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झिमरुक गाउँपालिकाको िैझक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७५ 

प्रस्िावना : 

देि ववकासको सन्दियमा सबै वािवालिकाहरुको िालग गणुस्ििीय झिक्षा ि यवुाहरुको जीवन पययन्ि लसकाईद्वािा यस 
क्षेत्रमा आवश्यक पने दक्ष,योग्य, सीपयिु, उत्पादनमूिक जनवहिका िालग स्थानीय, िाविय ि ववश्वब्यापी आवश्यकिामा 
आिारिि प्रलिस्पिी , आत्मालनियि ,सभवृवि ि सभ्य समाज लनमायणको िालग आवश्यक पने जनिझि उत्पादन गनय िथा 
ििप्रलििि बािवालिकाहरुको झिक्षािाई सवयसिुव,गणुस्ििीय ि समय सापेक्ष बनाउदै संघीय िोकिाझन्त्रक 
गणिन्त्रात्मक ि समाजवाद उन्मखु समाज लनमायणप्रलि प्रलिवि व्यवस्था अनकूुि सवयसािािण जनिाको सदाचाि, 
झिष्टचाि, सदिाव ि नैलिकिा कायम िाख्न परिवलियि सन्दियमा यस गाउँपालिकाको ववद्यािय झिक्षािाई व्यवझस्थि ि 
ववकास गनय वाच्छनीय िएकोिे, आफ्नो गाउँपालिकालित्रको माध्यलमक िहसभमको झिक्षाको व्यवस्थापन गने अलििािा 
गाउँपालिकाको िएको छ । 

 झिमरुक गाउँपालिकािे ववद्याियको िैझक्षक वािाविण स्वच्छ  ि सूचकमा आिारिि िै झिक्षक, अलििावक 
ि ववद्याथीको सहकाययमा िैझक्षक व्यवस्थापन गनय यस गाउँपालिकािे स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ (२) ि झिमरुक गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययववलि (लनयलमि गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकाि प्रयोग गिी झिमरुक गाउँ काययपालिकािे यो झिमरुक गाउँपालिकाको िैझक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७५ 
जािी गिेको छ । 

 

परिच्छेद - १ 

प्रािझभिक 

१. संझक्ष प् ि  नाम ि प्रािभि : (१) यो काययववलिको नाम “झिमरुक गाउँपालिकको िैझक्षक व्यवस्थापन काययववलि, 

२०७५” िहेको छ ।  

(२) यो काययववलि झिमरुक गाउँपालिका के्षत्रिि िाग ुहनुेछ । 

३) यो काययववलि िरुुन्ि प्रािभि हनुेछ । 

२.   परििाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा - 
(क) “ऐन” िन्नािे झिक्षा ऐन, २०२८ सभिन ुपछय ।  

(ख) “काययपालिका” िन्नािे झिमरुक गाउँ काययपालिकािाई सभिन ुपछय ।  

(ग) “कोष” िन्नािे दफा ८५ वमोझजमको ववद्यािय संचािनका िालग खडा गरिएको संझचि कोषिाई 
सभिन ुपछय । 

(घ)  “गाउँपालिका” िन्नािे झिमरुक गाउँपालिका सभिन ुपछय । 

(ङ)  “िालमयक ववद्यािय” िन्नािे पिभपिागि रुपमा चलिआएका गोन्पा, गरुुकुि, आश्रम, मदिसा जस्िा 
िालमयक ववद्याियहरुिाई जनाउँदछ । 

(च) “लनिीक्षक” िन्नािे ववद्यािय लनिीक्षण गनय िोवकएको अलिकृििाई सभिन ुपछय ।  

(छ) “परिवाि” िन्नािे झिक्षक वा कमयचािीसँग एकासगोिमा बस्ने िथा लनज आफैं िे पािनपोषण गनुयपने 

पलि, पत्नी, छोिा, अवववावहिा छोिी, िमयपतु्र अवववावहिा िमयपतु्री, बाब,ु आमा वा सौिेनी आमा सभिन ु
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पछय ि सो िब्दिे परुुष झिक्षक वा कमयचािीको हकमा लनजको बाजे, बज्यै िथा मवहिा झिक्षक वा 
कमयचािीको हकमा लनजको सासू, ससिुािाई समेि जनाउँछ । 

(ज) “पिीक्षा सलमलि” िन्नािे दफा ३४ बमोझजम गठन हनुे पिीक्षा संचािन िथा समन्वय सलमलििाई 
सभिन ुपछय । 

(ि) “पाठ्यक्रम ववकास केन्र” िन्नािे संघीय ऐन वमोझजम पाठ्यक्रम लनमायणको िालग झजभमेवाि लनकायिाई 
सभिन ुपदयछ । 

(ञ)  “प्रिानाध्यापक” िन्नािे दफा ५० बमोझजम लनयिु ववद्याियको प्रिानाध्यापक सभिन ुपछय । 

 (ट) “प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििाई सभिन ुपछय । 

 (ठ)  “प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र” िन्नािे चाि वषय उमेि पिुा िई पाँच बषय उमेि पिुा नगिेका 
बािबालिकाको िालग दफा ३८ बमोझजम खोलिएको प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र, नसयिी, केजी, मन्टेसिी 
आदद सभिन ुपछय ।  

(ड) “व्यवस्थापन सलमलि” िन्नािे दफा २६ बमोझजम गठन हनु ेववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि सभिन ुपछय। 

(ण) “मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सिकाि, झिक्षा मन्त्रािय सभिन ुपछय ।  

(ि)  “झिक्षा अलिकृि” िन्नािे गाउँपालिकाको झिक्षा िाखाको प्रमखु वा सो प्रमखुको कामकाज गनय 
िोवकएको कमयचािीिाई सभिन ुपछय । 

(थ) “झिक्षा िाखा” िन्नािे गाउँपालिकामा िहेको झिक्षा हेने वविाग/िाखा/उपिाखा वा  ईकाईिाई सभिन ु
पछय ।  

(द)    “झिक्षक वकिाबखाना” िन्नािे संघीय झिक्षा कानून वमोझजम गठन िएको झिक्षक वकिाबखाना     
सभिन ु पछय । 

(ि)  “झिक्षक सेवा आयोग” िन्नािे संघीय कानून वमोझजम गठन िएको झिक्षकहरुको लनयझुि लसफारिस 
आदद गने आयोग सभिन ुपछय ।  

(न)  “झिक्षा सलमलि” िन्नािे दफा २४ अनसुािको झिक्षा सभबन्िी सलमलि सभिन ुपछय ।  

(प)  “िलु्क” िन्नािे ववद्याियिे दफा बमोझजम ववद्याथीसँग लिन पाउने िलु्क सभिन ुपछय ।  

(फ)  “िैझक्षक गठुी” िन्नािे ववद्यािय सञ्चािन गनयको िालग कुनै व्यझििे नाफा नलिने उद्दशे्यिे स्थापना 
गिेको सावयजलनक वा लनजी गठुी सभिन ुपछय । 

(ब)  “िैझक्षक ित्र” िन्नािे ववद्याियमा अध्ययन अध्यापन गिाइने वावषयक अवलि सभिन ुपछय ।  

(ि) “समदुायद्वािा सञ्चालिि ववद्यािय” िन्नािे दफा ५ बमोझजम स्वीकृलि प्राप्त गिी स्थानीय िह वा 
व्यवस्थापन सलमलििे व्यवस्थापन झजभमा लिएको सामदुावयक ववद्यािय सभिन ुपछय ।  

(म) “सामदुावयक झिक्षक” िन्नािे समदुायद्वािा व्यवझस्थि ववद्याियमा नेपाि सिकािबाट स्वीकृि वा 
अनमुोदन प्राप् ि दिबन्दी अन्िगयि व्यवस्थापन सलमलििे लनयिु गिेको झिक्षक सभिन ुपछय । 

(य) “सामदुावयक लसकाई केन्र” िन्नािे समदुायस्ििमा सञ्चािन गरिने आजीवन लसकाई, अध्ययन अनसुन्िान 
ि सीप लसकाई िगायिका काम गने केन्रिाई सभिन ुपछय । 

(ि) “संघीय झिक्षा ऐन” िन्नािे संघीय संसदिे बनाएको झिक्षा ऐनिाई सभिन ुपछय ।  

(ि) “संस्थागि ववद्यािय” िन्नािे लनजी िगानीमा संचािन गने गिी दफा ५ बमोझजम अनमुिी पाई स्थावपि 
ववद्याियिाई सभिन ुपछय । 
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परिच्छेद -२ 

ववद्यािय खोल्ने अनमुलि वा स्वीकृलि सभबन्िी व्यवस्था 
 

३.  ववद्यािय खोल्न ेअनमुलिको िालग लनवेदन ददन ुपने: (१) कसैिे ववद्यािय खोल्न चाहेमा वडा सलमलिको 
लसफारिस लिई िैझक्षक ित्र सरुु हनुिुन्दा कझभिमा चाि मवहना अगावै अनसूुची १ बमोझजमको ढाँचामा गाउँ 
काययपालिकाको कायायियमा लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

 

४.  ववद्यािय खोल्नको िालग पिुा गनुयपने पूवायिाि:  ववद्यािय खोल्नको िालग अनसूुची २ बमोझजमको पूवायिाि 
पिुा गिेको हनु ुपनेछ ।  

 

५.  ववद्यािय खोल्न अनमुलि ददने:  (१) दफा ३ बमोझजम ववद्यािय खोल्ने अनमुलिको िालग लनवेदन पिेमा झिक्षा 
िाखा प्रमखुिे लनवेदनसाथ प्राप् ि कागजािहरु ि स्थिगि जाँचबिु गनेछ । त्यसिी जाँचबिु गदाय प्रस्िाववि 
ववद्याियको िालग दफा ४ बमोझजमको पूवायिाि पिुा िएको देझखएमा आिािििू ववद्याियको हकमा िैझक्षक 
ित्र सरुु हनुिुन्दा दईु मवहना अगावै ि माध्यलमक ववद्याियको हकमा िैझक्षक ित्र सरुु हनु ुिन्दा कझभिमा 
िीन मवहना अगावै आफ्नो िाय सवहिको प्रलिवेदन िाखा प्रमखुिे झिक्षा सलमलिको वैठकमा पेि गनुय पनेछ । 
यस्िो प्रलिवेदनमा अनमुलि माग गरिएको ववद्यािय सामदुावयक वा संस्थागि कुन स्वरुपमा संचािन गने अनमुलि 
माग गरिएको हो सो को सभबन्िमा एवकन उल्िेख हनु ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम झिक्षा सलमलिको बैठकबाट अनमुलि ददने लसफारिसको लनणयय िएमा कायायपालिका 
समक्ष पठाउन ुपनेछ । झिक्षा सलमलिको लसफारिस उपयिु िागेमा काययपालिकािे ववद्यािय खोल्न अनमुलि 
ददन सक्नेछ । काययपालिकाको लनणयय बमोझजम प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे अनसूुची  ३ बमोझजमको ढाँचामा 
अनमुलि ददनेछ ।  

(३) यसिी अनमुलि ददँदा प्राथलमक ववद्याियको हकमा िैझक्षक ित्र सरुु हनुिुन्दा ३० ददन अगावै ददनपुने छ 
ि माध्यलमक ववद्याियको हकमा िैझक्षक ित्र सरुु हनुिुन्दा दईु मवहना अगावै अनमुलि ददनपुने छ।  

 (४) उपदफा (२) वमोझजम झिक्षा सलमलििे ववद्यािय खोल्ने अनमुलिको लसफारिस गने लनणयय गदाय ववद्यािय 
नक्साङकन, स्कूि जोलनङ्ग ि गाउँ झिक्षा सलमलििे लनिायिण गिेको गाउँपालिका ि वडाको िालग ववद्याियको 
अलिकिम संख्याको अिीनमा िही ददन ुपनेछ ।  

(५) कसैिे यस काययववलि ववपिीि अनमुलि ददएको वा प्राप्त गिेको पाइएमा गाउँ काययपालिकािे छानववन गिी 
त्यसिी अनमुलि प्राप्त ववद्याियको अनमुलि जनुसकैु बखि िद्द गनेछ ि त्यस्िो अनमुलि ददनका िालग लसफारिस 
गने ि अनमुलि प्रदान गने पदालिकािी िथा कमयचािीिाई प्रचलिि कानून बमोझजम कािबाही गरिनेछ । 

 

६. ववद्याियिे पािना गनुयपने ििय िथा बन्देजिः ववद्याियिे पािन गनुयपने ििय िथा बन्देजहरू देहाय बमोझजम हनुेछन ् 

(क) नेपाि सिकािबाट स्वीकृि पाठ्यक्रम ि पाठ्यपसु्िक िाग ुगनुय पने,  

(ख) झिक्षा सलमलिको स्वीकृलि नलिई थप पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहनुे,  
(ग) िावियिा प्रलि आचँ आउने पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपसु्िक अध्यापन गनय, गिाउन नहनुे,  
(घ) ववद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्खिामैत्री िथा िैवङ्खकमैत्री बािाविण सजृना गने, 

(ङ)  अलििावकको वावषयक िेिा गिाई ववद्याियको आय व्यय, िैझक्षक उपिझब्ि ि आगामी िैझक्षक ित्रको 
काययक्रमको जानकािी गिाउन ु, 

(च)  यस काययववलि बमोझजम आय व्ययको िेखा िाख्न ुपने,  
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(छ)  ववद्याियिे गिेको िगानीको अलििेख िाख्न ुपने,  

(ज)  ववद्याियमा नेपािको िाविय एकिा, सावयिौलमकिा, जािीय, क्षेत्रीय, िावषक, िैलगक, सामाझजक िथा 
िालमयक सवहष्णिुामा खिि पाने कुनै पलन वक्रयाकिाप हनु नददने,  

(ि)  सामदुावयक ववद्याियमा गाउँ काययपालिकािे िोकेको संख्याको अलिनमा िही झिक्षक सेवा आयोगको 
लसफारिस अनसुाि झिक्षक लनयझुि गनुय पने, 

(ञ) ववद्याियमा लनयलमि रुपमा परियोजना कायय,  सामाझजक सेवा, अलिरिि वक्रयाकिाप  िथा अन्य 
काययक्रम सञ्चािन गनुयपने,  

(ट)  ववद्यािय िथा छात्रावासमा स्वस्थकि, सत्य, लनष्ठा ि नैलिक चरित्र लनमायण, उद्यमझिििा प्रवियन, समाझजक 
सद् िाव प्रवियन िथा सामाझजक ववकृलि (वािवववाह, लनिक्षििा, छाउपडी, दहेज, बोक्सावोक्सी, छुवाछुि, 

जालिगि उचनीचिा, छोिी मालथको वविेद आदद) उन्मिुन को वािाविण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम 
ियाि गिी स्वीकृलिको िालग प्रस्ििु गने ि कायायन्वयनको आवश्यक व्यवस्था लमिाउने,  

(ठ) आवासीय ववद्याियमा झिक्षा सलमलििे लनिायिण गिे बमोझजम ववद्याथीको िालग खाना िथा पौवष्टक 
आहािको गणुस्िि कायम गनुयपने,  

(ड)  गाउँसिािे पारिि गिेको कानून िथा िैझक्षक नीलिको अलिनमा िही काम गनुयपने,   

(ढ)  यस काययववलि बमोझजम पिुा गनुयपने पूवायिािहरू कायम िाख्न ु पने ि ववद्याथी संख्याका आिािमा 
पूवायिािको ववस्िाि िथा स्िि वृवि गनुयपने,   

(ण) मन्त्रािय वा झिक्षा िाखािे लनिायिण गिेको ढाँचामा ववद्याियिे िैझक्षक िथ्याङ्क ियाि गिी िैझक्षक 
ित्र सवकएको १५ ददनलित्र झिक्षा िाखामा पठाउन ुपने,   

(ि) ववद्याियिे ववद्याथीको िालग प्रयोग गने सवािी सािन प्रचलिि कानून बमोझजमको मापदण्ड अनरुुप 
पिीक्षण गरिएको हनु ुपने,  

(थ)  िोवकएको मापदण्ड अनरुुप ववद्याियको िवन िथा कक्षाकोठा सफा िथा सिुझक्षि िाख्न ुपने,  

(द) प्रत्येक वषय ववद्याियको िौलिक िथा सामाझजक पिीक्षण गिाई त्यसको प्रलिवेदन झिक्षा िाखामा 
पठाउन ुपनेछ ।  

 

७.  ववद्यािय खोल्न स्वीकृलि प्रदान गने:  (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोझजम अनमुलि प्राप् ि आिािििू 
िथा माध्यलमक ववद्याियिे स्वीकृलिको िालग अनसूुची–४ बमोझजमको ढाँचामा गाउँ  काययपालिकाको कायायिय 
समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन प्राप् ि िएमा झिक्षा िाखामाफय ि त्यस्िो ववद्याियको जाँचबिु गिी वा 
गिाई त्यसको प्रलिवेदन पेि गनय िगाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम जाँचबिु प्रलिवेदन प्राप् ि िएपलछ दफा ६ बमोझजमको ििय िथा बन्देज पिुा गिेको 
देझखएमा झिक्षा सलमलिको लसफारिसको आिािमा गाउँ काययपालिकािे स्वीकृि गनय सक्नेछ । यसिी प्राप्त 
लसफािीस गाउँ काययपालिकाबाट झस्वकृि िएमा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे दफा ६ बमोझजमको ििय िथा 
बन्देजको अलिनमा िही त्यस्िो ववद्याियिाई अनसूुची–५ बमोझजमको ढाँचामा स्वीकृलि प्रदान गनेछ ।   
   

 

८.  माििृाषामा झिक्षा ददने ववद्याियको अनमुलि िथा स्वीकृलि सभबन्िी व्यवस्था: (१) यस काययववलिमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन आिािििू िहसभम माििृाषामा झिक्षा ददने ववद्याियको अनमुलि िथा 
स्वीकृलि सभबन्िी प्रवक्रया दफा ७ वमोझजम हनुेछ । यसका िालग एकि िाषािाषी ववद्याियमा माि ृिााषामा  
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झिक्षा ददने , द्वीिाषी ववद्याियमा दवैु िाषामा झिक्षा ददन ेि वहिुाषी ववद्याियमा िावषक स्थानान्ििणको नीलि 
अपनाई वािवालिकाहरुिाई उनीहरुको माििृाषाबाट नपेािी वा अंग्रजेी िाषामा सहज रुपमा िाने व्यवस्था 
गरिने छ । एकि वा द्वीिाषी ववद्याियका अलििावकिे चाहेमा त्यहा ँपलन  िावषक स्थानान्ििणको नीलि 
अपनाइने छ । सबै खािे िाषािाषीिाई एकअकायको िाषा, लिवप िथा संस्कृलि लसक्न एवं लसकाउन प्रोत्सावहि 
गरिने छ ।  

(२) यस काययववलिमा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन आिािििू िह िन्दा मालथ माििृाषामा झिक्षा ददने ववद्याियको 
अनमुलि िथा स्वीकृलि सभबन्िी प्रवक्रया ि मापदण्ड संघीय झिक्षा मन्त्राियिे लनिायिण गिे बमोझजम हनुेछ ।  

 

९.  मनुाफा नलिने ववद्यािय सञ्चािन सभबन्िी व्यवस्थािः (१)  संघीय कानूनको मापदण्ड बमोझजम गरुुकुि, 

आश्रम, मदिसा, गभुबा वा गोन्पा समेिका सामाझजक, पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थािे ववद्यािय सञ्चािन 
गनय लनवेदन ददन ेिगायि त्यस्िो ववद्याियको अनमुलि, स्वीकृलि ि कक्षा थप सभबन्िी व्यवस्था दफा ३, ५, ७ 
ि २० मा उल्िेख िए बमोझजम हनुेछ ।  

 

(२) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन उपदफा (१) बमोझजम ववद्यािय सञ्चािन 
गनय पिुा गनुयपने पूवायिाि अनसूुची–६ मा उल्िेख िए बमोझजम हनुेछ । 

(३) गरुुकुि, आश्रम, मदिसा, गभुबा वा गोन्पा समेिका सामाझजक, पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थािे सञ्चािन 
गने झिक्षा सभबन्िी नीलि, पाठ्यक्रम, त्यस्िा संस्थािाई ददने अनदुान िथा समन्वय सभबन्िी व्यवस्था मन्त्राियिे 
लनिायिण गिे बमोझजम हनुछे । 

 

१०. कभपनी ऐन अन्िगयि सञ्चालिि ववद्याियिाई िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गने सभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) कभपनी अन्िगयि सञ्चािन िएको कुनै ववद्यािय िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय चाहनेिे सोको 
अनमुलिको िालग अनसूुची–७ बमोझजमको ढाँचामा काययपालिका समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

 

(२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन प्राप् ि िएमा  झिक्षा िाखा प्रमखुद्वािा त्यस्िो ववद्याियको जाँचबिु गिाई 
त्यसको प्रलिवेदन पेि गनय िगाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोझजम प्रलिवेदन प्राप्त िएपलछ उि प्रलिवेदन ि लनवेदनसाथ प्राप्त कागजाि जाँचबिु गदाय 
त्यस्िो ववद्याियिाई िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय मनालसब देखेमा झिक्षा सलमलिको लसफारिससाथ 
काययपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोझजम प्राप्त लसफारिस जाँचबिु गदाय उपयिु देझखएमा काययपालिकािे त्यस्िो ववद्याियिाई 
िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय अनसूुची  ८ बमोझजमको ढाँचामा अनमुलि ददनेछ । 

 

११. ववदेिी झिक्षण संस्थासगँ सभबन्िन गिी ववद्यािय खोल्न ेअनमुलि वा स्वीकृलि नेपाि सिकािको पूवय स्वीकृलि 
नलिई  ददन सवकने छैन ्। 

 

१२.  यस अझघ दिाय िएका ववद्यािय सभवन्िी व्यवस्था: (१) मालथ जनुसकैु कुिा उल्िेख िए पलन यस अझघ     
लनयमानसुाि दिाय ि संचािनमा िहेका ववद्याियहरु यसै काययववलि वमोझजम संचािन िएका मालनने छन ्। 

 

िि यस अझघ संचािनमा िएका ववद्याियिे झिक्षा िाखािे िोकेको ढाँचामा ववविण ि कागजपत्र पेि गनुय पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) वमोझजम ववविण प्राप् ि िएपलछ िाखािे यस काययववलि वमोझजम संचािन गनय सवकन े
नसवकन ेि सवकने िए गनुयपने सिुािको खाका सवहि प्रलिवेदन पेि गनेछ । 

(३) प्राप् ि प्रलिवेदन समेिको आिािमा झिक्षा िाखािे झिक्षा सलमलि समक्ष संचािन अनमुिी ददन नसवकने िए 
सोही बमोझजम ि ििय सवहि संचािन गनुयपने िए िियको ववविण सवहि पेि गनेछ । 

(४) झिक्षा सलमलिको लनणयय वमोझजम झिक्षा अलिकृििे अनसुचुी ८ वमोझजमको ढाँचामा ववद्याियिाई प्रमाणपत्र 
ददनपुने छ ।   

 

१३. ििौटी िाख्न ु पनेिः  संस्थागि ववद्यािय खोल्ने अनमुलि लिँदा ववद्यािय सञ्चािनको सिुक्षण बापि देहाय 
बमोझजमको िकम ििौटीको रूपमा िाख्न ुपनेछिः 
लस.न. ववद्याियको िह संस्थागि सामदुावयक 

(१) माध्यलमक ववद्यािय दईु िाख रूपैयाँ एक िाख रूपैयाँ 
(२) आिािििू ववद्यािय(६-८) एक िाख पचास हजाि रूपैयाँ - 

(३) आिािििू ववद्यािय(१-५) पचास हजाि रूपैयाँ  - 

 

       िि,  

(१) दफा ९ बमोझजम ववद्यािय सञ्चािन गने अनमुलि लिँदा ििौटी िाख्न ुपने छैन ।  

(२) वविेष आवश्यकिा िएका ववद्याथीका िालग वा लसमान्िकृि वा अलि ववकट िौलगलिक क्षेत्रमा ववद्यािय खोल्दा 
काययपालिकािे लनिायिण गिेको मापदण्ड बमोझजम ििौटी छुट ददन सवकने छ । 

 

१४. ििौटी िकम जभमा गरिनेिः (१) ववद्याियिे दफा १३ बमोझजमको  ििौटी बापिको िकम काययपालिकाको 
ििौटी खािामा जभमा गनुयपनेछ ।  

 

१५. सावयजलनक िैझक्षक गठुी िथा नेपाि सिकाििे अनदुान ददने लनजामिी, सैलनक, नेपाि प्रहिी, सिस्त्र प्रहिी बि, 

नेपाि ि िहीद प्रलिष्ठानद्वािा सञ्चालिि ववद्याियको लनयमनको िालग संघीय झिक्षा मन्त्राियिे जािी गिेको 
काययववलि अनसुाि हनुछे  । 

१६. ववद्यािय गाभ्न सवकनेिः (१) देहायको कुनै अवस्थामा दईु वा दईुिन्दा बढी ववद्याियिाई एक आपसमा गािी 
एउटा ववद्यािय कायम गनय सवकनछेिः 
(क) अनसूुची–२ बमोझजमको पूवायिाि कायम निहेको,  
(ख) अलिकांि कक्षामा दि प्रलििि िन्दा कम ववद्याथी संख्या िएको,  
(ग) दईु वा सोिन्दा बढी ववद्याियको परिसि एक आपसमा जोलडएको, 
(घ) दईु वा सोिन्दा बढी ववद्यािय बीचको पैदि दिुी िीस लमनेटिन्दा कम िहेको,  
(ङ) दईु वा सो िन्दा बढी ववद्याियका व्यवस्थापन सलमलििे ववद्यािय गाभ्न संयिु लनवेदन ददएको ।  

 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको आिािमा ववद्याियहरु गाभ्ने लनणयय गदाय काययपालिकािे त्यस्िा ववद्याियको 
िालग आवश्यक झिक्षक िथा कमयचािीको दिबन्दी एवकन गिी बढी हनु आएको झिक्षक िथा कमयचािीको 
व्यवस्थापनको ववषयमा समेि लनणयय गनुय पनेछ । 

(३) यस काययववलिमा उझल्िझखि ववद्यािय गाभ्ने सभवन्िी व्यवस्थािाई कायायन्वयन गनय काययपालिकािे झिक्षा 
सलमलिको लसफारिसमा काययवविी बनाई िाग ुगनय सक्नछे । यसिी गालिएि खािी िएको वा बन्द िएको 
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ववद्याियमा सामदुावयक प्रयोजनका िालग पसु्िकािय, संग्राहिय, संवाद स्थि वा सीप ववकास केन्द, सामदुावयक 
केन्र जस्िा संस्था बनाउन सवकने छ ।  

 

१७. गालिएका वा बन्द गरिएका ववद्याियको सभपलिको व्यवस्थापनिः (१) दफा १६ बमोझजम ववद्यािय गालिएमा 
गालिने ववद्याियमा िहेको चि अचि सभपलि, फलनयचि, पाठ्यपसु्िक, पाठ्यसामग्री िगायिका अन्य िैझक्षक 
सामग्री गालिएको ववद्याियको नाममा नामसािी गिी वा झजन्सी दाझखिा गिी आभदानी बाँिी अलििेख िाख्न ु
पनेछ । 

