
 
 

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�ड २) �भमाद वैशाख ०५ गते,२०७५ साल (सं�या १ 

भाग २ 

�भमाद नगरपा�लका 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम �भमाद नगर 

काय�पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको �नयमावल� सव�साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन 

ग�रएको छ । 

स�वत ्२०७५ सालको �नयमावल� नं. १ 

�भमाद नगरपा�लकाको िश�ा �नयमावल� , २०७५ 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ज) र सोह� ऐन को दफा 

१०२ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगर काय�पा�लकाले यो “�भमाद नगरपा�लका िश�ा �नयमावल� , 

२०७५” जार� गरेको छ । 

प�र�छेद १ 

�ारि�भक 

संि�� नाम र प�रभाषा 



 
 

१.   संि�� नाम र �ार�भः (१) यस �नयमावल�को नाम “�भमाद नगरपा�लका िश�ा �नयमावल�, २०७५” 

रहनेछ।   
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(२) यो �नयमावल� �भमाद नगरपा�लका �े�भर लागू हनेुछ । 

(३) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२.   प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�मा,– 

(क)“आधारभतू िश�ा” भ�ाले �ारि�भक बाल िश�ादेिख क�ा ८ स�म �दइने िश�ा स�झन ुपछ� । 

(ख)“आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा स�म�त” भ�ाले। �नयम ३६ वमोिजमको स�म�तलाई स�झन ुपछ� । 

(ग)“ऐन” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको िश�ा ऐनलाई स�झन ुपछ� ।  

(घ)“कम�चार�” भ�ाले सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क बाहेकका अ�य कम�चार� स�झन ुपछ� ।  

(ङ)“काय�पा�लका” भ�ाले  �भमाद नगर काय�पा�लकालाई स�झन ुपछ� । 

(च)“कोष” भ�ाले �नयम ८७ वमोिजमको �व�ालय स�ालनका ला�ग खडा ग�रएको �व�ालयको कोषलाई 

स�झन ुपछ� । 

(छ)“धा�म�क �व�ालय”  भ�ाले पर�परागत �पमा च�लआएका गो�पा, ग�ुकुल, आ�म, मदरसा ज�ता धा�म�क 

�व�ालयह�लाई जनाउँछ । 

(ज)“नगरपा�लका” भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजम गठन भएको नगरपा�लका स�झन ुपछ� । 

(झ)“�नर��क” भ�ाले �व�ालय �नर��ण गन� तो�कएको अ�धकृतलाई स�झन ुपछ� ।  

(ञ)“प�रवार” भ�ाले िश�क वा कम�चार�सँग एकासगोलमा ब�ने तथा �नज आफ� ले पालनपोषण गनु� पन� प�त, 

प�ी, छोरा, अ�ववा�हता छोर�, धम�प�ु अ�ववा�हता धम�प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स�झन ुपछ� र सो 

श�दले प�ुष िश�क वा कम�चार�को हकमा �नजको बाजे, ब�यै तथा म�हला िश�क वा कम�चार�को हकमा 

�नजको सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ । 

(ट)“पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�त” भ�ाले �नयम ३५बमोिजम गठन हनेु पर��ा स�म�तलाई स�झन ु

पछ� । 

(ठ)“पा��म �वकास के��” भ�ाले संघीय ऐन वमोिजम पा��म �नमा�णको ला�ग िज�मेवार �नकायलाई 

स�झन ुपद�छ । 

(ड)“�धाना�यापक” भ�ाले �नयम ५२ बमोिजम �नय�ु �व�ालयको �धाना�यापक स�झन ुपछ� । 

(ढ)“�मखु” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखुलाई स�झन ुपछ� । 

(ण)“�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले नगरपा�लकाको �मखु काय�कार� अ�धकृतलाई स�झन ुपछ� । 

(त)“�ारि�भक बाल िश�ा” भ�ाले चार वष� उमेर पूरा भई पाँच बष� उमेर पूरा नगरेका बालबा�लकाको ला�ग 

�नयम ४० बमोिजम खो�लएको �ारि�भक बाल �वकास के��, नस�र�, केजी, म�टे�वर� आ�द स�झन ुपछ� ।  

(थ)“�यव�थापन स�म�त” भ�ाले �नयम २७ बमोिजम गठन हनेु �व�ालय �यव�थापन स�म�त स�झन ुपछ� । 

(द)“म��ालय” भ�ाले नेपाल सरकार, िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय स�झन ुपछ� ।  

(ध)“मा�य�मक िश�ा” भ�ाले क�ा ९ देिख क�ा १२ स�म �दइने िश�ा स�झन ुपछ� ।  
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(न)“िश�ा अ�धकृत” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको िश�ा शाखाको �मखु वा सो �मखुको कामकाज गन� 

तो�कएको कम�चार�लाई स�झन ुपछ� । 

(प)“िश�ा शाखा” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकामा रहेको िश�ा हेन� शाखा ईकाइलाई स�झन ुपछ� ।  

(फ)“िश�क �कताबखाना” भ�ाले संघीय िश�ा ऐन वमोिजम गठन भएको िश�क �कताबखाना स�झन ुपछ� 

। 

(ब) “िश�क सेवा आयोग” भ�ाले संघीय कानून वमोिजम गठन भएको िश�कह�को �थायी �नयिु� र 

बढुवाको �सफा�रस गन� आयोग स�झन ुपछ� ।  

(भ) “नगर िश�ा स�म�त” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखु वा कुनै सद�यले नेत�ृव गरेको �नयम २४ 

अनसुारको िश�ा स�ब�धी स�म�त स�झन ुपछ� ।  

(म)“वडा िश�ा स�म�त” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �नयम २६ वमोिजम गठन भएको िश�ा स�ब�धी 

स�म�तलाई स�झन ुपछ� । 

(य)“श�ुक” भ�ाले �व�ालयले �नयम बमोिजम �व�ाथ�सगँ �लन पाउने श�ुक स�झन ुपछ� ।  

(र)“शैि�क गठु�” भ�ाले �व�ालय स�ालन गन�को ला�ग कुनै �यि�ले नाफा न�लने उ��ेयले �थापना गरेको 

साव�ज�नक वा �नजी गठु� स�झन ुपछ� । 

(ल)“शैि�क स�” भ�ाले �व�ालयमा अ�ययन अ�यापन गराइने वा�ष�क अव�ध स�झन ुपछ� ।  

(व)“सामदुा�यक �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा �थानीय सरकारबाट �नय�मत �पमा 

अनदुान पाउने गर� अनमुती वा �वीकृ�त �ा� �व�ालय स�झन ुपछ� ।  

(श)“सामदुा�यक िश�क” भ�ाले नेपाल सरकारबाट �वीकृत वा अनमुोदन �ा� दरब�द� अ�तग�त रहेका 

�थायी, अ�थायी, करार र राहत िश�क स�झन ुपछ� । 

(ष)“सामदुा�यक �सकाइ के��” भ�ाले समदुाय �तरमा स�ालन ग�रने आजीवन �सकाई, अ�ययन अनसु�धान र 

सीप �सकाइ लगायतका काम गन� के�� लाई  स�झन ुपछ� । 

(स)“संघीय िश�ा ऐन” भ�ाले संघीय संसदले बनाएको िश�ा ऐनलाई स�झन ुपछ� ।  

(ह)“सं�थागत �व�ालय” भ�ाले �नजी लगानीमा स�ालन गन� गर� �नयम ५ बमोिजम अनमु�त पाई �था�पत 

�व�ालयलाई स�झन ुपछ� । 

प�र�छेद – २ 

�व�ालय खो�ने अनमु�त वा �वीकृ�त स�ब�धी �यव�था 

३. �व�ालय खो�ने अनमु�तको ला�ग �नवेदन �दनपुन�ः (१) कसैले �व�ालय खो�न चाहेमा वडा िश�ा 

स�म�तको �सफा�रस �लई �व�ालय न�शा�न समेतलाई �यानमा राखी शैि�कस� स�ु हनुभु�दा कि�तमा चार 

म�हना अगावै अनसूुची –१ बमोिजमको ढाचँामा नगर  काय�पा�लकाको काया�लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ ।  
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४.�व�ालय खो�नको ला�ग पूरा गनु� पन� पूवा�धारः �व�ालय खो�नको ला�ग अनसूुची – २ बमोिजमको पूवा�धार 

पूरा गरेको हनु ुपन�छ ।  

५.�व�ालय खो�न अनमु�त �दनेः (१) �नयम ३ बमोिजम �व�ालय खो�ने अनमु�तको ला�ग �नवेदन परेमा 

िश�ा शाखा �मखुले �नवेदनसाथ �ा� कागजातह� र �थलगत जाचँबझु गन�छ । �यसर� जाँचबझु गदा� 

��ता�वत �व�ालयको ला�ग �नयम ४ बमोिजमको पूवा�धार पूरा भएको देिखएमा शैि�कस� स�ु हनुभु�दा 

कि�तमा दईु म�हना अगावै आ�नो राय स�हतको ��तवेदन शाखा �मखुले िश�ा स�म�तको वैठकमा पेस 

गनु�पन�छ । य�तो ��तवेदनमा अनमु�त माग ग�रएको �व�ालय सामदुा�यक वा सं�थागत कुन �व�पमा 

स�ालन गन� अनमु�त माग ग�रएको हो सोका स�ब�धमा ए�कन उ�लेख हनुपुन� छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम िश�ा स�म�तको वैठकबाट अनमु�त �दने �सफा�रसको �नण�य भएमा 

नगर काया�पा�लका सम� पठाउन ुपन�छ।  

 (३) उप�नयम (२) अनसुार नगर काय�पा�लकाले िश�ा स�म�तको �सफा�रस उपय�ु लागेमा �व�ालय 

खो�न अनमु�त �दन स�नेछ ।नगर काय�पा�लकाको �नण�य बमोिजम िश�ा शाखा �मखुले अनसूुिच – ३ 

बमोिजमको ढाचँामा अनमु�त �दनछे ।  

 (४) यसर� अनमु�त �दँदा शैि�कस� स�ु हनुभु�दा ३० �दन अगावै �दनपुन�छ ।  

 (५) उप�नयम (२) वमोिजम िश�ा स�म�तले �व�ालय खो�ने अनमु�तको �सफा�रस गन� �नण�य गदा� 

�व�ालय न�सा�न, �कुल जो�न� र नगर िश�ा स�म�तले �नधा�रण गरेको नगरपा�लका र वडाको ला�ग 

�व�ालयको अ�धकतम ्सं�याको अधीनमा रह� �दन ुपन�छ ।  

 (६) कसैले ऐन तथा यस �नयमावल� �वपर�त अनमु�त �दएको वा �ा� गरेको पाइएमा 

नगरकाय�पा�लकाले छान�वन गर� �यसर� अनमु�त �ा� �व�ालयको अनमु�त जनुसकैु बखत र� गन�छ र 

�य�तो अनमु�त �दनका ला�ग �सफा�रस गन� र अनमु�त �दान गन� पदा�धकार� तथा कम�चार�लाई �च�लत 

कानून बमोिजम कारबाह� ग�रनेछ । 

६.�व�ालयले पालना गनु� पन� शत� तथा ब�देजः �व�ालयले पालना गनु� पन� शत� तथा ब�देजह� देहाय 

बमोिजम हनेुछनः् 

(क)नेपाल सरकारबाट �वीकृत पा��म र पा�प�ुतक लागू गनु� पन�,  

(ख)नगर िश�ा स�म�तको �वीकृ�त न�लई थप पा�प�ुतक तथा पा�साम�ी �योग गन� नहनेु,  

(ग)रा��यता ��त आचँ आउने पा�साम�ी भएको पा�प�ुतक अ�यापन गन�, गराउन नहनेु,  

(घ)�व�ालयमा वालमै�ी, अपा�तामै�ी तथा लै��कमै�ी वातावरण सजृना गन�, 

(ङ)अ�भभावकको वा�ष�क भेला गराइ �व�ालयको आय �यय, शैि�क उपलि�ध र आगामी शैि�क स�को 

काय��मको जानकार� गराउने , 

(च)यस �नयमावल� बमोिजम आय �ययको लेखा रा� ुपन�,  
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(छ)�व�ालयले गरेको लगानीको अ�भलेख रा� ुपन�,  

(ज)�व�ालयमा नेपालको रा��य एकता, साव�भौ�मकता, जातीय, ��ेीय, भा�षक, लै�गक , सामािजक तथा धा�म�क 

स�ह�णतुामा खलल पान� कुनै प�न ��याकलाप हनु न�दन,े  

(झ)सामदुा�यक �व�ालयमा नगर काय�पा�लकाले तोकेको सं�याको अ�धनमा रह� िश�क सेवा आयोगको 

�सफा�रस अनसुार �थायी िश�क �नयिु� गनु� पन�, 

(ञ)�व�ालयमा �नय�मत �पमा प�रयोजना काय�, सामािजक सेवा,अ�त�र� ��याकलाप तथा अ�य काय��म 

स�ालन गनु� पन�,  

(ट)�व�ालय तथा छा�ावासमा �व�थकर,  स�य, �न�ा र नै�तक च�र� �नमा�ण, उ�मिशलता �व�धन, समािजक 

स�ाव �व�न� तथा सामािजक �वकृ�त (वाल�ववाह, नीर�रता, छाउपडी, दहेज, बो�सावो�सी, छुवाछुत, जा�तगत 

उचनीचता, छोर� मा�थको �वभेद आ�द) उ�मलुनको वातावरण कायम गन� �थानीय पा��म तयार गर� 

�वीकृ�तको ला�ग ��ततु गन� र काया��वयनको आव�यक �यव�था �मलाउन,े  

(ठ)आवासीय �व�ालयमा िश�ा स�म�तले �नधा�रण गरे बमोिजम �व�ाथ�को ला�ग खाना तथा पौ��क आहारको 

गणु�तर कायम गनु� पन�,  

(ड)नगरसभाले पा�रत गरेको कानून तथा शैि�क नी�तको अ�धनमा रह� काम गनु�पन�, 

(ढ)यस �नयमावल� बमोिजम पूरा गनु� पन� पूवा�धारह� कायम रा� ु पन� र �व�ाथ� सं�याका आधारमा 

पूवा�धारको �व�तार तथा �तर वृ�� गनु�पन�,   

(ण)म��ालय वा िश�ा शाखाले �नधा�रण गरेको ढाँचामा �व�ालयले शैि�क त�या� तयार गर� शैि�क स� 

स�कएको १५ �दन�भ� िश�ा शाखामा पठाउन ुपन�,   

(त)�व�ालयले �व�ाथ�को ला�ग �योग गन� सवार� साधन �च�लत कानून बमोिजमको मापद�ड अन�ुप पर��ण 

ग�रएको हनु ुपन�,  

(थ)तो�कएको मापद�ड अन�ुप �व�ालयको भवन तथा  क�ाकोठा सफा तथा सरुि�त रा� ुपन�,  

(द)��येक वष� �व�ालयको भौ�तक तथा  सामािजक पर��ण गराइ �यसको ��तवेदन िश�ा शाखामा पठाउन ु

पन� ।  

७. �व�ालय खो�न �वीकृ�त �दान गन�ः (१) �नयम ५ को उप�नयम (३) बमोिजम अनमु�त �ा� आधारभतू 

तथा मा�य�मक �व�ालयले �वीकृ�तको ला�ग अनसूुची–४ बमोिजमको ढाँचामा नगरकाय�पा�लका सम� �नवेदन 

�दन ुपन�छ ।   

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा िश�ा शाखामाफ� त �य�तो �व�ालयको जाँचबझु गर� 

वा गराइ �यसको ��तवेदन पेस गन� लगाउन ुपन�छ । 

 (३) उप�नयम (२) बमोिजम जाँचबझु ��तवेदन �ा� भएप�छ �नयम ६ बमोिजमको शत�  तथा ब�देज 

पूरा गरेको देिखएमा िश�ा स�म�तको �नण�यको आधारमा अनसूुची–५ बमोिजमको ढाँचामा नगर काय�पा�लकाले  
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�वीकृ�त �दन स�नेछ । यसर� नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएमा िश�ा शाखाले �नयम ६ बमोिजमको 

शत� तथा ब�देजको अ�धनमा रह� �य�तो �व�ालयलाई अनसूुची–५ बमोिजमको ढाँचामा �वीकृ�त �दान गन�छ 

।    

८. मातभृाषामा िश�ा �दन े �व�ालयको अनमु�त तथा �वीकृ�त स�ब�धी �यव�थाः (१) यस �नयमावल�मा 

अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आधारभतू तहस�म मातभृाषामा िश�ा �दने �व�ालयको अनमु�त 

तथा �वीकृ�त स�ब�धी ���या �नयम ५ र ७ वमोिजम हनेुछ । यसका ला�ग एकल भाषी (�व�ालयमा 

मातभृा◌ाषामा  िश�ा �दने), �ीभाषी (�व�ालयमा दवैु भाषामा िश�ा �दने) र वहभुाषी �व�ालयमा भा�षक 

�थाना�तरणको नी�त अपनाई वालवा�लकाह�लाई उनीह�को मातभृाषाबाट नेपाल� वा अंगेर्जी भाषामा सहज 

�पमा लाने �यव�था ग�रनेछ । एकल वा ��भाषी �व�ालयका अ�भभावकले चाहेमा �यहां◌ँ प�न भा�षक 

�थाना�तरणको नी�त अपनाइनेछ । सबैखाले भाषाभाषीलाई एकअका�को भाषा, �ल�प तथा सं�कृ�त �स�न एवम ्

�सकाउन �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

 (२) यस �नयमावल�मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आधारभतू तहभ�दा मा�थ मातभृाषामा 

िश�ा �दने �व�ालयको अनमु�त तथा �वीकृ�त स�ब�धी ���या र मापद�ड संघीय िश�ा म��ालयले �नधा�रण 

गरे बमोिजम हनेुछ ।  

९. मनुाफा न�लन े�व�ालय स�ालन स�ब�धी �यव�थाः (१)  संघीय कानूनको मापद�ड बमोिजम ग�ुकुल, 

आ�म, मदरसा, ग�ुबा वा गो�पा समेतका सामािजक, परोपकार� वा क�याणकार� सं�थाले �व�ालय स�ालन 

गन� �नवेदन �दने लगायत �य�तो �व�ालयको अनमु�त, �वीकृ�त र क�ा थप स�ब�धी �यव�था �नयम ३, ५,७ 

र १९ उ�लेख भएबमोिजम हनेुछ । 

 (२) यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उप�नयम (१) बमोिजम �व�ालय 

स�ालन गन� पूरा गनु� पन� पूवा�धार अनसूुची–६ मा उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

 (३) ग�ुकुल, आ�म, मदरसा, ग�ुबा वा गो�पा समेतका सामािजक, परोपकार� वा क�याणकार� 

सं�थाले स�ालन गन� िश�ा स�ब�धी नी�त, पा��म, �य�ता सं�थालाई �दने अनदुान तथा सम�वय स�ब�धी 

�यव�था म��ालयले �नधा�रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१०.क�पनी ऐन अ�तग�त स�ा�लत �व�ालयलाई शैि�क गठु� अ�तग�त स�ालन गन� स�ब�धी �यव�थाः 

 (१) क�पनी ऐन अ�तग�त स�ालन भएको कुनै �व�ालय शैि�क गठु� अ�तग�त स�ालन गन� चाहनेले 

सोको अनमु�तको ला�ग अनसूुची–७ बमोिजमको ढाचँामा नगर का◌ाय�पा�लकासम� �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा �थानीय िश�ा अ�धकृत वा �नर��क�ारा �य�तो 

�व�ालयको जाचँबझु गराइ �यसको ��तवेदन पेस गन� लगाउन ुपन�छ ।  
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 (३) उप�नयम (२) बमोिजम ��तवेदन �ा� भएप�छ उ� ��तवेदन र �नवेदनसाथ �ा� कागजात 

जाँचबझु गदा� �य�तो �व�ालयलाई शैि�क गठु� अ�तग�त स�ालन गन� मना�सब देिखएमा िश�ा स�म�तको 

�सफा�रस साथ नगर काय�पा�लकामा पेस गनु� पन�छ । 

 (४) उप�नयम (३) बमोिजम �ा� �सफा�रस जाँचबझु गदा� उपय�ु देिखएमा नगर काय�पा�लकाले 

�य�तो �व�ालयलाई शैि�क गठु� अ�तग�त स�ालन गन� अनसूुिच – ८ बमोिजमको ढाँचामा अनमु�त �दनछे । 

११.�वदेशी िश�ण सं�थासगँ स�ब�धन गर� �व�ालय खो�ने अनमु�त वा �वीकृ�त नेपाल सरकारको पूव� 

�वीकृ�त न�लई  �दन स�कने छैन । 

१२.यस अिघ दता� भएका �व�ालय स�व�धी �यव�थाः (१) मा�थ जेसकैु उ�लेख भएताप�न यस अिघ 

�नयमानसुार दता� र स�ालनमा रहेका �व�ालयह� यसै �नयमावल� वमोिजम स�ालन भएका मा�ननेछन ्। 

तर यस अिघ स�ालनमा भएका �व�ालयले िश�ा शाखाले तोकेको ढाँचामा �ववरण र कागजप� पेसगनु�पन�छ 

। 

 (२) उप�नयम (१) वमोिजम �ववरण �ा� भए प�छ शाखाले यस �नयमावल� वमोिजम स�ालन गन� 

स�कने नस�कने र स�कने भए गनु�पन� सधुारको खाका स�हत ��तवेदन पेस गन�छ । 

 (३) �ा� ��तवेदन समेतको आधारमा िश�ा शाखाले िश�ा स�म�त सम� स�ालन अनमुती �दन 

नस�कने भए सोह� वमोिजम र शत� स�हत स�ालन गन� पन� भए शत�को �ववरण स�हत पेस गन�छ । 

 (४) िश�ा स�म�तको �नण�य वमोिजम िश�ा अ�धकृतले अनसूुची– ८ वमोिजमको ढाचँामा �व�ालयलाई 

�माणप� �दनपुन�छ ।   

१३.धरौट� रा� ुपन�ः  सं�थागत �व�ालय खो�ने अनमु�त �लँदा �व�ालय स�ालनको सरु�ण बापत देहाय 

बमोिजमको रकम धरौट�को �पमा रा� ुपन�छः 

(क)मा�य�मक �व�ालयको ला�ग पाँच लाख �पैया,ँ  

(ख)आधारभतू �व�ालय (क�ा ६ देिख क�ा ८ स�म) को ला�ग दईु लाख पचास हजार �पैया,ँ   

(ग)आधारभतू �व�ालय (क�ा १ देिख क�ा ५ स�म) को ला�ग एक लाख पचास हजार �पैया,ँ 

(घ)पूव� �ाथ�मक �व�ालयको ला�ग पचास हजार �पैयाँ , 

(ङ)सामदुा�यक �व�ालयको हकमा मा�य�मक तहको ला�ग � एक लाख �पैया,ँ 

तर,  

(१)�नयम ९ बमोिजम �व�ालय स�ालन गन� अनमु�त �लँदा धरौट� रा� ुपन� छैन ।  

(२)�वशेष आव�यकता भएका �व�ाथ�का ला�ग वा �समा�तकृत वा अ�त �वकट भौ�ग�लक  �े�मा �व�ालय 

खो�दा नगर काया�पा�लकाले �नधा�रण गरेको मापद�ड बमोिजम धरौट� छुट �दन स�कनेछ । 

१४.धरौट� रकम ज�मा ग�रनेः (१) �व�ालयले �नयम १३ बमोिजमको  धरौट� बापतको रकम नगर 

काय�पा�लकाले तोकेको ब�कको म�ुती खातामा ज�मा गनु�पन�छ । सो खाताको स�ालन स�बि�धत 
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�व�ालयको �धाना�यापक र नगर काय�पा�लका काया�लयको लेखा �मखुको संय�ु द�तखतबाट हनेुछ । 

धरौट�मा राखेको रकम कि�तमा तीन वष� स�म खातामा नै रा� ु पन�छ । �यस प�ात ् �व�ालयलाई 

अ�याव�यक भएको औिच�य �मािणत भएमा नगर काय�पा�लकाको �नण�य बमोिजम आव�यक रकम खाताबाट 

�नकासा �दन स�कनेछ ।  

१५.साव�ज�नक शैि�क गठु� तथा नेपाल सरकारले अनदुान �दने �नजामती, सै�नक, नेपाल �हर�, सश� �हर� 

बल, र शह�द ��त�ान�ारा स�ा�लत �व�ालयको �नयमनको ला�ग संघीय िश�ा म��ालयले जार� गरेको 

काय��व�धअनसुार हनेुछ  । 

१६.�व�ालय गा�न स�कनेः (१) देहायको कुनै अव�थामा दईु वा दईुभ�दा बढ� �व�ालयलाई एक आपसमा 

गाभी एउटा �व�ालय कायम गन� स�कनेछः 

(क)अनसूुची–२ बमोिजमको पूवा�धार कायम नरहेको,  

(ख)अ�धकांश क�ामा दशजना भ�दा कम �व�ाथ� सं�या भएको,  

(ग)दईु वा सोभ�दा बढ� �व�ालयको प�रसर एक आपसमा जो�डएको, 

(घ)दईु वा सोभ�दा बढ� �व�ालय बीचको पैदल दूर� तीस �मनेटभ�दा कम रहेको,  

(ङ)दईु वा सो भ�दा बढ� �व�ालयका �यव�थापन स�म�तले �व�ालय गा�न संय�ु �नवेदन �दएको, 

 तर अ�त �वप�, द�लत तथा सीमा�तकृत छा�छा�ाह�को बाह�ुय रहेको �व�ालय गा�न बा�य गराइने 

छैन ।  

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको आधारमा �व�ालयह� गा�ने �नण�य गदा� नगर काय�पा�लकाले �य�ता 

�व�ालयको ला�ग आव�यक िश�क तथा कम�चार�को दरब�द� य�कन गर� बढ� हनु आएको िश�क तथा 

कम�चार�को �यव�थापनको �वषयमा समेत �नण�य गनु� पन�छ । 

 (३) यस �नयमावल�मा उ�लेिखत �व�ालय गा�ने स�व�धी �यव�थालाई काया��वयन गन� नगर 

काय�पा�लकाले नगर िश�ा स�म�तको �सफा�रसमा काय��व�धबनाइ लागू गन� स�नेछ । यसर� गा�भएर खाल� 

भएको वा ब�द भएको �व�ालयमा सामदुा�यक �योजनका ला�ग नगर काय�पा�लकाको अनमु�त 

�लएरप�ुतकालय, �यिुजयम, संवाद �थल, वा सीप �वकास के�द, सामदुा�यक के��� ज�ता सं�था स�ालन गन� 

स�कने छ । 

१७.गा�भएका वा ब�द ग�रएका �व�ालयको स�पि�को �यव�थापनः (१) �नयम १६ बमोिजम �व�ालय 

गा�भएमा गा�भने �व�ालयमा रहेको चल अचल स�पि�, फ�न�चर, पा�प�ुतक, पा�साम�ी लगायतका अ�य 

शैि�क साम�ी गा�भएको �व�ालयको नाममा नामसार� गर� वा िज�सी दािखला गर� आ�दानी बाँधी अ�भलेख 

रा� ुपन�छ । 
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१८.�व�ालयको तह वा क�ा घटाउन स�कनेः कुनै �व�ालयको स�ब�धमा �नयम १७ को अव�था �व�मान 

भए ताप�न �व�ालय गा�ने आधार औिच�यपूण� नदेिखएमा िश�ा शाखाको �सफा�रसमा नगर काया�पा�लकाले 

�य�तो �व�ालयको मा�थ�लो तह वा क�ा घटाउन स�नेछ । 

१९.�व�ालयको क�ा थप गन� स�कनेः (१) कुनै �व�ालयले क�ा थप गन� चाहेमा शैि�कस� स�ु हनुभु�दा 

कि�तमा दईु म�हना अगावै नगरकाय�पा�लका सम� �नवेदन �दन ुपन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन परेमा नगरपा�लकाले थप हनेु क�ाको ला�ग �नयम ४ 

बमोिजमको पूवा�धार पूरा भए वा नभएको स�ब�धमा आव�यक जाँचबझुगन� िश�ा शाखामा पठाइ�दनेछ । 

