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मलेौली नगरपाशलका 

शिद्यालय शिक्षा सचंालन ‚व्यिस्थापन तथा शनयमन काययशिधी, २०७६ 

नेपालको संशिधानको धारा २२६ ल े ददएको ऄशधकार प्रयोग गरी नेपालको संशिधानको  ऄनुसूची ८ क्रमसखं्या ८ तथा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा रहकेो शिक्षा सम्बशधध कायय क्षेत्रलाइ कायायधियन गनय मेलौली 

नगर काययपाशलकाले यो शिद्यालय शिक्षा सचंालन ‚व्यिस्थापन तथा शनयमन काययशिधी, २०७६ बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

सशंक्षप्त नाम र पररभाषा 

१.   संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ   

(१) यस  काययशिशधको नाम “मलेौली नगरपाशलका शिद्यालय शिक्षा सचंालन‚व्यिस्थापन तथा शनयमन काययशिधी  

२०७६” रहकेो छ ।  

 (२) यो काययशिशध मेलौली नगरपाशलका क्षेत्रभर लागु हुनछे । 

 (३) यो काययशिशध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभाषा : शिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययशिशधमा– 

(क)  “नगरपाशलका” भन्नाले नेपालको संशिधान बमोशजम गठन भएको मेलौली नगरपाशलका सम्झनु पछय । 

(ख) “ऐन” भन्नाले संघीय शिक्षा ऐनलाइ सम्झनु पछय ।  

(ग) “शिक्षा ऄशधकृत” भन्नाले मेलौली नगरपाशलकाको शिक्षा िाखाको प्रमुख िा प्रमुखको कामकाज गनय तोदकएको 

कमयचारी सम्झनु पदयछ ।  

(घ) “शिक्षा सशमशत” भन्नाले मेलौली नगर काययपाशलकाको प्रमुखल ेनेतृत्ि गरेको नगरसभाले गठन गरेको शनयम २४ 

ऄनुसारको शिक्षा सशमशत सम्झनु पछय ।  

(ङ)   “काययपाशलका” भन्नाले मेलौली नगर काययपाशलकालाइ सम्झनु पछय । 

(च)   “प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत” भन्नाले मेलौली नगरपाशलकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतलाइ सम्झनु पछय । 

(छ) “मधत्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा मधत्रालय सम्झनु पछय ।  

(ज) “शनरीक्षक” भन्नाले शिद्यालय शनरीक्षण गनय तोदकएको शिक्षा सेिाको ऄशधकृत कमयचारीलाइ सम्झनु पछय ।  

(झ) “पररिार” भन्नाले शिक्षक िा कमयचारीसँग एकासगोलमा बस्ने तथा शनज अफैंले पालनपोषण गनुय पने पशत, 

पत्नी, छोरा, ऄशििाशहता छोरी, धमयपुत्र, ऄशििाशहता धमयपुत्री, बाबु, अमा िा सौतनेी अमा सम्झनु पछय र सो 

िब्दले पुरुष शिक्षक िा कमयचारीको हकमा शनजको बाजे, बज्यै तथा मशहला शिक्षक िा कमयचारीको हकमा 

शनजको सास,ू ससुरालाइ समेत जनाईँछ । 

(ञ)  ”पाठ्यक्रम शिकास केधर” भन्नाले संघीय शिक्षा ऐन िमोशजम शिद्यालय तहको पाठ्यक्रमको लाशग शजम्मेिार 

शनकायलाइ सम्झनु पदयछ ।  

(ट) “परीक्षा सशमशत” भन्नाले शनयम ३५ बमोशजम गठन हुने परीक्षा संचालन तथा समधिय सशमशतलाइ सम्झनु पछय 

।  

(ठ) “प्रधानाध्यापक” भन्नाले शनयम ६७ बमोशजम शनयुक्त शिद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछय । 

(ड)   “प्रारशम्भक बाल शिक्षा केधर” भन्नाले चार िषय ईमेर पूरा भइ पाँच बषय ईमेर पूरा नगरेका बालबाशलकाको लाशग 

शनयम ३९ बमोशजम खोशलएको प्रारशम्भक बाल शिकास केधर, नसयरी, केजी, मधटेसरी अदद सम्झनु पछय ।  
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(ढ)  “कोष” भन्नाले शनयम ९१ िमोशजमको शिद्यालय संचालनका लाशग खडा गररएको सशंचत कोषलाइ सम्झनु पछय 

।  

(ण) “प्रमुख” भन्नाले नगरपाशलकाको प्रमुखलाआ सम्झनु पछय ।  

(त)  “कायायलय” भन्नाले मेलौली नगरकाययपाशलकाको कायायलयलाआय सम्झनु पछय ।  

(थ) “व्यिस्थापन सशमशत” भन्नाले शनयम २६ बमोशजम गठन हुने शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत सम्झनु पछय ।  

(द)  “शिक्षक दकतािखाना” भन्नाले संघीय शिक्षा कानून िमोशजम गठन भएको शिक्षक दकतािखाना सम्झनु पछय । 

(ध)  “शिक्षक सेिा अयोग” भन्नाले संघीय शिक्षा काननू िमोशजम गठन भएको शिक्षक तथा कमयचारीहरुको स्थायी 

शनयुक्ती तथा बढुिा समेत शसफाररस गन ेअयोग सम्झनु पछय ।  

(न)  “िैशक्षक सत्र” भन्नाले शिद्यालयमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराआने िार्षषक ऄिशध सम्झनु पछय ।  

(प)  “िुल्क” भन्नाले संस्थागत शिद्यालयले शनयम बमोशजम शिद्याथीसँग शलन पाईने िुल्क सम्झनु पछय ।  

(फ)  “संस्थागत शिद्यालय” भन्नाले शनजी लगानीमा संचालन गने गरी शनयम ५ बमोशजम ऄनुमती पाइ स्थाशपत 

शिद्यालयलाइ सम्झनु पछय । 

(ब)  “समुदायद्वारा सञ्चाशलत शिद्यालय” भन्नाले शनयम ५ बमोशजम स्िीकृशत प्राप्त गरी स्थानीय तह िा व्यिस्थापन 

सशमशतले व्यिस्थापन शजम्मा शलएको सामुदाशयक शिद्यालय सम्झन ुपछय ।  

(भ)  "सामुदाशयक शिद्यालय" भन्नाले शनयशमत ऄनुदान पाईन ेगरी ऄनुमशत िा स्िीकृती पाएका शिद्यालय सम्झन ु

पछय।  

(म) “सामुदाशयक शसकाआ केधर” भन्नाले समुदाय स्तरमा सञ्चालन गररने जीिनपययधत शसकाइ, ऄध्ययन ऄनसुधधान र 

सीप शसकाइ लगायतका काम गने केधरलाइ सम्झनु पछय । 

(य)  धार्षमक शिद्यालय भन्नाले परम्परागत रुपमा चशलअएका गोधपा, गुरुकुल, अश्रम, मदरसा मख्तब जस्ता 

धार्षमक शिद्यालयहरुलाइ जनाईँदछ ।  

(र)  िैशक्षक गुठी भन्नाले शिद्यालय सञ्चालन गनयको लाशग कुनै व्यशक्त िा संस्थाले नाफा नशलन ेईद्दशे्यले स्थापना 

गरेको साियजशनक िा शनजी गुठी सम्झन ुपछय।  

 

पररच्छेद २ 

शिद्यालय खोल्न ऄनमुशत िा स्िीकृशत शलनपुन े

३.   शिद्यालय खोल्न े ऄनमुशतको लाशग शनिदेन ददन ु पन े : कसैल े शिद्यालय खोल्न चाहमेा शतन ओटा शछमेकी 

शिद्यालयको सहमशत पत्र तथा िडा सशमशतको शसफाररस शलइ िैशक्षकसत्र सुरु हुनभुधदा कम्तीमा तीन मशहना ऄगािै 

ऄनुसूची १ बमोशजमको ढाँचामा नगर काययपाशलका कायायलयमा शनिेदन ददनु पनेछ । ऄनुमशतशिना कुनैपशन शिद्यालय 

संचालन गररने छैन। 

४. शिद्यालय खोल्नको लाशग पूरा गनुय पन ेपिूायधार : शिद्यालय खोल्नको लाशग ऄनुसचूी २ बमोशजमको  पूिायधार पुरा 

गरेको हुनु पनेछ ।  

५.  शिद्यालय खोल्न ऄनुमशत ददने: (१) शनयम ३ बमोशजम शिद्यालय खोल्न ेऄनुमशतको लाशग शनिेदन परेमा शिक्षा 

ऄशधकृतले शनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत जाचँबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गदाय प्रस्ताशित शिद्यालयको 
लाशग शनयम ४ बमोशजमको पूिायधार पूरा भएको दशेखएमा िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभधदा कम्तीमा दइु मशहना ऄगािै अफ्नो 

राय सशहतको प्रशतिेदन शिक्षा सशमशतको िैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

२) ईपशनयम (१) बमोशजम शिक्षा सशमशतको िैठकबाट ऄनुमशत ददने शसफाररसको शनणयय भएमा काययपाशलका समक्ष 

पठाईनु पनेछ । 

(३) ईपशनयम (२) ऄनुसार काययपाशलकाले नगर शिक्षा सशमशतको शसफाररस मनाशसि ठानेमा शिद्यालय खोल्न ऄनुमशत 

ददन सके्नछ । काययपाशलकाको शनणयय बमोशजम  प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतले ऄनुसूशच ३ बमोशजमको ढाँचामा ऄनुमशत 

ददनेछ ।  
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(४) यसरी ऄनुमशत दददा िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभधदा कशम्तमा १ मशहना ऄगाि ैददनुपनछे ।  

(५) ईपशनयम (१) िमोशजम शिद्यालय खोल्न ेऄनुमशत दददा शिद्यालय नक्साङ्कन, र नगर शिक्षा  सशमशतले िडाको लाशग 

शनधायरण गरेको शिद्यालयको ऄशधकतम संख्याको ऄशधनमा रही ददनु पनेछ ।  

(६) कसैले ऐन तथा यस काययशिशध शिपरीत ऄनुमशत ददएको िा प्राप्त गरेको पाआएमा नगर काययपाशलकाले छानशिन गरी 

त्यसरी ऄनुमशत प्राप्त शिद्यालयको ऄनुमशत जनुसुकै बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो ऄनुमशत ददनका लाशग शसफाररस गने र 

ऄनुमशत प्रदान गने पदाशधकारी तथा कमयचारीलाइ प्रचशलत काननू बमोशजम कारबाही गररनेछ । 

६.   शिद्यालयल ेपालना गनुय पन ेितय तथा बधदजे : शिद्यालयले पालन गनुय पने ितय तथा बधदजेह  दहेाय बमोशजम हुनछेन ्

: (क) नेपाल सरकार, शिक्षा मधत्रालयबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गनुय पने,  

(ख) शिक्षा सशमशतको स्िीकृशत नशलइ थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसाम्ी प्रयोग गनय नहुने,  

(ग) राशियता प्रशत अँच अईने पाठ्यसाम्ी भएको पाठ्यपुस्तक ऄध्यापन गनय, गराईन नहुन,े  

(घ) शिद्यालयमा िालमैत्री, ऄपाङ्गतामैत्री तथा लैशङ्गकमैत्री बातािरण सृजना गने, 

(ङ)  ऄशभभािकको िार्षषक भेला गराइ शिद्यालयको अय व्यय, िैशक्षक ईपलशब्ध र अगामी िैशक्षक सत्रको 

काययक्रमको जानकारी गराईनु पने,  

(च)  यस काययशिशध  बमोशजम अय व्ययको लेखा राख्नु पन,े  

(छ)  शिद्यालयले गरेको लगानीको ऄशभलेख राख्नु पने,  

(ज)  शिद्यालयमा नेपालको राशिय एकता, साियभौशमकता, जातीय, क्षेत्रीय, भाशषक, लैशगक, सामाशजक तथा  

धार्षमक सशहष्णुतामा खलल पाने कुनै पशन दक्रयाकलाप हुन नददन,े  

(झ)  सामूदाशयक शिद्यालयमा नगर काययपाशलकाल े तोकेको संख्याको ऄशधनमा रही शिक्षक सेिा अयोगको 

शसफाररस ऄनुसार शिक्षक शनयुशक्त गनुय पने, 

(ञ) शिद्यालयमा शनयशमत रुपमा पररयोजना कायय, सामाशजक सेिा, ऄशतररक्त दक्रयाकलाप, तथा ऄधय काययक्रम 

सञ्चालन गनुय पन,े  

(ट)  शिद्यालय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर,सत्य शनष्ठा र नैशतक चररत्र शनमायण, ईद्यमशिलता प्रिर्द्यन,समाशजक 

सद्भाि प्रिर्द्न तथा सामाशजक शिकृशत (िालशििाह, शनरक्षरता, छाईपडी, दहजे, बोक्सािोक्सी, छुिाछुत, 

जाशतगत ईचनीचता, छोरी माशथको शिभेद अदद ) ईधमुलन को िातािरण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम 

तयार गरी अिश्यक व्यिस्था शमलाईन,े  

(ठ) अिासीय शिद्यालयमा नगर शिक्षा सशमशतले शनधायरण गरे बमोशजम शिद्याथीको लाशग खाना तथा पौशिक 

अहारको गुणस्तर कायम गनुय पन,े  

(ड)  नगरसभाल ेपाररत गरेको कानुन तथा िैशक्षक नीशतको ऄशधनमा रही काम गनुयपने छ ।  

(ढ)  यस काययशिशध  बमोशजम पूरा गनुय पन े पूिायधारह  कायम राख्न ु पने र शिद्याथी संख्याका अधारमा 

पूिायधारको शिस्तार तथा स्तर िृशर्द् गनुयपन,े   

(ण) मधत्रालय िा कायायलय ले शनधायरण गरेको ढाँचामा शिद्यालयले िैशक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैशक्षक सत्र 

सदकएको १५ ददन शभत्र कायायलयमा पठाईनु पने,   

(त) शिद्यालयले शिद्याथीको लाशग प्रयोग गने सिारी साधन प्रचशलत कानून बमोशजमको मापदण्ड ऄनुरुप 

परीक्षण गररएको हुनु पन,े  

(थ)  शिद्यालयको भिन तथा कक्षाकोठा तोदकएको मापदण्ड ऄनुरुप हुनुका साथै सफा तथा सुरशक्षत राख्नु पन,े  

(द) प्रत्येक िषय शिद्यालयको भौशतक तथा  सामाशजक परीक्षण गराइ त्यसको प्रशतिेदन नगरपाशलका कायायलयमा 

पठाईनु पनेछ ।  
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(ध) शिद्यालयको शिहानी सभामा पीटी ऄभ्यास गराइ राशिय गान ऄशनिायय रुपमा गाईनुपने । शिद्याथीको नतेृत्ि 

क्षमता शिकासको लाशग शिद्याथीलाआ ५/१० शमनेट बोल्न लगाईनुपने ।   

(न) ऄशभभािकको त्रैमाशसक भलेा गराइ पठनपाठन तथा िैशक्षक ईपलशब्धको जानकारी ददनुपने । ईनीहरुलाइ 

िैशक्षक शजम्मेिारी िहनगनय ऄशभभािक कक्षा संचालन गनय सदकने । 

(प)  नगरपाशलकाले तयार  गरेको िैशक्षक काययताशलका पालना गनुयपने ।      

 

७.  शिद्यालय खोल्न स्िीकृशत प्रदान गने: (१) शनयम ५ को ईपशनयम (१) िा (३) बमोशजम ऄनुमशत प्राप्त अधारभूत 

तथा  माध्यशमक शिद्यालयले स्िीकृशतको लाशग ऄनसुूची–४ बमोशजमको ढाँचामा नगरपाशलकामा शनिेदन ददनु पनछे । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम शनिेदन प्राप्त भएमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतले शिक्षा ऄशधकृत माफय त त्यस्तो 

शिद्यालयको जाचँबुझ गरी िा गराइ त्यसको प्रशतिेदन पेि गनय लगाईनु पनेछ । 

(३) ईपशनयम (२) बमोशजम जाँचबुझ प्रशतिेदन प्राप्त भएपशछ शनयम ६ बमोशजमको ितय  तथा शनणयय सशहत 

काययपाशलका समक्ष पेि गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त शसफाररस काययपाशलकाबाट स्िीकृत भएमा प्रमुख प्रिासकीय 

ऄशधकृतल े  शनयम ६ बमोशजमको ितय तथा बधदजे को ऄशधनमा रही त्यस्तो शिद्यालयलाइ ऄनुसचूी–५ 

बमोशजमको ढाँचामा स्िीकृशत प्रदान गनेछ ।  

 

 ८.  मातभृाषामा शिक्षा ददन ेशिद्यालयको ऄनुमशत तथा स्िीकृशत सम्बधधी व्यिस्था: 

(१) यस काययशिशधमा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन अधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा ददन े 

शिद्यालयको ऄनुमशत तथा स्िीकृशत सम्बधधी प्रदक्रया शनयम ७ िमोशजम हुनेछ । यसका लाशग एकल भाषाभाषी 

शिद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षा ददने, द्वीभाषी शिद्यालयमा दिु ैभाषामा शिक्षा ददने र िहुभाषी शिद्यालयमा 

भाशषक स्थानाधतरणको नीशत ऄपनाइ िालिाशलकाहरुलाइ ईनीहरुको मातृभाषाबाट नेपाली िा ऄं्ेशज भाषामा 

सहज रुपमा लाने व्यिस्था गररन ेछ । एकल िा द्वीभाषी शिद्यालयका ऄशभभािकल ेचाहमेा त्यहा ंपशन  भाशषक 

स्थानाधतरणको नीशत ऄपनाआने छ । सब ैखाले भाषाभाषीलाइ एकऄकायको भाषा, शलशप तथा संस्कृशत शसक्न एिं 

शसकाईन प्रोत्साशहत गररने छ ।   

(२) यस काययशिशधमा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन अधारभतू तह भधदा माशथ मातभृाषामा शिक्षा ददन े

शिद्यालयको ऄनुमशत तथा स्िीकृशत सम्बधधी प्रदक्रया र मापदण्ड मधत्रालयले शनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ ।  

 

९.  मुनाफा नशलन ेगरी शिद्यालय सञ्चालन गने सम्बधधी व्यिस्थाः (१) ऐनको दफा ३ को ईपदफा (७घ) बमोशजम 

गुरुकुल, अश्रम, मख्ति, मदरसा, गुम्बा िा गोधपा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले शिद्यालय 

सञ्चालन गनय शनिेदन ददने लगायत त्यस्तो शिद्यालयको ऄनुमशत, स्िीकृशत र कक्षा थप सम्बधधी व्यिस्था शनयम ३, ५, 

७ र २० मा ईल्लेख भए बमोशजम हुनेछ ।  

(२) यस काययशिशधमा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन ईपशनयम (१) बमोशजम शिद्यालय सञ्चालन गनय पूरा 

गनुय पने पूिायधार ऄनुसूची –६ मा ईल्लेख भए बमोशजम हुनेछ । 

(३) गुरुकुल, अश्रम, मख्ति, मदरसा, गुम्बा िा गोधपा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाल े

सञ्चालन गन े शिक्षा सम्बधधी नीशत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थालाइ ददन े ऄनुदान तथा समधिय सम्बधधी व्यिस्था 

मधत्रालयले शनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ । 

 

१०.  कम्पनी ऐन ऄधतगयत सञ्चाशलत शिद्यालयलाइ िैशक्षक गठुी ऄधतगयत सञ्चालन गने सम्बधधी व्यिस्था: 

(१) कम्पनी ऄधतगयत सञ्चालन भएको कुन ैशिद्यालय िैशक्षक गुठी ऄधतगयत सञ्चालन गनय चाहनेले सोको ऄनुमशतको  लाशग 

ऄनुसूची–७ बमोशजमको ढाँचामा नगर काययपाशलका समक्ष शनिेदन ददनु पनेछ ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम शनिेदन प्राप्त भएमा शिक्षा ऄशधकृतद्वारा त्यस्तो शिद्यालयको जाचँबुझ गराइ त्यसको 

प्रशतिेदन पेि गनय लगाईनु पनेछ ।  



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

6 
 

(३) ईपशनयम (२) बमोशजम प्रशतिेदन प्राप्त भएपशछ ईक्त प्रशतिेदन र शनिेदनसाथ प्राप्त कागजात जाचँबुझ गदाय त्यस्तो 

शिद्यालयलाइ िैशक्षक गुठी ऄधतगयत सञ्चालन गनय मनाशसब दखेेमा शिक्षा सशमशतको शनणययको अधारमा शिक्षा 

ऄशधकृतले त्यस्तो शिद्यालयलाइ िैशक्षक गुठी ऄधतगयत सञ्चालन गनय ऄनसुूशच -८ बमोशजमको ढाँचामा ऄनुमशत ददनेछ । 

 

११.  शिदिेी शिक्षण ससं्थासगँ सम्बधधन गरी शिद्यालय खोल्न ेऄनुमशत िा स्िीकृशत संशघय सरकारको पिूय स्िीकृशत 

नशलइ ददन सदकन ेछैन । 

१२. यसऄशघ दताय भएका शिद्यालय सम्िशधध व्यिस्था : (१) यस काययशिशधमा ऄधयत्र जुनसुकै लेशखएको भएतापशन यस 

ऄशघ शनयमानुसार दताय र सचंालनमा रहकेा शिद्यालयहरु यसै काययशिशध िमोशजम सचंालन भएका माशननेछन ्। 

तर यस ऄशघ संचालनमा भएका शिद्यालयले नगरपाशलका कायायलयले तोकेको ढाँचामा शििरण र कागजपत्र पेि 

गनुय पनेछ। 

(२) ईपशनयम (१) िमोशजम शििरण प्राप्त भएपशछ नगरपाशलका कायायलयले यस काययशिशध िमोशजम संचालन गनय सके्न 

नसके्न र सके्न भए गनुयपने सुधारको खाका सशहत प्रशतिेदन पेि गनेछ। 

(३) प्राप्त प्रशतिेदन समेतको अधारमा कायायलयले शिक्षा सशमशत समक्ष संचालन ऄनुमती ददन नसदकने भए सोही 

िमोशजम र ितय सशहत संचालन गनय सदकने भए ितयको शििरण  सशहत पेि गनेछ । 

(४) शिक्षा सशमशतको शनणयय िमोशजम शिक्षा ऄशधकृतले ऄनुसुची ८ िमोशजमको ढाँचामा शिद्यालयलाइ प्रमाणपत्र 

ददनुपनेछ ।   

 

१३.  धरौटी राख्न ु पनःे (१) ससं्थागत शिद्यालय खोल्न े ऄनुमशत ललदा शिद्यालय सञ्चालनको सरुक्षण बापत दहेाय 

बमोशजमको रकम धरौटीको  पमा राख्नु पनेछ – 

(क) माध्यशमक शिद्यालयको लाशग पाँच लाख  पैयाँ,  

(ख) अधारभूत शिद्यालयको लाशग शतन लाख  पैयाँ,   

(ग)  प्रारशम्भक बाल शिक्षा केधरको लाशग एक लाख पचास हजार  पैयाँ  । 

तर,  

  शनयम ९ बमोशजम शिद्यालय सञ्चालन गन ेऄनुमशत ललदा धरौटी राख्नु पने छैन ।  

(२) शबिेष अिश्यकता भएका शिद्यार्षथका लाशग िा शसमाधतकृत िा ऄशत शिकट भौशगशलक क्षेत्रमा शिद्यालय 

खोल्दा काययपाशलकाले शनधायरण गरेको मापदण्ड बमोशजम धरौटी छुट ददन सदकनेछ । 

(३) ईपशनयम १ बमोशजमको खाताको संचालन व्यिस्थापन सशमशतले तोकेको व्यशक्त र कायायलयले तोकेको 

व्यशक्तको संयुक्त दस्तखत बाट हुनेछ । 

 

१४. धरौटी रकम जम्मा गररने : (१) शिद्यालयले शनयम १३ बमोशजमको  धरौटी बापतको रकम काययपाशलकाको धरौटी 

खातामा जम्मा गनयपनेछ ।  

 (२)ईपशनयम १ बमोशजम बैंकमा जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त भएको ब्याजको रकम शिद्यालयको शिकासको 

काममा खचय गनय सदकनेछ । 

 

१५. साियजशनक िैशक्षक गठुी ऄधतगयत नपेाल सरकारल ेसाल िसाली ऄनदुान ददइ राखकेा शिद्यालय, शनजामती, 

सैशनक, नपेाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र िहीद प्रशतष्ठानद्वारा सञ्चाशलत शिद्यालयको शनयमनको 

लाशग मधत्रालयल ेछुटै्ट काययशिशध बनाईन सके्नछ । 

 

१६. शिद्यालय गाभ्न सदकन े: (१) दहेायको कुन ैऄिस्थामा दइु िा दइुभधदा बढी शिद्यालयलाइ एक अपसमा गाभी एईटा 

शिद्यालय कायम गनय सदकनछे – 
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(क) ऄनुसूची–२ बमोशजमको पूिायधार कायम नरहकेो,  

(ख) ऄशधकांि कक्षामा औसत २० जना भधदा कम शिद्याथी सखं्या भएको,  

(ग) दइु िा सोभधदा बढी शिद्यालयको पररसर एक अपसमा जोशडएको, 

(घ) दइु िा सोभधदा बढी शिद्यालय बीचको पैदल दरूी दइु दकलोशमटर भधदा कम रहकेो,  

(ङ) दइु िा सो भधदा बढी शिद्यालयका व्यिस्थापन सशमशतल ेशिद्यालय गाभ्न संयुक्त शनिदेन ददएको ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमको अधारमा शिद्यालयहरु गाभ्न े शनणयय गदाय शिक्षा सशमशतल े त्यस्ता शिद्यालयको लाशग 

अिश्यक शिक्षक तथा कमयचारीको दरबधदी यदकन गरी बढी हुन अएको शिक्षक तथा कमयचारीको व्यिस्थापनको 

शिषयमा समेत शनणयय गनुय पनेछ । सोको जानकारी काययपाशलकालाआय ददआनेछ । 

(३) यस काययशिशधमा ईल्लेशखत शिद्यालय गाभ्न ेसम्िशधध व्यिस्थालाइ कायायधियन गनय काययपाशलकाल ेशिक्षा सशमशतको 

शसफाररसमा काययशिधी बनाइ लागू गनय सके्नछ । यसरी गाशभएर खाली भएको िा बधद भएको शिद्यालयमा सामुदाशयक 

प्रयोजनका लाशग पुस्तकालय, म्युशजयम, संिाद स्थल, िा सीप शिकासकेधर, सामुदाशयक शसकाइ केधर, पूिय प्राथशमक 

शिद्यालय जस्ता संस्था बनाईन सदकन ेछ ।  

(४) शछमेकी स्थानीय तहबाट यस नगरपाशलकामा स्थानाधतरण हुन चाहने सामुदाशयक तथा संस्थागत शिद्यालयहरुल े

स्थानाधतरण भआय अईन ेस्थानमा समेत ऄनसुूशच २ िमोशजमको अिश्यक पूिायधार पुरा गरेको हुनुपने छ । 

(५) ) ईपशनयम ४ बमोशजम स्थानाधतरण हुने स्थानको तपशसलको दरुीमा कुनै ऄको शिद्यालय संचालनमा रहकेो 

ऄिस्थामा त्यस्तो शिद्यालयलाआय  स्थानाधतरण ऄनुमशत ददआने छैन ।     

अधारभुत(१-५) को लाशग १ दकलोशमटर   

अधारभुत (१-८) को लाशग १.५ दकलोशमटर     

माध्यशमक (१-१२) को लाशग २ दकलोशमटर 

 

१७.  गाशभएका िा बधद गररएका शिद्यालयको सम्पत्तीको व्यिस्थापन : (१) शनयम १६ बमोशजम शिद्यालय गाशभएमा 

गाशभने शिद्यालयमा रहकेो चल हस्ताधतरणीय सम्पशत्त, फर्षनचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसाम्ी लगायतका ऄधय िैशक्षक 

साम्ी गाशभएको शिद्यालयको नाममा नामसारी गरी िा शजधसी दाशखला गरी अम्दानी बाँधी ऄशभलेख राख्नु पनछे । 

तर ऄचल (भिन तथा जग्गा) सम्पशत िडा तथा नगरपाशलकाको सरंक्षणमा रहनेछ । 

 

१८. शिद्यालयको तह िा कक्षा घटाईन सदकन े:  कुनै शिद्यालयको सम्बधधमा शनयम १७ को ईपशनयम (१) को ऄिस्था 

शिद्यमान रहकेो भए तापशन शिद्यालय गाभ्ने अधार औशचत्यपूणय नदशेखएमा शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा 

कायायपाशलकाले त्यस्तो शिद्यालयको माशथल्लो तह िा कक्षा घटाईन सके्नछ । 

 

१९. शिद्यालयको कक्षा थप गनय सदकने : (१) कुन ैशिद्यालयले कक्षा थप गनय चाहमेा िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभधदा कम्तीमा दइु 

मशहना ऄगािै  नगरपाशलकामा शनिेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम शनिेदन परेमा नगरपाशलकाले थप हुने कक्षाको लाशग शनयम ४ बमोशजमको पूिायधार पूरा 

भए िा नभएको सम्बधधमा अिश्यक जाँचबुझ गनय कायायलय मा  पठाआ ददनेछ । कायायलय ले स्थलगत जाँचबुझ गदाय 

पूिायधार पूरा गरेको दशेखएमा शनणययको लाशग शिक्षा सशमशतमा पेि गरी सशमशतको शसफाररस ऄनुसार नगर 

काययपाशलकाले िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभधदा १५ ददन ऄगािै प्रत्येक िषय एक कक्षाका दरले कक्षा थप गनय ऄनुमशत ददन 
सके्नछ ।  

(३) ईपशनयम (२) मा जुनसकैु कुरा लेशखएको भए तापशन प्राशिशधक शिक्षा प्रदान गने िाहके ऄधय शिद्यालयको कक्षा 

एघार र बाह्रको कक्षा थप र शिषय थप गने ऄनुमशत  संशघय शिक्षा मधत्रालयबाट स्िीकृत मापदण्डका अधारमा नगर 

सभाले ददनेछ । 
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४) कक्षा तथा तह थप गने ऄनुमशतको लाशग तपशसल िमोशजमको िुल्क लाग्ने छ्। 

शिद्यालय कक्षा थप तह थप 

संस्थागत १०,००० रुपैया २०,००० रुपैया 

सामुदाशयक ५०० रुपैया १,००० रुपैया 
 

पररच्छेद ३ 

नगर काययपाशलका, प्रमखु प्रिासकीय ऄशधकृत, शिक्षा ऄशधकृत तथा शनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄशधकार 

२०. नगर काययपाशलकाको काम, कतयव्य र ऄशधकार :  

१) यस काययशिशधमा ऄधयत्र लेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका ऄशतररक्त नगर काययपाशलकाको काम, कतयव्य र 

ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ –  

(क) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायधियन गनय शिक्षा सशमशत, काययकारी ऄशधकृत तथा  शिक्षा ऄशधकृत लाइ 

अिश्यक शनदिेन ददन,े  

(ख) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायधियन गनय अिश्यकता ऄनसुार सशमशत, ईपसशमशत िा काययटोली गठन 

गने, 

(ग)  शिक्षक सरुिाको मापदण्ड िनाइ नगरपाशलकाको तहमा समान रुपमा शिक्षक शिद्याथी ऄनुपात शमलाईने, 

गुणस्तर कायम  गन,े अचार संशहता बनाइ लाग ुगने,    

(घ)  शिक्षक तथा कमयचारीह को प्रिासन, व्यिस्थापन तथा िैशक्षक शिकास सम्बधधी कायय योजना स्िीकृत गने र 

कायायधियन गनय शनदिेन ददन े। 

(ङ)   प्रदिे तथा संघको कानुन िमोशजम हुने शिक्षा सम्िशधध शिषयहरुको कायायधियन गनय शिक्षा सशमशतलाआय 

शनदिेन ददने । 

(च)   प्रत्येक ६ मशहनामा नगरपाशलका शभत्रका शिद्यालयहरुको ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराइ  ऄपेशक्षत 

गुणस्तर कायम गने, 

(छ)   शिद्यालयमा अर्षथक व्यिस्था िस्तुशनष्ठ, व्यिशस्थत तथा पारदिी भएको  सुशनशित गनय िस्तुगत अधार तथा 

मापदण्ड  बनाइ लागू गने, गराईन,े 

(ज)  यस काययशिशधको पररशध शभत्र अिश्यक क्षेत्रहरुको मापदण्ड िनाईन,े  

(झ)  ऄनौपचाररक शिक्षा,  बकैशल्पक शिक्षा, शििेष शिक्षा, खुला तथा दरू शिक्षा सम्बधधी मापदण्ड बनाइ लागू 

