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पथरी शनिश्  रे  िगरपानिकाको नशक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गिन बिेको ऐि, २०७९ 

स्वीकृत नमनत २०७९/१० /११ गते 

 

 

प्रस्ताविााः 

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) अनसुार अनसुचूी ८ को ८ मा उल्लेवित विक्षासम्िन्धी 

अवधकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  पररच्छेद-३ गाउँपावलका तथा नगरपावलकाको काम कततव्य 

र अवधकारका दफा ११ (२) (ज) आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षाअन्तगतत उल्लेवित अवधकारको प्रयोग गरी 

पथरी िवनश् चरे नगरपावलका के्षत्रमा माध्यवमक तथा आधारभतू विक्षा लगायतका िवैक्षक कायतक्रम व्यिस्थापन 

र सञ्चालन गनत िाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ पररच्छेद-१५ दफा १०२ को उपदफा (१) ले वदइएको अवधकार प्रयोग गरी पथरी िवनश् चरे 

नगरपावलकाको बाह्रौ नगरसभाबाट यो ऐन पाररत गरी जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारनम्िक 

१. संनक्षप   त िाम र प्रारम्ि:  

    (१) यो ऐनको नाम पथरी िवनश् चरे नगरपावलकाको विक्षा सम्बन्धमा व्यिस्था गनत बनेको ऐन¸ २०७९ रहकेो    

   छ ।  

       (२) यो ऐन पथरी िवनश् चरे नगरपावलकाको राजपत्रमा प्रकावित भएपवछ तत्काल लाग ुहुनेछ । 

 (३) यो ऐन पथरी िवनश् चरे नगरपावलका वभत्र लाग ुहुनेछ । 

२.   पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा–   

(क)   “ऐन” भन्नाले “पथरी िवनश् चरे नगरपावलकाका विक्षा सम्िन्धमा व्यिस्था गनत बनेको ऐन २०७९”  

             लाई सम्झनपुछत । 

(ि) “कायतपावलका” भन्नाले  पथरी िवनश् चरे  नगर कायतपावलकालाई सम्झनपुछत । 

(ग) “कोष” भन्नाले यस ऐनको दफा ९० िमोवजमको विद्यालय सञ्चालनका लावग िडा गररएको  

              सवञ्चत कोषलाई सम्झनपुछत । 

(घ) “नगरपावलका” भन्नाले नेपालको संविधानबमोवजम गठन भएको पथरी िवनश् चरे  नगरपावलकालाई   

             सम्झनपुछत । 

(ङ)  “धावमतक विद्यालय”  भन्नाले परम्परागत रूपमा चवलआएका गोन्पा, गरुुकुल, आश्रम, मदरसा  

जस्ता धावमतक विद्यालयहरूलाई सम्झनपुदतछ । 

(च) “वनरीक्षक” भन्नाले विद्यालय वनरीक्षण गनत तोवकएको अवधकृतलाई सम्झनपुछत ।  

(छ) “विक्षा अवधकृत” भन्नाले विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािामा कायतरत अवधकृत छैटौं/सातौं/आठौं   

तहको अवधकृतलाई सम्झनपुछत । 

(ज) “पररिार” भन्नाले विक्षक िा कमतचारीसँग एकासगोलमा बस्ने तथा वनज आफँैले पालनपोषण  

गनुतपने पवत, पत्नी, छोरा, अवििावहता छोरी, धमतपतु्र अवििावहता धमतपतु्री, बाब,ु आमा िा सौतेनी  
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आमा सम्झनपुछत र सो िब्दले परुुष विक्षक िा कमतचारीका हकमा वनजको बाज,े बज्यै तथा मवहला 

विक्षक िा कमतचारीका हकमा वनजको सासु, ससरुालाई समते जनाउँछ । 

(झ) “परीक्षा सवमवत” भन्नाले दफा ३६ बमोवजम गठन हुने परीक्षा सञ्चालन तथा समन्िय सवमवतलाई  

 सम्झनपुछत । 

(ञ) “कायातलय” भन्नाले पथरी िवनश् चरे  नगरपावलकाको कायातलयलाई सम्झन ुपदतछ र सो िब्दले िडा  

सवमवतको कायातलयलाई समते जनाउँछ ।  

(ट) “पाठ्यक्रम विकास केन्र” भन्नाले सङ्घीय ऐनिमोवजम पाठ्यक्रम वनमातणका लावग वजम्मिेार    

वनकायलाई सम्झनपुछत । 

(ठ)  “प्रधानाध्यापक” भन्नाले दफा ५५ बमोवजम वनयकु्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सम्झनपुछत । 

(ड)  “प्रमिु” भन्नाले नगरपावलकाको प्रमिुलाई सम्झनपुछत । 

(ढ) “प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत”भन्नाले नगरपावलकाको प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतका रूपमा काम  

गन ेगरी तोवकएको अवधकृतलाई सम्झनपुछत । 

(ण) “प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र” भन्नाले तीन िषत उमरे परूा भई पाँच िषत उमरे परूा नगरेका  

              बालबावलकाका लावग दफा ४३ बमोवजम िोवलएको प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र, विि ुविकास  

केन्र, नसतरी, केजी, मन्टेस्िरी आवद सम्झनपुछत ।  

(त) “व्यिस्थापन सवमवत” भन्नाले दफा २६ बमोवजम गठन हुने विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई  

सम्झनपुछत । 

(थ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारको विक्षा हनेे मन्त्रालयलाई सम्झनपुछत ।  

(द)  “विक्षा िािा प्रमिु” भन्नाले नगरपावलकाको विक्षा यिुा तथा िकेलदु िािाको प्रमिु िा सो  

              प्रमिुको कामकाज गनत तोवकएको अवधकृत कमतचारीलाई सम्झनपुछत । 

(ध) “विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािा”भन्नाले नगरपावलकामा रहकेो विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद हनेे  

 िािालाई सम्झनपुछत ।  

(न)  “विक्षक वकताबिाना” भन्नाले सङ्घीय विक्षा काननुिमोवजम गठन भएको विक्षक   

वकताबिानालाई सम्झनपुछत। 

(प)  “विक्षक सेिा आयोग” भन्नाले सङ्घीय काननुिमोवजम गठन भएको विक्षकहरूको वनयवुक्त  

वसफाररस आवद गने आयोगलाई सम्झनपुछत ।  

(फ)  “नगर विक्षा सवमवत/िडा विक्षा सवमवत” भन्नाले स्थानीय तहको कायतपावलकाको प्रमिुले नेततृ्ि  

गरेको स्थानीय तहको कायतपावलकाले गठन गरेको दफा २४ अनसुारको विक्षासम्बन्धी सवमवत 

सम्झनपुछत । साथै िडा विक्षा सवमवत भन्नाले सम्िवन्धत िडा अध्यक्षको नेततृ्िमा रहकेो दफा 

२५(ि) अनसुारको सवमवत सम्झनपुछत । 

(ब) “िलु्क” भन्नाले विद्यालयले यस ऐन बमोवजम विद्याथीसँग वलन पाउने िलु्कलाई सम्झनपुछत ।  

(य) “िवैक्षक गठुी” भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गनतका लावग कुनै व्यवक्तले नाफा नवलने उद्दशे्यले  

स्थापना गरेको साितजवनक िा वनजी गठुी सम्झनपुछत । 

(र) “िवैक्षक सत्र” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने िावषतक अिवध सम्झनपुछत ।  

(ल) “सामदुावयक विक्षक” भन्नाले विद्यालयमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट स्िीकृवत िा 

अनमुोदन प्राप् त दरबन्दीअन्तगतत वनयकु्त भएको विक्षकलाई सम्झनपुछत । 
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(ि) “सामदुावयक वसकाइ केन्र” भन्नाले समदुायस्तरमा सञ्चालन गररने आजीिन वसकाइ, अध्ययन  

अनसुन्धान र सीप वसकाइलगायतका काम गने केन्रलाई  सम्झनपुछत । 

(ि) “सङ्घीय विक्षा ऐन” भन्नाले सङ्घीय संसदले बनाएको विक्षा ऐनलाई सम्झनपुछत ।  

(ष) “संस्थागत विद्यालय” भन्नाले वनजी लगानीमा सञ्चालन गने गरी दफा ४ बमोवजम अनमुवत पाई  

              स्थावपत विद्यालयलाई सम्झनपुछत । 

(स)   “सामदुावयक विद्यालय” भन्नाले सरकारी अनदुान िा पवछ अनदुान पाउने गरी समदुायको  

सहयोगमा सञ्चालन गने गरी दफा ४ बमोवजम अनुमवतपाई स्थावपत विद्यालयलाई सम्झनुपछत । 

    (ह)   “अवभभािक” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीको अवभभािक भनी विद्यालयको       

              अवभलेिमा जवनएको व्यवक्त सम्झनपुछत र सो िब्दले दफा २७ को प्रयोजनको लावग विद्याथीको  

              बाब,ु आमा, बाज ेिा बज्यै र त्यस्ता अवभभािक नभएका विद्याथीको हकमा त्यस्तो विद्याथीलाई  

              संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यवक्तलाई समेत जनाउँछ । 

 

पररच्छेद २ 

नवद्यािय खोल्िे अिुमनत वा स्वीकृनत सम्बन्धी व्यवस्था 

३. नवद्यािय खोल्िे अिुमनतका िानग निवेदि नदिुपिे :  

(१) कसैले विद्यालय िोल्न चाहमेा सम्बवन्धत िडा सवमवतको वसफाररस वलई िैवक्षकसत्र सुरु हुनभुन्दा  

 कम्तीमा तीन मवहना अगाि ैअनसुचूी–१ बमोवजमको ढाँचामा नगर विक्षा सवमवतबाट तोवकएको दस्तरु  

 बझुाई नगर कायतपावलकाको कायातलय  विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािामा वनिदेन वदनपुनेछ । 

 (२) विद्यालय िोल्नका लावग परूा गनुत पने पिूातधार : विद्यालय िोल्नका लावग अनसुचूी -२ बमोवजमको  

 पिूातधार परूा गरेको हुनपुनेछ । 

४.   नवद्यािय खोल्ि अिुमनत नदिे : 

(१)  दफा ३ बमोवजम विद्यालय िोल्ने अनुमवतका लावग वनिेदन परेमा  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले 

वनिदेनसाथ प्राप् त कागजातहरू र स्थलगत जाँचबझु गनेछ । त्यसरी जाँचबझु गदात प्रस्तावित विद्यालयका 

लावग दफा ३ को अनसुचूी -२ बमोवजमको पिूातधार परूा भएको दवेिएका विद्यालयका हकमा िवैक्षकसत्र 

सरुु हुनभुन्दा ३० वदन अगाि ैआफ्नो रायसवहतको प्रवतिदेन िािा प्रमिुले नगर विक्षा सवमवतको  बैठकमा 

पेस गनुतपनेछ । यस्तो प्रवतिदेनमा अनमुवत माग गररएको विद्यालय सामदुावयक¸ संस्थागत िा िवैक्षक गवुठको 

कुन स्िरूपमा सञ्चालन गने गरी अनमुवत माग गररएको हो सोका सम्बन्धमा यवकन गरी उल्लेि गनुतपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम नगर विक्षा सवमवतको बैठकबाट अनमुवत वदने वनणतय भएमा प्राप् त वनणतयका आधारमा 

विद्यालयहरूलाई  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले अनसुूची -३ बमोवजमको ढाँचामा अनमुवत वदनेछ । 

(३)  यसरी अनमुवत वददँा िवैक्षकसत्र सरुु हुनभुन्दा ३० वदन अगाि ैवदनपुनेछ ।  

(४)  उपदफा (२) िमोवजम नगर विक्षा सवमवतले विद्यालय िोल्ने अनमुवतको वसफाररस गने वनणतय गदात 

विद्यालयको नक्साङ्कन, स्कुल जोवनङ्ग नगर विक्षा सवमवतले वनधातरण गरेको मापदण्डबमोवजम  

नगरपावलका तथा िडाका लावग विद्यालयको अवधकतम संङ््याका अधीनमा रही वदनपुनेछ ।  

(५)  कसैले यस ऐन विपरीत अनमुवत वदएको िा प्राप् त गरेको पाइएमा नगरकायतपावलकाले छानवबन गरी त्यसरी 

अनमुवत प्राप् त विद्यालयको अनमुवत जनुसकैु बित रद्द गनेछ र त्यस्तो अनमुवत वदनका लावग वसफाररस गन े

र अनमुवत प्रदान गने पदावधकारी तथा कमतचारीलाई प्रचवलत काननु बमोवजम कारबाही गररनेछ । 
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५. सतन पाििा गिुनपिे  :  

 यस ऐनमा उवल्लवित सतत पालना गनुत हरेक विद्यालयको कततव्य हुनेछ ।  

६. नवद्याियिे पाििा गिुनपिे सतन तथा बन्देज :  

ऐनमा अन्यत्र लेविए दवेि बाहके विद्यालयले पालन गनुत पने िततहरु दहेाय बमोवजम हुनेछन् – 

(क)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लाग ूगनुत पने, 

(ि)  पाठ्यक्रम विकास केन्रको स्िीकृवत वबना थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनत नहुने, 

(ग)  रावरियताप्रवत आचँ आउने पाठ्य सामग्री भएको पाठ्यपसु्तक विद्यालयमा अध्यापन गनत, गराउन नहुने 

(घ)  नेपाल सरकारले तोकेको न्यनूतम तलब रकममा नघटाई विक्षकलाई तलब वदन ुपने, 

(ङ)  अवभभािकको िावषतक भलेा गराई विद्यालयको आय व्यय, िवैक्षक उपलवब्ध र आगामी िवैक्षक सत्रको   

        कायतक्रमको वनयवमत जानकारी गराउन ुपने, 

(च)  वनयमानसुार विद्यालयको आय व्ययको लेिा रा्न ुपने, 

(छ)  विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अवभलेि रा्नु पने, 

(ज) नेपालको रावरिय एकता, साितभौवमकता तथा धावमतक सवहरणतुामा िलल पाने कुनै पवन वक्रयाकलाप 

विद्यालयमा हुन नवदने, 

(झ) विद्यालयमा तोवकएको विक्षक सं्यामा नघट्ने गरी प्रचवलत काननू बमोवजम योग्यता पगुकेो विक्षकको     

व्यिस्था गनुत पन,े 

(ञ)  विद्यालयमा अवतररक्त कायतकलाप तथा अन्य कायतक्रम सञ्चालन गनुत पने, 

(ट)  विद्यालय तथा छात्रबासमा स्िस्थकर र नैवतक चररत्र वनमातणको िातािरण कायम गनत आिश्यक व्यिस्था 

वमलाउने, 

(ठ) आिासीय विद्यालयमा नेपाल सरकार तथा नगर विक्षा सवमवतले तोवकवदए बमोवजम विद्याथीको लावग  

िाना तथा पौविक आहारको गणुस्तर कायम गने /गराउने¸ 

ड)  आिासीय विद्यालयले कम्तीमा दि प्रवतित विद्याथीलाई आिासीय सवुिधा उपलब्ध गराउन ुपने, 

(ढ)  नगर विक्षा सवमवत तथा  विक्षा िािाले वदएको वनदिेन अनरुुप काम गनुत पने, 

 (ण) मन्त्रालय िा सो अन्तगततका वनकायले तोकेको ढाँचामा विद्यालयको िवैक्षक तथयांक तयार गरी विक्षा 

िािामा पठाउने । 

७. नवद्यािय स्वीकृनत प्रदाि गिे : 

(१)  ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोवजम अनमुवत प्राप् त आधारभतू तथा माध्यवमक विद्यालयले स्िीकृवतका 

लावग अनसुचूी–४ बमोवजमको ढाँचामा सम्बवन्धत विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त नगर विक्षा 

सवमवतसमक्ष वनिदेन वदनपुनेछ ।  

२)  उपदफा (१) बमोवजम वनिदेन प्राप् त भएमा  नगर विक्षा सवमवतले  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त ् 

त्यस्तो विद्यालयको जाँचबझु गरी िा गराई त्यसको प्रवतिदेन पेस गनत लगाउन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोवजम जाँचबुझ प्रवतिदेन प्राप् त भएपवछ दफा ६ बमोवजमको सतत तथा बन्दजे परूा गरेको 

दवेिएमा नगर विक्षा सवमवतले आफ्नो रायसवहतको वसफाररस कायतपावलकासमक्ष पेस गनुत पनेछ । यसरी 

प्राप् त वसफाररस स्िीकृत भएमा  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले दफा ६ बमोवजमको सतत तथा बन्देजको 
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अधीनमा रही विद्यालय सञ्चालन गनत त्यस्तो विद्यालयलाई अनसुचूी–५ बमोवजमको ढाँचामा स्िीकृवत 

प्रदान गनेछ  र त्यसरी स्िीकृवत प्रदान गदात प्रत्येक बषत एउटा कक्षाका लावग मात्र स्िीकृवत प्रदान गररनेछ । 

८. मातृिाषामा नशक्षा नदिे नवद्याियको अिुमनत तथा स्वीकृनतसम्बन्धी व्यवस्था :  

 (१)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन आधारभतू तहसम्म मातभृाषामा विक्षा वदने 

विद्यालयको अनमुवत तथा स्िीकृवतसम्बन्धी प्रवक्रया दफा ७ बमोवजम हुनेछ । यसका लावग एकल 

भाषाभाषी विद्यालयमा मातभृाषामा विक्षा वदने, विभाषी विद्यालयमा दिु ै भाषामा विक्षा वदने र बहुभाषी 

विद्यालयमा भावषक स्थानान्तरणको नीवत अपनाई बालबावलकाहरूलाई उनीहरूको मातभृाषाबाट नेपाली 

िा अङग्रेजी भाषामा सहज रूपमा लाने व्यिस्था गररने छ । एकल िा विभाषी विद्यालयका अवभभािकले 

चाहमेा त्यहाँ पवन भावषक स्थानान्तरणको नीवत अपनाइने छ । सबै िाले भाषाभाषीलाई एकअकातको भाषा, 

वलवप तथा संस्कृवत वसक्न एि ंवसकाउन प्रोत्सावहत गनुतपनेछ ।   

(२)  यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन आधारभतू तह भन्दामावथ मातभृाषामा विक्षा वदने 

विद्यालयको अनमुवत तथा स्िीकृवतसम्बन्धी प्रवक्रया र मापदण्ड सङ्घीय सरकारले वनधातरण गरेबमोवजम 

हुनेछ । 

९. मुिाफा िनििे नवद्यािय सञ् ाििसम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१)  सङ्घीय काननुको मापदण्डबमोवजम गरुुकुल, आश्रम, मदरसा, गमु्बा िा गोन्पा समतेका सामावजक, 

परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले विद्यालय सञ्चालन गनत वनिदेन वदनेलगायत त्यस्तो विद्यालयको 

अनमुवत, स्िीकृवत र कक्षा थपसम्बन्धी व्यिस्था दफा ३, ५, ७ र १९ मा उल्लेि भएबमोवजम हुनेछ ।  

(२)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन उपदफा (१) बमोवजम विद्यालय सञ्चालन गनत परूा 

गनुतपने पिूातधार अनसुचूी–६ मा उल्लेि भएबमोवजम हुनेछ । 

(३)  गरुुकुल, आश्रम, मदरसा, गमु्बा िा गोन्पासमतेका सामावजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले 

सञ्चालन गने विक्षासम्बन्धी नीवत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थालाई वदइने अनदुान,विद्याथी संङ््या तथा 

समन्ियसम्बन्धी व्यिस्था मन्त्रालयले वनधातरण गरेबमोवजम हुनेछ । 

१०. नवदेशी नशक्षण संस्था सम्बन्धमा :  

विदिेी विक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय िोल्ने अनमुवत िा स्िीकृवत नेपाल सरकारको पिूत 

स्िीकृवत नवलई  वदन सवकने छैन । 

११.  यस अनि दतान िएका नवद्यािय सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१)  यस ऐनको अन्य दफामा जेसकैु उल्लेि भए पवन यस अवघ वनयमानसुार दतात र सञ्चालनमा रहकेा 

विद्यालयहरू यसै ऐनिमोवजम सञ्चालन भएको मावननेछन ्। 

       तर यस अवघ सञ्चालनमा भएका विद्यालयले  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले तोकेको ढाँचामा वििरण 

र कागजपत्र िावषतक रूपमा फागनु मसान्तवभत्र तोवकएको िलु्क बझुाई अवनिायत रूपमा विद्यालय अवभलेि 

अद्यािवधक गनुतपनेछ।  

(२)  उपदफा (१) िमोवजम वििरण प्राप् त भएपवछ िािाले यस ऐनिमोवजम सञ्चालन गनत सवकने नसवकन े

अध्ययन गरी सधुारको िाकासवहत प्रवतिदेन पेस गनेछ । 

(३)  प्राप् त प्रवतिदेनसमतेका आधारमा विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले नगर विक्षासवमवत समक्ष सञ्चालन 

अनमुवत वदन नसवकने भए सोहीिमोवजम र सततसवहत सञ्चालन गनत पने भए सततको वििरणसवहत पेि 

गनुतपनेछ । 
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(४)   नगर विक्षा सवमवतको वनणतयिमोवजम विक्षा िािा प्रमिुले विद्यालय वनयवमत गने अनमुवत/ बन्द गने / 

तथा समायोजन गनेसम्िन्धी पत्र विद्यालयलाई वदनपुनेछ ।   

१२.  धरौटी राख्िुपिेाः     

संस्थागत विद्यालय िोल्ने अनमुवत वलँदा विद्यालय सञ्चालनको सरुक्षण बापत दहेायबमोवजमको रकम 

धरौटीका रूपमा रा्नपुनेछ : 

(क) माध्यवमक विद्यालय (कक्षा ११-१२) का लावग आठ लाि रुपैयाँ,  

(ि) माध्यवमक विद्यालय (कक्षा  १-१०) का लावग दईु लाि रुपैयाँ,  

(ग) आधारभतू विद्यालय (कक्षा  १-८) का लावग एक लाि पचास हजार रुपैयाँ,  

(घ)     आधारभतू विद्यालय (कक्षा  १-५) का लावग एक लाि रुपैयाँ,  

(ड)     प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्रका लावग पचास हजार रुपैयाँ 

तर,  

(१) यो ऐनको दफा (९) बमोवजम विद्यालय सञ्चालन गने अनमुवत वलँदा धरौटी रा्न ुपनेछैन ।  

(२) वििेष आिश्यकता भएका विद्याथीका लावग िा सीमान्तीकृत िा  असहज भौगोवलक क्षेत्रमा  

विद्यालय िोल्दा कायतपावलकाले वनधातरण गरेको मापदण्ड बमोवजम धरौटी छुट वदन सवकनेछ । 

१३. धरौटी रकम जम्मा गररिे : 

 (१) विद्यालयले ऐनको दफा १२ बमोवजमको  धरौटीबापतको रकम विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािाले तोवक 

वदएको बैङ्कमा विक्षा िािा प्रवतवनवध र विद्यालयको नाममा मदु्दती िातामा वनयमानुसार जम्मा गनुतपनेछ र 

त्यस्तो धरौटी रकम विक्षा िािाको अनमुवतवबना बैङ्किाट वझक्न/ चलाउन पाइनेछैन । 

१४. सावनजनिक शैनक्षक गुठी तथा िेपाि सरकारिे अिुदाि नदिे निजामती, सैनिक, िेपाि प्रहरी, सशस्त्र 

प्रहरी बि, िेपाि र शहीद प्रनतष्ठािद्वारा सञ् ानित नवद्याियको नियमि : 

  यस्ता विद्यालयको वनयमन सङ्घीय विक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कायतविवध अनसुार हुनेछ  । 

१५. नवद्यािय गाभ्ि सनकिे : 

(१)  दहेायको कुनै अिस्थामा दईु िा दईुभन्दा बढी विद्यालयलाई एक आपसमा गाभी एउटा विद्यालय कायम गनत 

सवकनेछ : 

 (क) अनसुचूी–२ बमोवजमको पिूातधार कायम नरहकेो,  

 (ि) प्रवत कक्षा तोवकएको सङ््यामा चालीस प्रवतितभन्दा कम विद्याथी सङ््या भएको,  

 (ग) दईु िा सोभन्दा बढी विद्यालयको पररसर एक आपसमा जोवडएको, 

 (घ) दईु िा सोभन्दा बढी विद्यालयका व्यिस्थापन सवमवतले विद्यालय गाभ्न संयकु्त वनिदेन वदएको । 

(२)  उपवनयम (१) बमोवजमको आधारमा विद्यालयहरू गाभ्ने वनणतयका लावग नगर विक्षा सवमवतको वसफाररसमा 

नगर कायातपावलकाले गनेछ र कायतपावलकाले त्यस्ता विद्यालयका लावग आिश्यक विक्षक तथा 

कमतचारीको दरबन्दी यवकन गरी बढी हुन आएको विक्षक तथा कमतचारीलाई अको विद्यालयमा दरबन्दी 

कायम गरी व्यिस्थापन गनेछ । 

(३)  यस ऐनमा उवल्लिीत विद्यालय गाभ्नेसम्िन्धी व्यिस्थालाई कायातन्ियन गनत कायतपावलकाले नगर विक्षा 

सवमवतको वसफाररसमा कायतविवध बनाई लाग ूगनत सक्नेछ र यसरी गावभएर िाली भएको िा बन्द भएको 

विद्यालयमा सामदुावयक प्रयोजनका लावग पसु्तकालय, म्यवुजयम, संिाद स्थल, िा सीप विकास 

केन्द,िालविकास केन्र¸ सामदुावयक केन्र्जस्ता संस्था बनाउन सक्नेछ । 
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(४)  नगर विक्षा सवमवतले प्रत्येक िषत िवैक्षक सत्र सरुु हुनुभन्दा ३ मवहना पवहलादवेि नै विद्यालय गाभ्ने 

सम्बन्धमा अनगुमन गराई सो सम्िन्धमा आिश्यक वनणतय वलनेछ । 

१६. गानिएका वा बन्द गररएका नवद्याियको सम्पनिको व्यवस्थापि : 

(१) वनयम (१५) बमोवजम विद्यालय गावभएमा गावभने विद्यालयमा रहकेो चल अचल सम्पवि, फवनतचर, 

पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्रीलगायतका अन्य िवैक्षक सामग्री गावभएको विद्यालयको नाममा नामसारी गरी िा 

वजन्सी दाविला गरी आम्दानी बाँधी अवभलेि रा्नपुनेछ । 

१७. नवद्याियको तह वा कक्षा िटाउि सनकिे :  

  कुनै विद्यालयको सम्बन्धमा दफा (१५) को अिस्था विद्यमान रहकेो भए तापवन विद्यालय गाभ्ने आधार 

औवचत्यपणूत नदवेिएमा नगर विक्षा सवमवतको वसफाररसमा कायातपावलकाले त्यस्तो विद्यालयको मावथल्लो 

तह िा कक्षा घटाउन सक्नेछ । 

१८. नवद्याियको कक्षा थप गिन सनकिे : 

(१)  कुनै विद्यालयले कक्षा थप गनत चाहमेा िवैक्षकसत्र सरुु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन मवहना अगाि ै  विक्षा¸यिुा 

तथा िलेकुद िािासमक्ष वनिेदन वदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम वनिदेन परेमा  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले स्थलगत जाँचबुझ गदात पिूातधार परूा 

गरेको दवेिएमा वनणतयका वनवमि नगर विक्षा सवमवतमा पेस गरी सवमवतको वनणतयअनसुार  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािाले िवैक्षकसत्र सरुु हुन ुअगाि ैकक्षा थप गनत अनमुवत वदन सक्नेछ । 

(३)  उपवनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन प्राविवधक विक्षा प्रदान गने बाहके अन्य विद्यालयको 

कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र विषय थप गने अनमुवत  सङ्घीय विक्षा मन्त्रालयबाट स्िीकृत मापदण्डका 

आधारमा नगर विक्षा सवमवतिाट हुनेछ । 

१९. शैनक्षक गुठीसम्वन्धी व्यवस्था : 

(१)  िवैक्षक गठुीको रूपमा प्रारवम्भक बाल विक्षा िा विद्यालय सञ्चालन गनत चाहनेले सम्िवन्धत  विक्षा¸यिुा 

तथा िलेकुद िािामा िवैक्षक गठुी दतात गनत वनिदेन वदनपुनेछ । 

(२) िवैक्षक गठुी वनजी र साितजवनक गरी दईु वकवसमले दतात गनत सवकनेछ तर वनम्नानसुारका विद्यालयलाई वनजी 

गठुीमा दतात गरी सञ्चालन अनमुवत वदइने छैन : 

  (क)  सरकारी िा साितजवनक भिनमा सञ्चालन भएको विद्यालय ,  

  (ि)  सरकारी िा साितजवनक जग्गामा भिन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय , 

   (ग)  कुनै व्यवक्त िा संस्थाले विद्यालयको नाममा भिन िा जग्गा दान दातव्य वदएको भिन िा जग्गामा  

           भिन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय । 

(३)  िवैक्षक गठुी सम्िन्धी विधानमा दहेायका कुराहरू िलुाएको हुन ुपनेछ ।  

  (क)  विद्यालयको नाम र ठेगाना , 

  (ि)  िवैक्षक गवुठका सस्थापकको नाम र ठेगाना 

   (ग) िवैक्षक गठुीका गवुठयार तथा गवुठयारको मु् य भई काम गने व्यवक्तको नाम,वनयवुक्त प्रवक्रया र  

कायतकाल 

   (घ)  गवुठयारको काम, कततव्य र अवधकार तथा वनजहरूले पाउने सवुिधा , 

   (ङ)  िवैक्षक गठुीमा रहकेो घर जग्गा, आम्दानी, ऋण तथा अन्य सम्पविको वििरण , 

   (च)  आबश्यक अन्य कुराहरू ।    
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(४)  साितजावनक िवैक्षक गठुीमा सम्िवन्धत विद्यालयका संस्थापक, वनजले तोकको एकजना व्यवक्त र 

प्रधानाध्यापक तथा वनजी िवैक्षक गठुीमा सम्बवन्धत विद्यालयका संस्थापक िा वनजले तोकेको व्यवक्त पदने 

गवुठयार हुनेछ ।  

(५)  साितजावनक िवैक्षक गठुीमा कम्तीमा ५ जना र वनजी िैवक्षक गठुीमा संस्थापकले चाहिेमोवजमको व्यवक्त 

गवुठयार हुनेछ । 

(६)  साितजावनक िवैक्षक गठुीको गवुठयारमा विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले तोकेको िािाको अवधकृत 

स्तरको कमतचारी, सम्बन्धीत िडाको जनप्रवतवनवध र अवभभािकहरूमध्ये िाट कम्तीमा १/ १ जना सदस्य 

रा्नपुनेछ ।   

(७)  यस वनयम बमोवजम स्थापना गररएको िवैक्षक गठुीले यस ऐन र अन्य प्रचवलत काननुबमोवजम आफ्नो कायत 

सञ्चालन गनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

िगर कायनपानिका,प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत, नशक्षा शाखा प्रमुख तथा  नशक्षा अनधकृत / नवद्यािय 

निरीक्षकको काम, कतनव्य र अनधकार 

२०. िगर कायनपानिकाको काम, कतनव्य र अनधकार : 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त नगर कायतपावलकाको काम, कततव्य र 

अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछ : 

  (क) िवैक्षक योजना तथा कायतक्रम कायातन्ियन गनत  नगर विक्षा सवमवत, प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत  

   तथा  स्थानीय विक्षा िािा प्रमिुलाई आिश्यक वनदिेन वदने,  

  (ि) िवैक्षक योजना तथा कायतक्रम कायातन्ियन गनत आिश्यकताअनसुार सवमवत, उपसवमवत िा  

   कायतटोली गठन गने 

  (ग)  विक्षक सरुिाको मापदण्ड बनाई  नगरपावलकाको तहमा एकरूपता रहने गरी विक्षक  

विद्याथी अनपुात वमलाउने, गणुस्तर कायम गने, आचार संवहता बनाई लाग ूगनत  नगर विक्षा  

सवमवतलाई वनदिेन वदने,सरुिाको मापदण्ड तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

  (घ)  विक्षक तथा कमतचारीहरूको प्रिासन, व्यिस्थापन तथा िवैक्षक विकाससम्बन्धी कायत योजना  

स्िीकृत गने र कायातन्ियन गनत वनदिेन वदने , 

  (ङ)    प्रदिे तथा सङ्घको काननुिमोवजम हुने विक्षासम्िन्धी विषयहरूको कायातन्ियन गनत  नगर विक्षा  

सवमवतलाई वनदिेन वदने, 

  (च) प्रत्येक ६ मवहनामा नगरपावलकावभत्रका सबै वकवसमका विद्यालयहरूको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन   

गरी गराई अपेवक्षत गणुस्तर कायम गने, 

  (छ)   विद्यालयमा आवथतक व्यिस्था पारदिी तथा सवुनवित गनत िस्तगुत आधार तथा मापदण्ड बनाई 

लाग ूगने, गराउने, 

  (ज) यस ऐनको पररवधवभत्र आिश्यक िवैक्षक क्षेत्रहरूको कायतविवध तथा मापदण्ड बनाउने,  

  (झ)     विक्षालाई व्यािहाररक, उद्यमिील र रोजगारउन्मिु बनाउने नीवत अिलम्बन गने, 

(२)   उपदफा (१) मा जसेकैु लेविएतापवन संस्थागत विद्यालयका हकमा त्यस्ता विद्यालयले पालना गनुत पने 

मापदण्ड, गणुस्तर, िलु्क प्रािधान, विपन्न तथा सीमान्तीकृत िगतका छात्र छात्रालाई वदईने छात्रिवृिका 
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आधार र प्रवतित, विक्षक तथा कमतचारीहरूको सेिा, सतत एि ं पाररश्रवमक जस्ता विषयमा वनणतय गदात 