 

१८. ववद्याियको िह वा कक्षा घटाउन सवकनेिः कुनै ववद्याियको सभबन्िमा दफा १७ को अवस्था ववद्यमान िहेको 
िए िापलन ववद्यािय गाभ्ने आिाि औझचत्यपूणय नदेझखएमा झिक्षा िाखाको लसफारिसमा काययपालिकािे त्यस्िो 
ववद्याियको मालथल्िो िह वा कक्षा घटाउन सक्नछे । 

 

१९. ववद्याियको कक्षा थप गनय सवकनिेः (१) कुनै ववद्याियिे कक्षा थप गनय चाहेमा िैझक्षक ित्र सरुु हनुिुन्दा 
कझभिमा दईु मवहना अगावै गाउँ  काययपालिकाको कायायिय समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन पिेमा गाउँपालिकािे थप हनुे कक्षाको िालग दफा ४ बमोझजमको पूवायिाि 
पिुा िए वा निएको सभबन्िमा आवश्यक जाँचबिु गनय झिक्षा िाखामा पठाई ददनेछ । झिक्षा िाखािे 
स्थिगि जाँचबिु गदाय पूवायिाि पिुा गिेको देझखएमा लनणययको लनलमि झिक्षा सलमलिमा पेि गिी सलमलिको 
लसफारिस अनसुाि गाउँ  काययपालिकािे िैझक्षक ित्र सरुु हनु ुअगावै कक्षा थप गनय अनमुलि ददन सक्नेछ ।  

  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन प्राववलिक झिक्षा प्रदान गने वाहेक अन्य ववद्याियको 
कक्षा एघाि ि बाह्रको कक्षा थप ि ववषय थप गने अनमुलि संघीय झिक्षा मन्त्राियबाट स्वीकृि मापदण्डका 
आिािमा गाँउ सिािे ददनछे । 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ काययपालिका,  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि,  झिक्षा अलिकृि,  लनिीक्षक िथा स्रोि ब्याझिको 
काम, कियव्य ि अलिकाि 

 

२०. गाउँ काययपालिकाको काम, कियव्य ि अलिकाििः 
१) यस काययववलिमा अन्यत्र िेझखएका काम, कियव्य ि अलिकािका अलिरिि गाउँ काययपालिकाको काम, 

कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछिः 
(क) िैझक्षक योजना िथा काययक्रम कायायन्वयन गनय झिक्षा सलमलि, प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि िथा स्थानीय 

झिक्षा अलिकृििाई आवश्यक लनदेिन ददन,े  

(ख) िैझक्षक योजना िथा काययक्रम कायायन्वयन गनय आवश्यकिा अनसुाि सलमलि, उपसलमलि वा काययटोिी 
गठन गने, 

(ग)  झिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाई गाउँपालिकाको िहमा एक रुपिा िहने गिी झिक्षक ववद्याथी अनपुाि 
लमिाउने, गणुस्िि कायम गने, आचाि संवहिा बनाई िाग ुगने,    

(घ)  झिक्षक िथा कमयचािीहरूको प्रिासन, व्यवस्थापन िथा िैझक्षक ववकास सभबन्िी कायय योजना स्वीकृि 
गनय ि कायायन्वयन गनय लनदेिन ददने, 
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(ङ)   प्रदेि िथा संघको कानून वमोझजम हनु ेझिक्षा सभवन्िी ववषयहरुको कायायन्वयन गनय झिक्षा सलमलििाई 
लनदेिन ददन,े 

(च) प्रत्येक ६ मवहनामा गाउँपालिका लित्रका सबै वकलसमका ववद्याियहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गिी 
गिाई अपेझक्षि गणुस्िि कायम गने, 

(छ)   ववद्याियमा आलथयक व्यवस्था पािदिी िथा सलुनझिि गनय वस्िगुि आिाि िथा मापदण्ड बनाई िाग ु
गने, गिाउने, 

(ज)   यस काययववलिको परिलिलित्र आवश्यक के्षत्रहरुको मापदण्ड वनाउन,े  

(ि)   झिक्षािाई व्यवहारिक, उद्यमिीि ि िोजगािउन्मखु बनाउने नीलि अविभबन गने, 

(ञ)   झिक्षा सभबन्िी कानून लनमायणको िालग गाँउ सिामा पेि गने । 

 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझखए िापलन संस्थागि ववद्याियका हकमा त्यस्िा ववद्याियिे पािना गनुयपने 
मापदण्ड, गणुस्िि, िलु्क प्राविान, ववपन्न िथा लसमान्िकृि वगयका छात्र छात्रािाई ददईने छात्रबझृिका आिाि ि 
प्रलििि, झिक्षक िथा कमयचािीहरुको सेवा, ििय एवं पारिश्रलमक जस्िा ववषयमा लनणयय गदाय संस्थागि 
ववद्याियहरुको संगठनको समेि सहिालगिा एवं िाय पिामिय लिई लनणयय गनुय पनेछ । 

२१. प्रमखु प्रिासकीय अलिकृिको काम, कियव्य ि अलिकाििः झिक्षा ऐन, लनयम िथा यस काययववलिमा अन्यत्र 
िेझखएका काम, कियव्य ि  अलिकािका अलिरिि प्रमखु प्रिासकीय अलिकृिको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय 
बमोझजम हनुेछिः 
(क)  झिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपि गनय गाउँपालिकाको समग्र िैझक्षक नीलि, योजना, काययक्रमको 

कायायन्वयन एवं अनगुमन गने/गिाउने,  
(ख)   गाउँ काययपालिकाको कायय सभपादन लनयमाविी, २०७४ मा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे गने िनी 

उल्िेख िएका झिक्षा सभबन्िी  कायय गने, 

(ग) िैझक्षक समन्वयकिाय िथा सहजकिायको िलूमका लनवायह गने, 

(घ) काययपालिकािे प्रत्यायोजन गिेका झिक्षा सभबन्िी कायय गने, 

(ङ)  गाउँपालिकालित्रको उत्कृष्ट िैझक्षक उपिझव्िका िालग झिक्षा अलिकृिसँग काययसभपादन किाि गने ि 
सो उपिब्िीपूणय िहे निहेको लनिन्िि अनगुमन गने, 

(च) ववद्याियहरुको िेखा पिीक्षणको व्यवस्था लमिाउने, 
(छ) झिक्षा सभबन्िी कुनै प्रस्िाव गाउँसिामा पेि गनुयपने िए सो गने, 

 

२२. झिक्षा अलिकृिको काम, कियव्य ि अलिकाििः झिक्षा ऐन, लनयम िथा यस काययववलिमा अन्यत्र िेझखएका काम, 

कियव्य ि अलिकािका अलिरिि झिक्षा अलिकृिको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछिः 
 

(क) गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृि िैझक्षक काययक्रम कायायन्वयन गने,गिाउने, 
(ख) झिक्षा सभबन्िी कुनै प्रस्िाव गाउँपालिकामा पेि गनुयपने िए प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि माफय ि पेि 

गने, 

(ग) झिक्षा सभबन्िी गाउँपालिकास्ििीय योजना वनाई काययपालिकामा स्वीकृलिको िालग पेि गने ि स्वीकृि 
योजना कायायन्वयन गने,  

(घ) स्थानीय िहको झिक्षाको अवस्था, प्रगलि आदद समेवटएको झिक्षा सभवन्िी झस्थलि पत्र ियाि गिी प्रत्येक 
वषयको चैत्र मसान्िलित्र प्रकाझिि गने,  
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(ङ) स्वीकृि अनौपचारिक झिक्षा, वविेष आवश्यकिा झिक्षा ि झिक्षाको िालग खाद्य काययक्रम कायायन्वयन 
गने,गिाउने िथा सो सभबन्िी अलििेख ियाि गने,  

(च)   ववद्याथी संख्या घट्न गई फाझजिमा पिेका सामदुावयक ववद्याियका झिक्षकिाई अको समदुावयक     
ववद्याियमा लमिान गनय झिक्षा सलमलिमा लसफारिस गने,  

(छ) स्वीकृि कायय योजना अनसुाि ववद्यािय सञ्चािन िए /निएको सभबन्िमा लनयलमि रूपिे लनिीक्षण ि 
सपुिीवेक्षण गिी त्यसको प्रलिवेदन ियाि गने,  

(ज) झिक्षाको गणुस्िि बढाउनको िालग झिक्षक,प्रिानाध्यापक िथा व्यवस्थापन सलमलिका पदालिकािीहरूको 
समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा िालिमको संचािन गने,  

(ि) आिािििू िहको अन्त्यमा लिइने पिीक्षा सञ्चािन गनय पिीक्षा संचािन सलमलिको सदस्य सझचव िई 
कायय गने,  

(ञ) ववद्याियको कक्षा ५ िथा ८ को पिीक्षाको अलििेख, प्रश्नपत्र ि उिि पझुस्िका झिकाई जाँच, ववद्याियमा 
झिक्षाको गणुस्िि वृवि िए /निएको सभबन्िमा मूल्याङ्कन गिी अलििेख िाख्न ेिथा सो सभबन्िमा 
सिुािका िालग आवश्यक काम गने,  

(ट) गाउँपालिकालित्र िहेका कभपनी ऐन अन्िगयि दिाय िएका वा संस्थागि ववद्याियहरुको िैझक्षक कायय 
योजनाको समन्वय ि अनगुमन गिी सिुािका िालग सिुाव प्रस्ििु गने,  

(ठ) ऐन िथा यस काययववलि बमोझजम ववद्याियहरू सञ्चािन िए/निएको जाँचबिु गने िथा ववद्याियमा 
झिक्षाको गणुस्िि बढाउन, सिुाि गनय वा ववद्यािय बन्द गनुयपने/नपने सभबन्िमा लनिीक्षण गिी 
ववद्याियको स्िि बढाउन,ु सिुाि गनुय वा ववद्यािय बन्द गनुयपने िएमा िि ्सभबन्िी कािबाही प्रवक्रया 
अगालड बढाउने,  

(ड) माध्यलमक झिक्षा उिीणय पिीक्षाको िालग िझजिेिन फािाम ििेका ववद्याथीको नाम, थि, उमेि प्रचलिि 
कानून बमोझजम संिोिन गने,  

(ढ) लनयझुि वा बढुवाको िालग आयोगबाट लसफारिस िई आएका झिक्षक वा कमयचािीिाई ववद्याियमा 
लनयझुि गने,  

(ण) सामदुावयक ववद्याियमा काययिि झिक्षक िथा कमयचािीको सेवा ववविण िथा अन्य अलििेख अद्यावलिक 
गने,   

(ि) झिक्षक वा कमयचािीको काययसभपादन मूल्याङ्कन गिी त्यसको ववविण आयोगमा पठाउने, 
(थ) ववद्यािय ि प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्रको लनिीक्षण गने, गिाउने,  
(द) मन्त्राियिे िोवकददए बमोझजम सामदुावयक िथा संस्थागि ववद्याियहरूको समूह वविाजन गिी स्रोि 

केन्र लनिायिण गने ि स्रोि केन्दबाट ववद्याियको लनिीक्षण, झिक्षकको िालिम िथा अन्य िैझक्षक 
वक्रयाकिाप गने,  

(ि) माध्यलमक झिक्षा उिीणय पिीक्षा, माध्यालमक झिक्षा पिीक्षा ि आिािििू िहको अन्त्यमा हनुे पिीक्षािाई 
लनयलमि ि मयायददिढङ्गबाट सञ्चािन गने, गिाउने,  

(न) सामदुावयक ववद्याियका िालग ववििण गरिएका दिबन्दी िैझक्षक ित्रको िरुुमा लमिान गनय झिक्षा 
सलमलिमा लसफारिस गने,  

(प) लनिीक्षकिाई ववद्यािय लनिीक्षणको सूचक वनाई लनिीक्षण गनय पठाउने ि लनिीक्षकिे ववद्यािय लनिीक्षण 
गिे नगिेको एवकन गनय स्थिगि लनिीक्षण गने,    

(फ) गाउँपालिकावाट ववद्याियिाई लनकासा िएको िकम सदपुयोग िए /निएको अनगुमन गने .  

(ब) ववद्याियिे स्वीकृि पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िक िाग ुगिे नगिेको सभबन्िमा लनिीक्षण गने, गिाउने,  
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(ि) ववद्याियमा िाग ु गरिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्यसामग्री सभबन्िमा सिुाि गनुयपने ि 
लनिःिलु्क पाठ्यपसु्िकको ववििण प्रणािीिाई प्रिावकािी बनाउने ववषयमा व्यवस्थापन सलमलि िथा 
झिक्षकको िाय लिई सिुाव पठाउने िथा सो सभबन्िमा अन्य आवश्यक कायय गने, गिाउने,  

(म) िेखा पिीक्षकबाट प्राप्त प्रलिवेदनको आिािमा देझखएका अलनयलमििा ि वेरुज ुफर्छ्यौट गनय िगाउने, 
(य) सिकािी िथा गैिसिकािी िैझक्षक परियोजनाहरूको लनिीक्षण िथा समन्वय गने,   

(ि) सामदुावयक ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीको ििबी प्रलिवेदन पारिि गिाउने, 
(ि) ववद्याियको वावषयक िैझक्षक काययक्रमको लनयलमि रूपमा अनगुमन गिी सो अनसुाि गने, गिाउने, 
(व) ववद्यािय लनिीक्षक ि स्रोि व्यझििे ददएको लनिीक्षण प्रलिवेदन उपि कािबाही गने 

(ि) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि ि झिक्षक अलििावक संघ गठन गने, गिाउने, 
(ष) सामदुावयक ववद्याियको स्वीकृि रिि दिवन्दीमा पदपूलियको िालग आयोगमा िेखी पठाउने, 
(स) काययपालिकाबाट स्वीकृि मापदण्डको आिािमा झिक्षकको सरुवा ियािी गने,  

(ह) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको लसफारिसमा झिक्षकिाई ववद्यािय समय बाहेक वा ववद्याियको लनयलमि  

पठन पाठनमा असि नगने गिी अलिरिि समयमा अन्यत्र कायय गनुय पूवय स्वीकृलि प्रदान गने,  

(क्ष) काययसभपादनको आिािमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि, झिक्षक अलििावक संघ, प्रिानाध्यापक, झिक्षक 
एवं कमयचािीहरुिाई पिुस्काि िथा दण्डका िालग काययपालिका समक्ष लसफारिस गने, 

(त्र)  लनजी, िालमयक िथा गठुी ववद्याियको अनगुमन गिी स्वीकृि मापदण्डको पािना गनय िगाउने ि 
िदनसुाि पिुस्काि ि दण्डको िालग काययपालिका समक्ष लसफारिस गने,  

(ज्ञ)  गाउँकाययपालिका, िाविय पिीक्षा बोडय ि झिक्षा सभवन्िी आयोगहरुबाट लनदेझिि वा प्रत्यायोझजि कायय 
गने, 

 

२३. लनिीक्षक िथा स्रोि ब्याझिको काम, कियव्य ि अलिकाििः  ऐन,लनयम िथा यस काययववलिमा अन्यत्र िेझखएका 
काम, कियव्य ि अलिकािका अलिरिि प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि ि झिक्षा अलिकृिको मािहि ि प्रत्यक्ष 
लनदेिनमा िही लनिीक्षकको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछ   

(क)  प्रत्येक दईु मवहनामा सवै ववद्याियमा कझभिमा एक पटक स्थिगि लनिीक्षण िथा सपुिीवेक्षण गने । 
लनिीक्षण िथा सपुिीवेक्षण गने क्रममा प्रिानाध्यापक ि व्यवस्थापन सलमलिसँग छिफि गिी छिफि 
िएको कुिा ि लनिीक्षण िथा सपुिीवेक्षण सभबन्िी व्यहोिा ववद्याियको लनिीक्षण पझुस्िकामा जनाउने 
िथा जनाउन िगाउने, 

(ख)  ऐन,लनयम ि यस काययववलि बमोझजम ववद्यािय लनयलमि रूपिे सञ्चािन िए /निएको, त्यस्िो 
ववद्याियमा िौलिक सािन सिुझक्षि ववद्यािय अनरुुप िए /निएको, झिक्षक पयायप्त िए /निएको, 
उपिब्ि सािनको अलिकिम सदपुयोग िए, निएको ि लनिायरिि स्िि बमोझजम पठन पाठन िए 
/निएको ि समग्र िैझक्षक गणुस्िि कायम िए /निएको सभबन्िमा प्रिानाध्यापक, झिक्षक–अलििावक 
संघ ि झिक्षकसँग ववचाि ववमिय गिी सो अनरुूप िएको नदेझखएमा सिुाि गनय िगाउने,  

(ग)  ववद्यािय लनिीक्षण सभबन्िी प्रलिवेदन झिक्षा अलिकृि समक्ष पेि गिी लनदेिन वमोझजम गने,  

(घ)  ववद्याियको ववकासको िालग व्यवस्थापन सलमलि िथा सिोकावािाहरूसँग सभपकय  िथा आवश्यक 
सिसल्िाह ि अन्ििवक्रया गने,  

(ङ) नमूना झिक्षण गने प्रयोजनको िालग लनिीक्षण के्षत्रलित्रको िोष्टि (समूह) ियाि गने ि समय–समयमा 
प्रिानाध्यापक सवहि झिक्षकको बैठक बोिाई झिक्षण गने ववषयमा देझखएका समस्या समािानको 
िालग आवश्यक काम गने,  
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(च)  झिक्षक िथा ववद्यािय कमयचािीको कायय क्षमिाको मूल्याङ्कन गिी त्यसको अलििेख झिक्षा िाखामा 
उपिब्ि गिाउने  

(छ)  ववद्याियको िैझक्षकस्िि बवृि गनय प्रिानाध्यापक िथा व्यवस्थापन सलमलिका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको 
संयोजन गने, गिाउन े

(ज)  पिीक्षा सलमलिको लनदेिन बमोझजम पिीक्षा सञ्चािन गने, गिाउने,  
(ि)  ववद्याियको िैझक्षक िथा आलथयक अलििेख दरुुस्ि िए /निएको लनिीक्षण गने, गिाउने,  
(ञ)  आफ्नो के्षत्रलित्रका िैझक्षक िथ्याङ्क सङ्किन िथा ववश्लषेण गिी झिक्षा िाखामा पठाउन,े  

(ट)  झिक्षकिाई िालिमको िालग लसफारिस गने ि िालिम प्राप्त झिक्षकको सीपको प्रयोग िए /निएको 
एवकन गनय कक्षा अविोकन गिी सिुािका िालग कायय गने,  

(ठ)  व्यवस्थापन सलमलिको बैठक लनयलमि रूपिे बसे नबसेको जाँचबिु गिी नबसेको िए बैठक बोिाउन 
प्रिानाध्यापकिाई लनदेिन ददने,  

(ड)  ववद्यािय सञ्चािन सभबन्िमा प्रिानाध्यापक िथा व्यवस्थापन सलमलििाई आवश्यक लनदेिन ददने,  
(ढ)  स्रोि व्यझिको हकमा लनिीक्षक िथा झिक्षा अलिकृिबाट प्राप्त थप लनदेिन  अनसुाि कायय गने, 
(ण)  ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीको लबदाको अलििेख िैझक्षक ित्रको अन्त्यमा प्रमाझणि गने ि 

ववद्याियमा िाख्न िगाउने,  
(ि)  झिक्षक िथा कमयचािीको हाझजिी अलििेख दरुुस्ि िए /निएको जाचँ वा लनिीक्षण गिी लबदा नलिई 

अनपुझस्थि हनु ेझिक्षक िथा कमयचािीको हकमा हाझजिी पझुस्िकामा गयि जनाई सोको जनाउ सवहि 
कािबाहीको िालग सभबझन्िि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि ि गाउँ झिक्षा सलमलििाई लसफारिस गने,  

(थ)  आफनो क्षेत्रलित्र सञ्चािन गरिएका अनौपचारिक झिक्षा, वविेष झिक्षा, समावेिी झिक्षा ि झिक्षाको िालग 
खाद्य काययक्रमको लनयलमि रूपमा लनिीक्षण िथा अनगुमन गिी स्थानीय झिक्षा सलमलिमा प्रलिवेदन पेि 
गने,  

(द) लनजी, िालमयक िथा गठुी ववद्याियको अनगुमन गिी स्वीकृि मापदण्डको पािना गनय िगाउने ि 
िदनसुाि पिुस्काि ि दण्डको िालग झिक्षा अलिकृि समक्ष लसफारिस गने, 

(ि)  आजीवन झिक्षा ि सीप झिक्षाको उझचि प्रवन्ि गने गिाउने, 
(न)  झिक्षा अलिकृििे िोके बमोझजम थप कायय गने, गिाउने, 
(प)  गाउँपालिकािे झिक्षा सभबन्िी प्रत्यायोझजि कायय गने, 

 
 

परिच्छेद-४ 

गाउँ  झिक्षा सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाि िथा बैठक सभबन्िी काययववलि 

 

२४. झिक्षा सलमलिको संिचना िथा कायय संचािन  ववलििः (१) गाउँपालिकामा  देहाय वमोझजमको एक झिक्षा सलमलि 
िहनेछिः 
(क)गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष वा लनजिे िोकेको गाउँ काययपालिकाको सदस्य                                                                 
               ----संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि           –सदस्य  

(ग) गाउँ काययपालिकाका सदस्य मध्ये गाउँ काययपालिकािे छानकेा एक जना मवहिा समेि दईु जना सदस्यहरु    
            – सदस्य 
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(घ)सामदुावयक ववद्याियको आिािििू ि माध्यलमक िहको प्रलिलनलित्व हनुे गिी गाउँ झिक्षा सलमलििे िोकेको 
दईु जना  झिक्षक                       – सदस्य 

ª ufFpkflnsfleq /x]sf ;Dk"0f{ ljBfno व्यवस्थापन सलमलिका  cWoIfx? dWo] ufpF lzIff  
;ldltn] dgf]lgt u/]sf Ps hgf         -;b:o 

 (च)  गाउँपालिका लित्रका समाजसेवी वा झिक्षा प्रमेी मध्येबाट एक जना दलिि सवहि गाउँ झिक्षा सलमलििे 
िोकेको दईु जना                          –सदस्य  

(छ) गाउँ झिक्षक महासंघका अध्यक्ष       –सदस्य  
 (ज)   झिक्षा अलिकृि               –सदस्य–सझचव 

(२) उपदफा (१) को ग, घ ि ङ बमोझजम गदठि सदस्यहरूको पदावलि िीन वषयको हनुेछ । 

(३ ) झिक्षा सलमलिको वैठक कझभिमा प्रत्येक चौमालसकमा एक पटक वस्नपुने छ । 

(४ ) झिक्षा सलमलिको बैठक ििा गाउँपालिकाको  प्रचलिि कानून वमोझजम हनुेछ ।  

(५)   वैठक संचािनको िालग कझभिमा ५० प्रलििि सदस्यको उपझस्थलि आवश्यक पनेछ । वैठकको 
लनणयय वहमुिको आिािमा हनुेछ । 

(६) स्रोि व्यझि आमझन्त्रि सदस्य िहने छन । 
 

२५.  झिक्षा सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाििः ऐन, लनयम िथा यस काययववलिमा अन्यत्र िेझखएका काम, कियव्य 
ि अलिकािका अलिरिि झिक्षा सलमलिको अन्य काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुे छिः 
(क)  झिक्षा िाखावाट पेि िएको िैझक्षक योजना मालथ छिफि गिी स्वीकृलिको िालग काययपालिकामा 

पेि गने 

(ख) गाउँपालिकामा स्वस्थ िैझक्षक वािाविण कायम िाख्न िथा झिक्षाको गणुस्िि बवृि गनय झिक्षा िाखा 
माफय ि पेि िएको कायययोजना मालथ छिफि गिी आबश्यक देझखएमा परिमाजयन सवहि स्वीकृि गने,  

(ग) नेपाि सिकािको स्वीकृि नीलि ि लनदेिन अनरुूप वविेष झिक्षा, समावेिी झिक्षा, अनौपचारिक झिक्षा, 
लनिन्िि झिक्षा, दूि झिक्षा िथा खिुा झिक्षा काययक्रम सञ्चािन सभबन्िी आवश्यक व्यवस्था गने,  

(घ)  ववद्याियिाई आलथयक सहायिा उपिव्ि गिाउने िथा त्यस्िो सहायिाको िालग सभबझन्िि लनकायमा 
लसफारिस गने,  

(ङ)  झिक्षक, कमयचािी िथा ववद्याथी कल्याणको िालग स्वीकृि झिक्षा योजना वमोझजम आवश्यक काययक्रम 
बनाउने,  

(च)  ववद्याियको सभपलिको सिुक्षा गनय िथा ववद्याियको समवृिको िालग आवश्यक व्यवस्था गने,  

(छ) ववद्याियको ववकासको िालग सञ्चालिि िैझक्षक काययक्रमिाई सहयोग गने,  

(ज)  ववद्याियको िेखापिीक्षण सभबन्िमा िेखापिीक्षकिे ददएको प्रलिवेदन अनसुाि आवश्यक कािबाही गने, 

गिाउने,  
(ञ)  ववद्याियिाई आलथयक रूपमा आत्मलनियि गिाउन योजना बनाई कायय गने,  

(ट)  ववद्यािय बन्द गनय लसफारिस गने,    

(ठ) िैझक्षक क्यािेण्डि बनाई ववद्यािय सञ्चािन गनय झिक्षा िाखा माफय ि व्यवस्थापन सलमलििाई लनदेिन 
ददने,  

(ड)  गाउँपालिकास्ििीय खेिकुद, स्काउट िथा साँस्कृलिक काययक्रमको सञ्चािन िथा ववकासको िालग 
आलथयक स्रोि जटुाउने ि प्राप्त िकम खचय गनय झिक्षा िाखािाई लनदेिन ददन,े  
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(ढ) आवासीय ववद्याियका ववद्याथीका िालग खाना िथा पौवष्टक आहािको गणुस्िि िोक्न े। 

(न)  गाउँ काययपालिका िथा गाउँ सिावाट स्वीकृि झिक्षा योजना ि मापदण्ड लित्र िही आवश्यक लनदेिन 
ददने । 

(प) ववद्याियिे कायम गनुयपने न्यूनिम सिसफाई िथा िौचाियको मापदण्ड िोक्ने । 

फ) गाउँपालिका के्षत्रलित्र वविेष आवश्यकिा िएका वािबालिकाको  िथ्यांक संकिन गिी उनीहरुका 
िालग उझचि ववद्यािय व्यवस्थापन गनय आिाि ियाि पाने ि सोही अनसुािको पठनपाठनको व्यवस्था 
लमिाउने।  

(ब) ववद्यािय सिुाि िथा ववकासका िालग नीलि लनदेिन गने । 

 
                                                   

परिच्छेद -५ 

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि सभवन्िी व्यवस्था 
 

२६.  ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि िहने: (१) यस काययववलि ि अन्ििगि व्यवस्था िएको सलमलिहरुको अलिकाि 
के्षत्र वाहेक ववद्यािय संचािन गनय प्रत्येक सामदुावयक ववद्याियमा देहाय वमोझजमको एक ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलि िहनेछ- 
(क) - ;ldltsf ;b:ox?n] -v_,-3_ / -ª_ dWo]af6 5fg]sf] ;b:o - cWoIf  

