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िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको भनयमाविी सवयसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ । 

 

सम्बत ्२०७8 सािको भनयमाविी नं. १ 
 

भिमाद नगरपाभिकाको भिक्षा भनयमाविी, २०७८ 

 

प्रस्तावना : स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) तथा भिमाद नगरपाभलकाको भिक्षा 

ऐन, २०७७ को दफा ६८  ले भदएको अभिकार प्रयोग गरी  भिमाद नगरकाययपाभलकाले यो भनयमावली बनाएको छ ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारभभिक 

१.  संभक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यी भनयमहरूको नाम “भिमाद नगरपाभलकाको भिक्षा भनयमावली, २०७८” रहकेो छ। 
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(२) यो भनयमावली तुरून्त प्रारम्ि हुने छ ।  

२.   पररिाषा: भवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस भनयमावलीमा - 

  (क) “ऐन” िन्नाले भिमाद नगरपाभलकाको भिक्षा ऐन, २०७७ लाई सम्झन ुपदयछ ।  

  (ख) “व्यवस्थापन सभमभत” िन्नाले भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभत सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

भवद्याियका प्रकार, वगीकरण, अनुमभत, स्वीकृभत र समायोजन सभबन्धी व्यवस्था 

३.  भवद्याियका प्रकार- भवद्यालयहरू दहेायमा उल्लेभखत भकभसमका हुने छन ्।   

 (क) सामदुाभयक भवद्यालय, 

 (ख) संस्थागत भवद्यालय, 

 (ग) गठुी भवद्यालय, 

 (घ) सहकारी भवद्यालय । 

४. भवद्यािय वगीकरण:  (१) भवद्यालयहरूलाई दहेायका वगयहरूमा भविाभित गनय सभकने छ ।  

       (क)  ‘क’ वगयको भवद्यालय, 

       (ख)  ‘ख’ वगयको भवद्यालय, 

       (ग)  ‘ग’ वगयको भवद्यालय, 

     (घ)  ‘घ’ वगयको भवद्यालय । 

(२) सामदुाभयक तथा संस्थागत भवद्यालयहरूले िैभक्षक सत्र सरुु हुनिुन्दा दईु मभहना अगाभि नै नगरपाभलकाले 

भनिायरण गरेको ढााँचामा भववरण िरी भवद्यालय वगीकरणका लाभग भनवेदन भदन सक्ने छन ् र नगर भिक्षा 

अभिकारीको संयोिकत्वमा नगर भिक्षा भमभतले तोकेका भवज्ञको प्रभतभनभित्व हुने गरी गभठत तीन 

सदस्यीय वगीकरण सभमभतले वगीकरणका आिारहरू तोकी  वगीकरणको लाभग भसफाररस गने छ । 

(३) उपभनयम (२) बमोभिमको सभमभतको भसफाररस समेतलाई िााँचबझु गरी नगर भिक्षा सभमभतले 

भवद्यालयको वगीकरण सम्बन्िी आवश्यक भनणयय गने छ । 

  (४) यस भनयम बमोभिम गररएको वगीकरणबाट तल्लो श्रेणीमा परेको कुन ै भवद्यालयले माभथल्लो श्रेणीको 

  भवद्यालयका लाभग चाभहने आिार परूा गरी सो श्रेणीमा रहन चाहमेा नगर भिक्षा अभिकारीसमक्ष भनवेदन 

  भदनपुन ेछ । 

(५)  उपभनयम (४) बमोभिम भनवेदन परेमा नगर भिक्षा सभमभतले सो भवद्यालयको स्थलगत भनरीक्षण गने छ र 

भनरीक्षण गदाय त्यस्तो भवद्यालयलाई माभथल्लो श्रेणीको भवद्यालयमा कायम गनय मनाभसब दभेखएमा माग 

बमोभिम माभथल्लो श्रेणीको भवद्यालयमा समावेि गने छ ।  
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(६) यस भनयम बमोभिम गररएको वगीकरणबाट माभथल्लो श्रेणीमा परेको कुनै भवद्यालयको िााँचबझु गदाय सो 

श्रेणीको भवद्यालय हुनका लाभग चाभहने आिार परूा गरेको नदभेखएमा नगर भिक्षा सभमभतले त्यस्तो 

भवद्यालयलाई तल्लो श्रेणीमा कायम गने छ ।  

 तर यसरी भवद्यालयलाई तल्लो श्रेणीमा कायम गनुय अभघ सम्बभन्ित भवद्यालयलाई आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट 

 बभञ्चत  गररने छैन । 

(७) यस भनयम बमोभिम भवद्यालय वगीकरण सम्बन्िमा िएको भनणययउपर भचत्त नबझु्ने भवद्यालयले सो भनणयय 

िएको पैंभतस भदनभित्र नगर प्रमखु समक्ष उिरुी भदन सक्ने छ र सो उिरुीका सम्बन्िमा गरकाययपाभलकाले 

गरेको भनणयय अभन्तम हुने छ । 

५.  भवद्यािय सञ्चािन गनन अनुमभत भिनुपने : (१) कुनै समदुायले सामदुाभयक भवद्यालय, नेपाली नागररकले 

 िैभक्षक गठुी अन्तगयत संस्थागत भवद्यालय एवम ्सहकारी माफय त सहकारी भवद्यालय खोल्न चाहमेा अनसुचूी १ मा 

 उल्लेभखत भववरण खलुाइ विा भिक्षा सभमभतको भसफाररस सभहत िैभक्षक सत्र सरुु हुनिुन्दा तीन मभहना 

 अगावै तथा प्रारभम्िक बालभिक्षा वा पवूयप्राथभमक भवद्यालय खोल्न चाहमेा अनसुचूी २ मा उल्लेभखत भववरण 

 खलुाइ िैभक्षक सत्र प्रारम्ि हुनिुन्दा दइुय मभहना अगावै नगर भिक्षा अभिकारी समक्ष अनमुभतका लाभग भनवेदन 

 भदनपुने छ । 

 (२) उपभनयम (१) बमोभिम भनवेदन परेमा सो भनवेदन उपर नगर भिक्षा अभिकारी वा भिक्षा अभिकृतबाट 

अनसुचूी ३ मा  उल्लेभखत पवूायिार परूा गरे नगरेको िााँचबझु गरी गराइ भवद्यालय खोल्न अनुमभत भदन 

मनाभसब दभेखएमा सङ्घीय,प्रादभेिक काननु  र नगरपाभलकाद्वारा तोभकएको सतय बन्दिे पालना गने गरी 

नगर काययपाभलकाको भनणययानुसार नगर भिक्षा अभिकारीले अनसुचूी ४  को ढााँचामा अनमुभत भदन सक्ने 

छ । 

(३) उपभनयम (२) बमोभिम अनुमभत भलइय कक्षा १ सञ्चाभलत भवद्यालयले कक्षा ५ सम्म, कक्षा ६ सञ्चाभलत 

भवद्यालयले कक्षा ८ सम्म, कक्षा ९ सञ्चाभलत भवद्यालयले कक्षा १० सम्म र कक्षा ११ सञ्चाभलत 

भवद्यालयले कक्षा १२ थप गनयका लाभग िैभक्षक सत्र प्रारम्ि हुनिुन्दा दइुय मभहना अगावै नगर भिक्षा 

अभिकारी समक्ष कक्षा थपको अनमुभतका लाभग भनवेदन भदनपुने छ । यसरी कक्षा थपका लाभग भनवेदन 

परेमा नगर भिक्षा अभिकारीले भनयम बमोभिम पवूायिार परूा िए निएको आवश्यक िााँचबझु गने छ र 

िााँचबझु गदाय पवूायिार परूा गरेको दभेखएमा नगर भिक्षा सभमभतको भनणययानुसार नगर भिक्षा अभिकारीले 

प्रत्येक वषय एक कक्षाका दरले कक्षा थप गनय अनमुभत भदन सक्ने छ । 

(४) यो भनयम प्रारम्ि हुाँदाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहकेा भवद्यालयहरूले चाहमेा कम्पनी 

खारेि गरी िैभक्षक गठुी वा सहकारी अन्तगयत भवद्यालय सञ्चालन गनय नगर भिक्षा अभिकारी समक्ष 

भनवदेन भदन सक्ने छन ्। यसरी भनवेदन परेमा उपभनयम (६) बमोभिमको आिार परूा गरेको पाइएमा नगर 
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भिक्षा सभमभतको भनणययानसुार नगर भिक्षा अभिकारीले कम्पनीको रूपमा सञ्चाभलत भवद्यालयलाइय खारेि 

गरी िैभक्षक गठुी या सहकारीअन्तगयत भवद्यालय सञ्चालन गनय अनमुभत भदन सक्ने छ । 

(५) उपभनयम (४) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िएता पभन दहेायका भवद्यालयलाई भनिी िैभक्षक गठुीको रूपमा 

सञ्चालन गनय पाउने गरी अनुमभत वा स्वीकृभत भदइने छैन : 

  (क) सरकारी वा सावयिभनक िवनमा सञ्चालन िएका भवद्यालय, 

  (ख) सरकारी वा सावयिभनक िग्गामा िवन बनाइ सञ्चालन िएका भवद्यालय, 

  (ग) कुनै व्यभि वा संस्थाले भवद्यालयको नाममा िवन वा िग्गा दान दातव्य भदएकोमा सो िवनमा वा 

  त्यस्तो  िग्गामा िवन बनाइ सञ्चालन िएको भवद्यालय । 

(६) यस भनयम वा अन्य प्रचभलत काननुमा िनुसकैु कुरा लेभखएको िएता पभन िैभक्षक गठुी अन्तगयत भवद्यालय 

सञ्चालन गदाय दहेाय बमोभिम गनुयपने छ : 

   (क) िैभक्षक गठुी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गभठत संस्थाको रूपमा हुनपुने, 

   (ख) िैभक्षक गठुी सञ्चालन गदाय ट्रष्टीमा सावयिभनक गठुी िए कम्तीमा पााँच िना र भनिी गठुी िए 

   कम्तीमा तीन िना सदस्य हुनपुने, 

   (ग) िैभक्षक गठुीको आयव्ययको लेखा तोभकए बमोभिम खिा गरी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट 

   लेखा परीक्षण गराउनपुने, 

 (घ) िैभक्षक गठुीको तत्काल कायम रहकेा ट्रष्टीले आफ्नो िीवनकालमै वा िेषपभछ गठुीयारको 

 रूपमा काम गने आफ्नो उत्तराभिकारी तोक्न सक्ने छ तर सावयिभनक िभैक्षक गठुीको हकमा 

 त्यस्तो उत्तराभिकारी तोक्दा नगर काययपाभलकाको स्वीकृभत भलनपुने छ । 

(७) कुनै सामाभिक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मनुाफा नभलने उद्दशे्य राखी भवद्यालय सञ्चालन गनय 

चाहमेा आिारितू र माध्यभमक तहको हकमा नगर काययपाभलकाबाट स्वीकृभत भलई सावयिभनक िैभक्षक 

गठुीअन्तगयत भवद्यालय सञ्चालन गनयसक्ने छ । 

  (८) उपभनयम (७) बमोभिम सञ्चाभलत भवद्यालयले पालन गनुयपने सतय तथा अन्य व्यवस्था तोभकए बमोभिम 

  हुने छ । 

(९) माभथका उपभनयमहरूमा िनुसुकै कुरा लेभखएको िएता पभन कुनै भवदिेी भिक्षण संस्थासाँग सम्बन्िन गने 

गरी कसैलाई पभन भवद्यालय खोल्न अनमुभत वा स्वीकृभत भदइने छैन ।  

(१०) भवद्यालय खोल्ने अनुमभत भदाँदा भवद्यालय सञ्चालनको सुरक्षणबापत सामदुाभयक भवद्यालयको हकमा 

भन:िलु्क र संस्थागत भवद्यालयको हकमा पवूय प्राथभमक/मन्टेश्वरीका लाभग पचास हिार, आिारितू 

तहको कक्षा  १-५  िए एक लाख, कक्षा १-८  िए दइुय लाख पचास हिार र माध्यभमक तह िए पााँच 

लाख रूपैयााँ िरौटी राख्नपुन ेछ । 
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६.   भवद्याियको सञ्चािन : भवद्यालयको सञ्चालन प्रचभलत सङ्घीय, प्रादभेिक र नगर भिक्षा ऐन तथा 

 भनयमावलीको पररभिभित्र रही भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतले बनाएको भवभनयम अनसुार  हुने छ । 

७.     मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन : नगरपाभलकाले प्रारभम्िक बालभिक्षा अन्तगयत मन्टेश्वरी कक्षा 

 सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िमा थप व्यवस्था गनय सक्ने छ । 

८.   सामुदाभयक भसकाइ केन्र सञ्चािन गने:    नगरपाभलकाले समदुायमा साक्षरता, सीप भवकास र भनरन्तर 

 भसकाइ समेतको काम गनय आवश्यकता अनसुार सामदुाभयक भसकाइ केन्र सञ्चालन गनय सक्ने छ । यस्तो केन्रमा 

 सामदुाभयक पसु्तकालय, वाचनालय र ई-वाचनालय सञ्चालन समेत हुन  सक्ने छ ।  

९.   भवद्यािय समायोजन, स्थानान्तरण, बन्द : (१) दहेायको अवस्थामा नगरपाभलकाले कुनै सामदुाभयक 

 भवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानय वा दईु वा दईुिन्दा बढी भवद्यालयलाई गािेर एउटा 

 भवद्यालयमा समायोिन गनय, तह वा कक्षा घटाउन वा भवद्यालय बन्द गनय सक्ने छ । 

 (क) दइुय भवद्यालयबीचको सहि आवागमन ३० भमनेटको पैदल दरुी वा २ भक.मी. िन्दा कम रहकेो, 

 (ख) भवद्यालयमा भवद्यालय उमेर समहू ५ वषय वा सोिन्दा माभथका कक्षा १–३ सम्म १५ िनािन्दा कम, १–५ 

सम्म िए २५ िनािन्दा कम, ६–८ सम्ममा २१ िनािन्दा कम, ९–१० मा िए २५ िनािन्दा कम र ११–१२ 

मा २५ िनािन्दा कम भवद्याथी िएमा, 

तर िौगोभलक रूपमा अभत भवकटता िएको स्थानमा वा भवद्यालय पगु्ने दरुी बालबाभलकाको उमेर 

अनरुूपको सहि निएमा खण्ि (ख) बमोभिमको भवद्याथी सङ्ख्या निएको अवस्थामा बहुकक्षा भिक्षणको 

व्यवस्था गररने छ । त्यस्ता स्थानका बालबाभलकालाइय भवद्यालय भिक्षाको पहुाँच सभुनभित नगरी भवद्यालय 

समायोिन गररने छैन । 

(२) भवद्यालय एकीकरण एवम समायोिन कायय सामान्यतया िैभक्षक सत्रको अन्त वा िैभक्षक सत्र प्रारम्ि 

िएको ४५ भदनभित्र सम्पन्न गनुयपने छ । यसरी भवद्यालय समायोिन गदाय गाभिएको भवद्यालयमा भिक्षक 

भवद्याथी अनपुात उपयिु िएको अवस्थामा गाभिने भवद्यालयका भिक्षकलाई िेष्ठताको आिारमा 

गाभिएको भवद्यालयमा व्यवस्थापन गने र भवद्याथी सङ्ख्या न्यनू िएको अवस्थामा अन्य भवद्यालयमा 

भिक्षक व्यवस्थापन गररने छ ।  

(३) उपभनयम (१) र (२) बमोभिम समायोिन वा बन्द गररएपभछ उि भवद्यालयमा रहकेा फभनयचर, 

पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य िैभक्षक सामग्री प्रारभम्िक बालभवकास केन्र िए सोही केन्रको नाममा र 

केन्र निएमा गाभिएको भवद्यालयको नाममा भिन्सी दाभखला गने व्यवस्था भमलाइने छ । 

(४) संस्थागत भवद्यालयहरुले एक स्थानबाट अको स्थानमा ठााँउसारी गदाय आफ्नो घरिग्गा िएको प्रमाण र 

ठााँउसारीका लाभग विा कायायलयको भसफाररस सभहत नगर भिक्षा िाखामा भनवेदन भदनपुने छ । यसरी प्राप्त 

िएको भनवेदन उपर छानभबन गदाय प्रभिया परूा गरी आएमा ठााँउसारी प्रभिया अभघ बढाउन सभकने छ र 

ठााँउ सारी गदाय पै ाँभतस भदने सचूना िारी गरी दाबी भवरोि निएमा मात्र नगर भिक्षा सभमभतको भनणययअनसुार 
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नगर भिक्षा अभिकारीले ठााँउसारीको अनमुभत भदने छ । संस्थागत भवद्यालयहरुको १० वषय भित्र आफ्नो घर 

िग्गा निए अनमुभत रद्द गनय सभकने छ । 

(५) दइुय वा सोिन्दा बढी संस्थागत भवद्यालयहरूले एकीकरण समायोिनका लाभग व्यवस्थापन सभमभत र 

सञ्चालकहरूको भनणयय सभहत नगर भिक्षा िाखामा भनवेदन भदन सक्ने छन ् । यसरी भनवेदन भदएमा सो 

उपर नगर भिक्षा िाखाले स्थलगत प्रभतवेदनका आिारमा नगरपाभलकाको भनणययअनसुार नगर भिक्षा 

अभिकारीले त्यस्ता भवद्यालयहरूलाइय एकीकरण समायोिन गनयका लाभग अनुमभत भदन सक्ने छ । 

१०.  भवद्यािय नामकरण : (१) समाि तथा राष्ट्ट्रकै लाभग उल्लेखनीय योगदान गने वा ऐभतहाभसक व्यभि, दवेदवेी, 

 तीथयस्थल वा प्राकृभतक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झभल्कने गरी भवद्यालयको नामकरण गनय सभकने छ । 

(२) नयााँ खोभलने भवद्यालयको नामकरण आफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यभिले दहेाय बमोभिमको रकम, घर वा 

िग्गा भवद्यालयलाइय सहयोग गरेमा सो भवद्यालयको नामकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यभिको नामबाट गनय 

सभकने छ :- 

   (क) माध्यभमक भवद्यालयको लाभग पचास लाख रूपैयााँ वा सो बराबरको घर वा िग्गा, 

  (ख) आिारितू भवद्यालय कक्षा १ दभेख ५ को लाभग भबस लाख र कक्षा १ दभेख ८ को लाभग पै ाँभतस 

  लाख रूपैयााँ वा सो  बराबरको घर वा िग्गा । 

(३) पभहल्यै नामकरण िइसकेको भवद्यालयको नामसाँग िोिेर भवद्यालयको नामकरण गनय चाहने व्यभिले 

उपभनयम (२) बमोभिमको रकम वा सो बराबरको घर वा िग्गा भवद्यालयलाइय सहयोग गरी पभहलेको 

नामको पछाभि आफूले प्रस्ताव गरेको नाम िोि्न सक्ने छ । 

(४) एउटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारका एकिन्दा वढी व्यभिले उपभनयम (२) बमोभिमको रकम वा घर वा 

िग्गा भवद्यालयलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो व्यभिहरूको भनणययबाट बढीमा दईु िनासम्मको नामबाट 

भवद्यालयको नामकरण गनय र अन्य व्यभिको नाम भवद्यालयमा दभेखने गरी राख्न सभकने छ । 

(५) उपभनयम (२) वा (३) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन कुनै व्यभि, स्मारक वा ऐभतहाभसक 

भचिवस्तकुो नामबाट भवद्यालयको नामकरण िएको भवद्यालयलाई कसैले यस भनयम बमोभिम रकम वा 

घर वा िग्गा सहयोग गरे पभन त्यस्तो भवद्यालयको नामकरण पररवतयन गररने छैन । 

  तर त्यस्तो भवद्यालयलाई कुनै व्यभिले कक्षाकोठा थप गनय, पसु्तकालय िवन वा छात्रावास भनमायण गनय रकम 

 सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा िवनमा सो रकम प्रदान गने व्यभिको नामकरण गनय सभकने छ । 

(६) यस भनयमबमोभिम भवद्यालयको नामकरण व्यवस्थापन सभमभत र विा भिक्षा सभमभतको  भसफाररसमा 

नगरपाभलकाले गने छ । 

११.  भवद्याियिे पािना गनुनपने सतनहरू: भवद्यालयले तपभसलका सतयहरू पालन गनुय पदयछ ।  
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(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यिम र पाठ्यपसु्तक लाग ु गने । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यिम 

एवम ् पाठ्यपसु्तक बाहके थप पाठ्यसामग्री पठनपाठन गनय परेमा नगर भिक्षा अभिकारीसाँग अनमुभत 

भलनपुने । 

  (ख) राभष्ट्ट्रयता प्रभत आाँच आउने पाठ्यसामग्री िएका पाठ्यपसु्तक भवद्यालयमा अध्यापन गनय गराउन नहुने ।  

(ग) अभििावकको वाभषयक िेला गराइ भवद्यालयको आयव्यय, िैभक्षक उपलभधि र आगामी िैभक्षक सत्रको 

काययिमको भनयभमत िानकारी गराउने ।  

  (घ)  भवद्याथीको चौतफी भवकासका लाभग अभतररि भियाकलाप लगायत अन्य भियाकलापहरू सञ्चालन 

  गने ।  

(ङ)  नगरपाभलकाबाट प्राप्त भनदिेन पालना गने र नगरपाभलकाले तोकेको ढााँचामा भनिायररत समयभित्रै 

तथ्याङ्कहरू उपलधि गराउने ।  

पररच्छेद-३ 

भविेष भिक्षा, समावेिी भिक्षा, अनौपचाररक भिक्षा, भनरन्तर भिक्षा तथा खुिा भिक्षा सञ्चािन सभबन्धी 

व्यवस्था 

१२. भविेष भिक्षा सभबन्धी व्यवस्था: नगरपाभलकाले दृभष्टभवहीन,बभहरा, ससु्त मनभस्थभत िएका र िारीररक 

अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरूको लाभग काययभवभि बनाइ भविेष भिक्षाको व्यवस्था गने छ ।  

१३.  समावेिी भिक्षा: भवभिन्न प्रकारको अपाङ्गता िएका, दभलत, अल्पसङ्ख्यक, गररबीको रेखामभुन रहकेा 

समािमा पछाभि पाररएका व्यभिहरूका लाभग नगरपाभलकाले काययभवभि बनाइ समावेिी भिक्षाको व्यवस्था गने 

छ।  

१४.  सामुदाभयक भसकाइ केन्र सञ्चािन : नगरपाभलकाले सामदुाभयक भसकाइ केन्रको स्थापना गरी अनौपचाररक 

भिक्षा एवम ्भनरन्तर भिक्षाका लाभग काययिम सञ्चालन, पसु्तकालयको व्यवस्था गनुयका साथै भवभिन्न भसपमलूक 

प्रभिक्षण काययहरू पभन सञ्चालन गने गरी सामदुाभयक भसकाइलाई सदुृढ गनय सक्ने छ ।  

१५.  खुिा र वैकभपपक भसकाइ सभबन्धी व्यवस्था: भवद्यालयमा िनाय िएर भवभिन्न कारणले भवद्यालय छािेका र 

पनु:  भनयभमत कक्षामा उपभस्थत िई औपचाररक भिक्षालाई भनरन्तरता भदन नसक्ने व्यभिहरूका लाभग औपचाररक 

भिक्षा सरह भिक्षाको व्यवस्था गनय नगरपाभलकाले  खुला एवम ्वैकभल्पक भसकाइको व्यवस्था गनय सक्ने छ ।  

पररच्छेद-४ 

प्रारभभिक बािभवकास तथा भिक्षा सभबन्धी व्यवस्था 

१६.  प्रारभभिक बािभवकास केन्र/पूवन प्राथभमक भवद्यािय स्थापना सभबन्धी व्यवस्था:  (१) कुनै व्यभि वा 

संस्थाले प्रारभम्िक बालभवकास केन्र/पवूय प्राथभमक भवद्यालय खोल्न चाहमेा अनसुचूी २ बमोभिमको ढााँचामा 

नगरपाभलकाको भिक्षा िाखामा भनवेदन भदन ुपने छ । 
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 (२)  उपभनयम (१) बमोभिम भनवेदन पनय आएमा नगर भिक्षा सभमभतले नगर भिक्षा िाखाबाट स्थलगत िााँच 

बझु गने छ र िााँचबझु गदाय प्रारभम्िक बालभवकास केन्र/पवूय प्राथभमक भवद्यालय खोल्ने अनमुभत भदन उपयिु 

दभेखएमा अनसुचूी ५ को ढााँचामा अनमुभत प्रदान गने छ ।  

१७.  प्रारभभिक बािभवकास केन्र /पूवन प्राथभमक भवद्यािय स्थापना गनन चाभहने पुवानधार: कुनै सामदुाभयक 

भवद्यालय, संस्थागत भवद्यालय वा संस्था वा व्यभिले प्रारभम्िक बालभवकास केन्र/पवूय प्राथभमक भवद्यालय स्थापना 

गनयका लाभग तपभसलको पवुायिारको व्यवस्था गरेको हुनपुदयछ :-  

(क)  फराभकलो, खलुा, िान्त र सरुभक्षत िवन िएको,   

(ख)  खेल्ने चौर, बाल उद्यान र खेल सामग्रीहरू िएको,   

(ग)  सफा र स्वच्छ खानेपानी र िौचालय िएको,  

(घ)  पौभष्टक खािा खाने व्यवस्था गररएको ।  

 

पररच्छेद-५ 

भवद्याथी मूपयाङ्कन सभबन्धी व्यवस्था 

१८. भवद्याथी उपिभधधको मूपयाङ्कन गनेेः ( १) भवद्यालयमा भवद्याथी उपलभधि मलू्याङ्कनका लाभग परीक्षा र गैर 

परीक्षा दबैु भकभसमका सािनहरूको प्रयोग गरी भनरन्तर रूपमा मलू्याङ्कन गने व्यवस्था गनुयपदयछ र भवद्याथीले 