संस्थागत विद्यालयहरूको संङ्गठनको समते सहभावगता एि ंराय परामित वलई वनणतय गनुतपनेछ । 

२१. प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतको काम, कतनव्य र अनधकार : 

यस ऐनमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतको काम, 

कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछ : 

  (क)  विक्षालाई मौवलक हकका रूपमा स्थावपत गनत नगरपावलकाको समग्र िवैक्षक नीवत, योजना,  

            कायतक्रमको कायातन्ियन एि ंअनगुमन गने /गराउने,  

  (ि) नगर कायत सम्पादन वनयमािलीमा प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतले गने भनी उल्लेि भएका विक्षा  

            सम्बन्धी कायत गन,े 

  (ग) कायतपावलकाले प्रत्यायोजन गरेका  वि क्षासम्बन्धी कायत गने , 

  (घ)  नगरको उत्कृि िवैक्षक उपलवब्धका लावग विक्षा िािा प्रमिुसँग कायतसम्पादन करार गने र सो 

उपलवब्धपणूत रह ेनरहकेो वनरन्तर अनगुमन गने, 

  (ङ)  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािासँग समन्िय गरी विद्यालयहरूको लेिा परीक्षणको व्यिस्था 

वमलाउने , 

  (च) विक्षासम्बन्धी कुनै प्रस्ताि नगरपावलकामा पेस गनुतपने भए सो गने, 

२२.  नशक्षा शाखा प्रमुखको काम, कतनव्य र अनधकाराः     

यस ऐनमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त विक्षा िािा प्रमिुको काम, कततव्य र 

अवधकार दहेायबमोवजमहुनेछ : 

(क) नगर कायतपावलकाबाट स्िीकृत िवैक्षक कायतक्रम कायातन्ियन गने गराउने, 

(ि) विक्षासम्बन्धी कुनै प्रस्ताि नगर कायतपावलकामा पेि गनुतपने भए प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतमाफत त ्पेस गने, 

(ग) विक्षासम्बन्धी नगरस्तरीय योजना बनाई  नगर विक्षा सवमवतमा स्िीकृवतकालावग पेस गने र स्िीकृत योजना 

कायातन्ियन गने,  

(घ) स्थानीय तहको विक्षाको अिस्था, प्रगवत आवद समवेटएको विक्षासम्बन्धी वस्थवतपत्र तयार गरी प्रत्येक  

िषतको श्रािण मसान्तवभत्र प्रकावित गने,  

(ङ) स्िीकृत अनौपचाररक विक्षा, वििेष आिश्यकता विक्षा र विक्षाका लावग िाद्य कायतक्रम कायातन्ियन गने 

गराउने तथा सोसम्बन्धी अवभलेि तयार गने,  

(च) विद्याथी सङ््या घट्न गई िा तह नै घट्न गई फावजलमा परेका सामदुावयक विद्यालयका विक्षकलाई अको 

सामदुावयक विद्यालयमा वमलान गने प्रस्ताि नगर विक्षा सवमवतमा पेस गने,  

(छ) स्िीकृत कायतयोजनाअनसुार विद्यालय सञ्चालन भए नभएका सम्बन्धमा वनयवमत रूपले वनरीक्षण र 

सपुररिके्षण गरी गनत लगाई प्रवतिदेन तयार गरी  नगर विक्षा सवमवतमा पेस गने,  

(ज) विक्षाको गणुस्तर बढाउनकालावग विक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरूको 

समय समयमा बैठक, तावलम िा गोर ठी सञ्चालन गने,  

(झ) आधारभतू तहको अन्त्यमा वलइने परीक्षा सञ्चालन गनत परीक्षा सञ्चालन सवमवतको अध्यक्ष भइ कायत गने, 
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(ञ) विद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको अवभलेि, प्रश्नपत्र र उिरपवुस्तका वझकाई जाँच, विद्यालयमा 

विक्षाको गणुस्तर िवृि भए नभएको सम्बन्धमा मलू्याङ्कन गरी अवभलेि रा्ने तथा सो सम्बन्धमा 

सधुारका लावग आिश्यक काम गने,  

(ट) नगरपावलकावभत्र रहकेा कम्पनी ऐनअन्तगतत दतात भएका िा संस्थागत विद्यालयहरूको िवैक्षक 

कायतयोजनाको समन्िय र अनुगमन गरी सधुारका लावग सझुाि प्रस्ततु गने  

(ठ) यस ऐन तथा प्रचवलत अन्य ऐन वनयमबमोवजम विद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबझु गने तथा 

विद्यालयमा विक्षाको गणुस्तर बढाउन, सधुार गनत िा विद्यालय बन्द गनुतपने नपने सम्बन्धमा वनरीक्षण गरी 

विद्यालयको स्तर बढाउनु, सधुार गनुत िा विद्यालयको तह घटाउन ु िा बन्द गनुतपने भएमा तत्सम्बन्धी 

कारबाही प्रवक्रया अगावड बढाउने,  

(ड) आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा उिीणत परीक्षाको लावग रवजस्रिेसन फाराम भरेका विद्याथीको नाम, थर, 

उमरे प्रचवलत काननुबमोवजम संिोधन गने िा गनतका लावग वसफाररस गने,  

(ढ) नया वनयवुक्त िा बढुिा भई आयोगबाट वसफाररस भई आएका विक्षक िा कमतचारीलाई विद्यालयमा वनयुवक्त 

र हावजर गराउने सम्बन्धी कायत गने,  

(ण) सामदुावयक विद्यालयमा कायतरत विक्षक तथा कमतचारीको सेिा वििरण तथा अन्य अवभलेि अद्यािवधक 

गन,े   

(त) विक्षक िा कमतचारीको कायतसम्पादन मलू्याङ्कन गरी त्यसको वििरण आयोगमा पठाउने, 

(थ) विद्यालय र प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्रको वनरीक्षण गने, गराउने, 

(द) मन्त्रालयले तोवकवदएबमोवजम सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको समहू विभाजन गरी वनरीक्षण के्षत्र 

वनधातरण गने र विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकबाट विद्यालयको वनयवमत वनरीक्षण गराउने, विक्षकहरुको 

तावलम तथा अन्य िैवक्षक वक्रयाकलाप गने गराउने,  

(ध) माध्यवमक विक्षा उिीणत परीक्षा, माध्यवमक विक्षा परीक्षा र आधारभतू तहको अन्त्यमा हुने परीक्षालाई 

वनयवमत र मयातवदत ढङ्गबाट सञ्चालन गने, गराउने,  

(न) सामदुावयक विद्यालयका लावग वितरण गररएका दरबन्दी िवैक्षक सत्रको सरुुमा वमलान गनत  नगर विक्षा 

सवमवतमा प्रस्ताि पेस गने,  

(प) विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकलाई विद्यालय वनरीक्षणको सचूक बनाई वनरीक्षण गनत पठाउने र 

वनरीक्षकले विद्यालय वनरीक्षण गरे नगरेको यवकन गनत स्थलगत वनरीक्षण गने र नगरेको पाइएमा सोको 

प्रवतिदेन  नगर विक्षा सवमवतमा पेस गने । 

(फ) नगरपावलकाबाट विद्यालयलाई वनकासा भएको रकम सदपुयोग भए, नभएको अनुगमन गने .  

(ब) विद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगरे, नगरेका सम्बन्धमा वनरीक्षण गने, गराउने,  

(भ) विद्यालयमा लाग ूगररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सधुार गनुतपने र वनिःिलु्क 

पाठ्यपसु्तकको वितरण प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने विषयमा व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षकको राय 

वलई सझुाि पठाउने तथा सो सम्बन्धमा अन्य आिश्यक कायत गने, गराउने,  

(म)  प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतसँग समन्िय गरी विद्यालयहरूको लेिा परीक्षणको व्यिस्था वमलाउने , 

(य) लेिा परीक्षकबाट प्राप् त प्रवतिदेनको आधारमा दवेिएका अवनयवमतता र बेरुज ु फछ्र्यौट गनत लगाउने र 

सोसम्बन्धी प्रवतिदेन सवमवतमा पेस गने । 

(र) सरकारी तथा गरैसरकारी िवैक्षक पररयोजनाहरूको वनरीक्षण तथा समन्िय गने,   
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(ल) सामदुावयक विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीको तलबी प्रवतिदेन पाररत गराउने, 

(ि) विद्यालयको िावषतक िवैक्षक कायतक्रमको वनयवमत रूपमा अनगुमन गरी सोअनसुार गने, गराउने र  

त्रैमावसक प्रवतिदेन पेस गने । 

(ि) विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकले वदएको वनरीक्षण प्रवतिदेन उपर आिश्यक कारबाही गने 

(ष) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र विक्षक अवभभािक सङ्घ गठन गने, गराउने, 

(स) सामदुावयक विद्यालयको स्िीकृत, ररक्त दरबन्दीमा पदपवूततका लावग आयोगमा लेिी पठाउने, 

(ह) कायतपावलकाबाट स्िीकृत मापदण्ड र कायतविवधका आधारमा विक्षकको सरुिाको प्रस्ताि सवमवतमा    

पेस गने,  

(क्ष) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा विक्षकलाई विद्यालय समयबाहके िा विद्यालयको वनयवमत 

पठन पाठनमा असर नगने गरी अवतररक्त समयमा अन्यत्र कायत गनत पिूत स्िीकृवत प्रदान गने, 

(त्र) कायतसम्पादन सचूकका आधारमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विक्षक अवभभािक सङ्घ,प्रधानाध्यापक, 

विक्षक एि ंकमतचारीहरूलाई परुस्कार तथा दण्डका लावग  नगर विक्षा सवमवतसमक्ष वसफाररस गने , 

(ज्ञ)  वनजी, धावमतक तथा गठुी विद्यालयको अनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गनत लगाउने र    

तदनसुार परुस्कार र दण्डका लावग  नगर विक्षा सवमवतसमक्ष वसफाररस गने , 

(क¸१) विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीको वबदाको अवभलेि िवैक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमावणत गने तथा    

  आिश्यकता अनसुार विक्षा अवधकृतलाई समतेलाई वजम्मेिारी प्रदान गरी  सो को अवभलेि  विद्यालयमा  

   रा्न लगाउने,   

(क¸२) नगरकायतपावलका, रावरिय परीक्षा बोडत, मन्त्रालय तथा विक्षासँग सम्बवन्धत आयोगहरूबाट प्रत्यायोवजत  

          अन्य कायत गने । 

२३. नशक्षा अनधकृत/नवद्यािय निरीक्षकको काम, कतनव्य र अनधकार : 

  यस ऐन तथा अन्य ऐन काननुमा लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त विक्षा िािा प्रमिुको 

मातहत र प्रत्यक्ष वनदिेनमा रही विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकका काम, कततव्य र अवधकार 

दहेायबमोवजम हुनेछ : 

(क)  प्रत्येक दईु मवहनामा सबै विद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत वनरीक्षण तथा सपुररिेक्षण गने । वनरीक्षण 

तथा सपुररिके्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन सवमवतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र 

वनरीक्षण तथा सपुररिके्षण सम्बन्धी बेहोरा विद्यालयको वनरीक्षण पवुस्तकमा जनाउने । 

(ि)  यसबमोवजम विद्यालय वनयवमत रूपले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा भौवतक साधन सरुवक्षत 

विद्यालय अनुरूप भए, नभएको, विक्षक पयातप्त भए, नभएको, उपलब्ध साधनको अवधकतम सदपुयोग भए, 

नभएको र वनधातररत स्तरबमोवजम पठन पाठन भए नभएको र समग्र िवैक्षक गणुस्तर कायम भए, नभएको 

सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, विक्षक–अवभभािक सङ्घ र विक्षकसँग विचार विमित गरी सोअनरुूप भएको 

नदवेिएमा सधुार गनत लगाउने,  

(ग)  प्रत्येक २ मवहनामा विद्यालय वनरीक्षणसम्बन्धी प्रवतिदेन विक्षा िािा प्रमिु समक्ष पेस गरी वनदिेन 

िमोवजम गने,   

(घ)  विद्यालयको विकासका लावग व्यिस्थापन सवमवत तथा सरोकािालाहरूसँग सम्पकत  तथा आिश्यक 

सरसल्लाह र अन्तरवक्रया गने,  
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(ङ) नमनुा विक्षण गने प्रयोजनको लावग वनरीक्षण क्षेत्रवभत्रको रोस्टर (समहू) तयार गने र समय–समयमा 

प्रधानाध्यापकसवहत विक्षकको बैठक बोलाई विक्षण गने विषयमा दवेिएका समस्या समाधानका लावग 

आिश्यक काम गने,  

(च)  विक्षक तथा विद्यालय कमतचारीको कायत क्षमताको मलू्याङ्कन गरी त्यसको अवभलेि विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािामा उपलब्ध गराउने  

(छ)  विद्यालयको िैवक्षकस्तर िवृि गनत प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको 

संयोजन गने, गराउने 

(ज)  परीक्षा सवमवतको वनदिेनबमोवजम परीक्षा सञ्चालन गने, गराउने,  

(झ)  विद्यालयको िवैक्षक तथा आवथतक अवभलेि दरुुस्त भए, नभएको वनरीक्षण गने, गराउन,े  

(ञ)  आफ्नो क्षेत्रवभत्रका िवैक्षक तथयाङ्क सङ्कलन तथा विशे्लषण गरी  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा 

पठाउन,े  

(ट)  विक्षकलाई तावलमका लावग वसफाररस गने र तावलमप्राप् त विक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको यवकन गनत 

कक्षा अिलोकन गरी सधुारका लावग कायत गने,   

(ठ)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठक वनयवमत रूपले बसे, नबसेको जाँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन 

प्रधानाध्यापकलाई वनदिेन वदने,  

(ड)  विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सवमवतलाई आिश्यक वनदेिन वदने,  

(ढ)  विद्यालयमा वदगो सरसफाइ, िातािरण संरक्षणका लावग ग्रीन क्लि तथा बाल संरक्षणका लावग बाल    

  क्लब गठन गराउने र वतनलाई वक्रयािील गराई विक्षा िािामा सोको प्रवतिदेन पेस गने, 

 (ण) विक्षक तथा कमतचारीको हावजरी अवभलेि दरुुस्त भए, नभएको जाँच िा वनरीक्षण गरी वबदा नवलई 

अनपुवस्थत हुने विक्षक तथा कमतचारीका हकमा हावजरी पवुस्तकामा गयल जनाई सोको जनाउसवहत 

कारबाहीका लावग सम्बवन्धत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र नगर  नगर विक्षा सवमवतलाई वसफाररस गने,  

(त)  आफ्नो क्षेत्रवभत्र सञ्चालन गररएका अनौपचाररक विक्षा, वििषे आिश्यकता विक्षा, समाििेी विक्षा र 

विक्षाका लावग िाद्य कायतक्रमको वनयवमत रूपमा वनरीक्षण तथा अनगुमन गरी नगर विक्षा सवमवतमा 

प्रवतिदेन पेस गने,  

(थ) वनजी, धावमतक तथा गठुी विद्यालयको  अनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गनत लगाउने र तदनसुार 

परुस्कार र दण्डका लावग  विक्षा िािा प्रमिुसमक्ष वसफाररस गने, 

(द)  आजीिन विक्षा र सीप विक्षाको उवचत प्रबन्ध गने गराउने, 

(ध)  विक्षा अवधकृतले तोकेबमोवजम थप कायत गने, गराउन,े 

 (न) विद्यालय हाताको िवैक्षक िातािरण, सरसफाइ, बालमतै्री व्यिहार लगायतका विषयमा     

       विद्यालयलाई आिश्यक वनदिेन वदने । 

(प)   नगरपावलकाले प्रत्यायोवजत  गरेका विक्षासम्बन्धी अन्य कायत गने, 

पररच्छेद–४ 

िगरपानिका  िगर नशक्षा सनमनत/ वडा नशक्षा सनमनतको संर िा¸ काम, कतनव्य र अनधकार तथा 

बैठकसम्बन्धी कायननविाजि 

२४. िगर नशक्षा सनमनतको संर िा तथा कायनसञ् ािि नवनधाः 

(१) नगरपावलकामा  दहेायिमोवजमको एक विक्षा सवमवत रहनेछ : 
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  (क)     नगर कायतपावलकाको प्रमिु      – अध्यक्ष                                

  (ि) नगर उपप्रमिु         - सदस्य 

  (ग) नगरकायतपावलकाले तोकेको नगर कायतपावलकाका सदस्यहरूमध्ये िाट  

कम्तीमा एक (१) जना मवहलासवहत दईु (२) जना        –सदस्य                                      

  (घ) प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत                                                                        –सदस्य                               

  (ङ)    सामावजक विकास सवमवत संयोजक                                                              - सदस्य   

  (च)    नगरपावलका के्षत्रवभत्र रहकेा सामदुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू  

मध्येबाट  नगर विक्षा सवमवतले मनोनीत गरेको एक (१)जना         – सदस्य 

  (छ) नगरपावलका क्षेत्रवभत्र रहकेा सामदुावयक विद्यालय ब्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षहरू  

               मध्येबाट  नगर विक्षा सवमवतले मनोनीत गरेको (एक) १ जना                           - सदस्य                  

  (ज)    संस्थागत विद्यालयहरूको प्रवतवनवधमलूक संस्थाहरूको अध्यक्ष िा प्रवतवनवधमध्ये 

  नगर विक्षा सवमवतिाट मनोनीत एक  (१) जना                            –  सदस्य 

   (झ)  नगर विक्षक महाससंघको अध्यक्ष        –  सदस्य 

   (ञ)    दवलत¸ वसमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको प्रवतवनवधत्ि हुने  

गरी विक्षा के्षत्रमा योगदान परु याउने विक्षाप्रेमी मध्येबाट  नगर विक्षा 

सवमवतबाट मनोनीत एक  (१) जना        –  सदस्य 

  (ट)    स्थानीय समाजसेिी िा विक्षा प्रेमीहरूमध्ये बाट  नगर विक्षा सवमवतका  

अध्यक्षबाट मनोनीत एक (१) जना मवहला सवहत दईु (२) जना                           –सदस्य 

  (ठ)  विक्षा िािा प्रमिु           –सदस्य–सवचि 

(२ )  नगर विक्षा सवमवतको बैठक कम्तीमा प्रत्येक दईु मवहनामा एक पटक बस्नपुनेछ । 

(३ )  नगर विक्षा सवमवतको बैठक भिा नगरकायतपावलका तथा प्रचवलत काननुले तोकेबमोवजम हुनेछ ।  

(४)  बैठक सञ्चालनका लावग कम्तीमा ५० प्रवतित सदस्यको उपवस्थवत आिश्यक पनेछ भने बैठकको वनणतय 

बहुमतका आधारमा हुनेछ । 

(५)  मनोनीत सदस्यहरूको पदािवध बढीमा ५ बषतको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदअनसुारको आचरण 

नगरेको दवेिएमा मनोनयन गने पदावधकारी िा वनकायले वनजलाई जनुसकैु बित हटाउन सक्नेछ । 

 तर त्यसरी पदबाट हटाउन ुअवग वनजलाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाट िवञ्चत गररनेछैन । 

(६) बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा सवमवतले आफ्नो कायतविवध आफै बनाउन सक्नेछ । 

२५. िगर नशक्षा सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः 

यस ऐनमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त नगर विक्षा सवमवतको काम, कततव्य र 

अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछ : 

(क)   विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािािाट पेस भएको िवैक्षक योजनामावथ छलफल गरी स्िीकृवतका लावग 

कायतपावलकामा पेस गने 

(ि) नगरपावलकामा स्िच्छ िवैक्षक िातािरण कायम रा्न तथा विक्षाको गणुस्तर िवृि गनत  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािामाफत त पेस भएको कायतयोजनामावथ छलफल गरी आिश्यक दवेिएमा पररमाजतनसवहत 

स्िीकृत गने,  
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(ग) नेपाल सरकारको स्िीकृत नीवत र वनदिेन अनरुूप वििषे आिश्यकता विक्षा, समाििेी विक्षा, 

अनौपचाररक विक्षा, वनरन्तर विक्षा, दरू विक्षा, िलुा विक्षा तथा अन्य िवैक्षक कायतक्रम सञ्चालनसम्बन्धी 

आिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ)  विद्यालयलाई आवथतक सहायता उपलव्ध गराउने तथा त्यस्तो सहायताका लावग सम्बवन्धत वनकायमा 

वसफाररस गने,  

(ङ)  विक्षक, कमतचारी तथा विद्याथी कल्याणका लावग स्िीकृत विक्षा योजनाबमोवजम आिश्यक कायतक्रम 

बनाउने,  

(च)  विद्यालयको सम्पविको सरुक्षा गनत तथा विद्यालयको समवृिका लावग आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ) विद्यालयको विकासका लावग सञ्चावलत िवैक्षक कायतक्रमलाई सहयोग गने,  

(ज)  विद्यालयको लेिापरीक्षण सम्बन्धमा लेिापरीक्षकले वदएको प्रवतिदेन अनसुार आिश्यक कारबाही गने, 

गराउने,  

(ञ)  विद्यालयलाई आवथतक रूपमा आत्मवनभतर गराउन योजना बनाई कायत गने,  

(ट)  यस ऐनमा उल्लेि भएको विद्याथी सङ््या भन्दा कम विद्याथी भई विद्यालय बन्द गनुतपने   

       आिश्यकता दवेिएमा विद्यालय बन्द गनत नगर कायतपावलकामा वसफाररस गने,    

(ठ) िवैक्षक क्यालेन्डर बनाई विद्यालय सञ्चालन गनत विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त व्यिस्थापन 

सवमवतलाई वनदिेन वदने, 

(ड)  नगरस्तरीय िलेकुद, स्काउट तथा सांस्कृवतक कायतक्रमको सञ्चालन तथा विकासका लावग आवथतक स्रोत 

जटुाउने र प्राप् त रकम िचत गनत  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािालाई वनदेिन वदने,  

(ढ) आिासीय विद्यालयका विद्याथीका लावग िाना तथा पौविक आहारको गणुस्तर तोक्ने । 

(न) नगरकायतपावलका तथा नगर सभािाट स्िीकृत विक्षा योजना र मापदण्डवभत्र रही आिश्यक वनदिेन वदने । 

(प) छात्रा तथा विकलाङ्क मतै्री िौचालय सवहत विद्यालयले कायम गनुतपने फूलबारी सवहतको न्यनूतम  

 सरसफाइ तथा िौचालयको मापदण्ड तोक्ने । 

(फ) नगर के्षत्रवभत्र वििषे आिश्यकता भएका बालबावलकाको  तथयाङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूका लावग 

उवचत विद्यालय व्यिस्थापन गनत आधार तयार पाने र सोहीअनसुारको पठनपाठन व्यिस्था वमलाउने त्यस्ता 

ठाउँमा समदुायम ैपगुरे अवभभािकलाई अवभमिुीकरण तावलमको व्यिस्था गने ।  

(ब) विद्यालय सधुार तथा विकासका लावग नीवत वनदिेन गने . 

(भ)  विद्यालय अनुमवत तथा स्िीकृवत सम्बन्धी वनणतय गने, 

(म)  नगरपावलकावभत्रका सिै विद्यालयहरूमा क्रमि: नगर विक्षा सवमवतले तोकेको एकै प्रकारको रंङ लगाउने 

कायतमा प्रोत्सावहत गने ।  

(य) त्रैमावसक रूपमा हरेक विद्यालयमा १ पटकमा नघट्ने गरी नगर विक्षा सवमवतमाफत त आिवधक रूपमा 

सचूकमा आधाररत विद्यालयको अनगुमनको व्यिस्था वमलाउने ।  

र)  “हररत विद्यालय”को अिधारणा कायातन्ियनका लावग ग्रीन क्लब तथा बालक्लब पररचालनको नीवतगत 

व्यिस्था वमलाउने ।   

२५ (क) वडा नशक्षा सनमनत 

        िडा के्षत्र वभत्र सञ्चालन हुने विद्यालयहरुको व्यिस्थापन¸ रेिदिे र समन्िय गने कायतका लावग प्रत्येक     

िडामा दहेाय बमोवजमको िडा विक्षा सवमवत रहनेछ - 
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(क)  सम्बवन्धत िडाको िडा अध्यक्ष                           - अध्यक्ष 

(ि)  नगर विक्षा सवमवतले मनोवनत गरेको सम्बवन्धत िडाको स्थानीय 

 विक्षा प्रेमीहरु मध्येबाट कवम्तमा एक (१) जना मवहला सवहत दईु (२) जना                         - सदस्य 

(ग)  सम्िवन्धत िडाको सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयका प्र.अ. हरु मध्येबाट िडा विक्षा  

सवमवतले मनोवनत गरेको १/१ गरी दईु (२) जना                   -सदस्य 

(घ) सम्बवन्धत िडाको िडा सवचि                     - सदस्य सवचि 

२५ (ि) िडा सवमवतको काम कततव्य र अवधकार तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

२५ (ग) विक्षा सवमवतले वनदेिन वदन सक्ने- 

नगर विक्षा सवमवतले िडा विक्षा सवमवत तथा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई आिश्यकता        

अनसुार वनदिेन वदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

नवद्यािय व्यवस्थापि सनमनत सम्वन्धी व्यवस्था 

२६.  सामुदानयक नवद्याियमा व्यवस्थापि सनमनत रहिे: 

(१)  यस ऐनमा व्यिस्था भएको सवमवतहरूको अवधकार क्षेत्रबाहके विद्यालय सञ्चालन¸व्यिस्थापन तथा 

रेिदिे गनत प्रत्येक सामदुावयक विद्यालयमा दहेायबमोवजमको एक विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ । 

(क) अवभभािकहरूको भलेाले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका कवम्तमा दईु (२) जना  

मवहलासवहत चार (४) जना                                                             –सदस्य 

(ि) विद्यालय रहकेो सम्बवन्धत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सवमवतको वनणतयानसुार 

   िडा सवमवतले मनोनयन गरेको सदस्य एक (१) जना      –सदस्य 

(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बवुिजीिी, विक्षाप्रेमी मध्येबाट सम्बवन्धत िडाको  

           िडाअध्यक्ष   संग समन्िय गरी  नगर प्रमिुिारा  मनोनीत  कवम्तमा एक (१) जना  

           मवहला सवहत दईु (२) जना                                                                                   –सदस्य      

(घ) विद्यालयका विक्षकले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको विक्षक प्रवतवनवध १ जना   –सदस्य 

(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक                                             – सदस्य सवचि 

 

(२)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका सदस्यहरूले उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) िा (ग) बमोवजमका   

सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्य सो सवमवतको अध्यक्ष हुनेछ । यस प्रकारको छनोट प्रवक्रया सितसम्मत हुन 

नसकी मतदान नै हुने भएमा विद्यालय सञ्चालन र प्रावज्ञक ष्वर टकोणले प्रधानाध्यापक तथा विक्षक 

प्रवतवनवधले मतदानमा भाग वलने छैनन ्।  

(३)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष छनोट गनतका लावग बसेको बैठक र अध्यक्ष छनोट नभए सम्मका 

लावग सो सवमवतका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(४)  वििेष विक्षा सञ्चालन गने विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतमा कम्तीमा ५० प्रवतित सदस्यहरू अपाङ्गता 

भएका व्यवक्तको अवभभािक र समािेिी विक्षा िा स्रोतकक्षा सञ्चालन गने विद्यालयको व्यिस्थापन 

सवमवतमा कम्तीमा १ जना अपाङ्गता भएका व्यवक्त सदस्य रहनेछ । 
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(५)  सम्बवन्धत विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकलाई विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा भाग वलन 

पयतिके्षकका रूपमा आमन्त्रण गनत सवकनेछ । 

(६)   सामान्यतिः विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको कायातिवध ३ िषतको हुनेछ । 

(७)  राजीनामा स्िीकृत गने : व्यिस्थापन सवमवतका सदस्यको राजीनामा सो सवमवतका अध्यक्षले र व्यिस्थापन 

सवमवतका अध्यक्षको राजीनामा  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत गनेछ । 

 तर अध्यक्षको पद ररक्त रहकेो अिस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यिस्थापन सवमवतको जषे्ठ सदस्यले 

स्िीकृत गनेछ । 

(८) अवभभािकको अवभलेि रा्ने :  

(१) विद्यालयले  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले तोवकवदएको ढाँचामा विद्याथीको अवभलेि रा्दा   

     विद्याथीका बाब,ु आमा, बाज,े बज्यै र त्यस्ता अवभभािक नभएका विद्याथीको हकमा विद्याथीलाई   

     संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यवक्तको अवभलेि रा्नपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम विद्याथीलाई संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यवक्तलाई अवभभािकको रूपमा अवभलेि  

     रा्दा वनजले संरक्षकत्ि प्रदान गरेको बेहोरा सम्बवन्धत िडाबाट प्रमावणत गराएको हुनपुनेछ । यसप्रकार  

     संरक्षकत्ि प्रदान गररएका विद्याथीका बाबु, आमा, बाज,े बज ैविद्यालय सेिा क्षेत्रवभत्रै जीवितै रहकेा   

     अिस्थामा त्यस्ता संरक्षकका वि.व्य.स.को पदावधकारीका रूपमा दफा (२६) को उपदफा (१) को िण्ड   

      (क) अनसुार छनोट हुन पाउने छैनन । 

२७. व्यवस्थापि सनमनतको सदस्य छिोट सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) प्रधानाध्यापकले दफा २६ को उपदफा (१) बमोवजमको व्यिस्थापन सवमवतको छनोट गनतका लावग 

तत्कालको व्यिस्थापन सवमवतको कायत अिवध समाप्त हुनभुन्दा तीस वदन अगाि ैसात वदनको वलवित सचूना 

वदई अवभभािकको भेला बोलाउनपुनेछ ।  

 तर कुनै कारणले व्यिस्थापन सवमवत विघटन भएका िा व्यिस्थापन सवमवतको सदस्यको पद ररक्त भएको 

अिस्थामा त्यसरी विघटन िा ररक्त भएका वमवतले पन्र वदनवभत्र व्यिस्थापन सवमवत िा ररक्त सदस्यको 

छनोटको लावग यस ऐन बमोवजम सचूना वदई अवभभािकको भलेा बोलाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम सदस्य छनोट गने सम्बन्धमा अवभभािकलाई सहयोग गनतका लावग सम्बवन्धत  विक्षा 

िािा प्रमिु/विक्षा अवधकृत/ विद्यालय वनरीक्षक मध्येबाटको  संयोजकत्िमा प्रधानाध्यापक र िडाको 

वनिातवचत प्रवतवनवध रहकेो तीन(३) सदस्यीय छनोट सहयोग सवमवत गठन गनेछ । 

(३)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत सदस्य छनौट सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

२८. व्यवस्थापि सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायननवनध : 

(१)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठक दईु मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(२)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सवमवतको अध्यक्षको वनदेिनमा सदस्य–सवचिले बोलाउनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन व्यिस्थापन सवमवतका एक वतहाइ सदस्यले वलवित 

अनरुोध गरेमा व्यिस्थापन सवमवतको सदस्य–सवचिले जनुसकैु बेला व्यिस्थापन सवमवतको बैठक बोलाउन ु

पनेछ ।  

(४)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलफल हुने विषय सचूी सदस्य–सवचिले साधारणतया एक (१) वदन 

अगाि ैसदस्यहरूलाई वदनपुनेछ ।  
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(५)  व्यिस्थापन सवमवतमा तत्काल कायम रहकेा पचास प्रवतितभन्दा बढी सदस्यहरू उपवस्थत भएमा 

व्यिस्थापन सवमवतको बैठकका लावग गणपरूक सङ््या पगुेको मावननेछ ।  

(६)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र वनजको अनपुवस्थवतमा ज्येष्ठ सदस्यले गनेछ ।  

(७)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने 

व्यवक्तले वनणातयक मत वदन सक्नेछ ।  

(८)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकसम्बन्धी अन्य प्रवक्रया व्यिस्थापन सवमवत आफैले वनधातरण गरेबमोवजम हुनेछ 

। 

२९.  व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष र सदस्य हुि िसक्िे :  

  दहेायको व्यवक्त व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र सदस्य हुन सक्ने छैन : 

(क) गरै नेपाली नागररक,  

(ि)    पच्चीस िषत उमरे परूा नभएको अवभभािक,    

(ग)    प्रचवलत काननु बमोवजम कालो सचूीमा परेको, 

(घ)    नैवतक पतन दवेिने फौजदारी अवभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको, 

(ङ) बहालिाला विक्षक तथा कमतचारी । 

(च) कुनै पवन सङ्गवठत संस्था िा कायातलयको रकम बेरुज ुरहकेो कागजात पेस हुन आएको व्यवक्त, 

(छ)     लगातार दईु कायतकाल सोवह पदमा रहकेो व्यवक्त । 

३०. व्यवस्थापि सनमनत नविटि गिन सक्िे :  

दहेायका अिस्थामा  नगर विक्षा सवमवतको वसफाररसमा नगर कायतपावलकाले सवमवत विघटन गनत सक्नेछ  – 

(क) विद्यालयको सम्पवि वहनावमना गरेमा,  

(ि)  विद्यालय व्यिस्थापन सन्तोषजनक रूपमा नगरी िवैक्षक िातािरण िल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचवलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार तथा स्थानीय तहको वनदेिन, नीवत एि ं वहत 

विपरीत काम गरेमा,  

(घ)  सम्बवन्धत वनकाय िा अवधकारीले वदएको काननुअनसुारको वनदिेन पटक–पटक उलङ्घन गरेमा । 

