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प्रस्तावना :  

िेपािको संलवधाि ,२०७२को  धारा २२६ िे लिएको अलधकारको 

प्रयोग गरी िेपािको संलवधाि ,२०७२ को अिुसूची ८ क्रमसंख्या ८ 

तथा स्थािीय सरकार संचािि ऐि ,२०७४ को िफा ११ (२) (ज )मा 

रहकेो लिक्षा सम्बन्धी कायय क्षेत्रिाई कायायन्वयि गिय रुपा 

गाउँपालिकाको क्षेत्र लित्र हाि संचाििमा रहकेा र संचािि हुिे 

िैलक्षक संस्थाहरुको सुिासि ,प्रिावकारी व्यवस्थापि ,सावयजलिक 

जवाफिेलहता,गुणस्तर लवकास गरी लिक्षामा सबैको पहुचँ वलृि गिै 

िैलतक,व्यवहाररक,व्यवसालयक र प्रालवलधक लिक्षातफय  आकलषयत 

गराउँिै, लिक्षािाई िोकतालन्त्रक मूल्य र मान्यतामा आधाररत 

,गुणस्तरीय,प्रलतस्पधी बिाउँिै बािबालिकाको चौतफी लवकास गिे 

उद्देश्यिे रुपाको लिगो िैलक्षक लवकासका िालग रुपा गाउँ 

काययपालिकाबाट यो लियमाविी जारी गररएको हो । 

 

पररच्छेि-१ 
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प्रारलम्िक 

 

१. संलक्षप्त िाम र प्रारम्ि  (१) यी लियमहरूको िाम “रूपा  

गाउँपालिका लिक्षा लियमाविी, २०७५” रहकेो छ ।  

(२) यो लियमाविी गाउँपालिका क्षेत्रिर िागू हुिे छ । 

(३) यो लियमाविी तुरुन्त प्रारम्ि हुिे छ । 

२.   पररिाषााः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस 

लियमाविीमा– 

(क) “ऐि” िन्िािे स्थािीय सरकार सञ् चािि ऐि,२०७४ िाई 

सम्झिु पछय ।  

(ख) “काययपालिका” िन्िािे रूपागाउँपालिका गाउँ 

काययपालिकािाई सम्झिु पछय । 

(ग) “कोष” िन्िािे लियम ८५ बमोलजमको लवद्यािय 

सञ् चाििका िालग खडा गररएको संलचत कोषिाई सम्झिु पछय । 

(घ) “गाउँपालिका” िन्िािे िेपािको संलवधाि बमोलजम गठि 

िएको रूपा गाउँपालिका सम्झिु पछय । 
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(ङ)  “धालमयक लवद्यािय”  िन्िािे परम्परागत रूपमा 

चलिआएका गोन्पा, गुरुकुि, आश्रम, मिरसा जस्ता धालमयक 

लवद्याियहरूिाई जिाउँिछ । 

(च) “लिरीक्षक” िन्िािे लवद्यािय लिरीक्षण गिय तोलकएको 

अलधकृतिाई सम्झिु पछय ।  

(छ) “पररवार” िन्िािे लिक्षक वा कमयचारीसँग एकासगोिमा 

बस्िे तथा लिज आफैं िे पाििपोषण गिुयपिे पलत, पत्िी, छोरा, 

अलववालहता छोरी, धमयपुत्र अलववालहता धमयपुत्री, बाब,ु आमा वा 

सौतेिी आमा सम्झिु पछय र सो िब्ििे पुरुष लिक्षक वा कमयचारीको 

हकमा लिजको बाजे, बज्यै तथा मलहिा लिक्षक वा कमयचारीको 

हकमा लिजको सासू, ससरुािाई समेत जिाउँछ । 

(ज) “परीक्षा सलमलत” िन्िािे लियम ३४ बमोलजम गठि हुिे 

परीक्षा सञ् चािि तथा समन्वय सलमलतिाई सम्झिु पछय । 

(झ) “पाठ्यक्रम लवकास केन्र” िन्िािे संघीय ऐि बमोलजम 

पाठ्यक्रम लिमायणको  िालग लजम्मेवार लिकायिाई सम्झिु पियछ । 

(ञ)  “प्रधािाध्यापक” िन्िािे लियम ५० बमोलजम लियुक्त 

लवद्याियको प्रधािाध्यापक सम्झिु पछय । 
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(ट)  “प्रमुख” िन्िािे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिु पछय । 