िश�ा शाखाले �थलगत जाँचबझु गदा� पूवा�धार पूरा गरेको देिखएमा �नण�यको �न�म� िश�ा स�म�तमा पेस गर� 

स�म�तको �सफा�रसअनसुार नगर काय�पा�लकाले शैि�कस� स�ु हनु ु अगावै क�ा थप गन� अनमु�त �दन 

स�नेछ ।  

 (३) उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �ा�व�धक िश�ा �दान गन� वाहेक अ�य 

�व�ालयको क�ा एघार र बा�को क�ा थप र �वषय थप गन� अनमु�त संघीय िश�ा म��ालयबाट �वीकृत 

मापद�डका आधारमा नगर काय�पा�लकाले �दनेछ । 

प�र�छेद – ३ 

नगर काय�पा�लका,�मखु �शासक�य अ�धकृत, िश�ा अ�धकृत तथा �नर��कको काम, कत��य र अ�धकार 

२०.नगर काय�पा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारः  

 १) यस �नयमावल�मा अ�य� लेिखएका काम, कत��य र अ�धकारका अ�त�र� नगर काय�पा�लकाको 

काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क)शैि�क योजना तथा काय��म काया��वयन गन� िश�ा स�म�त, �मखु �शासक�य अ�धकृत तथा  �थानीय 

िश�ा अ�धकृतलाई आव�यक �नद�शन �दन,े  

(ख)शैि�क योजना तथा काय��म काया��वयन गन� आव�यकता अनसुार स�म�त, उपस�म�त वा काय�टोल� गठन 

गन�, 

(ग)िश�क स�वाको मापद�ड वनाई नगरपा�लकाको तहमा एक�पता रहने गर� िश�क �व�ाथ� अनपुात 

�मलाउने, गणु�तर कायमगन�, आचार सं�हता बनाइलागू गन�,    

(घ)िश�क तथा कम�चार�ह�को �शासन, �यव�थापन तथा शैि�क �वकास स�ब�धी काय�–योजना �वीकृत गन� 

र काया��वयन गन� �नद�शन �दन,े 

(ङ)�देश तथा संघको कानून वमोिजम हनेु िश�ा स�व�धी �वषयह�को काया��वयन गन� िश�ा स�म�तलाई 

�नद�शन �दन,े 

(च)��येक ६ म�हनामा नगरपा�लका �भ�का सबै �क�समका �व�ालयह�को अनगुमन तथा मू�या�न गर� 

गराइअपेि�त गणु�तर कायम गन�, 
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(छ)�व�ालयमा आ�थ�क �यव�था पारदश� तथा स�ुनि�त गन� व�तगुत आधार तथा मापद�ड बनाइ लागू गन�, 

गराउने, 

(ज)यस �नयमावल�को प�र�ध�भ� रह� आव�यक �े�ह�को मापद�ड वनाउन,े  

(झ)िश�ालाई �यवहा�रक, उ�मशील र रोजगारउ�मखु बनाउने नी�त अवल�बन गन� , 

(ञ)िश�ा स�ब�धी कानून �नमा�णको ला�ग नगर सभामा पेस गन� । 

 (२)  उप�नयम (१) मा जेसकैु लेिखएताप�न सं�थागत �व�ालयका हकमा �य�ता �व�ालयले पालना 

गनु�पन� मापद�ड, गणु�तर, श�ुक �ावधान, �वप� तथा �समा�तकृत वग�का छा�/छा�ाका ला�ग �दइने 

छा�बिृ�का आधार र ��तशत, िश�क तथा कम�चार�ह�को सेवा, शत� एवम ्पा�र��मक ज�ता �वषयमा �नण�य 

गदा� सं�थागत �व�ालयह�को संगठनको समेत सहभा�गता एवं राय परामश� �लई �नण�य गनु�पन�छ । 

२१.�मखु �शासक�य अ�धकृतको काम, कत��य र अ�धकारः ऐन तथा यस �नयमावल�मा अ�य� लेिखएका 

काम, कत��य र  अ�धकारका अ�त�र� �मखु �शासक�य अ�धकृतको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनेुछः 

(क) िश�ालाई मौ�लक हकको �पमा �था�पत गन� नगरपा�लकाको सम� शैि�क नी�त, योजना, काय��मको 

काया��वयन एवं अनगुमन गन� / गराउन,े  

(ख)नगर काय�स�पादन �नयमावल�मा �मखु �शासक�य अ�धकृतले गन� भनी उ�लेख भएका िश�ा स�ब�धी 

काय� गन�, 

(ग)शैि�क सम�वयकता� तथा सहजकता�को भ�ूमका �नवा�ह गन�, 

(घ)नगर काय�पा�लकाले ��यायोजन गरेकािश�ा स�ब�धी काय� गन� , 

(ङ)नगरको उ�कृ� शैि�क उपलि�धका ला�ग िश�ा अ�धकृतसँग काय�स�पादन करार गन� र सो उपलि�धपूण� 

रहे नरहेको �नर�तर अनगुमन गन� , 

(च)�व�ालयह�को लेखा पर��णको �यव�था �मलाउने , 

(छ)िश�ा स�ब�धी कुनै ��ताव नगरपा�लकामा पेसगनु�पन� भए सो गन� , 

२२.िश�ा अ�धकृतको काम, कत��य र अ�धकारः ऐन तथा यस �नयमावल�मा अ�य� लेिखएका काम, कत��य 

र अ�धकारका अ�त�र� नगर िश�ा अ�धकृतको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क)नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत शैि�क काय��म काया��वयन गन� गराउने, 

(ख)िश�ा स�ब�धी कुनै ��ताव नगर काय�पा�लकामा पेसगनु�पन� भए �मखु �शासक�य अ�धकृत माफ� त 

पेसगन�, 

(ग)िश�ा स�ब�धी नगर �तर�य योजना वनाई काय�पा�लकामा �वीकृ�तको ला�ग पेस गन� र �वीकृत योजना 

काया��वयन गन�,  
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(घ)�थानीय तहको िश�ाको अव�था, �ग�त आ�द समे�टएको िश�ा स�व�धी ि�थ�तप� तयार गर� ��येक  

वष�को चै� मसा�त�भ� �कािशत गन�,  

(ङ)�वीकृत अनौपचा�रक िश�ा, �वशषे आव�यकता िश�ा र िश�ाको ला�ग खा� काय��म काया��वयन गन� 

गराउने तथा सो स�ब�धी अ�भलेख तयार गन�,  

(च)�व�ाथ� सं�या घ�न गई फािजलमा परेका सामदुा�यक �व�ालयका िश�कलाई अक� समदुा�यक 

�व�ालयमा �मलान गन� िश�ा स�म�तमा �सफा�रस गन�,  

(छ)�वीकृत काय� योजना अनसुार �व�ालय स�ालन भए नभएको स�ब�धमा �नय�मत �पले �नर��ण र 

सपुर�वे�ण गर� �यसको ��तवेदन तयार गन�,  

(ज)िश�ाको गणु�तर बढाउनको ला�ग िश�क,�धाना�यापक तथा �यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह�को 

समय समयमा बैठक, गो�ी वा ता�लमस�ालन गन�,  

(झ)आधारभतू तहको अ��यमा �लइने पर��ा स�ालन गन� पर��ा स�ालन स�म�तको सद�य सिचव भई काय� 

गन�,  

(ञ)�व�ालयको क�ा ५ तथा ८ को  पर��ाको अ�भलेख, ��प� र उ�र पिु�तका िझकाई जाचँ गराउने, 

�व�ालयमा िश�ाको गणु�तर ब�ृ� भए नभएको स�ब�धमा मू�या�न गर� अ�भलेख रा� ेतथा सो स�ब�धमा 

सधुारका ला�ग आव�यक काम गन�,  

(ट)नगरपा�लका �भ� रहेका क�पनी ऐन अ�तग�त दता� भएका वा सं�थागत �व�ालयह�को शैि�क काय� 

योजनाको सम�वय र अनगुमन गर� सधुारका ला�ग सझुाव ��ततु गन�, 

(ठ)ऐन तथा यस �नयमावल� बमोिजम �व�ालयह� स�ालन भए नभएको जाँचबझु गन� तथा �व�ालयमा 

िश�ाको गणु�तर बढाउन, सधुार गन� वा �व�ालय ब�द गनु� पन� नपन� स�ब�धमा �नर��ण गर� �व�ालयको 

�तर बढाउन,ु सधुार गनु� वा �व�ालय ब�द गनु� पन� भएमा तत ्स�ब�धी कारबाह� ���या अगा�ड बढाउने ,  

(ड)मा�य�मक िश�ा पर��ाको ला�ग रिज�ेशन फाराम भरेका �व�ाथ�को नाम, थर, उमेर �च�लत कानून 

बमोिजम संशोधन गन�,  

(ढ)�थायी �नयिु� वा बढुवाको ला�ग आयोगबाट �सफा�रस भई आएका िश�क वा कम�चार�लाई �व�ालयमा 

�नयिु� गन�,  

(ण)सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चार�को सेवा �ववरण तथा अ�य अ�भलेख अ�ाव�धक 

गन�,   

(त)सामदुा�यक �व�ालयका िश�क वा कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न गर� �यसको �ववरण आयोगमा 

पठाउने, 

(थ)�व�ालय र �ारि�भक बाल �वकास के��को �नर��ण गन�, गराउने,  
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(द)म��ालयले तो�क�दए बमोिजम सामदुा�यक तथा सं�थागत �व�ालयह�को समूह �वभाजन गर� �ोत के�� 

�नधा�रण गन� र �ोत के�दबाट �व�ालयको �नर��ण, िश�कको ता�लम तथा अ�य शैि�क ��याकलाप गन�,  

(ध)मा�य�मक िश�ा उ�ीण� पर��ा, मा�या�मक िश�ा पर��ा र आधारभतू तहको अ��यमा हनेु पर��ालाई 

�नय�मत र मया��दत ढ�बाट स�ालन गन� गराउने,  

(न)सामदुा�यक �व�ालयका ला�ग �वतरण ग�रएका दरब�द� शैि�क स�को स�ुमा �मलान गन� िश�ा स�म�तमा 

�सफा�रस गन�,  

(प)�नर��कलाई �व�ालय �नर��णको सचुक वनाई �नर��ण गन� पठाउने र �नर��कले �व�ालय �नर��ण गरे 

नगरेको य�कन गन� �थलगत �नर��ण गन�,    

(फ)नगरपा�लकावाट �व�ालयलाई �नकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन�, .  

(ब)�व�ालयले �वीकृत पा��म तथा पा�प�ुतक लागू गरे नगरेको स�ब�धमा �नर��ण गन�,गराउन,े  

(भ)�व�ालयमा लागू ग�रएको पा��म, पा�प�ुतक तथा पा�साम�ी स�ब�धमा सधुार गनु�पन� र �नःश�ुक 

पा�प�ुतकको �वतरण �णाल�लाई �भावकार� बनाउने �वषयमा �यव�थापन स�म�त तथा िश�कको राय �लई 

सझुाव पठाउने तथा सो स�ब�धमा अ�य आव�यक काय� गन�, गराउन,े  

(म)लेखा पर��कबाट �ा� ��तवेदनको आधारमा देिखएका अ�नय�मतता र वे�ज ुफ��ट गन� लगाउने, 

(य)सरकार� तथा गैरसरकार� शैि�क प�रयोजनाह�को �नर��ण तथा सम�वय गन�,   

(र)सामदुा�यक �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�को तलबी ��तवेदन पा�रत गराउने, 

(ल)�व�ालयको वा�ष�क शैि�क काय��मको �नय�मत �पमा अनगुमन गर� सो अनसुार गन� गराउने, 

(व)�व�ालय �नर��क र �ोत �यि�ले �दएको �नर��ण ��तवेदन उपर कारबाह� गन�, 

(श)�व�ालय �यव�थापन स�म�त र िश�क अ�भभावक संघ गठन गन� गराउन,े 

(ष)सामदुा�यक �व�ालयको �वीकृत �र� दरव�द�मा पदपू�त�का ला�ग आयोगमा लेखी पठाउने, 

(स)नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृतमापद�डको आधारमा िश�कको स�वा तयार� गन�,  

(ह)�व�ालय �यव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा िश�कलाई �व�ालय समय बाहेक वा �व�ालयको �नय�मत 

पठन पाठनमा असर नगन� गर� अ�त�र� समयमा अ�य� काय� गन� पूव� �वीकृ�त �दान गन�, 

(�)काय�स�पादनको आधारमा �व�ालय �यव�थापन स�म�त, िश�क अ�भभावक संघ,�धाना�यापक, िश�क एवं 

कम�चार�ह�लाई परु�कार  तथा द�डका ला�गनगर काय�पा�लका सम� �सफा�रस गन� , 

(�)�नजी, धा�म�क तथा गठु� �ब�ालयको अनगुमन गर� �वीकृत मापद�डको पालना गन� लगाउने र तदनसुार 

परु�कार र द�डको ला�ग नगर काय�पा�लका सम� �सफा�रस गन� , 

(�)नगरकाय�पा�लका, रा��य पर��ा बोड� र िश�ा सेवा आयोगबाट �नद� िशत वा ��यायोिजत काय� गन�, 



ख�ड २) सं�या १ �थानीय सरकार भाग १ �म�त २०७५।०१।०५ 

13 

 

२३.�नर��कको काम, कत��य र अ�धकारः ऐन तथा यस �नयमावल�मा अ�य� लेिखएका काम, कत��य र 

अ�धकारका अ�त�र� िश�ा अ�धकृतको मातहत र ��य� �नद�शनमा रह� �नर��कको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) ��येक दईु म�हनामा सवै �व�ालयमा कि�तमा एक पटक �थलगत �नर��ण तथा सपुर�वे�ण गन� । 

�नर��ण तथा सपुर�वे�ण गन� �ममा �धाना�यापक र �यव�थापन स�म�तसँग छलफल गर� छलफल भएको 

कुरा र �नर��ण तथा सपुर�वे�ण स�ब�धी �यहोरा �व�ालयको �नर��ण पिु�तकामा जनाउने, 

(ख) ऐन र यस �नयमावल� बमोिजम �व�ालय �नय�मत �पले स�ालन भए नभएको, �य�तो �व�ालयमा 

भौ�तक साधन सरुि�त �व�ालय अन�ुप भए नभएको, िश�क पया�� भए नभएको, उपल�ध साधनको 

अ�धकतम ् सदपुयोग भए, नभएको र �नधा��रत �तर बमोिजम पठन पाठन भए नभएको र सम� शैि�क 

गणु�तर कायम भए नभएको स�ब�धमा �धाना�यापक, िश�क–अ�भभावक संघ र िश�कसँग �वचार �वमश� 

गर� सो अन�ुप भएको नदेिखएमा सधुार गन� लगाउने,  

(ग) �व�ालय �नर��ण स�ब�धी ��तवेदन िश�ा अ�धकृत सम� पेस गर� �नद�शन वमोिजम गन�,  

(घ) �व�ालयको �वकासको ला�ग �यव�थापन स�म�त तथा सरोकावालाह�सँग स�पक�  तथा आव�यक 

सरस�लाह र अ�तर��या गन�,  

(ङ)नमूना िश�ण गन� �योजनको ला�ग �नर��ण ��े�भ�को रो�र (समहु) तयार गन� र समय–समयमा 

�धाना�यापक स�हत िश�कको बैठक बोलाई िश�ण गन� �वषयमा देिखएका सम�या समाधानको ला�ग 

आव�यक काम गन�,  

(च)िश�क तथा �व�ालय कम�चार�को काय� �मताको मू�या�न गर� �यसको अ�भलेख िश�ा शाखामा 

उपल�ध गराउन,े 

(छ)�व�ालयको शैि�क�तर ब�ृ� गन� �धाना�यापक तथा �यव�थापन स�म�तका अ�य�ह�को गो�ीको 

संयोजन गन�, गराउन,े 

(ज)पर��ा स�म�तको �नद�शन बमोिजम पर��ा स�ालन गन� गराउन,े  

(झ)�व�ालयको शैि�क तथा आ�थ�क अ�भलेख द�ु�त भए नभएको �नर��ण गन�, गराउने,  

(ञ)आ�नो �े� �भ�का शैि�क त�या� स�लन तथा �व�षेण गर� िश�ा शाखामा पठाउने,  

(ट)िश�कलाई ता�लमको ला�ग �सफा�रस गन� र ता�लम �ा� िश�कको सीपको �योग भए नभएको ए�कन 

गन� क�ा अवलोकन गर� सधुारका ला�ग काय� गन�,   

(ठ)�यव�थापन स�म�तको बैठक �नय�मत �पले बसे नबसेको जाँचबझु गर� नबसेको भए बैठक बोलाउन 

�धाना�यापकलाई �नद�शन �दन,े  

(ड)�व�ालय स�ालन स�ब�धमा �धाना�यापक तथा �यव�थापन स�म�तलाई आव�यक �नद�शन �दन,े  

(ढ)�ोत �यि�को कामको अनगुमन गर� ��येक म�हना िश�ा शाखामा ��तवेदन पेस गन�,  
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(ण)�व�ालयका िश�क तथा कम�चार�को �बदाको अ�भलेख शैि�क स�को अ��यमा �मािणत गन� र 

�व�ालयमा रा� लगाउने,  

(त)िश�क तथा कम�चार�को हािजर� अ�भलेख द�ु�त भए नभएको जाचँ वा �नर��ण गर� �बदा न�लई 

अनपुि�थत हनेु िश�क तथा कम�चार�को हकमा हािजर� पिु�तकामा गयल जनाई सोको जनाउ स�हत 

कारबाह�को ला�ग स�बि�धत �व�ालय �यव�थापन स�म�त र नगर िश�ा स�म�तलाई �सफा�रस गन�,  

(थ)आ�नो �े��भ� स�ालन ग�रएका अनौपचा�रक िश�ा, �वशेष आव�यकता िश�ा, समावेशी िश�ा र 

िश�ाको ला�ग खा� काय��मको �नय�मत �पमा �नर��ण तथा अनगुमन गर� �थानीय िश�ा स�म�तमा 

��तवेदन पेस गन�,  

(द)�नजी, धा�म�क तथा गठु� �व�ालयको अनगुमन गर� �वीकृत मापद�डको पालना गन� लगाउने र तदनसुार 

परु�कार र द�डको ला�ग िश�ा अ�धकृत सम� �सफा�रस गन� , 

(ध)आजीवन िश�ा र सीप िश�ाको उिचत �व�ध गन� गराउने , 

(न)िश�ा अ�धक्ृरतले तोके बमोिजम थप काय� गन� गराउने , 

(प)नगरपा�लका�ारा िश�ा स�ब�धी ��यायोिजत काय� गन�, 

प�र�छेद–४ 

नगर िश�ा स�म�तको गठन, काम, कत��य र अ�धकार तथा बैठक स�ब�धी काय��व�ध 

२४.नगर िश�ा स�म�तको संरचना तथा काय�स�ालन �व�धः (१) नगरपा�लकामा देहाय वमोिजमको एक नगर 

िश�ा स�म�त रहनेछः 

(क)नगर काय�पा�लकाको �मखु वा �नजले तोकेको एकजना नगर काय�पा�लकाको सद�य     – अ�य� 

(ख)नगरकाय�पा�लकाका म�हला तथा द�लत समेत ३ जना सद�यह�       –सद�य 

(ग)�मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको एकजना अ�धकृत कम�चार�   –सद�य 

(घ)सामदुा�यक �व�ालयका �धाना�यापकह� म�येवाट �मखुले तोकेको एकजना म�हला स�हत दईु जना  

                      – सद�य 

(ङ)सं�थागत �व�ालयह�को ��त�न�ध�व हनेु गर� �मखुले तोकेको सं�थापक वा ��ि�सपलह� म�येबाट 

एकजना                            –  सद�य 

(च)नगरपा�लका ि�थत �व�ालय �यव�थापन स�म�तका अ�य�ह� म�ये �मखुले तोकेको एकजना   

           –सद�य  

(छ)गठु� वा पर�परागत धा�म�क �व�ालयका तफ� बाट �मखुले तोकेको एकजना    –सद�य 

(ज)�वशेष िश�ा, समावेशी िश�ा, अपा�ता स�ब�धी िश�ण ��थाबाट ��त�न�ध�व हनेुगर� �मखुले तोकेको 

एकजना            – सद�य 

(झ)िश�ा �े�मा �विश� योगदान गरेका �यि�ह� म�येबाट नगर �मखुले तोकेको एकजना – सद�य 
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(ञ)िश�ा अ�धकृत           –सद�य–सिचव 

 (२) िश�ा स�म�तको वैठक ��येक चौमा�सकमा कि�तमा एक पटक व�नपुन�छ, 

 (३) िश�ा स�म�तको वैठकभ�ा नगरपा�लकाको �च�लत काननु वमोिजम हनेुछ तर एक आ�थ�क 

वष�मा वढ�मा ६ वटा भ�दा वढ� वैठकको भ�ा उपल�ध गराइने छैन, 

 (४) वैठक स�ालनको ला�ग कि�तमा ५० ��तशत सद�यको उप�थी�त आव�यक पन�छ भने 

वैठकको �नण�य वहमुतको आधारमा हनेुछ, 

 (५) स�म�तको बैठकमा �व�ालय �नर��क र �ोत �यि�ह� उपि�थत हनु ुपन�छ, 

 (६)स�म�तको बैठकमा उप�मखुलाई आम��ण गन� स�कनेछ, 

 (७)यस स�म�तका मनो�नत पदा�धकार�ह�को पदाव�ध २ वष�को हनेु, 

 (८)स�म�तको बैठक भ�ा नगर िश�ा स�म�तको कोषबाट नगरपा�लकाको न�स अनसुारको दरमा 

उपल�ध हनेुछ ।  

२५. नगर िश�ा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः ऐन तथा यस �नयमावल�मा अ�य� लेिखएका काम, 

कत��य र अ�धकारका अ�त�र� िश�ा स�म�तको अ�य काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) िश�ा शाखावाट पेस भएको शैि�क योजना मा�थ छलफल गर� �वीकृ�तको ला�गनगर काय�पा�लकामा 

पेस गन� 

(ख) नगरपा�लकामा �व�थ शैि�क वातावरण कायम रा� तथा िश�ाको गणु�तर ब�ृ� गन� िश�ा शाखा 

माफ� त पेस भएको काय�योजना मा�थ छलफल गर� आब�यक देिखएमा प�रमाज�न स�हत �वीकृत गन�,  

(ग) नेपाल सरकारको �वीकृत नी�त र �नद�शन अन�ुप �वशेष आव�यकता िश�ा, समावेशी िश�ा, अनौपचा�रक 

िश�ा, �नर�तर िश�ा, दूर िश�ा तथा खलुा िश�ा काय��म स�ालन स�ब�धी आव�यक �यव�था गन�,  

(घ) �व�ालयलाई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने तथा �य�तो सहायताको ला�ग स�बि�धत �नकायमा 

�सफा�रस गन�,  

(ङ) िश�क, कम�चार� तथा �व�ाथ� क�याणको ला�ग �वीकृत िश�ा योजना वमोिजम आव�यक काय��म 

बनाउने,  

(च) �व�ालयको स�पि�को सरु�ा गन� तथा �व�ालयको संवृ��को ला�ग आव�यक �यव�था गन�,  

(छ) �व�ालयको �वकासको ला�ग स�ा�लत शैि�क काय��मलाई सहयोग गन�,  

(ज) �व�ालयको लेखापर��ण स�ब�धमा लेखापर��कले �दएको ��तवेदन अनसुार आव�यक कारबाह� गन�, 

गराउने,  

(ञ) �व�ालयलाई आ�थ�क �पमा आ�म�नभ�र गराउन योजना बनाइ काय� गन�,  

(ट) �व�ालय ब�द गन� �सफा�रस गन�,    

(ठ) शैि�क �याले�डर बनाइ �व�ालय स�ालन गन� िश�ा शाखामाफ� त �यव�थापन स�म�तलाई �नद�शन �दन,े  
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(ड) नगर�तर�य खेलकुद, �काउट तथा सा�ँकृ�तक काय��मको स�ालन तथा �वकासको ला�ग आ�थ�क �ोत 

जटुाउने र �ा� रकम खच� गन� िश�ा शाखालाई �नद�शन �दने,  

(ढ) आवासीय �व�ालयका �व�ाथ�का ला�ग खाना तथा पौ��क आहारको गणु�तर तो�ने, 

(न) नगरकाय�पा�लका तथा नगर सभावाट �वीकृत िश�ा योजना र मापद�ड�भ� रह� आव�यक �नद�शन �दन,े 

(प) �व�ालयले कायम गनु�पन� �यनुतम◌्् सरसफाई तथा शौचालयको मापद�ड तो�ने, 

फ) नगर �े��भ� �वशेष आव�यकता भएका वालबा�लकाको त�याकं संकलन गर� उनीह�का ला�ग उिचत 

�व�ालय �यव�थापन गन� आधार तयार पान� र सोह� अनसुारको पठनपाठन �यव�था �मलाउन,े 

(ब) �व�ालय सधुार तथा �वकासका ला�ग नी�त �नद�शन गन�, 

(झ) �वशषे �मता भएका �व�ाथ�ह�का ला�ग �ोत क�ा स�ालन गन� स�कने छ,  

(ञ) नगर�भ� कि�तमा एउटा संगीत �व�ालय �थापना गन� स�कनेछ । 

प�र�छेद – ५ 

वडा िश�ा स�म�तको गठन, काम, कत��य र अ�धकार तथा बैठक स�ब�धी काय��व�ध 

२६.वडा िश�ा स�म�तको गठनः (१) �भमाद नगरपा�लका अ�तरगतका वडा �े��भ� स�ालन हनेु 

�व�ालयको �यव�थापन, रेखदेख र सम�वय गन� कामको ला�ग ��येक वडामा देहाय वमोिजमको वडा िश�ा 

स�म�त रहनेछः– 

 (क) स�बि�धत वडाको वडा अ�य�      – अ�य� 

 (ख) स�बि�धत वडाका वडा सद�यह�      – सद�य 

 (ग) स�बि�धत वडा�े��भ� रहेका �व�ालयका �व�ालय �यव�थापन स�म�तका  

 अ�य�ह� म�येबाट वडा िश�ा स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना    – सद�य 

 (घ) स�बि�धत वडा �े��भ�का सामदुा�यक�व�ालयका�धाना�यापक म�येबाट वडा िश�ा  

स�म�तले मनो�नत गरेको एक जना        – सद�य 

 (ङ) स�बि�धत वडा�भ�का िश�ा �मेी, समाजसेवी, च�दादाताह� म�येबाट वडा िश�ा  

 स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना       – सद�य 

 (च) स�बि�धत वडा सिचव        – सद�य सिचव 

  (२) उपदफा (१) वमोिजम मनो�नत सद�यको पदाव�ध तीन वष�को हनेुछ । मनो�नत 

सद�यले आ�नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देिखएमा मनोनयन गन� पदा�धकार� वा �नकायले जनुसकैु 

वखत हटाउन स�नेछ ।  

  (३) वडा िश�ा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः – 

(क)वडा �े��भ�का बालबा�लकालाई कि�तामा आधारभतू िश�ास�मको अ�ययन गराउन वातावरण  तयार 

गर� �ो�साहन गन�, 
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(ख)�व�ालयमा भना� भएका वा नभएका बालबा�लका लगायत अ�य �यि�को उमेर, जात, �ल� समेतको 

आधारमा अ�भलेख राखी अ�ाव�धक गराइ रा�,े 

ग)�व�ालयको शैि�क योजनाको अनगुमन गर� स�बि�धत �नकायमा सझुाव पठाउने, 

(घ)ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका प�रवारको लगत राखी �य�ता प�रवारका बालबा�लकालाई िश�ामा सहभागीता 