(ङ) आवथतक अवनयवमतता र रष्िाचार गरेको प्रमावणत भएमा । 

             दफा (३०) बमोवजम विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत विघठन भए सो विद्यालयले सवमवत विघठन 

भएको ४५  (पैतावलस) वदन वभत्र अको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गठन गररसक्नपुनेछ । तोवकएको 

समयवभत्र सवमवत पनुगतठन नभएमा उक्त विद्यालयमा जाने सबै प्रकारका वनकासा रोक्का रा्न सवकनेछ ।  

३१.  सामुदानयक नवद्याियको व्यवस्थापि सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार : 

(१) यस ऐन तथा प्रचवलत काननुमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त सामदुावयक 

विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजमहुनेछ : 

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

(ि)  विद्यालयका लावग चावहने आिश्यक आवथतक स्रोत जटुाउने, 

(ग)  विक्षक तथा कमतचारीलाई वनि ्वचत मापदण्डका आधारमा तावलमको लावग छनोट गने,  

(घ)  तावलममा जाने विक्षक तथा कमतचारीलाई तावलममा जान ुपिूत कम्तीमा तीन िषत विद्यालयमा सेिा 

गनुतपने सम्बन्धमा सततहरू वनधातरण गरी कबवुलयतनामा गराउने,  
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(ड.)  विद्यालयको स्रोतबाट बेहोने गरीविक्षक तथा कमतचारी वनयकु्त गने र त्यसरी वनयकु्त विक्षक तथा 

कमतचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका विक्षक तथा कमतचारीलाई तोवकवदएको तलब स्केलमा 

नघटाई तलब भिा वदने,   

(च)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दीको विक्षक तथा कमतचारीको पद ररक्त हुन आएमा स्थायी पवूततका 

लावग सो पद ररक्त भएका वमवतले पन्र वदनवभत्र  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा लेिी पठाउने,  

(छ)  विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीहरूको हावजरी जाँच गरी गयल हुने विक्षक िा कमतचारीउपर 

आिश्यक कारबाही गने, 

(ज)  कुनै विक्षक िा कमतचारीलाई यस ऐन िा प्रचवलत काननुबमोवजम व्यिस्थापन सवमवतले कारबाही 

गनत पाउने विषयमा विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािालाई 

वदने तथा आफूलाई कारबाही गनत अवधकार नभएको विषयमा कारबाहीका लावग वसफाररस गनुतपन े

भएमा आिश्यकताअनसुार आफ्नो रायसवहतको प्रवतिदेन सम्बवन्धत वनकायमा पठाउने, 

(झ)  विद्यालयको िवैक्षकस्तर िवृि गनत आिश्यक सामान तथा िवैक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्था गने,   

(ञ)  नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार िा नगरपावलकाबाट.सञ्चालन हुने विवभन्न विक्षासम्बन्धी 

  कायतक्रमहरूमा विद्यालयलाई सररक गराउने,  

(ट)  विद्याथी, विक्षक तथा अवभभािकहरूले पालना गनुतपने आचार संवहता बनाई लाग ूगने,  

(ठ) विक्षक तथा कमतचारीहरूको अवभलेि अद्यािवधक गराई रा्ने,  

(ड)   विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािािाट तोवकएको लेिा परीक्षकमाफत त लेिा परीक्षण गराउने ,  

(ण)  विद्याथी, विक्षक, कमतचारी तथा अवभभािकलाई विद्यालयको विकास तथा पठनपाठनतफत   उत्प्रेररत 

गने व्यिस्था वमलाउने, 

(त)  विद्याथीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रिवृि रकम तोवकएको समयमानै प्रदान गने,  

(थ)  व्यिस्थापन सवमवतको सवचिालय विद्यालय भिनमा रा्ने तथा विद्यालयको कागजपत्र र 

अवभलेि सरुवक्षत गने, गराउने,  

(द)  स्थानीय तहसँग समन्िय गरी िवैक्षक विकासका कायतक्रमहरू सञ्चालन गने, 

(ध)  विद्यालयमा लवक्षत समहूका लावग वििषे प्रकृवतको िवैक्षक कायतक्रम सञ्चालन गनत आिश्यक 

दवेिएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त गने, 

(न) िावषतक रूपमा विद्यालयका लावग आिश्यक मालसामान, मसलन्द सामग्रीको िररद योजना 

स्िीकृत गने, 

(प)  विद्यालयको विपत्, जोविम अिस्था लेिाजोिा गरी प्रभाि न्यनूीकरणका लावग कायतयोजना 

बमोवजम कायातन्ियन गने,  

(फ)  विद्यालयको चल अचल सम्पविको संरक्षण उपयोग र उपलवब्धको योजना बनाई    

 कायातन्ियन गने, 

(ब)  आफ्नै स्रोतबाट वनयकु्त हुने विक्षक तथा कमतचारीको सेिा, सतत तथा विभागीय कारबाहीलाई 

व्यिवस्थत गनत कायतविवध बनाई  नगर विक्षा सवमवतबाट स्िीकृत गराई लाग ूगने, 

(भ) स्थानीय तह, स्थानीय नगर विक्षा सवमवत र विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले वदएको वनदिेन 

अनरुूप काम गने । 

(म) विक्षक एि ंकमतचारीलाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गने¸ 
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(य) विद्यालयको पढाइ व्यािहाररक, सीपमलूक, र स्तरीय बनाउन प्रवतस्पधी तथा सहयोगी भवूमका 

िले्ने¸   

(र) प्रत्येक िषत विद्यालयका चन्दादाता र अवभभािकहरूको भेला गराई विद्यालयको अवघल्लो िवैक्षक 

िषतको आय, व्यय तथा िवैक्षक उपलवब्ध र आगामी िषतको िवैक्षक कायतक्रमका सम्बन्धमा 

सामावजक परीक्षण गराउने, 

(ल)     विद्यालयको चल अचल सम्पविको लगत रा्ने रा्न लगाउने र सरुक्षा गने , 

(ि)    विद्यालयको िवैक्षक ,भौवतक तथा आवथतक तथयाङ्क र वििरण अद्यािवधक गराई रा्ने , 

(ि)  विद्यालयको िावषतक बजटे स्िीकृत गने र त्यसको जानकारी  नगर विक्षा सवमवत र  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािालाई  वदने ।  

(ष) विद्यालयमा स्िच्छ िवैक्षक िातािरण कायम रा्न राजनैवतक धावमतक िा साम्प्रदावयक भािनाका 

आधारमा विद्यालयको िातािरण धवमल्याउन नवदने ।, 

(स)  नेपाल सरकार ÷ विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाबाट िवटआएका विक्षकलाई काममा लगाउने ।  

(ह) प्रत्येक िषतको िैिाि १५ गतेवभत्र विद्यालय सधुार योजना वनमातण गरी वि.व्या.स.िाट स्िीकृत गराई 

कायातन्ियन गने ।  

(क्ष)  विद्यालयको िवैक्षक उपलवब्ध न्यनू रहनकुो कारण र विद्याथीले विद्यालय छाड्ने कारण र सोको 

समाधान गने सम्िन्धमा विश् लेषण गरी सो अिस्था सधुारकालावग कायतयोजना बनाई विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतमा वनणतय गराई सोको जानकारी विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा  पठाउने । 

(त्र) विक्षािाबाट तोवकएको वमवतवभत्रमा िवटआएका लेिा परीक्षकबाट विद्यालयको लेिा परीक्षण 

गराउन प्र.अ. लाई वनदिेन वदने तथा लेिा परीक्षण गने /गराउने   

(२)  व्यिस्थापन सवमवतले आफ्नो अवधकारमध्ये आिश्यकताअनसुार केही अवधकार व्यिस्थापन सवमवतको 

सदस्य–सवचिलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ । 

 

३२. सस्थागत नवद्याियमा नवद्यािय व्यवस्थापि सनमनत रहिे :  

(१)  यस ऐनअन्तगतत  व्यिस्था भएको सवमवतहरूको अवधकार क्षेत्रिाहके विद्यालय सञ्चालन गनत प्रत्येक 

सस्थागत विद्यालयमा दहेाय िमोवजमको एक विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ : 

(क) विद्यालयको संस्थापक िा लगानी कतातहरूमध्येबाट विद्यालयको वसफाररसमा  

नगर विक्षा सवमवतले मनोनीत गरेको व्यवक्त              –अध्यक्ष  

(ि) अवभभािकहरूमध्येबाट १ जना मवहलासमेत पने गरी विद्यालय व्यिस्थापन  

सवमवतले मनोनीत गरेको दईु जना          –सदस्य 

(ग) स्थानीय विक्षा प्रेमी िा समाजसेिीहरू मध्येहरूबाट सम्बवन्धत िडा सवमवतले  

मनोनीत गरेको १  जना         – सदस्य 

(घ)      विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको प्रमिु िा  विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षक – सदस्य 

(ङ)      विद्यालयका विक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको १ जना   – सदस्य 

(च)      विद्यालयका प्रधानाध्यापक                           –सदस्य सवचि 

(२)  सम्बवन्धत विद्यालय क्षेत्रको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा भाग वलन  विक्षा िािा प्रमिुले 

विक्षा अवधकृतलाई पयतिेक्षकका रूपमा पठाउन सक्नेछ । 
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(३)  राजीनामा स्िीकृत गने :  व्यिस्थापन सवमवतका सदस्यको राजीनामा सो सवमवतका अध्यक्षले र व्यिस्थापन 

सवमवतका अध्यक्षको राजीनामा  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत गनेछ । 

तर अध्यक्षको पद ररक्त रहकेो अिस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यिस्थापन सवमवतको िररर ठ सदस्यल े

स्िीकृत गनेछ । व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष िा सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण 

नगरेकोदवेिएमा त्यसरी छान्ने िा मनोनयन गने पदावधकारी िा वनकायले वनजलाई जनुसुकै बित पदिाट 

हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदिाट हटाउन ुअवघ नीजलाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाट िवञ्चत गररने 

छैन ।  

(४)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकसम्बन्धी कायतविवध : 

(क)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठक दईु मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(ि)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सवमवतका अध्यक्षको वनदेिनमा सदस्य–सवचिले बोलाउनेछ ।  

(ग)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन व्यिस्थापन सवमवतका एक वतहाइ सदस्यले 

वलवित अनरुोध गरेमा व्यिस्थापन सवमवतको सदस्य–सवचिले जवहलेसकैु पवन व्यिस्थापन 

सवमवतको बैठक बोलाउनपुनेछ ।  

(घ)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलफल हुने विषय सचूी सदस्य–सवचिले साधारणतया चौबीस 

घण्टा अगाि ैसदस्यहरूलाई वदनपुनेछ ।  

(ङ)  व्यिस्थापन सवमवतमा तत्काल कायम रहकेा पचास प्रवतितभन्दा बढी सदस्यहरू उपवस्थत भएमा 

व्यिस्थापन सवमवतको बैठकका लावग गणपरूक सङ््या पगुेको मावननेछ ।  

(च)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र वनजको अनपुवस्थवतमा ज्येर ठ सदस्यले 

गनेछ ।  

(छ)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता 

गने व्यवक्तले वनणातयक मत वदन सक्नेछ ।  

(ज)  व्यिस्थापन सवमवतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायतविवध व्यिस्थापन सवमवत आफैले वनधातरण 

गरेबमोवजम हुनेछ । 

३३. संस्थागत नवद्याियको व्यवस्थापि सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार : 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र लेविएका काम, कततव्य र अवधकारका अवतररक्त संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन  

सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजमहुनेछ : 

(क) विद्यालयको िवैक्षक गवुठका गवुठयार िा कम्पनीका सञ्चालकसँग समन्िय गरीविद्यालयको 

सञ्चालन, रेिदिे, वनरीक्षण र व्यिस्थापन गने,                                                    

(ि)  विद्यालयका लावग चावहने आवथतक स्रोत जटुाउने, 

(ग) विक्षक तथा कमतचारीलाई तावलमका लावग छनोट गने,  

(घ)  विद्यालयको विक्षक पदको दरबन्दी स्िीकृत गने तथा ररक्त पदमा विक्षक अस्थायी वनयवुक्त भएको 

६ मवहना वभत्र स्थायी पदपवूतत सम्बन्धी प्रवक्रया सरुुगने, 

(ङ) विक्षक तथा कमतचारीहरूको सेिाको सरुक्षाका लावग पहल गने,  

(च)  नगर विक्षा िािाको अनुमवत वलई विद्यालयका लावग आिश्यक विक्षक तथा कमतचारी वनयवुक्त गने 

। त्यसरी वनयकु्त विक्षक तथा कमतचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका विक्षक तथा 

कमतचारीलाई तोवकवदएको तलब स्केलमा नघटाई तलब भिा वदने,   
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(छ)  विक्षक तथा कमतचारी कल्याण कोषको व्यिस्था गने र कोषमा जम्मा भएको रकम सोही कोषमा 

उवल्लवित कायतमामात्र िचत गने , 

(ज)  विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीहरूको हावजरी जाँच गरी गयल हुने विक्षक िा कमतचारी उपर 

आिश्यक कारबाही गने, 

(झ)  विद्यालयको आवथतक पारदवितता तथा िवैक्षक गणुस्तर अवभिवृिका लावग विक्षक अवभभािक 

सङ्घ गठन गने, 

(ञ)  विद्यालयको िवैक्षकस्तर िवृि गनत आिश्यक सामान तथा िवैक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्था गने,   

(ट)  सरकारीस्तरबाट सञ्चालन हुने विवभन्न कायतक्रमहरूमा विद्यालयलाई सररक गराउने,  

(ठ)  विद्याथी, विक्षक तथा अवभभािकहरूले पालना गनुतपने आचार संवहता बनाई लाग ूगने,  

(ड) विक्षक तथा कमतचारीहरूको अवभलेि अद्यािवधक गराई रा्ने, 

(ढ) प्रत्येक िषत विद्यालयका चन्दादाता र अवभभािकहरूको भेला गराई विद्यालयको अवघल्लो िवैक्षक 

िषतको आय, व्यय तथा िवैक्षक उपलवब्ध र आगामी िषतको िवैक्षक कायतक्रमको सम्बन्धमा 

जानकारी गराउने,  

(ण)  विद्यालयको लेिा परीक्षणका लावग प्रचवलत काननुबमोवजम दतात भएका लेिा 

परीक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा तीन जना लेिा परीक्षकको नाम वनयवुक्िका लावग  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािासमक्ष वसफाररस गने र  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािािाट तोवकएको लेिा 

परीक्षकमाफत त लेिा परीक्षण गराउने,  

(त)  विद्याथी, विक्षक, कमतचारी तथा अवभभािकलाई विद्यालयको विकास तथा पठनपाठन तफत   

उत्प्रेररत गने व्यिस्था वमलाउने, 

(थ)  विद्याथीलाई वनयमअनसुारको छात्रिवृि रकम प्रदान गने,  

(द)  वनरीक्षकले विद्यालयको सपुररिके्षण वनरीक्षण गदात हावजरी पवुस्तका िा विद्यतुीय हावजरीमा गयल 

जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका विक्षक तथा कमतचारीलाई आिश्यक कारबाही गने, 

(ध)  व्यिस्थापन सवमवतको सवचिालय विद्यालय भिनमा रा्ने तथा विद्यालयको कागजपत्र र 

अवभलेि सरुवक्षत गने, गराउने ,  

(न) विद्यालयमा लवक्षत समहूका लावग वििषे प्रकृवतको िवैक्षक कायतक्रम सञ्चालन गनत आिश्यक 

दवेिएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािा माफत त गने, 

(प)  विद्यालयको विपत्, जोविम अिस्था लेिाजोिा गरी प्रभाि न्यनूीकरणका लावग 

कायतयोजनाबमोवजम कायातन्ियन गने,  

(फ)  विद्यालयको चल अचल सम्पविको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(ब)  आफ्नै स्रोतबाट वनयकु्त हुने विक्षक तथा कमतचारीको सेिा, सतत तथा विभागीय कारबाहीलाई 

व्यिवस्थत गनत कायतविवधबनाई  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाबाट स्िीकृत गराई लाग ूगने, 

(भ) स्थानीय तह, स्थानीय  नगर विक्षा सवमवत र  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले वदएको 

वनदिेनअनरुूप काम गने । 

(म) विक्षक एि ंकमतचारीलाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गने 

(य) विद्यालयको पढाइ व्यिहाररक, सीपमलूक, र स्तरीय बनाउन प्रवतस्पधी तथा सहयोगी भवूमका िले्ने   

(र) विद्यालयको चल अचल सम्पवतको लगत रा्ने, रा्न लगाउने र सरुक्षा गने , 
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(ल)      विद्यालयको िैवक्षक ,भौवतक तथा आवथतक तथयाङ्क र वििरण अद्यािवधक गराई रा्ने , 

(ि)  विद्यालयको िावषतक बजटे स्िीकृत गने त्यसको जानकारी  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािालाई 

वदने ¸ 

(ि)  विद्यालयमा स्िच्छ िवैक्षक िातािरण कायम रा्नराजनैवतक, धावमतक िा साम्प्रदावयक भािनाका 

आधारमा विद्यालयको िातािरण धवमल्याउन नवदने, 

(ष)  संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन वनदवेिकाको अवधनमा रवह नगर विक्षा िािाबाट  

प्रत्येक िवैक्षक सत्र  सरुुहुन ुभन्दा एक मवहना अगाि ैिलु्क प्रस्ताि स्िीकृत गराइ लाग ुगने¸ 

(स) नेपाल सरकारले वदएका वनदिेनहरूको पालना गने, 

(२)  व्यिस्थापन सवमवतले आफ्नो अवधकारमध्ये आिश्यकताअनसुार केही अवधकार व्यिस्थापन सवमवतको 

सदस्य–सवचिलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ । 

३४. नशक्षक अनििावक सङ िसम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१) प्रत्येक विद्यालयका विक्षक र अवभभािकहरू सदस्य रहकेो एक विक्षक अवभभािक सङ्घ रहनेछ ।   

(२)  व्यिस्थापन सवमवतले अवभभािकहरूको भेला गराई सो सवमवतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा 

एक जना विक्षक र अवभभािकहरूसमेत रहने गरी बढीमा एघार सदस्यीय विक्षक अवभभािक सङ्घको 

कायतकारी सवमवत गठन गनुतपनेछ ।  

(३)  स्रोत कक्षा सञ्चावलत विद्यालयमा उपदफा (२) बमोवजम विक्षक अवभभािक सङ्घको कायतकारी सवमवत 

गठन गदात अपाङ्गता भएका विद्याथीका कम्तीमा एक जना अवभभािक हुनपुनेछ ।  

(४)  उपदफा (२) र (३) बमोवजम गवठत कायतकारी सवमवतका सदस्यको पदािवध तीन िषतको हुनेछ ।  

(५)  उपदफा (२) बमोवजमको कायतकारी सवमवतको बैठक तीन मवहनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो 

सवमवतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायतविवध कायतकारी सवमवत आफैले वनधातरण गरेबमोवजम हुनेछ ।   

(६)  उपदफा (२) बमोवजमको कायतकारी सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजमहुनेछ :  

(क) विद्यालयमा विक्षाको गणुस्तर कायम गनतका लावग आिश्यक काम गने,   

(ि)  यस ऐनबमोवजम संस्थागत विद्यालयले िलु्क वनधातरण गरे, नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गने तथा सो 

सम्बन्धमा विद्यालयलाई आिश्यक सझुाि वदने,  

(ग)  विद्यालयको िवैक्षक गवतविवधबारे वनयवमत जानकारी रा्ने तथा सो सम्बन्धमा विक्षक, विद्याथी र 

अवभभािकबीच वनयवमत अन्तरवक्रया गने ।  

(७)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतले यस 

वनयमबमोवजम विक्षक अवभभािक सङ्घको कायतकारी सवमवत गठन गदात सात सदस्यमा नघटाई गनुतपनेछ । 

पररच्छेद ६ 

पाठ यक्रमम तथा पररक्षा सञ् ािि र समन्वय 

३५.  पाठ यक्रमम र पाठ यसामग्री : 

(१) स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्त्रालयले वनधातरण गरेिमोवजम हुनेछ : 

(२)  पाठयसामग्रीको समयम ै सहज उपलब्धताको सवुनित गनत  नगर विक्षा सवमवतले आिश्यक कायतयोजना 

बनाई लाग ूगनेछ । 

 (३)  थप पाठ्यसामग्री िा पाठ्पसु्तक अध्यापन गनत स्िीकृत वलनपुनेिः  
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(क)  कुनै विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्य पसु्तक प्रयोग गनत चाहमेा स्िीकृतका लावग  

विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा वनिदेन वदनपुनेछ । 

(ि)  उपदफा (१) बमोवजम परेको वनिदेन जाँचबझु गदात वनिदेन वदने विद्यालयलाई थप पाठ्यसामग्री िा 

पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनत गराउन स्िीकृत वदन मनावसब दवेिएमा त्यसरी माग गररएका थप 

पाठ्यसामग्री िा पाठ्यपसु्तक पाठ्यक्रम विकास केन्रले स्िीकृत गरेको सचूीमा पन ेदवेिएमा विक्षा 

िािा प्रमिुले त्यस्तो थप पाठ्सामग्री िा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गनत स्िीकृवत वदन सक्नेछ । 

(ग)  विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐवच्छक विषयको स्िीकृवत नगर विक्षा सवमवतबाट वलनपुनेछ । 

(४)  वनररवक्षण तथा अनुगमन गनेिः  

  (क)  विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्क्रम िा पाठ्यपसु्तक तथा अन्य सहयोगी पाठ्यसामग्री 

लाग ू गरे िा नगरेका सम्बन्धमा वनरीक्षण तथा अनगुमन गने काम विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद 

िािाको हुनेछ । 

  (ि)  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले स्िीकृत पाठ्क्रम तथा पाठ्यपसु्तक िवैक्षक सत्र प्रारम्भ हुन ुएक 

मवहनाअवघ सम्बवन्धतक्षेत्रमा उपलब्ध भए नभएका जाँचबुझ गरी िा गनत लगाई त्यसको सचूना 

मन्त्रालय र सम्बवन्धत वनकायमा वदनपुनेछ र सम्बवन्धत विद्यालयलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम िा 

पाठ्पसु्तक लागगूनत आदिे वदनपुनेछ । 

(५)  स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूनगरेमा िा पाठ्यपसु्तक िररद गनत लगाएमा सजाय गनत सवकनेिः  

  (क) कुनै विद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ू नगरेमा विक्षा िािा प्रमिुले त्यस्ता  

विद्यालयलाई स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगनत आदिे वदन सक्नेछ । 

   (ि)  कुनै पवन विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री िररद गनत विद्याथीलाई  

बाध्य गनुतहुदनै । 

  (ग)  उपदफा (१) बमोवजम वदएको आदिेअनसुार विद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 

विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा िा विद्यालयबाटै पाठ्यपसु्तक िा पाठ्यसामग्री िररदगनत विद्याथीलाई 

बाध्य गराएमा विक्षा िािा प्रमिुको वसफाररसमा नगर विक्षा सवमवतले त्यस्ता विद्यालयका 

प्रधानाध्यापक/वप्रवन्सपललाई प्रचवलत काननुबमोवजम सजाय गनेछ । 

पररच्छेद–७ 

परीक्षाको सञ् ािि तथा नियन्रणसम्बन्धी व्यवस्था 

३६.  िगरस्तरीय परीक्षा सञ् ािि र व्यवस्थापिसम्बन्धी व्यवस्था : 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र सञ्चावलत सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयहरूका आधारभतू तह कक्षा ५ र कक्षा 

८ को अन्त्यमा वलइने परीक्षाको सञ्चालन तथा वनयन्त्रणसम्बन्धी व्यिस्था दहेायबमोवजम  हुनेछ । 

(१)  नगरस्तरीय परीक्षा व्यिस्थापन वनदेिक सवमवत : 

   (क)  नगरपावलकाको विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुने परीक्षा समन्ियका लावग दहेायको एक नगरस्तरीय 

परीक्षा वनदिेक सवमवत रहनेछ : 

(१) नगर विक्षा सवमवतको अध्यक्ष                                           – अध्यक्ष 

(२) नगरपावलकाका उपप्रमिु      –  सदस्य 

(३)  प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत                                          – सदस्य   

(४)  सम्बवन्धत स्थानीय तहमा रहकेो प्रहरी कायातलयका प्रमिु एक (१) जना  – सदस्य  
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(५)       विक्षा िािा प्रमिु                                               –सदस्य–सवचि  

(२)  नगरस्तरीय परीक्षा व्यिस्थापन वनदिेक सवमवतको बैठकसम्बन्धी कायतविवध सो सवमवत आफैले वनधातरण 

गरेबमोवजम हुनेछ । 

(३)  स्थानीय तहको क्षेत्रावधकारिावहरको िवैक्षक तहको परीक्षा व्यिस्थापन गनत सम्बवन्धत वनकायबाट भएको 

व्यिस्थािमोवजम सवमवतले सहजीकरण र समन्िय गनेछ । 

३७. िगरस्तरीय परीक्षा व्यवस्थापि निदेशक सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार :      

(१) नगर स्तरीय परीक्षा व्यिस्थापन वनदिेक सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछ : 

   (क)  परीक्षा सञ्चालन व्यिस्थापनसम्बन्धी नीवत वनधातरण गने, 

   (ि)  स्थावनय तहको वसकाइ उपलवब्धको न्यनूतम िवैक्षक स्तर कायम गने, 

    (ग)  विद्यालयको समहू विभाजन गरी परीक्षा केन्र तोक्ने, 

    (घ)  परीक्षा िलु्क, परीक्षासम्बन्धी काममा संलग्न व्यवक्तहरूको पाररश्रवमक वनधातरण गने, 

  (ङ) कुनै परीक्षा केन्रमा अवनयवमतता भएको भनी परीक्षा व्यिस्थापन सवमवतले गरेको 

वसफाररसको आधारमात्यस्तो परीक्षा बदर गरी पनुिः परीक्षा गराउने व्यिस्था गने, 

   (च) परीक्षाफल प्रकावित गने तथा उिीणत परीक्षाथीलाई प्रमाणपत्र वदने व्यिस्था गने, 

   (छ) परीक्षासम्बन्धी वनयम उल्लङ्घन गने विक्षक तथा कमतचारीलाइ आिश्यक कायतबाही गने, 

   (ज) विपत ्िा अन्य कुनै कारणबाट तोवकएको समयमा परीक्षा सञ्चालन गनत िा परीक्षाफल 

प्रकावित गनत बाधा परेमा तरुुन्त आिश्यक वनणतय गने, 

  (झ) परीक्षाफल प्रकावित भई पनुयातगको समय सवकएको ३ मवहनापवछ वनयवमत प्रवक्रया 

अपनाई उिरपवुस्तका एि ंअन्य परीक्षासँग सम्बवन्धत कागजातहरू धलु्याउने, 

  (ञ)  नगरपावलकाअन्तगततका विद्यालयहरूका आधारभतू तहमा सञ्चालन हुने परीक्षाकालावग  

 आधारभतू विक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा पररचालन सवमवत पररचालन गने ।  

  (ट)  सङ्घ तथा प्रदिे मन्त्रालयबाट अनरुोध भई आएबमोवजमका अन्य कायत गने, 

 

३८. आधारिूत नशक्षा परीक्षा  व्यवस्थापि तथा सञ् ािि सनमनत : 

(१)  नगरपावलकाअन्तगततका विद्यालयहरूका आधारभतू तह (कक्षा ५ र ८) मा सञ्चालन हुने परीक्षाका लावग 

दहेायको एक आधारभतू विक्षा परीक्षा व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सवमवत रहनेछ : 

  (क)  विक्षा िािा प्रमिु                                                                               –अध्यक्ष 

  (ि)  आधारभतू तहमा कायतरत विक्षकहरूको समेत प्रवतवनवधत्ि हुनेगरी 

  कम्तीमा १ जना मवहला र १ जना संस्थागत विद्यालयका विक्षकसवहत नगर 

 विक्षा सवमवतका अध्यक्षले मनोनीत गरेका तीन (३) जना     –सदस्य  

    (ग)  विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षक                                                 –सदस्य–सवचि  

(२)  आधारभतू विक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा पररचालन सवमवतको बैठकसम्बन्धी कायतविवध सो सवमवत आफैले 

वनधातरण गरेबमोवजम हुनेछ । 

(३)  मनोनीत  सदस्यको पदािवध ३ िषतको हुनेछ । 

३९. आधारिूत नशक्षा परीक्षा सञ् ािि तथा परर ािि सनमनतको काम,कतनव्य र अनधकार :  

   (१)    परीक्षा सञ्चालन तथा पररचालन सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछ : 
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 (क)  नगरस्तरीय परीक्षा व्यिस्थापन वनदिेक सवमवतले परीक्षा सञ्चालन व्यिस्थापनसम्बन्धी 

वनधातरण गरेको नीवत वनयम कायातन्ियन गने, 

  (ि)  पाठ्यक्रम तथा विवििीकरण तावलकाअनसुार प्रश्नपत्र, उिरकुवञ्जका वनमातण गने, गराउने,  

  (ग) प्रश्नपत्र वनमातणकतात, परीक्षक तथा प्रधान परीक्षक लगायत परीक्षासम्बन्धी काम गनत  

आिश्यक कमतचारी वनयवुक्त गने, 

 (घ)  वनरपक्ष र वनयवमत तररकाबाट परीक्षा सञ्चालन गने, उिरपवुस्तका परीक्षण गराउने र यसमा 

संलग्न व्यवक्तहरूलाइ आिश्यक वनदिेन वदने, 

 (ङ)   परीक्षा सञ्चालन व्यिस्थापन सम्बन्धमा सङ्घ तथा प्रदिे मन्त्रालयले तोकेबमोवजमका 

अन्य कायत गने । 

(२) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन नगर विक्षा सवमवतबाट स्िीकृत मापदण्डबमोवजम सवमवतले गनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बाहकेको कक्षाहरूको नगरस्तरीय परीक्षा व्यिस्थापन वनदिेक सवमवतले वनधातरण गरेको 

मापदण्ड िमोवजम हुनेछ । 

४०.  संस्थागत नवद्याियिे परीक्षा शुल्क बापतको रकम जम्मा गिुनपिेाः  

(१)  दफा ३६ बमोवजम परीक्षा गदात नगरस्तरीय परीक्षा वनदिेक सवमवतले तोकेबमोवजमको िलु्क सम्बवन्धत 

संस्थागत विद्यालयले नगर विक्षा कोषमा जम्मा गनुतपनेछ ।  

(२) संस्थागत विद्यालयले तोवकएको रवजस्रिेसन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको विद्याथीहरूबाट वलएको 

िलु्क परीक्षा सञ्चालन गने वनकायको िातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारीसमते वदनपुनेछ । 

 

 

४१.  अिौप ाररक नशक्षा, दूर नशक्षा, समावेशी नशक्षा, निरन्तर नशक्षा, खुिा नशक्षा तथा वैकनल्पक शैनक्षक 

कायनक्रममको सञ् ाििाः   

यसको सञ्चालन कायतपावलकाले मन्त्रालयबाट भएको व्यिस्थासँग तादाम्य कायम गरी आिश्यक 

कायतविवध बनाई लाग ूगनेछ ।  

४२.  शैनक्षक गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) नगरसभाले िावषतकरूपमा विक्षाको गणुस्तर मापन गरी सधुारका लावग कायतपावलकालाई वनदिेन वदनेछ । 

विक्षा मन्त्रालयले बनाएको गणुस्तरको िाका र पाठयक्रम विकास केन्रले बनाएको पाठयक्रम प्रारूपलाई 

मलू आधार मान्नपुनेछ . 