(ठ) “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” िन्िािे गाउँपालिकाको 

प्रमुख काययकारी अलधकृतिाई सम्झिु पछय । 

(ड) “प्रारलम्िक बाि लवकास केन्र” िन्िािे लति वषय उमेर पूरा 

िई पाँच वषय उमेर पूरा िगरेका बािबालिकाको िालग लियम ३८ 

बमोलजम खोलिएको प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र, िसयरी, केजी, 

मन्टेस्वरी आलि सम्झिु पछय ।  

(ढ) “व्यवस्थापि सलमलत” िन्िािे लियम २६ बमोलजम गठि हुि े

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत सम्झिु पछय । 

(ण) “मन्त्रािय” िन्िािे िेपाि सरकार, लिक्षा, लवज्ञाि तथा 

प्रलवलध मन्त्रािय सम्झिु पछय ।  

(त)  “लिक्षा अलधकृत” िन्िािे गाउँपालिकाको लिक्षा िाखाको 

प्रमुख वा सो प्रमुखको कामकाज गिय तोलकएको कमयचारीिाई सम्झिु 

पछय । 

(थ) “लिक्षा िाखा” िन्िािे गाउँपालिकामा रहकेो लिक्षा हिेे 

लिक्षा, युवा तथा खेिकुि  िाखािाई सम्झिु पछय ।  
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(ि) “लिक्षक लकताबखािा” िन्िािे संघीय लिक्षा कािूि बमोलजम 

गठि िएको रालरिय लकताबखािा(लिक्षक)  सम्झिु पछय । 

(ध)  “लिक्षक सेवा आयोग” िन्िािे संघीय कािूि बमोलजम 

गठि िएको लिक्षकहरूको लियुलक्त लसफाररस आलि गिे आयोग 

सम्झिु पछय ।  

(ि)  “लिक्षा सलमलत” िन्िािे स्थािीय तहको काययपालिकाको 

प्रमुख वा कुिै सिस्यिे िेततृ्व गरेको लियम २४ अिुसारको लिक्षा 

सम्बन्धी सलमलत सम्झिु पछय ।  

(प) “िुल्क” िन्िािे लवद्याियिे लियम बमोलजम लवद्याथीसँग 

लिि पाउिे िुल्क सम्झिु पछय ।  

(फ) “िैलक्षक गुठी” िन्िािे लवद्यािय सञ्चािि गियको िालग 

कुिै व्यलक्तिे िाफा िलििे उद्देश् यिे स्थापिा गरेको सावयजलिक वा 

लिजी गुठी सम्झिु पछय । 

(ब) “िैलक्षक सत्र” िन्िािे लवद्याियमा अध्ययि अध्यापि 

गराइिे वालषयक अवलध सम्झिु पछय ।  
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(ि) “समुिायद्वारा सञ्चालित लवद्यािय” िन्िािे लियम ५ 

