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शैक्षिक व्यवस्थापन काययक्षवक्षध, २०७७ 

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७७ को दफा १०२ ले ददएको ऄदधकार प्रयोग गरी यो कञ्चनरुप नगरकाययपादलकाले 

यो कञ्चनरुप नगरपाक्षलका शैक्षिक व्यवस्थापन काययक्षवक्षध, २०७७ जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारक्षभभक 

संक्षिप्त नाम र पररभाषा 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारभभ  (१) यो काययदिदधको नाम “कञ्चनरुप नगरपाक्षलका शैक्षिक व्यवस्थापन काययक्षवक्षध , 

२०७७” रहकेो छ । 

(२) यो काययदिदध नगरपादलका के्षत्रभर लाग ूहुने छ । 

(३) यो काययदिदध तरुुन्त प्रारम्भ हुने छ । 

२. पररभाषाः दिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययदिदधमा– 

(क) “ऐन” भन्नाले नगरपादलकाको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७७ लाइ सम्झन ुपछय । 

(क) “काययक्षवक्षध” भन्नाले नगरपादलकाको शैक्षिक व्यवस्थापन काययक्षवक्षध, २०७७ लाइ सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपाक्षलका” भन्नाले नगरपादलका काययपादलकालाइ सम्झन ुपछय । 

(ग) “कोष” भन्नाले दनयम ९३ बमोदजमको दिद्यालय संचालनको लादग खडा गररएको कोषलाइ सम्झन ुपछय । 

(घ) “नगरपाक्षलका” भन्नाले नेपालको संदिधान बमोदजम गठन भएको नगरपादलका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “धाक्षमयक क्षवद्यालय” भन्नाले परम्परागत रुपमा चदलअएका गोन्पा, गरुुकुल, अश्रम, मदरसो जस्ता धादमयक तथा 
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    सांस्कृदतक दिद्यालयहरुसमते लाइ जनाईँदछ । 

(च) “क्षनरीिक” भन्नाले दिद्यालय दनरीक्षण गनय तोदकएको ऄदधकृतलाइ सम्झन ुपछय । 

(छ) “पररवार” भन्नाले दशक्षक िा कमयचारीसँग एकासगोलमा बस्ने तथा दनज अफैं ले पालनपोषण गनुय पने पदत , पत्नी, 

छोरा, ऄदििादहता छोरी , धमयपतु्र ऄदििादहता धमयपतु्री , बाब,ु अमा िा सौतेनी अमा सम्झन ुपछय र सो शब्दले परुुष 

दशक्षक िा कमयचारीको हकमा दनजको बाजे , बज्यै तथा मदहला दशक्षक िा कमयचारीको हकमा दनजको सासू , ससरुालाइ 

समते जनाईँछ । 

(ज) “परीिा सक्षमक्षत” भन्नाले दफा ३७ बमोदजम गठन हुने परीक्षा संचालन समन्िय सदमदतलाइ सम्झन ुपछय । 

(झ) “परीिा संचालन ईपसक्षमक्षत” भन्नाले दफा ३८ बमोदजम गठन हुने परीक्षा संचालन ईपसदमदतलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “पाठ्यक्रम क्षवकास केन्द्र” भन्नाले संघीय दशक्षा ऐन बमोदजम पाठ्यक्रम दनमायणको लादग दजम्मिेार दनकायलाइ  

    सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रधानाध्यापक” भन्नाले दफा ५८ बमोदजम दनयकु्त दिद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रमुख” भन्नाले नगरपादलकाको प्रमखुलाइ सम्झन ुपछय । 

(ड) “प्रमुख प्रशासकीय ऄक्षधकृत” भन्नाले नगरपादलकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृतलाइ सम्झन ुपछय । 

(ढ) “प्रारक्षभभक बाल क्षशिा केन्द्र” भन्नाले पाँच बषय ईमरे परूा नगरेको बालबादलकाको लादग दफा ४३ बमोदजम 

       खोदलएको प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र, नसयरी, केजी, मन्टेसरी अदद सम्झन ुपछय । 

(ण) “व्यवस्थापन सक्षमक्षत” भन्नाले दफा २७ र दफा ३४ बमोदजम गठन हुने दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत सम्झन ुपछय । 

(त) “मन्द्रालय” भन्नाले दनयमानसुार गठन हुने सम्बदन्धत मन्त्रालयलाइ सम्झन ुपछय । 

(थ) “क्षशिा ऄक्षधकृत” भन्नाले नगरपादलकाको दशक्षा शाखा/ आकाइको प्रमखु िा सो प्रमखुको कामकाज गनय तोदकएको 

        कमयचारीलाइ सम्झन ुपछय । 

(द) “क्षशिा शाखा” भन्नाले नगरपादलकामा रहकेो दशक्षा हनेे शाखा/ईपशाखा िा आकाइलाइ सम्झन ुपछय । 

(ध) “क्षशिक क्षकताबखाना” भन्नाले संघीय दशक्षा काननू बमोदजम गठन भएको दशक्षक दकताबखाना सम्झन ुपछय । 

(न) “क्षशिक सेवा अयोग” भन्नाले संघीय काननू बमोदजम गठन भएको दशक्षकहरुको दनयदुक्त, दसफाररस, बढुिा अदद 

       गने अयोग सम्झन ुपछय । 

(प) “क्षशिा सक्षमक्षत” भन्नाले स्थानीय तहको काययपादलकाको कुनै सदस्यले नेततृ्ि गरेको स्थानीय तहको काययपादलकाले 

        गठन गरेको दफा २५ ऄनसुारको गदठत सदमदतलाइ सम्झन ुपछय । 

(फ) “शुल्क” भन्नाले दिद्यालयले दनयम बमोदजम दिद्याथीसँग दलन ुपाईने शलु्क सम्झन ुपछय ।  

(ब) “शैक्षिक गुठी” भन्नाले दिद्यालय सञ्चालन गनयको लादग कुनै व्यदक्त िा समहूले नाफा नदलने ईद्दशे्यले स्थापना 

गरेको 

       साियजदनक दहतको दनदम्त स्थापना गरेको गदुठलाइ सम्झन ुपछय । 

(भ) “शैक्षिक सर” भन्नाले दिद्यालयमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराइने िादषयक ऄिदध सम्झन ुपछय । 
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(म) “सामुदाक्षयक क्षसकाआ केन्द्र” भन्नाले समदुाय स्तरमा सञ्चालन गररने दनरन्तर दसकाआ , ऄध्ययन ऄनसुन्धान र सीप 

दसकाआ लगायतको काम गने केन्रलाइ सम्झन ुपछय । 

(य) “संघीय क्षशिा ऐन” भन्नाले संघीय संसदले बनाएको दशक्षा ऐनलाइ सम्झन ुपछय । 

(र) “संस्थागत क्षवद्यालय” भन्नाले दनजी लगानीमा संचालन गने गरी दफा ५ बमोदजम ऄनमुती पाइ स्थादपत 

      दिद्यालयलाइ सम्झन ुपछय। 

(ल) “स्रोतकेन्द्र” भन्नाले स्थानीय तहमा संचालनमा रहकेो समहू दिद्यालयहरुको शैदक्षक व्यिस्थापन दनयमन गनयको 

     लादग स्थापना भएको केन्रलाइसम्झन ुपछय । 

(ि) “स्रोतव्यक्षि” भन्नाले सोतकेन्रमा शैदक्षक कामकाज गनय तोदकएको व्यदक्तलाइ सम्झन ुपछय ।  

(र) “क्षशिक” भन्नाले दिद्यालयमा ऄध्यापन गने व्यदक्त र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समतेलाइ जनाईँछ । 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद २ 

क्षवद्यालय संचालन ऄनुमक्षत वा स्वीकृक्षत सभबन्द्धी व्यवस्था 

 

३. क्षवद्यालय संचालन ऄनुमक्षतको लाक्षग क्षनवेदन क्षदन पननः  (१) कसैले दिद्यालय खोल्न चाहमेा िडा सदमदतको 

दसफाररस दलइ शैदक्षक सत्र सरुु  हुनभुन्दा कम्तीमा ३ मदहना ऄगािै ऄनसुचूी १ बमोदजमको ढाँचामा नगरपादलकाको 

कायायलयमा दनिेदन ददन ुपने छ । 

४. क्षवद्यालय संचालन लाक्षग पूरा गनुय पनन पूवायधारः  दिद्यालय खोल्नको लादग ऄनसुची २ बमोदजमको पिूायधार परूा 

गरेको हुन ुपने छ । 

५. क्षवद्यालय संचालन ऄनुमक्षत क्षदनः  (१) दफा ३ बमोदजम दिद्यालय खोल्ने ऄनमुदतको लादग दनिेदन परेमा दशक्षा 

शाखा/ईपशाखा/आकाआ प्रमखुले दनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत जाँचबझु गने छ । त्यसरी जाँचबझु गदाय प्रस्तादित 

दिद्यालयको लादग दफा ४ बमोदजमको पिूायधार परूा भएको देदखएमा अधारभतू दिद्यालयको हकमा शैदक्षकसत्र सरुु 

हुनभुन्दा १ मदहना ऄगािै र माध्यदमक दिद्यालयको हकमा शैदक्षक सत्र सरुु हुन ुभन्दा कम्तीमा २ मदहना ऄगािै अफ्नो 

राय सदहतको प्रदतिेदन शाखा /ईपशाखा/आकाआ प्रमखुले दशक्षा  सदमदतको िैठकमा पेश गनुयपने छ । यस्तो प्रदतिेदनमा 

ऄनमुदत माग गररएको दिद्यालय सामदुादयक िा संस्थागत कुन स्िरुपमा संचालन गने ऄनमुदत माग गररएको हो सोको 

सम्बन्धमा एदकन ईल्लेख हुन पन ेछ । 



शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध, २०७७  

4 
 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दशक्षा सदमदतको िैठकबाट ऄनमुदत ददने दसफाररसको दनणयय भ इ अएमा काययपादलका समक्ष 

पठाईन ुपने छ । यसरी प्राप्त दसफाररसको अधारमा काययपादलकाले दिद्यालय ऄनमुदत सम्बन्धमा ईपयकु्त लागेमा दिद्यालय 

संचालन ऄनमुदत ददन सक्ने छ । 

(३) ईपदफा (२) ऄनसुार काययपादलकाको दनणयय बमोदजम ऄनसुदूच ३ बमोदजमको ढाँचामा ऄनमुदत ददनपुने छ । 

(४) यसरी ऄनमुदत ददँदा अधारभतू दिद्यालयको हकमा शैदक्षकसत्र सरुु हुनभुन्दा ३० ददन ऄगािै ददनपुने  छ र माध्यदमक 

दिद्यालयको हकमा शैदक्षक शत्र सरुु हुनभुन्दा २ मदहना ऄगािै ऄनमुदत ददनपुन ेछ । तर एकपटकमा १ एईटा कक्षाको मात्र 

ऄनमुदत ददनपुन ेछ । 

(५) ईपदफा (२) बमोदजम दशक्षा सदमदतले दिद्यालय संचालन ऄनमुदतको दसफारर स गने दनणयय गदाय दिद्यालय 

नक्साङकन, स्कुल जोदनङ्ग र नगर दशक्षा सदमदतले दनधायरण गरेको नगरपादलका के्षत्रको ऄधीनमा रदह ददआन ेछ । 

(६) कसैले ऐन तथा यस काययदिदध दिपरीत ऄनमुदत ददएको िा प्राप्त गरेको पाआएमा नगरकाययपादलकाले छानदिन गरी 

त्यसरी ऄनमुदत प्राप्त दिद्यालयको ऄनमुदत जनुसकैु बखत रद्द गन ेछ । 

६. क्षवद्यालयले पालना गनन पनन शतय तथा बन्द्देजः  दिद्यालयले पालन गने पने शतय तथा बन्देजहरू देहाय बमोदजम हुने 

छन:् 

(क) नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लाग ूगने पन,े 

(ख) दशक्षा सदमदतको स्िीकृदत नदलइ थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गने नहुने, 

(ग) रादरियता प्रदत अचँ अईन पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपसु्तक ऄध्यापन गनय, गराईन नहुन,े 

(घ) दिद्यालयमा िालमतै्री, ऄपाङ्गतामतै्री तथा लैङ्दगकमतै्री बातािरण सजृना गन,े 

(ङ) ऄदभभािकको िादषयक भेला गराइ दिद्यालयको अय, व्यय, शैदक्षक ईपलदब्ध र अगामी शैदक्षक सत्रको काययक्रमको 

जानकारी गराईन, 

(च) यस काययदिदध बमोदजम अय व्ययको लेखा राख्न ुपन,े 

(छ) दिद्यालयले गरेको लगानीको ऄदभलेख राख्न ुपन,े 

(ज) दिद्यालयमा नेपालको रादरिय एकता , साियभौदमकता, जातीय, के्षत्रीय, भादषक, लैङ्दगक, सामादजक तथा धादमयक 

सदहरणतुामा खलल पान ेकुनै पदन दक्रयाकलाप हुन नददन,े  

(झ) सामदुादयक दिद्यालयमा नगर काययपादलकाले तोकेको संख्याको ऄधीनमा रही दशक्षक सेिा अयोगको दसफाररस 

ऄनसुार दशक्षक दनयदुक्त गनुय पने छ, 

(ञ) दिद्यालयमा दनयदमत रुपमा पररयोजना कायय, सामादजक सेिा, ऄदतररक्त दक्रयाकलाप, तथा ऄन्य काययक्रम सञ्चालन 

गनुय पन,े 

(ट) दिद्यालय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर , सत्य, दनष्ठा र नैदतक चररत्र दनमायण , ईद्यमशीलता प्रिधयन, सामादजक सद्भाि 

प्रिधयन तथा  सामादजक दिकृदत (बालदििाह , दनरक्षरता, छाईपडी, दहजे, बोक्सािोक्सी, छुिाछत, जादतगत ईचनीचता , 

छोरी मादथको दिभेद अदद) ईन्मलूनको िातािरण कायम गने स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी स्िीकृदतको लादग प्रस्ततु गने र 

कायायन्ियनको अिश्यक व्यिस्था दमलाईन,े 
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(ठ) अिासीय दिद्यालयमा दशक्षा सदमदतले दनधायरण गरे बमोदजम दिद्याथीको लादग खाना तथा पौदिक अहारको गणुस्तर 

कायम गनुयपन,े 

(ड) नगरसभाले पाररत गरेको काननू तथा शैदक्षक नीदतको ऄधीनमा रही काम गनुयपने छ, 

(ढ) यस काययदिदधबमोदजम परूा गनुय पने पिूायधारहरू कायम राख्न ुपने र दिद्याथी संख्याको अधारमा पिूायधारको दिस्तार 

तथा स्तर िदृि गनुयपन,े 

(ण) मन्त्रालय िा दशक्षा शाखा /ईपशाखाले दनधायरण गरेको ढाँचामा दिद्यालयले शैदक्षक तथ्याङ्क तयार गरी जेष्ठ १५ 

गतेदभत्र नगरपादलकामा पठाईन ुपन,े 

(त) दिद्यालयले दिद्याथीको लादग प्रयोग गने सिारी साधन प्रचदलत काननू बमोदजमको मापदण्ड ऄनरुुप परीक्षण गररएको 

हुन ुपन,े 

(थ) तोदकएको मापदण्ड ऄनरुुप दिद्यालयको भिन तथा कक्षाकोठा सफा तथा सरुदक्षत राख्न ुपने, 

(द) प्रत्येक िषय दिद्यालयको भौदतक तथा सामादजक परीक्षण गराइ त्यसको प्रदतिेदन दशक्षा शाखा/ईपशाखामा पठाईन ुपने 

छ । 

(ध) स्थानीय तहको जानकारी भएको कदम्तमा २० पणूायङ्क पाठ्यक्रम तयार गरी लाग ूगन,े 

७. क्षवद्यालय खोल्न स्वीकृक्षत प्रदान गनन:  (१) दफा ५ को ईपदफा (३) बमोदजम ऄनमुदत प्राप्त अधारभतू तथा 

माध्यदमक दिद्यालयले स्िीकृदतको लादग ऄनसुचूी–४ बमोदजमको ढाँचामा नगरकाययपादलका समक्ष दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दनिेदन प्राप्त भएमा दशक्षा शाखा /ईपशाखा/आकाइ माफय त त्यस्ता दिद्यालयको जाँचबझु गरी िा 

गराइ त्यसको प्रदतिेदन पेश गनय लगाईन ुपने छ । 

(३) ईपदफा (२) बमोदजम जाँचबझु प्रदतिेदन प्राप्त भएपदछ दफा ६ बमोदजमको शतय तथा बन्देज कायम देदखएमा दशक्षा 

सदमदतको दनणययको अधारमा ऄनसुचूी –५ बमोदजमको ढाँचामा काययपादलकाले अफ्ना दनणयय सदहत नगर सभा समक्ष 

पेश गनुय पने छ  । यसरी प्राप्त दसफारीस सभाबाट दस्िकृत भएमा दशक्षा शाखा /ईपशाखा/आकाइले दफा ६ बमोदजमको शतय 

तथा बन्देजको ऄधीनमा रही त्यस्ता दिद्यालयलाइ ऄनसुचूी–५ बमोदजमको ढाँचामा स्िीकृदत प्रदान गने छ । 

८. मातृभाषामा क्षशिा क्षदने क्षवद्यालयको ऄनुमक्षत तथा स्वीकृक्षत सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र 

जनुसकैु कुरा लेदखएको  भएतापदन अधारभतू तहसम्म मातभृाषामा दशक्षा ददन दिद्यालयको ऄनमुदत तथा स्िीकृदत 

सम्बन्धी प्रदक्रया दफा ७ बमोदजम हुने छ । यसको लादग एकल भाषाभाषी दिद्यालयमा मातभृाषामा दशक्षा ददन , द्वीभाषी 

दिद्यालयमा दिुै भाषामा दशक्षा ददन र बहुभाषी दिद्यालयमा भादषक स्थानान्तरणको नीदत ऄपनाआ बालबादलकाहरुलाइ 

ईनीहरुको मातभृाषाबाट नपाली िा ऄगें्रजी भाषामा सहज रुपमा लान व्यिस्था गररने छ । एकल िा द्वीभाषी दिद्यालयको 

ऄदभभािकले चाहमेा त्यहाँ पदन भादषक स्थानान्तरणको नीदत ऄपनाआन ेछ । सब खाल भाषाभाषीलाइ एकऄकायको भाषा, 

दलदप तथा संस्कृदत दसक्न एिं दसकाईन प्रोत्सादहत गररने छ । 

(२) यस काययदिदध जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन अधारभतू तह भन्दा मादथ मातभृाषामा दशक्षा ददन दिद्यालयको 

ऄनमुदत तथा स्िीकृदत सम्बन्धी प्रदक्रया र मापदण्ड संघीय दशक्षा मन्त्रालयले दनधायरण गरे बमोदजम हुने छ । 

(३) मातभृाषामा कक्षा संचालनको लादग तराइ के्षत्रमा कदम्तमा २१ र पहाडी के्षत्रमा ११ दिद्याथी संख्या हुन ुपने छ । 
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९. धाक्षमयक क्षवद्यालय सञ्चालन सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) संघीय काननूको मापदण्ड बमोदजम गरुुकुल , अश्रम, 

मदरसा, गमु्बा िा गोन्पा समतेको  सामादजक, परोपकोरी िा कल्याणकारी संस्थाले दिद्यालय सञ्चालन गने दनिेदन ददने 

लगायत त्यस्ता दिद्यालयको ऄनमुदत , स्िीकृदत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यिस्था दफा ३ , ५, ७ र १९ मा ईल्लेख भए 

बमोदजम हुन े  छ । 

(२) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन ईपदफा (१) बमोदजम दिद्यालय सञ्चालन गने परूा गने 

पने पिूायधार ऄनसुचूी–६ मा ईल्लेख भए बमोदजम हुने छ । 

(३) गरुुकुल , अश्रम, मदरसा, गमु्बा िा गोन्पा समतेको सामादजक , परोपकोरी िा कल्याणकारी संस्थाले सञ्चालन गने 

दशक्षा सम्बन्धी नीदत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थालाइ ददन ऄनदुान तथा समन्ियसम्बन्धी व्यिस्था मन्त्रालयले दनधायरण गरे 

बमोदजम हुने छ । 

(४) धादमयक दिद्यालयको हकमा कक्षा संचालनको लादग तराइ के्षत्रमा कदम्तमा २१ र पहाडी के्षत्रमा ११ दिद्याथी संख्या 

हुन ुपने छ । 

१०. कभपनी ऐन ऄन्द्तगयत सञ्चाक्षलत क्षवद्यालयलाइ शैक्षिक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चालन गनन सभबन्द्धी व्यवस्थाः 

(१) कम्पनी ऄन्तगयत सञ्चालन भएको कुनै दिद्यालय शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत सञ्चालन गने चाहनेले सोको ऄनमुदतको 

लादग ऄनसुचूी–७ बमोदजमको ढाँचामा काययपादलकासमक्ष दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दनिेदन प्राप्त भएमा काययपादलकाले त्यस्ता दिद्यालयको जाँचबझु गराइ त्यसको प्रदतिेदन पेश 

गनय लगाईन ुपने छ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोदजम प्रदतिेदन प्राप्त भएपदछ ईक्त प्रदतिेदन र दनिेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबझु गदाय त्यस्ता 

दिद्यालयलाइ शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत सञ्चालन गनय मनादसब देखमेा दशक्षा सदमदतको दसफाररस साथ काययपादलकामा पेश 

गनुय पने छ । 

(४) ईपदफा (३) बमोदजम प्राप्त दसफाररस जाँचबझु गदाय ईपयकु्त देदखएमा काययपादलकाले त्यस्ता दिद्यालयलाइ शैदक्षक 

गठुी ऄन्तगयत सञ्चालन गने ऄनसुदूच (८) बमोदजमको ढाँचामा ऄनमुदत ददने छ । 

(५) शैदक्षक सत्र २०७५ देदख संचालन हुने संस्थागत दिद्यालयहरु कम्पनी ऐनबाट संचालन हुने छैनन ्। 

११. क्षवदेशी क्षशिण संस्थासँग सभबन्द्धन गरी क्षवद्यालय खोल्ने ऄनुमक्षत वा स्वीकृक्षतः  नेपाल सरकारको पिूय 

स्िीकृदत नदलइ ददन सदकने छैन । 

१२. यस ऄक्षघ दताय भएको क्षवद्यालय सभवन्द्धी व्यवस्थाः  (१) मादथ जेसकैु ईल्लेख भए पदन यस ऄदघ दनयमानसुार 

दताय र संचालनमा रहकेो दिद्यालयहरु यसै काययदिदध बमोदजम संचालन भएको मादननेछन ्।  तर यस ऄदघ संचालनमा 

भएको दिद्यालयले नगरकाययपादलकाले तोकेको ढाँचामा दििरण र कागजपत्र पेश गनुय पने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दििरण प्राप्त भए पदछ शाखाले यस काययदिदध बमोदजम संचालन गने सदकन नसदकने र सदकने 

भए गने पन ेसधुारको खाका सदहत प्रदतिेदन पेश गने छ । 

(३) प्राप्त प्रदतिेदन समतेको अधारमा दशक्षा शाखा /ईपशाखाले दशक्षा सदमदत समक्ष संचालन ऄनमुती ददन नसदकने भए 

सोही बमोदजम र शतय सदहत संचालन गने पने भए शतयको दििरण सदहत पेश गने छ । 



शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध, २०७७  

7 
 

(४) दशक्षा सदमदतको दनणयय बमोदजम नगरकाययपादलकाले ऄनसुचुी ८ बमोदजमको ढाँचामा दिद्यालयलाइ प्रमाणपत्र 

ददनपुन ेछ । 

१३. धरौटी राख्नु पननः  (१) संस्थागत दिद्यालय संचालन ऄनमुदत दलँदा दिद्यालय सञ्चालनको सरुक्षण बापत देहाय 

बमोदजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्न ुपनेछः 

(क) पिूय प्राथदमक दिद्यालयको लादग रु. एक लाख, 

(ख) अधारभतू दिद्यालय ०-५ को लादग दइु लाख, 

(ग) अधारभतू दिद्यालय ०-८ को लादग तीन लाख, 

(घ) माध्यदमक दिद्यालय ०-१० को लादग पाँच लाख, 

(ङ) माध्यदमक दिद्यालय कक्षा ११-१२ को लादग नौ लाख, तर, पदहले राखकेो धरौटी घटाआ थप धरौटी राख्न ुपने छ । 

(२) दफा ९ बमोदजम दिद्यालय सञ्चालन गने ऄनमुदत दलँदा धरौटी राख्न ुपने छैन । 

(३) दिशेष अिश्यकता भएको दिद्याथीको लादग िा दसमान्तकृत िा ऄदत दिकट भौगोदलक के्षत्रमा दिद्यालय खोल्दा 

काययपादलकाले दनधायरण गरेको मापदण्ड बमोदजम धरौटी छुट ददन सदकने छ । 

१४. धरौटी रकम जभमा गररनेः  (१) दिद्यालयले दफा १३ बमोदजमको नगदै धरौटी बापतको रकम काययपादलकाको 

धरौटी खातामा जम्मा गनुयपने छ । 

१५. सावयजक्षनक शैक्षिक गुठीः साियजदनक शैदक्षक गठुी तथा नेपाल सरकारले ऄनदुान ददन दनजामती , सैदनक, नेपाल 

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र शहीद  प्रदतष्ठानद्वारा  सञ्चादलत दिद्यालयको दनयमनको लादग सम्बदन्धत मन्त्रालयले 

जारी गरेको काययदिदधऄनसुार हुने छ । 

१६. क्षवद्यालय गाभ्न सक्षकने : (१) देहायको कुनै ऄिस्थामा दइु िा दइुभन्दा बढी दिद्यालयलाइ एक अपसमा गाभी 

एईटा दिद्यालय कायम गने सदकनेछः 

(क) ऄनसुचूी–२ बमोदजमको पिूायधार कायम नरहकेो, 

(ख) औसत तीन िषयमा दिद्याथी संख्या (कक्षा १-५ मा ६० जना, कक्षा १-८ मा ११० जना र कक्षा १ -१० मा १४०जना) 

भन्दा कम भएमा, 

(ग) भौगोदलक दिकटता भएको के्षत्रमा दइु िा सोभन्दा बढी दिद्यालय बीचको पैदल दरूी तीस दमनेटभन्दा कम रहमेा र 

तराइमा १५ दमनेट भन्दा कम दरुी भएमा, 

(२) ईपदफा (१) बमोदजमको अधारमा दिद्यालयहरु गाभ्ने दनणयय गदाय काययपादलकाले त्यस्ता दिद्यालयको लादग 

अिश्यक दशक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी यदकन गरी बढी हुन अएको दशक्षक तथा कमयचारीको व्यिस्था  गनुय पन े

दिषयमा समते दनणयय गनुय पने छ । 

(३) यस काययदिदधमा ईल्लेदखत दिद्यालय गाभ्ने सम्िन्धी व्यिस्थालाइ कायायन्ियन गने काययपादलकाले दशक्षा सदमदतको 

दसफाररसमा मापदण्ड बनाइ लाग ूगने सक्ने  छ । यसरी गादभएर खाली भएको िा बन्द भएको दिद्यालयमा सामदुादयक 

प्रयोजनको लादग पसु्तकालय , म्यदुजयम, संिाद स्थल , िा सीप दिकास केन्र , सामदुादयक केन्र जस्ता संस्था बनाईन 

सदकने छ । 
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१७. गाक्षभएको वा बन्द्द गररएको क्षवद्यालयको सभपक्षिको व्यवस्थापनः (१) दफा १६ बमोदजम दिद्यालय गादभएमा 

गादभने दिद्यालयमा रहकेो चल ऄचल सम्पदि , फदनयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्री लगायतको ऄन्य शैदक्षक सामग्री 

गादभएको दिद्यालयको नाममा नामसारी गरी िा दजन्सी दादखला गरी अम्दानी बाँधी ऄदभलेख राख्न ुपने छ । 

१८. क्षवद्यालयको तह वा किा घटाईन सक्षकनः कुन दिद्यालयको सम्बन्धमा दफा १६ को ऄिस्था दिद्यमान रहकेो भए 

तापदन दिद्यालय गाभ्ने अधार औदचत्यपणूय नदेदखएमा दशक्षा सदमदतको दसफाररसमा काययपादलकाले त्यस्ता दिद्यालयको 

मादथल्ला तह िा कक्षा घटाईन सक्ने छ ।  

१९. क्षवद्यालयको किा थप गनन सक्षकनेः  (१) कुनै दिद्यालयले कक्षा थप गने चाहमेा शैदक्षकसत्र सरुु हुनभुन्दा कम्तीमा 