गने, गराईने । 

(ञ)    शिक्षा सम्बधधी काननू शनमायणको लागी नगर सभामा पेस गने । 

(२)  ईपशनयम (१) मा जेसुकै लेशखएतापशन संस्थागत शिद्यालयका हकमा त्यस्ता शिद्यालयले पालना गनुय पन े

मापदण्ड, गुणस्तर, िुल्क प्रािधान, शिपन्न तथा शसमाधतकृत िगयका छात्र छात्राहरुका लाशग ददइने छात्रबृशत्तका अधार 

र प्रशतित, शिक्षक तथा कमयचाररहरुको सेिा, ितय एिं पाररश्रशमक जस्ता शिषयमा शनणयय गदाय संस्थागत 

शिद्यालयहरुको संगठन को सहभाशगता एिं राय परामिय शलइ शनणयय गनुयपनेछ । 

 

   २१.  प्रमखु प्रिासकीय ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : 

 ऐन तथा यस काययशिशधमा ऄधयत्र लेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका ऄशतररक्त प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतको काम 

, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ – 
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(क) शिक्षालाइ मौशलक हकको रुपमा स्थाशपत गनय नगरपाशलकाको सम् िैशक्षक नीशत, योजना, काययक्रमको 

कायायधियन एिं ऄनुगमन गने, गराईने,  

(ख)   नगर काययसम्पादन शनयमािशलमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतल ेगने भनी ईल्लेख भएका शिक्षा सम्बशधध कायय 

गने, 

(ग)   िैशक्षक समधियकताय तथा सहजकतायको भूशमका शनिायहगने, 

(घ)   काययपाशलकाले प्रत्यायोजन गरेका शिक्षा सम्बशधध कायय गने । 

(ङ)   नगरको ईत्कृि िैशक्षक ईपलशधधका लाशग शिक्षा ऄशधकृत सँग काययसम्पादन करार गने । 

(च)   शिद्यालयहरुको लेखा परीक्षणको व्यिस्था शमलाईने । 

(छ)   शिक्षा सम्बशधध कुनै प्रस्ताि नगरपाशलकामा पेि गनुयपने भए सो कायय गने । 

(ज)  शनयुशक्त िा बढुिाको लाशग अयोगबाट शसफाररस भइअएका िा नगरपाशलकाले दरिधदी स्िीकृत गरर 

शनयमानुसार पररक्षा शलइ शसफाररस गररएका शिक्षक िा कमयचारीलाइ शिद्यालयमा तोदकएको मापदण्डको 

अधारमा पदस्थापन िा  शनयुशक्त गने।    

 (झ) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रशतिेदनको अधारमा दशेखएका ऄशनयशमतता र िेरुजु फर्छ्यौट गनय लगाईने,  

(ञ) शिद्यालय शनरीक्षकले ददएको शनरीक्षण प्रशतिेदन ईपर कारबाही गन े

 

२२.  शिक्षा ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : ऐन तथा यस काययशिशधमा ऄधयत्र लेशखएका काम, कतयव्य र 

ऄशधकारका ऄशतररक्त शिक्षा ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ :- 

(क) िैशक्षक काययक्रम कायायधियन गने, गराईने,  

(ख) शिक्षा सम्बधधी नगर स्तरीय योजना िनाइ काययपाशलकािाट पाररत गराइ कायायधियन गने, गराईने  

(ग) नगरको शिक्षाको ऄिस्था, प्रगती अदद समेरटएको शिक्षा सम्िशधध शस्थतीपत्र तयार गरी प्रत्येक िषयको ऄसार 

मसाधत शभत्र प्रकाशित गन,े  

(घ) स्िीकृत ऄनौपचाररक शिक्षा, शििेष अिश्यकता भएका बालबाशलकाको लाशग शिक्षा र शिक्षाको लाशग खाद्य 

काययक्रम कायायधियन गने गराईने तथा सो सम्बधधी ऄशभलेख तयार गन,े  

(ङ) शिद्याथी संख्या घट्न गइ फाशजलमा परेका सामुदाशयक शिद्यालयका शिक्षकलाइ ऄको समुदाशयक शिद्यालयमा 

शमलान गनय शिक्षा सशमशतमा शसफाररि गने,  

(च) स्िीकृत कायय योजना ऄनसुार शिद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बधधमा शनयशमत  पले शनरीक्षण र 

सुपरीिेक्षण गरी त्यसको प्रशतिेदन तयार गन,े  

(छ) शिक्षाको गुणस्तर बढाईनको लाशग शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सशमशतका पदाशधकारीह को 

समय समयमा बैठक, गोष्ठी िा ताशलमको सचंालन गन,े  

(ज) अधारभूत तहको ऄधत्यमा शलआने परीक्षा सञ्चालन गनय परीक्षा संचालन सशमशतको सदस्य सशचि भआ कायय 

गने,  

(झ) शिद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको ऄशभलेख, प्रश्नपत्र र ईत्तर पुशस्तका शझकाइ जाँच गराईने, 

शिद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बृशर्द् भए नभएको सम्बधधमा मूल्याङ्कन गरी ऄशभलेख राख्ने तथा सो 

सम्बधधमा सुधारका लाशग अिश्यक कायय गन,े  

(ञ) ऐन तथा यस काययशिशध बमोशजम शिद्यालयह  सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गने तथा शिद्यालयमा 

शिक्षाको गुणस्तर बढाईन, सुधार गनय िा शिद्यालय बधद गनुय पने नपने सम्बधधमा शनरीक्षण गरी शिद्यालयको 

स्तर बढाईन,ु सुधार गनुय िा शिद्यालय बधद गनुय पने भएमा तत्  सम्बधधी कारबाही प्रदक्रया ऄगाशड बढाईने ,  
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(ट) माध्यशमक शिक्षा ईत्तीणय परीक्षाको लाशग रशजििेन फाराम भरेका शिद्याथीको नाम, थर, ईमेर प्रचशलत काननू 

बमोशजम संिोधन गन,े  

(ठ) सामुदाशयक शिद्यालयमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको सेिा शििरण तथा ऄधय ऄशभलेख ऄद्यािशधक गन,े   

(ड) शिक्षक िा कमयचारीको काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको शििरण अयोगमा पठाईने, 

(ढ)  शिद्यालय र प्रारशम्भक बाल शिक्षा केधरको शनरीक्षण गने, गराईन,े  

(ण) मधत्रालयले तोदकददए बमोशजम सामुदाशयक तथा संस्थागत शिद्यालयह को समूह शिभाजन गरी समूह 

शिद्यालय (cluster) शनधायरण गने। समूह शिद्यालयबाट शिद्यालयको शनरीक्षण, शिक्षकको ताशलम तथा ऄधय 

िैशक्षक दक्रयाकलाप गन,े  

(त) माध्यशमक शिक्षा ईत्तीणय परीक्षा, माध्याशमक शिक्षा परीक्षा र अधारभतू तहको ऄधत्यमा हुने परीक्षालाइ 

शनयशमत र मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने, गराईने,  

(थ) सामुदाशयक शिद्यालयका लाशग शितरण गररएका दरबधदी िैशक्षक सत्रको सुरुमा शमलान गनय शिक्षा सशमशतमा 

शसफाररस गन,े  

(द) शनरीक्षकलाइ शिद्यालय शनरीक्षणको सुचक िनाइ शनररक्षण गनय पठाईने र शनरीक्षकल ेशिद्यालय शनरीक्षण गरे 

नगरेको यदकन गनय स्थलगत शनरीक्षण गने,    

(ध)     नगरपाशलकािाट शिद्यालयलाइ शनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको ऄनुगमन गने ।  

(न)  शिद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गरे नगरेको सम्बधधमा शनरीक्षण गने, गराईने,  

(प) शिद्यालयमा लागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसाम्ी सम्बधधमा सधुार गनुयपने र शनःिुल्क 

पाठ्यपुस्तकको शितरण प्रणालीलाइ प्रभािकारी बनाईने शिषयमा व्यिस्थापन सशमशत तथा शिक्षकको राय 

शलइ सुझाि पठाईने तथा सो सम्बधधमा ऄधय अिश्यक कायय गने, गराईने,  

(फ)  सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनाह को शनरीक्षण तथा समधिय गने,   

(ब) सामुदाशयक शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रशतिेदन पाररत गराईने, 

(भ) शिद्यालयको िार्षषक िैशक्षक काययक्रमको शनयशमत  पमा ऄनुगमन गरी सो ऄनसुार गने, गराईने, 

(म) नगरपाशलका शभत्र सञ्चालन भएका िैशक्षक ताशलम केधरमा शिक्षक ताशलमका लाशग शसफाररस गन,े  

(य) नगर शिक्षा सशमशत, शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र शिक्षक ऄशभभािक संघ गठन गने, गराईने, 

(र) सामुदाशयक शिद्यालयको स्िीकृत, ररक्त दरिधदीमा पदपूर्षतको लाशग अयोगमा लेखी पठाईने, 

(ल) तोदकएको मापदण्डको अधारमा शिक्षकको सरुिा तयारी गने,  

(ि) शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शसफाररसमा शिक्षकलाइ शिद्यालय समय बाहके िा शिद्यालयको शनयशमत 

पठन पाठनमा ऄसर नगने गरी ऄशतररक्त समयमा ऄधयत्र कायय गनय पूिय स्िीकृशत प्रदान गने,  

(ि)   शिद्यालयको काययसम्पादन परीक्षण गने गराईने र कायय सम्पादनको अधारमा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत, 

शिक्षक ऄशभभािक संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एिं कमयचारीहरुलाइ पुरस्कार तथा दण्डका लाशग 

काययपाशलका समक्ष शसफाररि गने । 

(ष)  शनजी, धार्षमक तथा गुठी शबद्यालयको ऄनुगमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गनय लगाईन ेर तदनुसार 

पुरस्कार र दण्डको लाशग काययपाशलका समक्ष शसफाररि गने ।  

(स) नगरकाययपाशलका, राशिय परीक्षा बोडय र शिक्षा सम्िशधधत अयोगहरुबाट शनदशेित िा प्रत्यायोशजत कायय गने । 

(ह)     सामुदाशयक शबद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसंग िैशक्षकसत्रको िुरुमा एक िैशक्षकसत्रको लाशग िैशक्षक सुधारको 

करार सम्झौता गन े। 



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

11 
 

२३. शनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄशधकार:  ऐन तथा यस काययशिशधमा ऄधयत्र लेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका 

ऄशतररक्त कायायलय प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत र शनदिेनमा रही शनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम 

हुनेछ :–  

(क)  प्रत्येक दइु मशहनामा सिै शिद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत शनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गने र शनरीक्षण 

तथा सुपरीिेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन सशमशतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र 

शनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण सम्बधधी व्यहोरा शिद्यालयको शनरीक्षण पुशस्तकामा जनाईने तथा जनाईन 

लगाईने, 

(ख)  ऐन र यस काययशिशध बमोशजम शिद्यालय शनयशमत  पले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो शिद्यालयमा भौशतक 

साधन सुरशक्षत शिद्यालय ऄनुरुप भए नभएको, शिक्षक पयायप्त भए नभएको, ईपलब्ध साधनको ऄशधकतम 

सदपुयोग भए, नभएको र शनधायररतस्तर बमोशजम पठन पाठन भए नभएको र सम् िैशक्षक गुणस्तर कायम 

भए नभएको सम्बधधमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक–ऄशभभािक संघ र शिक्षकसँग शिचार शिमिय गरी सो ऄन ुप 

भएको नदशेखएमा सुधार गनय लगाईने,  

(ग)  शिद्यालय शनरीक्षण सम्बधधी प्रशतिेदन प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत समक्ष पेि गरी शनदिेन िमोशजम गने,  

(घ)  शिद्यालयको शिकासको लाशग व्यिस्थापन सशमशत तथा सरोकािालाह सँग सम्पकय  तथा अिश्यक सरसल्लाह 

र ऄधतरदक्रया गन,े  

(ङ) नमूना शिक्षण गन े प्रयोजनको लाशग शनरीक्षण क्षेत्रशभत्रको रोिर (समूह) तयार गने र समय समयमा 

प्रधानाध्यापक सशहत शिक्षकको बैठक बोलाइ शिक्षण गने शिषयमा दशेखएका समस्या समाधानको लाशग 

अिश्यक काम गन,े  

(च)  शिक्षक तथा शिद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको ऄशभलेख शिक्षा िाखामा 

ईपलब्ध गराईने  

(छ)  शिद्यालयको िैशक्षकस्तर बृशर्द् गनय प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सशमशतका ऄध्यक्षह को गोष्ठीको संयोजन 

गने, गराईन े

(ज)  परीक्षा सशमशतको शनदिेन बमोशजम परीक्षा सञ्चालन गने, गराईन,े  

(झ)  शिद्यालयको िैशक्षक तथा अर्षथक ऄशभलेख दरुुस्त भए नभएको शनरीक्षण गने, गराईन,े  

(ञ)  अफ्नो क्षेत्र शभत्रका िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा शिशे्लषण गरी कायायलय मा पठाईने,  

(ट)  शिक्षकलाइ ताशलमको लाशग शसफाररस गने र ताशलम प्राप्त शिक्षकको सीप को प्रयोग भए नभएको एदकन गनय 

कक्षा ऄिलोकन गरी सुधारका लाशग कायय गने,   

(ठ)  व्यिस्थापन सशमशतको बैठक शनयशमत  पले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसकेो भए बैठक बोलाईन 

प्रधानाध्यापकलाइ शनदिेन ददने,  

(ड)  शिद्यालय सञ्चालन सम्बधधमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सशमशतलाइ अिश्यक शनदिेन ददने,  

(ढ)  शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीको शबदाको ऄशभलेख िैशक्षक सत्रको ऄधत्यमा प्रमाशणत गने र शिद्यालयमा 

राख्न लगाईन,े  

(ण)  शिक्षक तथा कमयचारीको हाशजरी ऄशभलेख दरुुस्त भए नभएको जाँच िा शनरीक्षण गरी शबदा नशलइ 

ऄनुपशस्थत हुने शिक्षक तथा कमयचारीको हकमा हाशजरी पुशस्तकामा गयल जनाइ सोको जनाई सशहत 

कारबाहीको लाशग सम्बशधधत शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र शिक्षा ऄशधकृतलाइ शसफाररस गन,े  

(त)  अफनो क्षेत्रशभत्र सञ्चालन गररएका ऄनौपचाररक शिक्षा, शििेष अिश्यकता शिक्षा, समािेिी शिक्षा र 

शिक्षाको लाशग खाद्य काययक्रमको शनयशमत  पमा शनरीक्षण तथा ऄनुगमन गरी प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत 

समक्ष प्रशतिेदन पेि गने,  
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(थ)  संस्थागत तथा धार्षमक प्रकृशतका शबद्यालयको ऄनुगमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गनय लगाईने र 

तदनुसार पुरस्कार र दण्डको लाशग शिक्षा ऄशधकृत समक्ष शसफाररि गने ।  

(द)  जीिन पययधत शिक्षा र जीिन ईपयोगी शिक्षाको ईशचत प्रिधध गने गराईन े।  

(ध)   नगरपाशलकाल ेशिक्षा सम्बशधध प्रत्यायोशजत कायय गने । 

(न)  सामुदाशयक शबद्यालयका शिक्षकहरुसंग िैशक्षकसत्रको िुरुमा एक िैशक्षकसत्रको लाशग िैशक्षक सुधारको करार 

सम्झौता गने । 

शनयम २३ मा जुनसकैु कुरा लेशखएको भएतापशन शिद्यालय शनरीक्षक ररक्त रहकेो खण्डमा शिद्यालय शनरीक्षक 

को ऄशधकार शिक्षा ऄशधकृतले ईपयोग गनेछ । 

 
पररच्छेद–४ 

मेलौली नगरपाशलका शिक्षा सशमशतको गठन, काम, कतयव्य र ऄशधकार तथा बठैक सम्बधधी काययशिशध 

२४.  शिक्षा सशमशतको सरचना तथा काययसचंालन शिशध:  

(१) मेलौली नगरपाशलकाशभत्र सञ्चाशलत शिद्यालयहरुको रेखदखे, समधिय र व्यिस्थपान गनय दहेाय िमोशजमको एक 

नगर शिक्षा सशमशत रहनेछ : 

(क) नगर काययपाशलकाका प्रमुख                       - संयोजक 

(ख) नगर काययपाशलकाका ईपप्रमुख                              - सहसंयोजक  

(ग) नगरपाशलकाले तोकेको नगर काययपाशलकाका मशहला तथा दशलत समेत २ जना सदस्यहरु               - सदस्य 

(ग) नगरपाशलकाका प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत                                            - सदस्य 

(घ)   सामुदाशयक शिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येिाट नगर काययपाशलकाको प्रमुखले तोकेको एक जना मशहला 

सशहत २ जना प्रधानाध्यापक                                                                                           -सदस्य 

(च)      संस्थागत शिद्यालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुमध्येिाट नगर काययपाशलकाको प्रमुखले तोकेको प्र.ऄ. एक जना        

                                                                                                                                - सदस्य 

(छ)     नगरपाशलकाका शिद्यालयहरुका शि. व्य. स.का  ऄध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा सशमशतबाट मनोशनत एक जना

                                                                                                                                          - सदस्य  

(ज)  नगरपाशलका शभत्रका स्थानीय समाजसेिी बुशर्द्जीिी िा शिक्षा प्रेमीहरुमध्ये बाट शिक्षा सशमले मनोशनत 

गरेका दआुजना                                                                                                    - सदस्य 

(ज)       नगर शिक्षक महासघंको ऄध्यक्ष िा ऄध्यक्षले तोकेको प्रशतशनशध                             - सदस्य 

(झ)       शिक्षा ऄशधकृत                                                       - सदस्य- सशचि 

(२ ) शिक्षा सशमशतको िैठक कम्तीमा प्रत्येक चौमाशसकमा एक पटक िस्नुपनेछ । 

(३ ) शिक्षा सशमशतको िैठक भत्ता नगरपाशलकाको प्रचशलत कानुन िमोशजम हुनेछ ।   

(४)   िैठक संचालनको लाशग कम्तीमा ५० प्रशतित सदस्यको ईपशस्थशत अिश्यक पनेछ भने िैठकको शनणयय 

िहुमतको अधारमा हुनेछ । 

५)   नगरपाशलका शभत्रका शिक्षकका पेिागत संघ संगठनका ऄध्यक्ष िा प्रशतशनशधलाआ सशमशतको िैठकमा 

अिश्यक्तानुसार अमधत्रण गनय सदकनेछ । 

६)  ईपशनयम (१) बमोशजमको मनोशनत सदस्यको पदािशध दआुय िषयको हुनेछ । 

७)  शिक्षा सशमशतको सशचिालय नगरपाशलकाको कायायलयमा रहनेछ । 

 

२५.  शिक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : ऐन तथा यस काययशिशधमा ऄधयत्र लेशखएका काम, कतयव्य र 

ऄशधकारका ऄशतररक्त शिक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ :- 
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(क)  कायायलय िाट पेि भएको िैशक्षक योजना माशथ छलफल गरी स्िीकृशतको लागी काययपाशलकामा पेि गने 

(ख)  नगरपाशलकामा स्िस्थ िैशक्षक िातािरण कायम राख्न तथा शिक्षाको गुणस्तर बृशर्द् गनय कायायलय माफय त पेि 

भएको कायययोजना माशथ छलफल गरी पररमाजयन गनुयपन ेअिश्यक दखेेमा पररमाजयन सशहत स्िीकृत गन,े  

(ग) नेपाल सरकारको स्िीकृत नीशत र शनदिेन ऄनु प शििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, ऄनौपचाररक शिक्षा, 

शनरधतर शिक्षा, दरू शिक्षा तथा खुला शिक्षा काययक्रम सञ्चालन सम्बधधी अिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ)  शिद्यालयलाइ अर्षथक सहायता ईपलधध गराईने तथा त्यस्तो सहायताको लाशग सम्बशधधत शनकायमा 

शसफाररस गन,े  

(ङ)  शिक्षक, कमयचारी तथा शिद्याथी कल्याणको लाशग स्िीकृत शिक्षा योजना िमोशजम अिश्यक काययक्रम 

बनाईन,े  

(च)  शिद्यालयको सम्पशत्तको सरुक्षा गनय तथा शिद्यालयको समृशर्द्को लाशग अिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ) शिद्यालयको शिकासको लाशग सञ्चाशलत िैशक्षक काययक्रमलाइ सहयोग गन,े  

(ज)  शिद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बधधमा लेखापरीक्षकले ददएको प्रशतिेदन ऄनुसार अिश्यक कारबाही गने, 

गराईन,े  

(ञ)  शिद्यालयलाइ अर्षथक  पमा अत्मशनभयर गराईन योजना बनाइ कायय गन,े  

(ट)  शिद्यालय बधद गनय शसफाररस गने,    

(ठ) िैशक्षक क्यालेण्डर बनाइ शिद्यालय सञ्चालन गनय कायायलय माफय त व्यिस्थापन सशमशतलाइ शनदिेन ददने,  

(ड)  नगर स्तरीय खेलकुद, स्काईट तथा साँस्कृशतक काययक्रमको सञ्चालन तथा शिकासको लाशग अर्षथक स्रोत 

जुटाईने र प्राप्त रकम खचय गनय कायायलय लाइ शनदिेन ददने,  

(ढ) अिासीय शिद्यालयका शिद्याथीका लाशग खाना तथा पौशिक ऄfहारको गुणस्तर तोके्न । 

(न)   नगरपाशलकािाट स्िीकृत शिक्षा योजना र मापदण्ड शभत्र रही अिश्यक शनदिेन ददने । 

(प)  शिद्यालयले कायम गनुय पने धयुनतम सरसफाइ तथा िौचालयको मापदण्ड तोके्न । 

(फ)  नगरपाशलका क्षेत्र शभत्र शििेष अिश्यकता भएका िालबाशलकाको तथ्यांक संकलन गरी ईनीहरुका लाशग 

ईशचत शिद्यालय व्यिस्थापन गनय अधार तयार पाने र सोही ऄनुसारको पठनपाठन व्यिस्था शमलाईने । 

(ब)  शिद्यालय सुधार तथा शबकासका लाशग नीशत शनदिेन गने । 

(भ)  शिद्याथी संख्या र शिषयगत अधारमा अिश्यकता ऄनुसार िैशक्षक सत्रको िुरुमा शिक्षकको दरबशधद शमलान 

गने । तर पशहलो पटकको हकमा काययशिशध स्िीकृत भएको शमशतले एक मशहनाशभत्र गरर सकु्नपनेछ । 

(म)  कक्षा थप र तह थपका लाशग नगर काययपाशलकालाआय शसफाररस गने । 

 

पररच्छेद ५ 
शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत सम्िधधी व्यिस्था 

२६.  शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत रहन े : (१) यस काययशिशध ऄधतयरगत व्यिस्था भएको सशमशतहरुको ऄशधकार क्षेत्र 

िाहके शिद्यालय संचालन गनय प्रत्येक सामुदाशयक शिद्यालयमा दहेाय िमोशजमको एक शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत 

रहनेछ । 

(क)  ऄशभभािकले अफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दइुय जना मशहला सशहत चारजना            –सदस्य 

(ख)  शिद्यालय रहकेो नगरपाशलकाको सम्बशधधत िडाको िडा सशमशतले शसफाररस गरेको एक जना          –सदस्य 
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(ग)  शिद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुशर्द्जीिी, शिक्षापे्रमी, शिद्यालयलाइ शनरधतर दि िषयदशेख सहयोग गन ेिा 

शिद्यालयलाइ दि लाख िा सोभधदा बढी नगद िा शजधसी सहयोग गरेका व्यशक्तह मध्येबाट शिद्यालय 

व्यिस्थापन सशमशतल ेमनोनीत गरेको एकजना मशहला सशहत दइुय जना             –सदस्य 

(घ)  शिद्यालयका शिक्षकल ेअफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना                       –सदस्य 

(ङ)  शिद्यालयका प्रधानाध्यापक                 –सदस्य–सशचि 

(२) प्राशिशधक र व्यािसाशयक शिषयमा ऄध्ययन िा ताशलम गराआने माध्यशमक शिद्यालयको शिद्यालय 

व्यिस्थापन सशमशतमा स्थानीयस्तरीय ईद्योग तथा िाशणज्य संघका दइुजना प्रशतशनशध सदस्य रहनेछन् ।  

(२क) शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतका सदस्यहरुले ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) बमोशजमका 

सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो सशमशतको ऄध्यक्ष हुनेछ । 

(२ख)  शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लाशग िा ऄध्यक्षको ऄनुपशस्थशतमा सो 

सशमशतका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

(३)   शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको कायय ऄिशध ३ िषयको हुनेछ । 

(४)  राजीनामा स्िीकृत गने : व्यिस्थापन सशमशतका सदस्यको राजीनामा सो सशमशतका ऄध्यक्षले र व्यिस्थापन 

सशमशतका ऄध्यक्षको राजीनामा सम्बशधधत व्यिस्थापन सशमशतले स्िीकृत गनेछ । 

 तर,  

ऄध्यक्षको पद ररक्त रहकेो ऄिस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यिस्थापन सशमशतको जेष्ठ सदस्यल े

स्िीकृत गनेछ ।  

(५)  ऄशभभािकको ऄशभलेख राख्ने : (क) शिद्यालयले कायायलय ले तोदकददएको ढाँचामा शिद्याथीको ऄशभलखे 

राख्दा शिद्याथीका बाबु, अमा, बाजे, बज्यै, दाज,ु दददीको नाम, थर, ठेगाना ईल्लेख गनुय पदयछ र त्यस्ता 

ऄशभभािक नभएका शिद्याथीको हकमा शिद्याथीलाइ सरंक्षकत्ि प्रदान गने व्यशक्तको ऄशभलेख राख्नु पनेछ । 

तर, 

शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत गठन प्रयोजनका लाशग बाबु, अमा, बाजे, बज्यैलाआय मात्र ऄशभभािक 

माशननेछ । 

(ख) ईपशनयम (क) बमोशजम शिद्याथीलाइ संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यशक्तलाइ ऄशभभािकको रुपमा ऄशभलेख 

राख्दा शनजले संरक्षकत्ि प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बशधधत िडाबाट प्रमाशणत गराएको हुनु पनेछ । 

(६)  प्रचशलत कानुन बमोशजम गठन भइ दक्रयािील रहकेा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतहरु पदािशध समाप्त 

 नहुदा सम्म कायम रहनेछन ्। 

 

२७.  व्यिस्थापन सशमशतको सदस्य छनौट सम्बधधी व्यिस्था : (१) प्रधानाध्यापकले शनयम २६ को ईपशनयम  १ 

बमोशजमको व्यिस्थापन सशमशतको छनौट गनयको लाशग तत्कालको व्यिस्थापन सशमशतको कायय ऄिशध समाप्त हुन ु

भधदा तीस ददन ऄगािै सात ददनको सूचना ददइ ऄशभभािकको भेला गराईनु पनेछ ।  

तर‚ कुनै कारणले व्यिस्थापन सशमशत शिघटन भएको िा व्यिस्थापन सशमशतको सदस्यको पद ररक्त भएको 
ऄिस्थामा त्यसरी शिघटन िा ररक्त भएको शमशतले पधर ददन शभत्र व्यिस्थापन सशमशत िा ररक्त सदस्यको 

छनौटको लाशग यस शनयम बमोशजम सूचना ददइ ऄशभभािकको भेला गराईनु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम सदस्य छनौट गने सम्बधधमा ऄशभभािकलाइ सहयोग गनयको लाशग  शिक्षा ऄशधकृत िा 

शिक्षा ऄशधकृतल ेखटाएको कमयचारीको  संयोजकत्िमा  प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहको प्रशतशनशध रहकेो ३ 

सदस्यीय छनौट सहयोग सशमशत गठन गनेछ । 

 

२८. व्यिस्थापन सशमशतको बठैक सम्बधधी काययशिशध:  

(१) व्यिस्थापन सशमशतको बैठक दइु मशहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(२) व्यिस्थापन सशमशतको बैठक सशमशतको ऄध्यक्षको शनदिेनमा सदस्य–सशचिले बोलाईनेछ ।  
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(३) ईपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन व्यिस्थापन सशमशतका एक शतहाइ सदस्यले शलशखत ऄनुरोध 

गरेमा व्यिस्थापन सशमशतको सदस्य–सशचिले जशहलेसुकै पशन व्यिस्थापन सशमशतको बैठक बोलाईनु पनेछ ।  

(४) व्यिस्थापन सशमशतको बैठकमा छलफल हुने शिषय सूची सदस्य–सशचिले साधारणतया ३ ददन ऄगाि ै

सदस्यह लाइ जानकारी ददनु पनेछ ।  

(५) व्यिस्थापन सशमशतमा तत्काल कायम रहकेा पचास प्रशतित भधदा बढी सदस्यह  ईपशस्थत भएमा व्यिस्थापन 

सशमशतको बैठकको लाशग गणपूरक संख्या पुगेको माशननछे ।  

(६) व्यिस्थापन सशमशतको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षल ेर शनजको ऄनुपशस्थशतमा जषे्ठ सदस्यले गनेछ ।  

(७) व्यिस्थापन सशमशतको बैठकमा बहुमतको राय माधय हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यशक्तल े

शनणाययक मत ददन सके्नछ ।  

(८) व्यिस्थापन सशमशतको बैठक सम्बधधी ऄधय काययशिशध व्यिस्थापन सशमशत अफैंले शनधायरण गरे बमोशजम हुनछे । 

 

२९.  व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन नसके्न : दहेायको व्यशक्त व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन 

सके्न छैन :- 

(क)   गैर नेपाली नागररक,  

(ख)   पच्चीस िषय ईमेर पूरा नभएको  

(ग)   प्रचशलत काननू बमोशजम कालो सूचीमा परेको, 

(घ)   नैशतक पतन दशेखने फौजदारी ऄशभयोगमा ऄदालतबाट कसूरदार ठहररएको ।  

(ङ)   नगरसभाका सदस्यहरु (ऄध्यक्षको लाशग मात्र) 

(च)   शिशभन्न संघ संस्थाको महत्िपूणय शजम्मेिारीमा रहकेा व्यशक्त (ऄध्यक्षको लाशग मात्र) 

 

३०. व्यिस्थापन सशमशत शिघटन गनय सके्न : दहेायका ऄिस्थामा शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा नगर काययपाशलकाल े

सशमशत शिघटन गनय सके्नछ । 

(क) शिद्यालयको सम्पशत्त शहनाशमना गरेमा,  

(ख)  शिद्यालयको िैशक्षक िातािरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचशलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार तथा मेलौली नगरपाशलकाको नीशत एिम् शहत शिपरीत 

काम गरेमा,  

(घ)  शनयम ३४ को ईपशनयम (४) बमोशजम काम नगरेमा, 

(ङ)  शिद्यालयको व्यिस्थापन सधतोषजनक  पमा गनय नसकेमा, िा  

(च)  सम्बशधधत शनकाय िा ऄशधकारीले ददएको शनदिेनको पालन नगरेमा । 

 

३१. सामदुाशयक शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : (१)यस काययशिशधमा ऄधयत्र 

लेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका ऄशतररक्त सामुदाशयक शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतको काम, कतयव्य र 

ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ : 

(क) शिद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे, शनरीक्षण र व्यिस्थापन गने,                                                    

(ख)  शिद्यालयको लाशग चाशहन ेअर्षथक स्रोत जुटाईने,  

(ग)  शिक्षक तथा कमयचारीलाइ ताशलमको लाशग छनौट तथा शसफाररस गन,े  

(घ)  ताशलममा जान ेशिक्षक तथा कमयचारीलाइ ताशलमबाट फकेपशछ कम्तीमा तीन िषय शिद्यालयमा सेिा गनुय पन े

सम्बधधमा ितयह  शनधायरण गरी किुशलयतनामा गराईने,  

(ङ) शिक्षक तथा कमयचारीह को सेिाको सरुक्षाको लागी पहल गने,  
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(च)  शिद्यालयको स्रोतबाट व्यहोने गरी शिक्षक तथा कमयचारी शनयुक्त गने र त्यसरी शनयुक्त शिक्षक तथा 

कमयचारीलाइ नेपाल सरकारले समान तहका शिक्षक तथा कमयचारीलाइ तोदकददएको तलब स्केलमा नघटाइ 

तलब भत्ता ददन,े   

(छ)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरिधदीको शिक्षक तथा कमयचारीको पद ररक्त हुन अएमा स्थायी पूर्षतको लाशग 

सो पद ररक्त भएको शमशतल ेपधर ददनशभत्र कायायलयमा लेखी पठाईने र ऄस्थायी पदपूर्षतको लाशग ऄनुमशत 

माग्ने। 

(ज)  शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीह को हाशजरी जाँच गरी गयल हुने शिक्षक िा कमयचारी ईपर अिश्यक 