बमोलजम स्वीकृलत प्राप्त गरी स्थािीय तह वा व्यवस्थापि सलमलतिे 

व्यवस्थापि लजम्मा लिएको सामुिालयक लवद्यािय सम्झिु पछय ।  

(म) “सामुिालयक लिक्षक” िन्िािे समुिायद्वारा व्यवलस्थत 

लवद्याियमा िेपाि सरकारबाट स्वीकृत वा अिुमोिि प्राप्त िरबन्िी 

अन्तगयत व्यवस्थापि सलमलतिे लियुक्त गरेको लिक्षक सम्झिु पछय । 

(य) “सामुिालयक लसकाइ केन्र” िन्िािे समुिाय स्तरमा 

सञ्चािि गररिे आजीवि लसकाइ, अध्ययि अिुसन्धाि र सीप 

लसकाइ िगायतका काम गिे केन्रिाई  सम्झिु पछय । 

(र) “संघीय लिक्षा ऐि” िन्िािे संघीय संसििे बिाएको लिक्षा 

ऐििाई सम्झिु पछय ।  

(ि) “संस्थागत लवद्यािय” िन्िािे लिजी िगािीमा सञ् चािि 

गिे गरी लियम ५ बमोलजम अिुमती पाई स्थालपत लवद्याियिाई 

सम्झिु पछय । 

 

परिच्छेद २ 
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ववद्यालय खोल्ने अनुमवत वा स्वीकृवत सम्बन्धी व्यवस्था 

३. लवद्यािय खोल्िे अिुमलतको िालग लिवेिि लििु पिे : (१) कसैिे 

लवद्यािय खोल्ि चाहमेा वडा सलमलतको लसफाररस लिई िैलक्षकसत्र 

सुरु हुिुिन्िा कम्तीमा चार मलहिा अगावै अिुसूची १ बमोलजमको 

ढाँचामा गाउँकाययपालिकाको कायायियमा लिवेिि लििु पिे छ ।  

४. लवद्यािय खोल्िको िालग पूरा गिुयपिे पूवायधार : लवद्यािय 

खोल्िको िालग अिुसूची २ बमोलजमको पूवायधार पूरा गरेको हुिु पि े

छ ।  

५. लवद्यािय खोल्ि अिुमलत लििे : (१) लियम ३ बमोलजम लवद्यािय 

खोल्िे अिुमलतको िालग लिवेिि परेमा लिक्षा िाखा प्रमुखिे 

लिवेििसाथ प्राप्त कागजातहरू र स्थिगत जाँचबझु गिे छ । त्यसरी 

जाँचबुझ गिाय प्रस्तालवत लवद्याियको िालग लियम ४ बमोलजमको 

पूवायधार पूरा िएको िेलखएमा आधारिूत लवद्याियको हकमा 

िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा िुई मलहिा अगावै र माध्यलमक लवद्याियको 

हकमा िैलक्षक सत्र सुरु हुिु िन्िा कम्तीमा तीि मलहिा अगावै आफ्िो 

राय सलहतको प्रलतवेिि िाखा प्रमुखिे लिक्षा सलमलतको वैठकमा पेि 

गिुयपिे छ । यस्तो प्रलतवेििमा अिुमलत माग गररएको लवद्यािय 
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सामुिालयक वा संस्थागत कुि स्वरूपमा सञ् चािि गिे अिुमलत माग 

गररएको हो सो का सम्बन्धमा एलकि उल्िेख हुिु पिे छ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिक्षा सलमलतको वैठकबाट अिुमलत लििे 

लसफाररसको लिणयय िएमा कायायपालिका समक्ष पठाउिु पिे छ  । 

यसरर प्राप्त लसफाररिको आधारमा काययपालिकािे लस्वकृलत 

सम्बन्धमा आफ्िो लसफाररस सलहत गाउँसिामा पेि  गिुयपिे छ ।  

(३) उपलियम (२) अिुसार गाउँसिािे काययपालिकाको लसफाररस 

उपयुक्त िागेमा लवद्यािय खोल्ि अिुमलत लिि सक्िे छ ।  गाउँसिा 

को लिणयय बमोलजम लिक्षा िाखा प्रमुखिे अिुसूची ३ बमोलजमको 

ढाँचामा अिुमलत लििेछ ।  

(४) यसरी अिुमलत लिँिा प्राथलमक लवद्याियको हकमा िैलक्षकसत्र 

सुरु हुिुिन्िा ३० लिि अगावै लििुपिे छ र माध्यलमक  लवद्याियको 

हकमा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा िुई मलहिा अगावै अिुमलत लििुपिे छ  

