाग ूहुने गरी उपयुयक्त व्यवस्था पािना गनय 
वा पनुिःनामाकरण  गनुयपने छ, 

(३) प्राववधधक लिक्षा सञ्चािन गनय अनमुनत पाएको सामदुानयक ववद्याियि ेआफ्नो ववद्याियको नामको पछाडड 
कोष्टकमा प्राववधधक लिक्षा सञ्चािन गनय अनमुनत प्राप्त ववद्यािय िनी थप गनय सक्नेछ । 

(४) नया ँखोलिने ववद्याियको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यम्क्तिे देहाय बमोम्जमको रकममा 
नघट्न ेगरी  नगरपालिकाािे तोककददएको रकम बरावरको नगद , घर वा जग्गा ववद्याियको नामाकरण गने 
प्रयोजनको िाधग िनी एकमषु्ट ववद्याियिाई सहयोग गरेमा सो ववद्याियको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने 
व्यम्क्तको नामबाट सञ्चािन गनय सककनेछ : 

(क)  माध्यलमक ववद्याियको िाधग पचास िाख रूपयैाँ वा सो मलू्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(ख)  आधारितू ववद्याियका िाधग पैंतीस िाख रूपयैाँ वा सो मलू्य बराबरको घर वा जग्गा,   
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(५) पदहल्य ैनामाकरण िईसकेको ववद्याियको नामसँग जोडरे ववद्याियको नामाकरण गनय चाहने व्यम्क्तिे 
उपदफा (४) बमोम्जमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा ववद्याियिाई सहयोग गरी पदहिेको नाम पछाडड 
आफूिे प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्नेछ । 

(७) एउटै पररवार वा छुट्टाछुट्टै पररवारका एकिन्दा बढी व्यम्क्तिे उपदफा (४) बमोम्जमको रकम वा घर वा 
जग्गा ववद्याियिाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यम्क्तहरूको ननणययबाट बढीमा दईुजनासभमको नामबाट ववद्याियको 
नामाकरण गनय र अन्य व्यम्क्तको नाम ववद्याियमा देखखने गरी राख्न सककनेछ ।  

(८) उपदफा (४) र (५) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन कुन ैव्यम्क्त, स्मारक वा ऐनतहालसक चीजवस्तकुो 
नामबाट ववद्याियको नामाकरण िएको ववद्याियिाई कसिैे जनतसकैु रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरे पनन 
त्यस्तो ववद्याियको नामाकरण पररवतयन गररने छैन ।  

तर त्यस्तो ववद्याियिाई कुन ैव्यम्क्तिे कक्षा कोठा थप गनय, पसु्तकािय िवन वा छात्रावास ननमायण गनय रकम 
सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा िवनमा सो रकम प्रदान गने व्यम्क्तको नामबाट नामाकरण गनय सककनेछ ।  

(९) यस दफा बमोम्जम ववद्याियको नामाकरण नगरसिािे गनेछ ।  

७४. राम्ष्िय गान तथा नगर गान गाउन ुपने : ववद्यािय खुिेको प्रत्येक ददनको प्रारभि र ववलिन्न समारोहमा 
राम्ष्िय गानका साथै अनसुचूी १६ मा रहेको नमोबदु्ध नगरगान समेत गाउन ुपनेछ ।  

७५. झण्डोत्तोिन गनुय पने : ववद्याियमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारभिमा राम्ष्िय झण्डोत्तोिन गनुय पनेछ 
।  

७६. ववद्याथीको पोिाक : ववद्याियि े ववद्याथीको िाधग एकै ककलसमको, कम खधचयिो, साधारण, राम्ष्ियता 
झल्काउने र हावापानी सहुाउँदो पोिाक तोक्न सक्नेछ । ववद्याियि ेपोिाक खररद गने स्थान वा पसि तोक्न 
पाउने छैन । 
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परिच्छेद–१३ 

त्तवद्यालयको सम्पत्ति सिंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

७७. ववद्याियको सभपवत्तको सरुक्षािः (१) ववद्याियको नाममा रहेको सभपवत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दानयत्व 
व्यवस्थापन सलमनत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(२) सामदुानयक ववद्याियको नाममा रहेको उपदफा १ बमोम्जमको सभपवत्तको वववरण लिक्षा िाखामा पठाउन ु
पनेछ र सो को िगत सङ्किन तथा अध्यावधधक गने म्जभमेवारी लिक्षा िाखाको रहनेछ । 

(३) सामदुानयक ववद्याियको नाममा रहेको सभपवत्तको अध्याववधक वववरण लिक्षा िाखािे वावषयक रुपमा 
सावयजननक गनेछ । 

७८. ववद्यािय सभपवत्त सरंक्षण सभवन्धमा लिक्षा सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोम्जम हुनेछिः 

(क) ववद्याियको नाममा प्राप्त िई दताय हुन बाँकी रहेको जग्गा दताय गने व्यवस्था लमिाउन े

(ख)  ववद्याियको नाममा रहेको सभपवत्तिाई अधधकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गनय व्यवस्थापन सलमनतिाई 
ननदेिन ददने,  

(ग) ववद्याियको नाममा रहेको जग्गाको आभदानी असिू उपर गने व्यवस्था लमिाउने,  

(घ) ववद्याियको सभपवत्त कसबैाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो िराउन ेव्यवस्था गने,  

(ङ) ववद्याियको ववकास गने काममा बाहेक ववद्याियको नाममा दताय िएका जग्गा वा अन्य सभपवत्त 
बेचववखन वा स्वालमत्व हस्तान्तरण गनय नददने,   

(च) ववद्याियको जग्गा सरंक्षण गनय व्यवस्थापन सलमनत तथा प्रधानाध्यापकिाई सहयोग गने ।  

७९. ववद्याियको नामको जग्गा बबक्री गनय वा धधतो राख्न नहुने :  (१) ववद्याियको नामको जग्गा बबक्री 
वा धधतो राख्न पाइने छैन ।  

८०.   ववद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहुने : (१) ववद्याियको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा 
गनय पाइने छैन ।  

८१. ववद्याियको नाममा सभपवत्त राख्न ुपने : (१) सामदुानयक ववद्यािय र िकै्षक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालित 
ववद्याियि ेववद्याियको अचि सभपवत्त ववद्याियको नाममा रम्जष्िेिन पाररत गनुय पनेछ । 

(२) कभपनीको रूपमा सञ्चालित ससं्थागत ववद्याियि ेववद्याियको अचि सभपवत्त कभपनीको स्वालमत्वमा राख्न ु
पनेछ ।  
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८२. ननजी िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत गररएको िगानी हस्तान्तरण गने सभबन्धी व्यवस्था : ननजी िकै्षक्षक गठुी 
वा त्यस्ता गठुीका सञ्चािकिे आफ्नो िगानीको परैू वा आंलिक दहस्सा ववद्यािय सञ्चािनमा बाधा नपने गरी 
आफ्नो उत्तराधधकारीको रुपमा ननयकु्त गरेको गदुठयारिाई प्रचलित काननू बमोम्जम हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।   

८३. लमनाहा ददन सक्नेिः प्राकृनतक ववपद् वा काव ुबादहरको पररम्स्थनति ेगदाय सामदुानयक ववद्याियको सभपवत्त 
हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमाखणत हुन आएमा वीस हजार रूपयैाँसभमको िए प्रधानाध्यापकको लसफाररसमा 
व्यवस्थापन सलमनति,े पचास हजार रूपयैाँसभमको िए व्यवस्थापन सलमनतको लसफाररसमा प्रमखु प्रिासकीय 
अधधकृतिे, एक िाख रूपयैासँभमको िए नगर प्रमखुिे लमनाहा ददन सक्नेछ । सोिन्दा बढी रकम लमनाहा ददन ु
परेमा नगर काययपालिकाको लसफाररसमा नगर सिाि ेलमनाहा ददन सक्नेछ ।  
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परिच्छेद १४ 

त्तवद्यालयलाई ददइ े अ दुा  तथा अन्य व्यवस्था 

८४. ववद्याियिाई अनदुान ददने : (१) सामदुानयक ववद्याियिाई नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा  
नगरपालिकाबाट ववद्याियको िागी प्राप्त रकम नगर काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा स्वीकृत गराई ववद्यािय 
सम्ञ्चत कोषमा पठाउन ेव्यवस्था लमिाउने छ । 

(२) ववद्याियको आन्तररक आय समेतिाई अध्ययन गरी ववद्याियिाई देहायका आधारमा अनदुान बाडँफाँट 
गररने छ, 

(क)  ववद्याियको ववद्याथी सखं्या, 

(ख)  ववद्याियको लिक्षक सखं्या, 

(ग)  ववद्याियको परीक्षाको पररणाम,  

(घ) ववद्याियको आधथयक अवस्था ।  

(ङ)  ववद्याियि ेपरूा गनुय पने न्यनुतम पवूायधारहरु -Prioritized Minimum Enabling Conditions (PEMEC_ 

) 

(३) अनमुनत प्राप्त सामदुानयक ववद्याियि ेदरबन्दी प्राप्त नगने ितयमा र स्वीकृत प्राप्त सामदुानयक ववद्याियि े
आफूिाई प्राप्त सब ैलिक्षक दरबन्दी लिक्षा िाखामा कफताय गरी लिक्षक िगायत ववद्यािय व्यवस्थापनका सभपणूय 
पक्षहरु आफैिे गने गरी ववद्याियिाई प्राप्त हुने अनदुान एकमषु्ट लिन चाहेमा तोककएको ितय लित्र ववद्यािय 
सञ्चािन गने गरी एकमषु्ट अनदुान पाउन सककने व्यवस्था गनय सककनेछ । 

(४) ववद्याियको पवूायधार ववकास गने प्रयोजनका िाधग नगर काययपालिकािे ितय तोकी सावयजननक िकै्षक्षक गठुी 
अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई समेत अनदुान ददन सक्नेछ । 