२ मदहना ऄगािै नगरकाययपादलका समक्ष तोदकएको ढाचाँमा दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दनिेदन परेमा नगरपादलकाले थप हुने कक्षाको लादग दफा ४ बमोदजमको पिूायधार परूा भए िा 

नभएको सम्बन्धमा अिश्यक जाँचबझु गने दशक्षा शाखामा पठाआददने छ । दशक्षा शाखा /ईपशाखाले स्थलगत जाँचबझु 

गदाय पिूायधार परूा गरेको देदखएमा दनणययको दनदमि दशक्षा सदमदतमा पेश गरी सदमदतको दसफाररस ऄनसुार नगर 

काययपादलकाले शैदक्षकसत्र सरुु हुनऄुगािै कक्षा थप गने ऄनमुदत ददन सक्ने छ । 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन प्रादिदधक दशक्षा प्रदान गने िाहके ऄन्य दिद्यालयको कक्षा एघार 

र बाह्रको कक्षा थप र दिषय थप गने ऄनमुदत सम्बदन्धत मन्त्रालयबाट स्िीकृत मापदण्डको अधारमा नगरपादलकाले ददने   

छ । 

२०. दिद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) दनयमानसुार ऄनमुदत प्राप्त गरी नगरपादलकामा संचालनमा रहकेो 

संस्थागत दिद्यालयहरु यस नगरपादलकाको ऄको स्थानमा स्थानान्तरण गने माग भइ अएमा दशक्षा सदमदतको दसफाररसमा 

काययपादलकाको दनणययले स्थानान्तरण गनय सदकने छ । तर सम्बदन्धत नगरपादलका बाहकेको दिद्यालयहरु स्थानान्तरण 

गररने छैन । 

 

 

पररच्छेद ३ 

नगरपाक्षलका, प्रमुख प्रशासकीय ऄक्षधकृत, क्षशिा ऄक्षधकृत तथा क्षनरीिकको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार 

 

२१. नगरपाक्षलकाको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार 

१) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखएको काम , कतयव्य र ऄदधकारको ऄदतररक्त नगरपादलकाको काम , कतयव्य र ऄदधकार 

देहाय बमोदजम हुनेछः 

(क) शैदक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन गने दशक्षा सदमदत , प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृत तथा दशक्षा ऄदधकृतलाइ 

अिश्यक दनदेशन ददन,े 

(ख) शैदक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन गनय अिश्यकता ऄनसुार सदमदत, ईपसदमदत िा काययटोली गठन गन,े 
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(ग) दशक्षक सरुिाको मापदण्ड बना इ नगरपादलकाको तहमा एकरुपता रहने गरी दशक्षक दिद्याथी ऄनपुात दमलाईने , 

गणुस्तर कायम गन,े अचार संदहता बनाइ लाग ूगन,े 

(घ) दशक्षक तथा कमयचारीहरूको प्रशासन , व्यिस्थापन तथा शैदक्षक दिकास सम्बन्धी कायय योजना स्िीकृत गने र 

कायायन्ियन गनय दनदेशन ददन,े 

(ङ) प्रदेश तथा संघको काननू बमोदजम हुने दशक्षा सम्िन्धी दिषयहरुको कायायन्ियन गनय दशक्षा सदमदतलाइ दनदेशन ददने, 

(च) प्रत्येक ६ मदहनामा नगरपादलका दभत्रका सबै दकदसमको दिद्यालयहरुको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी गराइ 

ऄपेदक्षत गणुस्तर कायम गन,े 

(छ) दिद्यालयमा अदथयक व्यिस्था पारदशी तथा सदुनदित गने िस्तगुत अधार तथा मापदण्ड बनाइ लाग ूगन,े गराईन,े 

(ज) यस काययदिदध पररदध दभत्र अिश्यक के्षत्रहरुको मापदण्ड बनाईन,े 

(झ) दशक्षालाइ व्यािहाररक, ईद्यमशील र रोजगारईन्मखु बनाईने नीदत ऄिलम्बन गन,े 

(ञ) दशक्षा सम्बन्धी काननू दनमायणको लादग नगरसभामा पेस गने । 

(२) ईपदफा (१) मा जेसकैु लेदखएतापदन संस्थागत दिद्यालयको हकमा त्यस्ता दिद्यालयले पालना गने पने मापदण्ड , 

गणुस्तर, शलु्क प्रािधान , दिपन्न तथा दसमान्तकृत िगयको छात्र छात्रा का लादग ददइने छात्रबदृिको अधार र प्रदतशत , 

दशक्षक तथा कमयचारीहरुको सेिा , शतय एिं पाररश्रदमक जस्ता दिषयमा दनणयय गदाय संस्थागत दिद्यालयहरुको संगठनको 

समते सहभादगता एिं राय परामशय दलन सदकने छ । 

२२. प्रमुख प्रशासकीय ऄक्षधकृतको काम , कतयव्य र ऄक्षधकार: ऐन तथा यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखएको काम , 

कतयव्य र ऄदधकारको ऄदतररक्त प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृतको काम, कतयव्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुनेछः 

(क) दशक्षालाइ मौदलक हकको रुपमा स्थादपत गने नगरपादलकाको समग्र शैदक्षक नीदत , योजना, काययक्रमको कायायन्ियन 

एिं ऄनगुमन गने /गराईन,े 

(ख) नगर काययसम्पादन काययदिदधमा प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृतले गने भनी ईल्लेख भएको दशक्षा सम्बन्धी कायय गने, 

(ग) शैदक्षक समन्ियकताय तथा सहजकतायको भदूमका दनिायह गने, 

(घ) काययपादलकाले प्रत्यायोजन गरेको दशक्षा सम्बन्धी कायय गन,े 

(ङ) नगरको ईत्कृि शैदक्षक ईपलदव्धको लादग दशक्षा ऄदधकृतसँग काययसम्पादन करार गने र सो ईपलदब्धपणूय रह ेनरहकेो 

दनरन्तर ऄनगुमन गन,े 

(च) दिद्यालयहरुको लेखा परीक्षणको व्यिस्था दमलाईन,े 

(छ) दशक्षा सम्बन्धी कुनै प्रस्ताि नगरपादलकामा पेश गने पने भए सो गन,े  

२३. क्षशिा ऄक्षधकृतको काम , कतयव्य र ऄक्षधकार : ऐन तथा यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखएको काम , कतयव्य र 

ऄदधकारको ऄदतररक्त नगरदशक्षा ऄदधकृतको काम, कतयव्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुनेछः 

(क) नगर काययपादलकाबाट स्िीकृत शैदक्षक काययक्रम कायायन्ियन गने गराईन,े 

(ख) दशक्षा सम्बन्धी कुनै प्रस्ताि नगरपादलकामा पेश गने पने भए प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृत माफय त पेश गन,े 
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(ग) दशक्षा सम्बन्धी नगर स्तरीय योजना बना इ काययपादलकामा स्िीकृदतको लादग पेश गने र स्िीकृत योजना कायायन्ियन 

गने, 

(घ) स्थानीय तहको दशक्षाको ऄिस्था , प्रगदत अदद समदेटएको दशक्षा सम्िन्धी दस्थदतपत्र तयार गरी प्रत्येक िषयको चैत्र 

मसान्त दभत्र प्रकादशत गन,े 

(ङ) स्िीकृत ऄनौपचाररक दशक्षा , दिशेष अिश्यकता दशक्षा र दशक्षाको लादग खाद्य काययक्रम कायायन्ियन गने गराईने 

तथा सो सम्बन्धी ऄदभलेख तयार गन,े 

(च) दिद्या थी संख्या घटन ग इ फादजलमा परेको सामदुादयक दिद्यालयको दशक्षकलाइ ऄको समदुादयक दिद्यालयमा 

दमलान गनय दशक्षा सदमदतमा दसफाररस गन,े 

(छ) स्िीकृत कायय योजना ऄनसुार दिद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा दनयदमत रूपले दनरीक्षण र सपुरीिेक्षण गरी 

त्यसको प्रदतिेदन तयार गन,े 

(ज) दशक्षाको गणुस्तर बढाईनको लादग दशक्षक , प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थाप न सदमदतको पदादधकारीहरूको समय 

समयमा बैठक, गोष्ठी िा तादलमको संचालन गन,े 

(झ) अधारभतू तहको ऄन्त्यमा दलआने परीक्षा सञ्चालन गने परीक्षा संचालन सदमदतको सदस्य सदचि भआ कायय गने, 

(ञ) दिद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको ऄदभलेख , प्रश्नपत्र र ईिर पदुस्तका दझकाइ जाँच , दिद्यालयमा दशक्षाको 

गणुस्तर बदृि भए नभएको सम्बन्धमा मलू्याङ्कन गरी ऄदभलेख राख्ने तथा सो सम्बन्धमा सधुारको लादग अिश्यक काम 

गने, 

(ट) नगरपादलका दभत्र रहकेो कम्पनी ऐन ऄन्तगयत दताय भएको िा संस्थागत दिद्यालयहरुको शैदक्षक कायय योजनाको 

समन्िय र ऄनगुमन गरी सधुारको लादग सझुाि प्रस्ततु गन े

(ठ) ऐन तथा यस काययदिदध बमोदजम दिद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबझु गने तथा दिद्यालयमा दशक्षाको 

गणुस्तर बढाईन, सधुार गनय िा दिद्यालय बन्द गनुय पने नपने सम्बन्धमा दनरीक्षण गरी दिद्यालयको स्तर बढाईने , सधुार गने 

िा दिद्यालय बन्द गनुय पने भएमा तत ्सम्बन्धी कारबाही प्रदक्रया ऄगादड बढाईन,े 

(ड) अधारभतू तह ईिीणय तथा माध्यदमक दशक्षा ईिीणय परीक्षाको लादग रदजरिेशन फाराम भरेको दिद्याथीको नाम , थर, 

ईमरे प्रचदलत काननू बमोदजम संशोधन गन,े 

(ढ) दनयदुक्त िा बढुिाको लादग अयोगबाट दसफाररस भइ अएका दशक्षक िा कमयचारीलाइ दिद्यालयमा दनयदुक्त गन,े 

(ण) सामदुादयक दिद्यालयमा काययरत दशक्षक तथा कमयचारीको सेिा दििरण तथा ऄन्य ऄदभलेख ऄद्यािदधक गने, 

(त) दशक्षक िा कमयचारीको काययसम्पादन मलू्याङ्कन गरी त्यसको दििरण अयोगमा पठाईने, 

(थ) दिद्यालय र प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्रको दनरीक्षण गन,े गराईन,े 

(द) मन्त्रालयले तोदकददए बमोदजम सामदुादयक तथा संस्थागत दिद्यालयहरूको समहू दिभाजन गरी स्रोत केन्र दनधायरण 

गने र स्रोत केन्रबाट दिद्यालयको दनरीक्षण, दशक्षकको तादलम तथा ऄन्य शैदक्षक दक्रयाकलाप गन,े 

(ध) माध्यदमक दशक्षा ईिीणय परीक्षा , माध्यादमक दशक्षा परीक्षा र अधारभतू तहको ऄन्त्यमा हुने परीक्षालाइ दनयदमत र 

मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गन,े गराईन,े 
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(न) सामदुादयक दिद्यालयको लादग दितरण गररएको दरबन्दी शैदक्षक सत्रको सरुुमा दमलान गने दशक्षा सदमदतमा दसफाररस 

गने, 

(प) दनरीक्षकलाइ दिद्यालय दनरीक्षणको सचूक बनाइ दनरीक्षण गने पठाईन र दनरीक्षकले दिद्यालय दनरीक्षण गरे नगरेको 

यदकन गने स्थलगत दनरीक्षण गन,े 

(फ) नगरपादलकाबाट दिद्यालयलाइ दनकासो भएको रकम सदपुयोग भए नभएको ऄनगुमन गने, 

(ब) दिद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगरे नगरेको सम्बन्धमा दनरीक्षण गन,े गराईन,े 

(भ) दिद्यालयमा लाग ूगररएको पाठ्यक्रम , पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सधुार गनुयपने र दनःशलु्क 

पाठ्यपसु्तकको दितरण प्रणालीलाइ प्रभािकारी बनाईने दिषयमा व्यिस्थाप न सदमदत तथा दशक्षकको राय दलइ सझुाि 

पठाईन तथा सो सम्बन्धमा ऄन्य अिश्यक कायय गन,े गराईन,े 

(म) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रदतिेदनको अधारमा देदखएको ऄदनयदमतता र िेरुज ुफछ्यौट गनय लगाईन,े 

(य) सरकारी तथा गैरसरकारी शैदक्षक पररयोजनाहरूको दनरीक्षण तथा समन्िय गन,े 

(र) सामदुादयक दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रदतिेदन पाररत गराईने, 

(ल) दिद्यालयको िादषयक शैदक्षक काययक्रमको दनयदमत रूपमा ऄनगुमन गरी सो ऄनसुार गन,े गराईन,े 

(ि) दिद्यालय दनरीक्षक र स्रोत व्यदक्तले ददएको दनरीक्षण प्रदतिेदन ईपर कारबाही गने  

(श) दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत र दशक्षक ऄदभभािक संघ गठन गन,े गराईन,े 

(ष) सामदुादयक दिद्यालयको स्िीकृत, ररक्त दरिन्दीमा पदपदूतयको लादग अयोगमा लेखी पठाईन,े 

(स) काययपादलकाबाट स्िीकृत मापदण्डको अधारमा दशक्षकको सरुिा तयारी गने, 

(ह) दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको दसफाररसमा दशक्षकलाइ दिद्यालय समय बाहके िा दिद्यालयको दनयदमत पठन 

पाठनमा ऄसर नगने गरी ऄदतररक्त समयमा ऄन्यत्र कायय गने पिूय स्िीकृदत प्रदान गन,े 

(क्ष) काययसम्पादनको अधारमा दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत , दशक्षक ऄदभभािक संघ , प्रधानाध्यापक, दशक्षक एिं 

कमयचारीहरुलाइ परुस्कार तथा दण्डको लादग काययपादलका समक्ष दसफाररस गने, 

(त्र) दनजी, धादमयक तथा गठुी दबद्यालयको ऄनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गने लगाईन र तदनसुार परुस्कार र 

दण्डको लादग काययपादलका समक्ष दसफाररस गन,े 

(ज्ञ) काययपादलका, रादरिय परीक्षा बोडय र दशक्षा सम्िदन्धत अयोगहरुबाट दनदेदशत िा प्रत्यायोदजत कायय गन े

२४. क्षनरीिकको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार: ऐन तथा यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखएको काम , कतयव्य र ऄदधकारको 

ऄदतररक्त दशक्षा ऄदधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष दनदेशनमा रही दनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुनेछः 

(क) प्रत्येक दइु मदहनामा सबै दिद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत दनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने । दनरीक्षण तथा 

सपुरीिेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन सदमदतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र दनरीक्षण तथा 

सपुरीिेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा दिद्यालयको दनरीक्षण पदुस्तकामा जनाईने तथा जनाईन लगाईने, 

(ख) ऐन र यस काययदिदधबमोदजम दिद्यालय दनयदमत रूपले सञ्चालन भए नभएको , त्यस्ता दिद्यालयमा भौदतक साधन 

सरुदक्षत दिद्यालय ऄनरुुप भए नभएको, दशक्षक पयायप्त भए नभएको, ईपलब्ध साधनको ऄदधकतम सदपुयोग भए, नभएको 
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र दनधायररत स्तर बमोदजम पठन पाठन भए नभएको र समग्र शैदक्षक गणुस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, 

दशक्षक–ऄदभभािक संघ र दशक्षकसँग दिचार दिमश गरी सो ऄनरुूप भएको नदेदखएमा सधुार गनय लगाईने, 

(ग) दिद्यालय दनरीक्षण सम्बन्धी प्रदतिेदन दशक्षा ऄदधकृत समक्ष पेश गरी दनदेशन बमोदजम गन,े 

(घ) दिद्यालयको दिकासको लादग व्यिस्थापन सदमदत तथा सरोकारिालाहरूसँग सम्पक तथा अिश्यक सरसल्लाह र 

ऄन्तरदक्रयो गन,े 

(ङ) नमनूा दशक्षण गने प्रयोजनको लादग दनरीक्षण के्षत्रदभत्रको रोिर (समहु) तयार गने र समय –समयमा प्रधानाध्यापक 

सदहत दशक्षकको बैठक बोलाइ दशक्षण गने दिषयमा देदखएको समस्या समाधानको लादग अिश्यक काम गने, 

(च) दशक्षक तथा दिद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मलू्याङ्कन गरी त्यसको ऄदभलेख दशक्षा शाखामा ईपलब्ध 

गराईन े

(छ) दिद्यालयको शैदक्षकस्तर बदृि गने प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षहरूको गोष्ठीको संयोजन गने , 

गराईन े

(ज) परीक्षा सदमदतको दनदेशन बमोदजम परीक्षा सञ्चालन गन,े गराईन,े 

(झ) दिद्यालयको शैदक्षक तथा अदथयक ऄदभलेख दरुुस्त भए नभएको दनरीक्षण गन,े गराईन,े 

(ञ) अफ्ना के्षत्र दभत्रको शैदक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दिशे्लषण गरी दशक्षा शाखामा पठाईने, 

(ट) दशक्षकलाइ तादलमको लादग दसफाररस गने र तादलम प्राप्त दशक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको एदकन गने , कक्षा 

ऄिलोकन गरी सधुारको लादग कायय गन,े 

(ठ) व्यिस्थापन सदमदतको बैठक दनयदमत रूपले बसे नबसेको जाँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोलाईन 

प्रधानाध्यापकलाइ दनदेशन ददन,े 

(ड) दिद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सदमदतलाइ अिश्यक दनदेशन ददने, 

(ढ) स्रोत व्यदक्तको कामको ऄनगुमन गरी प्रत्येक मदहना दशक्षा शाखामा प्रदतिेदन पेश गन,े 

(ण) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीको दबदाको ऄदभलेख शैदक्षक सत्रको ऄन्त्यमा प्रमादणत गने र दिद्यालयमा राख्न 

लगाईन,े 

(त) दशक्षक तथा कमयचारीको हादजरी ऄदभलेख दरुुस्त भए नभएको जाँच िा दनरीक्षण गरी दबदा नदलइ ऄनपुदस्थत हुने 

दशक्षक तथा कमयचारीको हकमा हादजरी पदुस्तकामा गयल जनाआ सोको जनाई सदहत कारबाहीको लादग सम्बदन्धत 

दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत र नगर दशक्षा सदमदतलाइ दसफाररस गन,े 

(थ) अफ्ना के्षत्रदभत्र सञ्चालन गररएको ऄनौपचाररक दशक्षा , दिशेष अिश्यकता दशक्षा , समािेशी दशक्षा र दशक्षाको 

लादग खाद्य काययक्रमको दनयदमत रूपमा दनरीक्षण तथा ऄनगुमन गरी दशक्षा सदमदतमा प्रदतिेदन पेश गने, 

(द) दनजी, धादमयक तथा गठी दबद्यालयको ऄनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गने लगाईन र तदनसार परुस्कार र 

दण्डको लादग दशक्षा ऄदधकृत समक्ष दसफाररस गन,े 

(ध) अजीिन दशक्षा र सीप दशक्षाको ईदचत प्रिन्ध गने गराईन, 

(न) दशक्षा ऄदधकृतले तोके बमोदजम थप कायय गन,े गराईन,े 
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(प) नगरपादलकाले दशक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोदजत कायय गन,े  

 

 

पररच्छेद–४ 

नगर क्षशिा सक्षमक्षतको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार तथा बैठक सभबन्द्धी काययक्षवक्षध 

 

२५. नगर क्षशिा सक्षमक्षतको संरचना तथा काययसंचालन क्षवक्षधः  (१) नगरपादलकामा देहाय बमोदजमको एक दशक्षा 

सदमदत रहन ेछः 

(क) नगर काययपादलकाको प्रमखु                                                       –ऄध्यक्ष 

(ख) नगर ईपप्रमखु                     -सदस्य 

(ग) नगर प्रमखु र नगरईप -प्रमखुले काययपादलका सदस्यहरु मध्येबाट एक/एक जना सदस्य गरी दइु जना र १जना 

काययपादलका सदस्य मध्ये ददलत सदस्य काययपादलकाले मनोनयन गरेको सदहत ३ (तीन) जन     – सदस्य 

(घ) प्रमख प्रशासकीय ऄदधकृत                                                  –सदस्य 

(ङ) सामदुादयक दिद्यालयको प्रधानाध्यापकहरु मध्येिाट सदमदतले तोकेको १(एक) जना           – सदस्य 

(च) संस्थागत दिद्यालयको प्र.ऄ.हरुमध्ये सदमदतले तोकेको प्रदतदनधी १ (एक) जना                       –सदस्य 

(छ) सामदुादयक दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षहरु मध्येबाट सदमदतले तोकेको १ (एक) जना –सदस्य 

(छ) नगरिालसंजालको ऄध्यक्ष १(एक) जना                                  –सदस्य 

(ज) नगरदशक्षा महासंघको ऄध्यक्ष िा प्रदतदनदध १(एक) जना                            –सदस्य 

(झ) नगर दशक्षा ऄदधकृत                                         –सदस्य सदचि 

(२) दशक्षा सदमदतको िैठक कम्तीमा प्रत्येक तै्रमादसकमा एक पटक बस्नपुन ेछ । 

(३) िैठक संचालनको लादग कम्तीमा ५० प्रदतशत सदस्यको ईपदस्थदत अिश्यक पने छ भने िैठकको दनणयय बहुमतको 

अधारमा हुने छ । 

(४) दशक्षा ऄदधकृत नभएको ऄिस्था स्रोत दशक्षक (दशक्षा संयोजक) ले सदस्य सदचि भआ काम गनुय पने छ । 

(५) सदमदतको िैठकमा दिदभन्न के्षत्रबाट अिश्यकता ऄनसुार अमन्त्रण गने सदकने छ । 

(६) मनोदनत सदस्यहरुको पदािदध २ िषयको हुने छ । 

(७) नगरपादलकामा एक दशक्षा कोष रहुने छ । सो कोषको संचालन नगरपादलकाको दनधायरण गरे ऄनसुार हुने छ । 

२६. नगर क्षशिा सक्षमक्षतको काम , कतयव्य र ऄक्षधकार : ऐन तथा यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखएको काम , कतयव्य र 

ऄदधकारको ऄदतररक्त दशक्षा सदमदतको ऄन्य काम, कतयव्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुनेछः 

(क) दशक्षा शाखािाट पेश भएको शैदक्षक योजना मादथ छलफल गरी स्िीकृदतको लागी काययपादलकामा पेश गने 

(ख) नगरपादलकामा स्िस्थ शैदक्षक िातािरण कायम राख्न तथा दशक्षाको गणुस्तर बदृि गने दशक्षा शाखा माफय त पेश 

भएको कायययोजना मादथ छलफल गरी अिश्यक देदखएमा पररमाजयन सदहत स्िीकृत गन,े 
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(ग) नेपाल सरकारको स्िीकृत नीदत र दनदेशन ऄनरुूप दिशेष अिश्यकता दशक्षा , समािेशी दशक्षा, ऄनौपचाररक दशक्षा, 

दनरन्तर दशक्षा, दरू दशक्षा तथा खलुा दशक्षा काययक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अिश्यक व्यिस्था गन,े 

(घ) दिद्यालयलाइ अदथयक सहायता ईपलव्ध गराईन तथा त्यस्ता सहायताको लादग सम्बदन्धत दनकायमा दसफाररस गने, 

(ङ) दशक्षक, कमयचारी तथा दिद्याथी कल्याणको लादग स्िीकृत दशक्षा योजना बमोदजम अिश्यक काययक्रम बनाईने, 

(च) दिद्यालयको सम्पदिको सरुक्षा गने तथा दिद्यालयको समदृिको लादग अिश्यक व्यिस्था गने, 

(छ) दिद्यालयको दिकासको लादग सञ्चादलत शैदक्षक काययक्रमलाइ सहयोग गन,े 

(ज) दिद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा लेखापरीक्षकले ददएको प्रदतिेदन ऄनसुार अिश्यक कारबाही गने, गराईन,े 

(ञ) दिद्यालयलाइ अदथयक रूपमा अत्मदनभयर गराईन योजना बनाइ कायय गन,े 

(ट) दिद्यालय बन्द गने दसफाररस गन,े 

(ठ) शैदक्षक क्यालेण्डर बनाइ दिद्यालय सञ्चालन गने दशक्षा शाखा माफय त व्यिस्थापन सदमदतलाइ दनदेशन ददने, 

(ड) नगर स्तरीय खलेकुद , स्काईट तथा साँस्कृदतक काययक्रमको सञ्चालन तथा दिकासको लादग अदथयक स्रोत जटुाईन र 

प्राप्त रकम खचय गने दशक्षा शाखालाइ दनदेशन ददन,े 

(ढ) अिासीय दिद्यालयको दिद्याथीको लादग खाना तथा पौदिक अहारको गणुस्तर तोक्ने । 

(न) नगरकाययपादलका तथा नगर सभािाट स्िीकृत दशक्षा योजना र मापदण्ड दभत्र रही अिश्यक दनदेशन ददने । 

(प) दिद्यालयले कायम गनुय पने न्यनूतम सरसफाआ तथा शौचालयको मापदण्ड तोक्ने । 

फ) नगर के्षत्र दभत्र दिशेष अिश्यकता भएको िालबादलकाको तथ्यांक संकलन गरी ईनीहरुको लादग ईदचत दिद्यालय 

व्यिस्थापन गने अधार तयार पान ेर सोही ऄनसुारको पठनपाठन व्यिस्था दमलाईने । 

(ब) दिद्यालय सधुार तथा दबकासको लादग नीदत दनदेशन गने ।  

 

पररच्छेद ५ 

क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षत सभवन्द्धी व्यवस्था 

 

 

२७. सामुदाक्षयक क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षत रहनेः  (१) यस काययदिदध र ऄन्तगयत व्यिस्था भएको सदमदतहरुको 

ऄदधकार के्षत्र िाहके दिद्यालय संचालन गने प्रत्येक सामदुादयक दिद्यालयमा देहाय बमोदजमको एक दिद्यालय व्यिस्थापन 

सदमदत रहुने छ । 

(क) ऄदभभािकहरुको भेलाले ऄदभभािकमध्येबाट छनौट गरी पठाएको दइुजना मदहला सदहत ४ (चार) जना     –सदस्य 

(ख) सम्बदन्धत िडाको िडाध्यक्ष िा िडासदमदतले दसफाररस गरेको १ (एक) जना                   –सदस्य 

(ग) दिद्यालयको संस्थापक , स्थानीय बदुिजीिी, दशक्षाप्रेमी मध्येबाट नगर प्रमखुले र नगर ईपप्रमु खले तोकेको एक/एक 

जना गरी २ (दइु) जना               –सदस्य                                  

(घ) दिद्यालयको दशक्षकहरुले अफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको १ जना पदेन                    –सदस्य 
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(ङ) दिद्यालयलाइ दनरन्तर १० िषय देदख सहयोग गने िा दिद्यालयला इ १० लाख िा सो भन्दा िढी नगद िा दजन्सी 

सहयोग गरेका व्यदक्तहरु मध्येिाट दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले मनोदनत गरेको चन्दादाता १(एक) जना         – 

सदस्य                       

(च) दिद्यालय स्तरीय बालक्लिको ऄध्यक्ष                                       -सदस्य 

(छ) दिद्यालयको प्रधानाध्यापक          सदस्य-

सदचि 

(२) ईपदफा १ को खण्ड क, ख र ग बमोदजमको सदस्यहरु मध्येबाट मात्र दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्ष छनौट 

गररने छ । ऄध्यक्ष छनौट प्रयोजनको लादग पदेन सदस्यको मतदान ऄदधकार हुने छैन । ऄध्यक्ष छनौट गने िैठकको 

ऄध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गनुय पने छ । दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको कायय ऄिदध ३ िषयको हुने छ । 

(३) यो काययदिदध लाग ूहुन ुपिूय गठन भएको दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतहरु काययदिदध लाग ूभएको दमदतले १ िषयदभत्रमा 

यो काययदिदध बमोदजम पनुयगठन गनुय पने छ । 

(४) राजीनामा स्िीकृत गनेः व्यिस्थापन सदमदतको सदस्यको राजीनामा सो सदमदतको ऄध्यक्षले र व्यिस्थापन सदमदतको 

ऄध्यक्षको राजीनामा सम्बदन्धत व्यिस्थापन सदमदतले स्िीकृत गने छ ।  तर ऄध्यक्षको पद ररक्त रहकेो ऄिस्थामा त्यस्ता 

सदस्यको राजीनामा व्यिस्थापन सदमदतको िररष्ठ सदस्यले स्िीकृत गने छ । 

(५) ऄदभभािकको ऄदभलेख राख्ने : (१) दिद्यालयले तोदकददएको ढाँचामा दिद्याथीको ऄदभलेख राख्दा दिद्या थीको 