।  

 (५) उपलियम (२) बमोलजम लिक्षा सलमलतिे लवद्यािय खोल्िे 

अिुमलतको लसफाररि गिे लिणयय गिाय लवद्यािय िक्साङकि, स्कुि 

जोलिङ्ग र गाउँ लिक्षा सलमलतिे लिधायरण गरेको गाउँपालिका र 
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वडाको िालग लवद्याियको अलधकतम सङ्ख्याको अधीिमा रही लििु 

पिे छ ।  

(६) कसैिे ऐि तथा यस लियमाविी लवपरीत अिुमलत लिएको वा 

प्राप्त गरेको पाइएमा गाउँकाययपालिकािे छािलवि गरी त्यसरी अिुमलत 

प्राप्त लवद्याियको अिुमलत जुिसुकै बखत रद्द गिे छ र त्यस्तो अिुमलत 

लििका िालग लसफाररस गिे र अिुमलत प्रिाि गिे पिालधकारी तथा 

कमयचारीिाई प्रचलित कािूि बमोलजम कारबाही गररिे छ । 

६. लवद्याियिे पाििा गिुयपि ेितय तथा बन्िेज : लवद्याियिे पािि 

गिुयपिे ितय तथा बन्िेजहरू िेहाय बमोलजम हुिे छि् : 

(क) िेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू 

गिुयपिे,  

(ख) लिक्षा सलमलतको स्वीकृलत िलिई थप पाठ्यपुस्तक तथा 

पाठ्यसामग्री प्रयोग गिय िहुिे,  

(ग) रालरियता प्रलत आँच आउिे पाठ्यसामग्री िएको 

पाठ्यपुस्तक अध्यापि गिय, गराउि िहिुे,  
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(घ) लवद्याियमा बािमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा िैङ्लगकमैत्री 

बातावरण सजृिा गिे, 

(ङ)  अलििावकको वालषयक िेिा गराई लवद्याियको आय व्यय, 

िैलक्षक उपिलब्ध र आगामी िैलक्षक सत्रको काययक्रमको जािकारी 

गराउिु , 

(च)  यस लियमाविी  बमोलजम आय व्ययको िेखा राख्िुपिे,  

(छ)  लवद्याियिे गरेको िगािीको अलििेख राख्िुपिे,  

(ज)  लवद्याियमा िेपािको रालरिय एकता, सावयिौलमकता, 

जातीय, क्षेत्रीय, िालषक, िैङ्लगक , सामालजक तथा धालमयक 

सलहरणुतामा खिि पािे कुिै पलि लक्रयाकिाप हुि िलिि,े  

(झ)  सामुिालयक लवद्याियमा गाउँ काययपालिकािे तोकेको 

सङ्ख्याको अलधिमा रही लिक्षक सेवा आयोगको लसफाररस अिुसार 

लिक्षक लियुलक्त गिुयपिे, 

(ञ) लवद्याियमा लियलमत रूपमा पररयोजिा कायय, सामालजक 

सेवा, अलतररक्त लक्रयाकिाप, तथा अन्य काययक्रम सञ्चािि गिुयपिे,  
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(ट)  लवद्यािय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर,  सत्य, लिष्ठा र िैलतक 