कारबाही गन,े 

(झ)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीलाइ यस काययशिशध बमोशजम व्यिस्थापन सशमशतल ेकारबाही गनय पाईने शिषयमा 

शिभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी कायायलय लाइ ददने तथा अफूलाइ कारबाही गनय ऄशधकार 

नभएको शिषयमा कारबाहीको लाशग शसफाररस गनुय पन ेभएमा अिश्यकता ऄनुसार अफ्नो राय सशहतको 

प्रशतिेदन कायायलयमा पठाईने, 

(ञ)  शिद्यालयको िैशक्षकस्तर िृशर्द् गनय अिश्यक सामान तथा िैशक्षक साम्ीह को व्यिस्था गने,   

(ट)  नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने शिशभन्न काययक्रमह मा शिद्यालयलाइ सररक गराईने,  

(ठ)  शिद्याथीह ले पालना गनुय पने अचार संशहता बनाइ लागू गने,  

(ड) शिक्षक तथा कमयचारीह को ऄशभलेख ऄध्यािशधक गराइ राख्ने,  

(ढ) प्रत्येक िषय शिद्यालयका चधदादाता र ऄशभभािकह को भेला गराइ शिद्यालयको ऄशघल्लो िैशक्षक िषयको 

अय, व्यय तथा िैशक्षक ईपलशब्ध र अगामी िषयको िैशक्षक काययक्रमको सम्बधधमा जानकारी गराईन,े  

(ण)  नगरपाशलकािाट तोदकएको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराईने ,  

(त)  शिद्याथी, शिक्षक, कमयचारी तथा ऄशभभािकलाइ शिद्यालयको शिकास तथा पठनपाठन तफय  ईत्पे्रररत गन े

व्यिस्था शमलाईन,े 

(थ)  शिद्याथीलाइ ईपलब्ध गराआएको छात्रिृशत्त रकम प्रदान गने,  

(द)  शनरीक्षकले शिद्यालयको चके जाँच िा शनरीक्षण गदाय हाशजरी पुशस्तका िा शिद्युतीय हाशजरीमा गयल 

जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका शिक्षक तथा कमयचारीको गयल भएका ददनको तलब कट्टी गने,  

(ध)  व्यिस्थापन सशमशतको सशचिालय शिद्यालय भिनमा राख्ने तथा शिद्यालयको कागजपत्र र ऄशभलेख सुरशक्षत 

गने,  

(न)  स्थानीय तहसँग समधिय गरी िैशक्षक शिकासका काययक्रमहरु सञ्चालन गने, 

(प)  शिद्यालयमा लशक्षत समूहका लाशग शििेष प्रकृशतको िैशक्षक काययक्रम सञ्चालन गनय अिश्यक दशेखएमा 

स्थानीय तह तथा स्थानीय कायायलय  माफय त गन,े 

(फ) िार्षषक रुपमा शिद्यालयका लाशग अिश्यक मालसामान, मसलधद साम्ीको खररद योजना स्िीकृत गन,े 

(ब)  शिद्यालयको शिपद, जोशखम ऄिस्था लेखाजोखा गरी प्रभाि धयूशनकरणका लाशग कायययोजना बमोशजम 

कायायधियन गन,े  

(भ)  शिद्यालयको चल ऄचल सम्पशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(म)  अफ्नै स्रोतबाट शनयुक्त हुने शिक्षक तथा कमयचारीको सेिा, ितय तथा शिभागीय कारबाहीलाइ व्यिशस्थत गनय 

काययशिशध बनाइ शिक्षा सशमशतबाट स्िीकृत गराइ लागू गने, 

(य)  स्थानीय तह, स्थानीय शिक्षा सशमशत र कायायलय ल ेददएको शनदिेन ऄन ुप काम गन े। 

(र)        शिक्षक एिं कमयचारीलाइ मापदण्ढ बनाआ ृपुरस्कृत गने 

(ल)     शिद्यालयको पढाइ व्यिाहाररक, सीपमूलक, र स्तरीय बनाईन प्रशतस्पधी तथा सहयोगी भूशमका खेल्ने ।   
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(ि)  प्रत्येक िषय शिद्यालयका चधदादाता र ऄशभभािकह को भेला गराइ शिद्यालयको ऄशघल्लो िैशक्षक िषयको 

अय, व्यय तथा िैशक्षक ईपलशब्ध र अगामी िषयको िैशक्षक काययक्रमको सम्बधधमा साियजशनक परीक्षण 

गराईन,े  

(२)  व्यिस्थापन सशमशतले अफ्नो ऄशधकार मध्ये अिश्यकता ऄनुसार केही ऄशधकार व्यिस्थापन सशमशतको 

सदस्य–सशचिलाइ प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

 

३२. शिक्षक ऄशभभािक संघ सम्बधधी व्यिस्था:  

(१) प्रत्येक शिद्यालयका शिक्षक र ऄशभभािकह  सदस्य रहकेो एक शिक्षक ऄशभभािक संघ रहनेछ ।   

(२) व्यिस्थापन सशमशतले ऄशभभािकह को भेला गराइ सो सशमशतको ऄध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा एक जना 

शिक्षक र ऄशभभािकह  समेत रहने गरी बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक–ऄशभभािक संघको काययकारी सशमशत 

गठन गनुय पनेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चाशलत शिद्यालयमा ईपशनयम (२) बमोशजम शिक्षक ऄशभभािक सघंको काययकारी सशमशत गठन गदाय 

ऄपाङ्गता भएका शिद्याथीका कम्तीमा एक जना ऄशभभािक हुनु पनेछ ।  

(४) ईपशनयम (२) र (३) बमोशजम गरठत काययकारी सशमशतका सदस्यको पदािशध तीन िषयको हुनेछ । तर पशहलो 

पटकको हकमा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको गठन भएको शमशतले बदढमा १ मशहनासम्म मात्र शिक्षक 

ऄशभभािक संघको पदािशध रहनेछ । 

(५) ईपशनयम (२) बमोशजमको काययकारी सशमशतको बैठक तीन मशहनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो सशमशतको 

बैठक सम्बधधी ऄधय काययशिशध काययकारी सशमशत अफैले शनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ ।   

(६) ईपशनयम (२) बमोशजमको काययकारी सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ :- 

(क) शिद्यालयमा शिक्षकको गुणस्तर कायम गनयको लाशग अिश्यक काम गने,   

(ख) यस काययशिशध बमोशजम शिद्यालयले िुल्क शनधायरण गरे नगरेको सम्बधधमा ऄनुगमन गने तथा सो सम्बधधमा 

शिद्यालयलाइ अिश्यक सुझाि ददने,  

(ग) शिद्यालयको िैशक्षक गशतशिशधबारे शनयशमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बधधमा शिक्षक, शिद्याथी र ऄशभभािक 

बीच शनयशमत ऄधतरदक्रया गने ।  

(७) ईपशनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन संस्थागत शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतले यस शनयम 

बमोशजम शिक्षक ऄशभभािक संघको काययकारी सशमशत गठन गदाय सात सदस्यमा नघटाइ गनुय पनेछ । 

 

३३.  ससं्थागत शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतको गठन तथा काम कतयव्य र ऄशधकार :  

१)  संस्थागत शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतको गठन दहेाय बमोशजम हुनेछः  

क) शिद्यालयका संस्थापक िा लगानीकतायहरुमध्येिाट शिद्यालयको शसफाररसमा कायायलयले मनोशनत गरेको 

ब्यशक्त                                                                                                                      - ऄध्यक्ष  

ख) सम्िशधधत िडाको िडा सशमशतले शसफाररस गरेको एकजना                        - सदस्य  

ग) ऄशभभािकहरुमध्येिाट एक जना मशहला समेत पन ेगरी शिद्यालय व्यिस्थापनले मनोशनत गरेको दआु जना 

                                                                                                                                 -सदस्य  

घ) शिक्षा ऄशधकृत िा प्रशतशनशध                           - सदस्य 

ङ) सम्िशधधत शिद्यालयको शिक्षकहरुले अफुहरुमध्येिाट छानी पठाएको एकजना           - सदस्य  

च) शिद्यालयको प्रधानाध्यापक                  - सदस्य सशचि   

२)  संस्थागत शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतको काम कतयब्य ऄशधकारः  

क) शिद्यालयको सञ्चालन रेखदखे व्यिस्थापन गने र शनरीक्षण गने,  



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

18 
 

ख) शिद्यालयको सञ्चालनको शिकाययशिशध िनाइ लागु गन,े 

ग) शिक्षक तथा कमयचारीको सेिाको सुरक्षा गने,  

घ) शिक्षकलाइ शनयुशक्त पत्र ददने, सरकारी स्केलमा नघट्ने गरी तलि भत्ता खुिाईने,  

ङ) ऐन काययशिशधले तोके ऄनसुार शिद्याथीहरुलाइ छात्रिृशत्त ईपलब्ध गराईने, 

च) स्थानीय तहले तोकेको शसमा शभत्र रही िुल्क शनधायरण गने र कायायधियन गन,े  

छ) कायायलय ले मागेका र शनयशमत िुझाईनु पने शििरण िझुाईने,  

ज) माधयता प्राप्त लेखा पररक्षकिाट लेखापरीक्षण गराईने र सोको प्रशतिेदन नगरपाशलकामा पेि गने,  

झ) स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गने,  

ञ) मशथल्ला शनकायिाट प्राप्त हुने शनदिेनको पालना गने गराईने,  

 

पररच्छेद ६ 
पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संचालन र समधिय 

३४.  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामा्ी: (१) मेलौली नगरपाशलकाका शिद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम संशघय 

शिक्षामधत्रालय पाठ्यक्रम शिकास केधरले शनधायरण गरे िमोशजम हुनेछ । 

(२) पाठय सामा्ीको समयमै सहज ईपलब्धताको सुशनित गनय काययपाशलकाले अिश्यक कायययोजना िनाआ लागू गनेछ 

। 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसाम्ीमा सुधार तथा नयाँ पाठ्यक्रमको शनमायण गनय अिश्यक दशेखएमा कायायलय 

को प्रशतिेदनको अधारमा शिक्षा सशमशतले काययपाशलकालाइ शसफाररस गने र काययपाशलकाको िहुमत सदस्यको 

शनणययले मधत्रालयमा ऄनुरोध गनेछ ।  

(४) शिद्यालयले प्रयोग गन ेथप पाठ्य साम्ी, पाठ्यपुस्तक तथा शसकाइ शिशध शिक्षा सशमशतल ेस्िीकृत गरेको हुनु पनछे 

। 

३५. परीक्षा सचंालन तथा समधिय सशमशत सम्बशधध व्यिस्था :   

३६.      नगरपाशलकाशभत्रका शिद्यालयहरुमा सचंालन हुने माध्यशमक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा समधिय गनयका 

लशग दहेाय बमोशजमको परीक्षा सहयोग तथा समधिय सशमशत गठन गररनछे । 

         (क)  नगरपाशलका प्रमुख                          –संयोजक 

(ख)  प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत                - सदस्य 

(ख)  स्थाशनय शिक्षक महासंघका ऄध्यक्ष िा प्रशतशनशध                 –सदस्य  
(ग)  सामुदाशयक शिद्यालयका प्रधानाध्यापक िा शिक्षकह मध्ये  शिक्षा सशमशतबाट मनोशनत गरेको  एकजना 

मशहला सशहत २ जना                                       –सदस्य  
(च)  संस्थागत शिद्यालयका प्रधानाध्यापक िा शिक्षकह मध्ये शिक्षा सशमशतबाट मनोशनत गरेका  १ जना  -सदस्य  

(छ)  शिक्षा ऄशधकृत                             –सदस्य–सशचि  

(२) परीक्षा  सचंालन तथा समधिय सशमशतको बैठक सम्बधधी काययशिशध सो सशमशत अफैले शनधायरण गरे बमोशजम  हुनेछ 

। 

(३) स्थानीय तहको क्षेत्रशधकार िाशहरको िैशक्षक तहको परीक्षा संचालन गनय सम्िशधधत शनकायिाट भएको व्यिस्था 

िमोशजम  सशमशतले सहजीकरण र समधिय गनेछ । 

 

३७.  अधारभतू तह (कक्षा ८) ईतीणय परीक्षा सञ्चालन र व्यिस्थापन  सशमशतः १) अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षा 

सञ्चालन र व्यिस्थापन  गनयका लाशग दहेाय िमोशजमको एक सशमशत रहने छः 

(क)  प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत            -ऄध्यक्ष  
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(ख)  सामुदाशयक र संस्थागत (अधारभूत) शिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्ये प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतबाट 

मनोशनत एकजना मशहला सशहत  २ जना            - सदस्य  

(ग) शिक्षक  महासंघको प्रशतशनशध १ जना           -सदस्य  

(ग)  शिक्षा ऄशधकृत                        -सदस्य सशचि  

 २) सामाशजक  शिकास सशमशत संयोजकलाआय बैठकमा अमधत्रण गररनेछ । 

३)  परीक्षा सशमशतका मनोशनत सदस्यहरुको पदािशध तीन बषयको हुने छ ।  

४)  परीक्षा सशमशतको बैठकसम्बधधी काययशिशध सशमशत अफैले शनधायरण गरेबमोशजम हुने छ ।  

५)  परीक्षा सशमशतको सशचिालय नगरपाशलकाको कायायलय ऄधतरगत शिक्षा िाखामा रहने छ । 

 

३८. शनयम ३७ मा गठन भएको परीक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछः  

 (१) अधारभूत तह (कक्षा ८ ) ईत्तीणय परीक्षा सशमशतको काम कतयव्य र ऄशधकारः 

क. कक्षा अठको प्रश्न पत्र तयार गन े

ख. परीक्षा केधरहरु शनधायरण गने 

ग. स्िच्छ, मयायददत, भयरहीत िातािरणमा व्यिशस्थत ढंगले शिद्यालय शिक्षाका परीक्षाहरु सञ्चालन गन े

घ. कक्षा अठको ईत्तर पुशस्तका परीक्षण तथा समपरीक्षणसम्बधधी कायय गन,े गराईने,  

ङ. कक्षा अठको परीक्षाफल प्रकािन गन,े परीक्षाथीहरुलाआय लब्धाङ्कपत्र (माकय शसट), प्रमाणपत्र िा ्ेडशसट 

ईपलब्ध गराईने,  

च. परीक्षासम्बधधी शिशभन्न काययमा संलग्न कमयचारीहरुका लाशग पाररश्रशमक तोके्न,  

छ. संस्थागत शिद्यालयबाट कक्षा ८ को परीक्षाका लाशग शलआने िुल्क तोके्न,  

ज. परीक्षा सञ्चालनको लाशग अिश्यक मात्रामा केधराध्यक्षहरु शनयुशक्त गन े

झ. अधारभूत तथा माध्यशमक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बधधमा ऄधय कायय गने ।  

(२) ईपशनयम १ र २ िाहकेको कक्षाहरुको परीक्षा सचंालन सशमशतले शनधायरण गरेको मापदण्ड िमोशजम शिद्यालय 

व्यिस्थापन सशमशतको शनदिेनमा प्रधानाध्यापकले गनेछ ।  

तर, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनमा तोदकएका काम कतयव्य र ऄशधकारमा शििाद भएमा शिक्षा सशमशतको शनणयय 

ऄशधतम हुनेछ । 

 

३९ प्रथम र शद्वतीय त्रैमशिक परीक्षाको कापी नशतजा प्रकािन भए पिात ईपयुक्त शलशखत िा मौशखक पषृ्ठपोषण 

सशहत ऄशनिायय रुपमा शिद्याथीलाआ दफताय गनुय पनछे  

 

४०. ससं्थागत शिद्यालयले परीक्षा िलु्क बापतको रकम जम्मा गनुय पन े : (१) शनयम ३७ िमोशजम परीक्षा गदाय 

अधारभूत तह 

       (कक्षा ८) ईत्तीणय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सशमशतले तोके िमोशजमको िुल्क सम्िशधधत संस्थागत शिद्यालयले 

        सशञ्चत कोषमा जम्मा गनुय पनेछ र सोही िरािर रकम िा ऄपुग रकम कायायलयले व्यिस्थापन गनेछ ।  

(२) संस्थागत शिद्यालयले तोदकएको रशजििेन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको शिद्याथीहरुबाट शलएको िुल्क परीक्षा 

संचालन गने शनकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समेत ददनु पनेछ । 
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४१.  ऄनौपचाररक शिक्षा, दरु शिक्षा, समाििेी शिक्षा, शनरधतर शिक्षा, खुला शिक्षा तथा बकैशल्पक िैशक्षक 

काययक्रमको संचालन काययपाशलकाल े मधत्रालयिाट भएको व्यिस्थासगँ तादम्यता कायम हुन े गरी अिश्यक 

काययशिशध िनाइ गनछे ।  

 

४२.  िशैक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बधधी व्यिस्था:  (१) नगरसभाले िार्षषकरुपमा शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सुधारको 

लाशग काययपाशलकालाइ शनदिेन ददनेछ । संशघय शिक्षा मंत्रालयले बनाएको गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम शिकास 

केधरले बनाएको पाठयक्रम प्रारुपलाइ मूल अधार मानु्नपने छ । 

(२) नगरसभाल ेअफु मध्येिाट एक जना सदस्यलाइ शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सोको प्रशतिेदन िार्षषक रुपमा सभा 

समक्ष पेि गनय तोक्न सके्नछ । 

(३) ईपशनयम (२) िमोशजम तोदकएको सदस्यले प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत र शिक्षा ऄशधकृतसँग समधिय गरी गुणस्तर 

मापन र प्रशतिेदन तयार गनछे । 

(४) गुणस्तर मापन र प्रशतिेदन तयारीको शिशध र ढाँचा ईपशनयम २ िमोशजम तोदकएको सदस्य अफैल ेशनधायरण गरे 

िमोशजम हुनेछ । 

(५) गुणस्तर मापन र प्रशतिेदन िैशक्षक सत्र िुरु हुनु भधदा दइु मशहना ऄगाडी पेि भइ सकु्न पनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

प्रारशम्भक बाल शिक्षा सम्बधधी व्यिस्था 

४३.  प्रारशम्भक बाल शिक्षा शिद्यालय खोल्न ऄनमुशतका लाशग शनिदेन ददन ुपने — 

नेपाल सरकारले बाहके कसलैे नगरपाशलकाक्षेत्र शभत्र प्रारशम्भक बाल शिक्षा शिद्यालय सञ्चालन गनय चाहमेा तोदकएको 

शििरण खुलाइ ऄनुसूची ९ को ढाँचामा नगरपाशलकाको सम्बशधधत िडा कायायलयको शसफाररस सशहत नगरपाशलका 

कायायलयमा शनिेदन ददन ुपनछे । ईक्त शनिेदन िैशक्षक सत्र िुरु हुनु भधदा कशम्तमा २ मशहना ऄगािै ददइसकु्न पनेछ । 

 

४४. शनिदेनका साथ सम्लग्न गनुय पने कागजातहरुः 

(१) शिद्यालय खोल्न शनिेदकले ऄनुसूची १०–बमोशजमका कागजातहरु शनिेदनका साथ संलग्न गनुयपनेछ 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम शनिेदन परेमा नगरपाशलकाको  प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतले शिक्षा ऄशधकृत/ शनरीक्षक 

माफय त शनरीक्षण गरी गराइ ऄनुसूची– ११ का पूिायधारहरु पूरा भए नभएको एदकन गरी प्रशतिेदन कायायलयमा पेि 

गनुय पनेछ ।   

(३) ईपशनयम (२) बमोशजम प्रस्ताशित शिद्यालयको ऄनुगमन गरी ऄनुसूची १२  ऄनुसारको प्राप्त प्रशतिेदन ईपयुक्त र 

मनाशसि दशेखएमा ऄनुमशत िा स्िीकृशतका लाशग कायायलय माफय त नगर शिक्षा सशमशतमा लेखी पठाईनु पनेछ ।  

(४) ईपशनयम (३) बमोशजम प्रशतिेदन  सशहत प्राप्त शनिेदन ईपर अिश्यक शनणयय गरी िैशक्षक सत्र सुरु हुनभुधदा एक 

मशहना ऄगाडी ऄनुसूची–१३ बमोशजमको धरौटी तथा दताय िुल्क शलइ ऄनुसूची १४ बमोशजमको ढाँचामा  

शिद्यालयलाआ ऄनुमशत िा स्िीकृशत ददनु पनेछ । 

(५) स्िीकृती ददनु भधदा ऄगाडी शिद्यालयले ऄनुसूची–१५ बमोशजमको प्रशतबर्द्ता पत्र पेि गनुय पनेछ । 

 

४५. शिद्यालयको नामाकरणः पूियप्राथशमक शिद्यालयको रुपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका शििु स्याहार केधर, दकण्डर 

गाडने, मण्टेश्वरी, बालशिकास केधरहरुको नामाकरण गदाय राशिय महत्िको, भौगोशलक, धार्षमक िा ऐशतहाशसक स्थल, 

राशिय शिभूशत, राशिय िा ऄधतरायशिय  व्यशक्तत्िको नाम, शिक्षा क्षेत्रमा महत्िपूणय योगदान गरेको शिक्षापे्रमी, तथा 

सञ्चालक संस्था अददको नामबाट सञ्चालन गने गरी नामाकरण गनुय पनेछ । शिद्यालय दताय भइ सकेको नाममा ऄको 

शिद्यालय दताय हुन सके्न छैन ।  
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४६.    पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक र पाठ्य साम्ीसम्िधधी व्यिस्थाः 

(१) पूिय प्राथशमक कक्षाका बालिाशलकामा ऄधतरशनशहत प्रशतभाको शिकास गरी ईनीहरुलाइ अत्मशिश्वासी, स्िाशभमानी, 

सहयोगी, अफुलाइ सुरशक्षत महसुस गने तथा स्िािलम्िी बनाईन अिश्यक िातािरणको शिकास गने दकशसमको नगर 

काययपाशलकाबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक हुनपुनेछ ।    

(२) शिद्यालयले प्रयोग गने थप पाठ्य साम्ी, पाठ्यपुस्तक तथा शसकाइ शिशध शिक्षा सशमशतले स्िीकृत गरेको हुनु पनेछ ।  

(३) हरेक शिद्यालयले सबै कृयाकलापहरु समेटी िार्षषक क्यालेण्डर िा कायय योजना ऄशनिायय रुपमा शनमायण गरी िैशक्षक 

सत्र िुरु भएको एक मशहना शभत्र शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतबाट स्िीकृत गराआ कायायधियन गनुय पनेछ र सोको 

जानकारी कायायलय लाइ ददनुपनेछ । 

(४) सामाधयतः पूिय प्राथशमक तहका बालबाशलकालाइ प्रारशम्भक बालशिकासका कक्षाहरुमा िारीररक, मानशसक, 

सामाशजक र संिेगात्मक शिकासका दक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुयपनेछ । नेपाल सरकार शिक्षा मधत्रालयबाट जारी 

प्रारशम्भक बालशिकास ददग्दियनमा अधाररत भइ पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याईनु पनेछ ।  

४७. बालमैत्री पिूायधारहरुः प्रस्ताशित शिद्यालयहरुल े ऄनसुूची-११ मा ईल्लेख भए बमोशजमका बालमैत्री पूिायधारहरु 

ऄशनिायय पूरा गरेको हुनु पनछे ।  

४८.  शिद्यालयको थप मापदण्डहरुः  शिद्यालयले धयूनतम मापदण्डबाहके दहेायका थप मापदण्डहरुको पशन पालना गनुय  

पनेछ ।  

(१) शिद्यालय बालिाशलकाको घरबाट बढीमा २० शमनटेको पैदल दरूीको पँहुचमा हुनु पनेछ । 

(२) कोठा बालिाशलकाको स्िास्थ्य ऄनुकुल तापक्रम भएको हुन ु पनेछ साथ ै शिद्यालय सञ्चालन गने भिनको चारैशतर 

खुला र ऄधय घर नजोशडएको िाधत, ईज्यालो तथा दोहोरो हािा बहन सके्न हुनु पनछे । झ्यालमा श्ल राखेको हुन ु

पनेछ । 

(३) कोठाको क्षेत्रफल बालिाशलकाको लाशग स्ितधत्र रुपले बस्न, चल्न, खेल्न तथा सतु्न पुग्ने हुनकुा साथै भिनमा पयायप्त 

पार्ककङ सुशिधा, स्थानीय माशनसहरुका लाशग सहज तररकाले अित जाित गनय मागय भएको  हुन ु पनेछ । शिद्यालय 

भिन असपासमा पेट्रोलपम्प, मुख्य सडक, बसपाकय  , खुलामञ्च, िाचनालय, कलकारखाना तथा ट्रादफक जोशखम 

नभएको स्थलमा हुनु पनेछ ।  

(४) शिद्यालय आनार, पोखरी शभर, खोला, फोहोर संकलन केधर, बसपाकय , ध्िनी प्रदषुक ईद्योग धधदा, हिाआ मैदानबाट 

कम्तीमा ५०० मीटर दरूीमा हुनुपनेछ ।  

(५) ३ बषय म्ुशनका बालिाशलकाहरुको लाशग ऄशनिाययतः भुँआतला र ४-५ बषयका बालिाशलकाहरुको लाशग बढीमा पशहलो 

तल्ला सम्ममा कक्षाकोठा सञ्चालन हुनुपन ेसाथै सहज तररकाले तलमाशथ अित-जाित गनय सके्न भ¥याङ्ग हुनुपनेछ । 

(६) भिनले ओगटेको जशमनको भागको कशम्तमा दइु शतहाइ खाली जशमन खेलमैदानको रुपमा हुनुपनेछ ।  

(७) बालिाशलकाको ईमेर सहुाईँदो िौचालय हुन ुपनेछ । िौचालय बालिाशलकाको सङ्ख्या ऄनुसार र  बालकहरु तथा 

िाशलकाहरुको लाशग छुट्टा छुटै्ट हुनुको साथै ऄशनिाययत साबुन, रुमाल, पानी ट्िाआलेट पेपर, शनयशमत सफा सगु्घर गन े

सरसामानहरु तथा शनयशमत सरसफाइ गन ेप्रबधध हुनुपनेछ ।   

(८) प्रत्येक कक्षा कोठामा कशम्तमा ५ जनाको ४ िटा सानो सानो र १५ दशेख २० जना बालिाशलकाहरुको ठूलो समूह 

स्ितधत्र रुपले बस्न, चल्न, खेल्न,नाच्न, घेरामा बसेर छलफल गनय ईपयुक्त ठाईँ रहकेो हुनु पनेछ ।  

(९) प्रत्येक कक्षा कोठामा ईपयुक्त िैशक्षक साम्ीहरु , शसकाइ साम्ीहरु, पाठ्यपुस्तकहरु ( शचत्र ऄंदकत कशम्तमा ५० 

पुस्तक सशहत ऄधय पुस्तकहरु), बालिाशलकाहरुको व्यशक्तगत सामान छुट्टा छ्ुटै्ट राख्ने गरी ¥याकको प्रबधध गरेको 

हुनुपनेछ ।  

(१०) बालिाशलकाहरुले तयार गरेको िैशक्षक साम्ीहरु तथा कृयाकलापहरु सबै बालिाशलकाहरुले दखे्न े गरी 

बालिाशलकाहरुको अँखाको लेिलमा शभत्तामा टाँस्नु पनेछ । शभत्तामा राशखएको पाटीको अकार र झुधडाआने स्थान 

बालिाशलकाहरुको सहज पँहुजमा हुनुपदयछ ।  
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(११) शसकाइको लाशग प्रयोग गने पोिर या शचत्र राख्नको लाशग बालिाशलकाहरुको अँखाको ईचाइमा रहने गरी एईटा 

नरम पाटीको व्यिस्था हुनु पनेछ ।  

(१२) बालिाशलकाहरुको लाशग पयायप्त खेल साम्ी कक्षामा नै हुनुपनेछ ।  

(१३) कायायलय कोठा, कपडा फेने कोठा , शिरामी अराम कक्ष, प्राथशमक ईपचार कक्ष, नुहाईन ेकोठा, कपडा धुने, भाँडा 

माझ्ने, खाना पकाईने जस्ता भौशतक संरचनाहरु भिन शभत्र ऄलग्गै हुनु पनेछ । 

(१४) हातहशतयार, औषधी, दकटनािक औषधीहरु तथा बालिाशलकाहरुको लाशग हाशनकारक हुन ेसंरचनाहरु ईनीहरुको 

पहुचँ नहुने गरी राख्नु पनेछ ।   

(१५) शसकाइको माध्यम ऄशभनय, खेलकुद, मनोरञ्जन, शसजयनात्मक दक्रयाकलापहरु, स्िािलम्िन शसकाइ, शिज्ञान शसकाइ, 

तथा ऄभ्यासजनक अिश्यक शसकाइ साम्ीहरु प्रत्येक कक्षा कोठामा व्यिस्था गनुयपनछे ।  

(१६) कक्षा कोठाको शसकाइको माध्यम, गीत, कथा, शचत्र, ऄधय दक्रयालापहरु ईमेर समुह ऄनुसारको दशैनक 

काययलाशतकाको प्रबधध गररनु पदयछ साथै खेल, बाल गीत, कथा, कुराकानी, ऄिलोकन, शचत्र, नाटक जस्ता 

दक्रयाकलापहरुबाट ऄिधारणागत रुपमा स्पि गररनुपदयछ ।  

(१७) प्राथशमक ईपचारको लाशग अिश्यक औषशधहरु, स्िास्थ्य चौकीबाट ईपलधध गराइने शनयशमत स्िास्थ्य सेिा 

सुशनशित गररनुपदयछ । खाजा  तथा खाना ईपलधध गराईने बार ऄनसुारको स्िस्थ तथा स्िास्थ्यबद्र्धक खाना 

खाजाको शििरण (ईमेर ऄनसुार ) यदकन गरी ऄशभभािक समेतलाइ ईपलधध गराईनुपनेछ ।  

(१८) बालिाशलकाहरुलाइ शसकाइ दक्रयाकलापहरुमा सदक्रय सहभागी गराईन िास्तशिकता झल्काईने खालका पूतली, 

धलक, माशनस, पिु, घर, चरा, स्िास्थ्य चौकी, शिद्यालयप, टाँक, तुना, चेन, तराज,ु माटो, िालुिा, काठका टुक्राहरु, 

कागजका टुक्राहरु, फूल, भाँडा ितयन, लुगाफाटा, बाजागाजा, सागसब्जी, फलफूल, माछा, भाधछाका सामानहरु, रबर 

बल, बाँसका टुक्राहरु, मकैको खोस्टाहरु, शिशभन्न दकशसमका गेडागुडीका शबयाँहरु, नररिलको खपडा, लप्सीका शबयाँ 

अदद खेलौनाहरुको शनयशमत प्रयोग गने व्यिस्था शमलाईनुपनेछ । 

(१९) भनाय पुशस्तका, दशैनक हाशजर पुशस्तका (कमयचारीहरु र बालिाशलकाहरुको लाशग ऄलग ऄलग ), बैठक पुशस्तका, 

स्िास्थ्य पुशस्तका, प्रत्येक बालिाशलकाको लाशग  र शिक्षक कमयचारीहरुको लाशग १/१ िटा व्यशक्तगत फाआल तथा पूिय 

लेखन ऄभ्यास प्ुशस्तका हुनुपनेछ । ऄशभभािकहरु तथा ऄनुगमनकतायहरुको लाशग ऄलग ऄलग अगधतुक तथा 

शनरीक्षण पुशस्तका ऄशनिायय रुपमा राख्नु पनेछ ।  

(२०) बालिाशलकाहरुलाइ खेल्न ईपुयुक्त खेल साम्ीहरु जस्तै शचप्लेटी, टायर टनेल, दढदकच्याईँ, शपङ, भयायङ्ग,  बलहरु, 

शस्कशपङ, अदद हुनु पनेछ । घेराले बारेको चौर, बोट शिरुिा, फूलबारी भएको बगैचा हुनुपनेछ । 

(२१) शिद्याथी ऄशभलेख, अम्दानी खचय ऄशभलेख, शिद्याथी प्रगशत ऄशभलेख, तथा ऄधय ऄशभलेखहरु व्यिशस्थत रुपमा 

राख्ने प्रबधध गररनुपनेछ ।  

(२२) बालिाशलकाहरु बीचमा एक अपसमा सबै-सबै सँग समान शमत्रित सम्िधध राख्न हरेक ददन फरक-फरक समूहमा 

बस्न,े खेल्ने, शसके्न िातािरण बनाइ सबैसँग सबैको घुलशमल, सुसम्िधध र सहयोगी बनाईने  काययक्रम हुनुपनेछ ।  

(२३) शिद्यालयले माशसक प्रगती प्रशतिेदन तयार गरी ऄशभलेख राख्ने र ३/३ मशहनामा नगरपाशलकामा पेि गनुय पनेछ ।   