एकाघरको बाबु , अमा, बाजे, बज्यै, दाजकुो नाम , थर, ठेगाना ईल्लेख गनुय पदयछ र त्यस्ता ऄदभभािक नभएको 

दिद्याथीको हकमा दिद्याथीलाइ संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यदक्तको ऄदभलेख राख्न ुपने छ । तर दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत 

छनौट प्रयोजनको लादग संरक्षकले ईम्मदेिार हुन र मतदान सम्बन्धी काययमा भाग दलन पाईन छैनन । 

(६) ईपदफा (१) बमादजम दिद्याथीलाइ संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यदक्तलाइ ऄदभभािकको रुपमा ऄदभलेख राख्दा दनजले 

संरक्षकत्ि प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बदन्धत िडाबाट प्रमादणत गराएको हुन ुपने छ । 

२८.व्यवस्थापन सक्षमक्षतको सदस्य छनौट सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) प्रधानाध्यापकले दफा २७ को ईपदफा (१) 

बमोदजमको व्यिस्थापन सदमदतको छनौट गनयको लादग तत्कालको व्यिस्थापन सदमदतको कायय ऄिदध समाप्त हुन ुभन्दा 

३० ददन ऄगािै सात ददनको सचूना ददइ ऄदभभािकको भेला गराईन ुपने छ । 

तर कुनै कारणले व्यिस्थापन सदमदत दिघटन भएको िा व्यिस्थापन सदमदतको सदस्यको पद ररक्त भएको ऄिस्थामा 

त्यसरी दिघटन िा ररक्त भएको दमदतले १५ ददन दभत्र व्यिस्थापन सदमदत िा ररक्त सदस्यको छनौटको लादग यस दनयम 

बमोदजम सचूना ददइ ऄदभभािकको भेला गराईन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम सदस्य छनौट गने सम्बन्धमा ऄदभभािकलाइ सहयोग गनयको लादग सम्बदन्धत दनरीक्षक िा दनज 

ईपलब्ध नभएमा काययपादलकाको कायायलयले खटाएको ऄदधकृतको संयोजकत्िमा प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यदक्त र स्थानीय 

तहको प्रदतदनदध रहकेो ४ सदस्यीय छनौट सहयोग सदमदत गठन गने छ । 

(३) व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट सम्बन्धी ऄन्य काययदिदध काययपादलकाले तोके बमोदजम हुने छ । 
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२९. व्यवस्थापन सक्षमक्षतको बैठक सभबन्द्धी काययक्षवक्षधः (१) व्यिस्थापन सदमदतको बैठक दइु मदहनामा कम्तीमा एक 

पटक बस्ने छ । 

(२) व्यिस्थापन सदमदतको बैठक सदमदतको ऄध्यक्षको दनदेशनमा सदस्य–सदचिले बोलाईन ेछ । 

(३) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन व्यिस्थापन सदमदतको एक दतहाआ सदस्यले दलदखत ऄनरुोध 

गरेमा व्यिस्थापन सदमदतको सदस्य–सदचिले जदहलेसकैु पदन व्यिस्थापन सदमदतको बैठक बोलाईन ुपने छ । 

(४) व्यिस्थापन सदमदतको बैठकमा छलफल हुने दिषय सचूी सदस्य –सदचिले साधारणतया बहिर घण्टा ऄगािै 

सदस्यहरूलाइ ददन ुपने छ । 

(५) व्यिस्थापन सदमदतमा तत्काल कायम रहकेो पचास प्रदतशत भन्दा बढी सदस्यहरू ईपदस्थत भएमा व्यिस्थापन 

सदमदतको बैठकको लादग गणपरूक संख्या पगेुको मादनन ेछ । 

(६) व्यिस्थापन सदमदतको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षले र दनजको ऄनपुदस्थदतमा जेष्ठ सदस्यले गने छ । 

(७) व्यिस्थापन सदमदतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुने छ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यदक्तले 

दनणाययक मत ददन सक्ने छ ।  

(८) व्यिस्थापन सदमदतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययदिदध व्यिस्थापन सदमदत अफैं ले दनधायरण गरे बमोदजम हुने छ । 

३०. व्यवस्थापन सक्षमक्षतको ऄध्यि र सदस्य हुन नसकनेः  देहायको व्यदक्त व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्ष र सदस्य 

हुन सक्ने छैनः 

(क) गैर नेपाली नागररक, 

(ख) पच्चीस िषय ईमरे परूा नभएको (बाल क्लबको प्रदतदनधी बाहके), 

(ग) प्रचदलत काननू बमोदजम कालो सचूीमा परेको, 

(घ) नैदतक पतन देदखने फौजदारी ऄदभयोगमा ऄदालतबाट कसरूदार ठहररएको, 

(ङ) सम्बदन्धत दिद्यालयको दशक्षक प्रदतदनदध िाहके ऄन्य सामदुादयक िा संस्थागत दिद्यालयको दशक्षक िा कमयचारी 

साथ रारिसेिक िहालिाला कमयचारीहरु तथा ऄन्य दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतमा रहकेो पदादधकारी, 

(च) कुनै सरकारी दनकाय, संघसंस्थाको बेरुज ुिा पेश्की बेरुज ुफछयौट गने बाँकी रहकेो, 

३१. व्यवस्थापन सक्षमक्षत क्षवघटन गनन सकनेः देहायको ऄिस्थामा दशक्षा सदमदतको दसफाररसमा काययपादलकाले सदमदत 

दिघटन गने सक्ने छ । 

(क) दिद्यालयको सम्पदि दहनादमना गरेमा, 

(ख) प्रचदलत काननू तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको नीदत एिंम दहत दिपरीत काम गरेमा, 

(ग) दिद्यालयको व्यिस्थापन सन्तोषजनक रूपमा गने नसकेमा, 

(घ) सम्बदन्धत दनकाय, तह िा ऄदधकारीले ददएको काननू ऄनसुारको दनदेशन पटक–पटक ईलंघन गरेमा । 

३२. सामुदाक्षयक क्षवद्यालयको व्यवस्थापन सक्षमक्षतको काम , कतयव्य र ऄक्षधकार  (१)  यस काययदिदधमा ऄन्यत्र 

लेदखएको काम , कतयव्य र ऄदधकारको ऄदतररक्त सामदुादयक दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतको काम , कतयव्य र 

ऄदधकार देहाय बमोदजम हुनेछः 
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(क) दिद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, दनरीक्षण र व्यिस्थापन गन,े 

(ख) दिद्यालयको लादग चादहने अदथयक स्रोत जटुाईन,े 

(ग) दशक्षक तथा कमयचारीलाइ तादलमको लादग छनौट गन,े 

(घ) तादलममा जान दशक्षक तथा कमयचारीलाइ तादलमबाट फकेपदछ कम्तीमा तीन ि षय दिद्यालयमा सेिा गने पने 

सम्बन्धमा शतयहरू दनधायरण गरी किदुलयतनामा गराईन,े 

(ङ) दशक्षक तथा कमयचारीहरूको सेिाको सरुक्षाको लादग पहल गन,े 

(च) दिद्यालयको स्रोतबाट व्यहोने गरी दशक्षक तथा कमयचारी दनयकु्त गने र त्यसरी दनयकु्त दशक्षक तथा कमयचारीलाइ नेपाल 

सरकारले समान तहको दशक्षक तथा कमयचारीलाइ तोदकददएको तलब स्केलमा नघटाइ तलब भिा ददन,े 

(छ) नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरिन्दीको दशक्षक तथा कमयचारीको पद ररक्त हुन अएमा स्थायी पदूतयको लादग सो पद 

ररक्त भएको दमदतले पन्र ददनदभत्र दशक्षा शाखामा लेखी पठाईन,े 

(ज) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीहरूको हादजरी जाँच गरी गयल हुने दशक्षक िा कमयचारी ईपर अिश्यक कारबाही 

गने, 

(झ) कुन दशक्षक िा कमयचारीलाइ यस दनयमािली बमोदजम व्यिस्थापन सदमदतले कारबाही गने पाईने दिषयमा दिभागीय 

कारबाही गरी त्यसको जानकारी दशक्षा शाखालाइ ददन तथा अफूलाइ कारबाही गने ऄदधकार नभएको दिषयमा 

कारबाहीको लादग दसफाररस गनुय पने भएमा अिश्यकता ऄनसुार अफ्नो राय सदहतको प्रदतिेदन दशक्षा शाखामा पठाईने, 

(ञ) दिद्यालयको शैदक्षकस्तर िदृि गने अिश्यक सामान तथा शैदक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्था गन,े 

(ट) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने दिदभन्न काययक्रमहरूमा दिद्यालयलाइ सररक गराईने, 

(ठ) दिद्याथीहरूले पालना गने पने अचार संदहता बनाइ लाग ूगन,े 

(ड) दशक्षक तथा कमयचारीहरूको ऄदभलेख ऄध्यािदधक गराइ राख्न,े 

(ढ) प्रत्येक िषय दिद्यालयको चन्दादाता र ऄदभभािकहरूको भेला गराइ दिद्यालयको ऄदघल्ला शैदक्षक िषयको अय, व्यय 

तथा शैदक्षक ईपलदब्ध र अगामी िषयको शैदक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराईन,े 

(ण) नगरपादलकािाट तोदकएको लेखा परीक्षक माफय त लेखा परीक्षण गराईन,े 

(त) दिद्याथी , दशक्षक, कमयचारी तथा ऄदभभािकलाइ दिद्यालयको दिकास तथा पठनपाठन त फय  ईत्प्रेररत गने व्यिस्था 

दमलाईन,े 

(थ) दिद्याथीलाइ ईपलब्ध गराइएको छात्रिदृि रकम प्रदान गन,े 

(द) दनरीक्षकले दिद्यालयको चेक जाँच िा दनरीक्षण गदाय हादजरी पदुस्तका िा दिद्यतुीय हादजरीमा गयल जनाएकोमा त्यस्ता 

गयल भएको, दशक्षक तथा कमयचारीको गयल भएको ददनको तलब कट्टी गन,े 

(ध) व्यिस्थापन सदमदतको सदचिालय दिद्यालय भिनमा राख्न तथा दिद्यालयको कागजपत्र र ऄदभलेख सरुदक्षत गने, 

(न) स्थानीय तहसँग समन्िय गरी शैदक्षक दिकासको काययक्रमहरु सञ्चालन गन,े 

(प) दिद्यालयमा लदक्षत समहूको लादग दिशेष प्रकृदतको शैदक्षक काययक्रम सञ्चालन गने अिश्यक देदखएमा स्थानीय तह 

तथा स्थानीय दशक्षा शाखा माफय त गन,े  
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(फ) िादषयक रुपमा दिद्यालयको लादग अिश्यक मालसामान, मसलन्द सामग्रीको खररद योजना स्िीकृत गन,े 

(ब) दिद्यालयको दिपद , जोदखम ऄिस्था लेखाजोखा गरी प्रभाि न्यनूीकरणको लादग कायययोजना बमोदजम कायायन्ियन 

गने, 

(भ) दिद्यालयको चल ऄचल सम्पदिको संरक्षण र सदपुयोग गन,े 

(म) अफ्नो स्रोतबाट दनयकु्त हुने दशक्षक तथा कमयचारीको सेिा , शत तथा दिभागीय कारबाहीलाइ व्यिदस्थत गने 

काययदिदध बनाइ दशक्षा सदमदतबाट स्िीकृत गराइ लाग ूगन,े 

(य) स्थानीय तह, दशक्षा सदमदत र दशक्षा शाखाले ददएको दनदेशन ऄनरुूप काम गन,े 

(र) दशक्षक एिं कमयचारीलाइ मापदण्ड बनाइ परुस्कृत गन े

(ल) दिद्यालयको पढाआ व्यिहाररक, सीपमलूक र स्तरीय बनाईन प्रदतस्पधी तथा सहयोगी भदूमका खले्न,े 

(ि) प्रत्येक िषय दिद्यालयको चन्दादाता र ऄदभभािकहरूको भेला गराइ दिद्यालयको ऄदघल्ला शैदक्षक िषयको अय, व्यय 

तथा शैदक्षक ईपलदब्ध र अगामी िषयको शैदक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा साियजदनक परीक्षण गराईन,े 

(स) दशक्षक ऄदभभािक संघ गठन गने । 

(२) व्यिस्थापन सदमदतले अफ्ना ऄदधकार मध्ये अिश्यकता ऄनसुार केही ऄदधकार व्यिस्थापन सदमदतको सदस्य –

सदचिलाइ प्रत्यायोजन गने सक्ने छ । 

३३. क्षशिक ऄक्षभभावक संघ सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) प्रत्येक दिद्यालयको दशक्षक र ऄदभभािकहरू सदस्य रहकेो 

एक दशक्षक ऄदभभािक संघ रहने छ । 

(२) व्यिस्थापन सदमदतले ऄदभभािकहरूको भेला गराइ सो सदमदतको ऄध्यक्ष , प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा १ जना 

दशक्षक र ऄदभभािकहरू समते रहने गरी बढीमा ११ सदस्यीय दशक्षक –ऄदभभािक संघको काययकारी सदमदत गठन गनुय 

पने छ । सो संघको ऄध्यक्ष ऄदभभािकहरुमध्येबाट छनौट हुने छ । 

(३) स्रोत कक्षा सञ्चादलत दिद्यालयमा ईपदफा (२) बमोदजम दशक्षक ऄदभभािक संघको काययकारी सदमदत गठन गदाय 

ऄपाङ्गता भएको दिद्याथीको कम्तीमा एक जना ऄदभभािक हुन ुपने छ । 

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोदजम गदठत काययकारी सदमदतको सदस्यको पदािदध २ िषयको हुने छ । 

(५) ईपदफा (२) बमोदजमको काययकारी सदमदतको बैठक तीन मदहनामा कम्तीमा एकपटक बस्ने छ र सो सदमदतको बैठक 

सम्बन्धी ऄन्य काययदिदधकाययकारी सदमदत अफैले दनधायरण गरे बमोदजम हुने छ । 

(६) ईपदफा (२) बमोदजमको काययकारी सदमदतको काम, कतयव्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुने छ: 

(क) दिद्यालयमा दशक्षकको गणुस्तर कायम गनयको लादग अिश्यक काम गन,े 

(ख) यस काययदिदध बमोदजम दिद्यालयले शलु्क दनधायरण गरे नगरेको सम्बन्धमा ऄनगुमन गने तथा सो सम्बन्धमा 

दिद्यालयलाइ अिश्यक सझुाि ददन,े 

(ग) दिद्यालयको शैदक्षक गदतदिदधबार दनयदमत जानकारी राख्न तथा सो सम्बन्धमा दशक्षक , दिद्याथी र ऄदभभािक बीच 

दनयदमत ऄन्तरदक्रया गने । 

(घ) दिद्यालयको सामादजक पररक्षण तोदकएको ढाँचामा गरी दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत समक्ष प्रदतिेदन पेश गने । 
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(७) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन संस्थागत दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतले यस दनयम बमोदजम 

दशक्षक ऄदभभािक संघको काययकारी सदमदत गठन गदाय सोत सदस्यमा नघटाइ गनुय पने छ । 

३४. संस्थागत क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षत रहनेः  (१) यस काययदिदध र ऄन्तरगत व्यिस्था भएको सदमदतहरुको 

ऄदधकार के्षत्र िाहके दिद्यालय संचालन गने प्रत्येक संस्थागत दिद्यालयमा देहाय बमोदजमको एक संस्थागत दिद्यालय 

व्यिस्थापन सदमदत रहने छ ।  

क) दिद्यालयको संस्थापक िा लगानीकतायहरुमध्येबाट दिद्यालय सञ्चालक सदमदतको दसफाररसमा दशक्षा सदमदतले 

तोकेको एक जना           –ऄध्यक्ष                

(ख) ऄदभभािकहरुमध्येबाट १ जना मदहला समते पने गरी दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले मनोदनत गरेको २ जना –

सदस्य 

(घ) सम्बदन्धत दिद्यालयको दशक्षकहरुले अफुहरुमध्येबाट छनौट गरेको १ जना             –सदस्य 

(ङ)  सम्बदन्धत िडाको िडाध्यक्ष िा िडा सदमदतले तोकेको १ जना                   –सदस्य 

(च) दिद्यालयको प्रधानाध्यापक                                            –सदस्य सदचि 

३५. संस्थागत क्षवद्यालयको व्यवस्थापन सक्षमक्षतको काम, कतयब्य र ऄक्षधकार (१) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र लेदखए 

बाहके संस्थागत दिद्यालयको दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको काम कतयब्य र ऄदधकार देहाय बमोदजम हुने छ । 

(क) दिद्यालयको  शैदक्षक गठुीको गठुीयार िा कम्पनी का सञ्चालकसँग समन्िय गरी दिद्यालयको सञ्चालन , 

रेखदेख,दनरीक्षण र व्यिस्थापन गन,े 

ख) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीको सेिाको सरुक्षा र प्रबन्ध गन,े  

(ग) दिद्याथीहरुलाइ परीक्षामा सामले गराईन,े 

(घ) नगरपादलका िा नेपाल सरकारबाटबाट सञ्चादलत दिदभन्न काययक्रममा दिद्यालयलाइ सररक गराईने, 

(ङ) प्रयेक िषय ऄदभभभािकहरुको भेला गराइ दिद्यालयको ऄदघल्ला शैदक्षक सत्रको अय व्यय तथा शैदक्षक ईपलदब्ध र 

अगामी िषयको शैदक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराईन,े 

(च) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीको पदको दरबन्दी स्िीकृत गने तथा ररक्त पदमा दशक्षक ऄस्थायी दनयदुक्त भएको 

छ मदहना दभत्र स्थायी पदपतूी सम्बन्धी प्रदक्रया शरुु गन,े 

(छ) दिद्यालयमा दनयकु्त दशक्षक तथा कमयचारीको तलब भिा, दबदा, काज तथा ऄन्य सदुिधा सम्बन्धी काययदिदध स्िीकृत 

गने तथा दशक्षक कमयचारीलाइ अिश्यक सदुिधा ईपलब्ध गराईन,े 

(ज) दशक्षक तथा कमयचारी कल्याण कोषको व्यिस्था गने , र सो कोषमा जम्मा भएको रकम सोही खण्डमा ईल्लेदखत 

काययमा मात्र खचय गन,े 

(झ) अफ्ना अचरण ऄनसुार काम नगने दशक्षक तथा कमयचारीहरुलाइ दिभागीय सजाय गन,े 

(ञ) प्रत्येक िषय दिद्याथीबाट दलने शलु्कको प्रस्ताि तयार गरी शैदक्षक सत्र शरुु  हुन भन्दा एक मदहना ऄगािै दशक्षा 

शाखामा पेश गन,े 
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(ट) दिद्यालयको लेखा परीक्षणको लादग प्रचदलत काननू बमोदजम दताय भएको लेखा परीक्षकहरुमध्येबाट कदम्तमा ३ जना 

लेखा परीक्षकको नाम दनयदुक्तको लादग दशक्षा शाखामा पठाईन,े 

(ठ) दशक्षक तथा दिद्याथीहरुले पालना गनुयपने अचारसंदहता बनाइ लाग ूगन,े 

(ड) दशक्षक ऄदभािक संघ गठन गन,े 

(ढ) मन्त्रालय, नगरपादलका, दशक्षा सदमदत िा दशक्षा शाखा/ईपशाखाले ददएको दनदेशन ऄनरुुप कायय गन,े 

(ण) नगरपादलकाले माँग गरेको दििरण पेश गने िा गनय लगाईन े। 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तथा परीिा संचालन र समन्द्वय 

 

३६. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री: (१) स्थानीय तहको दिद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्त्रालयले दनधायरण गरे 

बमोदजम हुने छ । 

(२) पाठ्य सामग्रीको समयमा सहज ईपलब्धताको सदुनदित गने काययपादलकाले अिश्यक कायययोजना बनाइ लाग ूगने छ 

। 

(३) पाठ्यक्रम , पाठ्यपसु्तक र पाठ्यसामग्रीमा सधुार तथा नयाँ पाठ्यक्रमको दनमायण गने अिश्यक देदखएमा दशक्षा 

शाखा/ईपशाखाका प्रदतिेदनको अधारमा दशक्षा सदमदतले नगरपादलकामा दसफाररस गने  र नगरकाययपादलकाले 

कायायन्ियनमा ल्याईन सक्ने छ । 

३७. परीिा संचालन समन्द्वय सक्षमक्षतः (१) नगरपादलकाको दिद्यालयहरुमा परीक्षा संचालन समन्ियको लादग देहायको 

एक परीक्षा संचालन तथा समन्िय सदमदत रहने छ । 

(क) नगर प्रमखु                                           –ऄध्यक्ष 

(ख) नगर ईपप्रमखु                                           –सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृत                           –सदस्य 

(घ) प्रमखु, सम्िदन्धत स्थानीय तहमा रहकेो प्रहरी कायायलय                            –सदस्य 

(ङ) प्रमखु, सम्िदन्धत स्थानीय तहमा रहकेो सशत्र प्रहरी बल                                –सदस्य 

(च) दशक्षा ऄदधकृत,सो नभएमा दि.दन., सो नभएमा स्रोतव्यदक्त                                       –सदस्य–सदचि 

(२) परीक्षा संचालन समन्िय सदमदतको बैठक सम्बन्धी काययदिदधसो सदमदत अफैले दनधायरण गरे बमोदजम हुने छ । 

(३) स्थानीय तहको के्षत्रादधकार िादहरको शैदक्षक तहको परीक्षा संचालन गने सम्िदन्धत दनकायिाट भएको व्यिस्था 

बमोदजम सदमदतले सहजीकरण र समन्िय गने छ । 
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(४) कक्षा ८ , १०, ११ र १२ को बाहके परीक्षा संचालन समन्िय सदमदतले दनधायरण गरेको मापदण्ड बमोदजम दिद्यालय 

व्यिस्थापन सदमदतको दनदेशनमा प्रधानाध्यापकले गने छ । 

(६) परीक्षा समन्िय सदमदतको काम कतयब्य र ऄदधकार परीक्षा समन्िय सदमदतको काम कतयब्य र ऄदधकार देहाय 

बमोदजम हुने छ : 

(क) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा नीदत दनधायरण गन,े परीक्षा ऄनगुमन तथा दनरीक्षण गने गराईन,े 

(ख) अिश्यकता ऄनसुार परीक्षा केन्र तोक्न,े 

(ग) परीक्षा शलु्क तोक्न,े ईिरपदुस्तका परीक्षण, केन्राध्यक्ष दनयदुक्त गन,े तथा पाररश्रदमक दनधायरण गन,े 

(घ) परीक्षामा ऄदनयदमतता भएमा अिश्यकता ऄनसुार परीक्षा बदर गरी पनुः परीक्षा गने गराईने,  

(ङ) स्थानीय तहको के्षत्रादधकार बादहरको शैदक्षक तहको परीक्षा संचालन गने सम्िदन्धत दनकायिाट भएको व्यिस्था 

बमोदजम सदमदतले सहजीकरण र समन्िय गने छ । 

(च) दैिीप्रकोप िा ऄन्य कुनै कारणबाट दनधायररत समयमा परीक्षा सञ्चालन गने िा परीक्षाफल प्रकाशन गने बाधा परेमा 

तरुुन्त दनणयय दलन,े 

(छ) परीक्षा शलु्क तथा प्रमाण पत्रको प्रदतदलदप शलु्क दनधायरण गने । 

(ज) संघीय काननू तथा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको परीक्षा सम्बन्धी ऄन्य काययहरु गने । 

(झ) परीक्षा समन्िय सदमदतले दिद्यालयस्तरको सब िा कुनै कक्षाको ईिरपदुस्तका दझकाइ िा नदतजा दझकाइ दिशे्लषण गने 

सक्ने छ र अिश्यकता परेमा पनुयोगको व्यिस्था गने छ । 

३८.परीिा संचालन ईपसक्षमक्षतः  (१) नगरपादलकाको दिद्यालयहरुमा परीक्षा संचालनको लादग देहायको एक परीक्षा 

संचालन ईपसदमदत रहने छ । 

(क) प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृत                                             –संयोजक 

(ख) सामदुादयक दिद्यालयको प्र.ऄ. िा दशक्षकमध्येबाट परीक्षा संचालन समन्िय सदमदतको ऄध्यक्षले तोकेको २ जना 

  –सदस्य                                           

(ग) संस्थागत दिद्यालयको प्र.ऄ. िा दशक्षकमध्येबाट परीक्षा संचालन समन्िय सदमदतको ऄध्यक्षले तोकेको     १जना  

                        –सदस्य               

(घ) स्रोतव्यदक्त                                                        –सदस्य 

(ङ) दशक्षा ऄदधकृत, सो नभए दि.दन., सो नभएमा सोतव्यदक्त                   –सदस्य–सदचि 

(२) परीक्षा संचालन ईपसदमदतको काम कतयब्य र ऄदधकार परीक्षा व्यिस्थापनको लादग ईपसदमदतको काम कतयब्य र 

ऄदधकार देहाय बमोदजम हुने छ । 

(क) कक्षा अठको परीक्षा नगरपादलकास्तरीय सञ्चालन गन,े 

(ख) परीक्षा सञ्चालनको लादग काययतादलकाको दनमायण गने । 

(ग) परीक्षा शलु्क तोक्न,े ईिरपदुस्तका परीक्षण, केन्राध्यक्ष दनयदुक्त गन,े तथा पाररश्रदमक दनधायरण गन,े 

(घ) परीक्षामा ऄदनयदमतता भएमा अिश्यकता ऄनसुार परीक्षा बदर गरी पनुः परीक्षा गने गराईने, 
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(ङ) परीक्षा शलु्क तथा प्रमाण पत्रको प्रदतदलदप शलु्क दनधायरण गने । 

(च) परीक्षाथीहरुको व्यदक्तगत परीक्षा अिेदन फाराम सम्िदन्धत दिद्यालय माफय त भराआ रुज ुगरी परीक्षाथी रोल नं. कायम 

गने तथा प्रिेश पत्र दितरण गने । 

(छ) परीक्षाको लादग पाठ्यक्रमले ताकेको दिदशिीकरण तादलकाको (ग्रीड) बमोदजम अिश्यक प्रश्नहरु दनमायण गरी गराइ 

प्रश्न बैंक दनमायण गने । 

(ज) दिद्यालयहरुबाट प्राप्त दिद्याथी तथ्याङ्क यदकन गरी अिश्यक प्रश्नपत्र , ईिरपदुस्तका तथा माकय लेजर दिद्यालयलाइ 

ईपलब्ध गराईने । 

(झ) प्रश्नपत्र नेपाली तथा ऄगें्रजी भाषामा तयार गने । 

(ञ) ईिर पदुस्तका परीक्षणको लादग परीक्षक तोक्ने तथा अिश्यक भएमा संपरीक्षक समते तोकी परीक्षणको दिश्वसनीयता 

कायम गने । 

(ट) परीक्षण सम्पन्न भए पिात दिद्यालयहरुलाइ माकय लेजर तयार गनयलगाइ रुज गरी प्रमाणीकरण गने । 

(ठ) परीक्षाफल प्रकादशत गने गराईन । 

(ड) प्रमाण पत्र तथा लब्धाङ्क पत्र तयार गरी ऄध्यक्ष र सदस्य सदचिले प्रमादणत गरी सम्िदन्धत दिद्यालय माफय त 

दिद्याथीलाइ ईपलब्ध गराईने । 

३९. संस्थागत क्षवद्यालयले परीिा शुल्क बापतको रकम जभमा गनन पननः  (१) दफा ३७ को ४ बमोदजम परीक्षा गदाय 

दशक्षा सदमदतले तोके बमोदजमको शलु्क सम्िदन्धत संस्थागत दिद्यालयले स्थानीय संदचत कोषमा (परीक्षा सदमदतको 

खातामा) जम्मा गनुय पने छ । 

(२) संस्थागत दिद्यालयले तोदकएको रदजरिेशन , परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको दिद्याथीहरुबाट दलएको शलु्क परीक्षा 

संचालन गने दनकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समते ददन ुपने छ । 

४०. ऄनौपचाररक क्षशिा , दुर क्षशिा , समावेशी क्षशिा , क्षनरन्द्तर क्षशिा , खुला क्षशिा तथा बैकक्षल्पक शैक्षिक  

काययक्रमको संचालन काययपादलकाले मन्त्रालयिाट भएको व्यिस्थासँग तादाम्यता कायम हुन गरी अिश्यक काययदिदध  

बनाइ गने छ । 

४१. शैक्षिक गुणस्तर परीिण सभबन्द्धी व्यवस्थाः (१) नगरसभाले िादषयक रुपमा दशक्षाको गणुस्तर मापन गरी सधुारको 