(२)  नगरसभाल े आफूमध्येिाट एक जना सदस्यको संयोजकत्िमा नगर विक्षा सवमवतका पदावधकारीसवहतको 

सवमवत वनमातण गरी उक्त सवमवतलाई विक्षाको गणुस्तर मापन गनत लगाई सोको प्रवतिदेन िावषतक रूपमा 

सभासमक्ष पेस गनत तोक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोवजम तोवकएको सवमवतले विक्षा िािा प्रमिुसँग समन्िय गरी गणुस्तर मापन र प्रवतिदेन 

तयार गनेछ । 

(४)  गणुस्तर मापन र प्रवतिदेन तयारीको विवध र ढाँचा सवमवत आफैले वनधातरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

(५)  गणुस्तर मापन र प्रवतिदेन िवैक्षक सत्र सरुु हुनभुन्दा दईु मवहनाअगाडी पेस भई सक्नपुनेछ । 

पररच्छेद–८ 

प्रारनम्िक बाि नशक्षासम्बन्धी व्यवस्था 
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४३. प्रारनम्िक बाि नशक्षा केन्र स्थापिााः  

(१)  कुनै संस्था िा वनजी गठुीले प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र स्थापना गनत चाहमेा अनमुवतका लावग सम्बवन्धत 

िडा कायातलयमा अनसुचूी- ७  बमोवजमको ढाँचामा वनिदेन वदनपुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोवजम वनिेदन पनत आएमा त्यस्तो वनिदेनका सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबझु गदात 

वनिदेकलाई प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र स्थापना गनत यस ऐनमा तोकेको मापदण्ड तथा प्रवक्रयािमोवजम 

अनमुवतका लावग वसफाररस वदन मनावसब दवेिएमा आिश्यक सतत तोकी अनसुचूी–८ बमोवजमको ढाँचामा 

वसफाररस वदन िडा सवचिले िडा सवमवतसमक्ष पेस गनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोवजम पेस हुन आएमा िडा सवमवतको वनणतयबमोवजम िडा सवचिले अनमुवतका लावग  

विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा वसफाररस  वदनेछ ।  

(४) उपदफा (१) र (३) बमोवजमका कागजातसवहत प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन अनमुवतका लावग 

अनसुचूी - ८ (क) को ढाँचामा  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा वनिदेन वदनपुनेछ ।  

(५)  उपदफा (३) बमोवजम वनिदेन पनत आएमा नगर  नगर विक्षा सवमवतले आिश्यक जाँचबझु गनत  विक्षा¸यिुा 

तथा िलेकुद िािालाइ वनदिेन वदनेछ, जाँचबझु गदात वनिदेकलाई प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र 

सञ्चालनका लावग अनमुवत वदन मनावसब दवेिएमा नगर विक्षा सवमवतले वनणतय गनेछ । 

(६)  उपदफा (५) बमोवजम अनमुवत प्राप् त प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्रलाई अनसुचूी - ८ (ि) को ढाँचामा विक्षा 

िािा प्रमिुले अनुमवत प्रदान गनेछ । 

(७)  कुनै संस्था िा वनजी गठुीले उपदफा (२) बमोवजम तोवकएको सततअनरुूप प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र 

सञ्चालन नगरेमा िडासवमवतले त्यस्तो केन्रलाई वदएको अनमुवत जनुसकैु बित रद्द गनत नगर  नगर विक्षा 

सवमवतमा वसफाररस गनत सक्नेछ । 

४४. प्रारनम्िक बाि नशक्षा केन्र स्थापिा गिन  ानहिे पूवानधार : 

  प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र स्थापना गनतका लावग दहेायका पिूातधार परूा गरेको हुनपुनेछ : 

(क)  फरावकलो, िलुा र सरुवक्षत भिन भएको,    

(ि)  नगरपावलकाले तोवकवदएको मापदण्डबमोवजम जग्गाको क्षेत्रफल र भिन भएको, 

(ग)  बाल उद्यानको व्यिस्था भएको,  

(घ) सफा र स्िच्छ िानेपानीको व्यिस्था भएको, 

(ङ) िौचालयको राम्रो व्यिस्था भएको,  

(च) बालबावलकाको हरेचाह गने आयाको व्यिस्था भएको ।   

४५. स्वीकृत पाठ यक्रमम प्रयोग गिुनपिेाः 

(१) प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुतपनेछ ।  

(२) अनदुान वदनेिः नेपाल सरकारले सामदुावयक रूपमा स्थावपत प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्रलाई सम्बवन्धत  

     नगरपावलकको वसफाररसका आधारमा अनदुान वदन सक्नेछ । 

पररच्छेद–९ 

नवद्याथी सङ ख्या, ििान र कक्षा  ढाउिे व्यवस्था 

४६. नवद्याथी सङ ख्यााः 

(१)  सामदुावयक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी सङ््या सामान्यतिः पचास हुन ुपनेछ ।   

(२)  संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी सङ््या सामान्यतया न्यनूतम बाइस, अवधकतम 
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चौिालीस र औसत तेिीस हुनपुनेछ ।   

(३)  उपवनयम (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन वििषे आिश्यकता विक्षा वदने विद्यालयको 

प्रत्येक कक्षामा रहने विद्याथी सङ््या नगर विक्षा सवमवतले तोकेबमोवजम हुनेछ ।   

(४)  कुनै कक्षामा उपवनयम (१) मा लेविएभन्दा बढी विद्याथी भएमा विद्यालयले त्यस्तो कक्षाको अको िगत 

(सेक्सन) िोल्न सक्नेछ ।  

(५)  उपवनयम (४) बमोवजम कक्षामा िगत िोल्न आिश्यक पिूातधारको व्यिस्था व्यिस्थापन सवमवत र 

विद्यालयले वमलाउनपुनेछ ।  

४७. ििानसम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) विद्याथीले विद्यालयमा भनात हुनको लावग दहेाय बमोवजमको प्रमाणपत्र पेस गनुतपनेछ : 

(क) कक्षा छ मा भनात हुनका लावग आधारभतू तह कक्षा (कक्षा ५) उिीणत गरेको प्रमाणपत्र¸ 

(ि) कक्षा नौमा भनात हुनका लावग आधारभतू तहको अवन्तम परीक्षामा उिीणत गरेको प्रमाणपत्र,  

(ग) कक्षा एघारमा भनात हुनका लावग कक्षा दसको परीक्षामा उिीणत गरेको प्रमाणपत्र, 

(घ) कक्षा एकमा बाहके अन्य कक्षामा भनात हुनका लावग विद्यालयले वलने िावषतक परीक्षाको लब्धाङ्क 

र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ।  

(ङ) िाब,ु आमा िा अवभभािकका अभािमा जन्म दतात हुन नसकेका बालबावलकाहरूको पढ्न पाउने 

अवधकारका लावग सम्बवन्धत स्थानीय िडा सवमवतको वसफाररस पत्रका आधारमा विद्यालयले भनात 

गराउन सक्नेछ ।  

(२)  विद्यालयले सामान्यतिः िवैक्षक सत्र सरुुभएको ३५ वदनपवछ िा िावषतक परीक्षा उिीणत नभएका विद्याथीलाई 

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वलई आए पवन अध्ययनरत कक्षाभन्दा मावथल्लो कक्षामा भनात गनुतहुदँनै ।  

(३)  विद्यालयको एक तहमा भनात भएको विद्याथीले सोही विद्यालयको मावथल्लो कक्षामा पनुिः भनात गनुत पने छैन 

।   

(४)  विद्याथीले पवहलो पटक विद्यालयमा भनात हुन आउँदा साधारणतया जन्म दतातको प्रमाणपत्र र आफ्नो 

अवभभािकलाई साथमा वलई आउन ुपनेछ ।  

(५)  विद्यालयले विद्याथी भनात गदात वनिःिलु्क विक्षाको प्रयोजनको लावग अवभभािकको नाम, ठेगाना, सम्पकत  नं. 

समतेको वििरण अद्यािवधक गरी रा्नपुनेछ । 

(६)  पाँच िषत उमरे परूा नभएकालाई एक कक्षामा भनात गररने छैन । 

४८. नवद्याियमा ििान ििई अध्ययि गिे व्यनिको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले विद्यालयमा भनात नभई वनजी रूपमा अध्ययन गरेको व्यवक्तलाई    

 विद्यालयले वसफाररस गरेको वनजको क्षमता र स्तरको आधारमा विद्यालयबाट वलइने कक्षा आठसम्मको  

िावषतक परीक्षामा सामले हुनका लावग भनात गनत आिश्यक व्यिस्था गनत सक्नेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोवजम परीक्षा वदन चाहने व्यवक्तले  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले तोकेको विद्यालय र 

समयमा सो कायातलयले तोकेको िलु्क बझुाई परीक्षा फाराम भनुतपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोवजम परीक्षा वदन चाहने व्यवक्तले जनु कक्षाको िावषतक परीक्षा वदन चाहकेो हो सोभन्दा दईु 

कक्षा तलसम्मको विद्यालयबाट वलइएको िावषतक परीक्षा उिीणत गरेको प्रमाणपत्र पेस गनुत पनेछ । 

(४)  मावथ ज े सकैु लेविएतापवन िलुा िा िकैवल्पक विद्यालयमा पढेका विद्यावथतको परीक्षासम्बन्धी व्यिस्था 

सङ्घीय विक्षा मन्त्रालयले तोकेबमोवजम हुनेछ । 
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४९. स्थािान्तरण प्रमाणपरसम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१)  कुनै विद्याथीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वलनपुरेमा अवभभािकको वसफाररस सवहत विद्यालय छाड्नपुरेको  

यथाथत वििरण िलुाई प्रधानाध्यापकसमक्ष वनिदेन वदनपुनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन कक्षा दस र बाह्रमा अध्ययन गने विद्याथीलाई 

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वदइनेछैन । 

तर दहेायका अिस्थामा िवैक्षकसत्र सरुु भएको दईु मवहनावभत्र स्थानान्तरण भई आउने विद्यालयको 

वसफाररसमा  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको सहमवत वलई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वदन सवकनेछ : 

   (क)  स्थानान्तरण हुने विद्याथीको अवभभािक कमतचारी रहछे र वनजको अन्यत्र सरुिा भएमा,  

   (ि)  अवभभािकले बसाइ ँसराइ गरेको वसफाररस प्राप् त भएमा 

   (ग)  विद्याथी वबरामी भएको कारणले सोही स्थानमा रा्न नहुने भनी प्रचवलत काननुबमोवजम  

        स्िीकृत प्राप् त वचवकत्सकले वसफाररस गरेमा, िा 

   (घ)  अन्य कुनै मनावसब कारणले विद्याथी अन्यत्र स्थानान्तरण हुनपुरेमा। 

(३)  उपदफा (१) बमोवजम वनिदेन पनत आएमा प्रधानाध्यापकले आधारभतू तहको विद्याथीका हकमा वनिःिलु्क 

र माध्यवमक तहको विद्याथीका हकमा तोवकएबमोवजमको िलु्क वलई पाठ्यक्रम विकास केन्रले वनधातरण 

गरेको मलू्याङ्कनको ढाँचाको आधारमा ग्रेडवसट/ प्रमाणपत्र सवहत सात वदनवभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 

वदनपुनेछ ।   

(४)  प्रधानाध्यापकले उपदफा (३) बमोवजमको अिवधवभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नवदएमा सम्बवन्धत विद्याथीले 

स्थानीय विक्षा िािा प्रमिु समक्ष उजरुी वदन सक्नेछ र त्यसरी उजरुी पनत आएमा विक्षा अवधकारीले 

जाँचबझु गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वदन उपयकु्त दिेमेा प्रधानाध्यापकलाई यथािीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 

वदन वनदिेन वदन सक्नेछ ।  

(५)  सक्कल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा िा नि भएमा सम्बवन्धत विद्याथी िा वनजको अवभभािकले 

प्रवतवलवपका लावग त्यसको बेहोरा िलुाई सम्बवन्धत विद्यालयमा वनिदेन वदन सक्नेछ र त्यसरी पनत आएको 

वनिदेन मनावसब दवेिएमा प्रधानाध्यापकले वनिदेकलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप वदनेछ ।  

(६)  विद्यालयले कुनै विद्याथीलाई आफूले अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वदइएमा त्यस्तो 

प्रमाणपत्र वदने प्रधानाध्यापकलाई काननु बमोवजम कारबाही गररनेछ र त्यसरी वदएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 

रद्द गररनेछ ।  

(७)  संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्याथीले जनु मवहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागकेो छ सो मवहनासम्मको 

मावसक पढाइ िलु्क र अन्य दस्तरु सोही विद्यालयमा बझुाउनपुनेछ । विद्याथीले लामो वबदा (िावषतक जाडो 

िा गमीको वबदा) को अवघल्लो मवहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो वबदाको िलु्क र अरू 

दस्तरु सोही विद्यालयमा बुझाउनपुनेछ ।  

(८)  विद्यालयले विद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वददँा सो प्रमाणपत्र पाउने विद्याथी िा वनजको 

अवभभािकलाई रीतपिूतक भरपाई गराउनपुनेछ । 

५०. स्तर वृनिका िानग ििान हुि  ाहिे नवद्याथीिाई ििान गिुनपिे : 

कक्षा दस र कक्षा बाह्रमा स्तर िवृि गने उद्दशे्यले विद्याथी पनुिः सोही विद्यालय र कक्षामा अध्ययन गनत 

आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्याथीलाई भनात गनुतपनेछ ।  

५१. वानषनक परीक्षा िनदिे नवद्याथीिाई कक्षा  ढाउिे सम्बन्धी व्यवस्था : 
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कुनै विद्याथी वबरामी परी िा वनजको काब ुबावहरको पररवस्थवतका कारण वनजले िावषतक परीक्षा वदन नसकेको 

सम्बन्धमा वनजको अवभभािकले त्यसको प्रमाण सवहत वनिदेन वदएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बन्धमा 

जाँचबझु गदात वनिदेनको बेहोरा मनावसब दवेिएमा विद्यालयमा भएको अवभलेिबाट त्यस्तो विद्याथीले अन्य 

परीक्षामा राम्रो गरेको दिेमेा आिश्यकताअनसुार मु् य मु् य विषयको परीक्षा वलई सो विद्याथीलाई कक्षा 

चढाउन सक्नेछ ।  

 तर,   

   (१)   िवैक्षकसत्र सरुु भएको एक मवहनापवछ कुनै विद्याथीलाई कक्षा चढाउन पाइनेछैन ।  

   (२)   कक्षा छ र माध्यवमक तहको कक्षा नौ र एघारमा कुनै विद्याथीलाई कक्षा चढाउन पाइनेछैन ।  

५२. कक्षा  ढाउिेसम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः  

असाधारण प्रवतभा भएका विद्याथीलाई प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा अध्यापन गने विक्षकहरूको 

वसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नेछ तर कक्षा छ र माध्यवमक तहमा कक्षा चढाउन सवकने छैन ।  

५३.  शैनक्षकसर, ििान गिे समय र काम गिे नदि : 

 (१)  विद्यालयको िवैक्षकसत्र प्रत्येक िषतको ििैाि १ गतेदवेि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम  

रहनेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेविएको भए तापवन कक्षा एघार र बाह्रका हकमा िवैक्षक सत्र साउन 

मवहनािाट सरुु हुनेछ । 

 (४)  विद्यालयले िवैक्षक सत्र सरुु भएका वमवतले सामान्यतया ३५ वदनवभत्र नयाँ विद्याथी भनात वलई 

सक्नपुनेछ ।   

 (५)  उपदफा (४) बमोवजमको अिवध नघाई कुनै विद्याथी भनात हुन आएमा विद्यालयले त्यस्तो 

विद्याथीको अध्ययनको स्तर परीक्षण गदात वनजले सो कक्षामा भनात भई िावषतक परीक्षा उिीणत गनत 

सक्ने दवेिएमा त्यस्तो विद्याथीलाई अको एक मवहनासम्म भनात गनत सक्नेछ ।  

 (६)  कुनै पवन विद्यालयले िवैक्षक सत्र सरुु नभई विद्याथी भनात गनत गराउन पाइनेछैन ।  

तर कक्षा एकको उमरे समहूभन्दा कम उमरे भएका बालबावलकाको हकमा िवैक्षक सत्र प्रारम्भ 

हुनभुन्दा पन्र वदन अगाि ैप्रारवम्भक बाल विक्षामा भनातको कायत गनत बाधा पने छैन ।   

 (७)  विद्यालयको एक िवैक्षकसत्रमा काम गने वदन कम्तीमा दईुसय बीस वदन हुनेछ र विद्यालयमा पठन 

पाठन हुने वदन २०५ वदनमा घटाउन पाइनेछैन । विद्यालयमा विद्यमान दरबन्दीको अबस्था हरेी 

सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप् ताको कम्तीमा नौ, सहायक प्रधानाध्यापकले हप् ताको 

कम्तीमा चौध र विक्षकले हप् तामा कम्तीमा अठार कायतघण् टा  अध्यापन गराउन ुपनेछ । 

 (८)  भौवतक पिूातधार परूा गनत नसकेका विद्यालयले तोवकएको पाठ्यघन्टामा नघट्ने गरी विद्याथी 

सङ््याको आधारमा एकै वदनमा एकभन्दा बढी समय (वसफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गनत सक्नेछ ।  

तर कक्षा सञ्चालन गदात आधारभतू तह िा माध्यवमक तहका कक्षाहरू एकै समय (वसफ्ट) मा 

सञ्चालन गनुतपनेछ । 

५४.  नवद्यािय नबदा सम्बन्धमा : 

   (१)  नेपाल सरकारले तोकेको साितजवनक वबदासँग तादाम्य हुने गरी  विक्षा िािा प्रमिुले  नगर विक्षा 

सवमवतको वनणतयबमोवजम विद्यालयमा साितजवनक वबदा वनधातरण गनत सक्नेछ । 
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  (२) नगर विक्षा सवमवतको वनदिेनमा एक िवैक्षक सत्रमा वहउँद े वबदा िा िष े वबदा िा दिु ैगरी िढीमा 

पैतँालीस वदन विद्यालय वबदा वदन सवकनेछ ।   

   (३) बडा दसैकँो घटस्थापनादवेि पवूणतमासम्म विद्यालय बन्द रहनेछ ।  

  (४) विद्यालयले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतबाट अनमुोदन हुनेगरी एक िवैक्षकसत्रमा थप पाँच 

वदनसम्म स्थानीय वबदा वदई विद्यालय वबदा गनत सक्नेछ ।  

  (५)  यस ऐनमा लेविएबाहके अन्य वदन विद्यालय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही 

गररनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद–१० 

प्रधािाध्यापक र नशक्षकको नियुनि तथा काम, कतनव्य र अनधकार 

५५. प्रधािाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१)  प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रावज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमिुको रूपमा काम गनत स्िीकृत दरबन्दीमा 

निढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।  

(२)  आधारभतू तहको कक्षा पाँचसम्मको विद्यालय भए विक्षािास्त्र विषयमा कम्तीमा बाह्र कक्षा िा सोसरह 

उिीणत गरेको, आधारभतू तहको अन्य विद्यालय भए विक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातक तह िा सोसरहउिीणत 

गरेको र माध्यवमक तहको विद्यालय भए विक्षािास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर तहिा सोसरहउिीणत 

गरेको, विद्यालयमा कम्तीमा पाँच िषत स्थायी विक्षक भई विक्षण अनुभि भएको, सङ्घीय ऐन तथा सो ऐन 

अन्तगतत बनेको वनयमबमोवजमको योग्यता पगुेको सम्बवन्धत विद्यालयका विक्षकहरूमध्येिाट 

प्रधानाध्यापक पदका लावग विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत िा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत नभएको 

अिस्थामा  नगर  नगर विक्षा सवमवतबाट गवठत प्रधानाध्यापक छनौट सवमवतले दरिास्त आव िान गनेछ,  

तर विक्षा िास् त्र विषयमा स्नातक िा सो सरहको परीक्षा मात्र उत्र्तीण गरी माध्यवमक तहमा १० िषत 

स्थायी सेिा गरेको विक्षकले पवन माध्यावमक तहको प्रधानाध्यापक पदमा उम्मदेिार हुन पाउनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोवजम दरिास्त आव िान भएमा सम्बवन्धत विक्षकले व्यिस्थापन सवमवत िा प्रधानाध्यापक 

छनौट सवमवतले तोकेको म्यादवभतै्र अनसुचूी– ९ बमोवजमको ढाँचामा विद्यालय विकासको प्रस्ताि 

सवहतको दरिास्त व्यिस्थापन सवमवतसमक्ष वदनपुनेछ ।   

(४) उपदफा (३) िमोवजम प्राप् त विद्यालय विकास प्रस्तािसवहतको दरिास्त व्यिस्थापन सवमवत िा 

प्रधानाध्यापक छनोट सवमवतले विक्षक छनोट सवमवतसमक्ष पठाउनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोवजम विद्यालय विकास प्रस्तािसवहतको दरिास्त प्राप् त भएपवछ अनसुचूी -१४ मा 

उवल्लवित आधारमा मलु्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अकं प्राप् त गने उम्मदेिारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा 

वनयवुक्त गनत व्यिस्थापन सवमवत िा नगर  नगर विक्षा सवमवतसमक्ष वसफाररस गनुतपनेछ ।  

तर (६०) अंङ्क प्राप् त नगने उम्मदेिारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा वनयवुक्तका लावग वसफाररस गररनेछैन । 
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(६)  उपदफा (५) बमोवजम वसफाररसप्राप् त भएमा वनजले पेस गरेको विद्यालय विकास प्रस्तािमा लेविएका 

सचूकहरू, समयबि रूपमा परूागने कायत दक्षता करार गरी त्यस्तो उम्मदेिारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा 

वनयवुक्तका लावग आिश्यक कागजातसवहत नगर विक्षा सवमवतमा लेिी पठाउनपुनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोवजम लेिी आएमा  नगर विक्षा सवमवतले वनजले पेस गरेको विद्यालय विकास प्रस्तािमा 

लेविएका सचूकहरू समयबि रूपमा परूा गने कायतसम्पादन सम्झौता गराई १५ वदनवभत्र सम्बवन्धत 

उम्मदेिारलाई प्रधानाध्यापक पदमा वनयवुक्त गनेछ ।  

(८) उपदफा (७) िमोवजम वनयवुक्तपत्र वदएपवछ विक्षा िािा प्रमिुले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई अनसुचूी –१५ 

बमोवजमको ढाँचामा िपथ गराई वनजको फोटो र अन्य वििरण अद्यािवधक गनेछ । 

(९) उपदफा (७) बमोवजम विक्षक पदमा वनयकु्त हुन वनिदेन वदने उम्मदेिारले आफ्नो आिश्यक िवैक्षक 

योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र र अनसुचूी-१६ बमोवजमको ढाँचामा वनरोवगताको प्रमाणपत्र 

वनिदेन साथ पेि गनुतपनेछ । 

(१०)  प्रधानाध्यापकको पदािवध ५ िषतको हुनेछ र कायत अिवध समाप् त भए पश् चात पनु: वनयवुक्तको प्रवक्रया  

   परुागरी वनज पनु: सो पदमा वनयकु्त हुन सक्नेछ ।  

(११) उपवनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन दहेायको अिस्थामा सामदुावयक विद्यालयको 

प्रधानाध्यापकलाई विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकको वसफाररस, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र  विक्षा 

िािा प्रमिुको राय वलई नगर  नगर विक्षा सवमवतले जनुसुकै बित हटाउन सक्नेछिः— 

(क) वनजको आचरण िराब रहमेा, 

(ि) यस ऐन िा अन्य प्रचवलत ऐन विपरीतको कुनै काम गरेमा, 

(ग)  वनजले नगरपावलकासँग गरेको कायतसम्पादन सम्झौता मलू्याङ्कन हुदँा वनजको कायत प्रगवत 

६० % प्रवतितभन्दा कम भई वनजको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(घ)  विद्यालयको चल अचल सम्पवि वहनावमना गरेमा , 

(१२) सामदुावयक विद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकलाई उपवनयम (११) बमोवजमको आधारमा पदबाट हटाउन ुपने 

भएमा विक्षा िािा प्रमिुले त्यस्तो आधार विद्यमान भए, नभएको सम्बन्धमा जाँचबझु गरी, गराई प्रवतिदेन 

वलनेछ र त्यस्तो प्रवतिदेनबाट प्रधानाध्यापकलाई हटाउन ु पने दवेिएमा पदबाट हटाउन नगर  नगर विक्षा 

सवमवतसमक्ष रायसवहत पेस गनुतपनेछ ।   

(१३) उपदफा (११) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन सो उपवनयमबमोवजम प्रधानाध्यापकलाई पदबाट 

हटाउनअुवघ वनजलाई सफाइ पेस गने मौकाबाट िवञ्चत गररनेछैन । 

(१४) बहालिाला विक्षकमध्येबाट छनोट भएको प्रधानाध्यापकलाई उपवनयम (११) को िण्ड (क),(ि) िा (घ) 

बमोवजमका आधारमा हटाइएको अिस्थामा वनजलाई प्रचवलत ऐनबमोवजम विभागीय कारबाहीसमते 

गररनेछ । 

(१५) सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापक वबदामा बसेमा िा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रधानाध्यापक उपवस्थत नभएसम्म िा प्रधानाध्यापकको पदपवूतत नभएसम्मका लावग सो विद्यालयमा कायतरत 

विक्षकहरूमध्ये मावथल्लो श्रेणीका िररष्ठ स्थायी विक्षकले वनवमि प्रधानाध्यापक भई काम गनेछ, तर वनजले 

वनवमि प्रधानाध्यापक हुन नचाहमेा  नगर विक्षा सवमवतले तोकेबमोवजम हुने छ । 

विक्षकको िररष्ठता वनधातरण गदात दहेायका आधारमा गररनेछ : 

(क)  सम्बवन्धत तह र श्रेणीको स्थायी वनयवुक्त वमवतका आधारमा, 
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(ि)  िण्ड (क) को आधारमा िररष्ठता नछुरिएमा सोभन्दा तल्लो तह िा श्रेणीको स्थायी 

वनयवुक्त वमवतका आधारमा, 

(ग)  िण्ड (क) र (ि) का आधारमा िररष्ठता नछुरिएमा सम्बवन्धत तह रश्रेणीको अस्थायी 

वनयवुक्त वमवतका आधारमा, 

(घ)  िण्ड (क), (ि) र (ग) का आधारमा पवन िररष्ठता नछुरिएमा िण्ड  (क) को वसफाररसको 

योग्यताक्रमका आधारमा,  

तर िलुा, कायतक्षमता मलू्याङ्कन, आन्तररक बढुिा एउटै वमवतमा भए क्रमििः कायतक्षमता, आन्तररक 

प्रवतयोवगता र िलुाको क्रमलाई मान्यता वदइनेछ । 

(१६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेविएको भएतापवन संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतले यस    

       ऐनबमोवजम योग्यता पगुेको व्यवक्तलाई प्रधानाध्यापकको वनयवुक्त गदात छुिै प्रवक्रया वनधातरण गरी वनयवुक्त गनत 

सक्नेछ ।  

(१७) यस वनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन यो वनयम प्रारम्भ हुदँाको बित कायतरत 

सामदुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपवनयम (२) बमोवजम अको प्रधानाध्यापक वनयवुक्त नभएसम्म 

दफा ५५ को उपदफा (७)बमोवजमको कायत सम्पादन सम्झौता गरी त्यस्तो पदमा कायम ैरहन सक्नेछ । 

 तर यो ऐन लाग ू भएको १ िषतवभत्र ऐन वनयममा व्यिस्था भएअनसुारको स्िीकृत दरबन्दी भएका 

विद्यालयहरूले यसका कायत प्रवक्रयाअनसुार सबै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको वनयवुक्त गरी सक्नपुनेछ । 

(१८) सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले दहेायबमोवजममावसक भिापाउनेछ - 

  (क) माध्यावमक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले रु ५०० (पाँच सय)  

(ि) आधारभतू तह (० – ८) विद्यालयको प्रधानाध्यापकले रु ३०० (तीन सय)  

( ग) आधारभतू तह (० – ५)  विद्यालयको प्रधानाध्यापकले रु २०० (दईु सय)  

(१९) यस वनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतले 

प्रधानाध्यापको वनयवुक्त गदात छुिै प्रवक्रया वनधातरण गरी वनयवुक्त गनत सक्नेछ तर जनु तहको विद्यालय हो सोही 

तहमा अध्यापन गराउन चावहने न्यनूतम ्िवैक्षक योग्यता भएको विक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापकको पदमा 

वनयवुक्त गनुतपनेछ । 

५६. प्रधािाध्यापकको काम, कतनव्य र अनधकार : 

 प्रधानाध्यापकको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजमहुनेछ : 

(क) विद्यालयमा िवैक्षक िातािरण, गणुस्तर र अनिुासन कायम रा्ने,  

(ि)  विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीहरूसँग समन्िय गरी विक्षक, कमतचारी, विद्याथी र 

अवभभािकहरूबीच पारस्पररक सहयोगको िातािरण वसजतना गने,  

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

(घ)  विक्षकहरूसँग परामित गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कायतक्रम तयार गने तथा त्यस्तो 

कायतक्रमबमोवजम कक्षा सञ्चालन भए, नभएको वनरीक्षण गने,  

(ङ)  विद्यालयमा सरसफाइ, अवतररक्त वक्रयाकलाप आवदको प्रबन्ध गने, गराउन,े  

(च) विद्यालयको प्रिासवनक कायतको सञ्चालन तथा वनयन्त्रण गने,  

(छ)  विद्यालयमा विद्याथी भनात गने तथा तोवकएिमोवजमका परीक्षा सञ्चालन गराउने,  

(ज)  विद्याथीलाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र वदने,  
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(झ) विद्यालयमा भए गरेका महत्िपूणत काम कारबाहीको अवभलेि रा्ने,  

(ञ)  कुनै विक्षक िा कमतचारीले जानी जानी िा लापरिाहीसाथ कुनै काम गनातले विद्यालयलाई 

हावननोक्सानी पनत गएमा त्यस्तो हावननोक्सानीको रकम तलबबाट किा गरी असलु गने,  

(ट)  विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा वनयकु्त गरेका विक्षक िा कमतचारीले पदीय वजम्मिेारी पूरा नगरेमा 

व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसबमोवजम अिकािलगायतका अन्य विभागीय कारबाही गने,   

(ठ) विक्षक र कमतचारीलाई वदइएको सजायको अवभलेि रा्ने तथा त्यस्तो अवभलेि स्थानीय विक्षा 

अवधकृत तथा वनरीक्षकले हनेत चाहमेा दिेाउने,  

(ड)  विक्षक तथा कमतचारीहरूको आचरण र कायत सम्पादनसम्बन्धी प्रवतिदेन स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािा तथा व्यिस्थापन सवमवतमा पेस गने,  

(ढ)  विक्षक िा कमतचारीलाई सजाय िा परुस्कार वदने सम्बन्धमा व्यिस्थापन सवमवत तथा स्थानीय  

विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा वसफाररस गने, 

(ण) स्थायी वनयवुक्त एि ंपदस्थापन भई आएका विक्षकलाई हावजर गराई विषय र तह अनसुारको कक्षा 

विक्षणमा िटाउने,   

(त) मवहनामा कम्तीमा एक पटक विक्षक तथा कमतचारीहरूको बैठक बोलाई विद्यालयको प्रावज्ञक, 

भौवतक र िवैक्षक प्रिासन सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अवभलेि रा्ने, 

(थ) नगरपावलकाबाट पिूतस्िीकृवत वलई अवत आिश्यक भएका विषयमा विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतको वनणतय गराई विद्यालयको स्रोतबाट तलब भिा िाने गरी विक्षकको पद कायम गरी सो 

अनसुार पद स्िीकृवत भएका विषयका विक्षकको यस ऐनमा व्यिस्था भए बमोवजमको प्रवक्रया 

अपनाई पदपवूतत गरी करारमा वनयवुक्त गने र यसरी वनयवुक्त भएका विक्षक तथा कमतचारीहरूको तलब 

सम्बन्धी प्रवतिदेन पाररत गनत व्यिस्थापन सवमवतमा पेि गने,  

 (द) विद्यालय भिन तथा छात्रािासको हातावभत्र कुनै वकवसमको अिावञ्छत वक्रयाकलाप हुन नवदने,   

(ध)  विद्यालयको प्रभािकारी सञ्चालनको लागी िावषतक योजना बनाई व्यिस्थापन सवमवतबाट पाररत 

गरी कायातन्ियन गने, गराउने,  

(न)  विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्धी मावसक, अधत–िावषतक तथा िावषतक कायतक्रम बनाई 

कायातन्ियन गने, गराउने,  

(प) विक्षक िा कमतचारीलाई तावलममा पठाउन स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा वसफाररस 

गन,े  

(फ)  विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगने, 

(ब)  व्यिस्थापन सवमवतले वदएको वनदिेन तथा आफूले पाएको अवधकारबमोवजम रकम िचत गने र 

आय व्ययको वहसाब रा्ने तथा रा्न लगाउने,  

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

गराउने,  

(म)  कुनै विक्षकले अध्यापन गरेको विषयको उपलवब्ध भौगोवलक क्षेत्र औसत उपलवब्धभन्दालगातार 

तीन िषतसम्म कम भएमा िा कुनै विक्षकले लापरबाही िा अनिुासनहीन काम गरेमा त्यस्तो 

विक्षकको दईु िषतसम्म तलब िवृि रोक्का गने, करार, अस्थायी र राहत विक्षकको हकमा 

वनजहरूको अवभलेि नगर  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा पठाउने ।  
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(य)  विद्यालयमा वनयमबमोवजमको कक्षा वलने तथा विक्षकलाई वलन लगाउने,  

(र)  स्िीकृत दरबन्दीमा कायतरत विक्षक तथा कमतचारीको तलबी प्रवतिदेन पाररत गनत  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािामा पठाउने,  

(ल)   विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीहरूको काम, कततव्य तोक्ने, तोवकएको वजम्मिेारी परूा गनत नसक्ने  

 विक्षकलाई विभागीय कायतबाही( ग्रेड रोक्का , ग्रेड घटुिा िा सरुिा ) का लावग वि.व्य.स. को   

वनणतयानसुार  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त नगर  नगर विक्षा सवमवतमा पेस गने ।   

(ि)  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािा तथा व्यिस्थापन सवमवतले वदएका वनदिेन पालन गने, गराउने,  

(ि) विद्यालयको िवैक्षक प्रगवतसम्बन्धी वििरण तथा तथयाङ्क तालकु वनकायिारा वनधातररत ढाँचा र 

समयवभत्र वनरीक्षकिारा प्रमावणत गराई स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा पठाउने,  

(ष)  विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट िचत बेहोने गरी वनयकु्त भएका विक्षकहरूको कायत सम्पादन 

मलू्याङ्कन फाराम भरी व्यिस्थापन सवमवतमा पेस गने, 

(स)  विद्यालयमा कायतरत विक्षक तथा कमतचारीको सम्पवि वििरण फाराम वनधातररत समयमा भनत लगाई 

विद्यालयमा दतात गरी  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामाफत त विक्षक वकताबिानामा पठाउने, 

(ह) विद्यालयका विक्षक तथा कमतचारीबाट किी गरेको कमतचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, 

वबमा, सामावजक सरुक्षाकोषको रकम सम्बवन्धतवनकायमा पठाउन लगाउने, 

(क्ष)  व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत िररद योजनाअनसुार मालसामन तथा सेिा िररद गने । 

(त्र) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, अवभभािक एि ंविद्याथीप्रवत वजम्मिेार हुनेछ . यसका लावग : 