८५. सभबम्न्धत काममा खचय गनुय पनेिः ववद्याियिाई प्राप्त रकम जुन कामको िाधग खचय गनय ननकासा 
िएको हो सोही काममा मात्र खचय गनुय पनेछ । खचय हुन नसकेको रकमको बारेमा लिक्षा िाखािाई जानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

८६. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुय पने : (१) ववद्याियि ेववद्याियको िवन, फननयचर र अन्य 
काययको िाधग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थानीय स्रोतबाट िवन ननमायणको िाधग रकम नपगु्ने िएमा नगर काययपालिकािे 
जनसहयोगिाई प्रोत्साहन गने गरी सामदुानयक ववद्याियिाई आवश्यक रकम अनदुान ददन सक्नेछ ।  
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(३) ससं्थागत ववद्याियि ेउपदफा (१) बमोम्जमको काययको िाधग ववद्याथीबाट सहयोगको नाममा िलु्क उठाउन 
पाउने छैन । 
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परिच्छेद–१५ 

त्तवद्यालयको बजेट, आय व्ययको लेखा तथा अन्य व्यवस्था 

८७. ववद्यािय सञ्चािन सम्ञ्चत कोषको सभबन्धी व्यवस्थािः (१) प्रत्येक ववद्याियमा ववद्याियको सभपणूय 
आभदानीहरु जभमा गने गरी एक ववद्यािय सञ्चािन कोष रहनेछ । 

(२) ववद्याियि ेसचंािन कोषमा जभमा िएको रकम व्यवस्थापन सलमनतको ननणयय बमोम्जम खचय गनुय पनेछ 
। 

(३) ववद्यािय सचंािन कोषको सञ्चािन व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्ष वा सोही सलमनति ेतोकेको व्यवस्थापन 
सलमनतको सदस्य र प्रधानाध्यापकको सयंकु्त दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको िए तापनन माध्यलमक ववद्यािय सचंािन कोषको सञ्चािन 
प्रधानाध्यापक र िेखासभबन्धी काम गने लिक्षक वा कमयचारीको सयंकु्त दस्तखतबाट गररनेछ ।    

(५)ववद्यािय सचंािन कोषको दहसाब–ककताब िखेा राख्न,े बेरुजु फर्छययौट गने काम प्रधानाध्यापक र िेखा सभबन्धी 
काम गने कमयचारीको हुनेछ ।  

(६) ववद्याियको कायय सञ्चािनको िाधग ववद्यािय सचंािन कोषको रकम नगरकाययपालिकाको कायायियिे 
तोककददएको नम्जकैको कुन ैबैंकमा खाता खोिी जभमा गनुय पनेछ ।  

(७)ववद्याियको सभपणूय खचय ववद्यािय सचंािन कोषमा जभमा िएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

८८. बजेट तयार गने : प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक आधथयक वषयको असारमसान्त लित्र आगामी वषयको बजेट तयार 
गरी व्यवस्थापन सलमनतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रनत लिक्षा िाखामा समयमा पठाउन ुपनेछ ।  

८९. ववद्याियको आय व्ययको िेखािः (१) ववद्याियको आय व्ययको िेखा अनसुचूी—१५ बमोम्जमको ढाँचामा 
राख्नु पनेछ ।  

(२) ववद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, िरपाई िगायत आवश्यक कागजात राख्न ेकाम ववद्याियको िेखा 
सभबन्धी काम गने लिक्षक वा कमयचारीको हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम कागज प्रमाखणत गराई राख्न,े राख्न िगाउने म्जभमेवारी प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको आय व्ययको िखेा राख्दा ववद्याियको काम कारबाहीको वास्तववक म्स्थनत थाहा 
हुने गरी मािसामानहरूको खररद बबक्री र ववद्याियको नगदी, म्जन्सी, जायजेथा दानयत्व आददको ववस्ततृ वववरण 
स्पष्ट रूपिे खोिेको हुन ुपनेछ ।  

(५) ववद्याियको नगदी, म्जन्सी, जायजथेामा कुन ैककलसमको दहनालमना, हानी–नोक्सानी वा िापरबाही हुन नपाउने 
गरी सरुक्षक्षत राख्न ेर सोको िगत राख्न ेतथा राख्न िगाउन ेदानयत्व प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  
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(६) प्रधानाध्यापक र िेखा सभबन्धी काम गनय म्जभमेवारी तोककएको लिक्षक वा कमयचारीिे ववद्याियको आय 
व्ययको प्रनतवेदन लिक्षा िाखािे तोकेको अवधध लित्र मालसक वा त्रमैालसक रूपमा सो िाखामा पठाउन ु पनेछ ।  

९०. िेखा परीक्षण गराउनेिः  (१) व्यवस्थापन सलमनतको प्रमखु र प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक वषय नगर 
काययपालिकाबाट ननयकु्त दतायवािा िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउन ुपनेछ ।  

(२) िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रधानाध्यापकिे ववद्याियको आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकि ेमागेको 
बखत जाँच्न ददनपुनेछ र ननजिे कैकफयत तिब गरेको कुराको यथाथय जवाफ समेत सरोकारवािािाई ददन ुपनेछ 
।  

(३) ववद्याियको आय व्ययको िेखा नगर काययपालिकाबाट खटाइएको कमयचारीि ेजुनसकैु बखत जाँचबझु गनय 
सक्नेछ । यसरी जाँचबझु गदाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरेको वववरण देखाउन ुप्रधानाध्यापक, िखेाको 
म्जभमेवारी प्राप्त लिक्षक वा कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) यस दफा बमोम्जम िेखापरीक्षकिे ववद्याियको िेखा परीक्षण गने लसिलसिामा अन्य कुराका अनतररक्त 
ववद्याियको आभदानी र खचयका बारेमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतका पदाधधकारीहरुसँग छिफि गरी आफ्नो 
प्रनतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(५) यस काययववधध बमोम्जम ववद्याियसँग स्वाथय रहेको व्यम्क्तिे वा ववद्यािय व्यवस्थापनका प्रमखु, सदस्य 
तथा प्रधानाध्यापकको नम्जकको नातदेारि ेववद्याियको िेखा परीक्षण गनय पाउने छैन ।  

८९.  प्रनतवेदन पेि गनुय पने : िखेापरीक्षकि ेववद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपनछ देहायका कुराहरू खुिाई 
सो सभबन्धी प्रनतवेदन तयार गरी नगरपािीका, व्यवस्थापन सलमनत र  नगरपालिकामा एक–एक प्रनत पठाउन ु
पनेछिः–  

(क) सोधधएका र कैकफयत तिब िएका कुराको जवाफ यथािीघ्र िए निएको,  

(ख) पेि िएको आय व्ययको दहसाब ररतपवूयक िए निएको,  

(ग) आय व्ययको स्रेस्ता काननू बमोम्जम राखे नराखेको,  

(घ) ववद्याियको आयव्ययको िेखा यथाथय रूपमा देखखने गरी वासिात दरुुस्त िए निएको,  

(ङ) कुन ैलिक्षक वा कमयचारीिे काननू ववपररत कामकाज वा बेदहसाब गरे नगरेको,  

(च) ववद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद िए निएको,  

(छ) ववद्याियिाई जुन कामका िाधग ननकासा िएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे निेखेको, 

(ज) ववद्याियको सभपवत्त दरुुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) िेखा परीक्षकिे मनालसव र आवश्यक सभझेको अन्य कुरा । 
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९२. ववद्याियको कामको सामाम्जक परीक्षण गने : सामदुानयक ववद्याियि ेआफ्नो कामको सामाम्जक 
परीक्षण गनयापुनेछ । 

९३. बरबझुारथ गने : (१) ववद्याियको नगदी, म्जन्सी मािसामानको िगत, स्रेस्ता राख्न े म्जभमा लिएको 
लिक्षक वा कमयचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट ववद्यािय छोडी जाने िएमा आफ्नो म्जभमा रहेको नगदी, म्जन्सी 
मािसामानको बरबझुारथ सामान्यतया २१ ददनलित्र ववद्याियमा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम बरबझुारथ नगने लिक्षक तथा कमयचारीिाई बरबझुारथ नगरेसभम सरुवा िएको 
ववद्याियमा जान रमानापत्र ददइने छैन । साथै ननजिे कुन ैरकम वा मािसमान दहनालमना गरेको रहेछ िने 
सो बापतको रकम ननजिे पाउने जुनसकैु रकमबाट असिू उपर वा सोधिनाय गररनेछ । 

९४. लिक्षक तथा कमयचारीको तिब, ित्ता र अन्य सवुवधा सभबन्धी व्यवस्था : लिक्षक तथा कमयचारीको तिब, 

ित्ता र अन्य सवुवधा सभबन्धी व्यवस्था सघंीय काननू अनसुार हुनेछ । 

९५. लिक्षक तथा कमयचारीका ननववृत्तिरण, उपदान, उपचार खचय र अन्य व्यवस्था सघंीय काननू अनसुार हुनेछ 
। 

९६. लिक्षक तथा कमयचारीका अवकास सभबन्धी व्यवस्था सघंीय काननू अनसुार हुनेछ । 

९७. लिक्षक तथा कमयचारीका सजाय सभबन्धी व्यवस्था सघंीय काननूिे तोकेको मापदण्ड अनसुार हुनेछ । 

९८.  ववद्याियको वधगयकरण सघंीय काननूिे तोकेको मापदण्ड अनसुार  हुनेछ । 

९९.  ववद्यािय िलु्क सभबन्धी व्यवस्था सघंीय काननूिे बनाएको मापदण्ड अनसुार हुनेछ । 
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परिच्छेद– १६ 