लादग काययपादलकालाइ दनदेशन ददने छ । सम्बदन्धत मतं्रालयले बनाएको गणुस्तरको खाका र पाठ्यक्रम दिकास केन्रले 

बनाएको पाठ्यक्रम प्रारुपलाइ मलू अधार मान्नपुने छ । 

(२) नगरसभाले अफू मध्येिाट एक जना सदस्यलाइ दशक्षाको गणुस्तर माप न गनय लगाइ सोको प्रदतिेदन बादषयक रुपमा 

सभा समक्ष पेश गने तोक्न ेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोदजम तोदकएको सदस्यले प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृतसँग समन्िय गरी गणुस्तर माप न र प्रदतिेदन 

तयार गने छ, 

(४) गणुस्तर मापन र प्रदतिेदन तयारीको दिदध र ढाँचा ईपदफा २ बमोदजम तोदकएको सदस्य अफैले दनधायरण गरे 

बमोदजम हुने छ, 
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(५) गणुस्तर मापन र प्रदतिेदन शैदक्षक सत्र शरुु हुन ुभन्दा २ मदहना ऄगादड पेश भआ सक्न ुपने छ । 

४२. ऄन्द्य किाहरुको परीिा सञ्चालनः  दिद्यालयको ऄन्य कक्षाहरुको परीक्षा संचालन परीक्षा सदमदतले दनधायरण 

गरेको मापदण्ड बमोदजम स्रोत केन्रको समन्ियमा दिद्यालय अफैले गने छ र प्रधानाध्यापकले प्रमाणीकरण गने छन ्। 

 

 

पररच्छेद–७ 

प्रारक्षभभक बाल क्षशिा केन्द्र/पूवय प्राथक्षमक किा सभबन्द्धी व्यवस्था 

 

४३. प्रारक्षभभक बाल क्षशिा केन्द्र /पूवय प्राथक्षमक किा स्थापनाः  (१) कुनै संस्थाले प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र 

स्थापना गने चाहमेा ऄनमुदतको लादग सम्बदन्धत िडा कायायलयमा ऄनसुचूी–९ बमोदजमको ढाँचामा दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम दनिेदन पने अएमा त्यस्ता दनिेदनको सम्बन्धमा अिश्यक जाँचबझु गदाय दनिेदकलाइ 

प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र /पिूय प्राथदमक कक्षा स्थापना गनेको लादग ऄनमुदत ददन मनादसब देदखएमा िडा सदमदतको 

दसफाररसमा काययपादलकाले अिश्यक शतय तोकी ऄनसुचूी–१० बमोदजमको ढाँचामा ऄनमुदत ददन सक्ने छ । 

(३ कुन संस्थाले ईपदफा (२) बमोदजम तोदकएको शतय ऄनरुूप प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र /पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन 

नगरेमा काययपादलकाले त्यस्ता केन्रलाइ ददएको ऄनमुदत जनुसकैु बखत रद्द गनय सक्ने छ । 

४४. प्रारक्षभभक बाल क्षशिा केन्द्र /पूवय प्राथक्षमक किा संचालन गनन चाक्षहने पूवायधारः  (१) प्रारदम्भक बाल दशक्षा 

केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा स्थापना गनयको लादग देहायको पिायधार परूा गरेको हुन ुपनेछः 

(क)  फरादकलो, खलुा र सरुदक्षत भिन भएको, 

(ख)  नगरपादलकाले तोदकददएको मापदण्ड बमोदजम जग्गाको के्षत्रफल र भिन भएको 

(ग)   बाल ईद्यानको व्यिस्था भएको, 

(घ)  सफा र स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्था भएको, 

(ङ)   शौचालयको राम्रो व्यिस्था भएको, 

(च)  बालबादलकाको हरेचाह गने अयको व्यिस्था भएको । 

४५. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनन पननः  प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र /पिूय प्राथदमक कक्षामा स्िीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग 

गनुय पने छ । यो काययदिदध लाग ूहुन ुपिूय दनयमानसुार ऄनमुदत र ऄनदुान पा इ संचालनमा रहकेो सामदुादयक बालदिकास 

केन्रलाइ अिश्यक देदखएमा काययपादलकाको दनणययले सोन िा दिद्यालयमा गाभ्न सदकने छ । 

४६. समुदायमा अधाररत बाल दिकास केन्रमा मातदृिद्यालय तोकी व्यिस्थापन गररने छ । 

४७. बालक्षवकास केन्द्रको सहयोगी काययकताय  पद ररक्त भएमा सम्बदन्धत दिद्यालय िा बालदिकास केन्रको 

व्यिस्थापन सदमदतले दनयमानसुार दिज्ञापन गरी छनौट प्रदक्रया परूागरी सहयोगी काययकताय दनयदूक्त गने छ । 

४८. बाल क्षवकास केन्द्र सभबन्द्धी ऄन्य व्यिस्था प्रारदम्भक बालदिकास केन्र काययक्रम संचालन दनदेदशका बमोदजम हुने 

छ । 
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पररच्छेद–८ 

क्षवद्याथी संख्या, भनाय र किा चढाईने व्यवस्था 

 

४९. क्षवद्याथी संख्याः (१) सामदुादयक दिद्यालयको प्रत्येक कक्षामा दिद्याथी संख्या सामान्यतया चालीस हुन ुपने छ । 

(२) संस्थागत दिद्यालयको प्रत्येक कक्षामा दिद्याथी संख्या सामान्यतया न्यनूतम बाआस , ऄदधकतम चौिालीस र औसत 

तेिीस हुन ुपने छ । 

(३) ईपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन दिशेष अिश्यकता दशक्षा ददन दिद्यालयको प्रत्येक 

कक्षामा रहने दिद्याथी संख्या नगर दशक्षा सदमदतले तोके बमोदजम हुने छ । 

(४) कुन कक्षामा ईपदफा (१) मा लेदखए भन्दा बढी दिद्याथी भएमा दिद्यालयले व्यिस्थापन सदमदतको ऄनमुदत दलइ 

त्यस्तो कक्षाको ऄको िगय (सेक्सन) खोल्न सक्ने छ । 

(५) ईपदफा (४) बमोदजम कक्षामा िगय खोल्न अिश्यक पिूायधारको व्यिस्था व्यिस्थापन सदमदत र दिद्यालयले दमलाईन 

पने छ । 

५०. भनाय सभबन्द्धी व्यवस्थाः (१) दिद्याथीले दिद्यालयमा भनाय हुनको लादग देहाय बमोदजमको प्रमाणपत्र पेश गनुय पनेछः 

(क) कक्षा ९ मा भनाय हुनको लादग अधारभतू तहको ऄदन्तम परीक्षामा ईिीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा ११ मा भनाय हुनको लादग कक्षा दशको परीक्षामा ईिीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

(ग)  कक्षा १ बाहके ऄन्य कक्षामा भनाय हुनको लादग दिद्यालयले दलन िादषयक परीक्षाको लब्धाङ्क र स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र । 

(२) दिद्यालयले शैदक्षक सत्रको बीचमा िा िादषयक परीक्षा ईिीणय नभएको दिद्याथीलाइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दलआ अए 

     पदन ऄध्ययनरत कक्षाभन्दा मादथल्ला कक्षामा भनाय गनय हुदँैन । 

(३) दिद्यालयको एक तहमा भनाय भएको दिद्याथीले सोही दिद्यालयको मादथल्ला कक्षामा पनुः भनाय गनुय पने छैन । 

(४) दिद्याथीले पदहलो पटक दिद्यालयमा भनाय हुन अईँदा साधारणतया अफ्ना ऄदभभािकलाइ साथमा दलआ अईन ुपने  

छ । 

(५) दिद्यालयले दिद्याथी भनाय गदाय दनःशलु्क दशक्षाको प्रयोजनको लादग ऄदभभािकको नाम , ठेगाना समतेको दििरण 

माग गरी राख्न ुपने छ । 

(६) ५ िषय ईमर परूा नभएकोलाइ १ कक्षामा भनाय र १६ बषय ईमरे परूा नभएकोलाइ माध्यदमक तह ईिीणय परीक्षामा 

समािेश गररने छैन । 

५१. क्षवद्यालयमा भनाय नभ इ ऄध्ययन गनन व्यक्षिको परीिा सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) नगरपादलकाले दिद्यालयमा 

भनाय नभ इ दनजी रूपमा ऄध्ययन गरेको व्यदक्तलाइ दिद्यालयले दसफाररस गरेको दनजको क्षमता र स्तरको अधारमा 

दिद्यालयबाट दलआने कक्षा अठसम्मको िादषयक परीक्षामा सामले हुनको लादग भनाय गने अिश्यक व्यिस्था गने सक्ने छ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोदजम परीक्षा ददन चाहन व्यदक्तले दशक्षा शाखाले तोकेको दिद्यालय र समयमा सो कायायलयले 

तोकेको शलु्क बझुाआ परीक्षा फाराम भन पने छ । 

(३) ईपदफा (१) बमोदजम परीक्षा ददन चाहन व्यदक्तले जनु कक्षाको िादषयक परीक्षा ददन चाहकेो हो सो भन्दा दइु कक्षा 

तलसम्मको दिद्यालयबाट दलआएको िादषयक परीक्षा ईिीणय गरेको प्रमाणपत्र पेश गनुय पने छ । 

(४) मादथ जे सकैु लेदखएता पदन खलुा िा बैकदल्पक दिद्यालयमा पढेको दिद्याथीको परीक्षा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 

सम्बदन्धत मन्त्रालयले तोके बमोदजम हुने छ । 

५२. स्थानान्द्तरण प्रमाणपर सभबन्द्धी व्यवस्थाः (१) कुनै दिद्याथीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दलन परेमा ऄदभभािकको 

दसफाररस सदहत दिद्यालय छाड्न ुपरेको यथाथय दििरण खलुाइ प्रधानाध्यापक समक्ष दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन कक्षा दश र बाह्रमा ऄध्ययन गने दिद्याथीलाइ स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र ददआने छैन । तर देहायको ऄिस्थामा शैदक्षकसत्र सरुु भएको दआु मदहनादभत्र स्थानान्तरण भआ अईन दिद्यालयको 

दसफाररसमा परीक्षा समन्ियको सहमदत दलइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन सदकन ेछः 

(क) स्थानान्तरण हुने दिद्याथीको ऄदभभािक कमयचारी रहछे र दनजको ऄन्यत्र सरुिा भएमा, 

(ख) ऄदभभािकले बसाआ सराआ गरेको दसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग) दिद्याथी दिरामी भएको कारणले सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचदलत काननू बमोदजम स्िीकृत दचदकत्सकले 

दसफाररस गरेमा, िा 

(घ) ऄन्य कुनै मनादसि कारणले दिद्याथी ऄन्यत्र स्थानान्तरण हुन ुपरेमा । 

(३) ईपदफा (१) बमोदजम दनिेदन पने अएमा प्रधानाध्यापकले अधारभतू तहको दिद्याथीको हकमा दनःशलु्क र 

माध्यदमक तहको दिद्याथीको हकमा नगर दशक्षा सदमदतले तोके बमोदजमको शलु्क दलइ सात ददनदभत्र स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र ददन ुपने छ । साथ दिद्यालयले दलन सम्पणूय शलु्कहरु नगरसभाले पाररत गरे बमोदजम हुने छ । 

(४) प्रधानाध्यापकले ईपदफा (३) बमोदजमको ऄिदधदभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सम्बदन्धत दिद्याथीले स्थानीय 

नगरपादलकामा समक्ष ईजरूी ददन सक्ने छ र त्यसरी ईजरूी पने अएमा दशक्षा ऄदधकृतले जाँचबझु गरी स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र ददन ईपयकु्त देखमेा प्रधानाध्यापकलाइ यथाशीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन दनदेशन ददने छ । 

(५) सक्कल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा िा नि भएमा सम्बदन्धत दिद्याथी िा दनजको ऄदभभािकले प्रदतदलदपको 

लादग त्यसको व्यहोरा खलुाइ सम्बदन्धत दिद्यालयमा दनिेदन ददन सक्ने छ र त्यसरी पनय अएको दनिेदन मनादसि देदखएमा 

प्रधानाध्यापकले दनिेदकलाइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रदतदलदप ददने छ । 

(६) दिद्यालयले कुनै दिद्याथीलाइ अफूले ऄध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्ता प्रमाणपत्र 

ददन ेप्रधानाध्यापकलाइ काननू बमोदजम कारबाही गररने छ र त्यसरी ददएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र रद्द हुने छ । 

(७) संस्थागत दिद्यालयको हकमा दिद्याथीले जनु मदहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मदहनासम्मको मादसक 

पढाआ शलु्क र ऄन्य दस्तरु सोही दिद्यालयमा बझुाईन पने छ । 

(८) दिद्यालयले दिद्याथीलाइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाईने दिद्याथी िा दनजको ऄदभभािकको 

रीतपिूयक भरपाआ गराईन ुपने छ । 
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५३. स्तर वृक्षिको लाक्षग भनाय हुन चाहने क्षवद्याथीलाइ भनाय गनन पननः कक्षा दश र कक्षा बाह्रमा स्तर िदृि गने ईद्दशे्यले 

दिद्याथी पनुः सोही दिद्यालय र कक्षामा ऄध्ययन गने अएमा दिद्यालयले त्यस्ता दिद्याथीलाइ भनाय गनुय पने छ । 

५४. वाक्षषयक परीिा नक्षदने क्षवद्याथीलाइ किा चढाईने सभबन्द्धी व्यवस्थाः  कुनै दिद्याथी दिरामी परी िा दनजको 

काब ूबादहरको पररदस्थदतको कारण दनजले िादषयक परीक्षा ददन नसकेको सम्बन्धमा दनजको ऄदभभािकले त्यसको प्रमाण 

सदहत दनिेदन ददएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बन्धमा जाँचबझु गदाय दनिेदनको व्यहोरा मनादसि देदखएमा दिद्यालयमा 

भएको ऄदभलेखबाट त्यस्ता दिद्याथीले ऄन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखमेा अिश्यकता ऄनसुार मखु्य मखु्य दिषयको 

परीक्षा दलआ सो दिद्याथीलाइ कक्षा चढाईन सक्ने छ । 

तर, 

(१) शैदक्षकसत्र सरुु भएको १ मदहना पदछ कुनै दिद्याथीलाइ कक्षा चढाआने छैन । 

(२) कक्षा ९ र ११ मा कुनै दिद्याथीलाइ कक्षा चढाआन छैन । 

५५. किा चढाईने सभबन्द्धी ऄन्द्य व्यवस्थाः  ऄसाधारण प्रदतभा भएको दिद्याथीलाइ प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा 

ऄध्यापन गने दशक्षकहरूको दसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाईन सक्ने छ । तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाईन सदकने 

छैन । तर शैदक्षक सत्र शरुु भएको एक मदहना  दभत्र हुनपुने छ । 

५६. शैक्षिकसर, भनाय गनन समय र काम गनन क्षदनः  (१) दिद्यालयको शैदक्षकसत्र प्रत्येक िषयको िैशाख एक गतेदेदख 

प्रारम्भ भआ चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने छ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेदखएको भए तापदन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा शैदक्षक सत्र श्रािण मदहनािाट सरुु 

हुने छ । 

(३) दिद्यालयले शैदक्षकसत्र सरुु भएको दमदतले सामान्यतया एक मदहनादभत्र नयाँ दिद्याथी भनाय दलइ सक्न ुपने छ । 

(४) ईपदफा (३) बमोदजमको ऄिदध नघाइ कुनै दिद्याथी भनाय हुन अएमा दिद्यालयले त्यस्ता दिद्याथीको ऄध्ययनको स्तर 

परीक्षण गदाय दनजले सो कक्षामा भनाय भआ िादषयक परीक्षा ईिीणय गने सक्ने देदखएमा त्यस्ता दिद्याथीलाइ ऄको एक 

मदहनासम्म भनाय गने सदकने छ । 

(५) कुन पदन दिद्यालयले शैदक्षकसत्र सरुु नभआ दिद्याथी भनाय गने गराईन हुदँैन । तर कक्षा एकको ईमरे समहू भन्दा कम 

ईमरे भएको बालबादलकाको हकमा शैदक्षक सत्र प्रारम्भ हुनभुन्दा पन्र ददन ऄगािै प्रारदम्भक बाल दशक्षामा भनायको कायय 

गनय िाधा पने छैन । 

(६) दिद्यालयको एक शैदक्षकसत्रमा काम गने ददन ऄध्यापन समय कम्तीमा २ सय २० ददनको हुने छ । 

(७) सामदुादयक दिद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा १२ , सहायक प्रधानाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा १८ र 

दशक्षकले हप्तामा कम्तीमा २६ कक्षा ऄध्यापन गराईन ुपने छ । 

(८) भौदतक पिूायधार परूा गने नसकेको दिद्यालयले तोदकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी दिद्याथी संख्याको अधारमा एक 

ददनमा एकभन्दा बढी समय (दसफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गने सक्ने छ । तर कक्षा सञ्चालन गदाय अधारभतू तह िा 

माध्यदमक तहको कक्षाहरु एकै समय (दसफ्ट) मा सञ्चालन गनुय पने छ । 
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५७. क्षवद्यालय क्षबदा सभवन्द्धमाः (१) नेपाल सरकारल तोकेको साियजदनक दबदासँग तादाम्यता कायम हुने गरी नगर 

दशक्षा सदमदतले दिद्यालयमा साियजदनक दबदा दनधायरण गनय सक्ने छ । 

(२) दशक्षा शाखाका दनदेशनमा एक शैदक्षकसत्रमा दहईँदे दबदा िा िष ेदबदा िा दिुै गरी िढीमा पैंतालीस ददन दिद्यालय 

दबदा ददन सदकने छ । 

(३) व्यिस्थापन सदमदतले एक शैदक्षकसत्रमा थप पाँच ददनसम्म स्थानीय दबदा ददइ दिद्यालय दबदा गने सक्ने छ । 

(४) यस दनयममा लेदखएदेदख बाहके ऄन्य ददन दिद्यालय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकलाइ दिभागीय कारबाही गररने छ । 

 

पररच्छेद–९ 

प्रधानाध्यापक र क्षशिकको क्षनयुक्षि तथा काम, कतयव्य र ऄक्षधकार 

 

५८. प्रधानाध्यापक सभबन्द्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक दिद्यालयमा दिद्यालयको प्रादज्ञक तथा प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा 

काम गने स्िीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहुने छ । 

(२) अधारभतू तहको कक्षा पाँचसम्मको दिद्यालय भए कम्तीमा बाह कक्षा िा सो सरह ईिीणय गरेको , अधारभतू तहको 

ऄन्य दिद्यालय भए कम्तीमा स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको र माध्यदमक तहको दिद्यालय भए कम्तीमा स्नाकोिर 

तह िा सो सरह ईिीणय गरेको , दिद्यालयमा कम्तीमा पाँच िषय स्थायी दशक्षकको रुपमा दशक्षण ऄनभुि भएको , संघीय ऐन 

तथा सो ऐन ऄन्तगयत बनेको काययदिदधबमोदजम दशक्षक बन्न योग्यता भएको ३ जनाको नाम दसफाररस गनुय पने छ । यसरी 

दसफाररस भआ अएको व्यदक्तहरु मध्ये दशक्षा सदमदतले मलू्याकंन गरी पाँच िषयको लादग दशक्षा सदमदतको सदस्य सदचिले 

सामदुादयक दिद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा दनयदुक्त गने छ । 

(३) ईपदफा (२) बमोदजम प्रधानाध्यापकको पदमा दनयदुक्त हुन ुपिूय दनजले ऄनसुचूी –११ बमोदजमको ढाँचामा दिद्यालय 

दिकासको प्रस्ताि दलइ सोही अधारमा दशक्षा ऄदधकृतसँग पञ्चिषीय कायय सम्पादन करार सम्झौता गनुय पने छ । 

(४) एईट सामदुादयक दिद्यालयमा लगातार दआु काययकाल भन्दा बढी एक व्यदक्त प्रधानाध्यापक हुन सक्न छैन, 

(५) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन देहायको ऄिस्थामा सामदुादयक दिद्यालयको प्रधानाध्यापकलाइ 

दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको दसफाररसमा दशक्षा सदमदतले जनुसकैु बखत हटाईन सक्नेछः— 

(क) दनजको अचरण खराब रहमेा,  

(ख) ऐन तथा यस काययदिदध दिपरीतको कुनै काम गरेमा, 

(ग) दनजले काययसम्पादन सम्झौता बमोदजम काम गने नसकेमा िा दनजको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(घ) दिद्यालयको चल ऄचल सम्पदि दहना दमना गरेमा, 

(ङ) शारररीक िा मानदसक रुपमा काययसम्पादन गनय नसक्ने भएमा, 

(६) सामदुादयक दिद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकलाइ ईपदफा (५) बमोदजमको अधारमा पदबाट हटाईन पने भएमा दशक्षा 

ऄदधकृतले त्यस्ता अधार दिद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबझु गरी गराइ प्रदतिेदन दलनेछ र त्यस्तो प्रदतिेदनबाट 

प्रधानाध्यापकलाइ हटाईन ुपने देदखएमा पदबाट हटाईन नगर दशक्षा सदमदत समक्ष राय सदहत पेश गनुय पने छ । 
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(७) ईपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन सो ईपदफा बमोदजम प्रधानाध्यापकलाइ पदबाट हटाईन ऄदघ 

दनजलाइ सफाआ पेश गने मौकाबाट िदञ्चत गररने छैन । 

(८) प्रधानाध्यापकलाइ ईपदफा (५) को खण्ड (क) िा (ख) बमोदजमको अधारमा हटाएको ऄिस्थामा दनजलाइ ऐन तथा 

यस काययदिदध बमोदजम दिभागीय कारबाही समते गररने छ । 

(९) सामदुादयक दिद्यालयको प्रधानाध्यापक दबदामा बसेमा िा कुन कारणले प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रधानाध्यापक ईपदस्थत नभएसम्म िा प्रधानाध्यापकको पदपदूतय नभएसम्मको लादग सो दिद्यालयमा काययरत 

दशक्षकहरुमध्ये मादथल्लो श्रेणीको िररष्ठ स्थायी दशक्षकले दनदमि प्रधानाध्यापक भआ काम गने छ । दशक्षकको िररष्ठता 

दनधायरण गदाय देहायको अधारमा गररनेछः 

(क) सम्बदन्धत तह र शे्रणीको स्थायी दनयदुक्त दमदतको अधारमा, 

(ख) खण्ड (क) को अधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सो भन्दा तल्ला तह िा शे्रणीको स्थायी दनयदुक्त दमदतको अधारमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) को अधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सम्बदन्धत तह र शे्रणीको ऄस्थायी दनयदुक्त दमदतको अधारमा, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को अधारमा पदन िररष्ठता नछुरट्टएमा खण्ड (क) को दसफाररसको योग्यताक्रमको अधारमा, 

तर खलुा, काययक्षमता मलू्याँकन, अन्तररक िढुिा एईटै दमदतमा भए क्रमशः काययक्षमता, अन्तररक प्रदतयोदगता र खलुाको 

क्रमलाइ मान्यता ददआनेछ । 

(१०) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन संस्थागत दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतले यस 

काययदिदध बमोदजम योग्यता पगेुको व्यदक्तलाइ प्रधानाध्यापकको दनयदुक्त गदाय दनदित प्रदक्रया दनधायरण गरी दनयदुक्त गने 

सक्ने छ । 

(११) यस काययदिदधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन यो काययदिदध प्रारम्भ हुदँाको बखत काययरत 

प्रधानाध्यापक ईपदफा (२) बमोदजम ऄको प्रधानाध्यापक दनयदुक्त नभएसम्म त्यस्ता पदमा कायम रहन सक्ने छ । 

५९. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार: प्रधानाध्यापकको काम , कतयव्य र ऄक्षधकार देहाय बमोक्षजम 

हुनेछः 

(क) दिद्यालयमा शैदक्षक िातािरण, गणुस्तर र ऄनशुासन कायम राख्न,े 

(ख) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीहरूसँग समन्िय गरी दशक्षक , कमयचारी, दिद्याथी र ऄदभभािकहरू बीच 

पारस्पररक सहयोगको िातािरण दसजयना गन,े 

(ग) दिद्यालयमा ऄनशुासन, सच्चररत्रता, दशिता कायम गने अिश्यक काम गन,े 

(घ) दशक्षकहरूसँग परामशय गरी दिद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काययक्रम तयार गने तथा त्यस्ता काययक्रम बमोदजम 

कक्षा सञ्चालन भए नभएको दनरीक्षण गन,े 

(ङ) दिद्यालयमा सरसफाइ, ऄदतररक्त दक्रयाकलाप अददको प्रबन्ध गन,े गराईन,े 

(च) दिद्यालयको प्रशासदनक काययको सञ्चालन तथा दनयन्त्रण गन,े 

(छ) दिद्यालयमा दिद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराईन,े 

(ज) दिद्याथीलाइ स्थानान्तरण तथा ऄन्य प्रमाणपत्र ददन,े 
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(झ) दिद्यालयमा भए गरेको महत्िपणूय काम कारबाहीको ऄदभलेख राख्न,े 

(ञ) कुनै दशक्षक िा कमयचारीले जानी जानी िा लापरिाही साथ कुनै काम गनायल दिद्यालयलाइ हानी नोक्सानी पने गएमा 

त्यस्ता हानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी ऄसलु गन,े 

(ट) दिद्यालयले अफ्नो स्रोतमा दनयकु्त गरेको दशक्षक िा कमयचारीले पदीय दजम्मिेारी परूा नगरेमा व्यिस्थापन सदमदतको 

दसफाररस बमोदजम ऄिकाश लगायतको ऄन्य दिभागीय कारबाही गन,े 

(ठ) दशक्षक र कमयचारीलाइ ददआएको सजायको ऄदभलेख राख्न तथा त्यस्ता ऄदभलेख स्थानीय दशक्षा ऄदधकृत तथा 

दनरीक्षकले हनेय चाहमेा देखाईन,े 

(ड) दशक्षक तथा कमयचारीहरूको अचरण र कायय सम्पादन सम्बन्धी प्रदतिेदन स्थानीय दशक्षा शाखा तथा व्यिस्थापन 

सदमदतमा पेश गन,े 

(ढ) दशक्षक िा कमयचारीलाइ सजाय िा परुस्कार ददन सम्बन्धमा व्यिस्थापन सदमदत तथा स्थानीय दशक्षा शाखामा 

दसफाररस गन,े  

(ण) नगर काययपादलकाबाट स्थायी दनयदुक्त एिं पदस्थापन भआ अएको दशक्षकलाइ हादजर गराइ दिषय र तह ऄनसुारको 

कक्षा दशक्षणमा खटाईन,े 

(त) मदहनामा कम्तीमा एक पटक दशक्षक तथा कमयचारीहरूको बैठक बोलाइ दिद्यालयको प्रादज्ञक , भौदतक र शैदक्षक 

प्रशासन सम्बन्धी दिषयमा छलफल गरी त्यसको ऄदभलेख राख्न,े 

(थ) नगरपादलकाबाट पिूय स्िीकृदत दलइ ऄदत अिश्यक भएको दिषयमा दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको दनणयय गराइ 

दिद्यालयको स्रोतबाट तलब भिा खाने गरी दशक्षकको पद कायम गरी सो ऄनसुार पद स्िीकृदत भएको दिषयको 

दशक्षकको यस काययदिदधमा व्यिस्था भए बमोदजमको प्रदक्रया ऄपनाआ पदपू ती गरी करारमा दनयकु्त गने र यसरी दनयदुक्त 

भएको दशक्षक तथा कमयचारीहरूको तलब सम्बन्धी प्रदतिेदन पाररत गने व्यिस्थापन सदमदतमा पेश गने, 

(द) दिद्यालय भिन तथा छात्रािासको हातादभत्र कुनै दकदसमको ऄिादञ्छत दक्रयाकलाप हुन नददने, 

(ध) दिद्यालयको प्रभािकारी संचालनको लादग िादषयक योजना बनाइ व्यिस्थापन सदमदतबाट पाररत गरी कायायन्ियन गने, 

गराईन,े 

(न) दिद्यालयमा ऄध्ययन, ऄध्यापन सम्बन्धी मादसक, ऄधय–िादषयक तथा िादषयक काययक्रम बनाइ कायायन्ियन गन,े गराईन,े 

(प) दशक्षक िा कमयचारीलाइ तादलममा पठाईन व्यिस्थापन सदमदतबाट ऄनमुोदन गराइ स्थानीय दशक्षा शाखामा पठाईने, 

(फ) दिद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगन,े 

(ब) व्यिस्थापन सदमदतले ददएको दनदेशन तथा अफूले पाएको ऄदधकार बमोदजम रकम खचय गने र अय व्ययको दहसाब 