-v_- cleefjsx?n] cfkm"x?dWo]af6 5fg]sf] slDtdf Ps dlxnf / Ps blnt;lxt rf/hgf - ;b:o  

(u) -ववद्यािय िहेको सभबझन्िि वडाको वडा सलमलिहरु मध्येवाट आफूहरु छानकेो १ जना – सदस्य  

(3) ववद्याियका संस्थापक समाजसेवा वा चन्दादािाहरु मध्येबाट ववद्यािय  व्यवस्थापन सलमलििे मनोलनि 
गिेको एक   जना              –  सदस्य 

(ङ ) स्थानीय झिक्षाप्रमेी वा समाजसेबीमध्येबाट गाउँ झिक्षा सलमलििे मनोलनि गिेको एक जना    –  
सदस्य 

(च) झिक्षकहरू मध्येबाट आफूहरुिे छानकेो एक जना                –  
सदस्य 

(छ)       ववद्याियस्ििीय बािक्िविे मनोनयन गिेको एक बािक ि एकजना बालिका गिी २ जनासभम 
आमन्त्रण गनय सवकन ेछ ।   

(ज)  सभबझन्िि ववद्याियको प्रिानाध्यापक                                            –सदस्य 
सझचव 

(२)  ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको कायय अवलि ३ वषयको हनुेछ । 

(३)   ववद्यािय लनिीक्षक ि स्रोि व्यझििाई ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको बैठकमा आमन्त्रण गनय सवकने छ ।  
(४)  यो काययववलि पारिि िएको लमलििे बढीमा ६ मवहनालित्र व्यवस्थापन सलमलििे गठन िथा पनुगयठन गिी सो को 
जानकािी झिक्षा िाखामा गिाउनपुने छ ।  

(५) िाजीनामा स्वीकृि गने : व्यवस्थापन सलमलिका सदस्यको िाजीनामा सो सलमलिका अध्यक्षिे ि व्यवस्थापन 
सलमलिका अध्यक्षको िाजीनामा सभबझन्िि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलििे स्वीकृि गनेछ । 
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  िि अध्यक्षको पद रिि िहेको अवस्थामा त्यस्िो सदस्यको िाजीनामा व्यवस्थापन सलमलिको वरिष्ठ सदस्यिे स्वीकृि 
गनेछ । साथै ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको बैठकमा बाि क्िबका प्रलिलनिीहरुिे िाखेको दृझष्कोण लनणयय पझुस्िकामा 
उल्िेख गनुय पनेछ िि प्रचलिि कानून ववपरििका कुनै लनणयय िएकोमा बािप्रलिलनिीहरुिाई झजभमेवाि बनाईने छैन । 

(६) अलििावकको अलििेख िाख्न े: (१) ववद्याियिे झिक्षा िाखािे िोवकददएको ढाँचामा ववद्याथीको अलििेख िाख्दा  
ववद्याथीका बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, दाज,ु दददीको नाम, थि, ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ । त्यस्िा अलििावक निएका 
ववद्याथीको हकमा ववद्याथीिाई संिक्षकत्व प्रदान गने व्यझिको अलििेख िाख्न ुपनेछ । 

(७) संस्थागि ववद्यािय  व्यवस्थापन सलमलि 

१. संस्थागि ववद्याियको संचािन िथा  व्यवस्थापनको िालग देहाय बमोझजमको ववद्यािय  व्यवस्थापन 
सलमलि िहने छ । 

(क) ववद्याियका संस्थापक वा िगानीकिायहरु मध्येबाट ववद्याियको लसफारिसमा गाउँ झिक्षा सलमलिको 
अध्यक्षिे मनोलनि गिेको व्यझि                    - अध्यक्ष 

(ख) अलििावकहरु मध्येबाट एक जना मवहिा समेि पने गिी ववद्यािय व्यवस्थापन सलमििे मनोलनि  
गिेको दईु जना          - सदस्य  

(ग) स्थानीय झिक्षाप्रमेी वा समाजसेवीहरु मध्येबाट सभबझन्िि गाउँपालिकािे मनोलनि गिेको एक 

जना           - सदस्य  

  (घ) सभबझन्िि ववद्यािय लनिीक्षक       - सदस्य  

  (ङ) सभबझन्िि ववद्याियका झिक्षकहरुिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना -  सदस्य  

  (च) सभबझन्िि ववद्याियको प्रिानाध्यापक          - सदस्य सझचब   
(२) उपदफा (१) बमोझजम ववद्याथीिाई संिक्षकत्व प्रदान गने व्यझििाई अलििावकको रुपमा अलििेख िाख्दा 
लनजिे संिक्षकत्व प्रदान गिेको व्यहोिा सभबझन्िि वडाबाट प्रमाझणि गिाएको हनु ुपनेछ । 

 

(८) सामदुावयक ववद्यािय संचािन ि िेखदेखको िालग व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष सदस्य ि प्रिानाध्यापक सदस्य 
िहने गिी ११ सदस्य झिक्षक अलििाबक संघ गठन गरिने छ । 

(९) झिक्षक अलििाबक संघको काम कियव्य ि अलिकाि ऐनमा ब्यबस्था िए अनसुाि हनुे छ । 

 
२७. व्यवस्थापन सलमलिको सदस्य छनौट सभबन्िी व्यवस्था : (१) प्रिानाध्यापकिे दफा २६ को उपदफा (१) 

बमोझजमको व्यवस्थापन सलमलिको छनौट गनयको िालग ित्कािको व्यवस्थापन सलमलिको कायय अवलि समाप्त 
हनु ुिन्दा िीस ददन अगावै साि ददनको सूचना ददई अलििावकको िेिा गिाउन ुपनेछ ।  

िि कुनै कािणिे व्यवस्थापन सलमलि ववघटन िएको वा व्यवस्थापन सलमलिको सदस्यको पद रिि िएको 
अवस्थामा त्यसिी ववघटन वा रिि िएको लमलििे पन्र ददनलित्र व्यवस्थापन सलमलि वा रिि सदस्यको 
छनौटको िालग यस दफा बमोझजम सूचना ददई अलििावकको िेिा गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम सदस्य छनौट गने सभबन्िमा अलििावकिाई सहयोग गनयको िालग सभबझन्िि 
लनिीक्षक वा लनज उपिब्ि निएमा झिक्षा अलिकृििे खटाएको अलिकृिको संयोजकत्वमा प्रिानाध्यापक, स्रोि 
व्यझि ि स्थानीय िहको प्रलिलनलि िहेको चाि सदस्यीय छनौट सहयोग सलमलि गठन गनेछ ।  

(३) व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष ि सदस्यहरू छनौट सभबन्िी अन्य ववषय कायायपालिकािे िोके बमोझजम 
हनुेछ । 
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२८. व्यवस्थापन सलमलिको बैठक सभबन्िी काययववलि : (१) व्यवस्थापन सलमलिको बैठक दईु मवहनामा कझभिमा 
एक पटक बस्नेछ । 

(२) व्यवस्थापन सलमलिको बैठक सलमलिको अध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य–सझचविे बोिाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन व्यवस्थापन सलमलिका एक लिहाई सदस्यिे लिझखि 
अनिुोि गिेमा व्यवस्थापन सलमलिको सदस्य-सझचविे जनुसकैु वेिा पलन व्यवस्थापन सलमलिको बैठक बोिाउन ु
पनेछ ।  

(४) व्यवस्थापन सलमलिको बैठकमा छिफि हनुे ववषय सूची सदस्य–सझचविे सािािणिया बहिि घण्टा 
अगावै सदस्यहरूिाई ददन ुपनेछ ।  

(५) व्यवस्थापन सलमलिमा ित्काि कायम िहेका पचास प्रलििि िन्दा बढी सदस्यहरू उपझस्थि िएमा 
व्यवस्थापन सलमलिको बैठकको िालग गणपूिक संख्या पगेुको मालननेछ ।  

६) व्यवस्थापन सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे ि लनजको अनपुझस्थलिमा जेष्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७) व्यवस्थापन सलमलिको बैठकमा बहमुिको िाय मान्य हनुेछ ि मि बिाबि िएमा बैठकको अध्यक्षिा गने 
व्यझििे लनणाययक मि ददन सक्नेछ ।  

(८) व्यवस्थापन सलमलिको बैठक सभबन्िी अन्य काययववलि व्यवस्थापन सलमलि आफैं िे लनिायिण गिे बमोझजम 
हनुेछ। 

 

२९. व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष ि सदस्य हनु नसक्ने : देहायको व्यझि व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष ि सदस्य 
हनु सक्ने छैन : 

(क) गैि नेपािी नागरिक,  

(ख)    पच्चीस वषय उमेि पिुा निएको (वाि क्िबको प्रलिलनिी बाहेक) ,       

(ग)    प्रचलिि कानून बमोझजम कािो सूचीमा पिेको, 
(घ)    नैलिक पिन देझखने फौजदािी अलियोगमा अदाििबाट कसूिदाि ठहरिएको ,  

(ङ)  गाउँसिा वा सिाका सदस्यहरु । 

३०.  व्यवस्थापन सलमलि ववघटन गनय सक्ने : देहायका अवस्थामा झिक्षा सलमलिको लसफारिसमा गाँउ काययपालिकािे 
सलमलि ववघटन गनय सक्नेछ :- 

(क) ववद्याियको सभपलि वहनालमना गिेमा,  
(ख)  ववद्याियको िैझक्षक वािाविण खल्बल्याएमा,   
(ग)  प्रचलिि कानून िथा नेपाि सिकाि, प्रदेि सिकाि िथा स्थानीय िहको नीलि एवम ्वहि ववपिीि काम गिेमा,  
(घ)  ववद्याियको व्यवस्थापन सन्िोषजनक रूपमा गनय नसकेमा, वा  

(ङ)  सभबझन्िि लनकाय वा अलिकािीिे ददएको कानून अनसुािको लनदेिन पटक–पटक उिंघन गिेमा ।  

३१. सामदुावयक ववद्याियको व्यवस्थापन सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाि : (१) यस काययववलिमा अन्यत्र 
िेझखएका काम, कियव्य ि अलिकािका अलिरिि सामदुावयक ववद्याियको व्यवस्थापन सलमलिको काम, कियव्य 
ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछ : 
(क) ववद्याियको सञ्चािन, िेखदेख, लनिीक्षण ि व्यवस्थापन गने,                                                    

(ख)  ववद्याियको िालग चावहन ेआलथयक स्रोि जटुाउने,  
(ग)  झिक्षक िथा कमयचािीिाई िालिमको िालग छनौट गने,  

(घ)  िालिममा जाने झिक्षक िथा कमयचािीिाई िालिमबाट फकेपलछ कझभिमा िीन वषय ववद्याियमा सेवा 
गनुयपने सभबन्िमा िियहरू लनिायिण गिी कवलुियिनामा गिाउने,  
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(ङ) झिक्षक िथा कमयचािीहरूको सेवाको सिुक्षाको िालग पहि गने,  

(च)  ववद्याियको स्रोिबाट व्यहोने गिी झिक्षक िथा कमयचािी लनयिु गने ि त्यसिी लनयिु झिक्षक िथा 
कमयचािीिाई नेपाि सिकाििे समान िहका झिक्षक िथा कमयचािीिाई िोकी ददएको ििब स्केिमा 
नघटाई ििब ििा ददने,   

(छ)  नेपाि सिकािबाट स्वीकृि दिवन्दीको झिक्षक िथा कमयचािीको पद रिि हनु आएमा स्थायी पूलियको 
िालग सो पद रिि िएको लमलििे पन्र ददनलित्र झिक्षा िाखामा िेखी पठाउने,  

(ज)  ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीहरूको हाझजिी जाँच गिी गयि हनुे झिक्षक वा कमयचािी उपि आवश्यक 
कािबाही गने, 

(ि)  कुनै झिक्षक वा कमयचािीिाई यस काययववलि बमोझजम व्यवस्थापन सलमलििे कािबाही गनय पाउने ववषयमा 
वविागीय कािबाही गिी त्यसको जानकािी झिक्षा िाखािाई ददन े िथा आफूिाई कािबाही गनय अलिकाि 
निएको ववषयमा कािबाहीको िालग लसफारिस गनुयपने िएमा आवश्यकिा अनसुाि आफ्नो िाय सवहिको 
प्रलिवेदन झिक्षा िाखामा पठाउने, 

(ञ)  ववद्याियको िैझक्षकस्िि वृवि गनय आवश्यक सामान िथा िैझक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,   

(ट)  नेपाि सिकािबाट सञ्चािन हनुे ववलिन्न काययक्रमहरूमा ववद्याियिाई सरिक गिाउने,  
(ठ)  ववद्याथीहरूिे पािना गनुयपने आचाि संवहिा बनाई िाग ुगने,  

(ड) झिक्षक िथा कमयचािीहरूको अलििेख अध्यावलिक गिाई िाख्न,े  

(ढ) प्रत्येक वषय ववद्याियका चन्दादािा ि अलििावकहरूको िेिा गिाई ववद्याियको अझघल्िो िैझक्षक वषयको आय, 

व्यय िथा िैझक्षक उपिझब्ि ि आगामी वषयको िैझक्षक काययक्रमको सभबन्िमा जानकािी गिाउने,  
(ण)  गाउँपालिकावाट िोवकएको िेखा पिीक्षक माफय ि िेखा पिीक्षण गिाउने ,  

(ि)  ववद्याथी, झिक्षक, कमयचािी िथा अलििावकिाई ववद्याियको ववकास िथा पठनपाठन िफय   उत्प्ररेिि गने व्यवस्था 
लमिाउन,े 

(थ)  ववद्याथीिाई उपिब्ि गिाइएको छात्रवृझि िकम प्रदान गने,  

(द)  लनिीक्षकिे ववद्याियको चेक जाँच वा लनिीक्षण गदाय हाझजिी पझुस्िका वा ववद्यिुीय हाझजिीमा गयि जनाएकोमा 
त्यस्िा गयि िएका झिक्षक िथा कमयचािीको गयि िएका ददनको ििब कट्टी गने,  

(ि)  व्यवस्थापन सलमलिको सझचवािय ववद्यािय िवनमा िाख्न ेिथा ववद्याियको कागजपत्र ि अलििेख सिुझक्षि गने,  

(न)  स्थानीय िहसँग समन्वय गिी िैझक्षक ववकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गने, 

(प)  ववद्याियमा िझक्षि समूहका िालग वविेष प्रकृलिको िैझक्षक काययक्रम सञ्चािन गनय आवश्यक देझखएमा स्थानीय 
िह िथा स्थानीय झिक्षा िाखा माफय ि गने, 

(फ) वावषयक रुपमा ववद्याियका िालग आवश्यक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको खरिद योजना स्वीकृि गने, 

(ब)  ववद्याियको ववपद, जोझखम अवस्था िेखाजोखा गिी प्रिाव न्यूलनकिणका िालग कायययोजना बमोझजम कायायन्वयन 
गने,  

(ि)  ववद्याियको चि अचि सभपलिको संिक्षण ि सदपुयोग गने, 

(म)  आफ्नै स्रोिबाट लनयिु हनु ेझिक्षक िथा कमयचािीको सेवा, ििय िथा वविागीय कािबाहीिाई व्यवझस्थि गनय 
काययववलि बनाई झिक्षा सलमलिबाट स्वीकृि गिाई िाग ुगने, 

(य) गाउँपालिका, गाउँ झिक्षा सलमलि ि झिक्षा िाखािे ददएको लनदेिन अनरुूप काम गने । 

(ि) झिक्षक एवं कमयचािीिाई मापदण्ड बनाई पिुस्कृि गने 

(ि) ववद्याियको पढाई व्यवाहारिक, सीपमूिक, ि स्ििीय बनाउन प्रलिस्पिी िथा सहयोगी िलूमका खेल्ने  .   
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 व) प्रत्येक वषय ववद्याियका चन्दादािा ि अलििावकहरूको िेिा गिाई ववद्याियको अझघल्िो िैझक्षक वषयको आय, 

व्यय िथा िैझक्षक उपिझब्ि ि आगामी वषयको िैझक्षक काययक्रमको सभबन्िमा सावयजलनक पिीक्षण गिाउने,  
(२) व्यवस्थापन सलमलििे आफ्नो अलिकाि मध्ये आवश्यकिा अनसुाि केही अलिकाि व्यवस्थापन सलमलिको 
सदस्य–सझचविाई प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

३२. झिक्षक अलििावक संघ सभबन्िी व्यवस्था (१) प्रत्येक ववद्याियका झिक्षक ि अलििावकहरू सदस्य िहेको 
एक झिक्षक अलििावक संघ िहनेछ ।   

(२) व्यवस्थापन सलमलििे अलििावकहरूको िेिा गिाई सो सलमलिको अध्यक्ष, प्रिानाध्यापक िथा कझभिमा एक जना 
झिक्षक ि अलििावकहरू समेि िहने गिी बढीमा एघाि सदस्यीय झिक्षक–अलििावक संघको काययकािी सलमलि गठन 
गनुय पनेछ ।  

(३) स्रोि कक्षा सञ्चालिि ववद्याियमा उपदफा (२) बमोझजम झिक्षक अलििावक संघको काययकािी सलमलि गठन गदाय 
अपाङ्गिा िएका ववद्याथीका कझभिमा एक जना अलििावक हनु ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोझजम गदठि काययकािी सलमलिका सदस्यको पदावलि िीन वषयको हनुेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोझजमको काययकािी सलमलिको बैठक िीन मवहनामा कझभिमा एकपटक बस्नेछ ि सो सलमलिको 
बैठक सभबन्िी अन्य काययववलि काययकािी सलमलि आफैिे लनिायिण गिे बमोझजम हनुछे ।   

(६) उपदफा (२) बमोझजमको काययकािी सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछ : 
(क)  ववद्याियमा झिक्षकको गणुस्िि कायम गनयको िालग आवश्यक काम गने,   

(ख)  यस काययववलि बमोझजम ववद्याियिे िलु्क लनिायिण गिे नगिेको सभबन्िमा अनगुमन गने िथा सो 
सभबन्िमा ववद्याियिाई आवश्यक सिुाव ददने,  
(ग)  ववद्याियको िैझक्षक गलिववलिबािे लनयलमि जानकािी िाख्न े िथा सो सभबन्िमा झिक्षक, ववद्याथी ि 
अलििावक बीच लनयलमि अन्ििवक्रया गने ।  

(७) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन संस्थागि ववद्याियको व्यवस्थापन सलमलििे यस 
दफा बमोझजम झिक्षक अलििावक संघको काययकािी सलमलि गठन गदाय साि सदस्यमा नघटाई गनुय पनेछ । 

३३. वडा झिक्षा सलमलि सभबन्िी व्यवस्था (१) वडास्ििमा देहाए बमोझजमको वडा झिक्षा सलमलि गठन गनय सवकन े
छ । 

    (क) सभबझन्िि वडाको वडा अध्यक्ष       -संयोजक  

    (ख) वडा सलमलिका सदस्यहरु मध्येबाट वडा सलमलििे िोकेको एक जना   - सदस्य  

    (ग) ववद्यािय  व्यवस्थापन सलमलिका अध्यक्षहरु मध्ये बाट वडा सलमलििे िोकेको एक जना - सदस्य  

    (घ) ववद्याियका प्रिानाध्यापक मध्ये बाट गाउँ झिक्षा सलमलििे िोकेको दइु जना  - सदस्य  

    (ङ) वडा लित्रका झिक्षा प्रमेीहरुमध्येबाट वडा सलमलििे िोकेको एक जना सदस्य  - सदस्य  

    (च) सभबझन्िि वडाका वडा सझचब        - सदस्य सझचब    

(२) वडा झिक्षा सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुे छ । 

 (क) आफ्नो  वडाको िैझक्षक अलिवृविका िालग योजना िजुयमा ि समन्वय गने । 

 (ख) आफ्नो के्षत्रलित्र संचािन हनुे पिीक्षािाई मयायददि ि ियिवहि बनाउन सहयोग गने । 

 (ग) अलििावक , झिक्षक ि वविाथी बीच समन्वयकािी िलूमका लनवायह गने । 

 (घ) गाउँ झिक्षा सलमििे िोके बमोझजमका अन्य काययहरु गने । 

 (ङ) वडा झिक्षा सलमलििे आफ्नो बैठक संचािन िथा काययलबलि आफैिे लनिायिण गने छ ।          
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परिच्छेद- ६ 

पाठ्यक्रम िथा पिीक्षा संचािन ि समन्वय 

३४. पाठ्यक्रम ि पाठ्यसामाग्री : (१) स्थानीय िहका ववद्याियहरुमा पठन पाठन हनु े पाठ्यक्रम मन्त्राियिे 
लनिायिण गिे वमोझजम हनुेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपिब्ििाको सलुनिि गनय काययपालिकािे आवश्यक कायययोजना वनाई 
िाग ुगनेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्िक,  पाठयसामग्रीमा सिुाि िथा नयाँ पाठ्यक्रमको लनमायण गनय आवश्यक देझखएमा 
झिक्षा िाखाको प्रलिवेदनको आिािमा झिक्षा सलमलििे काययपालिकािाई लसफारिस गने ि काययपालिकाको लनणयय 
गिी मन्त्राियमा अनिुोि गने ।  

३५.पिीक्षा संचािन िथा समन्वय सलमलि : (१) गाउँपालिकाको ववद्याियहरुमा पिीक्षा संचािन िथा समन्वयको िालग 
देहायको एक पिीक्षा संचािन िथा समन्वय सलमलि िहनछे । 

(क) झिक्षा सलमलिको अध्यक्ष                                                     –अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि                                                     –सदस्य  

(ग) झजल्िा प्रिासन कायायियको अलिकृि प्रलिलनिी                                      –सदस्य  

(घ) प्रमखु, सभवन्िीि स्थानीय िहमा िहेको प्रहिी कायायिय                                   –सदस्य  

(ङ) प्रमखु, सभवन्िीि स्थानीय िहमा िहेको िसस्त्र  प्रहिी बि                                 –सदस्य 

(च) झिक्षा अलिकृि/ वव.लन/श्रोि व्यझि                                         –सदस्य सझचव  

(२) पिीक्षा  संचािन िथा समन्वय सलमलिको बैठक सभबन्िी काययववलि सो सलमलि आफैिे लनिायिण गिे 
बमोझजम हनुेछ । 

(३) स्थानीय िहको के्षत्रलिकाि वावहिको िैझक्षक िहको पिीक्षा संचािन गनय सभवन्िीि लनकायवाट िएको 
व्यवस्था वमोझजम  सलमलििे सहजीकिण ि समन्वय गनेछ । 

(४) कक्षा ५ ि कक्षा ८ को पिीक्षा संचािन काययपालिकाबाट स्वीकृि मापदण्ड वमोझजम सलमलििे गनेछ ।  

(५) उपदफा ३ ि ४ वाहेकको कक्षाहरुको पिीक्षा संचािन सलमलििे लनिायिण गिेको मापदण्ड वमोझजम 
ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको लनदेिनमा प्रिानाध्यापकिे गनेछ ।  

३६. संस्थागि ववद्याियिे पिीक्षा िलु्क बापिको िकम जभमा गनुय पनेिः (१) दफा ३४ को ४ वमोझजम पिीक्षा 
गदाय झिक्षा सलमलििे िोके वमोझजमको िलु्क सभवन्िीि संस्थागि ववद्याियिे स्थानीय संझचि कोषमा जभमा 
गनुय पनेछ ।  

(२) संस्थागि ववद्याियिे िोवकएको िझजिेिन, पिीक्षा िथा प्रमाणपत्र बापिको ववद्याथीहरुबाट लिएको िलु्क पिीक्षा    
संचािन गने लनकायको खािामा जभमा गिी त्यसको जानकािी सभबझन्िि लनकायिाई ददन ुपनेछ । 

३७. अनौपचारिक झिक्षा, दिु झिक्षा, समावेिी झिक्षा, लनिन्िि झिक्षा, खिुा झिक्षा िथा बैकझल्पक िैझक्षक काययक्रमको 
संचािन काययपालिकािे मन्त्राियवाट िएको व्यवस्थासगँ िादाभयिा कायम हनु े गिी आवश्यक काययववलि 
वनाई गनेछ। 

  

३८. िैझक्षक गणुस्िि पिीक्षण सभबन्िी व्यवस्था :  (१) गाउँसिािे वावषयकरुपमा झिक्षाको गणुस्िि मापन गिी 
सिुािको िालग काययपालिकािाई लनदेिन ददनेछ । झिक्षा मन्त्राियिे बनाएको गणुस्ििको खाका ि पाठयक्रम 
ववकास केन्रिे बनाएको पाठयक्रमिाई मूि आिाि मानु्न पने छ । 
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(२) गाउँसिािे आफू मध्येवाट एक जना सदस्यिाई झिक्षाको गणुस्िि मापन गनय िगाई सोको प्रलिवेदन 
बावषयक रुपमा सिा समक्ष पेि गनय िोक्नछे । 

(३) उपदफा (२) वमोझजम िोवकएको सदस्यिे प्रमखु प्रिासकीय अलिकृिसँग समन्वय गिी गणुस्िि मापन 
ि प्रलिवेदन ियाि गनेछ । 

(४) गणुस्िि मापन ि प्रलिवेदन ियािीको ववलि ि ढाँचा उपदफा २ वमोझजम िोवकएको सदस्य आफैिे 
लनिायिण गिे वमोझजम हनुेछ । 

(५) गणुस्िि मापन ि प्रलिवेदन िैझक्षक ित्र िरुु हनु ुिन्दा दईु मवहना अगालड पेि िई सक्न ुपनेछ । 

 

परिच्छेद-७ 

प्रािझभिक बाि झिक्षा सभबन्िी व्यवस्था 
३९. प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र स्थापनािः (१) कुनै संस्थािे प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र स्थापना गनय चाहेमा 

अनमुलिको िालग सभबझन्िि वडा कायायियमा अनसूुची -९ बमोझजमको ढाँचामा लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन पनय आएमा त्यस्िो लनवेदनका सभबन्िमा आवश्यक जाँचबिु गदाय 
लनवेदकिाई प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र स्थापना गनय गाउँ काययपालिकािे िोकेको मापदण्ड िथा 
प्रवक्रया वमोझजम अनमुलि ददन मनालसब देझखएमा आवश्यक ििय िोकी अनसूुची -१० बमोझजमको 
ढाँचामा अनमुलि ददन वडा सझचविे वडा सलमलि समक्ष पेि गनेछ ।  

िि स्थानीय िहिाई आलथयक दावयत्व पने गिी यस्िो केन्र खोलिने िएमा गाउँ काययपालिकाको 
अनमुलि लिन ुपनेछ ।    

(३) उपदफा (२) वमोझजम पेि हनु आएमा वडा सलमलिको लनणययमा वडा सझचविे अनमुिी ददनछे ।   

(४) कुनै संस्थािे उपदफा (२) बमोझजम िोवकएको ििय अनरुूप प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र सञ्चािन नगिेमा 
वडा अध्यक्षिे त्यस्िो केन्रिाई ददएको अनमुलि जनुसकैु बखि िद्द गनय सक्नेछ ।   

४०. प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र स्थापना गनय चावहने पूवायिाि : प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र स्थापना गनयको िालग 
देहायका पूवायिाि पिुा गिेको हनु ुपनेछ : 
(क)  फिावकिो, खिुा ि सिुझक्षि िवन िएको,    
(ख) िवन बाहेक कझभिमा आिा िोपनी के्षत्रफि िएको   