(१) अवभभािक एि ंविद्याथीको विचार सिके्षण गने,  

(२)  प्रचवलत मापदण्डको पालना एि ं गणुस्तरीय विक्षाका लावग विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र 

प्रधानाध्यापकले विक्षा िािा प्रमिुसँग कायतसम्पादन करार गरेबमोवजम प्रचवलत मापदण्डको 

पालना एि ंगणुस्तरीय विक्षा प्रत्याभतू गनुतपने, 

(३)  विक्षक एि ं कमतचारीलाई  प्रधानाध्यापकप्रवत वजम्मिेार बनाउन तथा गणुस्तरीय विक्षाका लावग 

नगरकायतपावलका,नगर विक्षा सवमवत र विक्षा िािा प्रमिुले प्रचवलत काननु बमोवजम वदएका 

वनदिेन पालना गराउन तथा अपेवक्षत िवैक्षक उपलवब्धका लावग विक्षकहरूसँग कायतसम्पादन करार 

गनुतपनेछ , 

(४)  विद्यालयको भौगोवलक के्षत्रवभत्रका टुहुरा, अलपत्र परेका र बेसहारा, वििेष आिश्यकता भएका 

तथा अवतविपन्नतामा परी विद्यालय जान नसकेका िा विद्यालय छोडेका बालबावलकालाई 

कायतपावलकामाफत त छात्रिवृि िा वििेष व्यिस्था गरी िा वनजका अवभभािक िा संरक्षकलाई सघाई 

िालिावलकालाई  विद्यालयमा ल्याउन ु प्रधानाध्यापकको वजम्मिेारी हुनेछ । विद्याथीलाई अपेवक्षत 

िवैक्षक उपलवब्ध हावसल हुने गरी वसकाउने र वटकाउने  दावयत्ि प्रधानाध्यापक र विक्षकहरूको 

हुनेछ , 

(५)  विद्यालयको प्रावज्ञक नेततृ्ि गने, प्रिधतनात्मक कायत गने । 

५७.  सहायक प्रधािाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्थााः  

माध्यवमक तहको प्रधानाध्यापकलाई सहयोग परु याउन विद्यालयमा कायतरत माध्यवमक तहका 

विक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापकको वसफाररसमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले एकजनालाई सहायक 

प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नेछ । 
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५८. नवद्यािय सहयोगीसम्बन्धी व्यवस्था : 

 विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले प्रचवलत काननुको अधीनमा रही विद्यालय सहयोगीको न्यनूतम पाररश्रवमक 

तोकी व्यवक्त िा संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट कायत सम्पादन गराउन सक्नेछ । 

५९. नशक्षक तथा कमन ारी छिोट सनमनताः 

    (१)  सामदुावयक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, करारमा विक्षक िा कमतचारी वनयवुक्तका लावग वसफाररस गनत प्रत्येक 

विद्यालयमा दहेायबमोवजमको एक विक्षक तथा कमतचारी छनोट सवमवत रहनेछ  

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

  (ि) सम्बवन्धतक्षेत्रको विक्षा िािा प्रमिु/ विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षक  – सदस्य                                              

   (ग)      सम्िवन्धत विषयको विषय वििषेज्ञ (माध्यवमक विक्षक छनोट गनुतपने भएमा विक्षािास्त्र  

 विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर िा सोसरह र अन्य तहको विक्षक छनोट गनुतपने भएमा   

 विक्षािास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह िा सोसरह उिीणत गरेका विषय विज्ञको   

 सचूीका विक्षकहरूमध्येिाट नगर  विक्षा सवमवतले मनोनीत गरेको दईु (२) जना)  – सदस्य 

  (घ)     प्रधानाध्यापक                           –सदस्य–सवचि 

(२)  विक्षक तथा कमतचारी छनोट सवमवतको सवचिालय सम्बवन्धत विद्यालयमा रहनेछ ।  

(३)  आयोगल े विक्षक िा कमतचारी छनौट गन े सम्बन्धमा मापदण्ड वनधातरण िा कायतविवध जारी गरेको भए 

विक्षक छनोट सवमवतले त्यस्तो मापदण्ड िा कायतविवधको पालना गनुतपनेछ । 

(४)  विक्षक तथा कमतचारी छनोट सवमवतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायतविवध सो सवमवत आफैले वनधातरण 

गरेबमोवजम हुनेछ । 

(५)  उपदफा १ बमोवजम प्रधानाध्यापकको वनयवुक्तका लावग वसफाररस गनत बसेको  छनोट सवमवतको बैठकमा सो 

विद्यालयमा कायतरत प्रधानाध्यापक उम्मदेिार भएमा उम्मदेिार नभएको उपलब्ध िररष्ठतम ्विक्षकले सदस्य 

सवचि भई काम गनेछ । 

(६)  उपदफा १ िमोवजम मनोनीत विज्ञ सदस्यहरूको पदािवध एकपटकको विक्षक वनयवुक्तको लावगमात्र हुनेछ ।  

(७) छनोट सवमवतले प्रधानाध्यापक, विक्षक कमतचारी वसफाररसका लावग वलइने परीक्षाको केन्र विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािा रहकेो क्षेत्र िा नगर विक्षा सवमवतका अध्यक्षको परामित वलई विक्षा िािा प्रमिुले तोकेको 

सम्बन्धीत पावलकको कायातलयमा रा्नपुनेछ ।  

(८)   कुनै कारणबाट विद्यालयमा व्यिस्थापन सवमवत नरहकेो अिस्थामा दफा ५९ को (१)अनसुारको सवमवतका 

सदस्यमध्ये  नगर विक्षा सवमवतका अध्यक्षले तोकेको सदस्यले छनोट सवमवतको अध्यक्ष भई काम गनेछ ।  

६०. करारमा नशक्षक नियुनिसम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१)  स्िीकृत दरबन्दीमा स्थायी विक्षक वनयुवक्त हुन नसकी तत्काल करारमा विक्षक वनयवुक्त गनुतपने भएमा 

व्यिस्थापन सवमवतले विक्षा िािा प्रमिु माफत त आयोगबाट करारमा विक्षक वनयवुक्तका लावग प्रकावित 

भएको सचूी माग गनुतपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम माग गरेको सचूी प्राप् त भएपवछ सचूीमा रहकेा उम्मदेिारमध्ये व्यिस्थापन सवमवतले 

बढीमा एक िवैक्षक सत्रका लावग करारमा विक्षक वनयवुक्त गनत सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोवजम आयोगबाट प्रकावित सचूीमा करारका लावग कुनै उम्मदेिार  नरहमेा िा सचूीमा 

समाििे भएका उम्मदेिारले विक्षक पदमा वनयकु्त हुन वनिदेन नवदएमा व्यिस्थापन सवमवतले विक्षक छनोट 
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सवमवतको वसफाररसमा बढीमा एक िवैक्षक सत्रका लावग योग्यता पगुकेा कुनै व्यवक्तलाई करारमा विक्षक 

वनयवुक्त गनत सक्नेछ । 

(४)  उपवनयम (२) िा (३) बमोवजम करारमा विक्षक वनयवुक्त गदात  विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािाबाट दरबन्दी 

ररक्त रहकेो बेहोरा प्रमावणत गराएर विषय वमल्ने गरी मात्र करारमा विक्षक वनयवुक्त गनत सवकनेछ । 

(५)  उपदफा (३) बमोवजम विक्षक वनयवुक्त गनत कम्तीमा पन्र वदनको साितजवनक सचूना सम्भाव्य सबै 

माध्यमिाट प्रकािन गनुतका साथै िडा कायातलय, नगर कायतपावलका र सम्बवन्धत विद्यालयसमतेमा त्यस्तो 

सचूना टाँस्नपुनेछ । यस्तो सचूना सम्बवन्धत स्थानीय तहको िभेसाइटमा समते रा्ने व्यिस्था वमलाउनु 

पनेछ । 

(६)  उपदफा (३) बमोवजम विक्षक पदमा वनयकु्त हुन वनिदेन वदने उम्मदेिारले आफ्नो आिश्यक िवैक्षक 

योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र र अनसुचूी-१६ िमोवजमका ढाँचामा वनरोवगताको प्रमाण पत्र 

वनिदेनसाथ पेिगनुतपनेछ ।  

(७) विद्यालयले यस वनयमबमोवजम करारमा विक्षक वनयकु्त गरेको जानकारी  विक्षा¸युिा तथा िलेकुद 

िािालाई वदन ुपनेछ र  विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािाले सोको अवभलेि रािकेो प्रमाण विद्यालयलाई 

वदनपुनेछ । 

(८)  उपदफा (२) िा (३) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन करारमा विक्षक वनयकु्त भएको एक िवैक्षक 

सत्रसम्म पवन ररक्त पदमा स्थायी पदपवूतत नभएमा नगर विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको सहमवतमा 

व्यिस्थापन सवमवतले एक पटकको लावग मात्र अवधकतम एक िषतका लावग करारको म्यादथप गनत सक्नेछ ।  

(९)  उपदफा (८) बमोवजम करार गररएको जानकारी विद्यालयले स्थानीय  विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािालाई 

वदई अवभलेि अद्यािवधक गनुतपनेछ ।  

(१०) यस ऐन बमोवजमको प्रवक्रया नपरु याई विक्षक वनयवुक्त गरेमा  नगर विक्षा सवमवतले त्यस्तो वनयवुक्त बदर गरी 

सम्बवन्धत प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गनेछ।  

६१. दरबन्दी ििएको पदमा नशक्षक वा कमन ारी नियुनि वा सरुवा गिन िहुिेाः   

 (१) विक्षकिा कमतचारीलाई दरबन्दी ररक्त नरहकेो  िा दरबन्दी नभएको विद्यालयमा वनयवुक्त िा सरुिा गनुतहुदँनै ।   

(२)  अनसुचूी -१० मा उवल्लवित विषयको विक्षक नरहकेो विद्यालयमा अको विषयको विक्षक वनयवुक्त िा 

सरुिा गनुतहुदँनै ।  

(३)  उपदफा (१) िा (२) विपरीत कसैले कुनै विक्षक िा कमतचारी वनयवुक्त िा सरुिा गरेमा त्यस्तो विक्षक िा 

कमतचारीका लावग तलब भिाबापत िचत भएको रकम त्यसरी वनयवुक्त िा सरुिा गने अवधकारीबाट 

असलुउपर गरी त्यस्तो अवधकारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ  ।  

६२. सामुदानयक नवद्याियको कमन ारीसम्बन्धी व्यवस्था :  

(१)  नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमाफत त सामदुावयक विद्यालयका कमतचारीका लावग वनवित मापदण्डका 

आधारमा विद्यालयलाई िावषतक रूपमा अनदुान उपलब्ध गराउनेछ । 

(२)  यस ऐनमा अन्यत्र जसेकैु लेविएको भए तापवन वनयम नेपाल सरकार¸प्रदिे सरकार र स्थानीय सरकारबाट 

प्राप् त अनदुान र विद्यालयको आन्तररक स्रोतसमतेलाई विचार गरी व्यिस्थापन सवमवतले उपदफा (३) 

बमोवजमको कायतविवधको अधीनमा रही विद्यालय कमतचारी वनयवुक्त गनत सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोवजमको कायतविवध विद्यालय सेिा सततसम्िन्धी प्रचवलत काननुको अधीनमा रही सेिा 

प्रििे तथा सेिा वनििृ हुने उमेरसमते िलुाई बनाउन ुपनेछ । वनििृ हुने उमरेलाई वनजको उमरे ६० िषत भन्दा 
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बढी हुनेगरी रा्न पाइनेछैन । उक्त कायतविवध विद्यालयले विक्षा िािा प्रमिु समक्ष स्िीकृवतका लावग पेस 

गनतपनेछ । सो कायतविवध  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको अवभलेिमा दतात भएपवछ मात्र कायातन्ियन 

हुनेछ ।  

(४)  विद्यालयले कुनै कमतचारी वनयवुक्त नगरी यस्तो कमतचारीले गने कायत विद्यालयको कुनै विक्षकबाट गराउन 

सक्नेछ । यसरी काममा लगाइएको विक्षकलाई व्यिस्थापन सवमवतले तोकेबमोवजमको भिा वदन सवकनेछ ।  

(५)  यो ऐन प्रारम्भ हुनअुवघ कुनै विद्यालयमा प्रचवलत काननु बमोवजम कुनै कमतचारी वनयवुक्त भई यो ऐन प्रारम्भ 

हुदँाका बितसम्म कायतरत रहकेो भए त्यस्तो विद्यालयले उपवनयम (३) बमोवजमको कायतविवधको अधीनमा 

रही त्यस्तो कमतचारीलाई समायोजन गनुतपनेछ ।  

६३. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१)  सरुिा हुन चाहन े विक्षकले सरुिाका लावग अनसुचूी-१२ बमोवजमको ढाँचामा विक्षा िािा प्रमिु समक्ष 

वनिदेन वदनपुनेछ ।  

(२) नगरपावलकावभत्र एक विद्यालयबाट अको विद्यालयमा तह तथा विषय वमल्ने दरबन्दीवभत्र नगर विक्षा 

सवमवतको वनणतयानसुार विक्षा िािाले सरुिा गनत सक्नेछ ।  

(३)  सामान्यतिः विक्षकको सरुिा प्रत्येक िवैक्षक सत्रको अवन्तम मवहना र िवैक्षक सत्रको पवहलो मवहनामा मात्र 

गररनेछ  । 

(४)  एक पटक सरुिा भएको विक्षकलाई सामान्यतिः एक िवैक्षक सत्र सेिा परूा नगरी सरुिा गररनेछैन । 

 तर कुनै विद्यालयमा कायतरत विक्षक असक्त भई सो स्थानमा वनजको उपचार हुन नसक्ने बेहोरा नेपाल 

सरकारले तोकेको मवेडकल बोडत िा स्िीकृत वचवकत्सकले वसफाररस गरेमा वनजलाई जनुसकैु बित पवन 

सरुिा गनत सवकनेछ । 

(५)  विक्षक सरुिा गदात विक्षकको तह र अध्यापन गने विषय वमलाउनपुनेछ । 

(६)  विद्यालयको सहमवतविना नगरवभत्र विक्षकलाई सरुिा गदात दहेाय बमोवजमको मापदण्डका आधारमा 

गररनेछ :  

(क)  तोवकएको वजम्मेिारी तोवकएको समयवभत्र परूा गनत सम्िवन्धत प्रधानाध्यापकले बारम्बार सचेत 

गराउदाँसमेत वजम्मिेारी परूा गनत नसकेको भनी सम्बवन्धत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको 

वनणतयसवहत विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षकबाट वसफाररस भएमा,  

(ि)  एउटा विद्यालयमा आिश्यकताभन्दा बढी एकै विषयका विक्षक भएमा,  

(ग)  दरबन्दी वमलान गने क्रममा तोवकएको मापदण्डभन्दा बढी विक्षक भएमा,  

(घ)  उपदफा (५) को  िाक्यांिमा लेविएबमोवजमको अिस्था भएमा, 

(ङ)  विपद ्का कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रहकेो समदुाय न ैअन्यत्र स्थानान्तरण गनुतपने अिस्थामा 

नगरपावलकाको विपद ्व्यिस्थापन सवमवतले वसफाररस गरेमा,  

(च)  नैवतक आचरण तथा वनजको व्यवक्तगत अनिुासन लगायतका कारणबाट कुनै विक्षकलाई सो 

विद्यालयमा राविरहदँा विद्यालयको िवैक्षक िातािरण िलिवलएको िा िलबवलन सक्ने बेहोरा 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतबाट वनणतय भई आएमा,  

 (छ)  पवत पत्नी दबैु विक्षक रहकेो अिस्था भए सकभर एकै विद्यालय िा िडावभत्र पने गरी सरुिा गनुत 

परेमा । 

(ज)    विक्षक सरुिाको अन्य मापदण्ड  नगर विक्षा सवमवतले तोकेबमोवजम हुनेछ । 
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(७)  स्थायी वनयवुक्त भएको एक िषत नपगुकेो विक्षक र अवनिायत अिकाि हुन एक िषत िा सोभन्दा कम अिवध 

बाँकी रहकेो विक्षकलाई एक विद्यालयबाट अको विद्यालयमा सरुिा गररनेछैन । 

(८)  उपदफा (६) बमोवजम सरुिा गदात साधारणतया अपाङ्गता भएका विक्षक, विवक्षका र मवहलालाई पायक 

पने स्थानमा सरुिा गररनेछ ।  

(९)  विक्षक सरुिा गदात लामो अिवध एकै विद्यालयमा बसेकालाई पवहलो प्राथवमकता वदइनेछ ।  

(१०) सरुिा भएको एक्काइस वदनवभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बवन्धतविक्षक िा कमतचारीलाई अनसुचूी–११ 

बमोवजमको ढाँचामा रमानापत्र वदई सोको जानकारी सम्बवन्धतविद्यालय र विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद 

िािालाई समेत वदनपुनेछ । 

६४.  अन्तर नजल्िा वा अन्तर स्थािीय तह नशक्षक सरुवा सहमनत सम्बन्धी : 

(१)  दफा ६३ बमोवजम र अन्तर स्थानीय तह विक्षक सरुिा हुन चाहने विक्षकले सरुिाका लावग अनसुचूी–१२  

 बमोवजमको ढाँचामा विक्षा िािा प्रमिु समक्ष वनिदेन वदनुपनेछ ।  

(२)  यस वनयमको प्रयोजनका लावग विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािाले प्रत्येक िषतमा सरुिा भएका 

विक्षकहरूको सङ््या यवकन गरी अध्यािवधक गनुतपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोवजम अन्तरवजल्ला िा अन्तरस्थानीय तह सरुिाका लावग वनिदेन वदने विक्षकले आफू 

सेिारत स्थानीय तह, विद्यालय र  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको सरुिा भई जान वदइएको सहमवत, 

सरुिा भई आउन चाहकेो विद्यालयको सहमवतसमते समािेि गनत आिश्यक पनेछ ।   

तर ,यस ऐनमा सरुिा गने मापदण्ड विपरीत हुने गरी सरुिा सहमवत वदइनेछैन । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) को कायत प्रवक्रया परूा गरेका विक्षकहरूको सरुिा नगर  नगर विक्षा सवमवतको                  

वनणतयानसुारका प्रवक्रयाका आधारमा विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले गनेछ ।   

 

पररच्छेद– १० 

छारवृनि तथा निाःशुल्क नशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

६५. छारवृनिको व्यवस्था गिुनपिे : 

(१) नगर विक्षा सवमवतको वनणतय िा वनदिेनअनसुार संस्थागत विद्यालयले दहेायबमोवजमका गररब , अपाङ्ग, 

मवहला, दवलत, जनजावत तथा विपन्न एि ंसीमान्तीकृत विद्याथीलाई छात्रिवृि उपलब्ध गराउनपुनेछ । यसरी 

छात्रिवृि उपलब्ध गराउँदा कुल विद्याथी सङ््याको कम्तीमा १० प्रवतितलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

त्यसमा ५० प्रवतित बावलका अवनिायत रूपमा समािेि गनुतपनेछ : 

  (क) विद्याथीको पररिारको कुनै पवन सदस्यको नोकरी, ब्यापार, व्यिसाय र आय–आजतनको व्यिस्था 

नभई जीिन वनिातह गनत न्यनूतम आिश्यक पने आम्दानी नभई अवनिायत विक्षाका लावग आिश्यक 

पने पाठ्यपसु्तक तथा कपीकलमजस्ता स्टेसनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अिस्थामा रहकेो,  

  (ि)  भवूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोवजम जग्गािालाको हवैसयतले रा्न पाउने अवधकतम हदिन्दीको 

तराई तथा उपत्यका, पहाडी र वहमाली क्षेत्रमा क्रमििः पाँच, दस र पन्र प्रवतितभन्दा कम ितेी 

योग्य जग्गा रहकेो, िा  

   (ग)   रावरिय योजना आयोगबाट पररभावषत भएबमोवजम वनरपेक्ष गररबीको रेिामा पने र सोभन्दा कम 

आम्दानी भएको , 

  (घ) अपाङ्गता भएका बालबावलका । 
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२) उपदफा (१) बमोवजम छात्रिवृि उपलब्ध गराउन नगर विक्षा सवमवतको वनणतय िा वनदिेन पश् चात त्यस्तो 

छात्रिवृिका लावग वनिदेन वदन विद्याथीहरूका लावग विद्यालयले सचूना प्रकावित गनेछ । यसको जानकारी 

सबै अवभभािक र विद्याथीहरूलाई गराउन ुविद्यालयको कततव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोवजम छात्रिवृि िवैक्षक सत्र सरुु भएको ५ मवहना वभत्रमा उपलब्ध गराइसक्नपुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोवजम प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रिवृि तोवकए बमोवजम भए 

नभएको यवकन गनत नगर विक्षा सवमवतले अनगुमन गनेछ । 

६६.  िामाविी सावनजनिक गिुनपिे : 

(१) दफा (६५) बमोवजम छात्रिवृत उपलब्ध गराइएका विद्याथीहरूको नाम, थर, कक्षा तथा वनजको बाबु 

आमाको नाम, थर ितन सवहतको वििरण विद्यालयले विद्यालयको सचूना पाटीमा टाँस गरी र विद्यालयको 

िभेसाइट भएमा त्यसमा रािी साितजवनक गनुतपनेछ र त्यस्तो जानकारी  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा 

पठाउनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको वििरण हनेत चाहने व्यवक्तलाई विद्यालयले त्यस्तो वििरण वनिःिलु्क हनेत वदनपुनेछ ।  

६७. बािबानिकािाई अनिवायन ूपपमा नवद्याियमा पठाउिुपिे : 

(१) सबै अवभभािकले पाँच िषत परूा भएका बालबावलकालाई आधारभतू विक्षाका लावग अवनिायत रूपमा 

विद्यालय पठाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम आफ्नो क्षेत्रवभत्रका बालबावलकालाई विद्यालय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा 

सम्बवन्धत  नगर विक्षा सवमवत,विक्षा अवधकृत/विद्यालय वनरीक्षक, सामदुावयक विद्यालयका विक्षक तथा 

कमतचारीले अनगुमन तथा वनरीक्षण गनुतपनेछ । 

(३)  कुनै अवभभािकले उपदफा (१) बमोवजम बालबावलकालाई विद्यालयमा पठाएको नदवेिएमा त्यस्तो 

अवभभािकलाई सम्झाई बझुाई, वििेष सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बालबावलकालाई विद्यालयमा 

पठाउन लगाउनपुनेछ । 

(४)  उपदफा(३) बमोवजम सम्झाई बझुाई गदातसमते बालबावलकालाई विद्यालय  नपठाउने अवभभािकलाई 

स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सेिा सवुिधाबाट िवञ्चत गनत सवकनेछ । 

(५)  यस दफाबमोवजम विद्यालयमा भनात भएका विद्याथीलाई विद्यालयले वनिःिलु्क अध्ययन गराउनपुनेछ । 

(६)  विद्यालय जाने उमरे समहूका बालबावलकालाई अवनिायत रूपमा विद्यालय भनात अवभयान तथा कायतक्रम 

तजुतमा गरी लाग ूगने दावयत्ि  नगर विक्षा सवमवतको हुनेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

नबदा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था 

६८. नशक्षक तथा कमन ारीिे पाउिे नबदााः 

(१) विक्षक तथा कमतचारीले देहाय बमोवजमका वबदाहरू  पाउनेछ : 

(क)  भपैरी आउने वबदा िषतभररमा छ वदन,  

(ि)  पित वबदा िषतभररमा छ वदन,  

(ग)  वबरामी वबदा िषतभररमा बाह्र वदन,   

(घ)  प्रसवूत वबदा प्रसतूीको अवघ िा पवछ गरी अन्ठानब्बे वदन,   

(ङ)  प्रसवूत स्याहार वबदा पन्र वदन,   
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(च)  वकररया वबदा पन्र वदन,   

(छ)  असाधारण वबदा एक पटकमा एक िषतमा नबढाई नोकरीको जम्मा अिवधमा बढीमा तीन िषत,  

(ज)  अध्ययन वबदा विक्षकको सेिाको सम्पणूत अिवधमा एकै पटक िा पटक पटक गरी बढीमा तीन िषत, 

(झ)  बेतलबी वबदा बढीमा दईु िषत । 

(२)  भपैरी आउने वबदा र पित वबदा आधा वदन पवन वलन सवकनेछ । यस्तो वबदा सवञ्चत हुनेछैन ।   

(३)  विक्षक तथा कमतचारीले वबरामी वबदा सवञ्चत गनत सक्नेछ । विक्षक तथा कमतचारीले प्रत्येक िषत त्यस्तो 

वबदा विक्षा िािा प्रमिु/ विक्षा अवधकृत/ वनरीक्षकबाट प्रमावणत गराई रा्नपुनेछ ।  

(४)  कुनै ठूलो िा कडा रोग लागी उपचार गनत वबरामी वबदाबाट नपगु हुने भएमा स्िीकृत वचवकत्सकको प्रमाणपत्र 

पेस गरी विक्षक तथा कमतचारीले पवछ पाउने विरामी वबदाबाट किा हुने गरी बाह्र वदनसम्म थप वबरामी वबदा 

पेस्कीका रूपमा त्यस्तो वबरामी भएको बित वलन सक्नेछ । यसरी पेस्की वबदा वलएको विक्षक िा 

कमतचारीको मतृ्य ुहुन गएमा त्यस्तो पेस्की वलएको वबदा स्ितिः वमनाहा हुनेछ ।  

(५)  सवञ्चत वबरामी वबदाको रकम वलन नपाउँद ैस्थायी विक्षकको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो सवञ्चत विरामी वबदाको 

रकम वनजले इच्छाएको िा नवजकको हकिालाले एकमिु पाउनेछ ।  

(६)  कुनै परुुष विक्षक िा कमतचारीको पत्नी प्रसवूत हुने भएमा त्यस्तो विक्षक िा कमतचारीले प्रसवूतको अवघ िा 

पवछ गरी पन्र वदन प्रसवूत स्याहार वबदा पाउनेछ । प्रसवूत स्याहार वबदा बसेको विक्षक िा कमतचारीले परूा 

तलब पाउनेछ र यस्तो वबदा सेिा अिवध भरमा दईु पटकमात्र वलन पाइनेछ ।  

(७)  कुनै विक्षक िा कमतचारीले कुल धमतअनसुार आफै वकररया बस्नपुरेमा िा त्यस्तो विक्षक िा कमतचारीको 

बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी िा वििावहत मवहला विक्षक िा कमतचारीको सास ू ससरुाको मतृ्य ु

भएमा िा परुुष विक्षकका हकमा वनजका पत्नीको तथा मवहलाको हकमा पवतको मतृ्य ुभएमा वकररया वबदा 

पाउनेछ । मवहला विक्षक िा कमतचारीका पवतले वकररया बस्नपुरेमा त्यस्तो मवहला विक्षक िा कमतचारीले 

पवन वकररया वबदा पाउनेछ । 

(८)  यस वनयमबमोवजम वकररया वबदा वलने विक्षक िा कमतचारीले विद्यालयमा हावजर भएको पन्र वदनवभत्र मतृ 

व्यवक्तको मतृ्य ुदतातको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यवक्तसँगको नाता दवेिने प्रमाण पेस गनुतपनेछ । 

(९)  वबरामी परेको अिस्थामा बाहके घटीमा पाँच िषत स्थायी सेिा अिवध नपगुकेो विक्षक िा कमतचारीले 

असाधारण वबदा पाउन सक्नेछैन ।  

(१०) स्थायी सेिा पाँच िषत पगुकेो विक्षकलाई वनजले अध्यापन गने विषयमा एकतह मावथको उच्च अध्ययनका   

        लावग ेअध्ययनका लावग नेपाल सरकारले अध्ययन वबदा वदन सक्नेछ । 

(११) उच्च अध्ययनका लावग वबदा स्िीकृत गदात  नेपाल सरकारले तोके बमोवजम एक आवथतक िषतमा आधारभतू 

तहको पवहलो र दोस्रो तहका लावग एक एक जना तथा माध्यवमक तहका लावग एक जनाको अध्ययन वबदा 

स्िीकृत गनत सक्नेछ ।  

 (१२)  बेतलबी वबदा दहेायका अिस्थामा वदइनेछिः – 

(क)  कुनै विक्षक िा कमतचारीको पवत िा पत्नी विदिेवस्थत नेपाली राजदतूािास िा वनयोगमा िवटई 

गएको प्रमाणसवहत त्यस्तो विक्षकले बेतलबी वबदा माग गरेमा एकै पटक िा पटक पटक गरी नोकरी 

अिवधभर पाँच िषतसम्म,  
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(ि)  कुनै विक्षक मटुु, मगृौला, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा बस्न ु पने भए िा 

मलुकुवभत्र िा बावहर गई उपचार गराउनपुने भनी मवेडकल बोडतबाट वसफाररस भएमा कायतपावलकाले 

एक पटकमा एक िषत र नोकरी अिवधभरमा बढीमा तीन िषतसम्म वदन सक्नेछ ।      

(१३)  बेतलिी वबदाको अिवध वनजको सेिा अिवधमा गणना गररने छैन ।  

(१४)  भपैरर आउने वबदा, पित वबदा, वबरामी वबदा, वकररया वबदा, प्रसवूत वबदा, प्रसवूत स्याहार वबदा बस्न ेविक्षक 

तथा कमतचारीले परूा तलब पाउनेछ ।  

(१५)  असाधारण र बेतलबी वबदामा बसेको विक्षक िा कमतचारीले तलब पाउनेछैन ।  

(१६)  यस वनयमबमोवजमको असाधारण वबदा, अध्ययन वबदा र बेतलबी वबदाबाहकेका अन्य वबदाहरू अस्थायी    

         विक्षक र राहत विक्षकले समते पाउनेछन ्।     

६९. नबदा नदिे अनधकारीाः 

(१) सात वदन सम्मको प्रधानाध्यापकको वबदा व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षले र विक्षक िा कमतचारीको वबदा 

प्रधानाध्यापकले स्िीकृत गनेछ । सोभन्दा िढी अिवधको वबदा व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा विक्षा 

िािा प्रमिुले स्िीकृत गनेछ । 

   तर, एक पटकमा तीन वदनमा नबढाई पित िा भपैरी आउने वबदा प्रधानाध्यापक आफैले वलन सक्नेछ 

। सोभन्दा बढी पित िा भपैरी आउने वबदा वलनपुरेमा प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षलाई 

जानकारी वदनपुनेछ ।  

(२) उपवनयम (१) मा जनुसुकै कुरा लेविएको भए तापवन विक्षक िा कमतचारीको असाधारण वबदा, बेतलिी 

वबदा र अध्ययन वबदा व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा नगर विक्षा सवमवतको वनणतयानसुार तोवकए 

बमोवजम नेपाल सरकारले स्िीकृत गनेछ ।       

७०. नबदा िनिइ नवद्याियमा अिुपनस्थत िएको नदि सेवा अवनधमा गणिा िहुिेाः  

 विक्षक िा कमतचारीले वबदा नवलई विद्यालयमा अनपुवस्थत भएको वदन वनजको सेिा अिवधमा गणना हुनेछैन । 

७१. अस्थायी नशक्षक वा कमन ारीको नबदाको रकम सम्बन्धमा :  

अस्थायी विक्षक िा कमतचारीले िषे िा वहउँद े वबदा उपभोग गनत नपाउँद ैअिकाि पाएमा दस मवहनालाई 

िावषतक काम गरेको अिवध मानी दामासाहीले काम गरेको अिवधको वबदा िापतको रकम विद्यालयको 

विक्षक कमतचारी व्यिस्थापन कायतविवधमा उल्लेि भएबमोवजम हुनेछ ।  

७२. नबदा सहुनियत मार हुिेाः 

 वबदा अवधकारको कुरा नभएर सहुवलयत मात्र हुनेछ ।  

७३. काज तथा दैनिक भ्रमण ििााः  

(१) विद्यालय िा अध्यापनसम्बन्धी कामका लावग  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाको आदिेानसुार कुनै सभा, 

सम्मलेन िा सेवमनारमा िवटने विक्षक िा कमतचारीले सोही आदिेमा तोकेको अिवधसम्मका लावग काज 

पाउने छ ।  

(२) विद्यालयको कामका लावग विक्षक िा कमतचारीले प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन 

सवमवतको अध्यक्षको वलवित अनमुवत वलई बढीमा एक हप् तासम्म काजमा जान सक्नेछ ।  

(३)  सरुिा भएको विक्षक िा कमतचारीलाई सरुिा भएको विद्यालयमा हावजर हुन जाँदा तोवकएको दरमा दवैनक 

तथा रष्मण भिाबापतको रकम रमाना वदने विद्यालयले वदनपुनेछ ।  
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तर आफ्नो स्िचे्छाले सरुिा भई जाने विक्षक िा कमतचारीले यस उपदफाबमोवजम दवैनक तथा रष्मण 

भिाबापतको रकम पाउनेछैन ।  

 

७४. यस पररच्छेदको व्यवस्था िागू िहुिे : 

  यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेविएको भए तापवन संस्थागत विद्यालयको विक्षक र आफ्नै स्रोतबाट 

बेहोने गरी सामदुावयक विद्यालयमा वनयकु्त विक्षकका सम्बन्धमा यस पररच्छेदको व्यिस्था लाग ूहुनेछैन । 

त्यस्ता विक्षकले विद्यालयिारा तोकेबमोवजम वबदाको सवुिधा पाउने छन ्। 

७५.  नशक्षक तथा नवद्यािय कमान ारीको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थााः 

विक्षक तथा विद्यालय कमतचारीको सजाय सम्बन्धी व्यिस्था सङ्घीय काननुले व्यिस्था गरेबमोवजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१२ 