हाभसल गरेका उपलभधिहरूको वैयभिक भववरण अलग अलग फायलमा राखी अभििावकहरूलाई उपलधि 

गराउनपुदयछ ।  

 (२) प्रयोगात्मक परीक्षा गनुयपने भवषयमा कक्षाकोठामा भनयभमत रूपमा अभ्यास गराउने र भवद्याथीले हाभसल 

 गरेका उपलभधिको रेकिय राख्ने व्यवस्था गनुयपदयछ ।  

 (३)  आवभिक परीक्षाका उत्तरपभुस्तका सभहत भवद्याथीको प्रगभत भववरण फाइल अभििावकले हनेय सक्ने 

 व्यवस्था गनुयपदयछ ।  

(४)  ऐनमा व्यवस्था िए बमोभिम कक्षा ८ को अन्तमा नगरपाभलका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गने व्यवस्था 

नगर भिक्षा िाखाले गने छ । साथै नगरपाभलकाले आवश्यकता अनसुार भवभिन्न कक्षा र भवषयको भसकाइ 

उपलभधि परीक्षा सञ्चालन गरी भवद्याथी भसकाइको मापन गनय सक्ने छ । 

पररच्छेद- ६ 

भिक्षक तथा कमनचारीको दरबन्दी, सेवा,सतन र योग्यता  

१९.  भिक्षक दरबन्दी कायम गने: (१) सामदुाभयक भवद्यालयमा रहने भिक्षक दरबन्दी अनसुचूी-८ मा उल्लेख 

 िएबमोभिम  हुने छ । 



 

खण्ड 5)  संख्या 2 स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७8/०2/05 

 

 

9 

 

(२) नगरपाभलकाले नगरभित्र सञ्चाभलत सामदुाभयक भवद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा 

काययरत भिक्षकहरू बाहके उपभनयम (१) को अभिनमा रही नगरपाभलकाको अनदुानमा स्थानीय श्रोतबाट 

तलब ित्ता खान ेगरी भनयिु िएका भिक्षकहरूको दरबन्दी कायम गने छ ।  

(३)  उपभनयम (१) र (२) बमोभिम दरबन्दी कायम गदाय आिारितू तह कक्षा १ दभेख ५ को हकमा भवद्याथी 

सङ्ख्या र अन्य तहको हकमा भवद्याथी सङ्ख्या र भवषयगत आिारमा भवद्यालयगत भिक्षक दरबन्दी 

कायम गररने छ । यसरी दरबन्दी कायम गरेपभछ कायम िएका दरबन्दीमा ऐनको व्यवस्था बमोभिम 

भिक्षक भनयभुि र समायोिन गररने छ ।  

(४) िैभक्षक सत्रको अन्त वा प्रारम्िमा नगर भिक्षा सभमभतबाट मापदण्ि बनाइ भिक्षक दरबन्दी भमलान तथा 

पनुभवयतरण गररने छ । 

२०.  भवद्यािय कमनचारीको दरबन्दी कायम गने: हाल नेपाल सरकारले भदएको अनदुानबाट पाररश्रभमक पाउने 

 भवद्यालय कमयचारीहरुलाई काययरत भवद्यालयमा दरबन्दी कायम गररने छ ।  

२१.  भिक्षक तथा कमनचारीको सुभबधा र सेवा सतन: नगरपाभलकाल ेआफ्नो श्रोतबाट पाररश्रभमक उपलधि गराउने 

 गरी दरबन्दी कायम गरेर भनयभुि गरेका भिक्षक कमयचारीले नगरपाभलकाले तोभकभदए बमोभिमको तलब, ित्ता र 

 अन्य सभुबिाहरू  पाउने छन ्।  

२२.  िैभक्षक योग्यता: नगरपाभलकाले दरबन्दी कायम गरी भनयिु गरेका भिक्षक कमयचारीको िैभक्षक योग्यता नेपाल 

 सरकारले सोही पदको लाभग तोभकभदएको िैभक्षक योग्यताअनुसार नै हुने छ ।  

२३.  दरबन्दी निएको स्थानमा भनयुभि वा भिक्षक सरुवा गनन नहुने : (१) कुनै पभन व्यभि वा भिक्षकलाई ररि 

 भिक्षक दरबन्दी नरहकेो भवद्यालयमा भनयभुि वा सरुवा गनुयहुाँदनै ।  

(२) अनसुचूी-८ मा उल्लेभखत भवषयको भिक्षक नरहकेो भवद्यालयमा अको भवषयको भिक्षक भनयिु वा सरुवा 

  गनय हुाँदनै ।  

२४.  सरुवा सभबन्धी व्यवस्था : (१) सरुवा हुन चाहने भिक्षकले सरुवाका लाभग अनसुचूी-९ बमोभिमको ढााँचामा 

 नगर भिक्षा अभिकारी समक्ष भनवेदन भदनपुने छ । 

  (२)  मभहला तथा अपाङ्ग भिक्षकलाई सािारणतया अपायक पने स्थानमा सरुवा गररने छैन । 

(३)  कुनै भिक्षक सरुवा िएमा सरुवा िएको एक्काइस भदनभित्र प्रिानाध्यापकले सम्बभन्ित भिक्षकलाई 

अनसुचूी-१० को ढााँचामा रमाना पत्र भदई सोको िानकारी सम्बभन्ित भवद्यालय र नगरपाभलकालाई समेत 

भदन ुपन ेछ । 

पररच्छेद-७ 

सह तथा अभतररि भियाकिाप 

२५.   सह तथा अभतररि भियाकिाप कायनिम सञ्चािन गनुनपने: (१) भवद्यालयले भवद्याथीहरूको भसियनात्मक 

प्रभतिाको भवकासका लाभग भवद्यालयमा सह तथा अभतररि भियाकलाप सञ्चालन गनुयपने छ । 
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(२) सह तथा अभतररि भियाकलामा भिक्षक तथा भवद्याथी दवैुले िाग भलनपुने छ । 

(३) भवद्यालयले सह तथा अभतररि भियाकलाप सञ्चालन गदाय दहेायबमोभिम गनुयपने छ : 

 (क) भवद्यालयमा राभष्ट्ट्रयताको िावना िगाउने, मनोरञ्िनात्मक तथा राभष्ट्ट्रय संस्कृभत वा 

कलाहरूप्रभत अभिरुभच बढाउने भकभसमका नाटक, नतृ्य र लोकसङ्गीतको अभ्यास तथा 

प्रभतयोभगता गने, 

 (ख) भवद्याथीको िारीररक भवकासका लाभग भवभिन्न भकभसमका खेलकुदहरू भनयभमतरूपमा अभ्यास 

र सञ्चालन गने, 

 (ग) भवद्याथीहरूमा सामाभिक सेवा र वातावरण संरक्षणप्रभत चेतना बढाउने तथा भवद्याथीहरूलाई 

भिक्षण संस्था, सामदुाभयक स्थल वा त्यस्तै अन्य स्थानको सरसफाइ र संरक्षण, भवद्यालय बगै ाँचा, 

करेसाबारीको भनमायण, वकृ्षारोपण र साक्षरता िस्ता काययिमहरूमा संलग्न गराउन प्रोत्साभहत गने, 

 (घ) राभष्ट्ट्रय, अन्तरायभष्ट्ट्रय, ऐभतहाभसक, सामाभिक, िाभमयक पवयको महत्त्व तथा नैभतकता सम्बन्िमा 

प्रवचन गनय लगाउने, 

 (ङ) स्काउट, िभुनयर रेििसिस्ता संस्थाका इकाई खोल्न प्रोत्साभहत  गने । 

(४) उपभनयम (१) बमोभिम सह तथा अभतररि भियाकलाप काययिम सञ्चालन गने सन्दियमा भवद्यालयले 

दहेाय बमोभिमका प्रभतयोभगतामा भवद्याथीहरूलाई िाग भलन लगाउनपुने छ : 

 (क) भचत्रकला र हस्तकला प्रभतयोभगता, 

 (ख) वाद्यवादन प्रभतयोभगता, 

 (ग) नतृ्य प्रभतयोभगता, 

 (घ) नाटक प्रभतयोभगता, 

 (ङ) विृत्वकला प्रभतयोभगता, 

 (च) हाभिरीिवाफ प्रभतयोभगता, 

 (छ) भहज्िे प्रभतयोभगता, 

 (ि) खेलकुद प्रभतयोभगता, 

 (झ) साभहभत्यक गभतभवभि, कभवता र भनबन्ि प्रभतयोभगता, 

 (ञ) फूलबारी प्रभतयोभगता 

 (ट) अन्य प्रभतयोभगता 

(५)  भवद्यालयले ििुबारको दभैनक पठनपाठनको कायय पिात भवद्याथीहरूलाई अभतररि भियाकलापको 

काययिममा सहिागी गराउनपुने छ । 

(६) पाठ्यिमका भसकाइ उपलभधि परूा गराउने गरी भवषय भिक्षकले भनयभमत रूपमा सह भियाकलाप सञ्चालन 

गराउनपुन ेछ । 
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(७)   नगरपाभलकाले भवद्याथीहरूलाई सहिागी गराइ वाभषयक रूपमा मेयर कप खेलकुद प्रभतयोभगता सञ्चालन  

गने छ  । सो का लाभग भवद्यालयले भवद्यालयस्तरमा प्रभतष्ट्पिाय गराइ भवद्याथी छनोट गनुयपने छ । 

(८) भवद्यालयले अभतररि भियाकलाप सञ्चालन गनय आवश्यकतानसुार सभमभत गठन गनय  सक्ने छ । 

(९) उपभनयम (५) बमोभिमको प्रभतयोभगतामा भवभिष्टता देखाउने भवद्याथी तथा भवद्यालयलाई प्रोत्साभहत गनय 

परुस्कार प्रदान गनय सभकने छ । 

पररच्छेद– ८ 

भवद्याथी सङ््या, िनान र कक्षा चढाउने व्यवस्था 

२६.  भवद्याथी सङ््या : (१) सामदुाभयक भवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा भवद्याथी सङ्ख्या सामान्यतया भतस हुनपुने छ । 

(२)  संस्थागत भवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यनूतम भबस, अभिकतम चाभलस र औसत भतस भवद्याथी सङ्ख्या 

  हुनपुने छ । 

(३) कुनै कक्षामा उपभनयम (१) मा लेभखएिन्दा बढी भवद्याथी िएमा भवद्यालयले व्यवस्थापन सभमभतको 

अनमुभत भलई त्यस्तो कक्षाको अको वगय खोल्न सक्ने छ । 

(४)  उपभनयम (३) बमोभिम कक्षामा वगय खोल्न आवश्यक पवूायिारको व्यवस्था व्यवस्थापन सभमभत र 

भवद्यालयले भमलाउनपुने छ । 

२७.  िनानसभबन्धी व्यवस्था : (१) भवद्याथीले भवद्यालयमा िनाय हुनको लाभग दहेायबमोभिमको सक्कल प्रमाणपत्र पेि 

 गनुयपने छ : 

   (क) कक्षा ६ मा िनाय हुनका लाभग कक्षा पााँचको परीक्षा उत्तीणय िएको प्रमाणपत्र, 

   (ख) कक्षा नौमा िनाय हुनको लाभग कक्षा ८ को अभन्तम परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

   (ग) अन्य कक्षामा िनाय हुनका लाभग भवद्यालयले भदएको वाभषयक परीक्षाको लधिाङ्क र स्थानान्तरण 

   प्रमाणपत्र ।  

(२) भवद्यालयले िैभक्षक सत्रको बीचमा वा वाभषयक परीक्षा उत्तीणय निएका भवद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 

भलई आए पभन अध्ययनरत कक्षा िन्दा माभथल्लो कक्षामा िनाय गनुयहुाँदनै । 

  (३) भवद्यालयको एक तहमा िनाय िएको भवद्याथीले पनुः सोही भवद्यालयको अको कक्षामा िनाय गनुयपदनै ।  

  (४) भवद्याथीले पभहलोपटक भवद्यालयमा िनाय हुन आउाँदा सािारणतः आफ्ना अभििावकलाई साथमा भलई 

  आउनपुने छ । 

  (५)  पााँच वषय उमेर निएका बालबाभलकालाई सामान्यतया कक्षा एकमा िनाय गररने छैन ।  

२८.  स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सभबन्धी व्यवस्था : (१) कुनै भवद्याथीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भलनपुरेमा 

 अभििावकको भसफाररस सभहत भवद्यालय छाि्न ु परेको यथाथय भववरण खलुाइ प्रिानाध्यापक समक्ष भनवेदन 

 भदनपुने छ । 

(२) उपभनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन कक्षा दिमा अध्ययन गने भवद्याथीलाई स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र भदइने छैन । 

(३) उपभनयम (१) बमोभिम भनवेदन पनय आएमा प्रिानाध्यापकले नगर भिक्षा सभमभतले तोकेबमोभिम 

भनयमानसुार लाग्ने दस्तरु भलई सात भदनभित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भदनपुने छ । 
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(४) प्रिानाध्यापकले उपभनयम (३) बमोभिमको अवभिभित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नभदएमा सम्बभन्ित 

भवद्याथीले नगर भिक्षा अभिकारी समक्ष उिरुी भदन सक्ने छ र त्यसरी उिरुी पनय आएमा नगर भिक्षा 

अभिकारीले िााँचबझु गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भदन उभचत ठहर् याएमा प्रिानाध्यापकलाई यथािीघ्र 