(ग)  बाि उद्यानको व्यवस्था िएको,  
(घ) सफा ि स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था िएको, 
(ङ) िौचाियको िाम्रो व्यवस्था िएको,  
(च) बाि बालिकाको हेिचाह गने आयाको व्यवस्था िएको ।   

४१. स्वीकृि पाठ्यक्रम प्रयोग गनुयपने: प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम ववकास केन्रबाट स्वीकृि पाठ्यक्रम 
प्रयोग गनुय पनेछ ।  

 

परिच्छेद-८ 

ववद्याथी संख्या, िनाय ि कक्षा चढाउने व्यवस्था 
४२. ववद्याथी संख्यािः (१) सामदुावयक ववद्याियको प्रत्येक कक्षामा ववद्याथी संख्या सामान्यिया उपत्यका िथा ििाई, 

पहाड ि वहमािी के्षत्रमा क्रमििः पचास, पैंिािीस ि चािीस हनु ुपनेछ ।   
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(२) संस्थागि ववद्याियको प्रत्येक कक्षामा ववद्याथी संख्या सामान्यिया न्यूनिम बाइस, अलिकिम चौवािीस ि 
औसि िेिीस हनु ुपनेछ ।   

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन वविषे झिक्षा ददने ववद्याियको प्रत्येक 
कक्षामा िहने ववद्याथी संख्या झिक्षा सलमलििे िोके बमोझजम हनुेछ ।   

(४) कुनै कक्षामा उपदफा (१) मा िेझखए िन्दा बढी ववद्याथी िएमा ववद्याियिे व्यवस्थापन सलमलिको 
अनमुलि लिई त्यस्िो कक्षाको अको वगय (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोझजम कक्षामा वगय खोल्न आवश्यक पूवायिािको व्यवस्था व्यवस्थापन सलमलि ि ववद्याियिे 
लमिाउन ुपनेछ ।  

४३. िनाय सभबन्िी व्यवस्था : (१) ववद्याथीिे ववद्याियमा िनाय हनुको िालग देहाय बमोझजमको  प्रमाणपत्र पेि गनुय 
पनेछ : 

(क) कक्षा नौ मा िनाय हनुको िालग आिािििू िहको अझन्िम पिीक्षामा उिीणय गिेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघािमा िनाय हनुको िालग कक्षा दिको पिीक्षा उिीणय गिेको प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा िनाय हनुको िालग ववद्याियिे लिने वावषयक पिीक्षाको 
िब्िाङ्क ि स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ।  

(२) ववद्याियिे िैझक्षक ित्रको बीचमा वा वावषयक पिीक्षा उिीणय निएका ववद्याथीिाई स्थानान्ििण प्रमाणपत्र 
लिई आए पलन अध्ययनिि कक्षािन्दा मालथल्िो कक्षामा िनाय गनुय हुदैँन ।  

(३) ववद्याियको एक िहमा िनाय िएको ववद्याथीिे सोही ववद्याियको मालथल्िो कक्षामा पनुिःिनाय गनुयपने छैन।   

(४) ववद्याथीिे पवहिो पटक ववद्याियमा िनाय हनु आउँदा सािािणिया आफ्नो अलििावकिाई साथमा लिई 
आउन ुपनेछ ।  

(५) ववद्याियिे ववद्याथी िनाय गदाय लनिःिलु्क झिक्षाको प्रयोजनको िालग अलििावकको नाम, ठेगाना समेिका 
ववविण माग गिी िाख्न ुपनेछ । 

 (६) पाँच वषय उमेि पिुा निएकािाई एक कक्षामा िनाय ि चौि बषय उमेि पिुा निएकािाई माध्यलमक िह 
उिीणय पिीक्षामा समावेि गरिने छैन । 

४४. ववद्याियमा िनाय निई अध्ययन गने व्यझिको पिीक्षा सभबन्िी व्यवस्था : (१) झिक्षा िाखािे ववद्याियमा 
िनाय निई लनजी रूपमा अध्ययन गिेको व्यझििाई ववद्याियिे लसफारिस गिेको लनजको क्षमिा ि स्ििको 
आिािमा ववद्याियबाट लिइने कक्षा आठसभमको वावषयक पिीक्षामा सामेि हनुको िालग िनाय गनय आवश्यक 
व्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोझजम पिीक्षा ददन चाहने व्यझििे झिक्षा िाखािे िोकेको ववद्यािय ि समयमा सो 
कायायियिे िोकेको िलु्क बिुाई पिीक्षा फािाम िनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम पिीक्षा ददन चाहने व्यझििे जनु कक्षाको वावषयक पिीक्षा ददन चाहेको हो सो िन्दा 
दईु कक्षा ििसभमको ववद्याियबाट लिइएको वावषयक पिीक्षा उिीणय गिेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(४) मालथ जे सकैु िेझखएिा पलन खिुा वा बैकझल्पक ववद्याियमा पढेका ववद्याथीको पिीक्षा सभबन्िी व्यवस्था 
संघीय झिक्षा मन्त्राियिे िोके बमोझजम हनुछे ।  

४५. स्थानान्ििण प्रमाणपत्र सभबन्िी व्यवस्थािः (१) कुनै ववद्याथीिे स्थानान्ििण प्रमाणपत्र लिन ुपिेमा अलििावकको 
लसफारिस सवहि ववद्यािय छाड्न ुपिेको यथाथय ववविण खिुाई प्रिानाध्यापक समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन कक्षा दि ि बाह्रमा अध्ययन गने ववद्याथीिाई 
स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददइन ेछैन ।  
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िि देहायका अवस्थामा िैझक्षक ित्र सरुु िएको दईु मवहनालित्र स्थानान्ििण िई आउन े ववद्याियको 
लसफारिसमा झिक्षा िाखाको सहमलि लिई स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददन सवकनेछ : 
(क)  स्थानान्ििण हनुे ववद्याथीको अलििावक कमयचािी िहेछ ि लनजको अन्यत्र सरुवा िएमा,  
(ख)  अलििावकिे बसाई सिाई गिेको प्रमाण पत्र पेि गिेमा   

(ग)  ववद्याथी वविामी िएको कािणिे सोही स्थानमा िाख्न नहनुे िनी प्रचलिि कानून बमोझजम स्वीकृि 
झचवकत्सकिे लसफारिस गिेमा, वा 

(घ)  अन्य कुनै मनालसव कािणिे ववद्याथी अन्यत्र स्थानान्ििण हनु ुपिेमा। 

(३) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन पनय आएमा प्रिानाध्यापकिे आिािििू िहको ववद्याथीको हकमा लनिःिलु्क 
ि माध्यलमक िहको ववद्याथीको हकमा झिक्षा सलमलििे िोके बमोझजमको  िलु्क लिई साि ददनलित्र स्थानान्ििण 
प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।   

(४) प्रिानाध्यापकिे उपदफा (३) बमोझजमको अवलिलित्र स्थानान्ििण प्रमाणपत्र नददएमा सभबझन्िि ववद्याथीिे 
स्थानीय झिक्षा अलिकृि समक्ष उजूिी ददन सक्नछे ि त्यसिी उजूिी पनय आएमा झिक्षा अलिकृििे जाँचबिु 
गिी स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददन उपयिु देखेमा प्रिानाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददन 
लनदेिन ददनेछ ।  

(५) सक्कि स्थानान्ििण प्रमाणपत्र हिाएमा वा नष्ट िएमा सभबझन्िि ववद्याथी वा लनजको अलििावकिे 
प्रलिलिवपको िालग त्यसको व्यहोिा खिुाई सभबझन्िि ववद्याियमा लनवेदन ददन सक्नछे ि त्यसिी पनय आएको 
लनवेदन मनालसव देझखएमा प्रिानाध्यापकिे लनवेदकिाई स्थानान्ििण प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप ददनेछ ।  

(६) ववद्याियिे कुनै ववद्याथीिाई आफूिे अध्यापन नगिाएको कक्षाको स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्िो 
प्रमाणपत्र ददने प्रिानाध्यापकिाई कानून बमोझजम कािबाही गरिनेछ ि त्यसिी ददएको स्थानान्ििण प्रमाणपत्र 
िद्द हनुेछ ।  

(७) संस्थागि ववद्याियको हकमा ववद्याथीिे जनु मवहनामा स्थानान्ििण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मवहनासभमको 
मालसक पढाई िलु्क ि अन्य दस्ििु सोही ववद्याियमा बिुाउन ुपनेछ । ववद्याथीिे िामो लबदा (वावषयक जाडो 
वा गमीको लबदा) को अझघल्िो मवहनामा स्थानान्ििण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो लबदाको िलु्क ि अरु दस्ििु 
सोही ववद्याियमा बिुाउन ुपनेछ ।  

(८) ववद्याियिे ववद्याथीिाई स्थानान्ििण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाउने ववद्याथी वा लनजको अलििावकको 
रििपूवयकको ििपाई गिाउन ुपनेछ ।  

४६. स्िि ववृिको िालग िनाय हनु चाहन े ववद्याथीिाई िनाय गनुयपने: कक्षा दि ि कक्षा बाह्रमा स्िि वृवि गने 
उद्देश्यिे ववद्याथी पनुिः सोही ववद्यािय ि कक्षामा अध्ययन गनय आएमा ववद्याियिे त्यस्िो ववद्याथीिाई िनाय गनुय पनेछ 
।  

४७. वावषयक पिीक्षा नददन ेववद्याथीिाई कक्षा चढाउने सभबन्िी व्यवस्था : कुनै ववद्याथी वविामी पिी वा लनजको 
काबू बावहिको परिझस्थलिको कािण लनजिे वावषयक पिीक्षा ददन नसकेको सभबन्िमा लनजको अलििावकिे 
त्यसको प्रमाण सवहि लनवेदन ददएमा प्रिानाध्यापकिे सो सभबन्िमा जाँचबिु गदाय लनवेदनको व्यहोिा मनालसव 
देझखएमा ववद्याियमा िएको अलििेखबाट त्यस्िो ववद्याथीिे अन्य पिीक्षामा िाम्रो गिेको देखेमा आवश्यकिा 
अनसुाि मखु्य मखु्य ववषयको पिीक्षा लिई सो ववद्याथीिाई कक्षा चढाउन सक्नेछ ।  

िि,   

(१)  िैझक्षक ित्र सरुु िएको एक मवहनापलछ कुनै ववद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन ।  

(२)  कक्षा नौ ि एघािमा कुनै ववद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन ।  
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४८. कक्षा चढाउने सभबन्िी अन्य व्यवस्था : असािािण प्रलििा िएका ववद्याथीिाई प्रिानाध्यापकिे सो कक्षामा 
अध्यापन गने झिक्षकहरूको लसफारिसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नछे ।िि कक्षा नौ ि एघािमा कक्षा 
चढाउन सवकने छैन ।  

४९. िैझक्षक ित्र, िनाय गने समय ि काम गने ददन : (१) ववद्याियको िैझक्षक ित्र प्रत्येक वषयको वैिाख एक 
गिेदेझख प्रािभि िई चैत्र मसान्िसभम कायम िहनेछ ।  

(२ )  उपदफा (१) ि (२) मा जनु सकैु कुिा िेझखएको िए िापलन कक्षा एघाि ि बाह्रको हकमा िैझक्षक 
ित्र श्रावण मवहनावाट सरुु हनुेछ ।  

(३) ववद्याियिे िैझक्षक ित्र सरुु िएको लमलििे सामान्यिया एक मवहनालित्र नयाँ ववद्याथी िनाय लिई सक्न ु
पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोझजमको अवलि नघाई कुनै ववद्याथी िनाय हनु आएमा ववद्याियिे त्यस्िो ववद्याथीको 
अध्ययनको स्िि पिीक्षण गदाय लनजिे सो कक्षामा िनाय िई वावषयक पिीक्षा उिीणय गनय सक्न ेदेझखएमा त्यस्िो 
ववद्याथीिाई अको एक मवहनासभम िनाय गनय सवकनेछ ।  

(५) कुनै पलन ववद्याियिे िैझक्षक ित्र सरुु निई ववद्याथी िनाय गनुय गिाउन ुहदैुन ।  

िि कक्षा एकको उमेि समूह िन्दा कम उमेि िएका बािबालिकाको हकमा िैझक्षक ित्र प्रािभि हनुिुन्दा 
पन्र ददन अगावै प्रािझभिक बाि झिक्षामा िनायको कायय गनय वािा पने छैन ।   

(६) ववद्याियको एक िैझक्षक ित्रमा काम गने ददन अध्यापन समय कझभिमा दईुसय बीस ददन हनुछे ।  

(७) सामदुावयक ववद्याियको प्रिानाध्यापकिे हप्ताको कझभिमा बाह्र, सहायक प्रिानाध्यापकिे हप्ताको कझभिमा 
अठाि ि झिक्षकिे हप्तामा कझभिमा छब्बीस कक्षा अध्यापन गिाउन पनेछ ।  

(८) िौलिक पूवायिाि पिुा गनय नसकेका ववद्याियिे िोवकएको पाठ्यिािमा नघट्न ेगिी ववद्याथी संख्याको 
आिािमा एकै ददनमा एकिन्दा बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनय सक्नछे ।  

िि कक्षा सञ्चािन गदाय आिािििू िह वा माध्यलमक िहका कक्षाहरु एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािन गनुय 
पनेछ । 

५०. ववद्यािय ववदा सभवन्िमा (१) नेपाि सिकाििे िोकेको सावयजलनक लबदासंग िादाभयिा कायम हनुे गिी गाउँ  
ि झिक्षा अलिकृििे झिक्षा सलमलिको सहमलिमा ववद्याियमा सावयजलनक ववदा लनिायिण गनय सक्नेछ । 

(२) झिक्षा िाखाको लनदेिनमा एक िैझक्षक ित्रमा वहउँदे लबदा वा वषे लबदा वा दवैु गिी वढीमा पैंिािीस 
ददन ववद्यािय ववदा ददन सवकनेछ ।   

(३) व्यवस्थापन सलमलििे एक िैझक्षक ित्रमा थप पाँच ददनसभम स्थानीय लबदा ददई ववद्यािय ववदा गनय 
सक्नेछ ।  

(४) यस दफामा िेझखएदेझख बाहेक अन्य ददन ववद्यािय बन्द गिेमा प्रिानाध्यापकिाई वविागीय कािबाही 
गरिनेछ । 

 
 

परिच्छेद-९ 

प्रिानाध्यापक ि झिक्षकको लनयझुि िथा काम, कियव्य ि अलिकाि 

५१. प्रिानाध्यापक सभबन्िी व्यवस्था : (१) प्रत्येक ववद्याियमा ववद्याियको प्राझज्ञक िथा प्रिासकीय प्रमखुको रूपमा 
काम गनय स्वीकृि दिबन्दीमा नवढ्ने गिी एक प्रिानाध्यापकको पद िहनछे ।  



23 

@ -s_ dfWolds txdf k|wfgfWofks x'g :gftsf]Tt/ pkflw k|fKt ;f]xL txsf] :yfoL lzIfs 

x'g'kg]{ 5 . सोही िहको :yfoL lzIfs :gftsf]Tt/ of]Uotf k|fKt gePdf :gfts of]Uotf k|fKt सोही 
txsf :yfoL झिक्षक, ;f] gePdf ;DalGwt b/aGbLsf c:yfoL lzIfs, सो पलन निएमा िाहि झिक्षक 

dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df ufउँ sfo{kflnsfaf6 k|wfgfWofks lgo'lQm 

ul/g]5 . 

-v_ cfwf/e"t txdf k|wfgfWofks x'g :gfts pkflw k|fKt :yfoL lzIfs x'g'kg]{5 . :yfoL 

lzIfs of]Uotf k|fKt gePdf :gfts of]Uotf k|fKt lzIfs dWo]af6 Joj:yfkg ;ldltsf] 

l;kmfl/;df ufpF sfo{kflnsfaf6 k|wfgfWofks lgo'lQm ul/g]5 . 

-u+_ :yfoL lzIfs gePsf] s'g} cg'dlt k|fKt ljBfnodf dflyNnf] txsf] lzIfs k|= c= 

x'g] छ . 

-3_ k|wfgfWofks x'g klxn] :yfoL, gePdf c:yfoL / ;f] klg gePdf /fxt b/aGbLdf 

sfo{/t lzIfsn]  k|fyldstf kfpg] छ .  

ª_ Ps} txdf Ps} k6s lgo'[Qm lzIfs ePsf] eP of]Uotfsf] >]0fLsf] cfwf/df, ;f] klg 

a/fa/ eP tNnf] txsf] :yfoL kbdf klxnf] lgo'lQmnfO{ cfwf/ dflgg] छ . 
r_ h'g txsf] k|=c= x'g] xf] ;f]xL txsf] b/aGbLdf klxnf] lgo'[Qm जेष्ठ lzIfs g} k|=c= x'g 

of]Uo dflgg] छ . 
5_ k|=c=x'g of]Uo JolQmn] ufउँ lzIff ;ldltdf lgj]bg ददएमा ufउँ lzIff ;ldltn] lgj]bg 

dgfl;a b]v]df lghnfO{ k|= c= lgo'Qm ug]{5 .  

h_k|wfgfWofkssf] cjlw kfFr jif{sf] x'g]5 . lgh k'g: ;f] kbdf lgo'Qm x'g ;Sg]5g\ . 

#_ k|=c=n] ;Gtf]ifhgs ?kdf sfd u/]sf] gkfOPdf ufp झिक्षा सलमलिको लसफारिसमा काययपालिकािे जनुसकैु 
बखि हटाउन सक्नछेिः— 
(क) लनजको आचिण खिाब िहेमा, 
(ख) ऐन लनयम िथा यस काययववलि ववपिीिको कुनै काम गिेमा, 
(ग)   लनजिे काययसभपादन सभिौिा बमोझजम काम गनय नसकेमा वा लनजको काम सन्िोषजनक निएमा, 
(घ)  ववद्याियको चि अचि सभपलि वहना लमना गिेमा , 

($ सामदुावयक ववद्याियको कुनै प्रिानाध्यापकिाई उपदफा (#) बमोझजमको आिािमा पदबाट हटाउन ुपने िएमा 
झिक्षा अलिकृििे त्यस्िो आिाि ववद्यमान िए /निएको सभबन्िमा जाँचबिु गिी गिाई प्रलिवेदन लिनेछ ि 
त्यस्िो प्रलिवेदनबाट प्रिानाध्यापकिाई हटाउन ुपने देझखएमा पदबाट हटाउन गाउँ काययपालिका समक्ष आफ्नो 
िाय सवहि पेि गनुय पनेछ ।   

(५) उपदफा ($) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन सो उपदफा बमोझजम प्रिानाध्यापकिाई पदबाट हटाउन ु
अझघ लनजिाई सफाई पेि गने मौकाबाट वझञ्चि गरिने छैन ।  

(^) बहािबािा झिक्षकमध्येबाट छनौट िएको प्रिानाध्यापकिाई उपदफा (#) को खण्ड (क) वा (ख) बमोझजमको 
आिािमा हटाएको अवस्थामा लनजिाई ऐन,लनयम िथा यस काययववलि बमोझजम वविागीय कािबाही समेि गरिनेछ। 

(&) सामदुावयक ववद्याियको प्रिानाध्यापक ववदामा बसेमा वा कुनै कािणिे प्रिानाध्यापकको पद रिि िएमा 
प्रिानाध्यापक उपझस्थि निएसभम वा प्रिानाध्यापकको पदपूलिय निएसभमका िालग सो ववद्याियमा काययिि 
झिक्षकहरुमध्ये मालथल्िो शे्रणीका वरिष्ठ स्थायी झिक्षकिे लनलमि प्रिानाध्यापक िई काम गनेछ ।  

(*) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन संस्थागि ववद्याियको व्यवस्थापन सलमलििे यस 
काययववलि बमोझजम योग्यिा पगेुको व्यझििाई प्रिानाध्यापकको लनयझुि गदाय छुटै्ट प्रवक्रया लनिायिण गिी लनयझुि गनय 
सक्नेछ ।  
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(() यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन यो दफा प्रािभि हुँदाको बखि काययिि प्रिानाध्यापक 
उपदफा (२) बमोझजम अको प्रिानाध्यापक लनयझुि निएसभम त्यस्िो पदमा कायमै िहन सक्नेछ । 

५२. प्रिानाध्यापकको काम, कियव्य ि अलिकाि : प्रिानाध्यापकको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुे: 
(क) ववद्याियमा िैझक्षक वािाविण, गणुस्िि ि अनिुासन कायम िाख्न,े  

(ख)  ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीहरूसँग समन्वय गिी झिक्षक, कमयचािी, ववद्याथी ि अलििावकहरू 
बीच पािस्परिक सहयोगको वािाविण लसजयना गने,  

(ग) ववद्याियमा अनिुासन, सच्चरित्रिा, झिष्टिा कायम गनय आवश्यक काम गने,  

(घ)  झिक्षकहरूसँग पिामिय गिी ववद्याियमा कक्षा सञ्चािन सभबन्िी काययक्रम ियाि गने िथा त्यस्िो 
काययक्रम बमोझजम कक्षा सञ्चािन िए /निएको लनिीक्षण गने,  

(ङ)  ववद्याियमा सिसफाई, अलिरिि वक्रयाकिाप आददको प्रबन्ि गने, गिाउने,  
(च) ववद्याियको प्रिासलनक काययको सञ्चािन िथा लनयन्त्रण गने,  

(छ)  ववद्याियमा ववद्याथी िनाय गने िथा पिीक्षा सञ्चािन गिाउने,  
(ज)  ववद्याथीिाई स्थानान्ििण िथा अन्य प्रमाणपत्र ददने,  
(ि) ववद्याियमा िए गिेका महत्वपूणय काम कािबाहीको अलििेख िाख्न,े  

(ञ)  कुनै झिक्षक वा कमयचािीिे जानी जानी वा िापिवाहीसाथ कुनै काम गनायिे ववद्याियिाई हानी 
नोक्सानी पनय गएमा त्यस्िो हानी नोक्सानीको िकम ििबबाट कट्टा गिी असिु गने,  

(ट)  ववद्याियिे आफ्नै स्रोिमा लनयिु गिेका झिक्षक वा कमयचािीिे पदीय झजभमेवािी पिुा नगिेमा 
व्यवस्थापन सलमलिको लसफारिस बमोझजम अवकाि िगायिका अन्य वविागीय कािबाही गने,   

(ठ) झिक्षक ि कमयचािीिाई ददइएको सजायको अलििेख िाख्न े िथा त्यस्िो अलििेख स्थानीय झिक्षा 
अलिकृि  िथा लनिीक्षकिे हेनय चाहेमा देखाउने,  

(ड)  झिक्षक िथा कमयचािीहरूको आचिण ि कायय सभपादन सभबन्िी प्रलिवेदन स्थानीय झिक्षा िाखा िथा 
व्यवस्थापन सलमलिमा पेि गने,  

(ढ)  झिक्षक वा कमयचािीिाई सजाय वा पिुस्काि ददने सभबन्िमा व्यवस्थापन सलमलि िथा स्थानीय झिक्षा 
िाखामा लसफारिस गने, 

(ण) गाउँ  काययपालिकाबाट स्थायी लनयझुि एवं पदस्थापन िई आएका झिक्षकिाई हाझजि गिाई ववषय ि 
िह अनसुािको कक्षा झिक्षणमा खटाउने,   

(ि) मवहनामा कझभिमा एक पटक झिक्षक िथा कमयचािीहरूको बैठक बोिाई ववद्याियको प्राझज्ञक, िौलिक 
ि िैझक्षक प्रिासन सभबन्िी ववषयमा छिफि गिी त्यसको अलििेख िाख्न,े 

(थ) गाउँपालिकाबाट पूवय स्वीकृलि लिई अलि आवश्यक िएका ववषयमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको 
लनणयय गिाई ववद्याियको स्रोिबाट ििब ििा खाने गिी झिक्षकको पद कायम गिी सो अनसुाि पद 
स्वीकृलि िएका ववषयका झिक्षकको यस काययववलिमा व्यवस्था िए बमोझजमको प्रवक्रया अपनाई पदपूिी 
गिी किािमा लनयिु गने ि यसिी लनयझुि िएका झिक्षक िथा कमयचािीहरूको ििब सभबन्िी 
प्रलिवेदन पारिि गनय व्यवस्थापन सलमलिमा पेि गने,  

 (द) ववद्यािय िवन िथा छात्रावासको हािालित्र कुनै वकलसमको अवाझ्न्छि वक्रयाकिाप हनु नददन,े 

  

(ि)  ववद्याियको प्रिावकािी संचािनको िालग वावषयक कायययोजना बनाई व्यवस्थापन सलमलिबाट पारिि 
गिी कायायन्वयन गने, गिाउन,े  
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(न)  ववद्याियमा अध्ययन, अध्यापन सभबन्िी मालसक, तै्रमालसक, अिय-वावषयक िथा वावषयक काययक्रम बनाई 
कायायन्वयन गने, गिाउने, ववद्याियमा मालसक, तै्रमालसक, अियवावषयक िथा वावषयक पिीक्षा संचािन गिी 
सोको प्रलिवेदन व्यवस्थापन सलमलि समक्षा पेि गने । 

(प) झिक्षक वा कमयचािीिाई िालिममा पठाउन व्यवस्थापन सलमलिबाट अनमुोदन गिाई स्थानीय झिक्षा 
िाखामा पठाउने गिी सोको प्रलिवेदन व्यवस्थापन सलमलि समक्ष पेि गने । 

(फ)  ववद्याियमा नेपाि सिकािबाट स्वीकृि पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िक िाग ुगने, 

(ब)  व्यवस्थापन सलमलििे ददएको लनदेिन िथा आफूिे पाएको अलिकाि बमोझजम िकम खचय गने ि आय 
व्ययको वहसाब िाख्न ेिथा िाख्न िगाउने,  

(ि)  ववद्याियमा सञ्चािन हनुे आवलिक पिीक्षा लनयलमि िथा मया्यददि ढङ्गबाट सञ्चािन गने गिाउने,  
(म)  कुनै झिक्षकिे अध्यापन गिेको ववषयमा िगािाि िीन वषयसभम पन्र प्रलििि िन्दा बढी ववद्याथी 

असफि िएमा वा कुनै झिक्षकिे िापिवाही वा अनिुासनहीन काम गिेमा त्यस्िो झिक्षकको दईु 
वषयसभम ििब बवृि िोक्का गने िथा अस्थायी , िाहि ि किािमा िहेका झिक्षकहरुको हकमा २ 
वषयसभम ििव स्केि गरिने छैन। 

(य)  ववद्याियमा दफा ४९ को उपदफा ७ बमोझजमको कक्षा लिने िथा झिक्षकिाई लिन िगाउने,  
(ि)  स्वीकृि दिवन्दीमा काययिि झिक्षक िथा कमयचािीको ििवी प्रलिवेदन पारिि गनय झिक्षा िाखामा 

पठाउने,  
(ि)   ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीहरूको काम, कियव्य िोक्ने,  
(व) झिक्षा िाखा िथा व्यवस्थापन सलमलििे ददएका लनदेिन पािन गने, गिाउने,  
(ि) ववद्याियको िैझक्षक प्रगलि सभबन्िी ववविण िथा िथ्यांक मन्त्राियद्वािा लनिा्यरिि ढाँचा ि समयलित्र 

लनिीक्षकद्वािा प्रमाझणि गिाई स्थानीय झिक्षा िाखामा पठाउन,े  

(ष)  ववद्याियको आफ्नो स्रोिबाट खचय बेहोने गिी लनयिु िएका झिक्षकहरूको कायय सभपादन मूल्याङ्कन 
फािाम ििी व्यवस्थापन सलमलिमा पेि गने, 

(स)  ववद्याियमा काययिि झिक्षक िथा कमयचािीको सभपलि ववविण फािाम लनिा्यरिि समयमा िनय िगाई 
ववद्याियमा दिाय गिी झिक्षा िाखा माफय ि झिक्षक वकिाबखानामा पठाउने, 

(ह) ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीबाट कट्टी गिेको कमयचािी सञ्चयकोष, नागरिक िगानी कोष, बीमा, 
सामाझजक सिुक्षाकोषको िकम सभबझन्िि लनकायमा पठाउन िगाउने, 

(क्ष)  व्यवस्थापन सलमलिबाट स्वीकृि खरिद योजना अनसुाि मािसामान िथा सेवा खरिद गने । 

(त्र) प्रिानाध्यापक स्थानीय िह, अलििावक एवं ववद्याथीप्रलि झजभमेवाि हनुछे , यसका िालग : 
१) अलििावक एवं ववद्याथीको ववचाि सवेक्षण गने,  

२) प्रचलिि मापदण्डको पािना एवं गणुस्ििीय झिक्षाको िालग ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि ि प्रिानाध्यापकिे 
झिक्षा  अलिकृिसँग काययसभपादन किाि गिे बमोझजम प्रचलिि मापदण्डको पािना एवं गणुस्ििीय झिक्षा 
प्रत्याििू गनुयपने, 

३) झिक्षक एवं कमयचािीिाई  प्रिानाध्यापकप्रलि झजभमेवाि बनाउन िथा गणुस्ििीय झिक्षाका िालग गाउँ  

झिक्षा सलमलि ि झिक्षा अलिकृििे प्रचलिि कानून बमोझजम ददएका लनदेिन पािना गिाउन िथा अपेझक्षि 
िैझक्षक उपिझव्िका िालग झिक्षकहरुसँग काययसभपादन किाि गनुय पनेछ , 

४. ववद्याियको िौगोलिक के्षत्रलित्रका टुहिुा, अिपत्र पिेका ि बेसहािा, वविेष आवश्यकिा िएका िथा अलि 

ववपन्निामा पिी ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडेका बािवालिकािाई काययपालिका माफय ि छात्रबझृि 
वा वविषे व्यवस्था गिी वा लनजका अलििावक वा संिक्षकिाई संिाई वािवालिकािाई  ववद्याियमा ल्याउन ु 
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प्रिानाध्यापकको झजभमेवािी हनुेछ।ववद्याथीिाई अपेझक्षि िैझक्षक उपिझव्ि हालसि हनुे गिी लसकाउने ि 
वटकाउने  दावयत्व प्रिानाध्यापक ि झिक्षकहरुको हनुेछ, 
५. ववद्याियको प्राझज्ञक नेितृ्व िथा  प्रवियननात्मक कायय गने । 

५३ . सहायक प्रिानाध्यापक सभबन्िी व्यवस्थािः माध्यलमक िहको प्रिानाध्यापकिाई सहयोग k'¥ofpg ववद्याियमा 
काययिि माध्यलमक िहका झिक्षक मध्येबाट ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलििे एकजनािाई सहायक प्रिानाध्यापक 
िोक्न सक्नछे । 

५४. ववद्यािय सहयोगी सभबन्िी व्यवस्था : ववद्यािय सहयोगी सभबन्िी व्यवस्था संघीय sfg"g adflhd x'g]5 .  

