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महाल मी नगरकायर्पािलकाको
सच
ू ना १
नेपालको संिवधान धारा २२६ र थानीय सरकार संचालनका स ब धमा
यव था गनर् बनेको एेन, २०७४ काे दफा ११(२ज) लाइर् कायार् वयन गनर् महाल मी
नगरकायर्पािलकाद्वारा बनाएको कायर्िविध सवर्साधारणको लािग प्रकाशन गिरएको
छ।
स वत २०७४ सालको कायर्िविध नं २
आधारभूत तथा मा यिमक िशक्षा परीक्षा स चालन तथा यव थापन
कायर्िविध, २०७४
नेपालको संिवधानको धारा २२६ ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी नेपालको
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सिं वधानको अनसु चू ी ८ को क्रमसंख्या ८ र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
को दफा ११ (ज) १४ नं बमोिजम आधारभतू तहको परीक्षा स चालन, अनगु मन
तथा यव थापन स ब धी कायर् गनर् महाल मी नगरकायर्पािलकाले "आधारभूत
तथा मा यिमक तहको परीक्षा स चालन, अनुगमन तथा यव थापन
कायर्िविध,२०७४" बनाएको छ ।
पिर छे दः एक
प्रारि भक
१.

सिं क्ष नाम र प्रार भः १) यो कायर्िविधको नाम "आधारभूत तथा
मा यिमक तहको परीक्षा स चालन, अनुगमन तथा यव थापन
कायर्िविध, २०७४" रहेको छ ।
२) यो कायर्िविध तु त प्रार भ हुनेछ ।

२.

पिरभाषाः (१) िवषय वा प्रसंगले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,
क)

"ऐन" भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ स झनु पछर् ।

ख)

"म त्रालय" भ नाले नेपाल सरकार िशक्षा म त्रालय स झनु पछर् ।

ग)

"िवभाग" भ नाले िशक्षा म त्रालय अ तगर्तको िशक्षा िवभाग स झनु
पछर् ।

घ)

"नगरपािलका" भ नाले महाल मी नगरपािलका स झनु पछर् ।

ङ)

"प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त" भ नाले महाल मी नगरपािलकाका िशक्षा
िवभाग प्रमख
ु को पमा कायर्रत पदािधकारी स झनु पछर् ।

च)

"िशक्षा अिधकृ त" भ नाले महाल मी नगरपािलकामा कायर्रत िशक्षा
समहू को अिधकृ त कमर्चारी स झनु पछर् ।

छ)

"आधारभतू िशक्षा परीक्षा" भ नाले आधारभतू तहको अ तमा िलइने
परीक्षालाई स झनु पछर् ।

ज)

मा यिमक िशक्षा परीक्षा भ नाले शैिक्षक सत्रको अ तमा कक्षा ९ देिख
कक्षा १२ स म िलइने परीक्षालाई स झनु पछर् ।
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झ)

"परीक्षा सिमित" भ नाले यस कायर्िविधको बँदु ा ५ अनसु ार आधारभतू
तथा मा यिमक िशक्षाको परीक्षास ब धी कायर् गनर् गिठत परीक्षा
सिमित स झनपु छर् ।

ञ)

"परीक्षण के द्र" भ नाले आधारभतू तथा मा यिमक िशक्षा परीक्षाको
उ र पिु तका परीक्षणका लािग तोिकएको के द्र स झनु पछर् ।

ट)

"परीक्षा के द्र" भ नाले आधारभतू तथा मा यिमक िशक्षा परीक्षा
स चालनका िनि त तोिकएका परीक्षा के द्रह स झनु पछर् ।

ठ)

"के द्रा यक्ष" भ नाले आधारभतू तथा मा यिमक िशक्षा परीक्षा
स चालनका िनि त तोिकएको परीक्षा के द्र प्रमख
ु स झनु पछर् ।

ड)

"िशक्षा िवभाग" भ नाले महाल मी नगरपािलका अ तगर्तको
िशक्षास ब धी कायर् गनेर् िवभाग स झनु पछर् ।

ढ)

"िवद्यालय" भ नाले िवद्यमान ऐन, िनयम बमोिजम थापना भई
स चालनमा रहेका अनमु ित प्रा वा वीकृ ित प्रा िवद्यालयह
स झनु पछर् ।

ण)

" ोत यिक्त" भ नाले यस महाल मी नगरपािलका क्षेत्रिभत्रका
ोतके द्रमा िवद्यालयको सपु ेरीवेक्षण गनर् खटाइएको िशक्षकलाई
स झनु पछर् ।

त)

"अ यक्ष" भ नाले यस कायर्िविधबमोिजम गिठत परीक्षा सिमितका
अ यक्षलाई स झनपु छर् ।
पिर छे दः दुई

परीक्षाको आवेदन, रिज ट्रेशन र प्रवेश पत्रस ब धी यव था
३.

रिज ट्रेशन आवेदन फाराम भनर्ुपनेर्ः (१) प्र येक िवद्यालयले आ नो
िवद्यालयमा कक्षा ८ मा अ ययनरत िवद्याथीर्ह को आधारभतू िशक्षा
परीक्षामा सहभािगताका लािग अनसु चू ी -१अनसु ारको र कक्षा ९ देिख कक्षा
१२ स म राि ट्रय परीक्षा बोडर्ले उपल ध गराएको रिज ट्रेशन आवेदन फाराम
भराई िशक्षा िवभागमा पेश गनर्ु पनेर् छ ।
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(२) कक्षा आठको रिज ट्रेशन आवेदन फाराम भनर्कालािग देहायको
शतर् परू ा गरे को हुनु पनेर् छः
क) िवद्यमान यव थाअनसु ार औपचािरक िवद्यालय िशक्षा वा खल
ु ा
िशक्षा वा अनौपचािरक िशक्षा पद्धितबाट आवेदकले कक्षा ७ को
अ ययन परू ा गरी कक्षा आठमा अ ययनरत रहेको हुनपु नेर् छ ।
ख) परीक्षाको आवेदनसाथ कक्षा ७ को ल धाङ्कपत्र (माकर् सीट) वा
ग्रेडसीट र ज मदतार्को प्रमाणपत्रको प्रितिलिप तथा तोिकएको
परीक्षा शु क बझु ाएको नगदी रिसद वा बक भौचर वा अ य कुनै
िन सा अिनवायर् पमा पेश गरे को हुनपु नेर् छ ।
ग)

परीक्षा रिज ट्रेशन आवेदन फाराम िशक्षा िवभागले तोके को समयिभत्र
पेश गिरसक्नु पनेर् छ ।

घ)

आवेदन िदने िवद्याथीर्को उमेर जनु सालमा आधारभतू िशक्षा परीक्षामा
सामेल हुने हो सो बषर्को चैत्र मसा तस ममा बा बषर् परू ा भएको हुनु
पनेर् छ ।

ङ)

कक्षा ९,१०,११ र १२ को परीक्षा आवेदन तथा रिज ट्रेशन फारम
भनेर्स ब धी यव था परीक्षा िनय त्रण कायार्लय तथा राि ट्रय
परीक्षा बोडर्को परीक्षा िनदेर्िशका बमोिजम हुने छ ।

३) िवद्यमान काननु बमोिजम थापना भई स चालन भइरहेका
सामदु ाियक िवद्यालय, सं थागत िवद्यालय, पर परागत धािमर्क िवद्यालय,
अनौपचािरक प्रौढ िवद्यालय, खल
ु ा िवद्यालय, बैकि पक िवद्यालय, िवशेष
िवद्यालयले तोिकए बमोिजमको आवेदन फाराम भराउनु पनेर् छ ।
४.

कक्षा आठको रिज ट्रेशन न बर कायम गनेर्ः (१) नगर िशक्षा िवभागमा
पेश हुन आएका कक्षा आठमा अ ययनरत िवद्याथीर्ह को परीक्षा आवेदन
फाराम जाँचबझु नगर िशक्षा िवभागले गरी िवद्याथीर्को रिज ट्रेशन नंबर कायम
गनेर् छ।
(२) नगर िशक्षा िवभागले रिज ट्रेशन न बर कायम गरे को जानकारी
प्र येक िवद्यालयलाई िदनु पनेर् छ ।
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३)
नगर िशक्षा िवभागले रिज ट्रेशन न बर कायम भएका िवद्याथीर्ह को
परीक्षाको रोल न बर
सिहतको प्रवेश पत्र उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
पिर छे दः तीन
परीक्षा सिमित स ब धी यव था
५.

परीक्षा सिमितको गठनः १) परीक्षा सिमितको गठन देहायबमोिजम हुने
छः
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)

छ)
छ।

प्रमख
-अ यक्ष
ु प्रशासकीय अिधकृ त
प्रमख
-सद य
ु िशक्षा अिधकृ त
थानीय िशक्षािवदह् म येबाट नगर प्रमख
ु ले
मनोिनत गरे को एकजना
-सद य
सामदु ाियक िवद्यालयका प्रधाना यापकह
म येबाट िशक्षा सिमितले मनोिनत गरे को
एकजना
-सद य
सामदु ाियक िवद्यालयका थायी िशक्षकह म ये
आधारभतू र मा यिमक तहबाट एक एक जना
पनेर्गरी परीक्षा सिमितले मनोिनत दईु जना
-सद य
सं थागत िवद्यालयका िप्रि सपल वा
प्रधाना यापक वा िशक्षकह म ये कि तमा
एकजना मिहला पनेर्गरी परीक्षा स चालन
िनदेर्शक सिमितले मनोिनत गरे का दईु जना
-सद य
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले तोके को अिधकृ त वा
ोत यिक्त
-सद य-सिचव
(२) परीक्षा सिमितका मनोिनत सद यह को पदाविध तीन बषर्को हुने

(३) परीक्षा सिमितको बैठकस ब धी कायर्िविध सिमित आफै ले
िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।
(४) परीक्षा सिमितको सिचवालय नगर िशक्षा िवभागमा रहने छ ।
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६.

परीक्षा सिमितको काम, कतर् य र अिधकारः (१) परीक्षा सिमितको
काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम हुने छः
क.
ख.
ग.

कक्षा आठको प्र पत्र तयार गनेर्,
परीक्षा के दह िनधार्रण गनेर्,
व छ, मयार्िदत, भयरहीत वातावरणमा यवि थत ढंगले िवद्यालय
िशक्षाका परीक्षाह स चालन गनेर्,
घ. कक्षा आठको उ र पिु तका परीक्षण तथा स परीक्षणस ब धी कायर्
गनेर्, गराउने,
ङ. कक्षा आठको परीक्षाफल प्रकाशन गनेर्, परीक्षाथीर्ह लाई
ल धाङ्कपत्र (माकर् िसट), प्रमाणपत्र वा ग्रेडिसट उपल ध गराउने,
च. परीक्षास ब धी िविभ न कायर्मा सल
ं ग्न कमर्चारीह का लािग
पािर िमक तोक्ने,
छ. परीक्षा स चालनको लािग आव यक मात्रामा के द्रा यक्षह िनयक्त
ु
गनेर्,
ज. आधारभतू तथा मा यिमक िशक्षा परीक्षा स चालन तथा यव थापन
स ब धमा अ य कायर् गनेर् ।
(२) परीक्षा सिमितले आधारभतू तहको अ तमा िलइने कक्षा ८ को
आधारभतू िशक्षा परीक्षा स चालन गनर्क
ु ो अितिरक्त िवद्यालय तरमा िलइने
आधारभतू र मा यिमक तहका अ य कक्षाह का आविधक परीक्षा र िनर तर
मू यांकन पद्धितको प्रभावकारी कायार् वयनका लािग मापद ड बनाई
िवद्यालयह लाई िनदेर्शन िदन सक्ने छ ।
पिर छे दः चार
प्र पत्र िनमार्ण तथा पिरमाजर्न
७.

प्र पत्र िनमार्ण गनेर्ः (१)आधारभतू िशक्षा परीक्षाको लािग प्र पत्र िनमार्ण
गदार् देहायका आधारह लाई ख्याल गनर्ु पनेर् छः
क)

कक्षा ८ को िवषयगत पाठ्यक्रमका आधारमा तरीय प्र िनमार्ण
गनर्पु नेर्,
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ख)

पाठ्यक्रम िवकास के द्रबाट िवकास गिरएको कक्षा ८ को िवषयगत
िविश ीकरण तािलकाअनु प प्र पत्र िनमार्ण गनर्पु नेर्,

ग)

प्र पत्र िनमार्ण स ब धी कायर् गो य पमा गनर्पु नेर् ।

(२) नगरपािलका क्षेत्रका िवद्यालयका िशक्षकह म येबाट िवषयगत िशक्षक
छनोट गरी प्र पत्र िनमार्ण गनर् लगाइने छ । यसरी प्र पत्र िनमार्ण गदार् गोपनीयता
कायम गिरने छ ।
(३) प्र येक िवषयको कि तमा तीन सेट प्र पत्र िनमार्ण गिरने छ ।
(४) िवषयगत िशक्षकह बाट िनिमर्त प्र पत्रह सक
ं लन तथा सरु क्षास ब धी
कायर् परीक्षा सिमितको सिचवालयले गनेर् छ । साथै प्र पत्र िनमार्ण, मोडेरेसनमा
आव यक िशक्षकह को मनोनयन तथा िनयिु क्त प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तबाट हुने छ ।
८.

प्र पत्रको पिरमाजर्न गनेर्ः (१) प्र पत्र िनमार्ताले िनमार्ण गरे का सबै
िवषयका प्र ह का समाना तर सेटबाट छनोट गरी प्र पत्र पिरमाजर्न गिरने
छ।
(२) प्र पत्र पिरमाजर्न गिरसके पिछ टाइप, स पादन र छपाइ कायर्
परीक्षा सिमितको िनदेर्शनमा परीक्षा सिमितको सिचवालयले गनेर् छ ।

९.

प्र पत्र िनमार्ता र पिरमाजर्नकतार्को छनोट र िनयुिक्त गनेर्ः १) परीक्षा
सिमितले बनाएको मापद डका आधारमा प्र पत्र िनमार्ता र प्र पत्र
पिरमाजर्नकतार् छनोट गनेर् र उनीह लाई िनयिु क्त िदने कायर् प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तको हुने छ ।
(२) प्र पत्र िनमार्ता र पिरमाजर्नकतार्लाई िनयिु क्त िदँदा कायर् स प न
गनेर् समयाविधसमेत प सँग तोक्नु पनेर् छ ।
(३) प्र पत्र िनमार्ता र पिरमाजर्नकतार्ले तोिकएको समयिभत्र आफूलाई
तोिकएको िज मेवारी परू ा गनर्ु पनेर् छ ।
(४) यस बँदु ाको उपदफा (२) बमोिजमको समयाविधिभत्र कायर्
स प न नगनेर्, प्र पत्रको गोपिनयता पालना नगनेर् प्र पत्र िनमार्ता वा प्र पत्र
पिरमाजर्नकतार्लाई िनयक्त
ु गनेर् अिधकारीले कारबाही गनर् सक्नेछ । य तो
7
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अव थामा त काल प्र िनमार्ण र पिरमाजर्नका लािग वैकि पक यव था गनर्ु
पनेर् छ ।
पिर छे दः पाँच
के द्रा यक्ष, सहायक के द्रा यक्ष, िनरीक्षक र अ य कमर्चारी स ब धी
यव था
१०. के द्रा यक्ष िनयुक्त गनेर्ः (१) परीक्षा सिमितको िनणर्यअनसु ार छनौट
भएका िशक्षकह लाई प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले के द्रा यक्षको पमा िनयिु क्त
गनेर् छ ।
(२) के द्रा यक्ष िनयिु क्त गदार् परीक्षा के द्र रहेकै िवद्यालयका
प्रधाना यापकलाई प्राथिमकता िदइने छ ।
(३) परीक्षा यव थापनमा प्रितकूल असर पानेर् अमयार्िदत कायर् गरे मा
के द्रा यक्षलाई परीक्षा सिमितले िज मेवारीवाट हटाई वैकि पक यव था गनर्
सक्ने छ ।
११. सहायक के द्रा यक्ष र अ य कमर्चारी िनयुिक्त गनेर्ः (१) परीक्षा
स चालनका लािग आव यक सहायक के द्रा यक्ष, िनरीक्षक र अ य
आव यक कमर्चारीको िनयिु क्त के द्रा यक्षले गनेर् छ ।
(२) परीक्षा यव थापनमा प्रितकूल असर पानेर् अमयार्िदत कायर् गरे मा
के द्रा यक्षले सहायक के द्रा यक्ष वा अ य कमर्चारीलाई िज मेवारीबाट हटाई
वैकि पक यव था सक्ने छ ।
१२. के द्रा यक्षको काम, कतर् य र अिधकारः (१) के द्रा यक्षको
कतर् य र अिधकार देहायबमोिजम हुने छः

काम,

क)

परीक्षा के द्रमा भयरहीत वातावरण कायम गरी परीक्षा मयार्िदत एवम्
यवि थत ढंगले स चालन गनेर्,

ख)

परीक्षा स चालनमा बाधा पग्ु ने वा परीक्षाको वातावरण ख ब याउने
खालका अमयार्िदत कायर् गनेर् यिक्तलाई कारबाही गनेर्,

ग)

परीक्षा स चालनका लािग आव यक पनेर् सहायक के द्रा यक्ष,
8
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िनरीक्षक र अ य कमर्चारी िनयक्त
ु गनेर्,
घ)

परीक्षा सिमितको िनदेर्शन बमोिजम समयमा परीक्षा शु गनेर्, परीक्षा
स चालन गनेर्,
उ रपिु तका संकलन
गरी सरु िक्षतसाथ परीक्षा सिमितले तोके को ठाउँमा बझु ाउने ।

ङ)

परीक्षाको अनगु मन क्रममा अनगु मनकतार्ले िदएका सझु ावह
कायार् वयन गनेर्,
गराउने
।

च)

परीक्षा सिमितले तोके का अ य कायर् गनेर् ।

(२) के द्रा यक्षलाई परीक्षा स चालन तथा यव थापन स ब धमा
कुनै जिटलता आइपरे मा सोको जानकारी त काल परीक्षा सिमितलाई गराउनु
पनेर् छ । आइपरे को जिटलताका िवषयमा परीक्षा सिमितले आव यक िनदेर्शन
िदनु पनेर् छ । िनदेर्शन प्रा भएपिछ के द्रा यक्षले सोही बमोिजम गनर्ु पनेर् छ ।
पिर छे दः छ
उ र पुि तका परीक्षण तथा स परीक्षण
१३. उ र पुि तका परीक्षण गराउनेः १) आधारभतू िशक्षा परीक्षाको उ र
पिु तका सक
ं लन भइसके पिछ परीक्षण के द्र तोकी उ र पिु तका परीक्षण
गराउनु पनेर् छ ।
(२) उ र पिु तका परीक्षण तथा स परीक्षण गनर्ु अिघ कोिडङ र
परीक्षण एवम् स परीक्षण गरी सके पिछ िडकोिडङ स ब धी यव था गिरने
छ।
छ।

(३) उ र पिु तका परीक्षकको िनयिु क्त प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले गनेर्

१४. उ र पुि तका स परीक्षण गनेर्ः (१) परीक्षण गिरएका उ र पिु तकाह
स परीक्षण गनेर् यव था िमलाउनु पनेर् छ ।
(२) स परीक्षण गदार् कि तमा दश प्रितशत उ र पिु तकाह परु ै
परीक्षण गनर्ु पनेर् छ । अ य उ र पिु तकाह मा िदइएको अक
ं र ितनीह को
योगफल परीक्षण गनर्ु पनेर् छ ।
9
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(३) उ र पिु तका स परीक्षकको िनयिु क्त प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले
गनेर् छ ।

१५.

१६.

१७.

१८.

पिर छे दः सात
नितजा तयारी, नितजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र िवतरण
परीक्षाको नितजा तयारी गनेर्ः (१) परीक्षा सिमितले आधारभतू िशक्षा
परीक्षाको नितजा तयारी गनर् लगाउने छ।नितजा तयारीका िनि त परीक्षा
सिमितको िनदेर्शन अनसु ार िवद्यालयले आव यक सहयोग उपल ध गराउनु
पनेर् छ ।
(२) नितजा प्रकाशन परीक्षा सिमितको िनणर्य बमोिजम हुने छ ।
परीक्षाको नितजा प्रकाशन गनेर्ः
(१) आधारभतू िशक्षा परीक्षाको नितजा तयार पािरसके पिछ परीक्षा
सिमितले नितजा प्रकाशन गनेर् छ ।
(२) यसरी नितजा प्रकाशन गदार् बँदु ा (१६) को उपदफा (२) बमोिजम
गनर्ु पनेर् छ ।
प्रमाणपत्र वा ग्रेड िसट िवतरण गनेर्ः (१) परीक्षामा सामेल भएका स पणू र्
िवद्याथीर्ह लाई प्रमाणपत्र वा ग्रेड िसट िवतरण गनर्ु पनेर् छ ।
(२) परीक्षाह को प्रमाणपत्र अ यक्षको प्रमाणीकरणपिछ परीक्षा
सिमितको सिचवालयले िवद्यालयलाई पठाउने छ । िवद्यालयह ले आ ना
िवद्याथीर्ह को प्रमाणपत्र वा ग्रेड िसट िवद्याथीर्लाई समयममै िवतरण गनर्ु पनेर्
छ।
प्रयोगा मक परीक्षाको नितजा उपल ध गराउनु पनेर्ः (१) नितजा
तयारीका िनि त िवद्यालयले प्रयोगा मक परीक्षाको नितजा तयार पारी
परीक्षा सिकएको िमितले ३ िदनिभत्र नगर िशक्षा िवभागमा बझु ाउनु पनेर्
छ।
(२) कुनै िवद्यालयले प्रयोगा मक परीक्षाको नितजा समयमै उपल ध
नगराएमा य तो िवद्यालयको नितजा थिगत गरी परीक्षा सिमितले
िवद्यालयलाई कारबाही गनर् सक्ने छ ।
(३) िवद्याथीर्ले प्रा गरे को प्रयोगा मक परीक्षाको नितजाका प्रमाणह
परीक्षा सिमितले छड्के जाँच गनर् सक्ने छ । प्रयोगा मक कायर्को प्रमाण र
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िवद्याथीर्को प्रा ाङ्किबच तालमेल निमलेको पाइएमा परीक्षा सिमितको
िनणर्य अनसु ार य तो मू याङ्कन गनेर् मू याङ्कनकतार्लाई कारबाही गनर्
सिकने छ ।
(४) प्रयोगा मक परीक्षा िवद्यालय आफै ले योजना गरी अनक
ु ु लता
अनसु ार जनु सक
ु ै समयमा स चालन गनर् सक्ने छ ।
पिर छे दः आठ
परीक्षाको यव थापन तथा अनुगमनस ब धी यव था
१९. परीक्षाको यव थापन तथा अनुगमनः (१) परीक्षा सं चालन िनदेर्शक
सिमितले िदएको िनदेर्शनबमोिजम यस सिमितले कक्षा आठ (आधारभतू
िशक्षाको अि तम परीक्षा ), दश (मा यिमक िशक्षा परीक्षा), एघार र बा
कक्षाह को (एसएलसी परीक्षा) परीक्षाको लािग यव थापन तथा अनगु मन
स बि ध कायर् गनेर् छ ।
(२) यस दफाको उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
नगरकायर्पािलका र नगर िशक्षा िवभागका कमर्चारीह ले परीक्षाको अनगु मन गनर्
सक्ने छन् ।
(३) यस दफाको उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल
सरकार संघीय तथा प्रदेशको स बि धत िशक्षा म त्रालयबाट अनगु मन गनर् कुनै बाधा
पनेर् छै न ।
(४) अनगु मनकतार्ले परीक्षा अनगु मन प्रितवेदन नगर िशक्षा िवभागमा पेश
गनर्पु नेर् छ ।
पिर छे दः नौ
िविवध
२०. परीक्षा शु क ितनर्ुपनेर्ः (१) परीक्षामा सामेल हुने सं थागत िवद्यालयले
परीक्षा सिमितले तोके बमोिजमको परीक्षा शु क ितनर्ु पनेर् छ । तर सामदु ाियक
िवद्यालयले भने परीक्षा शु क ितनर्पु नेर् छै न । सामदु ाियक िवद्यालयले
िवद्याथीर्बाट परीक्षा शु क िलन पिन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको शु क परीक्षा सिमितले तोके को बकको
खातामा ज मा गनर्पु नेर् छ ।
२१. परीक्षामा खिटने कमर्चारीह लाई पािर िमक उपल ध गराउनेः (१)
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परीक्षा सिमितले स चालन गरे को परीक्षामा खिटने प्र पत्र िनमार्ता, प्र पत्र
पिरमाजर्नकतार्, अनगु मनकतार् लगायतका कमर्चारीह लाई सिमितले
िनधार्रण गरे बमोिजमको पािर िमक उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
(२) भ ा तथा पािर िमकको दररे ट अनसु चू ी २ बमोिजम हुने छ ।
२२. ग्रेड बिृ द्ध परीक्षा स चालन गनर् सक्नेः (१) िवद्यमान काननु ी यव थाको
प्रितकुल नहुने गरी परीक्षा सिमितले आव यकताअनसु ार ग्रेड बृिद्ध परीक्षाको
यव था गनर् सक्ने छ ।
२३. िववरण उपल ध गराउनु पनेर्ः (१) आधारभतू िशक्षा परीक्षा स चालन
तथा यव थापनका लािग आव यक िववरण तथा त यांकह स बि धत
िवद्यालयले परीक्षा सिमितको सिचवालयमा उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
(२) आधारभतू िशक्षा परीक्षा स ब धी अिभलेख तथा िववरणह
िज ला िशक्षा कायार्लयले नगर िशक्षा िवभागमा उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
यसका लािग नगर िशक्षा िवभागले िववरण माग गरी पठाउने छ ।
अिघ
२४. िववरण तथा त यांकह अद्याविधक गराइ राख्नेः (१) यस
िज ला िशक्षा कायार्लयमा रहेका माकर् लेजर, ल धाङ्क प्रमाणपत्र वा
ग्रेडिसट लगायतका अिभलेखह नगर िशक्षा िवभागमा ह ता तरण भई
आएमा सो को संरक्षण र अ याविधक स ब धी कायर्ह नगर िशक्षा िवभागले
गनर्पु नेर्छ ।
(२) आधारभतू िशक्षा तथा मा यिमक परीक्षास ब धी िविभ न
िववरण, त यांक लगायतका कुराह को अिभलेख तयार पानेर् र आव यकता
अनसु ार अद्याविधक गनेर् दािय व िशक्षा िवभागको हुनेछ।
प्रमाणीकरण िमितः २०७४/१०/१०
gu/sfo{kflnsfsf] tkm{af6,
w|'j axfb'/ v8\sf
dxfnIdL gu/sfo{kflnsfsf] ;lrj
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efu #
महाल मी नगरकायर्पािलकाको
सच
ू ना २
नेपालको संिवधान धारा २२६ र थानीय सरकार संचालनका स ब धमा
यव था गनर् बनेको एेन, २०७४ काे दफा ११(२ज) लाइर् कायार् वयन गनर् महाल मी
नगरकायर्पािलकाद्वारा बनाएको कायर्िविध सवर्साधारणको लािग प्रकाशन गिरएको
छ।
स वत २०७४ सालको कायर्िविध नं ३
महाल मी नगरपािलकामा िवद्यालय िशक्षा सच
ं ालन ‚ यव थापन तथा
िनयमनका स व धमा वनेको कायर्िवधी, २०७४
नेपालको संिवधानको धारा २२६ ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी नेपालको
संिवधानको अनसु चू ी ८ क्रमसंख्या ८ तथा थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
को दफा ११ (ज) मा रहेको िशक्षास ब धी कायर् क्षेत्रलाई कायार् वयन गनर् महाल मी
नगर सभावाट प्र यायोिजत अिधकार प्रयोग गरी नगर कायार्पािलकाले यो
“महाल मी नगरपािलकामा िवद्यालय िशक्षा स चालन, यव थापन तथा
िनयमन कायर्िविध, २०७४” बनाएको छ ।
पिर छे द १
प्रारि भक
१.

सिं क्ष नाम र प्रार भ :(१) यस कायर्िविधको नाम "महाल मी
नगरपािलकामा िवद्यालय िशक्षा स चालन, यव थापन तथा िनयमन
कायर्िविध, २०७४" रहेकोछ ।
२) यो कायर्िविध महाल मी नगरपािलका क्षेत्रभर लागू हुनेछ ।
(३) यो कायर्िविध तु त प्रार भ हुनेछ ।

२.

पिरभाषा: िवषय वा प्रसङ्गले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा–
13
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(क) “नगरपािलका” भ नाले नेपालको संिवधान बमोिजम गठन भएको
महाल मी नगरपािलका स झनु पछर् ।
(ख) “ऐन” भ नाले सघं ीय िशक्षा ऐनलाई स झनु पछर् ।
(ग) “प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त” भ नाले महाल मी नगरपािलकाको
िशक्षा िवभागको प्रमख
ु वा प्रमख
ु को कामकाज गनर् तोिकएको
कमर्चारी स झनु पदर्छ ।
(घ) “िशक्षा सिमित” भ नाले महाल मी नगरकायर्पािलकाको प्रमख
ु ले
नेतृ व गरे को िनयम २३ अनसु ारको "नगर िशक्षा सिमित" स झनु
पछर् ।
(ङ) “कायर्पािलका” भ नाले महाल मी
नगरकायर्पािलकालाई स झनु पछर् ।

नगरपािलकाको

(च) “प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त” भ नाले महाल मी नगरपािलकाको
प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तलाई स झनु पछर् ।
(छ) “म त्रालय” भ नाले नेपाल सरकार, िशक्षा म त्रालय स झनपु छर् ।
(ज) “िनरीक्षक” भ नाले िवद्यालय िनरीक्षण गनर् तोिकएको िशक्षा
सेवाको अिधकृ त तरको कमर्चारीलाई स झनु पछर् ।
(झ) “पिरवार” भ नाले िशक्षक वा कमर्चारीसँग एकासगोलमा ब ने
तथा िनज आफले पालनपोषण गनर्ु पनेर् पित, प नी, छोरा,
अिववािहता छोरी, धमर्पत्रु ,अिववािहता धमर्पत्रु ी, बाब,ु आमा वा
सौतेनी आमा स झनु पछर् र सो श दले पु ष िशक्षक वा
कमर्चारीको हकमा िनजको बाजे, ब यै तथा मिहला िशक्षक वा
कमर्चारीको हकमा िनजको सास,ू ससरु ालाई समेत जनाउँछ ।
(ञ) ”पाठ्यक्रम िवकास के द्र” भ नाले संघीय िशक्षा ऐन वमोिजम
िवद्यालय तहको पाठ्यक्रमको लािग िज मेवार िनकायलाई
स झनु पदर्छ ।
14
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(ट) “परीक्षा संचालन िनदेर्शक सिमित” भ नाले िनयम ३५ बमोिजम
गठन हुने परीक्षा संचालन, यव थापन, िनदेर्शन तथा सम वय गनर्
गिठत सिमितलाई स झनु पछर् ।
(ठ) “नगर परीक्षा सिमित” भ नाले िनयम ३६ बमोिजम गठन हुने
आधारभतू तथा मा यिमक तहको परीक्षा संचालन तथा सम वय
सिमितलाई स झनु पछर् ।
(ड) “प्रधाना यापक” भ नाले िनयम ६८ बमोिजम िनयक्त
ु िवद्यालयको
प्रधाना यापक स झनु पछर् ।
(ढ) “प्रारि भक बाल िबकास के द्र” भ नाले तीन वषर् उमेर परू ा भई छ
बषर् उमेर परू ा नगरे का बालबािलकाको लािग िनयम ३९बमोिजम
खोिलएको प्रारि भक बाल िशक्षा के द्र, म टे वरी, नसर्री, के जी
आिद स झनु पछर् ।
(ण) “कोष” भ नाले िनयम १०२ वमोिजमको िवद्यालय संचालनका
लािग खडा गिरएको संिचत कोषलाई स झनु पछर् ।
(त) “प्रमख
ु ” भ नाले नगरपािलकाको प्रमख
ु लाई स झनु पछर् ।
(थ) “िशक्षा िवभाग” भ नाले महाल मी महाल मी नगरपािलका
अ तगर्तको िशक्षा हेनेर् िवभागलाई स झनु पछर् ।
(द) “ यव थापन सिमित” भ नाले िनयम २५ र ३३ बमोिजम गठन
हुने िवद्यालय यव थापन सिमित स झनु पछर् ।
(ध) “िशक्षक िकताबखाना” भ नाले संघीय िशक्षा काननू वमोिजम
गठन भएको िशक्षक िकताबखाना स झनु पछर् ।
(न) "आयोग” भ नाले संघीय िशक्षा काननू वमोिजम गठन भएको
िशक्षक तथा कमर्चारीह को िनयक्त
ु ी तथा बढुवा िसफािरससमेत
गनेर् प्रयोजनका लािग गिठत आयोग स झनु पछर् ।
(प) “शैिक्षक सत्र” भ नाले िवद्यालयमा अ ययन अ यापन गराइने
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वािषर्क अविध स झनु पछर् ।
(फ) “शु क” भ नाले सं थागत िवद्यालयले िनयम बमोिजम
िवद्याथीर्सँग िलन पाउने शु क स झनु पछर् ।
(ब) “सं थागत िवद्यालय” भ नाले िनजी पहलमा थापना गिरएका
नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा अनदु ान नपाउने गरी िनयम-५
बमोिजम अनमु ती पाई थािपत भएका िवद्यालयलाई स झनु
पछर् ।
(भ) “समदु ायद्वारा स चािलत िवद्यालय” भ नाले िनयम–५ बमोिजम
वीकृ ित प्रा गरी नगरपािलका वा यव थापन सिमितले
यव थापन िज मा िलएको सामदु ाियक िवद्यालय स झनु पछर् ।
(म) "सामदु ाियक िवद्यालय" भ नाले समदु ायको पहलमा थापना
गिरएको, नाफा रिहत प्रकृ ितको नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा
अनदु ान पाउने गरी अनमु ित वा वीकृ ित प्रा िवद्यालय
स झनपु छर् ।
(य) “सामदु ाियक िसकाइ के द्र”भ नाले समदु ाय तरमा अनौपचािरक
िसकाई अ तगर्त मिहला, िपछिडएको वगर्को साक्षरता, सीप
िबकास, जीवीकोपाजर्नमख
ु ी िनर तर िसकाईको काम गनेर्
के द्रलाई स झनपु छर् ।
(र)

"धािमर्क िवद्यालय" भ नाले पर परागत पमा चिलआएका
गो पा, िवहार, गु कुल, आ म, मदरसा, मख्तब, चचर्ज ता
धािमर्क िवद्यालयह लाई स झनपु छर् ।

(ल) "शैिक्षक गठु ी" भ नाले िवद्यालय स चालन गनर्को लािग कुनै
यिक्तले नाफा निलने उ े यले थापना गरे को सावर्जिनक वा
िनजी गठु ी स झनपु छर् ।
(व) "पवू र् प्राथिमक िवद्यालय" भ नाले तीन बषर् उमेर परू ा गरे का
बालबािलकालाई दईु बषर्स मको प्रारि भक बाल िशक्षा िदने
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िवद्यालय स झनु पछर् ।यस िकिसमको िवद्यालयले सामदु ाियक
िवद्यालय अ तगर्त संचािलत पवू र् बाल िबकास कक्षालाई बझु ाउने
छ।
(स) "आधारभतु िशक्षा" भ नाले प्रारि भक बाल िशक्षादेिख कक्षा
आठस म िदईने िशक्षा स झनपु छर् ।
(ष) "मा यिमक िशक्षा" भ नाले कक्षा नौदेिख कक्षा बा स म िदईने
िशक्षा स झनपु छर् ।
(श) "िवशेष िशक्षा" भ नाले ि िवहीन, बिहरा, अिट म, बौिद्धक
अपाङ्गता, सु त वण वा अित अशक्त शारीिरक अपाङ्गता
भएका बालबािलकालाई छुट्टै समहु मा राखी िवशेष प्रकार र
िनि त मा यमबाट िदईने िशक्षा स झनपु छर् ।
(ह) "समावेशी िशक्षा" भ नाले देहायको िशक्षा स झनपु छर् ः
(१)

ि िवहीन, बिहरा, अिट म, बौिद्धक अपाङ्गता, सु त
वण वा अित अशक्त शारीिरक अपाङ्गता भएका
बालबािलकालाई िनयिमत शैिक्षक पद्धितको अिधनमा
रही िदइने िशक्षा ।

(२) सामािजक, आिथर्क, वा भौगोिलक कारणले पछािड
परे का यिक्तलाई िवभेद रिहत वातावरणमा िदइने िशक्षा ।
(क्ष) "प्रािविधक तथा यवसाियक िशक्षा" भ नाले प्रािविधक ज्ञान,
सीप तथा िवषयव तक
ु ो िसकाई गरी प्रिविध र यवसायको िशक्षा
प्रदान गनर् कक्षा नौदेिख कक्षा बा स म अ यापन गराइने
िशक्षालाई स झनपु छर् ।
(त्र) "िशक्षक" भ नाले िवद्यालयको अ यापक स झनपु छर् र सो
श दले प्रधाना यापक समेतलाई जनाउँदछ ।
(ज्ञ) "कमर्चारी" भ नाले िवद्यालयमा कायर्रत िशक्षक वाहेकका अ य
कमर्चारी स झनपु छर् ।
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(ज्ञ) (क) अिभभावक भ नाले िवद्यालयमा अ ययनरत िवद्याथीर्को
अिभभावक भनी अिभलेखमा जिनएको यिक्त स झनपु छर्
र सो श दले िवद्याथीर्को बाब,ु आमा, बाजे, ब यै,
एकाघरका दाज,ु भाउजु र य ता अिभभावक नभएका
िवद्याथीर्का हकमा उक्त िवद्याथीर्लाई संरक्षक व प्रदान गनेर्
यिक्तलाई समेत जनाउँदछ ।
(ज्ञ) (ख) " ोत यिक्त" भ नाले महाल मी नगरपािलकाको
तोिकएको क्षेत्र िभत्रको िवद्यालयह बीच सम वय,
सहजीकरण, तािलम संचालन, त याङ्क प्रमाणीकरण,
सपु रीवेक्षण तथा सचू ना आदान प्रदानका लािग िनयक्त
ु
िशक्षकलाई स झनपु छर् ।
पिर छे द २
िवद्यालय खो ने अनुमित वा वीकृतीस ब धी यव था
३.

िवद्यालय खो ने अनुमितको लािग िनवेदन िदनु पनेर् : कुनै नेपाली
नागिरकह को समदु ायले सामदु ाियक िवद्यालय वा नेपाली नागिरकले शैिक्षक
गठु ीअ तगर्त सं थागत िवद्यालय खो न चाहेमा वडा सिमितको िसफािरस
िलई शैिक्षकसत्र सु हुनभु दा क तीमा तीन मिहना अगावै अनसु चू ी-१
बमोिजमको ढाँचामा नगरपािलकाको कायार्लयमा िनवेदन िदनु पनेर्छ ।

४.

िवद्यालय खो नको लािग पूरा गनर्ु पनेर् पूवार्धार : िवद्यालय खो नको
लािग अनसु चू ी-२ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा गरे को हुनु पनेर्छ ।

५.

िवद्यालय खो न अनुमित िदने:(१) िनयम ३ बमोिजम िवद्यालय खो ने
अनमु ितको लािग िनवेदन प्रा भएमा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले िनवेदनसाथ
प्रा कागजातह र थलगत जाँचबझु गनेर् छ र यसरी जाँचबझु गदार् प्र तािवत
िवद्यालयको लािग िनयम ४ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा भएको देिखएमा
शैिक्षकसत्र सु हुनभु दा क तीमा दईु मिहना अगावै आ नो राय सिहतको
प्रितवेदन िशक्षा सिमितको वैठकमा पेश गनर्पु नेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िशक्षा सिमितको वैठकबाट अनमु ित
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िदने िसफािरसको िनणर्य भएमा कायार्पािलका समक्ष पठाउनु पनेर्छ। यसरी
प्रा िसफािरशको आधारमा कायर्पािलकाले अनमु ित वा ि वकृ ित िदन
मनािसव ठानेमा िवद्यालय खो न अनमु ित िदन सक्ने छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम कायर्पािलकाको िनणर्यबमोिजम प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तले अनसु िू च-३ बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित िदनेछ ।
(४) यसरी अनमु ित िदँदा शैिक्षक सत्र सु हुनभु दा कि तमा १
मिहनाअगावै िदनपु नेर् छ ।
(५) उपिनयम (१) वमोिजम िवद्यालय खो ने अनमु ित िददं ा िवद्यालय
नक्साङ्कन, कुल जोिनङ्ग, र नगर िशक्षा सिमितले िनधार्रण गरे को वडाको
लािग िवद्यालयको अिधकतम संख्याको अधीनमा रही अनसु चु ी २६(१)
लाई समेत हेरी िदनु पनेर् छ ।
(६) कसैले यस ऐन तथा कायर्िविध िवपिरत अनमु ित िदएको वा प्रा
गरे को पाइएमा नगर कायर्पािलकाले छानिवन गरी यसरी अनमु ित प्रा
िवद्यालयको अनमु ित जनु सक
ु ै बखत र गनेर्छ र य तो अनमु ित िदनका
लािग िसफािरस गनेर् र अनमु ित प्रदान गनेर् पदािधकारी तथा कमर्चारीलाई
प्रचिलत काननू बमोिजम कारबाही गिरने छ ।
(७) िनजी तथा सं थागत िवद्यालयह को अनमु ित वा कक्षा थप,
नामाकरण र थाना तरणस ब धी यब था अनसु चू ी-२६ बमोिजम हुने छ ।
(८) प्र येक िवद्यालयले आ-आ नो िवद्यालयको िवद्यमान संगठन
संरचना (दरब दी), नया थापना गदार्को अब थाको संगठन संरचना र यसमा
पिरमाजर्न गदार् समेत नगर कायर्पािलकाबाट वीकृ त गराउनु पनेर् छ ।
६.