नवद्याियको न न्ह, िामाकरण तथा अन्य व्यवस्था 

७६.  नवद्याियको न ह्नाः  

विद्यालयको वचह्न षट्कोणको हुनेछ । विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले वनणतय गरी सो षट्कोणको बीचमा 

आफ्नो विद्यालयको छुिै वचन्ह रा्न सक्नेछ । 

७७. नवद्याियको िामकरण : 

(१)  समाज तथा रारिकै लावग उल्लेिनीय योगदान गने िा ऐवतहावसक व्यवक्त, दिेी दिेता, तीथतस्थल िा   

    प्राकृवतक सम्पदा आवदका नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गनुतपनेछ । 

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनभुन्दा अगाबै नामाकरण भई सञ्चावलत विद्यालयहरुको हकमा यसै ऐन 

अनसुार भएको मावननेछ । 

(२)  कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “पवब्लक’’ िव्द जोड्न चाहमेा कम्तीमा एक वतहाइ विद्याथी पणूत 

छात्रिवृिमा अध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ ।. कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “नेसनल’’ िव्द जोड्न 

चाहमेा नेपालको कम्तीमा २५ वजल्लाका  विद्याथी अध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ र  कुनै संस्थागत 

विद्यालयले आफ्नो नाममा “इन्टरनेसनल’’ िव्द जोड्न चाहमेा कम्तीमा एक वतहाइ सङ््यामा विदिेी 

विद्याथी हुनपुनेछ . विद्यालयको नामको अन्तमा   “विद्यालय” , “स्कुल” िा  “पाठिाला” िब्द जोवडएको 

हुनपुनेछ । 

तर यो उपदफा लाग ूहुन ुअगाबै यस विपरीतका िव्दहरू जोवडई नामकरण भइसकेका विद्यालयका 

हकमा यो ऐन जारी भएपवछको दोस्रो िवैक्षक सत्रको सरुु दवेिनै लाग ूहुने गरी उपयुतक्त व्यिस्था पालना गनत 

िा पनुनातमकरण  गनुतपनेछ, 

(३)  प्राविवधक विक्षा सञ्चालन गनत अनमुवत पाएको सामदुावयक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको नामको 

पछावड कोष्ठकमा प्राविवधक विक्षा सञ्चालन गनत अनुमवतप्राप् त विद्यालय भनी थप गनत सक्नेछ । 

(४)  नयाँ िोवलने विद्यालयको नामकरण आफ्नो नामबाट गनत चाहने व्यवक्तले दहेायबमोवजमको रकममा नघट्ने 

गरी  नगरपावलकाले तोवकवदएको रकम बरािरको नगद , घर िा जग्गा विद्यालयको नामकरण गने प्रयोजनका 

लावग भनी एकमसु्ट विद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यवक्तको 

नामबाट सञ्चालन गनत सवकनेछ : 

(क) माध्यवमक विद्यालयका लावग पचास लाि रूपैयाँ िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा,   
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(ि) आधारभतू विद्यालयका लावग पैतँीस लाि रूपैयाँ िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा,   

(५)  पवहले नै नामकरण भइसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर विद्यालयको नामकरण गनत चाहने 

व्यवक्तले उपदफा (४) बमोवजमको रकम िा सो बराबरको घर िा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरी पवहलेको 

नाम पछावड आफूले प्रस्ताि गरेको नाम जोड्न सक्नेछ । 

(६)  एउटै पररिार िा छुिाछुिै पररिारका एकभन्दा बढी व्यवक्तले उपवनयम (३) िा (४) बमोवजमको रकम िा घर 

िा जग्गा विद्यालयलाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यवक्तहरूको वनणतयबाट बढीमा दईुजनासम्मको नामबाट 

विद्यालयको नामकरण गनत र अन्य व्यवक्तको नाम विद्यालयमा दवेिने गरी रा्न सवकनेछ ।  

(७)  उपवनयम (४), (५) र (६) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन कुनै व्यवक्त, स्मारक िा ऐवतहावसक वचज िा 

िस्तकुा नामबाट विद्यालयको नामकरण भएको विद्यालयलाई कसैले जवतसकैु रकम िा घर िा जग्गा 

सहयोग गरे पवन त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण पररिततन गररनेछैन ।  

तर त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यवक्तले कक्षा कोठा थप गनत, पसु्तकालय भिन िा छात्रािास वनमातण 

गनत रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा िा भिनमा सो रकम प्रदान गने व्यवक्तको नामबाट नामकरण गनत 

सवकनेछ ।  

(८)  यस वनयमबमोवजम विद्यालयको नामकरण सम्बवन्धत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत तथा नगर  नगर विक्षा 

सवमवतको वसफाररसमा नगरसभाले गनेछ ।  

७८. रानरिय गाि गाउिुपिे : 

   विद्यालय िलेुको प्रत्येक वदनको प्रारम्भमा र विवभन्न समारोहमा रावरिय गान गाउनपुनेछ ।  

८९. झण्डोिोिि गिुनपिे : 

 विद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा रावरिय झण्डोिोलन गनुतपनेछ ।  

८०. नवद्याथीको पोसाक : 

 विद्यालयले विद्याथीका लावग एकै वकवसमको, कम िवचतलो, साधारण, रावरियता झल्काउने र हािापानी 

सहुाउँदो पोिाक तोक्न सक्नेछ । विद्यालयले पोसाक िररद गने स्थान िा पसल तोक्न पाउनेछैन । 

 

पररच्छेद–१३ 

नवद्याियको सम्पनि संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था 

८१. नवद्याियको सम्पनिको सुरक्षा : 

(१)  विद्यालयको नाममा रहकेो सम्पविको सरुक्षा गने प्रमिु दावयत्ि व्यिस्थापन सवमवत र प्रधानाध्यापकको 

हुनेछ ।  

(२)  सामदुावयक विद्यालयको नाममा रहकेो उपदफा(१)िमोवजमको सम्पविको वििरण  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािामा पठाउनपुनेछ र सो को लगत सङ्कलन तथा अद्यािवधक गने वजम्मिेारी  विक्षा¸यिुा तथा 

िलेकुद िािाको रहनेछ । 

(३)  सामदुावयक विद्यालयका नाममा रहकेो सम्पविको अद्यािवधक वििरण  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले 

िावषतक रूपमा साितजवनक गनेछ । 

(४) सामदुावयक विद्यालयका नाममा रहकेो सम्पविको व्यिस्थापन र संरक्षण गनतका लावग सम्बवन्धत नगर  नगर 

विक्षा सवमवतले नै विद्यालयको सम्पविको व्यिस्थापन र संरक्षण सवमवतका रूपमा काम गनेछ ।  
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(५)  उपदफा (४) बमोवजमको सवमवतको िठैक सम्बन्धी कायतविवध सो सवमवत आफैले वनधातरण गरेबमोवजम 

हनुेछ ।  

८२. नवद्याियको सम्पनि संरक्षण सम्बन्धमााः 

  विद्यालयको सम्पवि व्यिस्थापन र संरक्षण सवमवतको काम, कततव्य र अवधकार दहेायबमोवजम हुनेछिः 

(क) विद्यालयका नाममा प्राप् त भई दतात हुन बाँकी रहकेो जग्गा दतात गने व्यिस्था वमलाउने 

(ि)  विद्यालयको नाममा रहकेो सम्पविलाई अवधकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गनत व्यिस्थापन 

सवमवतलाई वनदिेन वदने,  

(ग) विद्यालयको नाममा रहकेो जग्गाको आम्दानी असलुउपर गने व्यिस्था वमलाउने,  

(घ) विद्यालयको सम्पवि कसैबाट हावन-नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने व्यिस्था गने,  

(ङ) तोवकए बमोवजम विद्यालयको विकास गने काममा बाहके विद्यालयको नाममा दतात भएका जग्गा िा 

अन्य सम्पवि बेचवबिन िा स्िावमत्ि हस्तान्तरण गनत नवदने,   

(च) विद्यालयको जग्गा संरक्षण गनत व्यिस्थापन सवमवत तथा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गने । 

८३. नवद्याियको िामको जग्गा नबक्रमी गिन वा नधतो राख्ि िहुिे : 

(१) विद्यालयको नामको जग्गा वबक्री िा वधतो रा्न पाइनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन विद्यालयका नाममा रहकेो जग्गा वबक्री िा वधतो 

रा्नेसम्बन्धी व्यिस्था संङ्घीय तथा प्रादवेिक काननुमा व्यिस्था भए अनसुार हुनेछ ।   

८४.   नवद्याियको िामको जग्गा सट्टापट्टा गिनिहुिे : 

(१) विद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा सिापिा गनत पाइनेछैन ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेविएको भए तापवन विद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा सिापिा गने सम्बन्धी 

व्यिस्था संङ्घीय तथा प्रादवेिक काननुमा व्यिस्था भएअनुसार हुनेछ ।    

८५. नवद्याियका िाममा सम्पनि राख्िुपिे : 

(१) सामदुावयक विद्यालय र िवैक्षक गठुीको रूपमा सञ्चावलत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पवि 

विद्यालयका नाममा रवजस्िेसन पाररत गनुतपनेछ । 

(२)  कम्पनीका रूपमा सञ्चावलत संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पवि कम्पनीको स्िावमत्िमा 

रा्नपुनेछ ।  

८६. निजी शैनक्षक गुठीअन्तगनत गररएको िगािी हस्तान्तरण गिेसम्बन्धी व्यवस्था : 

वनजी िवैक्षक गठुी िा त्यस्ता गठुीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको परैू िा आवंिक वहस्सा विद्यालय  

सञ्चालनमा बाधा नपने गरी आफ्नो उिरावधकारीका रूपमा वनयकु्त गररएको गवुठयारलाई प्रचवलत 

काननुबमोवजम हस्तान्तरण गनत सक्नेछ ।   

पररच्छेद १४ 

नवद्याियिाई नदइिे अिुदाि तथा अन्य व्यवस्था 

८७. नवद्याियिाई अिुदाि नदिे : 

(१) सामदुावयक विद्यालयलाई नेपाल सरकार िा प्रदिे सरकार िा नगरपावलकाबाट विद्यालयका लावग                

     प्राप् त रकम नगर कायतपावलकाले िावषतक कायतक्रममा स्िीकृत गराई विद्यालयको कोषमा पठाउने        

     व्यिस्था वमलाउने छ । 

(२) विद्यालयको आन्तररक आयसमतेलाई अध्ययन गरी विद्यालयलाई दहेायका आधारमा अनदुान    
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        बाँडफाँड गररने छ : 

    (क)  विद्यालयको विद्याथी सङ््या, 

(ि)  विद्यालयको विक्षक सङ््या, 

(ग)  विद्यालयको परीक्षाको पररणाम,  

(घ)  विद्यालयको आवथतक अिस्था ।  

(ङ)  विद्यालयले परूा गनुतपने न्यनूतम पिूातधारहरू  

(३)  विद्यालयको पिूातधार विकास गने प्रयोजनका लावग नगर कायतपावलकाले सतत तोकी साितजवनक 

िवैक्षक गठुीअन्तगतत सञ्चावलत विद्यालयलाई समते अनदुान वदन सक्नेछ । 

८८. सम्बनन्धत काममा ख न गिुनपिेाः  

विद्यालयलाई प्राप् त रकम जनु कामका लावग िचत गनत वनकासा भएको हो सोही काममा मात्र िचत गनुतपनेछ ।  

िचत हुन नसकेको रकमका बारेमा विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािालाई जानकारी  गराई िचत नभएको रकम 

तोवकएको कोषमा जम्मा गनुतपनेछ । 

९०. स्थािीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गिुन पिे : 

(१) विद्यालयले विद्यालयको भिन, फवनतचर र अन्य कायतकालावग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यिस्था 

गनुतपनेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोवजम स्थानीय स्रोतबाट भिन वनमातणका लावग रकम नपगु्ने भएमा नगर कायतपावलकाले      

जनसहयोगलाई प्रोत्साहन गने गरी सामदुावयक विद्यालयलाई आिश्यक रकम अनदुान वदन सक्नेछ ।  

(३) संस्थागत विद्यालयले उपदफा (१) बमोवजमको कायतका लावग विद्याथीबाट सहयोगको नाममा िलु्क    

     उठाउन पाउनेछैन । 

पररच्छेद–१५ 

नवद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा तथा अन्य व्यवस्था 

९०. नवद्याियमा रहिे सनञ् त कोषको सञ् ािि : 

(१)  प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको सम्पणूत आम्दानीहरू, जम्मा गने गरी एक विद्यालय सञ्चालन कोष रहनेछ । 

(२)  विद्यालयले सञ्चालन कोषमा जम्मा भएको रकम व्यिस्थापन सवमवतको वनणतयबमोवजम िचत गनुतपनेछ ।  

(३)  विद्यालय सञ्चालन कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष िा सोही सवमवतले तोकेको 

व्यिस्थापन सवमवतको सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयकु्त दस्तितबाट हुनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन माध्यवमक विद्यालय सञ्चालनकोषको सञ्चालन 

प्रधानाध्यापक र लेिासम्बन्धी काम गने विक्षक िा कमतचारीको संयकु्त दस्तितबाट  गररनेछ ।  

(५) विद्यालय सञ्चालनकोषको वहसाब–वकताब लेिा रा्ने, बेरुज ु फछ्र्यौट गने काम प्रधानाध्यापक र 

लेिासम्बन्धी काम गने कमतचारीको हुनेछ ।  

(६)  विद्यालयको कायत सञ्चालनका लावग विद्यालय सञ्चालनकोषको रकम विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले 

तोवकवदएको नवजकैको कुनै बैङ्कमा िाता िोली जम्मा गनुतपनेछ ।  

(७) विद्यालयको सम्पणूत िचत विद्यालय सञ्चालन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बेहोररनेछ । 
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९१. बजेट तयार गिे :  

(१) ऐनको  दफा (९०) मा जेसकैु लेविए पवन प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषतको चैत्र मसान्त वभत्र आगामी िषतको 

बजटे तयार गरी व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत गराई त्यसको एक प्रवत विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा 

समयमानै पठाउनपुनेछ ।  

९२ . नवद्याियको आयव्ययको िेखााः 

(१) विद्यालयको आय व्ययको लेिा अनसुचूी -१३ अनसुार महालेिा परीक्षकको कायातलयबाट वस्िकृत  

    ढाचँा बमोवजमको  रा्नपुनेछ ।  

(२)  विद्यालयको आय व्ययको लेिा, वबल, भरपाई लगायत आिश्यक कागजात रा्ने काम विद्यालयको 

लेिासम्बन्धी काम गने विक्षक िा कमतचारीको हुनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोवजम कागज प्रमावणत गराई रा्ने, रा्न लगाउने वजम्मेिारी प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(४)  उपदफा (१) बमोवजमको आय व्ययको लेिा रा्दा विद्यालयको काम कारबाहीको िास्तविक वस्थवत थाहा 

हुने गरी मालसामानहरूको िररद वबक्री र विद्यालयको नगदी, वजन्सी, जायजथेा, दावयत्ि आवदको विस्ततृ 

वििरण स्पि रूपले िोलेको हुनपुनेछ ।  

(५)  विद्यालयको नगदी, वजन्सी, जायजथेामा कुनै वकवसमको वहनावमना, हावन–नोक्सानी िा लापरबाही हुन 

नपाउने गरी सरुवक्षत रा्ने र सोको लगत रा्ने तथा रा्न लगाउने दावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(६)  प्रधानाध्यापक र लेिासम्बन्धी काम गनत वजम्मिेारी तोवकएको विक्षक िा कमतचारीले विद्यालयको आय 

व्ययको प्रवतिदेन विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाले तोकेको अिवधवभत्र मावसक िा त्रैमावसक रूपमा सो 

िािामा पठाउनपुनेछ । 

९३. िेखा परीक्षण गराउिेाः   

(१)  व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषत नगर कायतपावलकाको कायातलयबाट वनणतय 

भई विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािा प्रमिुबाट वनयकु्त दतातिाला लेिा परीक्षकबाट लेिा परीक्षण 

गराउनपुनेछ ।  

(२)  लेिा परीक्षणको वसलवसलामा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आय व्ययको बहीिाता लेिा परीक्षकले 

मागकेा बित जाँच्न वदनपुनेछ र वनजले कैवफयतमा उल्लेि गरेका कुराको यथाथत जिाफसमते 

सरोकारिालालाई वदनपुनेछ ।  

(३)  विद्यालयको आय व्ययको लेिा विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािाबाट िटाइएको कमतचारीले जनुसकैु बित 

जाँचबझु गनत सक्नेछ । यसरी जाँचबझु गदात िटी आएको कमतचारीले माग गरेको वििरण दिेाउनु 

प्रधानाध्यापक, लेिाको वजम्मेिारी प्राप् त विक्षक िा कमतचारीको कततव्य हुनेछ ।  

(४)  यस ऐन बमोवजम लेिापरीक्षकले विद्यालयको लेिा परीक्षण गने वसलवसलामा अन्य कुराका अवतररक्त 

विद्यालयको आम्दानी र िचतका बारेमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरूसँग छलफल गरी 

आफ्नो प्रवतिदेन तयार गरेर  विक्षा िािामा पेस गनुत पनेछ । विक्षा िािाले  उक्त प्रवतिदेन नगर विक्षा 

सवमवत समक्ष पेस गनुतपनेछ । नगर विक्षा सवमवतले आिश्यक ठानेमा प्रवतिदेन नगर पावलकाको लेिा 

सवमवतमा पेि गनत सक्नेछ । 

(५)  यस ऐन बमोवजम विद्यालयसँग स्िाथत रहकेो व्यवक्तले िा विद्यालय व्यिस्थापनका अध्यक्ष, सदस्य तथा 

प्रधानाध्यापकको नवजकको नातेदारले विद्यालयको लेिा परीक्षण गनत पाउनेछैन । 

९४.  प्रवतिदेन पेस गनुतपने : 
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 लेिापरीक्षकले विद्यालयको लेिा परीक्षण गररसकेपवछ दहेायका कुराहरू िलुाई सोसम्बन्धी प्रवतिदेन तयार 

गरी व्यिस्थापन सवमवत र  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा एक–एक प्रवत पठाउन ुपनेछ : 

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

(ि)  पेस भएको आय व्ययको वहसाब रीतपिूतक भए, नभएको,  

(ग)  आय व्ययको स्रेस्ता काननुबमोवजम राि े,नरािकेो,  

(घ)  विद्यालयको आय व्ययको लेिा यथाथत रूपमा दवेिने गरी िासलात दरुुस्त भए, नभएको,  

(ङ)  कुनै विक्षक िा कमतचारीले काननु विपरीत कामकाज िा बेवहसाब गरे नगरेको,  

(च)  विद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद भए, नभएको,  

(छ)  विद्यालयलाई जनु कामका लावग वनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा िचत लेिे, नलेिकेो, 

(ज)  विद्यालयको सम्पवि दरुूपयोग गरे, नगरेको  

(झ)  लेिा परीक्षकले मनावसब र आिश्यक सम्झेको अन्य कुरा । 

९५. नवद्याियको कामको सामानजक परीक्षण गिेाः  

(१) सामदुावयक विद्यालयको काम कायतबाही प्रचवलत ऐन कायतविवध तथा यस ऐनबमोवजम भए, नभएको 

सम्िन्धमा प्रत्येक िषत मलू्याङ्कन गनत दहेायबमोवजमको एक सामावजक परीक्षण सवमवत रहनेछ : 

  (क)  विक्षक अवभभािक सङ्घको अध्यक्ष                            -संयोजक 

  (ि) विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीको अवभभािकमध्ये एक (१) जना अवभभािक 

 मवहलासमेत पने  गरी विक्षक अवभभािक सङ्घले तोकेको दईु (२) जना     -सदस्य  

  (ग) विद्यालय रहकेो सम्बवन्धत िडा सवमवतले मनोनयन गरेको सदस्य एक (१)जना                 -सदस्य 

  (घ) विक्षक अवभभािक सङ्घले तोकेको बवुिजीिी एक (१) जना       -सदस्य 

  (ङ) विद्यालयको उच्चतम कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्र िा छात्रा एक(१) जना     -सदस्य  

  (च) प्रधानाध्यापकले तोकेको विक्षक (१) जना                        -सदस्य सवचि 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेवित सवमवतले सामावजक परीक्षण गराउन ुपिूत विज्ञहरू समतेको प्रवतवनवधत्ि हुने गरर 

विद्यालय सामावजक परीक्षण मापदण्ड २०७८ अनसुार दहेाय बमोवजमको प्राविवधक उपसवमवत गठन 

गनुतपछत।  

(क) सवमवतले मनोवनत गरेको विज्ञ १ जना  विक्षािास् त्रमा स्नातकोिर योग्यता प्राप् त माध्यवमक  

       विक्षक,विक्षा सेिाको अवधकृत र विद्यालय वनरीक्षक, विद्यालय विक्षा सेिा िा विक्षा प्रिासन 

       सेिाबाट वनििृ व्यवक्त मध्येबाट                                                                              -संयोजक  

(ि)  विद्यालयका विक्षकहरू मध्ये बाट प्रधानाध्यापकले तोकेको एकजना                             - सदस्य  

(ग)  विद्यालयबाट वनकटतम वछमकेी विद्यालयका विक्षािास्त्र संकायमा स्नातक उिीणत मवहला  

     विक्षक मध्ये िडा कायातलयले तोकको एक जना                                                          - सदस्य 

(३)  उपदफा (२) अनसुार गठन भएको उपसवमवतल ेएकीकृत िवैक्षक सचूना व्यिस्थापन प्रणाली (IEMIS) बाट 

विद्यालयको प्रवतिदेन वप्रन्ट गरी विद्यालयको आवथतक, भौवतक, िवैक्षक तथा व्यिस्थापवकय क्षेत्रको 

मलू्यांकन गरर प्रवतिदेन पेि गनुतपछत ।  यसै प्रवतिदेन सवहत गत आिको सामावजक परीक्षण प्रवतिदेन प्रत्येक 

िषतको पवहलो चौमावसक वभत्रमा सरोकारिालाहरुको भलेा गराई छलफलका प्रस्ततु गनुतपछत र सझुाि सवहत 

सामावजक परीक्षण सवमवतले अवन्तम प्रवतिदेन तयार गनुतपछत र उक्त प्रवतिदेन विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

समक्ष पेि गनुतपछत । विद्यालय सामावजक परीक्षणको ढाँचा र प्रवतिदेनको ढाँचा विद्यालय सामावजक परीक्षण 



 

48 
 

मापदण्ड¸२०७८ को अनसुचूी -१ र अनसुचूी -२ बमोवजम तयार गनुतपछत । सामावजक परीक्षण सवमवतले 

सामावजक परीक्षण गरर सो को प्रवतिदेन  विद्यालयका प्र.अ. माफत त एकीकृत िवैक्षक सचूना व्यिस्थापन 

प्रणाली (IEMIS) मा समते अध्यािवधक गनुत पनेछ ।  

९६. बरबुझारथ गिे : 

(१) विद्यालयको नगदी, वजन्सी मालसामानको लगत, स्रेस्ता रा्ने वजम्मा वलएको विक्षक िा कमतचारी सरुिा िा   

      अन्य कारणबाट विद्यालय छोडी जाने भएमा आफ्नो वजम्मा रहकेो नगदी, वजन्सी मालसामानको बरबझुारथ  

      विद्यालयबाट रमाना वलन ु पिूतनै  विद्यालयमा गनुतपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम बरबुझारथ नगने विक्षक तथा कमतचारीलाई बरबुझारथ नगरेसम्म सरुिा भएको 

विद्यालयमा जान रमानापत्र वदइने छैन । साथ ै वनजले कुनै रकम िा मालसमान वहनावमना गरेको रहछे भने 

सोबापतको रकम वनजले पाउने जनुसकैु रकमबाट असलुउपर िा सोधभनात गररनेछ । 

९७. नशक्षक तथा कमन ारीको तिब, ििा : 

विक्षक तथा कमतचारीको तलब, भिा र अन्य सवुिधा सङ्घीय काननु अनसुार हुनेछ ।  

साथै यो ऐन जारी हुनभुन्दा अगावडका  सेिा  सवुिधाका सम्बन्धमा कायतपावलका तथा नगर सभाबाट भएका 

वनणतयहरु सोवह  बमोवजम भए गरेको मावननेछ । 

९८. नशक्षक तथा कमन ारीका निवृिीिरण, उपदाि, उप ार ख न : 

    विक्षक तथा कमतचारीको वनििृीभरण, उपदान, उपचार िचत र अन्य व्यिस्था सङ्घीय काननुअनसुार हुनेछ। 

९९. नशक्षक तथा कमन ारीका अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था : 

    विक्षक तथा कमतचारीका अिकाि सम्बन्धी  व्यिस्था सङ्घीय काननुअनसुार हुनेछ ।   

१००. नशक्षक तथा कमन ारीको सजायसम्बन्धी व्यवस्था : 

    विक्षक तथा कमतचारीकासजाय सम्बन्धी व्यिस्था सङ्घीय काननुले तोकेको मापदण्डअनसुार हुनेछ । 

१०१. नवद्याियको वगीकरण : 

    विद्यालयको िगीकरण सङ्घीय काननुले तोकेको मापदण्डअनसुार  हुनेछ । तर सङ्घीय काननु नबनेसम्म  

    विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्रले तोकेको मापदण्डअनसुार हुनेछ ।  

१०२. नवद्यािय शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थााः 

 विद्यालय िलु्कसम्बन्धी व्यिस्था सङ्घीय काननुले बनाएको मापदण्डअनसुार हुनेछ तर सङ्घीय काननु 

नबनेसम्म विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्रले तोकेको मापदण्डअनसुार िगीकरणमा परेका विद्यालयले 

प्रस्ताि गरेको िलु्क प्रस्ताि अनसुार नगर विक्षा सवमवतले संस्थागत विद्यालयको िलु्क तोक्ने काम गनेछ  ।  

 

पररच्छेद– १६ 

िगर नशक्षा कोषको सञ् ाििसम्बन्धी व्यवस्था 

१०३ िगर नशक्षा कोषको सञ् ाििसम्बन्धी व्यवस्था : 

(१)   नगरमा विक्षा सम्बन्धी काम सचुारु गनत एक नगर विक्षा कोष रहनेछ ।  

(२) नगर विक्षा कोषको सञ्चालन प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत, विक्षा िािा प्रमिु र नगरपावलकाको लेिा    

      अवधकृत िा लेिापालको संयकु्त दस्तितबाट हुनेछ ।  

(३) सङ्घीय सरकार एि ंप्रदिे सरकारबाट स्थानीय सवञ्चत कोषमा प्राप् त हुने रकमलगायत सङ्घीय सरकार,   
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     प्रदिे सरकार,स्थानीय सरकार एि ं अन्य सबै प्रकारका स्रोतबाट प्राप् त हुन े विक्षासम्बन्धी  रकम स्थानीय 

सवञ्चत कोषमा जम्मा हुनेछ ।  

(४) विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािालाई विद्यालयीय विक्षासम्बन्धी िवैक्षक वक्रयाकलाप सञ्चालन गनत 

आिश्यक रकम नगर  नगर विक्षा सवमवतको वसफाररसमा नगर कायतपावलकाको वनणतयानुसार नगरपावलकाले 

नगर विक्षा कोषमा उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  

(५)  नगर विक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको लेिा अद्यािवधक रा्ने र लेिा परीक्षण गराउने काम प्रमिु 

प्रिासकीय अवधकृत,  विक्षा िािा प्रमिु र नगरपावलकाको लेिा अवधकृत िा लेिापालको हुनेछ ।  

(६)  यस कोषमा सवञ्चत भएको रकम नगर विक्षा सवमवतको वनणतयानसुार विद्यालयीय विक्षासम्बन्धी िवैक्षक 

वक्रयाकलापमा मात्र िचत गनत सवकनेछ । 

(७)  नगर विक्षा कोषको लेिा प्रचवलत काननुबमोवजमको ढाँचामा रा्नपुनेछ ।  

 

पररच्छेद– १७ 

नवनवध 

१०४. नशक्षक तथा नशक्षा के्षरसम्बि जिशनिको तानिमाः  

(१) तावलम तथा प्रविक्षणसम्बन्धी व्यिस्था सङ्घ र प्रदिेले व्यिस्था गरेअनरुूप हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि भएतापवन नगरपावलकाका विक्षकलाई  नगर कायतपावलकाको स्िीकृत 

िावषतक कायतक्रमबमोवजम तावलम वदन बाधा पनेछैन । 

१०५. अनतररि नक्रमयाकिापसम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१) विद्यालयहरूले  नगर विक्षा सवमवतले वनधातरण गरेको मापदण्ड िमोवजम अवतररक्त वक्रयाकलाप  सञ्चालन     

      गनुतपनेछ । 

(२) नगर कायतपावलकाले िावषतक कायतक्रममा समािेि गरी अन्तरविद्यालय प्रवतस्पधातत्मक अवतररक्त वक्रयाकलाप 

सञ्चालन गनुतपनेछ । 

(३)  अन्तर विद्यालय प्रवतस्पधातत्मक  अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालनसम्बन्धी थप व्यिस्था नगर विक्षा 

सवमवतले वनधातरण गरेबमोवजम हुनेछ । 

(४)  विद्यालयले उपवनयम (१ र २) बमोवजम अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गदात दहेायबमोवजमका 

प्रवतयोवगतामा विद्याथीहरूलाई भाग वलन लगाउनपुनेछ – 

(क)  वचत्रकला, मवूततकला र हस्तकला प्रवतयोवगता,  

(ि)  िाद्यिादन तथा सङ्गीत प्रवतयोवगता, 

(ग)  नतृ्य प्रवतयोवगता , 

(घ)  नाटक प्रवतयोवगता, 

(ङ)  िकृ्तत्िकला प्रवतयोवगता, 

(च)  हावजरी जिाफ प्रवतयोवगता, 

(छ)  वहज्ज ेप्रवतयोवगता, 

(ज)  िलेकुद प्रवतयोवगता, 

(झ)  सावहवत्यक गवतविवध: कथा, कविता र वनबन्ध प्रवतयोवगता, 

(ञ)  फूलबारी र कृवषसम्बन्धी  प्रवतयोवगता,  
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(ट)  सजृनात्मक तथा अन्िषेणात्मक र विज्ञानका प्रयोगात्मक प्रवतयोवगता 

(ट)  अन्य प्रवतयोवगता, 

(५)  विद्यालयले प्रत्येक िकु्रबारको दवैनक पठनपाठनको कायत समाप् त भएपवछ विद्याथीलाई अवतररक्त 

वक्रयाकलापको कायतक्रममा सहभागी गराउनपुनेछ । 

१०६. नवद्यािय नशक्षा सेवाको गठि, तह, शे्रणी नविाजि र दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था : 

  (१) यस सम्बन्धमा सङ्घ तथा प्रदिेको काननु िा वनयमसँग तादात्म्य हुने गरी कायतपावलकाले कायतविवध बनाई    

              नगर सभाबाट स्िीकृत गराएबमोवजम हुनेछ । 

१०७. नजम्मेवार रहिे : 

 (१)  प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, अवभभािक एि ंविद्याथीप्रवत वजम्मिेार हुनेछ, यसका लावग उसले अवभभािक 

एि ंविद्याथीको विचार सिके्षण गनेछ । 

(२)  प्रचवलत मापदण्डको पालना एि ं गणुस्तरीय विक्षाका लावग विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र 

प्रधानाध्यापकले  नगर विक्षा सवमवतसँग कायतसम्पादन करार गनुतपनेछ । 

(३)  विक्षक एि ं कमतचारी प्रधानाध्यापकप्रवत वजम्मिेार हुनेछन ् । वनजहरूले गणुस्तरीय विक्षाका लावग 

नगरकायतपावलका,नगर विक्षा सवमवत र विक्षा िािा प्रमिुले प्रचवलत काननुबमोवजम वदएका वनदिेन 

पालना गनुतपनेछ ।  अपेवक्षत िैवक्षक उपलवव्धका लावग विक्षकहरूले प्रधानाध्यापकसँग कायतसम्पादन करार 

गनुतपनेछ । 

(४).  विक्षालाई मौवलक हकका रूपमा स्थावपत गनत नगर कायतपावलकाले प्रत्येक विद्यालयका लावग वनवित 

भौगोवलक के्षत्रलाई सेिा के्षत्रका रूपमा तोवकवदन सक्नेछ । त्यस्तो भौगोवलक के्षत्रवभत्रका टुहुरा, अलपत्र 

परेका र बेसहारा तथा अवतविपन्नतामा परी विद्यालय जान नसकेका िा विद्यालय छोडेका बालबावलकालाई 

छात्रिवृि िा वििेष व्यिस्था गरी िा वनजका अवभभािक िा संरक्षकलाई सहयोग गरी िालिावलकालाई  

विद्यालयमा ल्याउन ुनगरपावलका, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र प्रधानाध्यापकको वजम्मिेारी हुनेछ । 

(५)  विद्याथीलाई अपेवक्षत िैवक्षक उपलवब्ध हावसल हुने गरी वसकाउने र वटकाउने  प्रमिु दावयत्ि विक्षकहरूको 

हुनेछ भने यसको वजम्मिेारी प्रधानाध्यापकले पवन वलनपुनेछ । 

(६) कुनै अवभभािक िा संरक्षकले विद्यालय जाने उमरेका बालबावलकालाई विद्यालय पठाउन अटेर गरेमा 

वनजलाई नगरपावलकाबाट प्रदान गररने सेिा सवुिधाहरूबाट बवञ्चत गनत सवकनेछ । 

 

१०८. संरक्षकको िूनमकााः  

िडाअध्यक्षले आफ्नो िडावभत्रका विद्यालयको गणुस्तरीय विक्षाका लावग प्रमिु संरक्षकको रूपमा कायत 

गनुत, गराउनपुनेछ । 

१०९. स्थािीय तहका निवानन त पदानधकारीहूपिे पाििा गिुनपिे आ ारसंनहतााः 

(१) स्थानीय तहका वनिातवचत पदावधकारीहरूले अन्य ऐनमा उल्लेि भएका अवतररक्त दहेायबमोवजमको 

आचारसंवहता पालना गनुतपनेछ : 

(क)  संस्थागत वबद्यालय िा वनजी अन्य कुनै प्रकारका िवैक्षक सङ्घ संस्था सञ्चालनमा संलग्नता हुन 

नहुने तर प्रावज्ञक वक्रयाकलापमा भाग वलन बन्दजे नरहने, 

(ि)  धमत, सम्प्रदाय, जनजावत, वलङ्ग, भाषा, िगत, क्षेत्र िा सम्प्रदायका आधारमा घणृा िा िषे उत्पन्न हुन े

कुनै वक्रयाकलापमा भाग वलन नहुने, 
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(ग) राजनीवतक पाटी िा अन्य कुनै दलगत समहूको स्िाथतमा विद्याथी र िवैक्षक  संरचनाको प्रयोगलाई 

वनषवेधत गनुतपने , 

(घ)  विद्यालयको समग्र िवैक्षक गणुस्तरको अवभिवृिमा ध्यान वदनपुने . 