५५. किािमा झिक्षक िथा कमयचािी छनौट सभबन्िी  व्यवस्था : (१) सामदुावयक ववद्याियमा किािमा झिक्षक  

लनयझुिका िालग लसफारिस गनय प्रत्येक ववद्याियमा देहाय वमोझजमको एक झिक्षक छनौट सलमलि िहनछे : 

(क) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष jf ;f] ;ldltिे िोकेको सो सलमलिको सदस्य  –अध्यक्ष  

(ख) सभबझन्िि क्षते्रको ववद्यािय लनिीक्षक वा स्रोि व्यझि           –सदस्य 

(ग) गाउँ झिक्षा लबज्ञहरु मध्येबाट ववद्यािय  व्यवस्थापन सलमलििे िोकेका Ps जना   - सदस्य  

(घ) गाउँ झिक्षा लबज्ञहरु dWo]af6 गाउँ झिक्षा ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf] ljifo lj1 Ps hgf –;b:o 

-ª_  ljBfno lg/LIfs          –;b:o  

(च) गाउँपालिकािे िोकेको एकजना प्रलिलनलि       - सदस्य  
-छ_ प्रिानाध्यापक                          –सदस्य सझचव 

lgod %%-!_sf] u / 3 sf ljifo lj1sf] ;"rL ufFpkflnsfn] k|sfzg ug]{ 5 . cfwf/e"t txsf 

nflu :gfts / df=lj= sf nflu :gftsf]Q/ u/]sf h'g ;'s} txsf :yfoL lzIfs ;DjlGwt ljifosf 

lj1 x'g] ;Sg]5g\ . 

(२) सामदुावयक ववद्याियमा किािमा कमयचािी लनयझुिका िालग लसफारिस गनय प्रत्यक ववद्याियमा देहाए 
बमोझजमको कमयचािी छानोट सलमलि िहने छ ।  

 (क) सभबझन्िि ववद्याियका ववद्यािय  व्यवस्थापन सलमलिका अध्यक्ष  - संयोजक  

 (ख) गाउँ झिक्षा सलमलिका अध्यक्षको लसफारिसमा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे वा लनजिे tf]s]sf]  कमयचािी 
१ जना          – सदस्य  

              (ग) ufpFkflnsf cWoIfn] tf]s]sf] lj1 ! hgf      - सदस्य  

 (घ) सभबझन्िि  lzIff clws[t ÷स्रोि व्यझि      - सदस्य 

 (ङ) प्रिानाध्यापक        - सदस्य सझचब  
(३) आयोगिे झिक्षक वा कमयचािी छनौट गने सभबन्िमा मापदण्ड लनिायिण वा काययववलि जािी गिेको िए झिक्षक 
छनौट सलमलििे त्यस्िो मापदण्ड वा काययववलिको पािना गनुय पनेछ । 

(४) झिक्षक िथा कमयचािी छनौट सलमलिको बैठक सभबन्िी अन्य काययववलि सो सलमलि आफैिे लनिायिण गिे 
वमोझजम हनुेछ । 

५६. किािमा झिक्षक लनयझुि सभबन्िी व्यवस्थािः (१) स्वीकृि दिवन्दीमा स्थायी झिक्षक लनयझुि हनु नसकी ित्काि 
किािमा झिक्षक लनयझुि गनुयपने िएमा व्यवस्थापन सलमलििे प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि माफय ि झिक्षा सेवा 
आयोगबाट किािमा झिक्षक लनयझुिको िालग प्रकाझिि िएको सूची माग गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम माग गिेको सूची प्राप्त िएपलछ सूचीमा िहेका उभमेदवािमध्ये व्यवस्थापन सलमलििे 
बढीमा एक िैझक्षक ित्रको िालग किािमा झिक्षक लनयझुि गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोझजम आयोगबाट प्रकाझिि सूचीमा किािका िालग कुनै उभमेदवाि  निहेमा वा सूचीमा 
समावेि िएका उभमेदवाििे झिक्षक पदमा लनयिु हनु लनवेदन नददएमा व्यवस्थापन सलमलििे झिक्षक छनौट 
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सलमलिको लसफारिसमा बढीमा एक िैझक्षक ित्रको िालग योग्यिा पगेुका कुनै व्यझििाई किािमा झिक्षक 
लनयझुि गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोझजम किािमा झिक्षक लनयझुि गदाय झिक्षा िाखाबाट दिवन्दी रिि िहेको व्यहोिा 
प्रमाझणि गिाएि ववषय लमल्न ेगिी मात्र किािमा झिक्षक लनयझुि गनय सवकनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोझजम झिक्षक लनयझुि गनय कझभिमा पन्र ददनको सावयजलनक सूचना सभिाव्य सवै 
माध्यमवाट प्रकािन गनुयका साथै गाउँपालिका ,वडा कायायिय वा  सभबझन्िि ववद्याियको सूचना पाटी ि सभिव 
िएसभम वेबसाइट समेिमा त्यस्िो सूचना टाँस्न ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (३) बमोझजम झिक्षक पदमा लनयिु हनु लनवेदन ददने उभमेदवाििे आफ्नो िैझक्षक योग्यिा, नेपािी 
नागरिकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप लनवेदनसाथ पेि गनुय पनेछ ।  

(७) ववद्याियिे यस दफा बमोझजम किािमा झिक्षक लनयिु गिेको जानकािी झिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ ि 
झिक्षा िाखािे सोको अलििेख िाखेको प्रमाण ववद्याियिाई ददन ुपनेछ ।  

(८) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन किािमा झिक्षक लनयिु िएको एक िैझक्षक 
ित्र सभम पलन रिि पदमा स्थायी पदपूलिय निएमा व्यवस्थापन सलमलििे एक पटकको िालग मात्र अलिकिम 
एक वषयका िालग किािको भयाद थप गनय सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोझजम किाि गरिएको जानकािी ववद्याियिे स्थानीय झिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ ।  

(१०) यस दफा वमोझजमको प्रवक्रया नपयुायई झिक्षक लनयझुि गिेमा त्यस्िो लनयझुि बदि गिी सभबझन्िि 
प्रिानाध्यापकिाई वविागीय कािबाही गरिनेछ।  

५७. दिबन्दी निएको पदमा झिक्षक वा कमयचािी लनयझुि वा सरुवा गनय नहनुेिः (१) झिक्षक वा कमयचािीिाई 
दिबन्दी रिि निहेको  वा दिवन्दी निएको ववद्याियमा लनयझुि वा सरुवा गनुय हुँदैन ।   

(२) अनसूुची–१२ मा उझल्िझखि ववषयको झिक्षक निहेको ववद्याियमा अको ववषयको झिक्षक लनयझुि वा 
सरुवा गनुय हुँदैन ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) ववपिीि कसैिे कुनै झिक्षक वा कमयचािी लनयझुि वा सरुवा गिेमा त्यस्िो झिक्षक 
वा कमयचािीको िालग ििब ििा बापि खचय िएको िकम त्यसिी लनयझुि वा सरुवा गने अलिकािीबाट असिु 
उपि गिी त्यस्िो अलिकािीिाई वविागीय कािबाही गरिनछे।  

५८. सरुवा सभबन्िी व्यवस्था : (१) गाउँपालिकालित्र एक ववद्याियवाट अको ववद्याियमा िह िथा ववषय लमल्ने 
दिबन्दीलित्र ufFp sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे स्थायी, अस्थायी  ि िाहि 
झिक्षकको सरुवा गनय सक्नछे ।  

(२) स्थायी, अस्थायी  ि िाहि झिक्षकको मात्र सरुवा गरिनेछ । 

िि  कुनै ववद्याियमा काययिि झिक्षक असि िई सो स्थानमा लनजको उपचाि हनु नसक्ने व्यहोिा नेपाि 
सिकाििे िोकेको मेलडकि बोडय वा स्वीकृि झचवकत्सकिे लसफारिस गिेमा लनजिाई जनुसकैु वखि पलन सरुवा 
गनय सवकनेछ ।  

(#) झिक्षक सरुवा गदाय झिक्षकको िह ि अध्यापन गने ववषय लमिाउन ुपनेछ । 

($) झिक्षकिाई सरुवा गदाय देहाय बमोझजमको मापदण्डका आिािमा गनुय पनेछ :  

(क) िोवकएको झजभमेवािी िोवकएको समयलित्र पिुा नगिेको िनी सभबझन्िि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको 
लनणयय सवहि ववद्यािय लनिीक्षकबाट लसफारिस िएमा,  
(ख) एउटा ववद्याियमा आवश्यकिा िन्दा बढी एकै ववषयका झिक्षक िएमा,  
(ग) दिवन्दी लमिान गने क्रममा िोवकएको मापदण्ड िन्दा बढी झिक्षक िएमा,  
(घ) उपदफा (५) को प्रलिबन्िात्मक वाक्यांिमा िेझखए बमोझजमको अवस्था िएमा, 
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(ङ) ववपद्का कािणबाट ववद्यािय ि ववद्यािय िहेको समदुाय नै अन्यत्र स्थानान्ििण गनुयपने अवस्थामा 
गाउँपालिकाको  ववपद् व्यवस्थापन सलमलििे लसफारिस गिेमा,  

(च) नैलिक आचिण िथा लनजको व्यझिगि अनिुासन िगायिका कािणबाट कुनै झिक्षकिाई सो ववद्याियमा 
िाझखिहँदा ववद्याियको िैझक्षक वािाविण खिवलिएको वा खिवलिन सक्ने ब्यहोिा ववद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलिबाट लनणयय िई आएमा,  

(छ) कुनै झिक्षकिे उत्कृष्ट नलिजा ल्याउन सफि िहेको वा वविषेज्ञिा सेवा प्रवाह गिेको अवस्थामा उि 
सेवािाई अन्य ववद्याियमा उपयोग गनय आवश्यक देझखएमा, 
(ज) पलि पझत्न दवैु झिक्षक िहेको अवस्था िएमा सकिि एकै ववद्यािय वा वडा लित्र पने गिी सरुवा गनुय 
पिेमा । 

(ि) झिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड काययपालिकािे िोके वमोझजम हनुछे । 

(८) स्थायी लनयझुि िएको एक वषय नपगेुको झिक्षक ि अलनवायय अवकाि हनु एक वषय वा सो िन्दा कम अवलि 
बाँकी िहेको झिक्षकिाई एक ववद्याियबाट अको ववद्याियमा सरुवा गरिने छैन । 

(९) उपदफा (७) बमोझजम सरुवा गदाय सािािणिया अपाङ्गिा िएका झिक्षकिाई पायक पने स्थानमा सरुवा 
गरिनेछ ।  

(१०) झिक्षक सरुवा गदाय िामो अवलि एकै ववद्याियमा वसेकािाई पवहिो प्राथलमकिा   ददइनेछ ।  

(११) सरुवा िएको एक्काइस ददनलित्र प्रिानाध्यापकिे सभबझन्िि झिक्षक वा कमयचािीिाई अनसूुची–१३ बमोझजमको 
ढाँचामा िमाना पत्र ददई सोको जानकािी सभबझन्िि ववद्यािय ि झिक्षा िाखािाई समेि ददन ुपनेछ । 

५९. अन्िि स्थानीय िह झिक्षक सरुवा सहमिी सभवन्िमा (१) दफा ५८ वमोझजम ि अन्िि स्थानीय िह झिक्षक 
सरुवा हनु चाहन ेझिक्षकिे सरुवाको िालग अनसूुची–१४ बमोझजमको ढाँचामा झिक्षा अलिकृि समक्ष लनवेदन ददन ु
पनेछ ।  

(२) यस दफाको प्रयोजनको िालग झिक्षा िाखािे प्रत्येक मवहना रिि िहेका झिक्षकहरुको पद संख्या एवकन गिी 
सभबझन्िि लनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोझजम अन्िि स्थानीय िह सरुवाको िालग लनवेदन ददन ेझिक्षकिाई सरुवा िई जान चाहेको 
ववद्यािय ि सोसँग सभबझन्िि झिक्षा िाखा िथा आफू सेवािि ववद्यािय ि झिक्षा िाखाको सरुवा सहमलिको 
लसफारिस आवश्यक पनेछ ।   

िि ,यस काययववलिमा सरुवा गने मापदण्ड ववपरिि हनु ेगिी सरुवा सहमिी ददइने छैन ।    

                                                   
 

परिच्छेद-१० 

छात्रवझृि िथा लनिःिलु्क झिक्षा सभबन्िी व्यवस्था 
६०. छात्रवृझिको व्यवस्था गनुयपने : (१) संस्थागि ववद्याियिे कूि ववद्याथी संख्याको कझभिमा १० प्रलििि 

छात्रवृलि उपिब्ि गिाउनपुने छ । गरिव ,अपाङ्ग , मवहिा दलिि ि जनजालि ववद्याथीिाइ छात्रवृलि उपिब्ि 
गिाउन ुपने । यसिी छात्रावलृि उपिब्ि गिाउँदा कझभिमा ५ प्रलििि बालिका अलनवायय रुपमा समाबेि  गनुय 
पनेछ । 

(क)ववद्याथीको परिवािको कुनै पलन सदस्यको नोकिी, व्यापाि, व्यवसाय ि आय-आजयनको व्यवस्था निई जीवन 
लनवायह गनय न्यूनिम आवश्यक पने आभदानी निई अलनवायय झिक्षाको िालग आवश्यक पने पाठ्यपसु्िक िथा 
कापीकिम जस्िा स्टेिनिी सामाग्री उपिब्ि गिाउन नसक्ने अवस्थामा िहेको,  
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(ख) िलूम सभबन्िी ऐन, २०२१ बमोझजम जग्गावािाको हैलसयििे िाख्न पाउन ेअलिकिम हदवन्दीको ििाई 
िथा उपत्यका, पहाडी ि वहमािी क्षेत्रमा क्रमििः पाँच, दि ि पन्र प्रलििि िन्दा कम खेिी योग्य जग्गा 
िहेको, वा  

(ग) िाविय योजना आयोगबाट परििावषि िए बमोझजम लनिपेक्ष गरिबीको िेखामा पने ि सो िन्दा कम आभदानी 
िएको  

(घ)अपाङ्खिा िएका वािवालिका । 

२) उपदफा (१) बमोझजम छात्रवृझि उपिव्ि गिाउन ुअझघ ववद्याियिे त्यस्िो छात्रवझृिको िालग लनवेदन ददन 
ववद्याियमा कझभिमा १५ ददनको सूचना प्रकािन गनुय पनेछ । 

६१. नामाविी साबयजलनक गनुयपने : (१)दफा ६० बमोझजम छात्रवृलि उपिब्ि गिाइएका वविाथीहरुको नाम, थि, कक्षा 
िथा लनजको बाब ुआमाको नाम, थि विन सवहिको ववविण ववद्याियिे ववद्याियको सूचना पाटीमा टाँस गिी 
ववद्याियको वेिसाईट िएमा त्यसमा समेि िाखी सावयजलनक गनुय पनेछ । छात्रावृलि उपिब्ि गिाइएको 
ववविण झिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको ववविण हेनय चाहने व्यझििाई ववद्याियिे त्यस्िो ववविण लनिःिलु्क हेनय ददन ु
पनेछ ।  

६२. बािबालिकािाई अलनवायय रुपमा ववद्याियमा पठाउन ु पने : (१) सबै अलििावकिे पाँच वषय पिुा िएका 
बािबालिकािाई  आिािििू झिक्षाका िालग अलनवायय रुपमा ववद्यािय पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम आफ्नो क्षेत्रलित्रका बािबालिकािाई ववद्यािय पठाए नपठाएको सभबन्िमा 
सभबझन्िि झिक्षा सलमलि, ववद्यािय लनिीक्षक, स्रोि व्यझि िथा सामदुावयक ववद्याियका झिक्षक िथा कमयचािीिे 
अनगुमन िथा लनिीक्षण गनुय पनेछ । 

(३) कुनै अलििावकिे उपदफा (१) बमोझजम बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाएको नदेझखएमा त्यस्िो 
अलििावकिाई सभिाई बिुाई, वविेष सहयोग िथा प्ररेिि गिी त्यस्िा बािबालिकािाई ववद्याियमा पठाउन 
िगाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) वमोझजम सभिाई बिुाई गदाय समेि बािबालिकािाई ववद्यािय नपठाउने अलििावकिाई 
गाउँपालिकावाट उपिब्ि गिाउने सेवा सवुविावाट वझञ्चि गनय सवकनेछ । 

(५)यस काययववलि बमोझजम ववद्याियमा िनाय िएका ववद्याथीिाई ववद्याियिे लनिःिलु्क अध्यापन गिाउन ुपनेछ। 

(६) ववद्यािय जाने उमेि समूहका वािवालिकािाई अलनवायय रुपमा ववद्यािय िनाय अलियान िथा काययक्रम 
िजुयमा गिी िाग ुगने दावयत्व झिक्षा सलमलिको हनुछे । 

 

परिच्छेद-११ 

लबदा िथा काज सभबन्िी व्यवस्था 
६३. झिक्षक िथा कमयचािीिे पाउने लबदािः (१) झिक्षक िथा कमयचािीिे वषयिरिमा देहाय बमोझजमका लबदाहरू  

पाउनेछ : 
(क) िैपिी आउने लबदा वषयिरिमा छ ददन,  

(ख) पवय लबदा वषयिरिमा छ ददन,  

(ग) लबिामी लबदा वषयिरिमा बाह्र ददन,   

(घ) प्रसूिी लबदा प्रसूिीको अझघ वा पलछ गिी ९८ ददन,   

(ङ) प्रसूिी स्याहाि लबदा पन्र ददन,   
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(च) वकरिया लबदा पन्र ददन,   

(छ) असािािण लबदा एक पटकमा एक वषयमा नबढाई नोकिीको जभमा अवलिमा बढीमा िीन वषय,  
(ज) अध्ययन लबदा झिक्षकको सेवाको सभपूणय अवलिमा एकै पटक वा पटक पटक गिी बढीमा िीन वषय, 
(ि) बेििवी लबदा बढीमा पाँच वषय । 

(२) िैपिी आउन ेि पवय लबदा आिा ददन पलन लिन सवकनेछ । यस्िो लबदा सझञ्चि हनुे छैन ।   

(३) झिक्षक िथा कमयचािीिे लबिामी लबदा सझञ्चि गनय सक्नेछ । झिक्षक िथा कमयचािीिे प्रत्येक वषय त्यस्िो लबदा  
लनिीक्षकबाट प्रमाझणि गिाई िाख्न ुपनेछ । कुनै व्यहोिािे झिक्षक िथा कमयचािी सेवाबाट अवकाि िएमा लनजको 
सझञ्चि लबिामी लबदा बापिको िकम लनजको पदालिकाि िहेको पदमा खाइपाई आएको ििब स्केिको दििे हनु 
आउने िकम लनजिे एकमषु्ट पाउनेछ ।  

(४) कुनै ठूिो वा कडा िोग िालग उपचाि गनय लबिामी लबदाबाट अपगु हनुे िएमा स्वीकृि झचवकत्सकको प्रमाणपत्र 
पेि गिी लबिामी झिक्षक िथा कमयचािीिे पलछ पाउने वविामी लबदाबाट कट्टा हनुे गिी बाह्र ददनसभम थप लबिामी 
लबदा पेश्कीको रूपमा लिन सक्नेछ । यसिी पेश्की लबदा लिएको झिक्षक वा कमयचािीको मतृ्य ुहनु गएमा 
त्यस्िो पेश्की लिएको लबदा स्वििः लमनाहा हनुछे ।  

(५) सझञ्चि लबिामी लबदाको िकम लिन नपाउँदै झिक्षक वा कमयचािीको मतृ्य ुिएमा त्यस्िो सझञ्चि वविामी लबदाको 
िकम लनजिे इच्छाएको वा नझजकको हकवािािे एकमषु्ट पाउनेछ ।  

(६) कुनै परुुष झिक्षक वा कमयचािीको पत्नी प्रसूिी हनुे िएमा त्यस्िो झिक्षक वा कमयचािीिे प्रसूिीको अझघ वा पलछ 
गिी पन्र ददन प्रसूिी स्याहाि लबदा पाउनेछ । प्रसूिी स्याहाि लबदा बसेको झिक्षक वा कमयचािीिे पिुा ििब 
पाउनेछ यस्िो लबदा सेवा अवलि ििमा दईु पटकमात्र लिन पाइनेछ ।  

(७) प्रसूिी वा प्रस्िलुि स्याहाि लबदा पाएको झिक्षक वा कमयचािीिे बढीमा दईुवटा बच्चाको िालग जनही एकमषु्ट 
पाँचहजाि रुपैयाँ पाउनेछ । 

(८) कुनै झिक्षक वा कमयचािीिे कुि िमय अनसुाि आफै वकरिया बस्न ुपिेमा वा त्यस्िो झिक्षक वा कमयचािीको वाव ु
आमा, वाजे वज्यै, छोिा छोिी वा वववावहि मवहिा झिक्षक वा कमयचािीको सास ुससिुाको मतृ्य ुिएमा वा परुुष 
झिक्षकको हकमा लनजको पत्नीको िथा मवहिाको हकमा पलिको मतृ्य ुिएमा वकरिया लबदा पाउनेछ । मवहिा 
झिक्षक वा कमयचािीको पलििे वकरिया बस्न ुपिेमा त्यस्िो मवहिा झिक्षक वा कमयचािीिे पलन वकरिया लबदा पाउनछे 
। 

(९) यस काययववलि बमोझजम वकरिया लबदा लिने झिक्षक वा कमयचािीिे ववद्याियमा हाझजि िएको पन्र ददनलित्र मिृ 
व्यझिको मतृ्य ुदिायको प्रमाणपत्र िथा मिृ व्यझिसँगको नािा देझखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्िो प्रमाणपत्र ि 
प्रमाण पेि नगने झिक्षक वा कमयचािीिे सो अवलिको िालग पाएको िकम लनजिे पाउने ििब िकमबाट कट्टा 
गरिनेछ। 

(१०) लबिामी पिेको अवस्थामा बाहेक घटीमा पाँच वषय स्थायी सेवा अवलि नपगेुको झिक्षक वा कमयचािीिे असािािण 
लबदा पाउन ेछैन ।  

(११) स्थायी सेवा अवलि पाँच वषय पगेुको झिक्षकिाई लनजिे अध्यापन गने ववषयमा एकिह मालथको उच्च अध्ययनका 
िालग ििब सवहिको अध्ययन लबदा ददन सवकनेछ । 

(१२)उच्च अध्ययनका िालग लबदा स्वीकृि गदाय  झिक्षा सलमलििे  आवश्यक ठानेमा एक आलथयक वषयमा आिािििू िहको 
पवहिो ि दोस्रो िहका िालग एक/एक जना ि माध्यलमक िहका िालग एक जनाको अध्ययन लबदा स्वीकृि गनय 
सक्नेछ ।  

(१३) अध्ययन लबदा ददंदा देहायको प्रवक्रया अबिभबन गरिनेछिः- 
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(क) अध्ययन लबदा स्वीकृलिका िालग गाउँपालिकामा सावयजलनक रुपमा सूचना प्रकािन गिी इच्छुक झिक्षकको लनवेदन 
आह्वान गने,  

(ख) लनवेदन ददन ेझिक्षकिे आफ्नो प्रलिबििा पत्र, अध्ययनपलछको आफ्नो झिक्षण लसकाइको योजना ि व्यवस्थापन 
सलमलिको लसफारिस पत्र पेि गनुय पनेछ । त्यसिी पेि िएका प्रस्िावका आिािमा मनोनयनका िालग नाम छनौट 
गिी सूचना प्रकािन गने,  