िवद्यालयले पालना गनर्ु पनेर् शतर् तथा ब देज : िवद्यालयले पालन गनर्ु पनेर्
शतर् तथा ब देजह देहायबमोिजम हुनेछन् :
(क) नेपाल सरकार, िशक्षा म त्रालयबाट वीकृ त पाठ्यक्रम र पाठ्यपु तक
लागू गनर्ु पनेर्,
(ख) नगर िशक्षा सिमितको वीकृ ित निलई थप पाठ्यपु तक तथा
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पाठ्यसामग्री प्रयोग गनर् नहुने,
(ग) राि ट्रयताप्रित आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपु तक
अ यापन गनर्, गराउन नहुने,
(घ) िवद्यालयमा वालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्िगकमैत्री वातावरण
सृजना गनर्ु पनेर् छ,
(ङ) अिभभावकको वािषर्क भेला गराई िवद्यालयको आय यय, शैिक्षक
उपलि ध र आगामी शैिक्षक सत्रको कायर्क्रमको जानकारी गराउनु
पनेर् छ,
(च) यस कायर्िविधबमोिजम आय ययको लेखा राख्नु पनेर् छ,
(छ) िवद्यालयले गरे को लगानी र हरिहसाबको अिभलेख दु त गरी राख्नु
पनेर् छ,
(ज) िवद्यालयमा नेपालको राि ट्रय एकता, सावर्भौिमकता, जातीय, क्षेत्रीय,
भािषक, लैङ्िगक, सामािजक तथा धािमर्क सिह णतु ामा खलल पानेर्
कुनै पिन िक्रयाकलाप हुन निदने,
(झ) सामदू ाियक िवद्यालयमा नगरकायर्पािलकाले तोके को संख्याको
अिधनमा रही िशक्षक सेवा आयोगको िसफािरस अनसु ार िशक्षक
िनयिु क्त गनर्पु नेर् छ,
(ञ) िवद्यालयमा िनयिमत पमा पिरयोजना कायर्, सामािजक सेवा,
अितिरक्त िक्रयाकलाप तथा अ य िक्रयाकलाप स चालन गनर्ु पनेर् छ,
(ट) िवद्यालय तथा छात्रावासमा व थकर, स यिन ा र नैितक चिरत्र
िनमार्ण, उद्यमिशलता प्रवद्धर्न, सामािजक सद्भाव प्रवद्धनर् तथा
सामािजक िवकृ ित (वालिववाह, िनरक्षरता, छाउपडी, दहेज,
बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जाितगत उचनीचता, छोरा छोरीमािथको
िवभेद आिद) उ मल
ु नको वातावरण कायम गनर् थानीय पाठ्यक्रम र
कायर्िविध तयार गरी कायार् वयनको आव यक यव था िमलाउनु पनेर्
छ,
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(ठ) आवासीय िवद्यालयमा नगर िशक्षा सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम
िवद्याथीर्को लािग खाना तथा पौि क आहारको गणु तर कायम गनर्ु
पनेर् छ,
(ड) नगरसभा वा नगर कायर्पािलकाले पािरत गरे को काननु तथा शैिक्षक
नीितको अिधनमा रही काम गनर्पु नेर् छ ।
(ढ) यस कायर्िविध बमोिजम परू ा गनर्ु पनेर् पवू ार्धारह कायम राख्नु पनेर् र
िवद्याथीर् सख्ं याका आधारमा पवू ार्धारको िव तार तथा तर वृिद्ध
गनर्पु नेर्,
(ण) म त्रालय वा िशक्षा िवभागले िनधार्रण गरे को ढाँचामा िवद्यालयले
शैिक्षक त याङ्क तयार गरी शैिक्षक सत्र सिकएको १५ िदनिभत्र
िशक्षा िवभागमा पठाउनु पनेर् छ,
(त) िवद्यालयले िवद्याथीर्को लािग प्रयोग गनेर् सवारी साधन प्रचिलत
काननू बमोिजमको मापद डअनु प परीक्षण गिरएको हुनु पनेर् छ,
(थ) िवद्यालयको भवन तथा कक्षाकोठा तोिकएको मापद ड अनु प
हुनक
ु ा साथै सफा तथा सरु िक्षत राख्नु पनेर् छ,
(द) प्र येक वषर् िवद्यालयको भौितक तथा सामािजक परीक्षण गराई
यसको प्रितवेदन िशक्षा िवभागमा पठाउनु पनेर् छ ।
(ध) िवद्यालयले िशक्षक, कमर्चारी र िवद्याथीर्को यिु नफमर् (िवद्यालय
पोशाक) तोक्नपु नेर् र िवद्यालयले आयोजना गनेर् हरे क कायर्क्रम, सभा
र समारोहमा अिनवायर् पमा यिु नफमर् लगाउनपु नेर् छ ।
(न) सबै खालका सं थागत िवद्यालयह ले अनसु चु ी –२७(स ाईस)
बमोिजम िनवेदन िदई हरे क बषर् नगरपािलकामा अद्याविधक गराउनु
पनेर् छ ।
७.

िवद्यालय खो न वीकृित प्रदान गनेर्: (१) िनयम ५ बमोिजम अनमु ित
प्रा आधारभतू तथा मा यिमक तहको िवद्यालयले वीकृ ितको लािग
अनसु चू ी–४ बमोिजमको ढाँचामा िशक्षा िवभागमा िनवेदन िदनु पनेर् छ ।
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(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन प्रा भएमा िशक्षा िवभागमाफर् त
य तो िवद्यालयको जाँचबझु गरी वा गराई यसको प्रितवेदन पेश गनर् लगाउनु
पनेर् छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम जाँचबझु प्रितवेदन प्रा भएपिछ िनयम ६
बमोिजमको शतर् तथा ब देज परू ा गरे को देिखएमा िशक्षा सिमितको िनणर्यको
आधारमा अनसु चू ी–५ बमोिजमको ढाँचामा कायर्पािलकाले आ नो
िनणर्यसिहत नगरसभासमक्ष पेश गनर्पु नेर् छ।यसरी प्रा िसफािरस सभाबाट
वीकृ त भएमा िशक्षा िवभागले अनसु िु च-२६ (१) लाई समेत हेरी िनयम ६
बमोिजमको शतर् तथा ब देजको अिधनमा रही य तो िवद्यालयलाई
अनसु चू ी–५बमोिजमको ढाँचामा वीकृ ित प्रदान गनेर् छ ।
(४) नगर क्षेत्रिभत्र अनौपचािरक िशक्षा, दरु िशक्षा, समावेशी िशक्षा,
िनर तर िशक्षा, खल
ु ा िशक्षा तथा वैकि पक शैिक्षक कायर्क्रम संचालन
म त्रालयबाट भएको यव थासँग तादा यता कायम हुने गरी कायर्पािलकाले
आव यक कायर्िविध वनाई लागू गनेर् छ ।
८.

मातृभाषामा िशक्षा िदने िवद्यालयको अनुमित तथा वीकृित स ब धी
यव था: (१) यस कायर्िविधमा अ यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
आधारभतू तहस म मातृभाषामा िशक्षा िदने िवद्यालयको अनमु ित तथा
वीकृ ितस ब धी प्रिक्रया िनयम ७ वमोिजम हुने छ। यसका लािग एकल
भाषाभाषी िवद्यालयमा मातृभाषामा िशक्षा िदने, द्वीभाषी िवद्यालयमा दवु ै
भाषामा िशक्षा िदने र वहुभाषी िवद्यालयमा भािषक थाना तरणको नीित
अपनाई वालवािलकाह लाई उनीह को मातृभाषाबाट नेपाली वा अग्रं ेजी
भाषामा सहज पमा पा तरणको यव था गिरने छ।एकल वा द्वीभाषी
िवद्यालयका अिभभावकले चाहेमा यहां पिन भािषक थाना तरणको नीित
अपनाइने छ।सबैखाले भाषाभाषीलाई एकअकार्को भाषा, िलिप तथा सं कृ ित
िसक्न एवं िसकाउन प्रो सािहत गिरने छ ।
(२) यस कायर्िविधमा अ यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
आधारभतू तह भ दा मािथ मातृभाषामा िशक्षा िदने िवद्यालयको अनमु ित
तथा वीकृ ितस ब धी प्रिक्रया र मापद ड संघ तथा प्रदेश म त्रालयले िनधार्रण
गरे बमोिजम हुने छ ।
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९.

मुनाफा निलने िवद्यालय स चालनस ब धी यव थाः (१) ऐनको दफा
३ को उपदफा (७घ) बमोिजम गु कुल, आ म, मख्तव, मदरसा, गु बा,
गो पा वा िवहार, चचर्समेतका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी
सं थाले िवद्यालय स चालन गनर् िनवेदन िदने लगायत य तो िवद्यालयको
अनमु ित, वीकृ ित र कक्षा थपस ब धी यव था िनयम ३, ५ र ७ मा उ लेख
भएबमोिजम हुने छ ।
(२) यस कायर्िविधमा अ यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
उपिनयम (१) बमोिजम िवद्यालय स चालन गनर् परू ा गनर्ु पनेर् पवू ार्धार
अनसु चू ी-६ मा उ लेख भएबमोिजम हुने छ ।
(३) गु कुल, आ म, मख्तव, मदरसा, गु बा वा गो पा समेतका
सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले स चालन गनेर् िशक्षास ब धी
नीित, पाठ्यक्रम, य ता सं थालाई िदने अनदु ान तथा सम वयस ब धी
यव था संघ तथा प्रदेस म त्रालयले िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।

१०. क पनी ऐनअ तगर्त स चािलत िवद्यालयलाई शैिक्षक गुठीअ तगर्त
स चालन गनेर्स ब धी यव था:
(१) क पनी ऐन अ तगर्त स चालन भएको कुनै िवद्यालय शैिक्षक
गठु ीअ तगर्त स चालन गनर् चाहनेले सोको अनमु ितको लािग अनसु चू ी-७
बमोिजमको ढाँचामा नगरपािलकाको िशक्षा िवभागसमक्ष िनवेदन िदनु पनेर्
छ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन प्रा भएमा प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तले य तो िवद्यालयको जाँचबझु गरी गराई यसको प्रितवेदन पेश
गनेर् छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम प्रितवेदन प्रा भएपिछ उक्त प्रितवेदन र
िनवेदनसाथ प्रा कागजात जाँचबझु गदार् य तो िवद्यालयलाई शैिक्षक गठु ी
अ तगर्त स चालन गनर् मनािसव देखमे ा नगर िशक्षा सिमितको िनणर्यको
आधारमा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले अनसु िु च– २६(१) समेतलाई हेरी य तो
िवद्यालयलाई शैिक्षक गठु ीअ तगर्त स चालन गनर् अनसु िू च -८ बमोिजमको
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ढाँचामा अनमु ित िदने छ ।
तर िवदेशी िशक्षण सं थासँग स ब धन गरी िवद्यालय खो ने अनमु ित
वा वीकृ ित नेपाल सरकारको पवू र् वीकृ ित निलई िदन सिकने छै न ।
११. यस अिघ दतार् भएका िवद्यालयस व धी यव था :(१) मािथ जेसक
ुै
उ लेख भए पिन यसअिघ िनयमानसु ार दतार् र संचालनमा रहेका िवद्यालयह
यसै कायर्िविधवमोिजम संचालन भएका मािनने छन् ।तर यसअिघ संचालनमा
रहेको िवद्यालयले िशक्षा िवभागले तोके को ढाँचामा िववरण र कागजपत्र पेश
गरी नगर पािलकामा दतार् गनर्ु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) वमोिजम िववरण प्रा भएपिछ िशक्षािवभागले यस
कायर्िविधवमोिजम संचालन गनर् सक्ने नसक्ने र सक्ने भए गनर्पु नेर् सधु ारको
खाकासिहत प्रितवेदन पेश गनेर् छ ।
(३) प्रा प्रितवेदन समेतको आधारमा िशक्षा िवभागले नगर िशक्षा
सिमितसमक्ष संचालन अनमु ती िदन नसिकने भए सोही वमोिजम र शतर्सिहत
संचालन गनर् पनेर् भए शतर्को िववरणसिहत पेश गनेर् छ ।
(४) नगर िशक्षा सिमितको िनणर्यवमोिजम प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले
अनसु चु ी-८ वमोिजमको ढाँचामा िवद्यालयलाई प्रमाणपत्र िदनपु नेर् छ ।
१२. धरौटी राख्नु पनेर्ः सं थागत िवद्यालय खो ने अनमु ित िलँदा िवद्यालय
स चालनको सरु क्षण बापत अनसु िु च-१३बमोिजमको रकम धरौटीको पमा
राख्नु पनेर् छ ।
तर,
(१) िनयम ९ बमोिजम िवद्यालय स चालन गनेर् अनमु ित िलँदा धरौटी
राख्नु पनेर् छै न ।
(२) िबशेष आव यकता भएका िवद्यािथर्का लािग वा िसमा तकृ त वा
अित िवकट भौिगिलक क्षेत्रमा िवद्यालय खो दा कायर्पािलकाले िनधार्रण
गरे को मापद ड बमोिजम धरौटी छुट िदन सिकने छ ।
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(३) सावर्जिनक शैिक्षक गठु ी अ तगर्त नेपाल सरकारले साल वसाली
अनदु ान िदई राखेका िवद्यालय, िनजामती, सैिनक, नेपाल प्रहरी, सश प्रहरी
बल, नेपाल र शहीद प्रित ानद्वारा यस नगरपािलकामा स चािलत िवद्यालयको
िनयमनको लािग नगरपािलकाले छुट्टै कायर्िविध बनाउन सक्ने छ।
१३. धरौटी रकम ज मा गिरने : (१) िवद्यालयले िनयम १३ बमोिजमको धरौटी
बापतको रकम कायर्पािलकाको धरौटी खातामा ज मा गनर्पु नेर् छ ।
१४. िवद्यालय गा न सिकने : (१) देहायको कुनै अव थामा दईु वा दईु भ दा
बढी िवद्यालयलाई एक आपसमा गाभी एउटा िवद्यालय कायम गनर् सिकने
छ(क) अनसु चू ी–२ बमोिजमको पवू ार्धार कायम नरहेको,
(ख) अिधकांश कक्षामा अनसु चू ी १८ बमोिजमको दश प्रितशतभ दा कम
िवद्याथीर् संख्या भएको,
(ग) दईु वा सोभ दा बढी िवद्यालयको पिरसर एक आपसमा जोिडएको,
(घ) दईु वा सोभ दा बढी िवद्यालयबीचको पैदल दरू ी दईु िकलोिमटरभ दा
कम रहेको,
(ङ) दईु वा सो भ दा बढी िवद्यालयका यव थापन सिमितले िवद्यालय
गा न संयक्त
ु िनवेदन िदएको ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजमको आधारमा िवद्यालयह गा ने िनणर्य
गदार् कायर्पािलकाले य ता िवद्यालयको लािग आव यक िशक्षक तथा
कमर्चारीको दरब दी यिकन गरी बढी हुन आएको िशक्षक तथा कमर्चारीको
यव थापनको िवषयमा िशक्षा सिमितको िसफािरस समेत िलई आव यक
िनणर्य गनर्ु पनेर् छ ।
(३) यस कायर्िविधमा उ लेखीत िवद्यालय गा नेस व धी
यव थालाई कायार् वयन गनर् कायर्पािलकाले नगर िशक्षा सिमितको
िसफािरसमा कायर्िवधी बनाई लागू गनर् सक्ने छ ।यसरी गािभएर खाली भएको
वा ब द भएको िवद्यालयका भबनमा सामदु ाियक प्रयोजनका लािग
25

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

पु तकालय, संग्रहालय( यिु जयम)४, संवाद थल, वा सीप िवकास के द,
सामदु ाियक िसकाई के द्रज ता सं था बनाउन पिन सिकने छ ।
१५. गािभएका वा ब द गिरएका िवद्यालयको स प ीको यव थापन :
िनयम १४ बमोिजम िवद्यालय गािभएमा गािभने िवद्यालयमा रहेको चल
अचल स पि , फिनर्चर, पाठ्यपु तक, पाठ्यसामग्री लगायतका अ य
शैिक्षक सामग्री गािभएको िवद्यालयको नाममा नामसारी गरी वा िज सी
दािखला गरी आ दानी बाँधी अिभलेख राख्नु पनेर् छ ।
१६. िवद्यालयको तह वा कक्षा घटाउन सिकने : कुनै िवद्यालयको स ब धमा
िनयम १४ को उपिनयम (१) को अव था िवद्यमान रहेको भए तापिन िवद्यालय
गा ने आधार औिच यपणू र् नदेिखएमा िशक्षा िवभागको िसफािरसमा
नगरपािलकाले य तो िवद्यालयको मािथ लो तह वा कक्षा घटाउन सक्ने
छ।
१७. िवद्यालयको कक्षा थप गनर् सिकने : (१) कुनै िवद्यालयले कक्षा थप गनर्
चाहेमा शैिक्षकसत्र सु हुनभु दा क तीमा दईु मिहनाअगावै अनसु चू ी-१
बमोिजमको िनवेदन िशक्षा िवभागसमक्ष िनवेदन िदनु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परे मा नगरपािलकाले िशक्षा
िवभागमाफर् त थप हुने कक्षाको लािग िनयम ४ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा भए
वा नभएको स ब धमा आव यक जाँचबझु गदार् पवू ार्धार परू ा गरे को देिखएमा
िशक्षा सिमितको िसफािरशका आधारमा नगरपािलकाले शैिक्षकसत्र सु
हुनअ
ु गावै कक्षा थप गनर् अनमु ित िदन सक्ने छ ।
(३) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन प्रािविधक
िशक्षा प्रदान गनेर् वाहेक अ य िवद्यालयको कक्षा एघार र बा को कक्षा थप र
िवषय थप गनेर् अनमु ित संघ तथा प्रदेश म त्रालयको वीकृ त मापद डका
आधारमा नगरकायर्पािलकाको िनणर्यबमोिजम िशक्षा िवभागले िदने छ ।
१८. िबद्यालयको थाना तरण स ब धमाः सामा यत िबद्यालयको थाना तरण
हुने छै न । नगरपािलकाले आव यक ठानेमा अनसु चु ी २६(३) बमोिजम
िवद्यालय थाना तरण गनर् सिकने छ ।
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पिर छे द ३
नगर कायर्पािलका, प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत, प्रमुख िशक्षा अिधकृत
तथा िनरीक्षक (िशक्षा अिधकृत) को काम, कतर् य र अिधकार
१९.

नगर कायर्पािलकाको काम, कतर् य र अिधकार : (१) यस कायर्िविधमा
अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त नगर कायर्पािलकाको
काम, कतर् य र अिधकार देहायबमोिजम हुने छ (क) शैिक्षक योजना तथा कायर्क्रम कायार् वयन गनर् िशक्षा सिमित, प्रमख
ु
प्रशासकीय अिधकृ त तथा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तलाई आव यक
िनदेर्शन िदने,
(ख) शैिक्षक योजना तथा कायर्क्रम कायार् वयन गनर् आव यकताअनसु ार
सिमित, उपसिमित वा कायर्टोली गठन गनेर्,
(ग) िशक्षक स वाको मापद ड वनाई नगरपािलकाको तहमा एक
समान पमा िशक्षक िवद्याथीर् अनपु ात िमलाउने, िशक्षाको गणु तर
कायम गनेर्, िशक्षास ब धी आचार संिहता बनाई लागु गनेर्,
(घ) िशक्षक तथा कमर्चारीह को प्रशासन, यव थापन तथा शैिक्षक
िवकास स ब धी कायर् योजना वीकृ त गनेर् र कायार् वयन गनर् िनदेर्शन
िदने ।
(ङ) प्रदेश तथा संघको काननु वमोिजम हुने िशक्षास ब धी िवषयह को
कायार् वयन गनर् िशक्षा सिमितलाइर् िनदेर्शन िदने ।
(च) प्र येक ६ मिहनामा नगरपािलकािभत्रका िवद्यालयह को सू म
अनगु मन तथा मू याङ्कन गरीगराई अपेिक्षत गणु तर कायम गनेर्,
(छ) िवद्यालयमा आिथर्क यव था पारदशीर् तथा सिु नि त गनर् व तगु त
आधार तथा मापद ड बनाई लागू गनेर्, गराउने,
(ज) यस कायर्िविधको पिरिध िभत्र आव यक क्षेत्रह को मापद ड वनाउने,
(झ) अनौपचािरक िशक्षा, बैकि पक िशक्षा, िवशेष िशक्षा, खल
ु ा तथा दरू
िशक्षास ब धी मापद ड बनाई लागू गनेर्, गराउने ।
(ञ) िशक्षास ब धी आव यक काननू िनमार्ण गरी नगर सभामा पेस गनेर् ।
(२) उपिनयम (१) मा जेसक
ु ै लेिखए तापिन सं थागत िवद्यालयका
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हकमा य ता िवद्यालयले पालना गनर्पु नेर् मापद ड, गणु तर र शु क
प्रावधान, िवप न तथा िसमा तकृ त वगर्का छात्रछात्राका लािग िदईने
छात्रबृि का आधार र प्रितशत, िशक्षक तथा कमर्चािरह को सेवा, शतर् एवं
पािर िमकज ता िवषयमा िनणर्य गदार् सं थागत िवद्यालयह को संगठनको
सहभािगता एवं राय परामशर् िलई िनणर्य गनर्पु नेर् छ ।
२०. प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतको काम, कतर् य र अिधकार: ऐन तथा
यस कायर्िविधमा अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त
प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तको काम , कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम
हुने छ (क) िशक्षालाई मौिलक हकको पमा थािपत गनर् नगरपािलकाको समग्र
शैिक्षक नीित, योजना, कायर्क्रमको कायार् वयन एवं अनगु मन गनेर्,
गराउने,
(ख) नगर कायर्स पादन िनयमाविलमा प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तले गनेर्
भनी उ लेख भएका िशक्षास ब धी कायर् गनेर्,
(ग) शैिक्षक सम वयकतार् तथा सहजकतार्को भिू मका िनवार्ह गनेर्,
(घ) नगर सभा तथा नगरकायर्पािलकाले प्र यायोजन गरे का िशक्षास ब धी
कायर् गनेर् ।
(ङ) नगरको उ कृ शैिक्षक उपलि धका लािग िविभ न सरोकारवालाह सँग
सम वय र सहकायर् गनेर्।
च) िवद्यालयह को लेखापरीक्षणको यव था िमलाउने।
२१. प्रमुख िशक्षा अिधकृतको काम, कतर् य र अिधकार : ऐन तथा यस
कायर्िविधमा अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम हुने छ :(क) शैिक्षक कायर्क्रम कायार् वयन गनेर्, गराउने,
(ख) िशक्षास ब धी नगर तरीय योजना वनाई कायर्पािलकावाट पािरत
गराई कायार् वयन गनेर्, गराउने
(ग) नगरको िशक्षाको अव था, प्रगित आिद समेिटएको िशक्षास वि ध
ि थितपत्र तयार गरी प्र येक वषर्को असार मसा तिभत्र प्रकािशत गनेर्,
(घ) वीकृ त अनौपचािरक िशक्षा, िवशेष आव यकता भएका
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(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

(ञ)

(ट)
(ठ)
(ड)

बालबािलकाको लािग िशक्षा र िशक्षाको लािग खाद्य कायर्क्रम
कायार् वयन गनेर् गराउने तथा सोस ब धी अिभलेख तयार गनेर्,
िवद्याथीर् सख्ं या घट्न गई फािजलमा परे का सामदु ाियक िवद्यालयका
िशक्षकलाई अक सामदु ाियक िवद्यालयमा िमलान गनर् िशक्षा
सिमितमा िसफािरश गनेर्,
वीकृ त कायर् योजना र कायर्िविध अनसु ार िवद्यालय स चालन भए
नभएको स ब धमा िनयिमत पमा िवद्यालयह को िनरीक्षण तथा
सपु रीवेक्षण गनेर्, गराउने,
िशक्षाको गणु तर बढाउनको लािग िशक्षक, प्रधाना यापक तथा
यव थापन सिमितका पदािधकारीह को समय समयमा बैठक, गो ी
वा तािलमको आयोजना र संचालन गनेर्,
आधारभतू तहको अ यमा िलइने परीक्षा स चालन गनर् परीक्षा
सिमितको सद य सिचव भई कायर् गनेर्,
िवद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अिभलेख, प्र पत्र र
उ रपिु तका िझकाई जाँच गराउने, िवद्यालयमा िशक्षाको गणु तर
बृिद्ध भए नभएको स ब धमा मू याङ्कन गरी अिभलेख राख्ने तथा
सोस ब धमा सधु ारका लािग आव यक कायर् गनेर्,
संघ तथा प्रदेशको िशक्षा स ब धी ऐन, िनयम तथा यस
कायर्िविधबमोिजम िवद्यालयह स चालन भए नभएको जाँचबझु
गनेर् तथा िवद्यालयमा िशक्षाको गणु तर बढाउन, सधु ार गनर् वा
िवद्यालय ब द गनर्पु नेर् नपनेर् स ब धमा िनरीक्षण गरी िवद्यालयको तर
बढाउन,ु सधु ार गनर्ु वा िवद्यालय ब द गनर्पु नेर् भएमा त स ब धी
कारबाही प्रिक्रया अगािड बढाउने,
मा यिमक िशक्षा उ ीणर् परीक्षा (एसईई तथा कक्षा १२ को एसएलसी)
को लािग रिज ट्रेशन फाराम भराउने, िवद्याथीर्को नाम, थर, उमेर
स याउन परे मा प्रचिलत काननू बमोिजम आव यक कायर् गनेर्,
िनयिु क्त वा बढुवाको लािग आयोगबाट िसफािरस भई आएका
िशक्षक तथा कमर्चारीलाई िवद्यालयमा िनयिु क्त गनेर्,
सामदु ाियक िवद्यालयमा कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवा
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(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)
(न)
(प)
(फ)

(ब)
(भ)
(म)

िववरण तथा अ य अिभलेख अद्याविधक गनेर्,
िशक्षक वा कमर्चारीको कायर्स पादन मू याङ्कन गरी यसको
िववरण स बि धत िनकायमा पठाउने,
िवद्यालय र प्रारि भक बाल िशक्षा के द्रह को िनरीक्षण गनेर्, गराउने,
सामदु ाियक तथा सं थागत िवद्यालयह को समहू िवभाजन गरी
ोतके द्र िनधार्रण गनेर् र ोतके दबाट िवद्यालयको िनरीक्षण,
िशक्षकको तािलम तथा अ य शैिक्षक िक्रयाकलाप गनेर्,
मा यिमक िशक्षा उ ीणर् परीक्षा, मा यािमक िशक्षा परीक्षा र
आधारभतू तहको अ यमा हुने परीक्षालाई िनयिमत र मयार्िदत
ढङ्गबाट स चालन गनेर्, गराउने,
सामदु ाियक िवद्यालयका लािग िवतरण गिरएका दरब दी शैिक्षक
सत्रको सु मा िमलान गनर् िशक्षा सिमितमा िसफािरस गनेर्,
िनरीक्षक (िशक्षा अिधकृ त) लाई िवद्यालय िनरीक्षणको सचु क वनाई
िनिरक्षण गनर् पठाउने र िनरीक्षकले िवद्यालय िनरीक्षण गरे नगरे को
यिकन गनर् थलगत िनरीक्षण गनेर्,
नगरपािलकाले िवद्यालयलाई िनकासा िदएको रकम सदपु योग भए
नभएको अनगु मन गनेर् ।
िवद्यालयले वीकृ त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपु तक लागू गरे नगरे को
स ब धमा िनरीक्षण गनेर्, गराउने,
िवद्यालयमा लागू गिरएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपु तक तथा
पाठ्यसामग्री स ब धमा सधु ार गनर्पु नेर् र िनःशु क पाठ्यपु तकको
िवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िवषयमा यव थापन सिमित
तथा िशक्षकह संग आव यक छलफल तथा अ तरिक्रया गनेर्,
लेखा परीक्षकबाट प्रा प्रितवेदनको आधारमा देिखएका अिनयिमतता
र वे जु फ य ट गनर् लगाउने,
सरकारी तथा गैरसरकारी शैिक्षक पिरयोजनाह को िनरीक्षण तथा
सम वय गनेर्,
सामदु ाियक िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीको तलबी प्रितवेदन
पािरत गराउने,
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(य) सामदु ाियक िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीह को रािजनामा
वीकृ त गनेर्,
(र) िवद्यालयको वािषर्क शैिक्षक कायर्क्रमको िनयिमत पमा अनगु मन
गरी पृ पोषण िदने,
(ल) िवद्यालय िनरीक्षक (िशक्षा अिधकृ त) र ोत यिक्तले िदएको िनरीक्षण
प्रितवेदनउपर कारबाही गनेर्,
(व) नगरिभत्र स चालन भएका शैिक्षक तािलम के द्रमा िशक्षक तािलमका
लािग िसफािरस गनेर्,
(श) नगर िशक्षा सिमित, िवद्यालय यव थापन सिमित र िशक्षक
अिभभावक सघं गठन गनेर्, गराउने,
(ष) सामदु ाियक िवद्यालयको वीकृ त िरक्त दरव दीमा पदपिू तर्को लािग
आयोगमा लेखी पठाउने,
(स) तोिकएको मापद डको आधारमा नगर क्षेत्रिभत्र िशक्षकको स वा गनेर्,
(ह) िवद्यालय यव थापन सिमितको िसफािरसमा िशक्षकलाई िवद्यालय
समय बाहेक वा िवद्यालयको िनयिमत पठनपाठनमा असर नगनेर् गरी
अितिरक्त समयमा अ यत्र कायर् गनर् पवू र् वीकृ ित प्रदान गनेर्,
(क्ष) िवद्यालयको कायर् स पादन परीक्षण गनेर्, गराउने र कायर् स पादनको
आधारमा िवद्यालय यव थापन सिमित, िशक्षक अिभभावक सघं ,
प्रधाना यापक, िशक्षक एवं कमर्चारीह लाई परु कार तथा द डका
लािग नगरपािलकासमक्ष िसफािरश गनेर् ।
(त्र) िनजी, धािमर्क तथा गठु ी िबद्यालयको अनगु मन गरी वीकृ त
मापद डको पालना गनर् लगाउने र तदनसु ार परु कार र द डको लािग
नगरपािलकासमक्ष िसफािरश गनेर् ।
(ज्ञ) सघं तथा प्रदेश म त्रालय, िवभाग, राि ट्रय परीक्षा बोडर्, िशक्षक सेवा
आयोग, नगरकायर्पािलका र िशक्षा स वि धत अ य आयोगह बाट
िनदेर्िशत वा प्र यायोिजत कायर्ह गनेर् ।
२२. िनरीक्षक (िशक्षा अिधकृत) को काम, कतर् य र अिधकार: ऐन तथा यस
कायर्िविधमा अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तको प्र यक्षमातहत र िनदेर्शनमा रही िनरीक्षकको काम, कतर् य
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र अिधकार देहायबमोिजम हुने छ :–
(क) प्र येक दईु मिहनामा सवै िवद्यालयमा क तीमा एक पटक थलगत
िनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गनेर् र िनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गनेर् क्रममा
प्रधाना यापक र यव थापन सिमितसँग छलफल गरी छलफल
भएको कुरा र िनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षणस ब धी यहोरा िवद्यालयको
िनरीक्षण पिु तकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने,
(ख) ऐन र यस कायर्िविध बमोिजम िवद्यालय िनयिमत पले स चालन
भए नभएको, य तो िवद्यालयमा भौितक साधन सरु िक्षत िवद्यालय
अनु प भए नभएको, िशक्षक पयार् भए नभएको, उपल ध साधनको
अिधकतम सदपु योग भएनभएको र िनधार्िरत तरबमोिजम पठनपाठन
भए नभएको र समग्र शैिक्षक गणु तर कायम भए नभएको स ब धमा
प्रधाना यापक, िशक्षक–अिभभावक सघं र िशक्षकसँग िवचार िवमशर्
गरी सोअनु प भएको नदेिखएमा सधु ार गनर् लगाउने,
(ग) िवद्यालय िनरीक्षण स ब धी प्रितवेदन प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त समक्ष
पेश गरी िनदेर्शनवमोिजम गनेर्,
(घ) िवद्यालयको िवकासको लािग यव थापन सिमित तथा
सरोकावालाह सँग स पकर् तथा आव यक सरस लाह र अ तरिक्रया
गनेर्,
(ङ) नमनू ा िशक्षण गनेर् प्रयोजनको लािग िनरीक्षण क्षेत्रिभत्रको रो र (समहू )
तयार गनेर् र समय–समयमा प्रधाना यापक सिहत िशक्षकको बैठक
बोलाई िशक्षण गनेर् िवषयमा देिखएका सम या समाधानको लािग
आव यक काम गनेर्,
(च) िशक्षक तथा िवद्यालय कमर्चारीको कायर् क्षमताको मू याङ्कन गरी
यसको अिभलेख िशक्षा िवभागमा उपल ध गराउने,
(छ) िवद्यालयको शैिक्षक तर बृिद्ध गनर् प्रधाना यापक तथा यव थापन
सिमितका अ यक्षह को गो ीको संयोजन गनेर्, गराउने,
(ज) परीक्षा सिमितको िनदेर्शन बमोिजम परीक्षा स चालन गनेर्, गराउने,
(झ) िवद्यालयको शैिक्षक तथा आिथर्क अिभलेख दु त भए नभएको
हेरी यवि थत गनर् लगाउने,
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(ञ) आ नो क्षेत्र िभत्रका शैिक्षक त याङ्क सङ्कलन तथा िव े षण गरी
िशक्षा िवभागमा पेश गनेर्,
(ट) िशक्षकलाई तािलमको लािग िसफािरस गनेर् र तािलम प्रा िशक्षकको
सीपको प्रयोग भएनभएको एकीन गनर् कक्षा अवलोकन गरी सधु ारका
लािग कायर् गनेर्,
(ठ) यव थापन सिमितको बैठक िनयिमत पले बसे नबसेको जाँचबझु
गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन प्रधाना यापकलाई िनदेर्शन िदने,
(ड) िवद्यालय स चालन स ब धमा प्रधाना यापक तथा यव थापन
सिमितलाई आव यक िनदेर्शन िदने,
(ढ) ोत यिक्तको कामको अनगु मन गरी प्र येक मिहना िशक्षा िवभागमा
प्रितवेदन पेश गनेर्,
(ण) िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीको िबदाको अिभलेख शैिक्षक
सत्रको अ यमा प्रमािणत गनेर् र िवद्यालयमा राख्न लगाउने,
(त) िशक्षक तथा कमर्चारीको हािजरी अिभलेख दु त भए नभएको जाँच
वा िनरीक्षण गरी िबदा निलई अनपु ि थत हुने िशक्षक तथा कमर्चारीको
हकमा हािजरी पिु तकामा गयल जनाई सोको जनाउ सिहत
कारबाहीको लािग स बि धत िवद्यालय यव थापन सिमित र िशक्षा
अिधकारीलाई िसफािरस गनेर्,
(थ) आफनो क्षेत्रिभत्र स चालन गिरएका अनौपचािरक िशक्षा, िवशेष
आव यकता िशक्षा, समावेशी िशक्षा र िशक्षाको लािग खाद्य
कायर्क्रमको िनयिमत पमा िनरीक्षण तथा अनगु मन गरी प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तसमक्ष प्रितवेदन पेश गनेर्,
(द) सं थागत तथा धािमर्क प्रकृ ितका िबद्यालय र सामदु ाियक िसकाई
के द्रह को अनगु मन गरी वीकृ त मापद डको पालना गनर् लगाउने र
तदनसु ार परु कार र द डको लािग प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तसमक्ष
िसफािरश गनेर् ।
(ध) जीवन पयर् त िशक्षा र जीवनोपयोगी िशक्षाको उिचत प्रव ध गनेर्
गराउने ।
(न) प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तप्रित जवाफदेही ब दै िनजले तोके बमोिजम थप
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कायर् गनेर्, गराउने ।
(प) नगरपािलकाले प्र यायोजन गरे का िशक्षास ब धी अ य कायर्ह
गनेर् ।
पिर छे द–४
महाल मीनगरपािलका िशक्षा सिमितको गठन, काम, कतर् य र अिधकार
तथा बैठक स ब धी कायर्िविध
२३.