गराउन आव�यक �यव�था �मलाउने, 

(ङ)�यव�थापन स�म�तको काय�मा सम�वय गन� तथा िश�ाको गणुा�मक �वकासको ला�ग �व�ालयको 

सपुर�वे�ण एवं अनगुमन गर� �धाना�याक, िश�क लगायत �यव�थापन स�म�तलाई आव�यक  स�लाह, 

सझुाव र सहयोग गन� तथा अध�वा�ष�क �पमा नगर िश�ा स�म�तमा ��तवेदन पठाउने, 

(च)�व�ालयको भौ�तक ि�थ�तको अ�ययन गर� भौ�तक सधुारका ला�ग आव�यक साधन र �ोत  जटुाउने 

र प�रचालन गन�, गराउन,े  

(छ)�व�ालयमा �व�छ शैि�क वातावरण तयार गन� पहल गन�, 

(ज)वडा िश�ा योजना बनाइ काया��वयन गन�, 

(झ)�व�ालयको न�शा�न समेतलाई �वचार गर� औिच�यको आधारमा �व�ालय �थापना तथा क�ा  थपका 

ला�ग �सफा�रस गन�, 

(ञ)�व�ालय �तर�य अ�तर खेलकुद तथा अ�त�र� शैि�क ��याकलापको �वकास तथा स�ालन  गराउने, 

(ट)राहत तथा �र� दरव�द�मा अ�थायी, राहत, करार िश�क तथाकम�चार�को पदपू�त�का ला�ग नगर 

पा�लकामा �सफा�रस गन�, 

(ठ)िश�कको स�वा स�ब�धमा �सफा�रस गन�, 

(ड)�धाना�यापक �नयिु� ���यामा नगर िश�ा स�म�तसगँ सम�वय गन�, 

 (४)वडा िश�ा स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�धः– 

(क)वडा िश�ा स�म�तको बैठक कि�तमा तीन म�हनामा एक पटक ब�नेछ, 

(ख)वडा िश�ा स�म�तको बैठक अ�य�को �नद�शनमा सद�य–सिचवले बोलाउनछे,  

(ग)ख�ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न वडा िश�ा स�म�तका एक �तहाई सद�यले �लिखत 

अनरुोध गरेमा सद�य सिचवले जनुसकैु बेला प�न वडा िश�ा स�म�तको बैठक बोलाउन ुपन�छ,  

(घ)वडा िश�ा स�म�तको बैठकमा वडा�भ�का �व�ालयका �धाना�यापकह�लाई आम��ण गन� स�कनेछ, 

(ङ)वडा िश�ा स�म�तका त�काल कायम पचास ��तशतभ�दा बढ� सद�यह� उपि�थत भएमा वडा िश�ा 

स�म�तको बैठकका ला�ग गणपूरक सं�या पगेुको मा�ननेछ, 

(च)वडा िश�ा स�म�तको बैठकको अ�य�ता अ�य�ले गन�छ र �नजको अनपुि�थ�तमा बैठकमा उपि�थत वडा 

स�म�तबाट ��त�न�ध�व गन� सद�यह� म�ये �ये� सद�यले बैठकको अ�य�ता गन�छ, 
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(छ)बैठकमा बहमुतको राय मा�य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अ�य�ता गन� �यि�ले �नणा�यक मत 

�दन स�नेछ,  

(ज)वडा िश�ा स�म�तको सिचवलाय वडा स�म�तको काया�लयमा रहनेछ,  

(झ)वडा िश�ा स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध सो स�म�त आफैँले �नधा�रण गरे वमोिजम हनेुछ ।  

प�र�छेद – ६ 

�व�ालय �यव�थापन स�म�त स�व�धी �यव�था 

२७. �व�ालय �यव�थापन स�म�त रहनेः (१) यस �नयमावल� अ�तरगत �यव�था भएको स�म�तह�को 

अ�धकार �े�वाहेक �व�ालय स�ालन, रेखदेख र �यव�थापन गन� ��येक सामदुा�यक �व�ालयमा देहाय 

वमोिजमको एक �व�ालय �यव�थापन स�म�त रहनेछः 

(क)अ�भभावकले आफूह�म�येवाट छा�न पठाएका एकजना म�हला र एकजना द�लत पन� गर� चार जना  

         –सद�य 

(ख)स�बि�धत वडा स�म�तले मनो�नत गर� पठाएको वडा स�म�तको सद�य एकजना  –  सद�य 

(ग)व�र� िश�क एकजना             –  सद�य 

(घ)�व�ालय िश�क अ�भभावक संघका अ�य�     –  सद�य 

(ङ)�व�ालयलाई �विश� योगदान �दएका िश�ा �मेी, च�दादाता वा ज�गादाता म�येबाट स�म�तले मनो�नत 

गरेको दईुजना                – सद�य 

(च)�व�ालय �तर�य बाल�लवले मनोनयन गरेको एक बालक र एक              

बा�लका गर� दईुजना                 – आमि��त सद�य 

(छ) �धाना�यापक                          – सद�य सिचव 

 (२)  �व�ालय �यव�थापन स�म�तका सद�यह�म�ये उप�नयम (१) को ख�ड (क) र (ङ) 

वमोिजमका सद�यह�ले आफूह� म�येबाट छानेको सद�य �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� हनेुछ, 

 (३) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� छनौट नभएस�मका ला�ग वा �नजको अनपुि�थ�तमा सो 

स�म�तका �ये� सद�यले वैठकको अ�य�ता गन�छ,  

 (४)�व�ालय �यव�थापन स�म�तको काय�अव�ध तीन वष�को हनेुछ, 

 (५)रािजनामा �वीकृत गन�ः �यव�थापन स�म�तका सद�यको राजीनामा सो स�म�तका अ�य�ले र 

�यव�थापन स�म�तका अ�य�को राजीनामा स�बि�धत �यव�थापन स�म�तले �वीकृत गन�छ, 

 तर अ�य�को पद �र� रहेको अव�थामा �य�तो सद�यको राजीनामा �यव�थापन स�म�तले �वीकृत 

गन�छ । साथै �व�ालय �यव�थापन स�म�तको बैठकमा �थायी आमि��त सद�यह�ले राखेको ���कोण 

�नण�य पिु�तकामा उ�लेख गनु�पन�छ, तर �च�लत काननु �वप�रतका कुनै �नण�य भएकोमा बाल��त�नधीह�लाई 

िज�मेवार बनाइनछैेन । 
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 (६)�व�ालय �यव�थापन स�म�तको वैठकमा स�बि�धत �व�ालय �नर��क र �ोत �यि�लाई 

आम��ण गनु�पन�छ, 

 (७) अ�भभावकको अ�भलेख रा�ःे (क) �व�ालयले िश�ा शाखाले तो�क�दएको ढाँचामा �व�ाथ�को 

अ�भलेख रा�दा �व�ाथ�का बाब,ु आमा, बाजे, ब�यै, दाज,ु �दद�को नाम, थर, ठेगाना उ�लेख गनु� पद�छ र �य�ता 

अ�भभावक नभएका �व�ाथ�को हकमा �व�ाथ�लाई संर�क�व �दान गन� �यि�को अ�भलेख रा� ुपन�छ । 

 तर �यव�थापन स�म�तको अ�य� र सद�यह� छनौट गन� �योजनका ला�ग �व�ाथ�का वाव,ु आमा, 

बाजे वा ब�यैमा� अ�भभावक मा�ननेछ । 

 (ख) ख�ड (क) बमोिजम �व�ाथ�लाई संर�क�व �दान गन� �यि�लाई अ�भभावकको �पमा 

अ�भलेख रा�दा �नजले संर�क�व �दान गरेको �यहोरा स�बि�धत वडाबाट �मािणत गराएको हनु ुपन�छ । 

 (८) सं�थागत �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको गठन :(अ) सं�थागत �व�ालयको स�ालन, 

रेखदेख र �यव�थापन गन�का ला�ग ��येक �व�ालयमा देहाय वमोिजमको �व�ालय �यव�थापन स�म�त रहनेछ 

।  

 (क) �व�ालयको सं�थापक वा लगानीकता�ह� म�येबाट �व�ालयको �सफा�रसमा  

  नगर �मखुले मनो�नत गरेको �यि�      – अ�य� 

 (ख) अ�भभावकह� म�येबाट एकजना म�हला समेत पन� गर� �व�ालय �यव�थापन स�म�तले 

         मनो�नत गरेका दईुजना        – सद�य 

 (ग) स�बि�धत वडाको वडा स�म�तले छनौट गर� पठाएको वडा सद�य एकजना  – सद�य 

 (घ) �व�ालय �यव�थापन स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना व�र� िश�क  – सद�य 

 (ङ) �व�ालयको �धाना�यापक       – सद�य सिचव 

(आ) सं�थागत �व�ालय �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

 (क) �व�ालय स�ालनका ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

 (ख) �व�ालयका ला�ग आव�यक भौ�तक साधनको �यव�था गन�,  

 (ग) �व�ालयको चल अचल स�पि�को संर�ण गन�, 

 (घ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पा��म तथा पा�प�ुतक अ�नवाय� �पमा लागू गन� र अ�य  

  सहयोगी पा�प�ुतकह� �योग गन� आव�यक देिखएमा रा��य पा��म �वकास तथा  

  मू�या�न प�रषदको �वीकृ�त �लनपुन�, 

 (ङ) संघीय सरकार, �देश सरकार र नगरपा�लकाले �दएको �नद�शनको पालना गन�, 

 (च)  िश�क तथा कम�चार� क�याणकार� कोषको �यव�था गन�, 

 (छ) नगरपा�लकाबाट स�ा�लत �व�भ� शैि�क काय��मह�मा �व�ालयलाई स�रक गराउने, 
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२८. �यव�थापन स�म�तको सद�य छनौट स�ब�धी �यव�थाः (१) सामदुा�यक �व�ालयका �धाना�यापकले 

�नयम २७ को उप�नयम (१) बमोिजमको �यव�थापन स�म�तको छनौट गन�को ला�ग त�कालको �यव�थापन 

स�म�तको काय� अव�ध समा� हनु ुभ�दा तीस �दन अगावै सात �दनको सूचना �दई अ�भभावकको भेला गराउन ु

पन�छ ।  

 तर कुनै कारणले �यव�थापन स�म�त �वघटन भएको वा �यव�थापन स�म�तको सद�यको पद �र� 

भएको अव�थामा �यसर� �वघटन वा �र� भएको �म�तले प�� �दन�भ� �यव�थापन स�म�त वा �र� 

सद�यको छनौटको ला�ग यस �नयम बमोिजम सूचना �दई अ�भभावकको भेला गराउन ुपन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम सद�य छनौट गन� स�ब�धमा अ�भभावकलाई सहयोग गन�का ला�ग 

स�बि�धत �नर��क वा �नज उपल�ध नभएमा िश�ा अ�धकृतले खटाएको अ�धकृतको संयोजक�वमा 

�धाना�यापक, �ोत �यि� र स�बि�धत वडाको वडा अ�य� वा �नजले तोकेको वडा स�म�तको सद�य रहेको 

चार सद�यीय छनौट सहयोग स�म�त गठन गनु�पन�छ । 

 (३)�यव�थापन स�म�तको अ�य� र सद�यह� छनौट स�ब�धी अ�य काय��व�ध नगरकाया�पा�लकाले 

तोके बमोिजम हनेुछ । 

२९. �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�धः (१) �यव�थापन स�म�तको बैठक दईु म�हनामा 

कि�तमा एक पटक ब�नेछ । 

 (२) �यव�थापन स�म�तको बैठक स�म�तको अ�य�को �नद�शनमा सद�य–सिचवले बोलाउनेछ ।  

 (३) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �यव�थापन स�म�तका एक �तहाई 

सद�यले �लिखत अनरुोध गरेमा �यव�थापन स�म�तको सद�य–सिचवले ज�हलेसकैु प�न �यव�थापन स�म�तको 

बैठक बोलाउन ुपन�छ ।  

 (४) �यव�थापन स�म�तको बैठकमा छलफल हनेु �वषयसूची सद�य–सिचवले साधारणतया बह�र 

घ�टा अगावै सद�यह�लाई �दन ुपन�छ ।  

 (५) �यव�थापन स�म�तमा त�काल कायम रहेका पचास ��तशतभ�दा बढ� सद�यह� उपि�थत भएमा 

�यव�थापन स�म�तको बैठकको ला�ग गणपूरक सं�या पगेुको मा�ननेछ ।  

 (६) �यव�थापन स�म�तको बैठकको अ�य�ता अ�य�ले र �नजको अनपुि�थ�तमा जे� सद�यले 

गन�छ ।  

 (७) �यव�थापन स�म�तको बैठकमा बहमुतको राय मा�य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको 

अ�य�ता गन� �यि�ले �नणा�यक मत �दन स�नेछ ।  

 (८) �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध �यव�थापन स�म�त आफ� ले �नधा�रण गरे 

बमोिजम हनेुछ । 
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३०. �यव�थापन स�म�तको अ�य� र सद�य हनु नस�नेः देहाएका �यि�ह� �यव�थापन स�म�तको 

अ�य� र सद�य हनु स�ने छैनः 

(क) गैर नेपाल� नाग�रक,  

(ख)    प�चीस वष� उमेर पूरा नभएको (वाल �लबको ��त�नधी बाहेक),    

(ग)    �च�लत कानून बमोिजम कालो सूचीमा परेको, 

(घ)    नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह�रएको ,  

३१. �यव�थापन स�म�त �वघटन गन� स�नेः देहायको अव�थामा िश�ा स�म�तको �सफा�रसमा नगर 

काय�पा�लकाले स�म�त �वघटन गन� स�नेछ  – 

(क) �व�ालयको स�पि� �हना�मना गरेमा,  

(ख)  �व�ालयको शैि�क वातावरण ख�ब�याएमा,   

(ग)  �च�लत काननु तथा नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा �थानीय तहको नी�त एवम ्�हत �वपर�त काम 

 गरेमा,  

(घ)  �व�ालयको �यव�थापन स�तोषजनक �पमा गन� नसकेमा, वा  

(ङ)  स�बि�धत �नकाय वा अ�धकार�ले �दएको कानून अनसुारको �नद�शन पटक–पटक उल�न गरेमा । 

 तर �व�ालय �यव�थापन स�म�त �वघटन गनु�पूव� सफाई पेस गन� मौकाबाट बि�त गराइने छैन । 

३२. सामदुा�यक �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार : (१)यस �नयमावल�मा 

अ�य� लेिखएका काम, कत��य र अ�धकारका अ�त�र� सामदुा�यक �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको काम, 

कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) �व�ालयको स�ालन, रेखदेख, �नर��ण र �यव�थापन गन�,                                                    

(ख)  �व�ालयको ला�ग चा�हने आ�थ�क �ोत जटुाउने,  

(ग)  िश�क तथा कम�चार�लाई ता�लमको ला�ग छनौट गन�,  

(घ)  ता�लममा जाने िश�क तथा कम�चार�लाई ता�लमबाट फक� प�छ कि�तमा तीन वष� �व�ालयमा सेवा 

 गनु� पन� स�ब�धमा शत�ह� �नधा�रण गर� कव�ुलयतनामा गराउने,  

(ङ) िश�क तथा कम�चार�ह�को सेवाको सरु�ाको ला�ग पहल गन�,  

(च)  �व�ालयको �ोतबाट �यहोन� गर� िश�क तथा कम�चार� �नय�ु गन� र �यसर� �नय�ु िश�क तथा 

 कम�चार�लाई नेपाल सरकारले समान तहका िश�क तथा कम�चार�लाई तो�क�दएको तलब �केलमा 

 नघटाई तलब भ�ा �दन,े   

(छ)  नेपाल सरकारबाट �वीकृत दरव�द�को िश�क तथा कम�चार�को पद �र� हनु आएमा �थायी पू�त�को 

 ला�ग सो पद �र� भएको �म�तले प�� �दन�भ� िश�ा शाखामा लेखी पठाउन,े  



ख�ड २) सं�या १ �थानीय सरकार भाग १ �म�त २०७५।०१।०५ 

22 

 

(ज)  �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�ह�को हािजर� जाँच गर� गयल हनेु िश�क वा कम�चार� उपर 

 आव�यक कारबाह� गन�, 

(झ)  कुनै िश�क वा कम�चार�लाई यस �नयमावल� बमोिजम �यव�थापन स�म�तले कारबाह� गन� पाउने 

 �वषयमा �वभागीय कारबाह� गर� �यसको जानकार� िश�ा शाखालाई �दने तथा आफूलाई कारबाह� 

 गन� अ�धकार नभएको �वषयमा कारबाह�को ला�ग �सफा�रस गनु�पन� भएमा आव�यकता अनसुार 

 आ�नो राय स�हतको ��तवेदन िश�ा शाखामा पठाउने, 

(ञ)  �व�ालयको शैि�क�तर वृ�� गन� आव�यक सामान तथा शैि�क साम�ीह�को �यव�था गन�,   

(ट)  नेपाल सरकार तथा �भमाद नगरपा�लकाबाट स�ालन हनेु �व�भ� काय��मह�मा �व�ालयलाई स�रक 

 गराउने,  

(ठ)  �व�ाथ�ह�ले पालना गनु�पन� आचार सं�हता बनाइ लागू गन�,  

(ड) िश�क तथा कम�चार�ह�को अ�भलेख अ�याव�धक गराइ रा�,े  

(ण)  नगरपा�लकावाट तो�कएको लेखा पर��कमाफ� त लेखा पर��ण गराउने ,  

(त)  �व�ाथ�, िश�क, कम�चार� तथा अ�भभावकलाई �व�ालयको �वकास तथा पठनपाठन तफ�  उ���ेरत गन� 

 �यव�था �मलाउन,े 

(थ)  �व�ाथ�लाई उपल�ध गराइएको छा�वृि� रकम �दान गन�,  

(द)  �नर��कले �व�ालयको चेक जाँच वा �नर��ण गदा� हािजर� पिु�तका वा �व�तुीय हािजर�मा गयल 

 जनाएकोमा �य�ता गयल भएका िश�क तथा कम�चार�को गयल भएको �दनको तलब क�ी गन�,  

(ध)  �यव�थापन स�म�तको सिचवालय �व�ालय भवनमा रा� े तथा �व�ालयको कागजप� र अ�भलेख 

 सरुि�त गन�,  

(न)  नगरपा�लकासँग सम�वय गर� शैि�क �वकासका काय��मह� स�ालन गन�, 

(प)  �व�ालयमा लि�त समूहका ला�ग �वशेष �कृ�तको शैि�क काय��म स�ालन गन� आव�यक देिखएमा 

 �थानीय तह तथा �थानीय िश�ा शाखा माफ� त गन�, 

(फ) वा�ष�क �पमा �व�ालयका ला�ग आव�यक मालसामान, मसल�द साम�ीको ख�रद योजना �वीकृत 

 गन�, 

(ब)  �व�ालयको �वपद एवम ् जोिखम अव�था लेखाजोखा गर� �भाव �यूनीकरणका ला�ग काय�योजना 

 बमोिजम काया��वयन गन�,  

(भ)  �व�ालयको चल अचल स�पि�को संर�ण र सदपुयोग गन�, 

(म)  आ�नै �ोतबाट �नय�ु हनेु िश�क तथा कम�चार�को सेवा, शत� तथा �वभागीय कारबाह�लाई 

 �यवि�थत गन� काय��व�धबनाइ िश�ा स�म�तबाट �वीकृत गराइ लागू गन�, 

(य) नगरपा�लका, नगर िश�ा स�म�त र िश�ा शाखाले �दएको �नद�शन अन�ुप काम गन�, 
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(र) िश�क एवं कम�चार�लाई मापद�ढ बनाइ परु�कृत गन�, 

(ल) �व�ालयको पढाइ �यवाहा�रक, सीपमूलक, र �तर�य बनाउन ��त�पध� तथा सहयोगी भ�ूमका खे�ने, 

व) ��येक वष� �व�ालयका च�दादाता र अ�भभावकह�को भेला गराइ �व�ालयको अिघ�लो शैि�क 

 वष�को आय, �यय तथा शैि�क उपलि�ध र आगामी वष�को शैि�क काय��मको स�ब�धमा 

 साव�ज�नक पर��ण गराउने,  

 (२) �यव�थापन स�म�तले आ�नो अ�धकारम�ये आव�यकता अनसुार केह� अ�धकार �यव�थापन 

स�म�तको सद�य–सिचवलाई ��यायोजन गन� स�नेछ । 

३३. िश�क अ�भभावक संघ स�ब�धी �यव�थाः (१) ��येक �व�ालयका िश�क र अ�भभावकह� सद�य 

रहेको एक िश�क अ�भभावक संघ रहनेछ ।   

 (२) �यव�थापन स�म�तले अ�भभावकह�को भेला गराइ सो स�म�तको अ�य�, �धाना�यापक तथा 

कि�तमा एकजना िश�क र अ�भभावकह� समेत रहने गर� बढ�मा एघार सद�यीय िश�क–अ�भभावक 

संघकाय�कार� स�म�त गठन गनु� पन�छ ।  

 (३) �ोत क�ा स�ा�लत �व�ालयमा उप�नयम (२) बमोिजम िश�क अ�भभावक संघ काय�कार� 

स�म�त गठन गदा� अपा�ता भएका �व�ाथ�का कि�तमा एकजना अ�भभावक हनु ुपन�छ ।  

 (४) उप�नयम (२) र (३) बमोिजम ग�ठत काय�कार� स�म�तका सद�यको पदाव�ध ३ वष�को 

हनेुछ।  

 (५) उप�नयम (२) बमोिजमको काय�कार� स�म�तको बैठक तीन म�हनामा कि�तमा एकपटक ब�नेछ 

र सो स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध काय�कार� स�म�त आफैले �नधा�रण गरे बमोिजम हनेुछ ।   

 (६) उप�नयम (२) बमोिजमको िश�क अ�भभावक संघ काय�कार� स�म�तको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

 (क) �व�ालयमा िश�ाको गणु�तर कायम गन�को ला�ग आव�यक काम गन�,   

 (ख)  यस �नयमावल� बमोिजम �व�ालयले श�ुक �नधा�रण गरे नगरेको स�ब�धमा अनगुमन गन�  

  तथा सो स�ब�धमा �व�ालयलाई आव�यक सझुाव �दन,े  

 (ग)  �व�ालयको शैि�क ग�त�व�धबारे �नय�मत जानकार� रा� ेतथा सो स�ब�धमा िश�क, �व�ाथ� 

  र अ�भभावक बीच �नय�मत अ�तर��या गन� ।  

 (७) उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सं�थागत �व�ालयको �यव�थापन 

स�म�तले यस �नयम बमोिजम िश�क अ�भभावक संघको काय�कार� स�म�त गठन गदा� सात सद�यमा नघटाई 

गनु� पन�छ । 

प�र�छेद – ७ 

पा��म तथा पर��ा स�ालन र सम�वय 
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३४.  पा��म र पा�सामा�ीः (१) �भमाद नगरपा�लका �े��भ�का �व�ालयह�मा पठनपाठन हनेु 

पा��म संघीय म��ालयले �नधा�रण गरे वमोिजम हनेुछ । 

 (२) पाठयसामा�ीको समयमै सहज उपल�धताको स�ुन�त गन� नगर काय�पा�लकाले आव�यक 

काय�योजना वनाइ लागू गन�छ । 

 (३) पा��म, पाठयप�ुतक, र पाठयसाम�ीमा सधुार तथा नया ँपा��मको �नमा�ण गन� आव�यक 

देिखएमा िश�ा शाखाको ��तवेदनको आधारमा िश�ा स�म�तले काय�पा�लकालाई �सफा�रस गन� र 

काय�पा�लकाको वहमुत सद�यको �नण�यले म��ालयमा अनरुोध गन� ।  

३५. पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�तः (१) नगर पा�लकाका �व�ालयह�मा पर��ा स�ालन तथा 

सम�वयको ला�ग देहायको एक पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�त रहनेछः– 

(क) नगर िश�ा स�म�तको अ�य�                                       –अ�य� 

(ख) �मखु �शासक�य अ�धकृत                                          –सद�य  

(ग) िज�ला �शासन काया�लयको अ�धकृत ��त�न�ध                  –सद�य  

(घ) �मखु, �थानीय �हर� काया�लय             –सद�य  

(ङ) �मखु, �थानीय सश� �हर� बलको इकाइ काया�लय     –सद�य 

(च) िश�ा अ�धकृत                                                   –सद�य–सिचव  

 (२) पर��ा  स�ालन तथा सम�वय स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�धसो स�म�त आफैले �नधा�रण 

गरे बमोिजम हनेुछ । 

 (३) नगरपा�लकाको �े��धकार वा�हरको शैि�क तहको पर��ा स�ालन गन� स�वि�धत �नकायवाट 

भएको �यव�था वमोिजम स�म�तले सहजीकरण र सम�वय गन�छ । 

 (४) क�ा ८ को पर��ा स�ालन नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत मापद�ड वमोिजम आधारभतू तह 

उ�ीण� पर��ा स�म�तले गन�छ ।  

 (५) उप�नयम (३) र (४) वाहेकका क�ाह�को पर��ा स�ालन स�म�तले �नधा�रण गरेको मापद�ड 

वमोिजम �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नद�शनमा �धाना�यापकले गन�छ । 

 (६) पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�ध स�म�त आफैँले �नधा�रण 

गरेवमोिजम हनेुछ । 

 (७)  उप�नयम (१) वमोिजम ग�ठत स�म�तमा मनो�नत सद�यह�को पदाव�ध ३ वष�को हनेुछ । 

 

३६. आधारभतू तह उ�ीण� पर��ास�म�तः (१) आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा (क�ा ८) को प�रचालन र 

�नय��ण गन�को ला�ग देहाय वमोिजम को आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा स�ालनस�म�त रहनेछ । 

(क)  �मखु �शासक�य अ�धकृत        – अ�य� 
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(ख)  आधारभतू तह र मा�य�मक तहका सामदुा�यक र सं�थागत �व�ालयका िश�कह�को समेत 

��त�न�ध�व हनेु गर� कि�तमा एक जना म�हला स�हत नगर �मखुले मनो�नत गरेको ३ जना सद�य   

          – सद�य 

(ग) नगर काय�पा�लकाको काया�लय रहेको �े�को �व�ालय �नर��क र �ोत के��को �ोत �यि�   

          – सद�य 

(घ) िश�ा अ�धकृत         – सद�य सिचव 

 (२)  आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�ध स�म�त आफैँले �नधा�रण  

  गरे वमोिजम हनेुछ । 

 (३)   उप�नयम (१) वमोिजम ग�ठत स�म�तमा मनो�नत सद�यह�को पदाव�ध ३ वष�को हनेुछ । 

 (४)आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः आधारभतू तहको पर��ा  

 स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय वमोिजम हनेुछ ।  

  (क)  पर��ा स�ालन स�ब�धमा नी�त �नधा�रण गन�, 

  (ख)  पर��ा के�� तो�ने,  

  (ग)  पर��ाफल �कािशत गराउने तथा उ�ीण� पर��ाथ�लाई �माण प� �दने, 

  (घ)  पर��ा श�ुक तथा पर��ा स�ब�धी काममा संल�न �यि�ह�को पा�र��मक नगर  

   काय�पा�लका बैठकले �नधा�रण गरे वमोिजम काया��वयन गराउने, 

  (ङ)  कुनै पर��ा के��मा अ�नय�मतता भएको �मािणत भएमा आव�यकता अनसुार पर��ा  

   बदर गर� पनुः पर��ा गराउने वा �य�तो पर��ा र� गन�, 

  (च)  दैवी �कोप वा अ�य कुनै कारणबाट �नधा��रत समयमा पर��ा स�ालन गन� वा  

   पर��ाफल �कािशत गन� बाधा परेमा त�ु�तै आव�यक �नण�य �लन,े 

३७.  सं�थागत �व�ालयले पर��ा श�ुक बापतको रकम ज�मा गनु�पन�ः (१) �नयम ३६ को उप�नयम (४) 

वमोिजम पर��ा स�ालन गदा� नगरपा�लकाले तोके वमोिजमको श�ुक स�वि�धत सं�थागत �व�ालयले 

नगरपा�लकाको संिचत कोषमा ज�मा गनु� पन�छ ।  

 (२) सं�थागत �व�ालयले तो�कएको रिज�ेशन, पर��ा तथा �माणप� बापतको 

�व�ाथ�ह�बाट �लएको श�ुक पर��ा स�ालन गन� �नकायको खातामा ज�मा गर� �यसको जानकार� समेत 