(ग) खण्ड (ख) बमोझजम मनोनयनका िालग छनौट िएका झिक्षकको नामाविी उपि उजूिी गने अवसि प्रदान गरिन े 
छ । उजूिीकिायको उजूिीका आिािमा अझन्िम नामाविी प्रकािन गिी अध्ययनका िालग अझन्िम नाम छनौट गने,  

(घ) अझन्िम नाम छनौटमा पिेका झिक्षकिाई कवलुियि गिाई अध्ययनको अवलिका िालग अध्ययन लबदा स्वीकृि 
गरिनेछ । यसिी अध्ययन लबदा स्वीकृि िएका झिक्षकिे प्रत्येक सेमेष्टि वा वावषयक पिीक्षाको नलिजा सवहिको 
प्रलिवेदन झिक्षा िाखामा पेि गनुय पने,  

(ङ)अध्ययन लबदा पाएका झिक्षकिे आफूिे कबलुियि गिे अनसुािको प्रलिवेदन झिक्षा िाखामा बिुाउन ुपनेछ । 
अध्ययनमा सन्िोषजनक प्रगलि नगने झिक्षकको लबदा स्वीकृि िएको अवलि समाप्त नहुँदै िद्द गनय सवकनेछ । 

(च) लबदा िद्द िएमा त्यस्िा झिक्षकबाट अध्ययन अवलििि पाएको ििब असिु गरिन ेछ । 

(१४) बेििवी लबदा देहायका अवस्थामा ददइनछेिः – 

(क) कुनै झिक्षक वा कमयचािीको पलि वा पत्नी ववदेि झस्थि नेपािी िाजदूिावास वा लनयोगमा खवटई गएको प्रमाण 
सवहि त्यस्िो झिक्षकिे बेििवी लबदा माग गिेमा एकै पटक वा पटक पटक गिी नोकिी अवलििि पाँच वषयसभम,  

(ख) कुनै झिक्षक मटुु, मगृौिा, क्यान्सि जस्िा कडा िोगका कािण िामो उपचािमा बस्न ुपने िए वा मिुकुलित्र 
वा बावहि गई उपचाि गिाउन ुपने िनी मेलडकि बोडयबाट लसफारिस िएमा गाउँ काययपालिकाको लनणयय बमोझजम 
एक पटकमा एक वषय ि नोकिी अवलिििमा बढीमा िीन वषयसभम ददन सक्नछे ।    

(१५) बेििवी लबदाको अवलि लनजको सेवा अवलिमा गणना गरिने छैन ।  

(१६) िैपिी आउने लबदा, पवय लबदा, लबिामी लबदा, वकरिया लबदा, प्रसूिी लबदा, प्रसूलि स्याहाि ववदा, अध्यन ववदा बस्न े
झिक्षक िथा कमयचािीिे पिुा ििब पाउनेछ ।  

(१७) असािािण ि बेििबी लबदामा बसेको झिक्षक वा कमयचािीिे ििब पाउने छैन ।  

६४. लबदा ददन ेअलिकािीिः (१) प्रिानाध्यापकको लबदा व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्षिे ि झिक्षक वा कमयचािीको 
लबदा प्रिानाध्यापकिे स्वीकृि गनेछ ।     

िि, एक पटकमा िीन ददनमा नबढाई पवय वा िैपिी आउने लबदा प्रिानाध्यापक आफैिे लिन सक्नछे । सो 
िन्दा बढी पवय वा िैपिी आउने लबदा लिन ुपिेमा प्रिानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्षिाई जानकािी 
ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन झिक्षक वा कमयचािीको असािािण लबदा, बेििवी 
लबदा ि अध्ययन लबदा व्यवस्थापन सलमलिको लसफारिसमा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृििे स्वीकृि गनेछ ।     

६५. लबदा नलिएको ददन सेवा अवलिमा गणना नहनुे झिक्षक वा कमयचािीिे लबदा नलिई ववद्याियमा अनपुझस्थि 
िएमा सो  ददन लनजको सेवा अवलिमा गणना हनुे छैन ।  

 

६६. लबदा सहलुियि मात्र हनुेिः लबदा अलिकािको कुिा निएि सहलुियि मात्र हनुेछ ।  

६७. काज िथा दैलनक भ्रमण ििािः (१) ववद्यािय वा अध्यापन सभबन्िी कामको िालग गाउँ काययपालिको 
आदेिानसुाि कुनै सिा, सभमेिन वा सेलमनािमा काजमा खवटने झिक्षक वा कमयचािीिे सोही आदेिमा िोवकएको 
अवलिसभमको िालग मात्र दैलनक भ्रमण ििा  पाउन ेछ ।  
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(२) ववद्याियको कामको िालग झिक्षक वा कमयचािीिे प्रिानाध्यापकको ि प्रिानाध्यापकिे व्यवस्थापन 
सलमलिको अध्यक्षको लिझखि अनमुलि लिई बढीमा एक हप्तासभम काजमा जान सक्नछे ।  

(३) सरुवा िएको झिक्षक वा कमयचािीिाई सरुवा िएको ववद्याियमा हाझजि हनु जाँदा िोवकएको दिमा दैलनक 
िथा भ्रमण ििा बापिको िकम िमाना ददन ेववद्याियिे आफ्नै कोषबाट ददन ुपनेछ ।  

 

िि आफ्नो स्वेच्छािे सरुवा िई जान ेझिक्षक वा कमयचािीिे यस उपदफा बमोझजम दैलनक िथा भ्रमण 
ििा बापिको िकम पाउने छैन ।  

६८. यस परिच्छेदको व्यवस्था िाग ुनहनुे : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन संस्थागि 
ववद्याियको झिक्षक ि आफ्नै स्रोिबाट व्यहोने गिी सामदुावयक ववद्याियमा लनयिु झिक्षकको सभबन्िमा यस 
परिच्छेदको व्यवस्था िाग ुहनुे छैन । त्यस्िा झिक्षकिे ववद्याियद्वािा िोके बमोझजम लबदाको सवुविा पाउन े
छन ्। 

६९.  झिक्षक िथा ववद्यािय कमयचािी सजाय सभबन्िी व्यवस्था संघीय कानूनिे व्यवस्था गिे वमोझजम हनुेछ । 

७०. अस्थायी झिक्षक वा कमयचािीको लबदाको िकम सभबन्िमा : अस्थायी झिक्षक वा कमयचािीिे वषे वा वहउँदे 
लबदा उपिोग गनय नपाउँदै अवकाि पाएमा दि मवहनािाई वावषयक काम गिेको अवलि मानी दामासाहीिे काम 
गिेको अवलिको लबदा िकम पाउनेछ । 

 
 

परिच्छेद-१२ 

ववद्याियको झचन्ह, नामाकिण िथा अन्य व्यवस्था 
७१. ववद्याियको नामाकिण : (१) समाज िथा िािकै िालग उल्िेखनीय योगदान गने वा ऐलिहालसक व्यझि, देवी 

देविा, िीथयस्थि वा प्राकृलिक सभपदा आददको नामबाट नपेािीपन िल्कने गिी ववद्याियको नामाकिण गनुयपनेछ 
। 

२) कुनै संस्थागि ववद्याियिे आफ्नो नाममा “पझव्िक" िव्द जोड्न चाहेमा कझभिमा एक लिहाई ववद्याथी 
पूणय छात्रबझृिमा अध्ययनिि िहेको हनु ुपनेछ । कुनै संस्थागि ववद्याियिे आफ्नो नाममा “निेनि" िव्द 
जोड्न चाहेमा नेपािको कझभिमा २५ झजल्िाका  ववद्याथी अध्ययनिि िहेको हनु ुपनेछ। कुनै संस्थागि 
ववद्याियिे आफ्नो नाममा “इन्टिनेिनि" िव्द जोड्न चाहेमा कझभिमा एक लिहाई संख्यामा ववदेिी ववद्याथी 
हनुपुनेछ । ववद्याियको नामको अन्िमा   “ववद्यािय” , “स्कूि” वा  “पाठिािा” िव्द जोलडएको हनुपुनेछ 
। 

(३) प्राववलिक झिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलि पाएको सामदुावयक ववद्याियिे आफ्नो ववद्याियको नामको पछालड 
कोष्टकमा प्राववलिक झिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त ववद्यािय िनी थप गनय सक्नेछ । 

(४) नयाँ खोलिने ववद्याियको नामाकिण आफ्नो नामबाट गनय चाहन ेव्यझििे देहाय बमोझजमको िकममा 
नघट्ने गिी गाउँपालिकािे िोकी ददएको िकम बिाविको नगद , घि वा जग्गा ववद्याियको नामाकिण गने 
प्रयोजनको िालग िनी एकमषु्ट ववद्याियिाई सहयोग गिेमा सो ववद्याियको नामाकिण त्यस्िो सहयोग गने 
व्यझिको नामबाट सञ्चािन गनय सवकनेछ : 
(क) माध्यलमक ववद्याियको िालग पैलिस िाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बिाबिको घि वा जग्गा,   
(ख) आिािििू िहका ववद्याियका िालग प्रथम िहमा  दि िाख रूपैयाँ ि दोस्रो िहमा २० िाख  वा सो 

मूल्य बिाबिको घि वा जग्गा,   
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(५) पवहल्यै नामाकिण िईसकेको ववद्याियको नामसँग जोडेि ववद्याियको नामाकिण गनय चाहने व्यझििे 
उपदफा (३) वा (४) बमोझजमको िकम वा सो बिाबिको घि वा जग्गा ववद्याियिाई सहयोग गिी पवहिेको 
नाम पछालड आफूिे प्रस्िाव गिेको नाम जोड्न सक्नछे । 

(६) एउटै परिवाि वा छुट्टाछुटै्ट परिवािका एकिन्दा बढी व्यझििे उपदफा (३) वा (४) बमोझजमको िकम 
वा घि वा जग्गा ववद्याियिाई प्रदान गिेमा त्यस्िा व्यझिहरूको लनणययबाट बढीमा दईुजनासभमको नामबाट 
ववद्याियको नामाकिण गनय ि अन्य व्यझिको नाम ववद्याियमा देझखने गिी िाख्न सवकनेछ ।  

(७) उपदफा (३), (४)  मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन कुनै व्यझि, स्मािक वा ऐलिहालसक चीजवस्िकुो 
नामबाट ववद्याियको नामाकिण िएको ववद्याियिाई कसैिे जलिसकैु िकम वा घि वा जग्गा सहयोग गिे 
पलन त्यस्िो ववद्याियको नामाकिण परिवियन गरिन ेछैन ।  

  िि त्यस्िो ववद्याियिाई कुनै व्यझििे कक्षा कोठा थप गनय, पसु्िकािय िवन वा छात्रावास लनमायण 
गनय िकम सहयोग गिेमा त्यस्िो कोठा वा िवनमा सो िकम प्रदान गने व्यझिको नामबाट नामाकिण गनय सवकनछे 
।  

(८) यस काययववलि बमोझजम ववद्याियको नामाकिण गाउँ काययपालिकािे  गनेछ ।  

७२. िाविय गान गाउन ुपने : ववद्यािय खिेुको प्रत्येक ददनको प्रािभि ि ववलिन्न समािोहमा िाविय गान गाउन ु
पनेछ ।  

७३. िण्डोिोिन गनुयपने: ववद्याियमा मनाइन ेप्रत्येक समािोहको प्रािभिमा िाविय िण्डा उिोिन गनुय पनेछ ।  

७४. ववद्याथीको पोिाक : ववद्याियिे ववद्याथीको िालग एकै वकलसमको, कम खझचयिो, सािािण, िावियिा िल्काउन े
ि हावापानी सहुाउँदो पोिाक िोक्न सक्नेछ । ववद्याियिे पोिाक खरिद गने स्थान वा पसि िोक्न पाउन े
छैन । 

७५. ववद्याियको झचन्हिः ववद्याियको झचन्ह षट्कोणको हनुेछ । ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलििे लनणयय गिी सो 
षट्कोणको बीचमा आफ्नो ववद्याियको छुटै्ट झचन्ह िाख्न सक्नेछ । 

 
 

परिच्छेद-१३ 

ववद्याियको सभपलि संिक्षण सभबन्िी व्यवस्था 
७६. ववद्याियको सभपलिको सिुक्षा : (१) ववद्याियको नाममा िहेको सभपलिको सिुक्षा गने प्रमखु दावयत्व व्यवस्थापन 

सलमलि ि प्रिानाध्यापकको हनुेछ ।  

(२) सामदुावयक ववद्याियको नाममा िहेको उपदफा १ वमोझजमको सभपलिको ववविण झिक्षा िाखामा पठाउन ु
पनेछ ि सो को िगि संकिन िथा अध्यावलिक गने झजभमेवािी झिक्षा िाखाको िहनेछ । 

(३) सामदुावयक ववद्याियको नाममा िहेको सभपलिको अध्यावविक ववविण झिक्षा िाखािे वावषयक रुपमा 
सावयजलनक गनेछ । 

७७. ववद्याियको सभपलि संिक्षण सभवन्िमा झिक्षा सलमलिको काम, कियव्य ि अलिकाि देहाय बमोझजम हनुेछिः 
(क) ववद्याियको नाममा प्राप्त िई दिाय हनु बाँकी िहेको जग्गा दिाय गने व्यवस्था लमिाउने 
(ख)  ववद्याियको नाममा िहेको सभपलििाई अलिकिम फाइदा हनुे काममा प्रयोग गनय व्यवस्थापन 

सलमलििाई लनदेिन ददने,  
(ग) ववद्याियको नाममा िहेको जग्गाको आभदानी असिु उपि गने व्यवस्था लमिाउन,े  

(घ) ववद्याियको सभपलि कसैबाट हानी-नोक्सानी हनु गएमा सो ििाउने व्यवस्था गने,  
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(ङ) ववद्याियको ववकास गने काममा बाहेक ववद्याियको नाममा दिाय िएका जग्गा वा अन्य सभपलि 
बेचववखन वा स्वालमत्व हस्िान्ििण गनय नददन,े   

(च) ववद्याियको जग्गा संिक्षण गनय व्यवस्थापन सलमलि िथा प्रिानाध्यापकिाई सहयोग गने ।  

७८. ववद्याियको नामको जग्गा लबक्री गनय वा लििो िाख्न नहनुे :  (१) ववद्याियको नामको जग्गा लबक्री वा लििो 
िाख्न पाइने छैन ।  

७९.   ववद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहनुे : (१) ववद्याियको नाममा िहेको जग्गा सट्टापट्टा गनय पाइन े  
छैन।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन ववद्याियको कभपाउण्ड वा खेि मैदानसंग 
जोलडएको  जग्गासंग कुनै जग्गा सट्टापट्टा गनुयपने िएमा सामदुावयक ववद्याियको िए सभपलि संिक्षण सलमलि, 
व्यवस्थापन सलमलि ि  झिक्षा िाखाको लसफारिसमा ि संस्थागि ववद्याियको िए सभबझन्िि गदुठयाि वा 
कभपनीको संचािक, व्यस्थापन सलमलि ि झिक्षा िाखाको लसफारिसमा मन्त्राियको स्वीकृलि लिई सट्टापट्टा 
गनय सवकनेछ । 

८०. ववद्याियको नाममा सभपलि िाख्न ुपने : (१) सामदुावयक ववद्यािय ि िैझक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालिि ववद्याियिे 
ववद्याियको अचि सभपलि ववद्याियको नाममा िझजिेिन पारिि गनुय पनेछ । 

(२) कभपनीको रूपमा सञ्चालिि संस्थागि ववद्याियिे ववद्याियको अचि सभपलि कभपनीको स्वालमत्वमा िाख्न ु
पनेछ।  

८१. लनजी िैझक्षक गठुी अन्िगयि गरिएको िगानी हस्िान्ििण गने सभबन्िी व्यवस्था : लनजी िैझक्षक गठुी वा 
त्यस्िा गठुीका सञ्चािकिे आफ्नो िगानीको पूिै वा आझंिक वहस्सा ववद्यािय सञ्चािनमा वािा नपने गिी 
आफ्नो उििालिकािीको रुपमा लनयिु गिेको गदुठयाििाई प्रचलिि कानून बमोझजम हस्िान्ििण गनय सक्नेछ 
।   

८२. लमनाहा ददन सक्निेः प्राकृलिक ववपद् वा काव ुबावहिको परिझस्थलििे गदाय सामदुावयक ववद्याियको सभपलि हानी 
नोक्सानी हनु गएको प्रमाझणि हनु आएमा पांच हजाि रूपैयाँसभमको िए प्रिानाध्यापकको लसफारिसमा 
व्यवस्थापन सलमलििे, दिहजाि रूपैयाँसभमको िए व्यवस्थापन सलमलिको लसफारिसमा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृििे, वीसहजाि रूपैयाँसभमको िए अध्यक्ष वा प्रमखुिे लमनाहा ददन सक्नेछ । सोिन्दा बढी िकम 
लमनाहा ददन ुपिेमा गाउँ काययपालिकािे लमनाहा ददन सक्नेछ ।  

परिच्छेद -१४ 

ववद्याियिाई ददइने अनदुान िथा अन्य व्यवस्था 
८३. ववद्याियिाई अनदुान ददन े: (१) सामदुावयक ववद्याियिाई नेपाि सिकाि वा प्रदेि सिकाि वा गाउँपालिकाबाट 

ववद्याियको िालग प्राप्त िकम गाउँ काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा स्वीकृि गिाई ववद्यािय संझचि कोषमा 
पठाउने व्यवस्था लमिाउन ेछ । 

(२) ववद्याियको आन्िरिक आय समेििाई अध्ययन गिी ववद्याियिाई देहायका आिािमा अनदुान बाँडफाँट 
गरिने छ:- 

(क) ववद्याथीको लसकाइ उपिव्िी, 
(ख) ववद्याियको ववद्याथी संख्या, 
(ग) ववद्याियको झिक्षक संख्या , 
(घ) ववद्याियको आलथयक अवस्था , 
(ङ) ववद्याियिे पिुा गनुयपने न्यनुिम पूवायिािहरु, 
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(च) प्राववलिक झिक्षा, 
मालथ जनुसकैु कुिा िेझखए िापलन िाम्रो लसकाई उपिव्िी हालसि गने ि प्राववलिक झिक्षा प्रदान गने ववद्याियिाई 
थप अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । कम लसकाई उपिव्िी हालसि गने ववद्याियिाई अनदुान िकम समेि 
कम उपिव्ि गिाइनछे । 

  

८४. सभबझन्िि काममा खचय गनुय पनेिः ववद्याियिाई प्राप्त िकम जनु कामको िालग खचय गनय लनकासा िएको हो 
सोही काममा मात्र खचय गनुय पनेछ ।खचय हनु नसकेको िकमको बािेमा झिक्षा िाखािाई जानकािी गिाउन ु
पनेछ । 

८५. स्थानीय स्रोिबाट िकमको व्यवस्था गनुयपने: (१) ववद्याियिे ववद्याियको िवन, फलनयचि ि अन्य काययको िालग 
स्थानीय स्रोिबाट समेि िकमको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम स्थानीय स्रोिबाट िवन लनमायणको िालग िकम नपगु्ने िएमा गाउँ काययपालिकािे 
जनसहयोगिाई प्रोत्साहन गने गिी सामदुावयक ववद्याियिाई आवश्यक िकम अनदुान ददन सक्नछे ।  

(३) संस्थागि ववद्याियिे उपदफा (१) बमोझजमको काययको िालग ववद्याथीबाट सहयोगको नाममा िलु्क 
उठाउन पाउने छैन ।  

८५(क) काययपालिकािे मापदण्ड बनाई उत्कृष्ठ नलिजा लनकाल्न सफि ववद्याियमा काययिि झिक्षक िथा 
कमयचािीहरुिाई काययसभपादनका आिािमा थप प्रोत्साहन ििा ददन सक्नछे । 
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परिच्छेद-१५ 

ववद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा िथा अन्य व्यवस्था 
 

८६. ववद्याियको संझचि कोषको सञ्चािन : (१) प्रत्येक ववद्याियमा ववद्याियको सभपूणय आभदानीहरु जभमा गने 
गिी एक ववद्यािय संचािन कोष िहनेछ । 

(२) ववद्याियिे संचािन कोषमा जभमा िएको िकम व्यवस्थापन सलमलिको लनणयय बमोझजम खचय गनुय पनेछ।  

(३) ववद्यािय संचािन कोषको सञ्चािन व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष वा सोही सलमलििे िोकेको व्यवस्थापन 

सलमलिको सदस्य ि प्रिानाध्यापकको संयिु दस्िखिबाट हनुेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुिा िेझखएको िए िापलन माध्यलमक ववद्यािय संचािन कोषको सञ्चािन 
प्रिानाध्यापक ि िेखा सभबन्िी काम गने झिक्षक वा कमयचािीको संयिु दस्िखिबाट गरिनेछ । 

(५) ववद्यािय संचािन कोषको वहसाब–वकिाब िेखा िाख्न,े बेरुज ुफछययौट गने काम प्रिानाध्यापक ि िेखा 
सभबन्िी काम गने कमयचािीको हनुेछ ।  

(६) ववद्याियको कायय सञ्चािनको िालग ववद्यािय संचािन कोषको िकम झिक्षा िाखािे िोकी ददएको 
नझजकैको कुनै बैंकमा खािा खोिी जभमा गनुय पनेछ ।  

(७) ववद्याियको सभपूणय खचय ववद्यािय संचािन कोषमा जभमा िएको िकमबाट व्यहोरिनेछ ।  

(८) झजन्सी सभबन्िी कामकािवाही गनय  एकजना कमयचािी वा झिक्षकिाई िोक्न ुपद्छय । 

८७. बजेट ियाि गने : (१) दफा ८३ मा जनुसकैु कुिा िए िापलन प्रिानाध्यापकिे प्रत्येक वषयको बैिाख 
मसान्िलित्र आगामी वषयको बजेट ियाि गिी व्यवस्थापन सलमलिबाट स्वीकृि गिाई त्यसको एक प्रलि झिक्षा 
िाखामा समयमा पठाउन ुपनेछ ।  

८८. ववद्याियको आय व्ययको िेखािः (१) ववद्याियको आय व्ययको िेखा अनसूुची—१५ बमोझजमको ढाँचामा िाख्न ु
पनेछ ।  

(२) ववद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, ििपाई िगायि आवश्यक कागजाि िाख्न ेकाम ववद्याियको िेखा 
सभबन्िी काम गने झिक्षक वा कमयचािीको हनुेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोझजम कागज प्रमाझणि गिाई िाख्न,े िाख्न िगाउने झजभमेवािी प्रिानाध्यापकको  हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोझजमको आय व्ययको िेखा िाख्दा ववद्याियको काम कािबाहीको वास्िववक झस्थलि 
थाहा हनुे गिी मािसामानहरूको खरिद लबक्री ि ववद्याियको नगदी, झजन्सी, जायजेथा दावयत्व आददको ववस्ििृ 
ववविण स्पष्ट रूपिे खोिेको हनु ुपनेछ ।  

(५) ववद्याियको नगदी, झजन्सी, जायजेथामा कुनै वकलसमको वहनालमना, हानी–नोक्सानी वा िापिबाही हनु नपाउन े
गिी सिुझक्षि िाख्न ेि सोको िगि िाख्न ेिथा िाख्न िगाउने दावयत्व प्रिानाध्यापकको हनुेछ ।  

(६) प्रिानाध्यापक ि िेखा सभबन्िी काम गनय झजभमेवािी िोवकएको झिक्षक वा कमयचािीिे ववद्याियको आय 
व्ययको प्रलिवेदन झिक्षा िाखािे िोकेको अवलिलित्र मालसक वा तै्रमालसक रूपमा सो िाखामा पठाउन ु पनेछ।  

८९. िेखा पिीक्षण गिाउनेिः  (१) व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्ष ि प्रिानाध्यापकिे प्रत्येक वषय गाउँ  
काययपालिकाबाट लनयिु दिायवािा िेखा पिीक्षकबाट िेखा पिीक्षण गिाउन ुपनेछ ।  

(२) िेखा पिीक्षणको लसिलसिामा प्रिानाध्यापकिे ववद्याियको आय व्ययको बहीखािा िेखा पिीक्षकिे 
मागेको बखि जाँच्न ददन ुपनेछ । लनजिे कैवफयि  गिेको कुिाको यथाथय जवाफ समेि सिोकािवािािाई 
ददन ुपनेछ ।  
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(३) ववद्याियको आय व्ययको िेखा गाउँ काययपालिकाबाट खवटआएको कमयचािीिे जनुसकैु बखि जाँचबिु 
गनय सक्नछे । यसिी जाँचबिु गदाय खटी आएको कमयचािीिे माग गिेको ववविण देखाउन ुप्रिानाध्यापक, 

िेखाको झजभमेवािी प्राप्त झिक्षक वा कमयचािीको कियव्य हनुेछ ।  

(४) यस दफा बमोझजम िेखापिीक्षकिे ववद्याियको िेखा पिीक्षण गने लसिलसिामा अन्य कुिाका अलिरिि 
ववद्याियको आभदानी ि खचयका बािेमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिका पदालिकािीहरुसँग छिफि गिी आफ्नो 
प्रलिवेदन ियाि गनुय पनेछ ।  

(५) यस काययववलि बमोझजम ववद्याियसँग स्वाथय िहेको व्यझििे वा ववद्यािय व्यवस्थापनका अध्यक्ष, सदस्य 
िथा प्रिानाध्यापकको नझजकको नािेदाििे ववद्याियको िेखा पिीक्षण गनय पाउन ेछैन ।  

९०. प्रलिवेदन पेि गनुयपने: िेखापिीक्षकिे ववद्याियको िेखा पिीक्षण गिी सकेपलछ देहायका कुिाहरू खिुाई सो 
सभबन्िी प्रलिवेदन ियाि गिी व्यवस्थापन सलमलि ि झिक्षा िाखामा एक–एक प्रलि पठाउन ुपनेछिः–  

(क) सोलिएका ि ििब सभबन्िी कैवफयि  िएका कुिाको जवाफ यथािीघ्र िए /निएको,  
(ख) पेि िएको आय व्ययको वहसाब िीिपूवयक िए /निएको,  
(ग) आय व्ययको से्रस्िा कानून बमोझजम िाखे/निाखेको,  
(घ) ववद्याियको आय व्ययको िेखा यथाथय रूपमा देझखने गिी वासिाि दरुुस्ि िए /निएको,  
(ङ) कुनै झिक्षक वा कमयचािीिे कानून ववपिीि कामकाज वा बेवहसाब गिे/नगिेको,  
(च) ववद्याियको कािोबाि सन्िोषप्रद िए /निएको,  
(छ) ववद्याियिाई जनु कामका िालग लनकासा िएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे/निेखेको, 
(ज) ववद्याियको सभपलि दरुुपयोग गिे/नगिेको  

(ि) िेखा पिीक्षकिे मनालसव ि आवश्यक सभिेको अन्य कुिा । 

९१. बिबिुािथ गने : (१) ववद्याियको नगदी, झजन्सी मािसामानको िगि, से्रस्िा िाख्न े झजभमा लिएको झिक्षक 
सरुवा वा अन्य कािणबाट ववद्यािय छोडी जाने िएमा आफ्नो झजभमा िहेको नगदी, झजन्सी मािसामानको 
बिबिुािथ सामान्यिया १५ ददनलित्र ववद्याियमा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम बिबिुािथ नगने झिक्षक िथा कमयचािीिाई बिबिुािथ नगिेसभम सरुवा िएको 
ववद्याियमा जान िमानापत्र ददइने छैन । लनजिे कुनै िकम वा मािसमान वहनालमना गिेको िहेछ िने सो 
बापिको िकम लनजिे पाउन ेजनुसकैु िकमबाट असूि उपि वा सोििनाय गरिनेछ । 