क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)
ज)

झ)

नगर िशक्षा सिमितको सरं चना तथा कायर्सच
ं ालन िविध: (१)
महाल मी नगरपािलका क्षेत्रिभत्र संचालन हुने िवद्यालयको रे खदेख सम वय
र यव थापन गनेर् कायर्का लािग नगरपािलकामा देहाय वमोिजमको एक
नगर िशक्षा सिमित रहने छ:
नगरपािलकाको प्रमख
ु
नगपािलकाका उप प्रमख
ु
नगपािलकाका प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त
नगर पािलकाका सामािजक िवकास सिमितको
सयं ोजक
नगरकायर्पािलकाले तोके को नगर सभाका दिलत
मिहला सद यह म येबाट एकजना
सामदु ाियक िवद्यालयका यव थापन सिमितका
अ यक्षह म येबाट नगरकायर्पािलकाले मनोिनत
गरे को एकजना
समाज समाजसेवी वा िशक्षाप्रेमीह म येबाट नगर
िशक्षा सिमितको अ यक्षद्वारा मनोिनत एकजना
िशक्षण पेशामा उ च योगदान पर्ु याएका सामदु ाियक
र सं थागत िवद्यालयका प्रधाना यापकह म येबाट
नगरकायर्पािलकाद्वारा मनोिनत एक-एकजना गरी
दईु जना
नगरपािलकाको िशक्षक महासंघको प्रमख
ु
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ञ)

प्रमख
-सद य-सिचव
ु िशक्षा अिधकृ त
(२) िशक्षा सिमितको वैठक क तीमा प्र येक चौमािसकमा एकपटक
व नपु नेर् छ ।
(३) िशक्षा सिमितको वैठक भ ा नगरपािलकाको प्रचिलत
काननु वमोिजम हुने छ ।
(४) वैठक संचालनको लािग क तीमा ५० प्रितशत सद यको
उप थीित आव यक पनेर् छ भने वैठकको िनणर्य वहुमतको आधारमा हुने
छ।
छ।

(५) नगर िशक्षा सिमितका मनोिनत सद यको पदाविध ३ बषर्को हुने

२४. नगर िशक्षा सिमितको काम, कतर् य र अिधकार: ऐन तथा यस
कायर्िविधमा अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त िशक्षा
सिमितको काम, कतर् य र अिधकार देहायबमोिजम हुने छ :(क) िशक्षा िवभागवाट पेश भएको शैिक्षक योजना मािथ छलफल गरी
वीकृ ितको लागी कायर्पािलकामा पेश गनेर्
(ख) नगरपािलकामा व थ शैिक्षक वातावरण कायम राख्न तथा िशक्षाको
गणु तर बृिद्ध गनर् िशक्षा िवभाग माफर् त पेश भएको कायर्योजना मािथ
छलफल गरी पिरमाजर्नसिहत वीकृ त गनेर्,
(ग)

नेपाल सरकारको वीकृ त नीित र िनदेर्शन अनु प िवशेष आव यकता
िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचािरक िशक्षा, िनर तर िशक्षा, दरू
िशक्षा तथा खल
ु ा िशक्षा कायर्क्रम स चालनस ब धी आव यक
यव था गनेर्,

(घ)

िवद्यालयलाई आिथर्क सहायता उपल ध गराउन य तो सहायताको
लािग स बि धत िनकायमा िसफािरस गनेर्,

(ङ) िशक्षक, कमर्चारी तथा िवद्याथीर् क याणको लािग वीकृ त िशक्षा
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योजना वमोिजम आव यक कायर्क्रम बनाउने,
(च) िवद्यालयको स पि को सरु क्षा गनर् तथा िवद्यालयको समृिद्धको लािग
आव यक यव था गनेर्,
(छ) िवद्यालयको िवकासको लािग स चािलत शैिक्षक कायर्क्रमलाई
सहयोग गनेर्,
(ज) िवद्यालयको लेखापरीक्षण स ब धमा लेखा परीक्षकले िदएको
प्रितवेदनअनसु ार आव यक कारबाही गनेर्, गराउने,
(ञ) िवद्यालयलाई आिथर्क पमा आ मिनभर्र गराउन योजना बनाई
कायार् वयन गनेर्,
(ट)

िवद्यालय ब द गनर् िसफािरस गनेर्,

(ठ)

शैिक्षक क्याले डर बनाई िवद्यालय स चालन गनर् िशक्षा िवभाग
माफर् त यव थापन सिमितलाई िनदेर्शन िदने,

(ड)

नगर तरीय खेलकुद, काउट तथा साँ कृ ितक कायर्क्रमको स चालन
तथा िवकासको लािग आिथर्क ोत जटु ाउने र प्रा रकम खचर् गनर्
िशक्षा िवभागलाई िनदेर्शन िदने,

(ढ)

आवासीय िवद्यालयका िवद्याथीर्का लािग खाना तथा पौि क
अfहारको गणु तर तोक्ने ।

(न)

नगरपािलकावाट वीकृ त िशक्षा योजना र मापद ड िभत्र रही
आव यक िनदेर्शन िदने ।

(प)

िवद्यालयलेकायम गनर्ु पनेर् यनु तम सरसफाई तथा शौचालयको
मापद ड तोक्ने ।

फ)

नगरक्षेत्र िभत्र िवशेष आव यकता भएका वालबािलकाको त यांक
संकलन गरी उनीह का लािग उिचत िवद्यालय यव थापन गनर्
आधार तयार पानेर् र सोहीअनसु ारको पठनपाठन यव था िमलाउने ।
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(ब)

िवद्यालय सधु ार तथा िबकासका लािग नीितिनदेर्शन गनेर् ।

(भ)

नगर क्षेत्रिभत्र शैिक्षक िवकासका लािग नगरपािलकामा रहने िशक्षा
िवकास कोषको स चालन, यव थापन र िनयमन स ब धी कायर्
गनेर् ।
पिर छे द ५
िवद्यालय यव थापन सिमितस व धी यव था

२५. िवद्यालय यव थापन सिमित रहने : (१) यस कायर्िविध र अ तर्रगत
यव था भएको सिमितह को अिधकार क्षेत्र वाहेक िवद्यालय संचालन गनर्
प्र येक सामदु ाियक िवद्यालयमा देहाय वमोिजमको एक िवद्यालय यव थापन
सिमित रहनेछ ।
क)

ख)

ग)

घ)

प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त, स बि धत वडाको वडा यक्ष
र स बि धत िवद्यालयको प्रधाना यापक रहेको
सिमितले िसफािरस गरे का तीनजना िशक्षािवद वा
िशक्षाप्रेमी वा समाजसेवी वा अिभभावकह म येवाट
नगरपािलकाले तोके को यिक्त
िवद्यालय रहेको सं बि धत वडाको वडा अ यक्ष वा
वडा सिमितका सद यह म येबाट सो वडा सिमितले
तोके को सद य
िवद्यालयका स थापक, थानीय बिु द्धजीवी,
िशक्षाप्रेमी, िवद्यालयलाई िनर तर सहयोग गनेर् वा
िवद्यालयलाई पाँच लाख वा सोभ दा बढी नगद वा
िज सी सहयोग गरे का अिभभावकह म येबाट
िवद्यालय यव थापन सिमितले मनोिनत गरे को
एकजना मिहला सिहत दईु जना
िवद्यालयका िशक्षकह ले आफूह म येबाट छानी
पठाएको एकजना िशक्षक प्रितिनिध
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ङ)

उपल ध भएस म दिलत अिभभावकह म येबाट
वडा सिमितले मनोिनत गरे को एकजना

-सद य

च)

नगरपािलकाले तोके को थानीय तरमा उपल ध
एकजना िबषय िवज्ञ
-सद य
छ)
नगर प्रमख
ु ले तोके को नगरपािलकाको प्रितिनिध
एकजना
-सद य
ज)
िवद्यालयका प्रधाना यापक
-सद य-सिचव
(२) बाल क्लबका प्रितिनधीलाई िवद्यालय यव थापन सिमितको
बैठकमा आम त्रण गनर् सिकनेछ। बैठकमा बाल क्लबका प्रितिनिधह ले
राखेको ि कोण िनणर्य पिु तकामा उ लेख गनर्पु नेर् छ ।
(३) यव थापन सिमितको कायार्विध ३ वषर्को हुनेछ ।
(४) कुनै िवद्यालयको यव थापन सिमितले तोिकएको िज मेवारी
परू ा गनर् नसके मा सो कारण खल
ु ाई नगरपािलकाले य तो सिमित िवघटन
गनर् सक्ने छ ।
तर यसरी िवघटन गनर्ु अिघ िवद्यालय यव थापन सिमितलाई
आ नो सफाई पेश गनेर् मनािसब मौका िदनपु नेर् छ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम िवद्यालय यव थापन सिमित िवघटन भए
अक सिमित गठन नभएस म वा अ य कुनै कारणले सिमित नभए नगर िशक्षा
सिमितले एक अ थायी िवद्यालय यव थापन सिमित गठन गनर् सक्ने छ ।
(६) यसअिघ गिठत िवद्यालय यव थापन सिमित यसै कायर्िविध
बमोिजम भएको मािनने छ ।
(७) यो कायर्िविध प्रार भ भएको िमितले ६ मिहनािभत्र सबै
िवद्यालयले यसै कायर्िविध बमोिजम िवद्यालय यव थापन सिमित गठन
गिरसक्नपु नेर् छ ।
(८) यव थापन सिमितका सद यको राजीनामा सो सिमितका
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अ यक्षले र यव थापन सिमितका अ यक्षको राजीनामा स बि धत
यव थापन सिमितले वीकृ त गनेर् छ ।
तर अ यक्षको पद िरक्त रहेको अव थामा य तो सद यको राजीनामा
यव थापन सिमितको विर सद यले वीकृ त गनेर् छ ।
२६. अिभभावकको अिभलेख राख्ने: (१) िवद्यालयले िशक्षा िवभागले
तोिकिदएको ढाँचामा िवद्याथीर्को अिभलेख राख्दा िवद्याथीर्का बाब,ु आमा,
बाजे, ब यै, दाज,ु िददीको नाम, थर, ठे गाना उ लेख गनर्ु पदर्छ र य ता
अिभभावक नभएका िवद्याथीर्को हकमा िवद्याथीर्लाई सरं क्षक व प्रदान गनेर्
यिक्तको अिभलेख राख्नु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िवद्याथीर्लाई संरक्षक व प्रदान गनेर्
यिक्तलाई अिभभावकको पमा अिभलेख राख्दा िनजले सरं क्षक व प्रदान
गरे को यहोरा स बि धत वडाबाट प्रमािणत गराएको हुनु पनेर् छ ।
२७.

यव थापन सिमितको अ यक्ष छनौटस ब धी यव था : (१)
यव थापन सिमितको अ यक्ष र सद य छनौटस ब धी यव था िनयम–२५
बमोिजम हुने छ ।

२८.

यव थापन सिमितको बैठकस ब धी कायर्िविध (१) यव थापन
सिमितको बैठक दईु मिहनामा क तीमा एक पटक ब नेछ ।
(२) यव थापन सिमितको बैठक सिमितको अ यक्षको िनदेर्शनमा
सद य-सिचवले बोलाउने छ ।
(३) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यव थापन
सिमितका एक ितहाई सद यले िलिखत अनरु ोध गरे मा यव थापन सिमितको
सद य-सिचवले यव थापन सिमितको बैठक बोलाउनु पनेर् छ ।
(४) यव थापन सिमितको बैठकमा छलफल हुने िवषय सचू ी सद यसिचवले कि तमा ४८ घ टा अगावै सद यह लाई िदनु पनेर् छ ।
(५) यव थापन सिमितमा त काल कायम रहेका पचास प्रितशत
भ दा बढी सद यह उपि थत भएमा यव थापन सिमितको बैठकको लािग
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गणपरू क संख्या पगु ेको मािनने छ ।
(६) यव थापन सिमितको बैठकको अ यक्षता अ यक्षले र िनजको
अनपु ि थितमा जे सद यले गनेर् छ ।
(७) यव थापन सिमितको बैठकमा बहुमतको राय मा य हुनेछ र मत
बराबर भएमा बैठकको अ यक्षता गनेर् यिक्तले िनणार्यक मत िदन सक्ने छ ।
(८) यव थापन सिमितको बैठक स ब धी अ य कायर्िविध
यव थापन सिमित आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।
२९.

यव थापन सिमितको अ यक्ष र सद य हुन नसक्ने : देहायको यिक्त
यव थापन सिमितको अ यक्ष र सद य हुन सक्ने छै न :(क) गैर नेपाली नागिरक,
(ख) प चीस वषर् उमेर परू ा नभएको
(ग)

प्रचिलत काननू बमोिजम कालो सचू ीमा परे को,

(घ)

नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार
ठहिरएको

(ङ) नगरसभाका सद यह
(च) सामदु ाियक िवद्यालयका िशक्षकह
३०.

यव थापन सिमित िवघटन गनर् सक्ने : देहायका अव थामा िशक्षा
सिमितको िसफािरसमा नगरपािलकाले सिमित िवघटन गनर् सक्ने छ (क) िवद्यालयको स पि िहनािमना गरे मा,
(ख) िवद्यालयको शैिक्षक वातावरण ख ब याएमा,
(ग)

प्रचिलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा महाल मी
नगरपािलकाको नीित एवम् िहत िवपरीत काम गरे मा,
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(घ) िनयम ३१ को उपिनयम (१) बमोिजम काम नगरे मा,
(ङ) िवद्यालयको यव थापन स तोषजनक पमा गनर् नसके मा, वा
(च) स बि धत िनकाय वा अिधकारीले िदएको िनदेर्शनको पालन
गरे मा ।
३१. सामुदाियक िवद्यालयको यव थापन सिमितको काम, कतर् य र
अिधकार : (१) यस कायर्िविधमा अ यत्र लेिखएका काम, कतर् य र
अिधकारका अितिरक्त सामदु ाियक िवद्यालयको यव थापन सिमितको
काम, कतर् य र अिधकार देहायबमोिजम हुने छ :
(क) िवद्यालयको स चालन, रे खदेख, िनरीक्षण र यव थापन गनेर्,
(ख) िवद्यालयको लािग चािहने आिथर्क ोत जटु ाउने,
(ग) िशक्षक तथा कमर्चारीलाई तािलमको लािग छनौट तथा िसफािरस
गनेर्,
(घ) तािलममा जाने िशक्षक तथा कमर्चारीलाई तािलमबाट फकेर् पिछ
क तीमा तीन वषर् िवद्यालयमा सेवा गनर्ु पनेर् स ब धमा शतर्ह
िनधार्रण गरी कविु लयतनामा गराउने,
(ङ) िशक्षक तथा कमर्चारीह को सेवाको सरु क्षाको लागी पहल गनेर्,
(च) िवद्यालयको ोतबाट यहोनेर् गरी िशक्षक तथा कमर्चारी िनयक्त
ु गनेर् र
यसरी िनयक्त
ु िशक्षक तथा कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले समान
तहका िशक्षक तथा कमर्चारीलाई तोिकिदएको तलब के लमा नघटाई
तलब भ ा िदने,
(छ) नेपाल सरकारबाट वीकृ त दरव दीको िशक्षक तथा कमर्चारीको पद
िरक्त हुन आएमा थायी पिू तर्को लािग सो पद िरक्त भएको िमितले
प ध्र िदनिभत्र िशक्षा िवभागमा लेखी पठाउने,
(ज) िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीह को हािजरी जाँच गरी गयल
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हुने िशक्षक वा कमर्चारी उपर आव यक कारबाही गनेर्,
(झ) कुनै िशक्षक वा कमर्चारीलाई यस कायर्िविध बमोिजम यव थापन
सिमितले कारबाही गनर् पाउने िवषयमा िवभागीय कारबाही गरी
यसको जानकारी िशक्षा िवभागलाई िदने तथा आफूलाई कारबाही
गनर् अिधकार नभएको िवषयमा कारबाहीको लािग िसफािरस गनर्ु पनेर्
भएमा आव यकता अनसु ार आ नो राय सिहतको प्रितवेदन िशक्षा
िवभागमा पठाउने,
(ञ) िवद्यालयको िवद्यालय सधु ार योजना अद्याविधक गरी कायार् वयन
गनेर्, शैिक्षक तर वृिद्ध गनर् आव यक सामान तथा शैिक्षक
सामग्रीह को यव था गनेर्,
(ट) नेपाल सरकार र नगरपािलकाबाट स चालन हुने िविभ न
कायर्क्रमह मा िवद्यालयलाई सिरक गराउने,
(ठ) िवद्याथीर्ह ले पालना गनर्ु पनेर् आचार संिहता बनाई लागू गनेर्,
(ड) िशक्षक तथा कमर्चारीह को अिभलेख अ याविधक गराई राख्ने,
(ढ) प्र येक वषर् िवद्यालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराई
िवद्यालयको अिघ लो शैिक्षक वषर्को आय, यय तथा शैिक्षक
उपलि ध र आगामी वषर्को शैिक्षक कायर्क्रमको स ब धमा जानकारी
गराउने
(ण) नगरपािलकावाट तोिकएको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण
गराउने ,
(त) िवद्याथीर्,िशक्षक, कमर्चारी तथा अिभभावकलाई िवद्यालयको
िवकास तथा पठनपाठनतफर् उ प्रेिरत गनेर् यव था िमलाउने,
(थ) िविभ न स था तथा िनकायबाट िवद्याथीर्लाई उपल ध गराइएको
छात्रवृि रकम प्रदान गनेर्,
(द) िनरीक्षकले िवद्यालयको चेकजाँच वा िनरीक्षण गदार् हािजरी पिु तका
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वा िवद्यतु ीय हािजरीमा गयल जनाएकोमा य ता गयल भएका
िशक्षक तथा कमर्चारीको गयल भएका िदनको तलब कट्टी गनेर्,
(ध)

यव थापन सिमितको सिचवालय िवद्यालय भवनमा राख्ने तथा
िवद्यालयको कागजपत्र र अिभलेखह सरु िक्षतसाथ राख्ने,

(न) नगरपािलकासँग सम वय गरी शैिक्षक िवकासका कायर्क्रमह
स चालन गनेर्,
(प) िवद्यालयमा लिक्षत समहू का लािग िवशेष प्रकृ ितको शैिक्षक कायर्क्रम
स चालन गनर् आव यक देिखएमा नगरपािलका तथा थानीय िशक्षा
िवभाग माफर् त गनेर्,
(फ) वािषर्क पमा िवद्यालयका लािग आव यक मालसामान, मसल द
सामग्रीको खिरद योजना वीकृ त गनेर्,
(ब) िवद्यालयको िवपद तथा जोिखम अव था लेखाजोखा गरी प्रभाव
यिू नकरणका लािग कायर्योजना बनाई कायार् वयन गनेर्,
(भ) िवद्यालयको चल अचल स पि को संरक्षण र सदपु योग गनेर्,
(म) आ नै ोतबाट िनयक्त
ु हुने िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवा, शतर् तथा
िवभागीय कारबाहीलाई यवि थत गनर् कायर्िविध बनाई िशक्षा
सिमितबाट वीकृ त गराई लागू गनेर्,
(य) नगरपािलका, िशक्षा सिमित र िशक्षा िवभागले िदएको िनदेर्शनअनु प
काम गनेर् ।
(र)

िशक्षक एवं कमर्चारीलाई मापद ड बनाई परु कृ त गनेर् ।

(ल) िवद्यालयको पढाई यवाहािरक, सीपमल
ू क र तरीय बनाउन
प्रित पधीर् तथा सहयोगी भिू मका खे ने ।
(व) िवद्यालयमा संचालन भएका शैिक्षक कायर्क्रमह को हरे क बषर्
सावर्जिनक तथा सामािजक परीक्षण गराउने,
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(२) यव थापन सिमितले आ नो अिधकारम ये आव यकताअनसु ार
के ही अिधकार यव थापन सिमितको सद य-सिचवलाई प्र यायोजन गनर्
सक्नेछ ।
३२. िशक्षक अिभभावक सघं स ब धी यव था : (१) प्र येक िवद्यालयका
सबै िशक्षक र अिभभावकह सद य रहेको एक िशक्षक अिभभावक संघ
रहने छ ।
(२) यव थापन सिमितले अिभभावकह को भेला गराई सो
सिमितको अ यक्ष, प्रधाना यापक तथा क तीमा एकजना िशक्षक र
अिभभावकह समेत रहने गरी बढीमा एघार सद यीय िशक्षक-अिभभावक
संघको कायर्कारी सिमित गठन गनर्पु नेर् छ ।
(३) िवषेश ोत कक्षा स चािलत िवद्यालयमा उपिनयम (२)
बमोिजम िशक्षक अिभभावक सघं को कायर्कारी सिमित गठन गदार् अपाङ्गता
भएका िवद्याथीर्का क तीमा एक जना अिभभावक हुनु पनेर् छ ।
(४) उपिनयम (२) र (३) बमोिजम गिठत कायर्कारी सिमितका
सद यको पदाविध तीन वषर्को हुने छ ।
(५) उपिनयम (२) बमोिजमको कायर्कारी सिमितको बैठक तीन
मिहनामा क तीमा एकपटक अिनवायर् ब नेछ र सो सिमितको बैठक स ब धी
अ य कायर्िविध कायर्कारी सिमित आफै ले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(६) उपिनयम (२) बमोिजमको कायर्कारी सिमितको काम, कतर् य
र अिधकार देहाय बमोिजम हुने छ :(क) िवद्यालयमा िशक्षाको गणु तर कायम गनर्को लािग आव यक काम
गनेर्,
(ख) यस कायर्िविध बमोिजम िवद्यालयले शु क िनधार्रण गरे नगरे को
स ब धमा अनगु मन गनेर् तथा सो स ब धमा िवद्यालयलाई आव यक
सझु ाव िदने,
(ग) िवद्यालयको शैिक्षक गितिविधबारे िनयिमत जानकारी राख्ने तथा सो
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स ब धमा िशक्षक, िवद्याथीर् र अिभभावकबीच िनयिमत अ तरिक्रया
गनेर् ।
(७) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत
िवद्यालयको यव थापन सिमितले यस िनयम बमोिजम िशक्षक अिभभावक
संघको कायर्कारी सिमित गठन गदार् सात सद यमा नघटाई गनर्ु पनेर् छ ।
३३. सं थागत िवद्यालयको यव थापन सिमितको गठन तथा काम कतर् य
र अिधकार : (१) सं थागत िवद्यालयको यव थापन सिमितको गठन देहाय
बमोिजम हुनेछः
क)

ख)
ग)

िवद्यालयका
सं थापक
वा
लगानीकतार्ह म येवाट िवद्यालयको
िसफािरस र नगरप्रमख
ु को सहमितमा
िशक्षा िवभागले मनोिनत गरे को यिक्त
स वि धत वडाको वडा सिमितले तोके को
वडा सद य
अिभभावकह म येवाट एक जना
मिहलासमेत पनेर् गरी िवद्यालय यव थापन
सिमितले मनोिनत गरे को दईु जना

घ)
ङ)

-अ यक्ष

-सद य

-सद य
-सद य

स वि धत क्षेत्रको ोत यिक्त
स वि धत िवद्यालयका िशक्षकह ले
आफुह म येवाट छानी पठाएको एकजना
-सद य
च) िवद्यालयको प्रधाना यापक
-सद य सिचव
(२) सं थागत िवद्यालयको यव थापन सिमितको काम, कतर् य र
अिधकार देहायबमोिजम हुने छः
१.

िवद्यालयको स चालन, रे खदेख र यव थापन गनेर्,

२.

िवद्यालयको स चालनको कायर्िविध अिनवायर् वनाई लागु गनेर्,

३.

िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवाको सरु क्षा गनेर्,्
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४.

िशक्षकलाई िनयिु क्त पत्र िदने, सरकारी के लमा नघट्ने गरी तलव
भ ा खवु ाउने,

५.

िशक्षा ऐन,िनयम तथा कायर्िविधले तोके अनसु ार िवद्याथीर्ह लाई
छात्रवृि उपल ध गराउने,

६.

नगरपािलकाले तोके को िसमा िभत्र रही शु क िनधार्रण गनेर् र
कायार् वयन गनेर्,

७.

नगरपािलकाले मागेका र िनयिमत वझु ाउनु पनेर् िववरण वझु ाउने,

८.

नगरपािलकालेखटाई पठाएको लेखा पिरक्षकवाट लेखापरीक्षण
गराउने,

९.

वीकृ त पाठ्यक्रम र पाठ्यपु तक लागु गनेर्,

१०. िज मेबार पदािधकारी र िनकायवाट प्रा हुने सझु ाव तथा िनदेर्शनको
पालना गनेर् गराउने,
पिर छे द ६
पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सच
ं ालन र सम वय
३४. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री : (१) महाल मी नगरपािलकाका िवद्यालयह मा
पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम संघ तथा प्रदेश म त्रालय र नगरपािलकाले िनधार्रण
गरे वमोिजम हुने छ ।
(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपल धताको सिु न त गनर्
नगरपािलकाले आव यक कायर्योजना वनाइ लागू गनेर् छ ।
(३) पाठ्यक्रम, पाठयपु तक, र पाठ्यसामग्रीमा सधु ार तथा नयाँ
पाठ्यक्रमको िनमार्ण गनर् आव यक देिखएमा िशक्षा िवभागको प्रितवेदनको
आधारमा िशक्षा सिमितले कायर्पािलकालाई िसफािरस गनेर् र कायर्पािलकाको
िनणर्यले सं बि धत म त्रालयमा अनरु ोध गनेर् छ ।
३५

परीक्षा सच
ं ालन िनदेर्शक सिमितः नगरपािलका िभत्र संचालन हुने
िवद्यालय तरका सबै परीक्षाह यवि थत, अनश
ु ािसत र मयार्िदत पमा
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सचं ालन गनर् आव यक िनदेर्शन र िनयमनका लािग देहायको परीक्षा संचालन
िनदेर्शक सिमित रहने छ।
(क) नगरपािलकाका प्रमख
ु

-अ यक्ष

(ख) नगरपािलकाका उपप्रमख
ु

-सद य

(ग) सामािजक सिमितका संयोजक

-सद य

(घ) प्रहरी प्रभाग प्रमख
ु

-सद य

(ङ) प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त

-सद य सिचव

३६. परीक्षा सिमित : (१) नगरपािलकाका िवद्यालयह मा िविभ न कक्षा तथा
तहका परीक्षाह यवि थत पमा संचालन तथा सम वयको लािग देहायको
एक परीक्षा सिमित रहनेछ ।
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)

छ)

प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त
थानीय िशक्षािवदह् म येबाट नगर प्रमख
ु ले मनोिनत
गरे को एकजना
सामदु ाियक िवद्यालयका प्रधाना यापकह म येबाट
िशक्षा सिमितले मनोिनत गरे को एकजना
सामदु ाियक िवद्यालयका थायी िशक्षकह म ये
आधारभतू र मा यिमक तहबाट एक एक जना पनेर्गरी
परीक्षा सिमितले मनोिनत दईु जना
सं थागत िवद्यालयका िप्रि सपल वा प्रधाना यापक वा
िशक्षकह म ये कि तमा एकजना मिहला पनेर्गरी
परीक्षा स चालन िनदेर्शक सिमितले मनोिनत गरे का
दईु जना
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले तोके को अिधकृ त वा
ोत यिक्त
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(२) परीक्षा सिमितको बैठक स ब धी कायर्िविध सो सिमित आफै ले
िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।
(३) थानीय तहको क्षेत्रिधकार वािहरको शैिक्षक तहको परीक्षा
सचं ालन गनर् स वि धत िनकायवाट भएको यव था वमोिजम सिमितले
सहजीकरण र सम वय गनेर् छ ।
(४) कक्षा ८ को परीक्षा संचालन, यव थापन तथा सम वयका लािग
सिमित आफै ले आव यक कायर्िविध तथा मापद ड बनाई कायार् वयन गनेर्
छ।
(५) उपिनयम (३) र (४) वाहेक अ य कक्षाह को परीक्षा संचालन
सिमितले िनधार्रण गरे को मापद ड वमोिजम िवद्यालय यव थापन सिमितको
िनदेर्शनमा प्रधाना यापकले गनेर् छ ।
(६) पिरक्षा सिमितका मनोिनत सद यको पदाविध ३ बषर्को हुने छ ।
३७. सं थागत िवद्यालयले परीक्षा शु क बापतको रकम ज मा गनर्ु पनेर् :
(१) िनयम ३६ को (४) वमोिजमको परीक्षा संचालनका लािग परीक्षा
सिमितले तोके वमोिजमको शु क स वि धत सं थागत िवद्यालयले नगर
िशक्षा िबकास कोषमा ज मा गनर्ु पनेर् छ ।
(२) सं थागत िवद्यालयले तोिकएको रिज ट्रेशन, परीक्षा तथा
प्रमाणपत्र बापतको िवद्याथीर्ह बाट िलएको शु क परीक्षा संचालन गनेर्
िनकायको खातामा ज मा गरी यसको जानकारी परीक्षा सिमितलाई िदनपु नेर्
छ।
३८. शैिक्षक गुण तर परीक्षणस ब धी यव था: (१) नगरसभाले वािषर्क पमा
िशक्षाको गणु तर मापन गरी सधु ारको लािग कायर्पािलकालाई िनदेर्शन िदनेछ
।के द्र तथा प्रदेश िशक्षा मत्रं ालयले बनाएको गणु तरको खाका र पाठयक्रम
िवकास के द्रले बनाएको पाठयक्रम प्रा पलाई मल
ू आधार मा नपु नेर् छ ।
(२) नगरसभाले आफु म येवाट एक जना सद यलाई िशक्षाको
गणु तर मापन गरी सोको प्रितवेदन सभा समक्ष पेश गनर् तोक्न सक्ने छ ।
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(३) उपिनयम (२) वमोिजम तोिकएको सद यले प्रमख
ु प्रशासकीय
अिधकृ त र प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तसँग सम वय गरी गणु तर मापन र प्रितवेदन
तयार गनेर् छ ।
(४) गणु तर मापन र प्रितवेदन तयारीको िविध र ढाँचा उपिनयम २
वमोिजम तोिकएको सद य आफै ले िनधार्रण गरे वमोिजम हुने छ ।
(५) गणु तर मापन र प्रितवेदन शैिक्षक सत्र शु हुनभु दा दईु
मिहनाअगाडी पेश भई सक्नु पनेर् छ ।
पिर छे द–७
प्रारि भक बाल िशक्षास ब धी यव था
३९. प्रारि भक बाल िशक्षास बि ध यव थाः नेपाल सरकारले बाहेक कसैले
नगरपािलका क्षेत्रिभत्र प्रारि भक बाल िशक्षा िवद्यालय स चालन गनर् चाहेमा
तोिकएको िववरण खल
ु ाई अनसु चू ी ९—को ढाँचामा नगरपािलकाको
कायार्लयमा िनवेदन िदनु पनेर्छ । उक्त िनवेदन शैिक्षक सत्र शु हुनु भ दा
कि तमा ३ मिहना अगावै िदईसक्नु पनेर् छ ।
४०. िनवेदनका साथ स लग्न गनर्ु पनेर् कागजातह ः (१) िवद्यालय खो न
िनवेदकले अनसु चू ी–१० बमोिजमका कागजातह िनवेदनका साथ स लग्न
गनर्पु नेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परे मा नगरपािलकाको प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तले थलगत िनरीक्षण गरी गराई अनसु चू ी– ११ का पवू ार्धारह
भए नभएको एिकन गरी प्रितवेदन िवभागमा पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम प्र तािवत िवद्यालयको अनगु मन गरी
अनसु चू ी १२ अनसु ारको प्रा प्रितवेदन उपयक्त
ु र मनािसव देिखएमा
अनमु ित÷ वीकृ ितका लािग िवभाग माफर् त नगर िशक्षा सिमितमा लेखी
पठाउनु पनेर् छ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजम प्रितवेदन सिहत प्रा िनवेदन उपर
आव यक िनणर्य गरी शैिक्षक सत्र सु हुनु भ दा एक मिहना अगाडी
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अनसु चू ी–१३ बमोिजमको धरौटी तथा दतार् शु क िलई अनसु चू ी–१४
बमोिजमको ढाँचामा िवद्यालयको अनमु ित÷ वीकृ ित िदनु पनेर् छ ।
(५) अनमु ती िदनु भ दाअगािड िवद्यालयले अनसु चू ी–१५
बमोिजमको प्रितबद्धता पत्र पेश गनर्ु पनेर् छ ।
४१. िवद्यालयको नामाकरण- पवू र्प्राथिमक िवद्यालयको पमा स चालन हुने
सबै प्रकारका िशशु याहार के द्र, िक डर गाडेर्न, म टे री, बालिवकास
के द्रह को नामाकरण गदार् राि ट्रय मह वको, भौगोिलक, धािमर्क वा
ऐितहािसक थल, राि ट्रय िवभिू त, राि ट्रय वा अ तरार्ि ट्रय यिक्त वको नाम,
िशक्षा क्षेत्रमा मह वपणू र् योगदान गरे का िशक्षाप्रेमी, तथा स चालक सं था
आिदको नामबाट स चालन गनेर् गरी नामाकरण गनर्ु पनेर्छ । दतार् भईसके को
िवद्यालयको नाममा अक िवद्यालय दतार् हुन सक्ने छै न ।यसका लािग
अनसु चू ी–२६ को (२) आकिषर्त हुने छ ।
४२. पाठ्यक्रम, पाठ्यपु तक र पाठ्य सामग्रीस व धी यव था (१) पवू र्
प्राथिमक कक्षाका बालवािलकामा अ तरिनिहत प्रितभाको िवकास गरी
उनीह लाई आ मिव ासी, वािभमानी, सहयोगी, आफुलाई सरु िक्षत महससु
गनेर् तथा वावल वी बनाउन आव यक वातावरणको िवकास गनेर् िकिसमको
नेपाल सरकार पाठ्यक्रम िवकास के द्रबाट वीकृ त पाठ्यक्रम तथा
पाठ्यपु तक हुनपु नेर् छ ।
(२) िवद्यालयले प्रयोग गनेर् थप पाठ्य सामग्री, पाठ्यपु तक तथा
िसकाई िविध िशक्षा सिमितले वीकृ त गरे को हुनु पनेर् छ ।
(३) हरे क िवद्यालयले सबै कृ याकलापह समेटी वािषर्क क्याले डर
÷कायर् योजना अिनवायर् पमा िनमार्ण गरी शैिक्षक सत्र शु भएको एक
मिहना िभत्र सिमितबाट वीकृ त गराइ कायार् वयन गनर्ु पनेर्छ र सोको जानकारी
िशक्षा िवभागलाई िदनपु नेर् छ ।
(४) सामा यतः पवू र् प्राथिमक तहका बालबािलकालाई प्रारि भक
बालिवकासका कक्षाह मा शारीिरक, मानिसक, सामािजक र संवेगा मक
िवकासका िक्रयाकलापह स चालन गनर्पु नेर् छ । नेपाल सरकार िशक्षा
म त्रालय तथा िशक्षा िबभागबाट जारी प्रारि भक बालिवकास िदग्दशर्नमा
आधािरत भई पाठ्यक्रम प्रयोगमा याउनु पनेर् छ ।
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४३. िवद्यालय सच
ं ालनको समय -(१) शिनवार र अ य सावर्जिनक िवदाको
िदन बाहेक बषर्मा बढीमा १५ िदन िवद्यालय ब द हुन सक्नेछ। १५ िदन म ये
कि तमा ३ िदन प्रमख
ु यव थापक सहजकतार्ह र कमर्चारीह लाई
तािलम(पनू तार्जगी वा िबषयगत) उपल ध गराउने प्रब ध िवद्यालयको
तफर् बाट नै गनर्पु नेर् छ ।
(२) दैिनक िवद्यालय सावर्जिनक िबदाको िदन बाहेक साम यत
चारदेिख पाचँ घ टा संचालन गनर्पु नेर्छ। बालबािलकाको उमेर समहु अनसु ार
बालमैत्री िसकाईको िक्रयाकलाप संचालन गनर्पु नेर् छ ।
४४. बालमैत्री पूवार्धारह ः प्र तािवत िवद्यालयह ले अनसु चू ी-११ मा उ लेख
भए बमोिजमका बालमैत्री पवू ार्धारह अिनवायर् परू ा गरे को हुनु पनेर् छ ।
४५. िवद्यालयको थप मापद डह ः पवू र् प्राथिमक िवद्यालयस ब धी अ य थप
मापद डह अनसु चू ी–१6 मा उ लेख भएबमोिजम हुने छ ।
४६. दैिनक पमा गनर्ुपनेर् यूनतम िक्रयाकलापह ः िवद्यालयले प्र येक िदन
गनर्पु नेर् िक्रयाकलापह अनसु चु ी-१७ बमोिजम हुने छ ।
४७. जनशिक्त पदपूितर्स व धी यव था ः (१) िवद्यालयले सामा यतः
सावर्जिनक सचू ना माफर् त आवेदन माग गरी प्रित पधार् मक िविधबाट योग्य,
अनभु वी र दक्ष जनशिक्तको पदपिू तर् गनर्ु पनेर्छ । थानीय मिहला तथा
अपाङ्गता भएकाह लाई छनौटमा िवशेष प्राथिमकता िदनु पनेर्छ ।
िवद्यालयमा जनशिक्त िनयक्त
ु गदार् कि तमा १ वषर्को काम गनेर् कबिु लयत
गराई िनयक्त
ु गनर्ु पनेर् छ ।
(२) िवद्यालयको प्रमख
ु स चालक तथा यव थापक कि तमा १२
कक्षा उ ीणर् वा सो सरहको शैिक्षक योग्यता प्रा गरी कि तमा १६ िदन ( प्रित
िदन ८ घ टा ) को िवद्यालय र िवषयव तु स ब धी तािलम प्रा गरे को हुनु
पनेर्छ । अ य सहजकतार्ह कि तमा कक्षा १० (SLC/SEE) उ ीणर् गरी
कि तमा ५ िदनको (प्रित िदन ८ घ टा) िवषयगत तािलम प्रा गरे को हुनु पनेर्
छ।
(३) स चालक तथा यव थापक, सहजकतार् र आया सहयोगीह मा
प्र येक बालवािलकालाई समान पले माया र राम्रो यवहार गनेर्, आव यक्ता
अनसु ार सहयोग गनेर् िच भएका, बालवािलकाह को वा य अव था,
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मनोिवज्ञान, िच र आव यक्ता बु न सक्ने सीपमल
ू क, कथा, गीत, किवता
भ न तथा नृ य गनर् जा ने, नेपाली सं कार, सँ कृ ित, जात्रापव, चाडवाड
बझु क
े ो, बालवािलकाह को शारीिरक, मानिसक, संवेगा मक िवकासलाई
सहयोगी ब न सक्ने क्षमता भएको मृदभु ाषी, पेशाप्रित आ थावान,
अनश
ु ािसत, सदाचारी, स चिरत्र ज ता बा छनीय योग्यता हुनपु नेर् छ ।
(४) कामकाजमा लगाइएका जनशिक्तह लाई िनयिु क्त पत्र र यनू तम
तलव, भ ा, सिु वधा िवद्यालयको कायर् िविध÷िविनयमावलीमा उ लेख भए
बमोिजम हुनपु नेर् छ ।
४८. पूवर् प्राथिमक िवद्यालय यव थापन सिमितस ब धी यव थाः (१)
पवू र् प्राथिमक िवद्यालय स चालन/ यव थापन गनर् िन न बमोिजमको
(७ सद यीय) िवद्यालय यव थापन सिमित गठन गनर्पु नेर् छ ।
क)
सं थापक वा लगानीकतार्ह म येबाट
िवद्यालयको िसफािरस र नगरप्रमख
ु को
सहमितमा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले मनोिनत
गरे को यिक्त
-अ यक्ष
ख)
अिभभावकह म येबाट कि तमा १ जना
मिहला अिनवायर् पनेर् गरी िवद्यालय
यव थापन सिमितले मनोिनत गरे का २ जना
-सद य
ग)
स वि धत वडाको िनवार्िचत मिहला सद य
-सद य
घ)
िशक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीह म येबाट
स बि धत वडा अ यक्षले मनोिनत गरे को
यिक्त
-सद य
ङ)
िशक्षक÷सहजकतार् प्रितिनिध (१ जना)
-सद य
च)
प्रमख
-सद य-सिचव
ु यव थापक
(२) िव. य. स. को काम, कतर् य र अिधकार ः िवद्यालय
स चालन स व धमा नीितगत िनणर्य गनेर्, अनमु ित अनसु ार िवद्यालय
स चालन गनेर् स पणू र् िज मेवारी िवद्यालय यव थापन सिमितको हुनेछ ।
सिमितले यो कायर्िविध तथा समय समयमा उपल ध गराइने िनदेर्शन िवपिरत
नहुने गरी आ नो कायर्िविध आफै बनाई िवद्यालय स चालन गनर्ु पनेर्छ । यो
कायर्िविध तथा समय समयमा हुने िनदेर्शनको पालना गनर्ु िवद्यालय
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४९.

५०.

५१.

५२.

५३.

यव थापन सिमितको मख्ु य कतर् य हुने छ ।
बाल क्लवह गठन गनेर् ः िवद्यालयह ले बालवािलकाको सवार्ङ्गीण िहत
तथा िवकास गनर् र सामािजक उ रदािय व महससु गराउन वातावरण संरक्षण,
सरसफाई तथा सहयोगी भावना जागृत गराउन बालक्लवह गठन गरी
बालवािलकाको अितिरक्त िवकास गनर् ÷गराउन सिकने छ ।
नगरपािलकाले सहयोग, स मान वा पुर कृत गनर् सक्ने ः (१) यस
कायर्िविधको पणू र् पिरपालना गरी यनू शु कमा गणु तरीय िसकाई कायर्क्रम
स चालन गनेर् उ कृ पवू र् प्राथिमक िवद्यालयलाई नगरपािलका िदवस वा
कुनै स दभर् पारे र स मान गनर्, परु कृ त गनर् वा जनु सक
ु ै िकिसमको आिथर्क
तथा प्रािविधक सहयोग गनर् सक्ने छ ।
(२).नगरपािलकाक्षेत्र िभत्र स चालन हुने पवू र् प्राथिमक िवद्यालयले
छात्रवृित सिमितको िसफािरस अनु प अित िवप न, िपछिडएका, अपाङ्ग वा
टुहुरा बालवािलकालाई िसफािरस अनसु ारका सहयोग अिनवायर् उपल ध
गराई आ नो शैिक्षक कायर्क्रममा सहभागी गराउनु पनेर् छ ।
(३) कुल बालवािलकाको कि तमा ५ प्रितशत बालवािलकालाई यस
प्रकृ ितको सहयोग उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
खाता स चालन ः िवद्यालयको िवद्यालय यव थापन सिमितको अ यक्ष र
सद य सिचवको संयक्त
ु नाममा खाता संचालन गनर्पु नेर् छ । िवद्यालयले आय,
यय र मौ दात रकमको अद्याविधक अिभलेख राखी पारदिशर्ता कायम
गनर्पु नेर् छ ।
लेखापरीक्षण गराउनु पनेर् ः प्र येक आ.व. सिकएको पौष मसा तिभत्र
नगरपािलकाले खटाएको अिधकार प्रा लेखापरीक्षकबाट िवद्यालयको
आिथर्क कारोवारको लेखापरीक्षण गराई नगरपािलकामा प्रितवेदन पेश गनर्पु नेर्
छ।
िवद्यालयको थान तथा भवन थाना तरण गनर्ु पनेर् भएमा वीकृित
िलनुपनेर्ः िवद्यालयको थान सानर्ु पनेर् भएमा सानर्ु पनेर् कारण, सनेर् भवनमा
हाल िवद्यालयमा रहेका बालवािलकालाई प्रितकुल असर नपनेर् यहोरा
समेतको कि तमा २ मिहना अगावै नगरपािलकाकोे स वि धत वडा
कायार्लयमा िनवेदन िदई वडा कायार्लयबाट सबै मापद ड र भौितक पवू ार्धार
53

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

५४.

५५.

५६.

५७.

५८.