त्तवत्तवध 

१००.  लिक्षक तथा लिक्षा क्षेत्रसभवद्ध जनिम्क्तको तालिमिः तालिम तथा प्रलिक्षण सभबन्धी व्यवस्था सघं र 
प्रदेिि े व्यवस्था गरे अनरुुप हुनेछ ।तर यस दफाि ेनगर पालिकाका लिक्षकिाई स्वीकृत वावषयक काययक्रम 
बमोम्जम तालिम ददन बाधा पने छैन । 

१०१. अनतररक्त कक्रयाकिाप सभबन्धी व्यवस्थािः १) ववद्याियहरुिे लिक्षा सलमनति ेननधायरण गरेको मापदण्ड 
बमोम्जम अनतररक्त कक्रयाकिाप  सञ्चािन गनुयपनेछ । 

२) नगर काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा समावेि गरी  अन्तर ववद्यािय प्रनतस्पधायत्मक  अनतररक्त 
कक्रयाकिाप सञ्चािन गनुय पनेछ । 

३) अन्तर ववद्यािय प्रनतस्पधायत्मक  अनतररक्त कक्रयाकिाप सञ्चािन सभवम्न्ध थप व्यवस्था काययपालिकाि े
ननधायरण गरे बमोम्जम हुनेछ । 

४) ववद्याियि ेउपदफा (१र२) बमोम्जम अनतररक्त कक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय देहाय बमोम्जमका प्रनतयोधगतामा 
ववद्याथीहरूिाई िाग लिन िगाउन ुपनेछ – 

(क) धचत्रकिा, मनूत यकिा र हस्तकिा प्रनतयोधगता,  

(ख) बाद्यबादन तथा सधंगत प्रनतयोधगता, 

(ग) नतृ्य प्रनतयोधगता, 

(घ) नाटक प्रनतयोधगता, 

(ङ) वक्ततृ्वकिा प्रनतयोधगता, 

(च) हाम्जरीजवाफ प्रनतयोधगता, 

(छ) दहज्जे प्रनतयोधगता, 

(ज) खेिकुद प्रनतयोधगता, 

(झ) सादहम्त्यक गनतववधध, कथा, कववता र ननवन्ध प्रनतयोधगता, 

(ञ) फूिबारी र कृवष वागवानीसँग सभबन्धी प्रनतयोधगता,  

(ट) सजृनात्मक तथा अन्वेषणात्मक र ववज्ञानका प्रयोगात्मक प्रनतयोधगता 

(ट) स्काउदटङ  
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(ठ) अन्य प्रनतयोधगता, 

(५) ववद्याियि े प्रत्येक िकु्रबारको दैननक पठनपाठनको कायय समाप्त िएपनछ ववद्याथीिाई अनतररक्त 
कक्रयाकिापको काययक्रममा सहिागी गराउन ुपनेछ । 

१०२.  ववद्यािय लिक्षा सेवाको गठन, तह, शे्रणी वविाजन र दरवन्दी सभवन्धी व्यवस्था : (१) यस सभबन्धमा 
सघं तथा प्रदेिको काननू वा दफासँग तादात्भयता कायम हुने गरी काययपालिकािे काययववधध बनाइ नगर सिावाट 
स्वीकृत गराए बमोम्जम हुनेछ । 

१०३. म्जभमेवार रहने : (१) प्रधानाध्यापक  नगरपालिका, अलििावक एवम ् ववद्याथीप्रनत म्जभमेवार हुनेछ , 

यसकािाधग उनि ेअलििावक एवम ्ववद्याथीको ववचार सवेक्षण गनेछन ्। 

२) प्रचलित मापदण्डको पािना एवम ्गणुस्तरीय लिक्षाको िाधग ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र प्रधानाध्यापकिे 
लिक्षा सलमनतसँग कायय सभपादन करार गनुयपनेछ । 

३) लिक्षक एवम ् कमयचारी  प्रधानाध्यापकप्रनत म्जभमेवार हुनेछन । ननजहरुिे गणुस्तरीय लिक्षाका िाधग 
नगरकाययपालिका, लिक्षा सलमनत, लिक्षा अधधकृत, ववद्यािय ननरीक्षक र स्रोतव्यम्क्तिे प्रचलित काननू बमोम्जम 
ददएको ननदेिन पािना गनुय पनेछ । अपेक्षक्षत िकै्षक्षक उपिम्व्धका िाधग लिक्षकहरुिे प्रधानाध्यापकसँग 
काययसभपादन करार गनुयपनेछ । 

४). लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपत गनय नगर काययपालिकािे प्रत्येक ववद्याियका िाधग ननम्श्चत 
िौगोलिक क्षते्रिाई सेवा क्षेत्रको रुपमा तोककददन सक्नछे । त्यस्तो िौगोलिक क्षेत्र लित्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र 
बेसाहारा तथा अनतववपन्नतामा परी ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडकेा बािबालिकािाई छात्रबवृत्त वा 
वविषे व्यवस्था गरी वा ननजका अलििावक वा सरंक्षकिाई सघाइबािबालिकािाई  ववद्याियमा ल्याउन ु
नगरपालिकाा, वडा सलमनत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत र प्रधानाध्यापकको म्जभमेवारी हुनेछ ।  ववद्याधथयिाई 
अपेक्षक्षत िकै्षक्षक उपिम्व्ध हालसि हुने गरी लसकाउन ेर दटकाउने  दानयत्व प्रधानाध्यापक र लिक्षकहरुको हुनेछ 
। 

५) कुन ैअलििावक वा सरंक्षकिे ववद्यािय जाने उमेरका वािबालिकािाई ववद्यािय पठाउन अटेर गरेमा 
ननजिाई  नगरपालिका बाटप्रदान गररने सेवा सवुवधाहरुबाट बम्ञ्चत गनय सककनेछ । 

१०४. सरंक्षकको िलूमका : वडाअध्यक्षिे आफ्नो वडा लित्रका ववद्याियको गणुस्तरीय लिक्षाका िाधग प्रमखु 
सरंक्षकको रुपमा कायय गनुय गराउनपुनेछ । 

१०५. नगरपालिकाका ननवायधचत पदाधधकारीहरुिे पािना गनुयपने आचारसदंहता : नगरपालिकाका ननवायधचत 
पदाधधकारीहरुि ेदेहायबमोम्जमको आचारसदंहता पािना गनुयपनेछ : 

क) ससं्थागत ववद्यािय वा ननजी अन्य कुन ैप्रकारका िकै्षक्षक सघं ससं्था सञ्चािनमा सिंग्नता हुन नहुने 
तर प्राक्षज्ञक कक्रयाकिापमा िाग लिन बन्देज नरहने  
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पनुश्चिः ननवायधचत हुनपुवूय देखख ववद्यािय सञ्चािनमा सिंग्न िएको िए यस खण्डिे बाधा परुय्ाएको माननने 
छैन । 

ख)  धमय, सभप्रदाय, जातजानत, लिङ्ग, िाषा, वगय, क्षेत्र वा सभप्रदायको आधारमा घणृा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुन ै
कक्रयाकिापमा िाग लिन नहुने, 

ग) राजनीनतक पाटी वा अन्य कुन ैदिगत समहूको स्वाथयमा ववद्याथी र िकै्षक्षक  सरंचनाको प्रयोगिाई 
ननषधेधत गनुयपने, 

घ)  ववद्याियको समग्र िकै्षक्षक गणुस्तरको अलिवदृ्धधमा ध्यान ददनपुने . 

ङ)  जनप्रनतननधध समाजकै रोि मोडिे हुने हँुदा सावयजननक ठाउँहरु तथा ववद्यािय वा िकै्षक्षक ससं्थामा 
उपम्स्थत रहँदा नकरात्मक सन्देि प्रवाह हुने कुनकैक्रयाकिाप नगनय सजग रहन ुपने । 

१०६.  लिक्षक तथा कमयचारीि ेपािन गनुय पने आचार सदंहता : लिक्षक तथा कमयचारीिे देहाय बमोम्जमको 
आचार सदंहता पािन गनुय पनेछ :–  

(क) आफुिाई खटाएको ठाउँमा गई तोककएको काम गनुय पने,   

(ख)  ननधायररत समयमा ननयलमत रुपि े ववद्याियमा आए गएको समय जनाई हाम्जर हुन ुपने र पदहिे 
ववदाको अनमुनत नलिई ववद्याियमा अनपुम्स्थत हुन ुनहुने,  

(ग)  आफ्नो सेवा सभबन्धी ववषयमा मतिव साध्य गने मनसायि े कसमैाधथ पनन कुन ै राजननैतक वा 
अवाञ्छनीय प्रिाव पानय वा प्रिाव पाने प्रयत्न गनय नहुने,  

(घ) नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पररक सभबन्धमा वा कुन ैववदेिी राष्िसँगको सभबन्धमा खिि 
पनय सक्न ेगरी आफ्नो वास्तववक वा काल्पननक नामबाट वा बेनामी कुन ैिेख प्रकालित गनय वा प्रेसिाई कुन ै
खबर ददन वा रेडडयो वा टेलिलिजन आदद जस्ता सचूना माध्यमद्वारा िाषण प्रसाररत गनय वा कुन ैसावयजननक 
िाषण ददन वा वक्तव्य प्रकालित गनय नहुने,  

(ङ)  ववद्याथीिाई योग्य नागररक बनाउन ेउद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनिाई आफ्नो मखु्य िक्ष्य सभझन ु
पने,  

(च)  आज्ञाकाररता, अनिुासन, सद्िावना, सहयोग, सदाचार, सहानिुनूत, धैयय र सच्चररत्रतािाई प्रोत्साहन ददन ुपने,  

(छ)  कुनिैाषा, सभप्रदाय तथा धमय ववरोधी िावना लिक्षक तथा ववद्याथी वगयमा फैिाउन नहुने,  

(ज) सामदुानयक ववद्याियका लिक्षकि ेव्यवस्थापन सलमनत र सभबम्न्धत स्थानीय तहको स्वीकृनत नलिई 
आफू वहाि रहेको ववद्यािय बादहर काम गनय नहुने,  
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(झ)  ववद्यािय वा िकै्षक्षक ससं्थाको माध्यमद्वारा राम्ष्िय िावना जागतृ गरी देिमा िावनात्मक एकता कायम 
गनेकाम गनुय पने,  