राख्ने तथा राख्न लगाईन,े 

(भ) दिद्यालयमा सञ्चालन हुने अिदधक परीक्षा दनयदमत तथा मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराईने, 

(म) कुन दशक्षकले ऄध्यापन गरेको दिषयमा लगातार तीन िषयसम्म पन्र प्रदतशत भन्दा बढी दिद्याथी ऄसफल भएमा िा 

कुनै दशक्षकले लापरिाही िा ऄनशुासनहीन काम गरेमा त्यस्ता दशक्षकको दआु िषयसम्म तलब बदृि रोक्का गने, 

(य) दिद्यालयमा दनयम बमोदजमको कक्षा दलन तथा दशक्षकलाइ दलन लगाईन,े 
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(र) स्िीकृत दरिन्दीमा काययरत दशक्षक तथा कमयचारीको तलिी प्रदतिेदन पाररत गने दशक्षा शाखामा पठाईने, 

(ल) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य तोक्न,े 

(ि) दशक्षा शाखा तथा व्यिस्थापन सदमदतले ददएको दनदेशन पालन गन,े गराईन,े 

(श) दिद्यालयको शैदक्षक प्रगदत सम्बन्धी दििरण तथा तथ्यांक मन्त्रालयद्वारा दनधायररत ढाँचा र समय दभत्र दनरीक्षकद्वारा 

प्रमादणत गराइ नगरपादलकामा पठाईन,े 

(ष) दिद्यालय स्थायी दशक्षकको काययसम्पादन मलू्याकंन भरी काययपादलकामा र अफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी दनयकु्त 

भएको दशक्षकहरूको कायय सम्पादन मलू्याङ्कन फाराम भरी व्यिस्थापन सदमदतमा पेश गने, 

(स) दिद्यालयमा काययरत दशक्षक तथा कमयचारीको सम्पदि दििरण फाराम दनधायररत समयमा भन लगाइ दिद्यालयमा दताय 

गरी दशक्षा शाखामाफय त दशक्षक दकताबखानामा पठाईन,े 

(ह) दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष , नागररक लगानी कोष , बीमा, सामादजक 

सरुक्षाकोषको रकम सम्बदन्धत दनकायमा पठाईन लगाईन,े 

(क्ष) व्यिस्थापन सदमदतबाट स्िीकृत खररद योजना ऄनसुार मालसोमन तथा सेिा खररद गने । 

(त्र) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, ऄदभभािक एिं दिद्याथीप्रदत दजम्मिेार हुने छ । यसको लादग: 

(१) ऄदभभािक एिं दिद्याथीको दिचार सिेक्षण गन,े 

(२) प्रचदलत मापदण्डको पालना एिं गणुस्तरीय दशक्षाको लादग दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत र प्रधानाध्यापकले दशक्षा 

ऄदधकृतसँग काययसम्पादन करार गरे बमोदजम प्रचदलत मापदण्डको पालना एिं गणुस्तररय दशक्षा प्रत्याभतू गनुयपने, 

(३) दशक्षक एिं कमयचारीलाइ प्रधानाध्यापकप्रदत दजम्मिेार बनाईन तथा गणुस्तरीय दशक्षाको लादग काययपादलका , दशक्षा 

सदमदत र दशक्षा ऄदधकृतले प्रचदलत काननू बमोदजम ददएको दनदेशन पालना गराईन तथा ऄपेदक्षत शैदक्षक ईपलदव्धको 

लादग दशक्षकहरुसँग काययसम्पादन करार गनुयपने छ, 

(४) दिद्यालयको भौगोदलक के्षत्र दभत्रको टुहुरा , ऄलपत्र परेको र बेसाहारा , दिशेष अिश्यकता भएको तथा 

ऄदतदिपन्नतामा परी दिद्यालय जान नसकेको िा दिद्यालय छोडेको बालिादलकालाइ काययपादलका माफय त छात्रबदृि िा 

दिशेष व्यिस्था गरी िा दनजको ऄदभभािक िा संरक्षकलाइ  सघाआ बालबादलकालाइ दिद्यालयमा ल्याईन 

प्रधानाध्यापकको दजम्मिेारी हुने छ । दिद्याथीलाइ ऄपेदक्षत शैदक्षक ईपलदव्ध हादसल हुने गरी दसकाईने र दटकाईने दादयत्ि 

प्रधानाध्यापक र दशक्षकहरुको हुने छ, 

(५) दिद्यालयको प्रादज्ञक नततृ्ि गन,े प्रििनात्मक कायय गने । 

६०. सहायक प्रधानाध्यापक सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) माध्यदमक तहको प्रधानाध्यापकलाइ सहयोग पु यायईन 

दिद्यालयमा काययरत माध्यदमक तहको दशक्षक मध्येबाट दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले एक  जनालाइ सहायक 

प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने छ ।  

६१. क्षवद्यालय सहयोगी सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले स्िीकृत दरिन्दीको ऄधीनमा रही 

दिद्यालय सहयोगीको न्यनूतम पाररश्रदमक तोकी व्यदक्त िा संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट कायय सम्पादन गराईन ुपनेछ 

। 
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६२. क्षशिक तथा कमयचारी छनौट सक्षमक्षतः (१) सामदुादयक दिद्यालयमा करारमा दशक्षक िा कमयचारी दनयदुक्तको लादग 

दसफाररस गने प्रत्येक दिद्यालयमा देहाय बमोदजमको एक दशक्षक तथा कमयचारी छनौट सदमदत रहनेछः 

(क) दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्ष                        –संयोजक 

(ख) सम्बदन्धत िडा सदमदतले तोकेको १ जना                        –सदस्य 

(ग)  दिद्यालय दनरीक्षक, दनज नभएमा स्रोत व्यदक्त                      –सदस्य 

(घ) दशक्षा सदमदतले तोकेको १ जना                           –सदस्य 

(ङ) प्रधानाध्यापक                                   –सदस्य–सदचि 

(२) दशक्षक तथा कमयचारी छनौट सदमदतको सदचिालय सम्बदन्धत दिद्यालयमा रहने छ । 

(३) अयोगले दशक्षक िा कमयचारी छनौट गने सम्बन्धमा मापदण्ड दनधायरण िा काययदिदध  जारी गरेको भए दशक्षक छनौट 

सदमदतले त्यस्ता मापदण्ड िा काययदिदधको पालना गनुय पने छ । खलु्ला दिज्ञापनबाट करारमा दशक्षक दनयदूक्त गनय पने 

भएमा दिद्यालयले ऄदनिायय रुपमा दशक्षा सदमदतमा २ जना दिषयगत दिज्ञ माग गनुय पने छ । 

(४) दशक्षक तथा कमयचारी छनौट सदमदतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययदिदध सदमदत अफैले दनधायरण गरे बमोदजम हुने छ । 

६३. करारमा क्षशिक क्षनयुक्षि सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) स्िीकृत दरिन्दीमा स्थायी दशक्षक दनयदुक्त हुन नसकी तत्काल 

करारमा दशक्षक दनयदुक्त गने पने भएमा व्यिस्थापन सदमदतले प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृत माफय त अयोगबाट करारमा 

दशक्षक दनयदुक्तको लादग प्रकादशत भएको सचूी माग गनुय पने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम माग गरेको सचूी प्राप्त भए पदछ सचूीमा रहकेो ईम्मदेिारमध्ये व्यिस्थापन सदमदतले बढीमा एक 

शैदक्षक सत्रको लादग करारमा दशक्षक दनयदुक्त गने सक्ने छ । 

(३) ईपदफा (१) बमोदजम अयोगबाट प्रकादशत सचूीमा करारको लादग कुनै ईम्मदेिार नरहमेा िा सचूीमा समािेश भएको 

ईम्मदेिारले दशक्षक पदमा दनयकु्त हुन दनिेदन नददएमा व्यिस्थापन सदमदतले दशक्षक छनौट सदमदतको दसफाररसमा बढीमा 

एक शैदक्षक सत्रको लादग योग्यता पगेुको कुनै व्यदक्तलाइ करारमा दशक्षक दनयदुक्त गने सक्ने छ । 

(४) ईपदफा (२) िा (३) बमोदजम करारमा दशक्षक दनयदुक्त गदाय दशक्षा शाखा /ईपशाखाबाट दरिन्दी ररक्त रहकेो व्यहोरा 

प्रमादणत गराएर दिषय दमल्ने गरी मात्र करारमा दशक्षक दनयदुक्त गने सदकने छ । 

(५) ईपदफा (३) बमोदजम दशक्षक दनयदुक्त गने कम्तीमा १५ ददनको साियजदनक सचूना सम्भाव्य सबै माध्यमिाट प्रकाशन 

गनुयको साथै िडा कायायलय , काययपादलका र सम्बदन्धत दिद्यालय समतेमा त्यस्ता सचूना टाँस्न ुपने छ । यस्ता सचूना 

सम्बदन्धत स्थानीय तहको िेि साआटमा समते राख्न व्यिस्था दमलाईन ुपने छ । 

(६) ईपदफा (३) बमोदजम दशक्षक पदमा दनयकु्त हुन दनिेदन ददन ईम्मदेिारले अफ्ना शैदक्षक योग्यता , नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र दनिेदन साथ पेश गनुय पने छ । 

(७) दिद्यालयले यस दफा बमोदजम करारमा दशक्षक दनयकु्त गरेको जानकारी दशक्षा शाखालाइ ददन ुपने छ र दशक्षा शाखाले 

सोको ऄदभलेख राखकेो प्रमाण दिद्यालयलाइ ददन ुपने छ । 
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(८) ईपदफा (२) िा (३) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन करारमा दशक्षक दनयकु्त भएको एक शैदक्षक सत्र सम्म पदन 

ररक्त पदमा स्थायी पद पदुतय नभएमा व्यिस्थापन सदमदतले एक पटक को लादग मात्र ऄदधकतम १ िषयको लादग करारको 

म्याद थप गनय सक्ने छ । 

(९) ईपदफा (८) बमोदजम करार गररएको जानकारी दिद्यालयले स्थानीय दशक्षा शाखा/ईपशाखालाइ ददन ुपने छ । 

(१०) यस दफा बमोदजमको प्रदक्रया नपु यायइ दशक्षक दनयदुक्त गरेमा त्यस्तो दनयदुक्त बदर गरी सम्बदन्धत प्रधानाध्यापकलाइ 

दिभागीय कारबाही गररने छ। 

६४. दरबन्द्दी नभएको पदमा क्षशिक वा कमयचारी क्षनयुक्षि वा सरुवा गनन नहुनेः  (१) दशक्षक िा कमयचारीलाइ 

दरबन्दी ररक्त नरहकेो िा दरिन्दी नभएको दिद्यालयमा दनयदुक्त िा सरुिा गने हुदँैन । 

(२) ऄनसुचूी–१२ मा ईदल्लदखत दिषयको दशक्षक नरहकेो दिद्यालयमा ऄको दिषयको दशक्षक दनयदुक्त िा सरुिा गने 

हुदँैन । 

(३) ईपदफा (१) िा (२) दिपरीत कसैले कुन दशक्षक िा कमयचारी दनयदुक्त िा सरुिा गरेमा त्यस्ता दशक्षक िा कमयचारीको 

लादग तलब भिा बापत खचय भएको रकम त्यसरी दनयदुक्त िा सरुिा गने ऄदधकारीबाट ऄसलु ईपर गरी त्यस्ता 

ऄदधकारीलाइ दिभागीय कारबाही गररने छ । 

६५. सरुवा सभबन्द्धी व्यवस्थाः  (१) नगरपादलका दभत्र एक दिद्यालयिाट ऄको दिद्यालयमा तह तथा दिषय दमल्ने 

दरबन्दी दभत्र नगरदशक्षासदमदतले सरुिा गने सक्ने छ । 

(२) सामान्यतया स्थायी दशक्षक तथा स्थायी कमयचारीको मात्र सरुिा गररने छ । 

(३) सामान्यतया दशक्षकको सरुिा प्रत्येक शैदक्षक सत्रको पदहलो मदहनामा मात्र गररने छ ।  

(४) दशक्षक सरुिा गदाय दशक्षकको तह र ऄध्यापन गने दिषय दमलाईन पने छ । 

(५) दशक्षकलाइ सरुिा गदाय देहाय बमोदजमको मापदण्डको अधारमा गनुय पने छ: 

(क) एईटा दिद्यालयमा अिश्यकता भन्दा बढी एक दिषयको दशक्षक भएमा, 

(ख) दरिन्दी दमलान गने क्रममा तोदकएको मापदण्ड भन्दा बढी दशक्षक भएमा, 

(ग)  दिद्यालय गादभन िा स्थान्तरण गने पने ऄिस्था भएमा, 

(घ) दिपदक्ो कारणबाट दिद्यालय र दिद्यालय रहकेो समदुाय न ऄन्यत्र स्थानान्तरण गने पने ऄिस्थामा नगरपादलकाको 

दिपद ्व्यिस्थापन सदमदतले दसफाररस गरेमा, 

(ङ) नैदतक अचरण तथा दनजको व्यदक्तगत ऄनशुासन लगायतको कारणबाट कुनै दशक्षकलाइ सो दिद्यालयमा रादखरहदँा 

दिद्यालयको शैदक्षक िातािरण खलिदलएको िा खलिदलन सक्ने ब्यहोरा दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतबाट दनणयय भआ 

अएमा, 

(च) कुनै दशक्षकले ईत्कृि नदतजा ल्याईन सफल रहकेो िा दिशेषज्ञता सेिा प्रिाह गरेको ऄिस्थामा ईक्त सेिालाइ ऄन्य 

दिद्यालयमा ईपयोग गने अिश्यक देदखएमा, 

(छ) पदत पदत्न दिुै दशक्षक रहकेो ऄिस्था भए सकभर एक दिद्यालय िा िडा दभत्र पने गरी सरुिा गनय परेमा । 
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(६) स्थायी दनयदुक्त भएको एक िषय नपगेुको दशक्षक र ऄदनिायय ऄिकाश हुन एक ि षय िा सो भन्दा कम ऄिदध बाँकी 

रहकेो दशक्षकलाइ एक दिद्यालयबाट ऄको दिद्यालयमा सरुिा गररने छैन । 

(७ ईपदफा  (१) बमोदजम सरुिा गदाय साधारणतया ऄपाङ्गता भएको दशक्षक , मदहला दशक्षकलाइ पायक पने स्थानमा 

सरुिा गररने छ । 

(८) दशक्षक सरुिा गदाय लामो ऄिदध एक दिद्यालयमा बसेकोलाइ पदहला प्राथदमकता ददआनेछ । 

(९) सरुिा भएको एक्काआस ददनदभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बदन्धत दशक्षक िा कमयचारीलाइ ऄनसुचूी –१३ बमोदजमको 

ढाँचामा रमाना पत्र ददइ सोको जानकारी सम्बदन्धत दिद्यालय र नगरपादलकाको कायायलयलाइ समते ददन ुपने छ । 

(१०) सरुिा भआ अएको िा जान दशक्षकलाइ सम्बदन्धत दिद्यालयले दनयमानसुार हादजर नगराएमा िा रमाना नददएमा सो 

दरबन्दी ऄन्य दिद्यालयमा स्थान्तरण गने गररने छ । 

६६. ऄन्द्तर स्थानीय तह क्षशिक सरुवा सहमती सभवन्द्धी (१) ऄन्तर स्थानीय  तह दशक्षक सरुिा हुन चाहने दशक्षकले 

सरुिाको लादग ऄनसुचूी–१४ बमोदजमको ढाँचामा नगर दशक्षा सदमदत समक्ष दनिेदन ददन ुपने छ । 

(२) यस दफाको प्रयोजनको लादग दशक्षा शाखा /ईपशाखाले प्रत्येक मदहनामा ररक्त रहकेो दशक्षकहरुको पद संख्या यदकन 

गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पठाईन ुपने छ । 

(३) ईपदफा (१) बमोदजम ऄन्तरस्थानीय तह सरुिाको लादग दनिेदन ददन दशक्षकलाइ सरुिा भआ जान चाहकेो दिद्यालय र 

सोसँग सम्बदन्धत अफू सेिारत दिद्यालय र नगरदशक्षा सदमदतको सरुिा सहमदतको दसफाररस अिश्यक पने छ । तर , यस 

काययदिदधमा सरुिा गने मापदण्ड दिपरीत हुने गरी सरुिा सहमदत ददआने छैन । 

 

 

पररच्छेद– १० 

छारवृक्षि तथा क्षनःशुल्क क्षशिा सभबन्द्धी व्यवस्था 

 

६७. छारवृक्षिको व्यवस्था गनुयपननः (१) संस्थागत दिद्यालयले दिद्यालयमा भनाय भएको कुल दिद्याथी संख्याको न्यनूतम 

१० प्रदतशतमा देहायको दिपन्न एिं दसमान्तकृत , ऄपाङ्गगता भएको, ददलत, जेहने्दार दिद्याथीलाइ दनःशलु्क छात्रिदृि 

ईपलब्ध गराईन ुपने छ । यसरी दसफाररस गदाय कम्तीमा ५० प्रदतशत छात्रालाइ ऄदनिायय रुपमा समाबेश गने पनेछः 

(क) दिद्याथीको पररिारको कुनै पदन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र अय–अजयनको व्यिस्था नभआ जीिन दनिायह 

गने न्यनूतम अिश्यक पने अम्दानी नभआ ऄदनिा यय दशक्षाको लादग अिश्यक पने पाठ्यपसु्तक तथा कापीकलम जस्ता 

स्टेशनरी ईपलब्ध गराईन नसक्न ऄिस्थामा रहकेो, 

(ख) भदूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोदजम जग्गािालाको हदैसयतले राख्न पाईन ऄदधकतम हदिन्दीको पाँच प्रदतशत भन्दा 

कम खतेी योग्य जग्गा रहकेो , िा रादरिय योजना अयोगबाट पररभादषत भए बमोदजम दनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो 

भन्दा कम अम्दानी भएको, 

(ग) ऄपाङ्गता भएको बालबादलका । 
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२) ईपदफा (१) बमोदजम छात्रिदृि ईपलव्ध गराईन ऄदघ दिद्यालयले त्यस्ता छात्रिदृिको लादग दनिेदन ददन दिद्यालयमा 

सचूना प्रकाशन गनुय पने छ । 

६८. नामावली साबयजक्षनक गनुयपननः (१) दफा ६८ बमोदजम छात्रिदृत ईपलब्ध गराइएको दिद्याथीहरुको नाम, थर, कक्षा 

तथा दनजको बाब ुअमाको नाम , थर ितन सदहतको दििरण दिद्यालयले दिद्यालयको सचूना पाटीमा टाँस गरी र 

दिद्यालयको िेभसाइट भएमा त्यसमा राखी साियजदनक गनुय पने छ र त्यस्ता दििरण दशक्षा शाखा /ईपशाखामा पठाईन ु

पने छ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोदजमको दििरण हनेय चाहने व्यदक्तलाइ दिद्यालयले त्यस्ता दििरण दनःशलु्क हनेय ददन ुपने छ । 

६९. बालबाक्षलकालाइ ऄक्षनवायय रुपमा क्षवद्यालयमा पठाईनु पननः  (१) सब ऄदभभािकले पाँच िषय परूा भएका 

बालबादलकालाइ अधारभतू दशक्षाको लादग ऄदनिायय रुपमा दिद्यालय पठाईन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम अफ्ना के्षत्रदभत्रको बालबादलकालाइ दिद्यालय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा सम्बदन्धत दशक्षा 

सदमदत, दिद्यालय दनरीक्षक, स्रोत व्यदक्त तथा सामदुादयक दिद्यालयको दशक्षक तथा कमयचारीले ऄनगुमन तथा दनरीक्षण 

गनुय पने छ । 

(३) कुन ऄदभभािकले ईपदफा (१) बमोदजम बालबादलकालाइ दिद्यालयमा पठाएको नदेदखएमा त्यस्ता ऄदभभािकलाइ 

सम्झाआ बझुाइ, दिशेष सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बालबादलकालाइ दिद्यालयमा पठाईन लगाईन ुपने छ । 

(४) ईपदफा (३) बमोदजम सम्झाआ बझुाइ गदाय समते बालबादलकालाइ दिद्यालय नपठाईन ऄदभभािकलाइ स्थानीय 

तहिाट ईपलब्ध गराईन सेिा सदुिधािाट िदञ्चत गनय सदकने छ । 

(५) यस काययदिदध बमोदजम दिद्यालयमा भनाय भएको दिद्याथीलाइ दिद्यालयले दनःशलु्क ऄध्यापन गराईन ुपने छ । 

(६) दिद्यालय जाने ईमरे समहूको बालबादलकालाइ ऄदनिायय रुपमा दिद्यालय भनाय ऄदभयान तथा काययक्रम तजुयमा गरी 

लाग ूगने दादयत्ि दशक्षा सदमदतको हुने छ । 

 

 

पररच्छेद–११ 

क्षबदा तथा काज सभबन्द्धी व्यवस्था 

 

७०. क्षशिक तथा कमयचारीले पाईने क्षवदाः  (१) दशक्षक , कमयचारी तथा बालदबकासको सहयोगी काययकताले देहाय 

बमोदजमको दबदाहरू पाईनेछः 

(क) भैपरी अईने दबदा िषयभररमा छ ददन, 

(ख) पिय दबदा िषयभररमा छ ददन, 

(ग) दबरामी दबदा िषयभररमा बाह्र ददन, 

(घ) प्रसतूी दबदा प्रसतूीको ऄदघ िा पदछ गरी ऄन्ठानब्ब ददन, 

(ङ) प्रसतूी स्याहार दबदा पन्र ददन, 
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(च) दकररया दबदा धमायनसुार बढीमा पन्र ददन, 

(छ) ऄसाधारण दबदा एक पटकमा एक िषयमा नबढाआ नोकरीको जम्मा ऄिदधमा बढीमा तीन िषय, 

(ज) ऄध्ययन दबदा दशक्षकको सेिाको सम्पणूय ऄिदधमा एक पटक िा पटक पटक गरी बढीमा तीन िषय, 

(झ) बेतलिी दबदा बढीमा पाँच िषय । 

(२) भैपरी अईने दबदा र पिय दबदा अधा ददन पदन दलन सदकने छ । यस्ता दबदा सदञ्चत हुने छैन । 

(३) दशक्षक तथा कमयचारीले दबरामी दबदा सदञ्चत गने सक्ने छ । दशक्षक तथा कमयचारीले प्रत्येक िषय त्यस्ता दबदा 

दनरीक्षकबाट प्रमादणत गराइ राख्न ुपने छ । कुनै व्यहोराले दशक्षक तथा कमयचारी सेिाबाट ऄिकाश भएमा दनजको सदञ्चत 

दबरामी दबदा बापत दनजको पदादधकार रहकेो पदमा खाआपाआ अएको तलब स्केलको दरले हुन अईन रकम दनजले 

एकमिु पाईनेछ । 

(४) कुनै ठूलो िा कडा रोग लादग ईपचार गने दबरामी दबदाबाट नपगु हुन भएमा स्िीकृत दचदकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गरी 

दशक्षक तथा कमयचारीले पदछ पाईने दिरामी दबदाबाट कट्टा हुने गरी बाह्र ददनसम्म थप दबरामी दबदा पेश्कीको रूपमा त्यस्ता 

दबरामी भएको बखत दलन सक्ने छ । यसरी पेश्की दबदा दलएको दशक्षक िा कमचारीको मतृ्य हुन गएमा त्यस्ता पेश्की 

दलएको दबदा स्ितः दमनाहा हुने छ । 

(५) सदञ्चत दबरामी दबदाको रकम दलन नपाईँदै दशक्षक िा कमयचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो सदञ्चत दिरामी दबदाको रकम 

दनजले आच्छाएको िा नदजकको हकिालाले एकमिु पाईन ेछ । 

(६) कुनै परुुष दशक्षक िा कमयचारीको पत्नी प्रसतूी हुन भएमा त्यस्ता दशक्षक िा कमयचारीले प्रसतूीको ऄदघ िा पदछ गरी 

पन्र ददन प्रसतूी स्याहार दबदा पाईनेछ । प्रसतूी स्याहार दबदा बसेको दशक्षक िा कमयचारीले परूा तलब पाईनेछ र यस्तो 

दबदा सेिा ऄिदध भरमा दइु पटकमात्र दलन पाआनेछ । तर लामा दबदाको ऄिदधदभत्र प्रसतुी भएमा प्रसतुी भएको ददन देदख 

नै दबदा गणना गररने छ । 

(७) प्रसतूी दबदा पाएको दशक्षक िा कमयचारीले बढीमा दइु पटकको लादग जनही एकमिु पाँचहजार रुपैया पाईने छ । 

(८) कुनै दशक्षक िा कमयचारीले कुल धमय ऄनसुार अफै दकररया बस्न ुपरेमा िा त्यस्ता दशक्षक िा कमयचारीको िाि ुअमा, 

बाजे िज्यै, छोरा छोरी िा दििादहत मदहला दशक्षक िा कमयचारीको सास ूससरुाको मतृ्य ुभएमा िा परुुष दशक्षकको हकमा 

दनजको पत्नीको तथा मदहलाको हकमा पदतको मतृ्य भएमा दकररयो दबदा पाईनेछ । मदहला दशक्षक िा कमयचारीको पदतले 

दकररयो बस्न ुपरेमा त्यस्ता मदहला दशक्षक िा कमयचारीले पदन दकररया दबदा पाईनेछ । 

(९) यस काययदिदध बमोदजम दकररया दबदा दलने दशक्षक िा कमयचारीले दिद्यालयमा हादजर भएको पन्र ददन दभत्र मतृ 

व्यदक्तको मतृ्य दतायको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यदक्तसँगको नाता देदखने प्रमाण पेश गनुय पने छ । यस्ता प्रमाणपत्र र प्रमाण पेश 

नगने दशक्षक िा कमयचारीले त्यस्ता ऄिदधको लादग पाएको रकम दनजले पाईन तलब रकमबाट कट्टा गररने छ ।  

(१०) दबरामी परेको ऄिस्थामा बाहके घटीमा पाँच ि षय स्थायी सेिा ऄिदध नपगेुको दशक्षक िा कमयचारीले ऄसाधारण 

दबदा पाईन सक्न छैन । 

(११) स्थायी सेिा पाँच िषय पगेुको दशक्षकलाइ दनजले ऄध्यापन गने दिषयमा एकतह मादथको ईच्च ऄध्ययनको लादग 

तलब सदहतको ऄध्ययन दबदा ददन सदकने छ । 
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(१२) ईच्च ऄध्ययनको लादग दबदा स्िीकृत गदाय प्रत्येक दशक्षा सदमदतले एक अदथयक िषयमा अधारभतू तहको पदहलो र 

दोस्रो तहको लादग एक/एक जना र माध्यदमक तहको लादग एक जनाको ऄध्ययन दबदा स्िीकृत गने सक्ने छ । 

(१३) ऄध्ययन दबदा ददंदा देहायको प्रदक्रया ऄबलम्बन गररनेछः– 

(क) ऄध्ययन दबदा स्िीकृदतको लादग नगरपादलकामा साियजदनक रुपमा सचूना गरी आच्छुक दशक्षकको दनिेदन अह्वान 

गने, 

(ख) दनिेदन ददन दशक्षकले अफ्नो प्रदतबिता पत्र , ऄध्ययनपदछको अफ्ना दशक्षण दसकाआको योजना र व्यिस्थापन 

सदमदतको दसफाररस पेश गनुय पने छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्तािको अधारमा मनोनयनको लादग नाम छनौट गरी सचूना 

प्रकाशन गन,े 

(ग) खण्ड (ख) बमोदजम मनोनयनको लादग छनौट भएको दशक्षकको नामािली ईपर ईजरूी गने ऄिसर प्रदान गररने छ । 

ईजरूीकतायको ईजरूीको अधारमा ऄदन्तम नामािली प्रकाशन गरी ऄध्ययनको लादग ऄदन्तम नाम छनौट गने, 

(घ) ऄदन्तम नाम छनौटमा परेको दशक्षकलाइ किदुलयत गराइ ऄध्ययनको ऄिदधको लादग ऄध्ययन दबदा स्िीकृत गररने  

छ । यसरी ऄध्ययन दबदा स्िीकृत भएको दशक्षकले प्रत्येक सेमिेर िा िादषयक परीक्षाको नदतजा सदहतको प्रदतिेदन दशक्षा 

शाखामा पेश गनुय पन,े 

(ङ) ऄध्ययन दबदा पाएको दशक्षकले अफूले कबदुलयत गरे ऄनसुारको प्रदतिेदन दशक्षा शाखामा बझुाईन ुपने छ । 

ऄध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगदत नगने दशक्षकको दबदा स्िीकृत भएको ऄिदध समाप्त नहुदँै रद्द गने सदकने छ । 