जाँच गरी यस कायार्िविध बमोिजम हुने भएमा मात्र िवभागले िवद्यालय सानर्
वा थप भवन उपयोग (extention) गनर् वीकृ त िदने छ ।
िनयिमत बैठकः पवू र् प्राथिमक िवद्यालयमा सहजकतार्ह , कमर्चारीह ,
िवद्यालय यव थापन सिमित र अिभभावकह बीच िनयिमत पमा र
कि तमा त्रैमािसक पमा बैठक अिनवायर् गनर्ु पनेर्छ । यस िकिसमको बैठकको
िववरण प्रगित प्रितवेदनमा खल
ु ाउनु पनेर् छ ।
िविनयमावली जारी गनर्ुपनेर्- हरे क िवद्यालयले स थामा कायर् गनेर् सबै
जनशिक्तह को पद, योग्यता, सेवा, सिु वधा, बढुवा, आचरण, तािलम,
कायार्विध, बािषर्क तथा मािसक िबदा, वा य सिु वधा, िवमा सिु वधा, कायर्
िववरण, सेवाको सरु क्षा, अवकास कोष तथा अ य सिु वधा, िवद्यालय
संचालन र अ य प्रब धह समेत उ लेख गरी यो कायर्िविधको प्रितकूल नहुने
गरी िवद्यालयको िविनयमावली तयार गरी अिनवायर् लागु गनर्पु नेर्छ र लागु
तथा पिरमाजर्न भएको एक मिहना िभत्र िशक्षा िवभागमा पेश गनर्पु नेर् छ ।
शु क िलन पाउने ः िवद्यालयह ले नगरपािलकाबाट वीकृ त भए अनसु ार
मात्र शु क िलन पाउनेछन् । शु क प्र ताव िशक्षा िवभागकोे प्रितिनिधको
उपि थितमा बसेको िवद्यालय यव थापन सिमितको बैठकले िनणर्य गरी
शैिक्षक सत्र शु हुनभु दा २ मिहना पवू र् नगरपािलकामा पेश गनर्पु नेर् छ ।
द ड सजाय ः सिमितले िदएको प्रितवेदन अनसु ार छानिवन गदार् अनमु ित
निलई वा अनमु ित िलएर पिन लापरबाही गरे को, बिद्नयत गरे को वा बालमैत्री
पवू ार्धार परू ा नभएको, यनू तम मापद ड परू ा नभएको तथा प्रितबद्धता परू ा
नगरे को देिखएमा िनि त समय तोकी िशक्षा िवभागले कायर्िविध पालना गनर्
िनदेर्शन िदन सिकने छ । यसरी िनदेर्शन िदई उपल ध गराएको समयसीमा िभत्र
पिन सधु ार नगरे मा कसरु को मात्रा हेरी १,०००/देिख २,५०/ पैयाँ स मको
जिरवाना वा दतार् खारे ज गनेर् स मको कारबाही हुने छ ।
यस कायर्िविध बमोिजम गनर्ु पनेर् ः (१) यो कायर्िविध जारी भई लागू हुनु
पवू र् नगरपािलका क्षेत्रिभत्रको ठे गाना राखी काननू बमोिजम अनमु ित प्रा गरी
स चािलत सबै पवू र् प्राथिमक िवद्यालयह यसैे कायर्िविधले तोके बमोिजम
स चािलत हुन तीन मिहनाको समय िदइनेछ । सो समयिभत्र कायर्िविध
बमोिजम नभए यस पवू र् प्रा अनमु ित अक शैिक्षक सत्रबाट नवीकरण गिरने
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छै न । यस कायर्िविधबमोिजम स चालन गनर् गराउन सबै पवू र् प्राथिमक
िवद्यालयह लाई िवभागबाट पत्राचार गनर्ु पनेर् छ ।
(२) यस कायर्िविधलाई आधार मानी िवषयगत सिमितले
आव यकताको आधारमा अ य कायर्िविधह वनाई कायार् वयन गनर् सक्ने
छ।
पिर छे द–८
िवद्याथीर् सख्
ं या, भनार् र कक्षा चढाउने यव था
५९. िवद्याथीर् सख्
ं याः (१) सामदु ाियक र सं थागत िवद्यालयको प्र येक कक्षामा
अनसु चू ी-१८ बमेिजम िवद्याथीर् संख्या हुनु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष
आव यकता िशक्षा िदने िवद्यालयको प्र येक कक्षामा रहने िवद्याथीर् संख्या
िशक्षा सिमितले तोके बमोिजम हुने छ ।
(३) कुनै कक्षामा अनसु चू ी-१८ बमोिजम भ दा बढी िवद्याथीर् भएमा
िवद्यालयले यव थापन सिमितको िनणर्य गरी य तो कक्षाको अक वगर्
(सेक्सन) खो न सक्नेछ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजम कक्षामा वगर् खो न आव यक पवू ार्धारको
यव था यव थापन सिमित र िवद्यालयले िमलाउनु पनेर् छ ।
६०. भनार् स ब धी यव थाः (१) िवद्याथीर्ले िवद्यालयमा भनार् हुनको लािग
देहायबमोिजमको सक्कल प्रमाणपत्र पेश गनर्ु पनेर्छ :(क) कक्षा नौ मा भनार् हुनको लािग आधारभतू तहको अि तम परीक्षामा
उ ीणर् गरे को प्रमाणपत्र,
(ख) कक्षा एघारमा भनार् हुनको लािग कक्षा दशको परीक्षामा उ ीणर् गरे को
प्रमाणपत्र,
(ग) कक्षा एकमा बाहेक अ य कक्षामा भनार् हुनको लािग िवद्यालयले िलने
वािषर्क परीक्षाको ल धाङ्क र थाना तरण प्रमाणपत्र ।
(२) िवद्यालयले शैिक्षक सत्रको बीचमा वा वािषर्क परीक्षा उ ीणर्
नभएका िवद्याथीर्लाई थाना तरण प्रमाणपत्र िलई आए पिन अ ययनरत
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कक्षाभ दा मािथ लो कक्षामा भनार् गनर्ु हुदँ नै ।
(३) िवद्यालयको एक तहमा भनार् भएको िवद्याथीर्ले सोही िवद्यालयको
मािथ लो कक्षामा पनु ः भनार् गनर्ु पनेर् छै न ।
(४) िवद्याथीर्ले पिहलो पटक िवद्यालयमा भनार् हुन आउँदा
साधारणतया आ नो अिभभावकलाई साथमा िलई आउनु पनेर् छ ।
(५) िवद्यालयले िवद्याथीर् भनार् गदार् िनधार्िरत भनार् फाराममा आव यक
िववरण भरी अिभभावकको ह ताक्षरसिहत िलनु पनेर् छ ।
(६) पाँच वषर् उमेर परू ा नभएकालाई एक कक्षामा भनार् र सो बषर् उमेर
परू ा नभएकालाई मा यिमक तह उ ीणर् परीक्षामा समावेश गिरने छै न ।
६१. िवद्यालयमा भनार् नभई अ ययन गनेर् यिक्तको परीक्षास ब धी
यव था : (१) िशक्षा िवभागले िवद्यालयमा भनार् नभई िनजी पमा
अ ययन गरे को यिक्तलाई िवद्यालयको स बि धत कक्षामा िशक्षण गनेर्
थायी िशक्षकले िसफािरस गरे को िनजको क्षमता र तरको आधारमा
नगरपािलकाबाट िलइने कक्षा आठको वािषर्क परीक्षामा सामेल हुन यव था
गनर् सक्ने छ ।
तर उक्त िवद्याथीर्ले कि तमा तीन बषर् अगावै कक्षा पाचँ उ ीणर् गरे को
प्रमाणपत्र पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम परीक्षा िदन चाहने यिक्तले िशक्षा
िवभागले तोके को िवद्यालय र समयमा सो कायार्लयले तोके को शु क बझु ाई
परीक्षा फाराम भनर्ु पनेर् छ ।
(३) उपिनयम (१) बमोिजम कक्षा ८ बाहेक अ य कक्षाको परीक्षा िदन
चाहने यिक्तले जनु कक्षाको वािषर्क परीक्षा िदन चाहेको हो सोभ दा दईु
कक्षा तलस मको िवद्यालयबाट िलइएको वािषर्क परीक्षा उ ीणर् गरे को
प्रमाणपत्र पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(४) मािथ जेसक
ु ै लेिखए तापिन खल
ु ा वा बैकि पक िवद्यालयमा
पढेका िवद्यािथर्को परीक्षास बि ध यव था म त्रालयले तोके बमोिजम हुने
छ।
६२. थाना तरण प्रमाणपत्र स ब धी यव थाः (१) कुनै िवद्याथीर्ले
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थाना तरण प्रमाणपत्र िलनु परे मा अिभभावकको िसफािरस सिहत िवद्यालय
छाड्नु परे को यथाथर् िववरण खल
ु ाई प्रधाना यापक समक्ष िनवेदन िदनु पनेर्
छ।
(२) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कक्षा दश
र बा मा अ ययनरत गनेर् िवद्याथीर्लाई थाना तरण प्रमाणपत्र िदइने छै न ।
तर देहायका अव थामा शैिक्षकसत्र सु भएको दईु मिहनािभत्र
थाना तरण भई आउने िवद्यालयको िसफािरसमा िशक्षा िवभागको सहमित
िलई िवद्याथीर्लाई थाना तरण प्रमाणपत्र िदन सिकने छ :–
(क) थाना तरण हुने िवद्याथीर्को अिभभावक कमर्चारी रहेछ र िनजको
अ यत्र स वा भएमा,
(ख) अिभभावकले बसाई सराई गरे को िसफािरस प्रा भएमा वा छात्रा
िवद्याथीर् िववाह भई अ यत्र थाना तरण हुनु परे मा।
(ग) िवद्याथीर् िवरामी भएको कारणले सोही थानमा राख्न नहुने भनी
प्रचिलत काननू बमोिजम वीकृ त िचिक सकले िसफािरस गरे मा, वा
(घ) अ य कुनै मनािसव कारणले िवद्याथीर् अ यत्र थाना तरण हुनु परे मा।
(३) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन पनर् आएमा प्रधाना यापकले
आधारभतू तहको िवद्याथीर्को हकमा िनःशु क र मा यिमक तहको
िवद्याथीर्को हकमा िशक्षा सिमितले तोके बमोिजमको शु क िलई सात
िदनिभत्र थाना तरण प्रमाणपत्र िदनु पनेर् छ ।
(४) प्रधाना यापकले उपिनयम (३) बमोिजमको अविधिभत्र
थाना तरण प्रमाणपत्र निदएमा स बि धत िवद्याथीर्ले प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तसमक्ष उजरू ी िदन सक्ने छ र यसरी उजरू ी पनर् आएमा प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तले जाँचबझु गरी थाना तरण प्रमाणपत्र िदन उपयक्त
ु देखमे ा
प्रधाना यापकलाई यथाशीघ्र थाना तरण प्रमाणपत्र िदन आदेश िदने छ ।
(५) सक्कल थाना तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा न भएमा स बि धत
िवद्याथीर् वा िनजको अिभभावकले प्रितिलिपको लािग यसको यहोरा
खल
ु ाई स बि धत िवद्यालयमा िनवेदन िदन सक्नेछ र यसरी पनर् आएको
िनवेदन मनािसव देिखएमा प्रधाना यापकले िनवेदकलाई थाना तरण
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प्रमाणपत्रको प्रितिलिप िदने छ ।
(६) िवद्यालयले कुनै िवद्याथीर्लाई आफूले अ यापन नगराएको
कक्षाको थाना तरण प्रमाणपत्र िदएमा य तो प्रमाणपत्र िदने
प्रधाना यापकलाई काननू बमोिजम कारबाही गिरनेछ र यसरी िदएको
थाना तरण प्रमाणपत्र र हुने छ ।
(७) सं थागत िवद्यालयको हकमा िवद्याथीर्ले जनु मिहनामा
थाना तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मिहनास मको मािसक पढाई शु क र
अ य द तरु सोही िवद्यालयमा बझु ाउनु पनेर्छ । िवद्याथीर्ले लामो िबदा (वािषर्क
जाडो वा गमीर्को िबदा) को अिघ लो मिहनामा थाना तरण प्रमाणपत्र माग्न
आएमा सो िबदाको शु क र अ द तरु सोही िवद्यालयमा बझु ाउनु पनेर् छ ।
(८) िवद्यालयले िवद्याथीर्लाई थाना तरण प्रमाणपत्र िदँदा सो
प्रमाणपत्र पाउने िवद्याथीर् वा िनजको अिभभावकको रीतपवू र्क भरपाई गराउनु
पनेर् छ ।
६३. तर विृ द्धको लािग भनार् हुन चाहने िवद्याथीर्लाई भनार् गनर्ु पनेर् : कक्षा
दश र कक्षा बा मा तर वृिद्ध गनेर् उ े यले िवद्याथीर् पनु ः सोही िवद्यालय र
कक्षामा अ ययन गनर् आएमा िवद्यालयले य तो िवद्याथीर्लाई अ ययनको
यव था िमलाउनु पनेर् छ ।
६४. वािषर्क परीक्षा निदने िवद्याथीर्लाई कक्षा चढाउनेस ब धी यव था :
कुनै िवद्याथीर् िवरामी परी वा िनजको काबबू ािहरको पिरि थितको कारण
िनजले वािषर्क परीक्षा िदन नसके को भनी िनजको अिभभावकले यसको
प्रमाणसिहत िनवेदन िदएमा प्रधाना यापकले सो स ब धमा जाँचबझु गदार्
िनवेदनको यहोरा मनािसव देिखएमा िवद्यालयमा भएको अिभलेखबाट
य तो िवद्याथीर्ले अ य परीक्षामा राम्रो गरे को देखमे ा वैकि पक परीक्षाको
यव था गरी उक्त परीक्षाको नितजाको आधारमा सो िवद्याथीर्लाई कक्षा
चढाउन सक्ने छ ।
तर,
(१) शैिक्षकसत्र सु भएको एक मिहनापिछ कुनै िवद्याथीर्लाई कक्षा
चढाइने छै न
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(२) कक्षा आठ र दशको वैकि पक परीक्षाको यव था हुने छै न।
६५. कक्षा चढाउनेस ब धी अ य यव थाः असाधारण प्रितभा भएका
िवद्याथीर्लाई प्रधाना यापकले सो कक्षामा अ यापन गनेर् िशक्षकह को
िसफािरसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्ने छ ।
तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सिकने छै न ।
६६. शैिक्षकसत्र, भनार् गनेर् समय र काम गनेर् िदन : (१) िवद्यालयको
शैिक्षकसत्र प्र येक वषर्को वैशाख एक गतेदिे ख प्रार भ भई चैत्र मसा तस म
कायम रहने छ ।
(२) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कक्षा
एघार र बा को हकमा शैिक्षकसत्र ावण मिहनावाट सु हुने छ।
(३) िवद्यालयले शैिक्षकसत्र सु भएको िमितले सामा यतया एक
मिहनािभत्र नयाँ िवद्याथीर् भनार् िलई सक्नु पनेर् छ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजमको अविध नघाई कुनै िवद्याथीर् भनार्
हुन आएमा िवद्यालयले य तो िवद्याथीर्को अ ययनको तर परीक्षण गदार्
िनजले सो कक्षामा भनार् भई वािषर्क परीक्षा उ ीणर् गनर् सक्ने देिखएमा य तो
िवद्याथीर्लाई अक एक मिहनास म भनार् गनर् सिकने छ ।
(५) कसैले पिन शैिक्षकसत्र सु नभई िवद्याथीर् भनार् गनर्ु गराउनु
हुदनै ।
तर कक्षा एकको उमेर समहू भ दा कम उमेर भएका बालबािलकाको
हकमा शैिक्षक सत्र प्रार भ हुनभु दा ३० िदन अगावै प्रारि भक बाल िशक्षामा
भनार्को कायर् गनर् वाधा पनेर् छै न ।
(६) िवद्यालयको एक शैिक्षक सत्रमा काम गनेर् िदन क तीमा दईु सय
बीस िदन हुने छ ।
(७) सामदु ाियक िवद्यालयको प्रधाना यापकले ह ाको क तीमा
बा र अ य िशक्षकह ले ह ामा क तीमा छ बीस िपिरयडको कक्षा िलनु
पनेर् छ ।
(८) भौितक पवू ार्धार परू ा गनर् नसके का िवद्यालयले तोिकएको
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पाठ्यभारमा नघट्ने गरी िवद्याथीर् संख्याको आधारमा एकै िदनमा एकभ दा
बढी समय (िस ट) मा िशक्षा िवभागको अनमु ितमा मात्र कक्षा स चालन
गनर् सक्ने छ ।
तर कक्षा स चालन गदार् आधारभतू तह वा मा यिमक तहका
कक्षाह एकै समय (िस ट) मा स चालन गनर्ु पनेर् छ ।
६७. िवद्यालय िवदा स ब धमा (१) नेपाल सरकारले तोके को सावर्जिनक
िबदासंग तादा यता कायम हुने गरी प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले िवद्यालयमा
सावर्जिनक िवदा िनधारण गनर् सक्ने छ ।
(२) िशक्षा िवभागको िनदेर्शनमा एक शैिक्षकसत्रमा िहउँदे िबदा वा
वषेर् िबदा वा दवु ै गरी वढीमा पतालीस िदन िवद्यालय िवदा िदन सक्ने छ ।
(३) यव थापन सिमितले एक शैिक्षकसत्रमा थप पाँच िदनस म
थानीय िबदा िदई िवद्यालय िवदा गनर् सक्ने छ ।
(४) यस िनयममा लेिखएदेिख बाहेक अ य िदन िवद्यालय ब द
गरे मा प्रधाना यापकलाई िवभागीय कारबाही गिरने छ ।
पिर छे द ९
प्रधाना यापक र िशक्षकको िनयुिक्त तथा स वा
६८. प्रधाना यापकस ब धी यव थाः
(१) िवद्यालयको प्रािज्ञक तथा प्रशासकीय प्रमख
ु को पमा काम गनर्
प्र येक िवद्यालयमा एक जना प्रधाना यापक रहनेछन् ।
(२) क. नगरकायर्पािलकाले सामदु ाियक िवद्यालयमा िरक्त
प्रधाना यापकको पदमा िनयिु क्तका लािग आधारभतू तहको कक्षा पाँचस मको
िवद्यालय भए िशक्षा शा िबषयमा क तीमा बा कक्षा वा सो सरह उ ीणर्
गरे को, आधारभतू तहको अ य िवद्यालय भए िशक्षा शा िबषयमा क तीमा
नातक तह वा सो सरह उ ीणर् गरे को र मा यिमक तहको िवद्यालय भए
िशक्षा शा िबषयमा क तीमा ना को र तह वा सो सरह उ ीणर् गरी
स बि धत तहमा क तीमा पाँच वषर् थायी िशक्षक भइ कायर् गरे कोह म येबाट
दरखा त आ ान गिरने छ ।
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तर िशक्षाशा िबषयमा नातक तह वा सो सरह उि णर् गरी मा यािमक
तहमा १० बषर् थायी सेवा गरे को िशक्षक मा यिमक तहको प्रधाना यापक
पदमा उमेद्वार हुन पाउनेछ ।
ख. प्रधाना यापक छनौट िसफािरस सिमित देहाय बमोिजम हुनेछःअ) प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त
आ) प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त
इ) िशक्षाशा िबषयमा कि तमा नातको र तह
उ ीणर् गरे को यिक्तह म येबाट एकजना मिहला
समेतको प्रितिनिध व हुने गरी नगरकायर्पािलकाले
तोके को िवज्ञ दईु जना
ई) प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तले तोके को अिधकृ त
एकजना

-अ यक्ष
-सद य

-सद य
-सद य-सिचव

(३) उपिनयम (२) बमोिजम प्रधाना यापकको पदमा िनयिु क्त
हुनपु वू र् िनजले अनसु चू ी-१९ को ५ बमोिजमको ढाँचामा िवद्यालय िवकासको
प्र ताव नगरपािलकाको िशक्षा िवभाग समक्ष पेश गनेर् छ। उक्त िवद्यालय
िवकास प्र ताव सिहतको दरखा त िशक्षा िवभाग प्रधाना यपक छनौट
िसफािरस सिमित समक्ष पठाउने छ।
(४) उपिनयम ३ बमोिजम िवद्यालय िवकास प्र ताव सिहतको
दरखा त प्रा भएपिछ प्रधाना यापक छनौट सिमितले अनसु िु च १९ मा
उ लेिखत आधारमा मु यांकन गरी सबैभ दा बिढ अक
ं प्रा गनेर् उ मेद्वारलाई
प्रधाना यापकको पदमा िनयिु क्त गनर् िशक्षा िवभाग समक्ष िसफािरस गनर्पु नेर्
छ।
तर क तीमा साठी अक
ं प्रा नगनेर् उ मेद्वारलाई प्रधाना यापकको
पदमा िनयिु क्त गिरने छै न।
(५) उपिनयम ४ बमोिजम िसफािरसप्रा भएमा िनजले पेश गरे को
िवद्यालय िवकास प्र तावमा लेिखएका सचु कह समयबद्ध पमा परू ा गनेर्
कायर्दक्षता करार गरी य तो उ मेद्वारलाई प्रधाना यापकको पदमा िनयिु क्तको
लािग आव यक कागजात सिहत नगरकायर्पािलका समक्ष प चवषीर्य कायर्
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स पादन करारस झौताका लािग पठाउनु पनेर्छ।यसरी प्रा भएको कागजातह
उपयक्त
ु देिखएमा नगरकायर्पािलकाले िनणर्य गरे को एक मिहना िभत्र
स बि धत उ मेद्वारलाई प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले उ लेिखत कायर्स पादन
करारस झौता गरी प्रधाना यापक पदमा िनयक्त
ु गनेर् छ ।
(६) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको
अव थामा सामदु ाियक िवद्यालयको प्रधाना यापकलाई नगर िशक्षा
सिमितको िसफािरसमा नगरकायर्पािलकाले जनु सक
ु ै बखत हटाउन सक्ने छः
(क) िनजको आचरण खराब रहेमा,
(ख) ऐन तथा यस कायर्िविध िवपरीतको कुनै काम गरे मा,
(ग) िनजले कायर्स पादन स झौता बमोिजम काम गनर् नसके मा वा िनजको
काम स तोषजनक नभएमा ।
(७) सामदु ाियक िवद्यालयको कुनै प्रधाना यापकलाई उपिनयम (५)
बमोिजमको आधारमा पदबाट हटाउनु पनेर् प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले य तो
आधार िवद्यमान भए नभएको स ब धमा जाँचबझु गरी,गराई प्रितवेदन िलने
छ र य तो प्रितवेदनबाट प्रधाना यापकलाई हटाउनु पनेर् देिखएमा प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तले पदबाट हटाउन नगरकायर्पािलका समक्ष रायसिहत पेश गनर्ु
पनेर् छ ।
(८) उपिनयम (६) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सो
उपिनयमबमोिजम प्रधाना यापकलाई पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई सफाई
पेश गनेर् मौकाबाट वि चत गिरने छै न ।
(९) बहालबाला िशक्षकम येबाट छनौट भएको प्रधाना यापकलाई
उपिनयम (५) को ख ड (क) वा (ख) बमोिजमको आधारमा हटाएको
अव थामा िनजलाई ऐन तथा यस कायर्िविधबमोिजम िवभागीय कारबाही
समेत गिरने छ ।
(१०) सामदु ाियक िवद्यालयको प्रधाना यापक िवदामा बसेमा वा कुनै
कारणले प्रधाना यापकको पद िरक्त भएमा प्रधाना यापक उपि थत नभएस म
वा प्रधाना यापकको पदपिू तर् नभएस मका लािग सो िवद्यालयमा कायर्रत
िशक्षकह म ये मािथ लो णे ीका विर थायी िशक्षकले िनिम
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प्रधाना यापक भई काम गनेर् छ । िशक्षकको विर ता िनधार्रण गदार् देहायका
आधारमा गिरने छ :(क) स बि धत तह र णे ीको थायी िनयिु क्त िमितको आधारमा,
(ख) ख ड (क) को आधारमा विर ता नछुिट्टएमा सोभ दा त लो तह वा
णे ीको थायी िनयिु क्त िमितको आधारमा,
(ग) ख ड (क) र (ख) को आधारमा विर ता नछुिट्टएमा स बि धत तह र
णे ीको अ थायी िनयिु क्त िमितको आधारमा,
(घ) ख ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पिन विर ता नछुिट्टएमा ख ड
(क) को िसफािरसको योग्यता क्रमको आधारमा,
तर खल
ु ा, कायर्क्षमता मू याँकन, आ तिरक वढुवा एउटै िमितमा
भए क्रमशः कायर्क्षमता, आ तिरक प्रितयोिगता र खल
ु ाको क्रमलाई मा यता
िदइनेछ ।
(११) यस िनयममा अ यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
सं थागत िवद्यालयको यव थापन सिमितले यस कायर्िविधबमोिजम
योग्यता पगु ेको यिक्तलाई प्रधाना यापकको िनयिु क्त गदार् छुट्टै प्रिक्रया
िनधार्रण गरी िनयिु क्त गनर् सक्ने छ ।
(१२) यस िनयममा अ यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यो
िनयम प्रार भ हुदँ ाको बखत कायर्रत प्रधाना यापक उपिनयम (१) बमोिजम
अक प्रधाना यापक िनयिु क्त नभएस म य तो पदमा कायमै रहन सक्नेछ
।नयाँ िनयिु क्तको हकमा मािथको मापद डबमोिजम हुने छ।
(१३) एउटै सामदु ाियक िवद्यालयमा लगातार दईु कायर्काल भ दा
बढी एकै यिक्त प्रधाना यापक हुन सक्ने छै न।
(१४) सामदु ाियक िवद्यालयको प्रधाना यापकले देहाय बमोिजम
मािसक भ ा पाउने छ(क) मा यािमक िवद्यालयको प्रधाना यापकले
-पाँच सय पैया
(ख) िन न मा यािमक िवद्यालयको प्रधाना यापकले -ितन सय पैया
(ग) प्राथिमक िवद्यालयको प्रधाना यापकले
-दईु सय पैया
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मािथ उ लेिखत भ ा दरमा संघ तथा प्रदेश र थानीय ऐन
िनयमबाट पिरवतर्न भएमा सोहीअनसु ार हुने छ ।
६९. प्रधाना यापकको काम, कतर् य र अिधकार :- प्रधाना यापकको काम,
कतर् य र अिधकार देहायबमोिजम हुने छ :–
(क) िवद्यालयमा शैिक्षक वातावरण, गणु तर र अनश
ु ासन कायम राख्ने,
(ख) िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीह सँग सम वय गरी िशक्षक,
कमर्चारी, िवद्याथीर् र अिभभावकह बीच पार पिरक सहयोगको
वातावरण िसजर्ना गनेर्,
(ग) िवद्यालयमा स चिरत्रता, िश ता कायम गनर् आव यक काम गनेर्,
(घ) िशक्षकह सँग परामशर् गरी िवद्यालयमा कक्षा स चालन स ब धी
कायर्क्रम तयार गनेर् तथा य तो कायर्क्रम बमोिजम कक्षा स चालन
भए नभएको िनरीक्षण गनेर्,
(ङ) िवद्यालयमा सरसफाई, सह तथा अितिरक्त िक्रयाकलाप आिदको
प्रब ध गनेर्, गराउने,
(च) िवद्यालयको प्रशासिनक कायर्को स चालन तथा िनय त्रण गनेर्,
(छ) िवद्यालयमा िवद्याथीर् भनार् गनेर् तथा परीक्षा स चालन गनेर्, गराउने,
(ज) िवद्याथीर्लाई थाना तरण तथा अ य प्रमाणपत्र िदने,
(झ) िवद्यालयमा भए गरे का मह वपणू र् काम कारबाहीको अिभलेख राख्ने,
(ञ) कुनै िशक्षक वा कमर्चारीले जानी जानी वा लापरवाही साथ कुनै काम
गनार्ले िवद्यालयलाई हानी नोक्सानी पनर् गएमा य तो हानी
नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असल
ु गनेर्,
(ट) िवद्यालयले आ नै ोतमा िनयक्त
ु गरे का िशक्षक वा कमर्चारीले पदीय
िज मेवारी परू ा नगरे मा यव थापन सिमितको िसफािरस बमोिजम
अवकाश लगायतका अ य िवभागीय कारबाही गनेर्,
(ठ) िशक्षक र कमर्चारीलाई िदइएको सजायको अिभलेख राख्ने तथा
य तो अिभलेख िशक्षा अिधकारी तथा िनरीक्षकले हेनर् चाहेमा
देखाउने,
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(ड) िशक्षक तथा कमर्चारीह को आचरण र कायर् स पादनस ब धी
प्रितवेदन िशक्षा िवभाग तथा यव थापन सिमितमा पेश गनेर्,
(ढ) िशक्षक वा कमर्चारीलाई सजाय वा परु कार िदने स ब धमा
यव थापन सिमित तथा िशक्षा िवभागमा िसफािरस गनेर्,
(ण) िशक्षा िवभाग वा स वि धत िनकायबाट थायी िनयिु क्त एवं पद थापन
भई आएका िशक्षकलाई हािजर गराई िवषय र तह अनसु ारको
अ यापन कायर्मा खटाउने,
(त) मिहनामा क तीमा एक पटक िशक्षक तथा कमर्चारीह को बैठक
बोलाई िवद्यालयको प्रािज्ञक, भौितक र शैिक्षक प्रशासन स ब धी
िवषयमा छलफल गरी यसको अिभलेख राख्ने,
(थ) नगरपािलकाबाट पवू र् वीकृ ित िलई अित आव यक भएका िवषयमा
िवद्यालय यव थापन सिमितको िनणर्य गराई िवद्यालयको ोतबाट
तलब भ ा खाने गरी िशक्षकको पद कायम गरी सोअनसु ार पद
वीकृ ित भएका िवषयका िशक्षकको यस कायर्िविधमा यव था
भएबमोिजमको प्रिक्रया अपनाई पदपतू ीर् गरी करारमा िनयक्त
ु गनेर् र
यसरी िनयिु क्त भएका िशक्षक तथा कमर्चारीह को तलबस ब धी
प्रितवेदन पािरत गनर् यव थापन सिमितमा पेश गनेर्,
(द) िवद्यालय भवन तथा छात्रावासको हातािभत्र कुनै िकिसमको अभद्र
यवहार हुन निदने,
(ध) िवद्यालयको प्रभावकारी सचं ालनको लािग िवद्यालय सधु ार योजना
बनाई यव थापन सिमितबाट पािरत गरी कायार् वयन गनेर्, गराउने,
(न) िवद्यालयमा अ ययन, अ यापन स ब धी मािसक, अधर्-वािषर्क तथा
वािषर्क कायर्क्रम बनाई कायार् वयन गनेर्, गराउने,
(प) िशक्षक वा कमर्चारीलाई तािलममा पठाउन यव थापन सिमितबाट
अनमु ोदन गराई िशक्षा िवभागमा पठाउने,
(फ) िवद्यालयमा नेपाल सरकारबाट वीकृ त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपु तक
लागू गनेर्,
(ब) यव थापन सिमितले िदएको िनदेर्शन तथा आफूले पाएको अिधकार
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(भ)
(म)

(य)
(र)
(ल)
(व)
(श)

(ष)

(स)

(ह)

बमोिजम रकम खचर् गनेर् र आय ययको िहसाब राख्ने तथा राख्न
लगाउने,
िवद्यालयमा स चालन हुने आविधक परीक्षा िनयिमत तथा मयार्िदत
ढङ्गबाट स चालन गनेर् गराउने,
कुनै िशक्षकले अ यापन गरे को िवषयमा लगातार तीन वषर्स म प ध्र
प्रितशत भ दा बढी िवद्याथीर् असफल भएमा वा कुनै िशक्षकले
लापरवाही वा अनश
ु ासनहीन काम गरे मा य तो िशक्षकको दईु
वषर्स म तलब बृिद्ध रोक्का गनेर्,
िवद्यालयमा िनयमबमोिजमको कक्षा िलने तथा िशक्षकलाई िलन
लगाउने,
वीकृ त दरव दीमा कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चारीको तलवी प्रितवेदन
पािरत गनर् िशक्षा िवभागमा पठाउने,
िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीह को काम, कतर् य र िज मेवारी
तोक्ने,
िशक्षा िवभाग तथा यव थापन सिमितले िदएका िनदेर्शन पालन गनेर्,
गराउने,
िवद्यालयको शैिक्षक प्रगितस ब धी िववरण तथा त यांक
म त्रालयद्वारा िनधार्िरत ढाँचा र समयिभत्र िवद्यालय िनरीक्षकद्वारा
प्रमािणत गराई िशक्षा िवभागमा पेश गनेर्,
िवद्यालयको आ नो ोतबाट खचर् बेहोनेर् गरी िनयक्त
ु भएका
िशक्षकह को कायर् स पादन मू याङ्कन फाराम भरी यव थापन
सिमितमा पेश गनेर्,
िवद्यालयमा कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चारीको स पि िववरण फाराम
िनधार्िरत समयमा भनर् लगाई िवद्यालयमा दतार् गरीिशक्षा िवभाग
माफर् त िशक्षक िकताबखानामा पठाउने,
िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीबाट कट्टी गरे को कमर्चारी
स चयकोष, नागिरक लगानी कोष, बीमा, सामािजक सरु क्षाकोषको
रकम स बि धत िनकायमा पठाउने,
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(क्ष)

यव थापन सिमितबाट वीकृ त खिरद योजनाअनसु ार मालसामन
तथा सेवा खिरद गनेर् ।
(त्र) प्रधाना यापक नगरपािलका, अिभभावक एवं िवद्याथीर्प्रित िज मेवार
हुने छ । यसका लािग प्रधाना यापकले :
१) अिभभावक एवं िवद्याथीर्को िवचार सवेर्क्षण गनेर्,
२) प्रचिलत मापद डको पालना एवं गणु तिरय िशक्षाको लािग
िवद्यालय यव थापन सिमित र प्रधाना यापकले िशक्षा
सिमितसँग कायर्स पादन करार गरे बमोिजम
प्रचिलत मापद डको पालना एवं गणु तिरय िशक्षा प्र याभतू
गनर्पु नेर्,
३) िशक्षक एवं कमर्चारीलाई प्रधाना यापकप्रित िज मेवार
बनाउन तथा गणु तरीय िशक्षाका लािग नगरकायर्पािलका,
िशक्षासिमित, प्रमख
िशक्षा अिधकृ तले प्रचिलत
ु
काननु बमोिजम िदएका िनदेर्शन पालना गराउन तथा अपेिक्षत
शैिक्षक उपलि धका लािग िशक्षकह सँग कायर्स पादन करार
गनर्पु नेर् छ ।
४) िवद्यालयको भौगोिलक क्षेत्रिभत्रका टुहुरा, अलपत्र परे का र
बेसाहारा, िवशेष आव यकता भएका तथा अित िवप नतामा
परी िवद्यालय जान नसके का वा िवद्यालय छोडेका
बालवािलकालाई कायर्पािलका तथा अ य िनकाय माफर् त
छात्रबृि वा िवशेष यव था गरी वा िनजका अिभभावक वा
संरक्षकलाई सघाई वालवािलकालाई िवद्यालयमा याउनु
प्रधाना यापकको िज मेवारी हुने छ।िवद्याथीर्लाई अपेिक्षत
शैिक्षक उपलि ध हािसल हुने गरी िसकाउने र िटकाउने
दािय व प्रधाना यापक र िशक्षकह को हुने छ ।
५) िवद्यालयको प्रधाना यापकले प्रािज्ञक नेतृ वगनेर्, नव
प्रवद्धर्ना मक कायर् गनेर् ।
७० . िवद्यालयमा रहने िशक्षक दरब दी : िवद्यालयमा अनसु चू ी–२० बमोिजम
िशक्षक दरब दी रहने छ ।
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७१. िवद्यालय सहयोगी स ब धी यव था : िवद्यालय यव थापन सिमितले
वीकृ त दरव दीको अधीनमा रही िवद्यालय सहयोगीको यनू तम पािर िमक
तोकी यिक्त वा सं थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायर् स पादन गराउनु पनेर्
छ।
७२.

िशक्षक तथा कमर्चारी छनौट सिमितः (१) सामदु ाियक िवद्यालयमा
करारमा िशक्षक वा कमर्चारी िनयिु क्तका लािग िसफािरस गनर् प्र येक
िवद्यालयमा देहाय वमोिजमको एक िशक्षक तथा कमर्चारी छनौट सिमित
रहने छ :क)

िवद्यालय यव थापन सिमितको अ यक्ष वा
सिमितले तोके को सो सिमितको सद य
-अ यक्ष
ख) स बि धत क्षेत्रको िवद्यालय िनरीक्षक वा
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले तोके को अिधकृ त
प्रितिनिध वा ोत यिक्त
-सद य
ग) प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले तोके को िवषय
िवशेषज्ञ दईु जना
-सद य
घ) प्रधाना यापक
-सद य-सिचव
(२) िशक्षक तथा कमर्चारी छनौट सिमितको सिचवालय स बि धत
िवद्यालयमा रहनेछ ।
(३) आयोगले िशक्षक वा कमर्चारी छनौट गनेर् स ब धमा मापद ड
िनधार्रण वा कायर्िविध जारी गरे को भए िशक्षक छनौट सिमितले य तो
मापद ड वा कायर्िविधको पालना गनर्ु पनेर् छ ।
(४) िशक्षक तथा कमर्चारी छनौट सिमितको बैठकस ब धी अ य
कायर्िविध सो सिमित आफै ले िनधार्रण गरे वमोिजम हुने छ ।
हुनेछ ।

(५) उपिनयम (१) को (घ) को िवज्ञको योग्यता देहाय बमोिजम

(क) आधारभतू तहको िशक्षक िनयिु क्तको लािग स बि धत िबषयमा
िशक्षा शा संकायमा नातक उि णर् गरी १० वषर् िशक्षण अनभु व
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भएको यिक्त हुनपु नेर् छ ।
(ख) मा यिमक तहको िशक्षक िनयिु क्तको लािग स बि धत िबषयमा िशक्षा
शा सक
ं ायमा नातको र उि णर् गरी १० वषर् िशक्षण अनभु व
भएको यिक्त हुनपु नेर् छ ।
(ग) दईु जना िवज्ञ म ये उपल ध भए स म एकजना मिहला हुनपु नेर् छ ।
(६) िशक्षक छनौट सिमितले करारमा िशक्षक िनयिु क्तको लािग
िसफािरस गदार् साम यतया िशक्षक सेवा आयोगले िनधार्रण गरे को पाठ्यक्रम
र प्रिक्रया अवल वन गनर्पु नेर् छ ।
७३. करारमा िशक्षक िनयुिक्तस ब धी यव थाः (१) वीकृ त दरव दीमा
थायी िशक्षक िनयिु क्त हुन नसकी त काल करारमा िशक्षक िनयिु क्त गनर्ु पनेर्
भएमा यव थापन सिमितले प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तमाफर् त आयोगबाट
करारमा िशक्षक िनयिु क्तको लािग प्रकािशत भएको सचू ी माग गनर्ु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम माग गरे को सचू ी प्रा भए पिछ सचू ीमा
रहेका उ मेदवारम ये योग्यताक्रमका आधारमा यव थापन सिमितले बढीमा
एक शैिक्षक सत्रको लािग करारमा िशक्षक िनयिु क्त गनर् सक्ने छ ।
(३) उपिनयम (१) बमोिजम आयोगबाट प्रकािशत सचू ीमा करारका
लािग कुनै उ मेदवार नरहेमा वा सचू ीमा समावेश भएका उ मेदवारले िशक्षक
पदमा िनयक्त
ु हुन िनवेदन निदएमा यव थापन सिमितले िशक्षक छनौट
सिमितको िसफािरसमा बढीमा एक शैिक्षक सत्रको लािग योग्यता पगु ेका कुनै
यिक्तलाई करारमा िशक्षक िनयिु क्त गनर् सक्ने छ ।
(४) उपिनयम (२) वा (३) बमोिजम करारमा िशक्षक िनयिु क्त गदार्
िशक्षा िवभागबाट दरव दी िरक्त रहेको यहोरा प्रमािणत गराएर िवषय िम ने
गरी मात्र करारमा िशक्षक िनयिु क्त गनर् सिकने छ ।
(५) उपिनयम (३) बमोिजम िशक्षक िनयिु क्त गनर् क तीमा प ध्र िदनको
याद सिहतको सावर्जिनक सचू ना कि तमा १ बटा राि ट्रय तरको पित्रका
लगाएत स भा य सवै मा यमवाट प्रकाशन गनर्क
ु ा साथै िशक्षा िवभाग, वडा
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कायार्लय र स बि धत िवद्यालय समेतमा य तो सचू ना टाँ नु पनेर् छ ।
(६) उपिनयम (३) बमोिजम िशक्षक पदमा िनयक्त
ु हुन िनवेदन िदने
उ मेदवारले आ नो शैिक्षक योग्यताका प्रमाणपत्रह र नेपाली नागिरकताको
प्रमाणपत्रका प्रमािणत प्रितिलिप िनवेदन साथ पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(७) िवद्यालयले यस िनयम बमोिजम करारमा िशक्षक िनयक्त
ु गरे को
जानकारी िशक्षा िवभागलाई िदनु पनेर्छ र िशक्षा िवभागले सोको अिभलेख
राखेको प्रमाण िवद्यालयलाई िदनु पनेर् छ ।
(८) उपिनयम (२) वा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन
करारमा िशक्षक िनयिु क्त भएको एक शैिक्षक सत्र स म पिन िरक्त पदमा थायी
पद पिु तर् नभएमा थायी पद पिु तर् नभएस मका लािग एक पटकमा एक वषर्मा
नबढाई यव थापन सिमितले करारको याद थप गनर् सक्ने छ ।
(९) उपिनयम (८) बमोिजम करार गिरएको जानकारी िवद्यालयले
िशक्षा िवभागलाई िदनु पनेर्छ ।
(१०) यस िनयम वमोिजमको प्रिक्रया नपर्ु याई िशक्षक िनयिु क्त गरे मा
य तो िनयिु क्त बदर गरी स बि धत प्रधाना यापकलाई िवभागीय कारबाही
गिरने छ।
७४. दरब दी नभएको पदमा िशक्षक वा कमर्चारी िनयुिक्त वा स वा गनर्
नहुनेः (१) िशक्षक वा कमर्चारीलाई दरब दी िरक्त नरहेको वा दरव दी नभएको
िवद्यालयमा िनयिु क्त वा स वा गनर्ु हुदँ नै ।
(२) अनसु चू ी–२०मा उि लिखत िवषयको िशक्षक नरहेको
िवद्यालयमा अक िवषयको िशक्षक िनयिु क्त वा स वा गनर्ु हुदँ नै ।
(३) उपिनयम (१) वा (२) िवपरीत कसैले कुनै िशक्षक वा कमर्चारी
िनयिु क्त वा स वा गरे मा य तो िशक्षक वा कमर्चारीको लािग तलब भ ा
बापत खचर् भएको रकम यसरी िनयिु क्त वा स वा गनेर् अिधकारीबाट असल
ु
उपर गरी य तो अिधकारीलाई िवभागीय कारबाही गिरने छ ।
७५. स वास ब धी यव था :(१)
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िवद्यालयवाट अक िवद्यालयमा तह तथा िवषय िम ने दरब दीिभत्र प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तले स वा गनर् सक्ने छ ।
(२) थायी िशक्षक तथा थायी कमर्चारीको मात्र स वा गिरने छ ।
(३) सामा यतया िशक्षकको स वा प्र येक शैिक्षक सत्रको पिहलो
मिहनामा मात्र गिरने छ
(४) एक पटक स वा भएको िशक्षकलाई स वा भएको िवद्यालयमा
सामा यत चार वषर् सेवा परू ा नगरी अ यत्र स वा गिरने छै न
तर कुनै िवद्यालयमा कायर्रत िशक्षक असक्त भएमा िनजलाई पाएक
पनेर्गरी जनु सक
ु ै वखत पिन स वा गनर् सिकने छ ।
(५) िशक्षक स वा गदार् िशक्षकको तह र अ यापन गनेर् िवषय िमलाउनु
पनेर् छ ।
(६) िशक्षकलाई स वा गदार् देहाय बमोिजमको मापद डका आधारमा
गनर्ु पनेर् छ :(क) एउटा िवद्यालयमा आव यकता भ दा बढी एकै िवषयका िशक्षक
भएमा,
(ख) दरव दी िमलान गनेर् क्रममा तोिकएको मापद ड भ दा बढी िशक्षक
भएमा,
(ग) उपिनयम (४) को प्रितब धा मक वाक्यांशमा लेिखए बमोिजमको
अव था भएमा,
(घ) िवपदक
् ा कारणबाट िवद्यालय र िवद्यालय रहेको समदु ाय नै अ यत्र
थाना तरण गनर्ु पनेर् अव थामा नगरपािलकाको िवपद् यव थापन
सिमितले िसफािरस गरे मा,
(च) नैितक आचरण तथा िनजको यिक्तगत अनश
ु ासन लगायतका
कारणबाट कुनै िशक्षकलाई सो िवद्यालयमा रािखरहँदा िवद्यालयको
शैिक्षक वातावरण खलविलएको वा खलविलन सक्ने यहोरा
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िवद्यालय यव थापन सिमितबाट िनणर्य भई आएमा,
(छ) कुनै िशक्षकले उ कृ नितजा याउन सफल रहेको वा िवशेषज्ञता
सेवा प्रवाह गरे को अव थामा उक्त सेवालाई अ य िवद्यालयमा उपयोग
गनर् आव यक देिखएमा,
(ज) पित पि न दवु ै िशक्षक रहेको अव था भए सकभर एकै वडा िभत्र पनेर्
गरी स वा गनर्ु परे मा,
(झ) िशक्षक स वाको अ य मापद ड कायर्पािलकाले तोके वमोिजम
हुनेछ ।
(७) थायी िनयिु क्त भएको एक वषर् नपगु ेको िशक्षक र अिनवायर् अवकाश
हुन एक वषर् वा सोभ दा कम अविध बाँकी रहेको िशक्षकलाई एक
िवद्यालयबाट अक िवद्यालयमा स वा गिरने छै न ।
(८) िशक्षक स वा गदार् साधारणतया अपाङ्गता भएका िशक्षक िशिक्षका
र मिहलालाई पायक पनेर् थानमा स वा गिरने छ ।
(९) िशक्षक स वा गदार् लामो अविध एकै िवद्यालयमा वसेकालाई पिहलो
प्राथिमकता िदइने छ।
(१०) स वा भएको एक्काइस िदनिभत्र प्रधाना यापकले स बि धत िशक्षक
वा कमर्चारीलाई अनसु चू ी-२१बमोिजमको ढाँचामा रमाना पत्र िदई
सोको जानकारी स बि धत िवद्यालय र िशक्षा िवभागलाई समेत िदनु
पनेर्छ ।
७६. अ तर थानीय तह िशक्षक स वा सहमितस व धी यव था : (१)
िनयम -७५ वमोिजम र अ तर थानीय तह िशक्षक स वा हुन चाहने िशक्षकले
स वाको लािग अनसु चू ी-२२ बमोिजमको ढाँचामा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त
समक्ष िनवेदन िदनु पनेर् छ ।
(२) यस िनयमको प्रयोजनको लािग िशक्षा िवभागले प्र येक मिहनामा
िरक्त रहेका िशक्षकह को पद सख्ं या यिकन गरी राख्नु पनेर् छ ।
(३) उपिनयम (१) बमोिजम अ तर थानीय तह स वाको लािग
िनवेदन िदने िशक्षकलाई स वा भई जान चाहेको िवद्यालय र सोसँग स बि धत
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िशक्षा िवभाग तथा आफू सेवारत िवद्यालय र िशक्षा िवभागको स वा
सहमितको िसफािरस आव यक पनेर् छ।
तर यस कायर्िविधमा स वा गनेर् मापद ड िवपिरत हुने गरी स वा
सहमित िदइने छै न ।
पिर छे द–१०
िबदा तथा काज स ब धी यव था
७७. िशक्षक तथा कमर्चारीले पाउने िबदाः (१) िशक्षक तथा कमर्चारीले देहाय
बमोिजमका िबदाह पाउने छ :क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)
ज
झ)