�दन ुपन�छ । 

३८. अनौपचा�रक िश�ा, दूर िश�ा, समावेशी िश�ा, �नर�तर िश�ा, खलुा िश�ा तथा बैकि�पक शैि�क 

काय��मको स�ालन काय�पा�लकाले म��ालयवाट भएको �यव�थासँग तादा�यता कायम हनेु गर� आव�यक 

काय��व�धवनाई गन�छ ।  
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३९.  शैि�क गणु�तर पर��ण स�ब�धी �यव�थाः  (१) नगरसभाले वा�ष�क�पमा िश�ाको गणु�तर मापन 

गर� सधुारको ला�ग काय�पा�लकालाई �नद�शन �दनेछ । िश�ा म��ालयले बनाएको गणु�तरको खाका र 

पाठय�म �वकास के��ले बनाएको पाठय�म �ा�पलाई मूल आधार मा�ुपन� छ । 

 (२) नगरसभाले आफुम�येवाट एक जना सद�यलाई िश�ाको गणु�तर मापन गन�लगाइ सोको 

��तवेदन बा�ष�क �पमा सभा सम� पेस गन� तो�नेछ । 

 (३) उप�नयम (२) वमोिजम तो�कएको सद�यले �मखु �शासक�य अ�धकृतसगँ सम�वय गर� 

गणु�तर मापन र ��तवेदन तयार गन�छ । 

 (४) गणु�तर मापन र ��तवेदन तयार�को �व�ध र ढाँचा उप�नयम २ वमोिजम तो�कएको सद�य 

आफैले �नधा�रण गरे वमोिजम हनेुछ । 

 (५) गणु�तर मापन र ��तवेदन शैि�क स� श�ु हनुभु�दा दईु म�हना अगा�ड पेस भई स�न ुपन�छ 

। 

प�र�छेद – ८ 

�ारि�भक बाल िश�ा स�ब�धी �यव�था 

४०. �ारि�भक बाल �वकास के�� �थापनाः (१) कुनै सं�थाले �ारि�भक बाल िश�ा के�� �थापना गन� 

चाहेमा अनमु�तको ला�ग स�बि�धत वडा काया�लयमा अनसूुची–९ बमोिजमको ढाचँामा �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन पन� आएमा �य�तो �नवेदनका स�ब�धमा आव�यक जाचँबझु 

गदा� �नयम ४१ वमोिजम पूवा�धार पूरा गरेको देिखएमा �नवेदकलाई �ारि�भक बाल �वकास के�� �थापना 

गन�  आव�यक सत� तोक� अनसूुची–१० बमोिजमको ढाँचामा अनमु�त �दन वडा सिचवले वडा िश�ा स�म�त 

सम� पेस गन�छ ।  

तर �थानीय तहलाई आ�थ�क दा�य�व पन� गर� य�तो के�� खो�लने भएमा नगर काय�पा�लकाको अनमु�त �लन ु

पन�छ ।    

 (३) उप�नयम (२) वमोिजम वडा स�म�तमा पेस हनु आएमा वडा स�म�तको �नण�यमा वडा सिचवले 

अनमु�त �दनेछ ।   

 (४) कुनै सं�थाले उप�नयम (२) बमोिजम तो�कएको सत� अन�ुप �ारि�भक बाल िश�ा के�� 

स�ालन नगरेमा वडा�य�ले �य�तो के��लाई �दएको अनमु�त जनुसकैु बखत र� गन� स�नेछ । 

 (५)  �ारि�भक बाल �वकास के��लाई नगर �मखुको �सफा�रसमा नगर काय�पा�लकाले अनदुान �दन 

स�नेछ । 

४१. �ारि�भक बाल �वकास के�� �थापना गन� चा�हने पूवा�धारः �ारि�भक बाल �वकास के�� �थापना 

गन�को ला�ग देहायका पूवा�धार पूरा गरेको हनु ुपन�छः 

 (क)  फरा�कलो, खलुा र सरुि�त भवन भएको,    
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 (ख) नगरपा�लकाले तो�क�दएको मापद�ड बमोिजम ज�गाको �े�फल र भवन भएको  

 (ग)  बाल उ�ानको �यव�था भएको,  

 (घ) सफा र �व�छ खानेपानीको �यव�था भएको, 

 (ङ) शौचालयको रा�ो �यव�था भएको,  

 (च) बालबा�लकाको हेरचाह गन� आयाको �यव�था भएको, 

४२. �वीकृत पा��म �योग गनु� पन�ः �ारि�भक बाल िश�ा के��मा पा��म �वकास के��बाट 

�वीकृत पा��म �योग गनु� पन�छ ।  

प�र�छेद – ९ 

�व�ाथ� सं�या, भना� र क�ा चढाउने �यव�था 

४३. �व�ाथ� सं�याः (१) सामदुा�यक �व�ालयको ��येक क�ामा �व�ाथ� सं�या सामा�यतया ३० हनु ु

पन�छ ।   

 (२) सं�थागत �व�ालयको ��येक क�ामा �व�ाथ� सं�या सामा�यतया �यूनतम ् बाइस, अ�धकतम 

चौवाल�स र औषत ते�ीस हनु ुपन�छ ।   

 (३) उप�नयम (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �वशेष आव�यकता िश�ा �दन े

�व�ालयको ��येक क�ामा रहने �व�ाथ� सं�या नगर िश�ा स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ ।   

 (४) कुनै क�ामा उप�नयम (१) मा लेिखए भ�दा बढ� �व�ाथ� भएमा �व�ालयले �यव�थापन 

स�म�तको अनमु�त �लई �य�तो क�ाको अक� वग� (से�सन) खो�न स�नेछ ।  

 (५) उप�नयम (४) बमोिजम क�ामा वग� खो�न आव�यक पूवा�धारको �यव�था �यव�थापन स�म�त 

र �व�ालयले �मलाउन ुपन�छ ।  

४४. भना� स�ब�धी �यव�थाः (१) �व�ाथ�ले �व�ालयमा भना� हनुको ला�ग देहाय बमोिजमको �माणप� 

पेस गनु� पन�छः 

(क) क�ा नौमा भना� हनुको ला�ग आधारभतू तहको अि�तम पर��ामा उ�ीण� गरेको �माणप�,  

(ख) क�ा एघारमा भना� हनुको ला�ग क�ा दशको पर��ामा उ�ीण� गरेको �माणप�, 

(ग) क�ा एकमा बाहेक अ�य क�ामा भना� हनुको ला�ग �व�ालयले �लने वा�ष�क पर��ाको ल�धा� र 

�थाना�तरण �माणप�, 

(घ)   �ारि�भक बाल �वकास के�� र क�ा १ मा भना� हुदँा ज�मदता� �माण प� अ�नवाय� हनेुछ । 

 (२) �व�ालयले शैि�क स�को बीचमा वा वा�ष�क पर��ा उ�ीण� नभएका �व�ाथ�लाई �थाना�तरण 

�माणप� �लई आए प�न अ�ययनरत क�ाभ�दा मा�थ�लो क�ामा भना� गनु� हुँदैन । 

 (३) �व�ालयको एक तहमा भना� भएको �व�ाथ�ले सोह� �व�ालयको मा�थ�लो क�ामा पनुः भना� गनु� 

पन� छैन । 
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 (४) �व�ाथ�ले प�हलो पटक �व�ालयमा भना� हनु आउँदा आ�नो अ�भभावकलाई साथमा �लई आउन ु

पन�छ, 

 (५) �व�ालयले �व�ाथ� भना� गदा� �नःश�ुक िश�ाको �योजनको ला�ग अ�भभावकको नाम, ठेगाना 

समेतको �ववरण माग गर� रा� ुपन�छ । 

 (६) पाँच वष� उमेर पूरा नभएकालाई एक क�ामा भना� र सो� बष� उमेर पूरा नभएकालाई 

मा�य�मक तह उ�ीण� पर��ामा समावेश ग�रने छैन । 

४५. �व�ालयमा भना� नभई अ�ययन गन� �यि�को पर��ा स�ब�धी �यव�थाः (१) िश�ा शाखाले 

�व�ालयमा भना� नभई �नजी �पमा अ�ययन गरेको �यि�लाई �व�ालयले �सफा�रस गरेको �नजको �मता र 

�तरको आधारमा �व�ालयबाट �लइने क�ा आठस�मको वा�ष�क पर��ामा सामेल हनुको ला�ग भना� गन� 

आव�यक �यव�था गन� स�नेछ ।   

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम पर��ा �दन चाहने �यि�ले िश�ा शाखाले तोकेको �व�ालय र समयमा 

सो काया�लयले तोकेको श�ुक बझुाई पर��ा फाराम भनु� पन�छ । 

 (३) उप�नयम (१) बमोिजम पर��ा �दन चाहने �यि�ले जनु क�ाको वा�ष�क पर��ा �दन चाहेको 

हो सो भ�दा दईु क�ा तलस�मको �व�ालयबाट �लइएको वा�ष�क पर��ा उ�ीण� गरेको �माणप� पेस गनु� 

पन�छ । 

 (४) मा�थ जेसकैु लेिखएताप�न खलुा वा बैकि�पक �व�ालयमा पढेका �व�ाथ�को पर��ा स�ब�धी 

�यव�था संघीय िश�ा म��ालयले तोके बमोिजम हनेुछ । 

४६. �थाना�तरण �माणप� स�ब�धी �यव�थाः (१) कुनै �व�ाथ�ले �थाना�तरण �माणप� �लन ु परेमा 

अ�भभावकको �सफा�रस स�हत �व�ालय छा�न ुपरेको यथाथ� �ववरण खलुाइ �धाना�यापक सम� �नवेदन �दन ु

पन�छ ।   

 (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न क�ा दश र बा�मा अ�ययन गन� 

�व�ाथ�लाई �थाना�तरण �माणप� �दइने छैन ।  

 तर देहायका अव�थामा शैि�कस� स�ु भएको दईु म�हना�भ� �थाना�तरण भई आउने �व�ालयको 

�सफा�रसमा िश�ा शाखाको सहम�त �लई �थाना�तरण �माणप� �दन स�कनेछः 

(क)  �थाना�तरण हनेु �व�ाथ�को अ�भभावक कम�चार� रहेछ र �नजको अ�य� स�वा भएमा,  

(ख)  अ�भभावकले बसाईसराई गरेको �सफा�रस �ा� भएमा, 

(ग)  �व�ाथ� �वरामी भएको कारणले सोह� �थानमा रा� नहनेु भनी �च�लत कानून बमोिजम �वीकृत 

िच�क�सकले �सफा�रस गरेमा, वा 

(घ)  अ�य कुनै मना�सव कारणले �व�ाथ� अ�य� �थाना�तरण हनु ुपरेमा । 
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 (३) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन पन� आएमा �धाना�यापकले आधारभतू तहको �व�ाथ�को हकमा 

�नःश�ुक र मा�य�मक तहको �व�ाथ�को हकमा िश�ा स�म�तले तोके बमोिजमको श�ुक �लई सात �दन�भ� 

�थाना�तरण �माणप� �दन ुपन�छ ।   

 (४) �धाना�यापकले उप�नयम (३) बमोिजमको अव�ध�भ� �थाना�तरण �माणप� न�दएमा स�बि�धत 

�व�ाथ�ले �थानीय िश�ा अ�धकृत सम� उजूर� �दन स�नेछ र �यसर� उजूर� पन� आएमा िश�ा अ�धकृतले 

जाँचबझु गर� �थाना�तरण �माणप� �दन उपय�ु देखेमा �धाना�यापकलाई यथाशी� �थाना�तरण �माणप� 

�दन �नद�शन �दनछे ।  

 (५) स�ल �थाना�तरण �माणप� हराएमा वा न� भएमा स�बि�धत �व�ाथ� वा �नजको अ�भभावकले 

��त�ल�पको ला�ग �यसको �यहोरा खलुाई स�बि�धत �व�ालयमा �नवेदन �दन स�नेछ र �यसर� पन� आएको 

�नवेदन मना�सव देिखएमा �धाना�यापकले �नवेदकलाई �थाना�तरण �माणप�को ��त�ल�प �दनेछ ।  

 (६) �व�ालयले कुनै �व�ाथ�लाई आफूले अ�यापन नगराएको क�ाको �थाना�तरण �माणप� �दएमा 

�य�तो �माणप� �दने �धाना�यापकलाई कानून बमोिजम कारबाह� ग�रनेछ र �यसर� �दएको �थाना�तरण 

�माणप� र� हनेुछ ।  

 (७) सं�थागत �व�ालयको हकमा �व�ाथ�ले जनु म�हनामा �थाना�तरण �माणप� मागेको छ सो 

म�हनास�मको मा�सक पढाई श�ुक र अ�य द�तरु सोह� �व�ालयमा बझुाउन ुपन�छ । �व�ाथ�ले लामो �बदा 

(वा�ष�क जाडो वा गम�को �बदा) को अिघ�लो म�हनामा �थाना�तरण �माणप� मा�न आएमा सो �बदाको 

श�ुक र अ� द�तरु सोह� �व�ालयमा बझुाउन ुपन�छ ।  

 (८) �व�ालयले �व�ाथ�लाई �थाना�तरण �माणप� �दँदा सो �माणप� पाउने �व�ाथ� वा �नजको 

अ�भभावकको र�तपूव�क भरपाई गराउन ुपन�छ ।  

४७. �तर व�ृ�को ला�ग भना� हनु चाहने �व�ाथ�लाई भना� गनु� पन�ः क�ा दश र क�ा बा�मा �तर व�ृ� 

गन� उ�े�यले �व�ाथ� पनुः सोह� �व�ालय र क�ामा अ�ययन गन� आएमा �व�ालयले �य�तो �व�ाथ�लाई भना� 

गनु� पन�छ ।  

४८. वा�ष�क पर��ा न�दन े �व�ाथ�लाई क�ा चढाउने स�ब�धी �यव�थाः कुनै �व�ाथ� �वरामी पर� वा 

�नजको काबू बा�हरको प�रि�थ�तको कारण �नजले वा�ष�क पर��ा �दन नसकेको स�ब�धमा �नजको 

अ�भभावकले �यसको �माण स�हत �नवेदन �दएमा �धाना�यापकले सो स�ब�धमा जाँचबझु गदा� �नवेदनको 

�यहोरा मना�सव देिखएमा �व�ालयमा भएको अ�भलेखबाट �य�तो �व�ाथ�ले अ�य पर��ामा रा�ो गरेको 

देखेमा आव�यकता अनसुार म�ुय म�ुय �वषयको पर��ा �लई सो �व�ाथ�लाई क�ा चढाउन स�नेछ ।  

तर,   

(१)  शैि�कस� स�ु भएको एक म�हना प�छ कुनै �व�ाथ�लाई क�ा चढाइने छैन ।  

(२)  क�ा नौ र एघारमा कुनै �व�ाथ�लाई क�ा चढाइने छैन ।  
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४९. क�ा चढाउने स�ब�धी अ�य �यव�थाः असाधारण ��तभा भएका �व�ाथ�लाई �धाना�यापकले सो 

क�ामा अ�यापन गन� िश�कह�को �सफा�रसमा बढ�मा एक क�ा चढाउन स�नेछ । 

तर क�ा नौ र एघारमा क�ा चढाउन स�कने छैन ।  

५०. शैि�कस�, भना� गन� समय र काम गन� �दनः (१) �व�ालयको शैि�कस� ��येक वष�को वैशाख एक 

गतेदेिख �ार�भ भई चै� मसा�तस�म कायम रहनेछ ।  

 (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न क�ा एघार र बा�को हकमा शैि�क स� 

�ावण म�हनावाट स�ु हनेुछ ।  

 (३) �व�ालयले शैि�कस� स�ु भएको �म�तले सामा�यतया एक म�हना�भ� नयाँ �व�ाथ� भना� �लई 

स�न ुपन�छ ।   

 (४) उप�नयम (३) बमोिजमको अव�ध नघटाई कुनै �व�ाथ� भना� हनु आएमा �व�ालयले �य�तो 

�व�ाथ�को अ�ययनको �तर पर��ण गदा� �नजले सो क�ामा भना� भई वा�ष�क पर��ा उ�ीण� गन� स�ने 

देिखएमा �य�तो �व�ाथ�लाई अक� एक म�हनास�म भना� गन� स�कनेछ ।  

 (५) कुनै प�न �व�ालयले शैि�कस� स�ु नभई �व�ाथ� भना� गनु�, गराउन ुहदैुन ।  

 तर क�ा एकको उमेर समूहभ�दा कम उमेर भएका बालबा�लकाको हकमा शैि�कस� �ार�भ 

हनुभु�दा प�� �दन अगावै �ारि�भक बाल िश�ामा भना�को काय� गन� वाधा पन� छैन ।   

 (६) �व�ालयको एक शैि�क स�मा काम गन� �दन समय कि�तमा २४० �दन हनेुछ ।  

 (७) सामदुा�यक �व�ालयका िश�कले ह�ाको कि�तमाचौ�बस �प�रयड अ�यापन गराउन ुपन�छ ।  

 (८) भौ�तक पूवा�धार पूरा गन� नसकेका �व�ालयले तो�कएको पा�भारमा नघ�ने गर� �व�ाथ� 

सं�याको आधारमा एकै �दनमा एकभ�दा बढ� समय (�स�ट) मा क�ा स�ालन गन� स�नेछ ।  

 तर क�ा स�ालन गदा� आधारभतू तह वा मा�य�मक तहका क�ाह� एकै समय (�स�ट) मा 

स�ालन गनु� पन�छ । 

५१. �व�ालय �वदा स�व�धमा (१) नेपाल सरकारले तोकेको साव�ज�नक �बदासंग तादा�यता कायम हनेु 

गर� नगर िश�ा अ�धकृतले िश�ा स�म�तको सहम�तमा �व�ालयमा साव�ज�नक �वदा �नधा�रण गन� स�नेछ । 

 (२) िश�ा शाखाको �नद�शनमा एक शैि�कस�मा वष� �बदाको �पमावढ�मा ३० �दन �व�ालय�वदा 

गन� स�कनेछ ।   

 (३) �यव�थापन स�म�तले एक शैि�कस�मा थप पाँच �दनस�म �थानीय �बदा �दई �व�ालय �वदा 

गन� स�नेछ ।  

 (४) यस �नयममा लेिखएदेिख बाहेक अ�य �दन �व�ालय ब�द गरेमा �धाना�यापकलाई �वभागीय 

कारबाह� ग�रनेछ । 
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प�र�छेद – १० 

�धाना�यापक र िश�कको �नयिु� तथा काम, कत��य र अ�धकार 

५२. �धाना�यापक स�ब�धी �यव�थाः (१) ��येक �व�ालयमा �व�ालयको �ाि�क तथा �शासक�य 

�मखुको �पमा काम गन� �वीकृत दरब�द�मा नव�ने गर� एक �धाना�यापकको पद रहनेछ ।  

 (२) आधारभतू तहको क�ा पाँचस�मको �व�ालय भए कि�तमा बा� क�ा वा सो सरह उ�ीण� 

गरेको, आधारभतू तहको अ�य �व�ालय भए कि�तमा �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको र मा�य�मक 

तहको �व�ालय भए कि�तमा �नातको�र तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको, �व�ालयमा कि�तमा पाँच वष� 

�थायी िश�कको �पमा िश�ण अनभुव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अ�तग�त बनेको �नयमावल� बमोिजम 

िश�क ब�े यो�यता भएको तथा �व�ालय �यव�थापन स�म�तले �सफा�रस गरेको �यि�लाई नगर 

काय�पा�लकाको �नण�य वमोिजम तीन वष�को ला�ग �मखु �शासक�य अ�धकृतले सामदुा�यक �व�ालयको 

�धाना�यापकमा �नयिु� गन�छ ।  

 (३) उप�नयम (२) बमोिजम �धाना�यापकको पदमा �नयिु� हनुपूुव� �नजले अनसूुची–११ बमोिजमको 

ढाँचामा �व�ालय �वकासको ��ताव �लई सोह� आधारमा िश�ा अ�धकृतसँग ��वष�य काय� स�पादन करार 

स�झौता गनु� पन�छ । 

 (४) उप�नयम (२) अनसुार �नय�ु भएको �धाना�यापकको काम स�तोषजनक देिखएमा �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार थप काय�कालका ला�ग �धाना�यापक पदमा �नयिु�का ला�ग 

नगरपा�लकामा �सफा�रस गन� स�नेछ । 

 (५) उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अव�थामा सामदुा�यक 

�व�ालयको �धाना�यापकलाई �थानीय िश�ा स�म�तको �सफा�रसमा काय�पा�लकाले जनुसकैु बखत हटाउन 

स�नेछः— 

(क) �नजको आचरण खराब रहेमा, 

(ख) ऐन तथा यस �नयमावल� �वपर�तको कुनै काम गरेमा, 

(ग)    �नजले काय�स�पादन स�झौता बमोिजम काम गन� नसकेमा वा �नजको काम स�तोषजनक नभएमा, 

(घ)  �व�ालयको चल अचल स�पि� �हना �मना गरेमा , 

 (६) सामदुा�यक �व�ालयको कुनै �धाना�यापकलाई उप�नयम (५) बमोिजमको आधारमा पदबाट 

हटाउन ु पन� भएमा िश�ा अ�धकृतले �य�तो आधार �व�मान भए नभएको स�ब�धमा जाचँबझु गर�/गराइ 

��तवेदन �लनछे र �य�तो ��तवेदनबाट �धाना�यापकलाई हटाउन ु पन� देिखएमा पदबाट हटाउन नगर 

काय�पा�लका सम� राय स�हत पेस गनु� पन�छ ।   

 (७) उप�नयम (६) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सो उप�नयम बमोिजम �धाना�यापकलाई 

पदबाट हटाउन ुअिघ �नजलाई सफाइपेस गन� मौकाबाट वि�त ग�रने छैन ।  
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 (८) बहालवाला िश�कम�येबाट छनौट भएको �धाना�यापकलाई उप�नयम (५) को ख�ड (क) वा 

(ख) बमोिजमको आधारमा हटाएको अव�थामा �नजलाई ऐन तथा यस �नयमावल� बमोिजम �वभागीय 

कारबाह� समेत ग�रनेछ । 

 (९) सामदुा�यक �व�ालयको �धाना�यापक �वदामा बसेमा वा कुनै कारणले �धाना�यापकको पद 

�र� भएमा �धाना�यापक उपि�थत नभएस�म वा �धाना�यापकको पदपू�त� नभएस�मका ला�ग सो �व�ालयमा 

काय�रत िश�कह�म�ये मा�थ�लो �ेणीका व�र� �थायी िश�कले �न�म� �धाना�यापक भई काम गन�छ । 

िश�कको व�र�ता �नधा�रण गदा� देहायका आधारमा ग�रनेछः 

(क)  स�बि�धत तह र �ेणीको �थायी �नयिु� �म�तको आधारमा, 

(ख)  ख�ड (क) को आधारमा व�र�ता नछु��एमा सोभ�दा त�लो तह वा �ेणीको �थायी �नयिु� �म�तको 

आधारमा, 

(ग)  ख�ड (क) र (ख) को आधारमा व�र�ता नछु��एमा स�बि�धत तह र �ेणीको अ�थायी �नयिु� 

�म�तको आधारमा, 

(घ)  ख�ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा प�न व�र�ता नछु��एमा ख�ड(क) को �सफा�रसको 

यो�यता�मको आधारमा,  

 तर खलुा, काय��मता मू�या�कन, आ�त�रक वढुवा एउटै �म�तमा भए �मशः काय��मता, आ�त�रक 

��तयो�गता र खलुाको �मलाई मा�यता �दइनछे । 

 (१०) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सं�थागत �व�ालयको �यव�थापन 

स�म�तले यस �नयमावल� बमोिजम यो�यता पगेुको �यि�लाई �धाना�यापकको �नयिु� गदा� छु�ै ���या 

�नधा�रण गर� �नयिु� गन� स�नेछ ।  

 (११) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो �नयम �ार�भ हुँदाको बखत 

काय�रत �धाना�यापक उप�नयम (२) बमोिजम अक� �धाना�यापक �नयिु� नभएस�म �य�तो पदमा कायमै 

रहन स�नेछ । 

 (१२) �न�म� �ाधाना�यापक भै १५ �दन वा सो भ�दा बढ� �दन काम गरेमा �नयमानसुार पाउने 

�धाना�यापक भ�ा पाउनेछ । 

५३.  �धाना�यापकको काम, कत��य र अ�धकारः �धाना�यापकको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछः 

(क) �व�ालयमा शैि�क वातावरण, गणु�तर र अनशुासन कायम रा�,े  

(ख)  �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�ह�सँग सम�वय गर� िश�क, कम�चार�, �व�ाथ� र अ�भभावकह� 

 बीच पार�प�रक सहयोगको वातावरण �सज�ना गन�,  

(ग) �व�ालयमा अनशुासन, स�च�र�ता, िश�ता कायम गन� आव�यक काम गन�,  
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(घ)  िश�कह�सँग परामश� गर� �व�ालयमा क�ा स�ालन स�ब�धी काय��म तयार गन� तथा �य�तो 

 काय��म बमोिजम क�ा स�ालन भए नभएको �नर��ण गन�,  

(ङ)  �व�ालयमा सरसफाई, अ�त�र� ��याकलाप आ�दको �ब�ध गन�, गराउन,े  

(च) �व�ालयको �शास�नक काय�को स�ालन तथा �नय��ण गन�,  

(छ)  �व�ालयमा �व�ाथ� भना� गन� तथा पर��ा स�ालन गराउने,  

(ज)  �व�ाथ�लाई �थाना�तरण तथा अ�य �माणप� �दन,े  

(झ) �व�ालयमा भए गरेका मह�वपूण� काम कारबाह�को अ�भलेख रा�,े  

(ञ)  कुनै िश�क वा कम�चार�ले जानीजानी वा लापरवाह� साथ कुनै काम गना�ले �व�ालयलाई हा�न 

 नो�सानी पन� गएमा �य�तो हा�न नो�सानीको रकम तलबबाट क�ा गर� असलु गन�,  

(ट)  �व�ालयले आ�नै �ोतमा �नय�ु गरेका िश�क वा कम�चार�ले पद�य िज�मेवार� पूरा नगरेमा 

 �यव�थापन स�म�तको �सफा�रस बमोिजम अवकाश लगायतका अ�य �वभागीय कारबाह� गन�,   

(ठ) िश�क र कम�चार�लाई �दइएको सजायको अ�भलेख रा� े तथा �य�तो अ�भलेख �थानीय िश�ा 

 अ�धकृत तथा �नर��कले हेन� चाहेमा देखाउन,े  

(ड)  िश�क तथा कम�चार�ह�को आचरण र काय� स�पादन स�ब�धी ��तवेदन �थानीय िश�ा शाखा तथा 

 �यव�थापन स�म�तमा पेस गन�,  

(ढ)  िश�क वा कम�चार�लाई सजाय वा परु�कार �दने स�ब�धमा �यव�थापन स�म�त तथा िश�ा शाखामा 

 �सफा�रस गन�, 

(ण) नगर काय�पा�लकाबाट �थायी �नयिु� एवं पद�थापन भई आएका िश�कलाई हािजर गराइ �वषय र 

 तह अनसुारको क�ा िश�णमा खटाउन,े   

(त) म�हनामा कि�तमा एक पटक िश�क तथा कम�चार�ह�को बैठक बोलाइ �व�ालयको �ाि�क, भौ�तक 

 र शैि�क �शासन स�ब�धी �वषयमा छलफल गर� �यसको अ�भलेख रा�,े 

(थ) नगरपा�लकाबाट पूव� �वीकृ�त �लई अ�त आव�यक भएका �वषयमा �व�ालय �यव�थापन स�म�तको 

 �नण�य गराइ �व�ालयको �ोतबाट तलब भ�ा खाने गर� िश�कको पद कायम गर� सो अनसुार पद 

 �वीकृ�त भएका �वषयका िश�कको यस �नयमावल�मा �यव�था भए बमोिजमको ���या अपनाई 

 पदपूत� गर� करारमा �नय�ु गन� र यसर� �नयिु� भएका िश�क तथा कम�चार�ह�को तलब 

 स�ब�धी ��तवेदन पा�रत गन� �यव�थापन स�म�तमा पेस गन�,  

(द) �व�ालय भवन तथा छा�ावासको हाता�भ� कुनै �क�समको अवाि��छत ��याकलाप हनु न�दने,   

(ध)  �व�ालयको �भावकार� स�ालनको ला�गवा�ष�क योजना बनाइ �यव�थापन स�म�तबाट पा�रत गर� 

 काया��वयन गन�, गराउन,े  
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(न)  �व�ालयमा अ�ययन, अ�यापन स�ब�धी मा�सक, अध�–वा�ष�क तथा वा�ष�क काय��म बनाइ काया��वयन 