(ञ)  नेपाि राष्िको सावयिौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देिको िाम्न्त, सरुक्षा, वदेैलिक सभबन्ध र 
सावयजननक मयायदा तथा अदाितको अवहेिना हुने वा कुनपैनन कायायिय वा अधधकृतको काननूद्वारा ननधायररत 
कतयव्य परूा गनयमा बाधा ववरोध हुने गरी प्रदियन, हड्ताि, थुनछेक तथा घेराउ गनय नहुने । 

(ट) ववद्याथीिाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन नहुने,  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आचार सदंहताको पािन िए निएको अलििेख लिक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकिे 
र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन सलमनति े राख्नु पनेछ र आचार सदंहता पािन निएको िए त्यसको 
वववरण  नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ  । 

१०७. ववद्याथीि ेपािन गनुय पने आचार सदंहता : ववद्याथीहरुिे देहाय बमोम्जमको आचार सदंहता पािन गनुय 
पनेछिः 

(क)  लिक्षकको आज्ञापािन र आदर गनुय पने,  

(ख)  ववद्याियमा वा बादहर जहाँसकैु अनिुासनमा रहन ुपने,  

(ग)  राम्ष्ियता, िाषा र ससं्कृनतको उत्थानको ननलमत्त सधं ैप्रयत्निीि रहन ुपने,  

(घ)  ववद्याियि ेआयोजना गरेको काययक्रममा सकक्रय रुपमा िाग लिन ुपने,  

(ङ)  सबसँैग लिष्ट व्यवहार गनुय पने,  

(च) व्यवस्थापन सलमनतिे ननधायरण गरेका अन्य आचार सदंहता पािना गनुय पने । 

१०८.  समन्वय र सहकायय गनय सककनेिः लिक्षाको गणुस्तर ववकासका िाधग अन्य स्थानीय तहसँग आवश्यकता 
बमोम्जम समन्वय र सहकायय गनय सककनेछ । 

१०९.  बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकारिः यो काययववधध कायायन्वयन गदाय कुन ैबाधा अड्काउ पनय आएमा र यसमा 
उल्िेख निएका ववषयमा कुन ैव्यवस्था गनय आवश्यक परेमा नगर काययपालिकाि ेननणयय गरेबमोम्जम हुनेछ ।  

११०.  अन्य ववषय सभबन्धी व्यवस्थािः यस काययववधधमा िेखखएदेखख बाहेकका ववषयहरुमा सघंीय तथा प्रदेि 
लिक्षा ऐन तथा ननयमाविीमा व्यवस्था िएबमोम्जम हुनेछ । 

१११.  सिंोधन गने र काययववधध बनाउन े सभबन्धी व्यवस्थािः यस काययववधधिाई नगर काययपालिकािे 
आवश्यकताको आधारमा सिंोधन गनय र अन्य काययववधध बनाइ िाग ूगनय सक्नेछ । 

११२.  अम्न्तम व्याख्या गने अधधकारिः यस काययववधधको अम्न्तम व्याख्या गने अधधकार नगर काययपालिकािाई 
हुनेछ । 
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११३.  खारेजी र बचाउिः यस काययववधधमा िेखखएका कुन ै ववषय प्रचलित ऐन काननुसँग बाखझन आएमा सो 
बाखझएको हदसभम मात्र ननम्ष्क्रय हुनेछ । 

 

अनसुचूी–१ 

(दफा३ सँग सभबम्न्धत) 

ववद्यािय खोल्ने अनमुनतको िाधग ददइने ननवेदन 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत ज्य,ू 

नमोबदु्ध   नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, नमोबदु्ध  । 

 

ववषय :– ववद्यािय खोल्ने/कक्षा अपग्रेड सभबन्धमा । 

महोदय, 

 िकै्षक्षक सत्र २०........ देखख आधारितू/माध्यलमक तहको ववद्यािय खोल्न/कक्षा थप गरी सञ्चािन 
गनय चाहेकोि ेअनमुनतका िाधग देहायका वववरणहरु खुिाई यो ननवेदन पेि गरेको छु/छौ । 

क) प्रस्ताववत ववद्याियको वववरण :– 

 १. नाम : 

............................................................................

.......................................... 

 २. ठेगाना : ......................................न.पा./गाउपालिका, वडा 
न.ं.........., टोि : ..................................सभपकय  न.ं 
...................... 

 ३. ककलसम :  क) सामदुानयक    ख) ससं्थागत 

 ४. हाि अनमुनत प्राप्त गरी सञ्चािन िएको तह र कक्षा : 

 ५. अनमुनत लिन चाहेको तह र सञ्चािन गने कक्षा : 

 ६. िववष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको तह र कक्षा : 

ख) प्रस्ताववत ववद्याियको िाधग परूा गररएको िौनतक पवूायधार :– 
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१. िवनको ककलसम र सखं्या :– क) कच्ची       ख) पक्की      ग) आफ्न/ैबहािमा/सावयजननक  

२. कक्षा कोठाको वववरण :– 

 कोठाको साखं्या    िभबाइ   चौडाइ   उचाइ  झ्याि,  

ढोकाको   सखं्या र अवस्था 

प्रकाि र वत्तीको     अवस्था र प्रयोजन    

पठनपाठन,  

कायायिय,  

ल्याव, 

िाइब्रेरी आदद  

३. फननयचरको सखं्या ािः–  

क) डके्स      ख) बेञ्च          ग) टेबि      घ) कुसी        ङ) 
दराज           ग) अन्य 

४.खेिकुद मदैानको अवस्था र जग्गा (रोपनी वा ववगाहामा 
.......................................................................... 

५. िौचािय सखं्या : क) छात्रि ेप्रयोग गने    ख) छात्राि ेप्रयोग गने   ग) अन्य 

६. खानेपानीको अवस्था :– 

७. पसु्तकाियको अवस्था र पसु्तकको सखं्या :– 

८. प्रयोगिािाको अवस्था :–.................................................
 .................................सामग्रीहरु:–
............................................................................

......... 

९. ववद्यािय वरपरको बाताबरण :– 

१०. सवारी साधनको वववरण :– 

११. िकै्षक्षक सामग्रीको वववरण :– 

ग) ववद्याथी सख्या (प्रस्ताववत) : 

  कक्षा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०  
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सखं्या 
           

      

घ) लिक्षक सखं्या (प्रस्ताववत) :–  

 क) आधारितू      ख) माध्यलमक  

ङ) आधथयक वववरण :– 

 १. अचि सभपवत्त :                                        २. चि सभपवत्त : 

 ३. बावषयक आभदानी :                                      ४. आभदानीको स्रोत : 

माधथ िेखखएका वववरण ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे काननु बमोम्जम सहँुिा बझुाउिा । 

ननवेदकको 

नाम :– 

ठेगाना :– 

लमनत :– 

सिंग्न गनुयपने कागजातहरु :– 

१. ववद्यािय खोल्ने अनमुनतका िाधग ददइने ननवेदन । 

२. गाउपालिका वा वडा कायायियको लसफाररस । 

३. नम्जकका दईु वटा समान तहका ववद्याियहरुको सहमनत पत्र । 

४. ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको ननणयय । 

५. तल्िो कक्षा वा तहको अनमुनत पत्रको प्रनतलिवप 

६. ववद्यािय सञ्चािनमा िाग्ने खचय व्यहोने स्थायी स्रोत खुिेको पत्र (सामदुानयक हकमा) 

७. ववद्याथीहरुबाट उठाइने िलु्क वववरण 

८. लिक्षक ननयमु्क्त, ननजको बायोडाटा, योग्यताको प्रमाण पत्रहरु र अध्यापन अनमुनत पत्रको प्रनतलिवप 

९. ववद्यािय प्रस्तावना पत्र  

१०. ससं्थापक वा ननवेदकको िकै्षक्षक योग्यता र नेपािी नागररकताको प्रमाण ्पत्रको प्रनतलिवप 
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११. कभपनी वा गठुी सभबन्धी प्रमाण पत्रहरु (ससं्थागतका िाधग) 

१२. करचुक्ता प्रमाण पत्र र स्थायी पान नभबर (ससं्थागतका िाधग) 

१३. घरजग्गा िाडा सभझौता र िािपजुायको प्रनतलिवप 

१४. िकै्षक्षक गठुीको स्वीकृत ववधान (ससं्थागतका िाधग) 

१५. सरुक्षण धरौटीको प्रमाण –नववकरण सदहत) 

१६. लिक्षा अधधकृत वा ननरीक्षकको ननरीक्षण प्रनतवेदन र राय 

ववद्याियको नक्साङ्कन फाराम 

१. ववद्याियको नाम :–                                  २. परूा ठेगाना :– 

३. ववद्यािय जाने मिू सडकको नाम :–                   ४. ववद्याियको सभपकय  न.ं /इमेि ठेगाना 
:– 

५. ससं्थापक/अध्यक्षको नाम :–                   सभपकय  
न.ं.................................................. 

६. प्र.अ. को नाम :–                                     सभपकय  
न.ं.................................................. 

च) सविैन्दा नम्जकको सहमनत प्राप्त दईु वटा ववद्याियको नाम, ठेगाना र दरुी 

  क्र.स.ं            ववद्याियको नाम               ठेगाना      दरुी 

    १    

    २    

 

७. नम्जकको मिू सडकबाट ववद्याियसभम पगु्ने नक्सा : 
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ससं्थापक/प्रमखुको                                               प्रधानाध्यापकको 

सदह................                                                  सदह   
............... 