भैपरी आउने िबदा
पवर् िबदा
िबरामी िबदा
प्रसतू ी िबदा

वषर्भिरमा छ िदन
वषर्भिरमा छ िदन
वषर्भिरमा बा िदन
प्रसतू ीको अिघ वा पिछ गरी अ ठान बे िदन
(दईु पटक मात्र)
प्रसतू ी याहार िबदा प ध्र िदन (दईु पटक मात्र)
िकिरया िबदा
प ध्र िदन
असाधारण िबदा
एक पटकमा एक वषर्मा नबढाई नोकरीको
ज मा अविधमा बढीमा तीन वषर्
अ ययन िबदा
िशक्षकको नोकरीको तमाम अविधमा एकै
पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वषर्
बेतलवी िबदा
औिच यताका आधारमा बढीमा पाँच वषर्
(२) भैपरी आउने िबदा र पवर् िबदा आधा िदन पिन िलन सिकने छ ।
य तो िबदा सि चत हुने छै न ।
(३) िशक्षक तथा कमर्चारीले िबरामी िबदा सि चत गनर् सक्नेछ ।
िशक्षक तथा कमर्चारीले प्र येक वषर् य तो िबदा िनरीक्षकबाट प्रमािणत गराई
राख्नु पनेर्छ । कुनै यहोराले िशक्षक तथा कमर्चारी सेवाबाट अवकाश भएमा
िनजको सि चत िबरामी िबदा बापत िनजको पदािधकार रहेको पदमा खाइपाई
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आएको तलब के लको दरले हुन आउने रकम िनजले एकमु पाउने छ ।
(४) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गनर् िबरामी िबदाबाट नपगु
हुने भएमा वीकृ त िचिक सकको प्रमाणपत्र पेश गरी िशक्षक तथा कमर्चारीले
पिछ पाउने िवरामी िबदाबाट कट्टा हुने गरी बा िदनस म थप िबरामी िबदा
पे कीको पमा य तो िबरामी भएको बखत िलन सक्नेछ । यसरी पे की
िबदा िलएको िशक्षक वा कमर्चारीको मृ यु हुन गएमा य तो पे की िलएको
िबदा वतः िमनाहा हुने छ ।
(५) सि चत िबरामी िबदाको रकम िलन नपाउँदै िशक्षक वा
कमर्चारीको मृ यु भएमा य तो सि चत िवरामी िबदाको रकम िनजले
इ छाएको वा निजकको हकवालाले एकमु पाउने छ ।
(६) कुनै पु ष िशक्षक वा कमर्चारीको प नी प्रसतू ी हुने भएमा य तो
िशक्षक वा कमर्चारीले प्रसतू ीको अिघ वा पिछ गरी प ध्र िदन प्रसतू ी याहार
िबदा पाउनेछ । प्रसतू ी याहार िबदा बसेको िशक्षक वा कमर्चारीले परू ा तलब
पाउनेछ र य तो िबदा सेवा अविध भरमा दईु पटकमात्र िलन पाइने छ ।
(७) प्रसतू ी िबदा पाएको िशक्षक वा कमर्चारीले बढीमा दईु वटा
ब चाको लािग जनही एकमु पाँचहजार पैयाँ पाउने छ ।
(८) कुनै िशक्षक वा कमर्चारीले कुल धमर् अनसु ार आफै िकिरया ब नु
परे मा वा य तो िशक्षक वा कमर्चारीको वावु आमा, वाजे व यै, छोरा छोरी
वा िववािहत मिहला िशक्षक वा कमर्चारीको सासु ससरु ाको मृ यु भएमा वा
पु ष िशक्षकको हकमा िनजको प नीको तथा मिहलाको हकमा पितको मृ यु
भएमा िकिरया िबदा पाउनेछ । मिहला िशक्षक वा कमर्चारीको पितले िकिरया
ब नु परे मा य तो मिहला िशक्षक वा कमर्चारीले पिन िकिरया िबदा
पाउने छ ।
(९) यस िनयम बमोिजम िकिरया िबदा िलने िशक्षक वा कमर्चारीले
िवद्यालयमा हािजर भएको प ध्र िदनिभत्र मृत यिक्तको मृ यु दतार्को प्रमाणपत्र
तथा मृत यिक्तसँगको नाता देिखने प्रमाण पेश गनर्ु पनेर् छ । य तो प्रमाणपत्र र
प्रमाण पेश नगनेर् िशक्षक वा कमर्चारीले य तो अविधको लािग पाएको रकम
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िनजले पाउने तलब रकमबाट कट्टा गिरने छ ।
(१०) िबरामी परे को अव थामा बाहेक घटीमा पाँच वषर् थायी सेवा
अविध नपगु ेको िशक्षक वा कमर्चारीले असाधारण िबदा पाउन सक्ने छै न ।
(११) थायी सेवा पाँच वषर् पगु ेको िशक्षकलाई िनजले अ यापन गनेर्
िवषयमा एक तह मािथको उ च अ ययनका लािग तलब सिहतको अ ययन
िबदा िदन सिकने छ ।
(१२) उ च अ ययनका लािग िबदा वीकृ त गदार् िशक्षा सिमितले
एक आिथर्क वषर्मा आधारभतू तहको लािग एक जना र मा यिमक तहका
लािग एक जनाको अ ययन िबदा वीकृ त गनर् सक्ने छ ।
(१३) अ ययन िबदा िददं ा देहायको प्रिक्रया अबल बन गिरने छः–
(क) अ ययन िबदा वीकृ ितका लािग महाल मी नगरपािलकामा
सावर्जिनक पमा सचू ना गरी इ छुक िशक्षकको िनवेदन आ ान गनेर्,
(ख) िनवेदन िदने िशक्षकले आ नो प्रितबद्धता पत्र, आफूले अ यापन गनेर्
िवषयमा िवद्याथीर्को तीन शैिक्षक सत्रको शैिक्षक उपलि ध तर,
अ ययनपिछको आ नो िशक्षण िसकाइको योजना र यव थापन
सिमितको िसफािरस पेश गनर्ु पनेर् छ । यसरी पेश भएका प्र तावका
आधारमा मनोनयनका लािग नाम छनौट गरी सचू ना प्रकाशन गनेर्,
(ग) ख ड (ख) बमोिजम मनोनयनका लािग छनौट भएका िशक्षकको
नामावली उपर उजरू ी गनेर् अवसर प्रदान गिरने छ । उजरू ीकतार्को
उजरू ीका आधारमा अि तम नामावली प्रकाशन गरी अ ययनका
लािग अि तम नाम छनौट गनेर्,
(घ) अि तम नाम छनौटमा परे का िशक्षकलाई जनु िवद्यालयमा अ यापन
गदार् अ ययन िवदा िदईएको हो अ ययन समाि भए प चात
कि तमा ५ बषर् सोही िवद्यालयमा सेवा गनर्ु पनेर् अ यथा िनजले
अ ययन िवदामा रहदा िलएको तलव भ ा लगाएतका सबै अिथर्क
सिु वधाह सरकारी बाँकी सरह अशल
ु गनर् म जरु रहेको यहोरासमेत
उि लिखत कविु लयतनामा गराई अ ययनको अविधका लािग
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अ ययन िबदा वीकृ त गिरनेछ । यसरी अ ययन िबदा वीकृ त भएका
िशक्षकले प्र येक सेमे र वा वािषर्क परीक्षाको नितजा सिहतको
प्रितवेदन िशक्षा िवभागमा पेश गनर्ु पनेर्,
(ङ) अ ययन िबदा पाएका िशक्षकले आफूले कबिु लयत गरे अनसु ारको
प्रितवेदन िशक्षा िवभागमा बझु ाउनु पनेर्छ । अ ययनमा स तोषजनक
प्रगित नगनेर् िशक्षकको िबदा वीकृ त भएको अविध समा नहुदँ ै र
गनर् सिकने छ ।
(च) िबदा र भएमा य ता िशक्षकबाट अ ययन अविधभर पाएको तलब
असल
ु गिरने छ ।
(१४) बेतलवी िबदा देहायका अव थामा िदइने छः –
(क) कुनै िशक्षक वा कमर्चारीको पित वा प नी िवदेश ि थत नेपाली
राजदतू ावास वा िनयोगमा खिटई गएको प्रमाण सिहत य तो िशक्षकले
बेतलवी िबदा माग गरे मा एकै पटक वा पटक पटक गरी नोकरी
अविधभर तीनवषर्स म, तर िनजको िवरामी िवदा सिचत नभएको हुनु
पनेर् ।
(ख) कुनै िशक्षक मटु ु , मृगौला, क्या सर ज ता कडा रोगका कारण लामो
उपचारमा ब नु पनेर् भए वा मल
ु क
ु िभत्र वा बािहर गई उपचार गराउनु
पनेर् भनी मेिडकल बोडर्बाट िसफािरस भएमा कायर्पािलकाले एक
पटकमा एक वषर् र नोकरी अविधभरमा बढीमा तीन वषर्स म।
(१५) बेतलवी िबदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने
छै न ।
(१६) भैपिर आउने िबदा, पवर् िबदा, घर िबदा, िबरामी िबदा, िकिरया
िबदा, प्रसतू ी िबदा, प्रसिू त याहार िवदा ब ने िशक्षक तथा कमर्चारीले परू ा
तलब पाउने छ ।
(१७) असाधारण र बेतलबी िबदामा बसेको िशक्षक वा कमर्चारीले
तलब पाउने छै न ।
(१८) यस िनयम बमोिजमको असाधारण िबदा, अ ययन िबदा र
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वेतलवी िबदा बाहेकका अ य िबदाह अ थायी िशक्षक र राहत िशक्षकले
समेत पाउने छन् ।
७८. िबदा िदने अिधकारीः (१) प्रधाना यापकको िबदा यव थापन सिमितको
अ यक्षले र िशक्षक वा कमर्चारीको िबदा प्रधाना यापकले वीकृ त गनेर् छ ।
तर, एक पटकमा तीन िदनमा नबढाई पवर् वा भैपरी आउने िबदा
प्रधाना यापक आफै ले िलन सक्नेछ । सोभ दा बढी पवर् वा भैपरी आउने िबदा
िलनु परे मा प्रधाना यापकले यव थापन सिमितको अ यक्षलाई जानकारी
िदनु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िशक्षक वा
कमर्चारीको असाधारण िबदा, बेतलवी िबदा र अ ययन िबदा र एक ह ाभ दा
बढीको िवरामी िवदा यव थापन सिमितको िसफािरसमा प्रमख
ु िशक्षा
अिधकृ तले वीकृ त गनेर् छ ।
७९. िबदा निलई अनुपि थत भएको िदन सेवा अविधमा गणना नहुनेः
िशक्षक वा कमर्चारीले िबदा निलई िवद्यालयमा अनपु ि थत भएको िदन
िनजको सेवा अविधमा गणना हुने छै न ।
८०. अ थायी िशक्षक वा कमर्चारीको िबदाको रकम स ब धमा : अ थायी
िशक्षक वा कमर्चारीले वषेर् वा िहउँदे िबदा उपभोग गनर् नपाउँदै अवकाश
पाएमा दश मिहनालाई वािषर्क काम गरे को अविध मानी दामासाहीले काम
गरे को अविधको िबदा रकम पाउने छ ।
८१. िबदा सहुिलयत मात्र हुनेः(१) िबदा अिधकारको कुरा नभएर सहुिलयत
मात्र हुने छ ।
(२) िशक्षक तथा िवद्यालय कमर्चारीले पाउने िवदास ब धी अ य
यव था सँघीय तथा प्रदेस काननु बमोिजम हुने छ ।
८२. काज तथा दैिनक भ्रमण भ ाः (१) िवद्यालय वा अ यापन स ब धी
कामको लािग िशक्षा िवभागको आदेशानसु ार कुनै सभा, स मेलन वा
सेिमनारमा खिटने िशक्षक वा कमर्चारीले सोही आदेशमा तोके बमोिजमको
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दैिनक तथा भ्रमण भ ा पाउने छन् ।
(२) िवद्यालयको कामको लािग िशक्षक वा कमर्चारीले
प्रधाना यापकको र प्रधाना यापकले यव थापन सिमितको अ यक्षको
िलिखत अनमु ित िलई बढीमा एक ह ास म काजमा जान सक्ने छ ।
८३. यस पिर छे दको यव था लागू नहुने : यस पिर छे दमा अ यत्र जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िवद्यालयको िशक्षक र आ नै ोतबाट
यहोनेर् गरी सामदु ाियक िवद्यालयमा िनयक्त
ु िशक्षकको स ब धमा यस
पिर छे दको यव था लागू हुने छै न । य ता िशक्षकले िवद्यालयवाट
वनाइएको र िशक्षा सिमितवाट वीकृ त भएको कायर्िविधवमोिजमको िवदाको
सिु वधा पाउने छन् ।
८४. िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवा सिु वधा (१) िशक्षक तथा कमर्चारीको
तलव भ ा, िनवृ भरण, उपदान लगायतका अ य सिु वधा खाइपाइ आएकोमा
नघट्ने गरी सँघीय तथा प्रदेस िशक्षा ऐनमा तोिकएबमोिजम
हुनेछ ।
(२) िशक्षक तथा िवद्यालय कमार्चारीको परु कार तथा सजायस ब धी
यव था सँघीय, प्रदेस तथा यस काननु ले यव था गरे वमोिजम हुने छ ।
पिर छे द-११
छात्रविृ तथा िनःशु क िशक्षास ब धी यव था
८५. छात्रविृ को यव था गनर्ुपनेर् : (१) सामदु ाियक िवद्यालयले सघं , प्रदेश र
नगरपािलकाको ऐन िनयम र नीित िनदेर्शनबमोिजम िवद्याथीर्ह लाई छात्रवृि
उपल ध गराउनु पनेर् छ ।
(२) सं थागत िवद्यालयले उक्त िवद्यालयमा अ ययन गनेर् कूल
िवद्याथीर् सख्ं याको क तीमा १० प्रितशतमा नघट्ने गरी देहायबमोिजमका
जेहे दार, दिलत, जनजाित, एवं िसमा तकृ त र सबै जातजाितका िवप न
िवद्याथीर्लाई छात्रवृि उपल ध गराउनु पनेर्छ।यसरी छात्रवृित प्रदान गदार्
क तीमा ५० प्रितशत छात्रा अिनवायर् पमा समाबेश गनर्पु नेर् छ :78
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(क) िवद्याथीर्को पिरवारको कुनै पिन सद यको नोकरी, यापार, यवसाय
र आय-आजर्नको यव था नभई जीवन िनवार्ह गनर् यनू तम आव यक
पनेर् आ दानी नभई अिनवायर् िशक्षाको लािग आव यक पनेर्
पाठ्यपु तक तथा कापी, कलम ज ता टेशनरी उपल ध गराउन
नसक्ने अव थामा रहेको,
(ख) भिू म स ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम जग्गावालाको हैिसयतले राख्न
पाउने अिधकतम हदव दीको दश प्रितशत भ दा कम खेती योग्य जग्गा
रहेको, वा
(ग) राि ट्रय योजना आयोगबाट पिरभािषत भए बमोिजम िनरपेक्ष गिरबीको
रे खामिु न पनेर् र सो भ दा कम आ दानी भएको ।
(घ) अपाङ्गता भएका वालवािलका
(३) उपिनयम २ बमोिजमको छात्रवृि उपल ध गराउनका लािग
स बि धत िवद्यालयमा देहाय बमोिजम छात्रवृि सिमित रहने छःक)

स बि धत िवद्यालयको प्रधाना यापक वा िप्रि सपल वा
- संयोजक
यव थापक
ख) स बि धत वडाको वडा यक्ष वा वडा यक्षले तोके को
- सद य
वडा सिमितको सद य एकजना
- सद य
ग) स बि धत क्षेत्रको िविन वा ोत यिक्त
- सद य
घ) िनयम ३३(१) "ग" बमोिजमका दईु जना
(४) उपिनयम (२) बमोिजम छात्रवृि उपल ध गराउनु अिघ
िवद्यालयले शैिक्षक सत्र सु भएको एक मिहनािभत्र य तो छात्रवृि को
लािग िनवेदन िदन अिनवायर् पमा िवद्यालयमा सचू ना प्रकाशन गनर्पु नेर् छ र
य को जानकारी िशक्षा िवभागलाई पिन िदनपु नेर् छ।
८६. नामावली साबर्जिनक गनर्ुपनेर् : (१)िनयम ८३ बमोिजम छात्रवृित उपल ध
गराइएका िबद्याथीर्ह को नाम, थर, कक्षा तथा िनजको बाबु आमाको नाम,
थर वतन सिहतको िववरण िवद्यालयले िवद्यालयको सचू ना पाटीमा टाँस गरी
र िवद्यालयको वेभसाईट भएमा यसमा राखी सावर्जिनक गनर्ु पनेर्छ र य तो
िववरण िशक्षा िवभागमा पठाउनु पनेर् छ ।
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(२) उपिनयम (१) बमोिजमको िववरण हेनर् चाहने यिक्तलाई
िवद्यालयले य तो िववरण िनःशु क हेनर् िदनु पनेर् छ ।
८७. बालबािलकालाई अिनवायर् पमा िवद्यालयमा पठाउनु पनेर् : (१) सबै
अिभभावकले पाँच वषर् परु ा भएका बाल-बािलकालाई आधारभतु िशक्षाका
लािग अिनवायर् पमा िवद्यालय पठाउनु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम आ नो क्षेत्रिभत्रका बालबािलकालाई
िवद्यालय पठाए नपठाएको स ब धमा स बि धत िशक्षा सिमित तथा
सामदु ाियक िवद्यालयका िशक्षक तथा कमर्चारीले अनगु मन तथा िनरीक्षण
गनर्ु पनेर् छ ।
(३) कुनै अिभभावकले उपिनयम (१) बमोिजम बालबािलकालाई
िवद्यालयमा पठाएको नदेिखएमा य तो अिभभावकलाई स झाई बझु ाई,
िवशेष सहयोग तथा प्रेिरत गरी य ता बालबािलकालाई िवद्यालयमा पठाउन
लगाउनु पनेर् छ ।
(४) उपिनयम ३ वमोिजम स झाई बझु ाई गदार् समेत बालबािलकालाई
िवद्यालय नपठाउने अिभभावकलाई नगरपािलकाबाट उपल ध गराउने सेवा
सिु वधावाट वि चत गनर् सिकने छ । तर नगरपािलकाबाट उपल ध गराउने
सेवा सिु वधावाट वि चत गनर्पु वू र् सफाईको मौका िदनु पनेर् छ ।
(५) यस िनयम बमोिजम िवद्यालयमा भनार् भएका िवद्याथीर्लाई
िवद्यालयले िनःशु क अ ययन गराउनु पनेर् छ ।
(६) िवद्यालय जाने उमेर समहू का वालवािलकालाई अिनवायर् पमा
िवद्यालयमा भनार् गराउन भनार् अिभयान तथा कायर्क्रम तजर्मु ा गरी लागु गनेर्
दािय व िशक्षा सिमितको हुने छ ।
पिर छे द- १२
िवद्यालयको िच ह, नामाकरण तथा अ य यव था
८८. िवद्यालयको िच हः(१) िवद्यालयको िच ह षट्कोणको हुने छ ।
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(२) िवद्यालय यव थापन सिमितले िनणर्य गरी सो षट्कोणको
बीचमा आ नो िवद्यालयको छुट्टै िच ह राख्न सक्ने छ ।
८९. िवद्यालयको नामाकरण : (१) नयाँ थापना हुने िवद्यालयको नामाकरण
गदार् वा नाम पिरवतर्न गदार् समाज तथा रा ट्रकै लािग उ लेखनीय योगदान गनेर्
वा ऐितहािसक यिक्त, देवी देवता, तीथर् थल वा प्राकृ ितक स पदा आिदको
नामबाट नेपालीपन झ कने गरी िवद्यालयको नामाकरण गनर्पु नेर् छ ।
(२) कुनै सं थागत िवद्यालयले आ नो नाममा' पि लक' श द जोड्न
चाहेमा कि तमा एकितहाई िवद्याथीर् पणू र् छात्रबृि मा अ ययनरत रहेको
हुनपु नेर् छ , कुनै सं थागत िवद्यालयले आ नो नाममा 'नेशनल' श द जोड्न
चाहेमा नेपालको क तीमा २५िज लाका िवद्याथीर् अ ययनरत रहेको हुनपु नेर्
छ र तर कुनै सं थागत िवद्यालयले आ नो नाममा 'इ टरनेशनल' श द
जोड्न चाहेमा कि तमा एकितहाई संख्यामा िवदेशी िवद्याथीर् हुनपु नेर् छ ।
(३) सबै िवद्यालयले आ नोनामको अ तमा िवद्यालय, कुल, वा
पाठशाला श द जोिडएको हुनपु नेर् छ ।
तर यो उपिनयम लागु हुनअ
ु गाबै यस िनयमिवपिरतका श दह जोिडई
नामाकरण भैसके का िवद्यालयको हकमा यो कायर्िविध जारी भएको िमितले
छ मिहनािभत्र नगरपािलकाबाट पनु नार्माकरण गरी वीकृ ित िलनपु नेर् छ ।
(४) प्रािविधक िशक्षा स चालन गनर् अनमु ित पाएको सामदु ाियक
िवद्यालयले आ-आ नो िवद्यालयको नामको पछािड को कमा 'प्रािविधक
िशक्षा स चालन गनर् अनमु ित प्रा ' िवद्यालय भनी थप गनर् सक्ने छ ।
(५) नयाँ खोिलने िवद्यालयको नामाकरण आ नो नामबाट गनर् चाहने
यिक्तले देहाय बमोिजमको रकममा नघट्नेगरी नगरपािलकाले तोिकिदएको
रकम बरावरको नगद, घर वा जग्गा िवद्यालयको नामाकरण गनेर् प्रयोजनको
लािग भनी एकमु िवद्यालयलाई सहयोग गरे मा सो िवद्यालयको नामाकरण
य तो सहयोग गनेर् यिक्तको नामबाट गनर् सिकने छ :
(क) मा यिमक िवद्यालयको लािग एक करोड पैयाँ वा सो मू य बराबरको
घर वा जग्गा,
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(ख) आधारभतू िवद्यालयका लािग स री लाख पैयाँ वा सो मू य
बराबरको घर वा जग्गा,
(६) पिह यै नामाकरण भईसके को िवद्यालयको नामसँग जोडेर
िवद्यालयको नामाकरण गनर् चाहने यिक्तले उपिनयम (५) बमोिजमको रकम
वा सो बराबरको घर वा जग्गा िवद्यालयलाई सहयोग गरी पिहलेको नाम
पछािड आफूले प्र ताव गरे को नाम जोड्न सक्ने छ ।
(७) एउटै पिरवार वा छुट्टाछुट्टै पिरवारका एकभ दा बढी यिक्तले
उपिनयम (५) बमोिजमको रकम वा घर वा जग्गा िवद्यालयलाई प्रदान गरे मा
य ता यिक्तह को िनणर्यबाट बढीमा दईु जनास मको नामबाट िवद्यालयको
नामाकरण गनर् र अ य यिक्तको नाम िवद्यालयमा देिखने गरी राख्न सिकने
छ।
(८) उपिनयम (५) र (६) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै
यिक्त, मारक वा ऐितहािसक चीजव तक
ु ो नामबाट िवद्यालयको नामाकरण
भएको िवद्यालयलाई कसैले जितसक
ु ै रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरे पिन
य तो िवद्यालयको नामाकरण पिरवतर्न गिरने छै न ।
तर य तो िवद्यालयलाई कुनै यिक्तले कक्षा कोठा थप गनर्, पु तकालय
भवन वा छात्रावास िनमार्ण गनर् रकम सहयोग गरे मा य तो कोठा वा भवनमा
सोरकम प्रदान गनेर् यिक्तको नामबाट नामाकरण गनर् सिकने छ ।
(९) यस िनयमबमोिजम िवद्यालयको नामाकरण स ब धी िनणर्य
नगरकायर्पालकाले गनेर् छ।
९०. राि ट्रय गान गाउनु पनेर् : िवद्यालय खल
ु ेको प्र येक िदनको प्रार भ र
िवद्यालयमा आयोजना गिरने िविभ न समारोहको सु वात राि ट्रय गानबाट
गनर्ु पनेर् छ ।
९१. झ डो ोलन गनर्ु पनेर् : िवद्यालयमा मनाइने प्र येक समारोहको प्रार भमा
राि ट्रय झ डो ोलन गनर्ु पनेर् छ ।
९२ . िवद्याथीर् तथा िशक्षकको पोशाक : (१) नगरपािलकाले नगर क्षेत्रिभत्र
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कायर्रत िशक्षकको लािग एकै िकिसमको, कम खिचर्लो, साधारण, राि ट्रयता
झ काउने र हावापानी सहु ाउँदो पोशाक तोक्न सक्ने छ ।
(२) यस नगरपािलका क्षेत्रिभत्रका िवद्यालयह ले िवद्याथीर्को लािग
एकै िकिसमको, कम खिचर्लो, साधारण, राि ट्रयता झ काउने र हावापानी
सहु ाउँदो पोशाक तोक्न सक्ने छ ।
छै न ।

तर िवद्यालयले पोशाक खिरद गनेर् थान वा पसल भने तोक्न पाउने
पिर छे द-१३
िवद्यालयको स पि सरं क्षणस ब धी यव था

९३. िवद्यालयको स पि को सरु क्षा : (१) िवद्यालयको नाममा रहेको स पि को
सरु क्षा गनेर् प्रमख
ु दािय व यव थापन सिमित र प्रधाना यापकको हुने छ ।
(२) सामदु ाियक िवद्यालयको नाममा रहेको उपिनयम (१) वमोिजमको
स पि को िववरण िशक्षा िवभागमा पठाउनु पनेर्छ र सो को लगत संकलन
तथा अ याविधक गनेर् िज मेवारी िशक्षा िवभागको रहने छ ।
(३)सामदु ाियक िवद्यालयको नाममा रहेको स पि को अ यािवधक
िववरण िशक्षा िवभागले वािषर्क पमा सावर्जिनक गनेर् छ ।
(४) िवद्यालय स पि संरक्षण स व धमा िशक्षा सिमितको काम,
कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम हुने छः
(क) िवद्यालयको नाममा प्रा भई दतार् हुन बाँकी रहेको जग्गा दतार् गनेर्
यव था िमलाउने,
(ख) िवद्यालयको नाममा रहेको स पि लाई अिधकतम फाइदा हुने काममा
प्रयोग गनर् यव थापन सिमितलाई िनदेर्शन िदने,
(ग) िवद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको आ दानी असल
ू उपर गनेर्
यव था िमलाउने,
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९४.
९५.
९६.

९७.

९८.

(घ) िवद्यालयको स पि कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने
यव था गनेर्,
(ङ) िवद्यालयको िवकास गनेर् काममा बाहेक िवद्यालयको नाममा दतार्
भएका जग्गा वा अ य स पि बेचिवखन वा वािम व ह ता तरण गनर्
निदने,
(च) िवद्यालयको जग्गा संरक्षण गनर् यव थापन सिमित तथा
प्रधाना यापकलाई सहयोग गनेर् ।
िवद्यालयको नामको जग्गा िबक्री गनर् वा िधतो राख्न नहुने : (१)
िवद्यालयको नामको जग्गा िबक्री वा िधतो राख्न पाइने छै न ।
िवद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनर् नहुने : (१) िवद्यालयको नाममा
रहेको जग्गा सट्टापट्टा गनर् पाइने छै न ।
िवद्यालयको नाममा स पि राख्नु पनेर् : (१) सामदु ाियक िवद्यालय र
शैिक्षक गठु ीको पमा स चािलत िवद्यालयले िवद्यालयको अचल स पि
िवद्यालयको नाममा रिज ट्रेशन पािरत गनर्ु पनेर् छ ।
(२) क पनीको पमा स चािलत सं थागत िवद्यालयले िवद्यालयको
अचल स पि क पनीको वािम वमा राख्नु पनेर् छ ।
िनजी शैिक्षक गुठीअ तगर्त गिरएको लगानी ह ता तरण गनेर्स ब धी
यव था: िनजी शैिक्षक गठु ी वा य ता गठु ीका स चालकले आ नो
लगानीको परू ै वा आिं शक िह सा िवद्यालय स चालनमा वाधा नपनेर् गरी
आ नो उ रािधकारीको पमा िनयक्त
ु गरे को गिु ठयारलाई प्रचिलत
काननू बमोिजम ह ता तरण गनर् सक्ने छ ।
िमनाहा िदन सक्नेः प्राकृ ितक िवपद् वा कावबु ािहरको पिरि थितले गदार्
सामदु ाियक िवद्यालयको स पि हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमािणत हुन
आएमा वीस हजार पैयाँस मको भए प्रधाना यापकको िसफािरसमा
यव थापन सिमितले, पचास हजार पैयाँस मको भए यव थापन सिमितको
िसफािरसमा प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तले, एक लाख पैयाँस मको भए
नगर प्रमख
ु ले िमनाहा िदन सक्नेछ ।सोभ दा बढी रकम िमनाहा िदनु परे मा
नगरकायर्पािलकाको िनणर्य अनसु ार िमनाहा िदन सक्ने छ ।
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पिर छे द १४
िवद्यालयलाई िदइने अनुदान तथा अ य यव था
९९. िवद्यालयलाई अनुदान िदने : (१) सामदु ाियक िवद्यालयलाई नेपाल
सरकार वा प्रदेश सरकार वा नगरपािलकाबाट िवद्यालयको लािग प्रा रकम
नगरकायर्पािलकाले वािषर्क कायर्क्रममा वीकृ त गराई िवद्यालय संिचत
कोषमा पठाउने छ ।
(२) िवद्यालयबाट प्रा बजेटसमेतलाई अ ययन गरी िवद्यालयलाई
देहायका आधारमा अनदु ान बाँडफाँट गनेर् छः–
(क) िवद्यालयको िवद्याथीर् संख्या,
(ख) िवद्यालयको िशक्षक संख्या,
(ग) िवद्यालयको परीक्षाको पिरणाम,
(घ) िवद्यालयको आिथर्क अव था ।
ङ) िवद्यालयले परू ा गनर्पु नेर् यनु तम पवू ार्धारह
(Prioritized Minimun Enabling Conditions PEMEC)
(३) अनमु ित प्रा सामदु ाियक िवद्यालयले दरब दी प्रा नगनेर् शतर्मा
र वीकृ त प्रा सामदु ाियक िवद्यालयले आफूलाई प्रा सबै िशक्षक दरब दी
िशक्षा िवभागमा िफतार् गरी िशक्षक लगायत िवद्यालय यव थापनका स पणू र्
पक्षह आफै ले गनेर्गरी िवद्यालयलाई प्रा हुने अनदु ान एकमु िलन चाहेमा
तोिकएको शतर्िभत्र िवद्यालय स चालन गनेर्गरी एकमु अनदु ान िदने यव था
गनर् सक्ने छ ।
(४) िवद्यालयको पवू ार्धार िवकास गनेर् प्रयोजनका लािग नगरपािलकाले
शतर् तोकी सावर्जिनक शैिक्षक गठु ीअ तगर्त स चािलत िवद्यालयलाईसमेत
अनदु ान िदन सक्ने छ ।
१००. स बि धत काममा खचर् गनर्ु पनेर्ः िवद्यालयलाई प्रा रकम जनु कामको
लािग खचर् गनर् िनकासा भएको हो सोही काममा मात्र खचर् गनर्ु पनेर् छ । खचर्
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हुन नसके को रकमको बारे मा िशक्षा िवभागलाई जानकारी गराउनु पनेर् छ ।
१०१. थानीय ोतबाट रकमको यव था गनर्ु पनेर् : (१) िवद्यालयले
िवद्यालयको भवन, फिनर्चर र अ य कायर्को लािग थानीय ोतबाट समेत
रकमको यव था गनर्ु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम थानीय ोतबाट भवन िनमार्णको लािग
रकम नपग्ु ने भएमा नगरकायर्पािलकाले जनसहयोगलाई प्रो साहन गनेर् गरी
सामदु ाियक िवद्यालयलाई आव यक रकम अनदु ान िदन सक्ने छ ।
(३) सं थागत िवद्यालयले उपिनयम (१) बमोिजमको कायर्को लािग
िवद्याथीर्बाट सहयोगको नाममा शु क उठाउन पाउने छै न ।
पिर छे द–१५
िवद्यालयको बजेट, आय ययको लेखा तथा अ य यव था
१०२. िवद्यालय सच
ं ालन सिं चत कोषको स चालन : (१) प्र येक िवद्यालयमा
िवद्यालयको स पणू र् आ दानीह ज मा गनेर् गरी एक िवद्यालय संचालन
संिचत कोष रहने छ ।
(२) िवद्यालयले संिचत कोषमा ज मा भएको रकम यव थापन
सिमितको िनणर्य बमोिजम खचर् गनर्ु पनेर् छ ।
(३) िवद्यालय कोषको स चालन यव थापन सिमितको अ यक्ष वा
सोही सिमितले तोके को यव थापन सिमितको सद य र प्रधाना यापकको
संयक्त
ु द तखतबाट हुने छ ।
(४) उपिनयम (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन मा यिमक
िवद्यालय कोषको स चालन प्रधाना यापक र लेखास ब धी काम गनेर्
कमर्चारीको संयक्त
ु द तखतबाट गिरने छ ।
(५) िवद्यालय कोषको िहसाब–िकताब लेखा राख्ने, बे जु फछर् यौट
गनेर् काम प्रधाना यापक र लेखा स ब धी काम गनेर् कमर्चारीको हुने छ ।
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(६) िवद्यालयको कायर् स चालनको लािग िवद्यालय कोषको
रकम िशक्षा िवभागले तोिकिदएको निजकै को कुनै बकमा खाता खोली ज मा
गनर्ु पनेर् छ ।
(७) िवद्यालयको स पणू र् खचर् िवद्यालय कोषमा ज मा भएको
रकमबाट यहोिरने छ ।
१०३. बजेट तयार गनेर् : िनयम १०१ मा जेसक
ु ै लेिखए पिन प्रधाना यापकले
प्र येक वषर् आगामी वषर्को बजेट तयार गरी शैिक्षक सत्र सु भएको एक
मिहनािभत्र यव थापन सिमितबाट वीकृ त गराई यसको एक प्रित िशक्षा
िवभागमा पेश गनर्ु पनेर् छ ।
१०४. िवद्यालयको आय ययको लेखाः (१) िवद्यालयको आय ययको लेखा
अनसु चू ी - २३ बमोिजमको ढाँचामा राख्नु पनेर् छ ।
(२) िवद्यालयको आय ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत
आव यक कागजात राख्ने काम िवद्यालयको लेखा स ब धी काम गनेर्
कमर्चारीको हुने छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम कागज प्रमािणत गराई राख्ने, राख्न
लगाउने िज मेवारी प्रधाना यापकको हुने छ ।
(४) उपिनयम (१) बमोिजमको आय ययको लेखा राख्दा िवद्यालयको
काम कारबाहीको वा तिवक ि थित थाहा हुने गरी मालसामानह को खिरद
िबक्री र िवद्यालयको नगदी, िज सी, जायजेथा, दािय व आिदको िव तृत
िववरण प पले खोलेको हुनपु नेर् छ ।
(५) िवद्यालयको नगदी, िज सी, जायजेथामा कुनै िकिसमको
िहनािमना, हानी–नोक्सानी वा लापरबाही हुन नपाउने गरी सरु िक्षत राख्ने र
सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दािय व प्रधाना यापकको हुने छ ।
(६) प्रधाना यापक र लेखा स ब धी काम गनर् िज मेवारी
तोिकएकोकमर्चारीले िवद्यालयको आय ययको प्रितवेदन िशक्षा िवभागले
तोके को अविधिभत्र चौमािसक पमा िशक्षा िवभागमा पठाउनु पनेर् छ ।
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१०५. लेखा परीक्षण गराउनेः (१) यव थापन सिमितको अ यक्ष र
प्रधाना यापकले प्र येक वषर् नगरकायर्पािलकाबाट िनयक्त
ु लेखा परीक्षकबाट
लेखा परीक्षण गराउनु पनेर् छ ।
(२) लेखा परीक्षणको िसलिसलामा प्रधाना यापकले िवद्यालयको
आय ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले मागेको बखत जाँ न िदनपु नेर्छ र
िनजले कै िफयत तलब गरे को कुराको यथाथर् जवाफ समेत सरोकारवालालाई
िदनु पनेर् छ ।
(३) िवद्यालयको आय ययको लेखा महाल मी नगरपािलकाबाट
खटाइएको कमर्चारीले जनु सक
ु ै बखत जाँचबझु गनर् सक्नेछ । यसरी जाँचबझु
गदार् खटी आएको कमर्चारीले माग गरे को िववरण देखाउनु प्रधाना यापक र
लेखाको िज मेवारी प्रा िशक्षक वा कमर्चारीको कतर् य हुने छ ।
(४) यस िनयम बमोिजम लेखापरीक्षकले िवद्यालयको लेखा परीक्षण
गनेर् िसलिसलामा अ य कुराका अितिरक्त िवद्यालयको आ दानी र खचर्का
बारे मा िवद्यालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह सँग छलफल गरी
आ नो प्रितवेदन तयार गनर्ु पनेर् छ ।
(५) यस कायर्िविध बमोिजम िवद्यालयसँग वाथर् रहेको यिक्तले वा
िवद्यालय यव थापनका अ यक्ष, सद य तथा प्रधाना यापकको निजकको
नातेदारले िवद्यालयको लेखा परीक्षण गनर् पाउने छै न ।
१०६. प्रितवेदन पेश गनर्ु पनेर् : लेखापरीक्षकले िवद्यालयको लेखा परीक्षण गरी
सके पिछ देहायका कुराह खल
ु ाई सो स ब धी प्रितवेदन तयार गरी
यव थापन सिमित र िशक्षा िवभागमा एक-एक प्रित पठाउनु पनेर् छः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सोिधएका र कै िफयत भएका कुराको जवाफ यथाशीघ्र भए नभएको,
पेश भएको आय ययको िहसाब िरतपवू र्क भए नभएको,
आय ययको े ता काननू बमोिजम राखे नराखेको,
िवद्यालयको आय ययको लेखा यथाथर् पमा देिखने गरी वासलात
दु त भए नभएको,
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(ङ) कुनै िशक्षक वा कमर्चारीले काननू िवपरीत कामकाज वा बेिहसाब गरे
नगरे को,
(च) िवद्यालयको कारोबार स तोषप्रद भए नभएको,
(छ) िवद्यालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा
खचर् लेखे नलेखक
े ो,
(ज) िवद्यालयको स पि दु पयोग गरे नगरे को,
(झ) लेखा परीक्षकले मनािसव र आव यक स झेको अ य कुरा ।
१०७. िवद्यालयको कामको सामािजक परीक्षण गनेर्: सामदु ाियक िवद्यालयले
शैिक्षक सत्र समा भएको ३ मिहनािभत्र आ नो कामको सामािजक परीक्षण
गरी िशक्षा िवभागमा प्रितवेदन पेश गनर्पु नेर् छ ।
१०८. बरबुझारथ गनेर् : (१) िवद्यालयको नगदी, िज सी मालसामानको लगत,
े ता राख्ने िज मा िलएको िशक्षक वा कमर्चारी स वा वा अ य कारणबाट
िवद्यालय छोडी जाने भएमा आ नो िज मा रहेको नगदी, िज सी मालसामानको
बरबझु ारथ सामा यतया २१ िदनिभत्र िवद्यालयमा गनर्ु पनेर् छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम बरबझु ारथ नगनेर् िशक्षक तथा कमर्चारीलाई
बरबझु ारथ नगरे स म स वा भएको िवद्यालयमा जान रमानापत्र िदइने छै न ।
साथै िनजले कुनै रकम वा मालसमान िहनािमना गरे को रहेछ भने सो बापतको
रकम िनजले पाउने जनु सक
ु ै रकमबाट असल
ू उपर वा सोधभनार् गिरने छ ।
पिर छे द– १६
िवद्यालयको वगीर्करण
१०९. िवद्यालयको वगीर्करण (१) िवद्यालयलाई अनसु चू ी–२४ मा उ लेिखत
आधारमा देहाय बमोिजम चार णे ीमा वगीर्करण गिरने छ ः–
क) “क” णे ीको िवद्यालय
ख) “ख” णे ीको िवद्यालय
ग) “ग” णे ीको िवद्यालय
घ) “घ” णे ीको िवद्यालय
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(२) उपिनयम (१) बमोिजम िवद्यालय वगीर्करण गनर्को लािग प्रमख
ु
िशक्षा अिधकृ तले आ नो संयोजक वमा िवद्यालय िनरीक्षक, स वि धत
बडा यक्ष र नगर िशक्षा सिमितको एक जना सद य रहेको एक सिमित गठन
गनेर् छ ।
(३) यस िनयम बमोिजम गिरएको वगीर्करणबाट त लो णे ीमा परे को
कुनै िवद्यालयले मािथ लो णे ीको िवद्यालयको लािग चािहने आधार परू ा
गरी सो णे ीमा रहन चाहेमा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तसमक्ष िनवेदन िदनु
पनेर्छ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजम िनवेदन परे मा उपिनयम (२) बमोिजमको
सिमितले सो िवद्यालयको थलगत िनरीक्षण गनेर्छ र िनरीक्षण गदार् य तो
िवद्यालयलाई मािथ लो णे ीको िवद्यालयमा कायम गनर् मनािसब देिखएमा
माग बमोिजम मािथ लो णे ीको िवद्यालयमा समावेश गनेर् छ ।
(५) यस िनयम बमोिजम गिरएको वगीर्करणबाट मािथ लो णे ीमा
परे को कुनै िवद्यालयको जाँचबझु गदार् सो णे ीको िवद्यालय हुनको लािग
चािहने आधार परू ा गरे को नदेिखएमा नगर प्रमख
ु तरीय िनणर्यबाट य तो
िवद्यालयलाई सो िवद्यालयले परू ा गरे को आधार हेरी त लो णे ीमा कायम
गिरने छ ।
तर यसरी िवद्यालयलाई त लो णे ीमा कायम गनर्ु अिघ स बि धत
िवद्यालयलाई आ नो सफाई पेश गनेर् मौकाबाट बि चत गिरने छै न ।
(६) यस िनयम बमोिजम िवद्यालय वगीर्करण स ब धमा भएको िनणर्य
उपर िच नबु ने िवद्यालयले सो िनणर्य भएको पतीस िदनिभत्र नगरपािलकामा
उजरु ी िदन सक्नेछ र सो उजरु ीका स ब धमा नगर प्रमख
ु तरीय िनणर्य अि तम
हुने छ ।
पिर छे द– १७
शु कस ब धी यव था
११० . िवद्यालयले िलन पाउने शु क तथा धरौटीः (१) िनशु क िशक्षा घोिषत
भएका िवद्यालय बाहेकका िवद्यालयले िवद्याथीर्सँग देहाय बमोिजम शु क र
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धरौटी िलन पाउने छ ः–
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)
ज)
झ)
ञ)