 गन�, गराउन,े  

(प) िश�क वा कम�चार�लाई ता�लममा पठाउन �यव�थापन स�म�तबाट अनमुोदन गराइ िश�ा शाखामा 

 पठाउने,  

(फ)  �व�ालयमा नेपाल सरकारबाट �वीकृत पा��म तथा पा�प�ुतक लागू गन�, 

(ब)  �यव�थापन स�म�तले �दएको �नद�शन तथा आफूले पाएको अ�धकार बमोिजम रकम खच� गन� र आय 

 �ययको �हसाब रा� ेतथा रा� लगाउने,  

(भ)  �व�ालयमा स�ालन हनेु आव�धक पर��ा �नय�मत तथा मया��दत ढ�बाट स�ालन गन�, गराउने,  

(म)  कुनै िश�कले अ�यापन गरेको �वषयमा लगातार तीन वष�स�म प�� ��तशत भ�दा बढ� �व�ाथ� 

 असफल भएमा वा कुनै िश�कले लापरवाह� वा अनशुासनह�न काम गरेमा �य�तो िश�कको दईु 

 वष�स�म तलब ब�ृ� रो�ा गन�,   

(य)  �व�ालयमा �नयम बमोिजमको क�ा �लने तथा िश�कलाई �लन लगाउने,  

(र)  �वीकृत दरव�द�मा काय�रत िश�क तथा कम�चार�को तलवी ��तवेदन पा�रत गन� िश�ा शाखामा 

 पठाउने,  

(ल)   �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�ह�को काम, कत��य तो�ने,  

(व) िश�ा शाखा तथा �यव�थापन स�म�तले �दएका �नद�शन पालन गन�, गराउने,  

(श) �व�ालयको शैि�क �ग�त स�ब�धी �ववरण तथा त�याकं म��ालय�ारा �नधा��रत ढाँचा र समय�भ� 

 �नर��क�ारा �मािणत गराइ िश�ा शाखामा पठाउन,े  

(ष)  �व�ालयको आ�नो �ोतबाट खच� बेहोन� गर� �नय�ु भएका िश�कह�को काय� स�पादन मू�या�न 

 फाराम भर� �यव�थापन स�म�तमा पेस गन�, 

(स)  �व�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चार�को स�पि� �ववरण फाराम �नधा��रत समयमा भन� लगाइ 

 �व�ालयमा दता� गर� िश�ा शाखा माफ� त िश�क �कताबखानामा पठाउने, 

(ह) �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�बाट क�ी गरेको कम�चार� स�यकोष, नाग�रक लगानी कोष, �बमा, 

 सामािजक सरु�ाकोषको रकम स�बि�धत �नकायमा पठाउन लगाउने, 

(�)  �यव�थापन स�म�तबाट �वीकृत ख�रद योजना अनसुार मालसामन तथा सेवा ख�रद गन� । 

(�) �धाना�यापक नगरपा�लका, अ�भभावक एवं �व�ाथ���त िज�मेवार हनेुछ यसका ला�गः 

 १) अ�भभावक एवं �व�ाथ�को �वचार सव��ण गन�,  

 २)  �च�लत मापद�डको पालना एवं गणु�तर�य िश�ाको ला�ग �व�ालय �यव�थापन स�म�त र  

  �धाना�यापकले िश�ा अ�धकृतसँग काय�स�पादन करार गरे बमोिजम �च�लत मापद�डको  

  पालना एवं गणु�तर�य िश�ा ��याभतू गनु�पन�, 



ख�ड २) सं�या १ �थानीय सरकार भाग १ �म�त २०७५।०१।०५ 

35 

 

 ३)  िश�क एवं कम�चार�लाई �धाना�यापक��त िज�मेवार बनाउन तथा गणु�तर�य  ला�ग  

  नगरकाय�पा�लका, िश�ा स�म�त र िश�ा अ�धकृतले �च�लत काननु बमोिजम �दएका �नद�शन 

  पालना गराउन तथा अपेि�त शैि�क उपलि�धका ला�ग िश�कह�सँग काय�स�पादन करार  

  गनु�पन�छ , 

 ४) �व�ालयको भौगो�लक �े� �भ�का टुहरुा, अलप� परेका र बेसाहारा, �वशषे आव�यकता  

  भएका तथा अ�त�वप�तामा पर� �व�ालय जान नसकेका वा �व�ालय छोडेका   

  बालवा�लकालाई काय�पा�लका माफ� त छा�बिृ� वा �वशेष �यव�था गर� वा �नजका   

  अ�भभावक वा संर�कलाई सघाई वालवा�लकालाई �व�ालयमा �याउन ु�धाना�यापकको  

  िज�मेवार� हनेुछ �व�ाथ�लाई अपेि�त शैि�क उपलि�ध हा�सल हनेु गर� �सकाउने र  

  �टकाउने  दा�य�व �धाना�यापक र िश�कह�को हनेुछ , 

 ५) �व�ालयको �ाि�क नेत�ृव गन�, �वध�ना�मक काय� गन� । 

५४.  सहायक �धाना�यापक स�ब�धी �यव�थाः मा�य�मक तहको �धाना�यापकलाई सहयोग पयुा�उन 

�व�ालयमा काय�रत मा�य�मक तहका िश�क म�येबाट �व�ालय �यव�थापन स�म�तले एकजनालाई सहायक 

�धाना�यापक तो�न स�नेछ । 

५५.  �व�ालय सहयोगी स�ब�धी �यव�थाः �व�ालय �यव�थापन स�म�तले �वीकृत दरव�द�को अधीनमा 

रह� �व�ालय सहयोगीको �यूनतम पा�र��मक तोक� �यि� वा सं�थासँग करार गर� सेवा करारबाट काय� 

स�पादन गराउन ुपन�छ । 

५६. िश�क तथा कम�चार� छनौट स�म�तः (१) सामदुा�यक �व�ालयमा करारमा िश�क वा कम�चार� 

�नयिु�का ला�ग �सफा�रस गन� ��येक �व�ालयमा देहाय वमोिजमको एक िश�क तथा कम�चार� छनौट 

स�म�त रहनेछः 

 (क) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� वा �नजले तोकेको सो स�म�तको सद�य   –अ�य�  

 (ख) स�बि�धत �े�को �व�ालय �नर��क वा िश�ा अ�धकृतले तोकेको ��त�न�ध र स�बि�धत                    

         �ोत �यि�         –सद�य 

 (ग) मा�य�मक तहको िश�क छनौट गनु�पन� भएमा िश�ा शा� �वषयमा कि�तमा                     

  �नातको�र र अ�य तहको िश�क छनौट गनु�पन� भए िश�ा शा� �वषयमा  

  कि�तमा �नातक तह उ�ीण� गरेको नगरपा�लकामा सूिचकृत �वशेष� िश�कह�  

  म�येबाट �मखु �शासक�य अ�धकृतको रोहवरमा स�म�तले छनौट गरेको दईुजना  – सद�य   

 (घ) स�बि�धत �व�ालयको �धाना�यापक        –सद�य–सिचव 

  (२) िश�क तथा कम�चार� छनौट स�म�तको सिचवालय स�बि�धत �व�ालयमा रहनेछ ।  
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  (३) आयोगले िश�क वा कम�चार� छनौट गन� स�ब�धमा मापद�ड �नधा�रण वा  

 काय��व�धजार� गरेको भए िश�क छनौट स�म�तले �य�तो मापद�ड वा काय��व�धको पालना गनु� पन�छ 

 । 

  (४) िश�क तथा कम�चार� छनौट स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�धसो स�म�त 

 आफैले �नधा�रण गरे वमोिजम हनेुछ । 

  (५) उप�नयम (१) को ख�ड (घ) को �योजनको ला�ग नगरपा�लकाको िश�ा शाखाले 

 �वशेष�को सूची अ�ाव�धक गर� रा� ुपन�छ । 

  (६)  िश�क छनौट स�म�तले िश�क �सफा�रसका ला�ग �लईने पर��ाको के�� नगर 

 काय�पा�लकाको काया�लय प�रसर वा नगरपा�लकाको के�� रहेको �ोत के��मा रा� ुपन� छ ।  

५७. करारमा िश�क �नयिु� स�ब�धी �यव�थाः (१) �वीकृत दरव�द�मा �थायी िश�क �नयिु� हनु 

नसक� त�काल करारमा िश�क �नयिु� गनु� पन� भएमा �यव�थापन स�म�तले �मखु �शासक�य अ�धकृत 

माफ� त आयोगबाट करारमा िश�क �नयिु�को ला�ग �कािशत भएको सूची माग गनु� पन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम माग गरेको सूची �ा� भएप�छ सूचीमा रहेका उ�मेदवारम�ये 

�यव�थापन स�म�तले बढ�मा एक शैि�क स�को ला�ग करारमा िश�क �नयिु� गन� स�नेछ ।  

 (३) उप�नयम (१) बमोिजम आयोगबाट �कािशत सूचीमा करारका ला�ग कुनै उ�मेदवार  नरहेमा 

वा सूचीमा समावेश भएका उ�मे�ारले िश�क पदमा �नय�ु हनु �नवेदन न�दएमा �यव�थापन स�म�तले 

िश�क छनौट स�म�तको �सफा�रसमा बढ�मा एक शैि�क स�को ला�ग यो�यता पगेुका कुनै �यि�लाई 

करारमा िश�क �नयिु� गन� स�नेछ । 

 (४) उप�नयम (२) वा (३) बमोिजम करारमा िश�क �नयिु� गदा� िश�ा शाखाबाट दरव�द� �र� 

रहेको �यहोरा �मािणत गराएर �वषय �म�ने गर� मा� करारमा िश�क �नयिु� गन� स�नेछ । 

 (५) उप�नयम (३) बमोिजम िश�क �नयिु� गन� कि�तमा प�� �दनको साव�ज�नक सूचना स�भा�य 

सवै मा�यमवाट �काशन गनु�का साथै वडा काया�लय नगर काय�पा�लका र स�बि�धत �व�ालय समेतमा �य�तो 

सूचना टाँ�न ुपन�छ । य�तो सूचना नगर पा�लकाको �भदक�तभ मा समेत रा� े�यव�था �मलाउन ुपन�छ ।. 

 (६) उप�नयम (३) बमोिजम िश�क पदमा �नय�ु हनु �नवेदन �दने उ�मेदवारले आ�नो शैि�क 

यो�यता, नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी �नवेदन साथ पेस गनु� पन�छ ।  

 (७) �व�ालयले यस �नयम बमोिजम करारमा िश�क �नयिु� गरेको जानकार� िश�ा शाखालाई �दन ु

पन�छ र िश�ा शाखाले सोको अ�भलेख राखेको �माण �व�ालयलाई �दन ुपन�छ ।  

 (८) उप�नयम (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न करारमा िश�क �नय�ु भएको 

एक शैि�क स� स�म प�न �र� पदमा �थायी पदप�ुत� नभएमा �यव�थापन स�म�तले एकपटकको ला�ग मा� 
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अ�धकतम एक वष�का ला�ग करारको �याद थप गन� स�नेछ । यस स�ब�धमा संघीय कानूनमा अ�यथा 

�यव�था भएमा सोह� वमोिजम हनेुछ । 

 (९) उप�नयम (८) बमोिजम करार ग�रएको जानकार� �व�ालयले नगरपा�लकाको िश�ा शाखालाई 

�दन ुपन�छ ।  

 (१०) यस �नयम वमोिजमको ���या नप¥ुयाई िश�क �नयिु� गरेमा �य�तो �नयिु� बदर गर� 

स�बि�धत �धाना�यापकलाई �वभागीय कारबाह� ग�रनेछ। 

 (११) �व�ालयले दरखा�त द�तरुवापत �थायी िश�क �व�ापन गदा� िश�क सेवा आयोगले तोके 

अनसुारको द�तरु कायम हनेुछ ।  

५८. दरब�द� नभएको पदमा िश�क वा कम�चार� �नयिु� वा स�वा गन� नहनेुः (१) िश�क वा 

कम�चार�लाई दरब�द� �र� नरहेको वा दरव�द� नभएको �व�ालयमा �नयिु� वा स�वा गनु� हुँदैन ।   

 (२) अनसूुची–१२ मा उि�लिखत �वषयको िश�क नरहेको �व�ालयमा अक� �वषयको िश�क 

�नयिु� वा स�वा गनु� हुदैँन ।  

 (३) उप�नयम (१) वा (२) �वपर�त कसैले कुनै िश�क वा कम�चार� �नयिु� वा स�वा गरेमा 

�य�तो िश�क वा कम�चार�को ला�ग तलब भ�ा बापत खच� भएको रकम �यसर� �नयिु� वा स�वा गन� 

अ�धकार�बाट असलु उपर गर� �य�तो अ�धकार�लाई �वभागीय कारबाह� ग�रनेछ।  

५९. स�वा स�ब�धी �यव�थाः (१) नगरपा�लका�भ� एक �व�ालयवाट अक� �व�ालयमा तह तथा �वषय 

�म�ने दरव�द�मा �व�ालय �यव�थापन स�म�तको राय �लई �मखु �शासक�य अ�धकृतले स�वा गन� स�नेछ 

।  

 (२) �थायी, अ�थायी, करार र राहत िश�क तथा �थायी कम�चार�को स�वा ग�रनेछ । 

 (३) िश�कको स�वा ��येक शैि�क स�को प�हलो म�हनामा मा� ग�रनेछ। 

 (४) एक पटक स�वा भएको िश�कलाई �यस �व�ालयमा ४ वष� सेवा पूरा नगर� स�वा ग�रनेछैन  

 । 

 तर  कुनै �व�ालयमा काय�रत िश�क अस� भई सो �थानमा �नजको उपचार हनु नस�ने �यहोरा 

नेपाल सरकारले तोकेको मे�डकल बोड� वा �वीकृत िच�क�सकले �सफा�रस गरेमा �नजलाई जनुसकैु वखत 

प�न स�वा गन� स�कनेछ ।  

 (५) िश�क स�वा गदा� िश�कको तह र अ�यापन गन� �वषय �मलाउन ुपन�छ । 

 (६) िश�कलाई स�वा गदा� देहाय बमोिजमको मापद�डका आधारमा गनु� पन�छः 

 (क)  तो�कएको िज�मेवार� तो�कएको समय�भ� पूरा नगरेको भनी स�बि�धत �व�ालय �यव�थापन  

  स�म�तको �नण�य स�हत �व�ालय �नर��कबाट �सफा�रस भएमा,  

 (ख)  एउटा �व�ालयमा आव�यकता भ�दा बढ� एकै �वषयका िश�क भएमा,  
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 (ग)  दरव�द� �मलान गन� �ममा तो�कएको मापद�ड भ�दा बढ� िश�क भएमा,  

 (घ)  उप�नयम (४) को ��तब�धा�मक वा�यांशमा लेिखए बमोिजमको अव�था भएमा, 

 (ङ)  �वप�का कारणबाट �व�ालय र �व�ालय रहेको समदुाय नै अ�य� �थाना�तरण गनु�पन�  

  अव�थामा नगरपा�लकाको �वप� �यव�थापन स�म�तले �सफा�रस गरेमा,  

 (च)  नै�तक आचरण तथा �नजको �यि�गत अनशुासन लगायतका कारणबाट कुनै िश�कलाई सो 

  �व�ालयमा रािखरहँदा �व�ालयको शैि�क वातावरण ख�व�लएको वा ख�व�लन स�ने  

  �यहोरा �व�ालय �यव�थापन स�म�तबाट �नण�य भई आएमा,  

 (छ)  कुनै िश�कले उ�कृ� न�तजा �याउन सफल रहेको वा �वशेष�ता सेवा �वाह गरेको  

  अव�थामा उ� सेवालाई अ�य �व�ालयमा उपयोग गन� आव�यक देिखएमा, 

 (ज)  प�त पि� दवैु िश�क रहेको अव�था भए सकभर एकै �व�ालय वा वडा�भ� पन� गर� स�वा 

  गनु� परेमा, 

 (झ)    िश�क स�वाको अ�य मापद�ड नगर काय�पा�लकाले तोके वमोिजम हनेुछ । 

 (८) �थायी �नयिु� भएको एक वष� नपगेुको िश�क र अ�नवाय� अवकाश हनु एक वष� वा सोभ�दा 

कम अव�ध बाँक� रहेको िश�कलाई एक �व�ालयबाट अक� �व�ालयमा स�वा ग�रने छैन । 

 (९) उप�नयम (७) बमोिजम स�वा गदा� साधारणतया अपा�ता भएका िश�क िश�ीका र म�हलालाई 

पायक पन� �थानमा स�वा ग�रनेछ ।  

 (१०) िश�क स�वा गदा� लामो अव�ध एकै �व�ालयमा वसेकालाई प�हलो �ाथ�मकता �दइनछे ।  

 (११) स�वा भएको ए�ाइस �दन�भ� �धाना�यापकले स�बि�धत िश�क वा कम�चार�लाई अनसूुची–

१३ बमोिजमको ढाँचामा रमाना–प� �दई सोको जानकार� स�बि�धत �व�ालय र िश�ा शाखालाई समेत �दन ु

पन�छ । 

६०.  अ�तर �थानीय तह िश�क स�वा सहम�तः (१) �नयम ५९ वमोिजम र अ�तर �थानीय तह स�वा 

हनु चाहने िश�कले स�वाको ला�ग अनसूुची–१४ बमोिजमको ढाँचामा िश�ा अ�धकृत सम� �नवेदन �दन ु

पन�छ ।  

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम अ�तर�थानीय तह स�वाको ला�ग �नवेदन �दन ेिश�कलाई स�वा भई 

जान चाहेको �व�ालय र सोसँग स�बि�धत िश�ा शाखा तथा आफू सेवारत �व�ालयको �व�ालय �यव�थापन 

स�म�त र �थानीय तहको स�वा सहम�तको �सफा�रस आव�यक पन�छ ।   

तर,यस �नयमावल�मा स�वा गन� मापद�ड �वप�रत हनेु गर� स�वा सहम�त �दइने छैन ।    

प�र�छेद– ११ 

छा�विृ� तथा �नःश�ुक िश�ा स�ब�धी �यव�था 
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६१. छा�वृि�को �यव�था गनु�पन�ः (१) सं�थागत �व�ालयले देहाय बमोिजमका �वप� एवं �समा�तकृत  

�व�ाथ�लाई छा�वृि� उपल�ध गराउन ुपन�छ । यसर� �सफा�रस गदा� कि�तमा ५ ��तशत बा�लका अ�नवाय� 

�पमा समाबेश गनु�पन�छः 

(क) �व�ाथ�को प�रवारको कुनै प�न सद�यको नोकर�, �यापार, �यवसाय र आय–आज�नको �यव�था नभई 

 जीवन �नवा�ह गन� �यूनतम ्आव�यक पन� आ�दानी नभई अ�नवाय� िश�ाको ला�ग आव�यक पन� 

 पा�प�ुतक तथा कापीकलम ज�ता �टेशनर� उपल�ध गराउन नस�ने अव�थामा रहेको,  

(ख)   रा��य योजना आयोगबाट प�रभा�षत भए बमोिजम �नरपे� ग�रबीको रेखाम�ुन पन� र सोभ�दा कम 

 आ�दानी भएको , 

(ग) अपा�ता भएका वालवा�लका, 

 २) उप�नयम (१) बमोिजम छा�वृि� उपल�ध गराउन ुअिघ �व�ालयले �य�तो छा�वृि�को ला�ग 

�नवेदन �दन �व�ालयमा सूचना �काशन गनु� पन�छ । 

६२.  नामावल� साव�ज�नक गनु�पन�ः (१)�नयम ६१ बमोिजम छा�वृ�त उपल�ध गराइएका �व�ाथ�ह�को 

नाम, थर, क�ा तथा �नजको बाब ुआमाको नाम, थर, वतन स�हतको �ववरण �व�ालयले �व�ालयको सूचना 

पाट�मा टाँस गर� र �व�ालयको वेभसाईट भएमा �यसमा राखी साव�ज�नक गनु� पन�छ र �य�तो �ववरण िश�ा 

शाखामा पठाउन ुपन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको �ववरण हेन� चाहने �यि�लाई �व�ालयले �य�तो �ववरण �नःश�ुक 

हेन� �दन ुपन�छ ।  

६३. बालबा�लकालाई अ�नवाय� �पमा �व�ालयमा पठाउन ु पन�ः (१) सबै अ�भभावकले पाँच वष� पूरा 

भएका बालबा�लकालाई  आधारभतू िश�ाका ला�ग अ�नवाय� �पमा �व�ालय पठाउन ुपन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम आ�नो �े��भ�का बालबा�लकालाई �व�ालय पठाए नपठाएको 

स�ब�धमा नगर िश�ा स�म�त, �व�ालय �न�र�क, �ोत �यि� तथा सामदुा�यक �व�ालयका िश�क तथा 

कम�चार�ले अनगुमन तथा �नर��ण गनु� पन�छ । 

 (३) कुनै अ�भभावकले उप�नयम (१) बमोिजम बालबा�लकालाई �व�ालयमा पठाएको नदेिखएमा 

�य�तो अ�भभावकलाई स�झाइ बझुाइ, �वशेष सहयोग तथा ��ेरत गर� �य�ता बालबा�लकालाई �व�ालयमा 

पठाउन लगाउन ुपन�छ । 

 (४) उप�नयम (३) वमोिजम स�झाइ बझुाइ गदा� समेत बालबा�लकालाई �व�ालय  नपठाउने 

अ�भभावकलाई नगरपा�लकावाट उपल�ध गराउने सेवा स�ुवधाबाट वि�त गन� स�कनेछ । 

 (५) यस �नयम बमोिजम �व�ालयमा भना� भएका �व�ाथ�लाई �व�ालयले �नःश�ुक अ�ययन गराउन ु 

पन�छ । 
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 (६) �व�ालय जाने उमेर समूहका बालबा�लकालाई अ�नवाय� �पमा �व�ालय भना� अ�भयान तथा 

काय��म तजु�मा गर� लागू गन� दा�य�व िश�ा स�म�तको हनेुछ । 

प�र�छेद – १२ 

�बदा तथा काज स�ब�धी �यव�था 

६४. िश�क तथा कम�चार�ले पाउने �बदाः (१) िश�क तथा कम�चार�ले देहाय बमोिजमका �बदाह� 

पाउनेछनः् 

(क) भैपर� आउने �बदा वष�भ�रमा छ �दन,  

(ख) पव� �बदा वष�भ�रमा छ �दन,  

(ग) �बरामी �बदा वष�भ�रमा बा� �दन,   

(घ) �सू�त �बदा �सू�तको अिघ वा प�छ गर� अ�ठान�बे �दन,   

(ङ) �सू�त �याहार �बदा प�� �दन,   

(च) �क�रया �बदा प�� �दन,   

(छ) असाधारण �बदा एक पटकमा एक वष�मा नबढाइ नोकर�को ज�मा अव�धमा बढ�मा तीन वष�,  

(ज) अ�ययन �बदा िश�कको सेवाको स�पूण� अव�धमा एकै पटक वा पटक पटक गर� बढ�मा तीन वष�, 

(झ) बेतलवी �बदा बढ�मा पाँच वष�, 

 (२) भैपर� आउने �बदा र पव� �बदा आधा �दन प�न �लन स�कनेछ । य�तो �बदा सि�त हनेु छैन ।   

 (३) िश�क तथा कम�चार�ले �बरामी �बदा सि�त गन� स�नेछ । िश�क तथा कम�चार�ले ��येक वष� 

�य�तो �बदा �नर��कबाट �मािणत गराइ रा� ु पन�छ । कुनै �यहोराले िश�क तथा कम�चार� सेवाबाट 

अवकाश भएमा �नजको सि�त �बरामी �बदा वापत पदा�धकार रहेको पदमा खाइपाई आएको तलब �केलको 

दरले हनु आउने रकम �नजले एकम�ु पाउनेछ ।  

 (४) कुनै ठूलो वा कडा रोग ला�ग उपचार गन� �बरामी �बदाबाट नपगु हनेु भएमा �वीकृत 

िच�क�सकको �माणप� पेस गर� िश�क तथा कम�चार�ले प�छ पाउन े �वरामी �बदाबाट क�ा हनेु गर� बा� 

�दनस�म थप �बरामी �बदा पेसक�को �पमा �य�तो �बरामी भएको बखत �लन स�नेछ । यसर� पेसक� �बदा 

�लएको िश�क वा कम�चार�को म�ृय ुहनु गएमा �य�तो पेसक� �लएको �बदा �वतः �मनाहा हनेुछ ।  

 (५) सि�त �बरामी �बदाको रकम �लन नपाउँदै िश�क वा कम�चार�को म�ृय ुभएमा �य�तो सि�त 

�वरामी �बदाको रकम �नजले इ�छाएको वा निजकको हकवालाले एकम�ु पाउनेछ ।  

 (६) कुनै प�ुष िश�क वा कम�चार�क� प�ी �सूती हनेु भएमा �य�तो िश�क वा कम�चार�ले �सू�तको 

अिघ वा प�छ गर� प�� �दन �सू�त �याहार �बदा पाउनेछ । �सू�त �याहार �बदा बसेको िश�क वा 

कम�चार�ले पूरा तलब पाउनेछ र य�तो �बदा सेवा अव�धभरमा बढ�मा दईु पटकमा� �लन पाइनछे ।  
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 (७) कुनै िश�क वा कम�चार�ले कुल, धम�अनसुार आफैँ �क�रया ब�न ुपरेमा वा �य�तो िश�क वा 

कम�चार�को वाव,ु आमा, वाजे, व�यै, छोरा, छोर� वा �ववा�हत म�हला िश�क वा कम�चार�को सास,ु ससरुाको 

म�ृय ुभएमा वा प�ुष िश�कको हकमा �नजको प�ीको तथा म�हलाको हकमा प�तको म�ृय ुभएमा �क�रया 

�बदा पाउनेछ । म�हला िश�क वा कम�चार�को प�तले �क�रया ब�न ु परेमा �य�तो म�हला िश�क वा 

कम�चार�ले प�न �क�रया �बदा पाउनेछ । 

 (८) यस �नयम बमोिजम �क�रया �बदा �लने िश�क वा कम�चार�ले �व�ालयमा हािजर भएको प�� 

�दन�भ� मतृ �यि�को म�ृय ुदता�को �माणप� तथा मतृ �यि�सँगको नाता देिखने �माण पेस गनु� पन�छ । 

य�तो �माणप� र �माण पेस नगन� िश�क वा कम�चार�ले �य�तो अव�धको ला�ग पाएको रकम �नजले पाउने 