९२.  झिक्षक िथा कमयचािीको ििब, ििा ि अन्य सवुविा संघीय कानून अनसुाि हनुेछ । 

९३.  झिक्षक िथा कमयचािीको लनवलृिििण, उपदान, उपचाि खचय ि अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनसुाि हनुेछ । 

९४.  झिक्षक िथा कमयचािीका अवकाि सभबन्िी व्यवस्था संघीय कानून अनसुाि हनुेछ । 

९५.  झिक्षक िथा कमयचािीका सजाय सभबन्िी व्यवस्था संघीय कानूनिे िोकेको मापदण्ड अनसुाि हनुछे । 

९६.  ववद्याियको वगीकिण संघीय कानूनिे िोकेको मापदण्ड अनसुाि  हनुछे । 

९७.  ववद्यािय िलु्क सभबन्िी व्यवस्था संघीय कानूनिे बनाएको मापदण्ड अनसुाि हनुेछ । 

९८.  ववद्याियको कामको सामाझजक पिीक्षण गनेिः सामदुावयक ववद्याियिे प्रत्येक वषय िदौ २५ गिेलित्र आफ्नो 
कामको सामाझजक पिीक्षण गनय पनेछ । 
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परिच्छेद -१६ 

ववववि 

९९.  झिक्षक िथा झिक्षा क्षेत्र सभवि जनिझिको िालिमिः १) िालिम िथा प्रझिक्षण सभबन्िी व्यवस्था संघ ि 
प्रदेििे   व्यवस्था गिे अनरुुप हनुेछ । 

िि यस दफािे गाउँपालिकाका झिक्षकिाई स्वीकृि वावषयक काययक्रम वमोझजम िालिम ददन वािा पने छैन । 

१००. अलिरिि वक्रयाकिाप सभबन्िी व्यवस्थािः १) ववद्याियहरुिे झिक्षा सलमलििे लनिायिण गिेको मापदण्ड वमोझजम 
अलिरिि वक्रयाकिाप  संचािन गनुय पनेछ । 

२) गाउँ काययपालिकािे वावषयक काययक्रममा समावेि गिी  अन्िि ववद्यािय प्रलिस्पिायत्मक  अलिरिि 
वक्रयाकिाप सचािन गनुय पनेछ । 

३) अन्िि ववद्यािय प्रलिस्पिायत्मक  अलिरिि वक्रयाकिाप संचािन सभवन्िी थप व्यवस्था काययपालिकािे 
लनिायिण गिे वमोझजम हनुेछ । 

४) ववद्याियिे उपदफा (१ ि २) बमोझजम अलिरिि वक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय देहाय बमोझजमका 
प्रलियोलगिामा ववद्याथीहरूिाई िाग लिन िगाउन ुपनेछ – 

(क) झचत्रकिा, मूलियकिा ि हस्िकिा प्रलियोलगिा,  
(ख) बाद्यबादन िथा संलगि प्रलियोलगिा, 
(ग) नतृ्य प्रलियोलगिा , 

(घ) नाटक प्रलियोलगिा, 
(ङ) विृत्व किा प्रलियोलगिा, 
(च) हाझजिी जवाफ प्रलियोलगिा, 
(छ) वहज्जे प्रलियोलगिा, 
(ज) खेिकुद प्रलियोलगिा, 
(ि) सावहझत्यक गलिववलि, कथा, कवविा ि लनवन्ि प्रलियोलगिा, 
(ञ) फूिबािी ि कृवष सभबन्िी  प्रलियोलगिा,  
(ट) सजृनात्मक िथा अन्वेषणात्मक ि ववज्ञानका प्रयोगात्मक प्रलियोलगिा 
(ट) अन्य प्रलियोलगिा, 

(५) ववद्याियिे प्रत्येक िकु्रबािको दैलनक पठनपाठनको कायय समाप्त िएपलछ ववद्याथीिाई अलिरिि 
वक्रयाकिापको काययक्रममा सहिागी गिाउन ुपनेछ । 

१०१. ववद्यािय झिक्षा सेवाको गठन, िह, शे्रणी वविाजन ि दिवन्दी सभवन्िी व्यवस्था : (१) यस सभवन्िमा संघ 
िथा प्रदेिको कानून वा दफासँग िादात्भयिा कायम हनुे गिी काययपालिकािे काययववलि वनाई गाउँसिावाट 
स्वीकृि गिाए वमोझजम हनुछे । 

१०२. झजभमेवाि िहने : (१) प्रिानाध्यापक स्थानीय िह, अलििावक एवं ववद्याथीप्रलि झजभमेवाि हनुेछ । यसका िालग 
उनिे अलििावक एवं ववद्याथीको ववचाि सवेक्षण गनेछन ।  

२) प्रचलिि मापदण्डको पािना एवं गणुस्ििीय झिक्षाको िालग ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि ि प्रिानाध्यापकिे 
झिक्षा सलमलिसँग काययसभपादन किाि गनुयपनेछ । 

३) झिक्षक एवं कमयचािी  प्रिानाध्यापकप्रलि  जवाफदेही हनुेछन । लनजहरुिे गणुस्ििीय झिक्षाका िालग गाउँ 
काययपालिका, झिक्षा सलमलि ि झिक्षा अलिकृििे प्रचलिि कानून बमोझजम ददएका लनदेिन पािना गनुय पनेछ .  
अपेझक्षि िैझक्षक उपिझव्िका िालग झिक्षकहरुिे प्रिानाध्यापकसँग कायय सभपादन किाि गनुयपनेछ । 
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४). झिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपि गनय गाउँ काययपालिकािे प्रत्येक ववद्याियका िालग लनझिि 
िौगोलिक के्षत्रिाई सेवा के्षत्रको रुपमा िोकी ददन सक्नेछ ।त्यस्िो िौगोलिक के्षत्रलित्रका टुहिुा, अिपत्र 
पिेका ि बेसहािा िथा अलिववपन्निामा पिी ववद्यािय जान नसकेका वा ववद्यािय छोडेका बािवालिकािाई 
छात्रबझृि वा वविेष व्यवस्था गिी वा लनजका अलििावक वा संिक्षकिाई सघाई वािवालिकािाई  ववद्याियमा 
ल्याउन ुगाउँपालिका, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि ि प्रिानाध्यापकको झजभमेवािी हनुछे ।  

ववद्याथीिाई अपेझक्षि िैझक्षक उपिझव्ि हालसि हनुे गिी लसकाउने ि वटकाउने  दावयत्व प्रिानाध्यापक ि 
झिक्षकहरुको हनुेछ । 

५) कुनै अलििावक वा संिक्षकिे ववद्यािय जान ेउमेिका वािबालिकािाई ववद्यािय पठाउन अटेि गिेमा 
लनजिाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सवुविाहरुबाट बझन्चि गनय सवकनछे । 

१०३.  झिक्षक िथा कमयचािीिे पािन गनुयपने आचाि संवहिा : झिक्षक िथा कमयचािीिे देहाय बमोझजमको आचाि   
संवहिा पािन गनुय पनेछ :–  

(क)आफूिाई खटाएको ठाउँमा गई िोवकएको काम गनुय पने,   

(ख) लनिायरिि समयमा लनयलमि रुपिे ववद्याियमा आए गएको समय जनाई हाझजि हनु ुपने ि पवहिे लबदाको  
अनमुलि नलिई ववद्याियमा अनपुझस्थि हनु नहनुे,  
(ग) आफ्नो सेवा सभबन्िी कुिामा मििव साध्य गने मनसायिे कसैमालथ पलन कुनै िाजनैलिक वा अवा्छनीय 
प्रिाव पानय वा प्रिाव पाने प्रयत्न गनय नहनुे,  
(घ)नेपाि सिकाि ि नेपािी जनिाको पािस्परिक सभबन्िमा वा कुनै ववदेिी िािसगँको सभबन्िमा खिि पनय 
सक्ने गिी आफ्नो वास्िववक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकाझिि गनय वा प्रसेिाई कुनै खबि 
ददन वा िेलडयो वा टेलिलिजन आदद जस्िा सूचनाको माध्यमद्वािा िाषण प्रसारिि गनय वा कुनै सावयजलनक िाषण 
ददन वा विव्य प्रकाझिि गनय नहनुे,  
(ङ) ववद्याथीिाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन ि अध्यापनिाई आफ्नो मखु्य िक्ष्य सभिन ुपने,  

(च) आज्ञाकारििा, अनिुासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचाि, सहानिुलूि, िैयय ि सच्चरित्रिािाई प्रोत्साहन ददन ुपने,  

(छ) कुनैिाषा, सभप्रदाय िथा िमय वविोिी िावना झिक्षक िथा ववद्याथी वगयमा फैिाउन नहनुे,  
(ज) सामदुावयक ववद्याियका झिक्षकिे व्यवस्थापन सलमलि ि सभबझन्िि गाउँपालिकाको  स्वीकृलि नलिई आफू 
वहाि िहेको ववद्यािय बावहि काम गनय नहनु,े  

(ि) ववद्यािय वा िैझक्षक संस्थाको माध्यमद्वािा िाविय िावना जागिृ गिी देिमा िावनात्मक एकिा ल्याउन काम 
गनुय पने,  

(ञ) नेपाि िािको सावयिौमसिा ि अखण्डिामा आचँ आउने गिी देिको िाझन्ि, सिुक्षा, वैदेझिक सभबन्ि ि 
सावयजलनक मयायदा िथा अदाििको अवहेिना हनुे वा कुनैपलन कायायिय वा अलिकृिको कानूनद्वािा लनिायरिि 
कियव्य पिुा गनयमा बािा वविोि हनुे गिी प्रदियन, हड्िाि, थनुछेक िथा घेिाउ गनय नहनुे । 

(ट)ववद्याथीिाई िािीरिक वा मानलसक यािना ददन नहनुे, .  
(२) उपदफा (१) बमोझजमको आचाि संवहिाको पािन िए /निएको अलििेख झिक्षकहरुको हकमा प्रिानाध्यापकिे 
ि प्रिानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन सलमलििे िाख्न ुपनेछ ि आचाि संवहिा पािन निएको िए त्यसको ववविण 
सभबझन्िि गाँउपालिकामा  पठाउन ुपनेछ  । 

 

१०४. संिक्षकको िलूमकािः वडा अध्यक्षिे आफ्नो वडालित्रका ववद्याियको गणुस्ििीय झिक्षाका िालग प्रमखु संिक्षकको 
रुपमा कायय गनुय गिाउन ुपनेछ । 
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१०५. ववद्याथीिे पािन गनुय पने आचाि संवहिा: ववद्याथीहरुिे देहाय बमोझजमको आचाि संवहिा पािन गनुय पनेछ :– 

(क) झिक्षकको आज्ञापािन ि आदि गनुय पने,  

(ख) ववद्याियमा वा बावहि जहाँसकैु अनिुासनमा िहन ुपने,  

(ग) िावियिा, िाषा ि संस्कृलिको उत्थानको लनलमि संिै प्रयत्निीि िहन ुपने,  

(घ) ववद्याियिे आयोजना गिेको काययक्रममा सवक्रय रुपमा िाग लिन ुपने,  

(ङ) सबैसँग झिष्ट व्यवहाि गनुय पने,  

(च) व्यवस्थापन सलमलििे लनिायिण गिेका अन्य आचाि संवहिा पािना गनुयपने, 

 

१०६. बािा अड्काउ फुकाउने सभबन्िमा : यस काययववलिमा उल्िेख िएका ववषयहरु काययन्वयनगदाय कुनै बािा 
अड्काउ पिेमा गाउँ काययपालिकािे लनणयय गिी बािा अड्काउ फुकाउ सक्नछे । 

१०७. परिमाजयन िथा संसोिन : यस काययववलििाई आबस्यकिा अनसुाि गाउँ काययपालिकािे परिमाजयन िथा संसोिन 
गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दफा ३ सँग सभबझन्िि) 

ववद्यािय खोल्ने अनमुलिको िालग ददइने लनवेदन 

श्री झिक्षा अलिकृि ज्यू, 

झिमरुक गाउँपालिका, 
.............................. । 

ववषय: ववद्यािय खोल्न ेअनमुलि सभबन्िमा । 

महोदय, 

 िैझक्षक ित्र ..................... देझख ...................... िहको ववद्यािय खोल्न चाहेकोिे अनमुलिको िालग 
देहायका ववविणहरु खिुाई यो लनवेदन गिेको छु । 

(क) प्रस्िाववि ववद्याियको:  

 १. नामिः 
 २. ठेगानािः ................... गाउँपालिका ............... वडा नं. .............. गाउँ/टोि 

  फोनिः ................... फ्याक्स नं. .................................. 
 ३. वकलसमिः 
  (१) सामदुावयक   (२) संस्थागि    (अ) लनजी िैझक्षक गठुी  (आ) सावयजलनक िैझक्षक गठुी 
 ४. अनमुलि लिन चाहेको िह ि सञ्चािन गने कक्षािः 
 ५. िववष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको िह ि कक्षािः 
(ख) प्रस्िाववि ववद्याियको िालग पिुा गरिएको िौलिक पूवायिाि:  

 १.  िवनकोिः 
  (१) संख्यािः  (२) कच्ची वा पक्की वा अिय पक्की 
  (३) आफ्नै वा बहािमा वा सावयजलनक   

 २. कोठाको ववविणिः 
कोठाको संख्या िभवाई चौडाई उचाई झ्याि ढोकाको अवस्था  प्रकाि विीको अवस्था प्रयोजन कैवफयि 

    

 ३. फलनयचिको संख्यािः 
  (१) डेस्क  (२) बेञ्च  (३) टेबि  (४) दिाज   (५) मेच  (६) अन्य  

 ४. खेिकूद मैदानको अवस्था ि जग्गािः (िोपनी वा ववगाहामा) 

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

 ६. खानेपानीको अवस्थािः 
 ७. पसु्िकाियको अवस्था िथा पसु्िकको संख्यािः  

 ८. प्रयोगिािा सामग्रीिः  

 ९.  सवािी सािनको ववविणिः 
 १०.  िैझक्षक सामग्रीको ववविणिः 

(ग) ववद्याथी संख्यािः (प्रस्िाववि)  

कक्षा  

संख्या             
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(घ) झिक्षक संख्यािः (प्रस्िाववि) 
(ङ) आलथयक ववविणिः  (प्रस्िाववि) 

 १. अचि सभपझििः 
 २. चि सभपझििः 
 ३. वावषयक आभदानीिः 
 ४. आभदानीको स्रोििः 
मालथ िेझखएका ववविणहरु ठीक साँचो छ, िटु्टा ठहिे कानून बमोझजम सहुँिा बिुाउँिा । 

 लनवेदकको– 

 सहीिः 
 नामिः 
 ठेगानािः 
 लमलििः 
संिग्न गनुयपनेकागजािहरुिः 
(१)गठुी अन्िगयि ववद्यािय सञ्चािन गने िए िैझक्षक गठुीको वविानको प्रलिलिवप । 

(२)जग्गा वा िवन िाडामा लिने िए कझभिमा पाँच वषयसभमको िालग घि वा जग्गािनीिे बहािमा ददन े
सभबन्िमा िएको कबलुियिनामा सभबन्िी पत्र । 

(३)प्रस्िाववि ववद्याियको के्षत्रको िैझक्षक नक्सा । 

(४)सभबझन्िि वडा सलमलिको लसफारिस पत्र। 
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अनसूुची–२ 

(दफा ४ सँग सभबझन्िि) 

ववद्यािय खोल्नको िालग चावहने पूवायिािहरु 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यिया नौ वफट उचाईको ि घाम िथा पानीबाट बचाउ हनुे वकलसमको हनु ुपने, 

(ख) कक्षागि के्षत्रफि आिािििू ववद्याियको हकमा प्रलि ववद्याथी १.०० वगय लमटि िथा माध्यलमक ववद्याियको 
हकमा १.२० वगय लमटि िन्दा कम हनु नहनुे,  

(ग) अध्यापन गिाइने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हनु ुपने,  

(घ) कक्षा कोठामा ववद्याथी संख्याको आिािमा फलनयचिको व्यवस्था हनु ुपने,  

(ङ) यथेष्ट स्वस्थकि खानेपानीको प्रवन्ि गनुयपने,  

(च) प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र बाहेक अन्य ववद्याियमा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको  व्यवस्था 
हनुपुने ि प्रत्येक थप ५० जना ववद्याथीको िालग एक कभपाटयमेन्ट थप हनुपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, झिक्षक लनदेझिका सवहिको १ ववद्याथी बिाबि कझभिमा २ प्रलिका दििे पसु्िक 
उपिब्ि िएको पसु्िकािय हनु ुपने,  

(ज)  झिक्षण वक्रयाकिापको िालग आवश्यक िैझक्षक सामग्रीहरू जस्िै( सेिोपाटी,कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, गझणिीय 
सामग्री आदद हनु ुपने,  

(ि) सभपूणय ववद्याथीहरू एकैसाथ उलिन सक्ने मैदान हनु ुपने,  

(ञ) प्रािझभिक वाि झिक्षा केन्रमा घि बावहिका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनय पगु्ने ि अन्य ववद्याियका िालग 
िलिबि खेल्न लमल्नसेभमको खेि मैदानको व्यवस्था ि खेि सामग्रीको व्यवस्था हनु ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुािको ववज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हनु ुपने,  

(ठ) सामदुावयक ववद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यिया देहाय बमोझजम ि संस्थागि ववद्याियमा सामान्यिा 
प्रलिकक्षा कझभिमा बाईस जनादेझख बढीमा चौवािीस जनासभम ि औसिमा िेिीस जना ववद्याथी हनु ुपनेछ ।  

(ड) सामदुावयक ववद्याियमा कझभिमा देहाय बमोझजमको झिक्षकको व्यवस्था हनु ुपनेिः-    

सामदुावयक माध्यलमक िहको ०–१२ कक्षाका िालग   - १६ जना  

सामदुावयक माध्यलमक िहको ०–१० कक्षाका िालग   - 14 जना    

आिािििू िहको ०–८ कक्षाका िालग            - ९ जना     

आिािििू िहको ०–५ कक्षाको िालग    - ४ जना    

प्रािझभिक बािलबकास केन्रको िालग     - २ जना   
    

िि संस्थागि ववद्याियमा कक्षा झिक्षक अनपुाि न्यूनिम १:१.४ हनु ुपनेछ ।  

(ढ) ववद्याियको स्थायी आय स्रोि हनु ुपने,  

(ण) ववद्याियमा प्राथलमक उपचाि सामग्रीको व्यवस्था हनु ुपने,  

(ि) आवासीय ववद्याियको िालग आवास िवन हनु ुपने,  

(थ) ववद्याियको हािा पखायि वा बाििे घेरिएको हनु ुपने,  

(द) िाडाको िवनमा ववद्यािय सञ्चािन गने िए कझभिमा पाँच वषय घि िाडा सभबन्िी सभिौिा िएको हनु ुपने, 
(ि) ववद्यािय वािमैत्री ,अपाङ्गिामैत्री िथा वािाविणमैत्री हनुपुने । 
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अनसूुची–३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) ि (२) सँग सभबझन्िि) 

ववद्यािय सञ्चािन गनय ददइने अनमुलि 

 

श्री..............................  

................................।   

 

ववद्यािय खोल्ने सभबन्िमा लमलि............................मा प्राप्त लनवेदन उपि कािबाही हुँदा झिक्षा व्यवस्थापन काययववलि, 

२०७५ को दफा ४ बमोझजमको पूवायिाि पिुा गिेको देझखएकोिे िैझक्षक ित्र ................... देझख  
आिािििू/माध्यलमक िहको .............कक्षासभमको ववद्यािय सञ्चािन गनय यो अनमुलि ददइएकोछ ।   

 
 

कायायियको छाप 

अनमुलि प्रदान गने अलिकािीको,–  

सही:      

लमलि:  

नाम: 

पद: 
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अनसूुची -४ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सभबझन्िि) 

ववद्याियको स्वीकृलिको िालग ददइने लनवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

ववषयिः ववद्याियको स्वीकृलि सभबन्िमा । 

 

स्थानीय  झिक्षा सलमलिको लमलि .................. को लनणययानसुाि अनमुलि पाई खोलिएको यस ववद्याियको स्वीकृलि 
पाउन लनभन ववविणहरू खिुाई यो लनवेदन गिेको छु ।   

(क) ववद्याियको:  

१.   नाम: .......... 
२.   ठेगानािः .......... गाँउपालिका.......... वडा नं. .....  गाउँ/टोि ...........  

     फोन नं. ........ ....             फ्याक्स नं. ...........  

३. अनमुलि प्राप्त गिेको िह ि लमलि: 
   आिािििू िह   लमलििः...............  

   माध्यलमक िह    लमलि:...........  

(ख) ववद्याियको िौलिक अवस्थािः 
१. िवनको:  

 (१) संख्या:          (२) कच्ची ि पक्की ि अियपक्की  

 (३) आफ्नै / बहािमा / सावयजलनक  

२. कोठाको ववविण: 
३. फलनयचिको संख्यािः 

(१)डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबिु      

(४) दिाज     (५) मेच       (६) अन्य  

४. खेिकुद मैदानको अवस्था ि जग्गा (िोपनी वा ववगाहामा)  

५. िौचाियको संख्या: मवहिा/परुुष  

६. खानेपानीको अवस्थािः 
७. पसु्िकाियको अवस्थािः 
८. प्रयोगिािाको अवस्थािः 
९.सवािी सािनको ववविणिः 
१०. िैझक्षक सामाग्रीको ववविणिः 
(ग) ववद्याथी संख्यािः (कक्षागि रूपमा)  

(घ) झिक्षकको संख्यािः 
(ङ) आलथयक झस्थलििः 
१. अचि सभपलि  

२. चि सभपलि  

३. वावषयक आभदानी  
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४. आभदानीको स्रोि  

मालथ िेझखएको व्यहोिा ठीक साँचो छ, िठु्ठा ठहिे कानून बमोझजम सहुँिा बिुाउँिा ।  

      

ववद्याियको छाप :         लनवेदकको- 
         सहीिः 

नामिः  

ठेगानािः 
लमलििः 

  
 
 
 

अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) ि (४) सँग सभबझन्िि) 

ववद्याियको स्वीकृलि सभबन्िमा 
 

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

................................।   

 

 िँहा ववद्याियबाट लमलि.................................मा ववद्यािय स्वीकृि गने सभबन्िमा ददएको लनवेदन उपि कािबाही 
हुँदा झिक्षा व्यवस्थापन काययववलिको , २०७५ को दफा ६ बमोझजमका िियहरू पािन गिेको देझखएकोिे 
कक्षा.........देझख कक्षा.........सभम झिक्षा प्रदान गनय स्वीकृलि प्रदान गरिएको छ । 

 
 

कायायियको छाप 

स्वीकृलि प्रदान गने अलिकािीको–  

           सही : 
नामिः 

           पदिः 
           लमलििः 
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अनसूुची-६ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सभबझन्िि) 

मनुाफा नलिने गिी ववद्यािय सञ्चािन गनय पिुा गनुयपने पूवायिाि 

 

१.प्रलि कक्षा न्यूनिम ११ जना ववद्याथी हनु ुपने 

२.ववद्याथीिाई आवश्यक पने कक्षा कोठा, फलनयचि, वपउन ेपानी, खेि मैदान िथा पसु्िकाियको पयायप्त व्यवस्था िएको 
हनु ुपने, 

३.आवश्यक झिक्षकको व्यवस्था िएको हनु ुपने, 

४.पाठ्यक्रम ववकास केन्रिे लनिायिण गिे बमोझजमका लसकाई उपिझब्िहरु पिुा हनुे गिी ववद्यािय झिक्षण लसकाई  
काययक्रमको िजुयमा गरिएको हनु ुपने, 

५.मन्त्राियिे िोके बमोझजम अन्य पूवायिाि पिुा िएको हनु ुपने ।  
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अनसूुची-७ 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबझन्िि) 

कभपनी अन्िगयि सञ्चालिि ववद्याियिाई िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय ददइने लनवेदन 

 

श्री ........... 
................ 
.................. 
 

ववषय: िैझक्षक गठुी अन्िगयि ववद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

महोदय,  

मैिे/हामीिे लनभन ववद्यािय कभपनी अन्िगयि सञ्चािन गिेकोमा सो ववद्यािय िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय 
चाहेकोिे देहायका ववविणहरु खिुाई यो लनवेदन गिेको छु/छौ । 

१.ववद्याियको:  
(क) नामिः  (ख) ठेगाना.................. गाँउपालिका    वडा नं...............फोन ............... 

२.  ववद्यािय सञ्चािन िएको लमलििः 
३.  लनजी वा सावयजलनक कुन िैझक्षक गठुी अन्िगयि ववद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो ? सो व्यहोिािः 
४.  अन्य आवश्यक कुिाहरुिः 
मालथ िेझखएका ववविणहरु ठीक साँचो छ िटु्टा ठहिे कानून बमोझजम सहुँिा बिुाँउिा । 

लनवेदककोिः 
नामिः 
ठेगानािः   

लमलििः 
लनवेदनसाथ संिग्न गनुयपने कागजािहरुिः 
(१) िैझक्षक गठुीको रुपमा ववद्यािय सञ्चािन गनय आपझि निएको कभपनी िझजष्टािको कायायियको पत्र । 

(२) कभपनीका सञ्चािक िथा व्यवस्थापन सलमलिको लनणयय । 

(३) कभपनीको प्रवन्ि पत्र िथा काययववलिको प्रलिलिवप । 

(४) प्रस्िाववि िैझक्षक गठुीको वविान । 

(५) लनवेदकको नागरिकिाको प्रलिलिवप । 
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अनसूुची-८ 

(दफा १० को उपदफा (४) सँग सभबझन्िि) 

कभपनी अन्िगयि ववद्याियिाई सञ्चालिि िैझक्षक गठुी अन्िगयि सञ्चािन गनय ददइने स्वीकृलि 

श्री .....................ववद्यािय 

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

 

ववषय :-िैझक्षक गठुी अन्िगयि ववद्यािय सञ्चािन गने स्वीकृलि ददइएको सभबन्िमा । 

 

त्यस ववद्याियिे लमलि...................... मा िैझक्षक गठुी ( सावयजलनक/लनजी ) अन्िगयि सञ्चािन गने स्वीकृलिको 
िालग  ददएको लनवेदन उपि कािवाही हुँदा यस कायायियको लमलि ................... को लनणययानसुाि त्यस ववद्याियिाई 
िैझक्षक गठुी ( सावयजलनक/लनजी ) को रुपमा सञ्चािन गनय स्वीकृलि प्रदान गरिएको छ ।  

कायायियको छापिः     स्वीकृलि प्रदान गने अलिकािीको:– 

सहीिः 
नामिः 
पदिः 
कायायियिः 
लमलििः 

  

 

अनसूुची-९ 

(दफा ३९ को उपदफा (१) सँग सभबझन्िि) 

प्रािझभिक बाि झिक्षा वा नसयिी केन्र सञ्चािनका िालग ददइने लनवेदन 

श्री..................... 
................गाँउ काययपालिका 
वडा नं........ को कायायिय । 

 

ववषयिः प्रािझभिक वाि झिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलि पाऊँ । 

 

 िैझक्षक ित्र.................देझख प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलि पाउन अलििावक िथा 
समदुाय ि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको लमलि....................को लनणययानसुाि देहायका ववविण ि कागजाि संिग्न 
गिी यो लनवेदन पेि गिेको छु/छौं ।  

(क) प्रस्िाववि प्रािझभिक वाि झिक्षा केन्रको,– 

 (१) नाम : 
 (२) ठेगाना : गाँउपालिका .................... वडा नं.  .........................    
   .................... फोन नं..........  