मािसक पढाई शु क,
खेलकूद शु क,
पु तकालय शु क,
गरीब िवद्याथीर् सहायता शु क,
भनार् शु क,
परीक्षा शु क,
थाना तरण प्रमाणपत्र शु क,
क यटू र िशक्षा शु क,
प्रयोगशाला शु क,
िवशेष प्रिशक्षण (जडु ो, कराँते, पौडी, घोडचढी, गायन, नृ य आिद)
शु क,
ट) पिरवहन शु क,
ठ) आवास शु क,
ड) भोजन शु क,
ढ) ममर्त सधु ार शु क,
ण) अ ययन भ्रमण शु क ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िवद्यालयले िलन पाउने शु कको रकम
िनयम १०९बमोिजम िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।
(३) िवद्यालयले उपिनयम (१) को ख ड (घ) बाहेकको अ य शु क
य तो सिु वधा उपयोग गनेर् िवद्याथीर्सगं य तो सिु वधा उपयोग गरे को समयमा
मात्र िलन सक्ने छ ।
(४) िवद्यालयबाट एक शैिक्षक सत्रमा बा मिहना भ दा बढी
अविधका लािग कुनै शु क उठाउन पाइने छै न ।
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(५) सं थागत िवद्यालयले िवद्याथीर्संग िलने बािषर्क शु क रकमको
बढीमा प चीस प्रितशत रकम िशक्षा अिधकारीको वीकृ ित िलई धरौटी
िलन सक्नेछ र य तो रकम िवद्याथीर्ले िवद्यालय छाडेमा तु तै िफतार् गनर्ु पनेर्
छ।
१११. शु कस ब धी यव थाः (१) िवद्यालयले िवद्याथीर्सगं िलने शु क
सामदु ाियक िवद्यालय र क पनी वा शैिक्षक गठु ीको पमा स चािलत
िवद्यालयको लािग छुटृाछुट्टै हुने छ ।
(२) िवद्यालयले शैिक्षक सत्र शु हुनु भ दा क तीमा दईु मिहनाअगावै
आगामी शैिक्षक सत्रको लािग िवद्याथीर्सगं िलने शु कको प्र तािवत दर
अनसु चू ी–२५ को आधारमा प्र तािवत गरी वीकृ ितको लािग नगरपािलकामा
पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम शु कको दर प्रा भएमा नगरपािलकाले
सो शु क अनसु चू ी–२५ को आधारमा तयार गरे नगरे को स ब धमा जाँचबझु
गरी सो अनु प भएको नदेिखएमा आव यक सश
ं ोधन गरी शु कको
अिधकतम दर वीकृ ित गनेर् छ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजम नगरपािलकाले वीकृ त गरे को शु कको
अिधनमा रही िवद्यालयले िशक्षक अिभभावक संघको कायर्कारी सिमितसंग
परामशर् गरी यव थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम शु क िनधार्रण गनर्ु
पनेर्छ ।
(५) उपिनयम (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िवद्यालयले
देहायका शु क एक शैिक्षक सत्रमा देहायमा लेिखए भ दा बढी िलन पाउने
छै न ः–
क) िनयम १०७ को उपिनयम (१) को ख ड (ख), ग), घ), ङ), च) र (छ)
बमोिजमको शु क िवद्याथीर्ले बझु ाउने दईु मिहनाको पढाई शु क
भ दा बढी,
ख) िनयम १०७ को उपिनयम (१) को ख ड (ज), झ), ञ) र (ढ)
बमोिजमको शु क िवद्याथीर्ले बझु ाउने दईु मिहनाको पढाई शु क
भ दा बढी,
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ग)

िनयम १०७ को उपिनयम (१) को ख ड (ण) बमोिजमको शु क
िवद्याथीर्ले बझु ाउने साधारणतया एक मिहनाको पढाई शु क
भ दा बढी ।
(६) शु क िनधार्रण गिरसके पिछ िवद्यालयले सो को जानकारी िशक्षा
िवभागमा तथा स वि धत वडा कायार्लयमा पठाई आ आ नो िवद्यालयका
सचू ना पाटीमा टाँस गनर्ु पनेर् छ ।
११२. स बि धत काममा खचर् गनर्ु पनेर् ः िवद्यालयले िवद्याथीर्सँग जनु कामको
लािग शु क िलएको हो सोही काममा खचर् गनर्ु पनेर् छ ।
११३. समयमा शु क बुझाउनु पनेर् ः िवद्यालयले तोके को समयमा िवद्याथीर्ले
िवद्यालयमा शु क बझु ाउनु पनेर् छ ।
११४. यस कायर्िविधमा लेिखएदेिख वाहेकका िवषयह आब यकताको आधारमा
कायर्पािलकाले िनमार्ण गनर् सक्ने तथा सँघीय/प्रदेश िशक्षा ऐन तथा
िनयमावलीमा लेिखएबमोिजम हुने छ ।
पिर छे द-१८
िविवध
११५. िशक्षक तथा िशक्षा क्षेत्रस वद्ध जनशक्तीको तािलमः तािलम तथा
प्रिशक्षणस ब धी यव था संघ र प्रदेशले यव था गरे अनु प हुने छ ।
तर यस िनयमले नगरपािलकाका िशक्षकलाई वीकृ त वािषर्क
कायर्क्रम वमोिजम तािलम िदन वाधा पनेर् छै न ।
११६. अितिरक्त िक्रयाकलाप स ब धी यव थाः (१) िवद्यालयह ले िशक्षा
सिमितले िनधार्रण गरे को मापद ड वमोिजम अितिरक्त िक्रयाकलाप सचं ालन
गनर्पु नेर् छ ।
(२) नगर कायर्पािलकाले वािषर्क कायर्क्रममा समावेश गरी अ तर
िवद्यालय प्रित पधार् मक अितिरक्त िक्रयाकलाप स चालन गनर् सक्ने छ ।
(३) अ तर िवद्यालय प्रित पधार् मक
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स चालन स वि ध थप यव था नगरकायर्पािलकाले िनधार्रण गरे वमोिजम
हुने छ ।
(४) िवद्यालयले उपिनयम (१ र २) बमोिजम अितिरक्त िक्रयाकलाप
स चालन गदार् देहायबमोिजमका प्रितयोिगतामा िवद्याथीर्ह लाई भाग िलन
लगाउनु पनेर् छ –
(क) िचत्रकला, मिू तर्कला र ह तकला प्रितयोिगता,
(ख) बाद्यबादन तथा सिं गत प्रितयोिगता,
(ग) नृ य प्रितयोिगता ,
(घ) नाटक प्रितयोिगता,
(ङ) वक्तृ व कला प्रितयोिगता,
(च) हािजरी जवाफ प्रितयोिगता,
(छ) िह जे प्रितयोिगता,
(ज) खेलकुद प्रितयोिगता,
(झ) सािहि यक गितिविध, कथा, किवता र िनव ध प्रितयोिगता,
(ञ) फूलबारी र कृ िषस बि ध प्रितयोिगता,
(ट) सृजना मक तथा अ वेषणा मक खालका प्रितयोिगता
(ट) अ य प्रितयोिगता,
(५) िवद्यालयले प्र येक शक्र
ु बारको दैिनक पठनपाठनको कायर् समा
भएपिछ िवद्याथीर्लाई अितिरक्त िक्रयाकलापको कायर्क्रममा सहभागी गराउनु
पनेर्छ । साथै प्र येक शक्र
ु वारसमेत िवद्यालय १० बजे देिख ४ बजे स म
संचालन हुनु पनेर्छ ।
११७. िवद्यालय िशक्षा सेवाको गठन, तह, ेणी िवभाजन र दरव दीस व धी
यव था: (१) िवद्यालय िशक्षा सेवाको गठन, तह, णे ी िवभाजन र
दरव दीस व धी यव था संघीय तथा प्रदेश िशक्षा ऐन तथा िनयमावलीवमोिजम
हुने छ ।
११८. िज मेवार रहने : (१) प्रधाना यापक नगरपािलका, िशक्षा सिमित, अिभभावक
एवं िवद्याथीर्प्रित िज मेवार र जवाफदेही हुनेछ । यसका लािग प्रधाना यापकले
आव यकताबमोिजम अिभभावक एवं िवद्याथीर्को िवचार सवेर्क्षण गनेर् छन् ।
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(२) प्रचिलत मापद डको पालना एवं गणु तिरय िशक्षाको लािग
िवद्यालय यव थापन सिमती र प्रधाना यापकले िशक्षा सिमितसँग
कायर्स पादन करार गनर्पु नेर् छ ।
(३) िशक्षक एवं कमर्चारी प्रधाना यापकप्रित िज मेवार हुनेछन् ।
िनजह ले गणु तरीय िशक्षाका लािग नगरकायर्पािलका, िशक्षा सिमित र
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले प्रचिलत काननु बमोिजम िदएका िनदेर्शन पालना
गनर्पु नेर्छ । अपेिक्षत शैिक्षक उपलि धका लािग िशक्षकह ले प्रधाना यापकसँग
कायर्स पादन करार गनर्पु नेर् छ ।
(४) िशक्षालाई मौिलक हकको पमा थािपत गनर् नगरकायर्पािलकाले
प्र येक िवद्यालयका लािग िनि त भौगोिलक क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको पमा
तोिकिदन सक्ने छ । य तो भौगोिलक क्षेत्र िभत्रका टुहुरा, अलपत्र परे का र
बेसाहारा तथा अित िवप नतामा परी िवद्यालय जान नसके का वा िवद्यालय
छोडेका बालवािलकालाई छात्रबृि वा िवशेष यव था गरी वा िनजका
अिभभावक वा संरक्षकलाई सघाई वालवािलकालाई िवद्यालयमा याउनु
नगरपािलका, िवद्यालय यव थापन सिमित र प्रधाना यापकको िज मेवारी
हुने छ ।
िवद्यािथर्लाई अपेिक्षत शैिक्षक उपलि ध हािसल हुनेगरी िसकाउने र
िटकाउने दािय व प्रधाना यापक र िशक्षकह को हुने छ ।
११९. सरं क्षकको भूिमका: वडा अ यक्ष आ नो वडािभत्रका िवद्यालयको
गणु तरीय िशक्षाका लािग प्रमख
ु संरक्षकको पमा रहने छ ।
१२०. शैिक्षक प्रमािणकरण स व धी कायर् :आ नो क्षेत्र िभत्रका िवद्यालयह ले
प्रदान गरे का प्रमाण पत्रह को िशक्षा िवभागको मौजदु ा अिभलेखका आधारमा
स यापन गनेर् कायर् गनर्ु स वि धत प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तको कतर् य हुने छ ।
१२१. खारेजी र बचाउः (१) यस कायर्िविधमा लेिखएदेिख वाहेकका िवषयह मा
संघीय तथा प्रदेश िशक्षा ऐन तथा िनयमावलीमा लेिखएबमोिजम हुने छ ।
(२) यस कायर्िविधलाई आधार मानी िवषयगत सिमितले
आव यकताको आधारमा अ य कायर्िविधह वनाई कायार् वयन गनर् सक्ने छ
.
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अनुसच
ू ी–१
(िनयम ३ सँग स बि धत)
िवद्यालय खो ने/कक्षा वा तह थप गनेर् अनुमितको लािग िदइने िनवेदन
ी प्रमुख िशक्षा अिधकृत यू,
महाल मी नगरपािलका, लिलतपरु ।
िवषय : िवद्यालय खो ने अनुमित स ब धमा ।
महोदय,
शैिक्षक सत्र ..................... देिख ...................... तहको िवद्यालय
खो न चाहेकोले अनमु ितको लािग देहायका िववरणह खल
ु ाई यो िनवेदन
गरे को छु ।
(क) प्र तािवत िवद्यालयको :
१. नामः
२. ठे गानाः महाल मी नगरपािलका.......वडा नं. ........... गाउँ/टोल
फोनः ................... याक्स नं. ..................................
३. िकिसमः
(१) सामदु ाियक
(२) सं थागत: (अ) िनजी शैिक्षक गठु ी
(आ) सावर्जिनक शैिक्षक गठु ी
४. अनमु ित िलन चाहेको तह र स चालन गनेर् कक्षाः
५. भिव यमा स चालन गनर् चाहेको तह र कक्षाः
(ख) प्र तािवत िवद्यालयको लािग पूरा गिरएको भौितक पूवार्धार :
१. भवनकोः
(१) संख्याः (२) क ची वा पक्की वा अधर् पक्की
(३) आ नै वा बहालमा वा सावर्जिनक
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२.
कोठाको
संख्या

कोठाको िववरणः
ल वाई

चौडाई

उचाई

याल
ढोकाको
अव था

३.

प्रकाश
व ीको
अव था

प्रयोजन

कै िफयत

फिनर्चरको संख्याः
(१) डे क...... (२) बे च...... (३) टेबल....... (४) दराज.......
(५) मेच........ (६) अ य ..........
४. खेलकूद मैदानको अव था र जग्गाः (रोपनी )
५. शौचालयको संख्या : (१) छात्रले प्रयोग गनेर् (२) छात्राले प्रयोग गनेर्
६. खानेपानीको अव थाः
७. पु तकालयको अव था तथा पु तकको संख्याः
८. प्रयोगशालाः
सामग्रीः
९. सवारी साधनको िववरणः
१०. शैिक्षक सामग्रीको िववरणः
(ग) िवद्याथीर् सख्
ं याः (प्र तािवत)

कक्षा
सख्ं या

घ) िशक्षक सख्
ं याः (प्र तािवत)
(ङ) आिथर्क िववरणः (प्र तािवत)
१. अचल स पि ः
२. चल स पि ः
३. वािषर्क आ दानीः
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४. आ दानीको ोतः
मािथ लेिखएका िववरणह ठीक साँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बमोिजम
सहुल
ँ ा बझु ाउँला ।
िनवेदकको–
सहीः
नामः
ठे गानाः
िमितः
सल
ं ग्न गनर्ु पनेर् कागजातह :
(१) गठु ी अ तगर्त िवद्यालय स चालन गनेर् भए शैिक्षक गठु ीको िवधानको
प्रितिलिप ।
(२) जग्गा वा भवन भाडामा िलने भए क तीमा पाँच वषर्स मको लािग घर
वा जग्गाधनीले बहालमा िदने स ब धमा भएको कबिु लयतनामा
स ब धी पत्र ।
(३) प्र तािवत िवद्यालयको क्षेत्रको शैिक्षक नक्सा ।
(४) स बि धत वडासिमितको िसफािरस ।
(५) कक्षा/तह थपको लािग भए स बि धत िवद्यालय यव थापन
सिमितको िनणर्य ।
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(क)
(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

(छ)

(ज)
(झ)
(ञ)

(ट)

अनुसच
ू ी–२
(िनयम ४ सँग स बि धत)
िवद्यालय खो नको लािग चािहने पूवार्धारह
कक्षा कोठाह सामा यतया नौ िफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट
बचाउ हुने िकिसमको हुनु पनेर्,
कक्षागत क्षेत्रफल आधारभतू िवद्यालयको हकमा प्रित िवद्याथीर् १.००
वगर् मीटर तथा मा यिमक िवद्यालयको हकमा १.२० वगर् मीटर भ दा
कम हुन नहुने,
अ यापन गराइने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकाशको यव थाको
साथै व थ हुनु पनेर्,
कक्षा कोठामा िवद्याथीर् संख्याको आधारमा फिनर्चरको यव था हुनु
पनेर्,
यथे व थकर खानेपानीको प्रव ध गनर्पु नेर्,
प्रारि भक बाल िशक्षा के द्र बाहेक अ य िवद्यालयमा छात्र छात्राको
लािग अलग अलग शौचालयको यव था हुनपु नेर् र प्र येक थप ५०
जना िवद्याथीर्को लािग एक क पाटर्मे ट थप हुनपु नेर्, मा यिमक तहमा
छात्रामैत्री शौचालय हुनपु नेर्,
पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, िशक्षक िनदेर्िशका सिहतको १ िवद्याथीर्
बराबर क तीमा २ प्रितका दरले पु तक उपल ध भएको पु तकालय
हुनु पनेर्,
िशक्षण िक्रयाकलापको लािग आव यकीय शैिक्षक सामग्रीह ज तैसेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गिणतीय सामग्री आिद हुनु पनेर्,
स पणू र् िवद्याथीर्ह एकै साथ उिभन सक्ने मैदान हुनु पनेर्,
प्रारि भक वाल िशक्षा के द्रमा घर बािहरका िक्रयाकलापह
स चालन गनर् पग्ु ने र अ य िवद्यालयका लािग भिलबल खे न
िम नेस मको खेल मैदानको यव था र खेल सामग्रीको यव था हुनु
पनेर्,
पाठ्यक्रम अनसु ारको िवज्ञान सामग्रीको यव था हुनु पनेर्,
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(ठ) सामदु ाियक िवद्यालयमा प्र येक कक्षामा सामा यतया देहाय बमोिजम
र सं थागत िवद्यालयमा सामा यता प्रितकक्षा क तीमा बीस जनादेिख
बढीमा चािलस जनास म र औसतमा तीस जना िवद्याथीर् हुनपु नेर्छ ।
(ड) सामदु ाियक िवद्यालयमा क तीमा देहाय बमोिजमको िशक्षकको
यव था हुनपु नेर्ः
मा यिमक तहको ०–१० कक्षाका लािग
– १४ जना
मा यिमक तहको ०–१२ कक्षाका लािग
– १६ जना
आधारभतू तहको ०–८ कक्षाका लािग
– ९ जना
आधारभतू तहको ०–५ कक्षाको लािग
– ४ जना
प्रारि भक बालिबकास के द्रको लािग
– २ जना
तर सं थागत िवद्यालयमा कक्षा िशक्षक अनपु ात यनू तम १:१.४ हुनु
पनेर्छ ।
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)

िवद्यालयमा प्राथिमक उपचार सामग्रीको यव था हुनु पनेर्,
आवासीय िवद्यालयको लािग आवास भवन हुनु पनेर्,
िवद्यालयको हाता पखार्ल वा बारले घेिरएको हुनु पनेर्,
भाडाको भवनमा िवद्यालयको स चालन गनेर् भए क तीमा पाँच वषर्
घर भाडा स ब धी स झौता भएको हुनु पनेर् ।
(द) िवद्यालयमा वालमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुनपु नेर् ।
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अनुसच
ू ी–३
(िनयम ५ को उपिनयम (३) सँग स बि धत)
िवद्यालय स चालन गनर् िदइने अनुमित
ी..............................
................................।
िवद्यालय खो ने स ब धमा िमित............................मा प्रा िनवेदन
उपर कारबाही हुदँ ा िशक्षा कायर्िविध, ..... को िनयम ४ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा
गरे को देिखएकोले िमित.....................शैिक्षक सत्र ................... देिख आधारभतू /
मा यिमक तहको .............कक्षास मको िवद्यालय स चालन गनर् यो अनमु ित
िदइएको छ ।
कायार्लयको छाप
अनमु ित प्रदान गनेर् अिधकारीको,–
सही :
नाम :
पद :
िमित :
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अनुसच
ू ी –४
(िनयम ७ को उपिनयम (१) सँग स बि धत)
िवद्यालयको वीकृितको लािग िदइने िनवेदन
ीमान् प्रमुख यू
महाल मी नगरकायर्पािलकाको कायार्लय,
प्रदेशनं. ३, लिलतपरु , नेपाल ।
िवषयः िवद्यालयको वीकृित स ब धमा ।
महाल मी नगर िशक्षा सिमितको िमित ..................को िनणर्यानसु ार
अनमु ित पाई खोिलएको यस िवद्यालयको वीकृ ित पाउन िन न िववरणह खल
ु ाई
यो िनवेदन गरे कोछु।
(क) िवद्यालयको :
१. नाम : ................
२. ठे गाना : महाल मी नगरपािलका .......... वडा नं. ..... गाउँ/
टोल
..................... फोन नं. ........ ....
.......... याक्स नं. ...........
३. अनमु ित प्रा गरे को तह र िमित :
आधारभतू तह
िमितः...............
मा यिमक तह
िमित :............
(ख) िवद्यालयको भौितक अव था :
१. भवनको
(१) संख्या :
(२) क ची/पक्की/अधर्पक्की
(३) आ नै/बहालमा/सावर्जिनक
२. कोठाको िववरण :
३. फिनर्चरको सख्ं याः
(१) डेक्स ....(२) बे च ......(३) टेबल
ु .........(४) दराज ........
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(५) मेच .... (६) अ य
४. खेलकुद मैदानको अव था र जग्गा (रोपनी वा िवगाहामा)
५. शौचालयको संख्या : मिहला÷पु ष
६. खानेपानीको अव था :
७. पु तकालयको अव था :
८. प्रयोगशालाको अव थाः
९. सवारी साधनको िववरण :
१०. शैिक्षक सामाग्रीको िववरण :
(ग) िवद्याथीर् संख्याः (कक्षागत पमा)
(घ) िशक्षकको सख्ं या :
(ङ) आिथर्क ि थितः
१. अचल स पि
२. चल स पि
३. वािषर्क आ दानी
४. आ दानीको ोत
मािथ लेिखएको यहोरा ठीक साँचो छ, झठ्ठु ा ठहरे काननू बमोिजम
सहुल
ँ ा बझु ाउँला।
िनवेदकको–

िवद्यालयको छाप

सहीः
नाम :
ठे गाना :
िमित :
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अनुसच
ू ी–५
(िनयम ७ को उपिनयम (३) सँग स बि धत)
िवद्यालयको वीकृित स ब धमा
ी.......................िवद्यालय,
................................।
यस िवद्यालयबाट िमित.................................मा िवद्यालय वीकृ त गनेर्
स ब धमा िदएको िनवेदन उपर कारबाही हुदँ ा िशक्षा कायर्िविध, ......... को िनयम-६
बमोिजमका शतर्ह पालन गरे को देिखएकोले कक्षा.........देिख कक्षा.........स म
िशक्षा प्रदान गनर् वीकृ ित प्रदान गिरएको छ ।
कायार्लयको छाप

वीकृ ित प्रदान गनेर् अिधकारीको,–
सही :
नामः
पदः
िमितः

104

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

अनुसच
ू ी–६
(िनयम ९ को उपिनयम (२) सँग स बि धत)
मुनाफा निलने गरी िवद्यालय स चालन गनर् पूरा गनर्ु पनेर् पूवार्धार
१.
२.
३.
४.

५.

प्रित कक्षा यनू तम ११ जना िवद्याथीर् हुनु पनेर्
िवद्याथीर्लाई आव यक पनेर् कक्षा कोठा, फिनर्चर, िपउने पानी, खेल
मैदान तथा पु तकालयको पयार् यव था भएको हुनु पनेर्,
आव यक िशक्षकको यव था भएको हुनु पनेर्,
पाठ्यक्रम िवकास के द्रले िनधार्रण गरे बमोिजमका िसकाई
उपलि धह परू ा हुने गरी िवद्यालय िशक्षण िसकाई कायर्क्रमको
तजर्मु ा गिरएको हुनु पनेर्,
म त्रालयले तोके बमोिजम अ य पवू ार्धार परू ा भएको हुनु पनेर् ।
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अनुसच
ू ी–७
(िनयम १० को उपिनयम (१) सँग स बि धत)
क पनी अ तगर्त स चािलत िवद्यालयलाई शैिक्षक गुठी अ तगर्त
स चालन गनर् िदइने िनवेदन
ीमान् प्रमख
ु यू
महाल मी नगरकायर्पािलकाको कायार्लय,
प्रदेशनं. ३, लिलतपरु , नेपाल ।
िवषय : शैिक्षक गुठी अ तगर्त िवद्यालय स चालन गनर् पाउँ ।
महोदय,

मैले / हामीले िन न िवद्यालय क पनी अ तगर्त स चालन गरे कोमा सो
िवद्यालय शैिक्षक गठु ी अ तगर्त स चालन गनर् चाहेकोले देहायका िववरणह खल
ु ाई
यो िनवेदन गरे को छु /छौ ।
१. िवद्यालयको :
(क) नाम :
(ख) ठे गाना..................... गाँउपािलका वा नगरपािलका वडा नं ............
२. िवद्यालय स चालन भएको िमित :
३. िनजी वा सावर्जिनक कुन शैिक्षक गठु ी अ तगर्त िवद्यालय स चालन
गनर् चाहेको हो ? सो यहोरा :
४. अ य आव यक कुराह :
मािथ लेिखएका िववरणह ठीक साँचो छ झट्टु ा ठहरे काननु बमोिजम
सहुल
ँ ा बझु ाँउला ।
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िनवेदककोः
सही :
नाम :
ठे गाना :

िमित :

िनवेदन साथ सल
ं ग्न गनर्ु पनेर् कागजातह :
(१) शैिक्षक गठु ीको पमा िवद्यालय स चालन गनर् आपि नभएको
क पनी रिज ारको कायार्लयको पत्र
(२) क पनीका स चालक तथा यव थापन सिमितको िनणर्य ।
(३) क पनीको प्रव धपत्र तथा कायर्िविधको प्रितिलिप ।
(४) प्र तािवत शैिक्षक गठु ीको िवधान ।
(५) िनवेदकको नागिरकताको प्रितिलिप ।
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अनुसच
ू ी–८
(िनयम १० को उपिनयम (३) र िनयम ११ को उपिनयम (४)सँग स बि धत)
क पनी अ तगर्त स चािलत िवद्यालयलाई शैिक्षक गुठी अ तगर्त
स चालन गनर् िदइने वीकृित
ी ...............................िवद्यालय
............................................।
िवषय : शैिक्षक गुठी अ तगर्त िवद्यालय स चालन गनेर् वीकृित
िदइएको स ब धमा ।
यस िवद्यालयले िमित.................... मा शैिक्षक गठु ी ( सावर्जिनक/िनजी )
अ तगर्त स चालन गनेर् वीकृ ितको लािग िदएको िनवेदन उपर कारवाही हुदँ ा यस
कायार्लय/म त्रालयको िमित ................... को िनणर्यानसु ार यस िवद्यालयलाई
शैिक्षक गठु ी (सावर्जिनक/िनजी) को पमा स चालन गनर् वीकृ ित प्रदान
गिरएको छ ।
कायार्लयको छाप :

वीकृ ित प्रदान गनेर् अिधकारीको–
सही :
नाम :
पद :
कायार्लय :
िमित :
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अनुसच
ू ी—९
(िनयम ३९ सँग स वि धत )
िवद्यालय स चालनका लािग िदइने िनवेदन
ीमान् प्रमख
ु यू
ी महाल मी नगरकायर्पािलकाको कायार्लय,
लिलतपरु ।
िवषयः पूवर्प्राथिमक िवद्यालय स चालन गनर् अनुमित पाउँ ।
शैिक्षक सत्र .................... देिख िशशु याहार के द्रिक डर गाडेर्न/ म टे री/
पवू र् प्राथिमक िवद्यालय स चालन गनर् अनमु ित पाउन अिभभावक/ समदु ाय/
िवद्यालय यव थापन सिमितको िमित ..............................को िनणर्यअनसु ार
तपिशलका िववरण र कागजात सल
ं ग्न गरी यो िनवेदन पेश गरे को छु /छौ ।
(क) प्र तािवत िवद्यालयको,
१.
२.

नामः ..............................................................
ठे गानाः................ वडा नं. ........सडकको नाम ....................
घर नं. ........... टोल........... ...............फोन नं........................
३. (क) सेवा पर्ु याउने बालवािलकाको सङ्ख्या (उमेर समहू समेत) ...
.....................
(ख) स चालनको लािग सहमित िदने निजकको २ वटा िवद्यालयको (भए
स म सामुदाियक िवद्यालय),
१.

नामः............................... २. नामः ................................
ठे गानाः ........................... ठे गाना ः ..............................
फोन नं. ............................ फोन नं...............................
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(ग) स चालनको लािग िज मेवारी िलने यिक्त वा सध
ं स थाको
िववरण ः
नामः. ................................ नाम ...................................
ठे गानाः ................................ ठे गाना ः ...........................
फोन नं. ............................... फोन नं................................
(घ) प्र तािवत िवद्यालयको भौितक पूवार्धारह ः
१.

२.
३.

४.

५.
६.

भवन ः...........................
अ) कोठा ................ आ) क ची /पक्की
इ) के ले बनेको .................. ई) भाडा, आ नै वा सावर्जिनक
फिनर्चरको िववरण ः ...........................................
खेलकुद मैदानको क्षेत्रफल......
अ) आ नै
आ) भाडामा
इ) सावर्जिनक
ई) अ य
शौचालयको अव थाः
अ) भवन सङ्ख्या ः
आ) कोठा सङ्ख्या ः
इ) क ची÷पक्की ः
ई) पानीको यव थाः
उ) सरसफाइको यव थाः
खानेपानीको यव थाः
पाठ्यसाम्रगीको यव थाः
110

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

अ)
आ)
इ)
ई)
७. आिथर्क िववरणः
अ) अचल स पितः
आ) चल स पितः
इ) अ य ः
८. आ दानीको ोतको यव थाः
९. अ य कुनै िववरण भएः
िवद्यालयको छाप
िनवेदकको सही.......
नामः.......................
ठे गानाः.........................
फोन नं.......................
िमित ........................
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अनुसच
ू ी—१०
(िनयम ४० उप–िनयम (१) सँग स वि धत )
आव यक कागजातह
(क) आफूले बालवािलकालाई उपल ध गराउन प्र ताव गरे का सेवा सिु वधाह ।
(ख) आफूले स चालन गनेर् िवद्यालयमा भनार् हुन आउने बालवािलकाह को उमेर
समहू ।
(ग) अिभभावकह सँग गिरएको छलफल र बैठकको िनणर्य उतार ।
(घ) भवनिभत्र र भवनबािहर बालवािलकाह लाई उपल ध गराइने सिु वधा तथा
िसकाइ प्रकृ या ।
(ङ) विन प्रदषु ण, िछमेकीह बाट हुन सक्ने प्रदषु ण तथा अवरोध, फोहोर मैला
यव थापन, ढल िनकास प्रब ध आिद बारे यव थापकीय योजना र यसबाट
प्रितकूल प्रभाव नपनेर् सिु नि तता ।
(च) िवद्यालय स चालन गनेर् थानको िववरण ।
(छ) प्र तािवत िवद्यालयको िवधान/कायर्िविधको प्रितिलिप ।
(ज) पढ्ने बालवािलका र सहजकतार् /िशक्षकको िववरण ।
(झ) स चालक/ह को नागिरकताको छाँयाप्रित ।
(ञ) क पनी पाफर् त िवद्यालय स चालन गनेर् भए क पनीको प्रब ध पत्र र
िनयमावलीको छाँया प्रित ।
(ट) सहकारी माफर् त स चालन गनेर् हो भने सं थाको िविनयमावलीको छाँयाप्रित,
र डीिभजन सहकारी कायार्लयको सहमित पत्र ।
(ठ) क पनी बाहेक प्रचिलत नेपाल काननू बमोिजम अ य कुनै िनकाय वा
सं थाबाट िवद्यालय स चालन गनेर् उद्धे य राखी दतार् वा अनमु ित िलएको
भए सोस ब धी कागजातह को छायाप्रित ।
(ण) आ नो घर जग्गामा िवद्यालय स चालन गनेर् भएमा जग्गा धनी प्रमाणपजु ार् ,
नक्सा प्रमाण पत्र र पािरत नक्सा तथा िनमार्ण स प न प्रमाण पत्रको छाँया
प्रित ।
(त) िवद्यालय घर भाडामा स चालन गनेर् भएमा कि तमा ५ बषर् स मको लािग घर
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(थ)

(द)

(ध)
(न)
(प)

धनीसँग घरभाडाको करार संझौता गरे को कागजात ।
बालवािलका स वि ध ऐन, िनमय तथा अ य काननू ह िवपिरत कायर् नगिरने,
बाल िहँसा, शोषण, अपराध हुन निदने, बालमनोिवज्ञान िवपिरत कायर् नगिरने,
यातना निदइने, बाल मनोिवज्ञानमा आधािरत बाल िवकासलाई प्रवधर्न गनर्
तािलम प्रा जनशिक्त पिरचालन गरी िवद्यालय स चालन गनेर्छु भ ने
प्रितवद्धता-पत्र ।
िवद्यालय स चालन गनर् लाग्ने कुल खचर् (पँजू ीगत लगानी, ममर्त सँभार खचर्,
स चालन खचर्, सरु िक्षत कोषको यव था ) उ लेख गरी तयार गिरएको
िव ीय िववरण-पत्र । स चालन खचर् अ तरगत भाडा, शैिक्षक सामग्री,
प्रशासिनक खचर् तथा कमर्चारीको पािर िमक खचर्ह को अलग अलग
िववरण उ लेख गनर्ु पनेर्छ ।
िवद्यालयमामा काम गनेर् जनशिक्तह र उनीह को शैिक्षक योग्यता र
िवषयगत तािलम िलएको प्रमाण पत्रह को छाँया प्रित ।
वीकृ ित माग गिरएकै प्रकार र प्रकृ ितका िवद्यालय वरपर भए कि तमा २ वटा
निजकको िवद्यालयको नाम र स चालन भएको थानको नक्सासिहतको
िववरण ।
बालमैत्री पवू ार्धार सचू कह को िववरण, यनू तम मापद ड, िवद्यालय
स चालन गिरने भवन तथा अ य संरचनाह सरु िक्षत रहेको यहोराको
इि जिनयर वा इि जिनयिरङ्ग परामशर् सेवा प्रदायक सं थाको िसफािरस पत्र
तथा सो यहोरा झ काउने फोटोह ।
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अनुसच
ू ी—११
(िनयम ४० को उप–िनयम (२) सँग स वि धत )
पूवार्धारह
(क) कक्षा कोठाह सामा यतया नौ फीट उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने
िकिसमको बालमैत्री हुनपु नेर् ।
(ख) कक्षागत क्षेत्रफल प्रित िवद्याथीर् १.५ वगर् मीटर भ दा कम हुनु नहुने ।
(ग) अ यापन गराइने कक्षाकोठामा हावाको प्रवाह, प्रकासको यव थाको साथै
उिचत सरसफाइ र व थ वातावरण हुनपु नेर्
(घ) बालवािलका ब नका लािग चकटी तथा कापेर्टको समिु चत यव था
ंहुनपु नेर् ।
(ङ) बालवािलकालाई लेखपढ गनर् उिचत भइू टेबल र आराम र मनोर जन गनर्
उिचत सामग्रीको यव था हुनपु नेर् ।
(च) बालवािलकाका लािग खेलकुद र शैिक्षक साम्रगीको यव था हुनु पनेर्छ ।
(छ) पयार् र व थकर खाने पानीको प्रब ध हुनु पनेर्छ ।
(ज) उपयक्त
ू थानमा बालवािलकाका जु ा, झोला र िटिफन\खाजाको बट्टा राख्ने
र्याक, दराजको यव था हुनपु नेर् छ ।
(झ) एउटा कक्षा कोठामा बढीमा २० जना बालवािलकाह मात्र राख्ने यव था
हुनपु नेर् छ ।
(ञ) मख्ु य िवषयह का लािग आव यिकय शैिक्षक सामग्रीह सिहतको छुट्टा छुट्टै
िवषयगत कुनाको यव था गरे को हुनपु नेर्छ ।
(ट) िशक्षण िक्रयाकलाप स चालनका लािग शैिक्षक िभ पे ाटी र अ य शैिक्षक
सामग्रीह प्रदशर्न पाटीर्को यव था हुनु पनेर्छ ।
(ठ) िवद्यालय पिरसरको घेराबेरा र सरु क्षा प्रब ध हुनपु नेर् छ ।
(ड) बािषर्क शैिक्षक पात्रो र सचू ना पाटीह को प्रब ध हुनपु नेर् छ ।
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अनुसच
ू ी—१२
(िनयम ४० को उप–िनयम (३) सँग स वि धत )
िवद्यालय अनुगमन फारमको ढाँचा
१.
२.
३.
४.
६.