तलब रकमबाट क�ा ग�रनेछ। 

 (९) �बरामी परेको अव�थामा बाहेक घ�टमा पाँच वष� �थायी सेवा अव�ध नपगेुको िश�क वा 

कम�चार�ले असाधारण �बदा पाउन स�ने छैन ।  

 (१०) �थायी सेवा पाँच वष� पगेुको िश�कलाई �नजले अ�यापन गन� �वषयमा एकतह मा�थको उ�च 

अ�ययनका ला�ग तलब स�हतको अ�ययन �बदा �दन स�कनेछ । 

 (११) उ�च अ�ययनका ला�ग �बदा �वीकृत गदा� ��येक िश�ा स�म�तले एक आ�थ�क वष�मा 

आधारभतू तहको प�हलो र दो�ो तहका ला�ग एक–एकजना र मा�य�मक तहका ला�ग एकजनाको अ�ययन 

�बदा �वीकृत गन� स�नेछ ।  

 (१२) अ�ययन �बदा �दंदा देहायको ���या अबल�बन ग�रनेछः– 

 (क)  अ�ययन �बदा�वीकृ�तका ला�ग नगरपा�लकामा साव�ज�नक �पमा सूचना गर� इ�छुक  

  िश�कको �नवेदन आ�ान गन�,  

 (ख)  �नवेदन �दने िश�कले आ�नो ��तब�ता प�, अ�ययनप�छको आ�नो िश�ण �सकाइको  

  योजना र �यव�थापन स�म�तको �सफा�रस पेस गनु� पन�छ । �यसर� पेस भएका ��तावका  

  आधारमा मनोनयनका ला�ग नाम छनौट गर� सूचना �काशन गन�,  

 (ग)  ख�ड (ख) बमोिजम मनोनयनका ला�ग छनौट भएका िश�कको नामावल� उपर उजूर� गन�  

  अवसर �दान ग�रनेछ । उजूर�कता�को उजूर�का आधारमा अि�तम नामावल� �काशन गर�  

  अ�ययनका ला�ग अि�तम नाम छनौट गन�,  

 (घ) अि�तम नाम छनौटमा परेका िश�कलाई कव�ुलयत गराइ अ�ययनको अव�धका ला�ग  

  अ�ययन �बदा �वीकृत ग�रनेछ । यसर� अ�ययन �बदा �वीकृत भएका िश�कले ��येक  

  सेमे�र वा वा�ष�क पर��ाको न�तजा स�हतको ��तवेदन िश�ा शाखामा पेस गनु�पन�,  
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 (ङ) अ�ययन �बदा पाएका िश�कले आफूले कब�ुलयत गरेअनसुारको ��तवेदन िश�ा शाखामा  

  बझुाउन ुपन�छ । अ�ययनमा स�तोषजनक �ग�त नगन� िश�कको �बदा �वीकृत भएको  

  अव�ध समा� नहुदैँ र� गन� स�कनेछ । 

 (च)  �बदा र� भएमा �य�ता िश�कबाट अ�ययन अव�धभर पाएको तलब असलु ग�रनेछ । 

 (१३)  बेतलवी �बदा देहायका अव�थामा �दइनेछः – 

 (क)  कुनै िश�क वा कम�चार�को प�त वा प�ी �वदेश ि�थत नेपाल� राजदूतावास वा �नयोगमा  

  ख�टई गएको �माण स�हत �य�तो िश�कले बेतलवी �बदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक  

  पटक गर� नोकर� अव�धभर पाँच वष�स�म,  

 (ख)  कुनै िश�क मटुु, मगृौला, �या�सर ज�ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा ब�न ुपन� भए 

  वा मलुकु�भ� वा बा�हर गई उपचार गराउन ुपन� भनी मे�डकल बोड�बाट �सफा�रस भएमा  

  नगर काय�पा�लकाले एक पटकमा एक वष� र नोकर� अव�धभरमा बढ�मा तीन वष�स�म �दन  

  स�नेछ ।    

 (१४) बेतलवी �बदाको अव�ध �नजको सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन ।  

 (१५) भैपर� आउने �बदा, पव� �बदा, �बरामी �बदा, �क�रया �बदा, �सू�त �बदा, �सू�त �याहार �वदा ब�ने 

िश�क तथा कम�चार�ले पूरा तलब पाउनेछ ।  

 (१६) असाधारण र बेतलबी �बदामा बसेको िश�क वा कम�चार�ले तलब पाउने छैन ।  

 (१७) यस �नयम बमोिजमको असाधारण �बदा, अ�ययन �बदा र वेतलवी �बदा अ�थायी,करार र राहत 

िश�कले पाउने छैनन ्। 

६५. �बदा �दन े अ�धकार�ः (१) �धाना�यापकको �बदा �यव�थापन स�म�तको अ�य�ले र िश�क वा 

कम�चार�को �बदा �धाना�यापकले �वीकृत गन�छ ।     

 तर, एक पटकमा तीन �दनमा नबढाई पव� वा भैपर� आउने �बदा �धाना�यापक आफैले �लन स�नेछ 

। सो भ�दा बढ� पव� वा भैपर� आउने �बदा �लन ुपरेमा �धाना�यापकले �यव�थापन स�म�तको अ�य�लाई 

जानकार� �दन ुपन�छ ।  

 (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न िश�क वा कम�चार�को असाधारण �बदा, 

बेतलवी �बदा र अ�ययन �बदा �यव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत गन�छ 

।     

६६. �बदा न�लएको �दन सेवा अव�धमा गणना नहनेुः िश�क वा कम�चार�ले �बदा न�लई �व�ालयमा 

अनपुि�थत भएको �दन �नजको सेवा अव�धमा गणना हनेु छैन ।  



ख�ड २) सं�या १ �थानीय सरकार भाग १ �म�त २०७५।०१।०५ 

43 

 

६७. अ�थायी िश�कको �बदाको रकम स�ब�धमाः अ�थायी िश�कले वष� वा �हउँदे �बदा उपभोग गन� 

नपाउँदै अवकाश पाएमा दश म�हनालाई वा�ष�क काम गरेको अव�ध मानी दामासाह�ले काम गरेको अव�धको 

�बदा रकम पाउनेछ ।  

६८. �बदा सह�ुलयत मा� हनेुः �बदा अ�धकारको कुरा नभएर सह�ुलयत मा� हनेुछ ।  

६९. काज तथा दै�नक �मण भ�ाः (१) �व�ालय वा अ�यापन स�ब�धी कामको ला�ग नगर 

काय�पा�लकाको आदेशानसुार कुनै सभा, स�मेलन वा से�मनारमा ख�टने िश�क वा कम�चार�ले सोह� आदेशमा 

तोकेको अव�धस�मको ला�ग काज पाउने छ ।  

 (२) �व�ालयको कामको ला�ग िश�क वा कम�चार�ले �धाना�यापकको र �धाना�यापकले 

�यव�थापन स�म�तको अ�य�को �लिखत अनमु�त �लई बढ�मा एक ह�ास�म काजमा जान स�नेछ ।  

 (३) स�वा भएको िश�क वा कम�चार�लाई स�वा भएको �व�ालयमा हािजर हनु जाँदा तो�कएको 

दरमा दै�नक तथा �मण भ�ा बापतको रकम रमाना �दने �व�ालयले आ�नै कोषबाट �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तको �नण�यानसुार �दन ुपन�छ ।  

 तर आ�नो �वे�छाले स�वा भई जाने िश�क वा कम�चार�ले यस उप�नयम बमोिजम दै�नक तथा 

�मण भ�ा बापतको रकम पाउने छैन ।  

७०. यस प�र�छेदको �यव�था लागू नहनेुः यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

सं�थागत �व�ालयको िश�क र आ�नै �ोतबाट �यहोन� गर� सामदुा�यक �व�ालयमा �नय�ु िश�कको 

स�ब�धमा यस प�र�छेदको �यव�था लागू हनेु छैन । �य�ता िश�कले �व�ालय�ारा तोके बमोिजम �बदाको 

स�ुवधा पाउने छन ्। 

७१.  िश�क तथा �व�ालय कमा�चार� सजाय स�ब�धी �यव�था संघीय काननुले �यव�था गरे वमोिजम 

हनेुछ। 

 

  

प�र�छेद–१३ 

�व�ालयको िच�ह, नामाकरण तथा अ�य �यव�था 

७२. �व�ालयको िच�हः �व�ालयको िच�ह ष�कोणको हनेुछ । �व�ालय �यव�थापन स�म�तले �नण�य गर� 

सो ष�कोणको बीचमा आ�नो �व�ालयको छु�ै िच�ह रा� स�नेछ । 

७३. �व�ालयको नामाकरणः (१) समाज तथा रा�कै ला�ग उ�लेखनीय योगदान गन� वा ऐ�तहा�सक 

�यि�, देवी देवता, तीथ��थल वा �ाकृ�तक स�पदा आ�दको नामबाट नेपाल�पन झ�कने गर� �व�ालयको 

नामाकरण गनु�पन�छ । 
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 तर यो �नयम �ार�भ हनुभु�दा अगावै यस �नयम �वपर�त नामाकरण भै सकेका �व�ालयको हकमा 

यो �नयमावल� जार� भएप�छको दो�ो शैि�क श�को स�ु देिखनै लागू हनेुगर� पनुः नामाकरण गर� 

नगरपा�लका बाट ि�वकृ�त �लन ुपन�छ । 

 २) कुनै सं�थागत �व�ालयले आ�नो नाममा “पि�लक’’ श�द जो�न चाहेमा कि�तमा एक �तहाई 

�व�ाथ� पूण� छा�बिृ�मा अ�ययनरत रहेको हनुपुन�छ । कुनै सं�थागत �व�ालयले आ�नो नाममा “नेशनल’’ 

श�द जो�न चाहेमा नेपालको कि�तमा २५ िज�लाका �व�ाथ� अ�ययनरत रहेको हनुपुन�छ र कुनै सं�थागत 

�व�ालयले आ�नो नाममा “इ�टरनेशनल’’ श�द जो�न चाहेमा कि�तमा एक �तहाई सं�यामा �वदेशी �व�ाथ� 

हनुपुन�छ । �व�ालयको नामको अ�तमा “�व�ालय”, “�कूल” वा  “पाठशाला” श�द जो�डएको हनुपुन�छ । 

 तर यो उप�नयम लागू हनु ु अगावै यस �नयम �वपर�तका श�दह� जो�डइ नामाकरण भैसकेका 

�व�ालयको हकमा यो �नयमावल� जार� भएप�छको दो�ो शैि�क श�को स�ु देिखनै लागू हनेु गर� उपयु�� 

�यव�था पालना गन� वा पनुना�माकरण गनु�पन�छ , 

 (३) �ा�व�धक िश�ा स�ालन गन� अनमु�त पाएको सामदुा�यक �व�ालयले आ�नो �व�ालयको नामको 

पछा�ड को�कमा �ा�व�धक िश�ा स�ालन गन� अनमु�त �ा� �व�ालय भनी थप गन� स�नेछ । 

 (४) नयाँ खो�लने �व�ालयको नामाकरण आ�नो नामबाट गन� चाहने �यि�ले देहाय बमोिजमको 

रकममा नघ�ने गर� नगरपा�लकाले तो�क�दएको रकम बरावरको नगद, घर वा ज�गा �व�ालयको नामाकरण 

गन� �योजनको ला�ग भनी एकम�ु �व�ालयलाई सहयोग गरेमा सो �व�ालयको नामाकरण �य�तो सहयोग गन� 

�यि�को नामबाट स�ालन गन� स�कनेछः 

(क)  मा�य�मक �व�ालयको ला�ग पचास लाख �पैयाँ वा सो मू�य बराबरको घर वा ज�गा,   

(ख)  आधारभतू �व�ालयका ला�ग प�तीस लाख �पैयाँ वा सो मू�य बराबरको घर वा ज�गा,   

 (५) प�ह�यै नामाकरण भइसकेको �व�ालयको नामसँग जोडेर �व�ालयको नामाकरण गन� चाहने 

�यि�ले उप�नयम (४) बमोिजमको रकम वा सो बराबरको घर वा ज�गा �व�ालयलाई सहयोग गर� 

प�हलेको नाम पछा�ड आफूले ��ताव गरेको नाम जो�न स�नेछ । 

 (६) एउटै प�रवार वा छु�ाछु�ै प�रवारका एकभ�दा बढ� �यि�ले उप�नयम (४) बमोिजमको रकम 

वा घर वा ज�गा �व�ालयलाई �दान गरेमा �य�ता �यि�ह�को �नण�यबाट बढ�मा दईुजनास�मको नामबाट 

�व�ालयको नामाकरण गन� र अ�य �यि�को नाम �व�ालयमा देिखने गर� रा� स�कनेछ ।  

 (७) उप�नयम (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै �यि�, �मारक वा 

ऐ�तहा�सक चीजव�तकुो नामबाट �व�ालयको नामाकरण भएको �व�ालयलाई कसैले ज�तसकैु रकम वा घर 

वा ज�गा सहयोग गरे प�न �य�तो �व�ालयको नामाकरण प�रवत�न ग�रने छैन ।  
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 तर �य�तो �व�ालयलाई कुनै �यि�ले क�ा कोठा थप गन�, प�ुतकालय भवन वा छा�ावास �नमा�ण 

गन� रकम सहयोग गरेमा �य�तो कोठा वा भवनमा सो रकम �दान गन� �यि�को नामबाट नामाकरण गन� 

स�कनेछ ।  

 (८) यस �नयम बमोिजम �व�ालयको नामाकरण नगर काय�पा�लकाले गन�छ ।  

७४. रा��य गान गाउन ुपन�ः �व�ालय खलेुको ��येक �दनको �ार�भ र �व�भ� समारोहमा रा��य गान 

गाउन ुपन�छ ।  

७५. झ�डो�ोलन गनु�पन�ः �व�ालयमा मनाइने ��येक समारोहको �ार�भमा रा��य झ�डो�ोलन गनु� पन�छ 

।  

७६. �व�ाथ�को पोसाकः �व�ालयले �व�ाथ�को ला�ग एकै �क�समको, कम खिच�लो, साधारण, रा��यता 

झ�काउन े र हावापानी सहुाउँदो पोसाक तो�न स�नेछ । �व�ालयले पोसाक ख�रद गन� �थान वा पसल 

तो�न पाउने छैन । 

प�र�छेद–१४ 

�व�ालयको स�पि� संर�ण स�ब�धी �यव�था 

७७. �व�ालयको स�पि�को सरु�ाः (१) �व�ालयको नाममा रहेको स�पि�को सरु�ा गन� �मखु दा�य�व 

�यव�थापन स�म�त र �धाना�यापकको हनेुछ ।  

 (२) सामदुा�यक �व�ालयको नाममा रहेको उप�नयम १ वमोिजमको स�पि�को �ववरण िश�ा 

शाखामा पठाउन ुपन�छ र सोको लगत संकलन तथा अ�याव�धक गन� िज�मेवार� िश�ा शाखाको रहनेछ । 

 (३) सामदुा�यक �व�ालयको नाममा रहेको स�पि�को अ�या�वधक �ववरण िश�ा शाखाले वा�ष�क 

�पमा साव�ज�नक गन�छ । 

७८. �व�ालय स�पि� संर�ण स�व�धमा िश�ा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) �व�ालयको नाममा �ा� भई दता� हनु बाँक� रहेको ज�गा दता� गन� �यव�था �मलाउने, 

(ख)  �व�ालयको नाममा रहेको स�पि�लाई अ�धकतम ् फाइदा हनेु काममा �योग गन� �यव�थापन 

 स�म�तलाई �नद�शन �दन,े  

(ग) �व�ालयको नाममा रहेको ज�गाको आ�दानी असूलउपर गन� �यव�था �मलाउने,  

(घ) �व�ालयको स�पि� कसैबाट हानी–नो�सानी हनु गएमा सो भराउने �यव�था गन�,  

(ङ) �व�ालयको �वकास गन� काममा बाहेक �व�ालयको नाममा दता� भएका ज�गा वा अ�य स�पि� 

 बेच�वखन वा �वा�म�व ह�ता�तरण गन� न�दन,े   

(च) �व�ालयको ज�गा संर�ण गन� �यव�थापन स�म�त तथा �धाना�यापकलाई सहयोग गन� ।  

७९. �व�ालयको नामको ज�गा �ब�� गन� वा �धतो रा� नहनेुः  (१) �व�ालयको नामको ज�गा �ब�� 

वा �धतो रा� पाइने छैन ।  
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८०.    �व�ालयको नामको ज�गा स�ाप�ा गन� नहनेुः (१) �व�ालयको नाममा रहेको ज�गा स�ाप�ा गन� 

पाइने छैन ।  

८१. �व�ालयको नाममा स�पि� रा� ुपन�ः (१) सामदुा�यक �व�ालय र शैि�क गठु�को �पमा स�ा�लत 

�व�ालयले �व�ालयको अचल स�पि� �व�ालयको नाममा रिज�ेशन पा�रत गनु� पन�छ । 

 (२) क�पनीको �पमा स�ा�लत सं�थागत �व�ालयले �व�ालयको अचल स�पि� क�पनीको 

�वा�म�वमा रा� ुपन�छ ।  

८२. �नजी शैि�क गठु� अ�तग�त ग�रएको लगानी ह�ता�तरण गन� स�ब�धी �यव�थाः �नजी शैि�क गठु� 

वा �य�ता गठु�का स�ालकले आ�नो लगानीको पूरै वा आिंशक �ह�सा �व�ालय स�ालनमा वाधा नपन� गर� 

आ�नो उ�रा�धकार�को �पमा �नय�ु गरेको ग�ुठयारलाई �च�लत कानून बमोिजम ह�ता�तरण गन� स�नेछ 

।   

८३. �मनाहा �दन स�नेः �ाकृ�तक �वप� वा काव ु बा�हरको प�रि�थ�तले गदा� सामदुा�यक �व�ालयको 

स�पि� हानी नो�सानी हनु गएको �मािणत हनु आएमा बीस हजार �पैयासँ�मको भए �धाना�यापकको 

�सफा�रसमा �यव�थापन स�म�तले, पचास हजार �पैयासँ�मको भए �यव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले, एक लाख �पैयासँ�मको भए �मखुले �मनाहा �दन स�नेछ । सोभ�दा बढ� रकम 

�मनाहा �दन ुपरेमा नगर काय�पा�लकाको �सफा�रसमा नगरसभाले �मनाहा �दन स�नेछ ।  

प�र�छेद – १५ 

�व�ालयलाई �दइने अनदुान तथा अ�य �यव�था 

८४. �व�ालयलाई अनदुान �दनेः (१) सामदुा�यक �व�ालयलाई नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा 

नगरपा�लकाबाट �व�ालयको ला�ग �ा� रकम नगर काय�पा�लकाले वा�ष�क काय��ममा �वीकृत गराइ 

�व�ालय संिचत कोषमा पठाउने �यव�था �मलाउने छ । 

 (२) �व�ालयको आ�त�रक आय समेतलाई अ�ययन गर� �व�ालयलाई देहायका आधारमा अनदुान 

बाँडफाँड ग�रनेछः  

(क) �व�ालयको �व�ाथ� सं�या, 

(ख) �व�ालयको िश�क सं�या, 

(ग) �व�ालयको पर��ाको प�रणाम,  

(घ) �व�ालयको आ�थ�क अव�था ।  

ङ) �व�ालयले पूरा गनु� पन� �यनुतम ्पूवा�धारह� (Prioritized Minimum Enabling Conditions PMEC) 

 (३) अनमु�त �ा� सामदुा�यक �व�ालयले दरब�द� �ा� नगन� शत�मा र �वीकृत �ा� सामदुा�यक 

�व�ालयले आफूलाई �ा� सबै िश�क दरब�द� िश�ा शाखामा �फता� गर� िश�क लगायत �व�ालय 
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�यव�थापनका स�पूण� प�ह� आफैले गन� गर� �व�ालयलाई �ा� हनेु अनदुान एकम�ु �लन चाहेमा तो�कएको 

शत� �भ� �व�ालय स�ालन गन� गर� एकम�ु अनदुान पाउन स�कने �यव�था गन� स�कनेछ । 

 (४) �व�ालयको पूवा�धार �वकास गन� �योजनका ला�ग नगर काय�पा�लकाले शत� तोक� साव�ज�नक 

शैि�क गठु� अ�तग�त स�ा�लत �व�ालयलाई समेत अनदुान �दन स�नेछ । 

८५.  स�बि�धत शीष�कमा खच� गनु� पन�ः �व�ालयलाई �ा� रकम जनु शीष�कको ला�ग खच� गन� �नकासा 

भएको हो सोह� शीष�कमा मा� खच� गनु� पन�छ । खच� हनु नसकेको रकमको बारेमा नगरपा�लकालाई 

जानकार� गराउन ुपन�छ । 

८६. �थानीय �ोतबाट रकमको �यव�था गनु�पन�ः (१) �व�ालयले �व�ालयको भवन, फ�न�चर र अ�य 

काय�को ला�ग �थानीय �ोतबाट समेत रकमको �यव�था गनु� पन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �थानीय �ोतबाट भवन �नमा�णको ला�ग रकम नप�ुने भएमा नगर 

काय�पा�लकाले जनसहयोगलाई �ो�साहन गन� गर� सामदुा�यक �व�ालयलाई आव�यक रकम अनदुान �दन 

स�नेछ ।  

 (३) सं�थागत �व�ालयले उप�नयम (१) बमोिजमको काय�को ला�ग �व�ाथ�बाट सहयोगको नाममा 

श�ुक उठाउन पाउने छैन । 

प�र�छेद–१६ 

�व�ालयको बजेट, आय �ययको लेखा तथा अ�य �यव�था 

८७. �व�ालय कोषको स�ालनः (१) ��येक �व�ालयमा �व�ालयको स�पूण� आ�दानी ज�मा गन� गर� एक 

�व�ालय स�ालन कोष रहनेछ । 

 (२) �व�ालयले स�ालन कोषमा ज�मा भएको रकम �यव�थापन स�म�तको �नण�य बमोिजम खच� गनु� 

पन�छ ।  

 (३) �व�ालय स�ालनकोषको स�ालन �यव�थापन स�म�तको अ�य� वा सोह� स�म�तले तोकेको 

�यव�थापन स�म�तको सद�य र �धाना�यापकको संय�ु द�तखतबाट हनेुछ ।  

 (४) �व�ालय स�ालनकोषको �हसाब–�कताब लेखा रा�,े बे�ज ुफछर◌््यौट गन� काम �धाना�यापक 

र लेखा स�ब�धी काम गन� कम�चार�को हनेुछ ।  

 (५) �व�ालयको काय� स�ालनको ला�ग �व�ालय स�ालनकोषको रकम नगरपा�लकाले तो�क�दएको 

निजकैको कुनै ब�कमा खाता खोल� ज�मा गनु� पन�छ ।  

 (६) �व�ालयको स�पूण� खच� �व�ालय स�ालनकोषमा ज�मा भएको रकमबाट �यहो�रनेछ ।  

८८. बजेट तयार गन�ः (१) �नयम ८५ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए प�न �धाना�यापकले ��येक 

वष�को मसा�त �भ� आगामी वष�को बजेट तयार गर� �यव�थापन स�म�तबाट �वीकृत गराइ �यसको एक ��त 

नगरपा�लकामा समयमै पठाउन ुपन�छ ।  
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८९. �व�ालयको आय–�ययको लेखाः (१) �व�ालयको आय �ययको लेखा अनसूुची – १५ बमोिजमको 

ढाँचामा रा� ुपन�छ ।  

 (२) �व�ालयको आय–�ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत आव�यक कागजात रा� े काम 

�व�ालयको लेखा स�ब�धी काम गन� िश�क वा कम�चार�को हनेुछ ।  

 (३) उप�नयम (२) बमोिजम कागज �मािणत गराइ रा�,े रा� लगाउने िज�मेवार� �धाना�यापकको  

हनेुछ ।  

 (४) उप�नयम (१) बमोिजमको आय–�ययको लेखा रा�दा �व�ालयको काम कारबाह�को वा�त�वक 

ि�थ�त थाहा हनेु गर� मालसामानह�को ख�रद �ब�� र �व�ालयको नगद�, िज�सी, जायजेथा दा�य�व आ�दको 

�व�ततृ �ववरण �प� �पले खोलेको हनु ुपन�छ ।  

 (५) �व�ालयको नगद�, िज�सी, जायजेथामा कुनै �क�समको �हना�मना, हानी–नो�सानी वा लापरबाह� 

हनु नपाउने गर� सरुि�त रा� ेर सोको लगत रा� ेतथा रा� लगाउने दा�य�व �धाना�यापकको हनेुछ ।  

 (६) �धाना�यापक र लेखा स�ब�धी काम गन� िज�मेवार� तो�कएको िश�क वा कम�चार�ले 

�व�ालयको आय–�ययको ��तवेदन िश�ा शाखाले तोकेको अव�ध�भ� मा�सक वा �ैमा�सक �पमा सो 

शाखामा पठाउन ु पन�छ ।  

 (७) �व�ालयले ��येक वष� अ�भभावक भेलामा आय–�यय र भावी योजनाको बारेमा ��तवेदन ��ततु 

गनु�पन�छ । 

९०. लेखा पर��ण गराउनेः  (१) �यव�थापन स�म�तको अ�य� र �धाना�यापकले ��येक वष� नगर 

काय�पा�लकाको काया�लयबाट �नय�ु दता�वाला लेखा पर��कबाट लेखा पर��ण गराउन ुपन�छ ।  

 (२) लेखा पर��णको �सल�सलामा �धाना�यापकले �व�ालयको आय �ययको बह�खाता लेखा 

पर��कले मागेको बखत जाँ�न �दनपुन�छ र �नजले कै�फयत तलब गरेको कुराको यथाथ� जवाफ समेत 

सरोकारवालालाई �दन ुपन�छ ।  

 (३) �व�ालयको आय �ययको लेखा नगर काय�पा�लकाबाट खटाइएको कम�चार�ले जनुसकैु बखत 

जाँचबझु गन� स�नेछ । यसर� जाचँबझु गदा� खट� आएको कम�चार�ले माग गरेको �ववरण देखाउन ु

�धाना�यापक, लेखाको िज�मेवार� �ा� िश�क वा कम�चार�को कत��य हनेुछ ।  

 (४) यस �नयम बमोिजम लेखापर��कले �व�ालयको लेखा पर��ण गन� �सल�सलामा अ�य कुराका 

अ�त�र� �व�ालयको आ�दानी र खच�का बारेमा �व�ालय �यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह�सँग छलफल 

गर� आ�नो ��तवेदन तयार गनु� पन�छ ।  

 (५) यस �नयमावल� बमोिजम �व�ालयसँग �वाथ� रहेको �यि�ले वा �व�ालय �यव�थापनका अ�य�, 

सद�य तथा �धाना�यापकको निजकको नातेदारले �व�ालयको लेखा पर��ण गन� पाउने छैन ।  
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९१.  ��तवेदन पेस गनु�पन�ः लेखापर��कले �व�ालयको लेखा पर��ण गर�सकेप�छ देहायका कुराह� 

खलुाई सो स�ब�धी ��तवेदन तयार गर� �यव�थापन स�म�त र िश�ा शाखामा एक–एक ��त पठाउन ुपन�छः–  

(क) सो�धएका र कै�फयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशी� भए, नभएको,  

(ख) पेस भएको आय �ययको �हसाब �रतपूव�क भए, नभएको,  

(ग) आय �ययको �े�ता कानून बमोिजम राखे, नराखेको,  

(घ) �व�ालयको आय �ययको लेखा यथाथ� �पमा देिखने गर� वासलात द�ु�त भए, नभएको,  

(ङ) कुनै िश�क वा कम�चार�ले कानून �वपर�त कामकाज वा बे�हसाब गरे, नगरेको,  

(च) �व�ालयको कारोबार स�तोष�द भए, नभएको,  

(छ) �व�ालयलाई जनु कामका ला�ग �नकासा भएको हो सोह� �योजनमा खच� लेखे, नलेखेको, 

(ज) �व�ालयको स�पि� द�ुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) लेखा पर��कले मना�सव र आव�यक स�झेका अ�य कुराह�, 

९२. �व�ालयको कामको सामािजक पर��ण गन�ः सामदुा�यक �व�ालयले आ�नो कामको सामािजक 

पर��ण गनु�पन�छ । सो काय� गन�का ला�ग देहाय वमोिजमको एक सामािजक पर��ण स�म�त रहनेछः 

(क) स�बि�धत �व�ालयको िश�क अ�भभावक संघको अ�य�    –संयोजक 

(ख) सोह� �व�ालयमा अ�ययनरत �व�ाथ�का अ�भभावकह� म�ये एकजना म�हला अ�भभावक    

    पन� गर� िश�क अ�भभावक संघले तोकेको दईुजना      – सद�य 

(ग) �व�ालय रहेको वडाको वडा स�म�तले तोकेको वडा सद�य म�ये एकजना  – सद�य 

(घ) िश�क अ�भभावक संघले तोकेको ब�ु�िजवी एकजना      – सद�य 

(ङ) �व�ालयको उ�चतम तहमा अ�ययनरत �थम छा� वा छा�ा    – सद�य 

(च) �धाना�यापकले तोकेको सोह� �व�ालयको िश�क     – सद�य सिचव 

९३. बरबझुारथ गन�ः (१) �व�ालयको नगद�, िज�सी मालसामानको लगत, �े�ता रा� े िज�मा �लएको 