(२४) प्रत्येक िषयको िैशक्षक काययक्रम प्रारम्भ हुनुपूिय काययरत जनिशक्तले कशम्तमा ३ ददनको पूनतायजगी ताशलम शलन े

व्यिस्था शिद्यालयले नै शमलाईनु पनेछ र त्यसको ऄशभलखे राख्नुपनेछ । 

(२५) फोहोर मैला  तथा ढल व्यिस्थापनको तररका फाहोरमैला व्यिस्थापन ऐन तथा शनयम ऄनुसार नगरपाशलकाले तोके 

बमोशजमको हुनेछ । शिद्यालय पररसरमा शिपद ्पदायको बखत समेत सरुशक्षत हुने तररकाको प्रबधध हुनुपनेछ ।  

(२६) बालिाशलका सहजकताय ऄनुपातःसम्िधधमाशिद्यालयमा भनाय भएका बालिाशलकाहरुको ईमेर र सङ्ख्याका 

अधारमा सहजकतायहरु शनयकु्त गनुयपनेछ । सामाधयतः ३ बषय मुशनका बालिाशलकाहरुसँगको ऄनुपात १५:१, ४ बषयका 

बालिाशलकाहरुसँगको ऄनुपात २०:१, ५ बषयका बालिाशलकाहरुसँगको ऄनुपात २५:१ हुनुपनेछ । 
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४९. दशैनक रुपमा गनुयपन ेधयनूतम दक्रयाकलापहरुः  

 शिद्यालयले प्रत्येक ददन कशम्तमा शनम्न दक्रयाकलापहरु ऄशनिायय रुपमा गनुयपनेछ ।  

 (क) बालिाशलकाहरुलाइ धयानो स्िागत  

 (ख) सरसफाइ ऄिलोकन तथा सरसफाइ कायय  

 (ग) व्यायाम  

 (घ) प्राथयना  

 (ङ) ददसा शपसाि गराईने 

 (च) शिहानी सभा  

 (छ) हाशजरी  

 (ज) गीत,कथा, ऄशभनय, शसजयनात्मक चाल, बालिाशलकाहरुको मौशलक दक्रयाकलाप 

 (झ) पुनरािलोकन÷ठूलो समूहमा छलफल  

 (ञ) पूिय साक्षरता ÷पूियलेखन दक्रयाकलाप  

 (ट) सामूशहक स्ितधत्र खेल, समूह खेल र स्िािलम्िन सीप शिकास खेल, बाशहरी खेल,  

 (ठ) समयमाखाजा तथा खाना खुिाईने 

 (ड) स्िीकृत पुस्तक तथा पाठ्य साम्ीको प्रयोग 

 (ढ) अराम कक्ष  

 (ण) माताशपता र गुरुप्रशत अभारी हुने शसकाआ 

 (त) शिदाआ गीत 

 (ठ) मानिीय मूल्य सशहतको प्रभािकारी शसकाआ अदद । 

 यस बाहके थप दक्रयाकलाप गनय चाहमेा काययशिशधमा ईल्लेख गरी स्िीकृत गराईनु पनछे ।  

 

५०. जनिशक्त पदपरू्षत सम्िधधी व्यिस्था : 

(१) शिद्यालयले सामाधयतः साियजशनक सचूना माफय त अिेदन माग गरी प्रशतस्पधायत्मक शिशधबाट योग्य, ऄनुभिी र दक्ष 

जनिशक्तको पदपूर्षत गनुय पनेछ । स्थानीय मशहला तथा ऄपाङ्गता भएकाहरुलाइ छनौटमा शििेष प्राथशमकता ददन ु

पनेछ । शिद्यालयमा जनिशक्त शनयुक्त गदाय कशम्तमा १ िषयको काम गने कबुशलयतनामा गराइ शनयुक्त गनुय पनेछ ।  

(२) शिद्यालयको प्रमुख सञ्चालक तथा व्यिस्थापक कशम्तमा १२ कक्षा ईत्तीणय िा सो सरहको िैशक्षक योग्यता प्राप्त गरी 

कशम्तमा १६ ददन ( प्रशत ददन ८ घण्टा ) को शिद्यालय र शिषयिस्तु सम्बधधी ताशलम प्राप्त गरेको हुनु पनेछ । ऄधय 

सहजकतायहरु कशम्तमा कक्षा १० ईत्तीणय गरी कशम्तमा ५ ददनको (प्रशत ददन ८ घण्टा) शिषयगत ताशलम प्राप्त गरेको 

हुनु पनेछ ।  

(३) सञ्चालक तथा व्यिस्थापक, सहजकताय र अया सहयोगीहरुमा प्रत्येक बालिाशलकालाइ समान रुपले माया र राम्रो 

व्यिहार गन,े अिश्यकता ऄनुसार सहयोग गन े रुशच भएका, बालिाशलकाहरुको स्िास्थ्य ऄिस्था, मनोशिज्ञान, 

रुशच र अिश्यकता बुझ्न सके्न सीपमूलक, कथा, गीत, कशिता भन्न तथा नृत्य गनय जाने्न, नेपाली संस्कार, सँस्कृशत, 

जात्रापिं, चाडिाड बुझेको, बालिाशलकाहरुको िारीररक, मानशसक, संिेगात्मक शिकासलाइ सहयोगी बन्न सके्न 

क्षमता भएको मृदभुाषी, पेिाप्रशत अस्थािान, ऄनुिाशसत, सदाचारी, सच्चररत्र जस्ता बाधछनीय योग्यता हुनुपनेछ ।  

(४) कामकाजमा लगाआएका जनिशक्तहरुलाइ शनयुशक्त पत्र र धयूनतम तलि, भत्ता, सुशिधा शिद्यालयको काययशिशध 

शिशनयमािलीमा ईल्लेख भए बमोशजम हुनुपनेछ ।  

५१. शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत सम्बधधी व्यिस्थाः  

(१) पूिय प्राथशमक शिद्यालय सञ्चालन र व्यिस्थापन गनय शनम्न बमोशजमको (७ सदस्यीय) शिद्यालय  व्यिस्थापन सशमशत 

गठन गनुयपनेछ ।  

(क) संस्थापक िा लगानीकतायहरु मध्येबाट शिद्यालयको शसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतले मनोशनत 

गरेको व्यशक्त                                                                                                              –ऄध्यक्ष  
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(ख) ऄशभभािकहरु मध्येबाट कशम्तमा १ जना मशहला ऄशनिायय पने गरी शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतल े

मनोशनत गरेका २ जना                                                                                                –सदस्य  
(ग) सम्िशधधत िडाको शनिायशचत मशहला सदस्य मध्ये १ जना             –सदस्य  
(घ) शिक्षापे्रमी तथा समाजसिेीहरु मध्येबाट सम्बशधधत िडा ऄध्यक्षले मनोशनत गरेको व्यशक्त           –सदस्य 

(ङ) शिक्षक िा सहजकताय प्रशतशनशध (१ जना)                –सदस्य  
(च) प्रमुख व्यिस्थापक         –सदस्य सशचि  

(२) शि. व्य. स. को काम, कतयब्य र ऄशधकारः शिद्यालय सञ्चालन सम्िधधमा नीशतगत शनणयय गने, ऄनुमशत ऄनुसार 

शिद्यालय सञ्चालन गने सम्पूणय शजम्मेिारी शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको हुनेछ । सशमशतले यो काययशिशध तथा 

समय समयमा ईपलधध गराआने शनदिेन शिपररत नहुन ेगरी अफ्नो काययशिशध अफै बनाइ शिद्यालय सञ्चालन गनुय 

पनेछ । यो काययशिशध तथा समय समयमा हुने शनदिेनको पालना गनुय शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको मुख्य 

कतयव्य हुनेछ ।   

(३) माशथ जुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापशन शिद्यालयमा अधाररत बाल शिकास केधरहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

सम्बशधधत शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले गनेछ । 

 

५२. बाल क्लिहरु गठन गनःे शिद्यालयहरुले बालिाशलकाको सिायशङ्गण शहत तथा शिकास गनय र सामाशजक ईत्तरदाशयत्ि 

महसुि गराईन िातािरण संरक्षण, सरसफाइ तथा सहयोगी भािना जागृत गराईन बालक्लिहरु गठन गरी 

बालिाशलकाको ऄशतररक्त शिकास गनय  गराईन सदकनेछ । 

५३. नगरपाशलकाल े सहयोग, सम्मान िा पुरस्कृत गनय सके्नः  यस काययशिशधको पूणय पररपालना गरी धयून िुल्कमा 

गुणस्तरीय शसकाइ काययक्रम सञ्चालन गन ेईत्कृि पूिय प्राथशमक शिद्यालयलाइ नगरपाशलका ददिस िा कुनै सधदभय पारेर 

सम्मान गनय, पुरस्कृत गनय िा जुनसकैु दकशसमको अर्षथक तथा प्राशिशधक सहयोग गनय सके्नछ ।  

५४. ऄसहाय/ऄपाङ्ग/टुहुरा बालिाशलकाहरुलाइ सहयोग गनुय  पनःे  नगरपाशलकाक्षते्र शभत्र सञ्चालन हुने पूिय प्राथशमक 
शिद्यालयले सशमशतको शसफाररस ऄनुरुप ऄशत शिपन्न, शपछशडएका, ऄपाङ्ग िा टुहुरा बालिाशलकालाइ शसफाररस 

ऄनुसारका सहयोग ऄशनिायय ईपलधध गराइ अफ्नो िैशक्षक काययक्रममा सहभागी गराईनु पनेछ । कुल बालिाशलकाको 

कशम्तमा ५ प्रशतित बालिाशलकालाइ यस प्रकृशतको सहयोग ईपलधध गराईनु पनेछ । 

५५. खाता सञ्चालन : शिद्यालयको शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य सशचिको संयुक्त नाममा खाता 

संचालन गनुयपनेछ । शिद्यालयले अय, व्यय र मौज्दात  ऄद्यािशधक ऄशभलेख राखी पारदर्षिता कायम गनुयपनेछ ।  

५६. लेखापरीक्षण गराईनु पन:े प्रत्येक अ.ि. सदकएको पौष मसाधत शभत्र नगरपाशलकाले खटाएको ऄशधकार प्राप्त 

लेखापरीक्षकबाट शिद्यालयको अर्षथक कारोिारको लेखापरीक्षण गराइ प्रशतिेदन नगरपाशलकामा पेि गनुयपनेछ । 

५७. शिद्यालयको स्थान तथा भिन स्थानाधतरण गनुय पन े भएमा स्िीकृशत शलनुपनःे शिद्यालयको स्थान सानुय पने 

भएमा सानुय पने कारण, सन ेभिनमा हाल शिद्यालयमा रहकेा बालिाशलकालाइ प्रशतकुल ऄसर नपने व्यहोरा समेतको 

कशम्तमा २ मशहना ऄगािै नगरपाशलकाको सम्िशधधत िडा कायायलयमा शनिेदन ददइ िडा कायायलयबाट सबै मापदण्ड र 

भौशतक पूिायधार जाँच गरी  यस कायायशिशध बमोशजम हुने भएमा मात्र  शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा नगरपाशलका 

काययपाशलकाले शिद्यालय सानय िा थप भिन ईपयोग  गनय  स्िीकृत ददनेछ । 

 

५८. शनयशमत बठैकः पूिय प्राथशमक शिद्यालयमा सहजकतायहरु, कमयचारीहरु, शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र 

ऄशभभािकहरु बीच शनयशमत रुपमा र कशम्तमा त्रैमाशसक रुपमा बैठक ऄशनिायय गनुय पनेछ । यस दकशसमको बैठकको 

शििरण प्रगशत प्रशतिेदनमा खुलाईनु पनेछ ।  
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५९. िलु्क शलन पाईन े: शिद्यालयहरुले नगरपाशलकाबाट स्िीकृत भए ऄनुसार मात्र िुल्क शलन पाईनेछन् । िुल्क प्रस्ताि 

शिक्षा शिभागको प्रशतशनशधको ईपशस्थशतमा बसेको शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको बैठकले शनणयय गरी िैशक्षक सत्र 

िुरु हुनुभधदा २ मशहना पूिय नगरपाशलकामा पेि गनुयपनेछ । 

 

६०. दण्ड सजायः  सशमशतले ददएको प्रशतिेदन ऄनुसार छानशिन गदाय ऄनुमशत नशलइ िा ऄनुमशत शलएर पशन लापरबाही 

गरेको, बदियत गरेको िा बालमैत्री पूिायधार पूरा नभएको, धयूनतम मापदण्ड पूरा नभएको तथा प्रशतबर्द्ता पूरा 

नगरेको दशेखएमा शनशित समय तोकी काययशिशध पालना गनय शनदिेन ददन सदकने छ । यसरी शनदिेन ददइ ईपलधध 

गराएको समयसीमा शभत्र पशन सुधार नगरेमा कसरुको मात्रा हरेी १,००० दशेख २,५०० रुपैयाँ सम्मको जररिाना िा 

दताय खारेज गन ेसम्मको कारबाही हुनेछ ।  

 

६१. यस काययशिशध बमोशजम गनुय पनःे यो काययशिशध जारीभइ लागू हुन ु पूिय नगरपाशलका क्षेत्रशभत्रको ठेगाना राखी 

कानून बमोशजम ऄनुमशत प्राप्त गरी सञ्चाशलत सबै पूिय प्राथशमक शिद्यालयहरु यसै काययशिशधले तोके बमोशजम 

सञ्चाशलतहुन तीन मशहनाको समय ददआनेछ । सो समयशभत्र काययशिशध बमोशजम नभए यस पूिय प्राप्त ऄनुमशत ऄको 

िैशक्षक सत्रबाट निीकरण गररन े छैन । यस काययशिशध बमोशजम सञ्चालन गनय गराईन सब ै पूिय प्राथशमक 

शिद्यालयहरुलाइ नगरपाशलका कायायलयबाट पत्राचार गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

शिद्याथी संख्या, भनाय र कक्षा चढाईन ेव्यिस्था 

६२. शिद्याथी संख्याः  

(१) सामुदाशयक शिद्यालयको प्रत्येक कक्षामा शिद्याथी संख्या सामाधयतया चाशलस हुन ुपनेछ ।   

(२) संस्थागत शिद्यालयको प्रत्येक कक्षामा शिद्याथी संख्या सामाधयतया धयूनतम २२,ऄशधकतम ४४ र औसत ३३ हुन ु

पनेछ ।   

(३) ईपशनयम (१) िा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन शििेष  अिश्यकता शिक्षा ददने शिद्यालयको प्रत्येक 

कक्षामा रहने शिद्याथी संख्या शिक्षा सशमशतले तोके बमोशजम हुनेछ ।   

(४) कुनै कक्षामा ईपशनयम (१) मा लेशखए भधदा बढी शिद्याथी भएमा शिद्यालयले व्यिस्थापन सशमशतको ऄनुमशत शलइ 

त्यस्तो कक्षाको ऄको िगय (सके्सन) खोल्न सके्नछ ।  

(५) ईपशनयम (४) बमोशजम कक्षामा िगय खोल्न अिश्यक पूिायधारको व्यिस्था व्यिस्थापन सशमशत र शिद्यालयले 

शमलाईनु पनेछ ।  

 

६३. भनाय सम्बधधी व्यिस्थाः (१) शिद्याथीले शिद्यालयमा भनाय हुनको लाशग दहेाय बमोशजमको सक्कल प्रमाणपत्र पेि गनुय 

पनेछ :- 

(क) कक्षा नौ मा भनाय हुनको लाशग अधारभूत तहको ऄशधतम परीक्षामा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र तथा स्थानाधतरण 

प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा भनाय हुनको लाशग माध्याशमक शिक्षा परीक्षामा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र र स्थानाधतरण 

प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहके ऄधय कक्षामा भनाय हुनको लाशग शिद्यालयले शलने िार्षषक परीक्षाको लब्धाङ्क र 

स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ।  

(२) शिद्यालयले िैशक्षक सत्रको बीचमा िा िार्षषक परीक्षा ईत्तीणय नभएका शिद्याथीलाइ स्थानाधतरण प्रमाणपत्र 

शलइ अए पशन ऄध्ययनरत कक्षाभधदा माशथल्लो कक्षामा भनाय गनुय हुदँनै ।  

(३) शिद्यालयको एक तहमा भनाय भएको शिद्याथीले सोही शिद्यालयको माशथल्लो कक्षामा पुनः भनाय गनुय पने छैन ।   
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(४) शिद्याथीले पशहलो पटक शिद्यालयमा भनाय हुन अईँदा साधारणतया अफ्नो ऄशभभािक,जधमदतायको प्रमाणपत्र 

िा िडा कायायलयको शसफाररस पत्र साथमा शलइ अईनु पनेछ ।  

(५) शिद्यालयले शिद्याथी भनाय गदाय शनःिुल्क शिक्षाको प्रयोजनको लाशग ऄशभभािकको नाम, ठेगाना समेतका 

शििरण माग गरी राख्नु पनेछ । 

(६) पाँच िषय ईमेर पूरा नभएकालाइ एक कक्षामा भनाय र सोह्र बषय ईमेर पूरा नभएकालाइ माध्यशमक तह ईत्तीणय 

परीक्षामा समािेि गररने छैन । 

 

६४. शिद्यालयमा भनाय नभइ ऄध्ययन गन ेव्यशक्तको परीक्षा सम्बधधी व्यिस्था :  

(१) कायायलयले शिद्यालयमा भनाय नभइ शनजी  पमा ऄध्ययन गरेको व्यशक्तलाइ शिद्यालयले शसफाररस गरेको शनजको 

क्षमता र स्तरको अधारमा शिद्यालयबाट शलआने कक्षा अठसम्मको िार्षषक परीक्षामा सामेल हुनको लाशग भनाय 

गनय अिश्यक व्यिस्था गनय सके्नछ ।   

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम परीक्षा ददन चाहने व्यशक्तले कायायलयले तोकेको शिद्यालय र समयमा सो कायायलयल े

तोकेको िुल्क बुझाइ परीक्षा फाराम भनुय पनेछ । 

(३) ईपशनयम (१) बमोशजम परीक्षा ददन चाहन ेव्यशक्तल ेजुन कक्षाको िार्षषक परीक्षा ददन चाहकेो हो सो भधदा दइु 

कक्षा तलसम्मको शिद्यालयबाट शलआएको िार्षषक परीक्षा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 

 (४) माशथ जे सुकै लेशखएता पशन खुला िा बैकशल्पक शिद्यालयमा पढेका शिद्यार्षथको परीक्षा सम्बशधध व्यिस्था 

मधत्रालयले तोके बमोशजम हुनेछ । 

 

६५.   स्थानाधतरण प्रमाणपत्र सम्बधधी व्यिस्थाः (१) कुनै शिद्याथील ेस्थानाधतरण प्रमाणपत्र शलनु परेमा ऄशभभािकको 

शसफाररस सशहत शिद्यालय छाड्नु परेको यथाथय शििरण खुलाइ प्रधानाध्यापक समक्ष शनिेदन ददनु पनेछ ।   

(२) ईपशनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेशखएको भए तापशन कक्षा दि र बाह्रमा ऄध्ययन गन ेशिद्याथीलाइ स्थानाधतरण 

प्रमाणपत्र ददआने छैन ।  

तर दहेायका ऄिस्थामा िैशक्षकसत्र सुरु भएको दइु मशहनाशभत्र स्थानाधतरण भइ अईने शिद्यालयको 

शसफाररसमा कायायलयको सहमशत शलइ स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ददन सदकनेछ :– 

(क)  स्थानाधतरण हुने शिद्याथीको ऄशभभािक कमयचारी रहछे र शनजको ऄधयत्र सरुिा भएमा,  

(ख)  ऄशभभािकले बसाइ सराइ गरेको शसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग)  शिद्याथी शिरामी भएको कारणले सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचशलत कानून बमोशजम स्िीकृत 

शचदकत्सकल ेशसफाररस गरेमा, िा 

(घ)  ऄधय कुनै मनाशसि कारणले शिद्याथी ऄधयत्र स्थानाधतरण हुनु परेमा। 

(३) ईपशनयम (१) बमोशजम शनिेदन पनय अएमा प्रधानाध्यापकले अधारभतू तहको शिद्याथीको हकमा शनःिुल्क र 

माध्यशमक तहको शिद्याथीको हकमा शिक्षा सशमशतले तोके बमोशजमको  िुल्क शलइ सात ददनशभत्र स्थानाधतरण 

प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।   

(४) प्रधानाध्यापकले ईपशनयम (३) बमोशजमको ऄिशधशभत्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र नददएमा सम्बशधधत शिद्याथील े

शिक्षा ऄशधकृत समक्ष ईजूरी ददन सके्नछ र त्यसरी ईजूरी पनय अएमा शिक्षा ऄशधकृतले जाँचबुझ गरी स्थानाधतरण 

प्रमाणपत्र ददन ईपयुक्त दखेेमा प्रधानाध्यापकलाइ यथािीघ्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ददन अदिे ददनेछ ।  

(५) सक्कल स्थानाधतरण प्रमाणपत्र हराएमा िा नि भएमा सम्बशधधत शिद्याथी िा शनजको ऄशभभािकले प्रशतशलशपको 

लाशग त्यसको व्यहोरा खुलाइ सम्बशधधत शिद्यालयमा शनिेदन ददन सके्नछ र त्यसरी पनय अएको शनिेदन मनाशसि 

दशेखएमा प्रधानाध्यापकले शनिेदकलाइ स्थानाधतरण प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप ददनेछ ।  

(६) शिद्यालयले कुनै शिद्याथीलाइ अफूले ऄध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र 

ददने प्रधानाध्यापकलाइ काननू बमोशजम कारबाही गररनछे र त्यसरी ददएको स्थानाधतरण प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ ।  

(७) संस्थागत शिद्यालयको हकमा शिद्याथीले जुन मशहनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मशहनासम्मको 

माशसक पढाइ िुल्क र ऄधय दस्तुर सोही शिद्यालयमा बझुाईनु पनेछ । शिद्याथीले लामो शबदा (िार्षषक जाडो िा 
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गमीको शबदा) को ऄशघल्लो मशहनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र माग्न अएमा सो शबदाको िुल्क र ऄरु दस्तुर सोही 

शिद्यालयमा बुझाईनु पनेछ ।  

(८) शिद्यालयले शिद्याथीलाइ स्थानाधतरण प्रमाणपत्र दददा सो प्रमाणपत्र पाईने शिद्याथी िा शनजको ऄशभभािकको 

रीतपूियक भरपाइ गराईन ुपनेछ ।  

 

६६. स्तर िशृर्द्को लाशग भनाय हुन चाहन ेशिद्याथीलाइ भनाय गनुय पने : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर िृशर्द् गने ईद्दशे्यल े

शिद्याथी पुनः सोही शिद्यालय र कक्षामा ऄध्ययन गनय अएमा शिद्यालयले त्यस्तो शिद्याथीलाइ भनाय गनुय पनेछ । 

  

६७. िार्षषक परीक्षा नददन ेशिद्याथीलाइ कक्षा चढाईने सम्बधधी व्यिस्था : कुनै शिद्याथी शिरामी परी िा शनजको काब ू

बाशहरको पररशस्थशतको कारण शनजले िार्षषक परीक्षा ददन नसकेको सम्बधधमा शनजको ऄशभभािकले त्यसको प्रमाण 

सशहत शनिेदन ददएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बधधमा जाँचबुझ गदाय शनिेदनको व्यहोरा मनाशसि दशेखएमा 

शिद्यालयमा भएको ऄशभलखेबाट त्यस्तो शिद्याथील ेऄधय परीक्षामा राम्रो गरेको दखेेमा अिश्यकता ऄनुसार मुख्य 

मुख्य शिषयको परीक्षा शलइ सो शिद्याथीलाइ कक्षा चढाईन सके्नछ ।  

तर,   

(१)  िैशक्षकसत्र सुरु भएको एक मशहना पशछ कुनै शिद्याथीलाइ कक्षा चढाआन ेछैन ।  

(२)  कक्षा नौ र एघारमा कुनै शिद्याथीलाइ कक्षा चढाआने छैन ।  

 

६८. कक्षा चढाईन े सम्बधधी ऄधय व्यिस्थाः ऄसाधारण प्रशतभा भएका शिद्याथीलाइ प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा 

ऄध्यापन गने शिक्षकह को शसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाईन सके्नछ । 

तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाईन सदकने छैन ।  

 

६९. िैशक्षकसत्र, भनाय गने समय र काम गन े ददन : (१) शिद्यालयको िैशक्षकसत्र प्रत्येक िषयको िैिाख एक गतदेशेख 

प्रारम्भ भइ चैत्र मसाधतसम्म कायम रहनेछ ।  

(२)  ईपशनयम (१) मा जुन सुकै कुरा लेशखएको भए तापशन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैशक्षक सत्र श्रािण 

मशहनािाट सुरु हुनेछ ।  

(३) शिद्यालयले िैशक्षकसत्र सुरु भएको शमशतल ेसामाधयतया एक मशहनाशभत्र नया ँशिद्याथी भनाय शलइ सकु्न पनेछ ।   

(४) ईपशनयम (२) बमोशजमको ऄिशध नघाइ कुन ै शिद्याथी भनाय हुन अएमा शिद्यालयल े त्यस्तो शिद्याथीको 

ऄध्ययनको स्तर परीक्षण गदाय शनजले सो कक्षामा भनाय भइ िार्षषक परीक्षा ईत्तीणय गनय सके्न दशेखएमा त्यस्तो 

शिद्याथीलाइ ऄको एक मशहनासम्म भनाय गनय सदकनेछ ।  

(५) कसैले पशन िैशक्षकसत्र सरुु नभइ शिद्याथी भनाय गनुय गराईनु हुदनै ।  

तर कक्षा एकको ईमेर समूह भधदा कम ईमेर भएका बालबाशलकाको हकमा िैशक्षक सत्र प्रारम्भ हुनुभधदा ददन ३० ददन 

ऄगािै प्रारशम्भक बाल शिक्षामा भनायको कायय गनय िाधा पने छैन ।   

(६) शिद्यालयको एक िैशक्षकसत्रमा काम गने ददन कम्तीमा दइुसय बीस ददन हुनेछ ।  

(७) सामुदाशयक शिद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा ऄठार 

र शिक्षकले हप्तामा कम्तीमा छब्बीस शपररयडको कक्षा शलनु पनेछ ।  

(८) भौशतक पूिायधार पूरा गनय नसकेका शिद्यालयले तोदकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी शिद्याथी संख्याको अधारमा 

एकै ददनमा एकभधदा बढी समय (शसफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गनय सके्नछ ।  

तर कक्षा सञ्चालन गदाय अधारभूत तह िा माध्यशमक तहका कक्षाहरु एकै समय (शसफ्ट) मा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

 

 

७०. शिद्यालय शिदा सम्िधधमाः  
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(१) नेपाल सरकारले तोकेको साियजशनक शबदासंग तादाम्यता कायम हुने गरी शिक्षा ऄशधकृतले शिद्यालयमा 

साियजशनक शिदा शनधारण गनय सके्नछ । 

(२) कायायलय को शनदिेनमा एक िैशक्षकसत्रमा शहईँद े शबदा िा िषे शबदा िा दिुै गरी िढीमा पैंतालीस ददन 

शिद्यालयले शिदा ददन सके्नछ ।   

(३) व्यिस्थापन सशमशतले एक िैशक्षकसत्रमा थप पाँच ददनसम्म स्थानीय शबदा ददइ शिद्यालय शिदा गनय सके्नछ ।  

(४) यस शनयममा लेशखएदशेख बाहके ऄधय ददन शिद्यालय बधद गरेमा प्रधानाध्यापकलाइ शिभागीय कारबाही गररनेछ । 

 

पररच्छेद ९ 

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको शनयुशक्त तथा काम, कतयव्य र ऄशधकार 

७१. प्रधानाध्यापक सम्बधधी व्यिस्थाः  

 (१) सम्बशधधत तहको कशम्तमा पाँच िषय स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण ऄनुभि भएको तथा शिद्यालय व्यिस्थापन 

सशमशतले शसफाररस गरेको व्यशक्तलाइ काययपाशलकाको शनणयय िमोशजम पाँच िषयको लाशग प्रमुख प्रिासदकय 

ऄशधकृतले सामुदाशयक शिद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा शनयुशक्त गनेछ ।  

(२) ऄधय कुराहरु काननूले तोके बमोशजम हुनेछ । 

(३) ईपशनयम (१) बमोशजम प्रधानाध्यापकको पदमा शनयुशक्त हुनु पूिय शनजले ऄनुसूची–१६ बमोशजमको ढाँचामा 

शिद्यालय शिकासको प्रस्ताि शलइ सोही अधारमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतसँग पञ्चिर्षषय कायय सम्पादन करार 

सम्झौता गनुय पनेछ । 

(४) एईटै सामुदाशयक शिद्यालयमा लगातार दइु काययकाल भधदा बढी एकै व्यशक्त प्रधानाध्यापक हुन सके्न छैन ।  

(५) ईपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन दहेायको ऄिस्थामा सामुदाशयक शिद्यालयको 

प्रधानाध्यापकलाइ शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा काययपाशलकाल ेजुनसुकै बखत हटाईन सके्नछः- 

(क) शनजको अचरण खराब रहमेा, 

(ख) ऐन तथा यस काययशिशध शिपरीतको कुनै काम गरेमा,  

(ग) शनजले काययसम्पादन सम्झौता बमोशजम काम गनय नसकेमा िा शनजको काम सधतोषजनक नभएमा । 

(६)    सामुदाशयक शिद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकलाइ ईपशनयम (४) बमोशजमको अधारमा पदबाट हटाईनु पने शिक्षा 

ऄशधकृतले त्यस्तो अधार शिद्यमान भए नभएको सम्बधधमा जाँचबुझ गरी/गराइ प्रशतिेदन शलनेछ र त्यस्तो 

प्रशतिेदनबाट प्रधानाध्यापकलाइ हटाईन ु पने दशेखएमा पदबाट हटाईन प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत समक्ष राय 

सशहत पेि गनुय पनेछ ।   

(७)   ईपशनयम (६) मा जनुसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन सो ईपशनयम बमोशजम प्रधानाध्यापकलाइ पदबाट हटाईन ु

ऄशघ शनजलाइ सफाइ पेि गने मौकाबाट िशञ्चत गररने छैन ।  

(८)   बहालिाला शिक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकलाइ ईपशनयम (५) को खण्ड (क) िा (ख) बमोशजमको 

अधारमा हटाएको ऄिस्थामा शनजलाइ ऐन तथा यस काययशिशध बमोशजम शिभागीय कारबाही समेत गररनेछ । 

(९)  सामुदाशयक शिद्यालयको प्रधानाध्यापक शिदामा बसेमा िा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रधानाध्यापक ईपशस्थत नभएसम्म िा प्रधानाध्यापकको पदपूर्षत नभएसम्मका लाशग सो शिद्यालयमा काययरत 

शिक्षकहरुमध्ये माशथल्लो शे्रणीका िररष्ठ स्थायी शिक्षकले शनशमत्त प्रधानाध्यापक भइ काम गनेछ । शिक्षकको 

िररष्ठता शनधायरण गदाय दहेायका अधारमा गररनेछ :- 

(क)  सम्बशधधत तह र श्रेणीको स्थायी शनयुशक्त शमशतको अधारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को अधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सो भधदा तल्लो तह िा शे्रणीको स्थायी शनयुशक्त शमशतको 

अधारमा, 
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(ग)  खण्ड (क) र (ख) को अधारमा िररष्ठता नछुरट्टएमा सम्बशधधत तह र शे्रणीको ऄस्थायी शनयुशक्त शमशतको 

अधारमा, 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को अधारमा पशन िररष्ठता नछुरट्टएमा खण्ड  (क) को शसफाररसको योग्यताक्रमको 

अधारमा,  

 तर खुला, काययक्षमता मूल्याँकन, अधतररक िढुिा एईटै शमशतमा भए क्रमिः काययक्षमता, अधतररक प्रशतयोशगता र 

खुलाको क्रमलाइ माधयता ददआनेछ । 

(१०) यस शनयममा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन संस्थागत शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशतले यस 

काययशिशध बमोशजम योग्यता पुगेको व्यशक्तलाइ प्रधानाध्यापकको शनयुशक्त गदाय छुटै्ट प्रदक्रया शनधायरण गरी शनयुशक्त 

गनय सके्नछ ।  

(११) यस शनयममा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन यो शनयम प्रारम्भ हुँदाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक 

ईपशनयम (१) बमोशजम ऄको प्रधानाध्यापक शनयुशक्त नभएसम्म त्यस्तो पदमा कायमै रहन सके्नछ । 

 

७२. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄशधकार :-  प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछ :–  

(क) शिद्यालयमा िैशक्षक िातािरण, गुणस्तर र ऄनुिासन कायम राख्ने,  

(ख)  शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीह सँग समधिय गरी शिक्षक, कमयचारी, शिद्याथी र ऄशभभािकह  बीच 