७.

अनगु मन गिरएको िवद्यालयको नामः...............................................
िवद्यालयको ठे गानाः ...........................................................
प्रमख
ु यव थापकको नामः..................................................
स पकर् नं. ........................... ५ . अनगु मन िमितः...........................
अनगु मन िववरण ः
(क) सरु िक्षत बालमैत्री िवद्यालय भवन ः
(ख) उपयक्त
ु कक्षा कोठा ः
(ग) िपउन योग्यखानेपानी ः
(घ) बाल उपयोगी फिनर्चर ः
(ङ) उपयक्त
ु खेल मैदान ः
(च) उमेर अनसु ारको खेल सामग्री ः
(छ) पोषणयक्त
ु खाना खाजाको यव था ः
(ज) वा य परीक्षण स बि ध उपयक्त
ु यव था ः
(झ) बाल पु तकालयको यव था ः
(ञ) तािलम प्रा िशक्षक तथा आयाको यव था ः
(ट) यनू तम मापद डह ः
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)
(उ)
खेल मैदानको क्षेत्रफल र अव थाः
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८.

९.

१०

११.

अ यः
१२.
१३.

(अ) आ नै (आ) भाडामा (इ) सावर्जिनक (ई) अ य
शौचालयको अव था ः
(अ) सङ्ख्या ः .................... (आ) क ची/पक्की ..........
(इ) पानीको यव था ः.....................
(ई) सरसफाइको अव था ...............................................................
खानेपानीको यव था ः
(अ) बोके र याउने (आ) धाराबाट (इ) बोटल(िमनेरल) जार (ई) पयार् वा
अपयार्
पाठ्य सामग्री, िसकाइ सामग्री, स दभर् सामग्रीह को अव था ः
(अ).......................................................
(आ) ....................................................
(इ)........................................................
(ई) ......................................................
आिथर्क िववरणः
(क) चलस पित...........................
(ख) अचल स पित ......................................
...................................................................
....................
.................................................................................................
.................................................
आ दानीको ोतह ः ....................................................................
बालमैत्री पवू ार्धारह ः
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)
(उ)
(ऊ)
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१४. िवद्यालयको यनू तम मापद डः
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)
(उ)
(ऊ)
१५. अ य कुनै िववरणह भएः
मािथ उ लेिखत िववरण ठीक छन।् झठु ा ठहरे काननु बमोिजम सहुल
ँ ा/
बझु ाउला भनी
सं थाको छाप
िनवेदकको सही/ह ताक्षर ........................
नामः......................................
ठे गानाः.......................................
िमितः.........................................
संलग्न कागजातह ः ...........................
अनगु मन तथा मू याङ्कनका क्रममा देिखएका यस िनदेर्िशका
प्रितकुलका कुनै त य/त याङ्क वा अव था फे ला परे मा वा अित गणु ा मक
रहेमा यस िववरणमा थप ढाँचा बनाई उ लेख गनर् वा बँदु ागत पमा यहोरा
खल
ु ाउन सिकनेछ । प्रितवेदनमा अनगु मन मू याङ्कन गनेर् सिमितका
सद यह ले नाम लेखी ह ताक्षर गरी पेश गनर्पु नेर् छ ।
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अनुसच
ू ी—१३
(िनयम ४० उप–िनयम( ४ ) सँग स वि धत )
सं थागत िवद्यालयले राख्नु पनेर् धरौटी तथा द तुर
क.

ख

पूवर्प्राथिमक िवद्यालय
१.

पवू र्प्राथिमक िवद्यालय (१ बषेर्) धरौटी राख्नपु नेर् रकम . १,००,०००.।-

२.

पवू र्प्राथिमक िवद्यालय (२ बषेर्) धरौटी राख्नपु नेर् रकम . १,५०,०००.।-

३.

पवू र्प्राथिमक िवद्यालय (३ बषेर्) धरौटी राख्नपु नेर् रकम . २,००,०००।-.

४.

िवद्यालय दतार्/अद्याविधक शु क रकम .१०,०००।-.

५.

िवद्यालय नवीकरण रकम (प्र येक बषर्) .५,०००।-

सं थागत िवद्यालयस ब धी
१)

िवद्यालय दतार्/अद्याविधक शु क .२०,०००।-

२)

िवद्यालय नवीकरण शु कः(क) ५०० भ दा कम िवद्याथीर् भएमा - .१०,०००।(ख) ५००-१,००० स म िवद्याथीर् भएमा - .२०,०००।(ग) .१,००० भ दामािथ िवद्याथीर् भएमा - .३०,०००।-

३)

धरौटीः- क्रमशः १-३, १-५, १-८, १-१०, १-१२, को लािग
क्रमशः .२,००,००० .२,५०,०००।- .३,००,०००।- .४,००,०००।र .५,००,०००।-

४)

प्र येक कक्षा थप १-८ स म .१०,०००|- र ९-१२ को .२०,०००।-
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अनुसच
ू ी—१४
(िनयम ४० को उप–िनयम (४ ) सँग स वि धत )
अनमु ित / वीकृ ितको ढाँचा
च.नं.
िमित........................
ी महाल मी नगरपािलकाको कायार्लय,
लिलतपरु ।
िवषयः अनुमित/ वीकृित स ब धमा
ी ...................................
........................................... ।
तपाईले िशशु याहार के द्र/िक डर गाडेर्न/म टे री/ पवू र् प्राथिमक िवद्यालयको कक्षा
स चालन गनेर् स ब धमा यस महाल मी नगरपािलकामा िदनु भएको िनवेदन उपर
कारबाही हुदँ ा महाल मी नगरपािलकाको “महाल मी नगरपािलकामा िवद्यालय
िशक्षा सचं ालन‚ यव थापन तथा िनयमन कायर्िवधी, २०७४” अनसु ारको पवू ार्धार
परू ा गरे को र यस नगरपािलकाको नक्साङकनमा परे कोले शैिक्षक सत्र...............
देिख लागू हुनेगरी महाल मी नगरपािलकावडा नं.........ि थत ..........................
ठाँउको ..................... सडकमा जोिडएको घर नं.........को घरमा िवद्यालय
स चालन गनर् यस नगरपािलकाको िमित........................िनणर्यअनसु ार अनमु ित/
वीकृ ित प्रदान गिरएको छ ।
कायार्लयको छाप

अनमु ित प्रदान गनेर् अिधकारीको
सही...........................
नामः............................
पद.............................
िमितः.............................

बोधाथर्ः ी ...................................... ोतके द्र,
........................................, लिलतपरु ।
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अनुसच
ू ी—१५
(िनयम ४० को उप–िनयम (५ ) सँग स वि धत )
प्रितबद्धता पत्र
म/हामी................................................................ िन न प्रितबद्धताह पणू र्
पमा पालना गनेर् छु/छौ ।
(क) िवद्यालयसँग स वि धत ऐन, िनयम तथा 'महाल मी नगरपािलकामा िवद्यालय
िशक्षा सचं ालन, यव थापन तथा िनयमन कायर्िविध- २०७४' पणू र् पमा
पालना गनेर्छु ।
(ख) नगरपािलकाले समय समयमा स बि धत सिमित माफर् त िदएका िनदेर्शनह ,
सझु ावह तथा पिरपत्र, पत्राचारह को पणू र् पमा पालना गनेर्छु ।
(ग) प्र येक बषर् तोिकएबमोिजम कर, द तरु बझु ाई िवद्यालय नवीकरण गनेर्छु ।
(घ) िवद्यालयका जनशिक्तको क्षमता िव तार र शैिक्षक गणु तर बृिद्ध गनेर् कायर्
गनेर्छु ।
द तखतः...............
नामः.....................
पदः..........................
िमितः..........................
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अनुसच
ू ी– १६
(िनयम ४५ सँग स वि धत)
पूवर् प्राथिमक िवद्यालयस ब धी थप मापद डह ः
(१) िवद्यालय बालवािलकाको घरबाट बढीमा २० िमनेटको पैदल दरू ीको पँहुचमा
हुनु पनेर् छ ।
(२)

कोठा बालवािलकाको वा य अनक
ु ु ल तापक्रम भएको हुनु पनेर्छ साथै
िवद्यालय स चालन गनेर् भवनको चारै ितर खल
ु ा र अ य घर नजोिडएको
शा त, उ यालो तथा दोहोरो हावा बहन सक्ने हुनु पनेर् छ । यालमा िग्रल
राखेको हुनु पनेर् छ ।

(३)

कोठाको क्षेत्रफल बालवािलकाको लािग वत त्र पले ब न, च न, खे न
तथा सु न पग्ु ने हुनक
ु ा साथै भवनमा पयार् पािकर् ङ सिु वधा, थानीय
मािनसह का लािग सहज तिरकाले आवत जावत गनर् मागर् भएको हुनु पनेर्
छ । िवद्यालय भवन आसपासमा पेट्रोलप प, मख्ु य सडक, बसपाकर् ,
खल
ु ाम च, वाचनालय, कलकारखाना तथा ट्रािफक जोिखम नभएको
थलमा हुनु पनेर् छ ।

(४) िवद्यालय इनार , पोखरी िभर, खोला, फोहोर संकलन के द्र, बसपाकर् , वनी
प्रदषु क उद्योग ध दा, हवाइ मैदानबाट क तीमा ५०० मीटरको दरू ीमा हुनपु नेर्
छ।
(५) ३ बषर् मिनका
ु ् बालवािलकाह को लािग अिनवायर्तः भँइु तला र ४-५ बषर्का
बालवािलकाह को लािग बढीमा पिहलो त ला स ममा कक्षाकोठा
स चालन हुनपु नेर् साथै सहज तिरकाले तलमािथ आवत—जावत गनर् सक्ने
भ¥याङ्ग हुनपु नेर् छ ।
(६) भवनले ओगटेको जिमनको भागको कि तमा दईु ितहाई खाली जिमन
खेलमैदानको पमा हुनपु नेर् छ ।
(७) बालवािलकाको उमेर सहु ाउँदो शौचालय हुनु पनेर् छ । शौचालय
बालवािलकाको सङ्ख्या अनसु ार र बालकह तथा वािलकाह को लािग
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छुट्टा छुट्टै हुनक
ु ो साथै अिनवायर्त साबनु , माल, पानी ट्वाइलेट पेपर, िनयिमत
सफा सग्ु घर गनेर् सरसामानह तथा िनयिमत सरसफाई गनेर् प्रब ध हुनपु नेर् छ ।
(८) प्र येक कक्षा कोठामा कि तमा ५ जनाको ४ वटा सानो सानो र १५ देिख २०
जना बालवािलकाह को ठूलो समहू वत त्र पले ब न, च न, खे न, ना न,
घेरामा बसेर छलफल गनर् उपयक्त
ु ठाउँ रहेको हुनु पनेर् छ ।
(९) प्र येक कक्षा कोठामा उपयक्त
ु शैिक्षक सामग्रीह , िसकाई सामग्रीह ,
पाठ्यपु तकह (िचत्र अिं कत कि तमा ५० पु तक सिहत अ य पु तकह ),
बालवािलकाह को यिक्तगत सामान छुट्टा छुट्ट् ै राख्ने गरी रयाकको प्रब ध
गरे को हुनपु नेर् छ ।
(१०) बालवािलकाह ले तयार गरे को शैिक्षक सामग्रीह तथा कृ याकलापह सबै
बालवािलकाह ले देख्ने गरी बालवािलकाह को आँखाको लेवलमा
िभ ामा टाँ नु पनेर्छ । िभ ामा रािखएको पाटीको आकार र झु डाइने थान
बालवािलकाह को सहज पँहुचमा हुनपु दर्छ ।
(११) िसकाईको लािग प्रयोग गनेर् पो र या िचत्र राख्नको लािग बालवािलकाह को
आँखाको उचाईमा रहने गरी एउटा नरम पाटीको यव था हुनु पनेर् छ ।
(१२) बालवािलकाह को लािग पयार् खेल सामग्री कक्षामा नै हुनपु नेर् छ ।
(१३) कायार्लय कोठा, कपडा फे नेर् कोठा , िवरामी आराम कक्ष, प्राथिमक उपचार
कक्ष, नहु ाउने कोठा, कपडा धनु े, भाँडा मा ने, खाना पकाउने ज ता भौितक
संरचनाह भवन िभत्र अलग्गै हुनु पनेर् छ ।
(१४) हातहितयार, औषधी, िकटनाशक औषधीह तथा बालवािलकाह को लािग
हािनकारक हुने संरचनाह उनीह को पहँुच नहुने गरी राख्नु पनेर् छ ।
(१५) िसकाईको मा यम अिभनय, खेलकुद, मनोर जन, िसजर्ना मक
िक्रयाकलापह , वावल वन िसकाई, िवज्ञान िसकाई, तथा अ यासजनक
आव यक िसकाई सामग्रीह प्र येक कक्षा कोठामा यव था गनर्पु नेर् छ ।
(१६) कक्षा कोठाको िसकाईको मा यम, गीत, कथा, िचत्र, अ य िक्रयालापह उमेर
समहु अनसु ारको दैिनक कायर्लाितकाको प्रब ध गिरनु पदर्छ साथै खेल, बाल
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गीत, कथा, कुराकानी, अवलोकन, िचत्र, नाटक ज ता िक्रयाकलापह बाट
अवधारणागत पमा प गिरनपु दर्छ ।
(१७) प्राथिमक उपचारको लािग आव यक औषिधह , वा य चौकीबाट
उपल ध गराईने िनयिमत वा य सेवा सिु नि त गिरनपु दर्छ । खाजा तथा
खाना उपल ध गराउने बारअनसु ारको व थ तथा वा यबद्धर्क खाना
खाजाको िववरण (उमेर अनसु ार)यिकन गरी अिभभावक समेतलाई उपल ध
गराउनपु नेर् छ ।
(१८) बालवािलकाह लाई िसकाई िक्रयाकलापह मा सिक्रय सहभागी गराउन
वा तिवकता झ काउने खालका पतू ली, लक, मािनस, पश,ु घर, चरा,
वा य चौकी, िवद्यालयप, टाँक, तनु ा, चेन, तराज,ु माटो, वालवु ा, काठका
टुक्राह , कागजका टुक्राह , फूल, भाँडा वतर्न, लगु ाफाटा, बाजागाजा,
सागस जी, फलफूल, माछा, भा छाका सामानह , रबर बल, बाँसका टुक्राह ,
मकै को खो टाह , िविभ न िकिसमका गेडागडु ीका िबयाँह , निरवलको
खपडा, ल सीका िबयाँ आिद खेलौनाह को िनयिमत प्रयोग गनेर् यव था
िमलाउनपु नेर् छ ।
(१९) भनार् पिु तका, दैिनक हािजर पिु तका (कमर्चारीह र बालवािलकाह को
लािग अलग अलग), बैठक पिु तका, वा य पिु तका, प्र येक
बालवािलकाको लािग र िशक्षक कमर्चारीह को लािग १/१ वटा यिक्तगत
फाइल तथा पवू र् लेखन अ यास पिु ् तका हुनपु नेर्छ । अिभभावकह तथा
अनगु मनकतार्ह को लािग अलग अलग आग तक
ु तथा िनरीक्षण पिु तका
अिनवायर् पमा राख्नु पनेर् छ ।
(२०) बालवािलकाह लाई खे न उपयु क्त
ु खेल सामग्रीह ज तै िच लेटी, टायर
टनेल, िढिक याउँ, िपङ, भर्याङ्ग, बलह , ि किपङ, आिद हुनु पनेर्छ ।
घेराले बारे को चौर, बोट िव वा, फूलबारी भएको बगेचा हुनपु नेर् छ ।
(२१) िवद्याथीर् अिभलेख, आ दानी खचर् अिभलेख, िवद्याथीर् प्रगित अिभलेख,
तथा अ य अिभलेखह यवि थत पमा राख्ने प्रब ध गिरनपु नेर् छ ।
(२२) बालवािलकाह बीचमा एक आपसमा सबै-सबै सँग समान िमत्रवत स व ध
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राख्न हरे क िदन फरक—फरक समहू मा ब ने, खे ने, िसक्ने वातावरण बनाई
सबैसँग सबैको घल
ु िमल, ससु व ध र सहयोगी बनाउने कायर्क्रम हुनपु नेर् छ ।
(२३) िवद्यालयले मािसक प्रगती प्रितवेदन तयार गरी अिभलेख राख्ने ३ ÷३
मिहनामा ोतके द्र माफर् त नगरपािलकामा पेश गनर्ु पनेर् छ ।
(२४) प्र येक वषर्को शैिक्षक कायर्क्रम प्रार भ हुनपु वू र् कायर्रत जनशिक्तले कि तमा
३ िदनको पनू तार्जगी तािलम िलने यव था िवद्यालयले नै िमलाउनु पनेर्छ र
यसको अिभलेख राख्नपु नेर् छ ।
(२५) फोहोर मैला तथा ढल यव थापनको तिरका फाहोरमैला यव थापन ऐन
तथा िनयमअनसु ार नगरपािलकाले तोके बमोिजमको हुने छ । िवद्यालय
पिरसरमा िवपद् पदार्को बखत समेत सरु िक्षत हुने तिरकाको प्रब ध हुनपु नेर् छ ।
(२६) बालवािलका सहजकतार् अनपु ातः स व धमा िवद्यालयमा भनार् भएका
बालवािलकाह को उमेर र सङ्ख्याका आधारमा सहजकतार्ह िनयक्त
ु गनर्पु नेर्
छ । सामा यतः ३ बषर्मिु नका बालवािलकाह सँगको अनपु ात १५ः१, ४
बषर्का बालवािलकाह सँगको अनपु ात २०ः१, ५ बषर्का
बालवािलकाह सँगको अनपु ात २५ः१ हुनपु नेर्छ ।
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अनुसच
ु ी १७
(िनयम ४६ सँग स बि धत)
पूवर्प्राथिमक िवद्यालयमा दैिनक पमा गनर्ुपनेर् यूनतम िक्रयाकलापह
(क) बालवािलकाह लाई यानो वागत
(ख) सरसफाई अवलोकन तथा सरसफाई कायर्
(ग) यायाम
(घ) प्राथर्ना
(ङ) िदसा िपसाव गराउने
(च) घेरा समय(सामिु हक काल)
(छ) हािजरी
(ज) गीत, कथा, अिभनय, िसजर्ना मक चाल, बालवािलकाह को मौिलक
िक्रयाकलाप
(झ) पनु रावलोकन \ठूलो समहू मा छलफल
(ञ) पवू र् साक्षरता \पवू र्लेखन िक्रयाकलाप
(ट) सामिू हक वत त्र खेल, समहू खेल र वावल वन सीप िवकास खेल,
बािहरी खेल,
(ठ) समयमा खाजा तथा खाना खवु ाउने
(ड) वीकृ त पु तक तथा पाठ्य सामग्रीको प्रयोग
(ढ) आराम कक्ष
(ण) मातािपता र गु प्रित आभारी हुने िसकाइ
(त) िवदाइ गीत आिद ।
यस बाहेक थप िक्रयाकलाप गनर् चाहेमा कायर्िविधमा उ लेख गरी
वीकृ त गराउनु पनेर् छ ।
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अनुसच
ू ी-१८
(िनयम ५९ उपिनयम( १ ) सँग स वि धत )
सामुदाियक र सं थागत िवद्यालयको प्र येक कक्षामा रहने िवद्याथीर् िबबरण
(१) सामदु ाियक िवद्यालयको प्र येक कक्षामा िवद्याथीर् संख्या सामा यतया यनू तम
२५ अिधकतम ४० र औसत ३० हुनु पनेर्छ
(२) सं थागत िवद्यालयको प्र येक कक्षामा िवद्याथीर् संख्या सामा यतया यनू तम
२० अिधकतम ३५ र औसत २५ हुनु पनेर्छ ।
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अनुसच
ू ी –१९
(िनयम ६८ को उपिनयम (३) सँग स वि धत )
(१) प्रधाना यापकका छनौटका आधारह
क्र.सं

१

२
३
४
५
६

छनौटका आधार

अक
ं भार

२५

शैिक्षक योग्यता
क) यनू तम शैिक्षक योग्यता

१५

ख) मािथ लो शैिक्षक योग्यता

१०

िशक्षण अनभु व
तािलम
क) शैिक्षक तािलम
१०
ख) िवद्यालय यव थापन तािलम
२
अ यापन गरे को िबषयमा प्रा नितजा
िवद्यालय िवकास प्र ताव
क) िवद्यालय िवकास प्र ताव िनमार्ण
१०
ख) िवद्यालय िवकास प्र तावको प्र तिु तकरण
४
नेतृ व िलने क्षमता
क) प्रमख
५
ु िशक्षा अिधकृ तको मू याङ्कनबाट
ख) प्रधाना यापक छनोट िसफािरस सिमितको
मु याङ्कनबाट
५
ग) िवद्यालय िनरीक्षक\ ोत यिक्तको मू याङ्कनबाट २
ज मा

२५
१२
१२
१४
१२

१००

द्र यः
१.

यनु तम शैिक्षक योग्यताबापत अङ्क प्रदान गदार् यनू तम शैिक्षक योग्यता
बापत प्रथम णे ीको लािग १५ अङ्क, िद्वतीय णे ीको लािग १३ अङ्क र
तृतीय णे ीको लािग ११ अङ्क िदइने छ । मािथ लो शैिक्षक योग्यता बापत
अङ्क प्रदान गदार् प्रथम णे ीको लािग १० अङ्क, िद्वतीय णे ीको लािग ८
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अङ्क, तृतीय णे ीको लािग ६ अङ्क िदइने छ । मा यिमक तहको हकमा
मािथ लो शैिक्षक योग्यता भ नाले एम.् िफललाई जनाउने छ । तर दश वषर्
थायी सेवागरे का िक्षकउ मेद्वारको हकमा नातक तहको शैिक्षक योग्यताको
क्रमशः प्रथम णे ीको भए १० अङ्क, िद्वतीय णे ीको लािग ८ अङ्क र
तृतीय णे ीको लािग ६ अङ्क िदइने छ ।
२.

िशक्षण अनभु वबापत अङ्क प्रदान गदार् स बि धत तह (िवद्यालय) मा
थायी िनयिु क्त पाई िशक्षण गरे को प्रित वषर्को जनु तहको िशक्षक सो तहको
प्रथम णे ीको भए २.५ अङ्कका दरले, िद्वतीय णे ीको भए २.० अङ्कका
दरले र तृतीय णे ीको भए १.५ अङ्कका दरले बढीमा २५ अङ्क िदइने
छ।
तर मिहलाको हकमा २५ अङ्क ननाघ्ने गरी बीस प्रितशत अङ्क थप
गिरने छ ।

३.

तािलम अ तगर्त शैिक्षक तािलम बापत अङ्क प्रदान गदार् प्रथम णे ीको
लािग १० अङ्क, िद्वतीय णे ीको लािग ८ अङ्क र तृतीय णे ीको लािग ६
अङ्क िदइने छ । णे ी नखल
ु ेको तािलमलाई बापत मात्र अङ्क िद्वतीय
णे ीको अङ्क िदइने छ । उमेद्वारले स बि धत तहको लािग िलएको कुनै
एउटा तािलम बापत मात्र अङ्क पाउने छ ।
तािलम अ तगर्त िवद्यालय यव थापन तािलम बापत एकमु २
अङ्क प्रदान गिरने छ ।

४.

अ यापन गरे को िवषयमा प्रा नितजा बापत पिछ लो तीन शैिक्षक सत्रको
प्रित शैिक्षक सत्रको बढीमा चार अङ्कका दरले अिधकतम १२ अङ्क िदइने
छ । अ यापन गरे को िवषयमा प्रा नितजा बापत अङ्क िदँदा प्रित बषर्
देहायका आधारमा िदइने छ ः–
अ यापन गरे को िवषयको कक्षागत औसत उ ीणर् प्रितशत
स बि धत िवषयको भौगोिलक इकाइको औसत उ ीणर् प्रितशत
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(क) भौगोिलक इकायर्को औसत उ ीणर् प्रितशतका अङ्क ४० भ दा कम भएमा
४० लाई मािननेछ । यस ख डको प्रयोजनका लािग “भौगोिलक इकाई”
भ नाले ोत के द्रलाई जनाउँछ ।
(ख) स बि धत िवद्यालय बाहेक अ य िवद्यालयका िशक्षक प्रधाना यापक उमेद्वार
भएको अव थामा िनजले पढाएको िवद्यालयको िवद्याथीर्को उपलबधको
आधारमा यस ख ड अनसु ारको मू याङ्कन गनृर्पु नेर् छ ।
५.

६.

देहायको कायर्ढाँचामा तयार भएको िवद्यालय िवकास प्र ताव बापत अङ्क
१० र सो को प्र ततु ीकरण बापत अङ्क ४ िदइने छ । प्र ताव बापत अङ्क
प्रदान गदार् ८० प्रितशतभ दा बढी र ४० प्रितशतभ दा कम अङ्क िदनु परे मा
सो को पु ्याई समेत िदनु पनेर् छ ।
(क) वतर्मान शैिक्षक र आिथर्क अव था,
(ख) िवद्यालयले हािसल गनर्ु पनेर् अपेिक्षत उपलि ध
(ग) बतर्मान अव था र अपेिक्षत उपलबधीका सचू कगत अ तर,
(घ) अपेिक्षत उपलि ध हािसल गनेर् ोत पिहचान सिहतको कायर् योजना,,
(ङ) कायर्योजनाको मू याङ्कनका सचू कह ,
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त र प्रधाना यापक छनोट िसफािरस सिमितले
प्रधाना यापकको उ मेद्वारको ने ृ व िलने क्षमताको मू याङ्कन देहायका
आधारमा गनर्ु पनेर् छ ।
मू याङ्कनका आधारह ः

अित उ म उ म म यम सामा य

(क) िशक्षण पेशाप्रित िन ावान तथा लगनशील १.२५ १.०० ०.७५
०.५०
(ख) िवद्यालयको शैिक्षक गणु तर प्रितको समपर्णभाव
(ग) िवद्याथीर्, िशक्षक र यव थापन सिमित बीच प्रभाबकारी स ब ध
थापना गनर् र समदु ाय लाई प्रभावकारी पिरचालन गनर् सक्ने क्षमता,
(घ) उ रदािय व र पारदिशर्ता स ब धी यवहार
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७.

िवद्यालय िनरीक्षक\ ोत यिक्तले मू याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गदार् ख ड
(६) मा उि लिखत मू याङ्कनको आधारमा अित उ म, उ म, म यम,
सामा य बापत क्रमशः ०.५,०.४,०.३ र ०.२ अङ्क प्रदान गनर्ु पनेर्छ ।
प्रधाना यापक छनोट िसफािस छनोट सिमितले िवद्यालय िनरीक्षक\
ोत यिक्तबाट िनिदर् ढाँचाको फाराममा तोिकएको अविध िभत्र
मू याङ्कनको प्रा गरी गणना गनर्ु पनेर्छ । िवद्यालय िनरीक्षक\ ोत यिक्तले
प्रधाना यापक छनोट िसफािरस सिमितलाई तोके को अविध िभत्र आ नो
मू याङ्कन बझु ानु पनेर् छ ।

८.

प्रधाना यापक छनोट िसफािरस सिमितले उमेद्वारको मू याङ्कन गदार् बैठक
बसी िलिखत िनणर्य गनर्ु पनेर् छ ।

९.

प्रधाना यापक छनोट िसफािरस सिमितले प्रधाना यापक पदको लािग िशक्षक
िसफािरस गदार् मिहला, दिलत र अपाङ्ग उमेद्वार र अ य उमेद्वारको अङ्क
बराबर भएमा क्रमशः मिहला, दिलत र अपाङ्ग उमेद्वारलाई िसफािरस गनर्ु
पनेर् छ ।
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अनुसच
ू ी–२०
(िनयम ७० सँग स बि धत)
िवद्यालयमा रहने िशक्षक दरब दी
क)
ख)
ग)

घ)

पवू र् प्राथिमक िवद्यालयः पवू र् प्राथिमक िवद्यालयमा क तीमा एक जना
िशक्षक,
प्राथिमक िवद्यालयमा ः पचास जना स म िवद्याथीर् भएका क तमा दईु जना र
सो भ दा बढी िवद्याथीर् भएमा क तीमा तीन जना िशक्षक।
१. कक्षा ८ स म स चालन भएको आधारभतू िवद्यालयमा थप अग्रं ेजी,
िवज्ञान र गिणत, सामािजक तथा नेपाली वा सं कृ त िवषय मल
ू िवषय
िलइ अ ययन गरी िशक्षाशा िवषयमा नातक तह उ ीणर् गरे को िशक्षक ।
२. कक्षा १ देिख कक्षा ८ स म स चालन भएको आधारभतू िवद्यालयमा
सामा यतया देहायबमािजमका क तीमा सात जना िशक्षकः
क) अग्रं ेजी मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातक तह उ ीण वा
सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
ख) िवज्ञान वा गिणत मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातक तह
उ ीण वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
ग) नेपाली वा सं कृ त मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातक तह
उ ीणर् वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
घ) सामािजक मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातक तह उ ीणर्
वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
ङ) िशक्षाशा िवषय िलइ कक्षा १२ वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
१. कक्षा ९ देिख कक्षा १२ स म स चालन भएको िवद्यालयमा ८ जना
िशक्षक ः
२. कक्षा १० स म स चालन भएको िवद्यालयमा देहायबमोिजमका
क तीमा १२ जना िशक्षकः
क) अग्रं ेजी मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातको र तह
उ ीणर् वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
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३.

ख) िवज्ञान वा गिणत मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा
नातको र तह उ ीणर् वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
ग) नेपाली मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा नातको र तह
उ ीणर् वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
घ) सामािजक िशक्षा मल
ू िवषय िलई िशक्षाशा िवषयमा
नातको र तह उ ीणर् वा सो सरह उ ीणर् गरे को १ जना ।
ङ) आव यक ऐि छक िवषयमा नातको र तह उ ीण वा सो
सरह उ ीणर् गरे को ४ जना ।
कक्षा १ देिख कक्षा १० स म स चालन भएको िवद्यालयमा ख ड
“ग”को उपख ड (२)बमोिजम दरब दी मा प्राथिमक तहको क तीमा
तीन जना िशक्षक रहने छ ।

द्र यः
१.

ख ड (ग) को उपख ड २को क्रमसंख्या (क) देिख (घ) स मका क तीमा
१-१ जना िशक्षक िनयिु क्त नभएस म एउटै िवषयमा एक भ दा बढी िशक्षक
िनयिु क्त गिरने छै न ।

२.

ख ड (घ) को उपख ड २ को क्रम सख्ं या (क) देिख (घ) स मका क तमा एक
एक जना शक्षक िनयिु क्त नभएस म एउटै िवषयमा एक भ दा बढी िशक्षक
िनयिु क्त गिरने छै न ।

३.

िशक्षक िनयिु क्तका लािग आब यक पनेर् तािलम प्रचिलत काननू बमोिजम
हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी–२१
(िनयम- ७५को उपिनयम (११) सँग स बि धत)
रमाना - पत्र
पत्रसंख्याः
च.न.

िमित :

ी .....................
............................. ।
यस िवद्यालयमा स वा हुनु भएका ी ..........................................लाई िनजको
िववरण सिहतको रमानापत्र िदई यस िवद्यालयमा हािजर हुन पठाइएको यहोरा
अनरु ोध गदर्छु ।
१. िशक्षक वा कमर्चारीको नाम, थर :
२. संकेत न बर :
३. सािवक :
(क) तह :
(ख) णे ी :
(ग) पद :
(घ) िशक्षक भए िवषय :
(ङ) िवद्यालय :
४. स वा भएको (क) िनणार्य िमित :
(ख) स वा गनेर् कायार्लय :
(ग) तह :
(घ) णे ी :
(ङ) पद :
(च) िवषय
(छ) िवद्यालय :
५. बरबझु ारथस व धी िववरणः गरे को
नगरे को
६.
७.

रमाना हुने िमित : .....................
रमानापत्रको िमित स म खचर् भएका िबदा :
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८.
९.
१०.
११.
१२.
१३
१४.
१५.
१६.
१७.

१८.
१९.

(क) भैपरी आउने र पवर् िबदा
.................... िदन ।
(ख) िबरामी िबदा
.................... िदन ।
(ग) प्रसतु ी िबदा िबदा
.................... िदन ।
(घ) प्रसतु ी याहार िबदा
.................. पटक ।
(ङ) अ ययन िबदा
.................. िदन ।
(च) असाधाराण िबदा
..................िदन ।
(छ) वेतलवी िबदा
.................. िदन ।
..................िदन ।
रमानापत्रको िमितस म संिचत िबरामी िबदा :
िवद्यालयमा जु हािजर भएको िदन :
खाइपाई आएको मािसक
(क) तलब :
(ख) तलब वृिद्ध :
तलब भक्त
ु ानी िलएको अि तम िमित :
कमर्चारी संचयकोष कट्टी रकम :
भक्त
ु ानी िलएको उपचार खचर्को रकम :
तलववृिद्ध हुन सु भएको सु िमित :
नागिरक लगानी कोषकट्टी रकम :
आयकर कट्टी रकम :
(क) साविधक जीवन बीमा कोषमा ज मा भएको साल........मिहना.......
गते....
(ख) साविधक जीवन बीमावापत वािषर्क िप्रिमयम ितरे को साल.....
मिहना... गते ....
चाडपवर् खचर् िलने चाडको नाम र सो चाड पनेर् ितिथ र स भािवत मिहना :
िशशु याहार भ ा िलएको िववरण :

बोधाथर् :
ी िवद्यालय िशक्षक िकताबखाना ।
ी कमर्चारी संचयकोष ।
ी .......... िवद्यालय ।
ी ......................................................(स बि धत िशक्षक वा कमर्चारी)
स वा भएको कायार्लयमा हािजर हुन जानु हुन ।
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अनुसच
ू ी–२२
(िनयम-७६को उपिनयम (१) सँग स बि धत)
स वा हुन िदइने िनवेदन
ी प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ त
महाल मी नगरपािलका, लिलतपरु ।
िवषयः स वा स ब धमा ।
मलाई िन न िवद्यालयमा स वा गिरिदनु हुन िन न िववरणह खल
ु ाई िनवेदन
गरे को छु ।
िशक्षकको नाम, थरः
थायी ठे गानाः
तह र णे ीः
हालको िवद्यालयको नाम र ठे गानाः
स वा भई जान चाहेको िवद्यालयको नाम र ठे गानाः
योग्यता र तालीमः
थायी िनयिु क्त िमितः
हालको िज लामा काम गरे को अविधः
स वा माग गनर्ु पनेर् कारणः
िनवेदक िशक्षकको–
सहीः
नामः
तह र णे ीः
कायर्रत िवद्यालयः
िमितः
(१) स वा भई जाने िवद्यालयको यव थापन सिमितको सहमित
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(क) यस िवद्यालयका िशक्षक ी ...................................... लाई
यव थापन सिमितको िमित .......................... को िनणर्य अनसु ार
यस िवद्यालयबाट स वा भई जान सहमित िदइएको छ ।
यव थापन सिमितको अ यक्षको–
सही :
नाम :
िवद्यालय :
िमित :

िवद्यालयको छाप

(ख) महाल मी नगरपािलका वडा नं....... अ तगर्तको ........ िवद्यालय .........
का िशक्षक ी ..........................लाई सो िवद्यालयबाट स वा भई जान
सहमित िदइएको छ ।
प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ तको
सही :
नाम :
िमित :

कायार्लयको छाप

(२ ) स वा भई आउने िवद्यालयको यव थापन सिमित तथा िशक्षा िवभागको
सहमित
(क) ............................... िवद्यालयका िशक्षक ी .........................
लाई यव थापन सिमितको िमित .................. को िनणर्य अनसु ार
यस िवद्यालयमा स वा भई आउन सहमित िदइएको छ ।
यव थापन सिमितको अ यक्षको–
सही :
नाम :
िमित :
िवद्यालयको छाप
िवद्यालय :
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(ख) ............................... िवद्यालयका िशक्षक ी ...............................
लाई यस नगरपािलकाको ..............................................
िवद्यालयमास वा भई आउन सहमित िदइएको छ ।
प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तको–
सही :
नाम :
िमित :

कायार्लयको छा
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अनुसच
ू ी–२३
िनयम -१०४ को उपिनयम (१)सँग स बि धत
िवद्यालयको आय ययको खाता राख्ने ढाँचा
िवद्यालयले आ नो आय ययको खाता देहायबमोिजम राख्नपु नेर्ः–
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

खाताको नाम
िवद्यालयकोबजेटखाता
आ दानीकोिहसाबखाता
खचर्कोिहसाबखाता
नगदीखाता
बकखाता
पे कीखाता
िज सीखाता
मािसकआ दानीखचर्कोिववरणखाता
शु कदतार्िकताबखाता
वासलातखाता

138

तोिकएको फाराम नं .
फा.नं.१
फा.नं.२
फा.नं.३
फा.नं.४
फा.नं.५
फा.नं.६
फा.नं.७
फा.नं.८
फा.नं.९
फा.नं.१०

139

(२)

(१)

यय
गत शैिक्षक
यस शैिक्षक
सत्रको यय सत्रको प्र तािवत
यय
(३)
(४)
(५)

वीकृ त
रकम
(६)

शीषर्कको नं.

(७)

शीषर्कको
नाम

शैिक्षक सत्र............................. को बजेट

प्रधाना यापकको सही
यव थापन सिमितका अ यक्षको सही–
द्र य :
(१) िशक्षकको िसलिसलेवार न बर लेख्ने
(२) िशक्षक तलब, मसल द, फिनर्चरज ता खचर्तफर् भएको शीषर्कको नाम लेख्ने

शीषर्कको
नाम

शीषर्क
नं.