िश�क वा कम�चार� स�वा वा अ�य कारणबाट �व�ालय छोडी जाने भएमा आ�नो िज�मामा रहेको नगद�, 

िज�सी मालसामानको बरबझुारथ सामा�यतया २१ �दन�भ� �व�ालयमा गनु� पन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम बरबझुारथ नगन� िश�क तथा कम�चार�लाई बरबझुारथ नगरेस�म 

स�वा भएको �व�ालयमा जान रमानाप� �दइने छैन । साथै �नजले कुनै रकम वा मालसमान �हना�मना 

गरेको रहेछ भने सो बापतको रकम �नजले पाउने जनुसकैु रकमबाट असूल उपर वा सोधभना� ग�रनेछ । 

९४. िश�क तथा कम�चार�को तलब, भ�ा र अ�य स�ुवधा संघीय कानून अनसुार हनेुछ । 

९५. िश�क तथा कम�चार�का �नवृ�ीभरण, उपदान, उपचार खच� र अ�य �यव�था संघीयकानून अनसुार 

हनेुछ । 

९६. िश�क तथा कम�चार�को अवकाश स�ब�धी �यव�था संघीयकानून अनसुार हनेुछ । 
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९७. िश�क तथा कम�चार�कोसजाय स�ब�धी �यव�था संघीयकानूनले तोकेको मापद�ड अनसुार हनेुछ । 

९८.  �व�ालयको वग�करण संघीयकानूनले तोकेको मापद�ड अनसुार  हनेुछ । 

९९.  �व�ालय श�ुक स�ब�धी �यव�था संघीयकानूनले बनाएको मापद�ड अनसुार हनेुछ । 

प�र�छेद– १७ 

�व�वध 

१००.  िश�क तथा िश�ा �े�स�व� जनशि�को ता�लमः १) ता�लम तथा �िश�ण स�ब�धी �यव�था संघ 

र �देशले �यव�था गरेअन�ुप हनेुछ । 

 तर यस �नयमले नगरपा�लकाका िश�कलाई �वीकृत वा�ष�क काय��म वमोिजम ता�लम �दन वाधा 

पन� छैन । 

१०१. अ�त�र� ��याकलाप स�ब�धी �यव�थाः १) �व�ालयह�ले िश�ा स�म�तले �नधा�रण गरेको मापद�ड 

वमोिजम अ�त�र� ��याकलाप स�ालन गनु�पन�छ । 

 २) नगर काय�पा�लकाले वा�ष�क काय��ममा समावेश गर� अ�तर �व�ालय ��त�पधा��मक अ�त�र� 

��याकलाप सचालन गनु� पन�छ । 

 ३) अ�तर �व�ालय ��त�पधा��मक अ�त�र� ��याकलाप स�ालन स�व�धी थप �यव�था नगर 

काय�पा�लकाले �नधा�रण गरे वमोिजम हनेुछ । 

 ४) �व�ालयले उप�नयम (१ र २) बमोिजम अ�त�र� ��याकलाप स�ालन गदा� देहाय बमोिजमका 

��तयो�गतामा �व�ाथ�ह�लाई भाग �लन लगाउन ुपन�छ – 

(क) िच�कला, मू�त�कला र ह�तकला ��तयो�गता,  

(ख) बा�बादन तथा सं�गत ��तयो�गता, 

(ग) न�ृय ��तयो�गता , 

(घ) नाटक ��तयो�गता, 

(ङ) व�ृ�व कला ��तयो�गता, 

(च) हािजर�जवाफ ��तयो�गता, 

(छ) �ह�जे ��तयो�गता, 

(ज) खेलकुद ��तयो�गता, 

(झ) सा�हि�यक ग�त�व�ध, कथा, क�वता र �नव�ध ��तयो�गता, 

(ञ) फूलबार� र कृ�ष स�ब�धी ��तयो�गता,  

(ट) सजृना�मक तथा अ�वेषणा�मक र �व�ानका �योगा�मक ��तयो�गता 

(ट) अ�य ��तयो�गता, 
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 (५) �व�ालयले ��येक श�ुबारको दै�नक पठनपाठनको काय� समा� भएप�छ �व�ाथ�लाई अ�त�र� 

��याकलापको काय��ममा सहभागी गराउन ुपन�छ । 

१०२.  �व�ालय िश�ा सेवाको गठन, तह, �ेणी �वभाजन र दरव�द� स�व�धी �यव�थाः (१) यस स�व�धमा 

संघ तथा �देशको कानून वा �नयमसँग तादा��यता कायम हनेु गर� नगर काय�पा�लकाले काय��व�धबनाइ नगर 

सभावाट �वीकृत गराए वमोिजम हनेुछ । 

१०३. िज�मेवार रहनेः (१) �धाना�यापक,नगरपा�लका, अ�भभावक एवं �व�ाथ���त िज�मेवार हनेुछ, 

यसकाला�ग उनले अ�भभावक एवं �व�ाथ�को �वचार सव��ण गन�छन ्। 

 २) �च�लत मापद�डको पालना एवं गणु�तर�य िश�ाको ला�ग �व�ालय �यव�थापन स�म�त र 

�धाना�यापकले िश�ा स�म�तसँग काय�स�पादन करार गनु�पन�छ । 

 ३) िश�क एवं कम�चार� �धाना�यापक��त िज�मेवार हनेुछन । �नजह�ले गणु�तर�य िश�ाका ला�ग 

नगरकाय�पा�लका, िश�ा स�म�त र िश�ा अ�धकृतले �च�लत कानून बमोिजम �दएका �नद�शन पालना गनु�पन�छ 

। अपेि�त शैि�क उपलि�धका ला�ग िश�कह�ले �धाना�यापकसँग काय�स�पादन करार गनु�पन�छ । 

 ४) िश�ालाई मौ�लक हकको �पमा �था�पत गन� नगर काय�पा�लकाले ��येक �व�ालयका ला�ग 

�नि�त भौगो�लक �े�लाई सेवा �े�को �पमा तो�क�दन स�नेछ । �य�तो भौगो�लक �े� �भ�का टुहरुा, 

अलप� परेका र बेसाहारा तथा अ�त�वप�तामा पर� �व�ालय जान नसकेका वा �व�ालय छोडेका 

बालवा�लकालाई छा�बिृ� वा �वशेष �यव�था गर� वा �नजका अ�भभावक वा संर�कलाई सघाई 

वालवा�लकालाई �व�ालयमा �याउन ुनगरपा�लका, �व�ालय �यव�थापन स�म�त र �धाना�यापकको िज�मेवार� 

हनेुछ ।�व�ाथ�लाई अपेि�त शैि�क उपलि�ध हा�सल हनेु गर� �सकाउने र �टकाउने  दा�य�व �धाना�यापक 

र िश�कह�को हनेुछ । 

 ५) कुनै अ�भभावक वा संर�कले �व�ालय जाने उमेरका वालबा�लकालाई �व�ालय पठाउन अटेर 

गरेमा �नजलाई नगरपा�लका बाट �दान ग�रने सेवा स�ुवधाह�बाट बि�चत गन� स�कनेछ । 

१०४. संर�कको भ�ूमकाः नगर �मखुले आ�नो नगर�भ�का �व�ालयको गणु�तर�य िश�ाका ला�ग �मखु 

संर�कको �पमा काय� गनु�, गराउनपुन�छ । 

१०५. नगरपा�लकाका �नवा�िचत पदा�धकार�ह�ले पालना गनु�पन� आचारसं�हताः नगरपा�लकाका �नवा�िचत 

पदा�धकार�ह�ले देहायबमोिजमको आचारसं�हता पालना गनु�पन�छः 

क) सं�थागत �ब�ालय वा �नजी अ�य कुनै �कारका शैि�क संघ सं�था स�ालनमा संल�नता हनु नहनेु 

 तर �ाि�क ��याकलापमा भाग �लन ब�देज नरहने, 

ख)  धम�, स��दाय, जातजा�त, �ल�, भाषा, वग�, �े� वा स��दायको आधारमा घृणा वा �ेष उ�प� हनेु कुनै 

 ��याकलापमा भाग �लन नहनेु, 
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ग) राजनी�तक पाट� वा अ�य कुनै दलगत समूहको �वाथ�मा �ब�ाथ� र शैि�क संरचनाको �योगलाई 

 �नषे�धत गनु�पन� , 

घ)  �व�ालयको सम� शैि�क गणु�तरको अ�भवृ��मा �यान �दनपुन� . 

ङ)  जन��त�न�ध समाजकै रोल मोडेल हनेु हुदँा साव�ज�नक ठाउँह� तथा �व�ालय वा शैि�क सं�थामा 

 उपि�थत रहँदा नकारा�मक स�देश �वाह हनेु कुनै��याकलाप नगन� सजग रहनपुन� । 

१०६.  िश�क तथा कम�चार�ले पालन गनु�पन� आचार सं�हताः िश�क तथा कम�चार�ले देहाय बमोिजमको 

आचार सं�हता पालन गनु�पन�छः 

(क) आफुलाई खटाइएको ठाउँमा गई तो�कएको काम गनु�पन�,   

(ख)  �नधा��रत समयमा �नय�मत �पले �व�ालयमा आए गएको समय जनाई हािजर हनु ु पन� र प�हले 

 �बदाको अनमु�त न�लइ �व�ालयमा अनपुि�थत हनु ुनहनेु,  

(ग)  आ�नो सेवा स�ब�धी कुरामा मतलव सा�य गन� मनसायले कसैमा�थ प�न कुनै राजनै�तक वा  

 अवा�छनीय �भाव पान� वा �भाव पान� �य� गन� नहनेु,  

(घ) नेपाल सरकार र नेपाल� जनताको पार�प�रक स�ब�धमा वा कुनै �वदेशी रा�सँगको स�ब�धमा खलल 

 पन� स�ने गर� आ�नो वा�त�वक वा का�प�नक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख �कािशत गन� वा 

 �सेलाई कुनै खबर �दन वा रे�डयो वा टे�ल�भजन आ�द ज�ता सूचना मा�यम�ारा भाषण �सा�रत गन� 

 वा कुनै साव�ज�नक भाषण �दन वा व��य �कािशत गन� नहनेु,  

(ङ)  �व�ाथ�लाई यो�य नाग�रक बनाउने उ�े�य �लई अ�ययन र अ�यापनलाई आ�नो म�ुय ल�य स�झन ु

 पन�,  

(च)  आ�ाका�रता, अनशुासन, स�ावना, सहयोग, सदाचार, सहानभु�ूत, धैय� र स�च�र�तालाई �ो�साहन �दनपुन�,  

(छ)  कुनैभाषा, स��दाय तथा धम� �वरोधी भावना िश�क तथा �व�ाथ� वग�मा फैलाउन नहनेु,  

(ज) सामदुा�यक �व�ालयका िश�कले �यव�थापन स�म�त र नगरपा�लकाको �वीकृ�त न�लई आफू वहाल 

 रहेको �व�ालय बा�हर काम गन� नहनेु,  

(झ)  �व�ालय वा शैि�क सं�थाको मा�यम�ारा रा��य भावना जागतृ गर� देशमा भावना�मक एकता 

 �याउन काम गनु�पन�,  

(ञ)  नेपाल रा�को साव�भौमस�ा र अख�डतामा आचँ आउने गर� देशको शाि�त, सरु�ा, वैदेिशक स�ब�ध 

 र साव�ज�नक मया�दा तथा अदालतको अवहेलना हनेु वा कुनैप�न काया�लय वा अ�धकृतको कानून�ारा 

 �नधा��रत कत��य पूरा गन�मा बाधा �वरोध हनेु गर� �दश�न, ह�ताल, थनुछेक तथा घेराउ गन� नहनेु । 

(ट) �व�ाथ�लाई शार��रक वा मान�सक यातना �दन नहनेु,  

(ढ) सामदुा�यक �व�ालयका �धाना�यापक तथा िश�क पेसागत िज�मेवार� बाहेक अ�य गैर पेसागत काम 

 र राजनी�तक दलको सद�य भएर काम गन� नहनेु, 
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(ण) सामदुा�यक �व�ालयका िश�कले राजनी�तक दलको सद�य भएर काम गन� नहनेु । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको आचारसं�हताको पालन भए नभएको अ�भलेख िश�कह�को हकमा 

�धाना�यापकले र �धाना�यापकको हकमा �यव�थापन स�म�तले रा� ुपन�छ र आचार सं�हता पालन नभएको 

भए �यसको �ववरण नगरपा�लकामा पठाउन ुपन�छ । 

१०७. �व�ाथ�ले पालन गनु�पन� आचार सं�हताः �व�ाथ�ले देहाय बमोिजमको आचार सं�हता पालन गनु�पन�छः–  

(क)  िश�कको आ�ापालन र आदर गनु�पन�,  

(ख)  �व�ालयमा वा बा�हर जहाँसकैु अनशुासनमा रहनपुन�,  

(ग)  रा��यता, भाषा र सं�कृ�तको उ�थानको �न�म� संधै �य�शील रहनपुन�,  

(घ)  �व�ालयले आयोजना गरेको काय��ममा स��य �पमा भाग �लनपुन�,  

(ङ)  सबैसँग िश� �यवहार गनु�पन�,  

(च) �यव�थापन स�म�तले �नधा�रण गरेका अ�य आचार सं�हता पालना गनु�पन�। 

१०८. अमा�य हनेुः यस �भमाद नगरपा�लकाको िश�ा �नयमावल� २०७५ का कुनै �नयम तथा उप�नयमह� 

संघ तथा �देशको िश�ा स�ब�धी ऐन तथा �नयमावल�सगँ बािझएमा बािझएको हकस�म अमा�य हनेुछ । 
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अनसूुची–१ 

(�नयम ३ सगँ स�बि�धत) 

�व�ालय खो�ने अनमु�तको ला�ग �दइने �नवेदन 

�ी िश�ा अ�धकृत �यू, 

�भमाद नगरपा�लका,नगर काय�पा�लकाको काया�लय, 

िश�ा शाखा, �भमाद, तनहुँ । 

 

�वषयः �व�ालय खो�ने अनमु�त स�ब�धमा । 

महोदय, 

 शैि�क स� ..................... देिख ...................... तहको �व�ालय खो�न चाहेकोले अनमु�तको 

ला�ग देहायका �ववरणह� खलुाइ यो �नवेदन गरेको छु । 

(क) ��ता�वत �व�ालयको : 

 १.नामः  

 २.ठेगानाः ................... नगरपा�लका. ............... वडा नं. .............. गाउँ/टोल 

     फोनः ................... �या�स नं. .................................. 

 ३.�क�समः 

  (१) सामदुा�यक   (२) सं�थागत    (अ) �नजी शैि�क गठु�     (आ) साव�ज�नक 

शैि�क गठु� 

 ४.अनमु�त �लन चाहेको तह र स�ालन गन� क�ाः 

 ५.भ�व�यमा स�ालन गन� चाहेको तह र क�ाः 

(ख) ��ता�वत �व�ालयको ला�ग पूरा ग�रएको भौ�तक पूवा�धार : 

 १.भवनकोः 

  (१) सं�याः  (२) क�ची वा प�ी वा अध� प�ी 

  (३) आ�नै वा बहालमा वा साव�ज�नक   

 २.कोठाको �ववरणः 

  (१) कोठाको सं�या : (२) ल�वाई :  चौडाईः        उचाईः  

  (३) �याल ढोकाको अव�था :   (४) �काश व�ीको अव�था :  

  (५) �योजन :     (६) कै�फयत : 

 ३.फ�न�चरको सं�याः 
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  (१) डे�क : (२) बे� :  (३) टेबल : (४) दराज :  (५) मेच :       

(६) अ�यः 

 ४. खेलकूद मैदानको अव�था र ज�गाः (रोपनी वा �वगाहामा) 

 ५. शौचालयको सं�या :    (१) छा�ले �योग गन� :     (२) छा�ाले �योग गन� : 

 ६. खानेपानीको अव�थाः 

 ७. प�ुतकालयको अव�था तथा प�ुतकको सं�याः  

 ८. �योगशालाः        साम�ीः  

 ९.  सवार� साधनको �ववरणः 

 १०.  शैि�क साम�ीको �ववरणः 

(ग) �व�ाथ� सं�याः (��ता�वत) 

क�ा :             

सं�या :             

(घ) िश�क सं�याः (��ता�वत) 

(ङ) आ�थ�क �ववरणः  (��ता�वत) 

 १. अचल स�पि�ः 

 २. चल स�पि�ः 

 ३. वा�ष�क आ�दानीः 

 ४. आ�दानीको �ोतः 

मा�थ लेिखएका �ववरणह� ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

 �नवेदकको– 

 सह�ः 

 नामः 

 ठेगानाः 

 �म�तः 

संल�न गनु� पन� कागजातह� : 

(१) गठु� अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� भए शैि�क गठु�को �वधानको ��त�ल�प । 

(२) ज�गा वा भवन भाडामा �लन ेभए कि�तमा पाँच वष�स�मको ला�ग घर वा ज�गाधनीले बहालमा �दने 

स�ब�धमा भएको कब�ुलयतनामा स�ब�धी प� । 

(३) ��ता�वत �व�ालयको �े�को शैि�क न�सा । 

(४) स�बि�धत वडास�म�तको �सफा�रस । 
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अनसूुची–२ 

(�नयम ४ सगँ स�बि�धत) 

�व�ालय खो�नको ला�ग चा�हने पूवा�धारह� 

(क) क�ा कोठाह� सामा�यतया नौ �फट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हनेु �क�समको हनु ुपन�, 

(ख) क�ागत �े�फल आधारभतू �व�ालयको हकमा ��त �व�ाथ� १.०० वग� मीटर तथा मा�य�मक 

�व�ालयको हकमा १.२० वग� मीटर भ�दा कम हनु नहनेु,  

(ग) अ�यापन गराइने क�ा कोठामा हावाको �वाह, �काशको �यव�थाको साथै �व�थ वातावरण हनुपुन�,  

(घ) क�ा कोठामा �व�ाथ� सं�याको आधारमा फ�न�चरको �यव�था हनुपुन�,  

(ङ) यथे� �व�थकर खानेपानीको �व�ध गनु�पन�,  

(च) �ारि�भक बाल िश�ा के�� बाहेक अ�य �व�ालयमा छा�–छा�ाको ला�ग अलग अलग शौचालयको  

�यव�था हनुपुन� र ��येक थप ५० जना �व�ाथ�को ला�ग एक क�पाट�मे�ट थप हनुपुन�,  

(छ) पा��म, पा�साम�ी, िश�क �नद� िशका स�हतको १ �व�ाथ� बराबर कि�तमा २ ��तका दरले 

प�ुतक उपल�ध भएको प�ुतकालय हनु ुपन�,  

(ज)  िश�ण ��याकलापको ला�ग आव�यक�य शैि�क साम�ीह� ज�तै(सेतोपाट�,कालोपाट�, न�सा, �लोब, 

गिणतीय साम�ी आ�द) हनु ुपन�,  

(झ) स�पूण� �व�ाथ�ह� एकैसाथ उ�भन स�ने मैदान हनुपुन�,  

(ञ) �ारि�भक वाल िश�ा के��मा घर बा�हरका ��याकलापह� स�ालन गन� प�ुने र अ�य �व�ालयका 

ला�ग भ�लबल खे�न �म�नेस�मको खेल मैदानको �यव�था र खेल साम�ीको �यव�था हनुपुन�,  

(ट) पा��म अनसुारको �व�ान साम�ीको �यव�था हनुपुन�,  

(ठ) सामदुा�यक �व�ालयमा ��येक क�ामा सामा�यतया ३० जना र सं�थागत �व�ालयमा सामा�यता 

��तक�ा कि�तमाबाईसजना देिख बढ�मा चौवाल�सजनास�म र औसतमा ते�ीस जना �व�ाथ� हनु ुपन�छ ।  

(ड) सामदुा�यक �व�ालयमा कि�तमा देहाय बमोिजमको िश�कको �यव�था हनुपुन�ः–   

मा�य�मक तहको ०–१० क�ाका ला�ग       – १४ जना  

मा�य�मक तहको ०–१२ क�ाका ला�ग       – १६ जना  

आधारभतू तहको ०–८ क�ाका ला�ग         – ९ जना  

आधारभतू तहको ०–५ क�ाको ला�ग      – ४ जना  

�ारि�भक बाल�बकास के��को ला�ग       – १ जना  

तर सं�थागत �व�ालयमा क�ा िश�क अनपुात �यूनतम १:१४ हनु ुपन�छ ।  

(ढ) �व�ालयको �थायी आय�ोत हनुपुन�,  
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(ण) �व�ालयमा �ाथ�मक उपचार साम�ीको �यव�था हनु ुपन�,  

(त) आवासीय �व�ालयको ला�ग आवास भवन हनुपुन�,  

(थ) �व�ालयको हाता पखा�ल वा बारले घे�रएको हनुपुन�,  

(द) भाडाको भवनमा �व�ालयको स�ालन गन� भए कि�तमा पाँच वष� घर भाडा स�झौता भएको हनुपुन� 

(ध) �व�ालयमा वालमै�ी अपा�ता मै�ी तथा वातावरण मै�ी हनुपुन� । 
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अनसूुची–३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (१) र (३) सगँ स�बि�धत) 

�व�ालय स�ालन गन� �दइने अनमु�त 

 

�ी..............................  

................................।   

 

�व�ालय खो�ने स�ब�धमा �म�त............................मा �ा� �नवेदन उपर कारबाह� हुँदा �भमाद 

नगरपा�लकाको ।िश�ा �नयमावल�, २०७५ को �नयम ४ बमोिजमको पूवा�धार पूरा गरेको देिखएकाले शैि�क 

स� ................... देिख  आधारभतू/मा�य�मक तहको .............क�ास�मको �व�ालय स�ालन गन� यो 

अनमु�त �दइएको  छ ।   

 

काया�लयको छाप           

   अनमु�त �दान गन� अ�धकार�को,– 

सह� : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 
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अनसूुची –४ 

(�नयम ७ को उप�नयम (१) सगँ स�बि�धत) 

�व�ालयको �वीकृ�तको ला�ग �दइने �नवेदन 

�ी िश�ा अ�धकृत�यू, 

�भमाद नगरपा�लका, नगर काय�पा�लकाको काया�लय, 

�भमाद, तनहुँ । 

 

�वषयः �व�ालयको �वीकृ�त स�ब�धमा । 

 

�थानीय  िश�ा स�म�तको �म�त .................. को �नण�यानसुार अनमु�त पाई खो�लएको यस �व�ालयको 

�वीकृ�त पाउन �न�न �ववरणह� खलुाई यो �नवेदन गरेको छु ।   

(क) �व�ालयको : 

१. नाम : .......... 

२. ठेगाना : �भमाद नगरपा�लका वडा नं. .....  गाउँ/टोल ........... फोन नं. ........ .... �या�स नं. ....... 

३. अनमु�त �ा� गरेको तह र �म�त : 

   आधारभतू तह   �म�तः...............  

   मा�य�मक तह    �म�त :...........  

(ख) �व�ालयको भौ�तक अव�था : 

  १. भवनको : 

   (१) सं�या  :          (२) क�ची र प�ी र अध�प�ी : 

   (३) आ�नै/बहालमा/साव�ज�नक  

  २. कोठाको �ववरण : 

३. फ�न�चरको सं�याः 

(१)डे�स    (२) बे�     (३) टेबलु     (४) दराज     (५) मेच   (६) अ�य  

४. खेलकुद मैदानको अव�था र ज�गा (रोपनी वा �वगाहामा)  

५. शौचालयको सं�या : म�हला/प�ुष  

६. खानेपानीको अव�था : 

७. प�ुतकालयको अव�था : 

८. �योगशालाको अव�थाः 

९. सवार� साधनको �ववरण : 
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१०. शैि�क सामा�ीको �ववरण : 

(ग) �व�ाथ� सं�याः (क�ागत �पमा)  

(घ) िश�कको सं�या : 

(ङ) आ�थ�क ि�थ�तः 

१. अचल स�पि�  

२. चल स�पि�  

३. वा�ष�क आ�दानी  

४. आ�दानीको �ोत  

मा�थ लेिखएको �यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।  

      

�नवेदकको–  

�व�ालयको छाप     

सह�ः    

नाम : 

ठेगाना : 

�म�त : 
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अनसूुची–५ 

(�नयम ७ को उप�नयम (३) र (४) सगँ स�बि�धत) 

�व�ालय स�ालन गन� �दइने �वीकृ�त 

 

�ी.......................�व�ालय,  

................................।   

 

�यस �व�ालयबाट �म�त.................................मा �व�ालय �वीकृत गन� स�ब�धमा �दएको �नवेदन उपर 

कारबाह� हुँदा िश�ा �नयमावल�, ......... को �नयम ६ बमोिजमका शत�ह� पालन गरेको देिखएकाले 

क�ा.........देिख क�ा.........स�म िश�ा �दान गन� �वीकृ�त �दान ग�रएको छ । 

 

 

काया�लयको छाप      

�वीकृ�त �दान गन� अ�धकार�को,–  

      सह� : 

      नामः 

      पदः 

      �म�तः 
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अनसूुची–६ 

(�नयम ९ को उप�नयम (२) सगँ स�बि�धत) 

मनुाफा न�लन ेगर� �व�ालय स�ालन गन� पूरा गनु� पन� पूवा�धार 

१.��त क�ा �यूनतम ११ जना �व�ाथ� हनुपुन� 

२.�व�ाथ�लाई आव�यक पन� क�ा कोठा, फ�न�चर, �पउने पानी, खेल मैदान तथा प�ुतकालयको पया�� 

�यव�था भएको हनुपुन�, 

३.आव�यक िश�कको �यव�था भएको हनुपुन�, 

४.पा��म �वकास के��ले �नधा�रण गरे बमोिजमका �सकाइ उपलि�धह� पूरा हनेु गर� �व�ालय  िश�ण 

�सकाइ काय��मको तजु�मा ग�रएको हनुपुन�, 

५.म��ालयले तोके बमोिजम अ�य पूवा�धार पूरा भएको हनुपुन� ।  
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अनसूुची–७ 

(�नयम १० को उप�नयम (१) सगँ स�बि�धत) 

क�पनी अ�तग�त स�ा�लत �व�ालयलाई शैि�क गठु� अ�तगत स�ालन गन� �दइने �नवेदन 

 

�ी  �मखु�यू 

�भमाद नगरपा�लका, �भमाद तनहुँ। 

 

�वषय : शैि�क गठु� अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� पाऊँ । 

महोदय,  

 

मैले/हामीले �न�न �व�ालय क�पनी अ�तग�त स�ालन गरेकोमा सो �व�ालय शैि�क गठु� अ�तग�त स�ालन 

गन� चाहेकोले देहायका �ववरणह� खलुाई यो �नवेदन गरेको छु/छ� । 

१.�व�ालयको : 

(क) नाम : 

(ख) ठेगाना.................. नगरपा�लका वडा नं ...................... 