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भदन ुिन्ने आदिे गनय सक्ने छ । 

(५) सक्कल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट िएमा सम्बभन्ित भवद्याथी वा भनिको अभििावकले 

प्रभतभलभपका लाभग त्यसको व्यहोरा खलुाइ सम्बभन्ित भवद्यालयमा भनवेदन भदन सक्ने छ र त्यसरी पनय 

आएको भनवेदन मनाभसब दभेखएमा प्रिानाध्यापकले भनवेदकलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रभतभलभप भदने 

छ । 

    (६) भवद्यालयले कुनै भवद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बापत तोभकए िन्दा बढी दस्तरु भलएमा त्यस्तो दस्तरु 

  भफताय गनय लगाइ प्रिानाध्यापकलाई ऐन बमोभिम सिाय गररने छ ।   

(७) भवद्याथीले िनु मभहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मभहना सम्मको माभसक पढाइ िलु्क र 

अन्य दस्तरु सोही भवद्यालयमा बझुाउनपुने छ । भवद्याथीले लामो भबदा (वाभषयक िािो वा गमीको भबदा) 

को अभघल्लो मभहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो भवदाको िलु्क र अरू दस्तरु सोही 

भवद्यालयमा बझुाउनपुने छ । 

(८) भवद्यालयले यस भनयमावली बमोभिम भवद्याथीलाई प्रमाणपत्र भदाँदा सो प्रमाणपत्र पाउने भवद्याथी वा 

भनिको अभििावकको रीतपवूयक िरपाई गराउनपुने छ । 

२९. वाभषनक परीक्षा नभदने भवद्याथीिाई कक्षा चढाउने सभबन्धी व्यवस्था : कुन ैभवद्याथी भवरामी परी वा भनिको 

काब ुबाभहरको पररभस्थभतको कारण भनिले वाभषयक परीक्षा भदन नसकेको सम्बन्िमा भनिको अभििावकले त्यस्तो 

प्रमाणसभहत भनवेदन भदएमा प्रिानाध्यापकले सो सम्बन्िमा िााँचबझु गदाय भनवेदनको व्यहोरा मनाभसब दभेखएमा 

भवद्यालयमा िएको अभिलेखबाट त्यस्तो भवद्याथीले अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा आवश्यकतानसुार मुख्य 

मखु्य भवषयको परीक्षा भलई सो भवद्याथीलाई कक्षा चढाउन सक्ने छ, 

तर,  

 (क) िैभक्षकसत्र सरुु िएको एक मभहनापभछ कुनै भवद्याथीलाई कक्षा चढाइने छैन । 

 (ख) कक्षा छ र नौमा कुनै भवद्याथीलाई कक्षा चढाइने छैन । 

३०. कक्षा चढाउनेसभबन्धी अन्य व्यवस्था : असािारण प्रभतिा िएका भवद्याथीलाई प्रिानाध्यापकले सो कक्षामा 

अध्यापन गने भिक्षकहरूको भसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्ने छ, तर कक्षा ६ र नौ मा कक्षा चढाउन 

सभकने छैन । 

३१. िैभक्षकसत्र, िनान गने समय र काम गने भदन : (१) भवद्यालयको िैभक्षकसत्र नेपाल सरकारले भनिायरण गरे 

बमोभिम हुने छ । 

 (२) भवद्यालयले िैभक्षकसत्र सरुु िएको भमभतले सामान्यतया एक मभहनाभित्र नयााँ भवद्याथी िनाय गनुयपने छ ।  

 (३) उपभनयम (२) बमोभिमको अवभि नघाइ कुनै भवद्याथी िनाय हुन आएमा भवद्यालयले त्यस्तो भवद्याथीको 

 अध्ययनको स्तर  िााँच्दा भनिले सो कक्षामा िनाय िई वाभषयक परीक्षा उत्तीणय गनय सक्ने दभेखएमा त्यस्तो 

 भवद्याथीलाई अको एक मभहनासम्म  िनाय गनय सभकने छ । 

 (४)  कसैले पभन िैभक्षकसत्र सरुु निइ भवद्याथी िनाय गनय गराउन हुाँदैन । 
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 (५) भवद्यालयले एक िैभक्षकसत्रमा काम गने भदन कमसेकम दईु सय भबस भदन र पठनपाठन हुने भदन कमसेकम 

 दइुय सय  पााँच भदन सभुनभित गनुयपने छ । 

 (६) सामदुाभयक भवद्यालयको भिक्षकले हप्तामा कम्तीमा चौभबस भपररयिमा नघटाइ भवद्यालयमा उपलधि 

 िनिभि र भपररयि अनसुार प्रिानाध्यापकले तोके बमोभिमको कक्षा भलनपुने छ । 

३२. भवद्यािय बन्द हुने : (१) नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार तथा नगरपाभलकाले सावयिभनक भबदा तोकेको भदन 

भवद्यालय बन्द हुने छ ।  

 (२) एक िैभक्षक सत्रमा भहउाँद ेभबदा वा वषे भबदा वा दवैु गरी पैंतालीस भदन भवद्यालय बन्द रहने छ । तर भविेष 

 पररभस्थभत (महामारी, दवैी प्रकोप, राभष्ट्ट्रय सङ्कट) को कारण भनयभमत पठनपाठनमा बािा उत्पन्न हुन गइय 

 पाठ्यिमले भनिायरण गरेको न्यनूतम भदन पठनपाठन हुने सभुनभितता हुन नसक्ने दभेखएमा नगरपाभलकाले 

 भहउाँद ेवा वषे भवदा कटौती गरी पठनपाठन सञ्चालन गनय लगाउन सक्ने छ । 

 (३) उपभनयम (२) को अभिनमा रही व्यवस्थापन सभमभतले एक िैभक्षक सत्रमा पााँच भदनसम्म स्थानीय भबदा 

 भदई भवद्यालय बन्द गनय सक्न े छ । यसरी भवद्यालय बन्द गनुयपदाय सोको िानकारी नगरपाभलका भिक्षा 

 िाखालाइय भदनपुने छ । 

 (४) उपभनयम (१) र (२) मा लेभखएदभेख बाहके अन्य भदन भवद्यालय बन्द गरेमा प्रिानाध्यापकलाई भविागीय 

 कारबाही गररने छ । 

 

पररच्छेद – ९ 

भबदा तथा काजसभबन्धी व्यवस्था 

३३. भिक्षकिे पाउने भबदा : (१) सङ्घीय काननुमा अन्य व्यवस्था िएमा सोहीअनसुार हुने गरी भिक्षकले दहेाय 

बमोभिमका भबदाहरू पाउने छ : 

 (क) िैपरी आउने भबदा वषयिररमा छ भदन, 

 (ख) पवय भबदा वषयिररमा छ भदन, 

 (ग) भबरामी भबदा वषयिररमा बाह्र भदन,  

 (घ) सतु्केरी भबदा सतु्केरीको अभघपभछ गरी अन्ठानधबे भदन,  

 (ङ) प्रसभुत स्याहार भबदा पन्र भदन, 

 (च) भकररया भबदा पन्र भदन,  

 (छ) असािारण भबदा एकपटकमा एक वषयमा नबढाइ नोकरीको तमाम अवभिमा बढीमा तीन वषय,

   

 (ि) अध्ययन भबदा नोकरीको तमाम अवभिमा एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीन वषय । 

 (झ)  बेतलबी भबदा बढीमा पााँच वषय, 

 (२) िैपरी आउने भबदा र पवय भबदा आिा भदन पभन भलन सभकने छ । यस्तो भबदा सभञ्चत हुने छैन ।  

 (३) भिक्षकले भबरामी भबदा सभञ्चत गनय सक्ने छ । भिक्षकले प्रत्येक वषय त्यस्तो भबदा भिक्षा अभिकृत वा नगर 

 भिक्षा  अभिकारीबाट प्रमाभणत गराइ राख्नपुने छ ।  
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 (४) कुनै परुुष भिक्षकको पत्नी सतु्केरी हुने िएमा त्यस्तो भिक्षकले सतु्केरीको अभघ वा पभछ गरी सतु्केरी 

 स्याहार भबदा पाउने छ । तर यस्तो भवदा दइुय पटकिन्दा बढी भलन पाइने छैन । 

 (५)  भिक्षकले आफैं  भकररया बस्नपुरेमा भकररया भबदा पाउने छ । मभहला भिक्षकको पभतले भकररया बस्नपुरेमा 

 त्यस्तो  मभहला भिक्षकले पभन भकररया भबदा पाउने छ । 

३४. भबदा भदने अभधकारी : (१) प्रिानाध्यापकको भबदा व्यवस्थापन सभमभतको अध्यक्षले र भिक्षकको भबदा 

प्रिानाध्यापकले भदने छ। 

तर, 

 एकपटकमा तीन भदनमा नबढाइ पवय वा िैपरी आउने भबदा प्रिानाध्यापक आफैले भलन सक्ने छ । सोिन्दा बढी पवय 

वा िैपरी आउने भबदा भलनपुरेमा प्रिानाध्यापकले व्यवस्थापन सभमभतको अध्यक्षलाई िानकारी भदनपुने छ । 

 (२) उपभनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन भिक्षकको असािारण भबदा, बेतलबी भबदा र 

 अध्ययन भबदा स्वीकृभत सम्बन्िी व्यवस्था सङ्घीय काननुमा तोकेबमोभिम हुने छ । 

३५. भबदा नभिएको भदन सेवा अवभधमा गणना नहुने : भिक्षकले भबदा नभलई भवद्यालयमा अनपुभस्थत िएको भदन 

भनिको सेवा अवभिमा गणना हुने छैन । यसरी गयल िएको अवभिको गयल कट्टी गरी सो अवभिको हुन आउन े

रकम प्रिानाध्यापकले तलब कट्टी गनुयपने छ । 

३६. भबदा सहुभियत मात्र हुने : भबदा अभिकारको कुरा निएर सहुभलयत मात्र हुने छ । 

३७. काज तथा दैभनक भ्रमण ित्ता : (१) भवद्यालय वा अध्यापन सम्बन्िी कामका लाभग नगरपाभलकाको 

आदिेानसुार कुनै सिा, सम्मेलन वा सेभमनारमा खभटने भिक्षकले सोही आदिेमा तोभकएको अवभिसम्मका लाभग 

काि र तोभकए बमोभिमको दभैनक भ्रमण ित्ता पाउने छ । 

 (२) भवद्यालयको कामका लाभग भिक्षकले प्रिानाध्यापकको र प्रिानाध्यापकले व्यवस्थापन सभमभतको 

 अध्यक्षको अनमुभत भलई कािमा िान सक्ने छ । 

 (३) कुनै भवद्यालयमा भवद्याथी सङ्ख्याको अनपुातमा भिक्षक दरबन्दी बढी िएमा नगर भिक्षा सभमभतले त्यस्तो 

 दरबन्दीलाई भिक्षा सभमभतको पलु दरबन्दीमा राखी भवद्याथी सङ्ख्याको अनपुातमा भिक्षक दरबन्दी कम 

 रहकेो िनुसकैु भवद्यालयमा कािमा खटाउन सक्ने छ । 

३८. यस पररच्छेदको व्यवस्था िागु नहुने: यस पररच्छेदमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन संस्थागत 

भवद्यालयको भिक्षक, करार भिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी सामदुाभयक भवद्यालयमा भनयिु गरेको 

भिक्षकको सम्बन्िमा यस पररच्छेदको सतु्केरी भबदा र भकररया भबदा बाहकेको अन्य व्यवस्था लाग ु हुने छैन । 

त्यस्ता भिक्षकले भवद्यालयद्वारा तोकेबमोभिम वा करार सम्झौतामा उल्लेख िएबमोभिम भबदाको सभुविा पाउने 

छन ्। 

पररच्छेद – १० 

भिक्षक तथा भवद्याथीको आचारसंभहता 

 

३९. भिक्षकिे पािन गनुनपने आचारसंभहता : (१) भिक्षकले देहाय बमोभिमको आचारसंभहता पालन गनुयपने छ : 

  (क) आफूलाई खटाएको ठाउाँमा गई तोभकएको काम गनुयपने,  
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(ख) भनिायररत समयमा भनयभमतरूपले भवद्यालयमा आए गएको समय िनाइ हाभिर हुनपुने र पभहले 

भबदाको अनमुभत नभलई भवद्यालयमा अनपुभस्थत हुन ुनहुने, 

(ग) आफ्नो सेवा सम्बन्िी कुरामा मतलब साध्य गने मनसायले कसैमाभथ पभन कुनै रािनैभतक वा 

अवाञ्छनीय प्रिाव पानय वा प्रिाव पाने प्रयत्न गनुय नहुने, 

(घ) नेपाल सरकार र नेपाली िनताको पारस्पररक सम्बन्िमा वा कुनै भवदिेी राष्ट्ट्रसाँगको सम्बन्िमा 

खलल पनय सक्ने गरी आफ्नो वास्तभवक वा काल्पभनक नामबाट वा बेनामी कुन ैलेख प्रकाभित 

गनय वा प्रेसलाई कुनै खबर भदन वा रेभियो वा टेभलभििन, सामाभिक सञ्िाल आभदिस्ता सचूना 