(ङ)  जनप्रवतवनवध समाजकै रोल मोडेल हुने हुदँा साितजवनक ठाउँहरू तथा विद्यालय िा िवैक्षक संस्थामा 

उपवस्थत रहदँा नकरात्मक सन्दिे प्रिाह हुने कुनै वक्रयाकलाप नगनत सजग रहनपुने । 

११०. नशक्षक तथा कमन ारीिे पािि गिुनपिे आ ारसंनहता : 

(१)  विक्षक तथा कमतचारीले दहेायबमोवजमको आचारसंवहता पालन गनुतपनेछ :  

(क) आफूलाई िटाएको ठाउँमा गई तोवकएको काम गनुतपने,   

(ि)  वनधातररत समयमा वनयवमत रूपले विद्यालयमा आए, गएको समय जनाई हावजर हुनपुने र सामन्यतिः 

पवहले वबदाको अनमुवत नवलई विद्यालयमा अनपुवस्थत हुननुहुने,  

(ग)  आफ्नो सेिासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गने मनसायले कसैमावथ पवन कुनै राजनैवतक िा 

अिाञ्छनीय प्रभाि पानत िा प्रभाि पाने प्रयत्न गनत नहुने,  

(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्पररक सम्बन्धमा िा कुनै विदिेी रारिसँगको सम्बन्धमा 

िलल पनत सक्ने गरी आफ्नो िास्तविक िा काल्पवनक नामबाट िा बेनामी कुनै लेि प्रकावित गनत 

िा प्रेसलाई कुनै िबर वदन िा रेवडयो िा टेवलवभजन आवद जस्ता सचूना माध्यमिारा भाषण प्रसाररत 

गनत िा कुनै साितजवनक भाषण वदन िा िक्तव्य प्रकावित गनत नहुने,  

(ङ)  विद्याथीलाई अपेवक्षत िवैक्षक उपलवब्ध हावसल हुने गरी वसकाउने र वटकाउने कायतलाई मलू कततव्य 

ठान्ने   

(च)  विद्याथीलाई योग्य नागररक बनाउने उद्दशे्य वलई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मु् य लक्ष्य 

सम्झनपुने,  

(छ)  व्यवक्तगत रूपमा कुनैपवन राजनैवतक विचारधाराको िकालत बहस गरेको आभास विद्यालयमा हुन 

नवदने, 

(ज)  आज्ञाकाररता, अनिुासन, सद्भािना, सहयोग, सदाचार, सहानभुवूत, धैयत र सच्चररत्रतालाई 

प्रोत्साहन वदनपुने,  

(झ)  कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धमत विरोधी भािना विक्षक तथा विद्याथीिगतमा फैलाउन नहुने,  

(ञ)  सामदुावयक विद्यालयका विक्षकले व्यिस्थापन सवमवत र सम्बवन्धत विक्षा अवधकृतको स्िीकृवत 

नवलई आफू बहाल रहकेो विद्यालयबावहर काम गनत नहुने,  

(ट)  विद्यालय िा िवैक्षक संस्थाका माध्यमिारा रावरिय भािना जागतृ गरी दिेमा भािनात्मक एकता 

ल्याउन काम गनुतपने,  

(ठ)  नेपाल रारिको साितभौमसिा र अिण्डतामा आचँ आउने गरी दिेको िावन्त, सरुक्षा, िदैवेिक 

सम्बन्ध र साितजवनक मयातदा तथा अदालतको अिहलेना हुने िा कुनैपवन कायातलय िा अवधकृतको 

काननुिारा वनधातररत कततव्य परूा गनतमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदितन, हड्ताल, थनुछेक तथा घरेाउ 

गनत नहुने । 

(ड) विद्याथीलाई िारीररक िा मानवसक यातना वदन नहुने, बालमतै्री तथा भयरवहत विक्षण वसकाइमा 

समवपतत हुने  .  
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(२)  उपवनयम (१) बमोवजमको आचारसंवहताको पालन भए, नभएको अवभलेि विक्षकहरूका हकमा 

प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकका हकमा व्यिस्थापन सवमवतले रा्नपुनेछ र आचारसंवहता पालन 

नभएको भए त्यसको वििरण  विक्षा¸यिुा तथा िलेकुद िािामा पठाउनपुनेछ  । 

१११. नविागीय कारबाही र सजाय : 

(१) यस ऐन, प्रचवलत ऐन वनयममा उवल्लवित काम कततब्य र अवधकारबमोवजम कायत नगने िा यस 

ऐनबमोवजमको आचारसंवहता पालना नगने प्रधानाध्यापक विक्षक र कमतचारीलाई विभागीय कारबाही र 

दहेायबमोवजमको सजाय हुनेछ : 

  (क) दफा ११० बमोवजमको आचारसंवहतामा उवल्लवित कुनै पवन विषय एक पटक उलङ्घन गरेमा  

         प्रधानाध्यापकले नवसहत वदनेछ ।  

  (ि)  ३ पटकसम्म उलङ्घन गरेमा ब्यिस्थापन सवमवतले ५ ग्रेड सम्म रोक्का गनत िा २ बषत सम्म  

       बढुिा रोक्का गनत सक्नेछ । 

(ग) पटक पटक उलङ्घन गरेको प्रमावणत भएमा त्यस्ता विक्षकलाई  सेिाबाट समेत हटाउन 

सवकनेछ । 

(२) प्रधानाध्यापकका हकमा विभागीय कारबाही गनुतपरेमा उपदफा (१) को िण्ड (क) (ि) का हकमा   

      विद्यालय  ब्यिस्थापन सवमवतले र िण्ड(ग) बमोवजमको कारबाही नगर  नगर विक्षा सवमवतले गनत सक्नेछ । 

(३) उपदफा १ र २ बमोवजम कारबाही गनुतपने विक्षकलाई कारबाही नगरेमा  विक्षा िािा प्रमिु/विक्षा अवधकृत 

िा नगर विक्षा सवमवतले सम्बवन्धत प्रधानाध्यापक िा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई आदिे वदन सक्नेछ 

। त्यस्तो आदेि पालना नभएमा नगर विक्षा सवमवतले प्रधानाध्यापक िा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई 

यस  ऐन िा प्रचवलत ऐन वनयमबमोवजम कारबाहीगनत सक्नेछ । 

 (४) उप–दफा १ र २ मा जसेुकै कुरा लेविएको भएपवन प्रधानाध्यापकर विक्षकलाई विभागीय कारबाहीर     

        सजाय गदात  वनजलाई सफाई पेस गने मौका वदनपुनेछ  । 

(५) यस ऐनमा उल्लेि हुन नसकेका कसरुमा हुने विभावगय कारबाही तथा सजाय प्रचवलत ऐन वनयम अनसुार 

हुनेछ ।  

 

११२. नवद्याथीिे पािि गिुनपिे आ ारसंनहता : 

 (१) विद्याथीहरूले दहेायबमोवजमको आचारसंवहता पालन गनुतपनेछिः–  

(क) विक्षकको आज्ञापालन र आदर गनुतपने,  

(ि)  विद्यालयमा िा बावहर जहाँसुकै अनिुासनमा रहनपुने,  

(ग)  रावरियता, भाषा र संस्कृवतको उत्थानको वनवमि सधँ प्रयत्निील रहनपुने,  

(घ)  विद्यालयले आयोजना गरेको कायतक्रममा सवक्रय रूपमा भाग वलनपुने,  

(ङ)  सबैसँग विि व्यिहार गनुतपने,  

(च) व्यिस्थापन सवमवतले वनधातरण गरेका अन्य आचार संवहता पालना गनुतपने , 

(छ)     वसकाइ तथा विद्यालयले तोकेका कामका लावग जिाफदहेी हुने ।  

(ज) वसकाइ सधुार योजना वनमातण गरी आफ्ना वसकाइ कमजोरी हटाउन सधै प्रयत्निील रहने । 

(२)  उपदफा (१) मा उल्लेि गररएका अवतररक्त विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले थप आचारसंवहता वनमातण गरी 

लाग ुगने सक्नेछ । 
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११३. पुरस्कार सम्बन्धीव्यवस्थााः  

(१) प्रत्येक िैवक्षक सत्रमा नगर विक्षा सवमवतले कायतविवध तथा मापदण्ड स्िीकृत गरी उत्कृर ट कायत गने     

विद्यालय,प्रधानाध्यापक र विक्षकलाई दहेायअनुसार परुस्कार सम्िन्धमा वनणतय गनत सक्नेछ ।  

  (क)  सम्मान तथा प्रिसंा पत्र  

  (ि) नगद तथा  प्रिसंा पत्र सवहत सम्मान 

११४. नियमाविी,निदेनशका तथा कायननवनध बिाउि सक्िे : 

 यस ऐनको कायातन्ियनकालावग कायतपावलकाले वनयमािली,वनदवेिका तथा  कायतविवध बनाई लाग ुगनत सक्नेछ ।  

११५.  बाधा अड काउ फुकाउिे अनधकार : 

यो ऐन कायातन्ियनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ फुकाउन ु परेमा पथरी िवनिरे नगरकायतपावलकाले बाधा 

अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । यस ऐनमा उवल्लवित कुनै सवमवत कुनै कारणल वक्रयािवल नभएमा िा अन्य कुनै 

कारणिाट विघटन भई पनुतगठन हुन नसकेका अिवधसम्म उक्त सवमवतका काम नगर विक्षा सवमवतको 

वसफाररसमा नगर कायतपावलकाले व्यिस्थागरेको सवमवतले गनेछ । 

११६. खारेजी र ब ाउ : 

यो ऐन जारी हुन पिूत नगर कायतपावलकाबाट जारी कायतविवध,नगर विक्षा सवमवत  पथरी िवनश् चरे िा नगर विक्षा 

िािा पथरी िवनश् चरेबाट भए गररएका कायतहरू यसै ऐनअनसुार भए गररएको मावननेछ । यस ऐनमा उल्लेि 

भएका कुनै पवन दफा िा उपदफा सङ्घीय,प्रादवेिक िा अन्य कुनै प्रचवलत काननुसँग बावझन गएमा बावझएका 

हदसम्म वनवरक्रय हुनेछन । यस ऐनमा उल्लेि नभएका कुनैपवन कुराहरु प्रचवलत काननुबमोवजम हुनेछन । 
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अिुसू ी–१ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धीत) 

नवद्यािय खोल्िे अिुमनतको िानग नदइिे निवेदि 

श्री विक्षा िािा प्रमिु ज्य,ू 

पथरी िवनश् चरे नगरपावलका   

विक्षा िािा । 

विषयिः  विद्यालय िोल्ने अनुमवत सम्बन्धमा । 

महोदय, 

 िवैक्षक सत्र ..................... दवेि ...................... तहको विद्यालय िोल्न  चाहकेोले अनमुवतको लावग 

दहेायका वििरणहरू िलुाई यो वनिदेन गरेको छु । 

(क) प्रस्तावित विद्यालयकोिः 

 १. नामिः 

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

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

 ३. वकवसमिः 

(१) सामदुावयक   (२) संस्थागत    

 (अ) वनजी िवैक्षक गठुी     (आ) साितजवनक िवैक्षक गठुी 

 ४. अनमुवत वलन चाहकेो तह र सञ्चालन गने कक्षािः 

 ५. भविरयमा सञ्चालन गनत चाहकेो तह र कक्षािः 

(ि) प्रस्तावित विद्यालयको लावग परूा गररएको भौवतक पिूातधारिः 

 १.  भिनकोिः 

  (१) सङ््यािः........  (२) कच्ची िा पक्की िा अधत पक्की 

  (३) आफ्नै िा बहालमा िा साितजवनक   

 २. कोठाको वििरणिः 

कोठाको सङ््या लम्िाई चौडाई उचाई झ्याल ढोकाको अिस्था प्रकाि ििीको अिस्था प्रयोजन 

कैवफयत 

 ३. फवनतचरको सङ््यािः 

(१) डेस्क.... (२) बेञ्च.........  (३) टेबल...........  (४) दराज............   (५) मचे............ 

 (६) अन्य.......................  

 ४. िलेकूद मदैानको अिस्था र जग्गािः (रोपनी िा विगाहमा)............. 

 ५. िौचालयको सङ््यािः (१) छात्रले प्रयोग गने ..........    

        (२) छात्राले प्रयोगगने .................... 

 ६. िानेपानीको अिस्थािः....................... 

 ७. पसु्तकालयको अिस्था तथा पसु्तकको सङ््यािः.........................  

 ८. प्रयोगिालािः        सामग्रीिः  

 ९.  सिारी साधनको वििरणिः...................................... 
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 १०.  िवैक्षक सामग्रीको वििरणिः....................................... 

(ग) विद्याथी सङ््यािः (प्रस्तावित) 

कक्षािः 

सङ््यािः         

(घ) विक्षक सङ््यािः (प्रस्तावित)................ 

(ङ) आवथतक वििरणिः  (प्रस्तावित)......................... 

 १. अचल सम्पवििः 

 २. चल सम्पवििः 

 ३. िावषतक आम्दानीिः 

 ४. आम्दानीको स्रोतिः 

मावथ लेविएका वििरणहरू ठीक साँचो छ र झिुा ठहरे काननुबमोवजम सहुलँा बझुाउँला । 

  सहीिः 

                  नामिः 

  ठेगानािः 

  वमवतिः 

संलग्न गनुत पने कागजातहरूिः 

(१) गठुी अन्तगतत विद्यालय सञ्चालन गने भए िवैक्षक गठुीको विधानको प्रवतवलवप । 

(२) जग्गा िा भिन भाडामा वलने भए कम्तीमा पाँच िषतसम्मको लावग घर िा जग्गाधनीले  बहालमा वदने 

सम्बन्धमा भएको कबवुलयतनामा सम्बन्धी पत्र । 

(३) प्रस्तावित विद्यालयको क्षेत्रको िवैक्षक नक्सा । 

(४) सम्बन्धीत िडा सवमवतको वसफाररस  
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अिुसू ी–२ 

(दफा (३)को उपदफा (२) सँग सम्बन्धीत) 

नवद्यािय खोल्िको िानग  ानहिे पूवानधारहूप 

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

(ि) कक्षागत के्षत्रफल आधारभतू विद्यालयको हकमा प्रवत विद्याथी १.०० िगत मीटर तथा माध्यवमक विद्यालयको 

हकमा १.२० िगत मीटर भन्दा कम हुन नहुने,  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ िातािरण हुनपुने,  

(घ) कक्षा कोठामा विद्याथी सङ््याको आधारमा फवनतचरको व्यिस्था हुनपुने,  

(ङ) यथेर ट स्िस्थकर िानेपानीको प्रिन्ध गनुतपन,े  

(च) प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र बाहके अन्य विद्यालयमा छात्र छात्राको लावग अलग अलग िौचालयको  

व्यिस्था हुनपुने र प्रत्येक थप ५० जना विद्याथीको लावग एक िौचालय थप हुनपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, विक्षक वनदवेिकाका सवहतको १ विद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रवतका दरले पसु्तक 

उपलब्ध भएको पसु्तकालय हुनपुने,  

(ज)  विक्षण वक्रयाकलापको लावग आिश्यकीय िैवक्षक सामग्रीहरू जस्तै (सेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, 

गवणतीय सामग्री आवद हुनपुने,  

(झ) सम्पणूत विद्याथीहरू एकैसाथ उवभन सक्ने मदैान हुनपुने,  

(ञ) प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्रमा घर बावहरका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनत पगु्ने र अन्य विद्यालयका लावग 

भवलबल िेल्न वमल्ने सम्मको िले मदैानको व्यिस्था र िलेसामग्रीको व्यिस्था हुनपुने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुारको विज्ञान सामग्रीको व्यिस्था हुनपुने,  

(ठ) सामदुावयक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया प्रवतकक्षा ५० जना र संस्थागत विद्यालयमा सामान्यता 

प्रवतकक्षा कम्तीमा बाईस जनादवेि बढीमा चौिालीस जनासम्म र औसतमा तेिीस जना विद्याथी हुनपुनेछ ।  

(ड) सामदुावयक विद्यालयमा विद्याथी सं्याको आधारमा कम्तीमा दहेायबमोवजमको  विक्षकको 

व्यिस्था हुनपुनेिः–  

माध्यवमक तहको १–१२ कक्षाका लावग     – १४ जना  

माध्यवमक तहको १–१० कक्षाका लावग     – १२ जना  

आधारभतू तहको १–८ कक्षाका लावग       – ७ जना  

आधारभतू तहको १–५ कक्षाको लावग              – ३ जना  

प्रारवम्भक बालवबकास केन्रको लावग                – १ जना  

तर संस्थागत विद्यालयमा कक्षा विक्षक अनपुात न्यनूतम १: १.४ हुनपुनेछ ।  

(ढ) विद्यालयको स्थायी आय स्रोत हुनपुने,  

(ण) विद्यालयमा प्राथवमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था हुनपुने,  

(त) आिासीय विद्यालयको लावग आिास भिन हुनपुने,  

(थ) विद्यालयको हाता पिातल िा बारले घरेरएको हुनपुने, 

(द) भाडाको भिनमा विद्यालयको सञ्चालन गने भए कम्तीमा पाँच िषत घर भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको हुनपुने 

। 

(ध) विद्यालयमा िालमतै्री अपाङ्गतामतै्री तथा िातािरणमतै्री हुनुपने । 
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अिुसू ी–३ 

(दफा ४ को उपदफा (२) र (३) सँग सम्बन्धीत) 

नवद्यािय सञ्  ािि गिन नदइिे अिुमनत 

श्री..............................  

................................।   

विद्यालय िोल्ने सम्बन्धमा वमवत............................मा प्राप् त वनिदेन उपर कारबाही हुदँा पथरी िवनश् चरे नगर 

विक्षा ऐन, ..... को दफा ४ बमोवजमको कायत प्रकृया परूा गरेको दवेिएकोले नगर विक्षा सवमवतको वमवत को 

वनणतयानसुार तोवकए बमोवजमको सतत बन्देज पालना गने गरी िवैक्षक सत्र ................... दवेि  

आधारभतू/माध्यवमक तहको .............कक्षा सम्मको विद्यालय सञ् चालन गनत यो अनमुवत वदइएको छ ।   

        

कायातलयको छाप       अनमुवत प्रदान गने अवधकारीको,–  

सहीिः   वमवतिः 

नाम 

पदिः 
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अिुसू ी –४ 

(दफा ७ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धीत) 

नवद्याियको स्वीकृनतको िानग नदइिे निवेदि 

श्री..............................  

................................ । 

विषयिः विद्यालयको स्िीकृवत सम्बन्धमा । 

स्थानीय नगर  विक्षा सवमवतको वमवत .................. को वनणतयानसुार अनुमवत पाई िोवलएको यस विद्यालयको 

स्िीकृवत पाउन वनम् न वििरणहरू िलुाई यो वनिदेन गरेको छु ।   

(क) विद्यालयकोिः 

१. नामिः .......... 

२. ठेगानािः .......... नगरपावलका .......... िडा नं. .....  गाउँ र टोल ........... फोन नं. ........  

३. अनमुवत प्राप् त गरेको तह र वमवतिः 

आधारभतू तह  वमवतिः............... माध्यवमक तह      वमवतिः..........  

(ि) विद्यालयको भौवतक अिस्थािः 

१. भिनकोिः 

 (१) सङ््यािः         (२) कच् ची/पक् की/अधतपक् की 

 (३) आफ्नै/बहालमा/साितजवनक  

२. कोठाको वििरणिः 

३. फवनतचरको सङ््यािः 

(१) डेक्स    (२) बेञ् च     (३) टेबुल      (४) दराज      (५) मचे    (६) अन्य  

४. िलेकुद मदैानको अिस्था र जग्गा (रोपनी िा विगाहामा)  

५. िौचालयको सङ््यािः मवहला/परुुष   ६. िानेपानीको अिस्थािः 

७. पसु्तकालयको अिस्थािः   ८. प्रयोगिालाको अिस्थािः 

९. सिारी साधनको वििरणिः   १०. िवैक्षक सामग्रीको वििरणिः 

११.विद्याथी सङ््यािः (कक्षागत रूपमा)  

१२. विक्षकको सङ््यािः 

१३. आवथतक वस्थवतिः 

          क. अचल सम्पवि      ि. चल सम्पवि 

          ग. िावषतक आम्दानी     घ. आम्दानीको स्रोत  

मावथ लेविएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठहरे काननुबमोवजम सहुलँा बुझाउँला ।    

                                                                                     वनिदेकको–  

                                                                 नामिः 

   विद्यालयको छाप                                                             सहीिः                                                         

ठेगानािः 
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अिुसू ी–५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धीत) 

नवद्याियको स्वीकृनत सम्बन्धमा । 

 

श्री.......................विद्यालय,  

................................।   

 

त्यस विद्यालयबाट वमवत.................................मा विद्यालय स्िीकृत गने सम्बन्धमा वदएको वनिदेन उपर 

कारबाही हुदँा पथरी िवनश् चरे नगरपावलकाको विक्षा सम्िन्धमा व्यिस्था गनत िनेको ऐन २०७९, को दफा ६ 

बमोवजमका िततहरू पालन गरेको दवेिएकोले नगर कायतपावलकाको वमवत....... को वनणतयानसुार 

कक्षा.........दवेि कक्षा.........सम्म विक्षा प्रदान गनत स्िीकृवत प्रदान गररएको छ । 

      स्िीकृवत प्रदान गने अवधकारीकोिः 

      सहीिः 

        कायातलयको छाप        नामिः 

      पदिः 

      वमवतिः 
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अिुसू ी–६ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धीत) 

मुिाफा िनििे गरी नवद्यािय सञ् ािि गिन पूरा गिुन पिे पूवानधार 

 

१.         प्रवत कक्षा न्यनूतम ११जना विद्याथी हुनपुने 

२. विद्याथीलाई आिश्यक पने कक्षा कोठा, फवनतचर, वपउने पानी, िले मदैान तथा पसु्तकालयको पयातप्त 

व्यिस्था भएको हुनपुने, 

३. आिश्यक विक्षकको व्यिस्था भएको हुनपुने, 

४. पाठ्यक्रम विकास केन्रले वनधातरण गरे बमोवजमका वसकाई उपलवब्धहरू परूा हुने गरी विद्यालय विक्षण 

वसकाइ कायतक्रमको  तजुतमा  गररएको हुनपुने, 

५. मन्त्रालयले तोके बमोवजम अन्य पिूातधार परूा भएको हुनपुने ।  
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अिुसू ी– ७ 

(दफा ४३ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धीत) 

प्रारनम्िक बाि नशक्षा केन्र सञ्  ाििका िानग नदइिे निवेदि 

श्री पथरी िवनश् चरे नगरकायतपावलका 

.................. ............ िडा नं........ को कायातलय 

                                    विषयिः प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवतका लावग वसफाररस पाऊँ । 

िवैक्षक सत्र.................दवेि प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवत पाउन अवभभािक , समदुाय र 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वमवत....................को वनणतयानसुार दहेायका वििरण र कागजात संलग्न 

गरी यो वनिदेन पेि गरेको छु/छौं ।  

(क) प्रस्तावित प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्रको  – 

 (१) नामिः 

 (२) ठेगानािः नगरपावलका ....................िडा नं. ......  गाउँ िा टोल.............. 

 (३) सेिा पयुातइने बालबावलकाको सङ््यािः 

(ि) सञ्चालनका लावग वजम्मेिारी वलने िा आबिता वदने विद्यालयको,– 

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

(ग) प्रस्तावित प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्रको भौवतक पिूातधारहरू- 

 (१) भिनिः (अ) कोठा (आ)  कच्ची िा पक्की     (इ) के ले बनेको    

 (२) फवनतचरको वििरणिः (अ) मचेिः (आ) टेिलुिः (इ) िञे्च/डेस्किः  (३) िलेकुद 

मदैान र त्यसको क्षेत्रफलिः      (अ) आफ्नै  (आ) भाडामा िा  

            (४) िौचालयको अिस्थािः (अ) सङ््या  (आ) कच्ची/पक्की  

     (इ) पानीको व्यिस्था भए नभएको  

(५) िानेपानीको अिस्थािः  (अ) बोकेर ल्याउने  (आ) धाराबाट प्राप्त    (इ) पयातप् त/अपयातप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सङ््यािः (अ)    (आ)     (इ)   

 (७) आवथतक वििरणिः(अ) अचल सम्पवि (आ) चल सम्पवि   (इ) अन्य  

 (८) आम्दानीको स्रोतको व्यिस्था कसरी वमलाइन्छिः 

 (९) अन्य कुनै वििरण भए उल्लेि गनेिः 

मावथ लेविएको वििरण ठीक छ ,झिुा ठहरे काननू बमोवजम सहुलँारबझुाउँला ।  

                                                               वनिदेकको–  

                                                                               नामिः–       

                                                                               सहीिः 

                                                                               ठेगानािः 

                                                                               वमवतिः– 

संलग्न कागजातिः  

 (१) भिन िेल मदैान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र वििरण ।  

 (२) संस्थाबाट सञ्चालन गने भएमा संस्था दतातको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र वनयमानसुारको निीकरण  र 

लेिापरीक्षण प्रवतिदेन । 
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 (३)  आपसी सहयोग समहूबाट वनिेदन गररएको भए त्यस्तो समहूको िठैकको वनणतय ।  

 (४)  कुनै विद्यालयसँग आिि गरी सञ्चालन गनत िोवजएको भए सो विद्यालयको वसफाररस । 
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अिुसू ी–८ 

(दफा ४३ को उपदफा (२) सँगसम्बन्धीत) 

प्रारनम्िक बाि नशक्षा केन्र सञ् ािि गिन नदइिे अिुमनतका िानग नसफाररस 

श्री................. नगर कायतपावलकाको कायातलय  

(..........िडा कायातलय ....) 

श्रीमान ्अध्यक्ष ज्य,ू 

............नगर विक्षा सवमवत...................।   

विषयिः प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवतकालावग वसफाररस गररएको । 

 ..............................विद्यालय/संस्थाले प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्र सञ्चालन गने सम्बन्धमा यस 

.............. िडा सवमवतको कायातलयमा वदन ुभएको वनिदेन उपर कारबाही हुदँा ............नगर पावलकाको 

विक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले तोकेका पिूातधार परूा गरेको र यस िडाको ...................स्थानमा 

सञ्चालन हुनेगरर िवैक्षकसत्र..................दवेि प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवत प्रदान 

गररवदन ुहुन वसफाररस  गररएकोछ ।  

      वसफाररस प्रदान गने अवधकारीको,–  

कायातलयको छाप      सहीिः 

       नामिः 

                                                                                   पदिः 

वमवतिः 
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अिुसून  ८(क) 

िगरपानिका 

नशक्षा शाखा 

(नियम ४३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धीत) 

 

नशशु नवकास केन्र।पूवन प्राथनमक नवद्याि खोल्िे तथा कक्षा सञ् ाििका िानग नदइिे निवेदि 

 

श्रीमान प्रमिु ज्य ु 

पथरी िवनश् चरे नगरपावलका मोरङ 

विषयिः विि ुविकास केन्र/पिूत प्राथवमक विद्याल िोल्ने तथा कक्षा सञ्चालनका लावग अनुमवत पाउँ । 

महोदय  

िवैक्षक सत्र............ दवेि.........................विि ु विकास केन्र।पिूत प्राथवमक विद्याल िोल्ने तथा कक्षा 

सञ्चालनका लावग अनुमवत पाउन अवभभािक तथा समदुाय  िा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वमवत                     

को वनणतयानसुार तपवसलको वििरण कागजात सम्लग्न रािी यो वनिदेन पेि गरेको छु /छौ ।   

क. प्रस्तावित विि ुविकास केन्र/पिूत प्राथवमक विद्याल िोल्ने तथा कक्षाको सं्यािः 

 १. नामिः  

 २. ठेगानािः   पथरी िवनश् चरे नगर पावलका  िडा निः             गाउँ /टोलिः    फोन निः                           

 ३. सेिा पयुातइने िाल िावलकाको सं्या  

ि. प्रस्तावित विि ुविकास केन्र/पिूत प्राथवमक विद्यालयकोभौवतक पिूातधारहरु   

१ भिनको  सं्या - 

 २ कच्ची /पक्की   । अधत पक्की ३ आफ्नै   बहालमा साितजवनक  

२ फवनतचरको वििरणिः  

डेस्क िने्च टेिल कुसी दराज मचे अन्य कैवफयत 

                

३ कोठाहरुको वििरणिः  

कोठाको 

सं्या 

लम्बाई चौडाइ उचाई झ्याल 

ढोकाको 

सं्या 

प्रकाि र 

िविको 

अिस्था  

प्रयोजन कैवफयत 

        

४ िलेकुद मदैानको अिस्था र जग्गा - रोपनी िा विगाहमा -आफ्नै /भाडामा /साितजवनक ।  

५ िौचालयको सं्या - छात्रले प्रयोग गने-                छात्राले प्रयोग गने- 

                   कच्ची /पक्की                         पानीको व्यिस्था भए नभएको  

६ िानपानीको अिस्थािः  

                   क. बोकेर ल्याउने           ि. धारािाट प्राप् त         ग. प्रयातप् त/अप्रयातप्त  

७ पाठ्य सामग्री के के छन ्सवूच सम्लग्न गने  

८ सिारी साधनको वििरण सं्यािः 
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९ विद्याथी सं्या  प्रस्तावितिः 

समहू        

सं्या        

१० विक्षक सं्या (प्रस्तावित) 

११ आवथतक वििरण (प्रस्तावित) 

 १ अचल सम्पवत    २ चल सम्पवत  ३ अन्य आम्दामी 

१२ आम्दामीको स्रोतको व्यिस्था कसरी वमलाइतन्छ- 

१३ अन्य कुनै वििरण भए उल्लेि गने- 

मावथ लेविएको वििरणहरु वठक साँचो छ । झिुा ठहरे काननु िमोवजम सहुला िझुाउँला ।  

                                                                                              वनिदेकको 

                                                                                                       सवह 

                                                                                                       नाम 

                                                                                                       ठेगाना 

                                                                                                       वमवत  

      सम्लग्न गनुत पने कागजातहरु  

१. िवैक्षक गठुीको विधान िा कम्पनीको प्रिन्ध पत्र तथा वनयमािवलको प्रवतवलवप ।  

२. जग्गा िा भिन भाडामा वलन भए कवम्तमा ५ िषत सम्मको लावग घर िा जग्गा धवनले  

     िहालमा वदने सम्िन्धमा भएको किवुलयतनामा सम्िन्धी पत्र ।  

३.प्रस्तावित विद्यालयको क्षेत्रको िवैक्षक नक्िा ।  

४.सम्बवन्धत िडा कायतलयको वसफररस। 

५.नवजकका दईुिटा विद्यालयको वसफाररस पत्र । 
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अिुसू ी–८ (ख) 

(दफा ४३ को उपदफा (६) सँग सम्बनन्धत) 

प्रारनम्िक बाि नशक्षा केन्र सञ् ािि गिन नदइिे अिुमनत 

 

श्री पथरी िवनश् चरे नगरपावलका नगर कायतपावलकाको कायातलय 

(विक्षा¸यिुा तथा िेलकुद िािा ) 

 

श्री................................................................. 