नाम :                                                           नाम : 

लमनत :                                                           लमनत : 

सभपकय  न.ं                                                        सभपकय  न.ं 

 

  

अ सुिूी–२ 

(दफा४ सँग सम्बन्न्धत) 

ववद्यािय खोल्नको िाधग चादहने पवूायधारहरु 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ कफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने ककलसमको हुन ुपने, 

(ख) कक्षागत क्षते्रफि आधारितू ववद्याियको हकमा प्रनत ववद्याथी १.०० वगय मीटर तथा माध्यलमक 
ववद्याियको हकमा १.२० वगय मीटर िन्दा कम हुन नहुने,  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुन ुपने,  

(घ) कक्षा कोठामा ववद्याथी सखं्याको आधारमा फननयचरको व्यवस्था हुन ुपने,  

(ङ) यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको प्रवन्ध गनुयपने,  

(च) प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र बाहेक अन्य ववद्याियमा छात्र छात्राको िाधग अिग अिग िौचाियको 
व्यवस्था हुनपुने र प्रत्येक थप ५० जना ववद्याथीको िाधग एक कभपाटयमेन्ट थप हुनपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लिक्षक ननदे ्यलिका सदहतको १ ववद्याथी बराबर कभतीमा २ प्रनतका दरि ेपसु्तक 
उपिब्ध िएको पसु्तकािय हुन ुपने,  

(ज)  लिक्षण कक्रयाकिापको िाधग आवश्यकीय िकै्षक्षक सामग्रीहरू जस्त ै (सेतोपाटी,कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, 

गखणतीय सामग्री आदद हुन ुपने,  
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(झ) सभपणूय ववद्याथीहरू एकैसाथ उलिन सक्न ेमदैान हुन ुपने,  

(ञ) प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्रमा घर बादहरका कक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनय पगु्ने र अन्य ववद्याियका 
िाधग िलिबि खले्न लमल्नेसभमको खेि मदैानको व्यवस्था र खेि सामग्रीको व्यवस्था हुन ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुारको ववज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हुन ुपने,  

(ठ) सामदुानयक ववद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोम्जम र ससं्थागत ववद्याियमा सामान्यता 
प्रनतकक्षा कभतीमा बाईस जना देखख बढीमा चौवािीस जना सभम र औसतमा तते्तीस जना ववद्याथी हुन ुपनेछ 
।  

(ड) सामदुानयक ववद्याियमा कभतीमा देहाय बमोम्जमको लिक्षकको व्यवस्था हुन ुपनेिः–   

 माध्यलमक तहको ०–१० कक्षाका िाधग     – १४ जना  

माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िाधग      – १६ जना  

आधारितू तहको ०–८ कक्षाका िाधग        – ९ जना  

आधारितू तहको ०–५ कक्षाको िाधग      – ४ जना  

प्रारम्भिक बािबबकास केन्रको िाधग       – २ जना  

तर ससं्थागत ववद्याियमा कक्षा लिक्षक अनपुात न्यनूतम १:१.४ हुन ुपनेछ ।  

(ढ) ववद्याियको स्थायी आय स्रोत हुन ुपने,  

(ण) ववद्याियमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुन ुपने,  

(त) आवासीय ववद्याियको िाधग आवास िवन हुन ुपने,  

(थ) ववद्याियको हाता पखायि वा बारि ेघेररएको हुन ुपने,  

(द) िाडाको िवनमा ववद्याियको सञ्चािन गने िए कभतीमा पाँच वषय घर िाडा सभबन्धी सभझौता िएको 
हुन ुपने । 

(ध) ववद्याियमा बािमतै्री अपाङ्गतामतै्री तथा वातावरणमतै्री हुनपुने । 
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अनसुचूी–३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) र (३) सँग सभबम्न्धत) 

ववद्यािय सञ्चािन गनय ददइने अनमुनत 

 

श्री..............................  

................................।   

 

सामदुानयक ववद्यािय वा 
........................................................................कभप
नीरगठुी अन्तगयत ससं्थागत ववद्यािय सञ्चािन गने सभबन्धमा 
लमनत............................मा प्राप्त ननवेदन उपर कारबाही हँुदा नमोबदु्ध नगरपालिका लिक्षा 
सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययववधध, २०७६को दफा ४ बमोम्जमको पवूायधार परूा गरेको देखखएकोिे 
िकै्षक्षक सत्र ................... देखख  आधारितूरमाध्यलमक तहको 
कक्षा......देखख.......कक्षासभमको ववद्यािय सञ्चािन गनय नगर लिक्षा सलमनतको 
लमनत...........................को ननणयय र नगर काययपालिकाको लमनत 
..............................को ननणयय बमोम्जम यो अनमुनत प्रदान गररएकोछ ।  

तोककएको पवूायधार परूा निएमा र यस काययववधध तथा अन्य प्रचलित काननुबमोम्जम ववद्यािय सञ्चािन िएको 
नपाइएमा जुनसकैु बखत ववद्याियको अनमुनत रद्द गररने व्यहोरासमेत अवगत गराइन्छ । 

  

  

 

कायायियको छाप           

अनमुनत प्रदान गने अधधकारीको 

 

सही :..................... 

नाम :..................... 

पद :..................... 
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लमनत :..................... 

 

 

अनसुचूी –४ 

(दफा७ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्धत) 

ववद्याियको स्वीकृनतको िाधग ददइने ननवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

ववषयिः ववद्याियको स्वीकृनत सभबन्धमा । 

 

नगर  लिक्षा सलमनतको लमनत .................. को ननणययानसुार अनमुनत पाई खोलिएको यस 
ववद्याियको स्वीकृनत पाउन ननभन वववरणहरू खुिाई यो ननवेदन गरेको छु ।   

(क) ववद्याियको : 

१. नाम : .......... 

२. ठेगाना :नमोबदु्ध   नगरपालिका वडा न.ं .....  नगररटोि ........... फोन न.ं ........ 
.... फ्याक्स न.ं ...........  

३. अनमुनत प्राप्त गरेको तह र लमनत : 

   आधारितू तह   लमनतिः...............  

   माध्यलमक तह    लमनत :...........  

(ख) ववद्याियको िौनतक अवस्था : 

१. िवनको : 

  (१) सखं्या :          (२) कच्ची/ पक्की /अधयपक्की  

  (३) आफ्न ै/बहािमा/सावयजननक  

२. कोठाको वववरण : 

३. फननयचरको सखं्यािः 
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(१)डके्स    (२) बेञ्च     (३) टेबिु     (४) दराज     (५) मेच   (६) अन्य  

४. खेिकुद मदैानको अवस्था र जग्गा (रोपनी वा ववगाहामा)  

५. िौचाियको सखं्या  मदहिा / परुुष  

६. खानेपानीको अवस्था : 

७. पसु्तकाियको अवस्था : 

८. प्रयोगिािाको अवस्थािः 

९.सवारी साधनको वववरण : 

१०. िकै्षक्षक सामाग्रीको वववरण : 

(ग) ववद्याथी सखं्यािः (कक्षागत रूपमा)  

(घ) लिक्षकको सखं्या : 

(ङ) आधथयक म्स्थनतिः 

१. अचि सभपवत्त 

२. चि सभपवत्त 

३. वावषयक आभदानी  

४. आभदानीको स्रोत  

माधथ िेखखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठहरे काननू बमोम्जम सहँुिा बझुाउँिा ।  

      

ननवेदकको–  

ववद्याियको छाप     

सहीिः...............    

नाम :....................... 

ठेगाना :...................... 

लमनत :...................... 
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अनसुचूी–५ 

(दफा७ को उपदफा (३) र (४) सँग सभबम्न्धत) 

ववद्याियको स्वीकृनत सभबन्धमा 

 

श्री.......................ववद्यािय,  

................................।   

 

त्यस ववद्याियबाट लमनत.................................मा ववद्यािय स्वीकृत गने सभबन्धमा 
ददएको ननवेदन उपर कारबाही हँुदा नगरपालिका लिक्षा सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययववधध, २०७६ को 
दफा ६ बमोम्जमका ितयहरू पािन गरेको देखखएकोिे सामदुानयकर 
..................................................................भपनीरगठुी 
अन्तगयत सञ्चािन हुने ससं्थागत ववद्याियको रुपमा आधारितूरमाध्यलमक तहको 
कक्षा.........देखख........सभम लिक्षा प्रदान गनय नगर सिाको लमनत.....................को 
ननणययानसुार स्वीकृनत प्रदान गररएको छ । 

 

 

कायायियको छाप      

स्वीकृनत प्रदान गने अधधकारीको,–  

      सही :………………………………………….. 

नामिः…………………………………………… 

      पदिः……………………………………………… 

      लमनतिः……………………………………………. 
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अनसुचूी–६ 

(दफा९ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्धत) 

मनुाफा नलिने गरी ववद्यािय सञ्चािन गनय परूा गनुय पने पवूायधार 

 

१.        प्रनत कक्षा न्यनूतम १० जना ववद्याथी हुन ुपने 

२. ववद्याथीिाई आवश्यक पने कक्षा कोठा, फननयचर, वपउने पानी, खेि मदैान तथा पसु्तकाियको पयायप्त 
व्यवस्था िएको हुन ुपने, 

३. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्था िएको हुन ुपने, 

४. पाठ्यक्रम ववकास केन्रिे ननधायरण गरे बमोम्जमका लसकाई उपिम्ब्धहरु परूा हुने गरी ववद्यािय लिक्षण 
लसकाई काययक्रमको तजुयमा गररएको हुन ुपने, 

५. मन्त्राियि ेतोके बमोम्जम अन्य पवूायधार परूा िएको हुन ुपने ।  
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अनसुचूी–७ 

(दफा १०को उपदफा (१) सँग सभबम्न्धत) 

कभपनी अन्तगयत सञ्चालित ववद्याियिाई िकै्षक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइने ननवेदन 

श्री  प्रमखु लिक्षा अधधकृतज्य ू

नगर नगरकाययपालिकाको कायायिय, 

प्रदेि न.ं  ३  नेपाि । 

ववषय : िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

महोदय,  

मिै/ेहामीिे ननभन ववद्यािय कभपनी अन्तगयत सञ्चािन गरेकोमा सो ववद्यािय िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन 
गनय चाहेकोि ेदेहायका वववरणहरु खुिाई यो ननवेदन गरेको छु/छौ । 

१.ववद्याियको : 

(क) नाम  

(ख) ठेगाना..................            नगरपालिका वडा न ं
...................... 