माध्यमद्वारा िाषण प्रसाररत गनय वा कुनै सावयिभनक िाषण भदन वा विव्य प्रकाभित गनय नहुने, 

  (ङ) भवद्याथीलाई योग्य नागररक बनाउने उद्दशे्य भलई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मखु्य लक्ष्य 

  सम्झनपुने, 

  (च) आज्ञाकाररता, अनुिासन, सद ्िावना, सहयोग, सदाचार, सहानिुभूत, िैयय र सच्चररत्रतालाई 

  प्रोत्साहन भदनपुने, 

  (छ) कुनै िाषा, सम्प्रदाय तथा िमयभवरोिी िावना भिक्षक तथा भवद्याथीवगयमा फैलाउन नहुने, 

(ि) सामदुाभयक भवद्यालयका भिक्षकले व्यवस्थापन सभमभत र नगर भिक्षा अभिकारीको स्वीकृभत 

नभलई आफू हाल रहकेो भवद्यालय बाभहर काम गनय नहुने, 

  (झ) भवद्यालय वा िैभक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा राभष्ट्ट्रय िावना िागतृ गरी दिेमा िावनात्मक एकता 

  ल्याउन काम गनुयपने, 

(ञ) नेपालको सावयिौमसत्ता र अखण्ितामा आाँच आउने गरी दिेको िाभन्त, सरुक्षा, वैदभेिक 

सम्बन्ि र सावयिभनक मयायदा तथा अदालतको अवहलेना हुने वा कुनै पभन कायायलय वा 

अभिकृतको काननुद्वारा भनिायररत कतयव्य परूा गनयमा बािा भवरोि हुने गरी प्रदियन, हि्ताल, 

थनुछेक तथा घेराउ गनय नहुने,  

  (ट)  भवद्याथीलाई िारीररक वा मानभसक यातना भदन नहुने, 

  (ठ) रािनीभतक दलसम्बद्ध गभतभवभिहरूमा सहिागी हुन नहुने, 

  (ि) कुनै एक भवद्यालयमा काययरत भिक्षक अको  भवद्यालयको  भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतमा बस्न 

  नहुने । 

(२) उपभनयम (१) बमोभिमको आचारसंभहताको पालन िए निएको अभिलेख भिक्षकहरूको हकमा 

प्रिानाध्यापकले  र प्रिानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन सभमभतले राख्नपुने छ  र आचारसंभहता पालना 

निएको िए त्यसको भववरण नगरपाभलका भिक्षा िाखामा पठाउनपुने छ । 

४०. भवद्याथीिे पािन गनुनपने आचारसंभहता : भवद्याथीहरूले दहेायबमोभिमको आचारसंभहता पालन गनुयपने छ : 

 (क) भिक्षकको आज्ञापालन र आदर गनुयपने, 

 (ख) भवद्यालयमा वा बाभहर िहााँसुकै अनिुासनमा रहनपुने, 

 (ग) राभष्ट्ट्रयता, िाषा र संस्कृभतको उत्थानको भनभमत्त सिै ाँ  प्रयत्निील रहनपुने, 

 (घ) भवद्यालयले आयोिना गरेको काययिममा सभिय रूपमा िाग भलनपुने, 

 (ङ) सबैसाँग भिष्ट व्यवहार गनुयपने, 



 

खण्ड 5)  संख्या 2 स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७8/०2/05 

 

 

16 
 

 (च) व्यवस्थापन सभमभतले भनिायरण गरेका अन्य आचारसंभहता पालना गनुयपने । 

 

पररच्छेद– ११ 

भवद्याियिाई भदइने अनुदान, भवद्याियको बजेट, आयव्ययको िेखा तथा अन्य व्यवस्था 

४१. भवद्याियिाई अनुदान भदने : (१) नगरपाभलकाले सामदुाभयक भवद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

तोभकए बमोभिम भवद्यलायको खातामा पठाउन ेछ । 

 (२) नगरपाभलकाले भवद्यालयबाट तयार गररएको वाभषयक बिेट समेतलाई अध्ययन गरी भवद्यालयलाई 

 दहेायका आिारमा अनदुान बााँिफााँि गने छ : 

  (क) भवद्यालयको भवद्याथी सङ्ख्या, 

  (ख) भवद्यालयको भिक्षक सङ्ख्या, 

  (ग) भवद्यालयको परीक्षाको पररणाम, 

  (घ) भवद्यालयको आभथयक तथा िौभतक अवस्था, 

  (ङ) भवद्यालयको आवश्यकता । 

४२. सभबभन्धत काममा खचन गनुनपने : भवद्यालयले प्राप्त रकम िनु कामका लाभग खचय गनय भनकासा िएको हो सोही 

काममा मात्र खचय गनुयपने छ । भवद्यालयले तोभकएको िीषयकमा रकम खचय नगरेमा नगर भिक्षा सभमभतले 

भवद्यालयको अनदुानको िुनसुकै रकमबाट असलु गरी प्रिानाध्यापकलाइय भविागीय कारवाही गररने छ । 

४३. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुनपने : (१) भवद्यालयले भवद्यालयको िवन, फभनयचर र अन्य काययको 

लाभग स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुयपने छ । 

 (२) उपभनयम (१) बमोभिम काययका लाभग रकम नपगु्ने िएमा नगरपाभलकाले स्थानीय िनसहयोगलाई 

 प्रोत्साहन गने गरी सामदुाभयक भवद्यालयलाई आवश्यक रकम अनदुान भदन  सक्ने छ । 

४४. बजेट तयार गने : प्रिानाध्यापकले प्रत्येक वषय आगामी वषयको बिेट तयार गरी व्यवस्थापन सभमभतबाट स्वीकृत 

गराइ त्यसको एक प्रभत नगरपाभलकाको भिक्षा िाखा र विा भिक्षा सभमभतमा समयमा नै पठाउनपुने छ । 

४५.  भवद्यािय कोषको सञ्चािन : (१) भवद्यालयले भवद्यालय कोषमा िम्मा िएको रकम व्यवस्थापन सभमभतको 

भनणयय बमोभिम खचय गनुयपने छ । 

 (२) भवद्यालय कोषको भहसाब-भकताब राख्ने काम प्रिानाध्यापक र लेखासम्बन्िी काम गने व्यभिको हुने छ । 

 (३) भवद्यालयको कायय सञ्चालनका लाभग भवद्यालय कोषको रकम नभिकैको कुनै बैंकमा खाता खोली िम्मा 

 गनय सभकने छ । 

 (४) भवद्यालयको सम्पणूय खचय भवद्यालय कोषमा िम्मा िएको रकमबाट बेहोररने छ । 

४६. भवद्याियको आयव्ययको िेखा : (१) सबै भकभसमका भवद्यालयल ेभवद्यालयको आयव्ययको लेखा प्रचभलत 

काननुले तोकेको ढााँचामा राख्नपुने छ । 

 (२) भवद्यालयको आयव्ययको लेखा भबल िरपाई लगायत आवश्यक कागिात राख्ने काम भवद्यालयको रकम 

 खचय गनय अभिकारप्राप्त अभिकारीको हुने छ । 

 (३) उपभनयम (२) बमोभिम कागि प्रमाभणत गराइराख्ने, राख्न लगाउने भिम्मेवारी प्रिानाध्यापकको हुने छ । 
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 (४) उपभनयम (१) बमोभिमको आयव्ययको लेखा राख्दा भवद्यालयको काम कारबाहीको वास्तभवक भस्थभत 

 थाहा हुने गरी मालसामानहरूको खररदभबिी र भवद्यालयको नगदी भिन्सी, िायिेथा दाभयत्व 

 आभदको भवस्ततृ भववरण स्पष्ट रूपले खोलेको हुनपुने छ । 

 (५) भवद्यालयको नगदी, भिन्सी, िायिेथामा कुनै भकभसमको भहनाभमना, हाभन-नोक्सानी वा लापरबाही हुन 

 नपाउने गरी सरुभक्षत राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दाभयत्व प्रिानाध्यापकको हुने छ । 

 (६) प्रिानाध्यापकले भवद्यालयको आयव्ययको प्रभतवेदन नगरपाभलकाले तोकेको अवभिभित्र भिक्षा िाखामा 

 पठाउनपुने छ । 

४७. िेखा परीक्षण गराउने : (१) व्यवस्थापन सभमभतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकले प्रत्येक वषय नगर भिक्षा 

अभिकारीबाट भनयिु लेखा परीक्षकबाट भवद्यालयको लेखा परीक्षण गराउनपुने छ । 

 (२) लेखा परीक्षणको भसलभसलामा प्रिानाध्यापकले भवद्यालयको आयव्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले 

 मागेको बखत  िााँच्न भदनपुने छ र भनिले कैभफयत तलब गरेको कुराको यथाथय िबाफसमेत 

 सरोकारवालालाई भदनपुने छ । 

 (३) भवद्यालयको आयव्ययको लेखा नगरपाभलकाबाट खटाइएको कमयचारीले िनुसकैु बखत िााँचबझु गनय 

 सक्ने छ । यसरी  िााँचबझु गदाय खटी आएको कमयचारीले माग गरेको भववरण दखेाउन ुप्रिानाध्यापकको 

 कतयव्य हुने छ ।  

 (४) यस भनयम बमोभिम लेखा परीक्षकले भवद्यालयको लेखा परीक्षण गने भसलभसलामा अन्य कुराका 

 अभतररिभवद्यालयको आम्दानी र खचयका बारेमा भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतका 

 पदाभिकारीहरूसाँग छलफल गरी आफ्नो प्रभतवेदन तयार गनुय पने छ । 

 (५) प्रिानाध्यापकले लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रभतवेदन भिक्षक तथा अभििावकको िेला गराई सावयिभनक 

 गरी त्यस्तो प्रभतवेदन र वासलात भनयभमत रूपमा नगरपाभलकाको भिक्षा िाखामा पठाउन ुपने छ । 

 (६) लेखापरीक्षकले भवद्यालयको लेखा परीक्षण गररसकेपभछ देहायका कुराहरू खुलाइ सोसम्बन्िी प्रभतवेदन 

 तयार गरी व्यवस्थापन सभमभत र नगर भिक्षा िाखामा एक-एक प्रभत पठाउनपुने छ :  

  (क) सोिनी र कैभफयत िएका कुराको िबाफ यथािीघ्र िए निएको, 

  (ख) पेि िएको आयव्ययको भहसाब रीतपवूयक िए निएको, 

  (ग) आयव्ययको स्रेस्ता काननुबमोभिम राखे नराखेको, 

  (घ) भवद्यालयको आयव्ययको लेखा यथाथय रूपमा दभेखने गरी वासलात दरुूस्त िए निएको, 

  (ङ) कुनै भिक्षक वा कमयचारीले काननुभवपरीत कामकाि वा बेभहसाब गरे नगरेको, 

        (च) भवद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद िए निएको, 

       (छ) लेखा परीक्षकले मनाभसब र आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा । 

४८. बरबुझारथ गने : (१) भवद्यालयको नगदी, भिन्सी मालसामानको लगत, स्रेस्ता राख्ने भिम्मा भलएको भिक्षक 

सरुवा वा अन्य कारणबाट भवद्यालय छोिी िााँदा आफ्नो भिम्मा रहकेो नगदी, भिन्सी मालसामानको बरबझुारथ 

सामान्यतया पन्र भदनभित्र भवद्यालयमा गनुयपने छ । 

 (२) उपभनयम (१) बमोभिम बरबुझारथ नगने भिक्षकलाई भनिले पाउने तलब रोक्का गरी असलुउपर वा 

 सोििनाय गररने छ । 
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पररच्छेद-१२ 

छात्रवृभत्त सभबन्धी व्यवस्था 

४९. छात्रवृभत्तको व्यवस्था गनुनपने : (१) सामदुाभयक भवद्यालयले िैभक्षक सत्र सरुु िएको दइुय मभहनाभित्र भवद्यालयमा 

नगरपाभलका र अन्य स्रोतमाफय त प्राप्त िएको छात्रवभृत्त रकम भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतको भनणयय गराइ 

सावयिभनक समारोहको आयोिना गरी भवतरण गनुयपने छ । 

 (२) उपभनयम (१) बमोभिम छात्रवभृत्त पाएका भवद्याथीहरूको नामनामेसी भववरण भवद्यालयको सचूना पाटीमा 

 टााँस गरी सावयिभनक गराउनपुने छ । 

 (३) संस्थागत भवद्यालयले ऐनले तोके बमोभिमको सङ्ख्यामा नघटाइ गरीब, अपाङ्ग, मभहला, दभलत र 

 िनिाभत भवद्याथीलाई छात्रवभृत्त उपलधि गराउनपुने छ ।  

(४) उपभनयम (३) बमोभिम छात्रवभृत्त उपलधि गराउन ुअभघ भवद्यालयले त्यस्तो छात्रवभृत्तका लाभग भनवेदन 

भदन भवद्यालयमा सचूना प्रकािन गरी ऐनले तोके बमोभिमको सभमभतले प्राप्त भनवेदनको छानभवन गरी 