 (३) सेवा परु्रयायइने बािबालिकाको संख्या : 
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(ख)सञ्चािनका िालग झजभमेवािी लिने वा आबििा ददन ेववद्याियको,– 

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

(ग) प्रस्िाववि प्रािझभिक वाि झिक्षा केन्रको िौलिक पूवायिािहरू : 
 (१) िवनिः (अ) कोठा    (आ)  कच्ची वा पक्की  

    (इ) के िे बनेको   (ई) िाडा/आफ्नै/सावयजलनक  

 (२) फलनयचिको ववविणिः  (अ) मेच  :  (आ) टेविु :  (इ) वेञ्च/डेस्क :
 (३) खेिकुद मैदान ि त्यसको के्षत्रफििः(अ) आफ्नै (आ)िाडामा वा सावयजलनक  (इ) अन्य  

 (४) िौचाियको अवस्थािः (अ) संख्या    (आ) कच्ची/पक्की  

     (इ) पानीको व्यवस्था िए /निएको  

 (५) खानेपानीको अवस्थािः  (अ) बोकेि ल्याउने  (आ) िािाबाट प्राप्त   (इ) पयायप्त/अपयायप्त  

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

 (७) आलथयक ववविणिः(अ) अचि सभपलि  (आ) चि सभपलि   (इ) अन्य  

 (८) आभदानीको स्रोिको व्यवस्था कसिी लमिाइन्छिः  

 (९) अन्य कुनै ववविण िए उल्िेख गनेिः 
मालथ िेझखएको ववविण ठीक छ ,िटु्टा ठहिे कानून बमोझजम सहुिँा/बिाउँिा ।  

           लनवेदकको,– 

संस्थाको छाप  सहीिः                   

नामिः–                             

ठेगाना :                                           

लमलििः– 

संिग्न कागजाि  : 
(१) िवन खेि मैदान सभबन्िी प्रमाण, कागजाि ि ववविण ।  

(२) संस्थाबाट सञ्चािन गने िएमा संस्था दिायको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप ि लनयमानसुािको नववकिण  ि िेखापिीक्षण 
प्रलिवेदन । 

 (३)  आपसी सहयोग समूहबाट लनवेदन गरिएको िए त्यस्िो समूहको वैठकको लनणयय ।  

 (४)  कुनै ववद्याियसँग आवि गिी सञ्चािन गनय खोझजएको िए सो ववद्याियको लसफारिस पत्र । 
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अनसूुची-१० 

(दफा ३९ को उपदफा (२) सँग सभबझन्िि) 

प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइने अनमुलि 

श्री..............................  

...............................।   

ववषय :- प्रािझभिक बाि झिक्षा केन्र सञ्चािन गनय ददइएको अनमुलि । 

 

 िपाईँिे त्यस ववद्यािय/संस्थािे प्रािझभिक वाि झिक्षा केन्र सञ्चािन गने सभबन्िमा यस .............. गाउँ 
काययपालिकाको कायायियमा ददन ुिएको लनवेदन उपि कािबाही हुँदा झिक्षा व्यवस्थापन काययववलि, २०७५  समेिको 
पूवायिाि पिुा गिेको ि यस गाउँ काययपालिकाको नक्साङ्कनमा पिेकोिे िैझक्षक ित्र..................देझख प्रािझभिक बाि 
झिक्षा केन्र सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान गरिएकोछ ।  

         

        अनमुलि प्रदान गने अलिकािीको,–  

कायायियको छाप :-                  सहीिः 
                 नाम : 

पदिः 
लमलििः 

  

अनसूुची-११ 

(दफा ५० को उपदफा (३) सँग सभबझन्िि) 
ववद्यािय ववकास प्रस्िावको नमूना 

१. ववद्याियिको वियमान िैझक्षक ि आलथयक अवस्थािः  

२. ववद्याियिे हालसि गनुयपने अपेझक्षि उपिझब्ि : 
३. वियमान अवस्था ि अपेझक्षि उपिब्िीका सूचकगि अन्िि : 
४. अपेझक्षि उपिझब्ि हालसि गने स्रोि पवहचान सवहिको कायययोजना : 
५. कायय योजनाका मूल्याङ्कनका सूचकहरु : 
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अनसूुची -१२ 

(दफा ५६ उपदफा (२) सगँ सभबझन्िि) 
ववद्याियमा िहने झिक्षक दिवन्दी 

ववद्याियमा कझभिमा देहाय बमोझजम झिक्षक दिबन्दी िहनेछन ्:  

(क)प्रािझभिक बाि झिक्षा वा नसयिीदेझख पाँच कक्षा सञ्चािन िएको ववद्याियमा पचास जनासभम ववद्याथी िएमा कझभिमा 
िीन जना ि सोिन्दा बढी वविाथी िएमा कझभिमा  - चाि जना झिक्षक । 

(ख) आिािििू िहको ववद्याियमा : प्रािझभिक बाि झिक्षा वा नसयिीदेझख आठ कक्षा सञ्चािन िएको ववद्याियमा देहाय 
बमोझजमका कझभिमा - नौ जना झिक्षक 

(१) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको   - एकजना  

(२) ववज्ञान वा गझणि मूि ववषय लिई स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको  -  एकजना  

(३) नेपािी वा संस्कृि मूि ववषय लिई स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको  -  एकजना  

(४) सामाझजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको -  एकजना  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सिह उिीणय गिेको       - चाि जना  

(६) साववकको एस.एि. सी. वा सो सिह उिीणय गिेको      - एक जना । 

(ग) माध्यलमक ववद्याियमािः 
१. नौं कक्षादेझख दि कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा माध्यलमक िहको -  पाँच जना झिक्षक 

(१) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको   -  एकजना  

(२) गझणि वा ववज्ञान मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको  -  एकजना  

(३) नेपािी मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको   -  एकजना  

(४) सामाझजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको -  एकजना   

(५) अन्य ऐझच्छक ववषयको िालग सभबझन्िि ववषयमा स्नािक वा सो सिह उिीणय गिेको -  एक जना । 

२.नौं कक्षादेझख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा देहाय बमोझजमका कझभिमा -  नौ जना झिक्षक 

(१) अंग्रजेी मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको   -  एकजना  

(२) गझणि मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको    - एकजना  

(३) नेपािी मूि ववषय लिई स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको    - एकजना  

(४) सामाझजक ववषय अध्यापन गनयको िालग स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको  - एकजना   

(५) अन्य ऐझच्छक ववषयको िालग सभबझन्िि ववषयमा स्नािकोिि वा सो सिह उिीणय गिेको  - दईुजना  

(६) ववज्ञान मूि ववषय लिई स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको -  एकजना  

(७) अन्य ववषयमा स्नािक िह वा सो सिह उिीणय गिेको  - दईुजना  । 

३.प्रािझभिक बािझिक्षा देझख दि कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा खण्ड (ख) ि खण्ड (ग) को  उपखण्ड (१) 
बमोझजमको दिबन्दी िहनेछ ।  

४. प्रािझभिक बाि झिक्षादेझख बाह्र कक्षासभम सञ्चािन िएको ववद्याियमा खण्ड (ख) ि खण्ड (ग) को क्रमसंख्या 
(२) बमोझजमको दिबन्दी िहनेछ । 

रष्टव्यिः(१) खण्ड (ख) को क्रमसंख्या (१) देझख (४) सभमका कझभिमा एक/एक जना झिक्षक लनयझुि निएसभम 
एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी झिक्षक लनयझुि गरिने छैन ।  

(२) खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसंख्या (१) देझख (४) सभमका कझभिमा एक एक जना झिक्षक लनयझुि 
निएसभम एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी झिक्षक लनयझुि गरिने छैन ।  
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(३) खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसंख्या (१) देझख (७) सभमका कझभिमा एक एक जना झिक्षक लनयझुि 
निएसभम एउटै ववषयमा एक िन्दा बढी झिक्षक लनयझुि गरिने छैन । 

(४) झिक्षक लनयझुिको िालग आवश्यक पने िालिम प्रचलिि कानून बमोझजम हनुछे ।  

(५) हाि ववद्याियमा उपिोिानसुािका ववषयका योग्यिा िन्दा कम योग्यिा िएका स्थायी झिक्षक िहेछन ्िन ेत्यस्िा 
झिक्षक पदबाट नहटेसभम साववक बमोझजमकै योग्यिा िएका झिक्षकवाट अध्यापन हनुे ।  

(६) उझल्िझखि दिवन्दीलित्र प्रिानाध्यापकको पद समेि समावेि िहनेछ । 

   

अनसूुची-१३ 

(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सभबझन्िि) 

सरुवा हनु ददइने लनवेदन 

श्री .............................. 
   ..................................। 

ववषयिः सरुवा सभबन्िमा । 

मिाई लनभन ववद्याियमा सरुवा गरिददन ुहनु लनभन ववविणहरु खिुाई लनवेदन गिेको छु । 

झिक्षकको नाम, थििः  

स्थायी ठेगानािः  

िह ि शे्रणीिः  

हािको ववद्याियको नाम ि ठेगानािः  

सरुवा िई जान चाहेको ववद्याियको नाम ि ठेगानािः  

योग्यिा ि िालिम:  

स्थायी लनयझुि लमलििः  

हािको झजल्िामा काम गिेको अवलििः  

सरुवा माग गनुयपने कािणिः  

          लनवेदकको- 

          सहीिः  

          नामिः  

         काययिि ववद्याियिः 
          लमलििः 
(१) सरुवा िई जान ेववद्याियको व्यवस्थापन सलमलिको सहमलि 

(क) यस ववद्याियका झिक्षक श्री ...................................... िाई व्यवस्थापन सलमलिको लमलि 
.......................... को लनणयय अनसुाि यस ववद्याियबाट सरुवा िई जान सहमलि ददइएको छ । 

   ववद्याियको छाप           व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्षको–  

            सही : 
            नाम : 
                     ववद्यािय : 
            लमलि : 
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(ख) झिमरुक गाउँपालिका.... ...... अन्िगयिको ............ ववद्याियका झिक्षक श्री ...................................... 
िाई सो ववद्याियबाट सरुवा िई जान सहमलि ददईएको छ । 

     कायायियको छाप              प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि 

            सही : 
            नाम : 
            लमलि : 
 (२ ) सरुवा िई आउन ेववद्याियको व्यवस्थापन सलमलि िथा झिक्षा िाखाको सहमलि   

(क)  ............................... ववद्याियका झिक्षक श्री ................................... िाई व्यवस्थापन सलमलिको 
लमलि ....................... को लनणयय अनसुाि यस ववद्याियमा सरुवा िई आउन सहमलि ददइएको छ । 

   

 ववद्याियको छाप           व्यवस्थापन सलमलिको अध्यक्षको–  

           सही : 
           नाम : 
           लमलि :   

                      ववद्यािय : 
 

(ख) ............................... ववद्याियका झिक्षक श्री ................................... िाई यस गाउँपालिका 
............... ववद्याियमा  सरुवा िई आउन सहमलि ददइएको छ । 

 
 

कायायियको छाप                 झिक्षा अलिकािीको 
            सही : 
            नाम : 
            लमलि : 
 

 

अनसूुची-१४ 

(दफा ५८ को उपदफा (११) सँग सभबझन्िि) 

िमाना - पत्र 

  

 पत्रसंख्यािः           लमलि : 
 

श्री ..................... 
............................. । 

िहाँ ववद्याियमा सरुवा हनु ुिएका श्री ..........................................िाई लनजको ववविण सवहिको िमानापत्र ददई 
त्यस ववद्याियमा हाझजि हनु पठाइएको व्यहोिा अनिुोि गदयछु । 

१. झिक्षक वा कमयचािीको नाम, थि :  

२. संकेि नभबि : 
३. साववक : 
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(क) िह :    (ख) शे्रणी :     (ग) पद : 
(घ) झिक्षक िए ववषय :         (ङ) ववद्यािय : 

४. सरुवा िएको  (क) लनणायय लमलि :   (ख) सरुवा गने कायायिय :      (ग) िह :   
   (घ) शे्रणी :         (ङ) पद :      (च) ववषय         (छ) ववद्यािय : 
५. बिबिुािथ सभवन्िी ववविणिः  

   गिेको    नगिेको     

६. िमाना हनु ेलमलि : ..................... 
७. िमाना पत्रको लमलिसभम खचय िएका लबदा :  

  (क) िैपिी आउने ि पवय लबदा     .................. ददन । 

  (ख) लबिामी लबदा      .................. ददन । 

  (ग) प्रसिुी लबदा लबदा      .................. ददन । 

  (घ) प्रसिुी स्याहाि लबदा      .................. पटक । 

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

  (च) असािािण लबदा        .................. ददन । 

  (छ) वेििवी लबदा        .................. ददन । 

८. िमानापत्रको लमलिसभम संझचि लबिामी लबदा :      .................. ददन । 

९. ववद्याियमा रुज ुहाझजि िएको ददन : 
१०. खाइपाई आएको मालसक (क) ििब :  (ख) ग्रडे वृवि / िकम:   

११. ििब ििुानी लिएको अझन्िम लमलि : 
१२. कमयचािी संचयकोष कट्टी िकम : 
१३ ििुानी लिएको उपचाि खचयको िकम :                

१४. ििव वृवि हनु िरुु िएको िरुु लमलि :  

१५. नागरिक िगानी कोषकट्टी िकम :  

१६. आयकि कट्टी िकम : 
१७.   (क) सावलिक जीवन बीमा कोषमा जभमा िएको साि........मवहना...... .गिे....  

(ख) सावलिक जीवन बीमा वापि वावषयक वप्रलमयम लििेको साि.....मवहना... गिे .... 
१८. चाडपवय खचय लिने चाडको नाम ि सो चाड पने लिलथ ि सभिाववि मवहना : 
१९. झििसु्याहाि ििा लिएको ववविण : 
 

बोिाथय :  

श्री ववद्यािय झिक्षक वकिाबखाना । 

श्री कमयचािी संचयकोष । 

श्री .......... ववद्यािय । 

श्री .....................(सभबझन्िि झिक्षक वा कमयचािी) सरुवा िएको कायायियमा हाझजि हनु जान ुहनु । 
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अनसूुची-१५ 

दफा ८६ को उपदफा (१) सँग सभबझन्िि 

ववद्याियको आय व्ययको खािा िाख्न ेढाँचा 
 

ववद्याियिे आफ्नो आय व्ययको खािा देहाय बमोझजम िाख्नपुनेिः– 

 

खािाको नाम     िोवकएको फािाम नं. 
 

१) ववद्याियको बजेट खािा       फा. नं. १ 

२)   आभदानीको वहसाब खािा       फा. नं. २ 

३) खचयको वहसाब खािा       फा. नं. ३ 

४) नगदी खािा        फा. नं. ४ 

५) बैंक खािा        फा. नं. ५ 

६) पेश्की खािा        फा. नं. ६ 

७) झजन्सी खािा        फा. नं. ७ 

८) मालसक आभदानी खचयको  ववविण खािा     फा. नं. ८ 

९) िलु्क दिाय वकिाब  खािा       फा. नं. ९ 

१०) वासिाि खािा        फा. नं. १० 
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ववलिन्न फािामहरु 
फा.नं. १ 

ववद्याियको बजेट खािा 
ववद्याियको नाम : 
ठेगाना :  

िैझक्षक ित्र............................. को बजेट 

 
   

व्यय आय 
िीषयक 
नं. 

िीषयकको 
नाम  

गि 
िैझक्षक 
ित्रको 
व्यय 

यस 
िैझक्षक 
ित्रको 
प्रस्िाववि 
व्यय 

स्वीकृि 
िकम  

िीषयकको 
नं. 

िीषयकको 
नाम 

गि 
िैझक्षक 
ित्रको 
आय
  

यस 
िैझक्षक 
ित्रको 
प्रस्िाववि 
आय 

स्वीकृि 
िकम 

कैवफयि 

(१)

  
(२) (३)

  
(४)
  

(५)  (६)  (७)  (८)
  

(९) (१०) (११) 

 
      

प्रिानाध्यापकको सही      व्यवस्थापन सलमलिका अध्यक्षको सही– 

 
 

रष्टव्य : 
(१) झिक्षकको लसिलसिेवाि नभबि लेख्ने 

(२) झिक्षक ििब, मसिन्द, फलनयचि जस्िा खचयिफय  िएको िीषयकको नाम लेख्ने 

(३) नं. २ का िीषयकहरुमा गि वषय िएको खदु खचय उल्िेख गने 

(४) चाि ुिैझक्षक ित्रको प्रस्िाववि खचय िकम लेख्ने 

(५) चाि ुिैझक्षक ित्रको िालग व्यवस्थापन सलमलििे स्वीकृि गिेको िकमसभम उल्िेख गने 

(६) आयिफय को िीषयकको लसिलसिेवाि नभबि लेख्ने 

(७) सिकािी अनदुान, ववद्याथी िलु्क (लनजीको हकमा) जस्िा अन्य िीषयकको नाम उल्िेख गने 

(८) गि िैझक्षक ित्रको खदु आभदानी िीषयक अनसुािउल्िेख गने 

(९) यस िैझक्षक ित्रको आभदानीको प्रस्िाववि िकम उल्िेख गने 

(१०) स्वीकृि िकम उल्िेख गने (सिकािी अनदुानको िकम स्वीकृि ििब स्केि अनसुाि हनु ुपनेछ  

(११) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने । 
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 फा. नं. २ 

 

आभदानीको वहसाब खािा 
ववद्याियको नामिः 
ठेगाना  

 

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

लमलि 

(१) 
ववविण 

(२) 
िलसद नं. 

(३) 
िीषयक 

(४) 
जभमा रु. 

(५) 
बैंक दाझखिा (६) कैवफयि 

(७) 

   सिकािी अनदुान  पढाइ िलु्क    

        

यस मवहनाको जभमा       

       
       

रष्टव्यिः 
(१) आभदानी िएको लमलि उल्िेख गने, 
(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त िएको उल्िेख गने, 
(३) िलसद नं. उल्िेख गने, 
(४) कुन िीषयक बापि प्राप्त िएको हो सोही महिमा लेख्ने ि आवश्यकिा अनसुाि महि बढाउने, 
(५) प्राप्त िएको जभमा रु. उल्िेख गने, 
(६ प्राप्त िकममध्ये बैंक दाझखिा िएको िकम उल्िेख गने, 
(७) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने । 

 
  

फा. नं. ३ 

खचयको वहसाब खािा 
ववद्याियको नाम : 
ठेगाना :                    वषय :               मवहना : 
 

लमलि 

 
 
 

(१) 

ववविण 

 
 
 

(२) 

िौचि नं. 
 
 
 

(३) 

ििब ििा    
स्वीकृि 
दिबन्दी 
(४) 

कमयचािी 
 

(५) 

दबन्दी बावहिको 
झिक्षक 

(६) 

अन्य िीषयक 

 

(७)  

जभमा 
 

(८) 

कैवफयि 

 

(९) 

          

यस मवहनाको जभमा       
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रष्टव्य : 
(१) कािोबािको लमलि उल्िेख गने 

(२) खचयको ववविण उल्िेख गने 

(३) िौचि नं. उल्िेख गने 

(४) झज. झि. का. बाट अनदुान िकम प्राप्त हनुे स्वीकृि दिबन्दीलित्रका झिक्षकहरुको ििब ििा खचय िकम 
उल्िेख गने  

(५) ववद्याियमा काययिि कमयचािीहरुको ििब ििा खचय िकम उल्िेख गने 

(६) अनदुान िकम प्राप्त नहनुे दिबन्दी बावहिको झिक्षकहरुको ििब ििा खचय िकम उल्िेख गने 

(७) यसमा आवश्यकिा अनसुाि मसिन्द, फलनयचि, छपाई, सेवा, दै.भ्र.ि. जस्िा महिहरु खडा गिी िकम उल्िेख 
गने 

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

(१०) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने .  

  

फा. नं. ४, ५ ि ६ 

नगदी /बैंक/ पेश्की खािा 
ववद्याियको नामिः 
ठेगाना :                             वषय :                    मवहना : 

लमलि 

(१) 
ववविण िौचि 

नं.(२) 
डेलबट 

(३) 
के्रलडट 

(४) 
डेलबट/ के्रलडट 

(५) 
बाँकी 
(६) 

कैवफयि 

(७) 

       

 

रष्टव्य : 
(क) नगदी खािा प्रयोग गदाय : 
 (१) लमलि उल्िेख गने 

 (२) छोटकिीमा आभदानी खचयको ववविण उल्िेख गने 

 (३) िौचि नं. उल्िेख गने  

 (४) नगद प्राप्त िएमा उल्िेख गने  

 (५) नगद िकम बैंक दाझखिा वा खचय िएमा उल्िेख गने  

(६) महि ७ को बाँकी िकम डेलबट वा के्रलडट बाँकी के हो ? डेलबट बाँकी िए डे. ि के्रलडट बाँकी िए   
के्र. उल्िेख गने  

 (७) बाँकी िकम उल्िेख गने  

 (८) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने । 

(ख) बैंक खािा प्रयोग गदाय : 
 (१) लमलि उल्िेख गने  

 (२) आभदानी खचयको छोटो ववविण ि चेक नं. वा बैंक दाझखिा िौचि नभबि उल्िेख गने  

 (३) िौचि नभबि उल्िेख गने  

 (४) बैंक दाझखिा िएको िकम उल्िेख गने  
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 (५) बैंकबाट खचय िएको िकम उल्िेख गने  

 (६) बैंकमा डेववट बाँकी िए डे. ि के्रलडट बाँकी िए के्र. लेख्ने  

 (७) बाँकी िकम उल्िेख गने  

 (८) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने । 

(ग)   पेश्की खािा प्रयोग गदाय : 
 (१) लमलि उल्िेख गने 

 (२) पेश्की लिइएको वा फर्छ्यौट िएको काम उल्िेख गने  

 (३) िौचि नभबि उल्िेख गने  

 (४) पेश्की ददएको िकम उल्िेख गने  

 (५) पेश्की फर्छ्यौट िएको िकम उल्िेख गने  

 (६) बाँकी पेश्की डेववट बाँकी िए डे. ि के्रलडट िए के्र. उल्िेख गने 

 (७) पेश्की बाँकी िकम उल्िेख गने  

 (८) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने। 

  

फा. नं. ७ 

झजन्सी खािा 
 

ववद्याियको नाम  ठेगाना :    वषय :  मवहना :    

लमलि 

(१) 
ववविण  

(२) 
मूल्य 

(३) 
आभदानी 

(४) 
खचय  

(५) 
बाँकी  

(६) 
कैवफयि 

(७) 

  प्रलि 
इकाई 

जभमा
  

    

       

 
 

रष्टव्यिः   

(१) लमलि उल्िेख गने, 

(२) सामानको नाम, प्राप्त वा खचयको छोटो ववविण उल्िेख गने  

(३) सामानको प्रलि इकाई दि उल्िेख गने  

(४) प्राप्त सामानको परिमाण उल्िेख गने  

(५) खचय िएको सामानको परिमाण उल्िेख गने  

(६) बाँकी सामानको परिमाण उल्िेख गने  

(७) अन्य कुनैकुिा िए उल्िेख गने .  

 

ईकाइमा गोटा, थान, दजयन आदद उल्िेख गने । 

 
 
 
 



61 

 फा. नं. ८ 

 

मालसक आभदानी खचयको ववविण खािा 
ववद्याियको नामिः 
ठेगाना :   वषय :  मवहना : 

व्यय आय 
िीषयक 
नं. 
 

(१)

  

िीषयकको 
नाम 

 

(२) 

वावषयक 
स्वीकृि 
िकम 
(३) 

अझघल्िो 
मवहनासभमको 
खचय िकम 

(४) 

यो 
मवहनाको 
खचय 
(५) 

जभमा 
व्यय 
िकम 
(६) 

िीषयक 
नं. 
 
 

(७ 

िीषयकको 
नाम 

 

(८) 

वावषयक 
स्वीकृि 
िकम 
(९) 

अझघल्िो 
मवहनासभमको 
आय िकम 
(१०) 

यो 
मवहनाको 
आय 
(११) 

जभमा 
 
 
 

(१२) 

            

जभमा            

          

           बाँकी िकमिः– 

           नगदिः– 

           बैंकिः– 

रष्टव्य :  
(१) फा. नं. १ को व्ययको िीषयक नं. उल्िेख गने   

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

(३) फा. नं. १ को वावषयक स्वीकृि व्यय िकम उल्िेख गने  

(४) गएको मवहनासभमको सभबझन्िि िीषयकको खचय िकम उल्िेख गने  

(५) यो मवहनाको सभबझन्िि िीषयकहरुको खचय िकम उल्िेख गने  

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

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

(८) फा नं. १ को वावषयक स्वीकृि आय िकम उल्िेख गने  

(९) अझघल्िो मवहनासभमको सभबझन्िि िीषयकको आय िकम उल्िेख गने  

(१०) महि नं.१० ि ११ को जभमा िकम उल्िेख गने . 
(११)  बाँकी िकममा आय ि व्ययको जभमा िकमको फिक उल्िेख गने . 
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 फा. नं. ९ 

िलु्क दिाय वकिाब खािा 
ववद्याियको नाम : 
ठेगाना : 
कक्षा :                      वषय :                 मवहना : 
िो.नं. ववद्याथीको नाम 

थि 
वैिाख जेष्ठ असाि साउन िदौ असोज कालियक मंलसि पसु माघ फागनु चैत्र 

जभमा             

             

फा. नं. १० 

वासिाि खािा 
ववद्याियको नाम : 
वषय....................... को आझखिी ददन......................सभमको 
दावयत्व  िकम  सभपलि  िकम 

१  २  ३  ४ 

  

प्रिानाध्यापक    िेखापाि      िेखापिीक्षक 

 

रष्टव्यिः 
(१) ववद्याियको दावयत्व ववविणहरु उल्िेख गने, 

(२) दावयत्व िकम उल्िेख गने, 

(३) ववद्याियको चािू अचि सभपलिको ववविण उल्िेख गने  
(४) सभपलिको िकम उल्िेख गने । 

 
 

झिमरुक गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट लमलि २०७५/०९/०१ गिे 
पारिि यो काययववलि झिमरुक गाउँ काययपालिकाको लनणयय वा आदेि ि 
अलिकािपत्रको प्रमाणीकिण (काययववलि) लनयमाविी , २०७४ को लनयम 
४ को उपलनयम १ बमोझजम प्रमाणीकिण  गदयछु । 

  

  कमि प्रसाद िसुाि 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि 

लमलि २०७५/०९/०१  

 