पारस्पररक सहयोगको िातािरण शसजयना गने,  

(ग) शिद्यालयमा ऄनुिासन, सच्चररत्रता, शििता कायम गनय अिश्यक काम गने,  

(घ)  शिक्षकह सँग परामिय गरी शिद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सम्बधधी काययक्रम तयार गन ेतथा त्यस्तो काययक्रम 

बमोशजम कक्षा सञ्चालन भए नभएको शनरीक्षण गने,  

(ङ)  शिद्यालयमा सरसफाइ, ऄशतररक्त दक्रयाकलाप अददको प्रबधध गने, गराईन,े  

(च) शिद्यालयको प्रिासशनक काययको सञ्चालन तथा शनयधत्रण गने,  

(छ)  शिद्यालयमा शिद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराईने,  

(ज)  शिद्याथीलाइ स्थानाधतरण तथा ऄधय प्रमाणपत्र ददने,  

(झ) शिद्यालयमा भए गरेका महत्िपूणय काम कारबाहीको ऄशभलेख राख्ने,  

(ञ)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीले जानी जानी िा लापरिाही साथ कुनै काम गनायले शिद्यालयलाइ हानी नोक्सानी 

पनय गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी ऄसुल गने,  

(ट)  शिद्यालयले अफ्नै स्रोतमा शनयुक्त गरेका शिक्षक िा कमयचारीले पदीय शजम्मेिारी पूरा नगरेमा व्यिस्थापन 

सशमशतको शसफाररस बमोशजम ऄिकाि लगायतका ऄधय शिभागीय कारबाही गने,   

(ठ) शिक्षक र कमयचारीलाइ ददआएको सजायको ऄशभलेख राख्ने तथा त्यस्तो ऄशभलेख शिक्षा ऄशधकृत तथा 

शनरीक्षकले हनेय चाहमेा दखेाईने,  

(ड)  शिक्षक तथा कमयचारीह को अचरण र कायय सम्पादन सम्बधधी प्रशतिेदन स्थानीय कायायलय तथा 

व्यिस्थापन सशमशतमा पेि गने,  

(ढ)  शिक्षक िा कमयचारीलाइ सजाय िा पुरस्कार ददन ेसम्बधधमा व्यिस्थापन सशमशत तथा स्थानीय कायायलय मा 

शसफाररस गन,े 

(ण) कायायलय  िा सम्िशधधत शनकायबाट स्थायी शनयुशक्त एिं पदस्थापन भइ अएका शिक्षकलाइ हाशजर गराइ 

शिषय र तह ऄनुसारको कक्षा शिक्षणमा खटाईने,   
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(त) मशहनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षक तथा कमयचारीह को बैठक बोलाइ शिद्यालयको प्राशज्ञक, भौशतक र 

िैशक्षक प्रिासन सम्बधधी शिषयमा छलफल गरी त्यसको ऄशभलेख राख्ने,  

(थ) नगरपाशलकाबाट पूिय स्िीकृशत शलइ ऄशत अिश्यक भएका शिषयमा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शनणयय 

गराइ शिद्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायम गरी सो ऄनुसार पद स्िीकृशत भएका 

शिषयका शिक्षकको यस काययशिशधमा व्यिस्था भए बमोशजमको प्रदक्रया ऄपनाइ पदपूती गरी करारमा शनयुक्त 

गने र यसरी शनयुशक्त भएका शिक्षक तथा कमयचारीह को तलब सम्बधधी प्रशतिेदन पाररत गनय व्यिस्थापन 

सशमशतमा पेि गने,  

(द)  शिद्यालय भिन तथा छात्रािासको हाताशभत्र कुनै दकशसमको ऄभर व्यिहार हुन नददने,  

(ध)  शिद्यालयको प्रभािकारी सचंालनको लागी िार्षषक योजना बनाइ व्यिस्थापन सशमशतबाट पाररत गरी 

कायायधियन गन,े गराईन,े  

(न)  शिद्यालयमा ऄध्ययन, ऄध्यापन सम्बधधी माशसक, ऄधय–िार्षषक तथा िार्षषक काययक्रम बनाइ कायायधियन गन,े 

गराईन,े  

(प)  शिक्षक िा कमयचारीलाइ ताशलममा पठाईन व्यिस्थापन सशमशतबाट ऄनुमोदन गराइ शिक्षा िाखामा पठाईने,  

(फ)  शिद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गन,े 

(ब)  व्यिस्थापन सशमशतल ेददएको शनदिेन तथा अफूल ेपाएको ऄशधकार बमोशजम रकम खचय गने र अय व्ययको 

शहसाब राख्ने तथा राख्न लगाईने,  

(भ)  शिद्यालयमा सञ्चालन हुने अिशधक परीक्षा शनयशमत तथा मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराईन,े  

(म)  कुनै शिक्षकले ऄध्यापन गरेको शिषयमा लगातार तीन िषयसम्म पधर प्रशतित भधदा बढी शिद्याथी ऄसफल 

भएमा िा कुनै शिक्षकले लापरिाही िा ऄनुिासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दइु िषयसम्म तलब बृशर्द् 

रोक्का गन,े   

(य)  शिद्यालयमा शनयम बमोशजमको कक्षा शलने तथा शिक्षकलाइ शलन लगाईन,े  

(र)  स्िीकृत दरिधदीमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको तलिी प्रशतिेदन पाररत गनय नगरपाशलका कायायलयमा 

पठाईने,  

(ल)   शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीह को काम, कतयव्य तोके्न,  

(ि) कायायलय  तथा व्यिस्थापन सशमशतले ददएका शनदिेन पालन गने, गराईन,े  

(ि) शिद्यालयको िैशक्षक प्रगशत सम्बधधी शििरण तथा तथ्यांक मधत्रालयद्वारा शनधायररत ढाँचा र समय शभत्र 

शिद्यालय शनरीक्षकद्वारा प्रमाशणत गराइ स्थानीय कायायलय मा पठाईने,  

(ष)  शिद्यालयको अफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी शनयुक्त भएका शिक्षकह को कायय सम्पादन  मूल्याङ्कन 

फाराम भरी व्यिस्थापन सशमशतमा पेि गने, 

(स)  शिद्यालयमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको सम्पशत्त शििरण फाराम शनधायररत समयमा भनय लगाइ 

शिद्यालयमा दताय गरी कायायलय  माफय त शिक्षक दकताबखानामा पठाईने, 

(ह) शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, बीमा, 

सामाशजक सरुक्षाकोषको रकम सम्बशधधत शनकायमा पठाईन लगाईने, 

(क्ष)  व्यिस्थापन सशमशतबाट स्िीकृत खररद योजना ऄनसुार मालसामन तथा सेिा खररद गने । 

(त्र)   प्रधानाध्यापक स्थाशनय तह, ऄशभभािक एिं शिद्याथीप्रशत शजम्मेिार हुनेछ । यसका लाशग: 

१)  ऄशभभािक एिं शिद्याथीको शिचार सिे क्षण गन,े  
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२)  प्रचशलत मापदण्डको पालना एिं गुणस्तररय शिक्षाको लाशग शिद्यालय व्यिस्थापन सशमती र 

प्रधानाध्यापकले शिक्षा सशमशतसँग काययसम्पादन करार गरे बमोशजम प्रचशलत मापदण्डको पालना एिं 

गुणस्तररय शिक्षा प्रत्याभूत गनुयपने, 

३)  शिक्षक एिं कमयचारीलाइ  प्रधानाध्यापकप्रशत शजम्मेिार बनाईन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लाशग नगर 

काययपाशलका, शिक्षा सशमशत स्थानीय  शिक्षा ऄशधकृतले प्रचशलत कानुन बमोशजम ददएका शनदिेन 

पालना गराईन तथा ऄपेशक्षत िैशक्षक ईपलशधधका लाशग शिक्षकहरुसँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ । 

४.  शिद्यालयको भौगोशलक क्षेत्र शभत्रका टुहुरा, ऄलपत्र परेका र बेसाहारा, शििेष अिश्यकता भएका तथा 

ऄशतशिपन्नतामा परी शिद्यालय जान नसकेका िा शिद्यालय छोडकेा बालिाशलकालाइ काययपाशलका 

माफय त छात्रबृशत्त िा शििेष व्यिस्था गरी िा शनजका ऄशभभािक िा संरक्षकलाइ सघाइ 

िालिाशलकालाइ  शिद्यालयमा ल्याईन ु  प्रधानाध्यापकको शजम्मेिारी हुनेछ ।  शिद्यार्षथलाइ ऄपेशक्षत 

िैशक्षक ईपलशधध हाशसल हुन ेगरी शसकाईन ेर रटकाईने  दाशयत्ि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको हुनेछ । 

५.  शिद्यालयको प्राशज्ञक नेतृत्ि गने, निप्रिर्द्नात्मक कायय गने । 

 

७३.  सहायक प्रधानाध्यापक सम्िशधध व्यिस्थाः 

शिद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाआ सहयोग गनय शिद्यालयमा काययरत शिक्षकहरु मध्ये एकजनालाआ शिद्यालय व्यिस्थापन 

सशमशतले सहायक प्राधानाध्यापक तोक्न सके्नछ । यसरी सहायक प्राधानाध्यापक तोक्दा शिक्षकको िररष्ठतालाआ अधार 

िनाईन सके्नछ। 

 

७४.   शिद्यालयल ेअिश्यकता ऄनसुार कायायलयको स्िीकृशत शलइ तह सयंोजक शनयकु्त गनय सके्नछ । तह सयंोजकको 

काम कतयब्य र ऄशधकार तोदकए बमोशजम हुनछे । 

 

७५.    शिद्यालय सहयोगी सम्बधधी व्यिस्था : शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले स्िीकृत दरिधदीको ऄधीनमा रही 

शिद्यालय सहयोगीको धयूनतम पाररश्रशमक तोकी व्यशक्त िा संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट कायय सम्पादन 

गराईनु पनेछ । 

७६. शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतः (१) यस नगरपाशलकाशभत्रका सामदुाशयक शिद्यालयमा करारमा शिक्षक िा 
कमयचारी शनयुशक्तका लाशग शसफाररस गनय प्रत्येक शिद्यालयमा दहेाय िमोशजमको एक शिक्षक तथा कमयचारी छनौट 

सशमशत रहनेछ ; 

(क) शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष िा शनजले तोकेको सो सशमशतको सदस्य            –ऄध्यक्ष  

(ख)  शिक्षा ऄशधकृत िा प्रशतशनशध                 –सदस्य 

(ग)  सूशचकृत शििेषज्ञहरुमध्येबाट शिक्षा सशमशतको ऄध्यक्षले छानेको शिषय शििेषज्ञ दआुय जना                -सदस्य 

(घ)  प्रधानाध्यापक                        –सदस्य–सशचि 

२क) नगर क्षेत्रशभत्रका शिक्षकहरुबाट छाशनने शबषय शबिेषज्ञलाआय सुशचकृत गदाय नगरपाशलकाल े तपशसलको 

मापदण्डबाट गनेछ । 

ख) शिक्षक िा शिक्षासँग सम्बशधधत क्षेत्रमा कशम्तमा ३ िषय स्थायी सेिा गरेको हुनु पनेछ तर मशहलाको हकमा २ िषय 

लाआय माशननेछ ।  

ग) माध्यशमक तहको शििेषज्ञ हुन सम्िशधधत शिषयमा स्नातकोत्तर ईशत्तणय हुनु पनेछ भने अधारभतु तहको शििेषज्ञ हुन 

सम्िशधधत शिषयमा स्नातक ईशत्तणय हुनु पनेछ । 

घ) शििेषज्ञको सुशच प्रत्येक िषय िैशक्षक सत्रको िुरुमा ऄद्यािशधक गररनेछ । तर काययशिशध प्रारम्भ भएको १ 

मशहनाशभत्र शिषय शििेषज्ञहरुको सूशच सूशचकृत गररनेछ । 
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घ) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट गने प्रयोजनका लाशग नगरपाशलकाले शिषय शिज्ञको सूशच प्रकािन गनुयपनेछ । 

नगरपाशलकास्तरीय शिषय  शििेषज्ञहरुकको सूशच प्रकािन नभएसम्मका लाशग शिक्षा शिकास तथा समधिय 

आकाआले प्रकािन गरेको शिषय शििेषज्ञहरुको सूशचको अधारमा शिषय शििेषज्ञहरुको छनौट गररने छ । 

  (३) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतको सशचिालय सम्बशधधत शिद्यालयमा रहनेछ ।  

(४) अयोगले शिक्षक िा कमयचारी छनौट गने सम्बधधमा मापदण्ड शनधायरण िा काययशिशध जारी गरेको भए  शिक्षक 

छनौट सशमशतले त्यस्तो मापदण्ड िा काययशिशधको पालना गनुय पनेछ । 

(५) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतको बैठक सम्बधधी ऄधय काययशिशध सो सशमशत अफैले शनधायरण गरे िमोशजम 

हुनेछ । 

६) शिक्षक छनौट परीक्षा केधर सामाधयतया शिद्यालयमा िा कायायलयले तोकेको स्थानमा हुनेछ ।  

 

७७. (१) कमयचारी छनौट सशमशत :दफा ७६  बमोशजम छनौट हुने स्िीकृत संघीय दरबधदी बाहके नगरपाशलका स्तरीय 

ऄस्थाआ दरबधदी ( नगर शिक्षक) स्िीकृत भआ सो दरबधदीमा पदपुतीका लाशग दहेाय बमोशजमको शिक्षक तथा 

कमयचारी छनौट सशमशतको व्यिस्था हुनेछ । 

 क. प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत       - संयोजक 

 ख. शििेषज्ञ ह  मध्येबाट शिक्षा सशमशतका ऄध्यक्षको सल्लाहले संयोजकले तोकेको व्यशक्त १ जना   

           -सदस्य 

 ग. शिक्षा िाखा प्रमुख        -सदस्य सशचि 

 

(२) दरबधदी स्िीकृत तथा पररक्षा संचालन 

 क. शिद्याथीऄनुपात तथा अिश्यकतालाआ मध्यनजर गरी नगरपाशलका शभत्र िैशक्षक ईद्दशे्य पुरा गनय अिश्यकता 

ऄनुसार नगरसभाल ेदरबधदी तथा बजेट स्िीकृत गनेछ । सोही दरबधदी तथा बजेटका अधारमा शिषयगत तथा तहगत शिषय 

शििेषज्ञह , शिक्षा सशमशतका ऄध्यक्ष, पररक्षा सशमशतका संयोजक र यस नगरपाशलकाका ईपप्रमुखको रोहबरमा गोलाप्रथा 

द्वारा छनौट गररनेछ । शििेषज्ञ सम्बधधी ऄधय व्यिस्था प्रचशलत शनयम बमोशजम हुनछे । 

 ख. सम्बशधधत तह िा शिषयका शििेषज्ञह  बाट पररक्षा सशमशतले पररक्षा सचंालन गन े र ईत्तर पुस्तीका पररक्षण 

गराईने काम गराईनेछ तर ईक्त शििेषज्ञह ले ईत्तर पुशस्तका पररक्षण भआसके पिात गोप्य  पमा नशतजा स्पि हुने गरर 

खुलाआ ईत्तरपुशस्तका र नशतजालाआ ऄलग ऄलग खाममा शिलबधदी गरी छनौट सशमशतलाआ बुझाईनेछ । यसरी बुझाआएको 

शिलबधदी नशतजा ऄधतिायतायको नशतजा पुणय भआ सकेपशछ छनौट सशमशतको रोहबरमा खोली शलशखत पररक्षाको प्राप्ताकं र 

ऄधतिायतायको प्राप्ताकं जोडी सिैभधदा बढी ऄंक प्राप्त गनेलाआ क्रमि शनयमानुसार नशतजा साियजशनक गररनेछ । 

ग. सभाल ेस्िीकृत गरेका दरबधदी र शिद्यालयको मागका अधारमा ईत्तीणय भएका ईम्मेदिारहरु लाआ नगरपाशलकाका प्रमुख 

प्रिासकीय ऄधकृत ले शनयकु्ती ददआ सम्बशधधत शिद्यालयमा पठाईन सके्नछन । 

घ. शनयुशक्त ददआ पठाआएका शिक्षकह  ऄस्थाआका भएकाले शिद्याथीको संख्यामा घटबढ हुदँा िा ऄनुपात तल माशथ हुदँा 

शमलान गने क्रममा  ऄधय शिद्यालयमा समेत पठाईन सदकनेछ । तर संघीय सरकार र प्रदिे सरकारबाट दरबधदी थप भएमा 

थप भएका शिद्यालयह मा थप भए बमोशजम ऄस्थाआ दरबधदी क्रमि शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा काट्न िा ऄधयत्र सानय 

सदकनेछ । 

ङ.  यस काययशिशधमा ऄधयत्र जे सुकै कुरो लेखीएतापशन ऄस्थायी दरबधदी शसजयना गन,े बजेट व्यिस्थापन गने तथा ऄधय 

िैशक्षक सुधारका गशतशिशध संचालन गने ऄशधतम ऄशधकार नगरपाशलका िा काययपाशलकालाआ हुनेछ ।  

च) शििेषज्ञ सेिा शलदा स्थानीय शििेषज्ञ नभएमा शिक्षा शिकास तथा समधिय आकाआले शििेषज्ञ भशन शनकालेको सूची बाट 

शलआनेछ तर शििेषज्ञ प्राप्त नभएमा िा ऄधय शिकल्प शििेषज्ञ नभएमा शछमेकी स्थानीय तहले शनकालेको शििेषज्ञ सूची बाट 

समेत शलन सदकनेछ । 
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७८.  करारमा शिक्षक शनयुशक्त सम्बधधी व्यिस्थाः (१) स्िीकृत दरिधदीमा स्थायी शिक्षक शनयुशक्त हुन नसकी तत्काल 

करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनुय पने भएमा व्यिस्थापन सशमशतले कायायलय माफय त अयोगबाट करारमा शिक्षक शनयुशक्तको 

लाशग प्रकाशित भएको सूची माग गनुय पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम माग गरेको सूची प्राप्त भए पशछ सूचीमा रहकेा ईम्मेदिारमध्ये योग्यताक्रमका अधारमा 

व्यिस्थापन सशमशतले बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लाशग करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनय सके्नछ ।  

(३) ईपशनयम (१) बमोशजम अयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका लाशग कुनै ईम्मेदिार नरहमेा िा सूचीमा समािेि 

भएका ईम्मेदिारले शिक्षक पदमा शनयुक्त हुन शनिेदन नददएमा व्यिस्थापन सशमशतले शिक्षक छनौट सशमशतको 

शसफाररसमा बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लाशग योग्यता पुगेका कुनै व्यशक्तलाइ करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनय सके्नछ । 

(४) ईपशनयम (२) िा (३) बमोशजम करारमा शिक्षक शनयुशक्त गदाय कायायलयबाट दरिधदी ररक्त रहकेो व्यहोरा प्रमाशणत 

गराएर शिषय शमल्ने गरी मात्र करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनय सदकनेछ । 

(५) ईपशनयम (३) बमोशजम शिक्षक शनयुशक्त गनय कम्तीमा पधर ददनको म्याद सशहतको साियजशनक सूचना कशम्तमा १ 

िटा राशियस्तरको पशत्रका लगाएत सम्भाव्य सिै माध्यमिाट प्रकािन गनुयका साथै नगरपाशलका, िडा कायायलय र 

सम्बशधधत शिद्यालय समेतमा त्यस्तो सूचना टाँस्नु पनेछ । 

(६) ईपशनयम (३) बमोशजम शिक्षक पदमा शनयुक्त हुन शनिेदन ददने ईम्मेदिारले अफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र र ऄध्यापन ऄनुमशत पत्र शनिेदन साथ पेि गनुय पनेछ ।  

(७) शिद्यालयले यस शनयम बमोशजम करारमा शिक्षक शनयुक्त गरेको जानकारी कायायलयलाइ ददनु पनेछ र कायायलयल े

सोको ऄशभलेख राखेको प्रमाण शिद्यालयलाइ ददनु पनेछ ।  

(८) ईपशनयम (२) िा (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापशन करारमा शिक्षक शनयुशक्त भएको एक िैशक्षक सत्र सम्म 

पशन ररक्त पदमा स्थायी पद पुती नभएमा स्थायी पद पुती नभएसम्मका लाशग एक पटकमा एक िषयमा नबढाइ 

व्यिस्थापन सशमशतले करारको म्याद थप गनय सके्न छ ।  
(९) ईपशनयम (८) बमोशजम करार गररएको जानकारी शिद्यालयले कायायलयलाइ ददन ुपनेछ ।  

(१०) यस शनयम िमोशजमको प्रदक्रया नपुयाइ शिक्षक शनयुशक्त गरेमा त्यस्तो शनयुशक्त बदर गरी सम्बशधधत 

प्रधानाध्यापकलाइ शिभागीय कारबाही गररनेछ।  

 

७९. दरबधदी नभएको पदमा शिक्षक िा कमयचारी शनयुशक्त िा सरुिा गनय नहुनःे  

(१) शिक्षक िा कमयचारीलाइ दरबधदी ररक्त नरहकेो िा दरिधदी नभएको शिद्यालयमा शनयुशक्त िा सरुिा गनुय हुदँनै ।   

(२) ऄनुसूची–२ मा ईशल्लशखत शिषयको शिक्षक नरहकेो शिद्यालयमा ऄको शिषयको शिक्षक शनयुशक्त िा सरुिा गनुय हुदँनै 

।  

(३) ईपशनयम (१) िा (२) शिपरीत कसैले कुनै शिक्षक िा कमयचारी शनयशुक्त िा सरुिा गरेमा त्यस्तो शिक्षक िा 

कमयचारीको लाशग तलब भत्ता बापत खचय भएको रकम त्यसरी शनयशुक्त िा सरुिा गने ऄशधकारीबाट ऄसुल ईपर गरी 

त्यस्तो ऄशधकारीलाइ शिभागीय कारबाही गररनेछ  ।  

 

८०.  सरुिा सम्बधधी व्यिस्था : (१) मेलौली नगरपाशलका शभत्र एक शिद्यालयिाट ऄको शिद्यालयमा तह तथा शिषय 

शमल्ने दरबधदीमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतल ेसरुिा गनय सके्नछ ।  

(२)  स्थायी शिक्षक तथा कमयचारीको मात्र सरुिा गररनेछ । 

(३)  सामाधयतया शिक्षकको सरुिा प्रत्येक िैशक्षक सत्रको पशहलो मशहनामा मात्र गररनेछ ।   

(४)  एक पटक सरुिा भएको शिक्षकलाइ सरुिा भएको शिद्यालयमा कशम्तमा चार िषय सेिा पूरा नगरी ऄधयत्र 

 सरुिा गररनेछैन । 

  तर  कुन ै शिद्यालयमा काययरत शिक्षक ऄसक्त भइ सो स्थानमा शनजको ईपचार हुन नसके्न व्यहोरा नेपाल 

 सरकारले तोकेको मेशडकल बोडय िा स्िीकृत शचदकत्सकले शसफाररस गरेमा िा शििेष पररशस्थशत परेको 

 खण्डमा शनजलाइ जुनसकैु िखत पशन सरुिा गनय सदकनेछ ।  

(५)  शिक्षक सरुिा गदाय शिक्षकको तह र ऄध्यापन गने शिषय शमलाईनु पनेछ । 

(६)  शिक्षकलाइ सरुिा गदाय दहेाय बमोशजमको मापदण्डका अधारमा गनुय पनेछ :-  
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(क)  एईटा शिद्यालयमा अिश्यकता भधदा बढी एकै शिषयका शिक्षक भएमा,  

(ख)  दरिधदी शमलान गने क्रममा तोदकएको मापदण्ड भधदा बढी शिक्षक भएमा,  

(ग)  ईपशनयम (४) को प्रशतबधधात्मक िाक्यांिमा लेशखए बमोशजमको ऄिस्था भएमा, 

(घ)  शिपद्का कारणबाट शिद्यालय र शिद्यालय रहकेो समुदाय नै ऄधयत्र स्थानाधतरण गनुय पने ऄिस्थामा 

नगरपाशलकाको शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतले शसफाररस गरेमा,  

(च)  नैशतक अचरण तथा शनजको व्यशक्तगत ऄनुिासन लगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकलाइ सो शिद्यालयमा 

राशखरहदँा शिद्यालयको िैशक्षक िातािरण खलिशलएको िा खलिशलन सके्न ब्यहोरा शिद्यालय व्यिस्थापन 

सशमशतबाट शनणयय भइ अएमा,  

(छ)  कुनै शिक्षकले ईत्कृि नशतजा ल्याईन सफल रहकेो िा शििेषज्ञता सेिा प्रिाह गरेको ऄिस्थामा ईक्त सेिालाइ 

ऄधय शिद्यालयमा ईपयोग गनय अिश्यक दशेखएमा, 

(ज)  पशत पशत्न दिुै शिक्षक रहकेो ऄिस्था भए सकभर एकै िडा शभत्र पने शिद्यालयमा सरुिा गनुय परेमा, 

(झ)  तह ऄनसुार स्थायी शिक्षकलाआय  प्रधानाध्यपाक बनाईन दरिधदी शमलान गने ऄिस्था भएमा, 

(ञ)  शिक्षक सरुिा सम्बशधधको ऄधय मापदण्ड काययपाशलकाले तोके िमोशजम हुनेछ । 

(७)  दरिधदी शमलानको क्रममा राहत, ऄस्थायी र स्थायी शिक्षकको कोटा तथा दरिधदी साटफेर गरी सरुिा गनय 

सदकने छ । सो काययका लाशग दरिधदी शमलान सम्बशधध काययशिशध बनाईन सदकनेछ । 

(८)  स्थायी शनयुशक्त भएको एक िषय नपुगेको शिक्षक र ऄशनिायय ऄिकाि हुन एक िषय िा सो भधदा कम ऄिशध 

बाँकी रहकेो शिक्षकलाइ एक शिद्यालयबाट ऄको शिद्यालयमा सरुिा गररने छैन । 

(९)  ईपशनयम (७) बमोशजम सरुिा गदाय साधारणतया ऄपाङ्गता भएका शिक्षक र मशहलालाइ पायक पने  

  स्थानमा सरुिा गररनेछ ।  

(१०)  शिक्षक सरुिा गदाय लामो ऄिशध एकै शिद्यालयमा िसेकालाइ पशहलो प्राथशमकता ददआनेछ ।  

(११)   सरुिा भएको एक्काआस ददनशभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बशधधत शिक्षक िा कमयचारीलाइ ऄनुसूची–१७  

बमोशजमको ढाँचामा रमाना पत्र ददइ सोको जानकारी सम्बशधधत शिद्यालय र कायायलयलाइ समेत ददनु पनेछ । 

 

८१.  ऄधतर स्थानीय तह/ऄधतर शजल्ला शिक्षक सरुिा सहमती सम्बधधी व्यिस्थाः  

(१)  शनयम ८० िमोशजम मेलौली नगरपाशलका शभत्र एक शिद्यालयबाट ऄको शिद्यालयमा तथा ऄधतर स्थानीय 

तह/ऄधतर शजल्ला  सरुिा हुन चाहन े शिक्षकले सरुिाको लाशग ऄनुसचूी–१८ बमोशजमको ढाँचामा प्रमुख 

प्रिासकीय ऄशधकृत समक्ष शनिेदन ददनु पनेछ ।  

(२)  यस शनयमको प्रयोजनको लाशग कायायलय ल ेप्रत्येक मशहनामा ररक्त रहकेा शिक्षकहरुको पद संख्या यदकन गरी 

प्रदिेको सामाशजक शिकास मधत्रालयमा पठाईनु पनेछ ।  

(३)  ईपशनयम (१) बमोशजम ऄधतरस्थानीय तह/शजल्लाधतर सरुिाको लाशग शनिेदन ददन ेशिक्षकलाइ सरुिा भइ 

जान चाहकेो शिद्यालय र सम्बशधधत नगरपाशलका/नगरपाशलकाको कायायलय तथा अफू सेिारत शिद्यालय र 

सम्बशधधत नगरपाशलका/नगरपाशलका कायायलयको सरुिा सहमशतको शसफाररस अिश्यक पनेछ ।   

तर यस काययशिशधमा सरुिा गने मापदण्ड शिपररत हुने गरी सरुिा सहमती ददआने छैन ।    

(४)  ईपशनयम (३) बमोशजमको शिक्षकको सरुिा सम्बशधधत शिक्षा शिकास तथा समधिय आकाआयले गनेछ । 
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पररच्छेद– १० 

छात्रिशृत्त तथा शनःिलु्क शिक्षा सम्बधधी व्यिस्था 

८२.  छात्रिशृत्तको व्यिस्था गनुयपन े: (१) संस्थागत शिद्यालयले दहेाय बमोशजमका शिपन्न एिं शसमाधतकृत शिद्याथीलाइ 

छात्रिृशत्त ईपलब्ध गराईनु पनेछ । यसरी छात्रिृशत प्रदान गदाय कम्तीमा ५० प्रशतित छात्रा ऄशनिायय रुपमा समाबेि 

गनुयपनेछ : 

(क)  शिद्याथीको पररिारको कुनै पशन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र अय–अजयनको व्यिस्था नभइ जीिन 

शनिायह गनय धयूनतम अिश्यक पने अम्दानी नभइ ऄशनिायय शिक्षाको लाशग अिश्यक पने पाठ्यपुस्तक तथा 

कापी कलम जस्ता स्टेिनरी ईपलब्ध गराईन नसके्न ऄिस्थामा रहकेो,  

(ख)  भूशम सम्बधधी ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गािालाको हशैसयतले राख्न पाईने ऄशधकतम हदिधदीको तराइ तथा 

ईपत्यका, पहाडी र शहमाली क्षेत्रमा क्रमिः पाँच, दि र पधर प्रशतित भधदा कम खेती योग्य जग्गा रहकेो, िा  

(ग)   राशिय योजना अयोगबाट पररभाशषत भए बमोशजम शनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो भधदा कम अम्दानी 

 भएको । 

(घ)  ऄपाङ्गता भएका िालिाशलका 

(आ)  ऄशभभािकशिशहन, ऄसहाय, ऄनाथ, ऄशभभािक ऄपांग भएका बालबाशलका  

२)  ईपशनयम (१) बमोशजम छात्रिृशत्त ईपलधध गराईन ुऄशघ शिद्यालयल ेत्यस्तो छात्रिृशत्तको लाशग शनिेदन ददन 

शिद्यालयमा सूचना प्रकािन गनुय पनेछ । 

 

८३. नामािली साबयजशनक गनुयपन े: (१)शनयम ८२ बमोशजम छात्रिृशत ईपलब्ध गराआएका शबद्याथीहरुको नाम, थर, कक्षा 

तथा शनजको बाबु अमाको नाम, थर ितन सशहतको शििरण शिद्यालयले शिद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी र 

शिद्यालयको िेभसाइट भएमा त्यसमा राखी साियजशनक गनुय पनेछ र त्यस्तो शििरण नगरपाशलका कायायलयमा पठाईन ु

पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमको शििरण हनेय चाहने व्यशक्तलाइ शिद्यालयले त्यस्तो शििरण शनःिुल्क  हनेय ददनु पनेछ ।  

 

८४. बालबाशलकालाइ ऄशनिायय रुपमा शिद्यालयमा पठाईनु पने :  

(१)  सबै ऄशभभािकले पाँच िषय पुरा भएका बालबाशलकालाइ अधारभुत शिक्षाका लाशग ऄशनिायय रुपमा 

शिद्यालय पठाईनु पनेछ । 

(२)  ईपशनयम (१) बमोशजम अफ्नो क्षेत्रशभत्रका बालबाशलकालाइ शिद्यालय पठाए नपठाएको सम्बधधमा 

सम्बशधधत शिक्षा सशमशत, शिक्षा ऄशधकृत तथा सामुदाशयक शिद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीले ऄनुगमन 

तथा शनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(३)  कुनै ऄशभभािकल े ईपशनयम (१) बमोशजम बालबाशलकालाइ शिद्यालयमा पठाएको नदशेखएमा त्यस्तो 

ऄशभभािकलाइ सम्झाइ बुझाइ, शििेष सहयोग तथा पे्रररत गरी त्यस्ता बालबाशलकालाइ शिद्यालयमा पठाईन 

लगाईनु पनेछ । 

(४)  ईपशनयम ३ िमोशजम सम्झाइ बुझाइ गदाय समेत बालबाशलकालाइ शिद्यालय नपठाईने ऄशभभािकलाइ 

स्थानीय तहिाट ईपलब्ध गराईने सेिा सुशिधािाट िशञ्चत गनय सदकनेछ । तर स्थानीय तहिाट ईपलब्ध 

गराईने सेिा सुशिधािाट िशञ्चत गनुय पूिय सफाइको मौका ददनु पनेछ । 

(५)  यस शनयम बमोशजम शिद्यालयमा भनाय भएका शिद्याथीलाइ शिद्यालयले शनःिुल्क ऄध्ययन गराईनु पनेछ । 