त्यस्तो छात्रवभृत्त पाउने भवद्याथीहरूको छनौट गने छ ।  

५०. नगरपाभिकािे छात्रवृभत्तको व्यवस्था गनन सक्ने : (१) नगरपाभलकाले गरीव तथा िेहने्दार भवद्याथीहरूमा 

प्राभवभिक तथा व्यावसाभयक भिक्षाको पहुाँच अभिवभृद्दका लाभग छात्रवभृत्तको आवश्यक व्यवस्था गनय सक्ने छ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोभिमको छात्रवभृत्त भवतरण गनय नगर भिक्षा िाखाले छात्रवभृत्तका लाभग भवषय र दहेायका 

आिार वा मापदण्ि भकटान गरी भवद्याथीको भनवेदन आह् वान गनुयपने छ । 

  (क)   भिमाद नगरपाभलका भित्र स्थायी बसोबास, 

  (ख)   अभत भवपन्न तथा िेहने्दार/दभलत/िनिाभत/मभहला 

   (ग)   नेपाल सरकार भिक्षा भवज्ञान तथा प्रभवभि मन्त्रालय, भवश्वभवद्यालय तथा भिक्षण संस्थाले तोकेको 

न्यनूतम मापदण्ि परूा गरेको, 

  (घ)  सामदुाभयक भवद्यालयबाट एसईई उत्तीणय गरेको, 

५१.  छात्रवृभत्त छनौट तथा भसफाररस सभमभत : (१) भनयम ५० बमोभिमको छात्रवभृत्त भवतरण गने प्रयोिनका लाभग 

नगरपाभलकालाई भसफाररस गनय दहेाय बमोभिमको छात्रवभृत्त छनौट तथा भसफाररस सभमभत रहने छ :-  

  (क)  नगर प्रमखु      – अध्यक्ष 

  (ख) नगर उपप्रमखु      – सदस्य 

  (ग) प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत     – सदस्य 

  (घ) नगर प्रमखुद्धारा मनोभनत एक िना भिक्षा भविेषज्ञ   – सदस्य 

  (ङ) भिक्षा िाखा प्रमखु      – सदस्य सभचव 
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 (२)  सभमभतको वैठकमा सभमभतले आवश्यकता अनुसार कुनै भविेषज्ञलाई सो सभमभतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 

 सक्ने छ । 

 (३)  उपभनयम (१) बमोभिम मनोनीत सदस्यको पदावभि दईु वषयको हुने छ । 

 (४)  छात्रवभृत्त भनिायरण तथा भसफाररस सभमभतको बैठक तथा छात्रवभृत्त छनौटको प्रभिया सो सभमभत आफैं ले 

 भनिायरण गरी छात्रवभृत्तका लाभग भवद्याथीको छनौटका लाभग भसफाररस गने छ । 

पररच्छेद– १३ 

भवद्याियको सभपभत्त संरक्षण सभबन्धी व्यवस्था 

५२. भवद्याियको सभपभत्तको सरुक्षा :  (१) भवद्यालयको नाममा रहकेो सम्पभत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दाभयत्व 

व्यवस्थापन सभमभत र प्रिानाध्यापकको हुने छ । 

(२) सामदुाभयक भवद्यालयको नाममा रहकेो सम्पभत्तको व्यवस्थापन र संरक्षण गनयका लाभग नगरस्तरीय एक 

भवद्यालय सम्पभत्त संरक्षण सभमभत रहने छ :- 

 (क) नगर प्रमखु        – अध्यक्ष 

 (ख) नगर उपप्रमखु        – सदस्य 

 (ग) प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत       – सदस्य  

 (घ) नगरपाभलका काययपाभलकाको भिक्षा हनेे संयोिक एक िना   – सदस्य 

 (ङ) भवद्यालयका दाताहरूमध्येबाट नगर भिक्षा सभमभतले मनोनीत गरेको एक िना – सदस्य 

 (च) नगर भिक्षा अभिकारी      –सदस्य–सभचव 

  (३)  उपभनयम (२) बमोभिम मनोनीत सदस्यको पदावभि दईु वषयको हुने छ । 

  (४)  उपभनयम (२) बमोभिम गभठत सभमभतको बैठकसम्बन्िी काययभवभि सो सभमभत आफैं ले भनिायरण  

  गरेबमोभिम हुने छ । 

५३.  भवद्यािय सभपभत संरक्षण सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार :- भवद्यालय सम्पभत्त संरक्षण सभमभतको काम, 

 कतयव्य र अभिकार दहेाय बमोभिम हुने छ : 

  (क) भवद्यालयको नाममा प्राप्त िई दताय हुन बााँकी रहकेो िग्गा दताय गने व्यवस्था भमलाउने, 

  (ख) भवद्यालयको नाममा रहकेो सम्पभत्तलाई अभिकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गनय व्यवस्थापन सभमभतलाई 

  भनदिेन भदने, 

  (ग) भवद्यालयको नाममा रहकेो िग्गाको आयस्ता असलु उपर गने व्यवस्था भमलाउने, 

  (घ) भवद्यालयको सम्पभत्त कसैबाट हानी-नोक्सानी हुन गएमा सो िराउने व्यवस्था गने, 

  (ङ) भवद्यालयको भवकास गने काममा बाहके भवद्यालयको नाममा दताय िएका िग्गा वा अन्य सम्पभत्त  

  बेचभबखन गनय नभदने,  

  (च) भवद्यालयको िग्गा संरक्षण गनय प्रिानाध्यापकलाई सहयोग गने । 
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५४.  भवद्याियको नामको जग्गा भबिी गनन वा भधतो रा्न नहुनेेः (१)भवद्यालयको नामको िग्गा भबिी वा भितो 

 राख्न पाइने छैन ।  

(२) उपभनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन दहेायका अवस्थामा भवद्यालयको नाममा रहकेो 

िग्गा भबिी वा भितो राख्न सभकने छ :- 

(क) सामदुाभयक भवद्यालयले भवद्यालयको िौभतक पवूायिार भवकासका लाभग पच्चीस प्रभतितसम्म 

िग्गा व्यवस्थापन सभमभत, भनयम ४९ बमोभिमको सभमभत र नगर काययपाभलकाको भसफाररसका 

आिारमा भिक्षा भवज्ञान तथा प्रभवभि मन्त्रालयको स्वीकृभत भलई बढाबढद्वारा भबिी गनय,   

(ख) संस्थागत भवद्यालयको िौभतक पवूायिार भवकासका लाभग व्यवस्थापन सभमभतको भसफाररसमा 

कम्पनीको सञ्चालन वा िैभक्षक गठुीका गभुठयारको स्वीकृभत भलई कुनै बैंक वा भवत्तीय संस्थामा 

भितो राख्न वा पचास प्रभतितसम्म िग्गा बढाबढद्वारा भबिी गनय ।  

(३) भवद्यालयको िौभतक पवूायिार भवकासका लाभग उपभनयम (२) मा लेभखएदभेख बढी िग्गा भबिी गनुयपरेमा 

संस्थागत भवद्यालयले व्यवस्थापन सभमभत र कम्पनी सञ्चालक वा िैभक्षक गठुीका गभुठयारको 

भसफाररसमा नगर काययपाभलकाको स्वीकृभत भलनपुने छ ।  

५५.  भवद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनन नहुने : (१) भवद्यालयको नाममा रहकेो िग्गा सट्टापट्टा गनय पाइने छैन । 

(२)  उपभनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेभखएको िए तापभन भवद्यालयको कम्पाउण्ि वा खेल मैदानसाँग 

िोभिएको िग्गासाँग कुनै िग्गा सट्टापट्टा गनुयपने िएमा सामदुाभयक भवद्यालयको  िए नगरस्तरीय सम्पभत्त 

संरक्षण सभमभत, व्यवस्थापन सभमभत र नगर कायायपाभलकाको भसफाररसमा र संस्थागत भवद्यालयको िए 

सम्बभन्ित गठुीयार वा कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापन सभमभत र नगरस्तरीय सम्पभत्त संरक्षण सभमभतको 

भसफाररसमा नगर काययपाभलकाको स्वीकृभत भलई सट्टापट्टा गनय सभकने छ । 

पररच्छेद- १४ 

भवभवध 

५६.  भवद्याियमा िैभक्षक योजना बनाउने- (१) भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतले भवद्यालयको भवकासका लाभग 

भवद्यालय सिुार योिना बनाइ लाग ुगनुयपदयछ ।  

 (२)  भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभतले बनाएको भवद्यालय सिुार योिना अनसुार प्रिानाध्यापकले वाभषयक 

 काययिम कायायन्वयन योिना बनाइ लाग ुगनुयपने छ ।  

 (३)  प्रत्येक भिक्षकले आफुले भिक्षण गने कक्षा र भवषयको वाभषयक िैक्षभणक योिनाका अभतररि भिक्षण 

 सिुार योिना बनाइ सोही अनसुार भिक्षण  गनुयपने छ । उि योिना अनसुार भिक्षण काययमा िएको 

 प्रगभतबारे प्रिानाध्यापकल ेसमय समयमा अनगुमन गनुयपदयछ ।  

 (४)  प्रत्येक भिक्षकले आफुले भिक्षण गने कक्षा र भवषयको तयारी गरी दभैनक पाठयोिना बनाइ भिक्षण 

 गनुयपदयछ ।  
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 (५) नगर भिक्षा अभिकारी, नगर भिक्षा अभिकृत तथा नगर स्रोत व्यभिबाट समय समयमा समग्र भवद्यालयको 

 वा भिक्षकको कक्षा सपुरीवेक्षण गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गनुयपदयछ । 

५७.  कायन सभझौता करार गने : (१) प्रत्येक भवद्यालयका प्रिानाध्यापकल े भवद्यालय व्यवस्थापन सभमभत र 

नगरपाभलका समक्ष आफुले भवद्यालयको भवकासका लाभग गने कामहरु उल्लेख गरी कायय सम्पादन करार गनुयपने छ 

। काययसम्पादन करार अनसुारका काययहरूको कायय प्रगभतको भनयभमत रूपमा मूल्याङ्कन गरी प्रिानाध्यापकलाइय 

परुस्कार, प्रिंसा एवम ्आवश्यकता अनसुार दण्िको समेत व्यवस्था गररने छ ।  

 (२)  प्रत्येक भवद्यालयका प्रिानाध्यापक समक्ष भिक्षकले आफुले पढाउने कक्षा र भवषयमा भवद्याथीहरूको 

 िैभक्षक  उपलधिी वभृद्ध गने योिना सभहतको कायय सम्झौता गनुयपने छ । उि सम्झौताका आिारमा नै 

 भवद्यालयले भिक्षकको काययसम्पादन मलू्याङ्कन गने छ ।  

५८. वाभषनक भववरण पेि गने : (१) प्रत्येक भवद्यालयले बैिाख मभहनाभित्र गत िैभक्षक सत्रका तपभसलका 

भववरणहरू नगरपाभलकाको भिक्षा िाखामा पेि गनुयपने छ ।  

 (क) िैभक्षक सत्रमा िम्मा भवद्यालय खलेुको भदन र पढाइ िएको भदन ।  

 (ख) िैभक्षक सत्रको भवद्याथी भववरण ।  

 (ग) भवद्याथीको िैभक्षक उपलभधि भववरण । 

 (घ) भिक्षकहरूको हाभिरी र भबदाको भववरण ।  

 (ङ) भवद्यालयको वाभषयक आयव्ययको भववरण ।   

५९.  नगरपाभिकाको िैभक्षक पात्रो : (१) नगरपाभलकाको भिक्षा िाखाले प्रत्येक िैभक्षक सत्रको सरुुमा 

नगरपाभलकाको िैभक्षक पात्रो तयार गने छ ।  

 (२)  उपभनयम (१) बमोभिम तयार िएको िैभक्षक पात्रोमा नगरस्तरीय िैभक्षक काययिमहरुका साथै भवद्यालय 

 खलु्ने र  भवदाका भदनहरू उल्लेख हुनपुदयछ ।  
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अनुसूची- १ 

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बनधित ) 

भवद्यािय खोपने अनुमभतका िाभग भदइने भनवेदन 

श्रीमान ्नगर भिक्षा अभिकारी ज्य,ु  

भिमाद नगर काययपाभलकाको कायायलय 

भिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखा 

भिमाद, तनहुाँ ।  

               भवषय: भवद्यालय खोल्ने अनमुभत सम्बन्िमा  ।   

िैभक्षक सत्र ........................................दभेख ..........................तहको भवद्यालय खोल्न चाहकेोले अनमुभतको 

लाभग दहेायका भववरणहरु खुलाई यो भनवेदन पेि गरेको छु ।  

क) प्रस्ताभवत भवद्यालयको : 

१. नाम:  

२: ठेगाना:  भिमाद नगरपाभलका विा नं. .................गाउाँ/टोल..................................... फोन नं. 