२.  ववद्यािय सञ्चािन िएको लमनत : 

३.  ननजी वा सावयजननक कुन िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो ? सो व्यहोरा : 

 

४.  अन्य आवश्यक कुराहरु : 

माधथ िेखखएका वववरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे काननु बमोम्जम सहँुिा बझुाँउिा । 

ननवेदककोिः 

सही : 

नाम : 

ठेगाना : 

लमनत : 
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ननवेदन साथ सिंग्न कागजातहरु  

(१) िकै्षक्षक गठुीको रुपमा ववद्यािय सञ्चािन गनय आपवत्त निएको कभपनी रम्जष्टारको कायायियको पत्र । 

(२) कभपनीका सञ्चािक तथा व्यवस्थापन सलमनतको ननणयय । 

(३) कभपनीको प्रवन्धपत्र तथा काययववधध को प्रनतलिवप । 

(४) प्रस्ताववत िकै्षक्षक गठुीको ववधान । 

(५) ननवेदकको नागररकताको प्रनतलिवप । 
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अनसुचूी–८ 

(दफा १०को उपदफा (४) सँग सभबम्न्धत) 

कभपनी अन्तगयत ववद्याियिाई सञ्चालित िकै्षक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइने स्वीकृनत 

श्री .....................ववद्यािय 

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

 

ववषय स ्िकै्षक्षक गठुी अन्तगयत ववद्यािय सञ्चािन गने स्वीकृनत ददइएको सभबन्धमा । 

 

त्यस ववद्याियि े लमनत...................... मा िकै्षक्षक गठुी ( सावयजननकरननजी ) अन्तगयत 
सञ्चािन गने स्वीकृनतको िाधग  ददएको ननवेदन उपर कारवाही हँुदा यस कायायियरमन्त्राियको लमनत 
................... को ननणययानसुार त्यस ववद्याियिाई िकै्षक्षक गठुी ( सावयजननकरननजी ) को रुपमा 
सञ्चािन गनय स्वीकृनत प्रदान गररएको छ ।  

कायायियको छाप      स्वीकृनत प्रदान गने अधधकारीको,–  

सही :……………………………………………… 

नामिः……………………………………………… 

पद :……………………………………………….. 

लमनत:………………………………………………… 
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अनसुचूी– ९ 

(दफा ३८ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्धत) 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा वा नसयरी केन्र सञ्चािनका िाधग ददइने ननवेदन 

 

श्री.................... नगरकाययपालिका वडा न.ं....... को कायायिय 

 

ववषयिः प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुनत पाऊँ । 

 

 िकै्षक्षक सत्र.................देखख प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुनत पाउन 
अलििावक तथा समदुायरववद्यािय व्यवस्थापन सलमनतको लमनत....................को ननणययानसुार 
देहायका वववरण र कागजात सिंग्न गरी यो ननवेदन पेि गरेको छुरछौं ।  

(क) प्रस्ताववत प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्रको,– 

 (१) नाम : 

 (२) ठेगाना: नगरपालिका ...................   वडा न.ं स 
.........................     नगर वा टोि..................... 
  फोन न.ं.........  

 (३) सेवा परु ्ययाइने बािबालिकाको सखं्या ािः 

(ख) सञ्चािनका िाधग म्जभमेवारी लिने वा आबद्धता ददने ववद्याियको – 

  (१) नामिः–    (२) ठेगानािः–    (३) फोन निंः 

(ग) प्रस्ताववत प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्रको िौनतक पवूायधारहरू ािः 

 (१) िवनिः (अ) कोठा    (आ) कच्ची वा पक्की  

    (इ) के िे बनेको   (ई) िाडारआफ्नरैसावयजननक  

 (२) फननयचरको वववरणिः  (अ) मेच    (आ) टेविु        (इ) वेञ्च/डसे्क  

 (३) खेिकुद मदैान र त्यसको क्षेत्रफििः (अ) आफ्न ै  (आ) िाडामा वा सावयजननक  (इ) 
अन्य  
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 (४) िौचाियको अवस्थािः(अ) सखं्या    (आ) कच्ची/पक्की  

    (इ) पानीको व्यवस्था िए निएको  

 (५) खानेपानीको अवस्थािः  (अ) बोकेर ल्याउने  (आ) धाराबाट प्राप्त    (इ) 
पयायप्त÷अपयायप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सखं्या : (अ)     (आ)     (इ)   

 (७) आधथयक वववरणिः(अ) अचि सभपवत्त (आ) चि सभपवत्त   (इ) अन्य  

 (८) आभदानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी लमिाइन्छिः 

 (९) अन्य कुन ैवववरण िए उल्िेख गनेिः 

माधथ िेखखएको वववरण ठीक छ ,झुट्टा ठहरे काननू बमोम्जम सहँुिारबझुाउँिा ।  

 ननवेदकको,– 

ससं्थाको छाप  सहीिः         

नामिः–       

ठेगाना 

लमनतिः– 

सिंग्न कागजात  :  

(१) िवन खेि मदैान सभबन्धी प्रमाण, कागजात र वववरण ।  

 (२) ससं्थाबाट सञ्चािन गने िएमा ससं्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप र दफाानसुारको नवीकरण र 
िेखापरीक्षण प्रनतवेदन । 

 (३)  आपसी सहयोग समहूबाट ननवेदन गररएको िए त्यस्तो समहूको वठैकको ननणयय ।  

 (४)  कुन ैववद्याियसँग आवद्ध गरी सञ्चािन गनय खोम्जएको िए सो ववद्याियको लसफाररस । 
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अनसुचूी–१० 

(दफा ३८ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्धत) 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइने अनमुनत 

श्री.................नगर काययपालिका/नगर काययपालिकाको कायायिय 

(..............................................) 

श्री..............................  

...............................।   

ववषय : प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइएको अनमुनत 

 

 तपाईँिेत्यस ववद्याियरससं्थािे प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गने सभबन्धमा यस 
.............. नगर काययपालिकारनगर काययपालिकाको कायायियमा ददन ुिएको ननवेदन उपर कारबाही हँुदा 
पवूायधार परूा गरेको र यस नगर काययपालिकाको नक्साङ्कनमा परेकोि ेिकै्षक्षकसत्र..................देखख 
प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुनत प्रदान गररएकोछ ।  

         

        अनमुनत प्रदान गने अधधकारीको,–  

कायायियको छाप       सहम्ा : 

                      नाम : 

पदिः 

लमनतिः 
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अनसुचूी–११ 

(दफा ५० को उपदफा (३) सँग सभबम्न्धत) 

ववद्यािय ववकास प्रस्तावको नमनुा 

ज्ञ। ववद्याियिको वतयमान िकै्षक्षक र आधथयक अवस्थािः  

द्द। ववद्याियि ेहालसि गनुय पने अपेक्षक्षत उपिम्ब्ध  

घ। वतयमान अवस्था र अपेक्षक्षत उपिब्धीका सचूकगत अन्तर  

द्ध। अपेक्षक्षत उपिम्ब्ध हालसि गने स्रोत पदहचान सदहतको कायययोजना  

छ। कायय योजनाका मलू्याङ्कनका सचूकहरु  
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अनसुचूी –१२ 

(दफा ५६ उपदफा (२) सँग सभबम्न्धत) 

ववद्याियमा रहने लिक्षक दरवन्दी 

ववद्याियमा कभतीमा देहाय बमोम्जम लिक्षक दरबन्दी रहनेछन ्: 

(क) प्रारम्भिक बाि लिक्षा वा नयसयरी देखख पाँच कक्षा सञ्चािन िएको ववद्याियमा पचास जनासभम ववद्याथी 
िएमा कभतीमा तीन जना र सोिन्दा बढी ववदाथी िएमा कभतीमा चार जना लिक्षक । 

(ख)   आधारितू तहको ववद्याियमा : प्रारम्भिक बाि लिक्षा वा नसयरीदेखख आठ कक्षा सञ्चािन िएको 
ववद्याियमा देहाय बमोम्जमका कभतीमा नौ जना लिक्षक : 

(१) अगं्रेजी मिू ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(२) ववज्ञान वा गखणत मिू ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी वा ससं्कृत मिू ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सामाम्जक ववषय अध्यापन गनयको िाधग 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 ववद्याियमािः 

१. नौं कक्षा देखख दि कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा माध्यलमक तहको पाँच जना लिक्षकिः– 

(१) अगं्रेजी मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(२) गखणत वा ववज्ञान मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

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

(४) सामाम्जक ववषय अध्यापन गनयको िाधग स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना   

(५) अन्य ऐम्च्छक ववषयको िाधग सभबम्न्धत ववषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक जना । 

२. नौं कक्षा देखख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा देहाय बमोम्जमका कभतीमा नौ जना लिक्षक 
: 

(१) अगं्रेजी मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  
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(२) गखणत मिू ववषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

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

(४) सामाम्जक ववषय अध्यापन गनयको िाधग स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना   

(५) अन्य ऐम्च्छक ववषयको िाधग सभबम्न्धत ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको दईुजना  

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

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

३. प्रारम्भिक बाि लिक्षा देखख दि कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  
उपखण्ड (१) बमोम्जमको दरबन्दी रहनेछ ।  

४. प्रारम्भिक बाि लिक्षा देखख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को 
क्रमसखं्या (२) बमोम्जमको दरबन्दी रहनेछ । 