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

 

विषयिः प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवत वदइएको । 

 

 त्यस विद्यालय/संस्थाले प्रारवम्भक िाल विक्षा केन्र सञ्चालन गने सम्बन्धमा यस नगर कायतपावलकाको 

कायतलयमा वदन ुभएको वनिदेन उपर कारबाही हुदँा विक्षा सम्िन्धमा व्यिस्था गनत िनेको ऐन २०७९ मा 

उल्लेवित पिूातधार परूा गरेको र ............नगर विक्षा सवमवतको वमवत .........................को वनणतय अनसुार 

यस नगर पावलकाको िडा नं.......को ...................स्थानमा सञ्चालन हुने गरर 

िवैक्षकसत्र..................दवेि प्रारवम्भक बाल विक्षा केन्र सञ्चालन गनत अनमुवत प्रदान गररएको छ ।  

         

              अनमुवत प्रदान गने अवधकारीको,–  

कायातलयको छाप      सहीिः 

नाम                                                                                                 

पदिः 

वमवतिः 
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अिुसू ी–९ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धीत) 

नवद्यािय नवकास प्रस्तावको िमूिा 

१. विद्यालयको नामिः 

२. विद्यालयको परृ ठभमूी 

       २.१ पररचय 

       २.२ विद्यालयलको िततमान िवैक्षक र आवथतक अिस्थािः  

       २.३ विद्यालयले हावसल गनुत पने अपेवक्षत उपलवब्धिः 

        ३. िततमान अिस्था र अपेवक्षत उपलवब्धका सचूकगत अन्तरिः 

       ३.१ अपेवक्षत उपलवब्ध हावसल गने स्रोत पवहचान सवहतको कायतयोजनािः 

       ४. कायत योजनाका मलू्याङ्कनका सचूकहरूिः 
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अिुसू ी –१० 

(दफा ६१ उपदफा (२) सँगसम्बन्धीत) 

नवद्याियमा रहिे नशक्षक दरवन्दी 

विद्यालयमा कम्तीमा दहेाय बमोवजम विक्षक दरबन्दी रहनेछन:् 

(क) प्रारवम्भक बाल विक्षा िा नतसतरी दवेि पाँच कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा पचास जनासम्म विद्याथी 

भएमा कम्तीमा तीनजना र  सोभन्दा बढी वबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जना विक्षक । 

(ि) आधारभतू तहको विद्यालयमािः प्रारवम्भक बाल विक्षा िा नसतरीदवेि आठ कक्षा सञ्चालन भएको 

विद्यालयमा दहेाय बमोवजमका कम्तीमा नौ जना विक्षक: 

(१) अगं्रेजी मलू विषय वलई स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(२) विज्ञान िा गवणत मलू विषय वलई स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(३) नेपाली िा संस्कृत मलू विषय वलई स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(४) सामावजक विषय अध्यापन गनतको लावग स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको  

       एकजना  

(५) प्रमाणपत्र िा सो सरह उिीणत गरेको चारजना  

(६) साविकको एस.एल. सी. िा सो सरह उिीणत गरेको एक जना । 

 (ग) माध्यवमक विद्यालयमािः 

१. िौं कक्षा देनख दश कक्षासम्म सञ् ािि िएको नवद्याियमा माध्यनमक तहको पाँ    

     जिा नशक्षकाः 

(१) अगं्रेजी मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(२) गवणत िा विज्ञान मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(३) नेपाली मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(४) सामावजक विषय अध्यापन गनतको लावग स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना   

(५) अन्य ऐवच्छक विषयको लावग सम्बन्धीत विषयमा स्नातक िा सो सरह उिीणत गरेको एक जना । 

२. िौं कक्षा देनख बाह्र कक्षासम्म सञ् ािि िएको नवद्याियमा देहाय बमोनजमका  

     कम्तीमा िौ जिा नशक्षकाः 

(१) अगं्रेजी मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(२) गवणत मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(३) नेपाली मलू विषय वलई स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(४) सामावजक विषय अध्यापन गनतको लावग स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना   

(५) अन्य ऐवच्छक विषयको लावग सम्बन्धीत विषयमा स्नातकोिर िा सो सरह उिीणत गरेको   

      दईुजना  

(६) विज्ञान मलू विषय वलई स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको एकजना  

(७) अन्य विषयमा स्नातक तह िा सो सरह उिीणत गरेको दईुजना  । 

३. प्रारवम्भक बाल विक्षा दवेि दि कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा िण्ड (ि) र   

    िण्ड (ग) को  उपिण्ड (१) बमोवजमको दरबन्दी रहनेछ ।  
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४.  प्रारवम्भक बाल विक्षादवेि बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा िण्ड (ि) र  

िण्ड (ग) को क्रमसङ््या (२) बमोवजमको  दरबन्दी रहनेछ । 

रिव्यिः(१) िण्ड (ि) को क्रमसङ््या (१) दवेि (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना विक्षक  

वनयवुक्त नभएसम्म एउटै विषयमा एक भन्दा बढी  विक्षक वनयवुक्त गररने छैन ।  

          (२) िण्ड (ग) को उपिण्ड १ को क्रमसङ््या (१) दवेि (४) सम्मका कम्तीमा एक  

एक जना विक्षक वनयवुक्त नभएसम्म एउटै विषयमा एक भन्दा बढी विक्षक वनयवुक्त गररने छैन ।  

         (३) िण्ड (ग) को उपिण्ड २ को क्रमसङ््या (१) दवेि (७) सम्मका कम्तीमा एक  

एक जना विक्षक वनयवुक्त नभएसम्म एउटै विषयमा  एक भन्दा बढी विक्षक वनयवुक्त गररने छैन । 

         (४)  विक्षक वनयवुक्तको लावग आिश्यक पने तावलम प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ ।  

         (५) हाल विद्यालयमा उपरोक्तानसुारका विषयका योग्यताभन्दा कम योग्यता भएका  

    स्थायी विक्षक रहछेन ्भने त्यस्ता विक्षक पदबाट नहटेसम्म साविक बमोवजमकै      

    योग्यता भएका विक्षकिाट अध्यापन हुने ।  

         (६) उवल्लवित दरिन्दी वभत्र प्रधानाध्यापकको पद समते समाििे रहनेछ । 
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अिुसू ी–११ 

(दफा ६३ को उपदफा (१०) सँग सम्बन्धीत) 

रमािा – पर 

पत्र सङ््यािः       वमवतिः 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस विद्यालयमा सरुिा हुन ुभएका श्री ..........................................लाई वनजको वििरण सवहतको रमानापत्र 

वदई त्यस विद्यालयमा हावजर हुन पठाइएको व्यहोरा अनरुोध गदतछु । 

१. विक्षक िा कमतचारीको नाम, थरिः 

२. सङ्केत नम्बरिः 

३. साविकिः 

(क) तहिः   (ि) श्रेणीिः   (ग) पदिः 

(घ) विक्षक भए विषयिः   (ङ) विद्यालयिः 

४. सरुिा भएको  (क) वनणतय वमवतिः   (ि) सरुिा गने कायातलयिः      (ग) तहिः  

 (घ) श्रेणीिः  (ङ) पदिः       (च) विषयिः                 (छ) विद्यालयिः 

५. बरबझुारथ सम्िन्धी वििरणिः  गरेको    नगरेको     

६. रमाना हुने वमवतिः ..................... 

७. रमानापत्रको वमवतसम्म िचत भएका वबदािः 

 (क) भपैरी आउने र पित वबदा     .................. वदन । 

 (ि) वबरामी वबदा       .................. वदन । 

 (ग) प्रसतुी वबदा वबदा      .................. वदन । 

 (घ) प्रसतुी स्याहार वबदा      .................. पटक । 

 (ङ) अध्ययन वबदा       .................. वदन । 

 (च) असाधारण वबदा       .................. वदन । 

 (छ) ितेलिी वबदा        .................. वदन । 

८. रमानापत्रको वमवतसम्म सवञ्चत वबरामी वबदािः      .................. वदन । 

९.विद्यालयमा रुज ुहावजर भएको वदनिः 

१०. िाइपाई आएको मावसक (क) तलबिः  (ि) िवृि रु तलबिः  

११. तलब भकु्तानी वलएको अवन्तम वमवतिः 

१२. कमतचारी सञ्चयकोष किी रकमिः 

१३ भकु्तानी वलएको उपचार िचतको रकमिः                  वमवतिः 

१४. तलििवृि हुन सरुु भएको सरुु वमवतिः 

१५. नागररक लगानी कोषकिी रकमिः 

१६. आयकर किी रकमिः 

१७. (क) सािवधक जीिन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मवहना...... .गते....  

       (ि) सािवधक जीिन बीमािापत िावषतक वप्रवमयम वतरेको साल.....मवहना... गते .... 
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१८. चाडपित िचत वलने चाडको नाम र सो चाड पने वतवथ र सम्भावित मवहनािः 

१९. वििसु्याहार भिा वलएको वििरणिः 

बोधाथतिः          प्रधानाध्यापक 

श्री विद्यालय विक्षक वकताबिाना । 

श्री कमतचारी संचयकोष । 

श्री .......... विद्यालय । 

श्री .....................(सम्बन्धीत विक्षक िा कमतचारी) सरुिा भएको कायातलयमा हावजर हुन जान ुहुन । 
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अिुसू ी–१२ 

(दफा ६३ र ६४ को उपदफा  (१) सँग सम्बन्धीत) 

सरुवा हुि नदइिे निवेदि 

श्री विक्षा िािा प्रमिु ज्य ू 

.............नगरपावलका । 

                                                                       विषयिः सरुिा सम्बन्धमा । 

         मलाई वनम्न विद्यालयमा सरुिा गररवदन ुहुन वनम् न वििरणहरू िलुाई वनिदेन गरेको छु । 

विक्षकको नाम, थरिः  

स्थायी ठेगानािः  

तह र श्रेणीिः  

हालको विद्यालयको नाम र ठेगानािः 

सरुिा भई जान चाहकेो विद्यालयको नाम र ठेगानािः  

योग्यता र तालीमिः  

स्थायी वनयवुक्त वमवतिः  

हालको वजल्लामा काम गरेको अिवधिः  

सरुिा माग गनुत पने कारणिः  

 वनिदेकको– 

 सहीिः 

 नामिः 

 कायतरत विद्यालयिः 

 वमवतिः 

(१) सरुिा भई जाने विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवतको सहमवत 

(क) यस विद्यालयका .............तह.................श्रेणीका ........................विषयका विक्षक श्री 

...................................... लाई व्यिस्थापन सवमवतको वमवत .......................... को वनणतय अनसुार 

यस विद्यालयबाट सरुिा भई जान सहमवत वदइएको छ । 

        विद्यालयको छाप    व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको–  

      सहीिः 

      नामिः 

      विद्यालयिः 

      वमवतिः 

(ि)................नगरपावलका.... ...... अन्तगततको ............ विद्यालयका .............तह.................श्रेणीका 

........................विषयका विक्षक श्री ...................................... लाई सो विद्यालयबाट सरुिा भई 

जान सहमवत वदईएको छ । 

कायातलयको छाप     विक्षा िािा प्रमिु 

      सहीिः 

      नामिः 
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      वमवतिः 

 (२ )   सरुिा भई आउने विद्यालयको व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षा िािाको सहमवत   

(क)  ............................... विद्यालयका .............तह.................श्रेणीका ........................विषयका 

विक्षक श्री ................................... लाई व्यिस्थापन सवमवतको वमवत ....................... को वनणतय 

अनसुार यस विद्यालयमा सरुिा भई आउन सहमवत वदइएको छ । 

विद्यालयको छाप   व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको–                                                                                           

सहीिः 

      नामिः 

      वमवतिः  

                     विद्यालयिः 

(ि) ............................... विद्यालयका .............तह.................श्रेणीका ........................विषयका 

विक्षक श्री ................................... लाई यस नगरपावलकाको ............... विद्यालयमा  सरुिा भई 

आउन सहमवत वदइएको छ । 

 

कायतलयको छाप                                                              विक्षा िािा प्रमिु 

       सहीिः 

       नामिः  

                                                                                   वमवतिः 
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अिुसू ी–१३ 

नियम ९२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धीत 

नवद्याियको आय व्ययको खाता राख   िे ढाँ ा 

विद्यालयले आफ्नो आयव्ययको िाता महालेिा परीक्षकको कायातलयबाट जारर गररएका फारमहरुका आधारमा 

उल्लेवित ढाँचामा दहेाय बमोवजम रा् न ु पनेछ । उक्त म.ले.प फारामहरु महालेिा कायतलयको िेिसाइट 

http;www.fcgo.gov.np बाट डाउनडोल गने सवकनेछ । 

              िाताको नाम           तोवकएको फाराम नं. 

१) विद्यालयको बजटे िाता     फा. नं. १ 

२)   आम्दानीको वहसाब िाता     फा. नं. २ 

३) िचतको वहसाब िाता     फा. नं. ३ 

४) नगदी िाता      फा. नं. ४ 

५) बैंक िाता      फा. नं. ५ 

६) पेश्की िाता      फा. नं. ६ 

७) वजन्सी िाता      फा. नं. ७ 

८) मावसक आम्दानी िचतको  वििरण िाता              फा. नं. ८ 

९) िलु्कदतात वकताब  िाता               फा. नं. ९ 

१०) िासलात िाता                फा. नं. १० 
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फा.िं. १ 

                                                            नवद्याियको बजेट खाता 

विद्यालयको नामिः 

ठेगानािः  

                                               िवैक्षक सत्र............................. को बजटे 

  व्यय आय 

िीषतक 

न ं

िीषतकको 

नाम 

गत 

िवैक्षक 

सत्रको 

व्यय 

यस 

िवैक्षक 

सत्रको 

प्रस्तावित 

व्यय 

स्िीकृत 

रकम 

िीषतक 

नं 

िीषतकको 

नाम  

गत 

िवैक्षक 

सत्रको 

आय 

यस 

िवैक्षक 

सत्रको 

प्रस्तावित 

आय 

स्िीकृत 

रकम 

कैवफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

 

प्रधानाध्यापकको सही    व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षको सही– 

रिव्यिः 

(१) िीषतकको वसलवसलेिार नम्बर ले्ने 

(२) विक्षक तलब, मसलन्द, फवनतचर जस्ता िचततफत  भएको िीषतकको नाम ले्ने 

(३) न.ं २ का िीषतकहरूमा गत िषत भएको िदु िचत उल्लेि गने 

(४) चाल ुिवैक्षक सत्रको प्रस्तावित िचत रकम ले्ने 

(५) चाल ुिवैक्षक सत्रको लावग व्यिस्थापन सवमवतले स्िीकृत गरेको रकमसम्म उल्लेिगने 

(६) आयतफत को िीषतकको वसलवसलेिार नम्बर ले्ने 

(७) सरकारी अनदुान, विद्याथी िलु्क (वनजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषतकको नाम उल्लेि गने 

(८) गत िवैक्षक सत्रको िदु आम्दानी िीषतक अनुसारउल्लेि गने 

(९) यस िवैक्षक सत्रको आम्दानीको प्रस्तावित रकम उल्लेि गने 

(१०) स्िीकृत रकम उल्लेि गने (सरकारी अनदुानको रकम स्िीकृत तलब स्केल अनसुारहुन ु  

            पनेछ  

(११) अन्य कुनै कुरा भए उल्लेि गने 
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फा. िं. २ 

                                                              आम्दािीको नहसाब खाता 

विद्यालयको नामिः 

ठेगाना 

                                                          िषत.....................मवहना................... 

वमवत वििरण रवसद न ं िीषतक जम्मा रु बैक 

दाविला 

कैवफयत 

       

   सरकारी अनदुान पढाइ िलु्क     

यस मवहनाको जम्मा        

रिव्यिः 

(१) आम्दानी भएको वमवत उल्लेि गने 

(२) कहाँबाट िा कसबाट प्राप्त भएको उल्लेि गने 

(३) रवसद नं. उल्लेि गने 

(४) कुन िीषतक बापत प्राप्त भएको हो सोही महलमा ले्ने र आिश्यकता अनसुार महल बढाउने 

(५) प्राप् त भएको जम्मा रु. उल्लेि गने 

(६ प्राप् त रकममध्ये बैंक दाविला भएको रकम उल्लेि गने 

(७) अन्य कुनै कुरा भए उल्लेि गने .                                                                                                                                          
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फा. िं. ३ 

                                                                    ख नको नहसाब खाता 

विद्यालयको नामिः 

ठेगानािः                                                        िषतिः          मवहनािः 

वमवत वििरण भौचर नं. तलि 

भिा 

अन्य 

िीषतक 

जम्मा  कैवफयत  

        

        

यस मवहनाको जम्मा        

रिव्यिः 

(१) कारोबारको वमवत उल्लेि गने 

(२) िचतको वििरण उल्लेि गने 

(३) भौचर नं. उल्लेि गने 

(४) वज. वि. का. बाट अनदुान रकम प्राप् त हुने स्िीकृत दरबन्दीवभत्रका विक्षकहरूको तलब भिा िचत रकम 

उल्लेि गने  

(५) विद्यालयमा कायतरत कमतचारीहरूको तलब भिा िचत रकम उल्लेि गने 

(६) अनदुान रकम प्राप् त नहुने दरबन्दी बावहरको विक्षकहरूको तलब भिा िचत रकम उल्लेि गने 

(७) यसमा आिश्यकता अनसुारमसलन्द, फवनतचर, छपाई, सेिा, द.ैरष्.भ. जस्ता महलहरू िडा गरी रकम उल्लेि 

गन े

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्लेि गने  

(९) अन्य कुनैकुरा भए उल्लेि गने  
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फा. िं. ४, ५ र ६ 

                                                                       िगदी /बैंक /पेश्की खाता 

विद्यालयको नामिः 

ठेगानािः                                                           िषतिः          मवहनािः 

वमवत वििरण भौचर नं डेविट के्रवडट डेविट/के्रवडट बाकी कैवफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

 (क) नगदी िाता प्रयोग गदातिः 

 (१) वमवत उल्लेि गने 

 (२) छोटकरीमा आम्दानी िचतको वििरण उल्लेि गने 

 (३) भौचर नं. उल्लेि गने  

 (४) नगद प्राप्त भएमा उल्लेि गने  

 (५) नगद रकम बैंक दाविला िा िचत भएमा उल्लेि गने  

(६) महल ७ को बाँकी रकम डेवबट िा के्रवडट बाँकी के हो ? डेवबट बाँकी भए डे. र के्रवडट बाँकी भए के्र. उल्लेि 

गने  

 (७) बाँकी रकम उल्लेि गने  

 (८) अन्य कुनै कुरा भए उल्लेि गने . 

(ि) बैंक िाता प्रयोग गदातिः 

 (१) वमवत उल्लेि गने  

 (२) आम्दानी िचतको छोटो वििरण र चेक नं. िा बैंक दाविला भौचर नम्बर  

उल्लेि गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्लेि गने  

 (४) बैंक दाविला भएको रकम उल्लेि गने  

 (५) बैंकबाट िचत भएको रकम उल्लेि गने  

 (६) बैंकमा डेविट बाँकी भए डे. र के्रवडट बाँकी भए के्र. ले्ने  

 (७) बाँकी रकम उल्लेि गने  

 (८) अन्य कुनै कुरा भए उल्लेि गने .  

(ग)   पेश्की िाता प्रयोग गदातिः 

(१) वमवत उल्लेि गने 

 (२) पेश्की वलइएको िा फछ्र्यौट भएको काम उल्लेि गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्लेि गने  

 (४) पेश्की वदएको रकम उल्लेि गने  

 (५) पेश्की फछ्र्यौट भएको रकम उल्लेि गने  

 (६) बाँकी पेश्की डेविट बाँकी भए डे. र के्रवडट भए के्र. उल्लेि गने 

 (७) पेश्की बाँकी रकम उल्लेि गने 
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फा. िं. ७ 

                                                                 नजन्सी खाता 

विद्यालयको नाम 

ठेगानािः                                                   िषतिः             मवहनािः 

वमवत वििरण मलू्य आम्दानी िचत बाँकी कैवफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

 प्रवत इकाई जम्मा  

रिव्यिः   

(१) वमवत उल्लेि गने, 

(२) सामानको नाम, प्राप् त िा िचतको छोटो वििरण उल्लेि गने  

(३) सामानको प्रवत इकाई दर उल्लेि गने  

(४) प्राप् त सामानको पररमाण उल्लेि गने  

(५) िचत भएको सामानको पररमाण उल्लेि गने  

(६) बाँकी सामानको पररमाण उल्लेि गने  

(७) अन्य कुनै  कुरा भए उल्लेि गने  

ईकाइमा गोटा, थान, दजतन आवद उल्लेि गने                                                                                                                                                          
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फा. नं. ८ 

                                                                    मानसक आम्दािी ख नको नववरण खाता 

विद्यालयको नामिः 

ठेगानािः  िषतिः मवहनािः 

व्यय आय 

िीषतक 

न ं

िीषतकको 

नाम 

िावषतक 

स्िीकृत 

रकम 

अवघल्लो 

मवहना 

सम्मको 

िचत 

रकम 

यो 

मवहनाको 

िचत 

जम्मा 

व्यय 

रकम 

िीषत

क नं 

िीषतक

को 

नाम 

िावषत

क 

स्िी

कृत 

रकम 

अवघ

ल्लो 

मवहना 

सम्म

को 

िचत 

रकम 

यो 

मवह

नाको 

िचत 

रकम 

जम्मा 

िचत 

रकम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

जम्मा         

बाँकीरकमिः– 

           नगदिः– 

            बैंकिः– 

रिव्यिः 

(१) फा. नं. १ को व्ययको िीषतक नं. उल्लेि गने   

(२) फा. नं. १को व्ययको िीषतकको नाम उल्लेि गने  

(३) फा. नं. १को िावषतक स्िीकृत व्यय रकम उल्लेि गने  

(४) गएको मवहनासम्मको सम्बन्धीत िीषतकको िचत रकम उल्लेि गने  

(५) यो मवहनाको सम्बन्धीत िीषतकरूको िचत रकम उल्लेि गने  

(६) महल नं. ४ र ५ को जम्मा  रकम उल्लेि गने  

(७) फा नं. १को आयको िीषतक नं. उल्लेि गने  

(८) फा. नं. १को आयको िीषतक नाम उल्लेि गने  

(९) फा नं. १ को िावषतक स्िीकृत आय रकम उल्लेि गने  

(१०) अवघल्लो मवहनासम्मको सम्बन्धीत िीषतकको आय रकम उल्लेि गने  

(११) महल नं.१० र ११को जम्मा रकम उल्लेि गने . 

(१२)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्लेि गने . 
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फा. िं. ९ 

                                                                     शुल्क दतान नकताब खाता 

विद्यालयको नामिः  

 ठेगानािः 

कक्षािः                                                                  िषतिः                मवहनािः 

रो  

न ं

विद्याथीको 

नाम थर 

बैिाि जठे असार साउन भार आवश् िन कावततक मवंसर पौष माघ फागनु चैत 

              

              

जम्मा                                                                                                                                

फा. नं. १० 

                                                                           वासिात खाता 

विद्यालयको नामिः 

िषत....................... को आविरी वदन......................सम्मको 

दावयत्ि रकम सम्पवि रकम 

१ २ ३ ४ 

प्रधानाध्यापक    लेिापाल   लेिापरीक्षक 

रर टव्यिः 

(१) विद्यालयको दावयत्ि वििरणहरू उल्लेि गने, 

(२) दावयत्ि रकम उल्लेि गने, 

(३) विद्यालयको चालअूचल सम्पविको वििरण उल्लेि गने 

(४) सम्पविको रकम उल्लेि गने । 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

82 
 

अिुसू ी १४ 

दफा ५५ को उपदफा ५ संग सम्बनन्धत 

प्रधािाध्यापक छिौटका आधारहूप 

क्र.स  छनौटका आधारहरु  अकं 

१ िवैक्षक योगता 

(क) न्यनूतम िैवक्षक योग्यता 

 (ि)मावथल्लो िवैक्षक योग्यता  

 

१५ 

१० 

२  विक्षण अनभुि  २५ 

३ तावलम 

 (क)िवैक्षक तावलम 

 (ि)विद्यालय व्यिस्थापन तावलम  

 

१० 

०२ 

४ अध्यापन गरेको विषयमा प्राप् त नवतजा  १२ 

५ विद्यालय विकास प्रस्ताि 

 (क)विद्यालय विकास प्रस्ताि 

(ि)विद्यालय विकास प्रस्तािको प्रस्ततुीकरण 

 

१० 

०४ 

६ नेततृ्ि वलने क्षमता 

(क)नगर विक्षा सवमवतका अध्यक्षको मलू्याङ्कनबाट  

(ि)विद्यालय  व् यिस्थापन सवमवतको मलू्याङकनबाट 

(ग)सम्बवन्धत विद्यालयका विक्षकहरुको मलू्याङकनबाट

  

 

०५ 

०५ 

 

०२ 

  जम्मा १००  

रर टव्यिः 

(१) न्यनूतम िवैक्षक योग्यता िापतको अङ्क प्रदान गदात न्यनूतम िवैक्षक योगयता िापत प्रथम श्रेणीको लावग १५ 

अकं वितीय श्रेणीको लावग १३ अकं र ततृीय श्रेणीको लागी ११ अकं वदइनेछ । मावथल्लो हवैक्षक योग्यता 

िापत अकं प्रदान गदात प्रथम श्रणेीको लावग १० अकं वितीय श्रेणीको लावग ८ अकं र ततृीय श्रेणीको लावग ६ 

अकं वदइनेछ । माध्यवमक तहको हकमा मावथल्लो िवैक्षक योग्यता भन्नाले एम०वफल०लाई जनाँउनेछ । 

तर दि िषत स्थायी सेिा गरेका विक्षक उम्मदेिारको हकमा स्नातक तहको िवैक्षक योग्यताको क्रमििःप्रथम 

श्रेणीको भए १० अकं वितीय श्रेणीका भए ८ अकं र ततृीय श्रेणीको भए ६ अकं वदइनेछ ।  

 

(२)विक्षण अनुभि िापत अंक प्रदान गदात सम्बवन्धत तह ९विद्याइलय ० मा स्थायी वनयवुक्त पाई विक्षण गरेको 

भए प्रवत िषतको जनु तहको विक्षक हो सो तहको प्रथम श्रेणी भए २।५ अकं वितीय श्रेणीको भए २ अकं र 

ततृीय श्रेणीको भए १।५ अकंका दरले बढीमा २५ अकं वदइनेछ । 

तर मवहलाको हकमा २५ अंक ननाघ्ने गरर बीस प्रवतित अंक थप गररनेछ । 
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(३ ) तावलम अन्तगतत िवैक्षक तावलम िापत अकं प्रदान गदात प्रथम श्रेणीको भए १० अकं वितीय श्रेणीका भए ८ 

अकं र ततृीय श्रेणीको भए ६ अकं वदइनेछ । श्रेणी निलेुको तावलमलाई वितीय श्रेणीको अकं वदइनेछ । 

विक्षकले सम्बवन्धत तहको लावग वलएको कुनै एउटा तावलम िापत मात्र अङ्क पाउने छ । 

तावलम अन्तगतत विद्याङलय व् यिस्थापन तावलम िापत एकमरु ट २ अङ्क प्रदान गररनेछ । 

(४) अध्यापन गरेको विषयमा प्राप् त नवतजा िापत पवछल्लो तीन िवैक्षक सत्रको प्रवत िैवक्षक सत्रको बवढमा ४ 

अङ्कका दरले अवधकतम १२ अङ्क वदइनेछ । अध्यापन गरेको विषयमा प्राप् त नवतजा िापत अङ्क वदइँदा 

प्रवतिषत दहेायका आधारमा वदइनेछिः 

अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उिीणत प्रवतित 

———————————————————  गणुन   ४                                           

सम्बवन्धत विषयको भौगोवलक इकाईको औसत उवतणत प्रवतित 

(क) भोगोवलक इकाईको औषत उवतणत प्रवतितको अकं ४० भन्दा कम भएमा ४० लाई मावननेछ । यस 

िण्डको प्रयोजनका लावग भौगोवलक इकाई  भन्नाले स् थानीय तहलाई जनाउँछ । 

(ि) सम्बवन्धत विद्यालय बाहके अन्य विद्यालयका विक्षक प्रधानाध्यापक उम्मदेिार भएको अिस्थामा वनजले 

पढाएको विद्यालयको विद्याथीको उपलवब्धको आधारमा यस िण्ड अनसुारको मलू्याङ्कन गनुत पनेछ । 

(५) दहेायको कायत ढाँचामा तयार भएको विद्यालय विकास प्रस्ताि िापत अंक १० र  सो को प्रस्ततुीकरण 

िापत ४ अङ्क वदइनेछ । प्रस्ताि िापत अङ्क प्रदान गदात ८० प्रवतित भन्दा बवढ र ४० प्रवतित भन्दा कम 

अकं वदइन ुपरेमा सो को पिुयाई समते वदइन ुपनेछ । 

(क) िततमान िवैक्षक र आवथतक अिस्था  

(ि) विद्यालयले हाँवसल गनुत पने अपेवक्षत उपलवब्ध 

(ग) िततमान अिस्था र अपेवक्षत उपलवब्धका सचूकगत अन्तर 

(घ)अपेवक्षत उपलवब्ध हावसल गनत स्रोत पवहचान सवहतको कायतयोजना 

(ङ)कायतयोजनाको मलू्याङकनका सचूकहरु 

(६)वजल्ला विक्षा अवधकारी र व्यिस्थापन सवमवतले प्रधानाध्यापकको उम्मदेिारको  नेततृ्ि वलने क्षमताको 

मलू्याङकन दहेायका आधारमा गनुत पनेछ । 

 

मलू्याङ्कनका आधारहरु अवत उतम 

(१.२५) 

 उतम 

(१.००) 

मध्यम 

(०.७५) 

सामान्य 

(०.५०) 

(क)विक्षण पेिाप्रवत वनष्ठािान तथा 

लगनिील 

    

(ि)विद्यालयको िवैक्षक गणुस्तर 

प्रवतको समपतण  भाि 

    

(ग) विद्याथी विक्षक र व्यिस्थापन 

सवमवत वबच प्रभािकारी सम्बन्ध 

स्थापना गनत र समदुायलाई प्रभािकारी 

पररचालन गनत सक्ने क्षमता 

    

(घ) उतरदावयत्ि र पारदवितता सम्बन्धी     
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व्यिहार 

जम्मा     

(७) सम्बवन्धत विद्यादलयका विक्षकहररूले मलू्याङकन गरर अङ्क प्रदान गदात िण्ड ६ मा उवल्लवित 

मलू्याङकनको आधारमा अवतउिम, उिम, मध्यम सामान्य िापत क्रमििः ०.५ ,०.४ ,०.३ ,०.२ अकं प्रदान 

गनुत पनेछ । विक्षक छनौट सवमवतले व्यिस्थापन सवमवतिारा तोवकएको अिवधवभत्र विक्षकहरूबाट प्राप्त 

मलू्याङकनको औसत अकं वनकाल्न ु पनेछ । विक्षकहरुले अलग अलग फाराममा गोप्य मलू्याङकन गरर 

व्यिस्थापन सवमवतले तोकेको अिवधवभत्र आफ्नो मलू्याङ्कन विक्षक छनौट सवमवतलाई बझुाउन ु पनेछ । 

उम्मदेिार हुनेले मलू्याङ्कनमा सहभागी हुन पाउने छैन । 

(८) व्यिस्थापन सवमवतले उम्मदेिारको मलू्याङ्कन गदात बैठक बसी वलित वनणतय गनुत पनेछ । 

(९) नेततृ्ि वलने क्षमता िापत अङ्क प्रदान गदात समते ८० प्रवतित भन्दा बवढ र ४० प्रवतित भन्दा कम अकं वदन ु

परेमा सो को परु टयाइ समते गनुत पनेछ । 

(१०) विक्षक छनौट सवमवतले प्रधनाध्यापक पदको लावग विक्षक वसफाररस गदात मवहला  

दवलत र अपाङ्ग उम्मदेिार र अन्य उम्मदेिारको     

      अङ्क िरािर भएमा क्रमििः मवहला दवलत र अपाङ्ग उम्मदेिारलाई वसफाररस गनुत पनेछ  

रवजरिेिन न.ं .......... 

                                                                                                                                                              

कायातलयिः 

              वमवतिः 
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अिुसू ीाः १५ 

नियम ५५ को उपनियम ८ संग सम्बनन्धत 

शपथग्रहण 

म......... ईश्वरको नाममा /सत्य वनष्ठासाथ िपथ वलन्छु वक विद्यालय विक्षा सेिाको विक्षकको  हवैसयतले मलाई 

तोवकएको काम मरेो ज्ञान वििेकले जानेबुझ ैसम्म इमान धमत सवम्झ रारि र विक्षण पेिा प्रवत िफादार रही 

भदेभाि, पक्षपात र िषे नरावि लोभ लालच र मोलावहजा नगरर ईमान्दारीसाथ ऐन एि ं वनयमािली र 

प्रचवलत काननुको अधीनमा रवह गनेछु र मलाई ज्ञात हुन आएको सेिासँग सम्बवन्धत कुनै गोप्य कुरा 

तोवकएको सम्बवन्धत व् यवक्तलाई बाहके अरु कसैलाई म नोकरीमा िहाल रहकेो िा नरहकेो जनुसकैु 

अिस्थामा पवन प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने िा सङ्केत गने छैन ।  

िपथग्रण गने विक्षकिः                                                  िपथग्रहण गराउने अवधकारीकोिः 

सवहिः       सवहिः 

नामिः       नामिः 

पदिः       पदिः  

विद्यालयिः      कायातलयिः 

वमवतिः     वमवतिः                                                                                      

कायातलयको छाप 
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अिुसू ी १६ 

नियम ५५ को उपनियम (९) र नियम ६० को उपनियम (६) संग सम्बनन्धत 

निरोनगताको प्रमाण पर 

प्राथवमक/ वनम्न माध्यवमक/ माध्यवमक (आधारभतू र मा.वि.तह ) को विक्षकको उम्मेदिार हुन ु भएका श्री 

.......लाई जाँच्दा वनजमा कुनै सरुिा रोग िा अरु कुनै वकवसमको िारीररक विकृवत िा आन्तररक रोग पाईन । 

वनजमा....... रोग भए पवन वनजले सो पदमा रवह काम गनत सक्ने व्यहोरा प्रमावणत गदतछु । 

वनजको भनाई र प्रमाण पत्र अनसुार वनजको उमरे...... िषतको छ । 

वनजको िणत,हुलीया र सवह छाप वनम्न बमोवजम छिः 

I. िणतिः 

II. हुवलयािः 

III. सवहिः 

  दाँया हातको बवुढ औलाको छापिः 

                                                                                                                    

कायानियको छाप 

 

न नकत्सकको  

सवहिः 

नामिः 

पदिः 

नेपाल मवेडकल काउवन्सलको दतात न. 

 

 

  

 

 

 

 

 