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

३. भकभसम    (१) सामदुाभयक                      (२) संस्थागत           अ) िैभक्षक गठुी          आ)  सहकारी 

४.अनमुभत भलन चाहकेो तह  र सञ्चालन गने कक्षा:  

५. िभवष्ट्यमा सञ्चालन गनय चाहकेो तह र कक्षा:  

ख) प्रस्ताभवत भवद्यालयको लाभग परुा गररएको िौभतक पवुायिार:  

१. िवनको : 

सङ्ख्या :                  कच्ची/ पक्की / अिय पक्की               आफ्नै / बहालमा /सावयिभनक 

२. कोठाको भववरण  

कोठाको 

सङ्ख्या 

लम्बाइ चौिाइ उचाइ झ्याल 

ढोकाको 

अवस्था 

प्रकाि र 

बत्तीको 

अवस्था 

प्रयोिन कैभफयत 

        

 

 

 

३. फभनयचरको सङ्ख्या: 
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१. िेस्क :             २. बेन्च :           ३. टेबलु :           ४. दराि:         ५. कुसी :        ६.   अन्य:  

४. खेलकुद मैदानको अवस्था र िग्गा  (रोपनीमा) : 

५. िौचालयको सङ्ख्या:  

(१)   छात्रले प्रयोग गने :                                                (२) छात्राले प्रयोग गने :   

६. खानेपानीको अवस्था:  

७. पसु्तकालय: छ/छैन         पसु्तक सङ्ख्या: 

८. प्रयोगिाला: छ/छैन                  सामग्रीको अवस्था : राम्रो/सामान्य/कमिोर 

९. सवारी सािनको भववरण:  

१०.िैभक्षक सामग्रीको अवस्था:  पयायप्त/सन्तोषिक/कमिोर 

ग. भवद्याथी सङ्ख्या: ( प्रस्ताभवत )  

कक्षा           

भवद्याथी 

सङ्ख्या 

          

घ. भिक्षक सङ्ख्या ( प्रस्ताभवत ) :  

ङ) आभथयक भववरण ( प्रस्ताभवत ):  

१. अचल सम्पभत्त:                             २. चल सम्पभत्त                                 ३. वाभषयक आम्दानी  

४. आम्दानीको श्रोत:           

माभथ उल्लेभखत भववरण ठीक सााँचो छ , झटुा ठहरे काननु बमोभिम सहुाँला, बझुाउाँला ।  

                                                                                                          भनवेदकको :  

                                                                                   सही: 

                                                                                    नाम:  

                                                                                        ठेगाना:  

                                                                                       भमभत:  

संलग्न गनुयपने कागिातहरु 

१.  िैभक्षक गठुीको भविान र भनयमावलीको प्रभतभलभप 

२.  िग्गा वा  िवन िािामा भलने िए कम्तीमा पााँच वषय सम्मको लाभग घर वा िग्गा िनीले बहालमा भदने 

सम्बन्िमा िएको कबभुलयतनामा पत्र ।  

३.  प्रस्ताभवत भवद्यालयको क्षेत्रको िैभक्षक नक्सा ।  

४.  सम्बभन्ित विा भिक्षा सभमभतको भसफाररस । 
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अनुसूची -२ 

(भनयम १६ को उपभनयम (१) साँग सम्बभन्ित) 

भििु भवकास केन्र/प्रारभभिक बािभवकास केन्र /पूवन प्राथभमक भवद्यािय/ मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चािनका 

िाभग भदने भनवेदन 

 

श्रीमान ्नगर भिक्षा अभिकारी ज्य,ु  

भिमाद नगर काययपाभलकाको कायायलय 

भिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखा 

भिमाद, तनहुाँ ।  

 

भवषय: भिि ुभवकास केन्र/प्रारभम्िक बालभवकास केन्र /पवूय प्राथभमक भवद्यालय/ मन्टेश्वरी कक्षा 

सञ्चालन गने अनमुभत पाऊाँ  ।  

िैभक्षक सत्र ............... दभेख भिि ु भवकास केन्र/प्रारभम्िक बालभवकास केन्र /पवूय प्राथभमक भवद्यालय/ 

मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालनको अनमुभतका लाभग आवश्यक कागिातसभहत यो भनवेदन पेि गरेको छु ।  

क) प्रस्ताभवत भिि ुभवकास केन्र/प्रारभम्िक बालभवकास केन्र /पवूय प्राथभमक भवद्यालय/ मन्टेश्वरी कक्षाको  

१.  नाम:  

२. ठेगाना:.........................................नगरपाभलका विा नं.....................  गाउाँ/ 

टोल................................................ 

३. बालबाभलकाको सङ्ख्या:  

ख) केन्र सञ्चालन गने संस्था:        १.  सामदुाभयक भवद्यालय     २. संस्थागत भवद्यालय     

                                                ३.समदुाय                         ४. व्यभि 

ग) भवद्यालयले सञ्चालन गने िए भवद्यालयको नाम, ठेगाना:  

घ) प्रस्ताभवत भिि ुभवकास केन्र/प्रारभम्िक बालभवकास केन्र /पवूय प्राथभमक भवद्यालय/ मन्टेश्वरी कक्षाको िौभतक 

पवुायिार: 

१.  िवन : कच्ची/पक्की         २. कोठा सङ्ख्या :         कोठाको लम्बाइ:         चौिाइ:            

सावयिभनक/भनिी/बहाल  

ङ) फभनयचर भववरण:  

च) खेल सामग्रीको भववरण:  

छ)  िौचालयको सङ्ख्या र अवस्था: 

ि) खानेपानीको श्रोत र अवस्था:  

झ) पाठ्यसामग्रीको भववरण: 

ञ) आभथयक भववरण  

ट) आम्दानीको श्रोतको व्यवस्था:  
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ठ) अन्य भववरण िए :  

माभथ उल्लेभखत व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झटु ठहरे काननु बमोभिम सहुाँला बुझाउाँला ।  

                                                                                                      भनवेदकको  

 संलग्न कागिात                                                                               सही:  

 १. िवन खेलमैदान सम्बन्िी प्रमाण कागिात र भववरण                             नाम:  

 २. सम्बभन्ित विाको भसफाररस ।                                                         ठेगाना:  

 ३. भवद्यालयले सञ्चालन गने िए भवद्यालयको पत्र                                   भमभत:               

४. समदुायमा सञ्चालन िए संस्थाको व्यवस्थापन सभमभतको भनणयय । 

 

अनुसूची- ३ 

(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बनधित ) 

भवद्यािय खोपनका िाभग चाभहने पूवानधारहरू  

(क) कायायलय कक्ष, पसु्तकालय, प्रयोगिालाका साथै भिक्षणका लाभग कक्षा अनसुार पगु्ने न्यनूतम कक्षाकोठाको 

प्रबन्ि हुनपुने । कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ भफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने भकभसमको 

हुनपुन,े 

(ख) कक्षागत के्षत्रफल प्रभत भवद्याथी १.०० वगय भमटर िन्दा कम हुन नहुने, 

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

(घ) कक्षाकोठामा भवद्याथी सङ्ख्याको आिारमा फभनयचरको व्यवस्था हुन ुपने, 

(ङ) यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको प्रबन्ि गनुयपने, 

(च) पवूयप्राथभमक भवद्यालयमा बाहेक अन्य भवद्यालयमा छात्र छात्राको लाभग अलग अलग िौचालयको व्यवस्था 

हुनपुने र प्रत्येक थप ५० िना भवद्याथीका लाभग एक कम्पाटयमेन्ट थप हुन ुपने, 

(छ) पाठ्यिम, पाठ्यपसु्तक, भिक्षक भनदभेिका सभहतको आिारितू तहमा िए १ भवद्याथी बराबर कभम्तमा ५ 

प्रभतका दरले, माध्यभमक तहको हकमा प्रभत भवद्याथी कम्तीमा ८ प्रभतका दरले पसु्तक उपलधि िएको 

पसु्तकालय हुन ुपने, 

(ि) भिक्षण भियाकलापको लाभग आवश्यक िैभक्षक सामग्रीहरू िस्तै सेतोपाटी, नक्िा, ग्लोब, गभणतीय सामग्री 

आभद हुन ुपन,े 

(झ) सम्पणूय भवद्याथीहरू एकैसाथ उभिन सक्ने कम्पाउण्ि हुन ुपने, 

(ञ) पवूयप्राथभमक भवद्यालयमा कक्षाकोठा बाभहरका भियाकलापहरू सञ्चालन गनय पगु्ने र अन्य भवद्यालयका लाभग 

िभलबल खेल्न भमल्ने सम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्रीको व्यवस्था हुन ुपने, 

(ट) पाठ्यिम अनसुारको भवज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हुनपुने, 
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(ठ) भवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया दहेाय बमोभिम न्यनूतम ्भवद्याथी हुन ुपनेछ – 

• आिारितू तह (कक्षा १-८) को हकमा प्रभत कक्षा औसत – २० िना 

• माध्यभमक तह (कक्षा ९-१०) को हकमा प्रभत कक्षा औसत – २५ िना 

• माध्यभमक तह (कक्षा ११-१२) को हकमा प्रभत कक्षा औसत – २५ िना 

(ि) सामदुाभयक भवद्यालयमा कम्तीमा दहेाय बमोभिमको भिक्षकको व्यवस्था हुन ुपने : 

• पवूयप्राथभमक भवद्यालयको लाभग  – १ िना 

• आिारितू तहको १–३ कक्षाको लाभग  – २ िना  

• आिारितू तहको १–५ कक्षाको लाभग  – ३ िना  

• आिारितू तह (कक्षा ६-८) को हकमा आिारिूत तहको १–५ का कम्तीमा ३ भिक्षक दरबन्दी रही कक्षा ६-

८ का लाभग सामदुाभयक स्रोतबाट थप भिक्षक : ४ िना  

• माध्यभमक तह ९-१० का लाभग आिारितू तहका न्यनूतम दरबन्दी परूा िइय सामदुाभयक स्रोतबाट कम्तीमा 

अंग्रेिी, गभणत र भवज्ञान भवषयका थप भिक्षकः ३ िना 

• माध्यभमक तह ११-१२ का लाभग माध्यभमक तह ९-१० का स्वीकृत दरवन्दी (अनदुान कोटा समेत) कम्तीमा 

४ परूा िइय माध्यभमक तह ११-१२ का प्रत्येक भविाका लाभग थप भिक्षकः २ िना 

 तर संस्थागत भवद्यालयमा कक्षा भिक्षक अनपुात न्यनूतम १: १.२५ हुन ुपने छ । 

(ढ) भवद्यालयको स्थायी आय स्रोत हुन पने, 

(ण) भवद्यालयमा प्राथभमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुन ुपने, 

(त)  आवासीय भवद्यालयको लाभग आवास िवन हुन ुपने, 

(थ) भवद्यालयको हाता कम्पाउण्िले घेररएको हुन ुपने, 

(द) िािाको िवनमा भवद्यालय सञ्चालन गने िए कम्तीमा पााँच वषयको घर िािा सम्बन्िी सम्झौता िएको हुनपुने, 

(ि) सचूना तथा सञ्चार प्रभवभिको प्रयोग गनय आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था िएको हुनपुने । 
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अनुसूची -४ 

(भनयम ५ को उपभनयम (२) साँग सम्बभन्ित) 

भवद्यालय सञ्चालन गनय भदइने अनमुभत 

श्री.............................. 

................................। 

 

तपाईलें भवद्यालय खोल्ने सम्बन्िमा भमभत......................मा भदनिुएको भनवेदन उपर िााँचबझु गदाय भिमाद 

नगरपाभलकाको भिक्षा भनयमावली, २०७८ को अनसुचूी ३ बमोभिमको पवूायिार परूा गरेको दभेखएकोले िैभक्षक 

सत्र..................दभेख ......................... भवद्यालयको रूपमा ............................. तहको .............कक्षासम्मको 

भवद्यालय सञ्चालन गनय .................... को भमभत .............. को भनणययानसुार यो अनमुभत भदइएको छ । 

 

कायायलयको छाप  

 

अनमुभत प्रदान गने अभिकारीको : 

सही : 

नाम : 

पद : 

भमभत : 

बोिाथय : 

श्री भिक्षा भवकास तथा समन्वय इकाइ, तनहुाँ । 
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अनुसूची — ५ 

(भनयम १६ को उपभनयम (२) साँग सम्बभन्ित) 

भििभुवकास केन्र/पवूय प्राथभमक भवद्यालय/ प्रारभम्िक बाल भिक्षा कक्षा/मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गनय भदइएको 

अनमुभत 

 

श्री.............................. 

................................। 

 

तपाईलें/त्यस भवद्यालय/ संस्थाले भिि ु भवकास केन्र/पवूयप्राथभमक भवद्यालय/ प्रारभम्िक बाल भिक्षा कक्षा/मन्टेश्वरी 

कक्षा खोल्ने सम्बन्िमा यस नगरपाभलकामा भदन ु िएको भनवेदन उपर िााँचबझु गदाय भिमाद नगरपाभलकाको भिक्षा 

भनयमावली, २०७८ अनसुारको पवूायिार परूा गरेकोले िैभक्षक सत्र ............दभेख भििु भवकास केन्र/पवूयप्राथभमक 

भवद्यालय/प्रारभम्िक बाल भिक्षा कक्षा/मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गनय नगर भिक्षा सभमभतको भमभत ....................को 

भनणययअनसुार अनुमभत भदइएको छ ।  

 

कायायलयको छाप 

 

अनमुभत प्रदान गने अभिकारीको : 

सही : 

नाम : 

पद : 

भमभत : 

बोिाथय : 

श्री भिक्षा भवकास तथा समन्वय इकाइ, तनहुाँ । 
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अनुसूची–६ 

(भनयम ५ को उपभनयम (४) साँग सम्बभन्ित) 

कम्पनीअन्तगयत सञ्चाभलत भवद्यालयलाई िैभक्षक गठुीअन्तगयत सञ्चालन गनय भदइने भनवेदन 

श्रीमान ्नगर भिक्षा अभिकारी ज्य,ु  

भिमाद नगर काययपाभलकाको कायायलय 

भिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखा 

भिमाद, तनहुाँ । 

भवषयः िैभक्षक गठुी अन्तगयत भवद्यालय सञ्चालन गनय पाउाँ । 

महोदय, 

मैंले/हामीले भनम्न भवद्यालय कम्पनीअन्तगयत सञ्चालन गरेकोमा सो भवद्यालय िैभक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चालन गनय 

चाहकेोले दहेायका भववरणहरू खलुाई यो भनवेदन गरेको छु/छौं ।  

१. भवद्यालयकोः– 

(क) नामः  

(ख) ठेगानाः भिमाद नगरपाभलका विा नं .............गाउाँ/टोल ............ फोनः .................... 