(च) दबदा रद्द भएमा त्यस्ता दशक्षकबाट ऄध्ययन ऄिदधभर पाएको तलब ऄसलु गररने छ । 

(१४) बेतलिी दबदा देहायको ऄिस्थामा ददआन ेछः – 

(क) कुनै दशक्षक िा कमयचारीको पदत िा पत्नी दिदेश दस्थत नेपाली राजदतूािास िा दनयोगमा खदटइ गएको प्रमाण सदहत 

त्यस्ता दशक्षकले बेतलिी दबदा माग गरेमा एक पटक िा पटक पटक गरी नोकरी ऄिदधभर पाँच िषयसम्म, 

(ख) कुनै दशक्षक मटुु , मगृौला, क्यान्सर जस्ता कडा रोगको कारण लामा ईपचारमा बस्न पने भए िा मलुकुदभत्र िा बादहर 

गइ ईपचार गराईन पने भदन मदेडकल बोडयबाट दसफाररस भएमा काययपादलकाले एक पटकमा एक िषय र नोकरी 

ऄिदधभरमा बढीमा तीन िषयसम्म ददन सक्ने छ । 

(१५) बेतलिी दबदाको ऄिदध दनजको सेिा ऄिदधमा गणना गररने छैन । 

(१६) भैपरर अईने दबदा , पिय दबदा, दबरामी दबदा, दकररया दबदा, प्रसतूी दबदा, प्रसदूत स्याहार दबदा बस्ने दशक्षक तथा 

कमयचारीले परूा तलब पाईन ेछ । 

(१७) ऄसाधारण र बेतलबी दबदामा बसेको दशक्षक िा कमयचारीले तलब पाईन छैन । 

(१८) यस दफा बमोदजमको ऄसाधारण दबदा, ऄध्ययन दबदा र िेतलिी दबदा बाहकेको ऄन्य दबदाहरु ऄस्थायी दशक्षक र 

राहत दशक्षकले समते पाईनेछन ्। 

७१. क्षबदा स्वीकृत गनन ऄक्षधकारी : (१) प्रधानाध्यापकको दबदा व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षले र दशक्षक िा 

कमयचारीको दबदा प्रधानाध्यापकले स्िीकृत गने छ । तर , एक पटकमा तीन ददनमा नबढाइ पिय िा भैपरी अईने दबदा 
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प्रधानाध्यापक अफैले दलन सक्ने छ । सो भन्दा बढी पिय िा भैपरी अईने दबदा दलन परेमा प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन 

सदमदतको ऄध्यक्षलाइ जानकारी ददन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन दशक्षक िा कमयचारीको ऄसाधारण दबदा , बेतलिी दबदा र 

ऄध्ययन दबदा व्यिस्थापन सदमदतको दसफाररसमा नगर दशक्षा सदमदतले स्िीकृत गने छ । 

७२. क्षबदा नक्षलएको क्षदन सेवा ऄवक्षधमा गणना नहुनेः  दशक्षक िा कमयचारीले दबदा नदलआ दिद्यालयमा ऄनपुदस्थत 

भएको ददन दनजको सेिा ऄिदधमा गणना हुने छैन । 

७३. ऄस्थायी क्षशिक वा कमयचारीको क्षबदाको रकम सभबन्द्धमाः ऄस्थायी दशक्षक िा कमयचारीले िष ेिा दहईँदे 

दबदा ईपभोग गने नपाईँदै ऄिकाश पाएमा दश मदहनालाइ िादषयक काम गरेको ऄिदध मानी दामासाहीले काम गरेको 

ऄिदधको दबदा रकम पाईनेछ । 

७४. क्षबदा सहुक्षलयत मार हुनेः दबदा ऄदधकारको कुरा नभएर सहुदलयत मात्र हुने छ । 

७५. काज तथा दैक्षनक भ्रमण भिाः (१) दिद्यालय िा ऄध्यापन सम्बन्धी कामको लादग काययपादलकाको अदेशानसुोर 

कुनै सभा, सम्मलेन िा सेदमनारमा खदटने दशक्षक िा कमयचारीले सोही अदेशमा तोकेको ऄिदधसम्मको लादग काज पाईने 

छ । 

(२) दिद्यालयको कामको लादग दशक्षक िा कमयचारीले प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सदमदतको 

ऄध्यक्षको दलदखत ऄनमुदत दलइ बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सक्ने छ । दशक्षा सदमदतले अिश्यक ठानेमा स्रोत 

केन्र िा नगर काययपादलकामा दशक्षकलाइ दनदित ऄिदधको लादग दजम्मिेारी तोकी काजमा खटाईन सक्ने छ ।  

(३) सरुिा भएको दशक्षक िा कमयचारीलाइ सरुिा भएको दिद्यालयमा हादजर हुन जाँदा तोदकएको दरमा दैदनक तथा भ्रमण 

भिा बापतको रकम रमाना ददन दिद्यालयले अफ्नै कोषबाट ददन सक्ने छ । तर अफ्ना स्िेच्छाले सरुिा भआ जान दशक्षक 

िा कमयचारीले यस ईपदफा बमोदजम दैदनक तथा भ्रमण भिा बापतको रकम पाईन छैन । 

७६. यस पररच्छेदको व्यवस्था लागू नहुनेः  यस पररच्छेदमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन संस्थागत 

दिद्यालयको दशक्षक र अफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी सामदुादयक दिद्यालयमा दनयकु्त दशक्षकको सम्बन्धमा यस पररच्छेदको 

व्यिस्था लाग ूहुने छैन । त्यस्ता दशक्षकले दिद्यालयद्वारा तोके बमोदजम दबदाको सदुिधा पाईन छन ्। 

७७. क्षशिक तथा क्षवद्यालय कमयचारी सजाय सभबन्द्धी व्यवस्थाः संघीय काननूले व्यिस्था गरे बमोदजम हुने छ । 

 

पररच्छेद–१२ 

क्षवद्यालयको क्षचन्द्ह, नामाकरण तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

 

७८. क्षवद्यालयको क्षचन्द्हः  दिद्यालयको दचन्ह षट्कोणको हुने छ । दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले दनणयय गरी सो 

षटकोणको बीचमा अफ्ना दिद्यालयको छुट्टै दचन्ह राख्न सक्ने छ । 

७९. क्षवद्यालयको नामाकरणः  (१) समाज तथा रारिका लादग ईल्लेखनीय योग दान गने िा ऐदतहादसक व्यदक्त , देिी 

देिता, तीथयस्थल िा प्राकृदतक सम्पदा अददको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी दिद्यालयको नामाकरण गनुयपने छ . 



शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध, २०७७  

38 
 

तर यो दफा प्रारम्भ हुन ुभन्दा ऄगाबै यस दफा दिपरीत नामाकरण भ आसकेको दिद्यालयको हकमा यो काययदिदध जारी 

भएपदछको दोश्रो शैदक्षक शत्रको सरुु देदखनै लाग ूहुने गरी पनुःनामाकरण गरी नगरपादलकाबाट दस्िकृती दलन पने छ । 

२) कुन संस्थागत दिद्यालयले अफ्ना नाममा “पदब्लक’’ शव्द जोड्न चाहमेा कदम्तमा एक दतहाआ दिद्याथी पणूय 

छात्रबदृिमा ऄध्ययनरत रहकेो हुनपुने छ । कुनै संस्थागत दिद्यालयले अफ्ना नाममा “नेशनल’’ शव्द जोड्न चाहमेा 

नेपालको कम्तीमा २५ दजल्लाको दिद्याथी ऄध्ययनरत रहकेो हुनपुने छ र कुनै संस्थागत दिद्यालयले अफ्ना नाममा 

“आन्टरनेशनल’’ शब्द जोडन चाहमेा कदम्तमा एक दतहाआ संख्यामा दिदेशी दिद्याथी हुनपुने छ । दिद्यालयको नामको 

ऄन्तमा “दिद्यालय”, “स्कूल” िा “पाठशाला” शब्द जोदडएको हुनपुने छ । तर यो ईपदफा लाग ूहुन ुऄगाबै यस काययदिदध 

दिपररतको शव्दहरु जोदडआ नामाकरण भ सकेको दिद्यालयको हकमा यो काययदिदध जारी भएपदछको दाश्रो शैदक्षक शत्रको 

सरुु देदखनै लाग ूहुने गरी ईपयुयक्त व्यिस्था पालना गने िा पनुयनामाकरण गनुय पने छ, 

(३) प्रादिदधक दशक्षा सञ्चालन गने ऄनमुदत पाएको सामदुादयक दिद्यालयले अफ्ना दिद्यालयको नामको पछादड कोष्ठमा 

प्रादिदधक दशक्षा सञ्चालन गने ऄनमुदत प्राप्त दिद्यालय भनी थप गने सक्ने छ । 

(४) नयाँ खोदलने दिद्यालयको नामाकरण अफ्ना नामबाट गने चाहन व्यदक्तले देहाय बमोदजमको रकममा नघटने गरी 

नगरपादलकाले तोदकददएको रकम बरािरको नगद, घर िा जग्गा दिद्यालयको नामाकरण गने प्रयोजनको लादग भनी एकमिु 

दिद्यालयलाइ सहयोग गरेमा सो दिद्यालयको नामाकरण त्यस्ता सहयोग गने व्यदक्तको नामबाट सञ्चालन गने सदकनेछः 

(क) माध्यदमक दिद्यालयको लादग चादलस लाख रूपैया िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा, 

(ख अधारभतू दिद्यालयको लादग पन्र लाख रूपैयो िा सो मलू्य बराबरको घर िा जग्गा, 

(५) ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन महानगरपादलका र ईपमहानगरपादलका के्षत्र दभत्रको दिद्यालयको 

हकमा सो ईपदनयममा ईदल्लदखत रकमको दोब्िर रकम िा सो बराबरको घर िा दिद्यालयको कम्पाईण्डसँग जोदडएको 

जग्गा र नगरपादलका के्षत्र दभत्रको दिद्यालयको हकमा पच्चीस प्रदतशत थप रकम िा सो बराबरको घर िा दिद्यालयको 

कम्पाईण्डसँग जोदडएको जग्गा दिद्यालयलाइ सहयोग गरेमा त्यस्ता सहयोग गने व्यदक्तको नामबाट दिद्यालयको नामाकरण 

गने सदकने छ । 

(६) पदहल्यै नामाकरण भइसकेको दिद्यालयको नामसँग जोडेर दिद्यालयको नामाकरण गने चाहन व्यदक्तले ईपदफा (३) िा 

(४) बमोदजमको रकम िा सो बराबरको घर िा जग्गा दिद्यालयलाइ सहयोग गरी पदहलेको नाम पछादड अफूले प्रस्ताि 

गरेको नाम जोडन सक्ने छ । 

(७) एईट पररिार िा छुट्टाछुट्टै पररिारको एकभन्दा बढी व्यदक्तले ईपदफा (३) िा (४) बमोदजमको रकम िा घर िा जग्गा 

दिद्यालयलाइ प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यदक्तहरूको दनणययबाट बढीमा दइुजनासम्मको नामबाट दिद्यालयको नामाकरण गने र 

ऄन्य व्यदक्तको नाम दिद्यालयमा देदखने गरी राख्न सदकने छ । 

(८) ईपदफा (३) , (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भए तापदन कुनै व्यदक्त , स्मारक िा ऐदतहादसक चीजिस्तकुो 

नामबाट दिद्यालयको नामाकरण भएको दिद्यालयलाइ कसैले जदतसकैु रकम िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पदन त्यस्ता 

दिद्यालयको नामाकरण पररितयन गररने छैन । तर त्यस्ता दिद्यालयलाइ कुन व्यदक्तले कक्षा कोठा थप गनय, पसु्तकालय भिन 
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िा छात्रािास दनमायण गने रकम सहयोग गरेमा त्यस्ता कोठा िा भिनमा सो रकम प्रदान गने व्यदक्तको नामबाट नामाकरण 

गने सदकने छ । 

(९) यस दफा बमोदजम दिद्यालयको नामाकरण नगरसभाले गने छ । 

८०.राक्षरिय गान गाईन पननः दिद्यालय खलेुको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र दिदभन्न समारोहमा रादरिय गान गाईन पने छ ।  

८१. राक्षरिय झण्डा झण्डोिोलन गनुय पननः दिद्यालयमा मनाआन प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा रादरिय झण्डोिोलन गनुय पने 

छ । 

८२. क्षवद्याथीको पोशाकः दिद्यालयले दिद्याथीको लादग एकै दकदसमको, कम खदचयलो, साधारण, रादरियता झल्काईने र 

हािापानी सहुाईँदो पोशाक तोक्न सक्ने छ । दिद्यालयले पोशाक खररद गने स्थान िा पसल तोक्न पाईन छैन । 

 

 

पररच्छेद–१३ 

क्षवद्यालयको सभपक्षि संरिण सभबन्द्धी व्यवस्था 

 

८३. क्षवद्यालयको सभपक्षिको सुरिाः (१) दिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पदिको सरुक्षा गने प्रमखु दादयत्ि व्यिस्थापन 

सदमदत र प्रधानाध्यापकको हुने छ । 

(२) सामदुादयक दिद्यालयको नाममा रहकेो ईपदफा १ बमोदजमको चल ऄचल सम्पदिको दििरण ३ मदहना दभत्र 

नगरपादलकामा पठाईन ुपने छ र सो को लगत संकलन तथा ऄध्यािदधक गने दजम्मिेारी दशक्षा शाखा /ईपशाखाका रहने   

छ । 

(३) सामदुादयक दिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पदिको ऄध्या िदधक दििरण दशक्षा शाखा /ईपशाखाले िादषयक रुपमा 

साियजदनक गने छ । 

८४. क्षवद्यालय सभपक्षि संरिण सभवन्द्धमा क्षशिा सक्षमक्षतको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार देहाय बमोक्षजम हुनेछः 

(क) दिद्यालयको नाममा प्राप्त भआ दताय हुन बाँकी रहकेो जग्गा दताय गने व्यिस्था दमलाईन 

(ख) दिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पदिलाइ ऄदधकतम फाआदा हुने काममा प्रयोग गने व्यिस्थापन सदमदतलाइ दनदेशन 

ददन,े 

(ग) दिद्यालयको नाममा रहकेो जग्गाको अम्दानी ऄसलू ईपर गने व्यिस्था दमलाईन,े 

(घ) दिद्यालयको सम्पदि कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराईने व्यिस्था गन,े 

(ङ) दिद्यालयको दिकास गने काममा बाहके दिद्यालयको नाममा दताय भएको जग्गा िा ऄन्य सम्पदि बेचदिखन िा 

स्िादमत्ि हस्तान्तरण गने नददन,े 

(च) दिद्यालयको जग्गा संरक्षण गने व्यिस्थापन सदमदत तथा प्रधानाध्यापकलाइ सहयोग गने । 

८५. क्षवद्यालयको नामको जग्गा क्षबक्री गनय वा क्षधता राख्न नहुनेः  (१) दिद्यालयको नामको जग्गा दबक्री िा दधतो 

राख्न पाआने छैन। 
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८६. क्षवद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहुनेः (१) दिद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा सट्टापट्टा गने पाआने छैन । 

८७. क्षवद्यालयको नाममा सभपक्षि राख्नु प नन: (१) सामदुादयक दिद्यालय र शैदक्षक गठुीको रूपमा सञ्चादलत 

दिद्यालयले दिद्यालयको ऄचल सम्पदि दिद्यालयको नाममा रदजरिेशन पाररत गनुय पने छ । 

(२) कम्पनीको रूपमा सञ्चादलत संस्थागत दिद्यालयले दिद्यालयको ऄचल सम्पदि कम्पनीको स्िादमत्िमा राख्न ुपने छ । 

८८. क्षनजी शैक्षिक गुठी ऄन्द्तगयत गररएको लगानी हस्तान्द्तरण गनन सभबन्द्धी व्यवस्थाः दनजी शैदक्षक गठुी िा त्यस्ता 

गठुीको सञ्चालकले अफ्ना लगानीको परैू िा अदंशक दहस्सा दिद्यालय सञ्चालनमा िाधा नपने गरी अफ्ना 

ईिरादधकारीको रुपमा दनयकु्त गरेको गदुठयारलाइ प्रचदलत काननू बमोदजम हस्तान्तरण गनय सक्ने छ । 

८९. क्षमनाहा क्षदन सकनेः  प्राकृदतक दिपद ्िा काि ुबादहरको पररदस्थदतल गदाय सामदुादयक दिद्यालयको सम्पदि हानी 

नोक्सानी हुन गएको प्रमादणत हुन अएमा िीस हजार रूपैयाँसम्मको भए प्रधानाध्यापकको दसफाररसमा व्यिस्थापन 

सदमदतले पचास हजार रूपैयाँसम्मको भए व्यिस्थापन सदमदतको दसफाररसमा प्रमखु प्रशासकीय ऄदधकृतले , एक लाख 

रूपैयाँसम्मको भए नगर प्रमखुले दमनाहा ददन सक्ने छ । सोभन्दा बढी रकम दमनाहा ददन परेमा काययपादलकाको दसफाररसमा 

नगरसभाले दमनाहा ददन सक्ने छ । 

 

पररच्छेद १४ 

क्षवद्यालयलाइ क्षदआने ऄनुदान तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

 

९०. क्षवद्यालयलाइ ऄनुदान क्षदनः  (१) सामदुादयक दिद्यालयलाइ नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा नगरपादलकाबाट 

दिद्यालयको लादग प्राप्त रकम नगर काययपादलकाले िादषयक काययक्रममा स्िीकृत गराइ दिद्यालय कोषमा पठाईने व्यिस्था 

दमलाईने छ । 

(२) दिद्यालयको अन्तररक अय समतेलाइ ऄध्ययन गरी दिद्यालयलाइ देहायको अधारमा ऄनदुान बाँडफाँट गररने छ . 

(क) दिद्यालयको दिद्याथी संख्या, 

(ख) दिद्यालयको दशक्षक संख्या, 

(ग) दिद्यालयको परीक्षाको पररणाम, 

(घ) दिद्यालयको अदथयक ऄिस्था । 

ङ) दिद्यालयले परुा गनुय पने न्यनुतम पिूायधारहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions PEMEC) 

(३) दिद्यालयको पिूायधार दिकास गने प्रयोजनको लादग काययपादलकाले शतय तोकी साियजदनक शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत 

सञ्चादलत दिद्यालयलाइ समते ऄनदुान ददन सक्ने छ ।  

९१. सभबक्षन्द्धत काममा खचय गनन पननः  दिद्यालयलाइ प्राप्त रकम जनु कामको लादग खचय गने दनकासा भएको हो सोही 

काममा मात्र खचय गनुय पने छ। खचय हुन नसकको रकमको बारेमा नगरपादलकालाइ जानकारी गराईन ुपने छ । 

९२. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुय पननः (१) दिद्यालयले दिद्यालयको भिन, फदनयचर र ऄन्य काययको लादग 

स्थानीय स्रोतबाट समते रकमको व्यिस्था गनुय पने छ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोदजम स्थानीय स्रोतबाट भिन दनमायणको लादग रकम नपगु्न भएमा नगर काययपादलकाले 

जनसहयोगलाइ प्रोत्साहन गने गरी सामदुादयक दिद्यालयलाइ अिश्यक रकम ऄनदुान ददन सक्ने छ । 

(३) संस्थागत दिद्यालयले ईपदफा (१) बमोदजमको काययको लादग दिद्याथीबाट सहयोगको नाममा शलु्क ईठाईन पाईन  

छैन । 

 

 

 

पररच्छेद–१५ 

क्षवद्यालयको बजेट, अय व्ययको लेखा तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

 

९३. क्षवद्यालय संचालन कोषको सञ्चालनः  (१) प्रत्येक दिद्यालयमा दिद्यालयको सम्पू णय अम्दानीहरु जम्मा गने गरी 

एक दिद्यालय संचालन कोष रहुने छ । 

(२) दिद्यालयले संचालन कोषमा जम्मा भएको रकम नगरपादलकाको पिूय स्िीकृत दलइ व्यिस्थापन सदमदतले खचय गनुय पने 

छ । 

(३) दिद्यालय संचालन कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखासम्बन्धी कमयचारीको संयकु्त दस्तखतबाट गररने छ । 

लेखा सम्बदन्ध कमयचारी नभएमा दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले तोकेको सम्बदन्धत दिद्यालयको दशक्षकको संयकु्त 

दस्तखतबाट गररने छ । 

(४) दिद्यालय संचालन कोषको दहसाब –दकताब लेखा राख्ने , बेरुज ुफछययौट गने काम प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी 

काम गने कमयचारी/दशक्षकको हुने छ । 

(५) दिद्यालयको कायय सञ्चालनको लादग दिद्यालय संचालन कोषको रकम नगरपादलकाले तोदकददएको नदजकैको कुनै 

बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुय पने छ । 

(६) दिद्यालयको सम्पणूय खचय दिद्यालय संचालन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररन ेछ । 

९४. बजेट तयार गननः (१) दफा ९३ मा जेसकैु लेदखए पदन प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषयको मसान्त दभत्र अगामी िषयको 

बजेट तयार गरी व्यिस्थापन सदमदतबाट स्िीकृत गराइ त्यसको एक प्रदत नगरपादलकामा समयमा पठाईन ुपने छ । 

९५. क्षवद्यालयको अय व्ययको लेखाः  (१) दिद्यालयको अय व्ययको लेखा ऄनसुचूी —१५ बमोदजमको ढाँचामा 

राख्न ुपने छ । 

(२) दिद्यालयको अय व्ययको लेखा , दबल, भरपाआ लगायत अिश्यक कागजात राख्न काम दिद्यालयको लेखा सम्बन्धी 

काम गने दशक्षक िा कमयचारीको हुने छ । 

(३) ईपदफा (२) बमोदजम कागज प्रमादणत गराइ राख्न,े राख्न लगाईन दजम्मिेारी प्रधानाध्यापकको हुने छ । 
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(४) ईपदफा (१) बमोदजमको अय व्ययको लेखा राख्दा दिद्यालयको काम कारबाहीको िास्तदिक दस्थती थाहा हुने गरी 

मालसामानहरूको खरीद दबक्री र दिद्यालयको नगदी , दजन्सी, जायजेथा दादयत्ि अददको दिस्ततृ दििरण स्पि रूपले 

खोलेको हुन ुपने छ । 

(५) दिद्यालयको नगदी , दजन्सी, जायजेथामा कुनै दकदसमको दहनादमना , हानी–नोक्सानी िा लापरबाही हुन नपाईने गरी 

सरुदक्षत राख्न र सोको लगत राख्न तथा राख्न लगाईन दादयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने छ । 

(६) प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गने दजम्मिेारी तोदकएको दशक्षक िा कमयचारीले दिद्यालयको अय व्ययको 

प्रदतिेदन दशक्षा/ईपशाखाले तोकेको ऄिदध दभत्र मादसक िा तै्रमादसक रूपमा सो शाखामा पठाईन ुपने छ । 

९६. लेखा परीिण गराईनेः  (१) दिद्यालयले प्रत्येक िषय काययपादलकाबाट दनयकु्त दतायिाला लेखा परीक्षकबाट लेखा 

परीक्षण गराईन ुपने छ । 

(२) लेखा परीक्षणको दसलदसलामा प्रधानाध्यापकले दिद्यालयको अय व्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले मागेको बखत 

जाँच्न ददनपुने छ र दनजले कैदफयत तलब गरेको कुराको यथाथय जिाफ समते सरोकोरिालालाइ ददन ुपने छ । 

(३) दिद्यालयको अय व्ययको लेखा नगर काययपादलकाबाट खटाआएको कमयचारीले जनुसकैु बखत जाँचबझु गने सक्ने छ । 

यसरी जाँचबझु गदाय खटी अएको कमयचारीले माग गरेको दििरण देखाईन ुप्रधानाध्यापक, लेखाका दजम्मिेारी प्राप्त दशक्षक 

िा कमयचारीको कतयव्य हुने छ, 

(४) यस दफा बमोदजम लेखापरीक्षकले दिद्यालयको लेखा परीक्षण गने दसलदसलामा ऄन्य कुराको ऄदतररक्त दिद्यालयको 

अम्दानी र खचयको बारेमा दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको पदादधकारीहरुसँग छलफल गरी अफ्ना प्रदतिेदन तयार गनुय 

पने छ । 

(५) यस काययदिदध बमोदजम दिद्यालयसँग स्िा थय रहकेो व्यदक्तले िा दिद्यालय व्यिस्थापनको ऄध्यक्ष , सदस्य तथा 

प्रधानाध्यापकको नदजकको नातेदारले दिद्यालयको लेखा परीक्षण गने पाईन छैन । 

(६) दिद्यालयको लेखापररक्षण गनयको लादग दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतबाट नगर काययपादलकाको कायायलयले सदूचकृत 

गरेको लेखापररक्षकहरुमध्य बढीमा २ जना दसफाररस गनुय पने छ । 

९७. प्रक्षतवेदन पेश गनुय पननः  लेखापरीक्षकले दिद्यालयको लेखा परीक्षण गरी सकेपदछ देहायको कुराहरू खलुाइ सो 

सम्बन्धी प्रदतिेदन तयार गरी व्यिस्थापन सदमदत र दशक्षा शाखा/ईपशाखामा एक–एक प्रदत पठाईन ुपनेछः–  

(क) सोदधएको र कैदफयत तलब भएको कुराको जिाफ यथाशीघ्र भए नभएको, 

(ख) पेश भएको अय व्ययको दहसाब ररतपिूयक भए नभएको, 

(ग) अय व्ययको से्रस्ता काननू बमोदजम राख ेनराखकेो, 

(घ) दिद्यालयको अय व्ययको लेखा यथाथय रूपमा देदखने गरी िासलात दरुुस्त भए नभएको, 

(ङ) कुनै दशक्षक िा कमयचारीले काननू दिपरीत कामकाज िा बेदहसाब गरे नगरेको, 

(च) दिद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद भए नभएको, 

(छ) दिद्यालयलाइ जनु कामको लादग दनकासो भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय लेख ेनलेखकेो, 

(ज) दिद्यालयको सम्पदि दरुुपयोग गरे, नगरेको 
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(झ) लेखा परीक्षकले मनादसि र अिश्यक सम्झेको ऄन्य कुरा । 

९८. क्षवद्यालयको कामको सामाक्षजक परीिण गननः  सामदुादयक दिद्यालयले अफ्ना कामको सामादजक परीक्षण 

गनयपने छ । सो को प्रदतिेदन िादषयक रुपमा नगरपादलकामा पेश गनुय पने छ । 

९९. बरबुझारथ गननः  (१) दिद्यालयको नगदी , दजन्सी मालसामानको लगत , स्रेस्ता राख्न दजम्मा दलएको दशक्षक िा 

कमयचारी सरुिा िा ऄन्य कारणबाट दिद्यालय छोडी जाने भएमा अफ्ना दजम्मा रहकेो नगदी , दजन्सी मालसामानको 

बरबझुारथ सामान्यतया २१ ददनदभत्र दिद्यालयमा गनुय पने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजम बरबझुारथ नगने दशक्षक तथा कमयचारीलाइ बरबझुारथ नगरेसम्म सरुिा भएको दिद्यालयमा 

जान रमानापत्र ददआने छैन । सोथै दनजले कुनै रकम िा मालसमान दहनादमना गरेको रहछे भने सो बापतको रकम दनजले 

पाईन जनुसकैु रकमबाट ऄसलू ईपर िा सोधभनाय गररने छ । 

पररच्छेद– १६ 

क्षवक्षवध 

 

१००. क्षशिक तथा कमयचारीको तलब, भिा र ऄन्य सदुिधा सघंीय काननू ऄनसुार हुने छ । 

१०१. क्षशिक तथा कमयचारीको क्षनवृक्षिभरण, ईपदान, ईपचार खचय र ऄन्य व्यिस्था संघीय काननू ऄनसुार हुने छ । 

१०२. क्षशिक तथा कमयचारीको ऄवकास सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननू ऄनसुार हुने छ । 

१०३. क्षशिक र कमयचारीको पुस्कार तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननूले तोकेको मापदण्ड ऄनसुार हुने 

छ । 

१०४. क्षवद्यालयको वक्षगयकरण संघीय काननूले तोकेको मापदण्ड ऄनसुार हुने छ । 

१०५. क्षवद्यालय शुल्क सभबन्द्धी व्यवस्था संघीय काननूले बनाएको मापदण्ड ऄनसुार हुने छ । 

१०६. क्षशिक तथा क्षशिा िेरसभवि जनशक्षिको ताक्षलमः  १) तादलम तथा प्रदशक्षण सम्बन्धी व्यिस्था संघ र 

प्रदेशले व्यिस्था गरे ऄनरुुप हुने छ । तर यस काययदिदधले नगरपादलकाको दशक्षकलाइ स्िीकृत िादषयक काययक्रम बमोदजम 