रष्टव्यिः(१) खण्ड (ख) को क्रमसखं्या (१) देखख (४) सभमका कभतीमा एक एक जना लिक्षक ननयमु्क्त 
निएसभम एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी लिक्षक ननयमु्क्त गररने छैन ।  

(२)  खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसखं्या (१) देखख (४) सभमका कभतीमा एक एक जना लिक्षक 
ननयमु्क्त निएसभम एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी लिक्षक ननयमु्क्त गररने छैन ।  

(३)  खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसखं्या (१) देखख (७) सभमका कभतीमा एक एक जना लिक्षक 
ननयमु्क्त निएसभम एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी लिक्षक ननयमु्क्त गररने छैन । 

(४)  लिक्षक ननयमु्क्तको िाधग आवश्यक पने तािीम प्रचलित काननू बमोम्जम हुनेछ ।  

(५)  हाि ववद्याियमा उपरोक्तानसुारका ववषयका योग्यता िन्दा कम योग्यता िएका स्थायी लिक्षक रहेछन ्
िने त्यस्ता लिक्षक पदबाट नहटेसभम साववक बमोम्जमकै योग्यता िएका लिक्षकवाट अध्यापन हुने ।  

(६)  उम्ल्िखखत दरवन्दी लित्र प्रधानाध्यापकको पद समेत समावेि रहनेछ । 
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अनसुचूी–१३ 

(दफा ५७ को उपदफा (११) सँग सभबम्न्धत) 

रमाना - पत्र 

  

पत्र सखं्यािः                                लमनत : 

 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस ववद्याियमा सरुवा हुन ु िएका श्री ..........................................िाई 
ननजको वववरण सदहतको रमानापत्र ददई त्यस ववद्याियमा हाम्जर हुन पठाइएको व्यहोरा अनरुोध गदयछु । 

१. लिक्षक वा कमयचारीको नाम, थर : 

२. सकेंत नभबर : 

३. साववक : 

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

(घ) लिक्षक िए ववषय :      (ङ) ववद्यािय : 

४. सरुवा िएको  (क) ननणायय लमनत :   (ख) सरुवा गने कायायिय :      (ग) तह : 

     (घ) शे्रणी :         (ङ) पद :      (च) ववषय         (छ) 
ववद्यािय : 

५. बरबझुारथ सभवन्धी वववरणिः    गरेको    नगरेको     

६. रमाना हुने लमनत : ..................... 

७. रमानापत्रको लमनत सभम खचय िएका ववदा : 

  (क) िपैरी आउने र पवय ववदा     .................. ददन । 

  (ख) बबरामी ववदा     .................. ददन । 

  (ग) प्रसतुी ववदाववदा      .................. ददन । 
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  (घ) प्रसतुी स्याहार ववदा      .................. 

पटक । 

  (ङ) अध्ययन ववदा       .................. ददन । 

  (च) असाधाराण ववदा        .................. ददन । 

  (छ) वेतिवीववदा        .................. ददन 
। 

८. रमानापत्रको लमनतसभम सधंचत बबरामी ववदा :      .................. ददन । 

९.ववद्याियमा रुजु हाम्जर िएको ददन : 

१०. खाइपाई आएको मालसक (क) तिब :  (ख) वदृ्धध रु तिब :   

११. तिब िकु्तानी लिएको अम्न्तम लमनत : 

१२. कमयचारी सचंयकोष कट्टी रकम : 

१३ िकु्तानी लिएको उपचार खचयको रकम :                   लमनत : 

१४. तिववदृ्धध हुन सरुु िएको सरुु लमनत : 

१५. नागररक िगानी कोषकट्टी रकम : 

१६. आयकर कट्टी रकम : 

१७. (क) सावधधक जीवन बीमा कोषमा जभमा िएको साि........मदहना...... गत.े...  

(ख) सावधधक जीवन बीमावापत वावषयक वप्रलमयम नतरेके साि.....मदहना... गत े.... 

१८. चाडपवय खचय लिने चाडको नाम र सो चाड पर्यने नतधथ र सभिाववत मदहना : 

१९. लििसु्याहार ित्ता लिएको वववरण : 

 

बोधाथय : 

श्री ववद्यािय लिक्षक ककताबखाना । 

श्री कमयचारी सचंयकोष । 

श्री .......... ववद्यािय । 
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श्री .....................(सभबम्न्धत लिक्षक वा कमयचारी) सरुवा िएको कायायियमा हाम्जर हुन जान ु
हुन । 

  

 

अनसुचूी–१४ 

(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्धत) 

सरुवा हुन ददइने ननवेदन 

श्री प्रमखु लिक्षा अधधकृत 

............. नगरपालिका । 

ववषयिः सरुवा सभबन्धमा । 

 

 मिाई ननभन ववद्याियमा सरुवा गररददन ुहुन ननभन वववरणहरु खुिाई ननवेदन गरेको छु । 

लिक्षकको नाम, थरिः  

स्थायी ठेगानािः  

तह र शे्रणीिः  

हािको ववद्याियको नाम र ठेगानािः 

सरुवा िई जान चाहेको ववद्याियको नाम र ठेगानािः  

योग्यता र तािीमिः  

स्थायी ननयमु्क्त लमनतिः  

हािको म्जल्िामा काम गरेको अवधधिः  

सरुवा माग गनुय पने कारणिः  

 ननवेदकको– 

 सहीिः 

 नामिः 
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 काययरत ववद्याियिः 

 लमनतिः 

 

 

(१) सरुवा िई जाने ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनतको सहमनत 

(क) यस ववद्याियका लिक्षक श्री ..................................... िाई व्यवस्थापन 
सलमनतको लमनत .......................... को ननणयय अनसुार यस ववद्याियबाट सरुवा िई जान 
सहमनत ददइएको छ । 

        ववद्याियको छाप     व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षको–  

     सही : 

     नामिः 

     ववद्यािय : 

     लमनत : 

(ख)................गाँउपालिकार नगरपालिका.... ...... अन्तगयतको ............ 

ववद्याियका लिक्षक श्री ..................................... िाई सो ववद्याियबाट सरुवा 
िई जान सहमनत ददईएको छ । 

कायायियको छाप        प्रमखु लिक्षा अधधकृत 

      सही  

      नामिः 

      लमनतिः 

 (२    सरुवा िई आउने ववद्याियको व्यवस्थापन सलमनत तथा लिक्षा िाखाको सहमनत   

(क)  ............................... ववद्याियका लिक्षक श्री 
.................................. िाई व्यवस्थापन सलमनतको लमनत 
...................... को ननणयय अनसुार यस ववद्याियमा सरुवा िई आउन सहमनत ददइएको छ । 

                ववद्याियको छाप    व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षको–  
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सही  

        नाम : 

        लमनत :  

        ववद्यािय : 

 

(ख) ............................... ववद्याियका लिक्षक श्री 
.................................. िाई यस  नगरपालिकाा वा  नगरपालिकााको 
............... ववद्याियमा  सरुवा िई आउन सहमनत ददइएको छ । 

 

     लिक्षा अधधकारीको– 

     सही : 

     नामिः 

कायायियको छाप    लमनत ािः 
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अनसुचूी–१५ 

दफा ८६ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्धत 

 

ववद्याियको आय व्ययको खाता राख्न ेढाचँा 

 

ववद्याियि ेआफ्नो आयव्ययको खाता देहाय बमोम्जम राख्नुपनेिः– 

 

खाताको नाम                 तोककएको फाराम न.ं 

१) ववद्याियको बजेट खाता       फा. न.ं १ 

२)   आभदानीको दहसाब खाता       फा. न.ं २ 

३) खचयको दहसाब खाता           फा. न.ं ३ 

४) नगदी खाता        फा. न.ं ४ 

५) बैंक खाता           फा. न.ं ५ 

६) पेश्की खाता        फा. न.ं ६ 

७) म्जन्सी खाता        फा. न.ं ७ 

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

९) िलु्कदताय ककताब  खाता       फा. न.ं ९ 

१०) वासिात खाता        फा. न.ं १० 
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फा.न.ं १ 

ववद्याियको बजेट खाता 

ववद्याियको नाम : 

ठेगाना : 

िकै्षक्षक सत्र............................. को बजेट 

व्यय आय कैकफयत 
िीषयक 
न.ं 

िीषयकको 
नाम 

गत 
िकै्षक्षक 
सत्रको 
व्यय 

यस 
िकै्षक्षक 
सत्रको 

प्रस्ताववत 
व्यय 

स्वीकृत 
रकम 

 

िीषयक 
न.ं 

िीषयकको 
नाम 

गत 
िकै्षक्षक 
सत्रको 
आय 

यस 
िकै्षक्षक 
सत्रको 

प्रस्ताववत 
आय 

स्वीकृत 
रकम 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 

 

           

          

प्रधानाध्यापकको सही          व्यवस्थापन 
सलमनतका अध्यक्षको सही– 

रष्टव्य : 

(१) लिक्षकको लसिलसिेवार नभबर िेख्न े

(२) लिक्षक तिब, मसिन्द, फननयचर जस्ता खचयतफय  िएको िीषयकको नाम िेख्न े

(३) नं. २ का िीषयकह?मा गत वषय िएको खुद खचय उल्िेख गन े

(४) चािु िैक्षक्षक सत्रको प्रस्ताववत खचय रकम िेख्न े

(५) चािु िैक्षक्षक सत्रको िाधग व्यवस्थापन सलमनतिे स्वीकृत गरेको रकमसभम उल्िेख गन े

(६) आयतफय को िीषयकको लसिलसिेवार नभबर िेख्न े

(७) सरकारी अनुदान, ववद्याथी िुल्क (ननजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषयकको नाम उल्िेख गने 
(८) गत िैक्षक्षक सत्रको खुद आभदानी िीषयक अनुसारउल्िेख गन े

(९) यस िैक्षक्षक सत्रको आभदानीको प्रस्ताववत रकम उल्िेख गन े

(१०) स्वीकृत रकम उल्िेख गने (सरकारी अनुदानको रकम स्वीकृत तिब स्केि अनुसारहुनु पनेछ  

(११) अन्य कुनैकुरा िए उल्िेख गने  
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फा. न.ं २ 

आभदानीको दहसाब खाता 

ववद्याियको नामिः 

ठेगाना 

 

वषय.....................मदहना................... 