२. भवद्यालय सञ्चालन िएको भमभत : 

३. भनिी वा सावयिभनक कुन िैभक्षक गठुी अन्तगयत भवद्यालय सञ्चालन गनय चाहकेो हो ? सो व्यहोरा : 

४. अन्य आवश्यक कुराहरू : 

माभथ लेभखएका भववरणहरू ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे काननू बमोभिम सहुाँला बझुाउाँला ।  

      भनवेदकको– 

      सहीः  

      नामः 

      ठेगानाः 

      भमभतः 

भनवेदन साथ संलग्न गनुयपने कागिातहरूः 

(१) कम्पनीको प्रवन्िपत्र तथा भनयमावलीको प्रभतभलभप, 

(२) िैभक्षक गठुीको रूपमा भवद्यालय सञ्चालन गनय कम्पनी रभिष्ट्ट्रारको कायायलयको सहमभतपत्र, 

(३)  कम्पनीको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन सभमभतले गरेको भनणयय,    

(४)  प्रस्ताभवत िैभक्षक गठुीको भविान, 

(५)  भनवेदकको नागररकताको प्रभतभलभप ।  
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अनुसूची–७ 

(भनयम ५ को उपभनयम (४) साँग सम्बभन्ित) 

कम्पनी अन्तगयत सञ्चाभलत भवद्यालयलाई िैभक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालन गनय भदइने स्वीकृभत 

 

श्री ...............................भवद्यालय 

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

 

त्यस भवद्यालयले भमभत .......................दभेख कम्पनी अन्तगयत सञ्चालन िएको भवद्यालयलाई  िैभक्षक  गठुी 

(सावयिभनक/भनिी) अन्तगयत सञ्चालन गने सम्बन्िमा स्वीकृभतको लाभग  भनवेदन  भदएकोमा  सो भनवेदन उपर  

िााँचबझु  गदाय ......................को भमभत............को भनणययानसुार  त्यस  भवद्यालयलाई िैभक्षक गठुी 

(सावयिभनक/भनिी) को रूपमा सञ्चालन गनय स्वीकृभत प्रदान गररएको छ । 

 

कायायलयको छाप 

       स्वीकृभत प्रदान गने अभिकारीको–  

       सही : 

       नाम : 

                              पद : 

                              भमभतः 
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अनुसूची — ८ 

(भनयम १९ को उपभनयम (१) साँग सम्बभन्ित) 

भवद्यालयमा रहने भिक्षक दरबन्दी 

भवद्यालयमा कम्तीमा दहेाय बमोभिम भिक्षक दरबन्दी रहने छन ्: 

(क)  प्रारभम्िक बालभवकास भिक्षा/पवूयप्राथभमक भवद्यालय : प्रारभम्िक बालभवकास भिक्षा/पवूयप्राथभमक 

भवद्यालयमा  एक िना भिक्षक 

(ख)  आिारितू भवद्यालयमा :  

१. १ कक्षादभेख ३ कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा कम्तीमा दइुय िना भिक्षक, 

२. १ कक्षादभेख ५ कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा २० िनासम्म भवद्याथी िएमा कम्तीमा दइुय 

िना, २० दभेख ३० िनासम्म भवद्याथी िएमा कम्तीमा तीन िना र सो िन्दा बढी भवद्याथी िएमा 

कम्तीमा चार िना भिक्षक, 

३. ६ कक्षादभेख ८ कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा भनम्नमाध्यभमक तहको चार िना भिक्षक, 

४. १ कक्षादभेख ८ कक्षा सञ्चालन िएको भवद्यालयमा दहेायबमोभिमका कम्तीमा सातिना भिक्षक, 

(१) अंग्रेिी  मलू भवषय भलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(२) भवज्ञान वा गभणत मूल भवषय भलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(३) नेपाली वा संस्कृत मलू भवषय भलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(४) सामाभिक भवषय अध्यापन गनयका लाभग प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(५) प्राथभमक तहका तीनिना । 

(ग) माध्यभमक भवद्यालयमा : 

१.  ९ कक्षा दभेख १२ कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा आठ िना भिक्षक । 

२. ६ कक्षादभेख १० कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा देहाय बमोभिमका कम्तीमा नौ िना भिक्षक : 

(१) अंग्रेिी मूल भवषय भलई स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(२) गभणत मलू भवषय भलई स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(३) भवज्ञान मूल भवषय भलई स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(४) नेपाली मलू भवषय  भलई स्नातक  वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना 

(५) सामाभिक भवषय अध्यापन गनयका लाभग स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना । 

(६) भवज्ञान वा गभणत  मलू भवषय भलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना   

(७) अंग्रेिी मूल भवषय भलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक िना   

(८) अन्य भवषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको दईु िना । 
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३. १ कक्षादभेख १० कक्षासम्म सञ्चालन िएको भवद्यालयमा खण्ि (ग) को उपखण्ि (२) बमोभिमको 

दरबन्दीमा प्राथभमक तहको कम्तीमा तीन िना भिक्षक रहने छ । 

रष्टधयः 

(१) खण्ि (ख) को उपखण्ि ४ को  िमसङ्ख्या (१) दभेख (४) सम्मका कम्तीमा एकएक िना भिक्षक भनयभुि 

निएसम्म एउटै भवषयमा एकिन्दा बढी भिक्षक भनयभुि गररने छैन । 

(२) खण्ि (ग) को उपखण्ि २ को िमसङ्ख्या (१) दभेख (७) सम्मका कम्तीमा एकएक िना भिक्षक भनयभुि 

निएसम्म एउटै भवषयमा एकिन्दा बढी भिक्षक भनयभुि गररने छैन । 

अनुसूची - ९ 

(भनयम २४ को उपभनयम (१) साँग सम्बभन्ित) 

सरुवा हुन भदइने भनवेदन 

 

श्रीमान ्नगर भिक्षा अभिकारी ज्य,ु  

भिमाद नगर काययपाभलकाको कायायलय 

भिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखा 

भिमाद, तनहुाँ । 

भवषय : सरुवा सम्बन्िमा । 

 

मलाई भनम्न भवद्यालयमा सरुवा गररभदनहुुन भनम्न भववरणहरू खलुाई भनवेदन गरेको छु । 

भिक्षकको नाम, थर : 

स्थायी ठेगाना : 

तह र श्रेणी :  

हालको भवद्यालयको नाम र ठेगाना : 

सरुवा िई िान चाहकेो भवद्यालयको नाम र ठेगाना : 

योग्यता र ताभलम : 

स्थायी भनयभुि भमभत :  

हालको भवद्यालयमा काम गरेको अवभि : 

सरुवा माग गनुयपने कारण : 
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भनवेदकको– 

सही : 

नाम : 

भवद्यालय : 

भमभत : 

१. हाल काययरत भवद्यालयको व्यवस्थापन सभमभतको सहमभत 

यस भवद्यालयका भिक्षक श्री .............................................लाई व्यवस्थापन सभमभतको भमभत .................को 

भनणययअनसुार यस भवद्यालयबाट ................... भवद्यालय .....................मा सरुवा िई िान सहमभत प्रदान गररएको 

छ । 

भवद्यालयको छाप : 

व्यवस्थापन सभमभतको अध्यक्षको  

सही : 

नाम : 

भवद्यालय : 

भमभत : 

 

२. हाल काययरत भवद्यालय रहकेो गाउाँ/नगरपाभलकाको सहमभत 

यस .............. गाउाँ/नगरपाभलका विा नं. .........भस्थत................... भवद्यालयका .......... तहका .......... भवषयका 

स्थायी भिक्षक श्री .............................................ले ................... गाउाँ/नगरपाभलकाभस्थत 

.......................भवद्यालयमा सरुवा हुनका लाभग भनवेदन पेस गनुयिएकोमा भनिलाइय यस नगरपाभलकाभस्थत 

भवद्यालयबाट अन्यत्र सरुवा िइय िान सहमभत प्रदान गररएको छ । 

नगरपाभलकाको छाप : 

           अनमुभत प्रदान गने अभिकारीको   

सही : 

नाम : 

पद : 

भमभत : 

३. सरुवा िई आउने भवद्यालयको सहमभत 
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............................ भवद्यालयका भिक्षक श्री ...................................... लाई व्यवस्थापन सभमभतको भमभत 

..................को भनणययअनसुार यस भवद्यालयमा सरुवा िई आउन सहमभत भदइएको छ । 

भवद्यालयको छाप : 

व्यवस्थापन सभमभतको अध्यक्षको  

सही : 

नाम : 

भवद्यालय : 

भमभत : 

 

अनुसूची - १० 

(भनयम २४ को उपभनयम (३) साँग सम्बभन्ित) 

रमाना पत्र 

प.सं. :          भमभत : 

च.नं. : 

 

श्री .................................भवद्यालय 

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

 

प्रस्ततु भवषयमा ...................................को च.नं. ............भमभत .......................को प्राप्त पत्रानसुार त्यस 

भवद्यालयबाट सरुवा हुनिुएका भिक्षक श्री .................................. लाई भनिको भववरण सभहतको रमाना पत्र भदई 

हाभिर हुन पठाइएको व्यहोरा अनरुोि छ । 

 

(१) भिक्षकको नाम, थर : श्री .......................   

(२) भिक्षक संकेत नं : ........................., क.सं.कोष नं.................., ना.लं.कोष नं.: ............., 

 भवमा पररचयपत्र न : ...............................  

(३) पदको भववरणः (क) तहः .................   (ख) भनयभुि भकभसम : स्थायी/अस्थायी/अनदुान कोटा     

(ग) श्रेणीः ..........................                        (घ) भवषय : ................... 

(४)  बरबझुारथ सम्बन्िी भववरण : गरेको/नगरेको   

(५)  रमाना लाग ुहुने भमभतः ..................................... 

(६)  रमाना पत्रको भमभत सम्म खचय िएका भबदाको भववरण : (क) िैपरी आउने र पवय भबदा :............                

(ख)  भवरामी भबदा : ...............  (ग) असािारण भबदा : भलएको/नभलएको  (घ) प्रसतुी स्याहार भबदा : 

........ पटक भलएको, (ङ) अध्ययन भबदा : भलएको/नभलएको । 
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(७) सभञ्चत भबदाको भववरण : (क) िैपरी आउने र पवय भबदा : ...........भदन,  (ख)   भवरामी भबदाः ........भदन  

(८)  खाईपाई आएको माभसक तलबः (क) तलब स्केल रू............ (ख) तलब वभृद्ध/ग्रेिः............  

(९)  तलब ित्ता ििुानी भलएको अभन्तम भमभत : ...........................सम्म 

(१०)  कमयचारी सञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष कट्टी र सावभिक भवमा कट्टी िएको भमभत : ..................सम्म 

(११)  ििुानी भलएको उपचार खचयको रकम र भमभत  : ......... 

(१२)  तलब वभृद्ध सरुु हुने भमभत : वैिाख मभहनादभेख 

(१३)  सामाभिक सरुक्षा करकट्टी : ......................सम्म  

(१४) ना.ल.कोषकट्टी रकम रू (माभसक) :  .......................... 

(१५)  भवमा कट्टी रकम : .........................                                                ................................... 

(१६) पाररश्रभमक कर कट्टी :  भनयमानसुार                                                         प्रिानाध्यापक 

 

 

बोिाथयः  

श्री राभष्ट्ट्रय भकतावखाना (भिक्षक), म्यभुियममागय छाउनी, काठमाण्िौं ।                         

श्री कमयचारी सञ्चयकोष, भत्रदवेीमागय ठमेल, काठमाण्िौं ।                                         

 

श्री नागररक लगानी कोष, भमनिवन, काठमाण्िौं ।   

श्री भिक्षा भवकास तथा समन्वय इकाइय ..................। 

श्री ..........................................गाउाँ/नगरपाभलका ................तनहुाँ । 

भिक्षक श्री ................................: सरुवा िएको भवद्यालयमा हाभिर हुन िानहुुन । 

 

 

प्रमाणीकरण भमभतिः २०७8/०2/05 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत 

 

 

सूचना तथा अभििेख केन्द्र, भिमाद मदु्ररत । मूल्य रु. 120।- 
 