(६)  शिद्यालय जाने ईमेर समूहका िालिाशलकालाइ ऄशनिायय रुपमा शिद्यालय भनाय ऄशभयान तथा काययक्रम 

तजुयमा गरी लागु गन ेदाशयत्ि शिक्षा सशमशतको हुनेछ । 

 

८५.  शिद्याथी भनाय ऄशभयान: (१) संशघय सरकारल ेघोषणा गरे बमोशजम शिधाथी भनाय ऄशभयान संचालन गनुय पनछे । 

शिद्याथी भनाय ऄशभयान संचालन गनय शनम्न शतन सदस्यीय  सशमशत गठन गररनेछ । 
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 संयोजक : शि.व्य. स.को ऄध्यक्ष िा प्रशतशनशध  

 सदस्य: प्र. ऄ. िा प्रशतशनशध 

 सदस्य : िडा ऄध्यक्ष िा प्रशतशनशध 

(२)भनाय ऄशभयानमा शनयशमत कक्षा ऄिरुर्द् गनय पाआने छैन ।भनाय ऄशभयान संगसंगै शिद्यालयमा पठनपाठन भएको 

सुशनशच्चत्त गनुय प्र.ऄ.को कतयब्य हुनेछ । 

पररच्छेद–११ 

शबदा तथा काज सम्बधधी व्यिस्था 

८६.  शिक्षक तथा शिद्यालय कमयचारील ेपाईन ेशिदा सम्बशधध व्यिस्था सघंीय काननु बमोशजम हुनछे । 

८७.  शिक्षक तथा कमयचारीले पाईने शबदाः (१) शिक्षक तथा कमयचारीले दहेाय बमोशजमका शबदाह  पाईनेछः 

 क) भैपरी शबदा: िषयभररमा छ ददन,  

 ख) पिय शबदा: िषयभररमा छ ददन,  

 ग) शबरामी शबदा: िषयभररमा बाह्र ददन,   

 घ) प्रसूती शबदा प्रसूतीको ऄशघ िा पशछ गरी ऄधठानब्बे ददन,   

 ङ) प्रसूती स्याहार शबदा पधर ददन,   

 च) दकररया शबदा पधर ददन,   

 छ) ऄसाधारण शबदा एक पटकमा एक िषयमा नबढाइ नोकरीको जम्मा ऄिशधमा बढीमा तीन िषय,  

 ज) ऄध्ययन शबदा शिक्षकको सेिाको सम्पुणय  ऄिशधमा एकै पटक िा पटक पटक गरी बढीमा तीन िषय, 

 झ) बेतलिी शबदा बढीमा पाँच िषय । 

 २) भैपरी अईने शबदा र पिय शबदा अधा ददन पशन शलन सदकनेछ । यस्तो शबदा सशञ्चत हुने छैन ।   

३) शिक्षक तथा कमयचारील ेशबरामी शबदा सशञ्चत गनय सके्नछ । शिक्षक तथा कमयचारील ेप्रत्येक िषय त्यस्तो शबदा शिक्षा 

ऄशधकृतबाट प्रमाशणत गराइ राख्नु पनेछ । कुन ैव्यहोराले शिक्षक तथा कमयचारी सेिाबाट ऄिकाि भएमा 

शनजको सशञ्चत शबरामी शबदा बापत शनजको पदाशधकार रहकेो पदमा खाआपाइ अएको तलब स्केलको दरल े

हुन अईने रकम शनजले एकमुि पाईनेछ ।  

४) कुनै ठूलो िा कडा रोग लागी ईपचार गनय शबरामी शबदाबाट नपुग हुने भएमा स्िीकृत शचदकत्सकको प्रमाणपत्र पेि 

गरी शिक्षक तथा कमयचारीले पशछ पाईने शिरामी शबदाबाट कट्टा हुने गरी बाह्र ददनसम्म थप शबरामी शबदा 

पेश्कीको  पमा त्यस्तो शबरामी भएको बखत शलन सके्नछ । यसरी पेश्की शबदा शलएको शिक्षक िा कमयचारीको 

मृत्यु हुन गएमा त्यस्तो पेश्की शलएको शबदा स्ितः शमनाहा हुनेछ ।  

५) सशञ्चत शबरामी शबदाको रकम शलन नपाईँद ैशिक्षक िा कमयचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सशञ्चत शिरामी शबदाको 

रकम शनजल ेआच्छाएको िा नशजकको हकिालाल ेएकमुि पाईनेछ ।  

६)  कुनै पुरुष शिक्षक िा कमयचारीको पत्नी प्रसूती हुने भएमा त्यस्तो शिक्षक िा कमयचारीले प्रसूतीको ऄशघ िा पशछ 

गरी पधर ददन प्रसूती स्याहार शबदा पाईनेछ । प्रसूती स्याहार शबदा बसेको शिक्षक िा कमयचारीले पूरा तलब 

पाईनेछ र यस्तो शबदा सेिा ऄिशध भरमा दइु पटकमात्र शलन पाआनेछ ।  

७)  प्रसूती शबदा पाएको शिक्षक िा कमयचारील े बढीमा दइुिटा बच्चाको लाशग जनही एकमुि पाँचहजार रुपैया ँ

 पाईनेछ । 

८)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीले कुल धमय ऄनुसार अफै दकररया बस्नु परेमा िा त्यस्तो शिक्षक िा कमयचारीको िािु 

अमा, िाजे िज्यै, छोरा छोरी िा शििाशहत मशहला शिक्षक िा कमयचारीको सासु ससुराको मृत्यु भएमा िा 

पुरुष शिक्षकको हकमा शनजको पत्नीको तथा मशहलाको हकमा पशतको मृत्य ुभएमा दकररया शबदा पाईनेछ । 

मशहला शिक्षक िा कमयचारीको पशतल ेदकररया बस्न ुपरेमा त्यस्तो मशहला शिक्षक िा कमयचारीले पशन दकररया 

शबदा पाईनेछ । 

९)  यस शनयम बमोशजम दकररया शबदा शलने शिक्षक िा कमयचारीले शिद्यालयमा हाशजर भएको पधर ददन शभत्र मतृ 

 व्यशक्तको मृत्यु दतायको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यशक्तसँगको नाता दशेखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र 
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र प्रमाण पेि नगने शिक्षक िा कमयचारीले त्यस्तो ऄिशधको लाशग पाएको रकम शनजले पाईने तलब रकमबाट 

कट्टा गररनेछ  । 

१०)  शबरामी परेको ऄिस्थामा बाहके घटीमा पाँच िषय स्थायी सेिा ऄिशध नपुगेको शिक्षक िा कमयचारील े

ऄसाधारण शबदा पाईन सके्न छैन ।  

११)  स्थायी सेिा पाँच िषय पुगेको शिक्षकलाइ शनजले ऄध्यापन गने शिषयमा एकतह माशथको ईच्च ऄध्ययनका लाशग 

तलब सशहतको ऄध्ययन शबदा ददन सदकनेछ । 

१२)  ईच्च ऄध्ययनका लाशग शबदा स्िीकृत गदाय शिक्षा सशमशतले प्रत्येक िैशक्षक सत्रमा अधारभूत तहको पशहलो र 

दोस्रो तहका लाशग एक एक जना र माध्यशमक तहका लाशग एक जनाको ऄध्ययन शबदा स्िीकृत गनयसके्नछ ।  

१३)  ऄध्ययन शबदा दददा दहेायको प्रदक्रया ऄबलम्बन गररनेछः– 

 क)  ऄध्ययन शबदा स्िीकृशतका लाशग नगरपाशलकामा साियजशनक रुपमा सूचना गरी आच्छुक शिक्षकको 

शनिेदन अह्िान गन,े  

ख)  शनिेदन ददने शिक्षकल े अफ्नो प्रशतबर्द्ता पत्र, ऄध्ययनपशछको अफ्नो शिक्षण शसकाआको योजना र 

व्यिस्थापन सशमशतको शसफाररस पेि गनुय पनेछ । त्यसरी पेि भएका प्रस्तािका अधारमा मनोनयनका लाशग 

नाम छनौट गरी सचूना प्रकािन गने,  

ग)  खण्ड (ख) बमोशजम मनोनयनका लाशग छनौट भएका शिक्षकको नामािली ईपर ईजूरी गने ऄिसर प्रदान 

गररने छ । ईजूरीकतायको ईजरूीका अधारमा ऄशधतम नामािली प्रकािन गरी ऄध्ययनका लाशग ऄशधतम नाम 

छनौट गने,  

घ)  ऄशधतम नाम छनौटमा परेका शिक्षकलाइ किुशलयत गराइ ऄध्ययनको ऄिशधका लाशग ऄध्ययन शबदा स्िीकृत 

गररनेछ । यसरी ऄध्ययन शबदा स्िीकृत भएका शिक्षकले प्रत्येक सेमेिर िा िार्षषक परीक्षाको नशतजा 

सशहतको प्रशतिेदन नगरपाशलका कायायलयमा पेि गनुय पने,  

ङ)  ऄध्ययन शबदा पाएका शिक्षकले अफूले कबुशलयत गरे ऄनुसारको प्रशतिेदन नगरपाशलका कायायलयमा 

बुझाईनु पनेछ । ऄध्ययनमा सधतोषजनक प्रगशत नगने शिक्षकको शबदा स्िीकृत भएको ऄिशध समाप्त नहुदँ ैरद्द 

गनय सदकनेछ । 

च)  शबदा रद्द भएमा त्यस्ता शिक्षकबाट ऄध्ययन ऄिशधभर पाएको तलब ऄसुल गररने छ । 

१४)  बेतलिी शबदा दहेायका ऄिस्थामा ददआनेछः – 

 क) कुनै शिक्षक िा कमयचारीको पशत िा पत्नी शिदिे शस्थत नेपाली राजदतूािास िा शनयोगमा खरटइ गएको 

प्रमाण सशहत त्यस्तो शिक्षकले बेतलिी शबदा माग गरेमा एकै पटक िा पटक पटक गरी नोकरी ऄिशधभर 

पाँच िषयसम्म,  

ख) कुनै शिक्षक मुटु, मृगौला, क्याधसर जस्ता कडा रोगका कारण लामो ईपचारमा बस्न ुपने भए िा मुलुकशभत्र िा 

बाशहर गइ ईपचार गराईनु पनै भशन मेशडकल बोडयबाट शसफाररस भएमा काययपाशलकाले एक पटकमा एक 

िषय र नोकरी ऄिशधभरमा बढीमा तीन िषयसम्म ददन सके्नछ ।    

 १५)  बेतलिी शबदाको ऄिशध शनजको सेिा ऄिशधमा गणना गररने छैन ।  

१६)  भैपरर अईने शबदा, पिय शबदा, शबरामी शबदा, दकररया शबदा, प्रसूती शबदा, प्रसूशत स्याहार शिदा बस्ने शिक्षक 

 तथा कमयचारीले पूरा तलब पाईनेछ ।  

 १७)  ऄसाधारण र बेतलबी शबदामा बसेको शिक्षक िा कमयचारीले तलब पाईने छैन ।  

१८)  यस शनयम बमोशजमको ऄसाधारण शबदा, ऄध्ययन शबदा र िेतलिी शबदा बाहकेका ऄधय शबदाहरु ऄस्थायी 

 शिक्षक र राहत शिक्षकले समेत पाईनेछन् ।    

 

८८.  शबदा ददन ेऄशधकारीः (१) प्रधानाध्यापकको शबदा व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षले र शिक्षक िा कमयचारीको शबदा 

प्रधानाध्यापकले स्िीकृत गनछे ।     



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

38 
 

तर, एक पटकमा तीन ददनमा नबढाइ पिय िा भैपरी अईने शबदा प्रधानाध्यापक अफैले शलन सके्नछ । सो भधदा बढी 

पिय िा भैपरी अईने शबदा शलनु परेमा प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षलाइ जानकारी ददन ुपनेछ ।  

२) ईपशनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेशखएको भए तापशन शिक्षक िा कमयचारीको ऄसाधारण शबदा, बेतलिी शबदा र 

ऄध्ययन शबदा व्यिस्थापन सशमशत र शिक्षा ऄशधकृतको शसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतले स्िीकृत गनेछ ।     

 

८९.  शबदा नशलएको ददन सेिा ऄिशधमा गणना नहुनःे शिक्षक िा कमयचारील े शबदा नशलइ शिद्यालयमा ऄनुपशस्थत 

भएको ददन शनजको सेिा ऄिशधमा गणना हुने छैन ।  

 

९०.  शबदा सहुशलयत मात्र हुनःे शबदा ऄशधकारको कुरा नभएर सहुशलयत मात्र हुनेछ ।  

 

९१.  काज तथा दशैनक भ्रमण भत्ताः (१) शिद्यालय िा ऄध्यापन सम्बधधी कामको लाशग नगर काययपाशलकाको 

अदिेानुसार कुनै सभा, सम्मेलन िा सेशमनारमा खरटन ेशिक्षक िा कमयचारीले सोही अदिेमा तोकेको ऄिशधसम्मको 

लाशग काज पाईने छ । ईक्त ऄिशधमा शनयमानुसारको दशैनक भ्रमण भत्ता पाईनेछ । 

२) शिद्यालयको कामको लाशग शिक्षक िा कमयचारील े प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सशमशतको 

ऄध्यक्षको शलशखत ऄनुमशत शलइ बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सके्नछ ।  

३) सरुिा भएको शिक्षक िा कमयचारीलाइ सरुिा भएको शिद्यालयमा हाशजर हुन जादँा तोदकएको दरमा दशैनक तथा 

भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना ददने शिद्यालयल ेअफ्न ैकोषबाट ददनु पनेछ ।  

तर अफ्नो स्िेच्छाले सरुिा भइ जाने शिक्षक िा कमयचारीले यस ईपशनयम बमोशजम दशैनक तथा भ्रमण भत्ता बापतको 

रकम पाईने छैन ।  

 

९२. यस पररच्छेदको व्यिस्था लाग ू नहुनःे यस पररच्छेदमा ऄधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन संस्थागत 

शिद्यालयको शिक्षक र अफ्नै स्रोतबाट व्यहोन े गरी सामुदाशयक शिद्यालयमा शनयकु्त शिक्षकको सम्बधधमा यस 

पररच्छेदको व्यिस्था लागू हुने छैन । त्यस्ता शिक्षकले शिद्यालयद्वारा तोके बमोशजम शबदाको सुशिधा पाईने छन् । 

९३.  शिक्षक तथा शिद्यालय कमायचारी सजाय सम्बधधी व्यिस्था सघंीय काननुल ेव्यिस्था गरे िमोशजम हुनछे । 

 

पररच्छेद- १२ 

शिद्यालयको शचधह, नामाकरण तथा ऄधय व्यिस्था 

९४.  शिद्यालयको शचधहः शिद्यालयको शचधह षट्कोणको हुनेछ । शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले शनणयय गरी सो 

षट्कोणको बीचमा अफ्नो शिद्यालयको छुटै्ट शचधह राख्न सके्नछ । 

 

९५.  शिद्यालयको नामाकरण :  

(१) समाज तथा रािकै लाशग ईल्लेखनीय योगदान गने िा ऐशतहाशसक व्यशक्त, दिेी दिेता, तीथयस्थल िा प्राकृशतक 

सम्पदा अददको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी शिद्यालयको नामाकरण गनुयपनेछ । 

२) कुन ै संस्थागत शिद्यालयले अफ्नो नाममा पशधलक, िधद जोड्न चाहमेा कशम्तमा एक शतहाइ शिद्याथी पूणय 

छात्रबशृत्तमा ऄध्ययनरत रहकेो हुनुपनछे, कुन ैसंस्थागत शिद्यालयले अफ्नो नाममा नेिनल िधद जोड्न चाहमेा 

नेपालको कम्तीमा २५ शजल्लाका  शिद्याथी ऄध्ययनरत रहकेो हुनुपनेछ र तर कुन ैसंस्थागत शिद्यालयल ेअफ्नो 

नाममा आधटरनेिनल िधद जोड्न चाहमेा कशम्तमा एक शतहाइ संख्यामा शिदशेि शिद्याथी हुनुपनेछ । शिद्यालयको 

नामको ऄधतमा शिद्यालय, स्कुल, िा  पाठिाला िधद जोशडएको हुनुपनेछ । 

 (३) प्राशिशधक शिक्षा सञ्चालन गनय ऄनुमशत पाएको सामुदाशयक शिद्यालयले अ-अफ्नो शिद्यालयको नामको पछाशड 

कोिकमा प्राशिशधक शिक्षा सञ्चालन गनय ऄनुमशत प्राप्त शिद्यालय भनी थप गनय सके्नछ । 
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(४) नयाँ खोशलन ेशिद्यालयको नामाकरण अफ्नो नामबाट गनय चाहन ेव्यशक्तले दहेाय बमोशजमको रकममा नघट्न ेगरी 

नगरपाशलकाल ेतोदकददएको रकम बरािरको नगद, घर िा जग्गा शिद्यालयको नामाकरण गने प्रयोजनको लाशग 

भनी एकमुि शिद्यालयलाइ सहयोग गरेमा सो शिद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यशक्तको नामबाट 

सञ्चालन गनय सदकनेछ : 

(क) माध्यशमक शिद्यालयको लाशग पचास लाख  पैयाँ िा सो मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,   

(ख) अधारभूत शिद्यालयका लाशग पैंतीस लाख  पैयाँ िा सो मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,  

(५) पशहल्यै नामाकरण भइसकेको शिद्यालयको नामसँग जोडरे शिद्यालयको नामाकरण गनय चाहने व्यशक्तले ईपशनयम 

(३) िा (४) बमोशजमको रकम िा सो बराबरको घर िा जग्गा शिद्यालयलाइ सहयोग गरी पशहलेको नाम पछाशड 

अफूले प्रस्ताि गरेको नाम जोड्न सके्नछ । 

(६) एईटै पररिार िा छुट्टाछुटै्ट पररिारका एकभधदा बढी व्यशक्तले ईपशनयम (३) िा (४) बमोशजमको रकम िा घर िा 

जग्गा शिद्यालयलाइ प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यशक्तह को शनणययबाट बढीमा दइुजनासम्मको नामबाट शिद्यालयको 

नामाकरण गनय र ऄधय व्यशक्तको नाम शिद्यालयमा दशेखन ेगरी राख्न सदकनेछ ।  

(७) ईपशनयम (३), (४) र (५) मा जुनसकैु कुरा लेशखएको भए तापशन कुन ैव्यशक्त, स्मारक िा ऐशतहाशसक चीजिस्तुको 

नामबाट शिद्यालयको नामाकरण भएको शिद्यालयलाइ कसैले जशतसकैु रकम िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पशन 

त्यस्तो शिद्यालयको नामाकरण पररितयन गररन ेछैन ।  

तर त्यस्तो शिद्यालयलाइ कुनै व्यशक्तले कक्षा कोठा थप गनय, पुस्तकालय भिन िा छात्रािास शनमायण गनय रकम 

सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा िा भिनमा सो रकम प्रदान गने व्यशक्तको नामबाट नामाकरण गनय सदकनेछ ।  

(८) यस शनयम बमोशजम शिद्यालयको नामाकरण शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत, िडा सशमशत र शिक्षा सशमशतको 

शसफाररसमा नगरसभाल ेगनछे ।  

 

९६. राशिय गान गाईनु पन े:  शिद्यालय खुलेको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र शिशभन्न समारोहमा राशिय गान गाईन ुपनछे ।  

९७.  झण्डोत्तोलन गनुय पन े:शिद्यालयमा मनाआने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा राशिय झण्डोत्तोलन गनुय  पनेछ ।  

९८.  शिद्याथीको पोिाक : सामाधयतया शिद्यालयको पोसाक गाढा शनलो रंगको प्याधट, गाढा शनलो रंगको स्िेटर र 

अकासे शनलो रंगको सटय हुनछे । तर संस्थागत िा सामुदाशयक शिद्यालयल ेपोसाक पररितयन गनय चाहमेा कायायलयको 

स्िीकृशत शलइ पररितयन गनय सके्नछ । त्यसरी पररिर्षतत पोसाक एकै दकशसमको, कम खर्षचलो, साधारण, राशियता 

झल्काईने र हािापानी सहुाईँदो हुनुपनेछ । शिद्यालयले पोिाक खररद गने स्थान िा पसल तोक्न पाईने छैन । 

पररच्छेद–१३ 

शिद्यालयको सम्पशत्त संरक्षण सम्बधधी व्यिस्था 

९९.  शिद्यालयको सम्पशत्तको सरुक्षा : (१) शिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पशत्तको सुरक्षा गने प्रमुख दाशयत्ि व्यिस्थापन 

सशमशत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(२) सामुदाशयक शिद्यालयको नाममा रहकेो ईपशनयम १ िमोशजमको सम्पशत्तको शििरण नगरपाशलकामा पठाईन ु

पनेछ र सो को लगत सकंलन तथा ऄध्यािशधक गने शजम्मेिारी नगरपाशलका कायायलयको रहनेछ । 

(३) सामुदाशयक शिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पशत्तको ऄध्याशिधक शििरण नगरपाशलका कायायलयले िार्षषक रुपमा 

साियजशनक गनेछ । 

१००.  शिद्यालय सम्पशत्त संरक्षण सम्िधधमा शिक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार दहेाय बमोशजम हुनछेः 

(क) शिद्यालयको नाममा प्राप्त भइ दताय हुन बाकँी रहकेो जग्गा दताय गने व्यिस्था शमलाईने 

(ख)  शिद्यालयको नाममा रहकेो सम्पशत्तलाइ ऄशधकतम फाआदा हुने काममा प्रयोग गनय व्यिस्थापन   

 सशमशतलाइ शनदिेन ददने,  

(ग) शिद्यालयको नाममा रहकेो जग्गाको अम्दानी ऄसूल ईपर गने व्यिस्था शमलाईन,े  

(घ) शिद्यालयको सम्पशत्त कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराईने व्यिस्था गने,  
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(ङ) शिद्यालयको शिकास गने काममा बाहके शिद्यालयको नाममा दताय भएका जग्गा िा ऄधय सम्पशत्त  

 बेचशिखन िा स्िाशमत्ि हस्ताधतरण गनय नददन,े   

(च) शिद्यालयको जग्गा संरक्षण गनय व्यिस्थापन सशमशत तथा प्रधानाध्यापकलाइ सहयोग गने ।  

१०१.  शिद्यालयको नामको जग्गा शबक्री गनय िा शधतो राख्न नहुन े: शिद्यालयको नामको जग्गा शबक्री िा शधतो  राख्न 

 पाआने छैन ।  

१०२.  शिद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहुन े: शिद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा सट्टापट्टा गनय  पाआने छैन ।  

१०३.  शिद्यालयको नाममा सम्पशत्त राख्न ुपने : (१) सामुदाशयक शिद्यालय र िैशक्षक गुठीको  पमा सञ्चाशलत शिद्यालयले 

शिद्यालयको ऄचल सम्पशत्त शिद्यालयको नाममा रशजििेन पाररत गनुय पनेछ । 

(२) कम्पनीको  पमा सञ्चाशलत संस्थागत शिद्यालयले शिद्यालयको ऄचल सम्पशत्त कम्पनीको स्िाशमत्िमा राख्नु पनेछ ।  

१०४. शनजी िशैक्षक गठुी ऄधतगयत गररएको लगानी हस्ताधतरण गन ेसम्बधधी व्यिस्था:  शनजी िैशक्षक गुठी िा त्यस्ता 

गुठीका सञ्चालकले अफ्नो लगानीको पूरै िा अंशिक शहस्सा शिद्यालय सञ्चालनमा िाधा नपने गरी अफ्नो 

ईत्तराशधकारीको रुपमा शनयकु्त गरेको गुरठयारलाइ प्रचशलत कानून बमोशजम हस्ताधतरण गनय सके्नछ ।   

१०५.  शमनाहा ददन सके्नः प्राकृशतक शिपद ् िा कािु बाशहरको पररशस्थशतले गदाय सामुदाशयक शिद्यालयको सम्पशत्त हानी 

नोक्सानी हुन गएको प्रमाशणत हुन अएमा िीस हजार  पैयाँसम्मको भए प्रधानाध्यापकको शसफाररसमा व्यिस्थापन 

सशमशतल,े पचास हजार  पैयाँसम्मको भए व्यिस्थापन सशमशतको शसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतल,े एक 

लाख  पैयाँसम्मको भए प्रमुखले शमनाहा ददन सके्नछ । सोभधदा बढी रकम शमनाहा ददनु परेमा नगर काययपाशलकाको 

शसफाररसमा नगरसभाल ेशमनाहा ददन सके्नछ ।  

 

पररच्छेद १४ 

शिद्यालयलाइ ददआन ेऄनदुान तथा ऄधय व्यिस्था 

१०६. शिद्यालयलाइ ऄनदुान ददने : (१) सामुदाशयक शिद्यालयलाइ नेपाल सरकार िा प्रदिे सरकार िा नगरपाशलकाबाट 

शिद्यालयको लाशग प्राप्त रकम नगर काययपाशलकाल े िार्षषक काययक्रममा स्िीकृत गराइ शिद्यालयको मूल खातामा 

पठाईनेछ । 

(२) शिद्यालयबाट प्राप्त बजेट समेतलाइ ऄध्ययन गरी शिद्यालयलाइ दहेायका अधारमा ऄनुदान बाँडफाँट 

 गनेछः–  

(क)  शिद्यालयको शिद्याथी संख्या, 

(ख)  शिद्यालयको शिक्षक संख्या, 

(ग)  शिद्यालयको परीक्षाको पररणाम,  

(घ)  शिद्यालयको अर्षथक ऄिस्था ।  

(ङ)   शिद्यालयले पुरा गनुय पने धयुनतम पूिायधारहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions 

PEMEC) 

(३)  ऄनुमशत प्राप्त सामुदाशयक शिद्यालयले दरबधदी प्राप्त नगने ितयमा र स्िीकृत प्राप्त सामुदाशयक शिद्यालयल े

अफूलाइ प्राप्त सबै शिक्षक दरबधदी नगरपाशलका कायायलयमा दफताय गरी शिक्षक लगायत शिद्यालय 

व्यिस्थापनका सम्पूणय पक्षहरु अफैले गन े गरी शिद्यालयलाइ प्राप्त हुन े ऄनुदान एकमुि शलन चाहमेा 

तोदकएको ितय शभत्र शिद्यालय सञ्चालन गन ेगरी एकमुि ऄनुदान ददने ब्यिस्था गनय सके्नछ । 

(४)  शिद्यालयको पूिायधार शिकास गने प्रयोजनका लाशग नगर काययपाशलकाले ितय तोकी साियजशनक िैशक्षक 

गुठी ऄधतगयत सञ्चाशलत शिद्यालयलाइ समेत ऄनुदान ददन सके्नछ । 

 

१०७. सम्बशधधत काममा खचय गनुय पनःे शिद्यालयलाइ प्राप्त रकम जनु कामको लाशग खचय गनय शनकासा भएको हो सोही 

काममा मात्र खचय गनुय पनेछ । खचय हुन नसकेको रकमको बारेमा कायायलयलाइ जानकारी गराईन ुपनेछ । 

१०८. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यिस्था गनुय पन े: (१) शिद्यालयले शिद्यालयको भिन, फर्षनचर र ऄधय काययको लाशग 
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स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम स्थानीय स्रोतबाट भिन शनमायणको लाशग रकम नपुग्ने भएमा नगर काययपाशलकाले 

जनसहयोगलाइ प्रोत्साहन गने गरी सामुदाशयक शिद्यालयलाइ अिश्यक रकम ऄनुदान ददन सके्नछ ।  

(३) संस्थागत शिद्यालयल े ईपशनयम (१) बमोशजमको काययको लाशग शिद्याथीबाट सहयोगको नाममा िुल्क ईठाईन 

पाईने छैन । 

 

पररच्छेद–१५ 

शिद्यालयको बजटे, अय व्ययको लेखा तथा ऄधय व्यिस्था 

१०९. शिद्यालय संचालन संशचत कोषको सञ्चालन : (१) प्रत्येक शिद्यालयमा शिद्यालयको सम्पूणय अम्दानीहरु जम्मा गने 

गरी एक शिद्यालय संचालन संशचत कोष रहनेछ । 

(२) शिद्यालयले संशचत कोषमा जम्मा भएको रकम व्यिस्थापन सशमशतको शनणयय बमोशजम खचय गनुय पनेछ ।  

(३) शिद्यालय कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष िा सोही सशमशतल े तोकेको व्यिस्थापन सशमशतको 

सदस्य र प्रधानाध्यापकको सयंुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(४) ईपशनयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन माध्यशमक शिद्यालय कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र 

लेखासम्बधधी काम गने शिक्षक िा कमयचारीको संयुक्त दस्तखतबाट  गररनेछ ।  

(५)शिद्यालय कोषको शहसाब–दकताब लेखा राख्न,े बेरुज ुफछययौट गने काम प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बधधी काम गन े

कमयचारीको हुनेछ ।  

(६) शिद्यालयको कायय सञ्चालनको लाशग शिद्यालय कोषको रकम कायायलयले तोदकददएको नशजकैको कुनै बैंकमा खाता 

खोली जम्मा गनुय पनेछ ।  

(७)शिद्यालयको सम्पूणय खचय शिद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

 

११०. बजटे तयार गन े : शनयम १०९ मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापशन प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषय अगामी अर्षथक 

िषयको बजेट तयार गरी व्यिस्थापन सशमशतबाट स्िीकृत गराइ त्यसको एक प्रशत कायायलयमा बैिाख मसाधतसम्म 

पठाईनु पनेछ ।  

 

१११. शिद्यालयको अय व्ययको लेखाः (१) शिद्यालयको अय व्ययको लेखा ऄनुसचूी १९ बमोशजमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ 

।  

(२) शिद्यालयको अय व्ययको लेखा, बील, भरपाइ लगायत अिश्यक कागजात राख्न ेकाम शिद्यालयको लेखा सम्बधधी 

काम गने शिक्षक िा कमयचारीको हुनेछ ।  

(३) ईपशनयम (२) बमोशजम कागज प्रमाशणत गराइ राख्ने, राख्न लगाईने शजम्मेिारी प्रधानाध्यापकको  हुनेछ ।  

(४) ईपशनयम (१) बमोशजमको अय व्ययको लेखा राख्दा शिद्यालयको काम कारबाहीको िास्तशिक शस्थशत थाहा हुन े

गरी मालसामानह को खररद शबक्री र शिद्यालयको नगदी, शजधसी, जायजेथा दाशयत्ि अददको शिस्तृत शििरण 

स्पि  पले खोलेको हुनु पनछे ।  

(५) शिद्यालयको नगदी, शजधसी, जायजेथामा कुनै दकशसमको शहनाशमना, हानी–नोक्सानी िा लापरबाही हुन नपाईन े

गरी सुरशक्षत राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाईने दाशयत्ि प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(६) प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बधधी काम गनय शजम्मेिारी तोदकएको शिक्षक िा कमयचारीले शिद्यालयको अय व्ययको 

प्रशतिेदन कायायलयले तोकेको ऄिशध शभत्र चौमाशसक  पमा कायायलय मा पठाईनु पनेछ ।  

 

११२. लेखा परीक्षण गराईनःे   

(१) व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषय नगरपाशलकाबाट शनयुक्त दतायिाल लेखापररक्षकबाट 

अर्षथक िषय िुरु भएको ६ मशहना शभत्र लेखा परीक्षण गराईनु पनेछ ।  
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(२) लेखा परीक्षणको शसलशसलामा प्रधानाध्यापकले शिद्यालयको अय व्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले मागेको 

बखत जाँच्न ददनुपनेछ र शनजले कैदफयत तलब गरेको कुराको यथाथय जिाफ समेत सरोकारिालालाइ ददनु पनेछ 

।  

 (३) शिद्यालयको अय व्ययको लेखा नगरपाशलकाबाट खटाआएको कमयचारीले जुनसकैु बखत जाँचबुझक गनय सके्नछ । 

यसरी जाँचबुझ गदाय खटी अएको कमयचारीले माग गरेको शििरण दखेाईनु प्रधानाध्यापक, लेखाको शजम्मेिारी 

प्राप्त शिक्षक िा कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) यस शनयम बमोशजम लेखापरीक्षकले शिद्यालयको लेखा परीक्षण गन े शसलशसलामा ऄधय कुराका ऄशतररक्त 

शिद्यालयको अम्दानी र खचयका बारेमा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतका पदाशधकारीहरुसँग छलफल गरी अफ्नो 

प्रशतिेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(५) यस काययशिशध बमोशजम शिद्यालयसँग स्िाथय रहकेो व्यशक्तले िा शिद्यालय व्यिस्थापनका ऄध्यक्ष, सदस्य तथा 