२.  �व�ालय स�ालन भएको �म�त : 

३.  �नजी वा साव�ज�नक कुन शैि�क गठु� अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� चाहेको हो ? सो �यहोरा : 

४. अ�य आव�यक कुराह� : 

मा�थ लेिखएका �ववरणह� ठ�क साँचो छ झ�ुा ठहरे काननु बमोिजम सहुँला बझुाँउला । 

�नवेदककोः 

सह� :     नाम : 

ठेगाना :     �म�त : 

�नवेदन साथ संल�न गनु� पन� कागजातह� : 

(१) शैि�क गठु�को �पमा �व�ालय स�ालन गन� आपि� नभएको क�पनी रिज�ारको काया�लयको प� । 

(२) क�पनीका स�ालक तथा �यव�थापन स�म�तको �नण�य । 

(३) क�पनीको �व�धप� तथा �नयमावल�को ��त�ल�प । 

(४) ��ता�वत शैि�क गठु�को �वधान । 

(५) �नवेदकको नाग�रकताको ��त�ल�प । 
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अनसूुची–८ 

(�नयम १० को उप�नयम (४) सगँ स�बि�धत) 

क�पनी अ�तगत स�ा�लत �व�ालयलाई शैि�क गठु� अ�तगत स�ालन गन� �दइने �वीकृ�त 

 

�ी .....................�व�ालय, 

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

 

�वषय : शैि�क गठु� अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� �वीकृ�त �दइएको स�ब�धमा । 

 

�यस �व�ालयले �म�त...................... मा शैि�क गठु� (साव�ज�नक/�नजी) अ�तग�त स�ालन गन� 

�वीकृ�तको ला�ग  �दएको �नवेदन उपर कारवाह� हुँदा यस काया�लयको �म�त ................... को 

�नण�यानसुार �यस �व�ालयलाई शैि�क गठु� (साव�ज�नक/�नजी) को �पमा स�ालन गन� �वीकृ�त �दान 

ग�रएको छ ।  

 

काया�लयको छाप :      �वीकृ�त �दान गन� अ�धकार�कोः–  

     सह� : 

     नाम : 

     पद : 

        काया�लय : 

     �म�त : 
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अनसूुची– ९ 

(�नयम ३८ को उप�नयम (१) सगँ स�बि�धत) 

�ारि�भक बाल िश�ा वा नस�र� के�� स�ालनका ला�ग �दइने �नवेदन 

 

�ी.....................नगरकाय�पा�लका वडा नं........ को काया�लय, 

�भमाद, तनहुँ । 

�वषयः �ारि�भक वाल िश�ा के�� स�ालन गन� अनमु�त पाऊँ । 

 

 शैि�क स�.................देिख �ारि�भक बाल िश�ा के�� स�ालन गन� अनमु�त पाउन 

अ�भभावक तथा समदुायर�व�ालय �यव�थापन स�म�तको �म�त....................को �नण�यानसुार देहायको 

�ववरण र कागजात संल�न गर� यो �नवेदन पेस गरेको छु/छ�◌ं ।  

(क) ��ता�वत �ारि�भक वाल िश�ा के��को,– 

 (१) नाम : 

 (२) ठेगाना : नगरपा�लका .................... वडा नं. स .........................    

 गाउँ वा टोल.....................   फोन नं..........  

 (३) सेवा प�ुया�इने बालबा�लकाको सं�या : 

(ख) स�ालनका ला�ग िज�मेवार� �लने वा आब�ता �दन े�व�ालयकोः– 

  (१) नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) फोन नं: 

(ग) ��ता�वत �ारि�भक वाल िश�ा के��को भौ�तक पूवा�धारह� : 

 (१) भवनः (अ) कोठा    (आ)  क�ची वा प�ी  

      (इ) के ले बनेको   (ई) भाडाको वा आ�नै वा साव�ज�नक  

 (२) फ�न�चरको �ववरणः  (अ) मेच  :  (आ) टेवलु :  (इ) वे�रडे�क : 

 (३) खेलकुद मैदान र �यसको �े�फलः(अ) आ�नै     (आ) भाडामा वा 

साव�ज�नक     (इ) अ�य  

 (४) शौचालयको अव�थाः(अ) सं�या    (आ) क�ची र प�ी  

    (इ) पानीको �यव�था भए नभएको  

 (५) खानेपानीको अव�थाः (अ) बोकेर �याउन े (आ) धाराबाट �ा�     

    (इ) पया��/अपया��  

 (६) पा�साम�ीको नाम र सं�या : (अ)     (आ)     (इ)   

 (७) आ�थ�क �ववरणः(अ) अचल स�पि�  (आ) चल स�पि�   (इ) अ�य  

 (८) आ�दानीको �ोतको �यव�था कसर� �मलाइ�छः 
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 (९) अ�य कुनै �ववरण भए उ�लेख गन�ः 

मा�थ लेिखएको �ववरण ठ�क छ ,झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुलँा र बझुाउँला ।  

 �नवेदककोः– 

सं�थाको छाप   सह�ः                  नामः–                            ठेगाना :                                          

 

 

 

�म�तः– 

संल�न कागजात  :(१) भवन खेल मैदान स�ब�धी �माण, कागजात र �ववरण ।  

 (२) सं�थाबाट स�ालन गन� भएमा सं�था दता�को �माणप�को ��त�ल�प र �नयमानसुारको नवीकरण  र 

 लेखापर��ण ��तवेदन । 

 (३)  आपसी सहयोग समूहबाट �नवेदन ग�रएको भए �य�तो समूहको वैठकको �नण�य ।  

 (४)  कुनै �व�ालयसँग आव� गर� स�ालन गन� खोिजएको भए सो �व�ालयको �सफा�रस । 
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अनसूुची–१० 

(�नयम ३८ को उप�नयम (२) सगँ स�बि�धत) 

�ारि�भक बाल िश�ा के�� स�ालन गन� �दइने अनमु�त 

�ी..............................  

...............................।   

 

�वषय : �ारि�भक बाल िश�ा के�� स�ालन गन� �दइएको अनमु�त 

 

 तपा�ले �यस �व�ालय/सं�थाले �ारि�भक वाल िश�ा के�� स�ालन गन� स�ब�धमा 

यस .............. नगर काय�पा�लकाको काया�लयमा �दनभुएको �नवेदन उपर कारबाह� हुँदा िश�ा �नयमावल�, 

........ समेतको पूवा�धार पूरा गरेको र यस नगर काय�पा�लकाको न�सा�नमा परेकोले 

शैि�कस�..................देिख �ारि�भक बाल िश�ा के�� स�ालन गन� अनमु�त �दान ग�रएकोछ ।  

         

        अनमु�त �दान गन� अ�धकार�को,–  

काया�लयको छाप         सह�ः 

         नाम : 

        पदः 

         �म�तः 
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अनसूुची–११ 

(�नयम ५० को उप�नयम (३) सगँ स�बि�धत) 

�व�ालय �वकास ��तावको नमूना 

१. �व�ालयलको वत�मान शैि�क र आ�थ�क अव�थाः  

२. �व�ालयले हा�सल गनु� पन� अपेि�त उपलि�ध : 

३. वत�मान अव�था र अपेि�त उपल�धीका सूचकगत अ�तर : 

४. अपेि�त उपलि�ध हा�सल गन� �ोत प�हचान स�हतको काय�योजना : 

५. काय� योजनाको मू�या�नका सूचकह� : 
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अनसूुची –१२ 

(�नयम ५६ उप�नयम (२) सगँ स�बि�धत) 

�व�ालयमा रहने िश�क दरव�द� 

�व�ालयमा कि�तमा देहाय बमोिजम िश�क दरब�द� रहनेछन ्: 

(क) �ारि�भक बाल िश�ा वा न�स�र�देिख पाचँ क�ा स�ालन भएको �व�ालयमा पचास जनास�म �व�ाथ� 

भएमा कि�तमा तीन जना र सोभ�दा बढ� �ब�ाथ� भएमा कि�तमा चारजना िश�क । 

(ख)   आधारभतू तहको �व�ालयमा : �ारि�भक बाल िश�ा वा नस�र�देिख आठ क�ा स�ालन भएको 

�व�ालयमा देहाय बमोिजमका कि�तमा नौ जना िश�क : 

 (१)  अं�जेी मूल �वषय �लई �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (२)  �व�ान वा गिणत मूल �वषय �लई �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (३)  नेपाल� वा सं�कृत मूल �वषय �लई �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (४)  सामािजक �वषय अ�यापन गन�को ला�ग �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (५)  �माणप� वा सो सरह उ�ीण� गरेको चारजना, 

 (६)  सा�वकको एस.एल. सी. वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना । 

(ग)  मा�य�मक �व�ालयमाः 

१. न� क�ा देिख दश क�ास�म स�ालन भएको �व�ालयमा मा�य�मक तहको पाँचजना िश�कः– 

 (१) अं�जेी मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (२) गिणत वा �व�ान मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (३) नेपाल� मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (४) सामािजक �वषय अ�यापन गन�को ला�ग �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (५) अ�य ऐि�छक �वषयको ला�ग स�बि�धत �वषयमा �नातक वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना 

। 

२. न� क�ादेिख बा� क�ास�म स�ालन भएको �व�ालयमा देहाय बमोिजमका कि�तमा नौ जना 

िश�कः 

 (१) अं�जेी मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (२) गिणत मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (३) नेपाल� मूल �वषय �लई �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (४) सामािजक �वषय अ�यापन गन�को ला�ग �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (५) अ�य ऐि�छक �वषयको ला�ग स�बि�धत �वषयमा �नातको�र वा सो सरह उ�ीण� गरेको  

 दईुजना, 
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 (६) �व�ान मूल �वषय �लई �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको एकजना, 

 (७) अ�य �वषयमा �नातक तह वा सो सरह उ�ीण� गरेको दईुजना, 

३. �ारि�भक बाल िश�ादेिख दश क�ास�म स�ालन भएको �व�ालयमा ख�ड (ख) र ख�ड (ग) को  

उपख�ड (१) बमोिजमको दरब�द� रहनेछ ।  

४.  �ारि�भक बाल िश�ादेिख बा� क�ास�म स�ालन भएको �व�ालयमा ख�ड (ख) र ख�ड (ग) को 

�मसं�या (२) बमोिजमको दरब�द� रहनेछ । 

���यः(१) ख�ड (ख) को �मसं�या (१) देिख (४) स�मका कि�तमा एक–एकजना िश�क �नयिु� 

नभएस�म एउटै �वषयमा एक भ�दा बढ� िश�क �नयिु� ग�रने छैन ।  

(२)  ख�ड (ग) को उपख�ड १ को �मसं�या (१) देिख (४) स�मका कि�तमा एक–एकजना िश�क 

 �नयिु� नभएस�म एउटै �वषयमा एक भ�दा बढ� िश�क �नयिु� ग�रने छैन, 

(३)  ख�ड (ग) को उपख�ड २ को �मसं�या (१) देिख (७) स�मका कि�तमा एक–एकजना िश�क 

 �नयिु� नभएस�म एउटै �वषयमा एक भ�दा बढ� िश�क �नयिु� ग�रने छैन, 

(४)  िश�क �नयिु�को ला�ग आव�यक पन� ताल�म �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ, 

(५)  हाल �व�ालयमा उपरो�ानसुारका �वषयका यो�यता भ�दा कम यो�यता भएका �थायी िश�क रहेछन ्

 भने �य�ता िश�क पदबाट नहटेस�म सा�वक बमोिजमकै यो�यता भएका िश�कवाट अ�यापन हनेुछ, 

(६)  उि�लिखत दरव�द��भ� �धाना�यापकको पद समेत समावेश रहनेछ । 
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अनसूुची–१३ 

(�नयम ५७ को उप�नयम (११) सगँ स�बि�धत) 

रमाना – प� 

प�सं�याः 

च.नं.:          �म�त : 

 

�ी ..................... 

............................. । 

�यस �व�ालयमा स�वा हनु ु भएका �ी ..........................................लाई �नजको �ववरण स�हतको 

रमानाप� �दई �यस �व�ालयमा हािजर हनु पठाइएको �यहोरा अनरुोध गद�छु । 

१. िश�क वा कम�चार�को नाम, थर : 

२. संकेत न�बर : 

३. सा�वक : 

(क) तह :    (ख) �ेणी :     (ग) पद : 

(घ) िश�क भए �वषय :      (ङ) �व�ालय : 

४. स�वा भएको :  (क) �नणा�य �म�त :   (ख) स�वा गन� काया�लय :   

 (ग) तह :    (घ) �ेणी :  (ङ) पद :  

 (च) �वषय  (छ) �व�ालय : 

५. बरबझुारथ स�व�धी �ववरणः  

   गरेको :   नगरेको :    

६. रमाना हनेु �म�त : ..................... 

७. रमानाप�को �म�त स�म खच� भएका �बदा : 

  (क) भैपर� आउने र पव� �बदा      .................. �दन । 

  (ख) �बरामी �बदा       .................. �दन । 

  (ग) �सू�त �बदा �बदा       .................. �दन । 

  (घ) �सू�त �याहार �बदा            ................ पटक । 

  (ङ) अ�ययन �बदा       .................. �दन । 

  (च) असाधाराण �बदा       .................. �दन । 

  (छ) वेतलवी �बदा       .................. �दन । 

८. रमानाप�को �म�तस�म संिचत �बरामी �बदा :          .................. �दन । 
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९. �व�ालयमा �ज ुहािजर भएको �दन : 

१०. खाइपाई आएको मा�सक (क) तलब :  (ख) वृ�� � तलब :   

११. तलब भ�ुानी �लएको अि�तम �म�त : 

१२. कम�चार� संचयकोष क�ी रकम : 

१३ भ�ुानी �लएको उपचार खच�को रकम :                   �म�त : 

१४. तलववृ�� हनु स�ु भएको स�ु �म�त : 

१५. नाग�रक लगानी कोषक�ी रकम : 

१६. आयकर क�ी रकम : 

१७. (क) साव�धक जीवन �बमा कोषमा ज�मा भएको साल........म�हना...... .गते....  

(ख) साव�धक जीवन �बमावापत वा�ष�क ���मयम �तरेको साल.....म�हना... गते .... 

१८. चाडपव� खच� �लने चाडको नाम र सो चाड पन� �त�थ र स�भा�वत म�हना : 

१९. िशश�ुयाहार भ�ा �लएको �ववरण : 

 

बोधाथ� : 

�ी �व�ालय िश�क �कताबखाना । 

�ी कम�चार� संचयकोष । 

�ी .......... �व�ालय । 

�ी .....................(स�बि�धत िश�क वा कम�चार�) स�वा भएको काया�लयमा हािजर हनु जान ुहनु । 
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अनसूुची–१४ 

(�नयम ५८ को उप�नयम (१) सगँ स�बि�धत) 

स�वा हनु �दइने �नवेदन 

�ी िश�ा अ�धकृत�यू, 

.............नगरपा�लका । 

�वषयः स�वा स�ब�धमा । 

 मलाई �न�न �व�ालयमा स�वा ग�र�दन ुहनु �न�न �ववरणह� खलुाई �नवेदन गरेको छु । 

िश�कको नाम, थरः  

�थायी ठेगानाः  

तह र �ेणीः  

हालको �व�ालयको नाम र ठेगानाः  

स�वा भई जान चाहेको �व�ालयको नाम र ठेगानाः  

यो�यता र ताल�मः  

�थायी �नयिु� �म�तः  

हालको िज�लामा काम गरेको अव�धः  

स�वा माग गनु� पन� कारणः  

        �नवेदकको– 

   सह�ः 

   नामः 

       काय�रत �व�ालयः 

   �म�तः 

(१) स�वा भई जाने �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको सहम�त 

(क) यस �व�ालयका िश�क �ी ...................................... लाई �यव�थापन स�म�तको �म�त 

.......................... को �नण�य अनसुार यस �व�ालयबाट स�वा भई जान सहम�त �दइएको छ । 

        �व�ालयको छाप     �यव�थापन स�म�तको अ�य�को–  

     सह� : 

     नाम : 

         �व�ालय : 

      �म�त : 
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(ख)................नगरपा�लका.... ...... अ�तग�तको ............ �व�ालयका िश�क �ी 

...................................... लाई सो �व�ालयबाट स�वा भई जान सहम�त �दईएको छ । 

         काया�लयको छाप       �मखु �शासक�य अ�धकृत 

     सह� : 

     नाम : 

     �म�त : 

 (२ )   स�वा भई आउन े�व�ालयको �यव�थापन स�म�त तथा िश�ा शाखाको सहम�त   

(क)  ............................... �व�ालयका िश�क �ी ................................... लाई �यव�थापन 

स�म�तको �म�त ....................... को �नण�य अनसुार यस �व�ालयमा स�वा भई आउन सहम�त �दइएको 

छ । 

                �व�ालयको छाप    �यव�थापन स�म�तको अ�य�को–  

   

    सह� : 

    नाम : 

         �म�त :   

        �व�ालय : 

(ख) ............................... �व�ालयका िश�क �ी ................................... लाई यस 

नगरपा�लकाको ............... �व�ालयमा  स�वा भई आउन सहम�त �दइएको छ । 

                      �मखु �शासक�य अ�धकृतको– 

     सह� : 

     नाम : 

काया�लयको छाप     �म�त : 
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अनसूुची–१५ 

�नयम ८६ को उप�नयम (१) सगँ स�बि�धत 

�व�ालयको आय �ययको खाता रा� ेढाचँा 

�व�ालयले आ�नो आय�ययको खाता देहाय बमोिजम रा�पुन�ः– 

  खाताको नाम      तो�कएको फाराम नं. 

१) �व�ालयको बजेट खाता       फा. नं. १ 

२)   आ�दानीको �हसाब खाता       फा. नं. २ 

३) खच�को �हसाब खाता       फा. नं. ३ 

४) नगद� खाता        फा. नं. ४ 

५) ब�क खाता        फा. नं. ५ 

६) पेसक� खाता        फा. नं. ६ 

७) िज�सी खाता        फा. नं. ७ 

८) मा�सक आ�दानी खच�को  �ववरण खाता     फा. नं. ८ 

९) श�ुकदता� �कताब  खाता       फा. नं. ९ 

१०) वासलात खाता        फा. नं. १० 

फा.नं. १ 

�व�ालयको बजेट खाता 

�व�ालयको नाम : 

ठेगाना :  

शैि�क स�............................. को बजेट 

�यय आय कै�फयत 

शीष�क 

नं. 

शीष�कको 

नाम 

गत 

शैि�क 

स�को 

यस 

शैि�क 

स�को 

��ता�वत 

�यय 

�वीकृत 

रकम 

शीष�क 

नं. 

शीष�कको 

नाम 

गत 

शैि�क 

स�को 

यस 

शैि�क 

स�को 

��ता�वत 

�यय 

�वीकृत 

रकम 

 

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

           

 

�धाना�यापकको सह�     �यव�थापन स�म�तका अ�य�को सह�– 
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���य : 

(!) िश�कको �सल�सलेवार न�बर ले�,े 

(२) िश�क तलब, मसल�द, फ�न�चर ज�ता खच�तफ�  भएको शीष�कको नाम ले�,े 

(३) नं. २ का शीष�कह�मा गत वष� भएको खदु खच� उ�लेख गन�, 

(४) चालू शैि�क स�को ��ता�वत खच� रकम ले�,े 

(५) चालू शैि�क स�को ला�ग �यव�थापन स�म�तले �वीकृत गरेको रकमस�म उ�लेख गन�, 

(६) आयतफ� को शीष�कको �सल�सलेवार न�बर ले�,े 

(७) सरकार� अनदुान, �व�ाथ� श�ुक (�नजीको हकमा) ज�ता अ�य शीष�कको नाम उ�लेख गन�, 

(८) गत शैि�क स�को खदु आ�दानी शीष�क अनसुार उ�लेख गन� 

(९) यस शैि�क स�को आ�दानीको ��ता�वत रकम उ�लेख गन� 

(१०) �वीकृत रकम उ�लेख गन� (सरकार� अनदुानको रकम �वीकृत तलब �केल अनसुार हनुपुन�छ, 

(११) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन� । 

 

          फा.नं. २ 

आ�दानीको �हसाब खाता 

�व�ालयको नामः 

ठेगाना  

वष�.....................म�हना................... 

�म�त 

(१) 

�ववरण  

(२) 

र�सद नं. 

 (३) 

शीष�क(४) ज�मा �. 

(५) 

ब�क 

दािखला(६) 

कै�फयत(७) 

 सरकार� 

अनदुान 

पढाई 

श�ुक 

  

          

यस म�हनाको ज�मा        

       

���यः 

(!) आ�दानी भएको �म�त उ�लेख गन� 

(२) कहाँबाट वा कसबाट �ा� भएको उ�लेख गन� 

(३) र�सद नं. उ�लेख गन�, 

(४) कुन शीष�क वापत �ा� भएको हो सोह� महलमा ले� ेर आव�यकता अनसुारमहल बढाउने, 

(५) �ा� भएको ज�मा �. उ�लेख गन�, 

(६ �ा� रकमम�ये ब�क दािखला भएको रकम उ�लेख गन�, 
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(७) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�,  

 

फा.नं. ३ 

खच�को �हसाब खाता 

�व�ालयको नाम : 

ठेगाना :                    वष� :            म�हना : 

�म�त 

(१) 

�ववरण  

(२) 

भौचर नं. 

 (३) 

तलब भ�ा अ�य 

शीष�क(७) 

ज�मा  

(८)  

कै�फयत 

(९) 

 

�वीकृत 

दरव�द� 

(४) 

कम�चार� 

(५) 

दरव�द� 

बा�हरको 

िश�क 

(६) 

         

यस म�हनाको ज�मा       

 

���य : 

(!) कारोबारको �म�त उ�लेख गन�, 

(२) खच�को �ववरण उ�लेख गन�, 

(३) भौचर नं. उ�लेख गन�, 

(४) �भमाद नगरपा�लकाबाट अनदुान रकम �ा� हनेु �वीकृत दरब�द��भ�का िश�कह�को तलब भ�ा 

 खच� रकम उ�लेख गन�, 

(५) �व�ालयमा काय�रत कम�चार�ह�को तलब भ�ा खच� रकम उ�लेख गन�, 

(६) अनदुान रकम �ा� नहनेु दरब�द� बा�हरको िश�कह�को तलब भ�ा खच� रकम उ�लेख गन�, 

(७) यसमा आव�यकता अनसुारमसल�द, फ�न�चर, छपाई, सेवा, दै.�.भ. ज�ता महलह� खडा गर� रकम 

 उ�लेख गन�, 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को ज�मा रकम उ�लेख गन�, 

(९) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�  
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फा.नं. ४, ५ र ६ 

नगद� /ब�क /पेसक� खाता 

�व�ालयको नामः 

ठेगाना :                             वष� :          म�हना : 

 

�म�त  

(१) 

 

�ववरण 

(२) 

भौचर नं. 

(३) 

डे�बट (४) �े�डट 

(५) 

डे�बट/�े�डट 

(६) 

बाँक�  

(७) 

कै�फयत 

(८) 

 

���य : 

(क) नगद� खाता �योग गदा� : 

 (१) �म�त उ�लेख गन�, 

 (२) छोटकर�मा आ�दानी खच�को �ववरण उ�लेख गन�, 

 (३) भौचर नं. उ�लेख गन�, 

 (४) नगद �ा� भएमा उ�लेख गन�, 

 (५) नगद रकम ब�क दािखला वा खच� भएमा उ�लेख गन�, 

 (६) महल ७ को बाँक� रकम डे�बट वा �े�डट बाँक� के हो ? डे�बट बाँक� भए डे. र �े�डट 

बाँक� भए �े. उ�लेख गन�, 

 (७) बाँक� रकम उ�लेख गन�, 

 (८) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�, . 

(ख) ब�क खाता �योग गदा� : 

 (१) �म�त उ�लेख गन�, 

 (२) आ�दानी खच�को छोटो �ववरण र चेक नं. वा ब�क दािखला भौचर न�बर उ�लेख गन�, 

 (३) भौचर न�बर उ�लेख गन�, 

 (४) ब�क दािखला भएको रकम उ�लेख गन�, 

 (५) ब�कबाट खच� भएको रकम उ�लेख गन�, 

 (६) ब�कमा डे�वट बाँक� भए डे. र �े�डट बाँक� भए �े. ले�,े 

 (७) बाँक� रकम उ�लेख गन�, 

 (८) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�, .  

(ग)   पेसक� खाता �योग गदा� : 

 (!) �म�त उ�लेख गन�, 

 (२) पेसक� �लइएको वा फ�यौट भएको काम उ�लेख गन�, 
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 (३) भौचर न�बर उ�लेख गन�, 

 (४) पेसक� �दएको रकम उ�लेख गन�, 

 (५) पेसक� फ�यौट भएको रकम उ�लेख गन�, 

 (६) बाँक� पेसक� डे�वट बाँक� भए डे. र �े�डट भए �े. उ�लेख गन�, 

 (७) पेसक� बाँक� रकम उ�लेख गन�, 

 (८) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�, . 

फा.नं. ७ 

िज�सी खाता 

�व�ालयको नाम 

ठेगाना :                                वष� :              म�हना : 

�म�त 

(१) 

�ववरण  

(२) 

 

मू�य (३) आ�दानी 

(४) 

खच� 

(५) 

बाँक� 

(६) 

कै�फयत 

(७) 

 

��त 

इकाई 

ज�मा 

        

   

���यः   

(१) �म�त उ�लेख गन�, 

(२) सामानको नाम, �ा� वा खच�को छोटो �ववरण उ�लेख गन�, 

(३) सामानको ��त इकाई दर उ�लेख गन�, 

(४) �ा� सामानको प�रमाण उ�लेख गन�, 

(५) खच� भएको सामानको प�रमाण उ�लेख गन�, 

(६) बाँक�सामानको प�रमाण उ�लेख गन�, 

(७) अ�य कुनैकुरा भए उ�लेख गन�, .  

इकाइमा गोटा, थान, दज�न आ�द उ�लेख गन� । 
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फा.नं. ८ 

मा�सक आ�दानी खच�को �ववरण खाता 

�व�ालयको नामः 

ठेगाना :     वष� :  म�हना : 

�यय आय 

�यय आय 

शीष�क 

नं. 

(१) 

शीष�कको 

नाम 

(२) 

वा�ष�क 

�वीकृत 

रकम 

(३) 

अिघ�लो 

म�हना 

स�मको 

खच� 

रकम 

(४) 

यो 

म�हनाको 

खच� 

(५) 

ज�मा 

�यय 

रकम 

(६) 

शीष�क 

नं. 

(७) 

शीष�कको 

नाम 

(८) 

वा�ष�क 

�वीकृत 

रकम 

(९) 

अिघ�लो 

म�हना 

स�मको 

आय 

रकम 

(१०) 

यो 

म�हनाको 

आय 

(११) 

ज�मा 

(१२) 

            

बाँक� रकमः– 

नगदः– 

ब�कः– 

���य :  

(१) फा. नं. १को �ययको शीष�क नं. उ�लेख गन�,  

(२) फा. नं. १को �ययको शीष�कको नाम उ�लेख गन�, 

(३) फा. नं. १ को वा�ष�क �वीकृत �यय रकम उ�लेख गन�, 

(४) गएको म�हनास�मको स�बि�धत शीष�कको खच� रकम उ�लेख गन�, 

(५) यो म�हनाको स�बि�धत शीष�कह?को खच� रकम उ�लेख गन�, 

(६) महल नं. ४ र ५ को ज�मा  रकम उ�लेख गन�, 

(७) फा नं. १ को आयको शीष�क नं. उ�लेख गन�, 

(८) फा. नं. १ को आयको शीष�क नाम उ�लेख गन�, 
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(९) फा नं. १ को वा�ष�क �वीकृत आय रकम उ�लेख गन�, 

(१०) अिघ�लो म�हनास�मको स�बि�धत शीष�कको आय रकम उ�लेख गन�, 

(११) महल नं.१० र ११ को ज�मा रकम उ�लेख गन�,  

(१२)  बाँक� रकममा आय र �ययको ज�मा रकमको फरक उ�लेख गन�,  

  

फा.नं. ९ 

श�ुक दता� �कताब खाता 

�व�ालयको नाम  

ठेगाना 

क�ा :                      वष� :                 म�हना : 

रो�नं. �व�ाथ�को 

नामथर 

बैशाख जेठ असार साउन भा� आि�न का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� 

              

ज�मा             

 

            

        फा नं. १० 

वासलात खाता 

�व�ालयको नाम : 

वष�....................... को आिखर� �दन......................स�मको 

दा�य�व 

(१) 

रकम  

(२) 

स�पि� 

(३) 

रकम 

(४) 

 

    

 

 

�धाना�यापक    लेखापाल    लेखापर��क 

���यः 

(१) �व�ालयको दा�य�व �ववरणह� उ�लेख गन�, 

(२) दा�य�व रकम उ�लेख गन�, 

(३) �व�ालयको चालू अचल स�पि�को �ववरण उ�लेख गन�, 

(४) स�पि�को रकम उ�लेख गन� । 
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आ�ाले, 

थमन �संह थापा 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

 

 

सचुना तथा अ�भलेख के��, �भमाद म�ु�त । मू�य � २५०।–
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