िवद्यालयको नाम :
ठे गाना :

िवद्यालयको बजेट खाता

(८)

आय
गत शैिक्षक
सत्रको आय

यस
शैिक्षकसत्रको
प्र तािवतआय
(९)

(१०)

(११)

वीकृ त कै िफयत
रकम

फा.नं. १
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(३) नं. २का शीषर्कह मा गतवषर् भएको खदु खचर् उ लेख गनेर्
(४) चालू शैिक्षकसत्रको प्र तािवत खचर् रकम लेख्ने
(५) चालू शैिक्षक सत्रको लािग यव थापन सिमितले वीकृ त गरे को रकम उ लेख गनेर्
(६) आय तफर् को शीषर्कको िसलिसलेवार न बर लेख्ने
(७) सरकारी अनदु ान, िवद्याथीर् शु क (िनजीको हकमा) ज ता अ य शीषर्कको नाम उ लेख गनेर्
(८) गत शैिक्षकसत्रको खदु आ दानी शीषर्कअनसु ार उ लेख गनेर्
(९) यस शैिक्षकसत्रको आ दानीको प्र तािवत रकम उ लेख गनेर्
(१०) वीकृ त रकम उ लेख गनेर् (सरकारी अनदु ानको रकम वीकृ त तलब के लअनसु ार हुनपु नेर् छ)
(११) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर्।
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िमित
(१)

141

रिसदनं.
(३)

यस मिहनाको ज मा

िववरण
(२)

िवद्यालयको नाम:
ठे गाना
वषर्.....................मिहना...................
शीषर्क
ज मा .
(४)
(५)
सरकारी अनदु ान
पढाइ शु क

आ दानीको िहसाब खाता

बक दािखला
(६)

कै िफयत
(७)

फा. नं. २
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द्र य:
(१) आ दानी भएको िमित उ लेख गनेर्
(२) कहाँबाट वा कसबाट प्रा भएको उ लेख गनेर्
(३) रिसद नं. उ लेख गनेर्
(४) कुन शीषर्क बापत प्रा भएको हो सोही महलमा लेख्नेर आव यकता अनसु ार महल बढाउने
(५) प्रा भएको ज मा . उ लेख गनेर्
(६ प्रा रकम म ये बक दािखला भएको रकम उ लेख गनेर्
(७) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर्।
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(१)

िमित

143

यस मिहनाको ज मा

(२)

िववरण

िवद्यालयको नाम :
ठे गाना :

(३)

भौचरनं.
(४)

वीकृ त
दरब दी
(५)

(६)

दरब दीबािहरको
िशक्षक

मिहना :
तलबभ ा

कमर्चारी

वषर् :

खचर्को िहसाब खाता

(७)

अय
शीषर्क

(८)

ज मा

(९)

कै िफयत

फा. नं. ३
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द्र य :
(१) कारोबारको िमित उ लेख गनेर्
(२) खचर्को िववरण उ लेख गनेर्
(३) भौचर नं. उ लेख गनेर्
(४) िज. िश. का. बाट अनदु ान रकम प्रा हुने वीकृ त दरब दीिभत्रका िशक्षकह को तलबभ ा खचर् रकम उ लेख गनेर्
(५) िवद्यालयमा कायर्रत कमर्चारीह को तलबभ ा खचर् रकम उ लेख गनेर्
(६) अनदु ान रकम प्रा नहुने दरब दीबािहरको िशक्षकह को तलब भ ा खचर् रकम उ लेख गनेर्
(७) यसमा आव यकताअनसु ार मसल द, फिनर्चर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. ज ता महलह खडा गरी रकम उ लेख गनेर्
(८) महल ४, ५, ६ र ७ को ज मा रकम उ लेख गनेर्
(९) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर्।
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145

िववरण
(२)

भौचरनं.
(३)

डेिबट
(४)

क्रेिडट
(५)

वषर् :

द्र य :
(क) नगदी खाता प्रयोग गदार् :
(१) िमित उ लेख गनेर्
(२) छोटकरीमा आ दानी खचर्को िववरण उ लेख गनेर्

िमित
(१)

िवद्यालयकोनाम:
ठे गाना :
डेिबट/क्रेिडट
(६)

मिहना :

नगदी /बक /पे की खाता

बाकी
(७)

कै िफयत
(८)

फा. नं. ४, ५ र ६
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(३)
(४)
(५)
(६)

भौचर नं. उ लेख गनेर्
नगद प्रा भएमा उ लेख गनेर्
नगद रकम बक दािखला वा खचर् भएमा उ लेख गनेर्
महल ७ को बाँकी रकम डेिबट वा क्रेिडट बाँकी के हो ? डेिबट बाँकी भए
डे. र क्रेिडट बाँकी भए क्रे. उ लेख गनेर्
(७) बाँकी रकम उ लेख गनेर्
(८) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर् ।
(ख) बक खाता प्रयोग गदार् :
(१) िमित उ लेख गनेर्
(२) आ दानी खचर्को छोटो िववरण र चेक नं. वा बक दािखला भौचर न बर
उ लेख गनेर्
(३) भौचर न बर उ लेख गनेर्
(४) बक दािखला भएको रकम उ लेख गनेर्
(५) बकबाट खचर् भएको रकम उ लेख गनेर्
(६) बकमा डेिवट बाँकी भए डे. र क्रेिडट बाँकी भए क्रे . लेख्ने
(७) बाँकी रकम उ लेख गनेर्
(८) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर् ।
(ग) पे की खाता प्रयोग गदार् :
(१) िमित उ लेख गनेर्
(२) पे की िलइएको वा फ य ट भएको काम उ लेख गनेर्
(३) भौचर न बर उ लेख गनेर्
(४) पे की िदएको रकम उ लेख गनेर्
(५) पे की फ य ट भएको रकम उ लेख गनेर्
(६) बाँकी पे की डेिवट बाँकी भए डे. र क्रेिडट भए क्रे . उ लेख गनेर्
(७) पे की बाँकी रकम उ लेख गनेर्
(८) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर् ।

146

िमित
(१)

िवद्यालयको नाम
ठे गाना :

िववरण
(२)

147

प्रित इकाई

मू य
(३)
ज मा

वषर् :
आ दानी
(४)

मिहना :

िज सी खाता

खचर्
(५)

बाँकी
(६)

कै िफयत
(७)

फा. नं. ७

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

द्र य:
(१) िमित उ लेख गनेर्,
(२) सामानको नाम, प्रा वा खचर्को छोटो िववरण उ लेख गनेर्
(३) सामानको प्रित इकाई दर उ लेख गनेर्
(४) प्रा सामानको पिरमाण उ लेख गनेर्
(५) खचर् भएको सामानको पिरमाण उ लेख गनेर्
(६) बाँकी सामानको पिरमाण उ लेख गनेर्
(७) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गनेर् ।
ईकाइमा गोटा, थान, दजर्न आिद उ लेख गनेर् ।

148

149

(१)
ज मा

(२)

शीषर्क नं.

िवद्यालयको नाम:
ठे गाना :

शीषर्ककोनाम

(३)

वािषर्क वीकृ त रकम
यय

(४)
(५)

मािसक आ दानी खचर्को िववरण खाता

अिघ लोमिहना स मको खचर्
रकम
यो मिहनाको खचर्

वषर् :

(६)

ज मा ययरकम

(७
(८)

मिहना :

शीषर्कनं.
शीषर्कको नाम

(९)

वािषर्क वीकृ तरकम

(१०)

आय

अिघ लो मिहना स मको
आय रकम

(११)

यो मिहनाकोआय

(१२)

फा. नं. ८

ज मा
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द्र य :
(१) फा. नं. १को ययको शीषर्क नं. उ लेख गनेर्
(२) फा. नं. १को ययको शीषर्कको नाम उ लेख गनेर्
(३) फा. नं. १को वािषर्क वीकृ त यय रकम उ लेख गनेर्
(४) गएको मिहनास मको स बि धत शीषर्कको खचर् रकम उ लेख गनेर्
(५) यो मिहनाको स बि धत शीषर्कह को खचर् रकम उ लेख गनेर्
(६) महल नं. ४ र ५को ज मा रकम उ लेख गनेर्
(७) फानं. १ को आयको शीषर्क नं. उ लेख गनेर्
(८) फा. नं. १ को आयको शीषर्क नाम उ लेख गनेर्
(९) फानं. १ को वािषर्क वीकृ त आय रकम उ लेख गनेर्
(१०)अिघ लो मिहना स मको स बि धत शीषर्कको आय रकम उ लेख गनेर्
(१२)महल नं. १० र ११ को ज मा रकम उ लेख गनेर्।
(१३) बाँकी रकममा आय र ययको ज मा रकमको फरक उ लेख गनेर् ।

बाँकी रकम:–
नगद:–
बक:–
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151

िवद्यालयको नाम
ठे गाना
कक्षा :

रो.नं.
ज मा
िवद्याथीर्को नाम, थर

वैशाख
जे
वषर् :
मिहना :

शु क दतार् िकताब खाता

असार
साउन
भाद्र्र
आि न
काितर्क
मिं सर
पौष
माघ

फा. नं. ९

फागनु
चैत्र
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वषर्....................... को आिखरी िदन......................स मको
रकम
स पि
२
३

प्रधाना यापक
लेखापाल
द्र य:
(१) िवद्यालयको दािय व िववरणह उ लेख गनेर्,
(२) दािय व रकम उ लेख गनेर्,
(३) िवद्यालयको चालू अचल स पि को िववरण उ लेख गनेर्
(४) स पि को रकम उ लेख गनेर् ।

दािय व
१

िवद्यालयको नाम :
ठे गाना

वासलात खाता

लेखापरीक्षक

रकम
४

फा. नं. १०
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क)

ख)
१.

२.

अनुसच
ू ी–२४
िनयम१०९कोउपिनयम१सँगस बि धत
िवद्यालय वगीर्करणका आधारह
सामदु ाियक िवद्यालय वगीर्करणका आधारह
१) भौितक सिु वधा
२) िशक्षक दक्षता
३) उ रदािय व र पारदिशर्ता
४) िवद्यालय सचं ालन प्रिक्रया
५) शैिक्षक उपलि ध
६) अ य उपलि ध
सं थागत िवद्यालयको लािग
क” णे ीको िवद्यालयको लािग चािहने आधारह (अपेिक्षत
सिु वधायक्त
ु िवद्यालय अथार्त् “ख” णे ीका िवद्यालयको पवू ार्धारमा थप
हुनपु नेर्)
क) सभाकक्ष,
ख) सेवा कक्ष (फोन, याक्स, इमेल आिद)
ग) अितिरक्त िक्रयाकलाप कक्ष,
घ) क्या टेिरया,
ङ) एक पटकमा क तीमा ५० जना िवद्याथीर् बसेर पढ्न सक्ने छुट्टै
पु तकालय कोठाको यव था र
च) अनसु चू ी २० को ख ड (ख) को देहाय (च) बमोिजमको िवशेष
सिु वधायक्त
ु िवद्यालयको लािग िनधार्िरत सिु वधा उपल ध गराएको
हुनपु नेर्छ ।
“ख” णे ीको िवद्यालयको लािग चािहने आधारह (आधारभतू सिु वधायक्त
ु
िवद्यालय अथार्त् “ग” णे ीका िवद्यालयको पवू ार्धारमा थप हुनपु नेर्)
क) प्रधाना यापक, िशक्षक, कमर्चारी र प्रशासनीक कमर्चारीका लािग
छुट्टाछुट्टै कोठाको यव था,
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३.

ख) िशक्षक टाफको लािग छुट्टै शौचालयको यव था,
ग) कुनै दईु प्रकारका दैिनक पित्रकाह सिहतको एक पटकमा क तीमा
३० जना िवद्याथीर् बसेर पढ्न सक्ने छुट्टै पु तकालय कोठाको यव था,
घ) भिलबल खे न िम ने खेल मैदानको अितिरक्त स पणू र् िवद्याथीर्
एकै साथ उिभन सक्ने क पाउ डको यव था,
ङ) छुट्टै िवज्ञान प्रयोगशाला कोठाको यव था,
च) िवद्यालयमा क यटु र िवषय राखेको भए छुट्टै क यटु र कक्षको
यव था,
छ) प्राथिमक उपचार कक्षको यव था र
ज) अनसु चू ी–२२ को ख ड (ख) को देहाय (च) बमोिजमको अपेिक्षत
सिु वधायक्त
ु िवद्यालयको लािग िनधार्िरत सिु वधा उपल ध गराएको
हुनु पनेर् ।
“ग” ेणीको िवद्यालय (अथार्त् आधारभूत सिु वधायुक्त िवद्यालय)
को लािग चािहने पूवार्धारह
क) कक्षाकोठाह पवू र् प्राथिमक र प्राथिमक तहको हकमा प्रित िवद्याथीर्
०.७५ वगर्िमटर िन नमा यिमक र मा यिमक तहको हकमा १.००
वगर्िमटर,
ख) हावाको राम्रो प्रवाह र यथे प्रकाश भएका कक्षाकोठाह ,
ग) िवद्याथीर् संख्याको आधारमा सबैलाई पग्ु ने डे क बे च,
घ) छात्रछात्रा र िशक्षककौ लािग क तीमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै शौचालय र
प्र येक थप ५० जना िवद्याथीर्का लािग एक क पाटर्मे ट थप,
ङ) यथे खानेपानीको यव था,
च) पाठ्यक्रम पाठ्यपु तक िशक्षक िनदेर्िशका सिहतको १ िवद्याथीर्
बराबर क तीमा २ पु तक भएको पु तकाल,
छ)
रति कक्षामा कालोपाटी र अनय आव यक शैक्षिक सामग्री,
ज)
सबै विद्यार्थी एकै पटक उभिन सक्ने आँगन,
झ)
भलिबल खे न मि नेस मको खेल मैदान,
ञ)
कक्षा शिक्षक अनुपात १.१.४,
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ट)
ठ)
ड)

४.
५.

पाठ्यक्रम अनसु ारको िवज्ञान सामग्रीको यव था,
प्राथिमक उपचार सामग्रीको यव था हुनपु नेर् र
अनसु चू ी–२० को ख ड (ख) को देहाय(३) अनसु ारको छात्रवृि र
सोही अनसु चू ीको सोही ख डको देहाय (७) अनसु ारको िशक्षक तथा
कमर्चारी सख्ं या
“घ” णे ीका िवद्यालय (अथार्त यनू सिु वधाका िवद्यालय) आधारभतू
सिु वधा परू ा नभएका िवद्यालयह ।
सं थागत िवद्यालयह लाई ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोिजम वगीर्करण
गनर्को लािग िनयम १०९ को उपिनयम २ बमोिजमको सिमितले
आव यकताअनसु ार थानीय तह/प्रदेश/सँघीय म त्रालयद्वारा गिठत
सरोकारवालाह समेत सि मिलत भएको सिमितको परामशर् िलन सक्ने छ ।

155

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

क)
क्र.सं.

अनुसच
ू ी –२५
(िनयम १११ को उपिनयम २ र ३ सँग स बि धत)
शु क िनधार्रण आधारह
सामदु ाियक िवद्यालयको लािग
शीर्षक

१.

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भ ामा भएको खर्च

२.

अ य विषयमा भएको खर्च

३.
४.

क) िवद्यालय संचालन र यव थापनको लािग
ख) शैिक्षक सामग्रीको लािग
सरकारी अनुदान वा अ य रोतबाट विद्यालयको लागि भएको आ दानी
ओभरहेड खर्च

द्र यः
१) शु क िनधार्रण गनेर् प्रयोजनको लािग उपरोक्त तािलकाको क्रमसख्ं या १ र २
बमोिजम भएको खचर् जोड्ने। यसरी जोड्दा हुन आएको कूल रकममा
क्रमसंख्या ३ को रकम घटाउने। यसरी घटाउँदा आएको रकममा
क्रमसंख्या ४ बमोिजमको ओभरहेड खचर् रकम जोडी ज मा खचर् रकम
िनका ने। यसरी िनकािलएको ज मा खचर्रकमलाई कूल िवद्याथीर् संख्याले
भाग गरी प्रित िवद्याथीर् वािषर्क शु क िनका ने
२)

शु क िनधार्रण गनेर् प्रयोजनको लािग िशक्षक तथा कमर्चारीको तलब
भ ामा भएको खचर्को िहसाब गदार् कुनै िवद्यालयमा िशक्षक िवद्याथीर्
अनपु ात यस कायर्िविधमा तोिकएभ दा बढी भए पिन सो अनपु ात
स मको िशक्षक संख्या मात्र कायम गनर्ु पनेर् छ ।
उदाहरणको लािग पहाडी क्षेत्रको िवद्यालयमा चालीस भ दा बढी असी
भ दा
कम िवद्याथीर् भए दईु िशक्षकको तलब भ ावापत भएको
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खचर्को आधारमा शु क िनधार्रण गनर्ु पनेर् छ ।
३)

िवद्यालयले िशक्षक संख्याको दश प्रितशतस म कमर्चारी (कायार्लय
सहयोगीसमेत) को तलब भ ालाई शु क िनधार्रण गनेर् प्रयोजनको िनिम
खचर्मा गणना गनर् सक्ने छ ।
उदाहरणको लािग दश िशक्षक भएको िवद्यालयमा एकजना कमर्चारीको
तलब मात्र कमर्चारीको तलब खचर्मा समावेश हुनेछ र सो भ दा बढी
एघारदेिख बीस जनास म िशक्षक भएको िवद्यालयमा दईु जना कमर्चारी
स मको तलब रकमलाई खचर्मा समावेश गनर् सिकने छ ।

४)

अ य िवषयमा भएको खचर् वापतको रकम िशक्षक तथा कमर्चारीले पाउने
तलबको िवद्यालयको हकमा बीस प्रितशत भ दा बढी हुने छै न ।
उदाहरणको लािग सामदु ाियक आधारभतू िवद्यालयको िशक्षक संख्या दश
भएमा सबै िशक्षकको तलब मािसक . ४२,०००।– हुन आउँछ र सोवापत
वापत वािषर्क तलब खचर् र दश खचर्को समेत गरी (४२,०००×१३ को
िहसाबले) .५,४६,०००।– र कमर्चारीको मािसक तलब . २ , ० ० ० । –
भएमा सो वापत थप .२६,०००।– समावेश गदार् िशक्षक तथा कमर्चारीको
तलब खचर् . ५,७२,०००।– हुन आउँछ । सो रकमको बढीमा बीस प्रितशत
अथार्त् .११४,४००।– अ य खचर्को पमा शु क िनधारण गनेर् प्रयोजनको
िनिम ज मा खचर्मा समावेश गनर् सिकनेछ । कुनै िवद्यालयको अ य खचर्
सो भ दा बढी भए पिन शु क िनधार्रण गनेर् प्रयोजनको िनिम अ य खचर्वापत
बढीमा .११४,४००।– मात्र समावेश गरी ज मा खचर् िनका नु पनेर् छ ।

५)

िवद्यालयको ओभरहेड खचर् पाँच प्रितशत हुनेछ ।

६)

कक्षागत शु क समानपु ाितक हुनेछ । कुनै िवद्यालयको िशक्षकतथा
कमर्चारीको तलब वािषर्क .५,००,०००।– तथा अ य खचर् .१,००,०००।–
गरी ज मा खचर् .६,००,०००।– छ र सो िवद्यालयको अ य आ दानी
.४,५०,०००।– छ भने य तो आ दानीबाट ज मा खचर् घटाउँदा बाँकी
रकम .१,५०,०००।– हुन जा छ। अथार्त् .६,००,०००।– को पाँच
प्रितशतले .३०,०००।– सो िवद्यालयको ओभरहेड खचर् छ र िवद्यालयको
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िवद्याथीर् सङ्ख्या दईु सय छ भने (१,५०,०००।– +३०,०००।– गदार् हुन
आउने . १,८०,०००।–) लाई दईु सयले भाग गदार् आउने . ९००।– सो
िवद्यालयको एक जना िवद्याथीर्को वािषर्क पढाइ शु क हुन जा छ ।
अब कक्षा ६ देिख १० कक्षास मको प्र येक कक्षाको िवद्याथीर् सख्ं या बराबर
छ र शु कमा समानपु ाितक दरले बृिद्ध हु छ भ न िविभ न कक्षाको औसत
शु क िन नबमोिजम हुने छः–
कक्षा िवद्याथीर् सख्
ं या शु कको दर
६
४०
कक्षा ६श (कक्षाका िहसाबमा
मान )
७
४०
कक्षा ७ श
,,
८
४०
कक्षा ८ श
,,
९
४०
कक्षा ९ श
,,
१०

४०

कक्षा १० श

ज मा शु क
२४०श (४०×६)
२८०श (४०×७)
३२०श (४०×९)
३६०श (४०×९)

,,

४००श
(४०×१०)
कूल १६०० श हो ।
यसरी िहसाब गदार् प्रकरण (७) मा उ लेख भए अनसु ार ज मा शु क १६००श बराबर
हुन जा छ ।
यसैले १६००श भनेको = १,८०,०००।–
अथवा श को मान = १८००००
१६००
तसथर्, कक्षा ६ को शु क = ६ श = ६×११२।५० = ६७५।–
कक्षा ७ को शु क = ७ श = ७×११२।५० = ७८७।५०
कक्षा ८ को शु क = ८ श = ८×११२।५० = ९००।–
कक्षा ९ को शु क = ९ श = ९×११२।५० = १०१२।५०
कक्षा १० को शु क = १० श = १०×११२।५० = ११२५।–
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यसैले कक्षा ६ को वािषर्कपढाई शु क = .६७५ र मािसक एक मिहनाको
.५६।२५ हु छ । िहसाब गनर् सिजलोको लािग मािसक .५५।– देिख .६०।– स म
िलन सिक छ । यसैगरी अ य कक्षाको शु क पिन वािषर्क अक
ं लाई १२ ले भाग गरे र
आउने रकम बराबर हु छ ।
(७) यस सत्रू अनसु ार िनधार्िरत शु कको दरभ दा कुनै िवद्यालयले िलएको शु क
कम भएमा सो िवद्यालयले शैिक्षक सत्रको िबचमा शु क दरमा बृिद्ध गनर्
पाउने छै न । िवद्यालयले अक शैिक्षक सत्रमा दश प्रितशत भ दा बढी दरले
शु क बृिद्ध गनर् चाहेमा यस कायर्िविधको रीत पयु ार्ई थानीय तहसँग पवू र्
वीकृ ित िलनपु नेर् छ ।
(८) यस सत्रू अनसु ार िनि त शु कको दर भ दा कुनै िवद्यालयले िलइरहेको
शु कको दर बढी भएमा सो िवद्यालयले यस िनयमावली प्रार भ हुनासाथ
िलइरहेको शु कलाई यस िनयमावलीद्वारा िनि त सत्रू अनसु ार समायोजन
गरी आव यक देिखएमा िवद्याथीर्लाई शु क िफतार् गनर्ु पनेर् छ ।
(ख) सं थागत िवद्यालयको लािग
(१) नेपाल सरकार सँघीय काननू ले तोके बमोिजम आधारभतू तह र मा यिमक
तहका िशक्षकह को यनू तम शैिक्षक योग्यता एवँ तािलम हुनपु दर्छ । साथै
हरे क िशक्षकले िशक्षक सेवा आयोगबाट अ यापन अनमु ित–पत्र िलएको हुनु
पनेर् छ ।
(२) शु क िनधार्रण प्रयोजनको अनसु चू ी–१९ बमोिजम “ग” णे ीको सं थागत
िवद्यालयलाई आधारभतू सिु वधायक्त
ु िवद्यालय मािनएको हुदा उक्त णे ीको
िवद्यालयमा देहायबमोिजमको िशक्षक तथा कमर्चारी राख्नु पनेर् छ ।
िशक्षक\कमर्चारी
प्र. अ.
आई.ए.
नातक

तह अनुसार िशक्षक तथा कमर्चारी सख्
ं या
नसर्रीदेिख ५ g;{/Lb]lv ८ g;{/Lb]lv १०
१
_

_
१
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िशक्षक
एस.एल.सी.
आई.ए.
नातक
लेखापाल
आया\ वीपर
टोर\लाइब्रेिरयन
गाडर्\िपयन

९
_
_
१(एस.एल.सी.)
२
_
२

६
७
_
१(आई.ए.)
२
_
२

९
_
८
१(आई.ए.)
२
२
३

(३) उपख ड (२) बमोिजमका िशक्षक कमर्चारीको तलब वापत एस.एल.सी.
तर, आई.ए. तर र नातक तरको लािग क्रमशः नेपाल सरकारले आधारभतू
र मा यिमक तहको िशक्षकलाई तोके को के लमा र ितनीह लाई िदइने अ य
सिु वधावापत तलव रकमको १८ प्रितशतस म छुट्याई यसरी हुन आउने
ज मा खचर्लाई िवद्यालयको कूल खचर्को ६० प्रितशत मान बाँकी रहेको
४० प्रितशतम ये ८ प्रितशत छात्रवृि र १.५ प्रितशत ग्रामीण िशक्षा
िवकास कोषमा लगानी गनर्ु पनेर्छ र बाँकी हुन आउने रकम िवद्यालयको
आव यकताअनसु ारका शीषर्कह मा खचर् गनेर् गरी आव यक यव था
गसर्क्ने छ ।
तर “घ” णे ीका अथार्त् यनू सिु वधायक्त
ु िवद्यालयले भने आ नो िवद्यालयमा
अ ययनरत िवद्याथीर्ह को पाँच प्रितशत भ दा बढीलाई छात्रवृि िदनु
अिनवायर् मािनने छै न ।
(४) नगरपािलकाको शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शु क दर फरक फरक हुनपु नेर्
छ।
(५) ख ड (२), (३) र (४) को यव थालाई िवचार गरी “ग” णे ीका आाधारभतू
सिु वधायक्त
ु िवद्यालयको शु क देहायको औसत सीमािभत्र रही िनधार्रण गनर्ु
पनेर् छ ।
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तह

क्षेत्र
नगरपािलकाको ग्रािमण क्षेत्र नगरपािलकाको शहरी क्षेत्र
आधारभतु .
५००
५००
मा. िव.
६५०
७००
(६) उपख ड (५) बमोिजमको शु क दर आधारभतू सिु वधायक्त
ु िवद्यालयको
लािग भएकोले सो सिु वधा नपगु ेका “घ” णे ीका यनू सिु वधाका िवद्यालयले
तल
ु ना मक पमा कम खचर् गरे पग्ु ने भएको हुदँ ा य ता िवद्यालयह को
आधारभतू सिु वधाका िवद्यालयको भ दा २५ प्रितशतस म कम शु क हुने
गरी शु क िनधार्रण गनर्ु पनेर्छ।
(७) आधारभतू भ दा मािथको सिु वधा िदइरहेका अपेिक्षत सिु वधायक्त
ु “ख”
“क”
णे ीका िवद्यालयह ले
णे ीका र िवशेष सिु वधायक्त
ु
देहायबमोिजमका थप सिु वधाका िनि त खचर् जोडेर शु क िहसाब गनर् पाउने
छन् ।
अपेिक्षत सिु वधा िवशेष सिु वधा
िस.नं िववरण
(प्रितशत)
(प्रितशत)
(क)
िशक्षक कमर्चारी तलब तथा १५
२५
सिु वधा
(ख)
खेलकुद तथा अितिरक्त
५
१०
िक्रयाकलाप
(ग)
शैिक्षक सामाग्री
५
१०
(घ)
भौितक पवु ार्धार
१०
१५
(ङ)
शैिक्षक उपलि ध
१०
१०
(च)
छात्रवृि
५
७
(छ)
सं थागत िवकास
१०
१०
यी सबै सिु वधा थप भएबापत ३५
५०
ख ड (च) को शु क दरमा
थप गिरने शु क
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थप सिु वधायक्त
ु िवद्यालयले उपल ध गराएको सिु वधाअनसु ार मािथ
उ लेिखत िविभ न शीषर्कह मा उ लेख गिरएको मापद डअनसु ारको कूल
प्रितशतलाई १०० प्रितशत मानी अपेिक्षत सिु वधायक्त
ु िवद्यालयह मा २५ प्रितशत
र िवशेष सिु वधायक्त
ु िवद्यालयमा ५० प्रितशतस म थप शु क िलन सिकने छ ।
(८) कुनै िवद्यालयले िलई आएको शु क दर यस अनसु चू ी अनसु ार हुन आउने
शु क दरभ दा कम भएमा य ता िवद्यालयह लाई उक्त शु क दरमा
िनर तरता िदन थानीय / प्रदेश / सँघीय म त्रालयले िवशेष प्रो साहन
कायर्क्रमह संचालन गनर् सक्ने छ ।
(९) अनसु चू ी– १९ को ख ड (ख) बमोिजम “क” णे ीमा परे का िवशेष
सिु वधायक्त
ु िवद्यालयले िवद्यालयका क तीमा दईु ितहाई अिभभावकह को
िनणर्यबाट िन नबमोिजम कुनै एउटा प्रावधान पालन गनेर् गरी नगर िशक्षा
िवभागको िसफािरस र सं थागत िवद्यालयह स ब धी नीितगत स लाह
िदन गिठत सिमितको परामशर्मा थानीय /प्रदेश / सँघीय म त्रालयले य तो
मािथ लो दरको शु क लागू गनर् वीकृ ित िदन सक्नेछ ।
(क) गिरबीको रे खामिु न रहेका पिरवारका िवद्याथीर्लाई लिक्षत गरी २५
प्रितशत िवद्याथीर्लाई िवशेष छुट (हेिभ सि सडी) र म यम वगर्का
िवद्याथीर्लाई लिक्षत गरी आिं शक छुट िदने,
(ख) िवद्यालयमा अिधकांश िवद्याथीर्लाई पणू र् शु कमा अ यापन गराई
उठे को शु क रकमको क तीमा १८ प्रितशत रकम छुट्टै कोषमा राखी
आ नै िवद्यालयमा अ ययनरत र नेपालका िविभ न िवद्यालयमा
अ ययन गनेर् यनू आय भएका िवद्याथीर्लाई छात्रवृि िदने तथा
य ता िवद्यालयको गणु तर सधु ारमा समेत सहयोग प्रदान गनेर्
(क) सामदु ाियक िवद्यालय वगीर्करणका आधारह
(१) भौितक सिु वधा
(२) िशक्षक दक्षता
(३) उ रदािय व र पारदिशर्ता
(४) िवद्यालय संचालन प्रिक्रया
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१.

(५) शैिक्षक उपलि ध
(६) अ य उपलि ध
(ख) सं थागत िवद्यालयको लािग
“क” णे ीको िवद्यालयको लािग चािहने आधारह (अपेिक्षत सिु वधायक्त
ु
िवद्यालय अथार्त् “ख” णे ीका िवद्यालयको पवू ार्धारमा थप हुनपु नेर्)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

२.

सभाकक्ष,
सेवा कक्ष (फोन, याक्स, इमेल आिद)
अितिरक्त िक्रयाकलाप कक्ष,
क्या टेिरया,
एक पटकमा क तीमा ५० जना िवद्याथीर् बसेर पढ्न सक्ने छुट्टै
पु तकालय कोठाको यव था र
(च) अनसु चू ी २० को ख ड (ख) को देहाय (च) बमोिजमको
िवशेष सिु वधायक्त
ु िद्यालयको लािग िनधार्िरत सिु वधा
उपल ध गराएको हुनपु नेर् छ ।
“ख” णे ीको िवद्यालयको लािग चािहने आधारह (आधारभतू सिु वधायक्त
ु
िवद्यालय अथार्त् “ग” णे ीका िवद्यालयको पवू ार्धारमा थप हुनपु नेर्)
(क) प्रधाना यापक, िशक्षक, कमर्चारी र प्रशासनीक कमर्चारीका लािग
छुट्टाछुट्टै कोठाको यव था,
(ख) िशक्षक टाफको लािग छुट्टै शौचालयको यव था,
(ग) कुनै दईु प्रकारका दैिनक पित्रकाह सिहतको एक पटकमा क तीमा
३० जना िवद्याथीर् बसेर पढ्न सक्ने छुट्टै पु तकालय कोठाको
यव था,
(घ) भिलबल खे न िम ने खेल मैदानको अितिरक्त स पणू र् िवद्याथीर्
एकै साथ उिभन सक्ने क पाउ डको यव था,
(ङ) छुट्टै िवज्ञान प्रयोगशाला कोठाको यव था,
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३.

(च) िवद्यालयमा क यटु र िवषय राखेको भए छुट्टै क यटु र कक्षको
यव था,
(छ) प्राथिमक उपचार कक्षको यव था र
(ज) अनसु चू ी–२२ को ख ड (ख) को देहाय (च) बमोिजमको अपेिक्षत
सिु वधायक्त
ु िवद्यालयको लािग िनधार्िरत सिु वधा उपल ध गराएको
हुनु पनेर् ।
“ग” णे ीको िवद्यालय(अथार्त् आधारभतू सिु वधायक्त
ु िवद्यालय)को लािग
चािहने
पवू ार्धारह
(क) कक्षाकोठाह पवू र् प्राथिमक र प्राथिमक तहको हकमा प्रित िवद्याथीर्
०.७५ वगर्िमटर िन नमा यिमक र मा यिमक तहको हकमा १.००
वगमीटर,
(ख) हावाको राम्रो प्रवाह र यथे प्रकाश भएका कक्षाकोठाह ,
(ग) िवद्याथीर् संख्याको आधारमा सबैलाई पग्ु ने डे क बे च,
(घ) छात्रछात्रा र िशक्षककौ लािग क तीमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै शौचालय र
प्र येक थप ५० जना िवद्याथीर्का लािग एक क पाटर्मे ट थप,
(ङ) यथे खानेपानीको यव था,
(च) पाठ्यक्रम पाठ्यपु तक िशक्षक िनदेर्िशका सिहतको १ िवद्याथीर्
बराबर क तीमा २ पु तक भएको पु तकालय,
(छ) प्रित कक्षामा कालोपाटी र अनय आव यक शैिक्षक सामग्री,
(ज) सबै िवद्याथीर् एकै पटक उिभन सक्ने आँगन,
(झ) भिलबल खे न िम नेस मको खेल मैदान,
(ञ) कक्षा िशक्षक अनपु ात १.१.४,
(ट) पाठ्यक्रम अनसु ारको िवज्ञान सामग्रीको यव था,
(ठ) प्राथिमक उपचार सामग्रीको यव था हुनपु नेर् र
(ड) अनसु चू ी–२० को ख ड (ख) को देहाय(३) अनसु ारको छात्रवृि र
164

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

४.
५.

सोही अनसु चू ीको सोही ख डको देहाय (७) अनसु ारको िशक्षक तथा
कमर्चारी संख्या
“घ” णे ीका िवद्यालय (अथार्त यनू सिु वधाका िवद्यालय) आधारभतू
सिु वधा परू ा नभएका िवद्यालयह ।
सं थागत िवद्यालयह लाई ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोिजम वगीर्करण
गनर्को लािग िनयम१०९(२) बमोिजमको सिमितले आव यकताअनसु ार
थानीय तह\प्रदेश \सँघीय म त्रालयद्वारा गिठत सरोकारवालाह समेत
सि मिलत भएको सिमितको परामशर् िलन सक्ने छ ।

165

v08 !_ cltl/QmfË @-s_ dxfnIdL /fhkq efu # ldlt @)&$.!).!)

अनुसच
ू ी –२६
(िनयम १८, ४१ र ५३ सँग स वि धत )
अनुमती वा कक्षा थप, नामाकरण र थाना तरणस व धी यव था ः
१.

अनुमित वा कक्षा थप स ब धमाः
१.१ सं थागत िवद्यालयह को अनमु ित वा कक्षा थपस व धी यव था
देहायअनसु ार भएको हुनु पनेर्छ ।
१.२ सं थागत िवद्यालय अनमु ितको लािग सो िवद्यालयले सेवा पर्ु याउने
क्षेत्र िवद्यालय नक्सांकनको आधारमा एिकन भएको हुनु पनेर् छ ।
१.३ सं थागत िवद्यालय अनमु ितको माग गदार् यस िनदेर्िशकामा रहेका
मापद ड परू ा भएको ख डमा मात्र अनमु ितका लािग िवद्यालयले
प्र ताव पेश गनर्ु पनेर् छ ।
१.४ िवद्यालय अनमु ितका लािग माग गदार् िवद्यालय थापना गनेर् थान
िवद्यालय नक्सांकन िभत्र परे को र िवद्यालय आव यक भएको एिकन
भएप ात मात्र नयाँ िवद्यालयको अनमु ित िदन सिकने छ ।
१.५ अनमु ित निलइ िवद्यालय स चालन गनर् पाइने छै न । स चालन भएको
पाइएमा िशक्षा ऐन, िनयम तथा यस कायर्िविधमा यव था
भएबमोिजम जिरवानासिहत िवद्यालय ब द गिरने छ ।
१.६ िवद्यालयले प्र येक बषर् एउटा मात्र कक्षा थप गनर् पाइने छ ।
१.७ अनमु ित/कक्षा थपको लािग यनू तम िवद्याथीर् सङ्ख्या र भौितक
पवू ार्धार परू ा भएमा सो सो क्षेत्रको िवद्यालय िनरीक्षण गनेर्
अिधकारप्रा अिधकृ त वा प्रमख
ु िशक्षा अिधकृ तले तोके को
कमर्चारीको िसफािरस प्रा भएमा िनयम ५ बमािजमको प्रकृ या पर्ु याई
िवद्यालयको नयाँ कक्षा मनजमु ित वा कक्षा थप गनर् सिकने छ ।
१.८ अनमु ित/कक्षा थपको िसफािरस बमोिजम पनू ः िनरीक्षण गदार् सो
आव था नदेिखएमा िसफािरस प्रितवेदन पेश गनेर् पदािधकारीलाई
िवभागीय सजायँ हुनेछ ।
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१.९ सं थागत िवद्यालयह को अनमु ित प्रदान वा थाना तरण गदार्
स वि धत वडामा स चालन भएको सामदु ाियक िवद्यालय समेतलाई
गणना गरी देहाय बमोिजमको अनपु ातको आधारमा हुनेछ ।
क्षेत्र

आधारभतू तहका
िवद्यालय

मा यिमका तहका
िवद्यालय

प्र येक वडामा

७ वटा

४ वटा

द्र य ः

यो कायर्िविध लागू हुनु पवू र् थापना भई स चालनमा रहेका िवद्यालयह लाई
पवू र्वत पमा सस चालनमा कुनै रोक लगाइने छै न । नयाँ थापना र थाना तरणका
लािग मािथको सङ्ख्यालाई आधार मािननेछ ।
२.

नामाकरण स व धमा ः
२.१ सं थागत िवद्यालयको नामाकरण गदार् राि ट्रय मह वको, भौगोिलक,
धािमर्क वा ऐितहािसक थल, राि ट्रय िवभिू त, राि ट्रय वा
अ तरार्ि ट्रय यिक्त वको नाम, िशक्षा
क्षेत्रमा मह वपणू र् योगदान
गरे का िशक्षा प्रेमी तथा स चालक सं था आिदको नामबाट स चालन
गनेर् गरी नामाकरण गनर्ु पनेर् छ ।
२.२ यो कायर्िविध जारी हुनु पवू र् िवदेशी नामबाट नामाकरण भएका
िवद्यालय पिहचान गरी ओिच यपणू र् र सा दिभर्क नदेिखएमा छ (६)
मिहनािभत्र बँदु ा नं २.१ बमािजम अिनवायर् पमा नाम पिरवतर्न गनर्ु
पनेर् छ ।
२.३ िवद्यालयको नाम यस कायर्िविधको आशय िवपिरत नहुने गरी
अग्रं ेजीमा पिन हुन सक्ने छ ।
२.४ काननू ी हैिशयत प्रा भएका सं सथाद्वारा प्रा सं थागत सहयोग वा
गठु ीबाट िवद्यालय स चालन हुने अव एथामा मात्र प्रिसद्ध धमर्गु ,
सािह यकार, वैज्ञािनक र िशक्षािवदक
् ो नामबाट िवद्यालय स चालन
गनर् सिकने छ ।
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पि करणः सं कृ तका प्रका ड िवद्वान, ऋिषमहिषर्, वदेशी िवद्वान,
सािह यकार, वैज्ञािनक, ऐितहािसक यिक्त वका नाममा िवद्यालय
खो न वा नामाकरण गनर् यसले कुनै बाधा पर्ु याएको मािनने छै न।
३

िवद्यालय सथाना तरण स व धमा ः

सामा यतया सं थागत िवद्यालय था तरण गिरने छै न । तर देहायको
अव थामा मात्र सं थागत िवद्यालय सथाना तरण गनर् सिकने छ ।
(क) यस नगरपािलका िभत्रमा स चािलत िवद्यालय अ य गाउँ पािलका क्षेत्रमा
थाना तरण हुन चाहेमा उक्त गाउँपािलकाको वीकृ ितमा थाना तरण गनर्
सिकने छ ।
(ख)

थाना तरण हुन चाहने िवद्यालयले भाडाको भवन र जग्गामा थाना तरण गनेर्
भएमा यनू तम ५ वषर्को स झौता गरे को हुनपु नेर् छ ।

(ग)

थाना तरण हुन चाहने िवद्यालयले नगरपािलकामा बझु ाउनपु नेर् कर द तरु
बझु ाएको हुनपु नेर् छ ।

(घ)

क पनी थाना तरणका आधारमा िवद्यालय थाना तरण गनर् पाइने छै न ।

(ङ) स थागत िवद्यालयको थान पिरवतर्न, वािम व पिरवतर्न र नाम पिरवतर्न
प्र येक कायर्को लािग देहाय अनसु ारको द तरु लाग्ने छः(१)

थान पिरवतर्नः-

िवद्यालय
पवु र् प्राथिमक िवद्यालय
आधारभतु िवद्यालय
मा यिमक

आ तिरक
५,०००।१०,०००।१५,०००।-

(२) वािम व पिरवतर्नः- ५०,०००।(३) नाम पिरवतर्नः१५,०००।168
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१०,०००।२०,०००।५०,०००।-
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अनुसच
ु ी–२७
(िनयम– ६(न) सँग स बि धत)
ी प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृ त य,ू
महाल मी नगरकायर्पािलकाको कायार्लय
लिलतपरु , ३ नं प्रदेश

िमित................
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जारी
िमित

स पकर् नं.

यान नं.

नागिरकता
प्रमाण पत्र
जारी गनेर्
िज ला

न बर

थायी ठे गाना

नाम थर

िस.नं

िवषयः िवद्यालय दतार् अद्याविधक स ब धमा ।
प्र ततु िवषयमा महाल मी नगरपािलका वडा नं ....... मा अवि थत ी
....................... िवद्यालय .......................... लाई ताहाँ नगरपािलकामा
िवद्यालय दतार् अद्याविधक गिरिदन तपिसलका कागजात सल
ं ग्न राखी यो िनवेदन
पेश गिरएको यहोरा अनरु ोध छ ।
तपिसल
१. क पनी रिज ट्रार कायार्लयमा दतार् भएको प्रा.िल. नं...................
(नवीकरणसिहतको प्रमाणपत्रह को प्रितिलिप )
२.
थायी लेखा नं.(PAN NO) ..................................
३. िवद्यालय थापना वा कक्षा स चालनका लािग अिधकार प्रा िनकायबाट
प्रा अनमु ित पत्रको प्रितिलिप (तहगत तथा कक्षागत सबै)
४. िवद्यालयको सामािजक परीक्षण तथा लेखा परीक्षणको प्रितिलिप ।
५. िवद्यालय संचालक वा संचालकह को नगिरकता प्रमाण पत्रको प्रितिलिप
सिहतको िववरण ।
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७.
८.
९.
१०.

कै िफयत

सम

घर जग्गा
करारमा िलएको
भए
करार िमित देिख

क्षेत्रफल

िक ा नं

जग्गाको नक्साको िसट नं

जग्गा धनीको नाम

िवद्यालय रहेको जग्गा वा भवनको जग्गा धनी प्रमाणपत्र र भवन िनमार्ण
अनमु ित पत्रको प्रितिलिप, िवद्यालय भाडाको घर र जग्गामा भए करारनामा
गरे को पत्रको प्रितिलिप सिहतको िववरण (तपिसलको ढाँचामा) ।

िस.नं

६.

...........
िनवेदन

िवद्यालयको संिक्ष िववरण झि कने प्रमाणह
िवद्यालयको थानीकरणको नक्सा – (location map)
िवद्यालयको धरौटी ज मा गरे को रिसदको प्रितिलिप।
नगरपािलकामा ितनर्पु नेर् एकीकृ त स पित करलगायत कर चक्त
ु ा प्रमाणको
प्रितिलिप ।

प्रमाणीकरण िमितः २०७४/१०/१०
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