प्रधानाध्यापकको नशजकको नातेदारले शिद्यालयको लेखा परीक्षण गनय पाईने छैन ।  

 

११३. प्रशतिदेन पिे गनुय पन े: लखेापरीक्षकले शिद्यालयको लखेा परीक्षण गरी सकेपशछ दहेायका कुराह   खुलाइ सो 

सम्बधधी प्रशतिेदन तयार गरी व्यिस्थापन सशमशत र नगरपाशलका कायायलयमा एक–एक प्रशत पठाईनु पनेछः–  

(क) सोशधएका र कैदफयत तलब भएका कुराको जिाफ यथािीघ्र भए नभएको,  

(ख) पेि भएको अय व्ययको शहसाब ररतपूियक भए नभएको,  

(ग) अय व्ययको स्रेस्ता काननू बमोशजम राखे नराखेको,  

(घ) शिद्यालयको अय व्ययको लेखा यथाथय  पमा दशेखने गरी िासलात दरुुस्त भए नभएको,  

(ङ) कुनै शिक्षक िा कमयचारीले काननू शिपरीत कामकाज िा बेशहसाब गरे नगरेको,  

(च) शिद्यालयको कारोबार सधतोषप्रद भए नभएको,  

(छ) शिद्यालयलाइ जुन कामका लाशग शनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय लेखे नलेखेको, 

(ज) शिद्यालयको सम्पशत्त दरुुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) लेखा परीक्षकले मनाशसि र अिश्यक सम्झेको ऄधय कुरा । 

 

११४. शिद्यालयको कामको सामाशजक परीक्षण गने: सामुदाशयक शिद्यालयले िैशक्षक सत्र समाप्त भएको ३ मशहनाशभत्र 

अफ्नो कामको सामाशजक परीक्षण गरी नगरपाशलका कायायलयमा प्रशतिेदन पेि गनुयपनेछ । 

११५. बरबझुारथ गने : (१) शिद्यालयको नगदी, शजधसी मालसामानको लगत, स्रेस्ता राख्ने शजम्मा शलएको शिक्षक िा 

कमयचारी सरुिा िा ऄधय कारणबाट शिद्यालय छोडी जाने भएमा अफ्नो शजम्मा रहकेो नगदी, शजधसी 

मालसामानको बरबुझारथ सामाधयतया २१ ददनशभत्र शिद्यालयमा गनुय पनेछ ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजम बरबुझारथ नगने शिक्षक तथा कमयचारीलाइ बरबुझारथ नगरेसम्म सरुिा भएको 

शिद्यालयमा जान रमानापत्र ददआने छैन । साथै शनजले कुनै रकम िा मालसमान शहनाशमना गरेको रहछे भने सो 

बापतको रकम शनजले पाईन ेजुनसकैु रकमबाट ऄसूल ईपर िा सोधभनाय गररनेछ ।  

 

पररच्छेद- १६ 

शिशिध 

११६. शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसम्िर्द् जनिक्तीको ताशलमः ताशलम तथा प्रशिक्षण सम्बधधी व्यिस्था संघ र प्रदिेले 

 व्यिस्था गरे ऄनुरुप हुनेछ । 

तर यस शनयमले नगरपाशलकाका शिक्षकलाइ स्िीकृत िार्षषक काययक्रम िमोशजम ताशलम ददन िाधा पने छैन । 

११७. ऄशतररक्त दक्रयाकलाप सम्बधधी व्यिस्थाः १) शिद्यालयहरुले शिक्षा सशमशतल ेशनधायरण गरेको मापदण्ड िमोशजम 

ऄशतररक्त दक्रयाकलाप  संचालन गनुयपनेछ । 
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२) नगर काययपाशलकाले िार्षषक काययक्रममा समािेि गरी ऄधतर शिद्यालय प्रशतस्पधायत्मक ऄशतररक्त दक्रयाकलाप 

सचालन गनुय पनेछ । 

३) ऄधतर शिद्यालय प्रशतस्पधायत्मक ऄशतररक्त दक्रयाकलाप संचालन सम्िशधध थप व्यिस्था काययपाशलकाले शनधायरण 

गरे िमोशजम हुनेछ । 

४) शिद्यालयले ईपशनयम (१ र २) बमोशजम ऄशतररक्त दक्रयाकलाप सञ्चालन गदाय दहेाय बमोशजमका प्रशतयोशगतामा 

शिद्याथीह लाइ भाग शलन लगाईनु पनेछ – 

(क) शचत्रकला, मूर्षतकला र हस्तकला प्रशतयोशगता,  

(ख) बाद्यबादन तथा संशगत प्रशतयोशगता, 

(ग) नृत्य प्रशतयोशगता , 

(घ) नाटक प्रशतयोशगता, 

(ङ) िकृ्तत्ि कला तथा ऄधय भाशषक प्रशतयोशगता, 

(च) हाशजरी जिाफ प्रशतयोशगता, 

(छ) शहज्जे प्रशतयोशगता, 

(ज) खेलकुद प्रशतयोशगता, 

(झ) साशहशत्यक गशतशिशध, कथा, कशिता र शनिधध प्रशतयोशगता, 

(ञ) फूलबारी र कृशष सम्बशधध प्रशतयोशगता,  

(ट) सृजनात्मक तथा ऄधिेषणात्मक खालका प्रशतयोशगता 

(ट) ऄधय प्रशतयोशगता, 

(५) शिद्यालयले प्रत्येक िुक्रबारको दशैनक पठनपाठनको कायय समाप्त भएपशछ शिद्याथीलाइ ऄशतररक्त दक्रयाकलापको 

काययक्रममा ऄशनिायय सहभागी गराईनु पनेछ । 

(६) ईपशनयम ४ बमोशजमका ऄशतररक्त दक्रयाकलाप सम्पन्न भएको ऄशभलेख शिद्यालयमा सुरशक्षत राख्नु पनेछ । 

(७) ईपशनयम ४ बमोशजमका ऄशतररक्त दक्रयाकलाप संचालन गनय प्र.ऄ. ले शिक्षकहरु बाट शिक्षकको रुची तथा 

क्षमताको अधारमा ऄशतररक्त दक्रयाकलाप संचालन तथा व्यिस्थापनको शजम्मेिारी तोक्न सके्नछ । ऄशतररक्त 

दक्रयाकलापहरुलाइ िार्षषक काययताशलकामा समािेि गनुयपनेछ ।       

 

११८. शिद्यालय शिक्षा सिेाको गठन, तह, श्रणेी शिभाजन र दरिधदी सम्िधधी व्यिस्था: यस सम्िधधमा संघीय शिक्षा 

ऐन  िमोशजम हुनेछ । 

११९. यस काययशिशधलाइ अधारमानी शिषयगत सशमशतल े अिश्यकताको अधारमा ऄधय काययशिशधहरु िनाइ 

कायायधियन गनय सके्नछ । 

१२०   शजम्मिेार रहन े:  

१) प्रधानाध्यापक स्थाशनय तह, ऄशभभािक एिं शिद्याथीप्रशत शजम्मेिार हुनेछ । यसकालाशग ईनले ऄशभभािक एिं 

शिद्याथीको शिचार सिेक्षण गनेछन ।  

२) प्रचशलत मापदण्डको पालना एिं गुणस्तररय शिक्षाको लाशग शिद्यालय व्यिस्थापन सशमती र प्रधानाध्यापकल े

क्रमि शिक्षा सशमशत र शिक्षा ऄशधकृतसँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ । 

३) शिक्षक एिं कमयचारी प्रधानाध्यापकप्रशत शजम्मेिार हुनेछन । शनजहरुल े गुणस्तरीय शिक्षाका लाशग नगर 

काययपाशलका, शिक्षा सशमशत र शिक्षा ऄशधकृत ल ेप्रचशलत कानुन बमोशजम ददएका शनदिेन पालना गनुय पनेछ ।  

ऄपेशक्षत िैशक्षक ईपलशधधका लाशग शिक्षकहरुल ेशिद्यालय प्रधानाध्यापकसँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ । 
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४) शिक्षालाइ मौशलक हकको रुपमा स्थाशपत गनय नगर काययपाशलकाले प्रत्येक शिद्यालयका लाशग शनशित भौगोशलक 

क्षेत्रलाइ सेिा क्षेत्रको रुपमा तोदकददन सके्नछ । त्यस्तो भौगोशलक क्षेत्र शभत्रका टुहुरा, ऄलपत्र परेका र बेसाहारा 

तथा ऄशतशिपन्नतामा परी शिद्यालय जान नसकेका िा शिद्यालय छोडकेा बालिाशलकालाइ छात्रबृशत्त िा शििेष 

व्यिस्था गरी िा शनजका ऄशभभािक िा संरक्षकलाइ सघाइ िालिाशलकालाइ  शिद्यालयमा ल्याईन ु

नगरपाशलका, शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र प्रधानाध्यापकको शजम्मेिारी हुनेछ ।  

 शिद्याथीलाइ ऄपेशक्षत िैशक्षक ईपलशधध हाशसल हुन े गरी शसकाईन े र रटकाईन े  दाशयत्ि प्रधानाध्यापक र 

शिक्षकहरुको हुनेछ । 

१२१.   सरंक्षकको भूशमका: िडाऄध्यक्ष अफ्नो िडा शभत्रका शिद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाका लाशग प्रमुख संरक्षकको 

रुपमा  कायय गनुय गराईनुपनेछ । 

१२२. िडा सभा तथा िडा ऄध्यक्षहरुको काम कतयव्य र ऄशधकार:  

 (क) िडाशभत्र  रहकेा सम्पूणय शिद्यालयहरुको संरक्षकत्ि शनिायह गने । 

 (ख) शिद्यालयहरुको शिकास तथा स्तरोधती जस्ता शिषयमा चाशहने अिश्यक कुराहरु तथा शिषयिस्तु िडा सभाबाट 

पाररत गरी नगर काययपाशलकामा पठाईने । 

 (ग) िार्षषक शिकास िजेट माग गरी तथा स्िीकृत गरी नगर काययपाशलकामा पठाईने । 

 (घ) शिद्यालयहरुको शनयशमत ऄनुगमन गने गराईने तथा यस काययशिशधको पालना गनय लगाईने । 

 (ङ) कुनै शिषयमा छलफल गनय अिश्यक भएमा िडाको बैठक तथा सभामा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतका ऄध्यक्ष, 

प्रऄ तथा अिश्यक्तानुसार ऄधय सशमशतका सदस्य एिं शिक्षकलाआय बोलाईन,े जानकारी शलने तथा अिश्यक सुझाि 

ददने । सुझाि कायायधियन गने कतयव्य शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको हुनेछ । 

 (च) शिद्यालय शिकास तथा काययक्रम स्िीकृशतका लाशग नगरपाशलकामा पठाईने । 

 (छ) पटक पटक सुझि दददा नमाने्न, िैशक्षक सुधार गनय नचाहने तथा ऐन शनयमले तोकेको काम नगरी पटकपटक गैर 

शजम्मेिारीपूणय काम गने शिव्यसलाआय शिघटनका लाशग शसफाररस गने । 

 (ज) शिक्षामा सुधार ल्याईन िडास्तरमा िजेट शिशनयोजन गरी शिशभन्न दक्रयाकलाप गने । 

१२३.  िैशक्षक प्रमाशणकरण सम्िशधध कायय : अफ्नो क्षते्र शभत्रका शिद्यालयहरुल े प्रदान गरेका प्रमाण पत्रहरुको  

नगरपाशलका कायायलयको मौजुदा ऄशभलेखका अधारमा सत्यापन गने कायय गनुय सम्िशधधत शिक्षा ऄशधकृतको कतयब्य 

हुनेछ । 

१२४.  शिक्षक तथा कमयचारीको दरिधदी सम्बशधध शििषे व्यिस्थाः  

१) शिद्यालयको तहगत शिद्याथी संख्या, कायय चाप तथा शिक्षामा व्यिस्थापन र गुणस्तर सुधारका लाशग मेलौली 

नगरपाशलकाले अिश्यक्तानुसार ऄस्थायी प्रकृशतका शिक्षक तथा कमयचारीको दरिधदी शसजयना गनय सके्नछ । यसरी 

शसजयना भएका दरिधदी तथा ईक्त दरिधदीमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको पाररश्रशमक नगर सभाले तोके 

बमोशजमको हुनेछ । 

२) यसरी शसजयना भएका दरिधदीहरुमा पदपूर्षत गदाय नगरपाशलका स्तरीय परीक्षा सशमशत बनाआय पदपूर्षत प्रदक्रया 

ऄगाशड बढाआने छ ।  

३) पदपुती सम्बधधी व्यिस्था यसै काययशिशधको ७०(ख) बमोशजम हुनेछ । 

१२५. यस काययशिशधमा लशेखए दशेख िाहकेका शिषयहरुमा सघंीय शिक्षा ऐन तथा शनयमािलीमा लशेखए बमोशजम 

हुनछे । 

 (१)  संशिधान, सङघीय र प्रादशेिक कानुन सँग बाशझएको यस काययशिशधका शनयम र ईपशनयमहरु िाशझएको हदसम्म 

 स्ितः शनष्कृय हुनेछन। 

 (२)  यो काययशिशध लागू हुनुभधदा ऄशघ यस नगरपाशलका ऄधतगयत भए गरेका शिक्षा सम्बशधध काम कारिाहीहरु यस ै

काययशिशध बमोशजम भएको माशनने छ ।    
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ऄनसुचूी–१ 

(शनयम ३ सँग सम्बशधधत) 

शिद्यालय खोल्ने/कक्षा िा तह थप गने  ऄनुमशतको लाशग ददआने शनिेदन 

श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत ज्य,ू 

मेलौली नगरपाशलका बैतडी। 

शिषय : शिद्यालय खोल्न ेऄनमुशत सम्बधधमा । 

महोदय, 

 िैशक्षक सत्र ..................... दशेख ...................... तहको शिद्यालय खोल्न चाहकेोले ऄनुमशतको लाशग 

दहेायका शििरणहरु खुलाइ यो शनिेदन गरेको छु । 

(क) प्रस्ताशित शिद्यालयको : 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः मेलौली नगरपाशलका  ............... िडा नं. .............. नगर/टोल 

  फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 

 ३. दकशसमः 

  (१) सामुदाशयक   (२) संस्थागत:    (ऄ) शनजी िैशक्षक गुठी     (अ) साियजशनक िैशक्षक गुठी 

 ४. ऄनुमशत शलन चाहकेो तह र सञ्चालन गने कक्षाः 

 ५. भशिष्यमा सञ्चालन गनय चाहकेो तह र कक्षाः 

(ख) प्रस्ताशित शिद्यालयको लाशग पूरा गररएको भौशतक पूिायधार : 

 १.  भिनकोः 

  (१) संख्याः  (२) कच्ची िा पक्की िा ऄधय पक्की 

  (३) अफ्नै िा बहालमा िा साियजशनक   

 २. कोठाको शििरणः 

कोठाको 

संख्या 

लम्िाइ चौडाइ ईचाइ झ्याल 

ढोकाको 

ऄिस्था  

प्रकाि 

ित्तीको 

ऄिस्था 

प्रयोजन कैदफयत 

        

 

 

 

३. फर्षनचरको संख्याः 

  (१) डसे्क   (२) बेञ्च    (३) टेबल    (४) दराज   

   (५) मेच   (६) ऄधय  

 ४. खेलकूद मैदानको ऄिस्था र जग्गाः (रोपनी ) 

 ५. िौचालयको संख्या :   (१) छात्रले प्रयोग गने       (२) छात्राले प्रयोग गने  

 ६. खानेपानीको ऄिस्थाः 

 ७. पुस्तकालयको ऄिस्था तथा पुस्तकको संख्याः  

 ८. प्रयोगिालाः      साम्ीः  

 ९.  सिारी साधनको शििरणः 

 १०.  िैशक्षक साम्ीको शििरणः 

(ग) शिद्याथी संख्याः (प्रस्ताशित) 
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कक्षा             

संख्या 
            

 घ) शिक्षक संख्याः (प्रस्ताशित) 

(ङ) अर्षथक शििरणः  (प्रस्ताशित) 

 १. ऄचल सम्पशत्तः 

 २. चल सम्पशत्तः 

 ३. िार्षषक अम्दानीः 

 ४. अम्दानीको स्रोतः 

माशथ लेशखएका शििरण हरु ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुलँा बुझाईँला । 

 शनिेदकको– 

 सहीः 

 नामः 

 ठेगानाः 

 शमशतः 

सलंग्न गनुय पन ेकागजातहरु : 

(१)  गुठी ऄधतगयत शिद्यालय सञ्चालन गने भए िैशक्षक गुठीको शिधानको प्रशतशलशप । 

(२) जग्गा िा भिन भाडामा शलने भए कम्तीमा पाँच िषयसम्मको लाशग घर िा जग्गाधनीले बहालमा 

ददने सम्बधधमा भएको कबुशलयतनामा सम्बधधी पत्र । 

(३) प्रस्ताशित शिद्यालयको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा । 

(४) सम्बशधधत िडासशमशतको शसफाररस । 

(५) शिद्यालय खोल्न/ कक्षा िा तह थप गनय सहमशत ददने सम्बधधमा शतनओटा नशजकका शछमेकी 

शिद्यालयको सहमशत पत्रहरु  

(६)  कक्षा/तह थपको लाशग भए सम्बशधधत शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शनणयय । 
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                                                          ऄनसुचूी–२ 

                                                 (शनयम ४ सगँ सम्बशधधत) 

शिद्यालय खोल्नको लाशग चाशहने पूिायधारहरु 

(क)  कक्षा कोठाह  सामाधयतया नौ दफट ईचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाई हुने दकशसमको हुन ुपने, 

(ख)  कक्षागत क्षेत्रफल अधारभतू शिद्यालयको हकमा प्रशत शिद्याथी १.०० िगय मीटर तथा माध्यशमक 

शिद्यालयको हकमा १.२० िगय मीटर भधदा कम हुन नहुन,े  

(ग)  ऄध्यापन गराआने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुनु पने,  

(घ)  कक्षा कोठामा शिद्याथी संख्याको अधारमा फर्षनचरको व्यिस्था हुनु पने,  

(ङ)  यथेि स्िस्थकर खानेपानीको प्रिधध गनुयपने,  

(च)  प्रारशम्भक बाल शिक्षा केधर बाहके ऄधय शिद्यालयमा छात्र छात्राको लाशग ऄलग ऄलग िौचालयको 

व्यिस्था हुनुपने र प्रत्येक थप ५० जना शिद्याथीको लाशग एक कम्पाटयमेधट थप हुनुपने,  

(छ)  पाठ्यक्रम, पाठ्यसाम्ी, शिक्षक शनदशेिका सशहतको १ शिद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रशतका दरल ेपुस्तक 

ईपलब्ध भएको पुस्तकालय हुनु पन,े  

(ज)  शिक्षण दक्रयाकलापको लाशग अिश्यकीय िैशक्षक साम्ीह  जस्तै- सेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, 

गशणतीय साम्ी अदद हुनु पने,  

(झ)  सम्पूणय शिद्याथीह  एकैसाथ ईशभन सके्न मैदान हुनु पने,  

(ञ)  प्रारशम्भक िाल शिक्षा केधरमा घर बाशहरका दक्रयाकलापह  सञ्चालन गनय पुग्ने र ऄधय शिद्यालयका लाशग 

भशलबल खेल्न शमल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यिस्था र खेल साम्ीको व्यिस्था हुनु पने,  

(ट)  पाठ्यक्रम ऄनुसारको शिज्ञान साम्ीको व्यिस्था हुन ुपने,  

(ठ)  सामुदाशयक शिद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामाधयतया दहेाय बमोशजम र संस्थागत शिद्यालयमा 

सामाधयता प्रशतकक्षा कम्तीमा ... जना दशेख बढीमा  ...जना सम्म र औसतमा ... जना शिद्याथी हुनु पनेछ 

।  

(ड)  सामुदाशयक शिद्यालयमा कम्तीमा दहेाय बमोशजमको शिक्षकको व्यिस्था हुनु पनेः  

माध्यशमक तहको ०–१० कक्षाका लाशग    – १४ जना  

माध्यशमक तहको ०–१२ कक्षाका लाशग    – १६ जना  

अधारभूत तहको ०–८ कक्षाका लाशग      – ९ जना  

अधारभूत तहको ०–५ कक्षाको लाशग    – ५ जना  

प्रारशम्भक बाल शिक्षा केधरको लाशग     – २ जना  

तर संस्थागत शिद्यालयमा कक्षा शिक्षक ऄनुपात धयूनतम १:१४ हुनु पनेछ ।  

(ढ) शिद्यालयको स्थायी अय स्रोत हुनु पने,  

(ण) शिद्यालयमा प्राथशमक ईपचार साम्ीको व्यिस्था हुनु पने,  

(त) अिासीय शिद्यालयको लाशग अिास भिन हुनु पने,  

(थ) शिद्यालयको हाता पखायल िा बारले घेररएको हुनु पने,  

(द) भाडाको भिनमा शिद्यालयको सञ्चालन गने भए कम्तीमा पाँच िषय घर भाडा सम्बधधी सम्झौता भएको 

हुनु पने । 

(ध) शिद्यालयमा िालमैत्री ऄपाङ्गता मैत्री तथा िातािरण मैत्री हुनुपने । 
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ऄनसुचूी–३ 

(शनयम ५ को ईपशनयम (१) र (३) सँग सम्बशधधत) 

शिद्यालय सञ्चालन गनय ददआन ेऄनमुशत 

 

श्री..............................  

................................।   

 

 

  शिद्यालय खोल्ने सम्बधधमा शमशत............................मा प्राप्त शनिेदन ईपर कारबाही हुदँा शिक्षा 

काययशिशध, ..... को शनयम ४ बमोशजमको पूिायधार पूरा गरेको दशेखएकोले शमशत.............  िैशक्षक सत्र ................... 

दशेख  अधारभूत/माध्यशमक तहको .............कक्षासम्मको शिद्यालय सञ्चालन गनय यो ऄनुमशत ददआएकोछ ।   

 

 

कायायलयको छाप           

ऄनुमशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

सही :        

शमशत : 

नाम : 

पद : 
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ऄनसुचूी –४ 

(शनयम ७ को ईपशनयम (१) सँग सम्बशधधत) 

शिद्यालयको स्िीकृशतको लाशग ददआन ेशनिदेन 

श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत ज्यु, 

मेलौली नगरपाशलका बैतडी । 

शिषयः शिद्यालयको स्िीकृशत सम्बधधमा । 

 

नगर शिक्षा सशमशतको शमशत .................. को शनणययानुसार ऄनुमशत पाइ खोशलएको यस शिद्यालयको स्िीकृशत 

पाईन शनम्न शििरणह  खुलाइ यो शनिेदन गरेको छु ।   

(क) शिद्यालयको : 

 १. नाम : .......... 

२. ठेगाना :  ..........  नगरपाशलका .......... िडा न.ं .....  नगर/टोल ........... फोन नं. ........ ....  

 फ्याक्स नं. ...........  

३. ऄनुमशत प्राप्त गरेको तह र शमशत : 

   अधारभूत तह   शमशतः...............  

   माध्यशमक तह    शमशत :............  

(ख) शिद्यालयको भौशतक ऄिस्था : 

 १. भिनको : (१) संख्या  :          (२) कच्ची/पक्की/ऄधयपक्की  

   (३) अफ्नै/बहालमा/साियजशनक  

 २. कोठाको शििरण : 

३. फर्षनचरको संख्याः 

(१)डके्स (२) बेञ्च    (३) टेबुल     (४) दराज     (५) मेच   (६) ऄधय  

४. खेलकुद मैदानको ऄिस्था र जग्गा (रोपनी िा शिगाहामा)  

  ५. िौचालयको संख्या : मशहला÷पुरुष  

  ६. खानेपानीको ऄिस्था : 

७. पुस्तकालयको ऄिस्था : 

८. प्रयोगिालाको ऄिस्थाः 

९.सिारी साधनको शििरण : 

१०. िैशक्षक सामा्ीको शििरण : 

(ग) शिद्याथी संख्याः (कक्षागत  पमा)  

(घ) शिक्षकको संख्या : 

(ङ) अर्षथक शस्थशतः 

१. ऄचल सम्पशत्त  

२. चल सम्पशत्त  

३. िार्षषक अम्दानी  

४. अम्दानीको स्रोत  

माशथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुलँा बुझाईँला ।   

शनिेदकको–  

शिद्यालयको छाप     

सहीः                       

नाम :  

ठेगाना : 

शमशत :  
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ऄनसुचूी–५ 

(शनयम ७ को ईपशनयम (३)  सँग सम्बशधधत) 

शिद्यालयको स्िीकृशत सम्बधधमा 

 

श्री--------------------------------शिद्यालय,  

................................।   

 

 त्यस शिद्यालयबाट शमशत.................................मा शिद्यालय स्िीकृत गन ेसम्बधधमा ददएको शनिेदन ईपर 

कारबाही हुदँा शिक्षा काययशिशध, ......... को शनयम ६ बमोशजमका ितयह  पालन गरेको दशेखएकोल ेकक्षा.........दशेख 

कक्षा.........सम्म शिक्षा प्रदान गनय स्िीकृशत प्रदान गररएको छ । 

 

 

कायायलयको छाप      

स्िीकृशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

      सही : 

नामः 

      पदः 

      शमशतः 
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ऄनसुचूी–६ 

(शनयम ९ को ईपशनयम (२) सँग सम्बशधधत) 

मुनाफा नशलने गरी शिद्यालय सञ्चालन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार 

 

१.         प्रशत कक्षा धयूनतम ११ जना शिद्याथी हुनु पन े

२. शिद्याथीलाइ अिश्यक पने कक्षा कोठा, फर्षनचर, शपईने पानी, खेल मैदान तथा पुस्तकालयको पयायप्त 

व्यिस्था भएको हुनु पन,े 

३. अिश्यक शिक्षकको व्यिस्था भएको हुनु पने, 

४. पाठ्यक्रम शिकास केधरले शनधायरण गरे बमोशजमका शसकाइ ईपलशब्धहरु पूरा हुने गरी शिद्यालय 

शिक्षण शसकाइ काययक्रमको तजुयमा गररएको हुनु पन,े 

५. मधत्रालयले तोके बमोशजम ऄधय पूिायधार पूरा भएको हुन ुपने ।  
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ऄनसुचूी–७ 

(शनयम १० को ईपशनयम (१) सँग सम्बशधधत) 

(कम्पनी ऄधतगयत सञ्चाशलत शिद्यालयलाइ िैशक्षक गुठी ऄन्र्तगत सञ्चालन गनय ददआने शनिेदन) 

श्री  प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत ज्य ू

मेलौली नगरपाशलका कायायलय, बैतडी, 

सुदरुपशिम, नेपाल । 

    शिषय : िैशक्षक गुठी ऄधतगयत शिद्यालय सञ्चालन गनय पाईँ । 

महोदय,  

मैले / हामीले शनम्न शिद्यालय कम्पनी ऄधतगयत सञ्चालन गरेकोमा सो शिद्यालय िैशक्षक गुठी ऄधतगयत सञ्चालन 

गनय चाहकेोल ेदहेायका शििरणहरु खुलाइ यो शनिेदन गरेको छु/ छौ । 

१.शिद्यालयको : 

(क) नाम : 

(ख) ठेगाना.................. नगरपाशलका िडा नं ...................... 

२.  शिद्यालय सञ्चालन भएको शमशत : 

३.  शनजी िा साियजशनक कुन िैशक्षक गुठी ऄधतगयत शिद्यालय सञ्चालन गनय चाहकेो हो ?  

 सो व्यहोरा : 

४.  ऄधय अिश्यक कुराहरु : 

माशथ लेशखएका शििरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कानुन बमोशजम सहुँला बुझाँईला । 

शनिेदककोः 

सही :       नाम : 

ठेगाना :                शमशत : 

शनिेदन साथ संलग्न गनुय पने कागजातहरु : 

(१) िैशक्षक गुठीको रुपमा शिद्यालय सञ्चालन गनय अपशत्त नभएको कम्पनी रशजिारको कायायलयको पत्र  

(२) कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यिस्थापन सशमशतको शनणयय । 

(३) कम्पनीको प्रिधधपत्र तथा काययशिशधको प्रशतशलशप । 

(४) प्रस्ताशित िैशक्षक गुठीको शिधान । 

(५) शनिेदकको नागररकताको प्रशतशलशप । 
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ऄनसुचूी–८ 

(शनयम १० को ईपशनयम (३) सँग सम्बशधधत) 

कम्पनी ऄन्र्तगत शिद्यालयलाइ सञ्चाशलत िैशक्षक गुठी ऄन्र्तगत सञ्चालन गनय ददआने स्िीकृशत 

श्री .....................शिद्यालय 

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

 

शिषय : िैशक्षक गुठी ऄधतगयत शिद्यालय सञ्चालन गने स्िीकृशत ददआएको सम्बधधमा । 

 

त्यस शिद्यालयले शमशत...................... मा िैशक्षक गुठी ( साियजशनक/शनजी ) ऄधतगयत सञ्चालन गन े

स्िीकृशतको लाशग  ददएको शनिेदन ईपर कारिाही हुदँा यस कायायलय/मधत्रालयको शमशत ................... को 

शनणययानुसार त्यस शिद्यालयलाइ िैशक्षक गुठी ( साियजशनक/शनजी ) को रुपमा सञ्चालन गनय स्िीकृशत प्रदान गररएको छ 

।  

 

कायायलयको छाप :    

  

स्िीकृशत प्रदान गने ऄशधकारीको:  

  सही : 

  नाम : 

  पद : 

  कायायलय : 

  शमशत : 
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ऄनसुचूी—९ 

(शनयम ४३ सँग सम्िशधधत ) 

शिद्यालय सञ्चालनका लाशग ददआन ेशनिदेन 

श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत ज्यु, 

मेलौली नगरपाशलका कायायलय, बैतडी । 

शिषयः पूियप्राथशमक शिद्यालय सञ्चालन गनय ऄनुमशत पाईँ । 

िैशक्षक सत्र .................... दशेख शििु स्याहार केधर/दकण्डर गाडने/मण्टेश्वरी शिद्यालय सञ्चालन गनय ऄनुमशत पाईन 

ऄशभभािक/समुदाय/शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शमशत ..............................को शनणयय ऄनुसार तपशिलका शििरण र 

कागजात संलग्न गरी यो शनिदेन पेि गरेको छु/छौ ।  

 

(क) प्रस्ताशित शिद्यालयको,  

१. नामः .............................................................. 

२. ठेगानाः............... िडा नं. .............सडकको नाम .................घर नं. टोल .....................फोन नं. ....... 

३. (क) सेिा पाईने बालिाशलकाको सङ्ख्या (ईमेर समूह समेत) ........................................................... 

 

(ख) सञ्चालनको लाशग सहमशत ददने नशजकको ३ िटा शिद्यालयको,  

१. नामः.................             २. नामः ..................  ३. नाम:........................ 

  ठेगानाः ................   ठेगाना: ...................  ठेगाना:........................ 

  फोन नं. ................            फोन न.ं....................  फोन: .......................... 

 

(ग) सञ्चालनको लाशग शजम्मेिारी शलने व्यशक्त िा संध सस्थाको शििरण: 

नामः................................................................  नाम ............................................ 

ठेगानाः ...................................................       ठेगाना:  ........................................... 

फोन नं. ...............................                   फोन नं...............................................  

 

(घ) प्रस्ताशित शिद्यालयको भौशतक पूिायधारहरुः  

१. भिन ःः........................... 

ऄ) कोठा ................ अ) कच्ची  र पक्की   

आ) के ले बनेको ................................. इ) भाडा, अफ्नै िा साियजशनक  

२. फर्षनचरको शििरण ःः ........................................... 

३. खेलकुद मैदानको क्षेत्रफल...... 

ऄ) अफ्र्नै    अ) भाडामा   आ) साियजशनक   इ) ऄधय  

४. िौचालयको ऄिस्थाः  

ऄ) भिन सङ्ख्या ःः   अ) कोठा सङ्ख्या ःः   आ) कच्ची÷पक्की ःः  

इ) पानीको व्यिस्थाः      ई) सरसफाआको व्यिस्थाः  

५. खानेपानीको व्यिस्थाः  

६. पाठ्यसाम्रगीको व्यिस्थाः  

ऄ)        अ)  

आ)        इ)  

७. अर्षथक शििरणः  

ऄ) ऄचल सम्पशतः 
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अ) चल सम्पशतः 

आ) ऄधय ःः  

८. अम्दानीको स्रोतको व्यिस्थाः  

९. ऄधय कुनै शििरण भएः  

        शिद्यालयको छाप  

       शनिेदकको सही....... 

        नाम............................ 

        ठेगानाः......................... 

        फोन नं......................... 