लमनत ववबरण रलसद न ं िीषयक जभमा रु. 

 

बैंक दाखखिा  

 

जभमा रु. 

 

कैकफयत 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
        

       

रष्टव्यिः 

(१) आभदानी िएको लमनत उल्िेख गने 

(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त िएको उल्िेख गने 

(३) रलसद न.ं उल्िेख गने 

(४) कन िीषयक बापत प्राप्त िएको हो सोही महिमा िेख्न ेर आवश्यकता अनसुारमहि बढाउन े

(५) प्राप्त िएको जभमा रु. उल्िेख गने 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक दाखखिा िएको रकम उल्िखे गने 

(७) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गने . 
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फा. न.ं ३ 

खचयको दहसाब खाता 

ववद्याियको नाम : 

ठेगाना :               वषय :            मदहना : 

लमनत ववबरण िौचर 
न ं

तिव 
ित्ता 

दरवन्दी 
अनसुार 

ववद्यािय 
कमयचारी 

दरवन्दी 
बाहेकको 
लिक्षक 

अन्य 
लिषयक 

 

जभमा 
रु. 

 

कैकफयत 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 
         

यस 
मदहनाको 
जभमा 

        

   

रष्टव्य ािः 

(!) कारोबारको लमनत उल्िखे गने 

(२) खचयको वववरण उल्िेख गने 

(३) िौचर न.ं उल्िेख गने 

(४) म्ज. लि. का. बाट अनदुान रकम प्राप्त हुने स्वीकृत दरबन्दीलित्रका लिक्षकहरुको तिब ित्ता खचय रकम 
उल्िेख गने  

(५) ववद्याियमा काययरत कमयचारीहरुको तिब ित्ता खचय रकम उल्िखे गने 

(६) अनदुान रकम प्राप्त नहुने दरबन्दी बादहरको लिक्षकहरुको तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गने 

(७) यसमा आवश्यकता अनसुारमसिन्द, फननयचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.ि. जस्ता महिहरुखडा गरी रकम उल्िेख 
गने 

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

(९) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गने .  
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फा. न.ं ४, ५ र ६ 

नगदी /बैंक / पेश्की खाता 

ववद्याियको नामिः 

ठेगाना :                             वषय :          मदहना : 

लमनत ववबरण िौचर न ं डबेबट के्रडडट डबेबट/के्रडडट बाँकी  कैकफयत 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
        

    

रष्टव्य : 

(क) नगदी खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) लमनत उल्िखे गने 

 (२) छोटकरीमा आभदानी खचयको वववरण उल्िेख गने 

 (३) िौचर न.ं उल्िेख गने  

 (४) नगद प्राप्त िएमा उल्िखे गने  

 (५) नगद रकम बैंक दाखखिा वा खचय िएमा उल्िेख गने  

 (६) महि ७ को बाँकी रकम डबेबट वा के्रडडट बाँकी के हो ? डबेबट बाँकी िए ड.े र के्रडडट बाँकी िए 
के्र. उल्िेख गने  

 (७) बाँकी रकम उल्िखे गने  

 (८) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गनय . 

 

 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गदाय: 

 (१) लमनत उल्िखे गने  

 (२) आभदानी खचयको छोटो वववरण र चेक न.ं वा बैंक दाखखिा िौचर नभबर उल्िखे गने  
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 (३) िौचर नभबर उल्िखे गने  

 (४) बैंक दाखखिा िएको रकम उल्िेख गने  

 (५) बैंकबाट खचय िएको रकम उल्िेख गने  

 (६) बैंकमा डवेवट बाँकी िए ड.े र के्रडडट बाँकी िए के्र. िेख्न े 

 (७) बाँकी रकम उल्िखे गने  

 (८) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गने.  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गदाय  

 (!) लमनत उल्िखे गने 

 (२) पेश्की लिइएको वा फछ्र्यौट िएको काम उल्िखे गने  

 (३) िौचर नभबर उल्िखे गने  

 (४) पेश्की ददएको रकम उल्िखे गने  

 (५) पेश्की फछ्र्यौट िएको रकम उल्िेख गने  

 (६) बाँकी पेश्की डवेवट बाँकी िए ड.े र के्रडडट िए के्र. उल्िेख गने 

 (७) पेश्की बाँकी रकम उल्िेख गने  

 (८) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गने . 
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फा. न.ं ७ 

म्जन्सी खाता 

 

ववद्याियको नाम 

ठेगाना :                               वषय :                  

मदहना : 

लमनत ववबरण मलू्य 

 

आभदानी 
 

खचय 
 

बाँकी  कैकफयत 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (७) (८) 
       

यस मदहनाको 
जभमा 

      

 

रष्टव्यिः   

(१) लमनत उल्िखे गने, 

(२) सामानको नाम, प्राप्त वा खचयको छोटो वववरण उल्िखे गने  

(३) सामानको प्रनत इकाई दर उल्िेख गने  

(४) प्राप्त सामानको पररमाण उल्िेख गने  

(५) खचय िएको सामानको पररमाण उल्िखे गने  

(६) बाँकीसामानको पररमाण उल्िेख गने  

(७) अन्य कुनकुैरा िए उल्िखे गने .  

 

ईकाइमा गोटा, थान, दजयन आदद उल्िखे गने . 
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फा. न.ं ८ 

मालसक आभदानी खचयको वववरण खाता 

ववद्याियको नामिः 

ठेगाना :   वषय :  मदहना : 

व्यय आय कैकफ
यत िीषय

क 
न.ं 

िीषयक
को 
नाम 

वावषय
क 
स्वी
कृत 
रकम 

 

अनघल्िो 
मदहनास
भमको 
खचय रकम 

यो 
मदहना
को 
खचय 

 

ज
भमा 
व्य
य 
रक
म 

 

िीषय
क 
न.ं 

िीषयक
को 
नाम 

वावषय
क 
स्वी
कृत 
रकम 

 

अनघल्िो 
मदहनास
भमको 
आय रकम 

 

यो 
मदहना
को 
आय 

 

ज
भमा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२
) 

(१३) 

             

 

बाँकी रकमिः– 

नगदिः– 

बैंकिः– 

रष्टव्य   

(१) फा. नं. १को व्ययको िीषयक न.ं उल्िेख गने   
(२) फा. नं. १को व्ययको िीषयकको नाम उल्िेख गने  

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

(४) गएको मदहनासभमको सभबम्न्धत िीषयकको खचय रकम उल्िेख गने  

(५) यो मदहनाको सभबम्न्धत िीषयकहरुको खचय रकम उल्िेख गने  

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

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

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

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

(१०) अनघल्िो मदहनासभमको सभबम्न्धत िीषयकको आय रकम उल्िेख गने  

(११) महि नं.१० र ११को जभमा रकम उल्िेख गने . 

(१२)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जभमा रकमको फरक उल्िेख गने . 
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फा. न.ं ९ 

िलु्क दताय ककताब खाता 

 

ववद्याियको नाम  

ठेगाना 

कक्षा                      वषय                  मदहना : 

रो.नं
. 

ववद्याथी
को नाम, 

थर 

विैा
ख 

जे
ष्ठ 

असा
र 

साउ
न 

िा
र 

आम्श्व
न 

कानत य
क 

मलंस
र 

पौ
ष 

मा
घ
  

फागु
न 

चैत्र
  

ज
भमा 
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फा. न.ं १० 

वासिात खाता 

ववद्याियको नाम  

वषय....................... को आखखरी ददन......................सभमको दानयत्व रकम
 सभपवत्त रकम 

ववद्याियको दानयत्व वववरण दानयत्व रकम चाि ू अचि सभपवत्तको 
वववरण 

सभपवत्तको रकम 

१ २  ३ ४ 

    

    

 

 

    

प्रधानाध्यापक    िेखापाि     

 िेखापरीक्षक 

रष्टव्यिः 

(१) ववद्याियको दानयत्व वववरणहरु उल्िेख गने, 

(२) दानयत्व रकम उल्िेख गने, 

(३) ववद्याियको चाि ूअचि सभपवत्तको वववरण उल्िेख गने, 

(४) सभपवत्तको रकम उल्िेख गने । 
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अनसुचूी १६ 

 गि गा  

हामी पौरखी नगरबासी हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर 

लिक्षा स्वास्थ्य िसुासन हाम्रो चाहना हो  

किा र धमय ससं्कृनत हाम्रो गहना हो 

हामी बोल्छौं सत्य हाम्रो मन छ िदु्ध 

हाम्रो नगर नमोबदु्ध 

बदु्धम ्िरणम ्गच्छामी धभमम ्िरणम ्गच्छामी सघंम ्िरणम ्गच्छामी 

अखण्ड छ हाम्रो नगर िकुण्डकेो सनु्दर बजार 

तपोिमूी नमोबदु्ध ज्ञान लिन आउँछन ्हजार 

बचु्चाकोटको िगवती कोट नतमािको रक्तकािी 

धेरै धरै छन ्मठ मम्न्दर सभपदाको हामी मािी 

हामी पौरखी नगरबासी हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर 

हत्या दहसंा छोडी मनिे हरेराम हरेकृष्ण गाउँछन ्रे 

प्राणी मात्रको जय होस ् 

ऐनतहालसक सभपदा हो यही नगरको दाप्चा िहर 

किकारखाना कृवष उद्योग पययटक लित्र्याउने हाम्रो रहर 

प्रकृनतको बरदान हो स्वगय जस्त ैनगर हाम्रो 

बग्छ किकि रोिी खोिा गाउँ राम्रो बेिी राम्रो 

हामी पौरखी नगरबासी हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर 