तादलम ददन िाधा पने छैन । 

१०७.ऄक्षतररि क्षक्रयाकलाप सभबन्द्धी व्यवस्थाः १) दिद्यालयहरुले दशक्षा सदमदतले दनधायरण गरेको मापदण्ड बमोदजम 

ऄदतररक्त दक्रयाकलाप संचालन गनुयपने छ । 

२) काययपादलकाले िादषयक काययक्रममा समािेश गरी ऄन्तर दिद्यालय प्रदतस्पधायत्मक ऄदतररक्त दक्रयाकलाप सञ्चालन गनुय 

पने छ । 

३) ऄन्तर दिद्यालय प्रदतस्पधायत्मक ऄदतररक्त दक्रयाकलाप संचालन सम्िन्धी थप व्यिस्था काययपादलकाले दनधायरण गरे 

बमोदजम हुने छ । 

४) दिद्यालयले ईपदफा (१ र २) बमोदजम ऄदतररक्त दक्रयाकलाप सञ्चालन गदाय देहाय बमोदजमको प्रदतयोदगतामा 

दिद्याथीहरूलाइ भाग दलन लगाईन ुपने छ – 

(क) दचत्रकला, मदूतयकला र हस्तकला प्रदतयोदगता, 
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(ख) बाद्यबादन तथा संगीत प्रदतयोदगता, 

(ग) नतृ्य प्रदतयोदगता, 

(घ) नाटक प्रदतयोदगता, 

(ङ) िकृ्तत्ि कला प्रदतयोदगता, 

(च) हादजरी जिाफ प्रदतयोदगता, 

(छ) दहज्जे प्रदतयोदगता, 

(ज) खलेकुद प्रदतयोदगता, 

(झ) सादहदत्यक गदतदिदध, कथा, कदिता र दनिन्ध प्रदतयोदगता, 

(ञ) फूलबारी र कृदष सम्बन्धी प्रदतयोदगता,  

(ट) सजृनात्मक तथा ऄन्िेषणात्मक र दिज्ञानको प्रयोगात्मक प्रदतयोदगता 

(ट) ऄन्य प्रदतयोदगता, 

(५) दिद्यालयले प्रत्येक शकु्रबार ऄदनिायय रुपमा दिद्याथीलाइ ऄदतररक्त दक्रयाकलापको काययक्रममा सहभागी गराईन ुपने   

छ । 

१०८. क्षवद्यालय क्षशिा सेवाको गठन , तह, शे्रणी क्षवभाजन र दरवन्द्दी सभवन्द्धी व्यवस्थाः (१) यस सम्िन्धमा संघ 

तथा प्रदेशको काननू िा दनयमसँग तादात्म्यता कायम हुन गरी काययपादलकाले काययदिदधबनाइ नगर सभािाट स्िीकृत गराए 

बमोदजम हुने छ । 

१०९. क्षजभमेवार रहनेः (१) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह , ऄदभभािक एिं दिद्याथीप्रदत दजम्मिेार हुने छ । यसको लादग 

ईनल ऄदभभािक एिं दिद्याथीको दिचार सिेक्षण गने छन । 

(२) प्रचदलत मापदण्डको पालना एिं गणुस्तररय दशक्षाको लादग दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदत र प्रधानाध्यापकले दशक्षा 

सदमदतसँग काययसम्पादन करार गनुयपने छ । 

(३) दशक्षक एिं कमयचारी प्रधानाध्यापकप्रदत दजम्मिेार हुने छन ्। दनजह रुले गणुस्तरीय दशक्षाको लादग नगरकाययपादलका, 

दशक्षा सदमदतले प्रचदलत काननू बमोदजम ददएको दनदेशन पालना गनुय पने छ । ऄपेदक्षत शैदक्षक ईपलदव्धको लादग 

दशक्षकहरुले प्रधानाध्यापकसँग काययसम्पादनकरार ऄदनिायय रुपमा गनुयपने छ । 

(४) दशक्षालाइ मौदलक हकको रुपमा स्थादपत गनय काययपादलकाले प्रत्येक दिद्यालयको लादग दनदित भौगोदलक के्षत्रलाइ 

सेिा के्षत्रको रुपमा तोदकददन सक्ने छ । त्यस्ता भौगोदलक के्षत्र दभत्रको टहरा , ऄलपत्र परेको र बेसाहारा तथा 

ऄदतदिपन्नतामा परी दिद्यालय जान नसकेको िा दिद्यालय छोडेको बालिादलकालाइ छात्रबदृि िा दिशेष व्यिस्था गरी 

िा दनजको ऄदभभािक िा संरक्षकलाइ सघाआ बालिादलकालाइ दिद्यालयमा ल्याईन नगरपादलका, दिद्यालय व्यिस्थापन 

सदमदत र प्रधानाध्यापकको दजम्मिेारी हुने छ ।  दिद्याथीलाइ ऄपेदक्षत शैदक्षक ईपलदव्ध हादसल हुने गरी दसकाईने र 

दटकाईने दादयत्ि प्रधानाध्यापक र दशक्षकहरुको हुने छ । 

(५) कुन ऄदभभािक िा संरक्षकले दिद्यालय जान ईमरेको बालबादलकालाइ दिद्यालय पठाईन ऄटेर गरेमा दनजलाइ 

नगरपादलकाबाट प्रदान गररन सेिा सदुिधाहरुबाट बदन्चत गने सदकने छ । 
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(६) दशक्षक तथा कमयचारीहरुले दिद्यालय समयदभत्र शैदक्षक कायय बाहके ऄन्य संघसंस्थाको गदतदिदधमा संलग्न हुन पाइने 

छैन । साथ दशक्षक तथा कमयचारीले दिषयगत संघसंस्था बाहके ऄन्य संघसंस्थाको काययकारी भदूमकामा बस्न पाइनेछैन । 

११०. संरिकको भूक्षमकाः  िडाऄध्यक्षले अफ्ना िडा दभत्रको रहकेो अधारभतू दिद्यालयको  गणुस्तरीय दशक्षाको 

लादग प्रमखु संरक्षकको रुपमा कायय गने छ । माध्यदमक तहको दिद्यालयको हकमा नगर प्रमखु संरक्षक रहुने छ । दफा २७ 

(१) ख मा जनुसकैु कुरा लेदखएको भएतापदन यदद कुन िडामा अधारभतू दिद्यालय नभएको हकमा सो िडाको िडाध्यक्ष 

माध्यदमक दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतको सदस्य रहने छ । 

१११. क्षशिक तथा कमयचारीले पालन गनु पनन अचार संक्षहताः  दशक्षक तथा कमयचारीले देहाय बमोदजमको अचार 

संदहता पालन गने पनेछः– 

(क) अफूलाइ खटाएको ठाईँमा गइ तोदकएको काम गनुय पन,े 

(ख) दनधायररत समयमा दनयदमत रुपले दिद्यालयमा अए गएको समय जनाआ हादजर हुन ुपने र पदहले दबदाको ऄनमुदत 

नदलइ दिद्यालयमा ऄनपुदस्थत हुन ुनहुन,े 

(ग) अफ्ना सेिा सम्बन्धी कुरामा मतलि साध्य गने मनसायले कसैमादथ पदन कुनै राजनैदतक िा ऄिाञ्छनीय प्रभाि पानय 

िा प्रभाि पानय प्रयत्न गने नहुन,े 

(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्पररक सम्बन्धमा िा कुनै दिदेशी रारिसँगको सम्बन्धमा खलल पने सक्ने गरी 

अफ्ना िास्तदिक िा काल्पदनक नामबाट िा बेनामी कुनै लेख प्रकादशत गने िा प्रेसलाइ कुनै खबर ददन िा रेदडयो िा 

टेदलदभजन अदद जस्ता सचुना माध्यमद्वारा भाषण प्रसोररत गनय िा कुनै साियजदनक भाषण ददन िा िक्तव्य प्रकादशत गने 

नहुन,े 

(ङ) दिद्याथीलाइ योग्य नागररक बनाईन ईद्दशे्य दलइ ऄध्ययन र ऄध्यापनलाइ अफ्नो मखु्य लक्ष्य सम्झन ुपने, 

(च) अज्ञाकाररता, ऄनशुासन, सद्भािना, सहयोग, सदाचार, सहानभुदत, धैय र सच्चररत्रतालाइ प्रोत्साहन ददन ुपन,े 

(छ) कुन भाषा, सम्प्रदाय तथा धम दिरोधी भािना दशक्षक तथा दिद्याथी िगयमा फैलाईन नहुने, 

(ज) सामदुादयक दिद्यालयको दशक्षकले व्यिस्थापन सदमदत र सम्बदन्धत स्थानीय तहको स्िीकृदत नदलआ अफ िहाल 

रहकेो दिद्यालय बादहर काम गने नहुन,े 

(झ) दिद्यालय िा शैदक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा रादरिय भािना जागतृ गरी देशमा भािनात्मक एकता ल्याईन काम गने पने, 

(ञ) नेपाल रारिको सोियभौमसिा र ऄखण्डतामा अचँ अईने गरी देशको शादन्त , सरक्षा, िैदेदशक सम्बन्ध र साियजदनक 

मयायदा तथा ऄदालतको ऄिहलेना हने िा कुनै पदन कायायलय िा ऄदधकृतको काननूद्वारा दनधायररत कतयव्य परूा गनयमा 

बाधा दिरोध हुने गरी प्रदशयन, हडताल, थनुछेक तथा घेराई गने नहुने । 

(ट) दिद्याथीलाइ शारीररक िा मानदसक यातना ददन नहुन,े 

(ठ) दिद्यालयमा रहदा र ऄन्य शैदक्षक काययक्रममा सहभागी हुदँा तोदकएको पोसाक ऄदनिायय लगाईन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोदजमको अचार संदहताको पालन भए नभएको ऄदभलेख दशक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकले र 

प्रधानाध्यापकको हकमा  व्यिस्थापन सदमदतले राख्न ुपने छ र अचार संदहता पालन नभएको भए त्यसको दििरण 

सम्बदन्धत स्थानीय तहमा पठाईन ुपने छ । 
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११२. क्षवद्याथीले पालन गनन पनन अचार संक्षहताः दिद्याथीहरुले देहाय बमोदजमको अचार संदहता पालन गने पनेछः–  

(क) दशक्षकको अज्ञापालन र अदर गनुय पन,े 

(ख) दिद्यालयमा िा बादहर जहाँसकैु ऄनशुासनमा रहन ुपन,े 

(ग)  रादरियता, भाषा र संस्कृदतको ईत्थानको दनदमि संधै प्रयत्नशील रहन ुपन,े 

(घ) दिद्यालयले अयोजना गरेको काययक्रममा सक्रीय रुपमा भाग दलन पन,े 

(ङ) सबैसँग दशि व्यिहार गने पन,े 

(च) व्यिस्थापन सदमदतले दनधायरण गरेको ऄन्य अचार संदहता पालना गने पन,े 

११३.शैक्षिक गुणस्तरः  शैदक्षक गणुस्तर ऄदभबदृिको लादग दशक्षा सदमदतले प्रचदलत काननू सम्मत काययदिदध बनाइ 

नगरदभत्रको सामदुादयक र संस्थागत दिद्यालयको बीचमा एक ऄकायको राम्रा ऄभ्यासको प्रयोग गने काययक्रमहरु सञ्चालन 

गने सक्ने छ । 

११४. क्षवद्यालयहरु शाक्षन्द्तिेर रहनेः नगरपादलका के्षत्र दभत्रको सब दिद्यालयहरु शादन्तके्षत्र हुने छन ्। 

११५. भयरक्षहत तथा बालमैरी क्षशिाः प्रत्येक दिद्याथीको भयरदहत तथा बालमतै्री िातािरणमा गणुस्तरीय दशक्षा पाईन 

हक र ऄदधकार रहुने छ यसको लादग दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतले अिश्यक काययदिदध तयार गरी कायायन्ियन गनुयपनय  

छ । 

११६. ऄक्षधकार प्रत्यायोजन गनन सकनेः  काययपादलका , दशक्षा सदमदत , प्रमखु प्रशाशकीय ऄदधकृतले यस काययदिदध 

बमोदजम अफुलाइ प्राप्त ऄदधकार मध्य अिश्यकता ऄनसुार केही ऄदधकार दशक्षा ऄदधकृत िा ऄन्य पदादधकारीलाइ 

प्रत्यायोजन गने सक्ने छ । 

११७. क्षनदनक्षशको बनाईन सकनेः  यस काययदिदधको ऄधीनमा रही काययदिदधमा लेदखएको बुँदाहरु कायायन्ियन गने 

अिश्यकता ऄनसुार काययपादलका िा  दशक्षा सदमदतले दनदेदशको बनाइ लाग ुगने सक्ने छ । 

११८. सावयजक्षनक खरीद प्रक्षक्रयाः  यस काययदिदधमा जनुसकैु कुरा लेदखएको भएतापदन दिद्यालयले अदथयक कोरोबार 

संचालन गदाय साियजदनक खरीद ऐन २०६३ र दनयमािली २०६४ को प्रदक्रया परा गनुय पने छ । 

११९. ऄनुसूचीमा हेरफेरः नगरकाययपादलकाले ऄनसुचूीमा अिश्यक हरेफेर तथा संशोधन गने सक्ने छ । 

१२०. यस काययक्षवक्षध बमोक्षजम भएको माक्षननः  यस ऄदघ दशक्षा दनयमािली बमोदजम भए गरेको काययहरु यस 

काययदिदध बमोदजम भएको मादननेछ। 

१२१.यो काययक्षवक्षधमा  लेदखए जदत कुराहरु यस काययदिदध बमोदजम हुने तर संघीय काननू तथा प्रादेदशक काननूसँग 

बादझएको हदसम्म ऄमान्य हुने छ तथा यसमा नलेदखएको कुराहरु प्रचदलत दशक्षा ऐन , काययदिदध तथा प्रचदलत काननू 

बमोदजम हुने छन ्। 

१२२. यस काययक्षवक्षधमा लेदखएको कुराहरुको कायायन्ियनको लादग अिश्यकता ऄनसुार सम्बदन्धत दनकायसँग समन्िय 

गरी सम्पादन गररने छ ।  
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ऄनुसूची–१ 

(दफा ३ सँग सभबक्षन्द्धत) 

दिद्यालय संचालन ऄनमुदतको लादग ददआने दनिेदन 

 

श्री ......................... ज्य,ू 

..............................नगरपादलका, 

.............................. । 

दिषयः दिद्यालय संचालन ऄनमुदत सम्बन्धमा ।  

महोदय, 

शैदक्षक सत्र ..............देदख .................तहको दिद्यालय खोल्न चाहकेोले ऄनमुदतको लादग देहायको दििरणहरु खलुाइ 

यो दनिेदन गरेको छु । 

  

 (क) प्रस्ताक्षवत क्षवद्यालयकाः 

१.  नामः................ 

२.  ठेगानाः ..............नगरपादलका. ............... िडा नं. .............. गाईँ/टोल फोनः ............ 

फ्याक्स नं. ...................... 

३. क्षकक्षसमः 

(१) सामदुादयक  (२) संस्थागत  (ऄ) दनजी शैदक्षक गठुी  (अ) साियजदनक शैदक्षक गठुी  

(३) धादमयक तथा सांस्कृदतक 

४. ऄनमुदत दलन चाहकेो तह र सञ्चालन गने कक्षाः........... 

५.  भदिरयमा सञ्चालन गने चाहकेो तह र कक्षाः................ 

(ख) प्रस्ताक्षवत क्षवद्यालयको लाक्षग पूरा गररएको भौक्षतक पूवायधारः 

१.  भिनकोः (१) संख्याः ......(२) कच्ची िा पक्की िा ऄध पक्की(३) अफ्न िा बहालमा िा साियजदनक 

२.  कोठाको दििरणः (प्रस्तादित कक्षा संचालन हुने हकमा मात्र) 

कोठा नं. लम्बाआ 

दफटमा 

चौडाआ 

दफटमा 

ईचाआ 

दफटमा 

झ्याल  

ढोका भए 

नभएको 

प्रकाशको 

पयायप्तता  

दिद्यतु  

लाइन भए 

नभएको 

प्रयोजन 

        

 

३.  फदनयचरको संख्याः 

(१) डेस्क  (२) बेञ्च (३) टेबल (४) दराज  (५) मचे (६) ऄन्य 
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४. खलेकूद मदैानको ऄिस्था र जग्गाः (रोपनी िा दिगाहामा) 

५.  शौचालयको संख्याः   (१) छात्रले प्रयोग गने  (२) छात्राले प्रयोग गन े

६.  खानेपानीको ऄिस्थाः 

७.  पसु्तकालयको ऄिस्था तथा पसु्तकको संख्याः 

८. प्रयोगशालाः            सामग्रीः  

९.  सिारी साधनको दििरणः 

१०. शैदक्षक सामग्रीको दििरणः 

(ग)  क्षवद्याथी संख्याः (प्रस्ताक्षवत किाको ऄनुमाक्षनत समेत) 

कक्षा पिूय 

प्रा.दि 

कक्षा 

१ 

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४ 

कक्षा 

५ 

कक्षा 

६ 

कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

 

              

              

          

(घ) दशक्षक संख्याः ............(दशक्षकको शैदक्षक योग्यता सदहतको दििरण छुटटै पानामा संलग्न गने) 

(ङ)  अक्षथयक क्षववरणः  (प्रस्ताक्षवत) 

१. ऄचल सम्पदिः......२. चल सम्पदिः.......३. िादषयक अम्दानीः..........४. अम्दानीको स्रोतः..... 

मादथ लेदखएको दििरण हरु ठीक साँचा छ, झटु्टा ठहर काननू बमोदजम सहुलँा बझुाईँला । 

दनिेदकको सहीः 

नामः......................... 

ठेगानाः............................... 

दमदतः.............................  

 

 

संलग्न गनुय पनन कागजातहरुः 

(१) गठुी ऄन्तगयत दिद्यालय सञ्चालन गने भए शैदक्षक गठुीको दिधानको प्रदतदलदप । 

(२) जग्गा िा भिन भाडामा दलन भए कम्तीमा पाँच िषयसम्मको लादग घर िा जग्गाधनीले बहालमा ददन सम्बन्धमा भएको 

कबदुलयतनामा सम्बन्धी पत्र । 

(३) प्रस्तादित दिद्यालयको के्षत्रको शैदक्षक नक्सा । 

(४) सम्बदन्धत िडासदमदतको दसफाररस । 
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ऄनुसूची–२ 

(दफा४ सँग सभबक्षन्द्धत) 

दिद्यालय संचालनको लादग चादहने पिूायधारहरु 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया ना दफट ईचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाई हुने दकदसमको हुन ुपने, 

(ख) कक्षागत के्षत्रफल अधारभतू दिद्यालयको हकमा प्रदत दिद्याथी १.०० िगय मीटर तथा माध्यदमक दिद्यालयको हकमा 

१.२० िग मीटर भन्दा कम हुन ुनहुन,े 

(ग) ऄध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकाशको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुन ुपन,े 

(घ) कक्षा कोठामा दिद्याथी संख्याको अधारमा फदनयचरको व्यिस्था हुन ुपने, 

(ङ) यथेि स्िस्थकर खानेपानीको प्रिन्ध गनुयपन,े 

(च) प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र बाहके ऄन्य दिद्यालयमा छात्र छात्राको लादग ऄलग ऄलग छात्रा तथा दिशेष 

अिश्यकता बालबादलकामतै्री शौचालयको व्यिस्था हुनपुने र प्रत्येक थप ५० जना दिद्याथीको लादग एक कम्पाटयमने्ट थप 

हुनपुन,े 

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शैदक्षक दनददेशकाको सदहतको १ दिद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रदतको दरले पसु्तक ईपलब्ध 

भएको पसु्तकालय हुन ुपन,े 

(ज) दशक्षण दक्रयाकलापको लादग अिश्यकीय शैदक्षक सामग्रीहरू जस्तै  ( सेतोपाटी,कोलोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गदणतीय 

सामग्री अदद हुन ुपन,े 

(झ) सम्पणूय दिद्याथीहरू एकैसाथ ईदभन सक्ने मदैान हुन ुपन,े 

(ञ) प्रारदम्भक िाल दशक्षा केन्रमा घर बादहरको दक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने पगु्न र ऄन्य दिद्यालयको लादग भदलबल 

खले्न दमल्नेसम्मको खले मदैानको व्यिस्था र खले सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपन,े 

(ट) पाठ्यक्रम ऄनसुारको दिज्ञान सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपन,े 

(ठ) सामदुादयक दिद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया ४० हुनपुने छ र संस्थागत दिद्यालयमा सामान्यता प्रदतकक्षा 

कम्तीमा २२ जना देदख बढीमा  ४४ जना सम्म र औसतमा ३३ जना दिद्याथी हुन ुपने छ । 

(ड) सामदुादयक दिद्यालयमा कम्तीमा देहाय बमोदजमको दशक्षकको व्यिस्था हुन ुपनेः– 

माध्यदमक तहको ०–१२ कक्षाको लादग           – १६ जना 

जना माध्यदमक तहको ०–१० कक्षाको लादग         – १४ जना 

जना अधारभतू तहको ०–८ कक्षाको लादग          – ९ जना 

जना अधारभतू तहको ०–५ कक्षाको लादग          – ४ जना 

जना प्रारदम्भक बालदबकास केन्रको लादग           – १ जना 

तर संस्थागत दिद्यालयमा कक्षा दशक्षक ऄनपुात न्यनूतम १:१.४ हुन ुपने छ । 

(ढ) दिद्यालयको स्थायी अय स्रोत हुन ुपन,े 

(ण दिद्यालयमा प्राथदमक ईपचार सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपन,े 
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(त) अिासीय दिद्यालयको लादग अिास भिन हुन ुपन,े 

(थ) दिद्यालयको हाता पखायल िा बारले घेररएको हुन ुपन,े 

(द) भाडाको भिनमा दिद्यालयको सञ्चालन गने भए कम्तीमा पाँच िषय घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनपुने । 

(ध) दिद्यालयमा बालमतै्री, ऄपाङ्गतामतै्री तथा िातािरणमतै्री हुनपुने ।  
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ऄनुसूची–३ 

(दफा ५ को ईपदफा (१) र (३) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

 

दिद्यालय सञ्चालन गने ददआने ऄनमुदत 

 

श्री.............................. 

 

................................। 

  

 

नगर काययपादलकाको  दमदत.................दनणययानसुार ..................शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध २०७७ को दफा ४ 

बमोदजमको पिूायधार परूा गरेको देदखएकोले शैदक्षक सत्र ................... देदख अधारभतू /माध्यदमक तहको 

.............कक्षासम्मको दिद्यालय सञ्चालन गने यो ऄनमुदत ददआएको छ । 

 

 

ऄनुमक्षत प्रदान गनन ऄक्षधकारी– 

सहीः  

नाम थरः  

पदः  

क्षमक्षतः  
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ऄनुसूची –४ 

(दफा७ को ईपक्षनयम (१) सँग सभबक्षन्द्धत) 

दिद्यालयको स्िीकृदतको लादग ददआने दनिेदन 

श्री.............................. 

................................ । 

दिषयः दिद्यालयको स्िीकृदत सम्बन्धमा । 

नगर दशक्षा सदमदतको दमदत .................. को दनणययानसुार ऄनमुदत पाआ खोदलएको यस दिद्यालयको स्िीकृदत पाईन 

दनम्न दििरणहरू खलुाइ यो दनिेदन गरेको छु । 

(क) दिद्यालयकोः 

१. नामः .......... 

२. ठेगानाः ..............नगरपादलका ......... िडा नं. ..... िस्ती/टोल .......... फोन नं. ........... फ्याक्स नं. ......... 

३. ऄनमुदत प्राप्त गरेको तह र दमदतः 

अधारभतू तह       दमदतः............... 

माध्यदमक तह        दमदतः........... 

(ख) दिद्यालयको भौदतक ऄिस्थाः 

१. भिनकोः 

(१) संख्याः       (२) कच्ची र पक्की र ऄधयपक्की 

(३) अफ्नै र बहालमा र साियजदनक 

२. कोठाको दििरणः 

३. फदनयचरको संख्याः 

(१) डेक्स  (२) बेञ्च    (३) टेबलु  (४) दराज  (५) मचे (६) ऄन्य 

४. खलेकुद मदैानको ऄिस्था र जग्गा (रोपनी िा दिगाहामा) 

५. शौचालयको संख्याः मदहला/परुुष 

६. खानेपानीको ऄिस्थाः 

७. पसु्तकोलयको ऄिस्थाः 

८. प्रयोगशालाको ऄिस्थाः 

९. सिारी साधनको दििरणः 

१०. शैदक्षक सामग्रीको दििरणः 

(ग) दिद्याथी संख्याः (कक्षागत रूपमा) 

(घ) दशक्षकको संख्याः 

(ङ) अदथयक दस्थदतः१. ऄचल सम्पदि...... २. चल सम्पदि..... . ३. िादषयक अम्दानी...... ४. अम्दानीको स्रोत ...... 
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मादथ लेदखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठहर काननू बमोदजम सहुलँा बझुाईँला ।  

 

दनिेदकको  नाम 

दिद्यालयको छाप 

सहीः 

नामः 

ठेगानाः                         

 दमदतः  
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ऄनुसूची–५ 

(दफा ७ को ईपदफा (३) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

 

दिद्यालयको स्िीकृदत सम्बन्धमा 

  

श्री.......................दिद्यालय, 

................................। 

 

त्यस दिद्यालयबाट दमदत.................................मा दिद्यालय स्िीकृत गने सम्बन्धमा ददएको दनिेदन ईपर कारबाही हुदँा 

शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध , ......... को दफा ६ बमोदजमको शतयहरू पालन गरेको देदखएकोल कक्षा.........देदख 

कक्षा.........सम्म दशक्षा प्रदान गन ेस्िीकृदत प्रदान गररएको छ । 

 

 

 

 

कायायलयको छाप 

 

स्िीकृदत प्रदान गने ऄदधकारीको,– 

सहीः 

नामः  

पदः  

दमदतः  
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ऄनुसूची–६ 

(दफा९ को ईपदफा (२) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

परम्परागत, धादमयक तथा सांस्कृदतक दिद्यालय सञ्चालन गने परूा गनुय पने पिूायधार 

 

 

१. प्रदत कक्षा न्यनूतम ११जना दिद्याथी हुन ुपन,े 

२. दिद्याथीलाइ अिश्यक पने कक्षा कोठा , फदनयचर, दपईन पानी, खले मदैान तथा पसु्तकोलयको पयायप्त व्यिस्था भएको 

हुन ुपन,े 

३. अिश्यक दशक्षकको व्यिस्था भएको हुन ुपन,े 

४. पाठ्यक्रम दिकास केन्रल दनधायरण गरे बमोदजमको दसकाआ ईपलदब्धहरु परूा हुने गरी दिद्यालय दशक्षण दसकाआ 

काययक्रमको तजुयमा गररएको हुन ुपन,े 

५. मन्त्रालयले तोके बमोदजम ऄन्य पिूायधार परूा भएको हुन ुपने । 
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ऄनुसूची–७ 

(दफा १०को ईपक्षनयम (१) सँग सभबक्षन्द्धत) 

कम्पनी ऄन्तगयत सञ्चादलत दिद्यालयलाइ शैदक्षक गठुी ऄन्र्तगत सञ्चालन गने ददआने दनिेदन 

श्री प्रमखु ज्य ु

.......................कायायलय,  

प्रदेश नं. २ नेपाल । 

 

 

महोदय, 

 

दिषयःशैदक्षक गठुी ऄन्तगयत दिद्यालय सञ्चालन गनय पाईँ । 

मलेै र हामीले दनम्न दिद्यालय कम्पनी ऄन्तगयत सञ्चालन गरेकोमा सो दिद्यालय शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत सञ्चालन गने 

चाहकेोले देहायको दििरणहरु खलुाइ यो दनिेदन गरेको छु/छौ । 

१.दिद्यालयकोः 

(क) नामः..................................................(ख) ठेगाना..................नगरपादलका िडा न ...................... 