        शमशत ........................... 
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ऄनसुचूी—१० 

अिश्यक कागजातहरु 

(शनयम ४४ ईप–शनयम(१)सँग सम्िशधधत ) 

(क) अफूले बालिाशलकालाइ ईपलधध गराईन प्रस्ताि गरेका सेिा सुशिधाहरु ।  

(ख) अफूले सञ्चालन गने शिद्यालयमा भनाय हुन अईने बालिाशलकाहरुको ईमेर समूह ।  

(ग) ऄशभभािकहरुसँग गररएको छलफल र बैठकको शनणयय ईतार ।  

(घ) भिन शभत्र र भिन बाशहर बालिाशलकाहरुलाकइ ईपलधध गराआने सुशिधा तथा शसकाआ प्रकृया ।  

( ङ) ध्िशन प्रदषुण, शछमेकीहरुबाट हुन सके्न प्रदषुण तथा ऄिरोध, फोहोर मैला व्यिस्थापन, ढल शनकास प्रबधध अदद बारे 

व्यिस्थापकीय योजना र त्यसबाट प्रशतकूल प्रभाि नपने सुशनशितता ।  

(च) शिद्यालय सञ्चालन गने स्थानको शििरण ।  

(छ) प्रस्ताशित शिद्यालयको शिधान÷काययशिशधको प्रशतशलशप ।  

(ज) पढ्ने बालिाशलका र सहजकताय ÷शिक्षकको शििरण । 

(झ) सञ्चालक÷हरुको नागररकताको छाँयाप्रशत ।  

(ञ) कम्पनी पाफय त शिद्यालय सञ्चालन गन ेभए कम्पनीको प्रबधध पत्र  र शनयमािलीको छाँया प्रशत । 

(ट) सहकारी माफय त सञ्चालन गने हो भने संस्थाको शिशनयमािलीको छाँयाप्रशत, र डीशभजन सहकारी कायायलयको सहमशत 

पत्र ।  

(ठ) कम्पनी बाहके प्रचशलत नेपाल काननू बमोशजम ऄधय कुनै शनकाय िा संस्थाबाट शिद्यालय सञ्चालन गने ईर्द्शे्य राखी दताय 

िा ऄनुमशत शलएको भए सो सम्बधधी कागजातहरुको छायाप्रशत ।  

(ण) अफ्नो घर जग्गामा शिद्यालय सञ्चालन गने भएमा जग्गा धनी प्रमाणपुजाय , नक्सा प्रमाण पत्र र पाररत नक्सा  तथा 

शनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्रको छाँया प्रशत ।  

(त) शिद्यालय घर भाडामा सञ्चालन गने भएमा कशम्तमा ५ बषय सम्मको लाशग घर धनीसँग घरभाडाको करार संझौता गरेको 

कागजात ।  

(थ) बालिाशलका सम्िशधध ऐन, शनमय तथा ऄधय काननूहरु शिपररत कायय नगररने, बाललहसा, िोषण, ऄपराध हुन नददन,े 

बालमनोशिज्ञान शिपररत कायय नगररने , यातना नददआने, बालमनोशिज्ञानमा अधाररत बाल शिकासलाइ प्रिधयन गनय 

ताशलम प्राप्त जनिशक्त पररचालन गरी शिद्यालय सञ्चालन गनेछु भन्ने प्रशतिर्द्ता—पत्र ।  

(द) शिद्यालय सञ्चालन गनय लाग्ने कुल खचय (पँूजीगत लगानी, ममयत सँभार खचय, सञ्चालन खचय, सुरशक्षत कोषको व्यिस्था ) 

ईल्लेख गरी तयार गररएको शित्तीय शििरण—पत्र । सञ्चालन खचय ऄधतरगत भाडा, िैशक्षक साम्ी, प्रिासशनक खचय 

तथा कमयचारीको पाररश्रशमक खचयहरुको ऄलग ऄलग शििरण ईल्लेख गनुय पनेछ ।  

(ध) शिद्यालयमामा काम गने जनिशक्तहरु र ईनीहरुको िैशक्षक योग्यता र शिषयगत ताशलम शलएको प्रमाण पत्रहरुको छाँया 

प्रशत । 

(न) स्िीकृशत माग गररएकै प्रकार र प्रकृशतका शिद्यालय िरपर भए कशम्तमा २ िटा नशजकको शिद्यालयको नाम र सञ्चालन 

भएको स्थानको नक्सा सशहतको शििरण । 

(प) बालमैत्री पूिायधार सूचकहरुको शििरण, धयूनतम मापदण्ड, शिद्यालय सञ्चालन गररने भिन तथा ऄधय संरचनाहरु सरुशक्षत 

रहकेो व्यहोराको आशधजशनयर िा आशधजशनयररङ्ग परामिय सेिा प्रदायक संस्थाको शसफाररस पत्र तथा सो व्यहोरा 

झल्काईने फोटोहरु ।  
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  ऄनसुूची—११ 

पूिायधारहरु 

(शनयम ४४ को ईप–शनयम (२) सँग सम्िशधधत ) 

(क) कक्षा कोठाहरु सामाधयतया नौ फीट ईचाआको र घाम तथा पानीबाट बचाई हुने दकशसमको बालमैत्री हुनुपने ।  

(ख)कक्षागत क्षेत्रफल प्रशत शिद्याथी १.५ िगय मीटर भधदा कम हुनु नहुने । 

(ग) ऄध्यापन गराआने कक्षाकोठामा हािाको प्रिाह, प्रकासको व्यिस्थाको साथै ईशचत सरसफाआ र स्िस्थ िातािरण हुनुपने  

(घ) बालिाशलका बस्नका लाशग चकटी तथा कापेटको समुशचत व्यिस्था हुनुपने ।  

(ङ) बालिाशलकालाइ लेखपढ गनय ईशचत भूआ टेबल र अराम र मनोरञ्जन गनय ईशचत साम्ीको व्यिस्था हुनुपने । 

(च) बालिाशलकाका लाशग खेलकुद र िैशक्षक साम्रगीको व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

(छ) पयायप्त र स्िस्थकर खाने पानीको प्रबधध हुनु पनेछ ।  

(ज) ईपयूक्त स्थानमा बालिाशलकाका जुत्ता, झोला र रटदफन÷खाजाको बट्टा राख्ने र्याक दराजको व्यिस्था हुनुपने छ ।  

(झ) एईटा कक्षा कोठामा बढीमा २० जना बालिाशलकाहरु मात्र राख्ने व्यिस्था हुनुपने छ ।  

(ञ) मुख्य शिषयहरुका लाशग अिश्यदकय िैशक्षक साम्ीहरु सशहतको छुट्टा छुटै्ट शिषयगत कुनाको व्यिस्था गरेको हुनुपनेछ ।  

(ट) शिक्षण दक्रयाकलाप सञ्चालनका लाशग िैशक्षक शभत्तेपाटी र ऄधय िैशक्षक साम्ीहरु प्रदियन पाटीको व्यिस्था हुनु पनेछ ।   

(ठ) शिद्यालय पररसरको घरेाबेरा र सरुक्षा प्रबधध हुनुपने छ ।  

(ड) बार्षषक िैशक्षक पात्रो र सूचना पाटीहरुको प्रबधध हुनुपने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

58 
 

ऄनसुचूी—१२ 

(शनयम ४४  को ईप–शनयम ( ३) सँग सम्िशधधत ) 

शिद्यालय ऄनगुमन फारमको ढाचँा 

१. ऄनुगमन गररएको शिद्यालयको नामः...........................................   

२. शिद्यालयको ठेगानाः .................................................. 

३. प्रमुख व्यिस्थापकको नामः..................................................  ४. सम्पकय  नं. ...........................   

   

५ . ऄनुगमन शमशत :....................................................  ६ . ऄनुगमन शििरण :  

(क)  सुरशक्षत बालमैत्री शिद्यालय भिन ःः  

(ख)  ईपयुक्त कक्षा कोठा ःः 

(ग)  शपईन योग्यखानेपानी ःः  

(घ)  बाल ईपयोगी फर्षनचर ःः  

(ङ)  ईपयुक्त खेल मैदान ःः  

(च)  ईमेर ऄनुसारको खेल साम्ी ःः 

(छ)  पोषणयुक्त खाना खाजाको व्यिस्था ःः 

(ज)  स्िास्थ्य परीक्षण सम्बशधध ईपयुक्त व्यिस्था ःः  

(झ) बाल पुस्तकालयको व्यिस्था ःः  

(ञ) ताशलम प्राप्त शिक्षक तथा अयाको व्यिस्था ःः  

(ट) धयूनतम मापदण्डहरुः 

(ऄ) 

(अ)  

(आ)  

(इ) 

(ई)  

७. खेल मैदानको क्षेत्रफल र ऄिस्थाः                                                     (ऄ) अफ्नै    (अ) भाडामा  (आ) 

साियजशनक   (इ) ऄधय  

८. िौचालयको ऄिस्था ःः  

(ऄ) सङ्ख्या ःः .................... (अ) कच्ची/पक्की ..........(आ) पानीको व्यिस्था ःः..................... 

(इ) सरसफाआको ऄिस्था ........................................................................................... 

९. खानेपानीको व्यिस्था ःः  (ऄ) बोकेर ल्याईने  (अ) धाराबाट  (आ) बोटल(शमनेरल) जार   (इ) पयायप्त िा 

ऄपयायप्त  

१० पाठ्य साम्ी /शसकाइ साम्ी /सधदभय साम्ीहरुको ऄिस्था ःः  

(ऄ)....................................................... 

(अ) .................................................... 

(आ)........................................................ 

(इ) ...................................................... 
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११. अर्षथक शििरणः (क) चल सम्पशत...............................................................  (ख) ऄचल सम्पशत 

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

ऄधयः........................................................................................................................................................

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

१२ःः अम्दानीको स्रोतहरुः.............................................................................................................. 

१३. बालमैत्री पूिायधारहरु ःः 

(ऄ) 

(अ) 

(आ)  

(इ) 

(ई)  

(उ)  

१४.शिद्यालयको धयूनतम मापदण्डः  

(ऄ) 

(अ) 

(आ)  

(इ) 

(ई)  

(उ)  

१५. ऄधय कुनै शििरणहरु भए ःः   

माशथ ईल्लेशखत शििरण ठीकछन्। झुठा ठहरे कानुन बमोशजम सहुलँा/ बुझाईला भनी संस्थाको छाप  

 ऄनुगमनकतायको सही/हस्ताक्षर  ..................................... 

नामः...................................... 

ठेगानाः....................................... 

शमशतः......................................... 

संलग्न कागजातहरु ःः ........................... 

 

  (ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कनका क्रममा दशेखएका यस शनदशेिका प्रशतकुलका कुनै तथ्य/तथ्याङ्क िा ऄिस्था फेला परेमा िा 

ऄशत गुणात्मक रहमेा यस शििरणमा थप ढाँचा बनाइ ईल्लेख गनय िा बुँदागत रुपमा व्यहोरा खुलाईन सदकनेछ । 

प्रशतिेदनमा ऄनुगमन मूल्याङ्कन गने सशमशतका सदस्यहरुले नाम लेखी हस्ताक्षर गरी पेि गनुयपनेछ ।) 
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ऄनसुचूी—१३ 

धरौटी तथा दस्तरु 

(शनयम ४४ ईप–शनयम( ४ ) सँग सम्िशधधत ) 

 

 

१. धरौटी राख्नुपन ेरकम रु. १५०,००० 

२.दताय रकम रु.५,००० 

३. निीकरण रकम (प्रत्येक बषय) रु.३,००० 
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ऄनसुचूी—१४ 

ऄनुमशत /स्िीकृशतको ढाँचा 

(शनयम ४४  को ईप–शनयम (४ ) सँग सम्िशधधत ) 

प.स. 

च.नं.           

 शमशत.............................. 

शिषय :  ऄनुमशत/स्िीकृशत सम्बधधमा । 

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

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

 

तपाइले शििु स्याहार केधर/दकण्डर गाडने/मण्टेश्वरी/ पूिय प्राथशमक शिद्यालयको कक्षा सञ्चालन गने सम्बधधमा यस 

मेलौली नगरपाशलकामा ददनु भएको शनिेदन ईपर कारबाही हुदँा मेलौली नगरपाशलकाको  “पूिय—प्राथशमक शिद्यालय 

व्यिस्थापन शनदशेिका २०७४” ऄनुसारको पूिायधार पूरा गरेको र यस नगरपाशलकाको  नक्साङकनमा परेकोले िैशक्षक 

सत्र..........................दशेख लागू हुने गरी मेलौली नगरपाशलका िडा नं. ........शस्थत ......................ठाँई को 

.....................सडकमा जोशडएको घर नं.........को घरमा शिद्यालय सञ्चालन गनय यस नगरपाशलकाको 

शमशत................................शनणयय ऄनुसार ऄनुमशत/स्िीकृशत प्रदान गररएको छ ।  

 कायायलयको छाप      

ऄनुमशत प्रदान गने ऄशधकारीको 

सही...................... 

                                                                                           

 नामः........................................ 

                                                        पद............................. 

                                                            शमशतः............................. 

 

बोधाथयः  

श्री ......................................कायायलय,  

........................................, मेलौली । 
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ऄनसुचूी—१५ 

प्रशतबर्द्ता पत्र 

(शनयम ४४ को ईप–शनयम (५ ) सँग सम्िशधधत ) 

 

 म/हामी...................................................................................................शनम्न प्रशतबर्द्ताहरु पूणय रुपमा 

पालना गने छु/छौ । 

  (क) शिद्यालयसँग सम्िशधधत ऐन तथा शनयम र मेलौली नगरपाशलकामा शिद्यालय शिक्षा संचालन,व्यिस्थापन तथा 

शनयमनका सम्बधधमा बनेको काययशिशध २०७६ पूणय रुपमा पालना गने छु । 

 (ख) नगरपाशलकाले समय समयमा सम्बशधधत सशमशत माफय त ददएको शनदिेनहरु, सुझािहरु तथा पररपत्र, पत्राचारहरुको 

पूणय पालना गनेछु ।  

 (ग) प्रत्येक बषय तोदकए बमोशजम कर, दस्तुर बुझाइ शिद्यालय निीकरण गनय मञ्जुर छु ।  

 (घ) शिद्यालयका जनिशक्तको क्षमता शिस्तार र िैशक्षक गणुस्तर बृशर्द् गने कायय गनेछु । 

         दस्तखतः............... 

         नामः..................... 

             पदः.......................... 

         शमशतः.................... 
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ऄनसुचूी–१६ 

(शनयम  ७१ को ईपशनयम (३ ) सँग सम्बशधधत) 

शिद्यालय शिकास प्रस्तािको नमनुा 

 १-शिद्यालयलको ितयमान िैशक्षक र अर्षथक ऄिस्थाः  

 २-शिद्यालयले हाशसल गनुय पने ऄपेशक्षत ईपलशब्ध : 

 ३-ितयमान ऄिस्था र ऄपेशक्षत ईपलब्धीका सूचकगत ऄधतर : 

 ४-ऄपेशक्षत ईपलशब्ध हाशसल गने स्रोत पशहचान सशहतको कायययोजना : 

 ५-कायय योजनाका मूल्याङ्कनका सचूकहरु : 
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ऄनसुचूी–१७ 

(शनयम  ८० को ईपशनयम (११ ) सँग सम्बशधधत) 

 

रमाना - पत्र 

 पत्रसंख्याः                                     शमशत : 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस शिद्यालयमा सरुिा हुन ुभएका श्री ..........................................लाइ शनजको शििरण सशहतको रमानापत्र ददइ त्यस 

शिद्यालयमा हाशजर हुन पठाआएको व्यहोरा ऄनुरोध गदयछु । 

१. शिक्षक िा कमयचारीको नाम, थर :   

२. संकेत नम्बर :  

३. साशिक : 

(क) तह :    (ख) शे्रणी :     (ग) पद : 

(घ) शिक्षक भए शिषय :      (ङ) शिद्यालय : 

४. सरुिा भएको  (क) शनणयय शमशत :    (ख) सरुिा गने कायायलय :      (ग) तह :   (घ) श्रेणी :         

   (ङ) पद :        (च) शिषय         (छ) शिद्यालय : 

 ५. बरबुझारथ सम्िधधी शििरणः  

   गरेको    नगरेको     

६. रमाना हुने शमशत : ..................... 

७. रमानापत्रको शमशत सम्म खचय भएका शबदा :  

  (क) भैपरी अईने र पिय शबदा     .................. ददन । 

  (ख) शबरामी शबदा      .................. ददन । 

  (ग) प्रसुती शबदा शबदा      .................. ददन । 

  (घ) प्रसुती स्याहार शबदा     .................. पटक । 

  (ङ) ऄध्ययन शबदा                 .................. ददन । 

  (च) ऄसाधाराण शबदा        .................. ददन । 

  (छ) िेतलिी शबदा                 .................. ददन । 

८. रमानापत्रको शमशतसम्म संशचत शबरामी शबदा :      .................. ददन । 

९. शिद्यालयमा रुजु हाशजर भएको ददन :   

१०. खाआपाइ अएको माशसक (क) तलब :  (ख) िृशर्द् रु तलब :   

११. तलब भुक्तानी शलएको ऄशधतम शमशत :  

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम :  

१३ भुक्तानी शलएको ईपचार खचयको रकम  :    

१४. तलििृशर्द् हुन सुरु भएको सुरु शमशत :  

१५. नागररक लगानी कोषकट्टी रकम :   

१६. अयकर कट्टी रकम :  

१७. (क) सािशधक जीिन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मशहना...... .गत.े...  

(ख) सािशधक जीिन बीमािापत िार्षषक शप्रशमयम शतरेके साल.....मशहना... गते .... 

१८. चाडपिय खचय शलने चाडको नाम र सो चाड पर्र्ने शतशथ र सम्भाशित मशहना : 

१९. शििुस्याहार भत्ता शलएको शििरण :   

बोधाथय :  

श्री शिद्यालय शिक्षक दकताबखाना । 

श्री कमयचारी सचंयकोष । 

श्री शिक्षा शिकास तथा समधिय आकाइ, बैतडी 
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श्री .......... शिद्यालय । 

श्री .....................(सम्बशधधत शिक्षक िा कमयचारी) सरुिा भएको कायायलयमा हाशजर हुन जानु हुन । 
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ऄनसुचूी–१८ 

(शनयम ८१  को ईपशनयम (०१  ) सँग सम्बशधधत) 

सरुिा हुन ददआन ेशनिदेन 

 श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत,     
मेलौली नगरपाशलका बैतडी । 

शिषयः सरुिा सम्बधधमा । 

 मलाइ शनम्न शिद्यालयमा सरुिा गररददनु हुन शनम्न शििरणहरु खुलाइ शनिेदन गरेको छु । 

शिक्षकको नाम, थरः  

स्थायी ठेगानाः          

तह र श्रेणीः  

हालको शिद्यालयको नाम र ठेगानाः  

सरुिा भइ जान चाहकेो शिद्यालयको नाम र ठेगानाः  

योग्यता र तालीमः         

स्थायी शनयुशक्त शमशतः  

हालको शजल्लामा काम गरेको ऄिशधः  

सरुिा माग गनुय पने कारणः  

  शनिेदकको सहीः  

  नामः  

  काययरत शिद्यालयः 

  शमशतः 

 

(१) सरुिा भइ जाने शिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशत तथा कायायलय को सहमशत 

(क) यस शिद्यालयका शिक्षक श्री ...................................... लाइ व्यिस्थापन सशमशतको शमशत .......................... को 

शनणयय ऄनुसार यस शिद्यालयबाट सरुिा भइ जान सहमशत ददआएको छ । 

        शिद्यालयको छाप      व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षको–  

        सही : 

        नाम : 

        शिद्यालय : 

        शमशत : 

 

(ख)................नगरपाशलका/नगरपाशलका.... ..................... ऄधतगयतको ..........................शिद्यालयका शिक्षक श्री 

...................................... लाइ सो शिद्यालयबाट सरुिा भइ जान सहमशत ददइएको छ । 

         कायायलयको छाप      शिक्षा ऄशधकृत– 

        सही :  

        नाम : 

        शमशत : 

 

 

 

 

 

 



 खण्ड:   संख्या:              प्रकाशित शमशत: २०७६/१२/०६ 
  

67 
 

 (२ )   सरुिा भइ अईन ेशिद्यालयको व्यिस्थापन सशमशत तथा कायायलय को सहमशत   

(क)  ............................... शिद्यालयका शिक्षक श्री ................................... लाइ व्यिस्थापन सशमशतको शमशत 

....................... को शनणयय ऄनुसार यस शिद्यालयमा सरुिा भइ अईन सहमशत ददआएको छ । 

                शिद्यालयको छाप       व्यिस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षको–  

         सही : 

         नाम :  

         शमशत :    

                शिद्यालय : 

(ख) ............................... शिद्यालयका शिक्षक श्री ................................... लाइ यस नगरपाशलका िा 

नगरपाशलकाको ............... शिद्यालयमा  सरुिा भइ अईन सहमशत ददआएको छ । 

         शिक्षा ऄशधकृत – 

         सही : 

         नाम : 

कायायलयको छाप      शमशत : 
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ऄनसुचूी–१९ 

शनयम ११० को ईपशनयम (१) सगँ सम्बशधधत 

शिद्यालयको अय व्ययको खाता राख्न ेढाचँा 

 

शिद्यालयल ेअफ्नो अयव्ययको खाता दहेाय बमोशजम राख्नुपनःे– 

 

 खाताकोनाम     तोदकएको फाराम न.ं 

१ शिद्यालयको बजेट खाता      फा. नं. १ 

२   अम्दानीको शहसाब खाता        फा. नं. २ 

३ खचयको शहसाब खाता      फा. नं. ३ 

४ नगदी खाता         फा. नं. ४ 

५ बैंक खाता      फा. न.ं ५ 

६ पेश्की खाता         फा. नं. ६ 

७ शजधसी खाता       फा. न.ं ७ 

८ माशसक अम्दानी खचयको  शििरण खाता              फा. नं. ८ 

९ िुल्कदताय दकताब  खाता         फा. नं. ९ 

१० िासलात खाता       फा. नं. १० 
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फा.न.ं १ 

शिद्यालयको बजेट खाता 

शिद्यालयको नाम : 

ठेगाना :  

िैशक्षक सत्र............................. को बजेट 

 

Joo cfo  

zLif{s 

g+= 

zLif{ssf] 

gfd 

ut z}lIfs 

;qsf] Joo 

o; z}lIfs ;qsf] 

k|:tfljt Joo 

:jLs[t 

/sd 

zLif{ssf] g+= zLif{ssf] 

gfd 

ut z}lIfs ;qsf] 

cfo 

o; z}lIfs ;qsf] 

k|:tfljt cfo 

:jLs[t 

/sd 

s}lkmot 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ -(_ -!)_ -!!_ 

 

 

    `      

 

प्रधानाध्यापकको सही  व्यिस्थापन सशमशतका ऄध्यक्षको सही– 

रिव्य : 

(१) शिक्षकको शसलशसलेिार नम्बर लेखे्न 

(२) शिक्षक तलब, मसलधद, फर्षनचर जस्ता खचयतफय  भएको िीषयकको नाम लेख्ने 

(३) न.ं २ का िीषयकहरुमा गत िषय भएको खुद खचय ईल्लेख गने 

(४) चालू िैशक्षक सत्रको प्रस्ताशित खचय रकम लेख्ने 

(५) चालू िैशक्षक सत्रको लाशग व्यिस्थापन सशमशतल ेस्िीकृत गरेको रकमसम्म ईल्लेख गने 

(६) अयतफयको िीषयकको शसलशसलेिार नम्बर लेख्न े

(७) सरकारी ऄनुदान, शिद्याथी िुल्क (शनजीको हकमा) जस्ता ऄधय िीषयकको नाम ईल्लेख गने 

(८) गत िैशक्षक सत्रको खुद अम्दानी िीषयक ऄनुसार ईल्लेख गने 

(९) यस िैशक्षक सत्रको अम्दानीको प्रस्ताशित रकम ईल्लेख गने 

(१०) स्िीकृत रकम ईल्लेख गने (सरकारी ऄनुदानको रकम स्िीकृत तलब स्केल ऄनुसार हुन ुपनेछ)  

(११) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने । 
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फा. न.ं २ 

अम्दानीको शहसाब खाता 

शिद्यालयको नाम: 

ठेगाना:  

 

िषय.....................मशहना................... 

 

शमशत 

(१) 

शििरण 

(२) 

रशसद 

नं. 

(३) 

िीषयक 

(४) जम्मा रु. 

(५) 

बैंक दाशखला 

(६) 

कैदफयत 

(७) सरकारी 

ऄनुदान 

पढाआ 

िुल्क 

 

 

 

 

 

       

यस मशहनाको जम्मा      

रिव्य: 

(१) अम्दानी भएको शमशत ईल्लेख गनेर्ः े

(२) कहाँबाट िा कसबाट प्राप्त भएको ईल्लेख गन े

(३) रशसद नं. ईल्लेख गने 

(४) कुन िीषयक बापत प्राप्त भएको हो सोही महलमा लेख्न ेर ऄःािश्यकता ऄनुसार महल बढाईने 

(५) प्राप्त भएको जम्मा रु. ईल्लेख गने 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक दाशखला भएको रकम ईल्लेख गने 

(७) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने । 
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फा. न.ं ३ 

खचयको शहसाब खाता 

शिद्यालयको नाम : 

ठेगाना :                    िषय :            मशहना : 

 

ldlt ljj/0f ef}r/ g+= tna eQf cGo 

zLif{s 

hDdf s}lkmot 

 

:jLs[t 

b/aGbL 

sd{rf/L b/aGbL aflx/sf] 

lzIfs 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ -(_ 

    

 

     

o; dlxgfsf] hDdf       

 

रिव्य : 

(१) कारोबारको शमशत ईल्लेख गने 

(२) खचयको शििरण ईल्लेख गने 

(३) भौचर नं. ईल्लेख गने 

(४) शज. शि. का. बाट ऄनुदान रकम प्राप्त हुन ेस्िीकृत दरबधदीशभत्रका शिक्षकहरुको तलब भत्ता खचय रकम 

ईल्लेख गने  

(५) शिद्यालयमा काययरत कमयचारीहरुको तलब भत्ता खचय रकम ईल्लेख गने 

(६) ऄनुदान रकम प्राप्त नहुन ेदरबधदी बाशहरको शिक्षकहरुको तलब भत्ता खचय रकम ईल्लेख गने 

(७) यसमा ऄःािश्यकता ऄनुसार मसलधद, फर्षनचर, छपाइ, सेिा, द.ैभ्र.भ. जस्ता महलहरु खडा गरी 

रकम ईल्लेख गने 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम ईल्लेख गने  

(९) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने ।  
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फा. न.ं ४, ५ र ६ 

नगदी /बैंक /पेश्की खाता 

शिद्यालयको नाम: 

ठेगाना :                             िषय :          मशहना : 

 

ldlt ljj/0f ef}r/ g+= 8]la6 qm]l86 8]la6/qm]l86 af“sL s}lkmot 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ 

 

 

 

 

       

 

रिव्य : 

(क) नगदी खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) शमशत ईल्लेख गन े

 (२) छोटकरीमा ऄःाम्दानी खचयको शििरण ईल्लेख गने 

 (३) भौचर नं. ईल्लेख गने  

 (४) नगद प्राप्त भएमा ईल्लेख गने  

 (५) नगद रकम बैंक दाशखला िा खचय भएमा ईल्लेख गने  

 (६) महल ७ को बाँकी रकम डशेबट िा के्रशडट बाँकी के हो ? डशेबट बाँकी भए डे. र के्रशडट बाँकी भए के्र. 

ईल्लेख गने  

 (७) बाँकी रकम ईल्लेख गने  

 (८) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने । 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) शमशत ईल्लेख गन े 

 (२) ऄःाम्दानी खचयको छोटो शििरण र चेक नं. िा बैंक दाशखला भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

 (३) भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

 (४) बैंक दाशखला भएको रकम ईल्लेख गने  

 (५) बैंकबाट खचय भएको रकम ईल्लेख गने  

 (६) बैंकमा डशेिट बाँकी भए ड.े र के्रशडट बाँकी भए के्र. लेख्न े 

 (७) बाँकी रकम ईल्लेख गने  

 (८) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने ।  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) शमशत ईल्लेख गन े

 (२) पेश्की शलआएको िा फर्छ्यौट भएको काम ईल्लेख गने  
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 (३) भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

 (४) पेश्की ददएको रकम ईल्लेख गने  

 (५) पेश्की फर्छ्यौट भएको रकम ईल्लेख गने  

 (६) बाँकी पेश्की डशेिट बाँकी भए ड.े र के्रशडट भए के्र. ईल्लेख गने 

 (७) पेश्की बाँकी रकम ईल्लेख गने  

 (८) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने । 

 

फा. न.ं ७ 

शजधसी खाता 

 

शिद्यालयको नाम 

ठेगाना :                                िषय :              मशहना : 

 

ldlt 

-!_ 

ljj/0f 

-@_ 

d"No 

-#_ 

cfDbfgL 

-$_ 

vr{ 

-%_ 

afFsL 

-^_ 

s}lkmot 

-&_ 

  k|lt OsfO{ hDdf     

 

 

 

 

       

 

रिव्य:   

(१) शमशत ईल्लेख गन,े 

(२) सामानको नाम, प्राप्त िा खचयको छोटो शििरण ईल्लेख गने  

(३) सामानको प्रशत आकाइ दर ईल्लेख गने  

(४) प्राप्त सामानको पररमाण ईल्लेख गने  

(५) खचय भएको सामानको पररमाण ईल्लेख गने  

(६) बाँकीसामानको पररमाण ईल्लेख गने  

(७) ऄधय कुन ैकुरा भए ईल्लेख गने ।  

 

इकाआमा गोटा, थान, दजयन अदद ईल्लेख गने । 



 

 
 

फा. न.ं ८ 

माशसक अम्दानी खचयको शििरण खाता 

शिद्यालयको नाम: 

ठेगाना :   िषय :                           मशहना :  

Joo cfo 

zLif{

s 

g+= 

zLif{s

sf] 

gfd 

jflif{s 

:jLs[t 

/sd 

cl3Nnf] 

dlxgf;Dd

sf] vr{ 

/sd 

of] 

dlxgfsf] 

vr{ 

hDdf 

Joo 

/sd 

zLif{

s 

g+= 

zLif{ssf] 

gfd 

jflif{s 

:jLs[t 

/sd 

cl3Nnf] 

dlxgf;Ddsf] 

cfo /sd 

of] dlxgfsf] 

cfo 

hDdf 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -& -*_ -(_ -!)_ -!!_ -!@_ 

 

 

 

           

hDdf           

 बाँकीरकम:– 

 नगद:– 

  बैंक:– 

रिव्य :  

(१) फा. नं. १ को व्ययको िीषयक न.ं ईल्लेख गने   

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

(३) फा. नं. १ को िार्षषक स्िीकृत व्यय रकम ईल्लेख गने  

(४) गएको मशहनासम्मको सम्बशधधत िीषयकको खचय रकम ईल्लेख गने  

(५) यो मशहनाको सम्बशधधत िीषयकहरुको खचय रकम ईल्लेख गने  

(६) महल न.ं ४ र ५ को जम्मा  रकम ईल्लेख गने  

(७) फा न.ं १ को अयको िीषयक न.ं ईल्लेख गने  

(८) फा. नं. १ को अयको िीषयक नाम ईल्लेख गन े 

(९) फा न.ं १ को िार्षषक स्िीकृत अय रकम ईल्लेख गने  

(१०) ऄशघल्लो मशहनासम्मको सम्बशधधत िीषयकको अय रकम ईल्लेख गने  

(१२) महल न.ं १० र ११ को जम्मा रकम ईल्लेख गने । 

(१३)  बाँकीरकममा अय र व्ययको जम्मा रकमको फरक ईल्लेख गने । 

 

 



 

 
 

शि. म. फा. न.ं ९ 

िुल्क दताय दकताब खाता 

 

शिद्यालयको नाम  

ठेगाना 

कक्षा :                      िषय :                 मशहना : 

/f]=g+= ljBfyL{sf] 

gfd, y/ 

j}zfv h]i7 c;f/ ;fpg ef›{ cflZjg sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfu'g r}q 

 

 

 

 

 

             

hDdf             

 

फा. न.ं १० 

िासलात खाता 

शिद्यालयको नाम : 

िषय....................... को अशखरी ददन......................सम्मको 

bfloTj /sd ;DklQ /sd 

! @ # $ 

    

प्रधानाध्यापक  लेखापाल लेखापरीक्षक 

रिव्य: 

(१) शिद्यालयको दाशयत्ि शििरणहरु ईल्लेख गन,े 

(२) दाशयत्ि रकम ईल्लेख गन,े 

(३) शिद्यालयको चालू ऄचल सम्पशत्तको शििरण ईल्लेख गने। 

(४) सम्पशत्तको रकम ईल्लेख गने । 

 

अज्ञाल,े  

धमय राज धयौपाने, 

प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत । 