२. दिद्यालय सञ्चालन भएको दमदतः 

३. दनजी िा साियजदनक कुन शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत दिद्यालय सञ्चालन गने चाहकेो हो ? सो व्यहोराः 

४. ऄन्य अिश्यक कुराहरुः 

मादथ लेदखएको दििरणहरु ठीक साँचा छ झटु्टा ठहर काननू बमोदजम सहुलँा बझुाँईला ।  

दनिेदककोः 

सहीः                      नामः 

ठेगानाः                     दमदतः 

क्षनवेदन साथ संलग्न गनन पनन कागजातहरुः 

(१) शैदक्षक गठुीको रुपमा दिद्यालय सञ्चालन गने अपदि नभएको कम्पनी रदजिारको कायायलयको पत्र । 

(२) कम्पनीको सञ्चालक तथा व्यिस्थापन सदमदतको दनणयय । 

(३) कम्पनीको प्रिन्धपत्र तथा दनयमािलीको प्रदतदलदप । 

(४) प्रस्तादित शैदक्षक गठुीको दिधान । 

(५) दनिेदकको नागररकताको प्रदतदलदप ।  
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ऄनुसूची–८ 

(दफा १०को ईपक्षनयम (४) सँग सभबक्षन्द्धत) 

कम्पनी ऄन्र्तगत दिद्यालयलाइ सञ्चादलत शैदक्षक गठुी ऄन्र्तगत सञ्चालन गने ददआने स्िीकृदत 

 

श्री .....................दिद्यालय 

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

 

दिषयः शैदक्षक गठुी ऄन्तगयत दिद्यालय सञ्चालन गने स्िीकृदत ददआएको सम्बन्धमा । 

 

त्यस दिद्यालयले दमदत...................... मा शैदक्षक गठुी (साियजदनक /दनजी) ऄन्तगयत सञ्चालन गने स्िीकृदतको लादग  

ददएको दनिेदन ईपर कारिाही हुदँा यस कायायलय र मन्त्रालयको दमदत ................... को दनणययानसुार त्यस दिद्यालयलाइ 

शैदक्षक गठुी (साियजदनक र दनजी) को रुपमा सञ्चालन गने स्िीकृदत प्रदान गररएको छ । 

 

कायायलयको छापः 

स्िीकृदत प्रदान गने ऄदधकारीको,– 

सहीः 

नामः  

पदः 

कायायलयः 

दमदतः  
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ऄनुसूची– ९ 

(दफा ४३ को ईपदफा (१) सँग सभबक्षन्द्धत) 

प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालनको लादग ददआने दनिेदन 

श्री.....................नगरकाययपादलका 

िडा नं........ को कायायलय 

 

दिषयःप्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने ऄनमुदत पाउ । 

 

शैदक्षक सत्र.................देदख प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र /पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने ऄनमुदत पाईन ऄदभभािक 

तथा समदुाय र दिद्यालय व्यिस्थापन सदमदतको दमदत....................को दनणययानसुार देहायको दििरण र कागजात संलग्न 

गरी यो दनिेदन पेश गरेको छु/छौं । 

(क) प्रस्तादितप्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षाको,– 

(१) नामः....... 

(२) ठेगानाः..................नगरपादलका .............िडानं.....................िस्ती/टोल.....................फोन नं..................... 

(३) सेिा परुयाआने बालबादलकाको संख्याः 

(ख) सञ्चालनको लादग दजम्मिेारी दलन िा अबिता ददन दिद्यालयको,– 

(१) नामः–      (२) ठेगानाः–            (३) फोन नः 

(ग) प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा भौदतक पिूायधारहरू  

(१) भिनः (ऄ) कोठा       (अ) कच्ची िा पक्की 

(आ) क ले बनेको     (इ) भाडा र अफ्नै र साियजदनक 

(२) फदनयचरको दििरणः 

(ऄ) मचेः  (अ) टेिलुः    (आ) िेञ्चरडेस्कः (३) खलेकुद मदैान र त्यसको के्षत्रफलः(ऄ) अफ्न (अ) भाडामा िा  

साियजदनक   (आ) ऄन्य 

(४) शौचालयको ऄिस्थाः  (ऄ) संख्या.. (अ) कच्चीरपक्की   (आ) पानीको व्यिस्था भए नभएको 

(५) खानेपानीको ऄिस्थाः   (ऄ) बोकेर ल्याईन   (अ) धाराबाट प्राप्त  (आ) पयायप्त/ऄपयायप्त 

(६) पाठ्यसामग्रीको नाम र संख्याः (ऄ)        (अ)         (आ) 

(७) अदथयक दििरणः(ऄ) ऄचल सम्पदि   (अ) चल सम्पदि   (आ) ऄन्य 

(८) अम्दानीको स्रोतको व्यिस्था कसरी दमलाइन्छः 

(९) ऄन्य कुन दििरण भए ईल्लेख गनेः  

मादथ लेदखएको दििरण ठीक छ,झटु्टा ठहर काननू बमोदजम सहुलँारबझुाईँला ।  
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दनिेदकको,– 

संस्थाको छाप  सहीः 

 नामः–     

ठेगानाः   

 दमदतः– 

संलग्न कागजातः(१)  भिन खले मदैान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र दििरण । 

(२) संस्थाबाट सञ्चालन गने भएमा संस्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रदतदलदप र दनयमानसुारको निीकरण र लेखापरीक्षण 

प्रदतिेदन । 

(३) अपसी सहयोग समहूबाट दनिेदन गररएको भए त्यस्ता समहूको िैठकको दनणयय । 

(४) कुन दिद्यालयसँग अिि गरी सञ्चालन गने खोदजएको भए सो दिद्यालयको दसफाररस ।  
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ऄनुसूची–१० 

(दफा ४३ को ईपदफा (२) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने ददआने ऄनमुदत 

 

श्री.............................. 

...............................। 

 

 

दिषयः प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने ददआएको ऄनमुदत 

 

 

 

 

तपाइलेँ/त्यस दिद्यालय/संस्थाले प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र/पिूय प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा यस .............. 

काययपादलकाको कायायलयमा ददन भएको दनिेदन ईपर कारबाही हुदँा शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध , २०७७ ........ 

समतेको पिूायधार परूा गरेको हुदाँ शैदक्षकसत्र..................देदख सम्पणूय दनजी स्रोतमा प्रारदम्भक बाल दशक्षा केन्र /पिूय 

प्राथदमक कक्षा सञ्चालन गने ऄनमुदत प्रदान गररएकोछ । 

 

 

 

ऄनमुदत प्रदान गने ऄदधकारीको,– 

 

सहीः 

नामः 

पदः 

दमदतः 
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ऄनुसूची–११ 

(दफा ५८ को ईपदफा (३) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

 

 

क) दिद्यालयलेको ितयमान शैदक्षक र अदथयक ऄिस्थाः 

ख) दिद्यालयले हादसल गने पने ऄपेदक्षत ईपलब्धः 

  

दिद्यालय दिकास प्रस्तािको नमनुा  

घ) ितयमान ऄिस्था र ऄपेदक्षत ईपलब्धीको सचूकगत ऄन्तरः 

ङ) ऄपेदक्षत ईपलदब्ध हादसल गने स्रोत पदहचान सदहतको कायययोजनाः 

च) कायय योजनाको मलू्याङ्कनको सचूकहरुः  
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ऄनुसूची –१२ 

(दफा ६४ ईपदफा (२) सँग सभबक्षन्द्धत) 

दिद्यालयमा रहने दशक्षक दरिन्दी 

दिद्यालयमा कम्तीमा देहाय बमोदजम दशक्षक दरबन्दी रहने छन:् 

(क) प्रारदम्भक बाल दशक्षा िा नसयरी देदख पाँच कक्षा सञ्चालन भएको दिद्यालयमा पचास जनासम्म दिद्याथी भएमा 

कम्तीमा तीन जना र सोभन्दा  बढी दबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जना दशक्षक । 

(ख) अधारभतू तहको दिद्यालयमाः प्रारदम्भक बाल दशक्षा िा नसयरीदेदख अठ कक्षा सञ्चालन भएको दिद्यालयमा देहाय 

बमोदजमको कम्तीमा नौ जना दशक्षकः 

(१) ऄगें्रजी मलू दिषय दलइ स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(२) दिज्ञान िा गदणत मलू दिषय दलइ स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(३) नेपाली िा संस्कृत मलू दिषय दलइ स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(४) सामादजक दिषय ऄध्यापन गनयको लादग स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(५) प्रमाणपत्र िा सो सरह ईिीणय गरेको चार जना 

(६) सादिकको एस.एल. सी. िा सो सरह ईिीणय गरेको एक जना । 

(ग) माध्यदमक दिद्यालयमाः  

  नौ कक्षा देदख दश कक्षासम्म सञ्चालन भएको दिद्यालयमा माध्यदमक तहको पाँच जना दशक्षकः– 

(१) ऄगें्रजी मलू दिषय दलआ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(२) गदणत िा दिज्ञान मलू दिषय दलइ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(३) नेपाली मलू दिषय दलइ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(४) सामादजक दिषय ऄध्यापन गनयको लादग स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(५) ऄन्य ऐदच्छक दिषयको लादग सम्बदन्धत दिषयमा स्नातक िा सो सरह ईिीणय गरेको एक जना । 

 नौ कक्षा देदख बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको दिद्यालयमा देहाय बमोदजमको कम्तीमा नौ जना दशक्षकः 

(१) ऄगें्रजी मलू दिषय दलइ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(२) गदणत मलू दिषय दलइ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(३) नेपाली मलू दिषय दलइ स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(४) सामादजक दिषय ऄध्यापन गनयको लादग स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(५) ऄन्य ऐदच्छक दिषयको लादग सम्बदन्धत दिषयमा स्नातकोिर िा सो सरह ईिीणय गरेको दइुजना 

(६) दिज्ञान मलू दिषय दलइ स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको एकजना 

(७) ऄन्य दिषयमा स्नातक तह िा सो सरह ईिीणय गरेको दइुजना । 
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(घ) प्रारदम्भक बाल दशक्षा देदख दश कक्षासम्म सञ्चालन भएको दिद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को ईपखण्ड (१) 

बमोदजमको दरबन्दी रहने छ । 

(ङ)  प्रारदम्भक बाल दशक्षा देदख बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको दिद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसंख्या 

(२) बमोदजमको दरबन्दी रहने छ । 

रिव्यः(१) खण्ड (ख) को क्रमसंख्या  (१) देदख (४) सम्मको कम्तीमा एक एक जना दशक्षक दनयदुक्त नभएसम्म एईट 

दिषयमा एक भन्दा बढी दशक्षक दनयदुक्त गररने छैन । 

(च) खण्ड (ग) को ईपखण्ड १ को क्रमसंख्या (१) देदख (४) सम्मको कम्तीमा एक एक जना दशक्षक दनयदुक्त नभएसम्म 

एईट दिषयमा एक भन्दा बढी दशक्षक दनयदुक्त गररने छैन । 

(छ) खण्ड (ग) को ईपखण्ड २ को क्रमसंख्या (१) देदख (७) सम्मको कम्तीमा एक एक जना दशक्षक दनयदुक्त नभएसम्म 

एईट दिषयमा एक भन्दा बढी दशक्षक दनयदुक्त गररने छैन । 

(ज) दशक्षक दनयदुक्तको लादग अिश्यक पने तादलम प्रचदलत काननू बमोदजम हुने छ । 

(झ) हाल दिद्यालयमा ईपरोक्तानसुारको दिषयको योग्यता भन्दा कम योग्यता भएको स्थायी दशक्षक रहछेन भने त्यस्ता 

दशक्षक पदबाट नहटेसम्म सादिक बमोदजमकै योग्यता भएको दशक्षकिाट ऄध्यापन हुने । 

(ञ) ईदल्लदखत दरिन्दी दभत्र प्रधानाध्यापकको पद समते समािेश रहुने छ ।  
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ऄनुसूची–१३ 

(दफा ६५ को ईपदफा (११) सँग सभबक्षन्द्धत) 

 

रमाना- पत्र 

पत्रसंख्याः                                                      दमदतः 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस दिद्यालयमा सरुिा हुन ुभएको श्री ..........................................लाइ दनजको दििरण सदहतको रमानापत्र ददआ त्यस 

दिद्यालयमा हादजर हुन पठाआएको व्यहोरा ऄनरुोध गदयछु । 

१. दशक्षक िा कमयचारीको नाम, थरः 

२. संकेत नम्बरः 

३. सादिकः 

(क) तहः     (ख) श्रेणीः     (ग) पदः(घ) दशक्षक भए दिषयः         (ङ) दिद्यालयः 

४. सरुिा भएको (क) दनणयय दमदतः.....(ख) सरुिा गने कायायलय... (ग) तहः... (घ) श्रेणी... (ङ) पदः.... (च) दिषय... (छ) 

दिद्यालयः... 

५. बरबझुारथ सम्िन्धी दििरणः 

गरेको        नगरेको 

६. रमाना हुने दमदतः ..................... 

७. रमानापत्रको दमदत सम्म खचय भएको दबदाः 

(क) भैपरी अईने र पिय दबदा          .................. ददन । 

(ख) दबरामी दबदा             .................. ददन ।  

(ग) प्रसतुी दबदा दबदा             .................. ददन ।  

(घ) प्रसतुी स्याहार दबदा           . ................. पटक ।  

(ङ) ऄध्ययन दबदा            .................. ददन ।  

(च) ऄसाधाराण दबदा              .................. ददन ।  

(छ) िेतलिी दबदा              .................. ददन । 

८. रमानापत्रको दमदतसम्म संदचत दबरामी दबदाः     .................. ददन ।  

९.दिद्यालयमा रुज ुहादजर भएको ददनः 

१०. खाआपाआ अएको मादसक (क) तलबः    (ख) िदृि रु तलबः 

११. तलब भकु्तानी दलएको ऄदन्तम दमदतः 
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१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकमः 

१३ भकु्तानी दलएको ईपचार खचयको रकमः ........................        दमदतः 

१४. तलििदृि हुन सरुु भएको सरुु दमदतः 

१५. नागररक लगानी कोषकट्टी रकमः 

१६. अयकर कट्टी रकमः 

१७. (क) सोिदधक जीिन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मदहना...... .गते.... 

(ख) सािदधक जीिन बीमािापत िादषयक दप्रदमयम दतरेके साल.....मदहना... गते .... 

१८. चाडपिय खचय दलन चाडको नाम र सो चाड परयने दतदथ र सम्भादित मदहनाः 

१९. दशशसु्याहार भिा दलएको दििरणः 

बोधाथयः 

श्री दिद्यालय दशक्षक दकताबखाना । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... दिद्यालय । 

श्री .....................(सम्बदन्धत दशक्षक िा कमयचारी) सरुिा भएको कायायलयमा हादजर हुन जान हुन ।  
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ऄनुसूची–१४ 

(दफा ६६ को ईपदफा (१) सँग सभबक्षन्द्धत) 

सरुिा हुन ददआने दनिेदन 

श्री ................. 

.................नगरपादलका । 

 

दिषयः सरुिा सम्बन्धमा । 

मलाइ दनम्न दिद्यालयमा सरुिा गररददन हुन दनम्न दििरणहरु खलुाइ दनिेदन गरेको छु । 

 

दशक्षकको नाम, थरः 

स्थायी ठेगानाः 

तह र श्रेणीः 

हालको दिद्यालयको नाम र ठेगानाः 

सरुिा भआ जान चाहकेो दिद्यालयको नाम र ठेगानाः 

योग्यता र तालीमः 

स्थायी दनयदुक्त दमदतः 

हालको दजल्लामा काम गरेको ऄिदधः 

सरुिा माग गने पने कारणः 

दनिेदकको– 

सहीः 

नामः ................................काययरत दिद्यालयः....................................दमदतः.......................... 

(१)  सरुिा भआ जान दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदतको सहमदत 

(क) यस दिद्यालयको दशक्षक श्री ...........लाइ व्यिस्थापन सदमदतको दमदत .........को दनणयय ऄनसुार यस दिद्यालयबाट 

सरुिा भआ जान सहमदत ददआएको छ । 

दिद्यालयको छाप             व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षको– 

सहीः  

नामः 

दिद्यालयः  

दमदतः 

(ख) .......नगरपादलका.... ...ऄन्तगयतको ........ दिद्यालयको दशक्षक श्री ......लाइ सो दिद्यालयबाट सरुिा भआ जान 

सहमदत ददइएको छ ।  
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कायायलयको छाप 

सहीः  

नामः  

दमदतः 

(२ ) सरुिा भआ अईन दिद्यालयको व्यिस्थापन सदमदत तथा दशक्षा शाखा/ईपशाखाका सहमदत 

 

(क) ...............दिद्यालयको दशक्षक श्री ..............लाइ व्यिस्थापन सदमदतको दमदत ..........को दनणयय ऄनसुार यस 

दिद्यालयमा सरुिा भआ अईन सहमदत ददआएको छ । 

 

दिद्यालयको छाप           व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षको – 

 

सहीः 

नामः 

दमदतः.....................दिद्यालयः.................. 

(ख) ...............दिद्यालयको दशक्षक श्री ............... लाइ यस नगरपादलकाको .........दिद्यालयमा सरुिा भआ अईन 

सहमदत ददआएको छ । 

 

ऄदधकारीको– 

सहीः 

नामः...................कायायलयको छाप         दमदतः..................  
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ऄनुसूची–१५ 

दफा ९५ को ईपदफा (१) सँग सभबक्षन्द्धत 

दिद्यालयको अय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा 

दिद्यालयले अफ्ना अयव्ययको खाता देहाय बमोदजम राख्नपुनेः– 

खाताकोनाम     तादकएको फाराम नं. 

 

 

१)  दिद्यालयको बजेट खाता           फा. नं. १  

२)  अम्दानीको दहसाब खाता           फा. न.ं २  

३)  खचयको दहसाब खाता               फा. नं. ३  

४)  नगदी खाता                  फा. नं. ४ 

५)  बैंक खाता                   फा. नं. ५ 

६)  पेश्की खाता                  फा. नं. ६ 

७)  दजन्सी खाता                  फा. नं. ७ 

८)  मादसक अम्दानी खचयको दििरण खाता    फा. नं. ८  

९)  शलु्कदताय दकताब खाता            फा. न.ं ९  

१०) िासलात खाता                 फा. नं. १०  
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फा.नं. १ 

दिद्यालयको बजेट खाता 

 

 

दिद्यालयको नामः 

ठेगानाः 

शैदक्षक सत्र............................. को बजेट 

 

 

व्यय/अय 

शीषयक 

न 

शीषयकको 

नाम 

गत 

शैदक्षक 

सत्रको 

व्यय 

यस 

शैदक्षक 

सत्रको 

प्रस्तादित 

व्यय 

स्िीकृत 

रकम 

शीषयकको 

नं. 

शीषयकको 

नाम 

गत 

शैदक्षक 

सत्रको 

अय 

यस 

शैदक्षक 

सत्रको 

प्रस्तादित 

अय 

स्िीकृत 

रकम 

कैदफयत 

           

           

           

           

 

 

प्रधानाध्यापकको सही     व्यिस्थापन सदमदतको ऄध्यक्षको सही– 

 

 

रिव्यः 

(१)  दशक्षकको दसलदसलेिार नम्बर लेख्न े

(२)  दशक्षक तलब, मसलन्द, फदनयचर जस्ता खचयतफय  भएको शीषयकको नाम लेख्न 

(३) नं. २ को शीषयकह?मा गत िष भएको खदु खचय ईल्लेख गन े

(४)  चाल ुशैदक्षक सत्रको प्रस्तादित खचय रकम लेख्न े

(५)  चाल ुशैदक्षक सत्रको लादग व्यिस्थापन सदमदतले स्िीकृत गरेको रकमसम्म ईल्लेख गन े

(६)  अयतफय को शीषयकको दसलदसलेिार नम्बर लेख्न े
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(७)  सरकारी ऄनदुान, दिद्याथी शलु्क (दनजीको हकमा) जस्ता ऄन्य शीषयकको नाम ईल्लेख गन े

(८)  गत शैदक्षक सत्रको खदु अम्दानी शीषयक ऄनसुारईल्लेख गन े

(९)  यस शैदक्षक सत्रको अम्दानीको प्रस्तादित रकम ईल्लेख गन े

(१०) स्िीकृत रकम ईल्लेख गने (सरकारी ऄनदुानको रकम स्िीकृत तलब स्केल ऄनसुारहुन ुपने छ 

(११) ऄन्य कुनैकुरा भए ईल्लेख गने । 
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फा. नं. २ 

अम्दानीको दहसाब खाता 

 

 

दिद्यालयको नामः 

ठेगाना िषय.....................मदहना................... 

 

दमदत दििरण रदसद नं.  शीषयक जम्मा रु  बैंक 

दादखला 

कैदफयत 

   सरकारी 

ऄनदुान 

पढाआ 

शलु्क 

     

          

यस मदहनाको जम्मा        

 

रिव्यः 

(१)  अम्दानी भएको दमदत ईल्लेख गन े

(२)  कहाँबाट िा कसबाट प्राप्त भएको ईल्लेख गन े

(३) रदसद नं. ईल्लेख गन े

(४)  कुन शीषयक बापत प्राप्त भएको हो सोही महलमा लेख्ने र अिश्यकता ऄनसुारमहल बढाईन 

(५) प्राप्त भएको जम्मा रु. ईल्लेख गन े

(६ ) प्राप्त रकममध्ये बैंक दादखला भएको रकम ईल्लेख गन े

(७)  ऄन्य कुनैकुरा भए ईल्लेख गने । 
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फा. नं. ३ 

खचयको दहसाब खाता 

 

 

दिद्यालयको नामः 

ठेगानाः            िषयः        मदहनाः 

 

दमदत दििरण भौचर नं. तलब भिा ऄन्य 

शीषयक 

जम्मा कैदफयत 

स्िीकृत 

दरबन्दी 

कमयचारी 

दरबन्दी 

दरबन्दी 

बाहीरको 

दशक्षक 

         

यस मदहनाको जम्मा       

 

       

रिव्यः 

(१)  कोरोबारको दमदत ईल्लेख गन े

(२)  खचयको दििरण ईल्लेख गन े

(३) भौचर नं. ईल्लेख गन े

(४) दज. दश. को. बाट ऄनदुान रकम प्राप्त हुने स्िीकृत दरबन्दीदभत्रको दशक्षकहरुको तलब भिा खचय रकम ईल्लेख गने 

(५)  दिद्यालयमा काययरत कमयचारीहरुको तलब भिा खचय रकम ईल्लेख गन े

(६)  ऄनदुान रकम प्राप्त नहुने दरबन्दी बादहरको दशक्षकहरुको तलब भिा खचय रकम ईल्लेख गने 

(७)  यसमा अिश्यकता ऄनसुारमसलन्द, फदनयचर, छपाइ, सेिा, द.ैभ्र.भ. जस्ता महलहरु खडा गरी रकम ईल्लेख गन े

(८)  महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम ईल्लेख गन े

(९)  ऄन्य कुनैकुरा भए ईल्लेख गने । 
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फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगदी /बैंक /पेश्की खाता 

 

दिद्यालयको नामः 

ठेगानाः                  िषयः          मदहनाः 

दमदत दििरण भौचर नं. डेदबट के्रदडट डेदबट/के्रदडट बाँकी कैदफयत 

        

        

 

     

 

रिव्यः 

(क) नगदी खाता प्रयोग गदायः 

(१) दमदत ईल्लेख गन े

(२) छोटकरीमा अम्दानी खचयको दििरण ईल्लेख गन े

(३) भौचर नं. ईल्लेख गन े

(४) नगद प्राप्त भएमा ईल्लेख गन े

(५) नगद रकम बैंक दादखला िा खचय भएमा ईल्लेख गन े

(६) महल ७ को बाँकी रकम डेदबट िा के्रदडट बाँकी के हो ? डेदबट बाँकी भए डे. र के्रदडट बाँकी भए के्र. ईल्लेख गन े

(७) बाँकी रकम ईल्लेख गन े

(८) ऄन्य कुनै कुरा भए ईल्लेख गने । 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गदायः 

(१) दमदत ईल्लेख गन े

(२) अम्दानी खचयको छोटा दििरण र चेक नं. िा बैंक दादखला भौचर नम्बर ईल्लेख गन े

(३) भौचर नम्बर ईल्लेख गन े

(४) बैंक दादखला भएको रकम ईल्लेख गन े

(५) बैंकबाट खचय भएको रकम ईल्लेख गन े

(६) बैंकमा डेदिट बाँकी भए डे. र के्रदडट बाँकी भए के्र. लेख्न 

(७) बाँकी रकम ईल्लेख गन े

(८) ऄन्य कुनैकुरा भए ईल्लेख गने . 
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(ग) पेश्की खाता प्रयोग गदायः 

(१) दमदत ईल्लेख गन े

(२) पेश्की दलआएको िा फछयौट भएको काम ईल्लेख गन े

(३) भौचर नम्बर ईल्लेख गन े

(४) पेश्की ददएको रकम ईल्लेख गन े

(५) पेश्की फछयौट भएको रकम ईल्लेख गन े

(६) बाँकी पेश्की डेदिट बाँकी भए डे. र के्रदडट भए के्र. ईल्लेख गन े

(७) पेश्की बाँकी रकम ईल्लेख गन े

(८) ऄन्य कुनै कुरा भए ईल्लेख गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शैदक्षक व्यिस्थापन काययदिदध, २०७७  

75 
 

 

फा. नं. ७ 

दजन्सी खाता 

 

 

 

दिद्यालयको नाम 

ठेगानाः                   िषयः         मदहनाः 

 

दमदत दििरण मलू्य अम्दानी खचय बाँकी कैदफयत 

प्रदत इकोआ जम्मा 

        

        

 

रिव्यः 

(१)  दमदत ईल्लेख गन,े 

(२)  सामानको नाम, प्राप्त िा खचयको छोटा दििरण ईल्लेख गन े

(३)  सामानको प्रदत आकाआ दर ईल्लेख गन े

(४)  प्राप्त सामानको पररमाण ईल्लेख गन े

(५)  खचय भएको सामानको पररमाण ईल्लेख गन े

(६)  बाँकी सामानको पररमाण ईल्लेख गन े

(७)  ऄन्य कुनै कुरा भए ईल्लेख गने । 

 

 

एकाआमा गोटा, थान, दजयन अदद ईल्लेख गन े। 
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फा. नं. ८ 

मादसक अम्दानी खचयको दििरण खाता 

 

दिद्यालयको नामः 

ठेगानाः         िषयः               मदहनाः 

ब्यय अय 

शीषय

क नं. 

शीषयक

को नाम 

बादषयक 

स्िीकृ

त 

रकम

  

ऄदघ

ल्लो 

मदहना 

सम्मको 

खचय 

रकम 

यो 

मदहना

को खचय 

ज

म्मा 

ब्यय 

रकम

  

शीषय

क नं. 

शीषयक

को नाम 

बादषयक 

स्िीकृ

त 

रकम 

ऄदघ

ल्लो 

मदहना 

सम्मको 

अय 

रकम 

यो 

मदहना

को अय 

ज

म्मा 

अय 

रकम 

 

जम्मा           

         

 

बाँकीरकमः– 

नगदः– 

बैंकः– 

 

रिव्यः 

(१) फा. नं. १को व्ययको शीषयक नं. ईल्लेख गन े

(२) फा. नं. १को व्ययको शीषयकको नाम ईल्लेख गन े

(३) फा. नं. १को िादषयक स्िीकृत व्यय रकम ईल्लेख गन े

(४)  गएको मदहनासम्मको सम्बदन्धत शीषयकको खचय रकम ईल्लेख गन े

(५)  यो मदहनाको सम्बदन्धत शीषयकहरुको खचय रकम ईल्लेख गन े

(६) महल नं. ४ र ५ को जम्मा रकम ईल्लेख गन े

(७) फा नं. १को अयको शीषयक नं. ईल्लेख गन े

(८) फा. नं. १को अयको शीषयक नाम ईल्लेख गन े

(९)  फा नं. १ को िादषयक स्िीकृत अय रकम ईल्लेख गन े

(१०) ऄदघल्ला मदहनासम्मको सम्बदन्धत शीषयकको अय रकम ईल्लेख गन े
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(११) महल नं.१० र ११को जम्मा रकम ईल्लेख गने  

(१२) बाँकी रकममा अय र व्ययको जम्मा रकमको फरक ईल्लेख गने   

 

क्षश. म. फा. नं. ९ 

शलु्क दताय दकताब खाता 

 

 

दिद्यालयको नाम 

ठेगाना 

कक्षाः             िषयः           मदहनाः 

 

रो.नं. दिधाथीको 

नाम, थर 

बैशाख जेष्ठ ऄसोर सोईन भार अदश्वन कादतयक मदंसर पौष माघ फाल्गनु चैत्र 

              

जम्मा           
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फा. नं. १० 

िासलात खाता 

 

दिद्यालयको नामः 

  

 

िषय........................................... को अदखरी ददन..............................................सम्मको 

 

दादयत्ि रकम सम्पदि रकम 

    

    

  

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

प्रधानाध्यापक     लेखापाल      लेखापरीक्षक  

रिव्यः   

(१)  दिद्यालयको दादयत्ि दििरणहरुईल्लेख गन,े 

(२)  दादयत्ि रकम ईल्लेख गन,े 

(३)  दिद्यालयको चालऄचल सम्पदिको दििरण ईल्लेख गन,े 

(४)  सम्पदिको रकम ईल्लेख गने । 

 

 

                                                

         cf1fn], 
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