चररत्र लिमायण, उद्यमलििता प्रवधयि, समालजक सद्भाव प्रवििय तथा 

सामालजक लवकृलत (वािलववाह, लिरक्षरता, छाउपडी, िहजे, 

बोक्साबोक्सी, छुवाछुत, जालतगत उचिीचता, छोरी मालथको लविेि 

आलि ) उन्मुिि को वातावरण कायम गिय स्थािीय पाठ्यक्रम तयार 

गरी स्वीकृलतको िालग प्रस्तुत गिे र कायायन्वयिको आवश्यक 

व्यवस्था लमिाउिे,  

(ठ) आवासीय लवद्याियमा लिक्षा सलमलतिे लिधायरण गरे 

बमोलजम लवद्याथीको िालग खािा तथा पौलिक आहारको गुणस्तर 

कायम गिुयपिे,  

(ड)  गाउँसिािे पाररत गरेको कािूि तथा िैलक्षक िीलतको 

अलधिमा रही काम गिुयपिे , 

(ढ)  यस लियमाविी बमोलजम पूरा गिुयपिे पूवायधारहरू कायम 

राख्िुपिे र लवद्याथी सङ्ख्याका आधारमा पूवायधारको लवस्तार तथा 

स्तर वलृि गिुयपिे,   
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(ण) मन्त्रािय वा लिक्षा िाखािे लिधायरण गरेको ढाँचामा 

लवद्याियिे िैलक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैलक्षक सत्र सलकएको १५ 

लिि लित्र लिक्षा िाखामा पठाउिु पिे,   

(त) लवद्याियिे लवद्याथीको िालग प्रयोग गिे सवारी साधि 

प्रचलित कािूि बमोलजमको मापिण्ड अिुरूप परीक्षण गररएको हुिु 

पिे,  

(थ)  तोलकएको मापिण्ड अिुरूप लवद्याियको िवि तथा  

कक्षाकोठा सफा तथा सुरलक्षत राख्िुपिे,  

(ि) प्रत्येक वषय लवद्याियको िौलतक तथा  सामालजक परीक्षण 

गराई त्यसको प्रलतवेिि लिक्षा िाखामा पठाउिु पिे छ ।  

७.  लवद्यािय खोल्ि स्वीकृलत प्रिाि गिे : (१) लियम ५ को 

उपलियम (३) बमोलजम अिुमलत प्राप्त आधारिूत तथा माध्यलमक 

लवद्याियिे स्वीकृलतको िालग अिुसूची–४ बमोलजमको ढाँचामा 

गाउँकाययपालिका  समक्ष लिवेिि लििु पिे छ ।   

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि प्राप्त िएमा लिक्षा िाखामाफय त  

त्यस्तो लवद्याियको जाँचबुझ गरी वा गराई त्यसको प्रलतवेिि पेि गिय 

िगाउिु पिे छ । 
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 (३) उपलियम (२) बमोलजम जाँचबुझ प्रलतवेिि प्राप्त िएपलछ 

लियम ६ बमोलजमको ितय  तथा बन्िेज पूरा गरेको िेलखएमा लिक्षा 

सलमलतको लिणययको आधारमा अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा 

काययपालिकािे  आफ्िो लिणयय सलहत गाउँसिा समक्ष पेि गिुयपिे छ । 

यसरी प्राप्त लसफारीस सिाबाट लस्वकृत िएमा लिक्षा िाखािे लियम 

६ बमोलजमको ितय तथा बन्िेज को अलधिमा रही त्यस्तो 

लवद्याियिाई अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा स्वीकृलत प्रिाि गिे 

छ ।     

८. मातिृाषामा लिक्षा लििे लवद्याियको अिुमलत तथा स्वीकृलत 

सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस लियमाविीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा 

िेलखएको िए तापलि आधारिूत तहसम्म मातिृाषामा लिक्षा लििे 

लवद्याियको अिुमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी प्रलक्रया लियम ७ 

बमोलजम हुिे छ । यसका िालग एकि िाषािाषी लवद्याियमा 

मातिृााषामा  लिक्षा लििे , लद्विाषी लवद्याियमा िवैु िाषामा लिक्षा 

लििे र वहुिाषी लवद्याियमा िालषक स्थािान्तरणको िीलत अपिाई 

बािबालिकाहरूिाई उिीहरूको मातिृाषाबाट िेपािी वा अङ्ग्रेजी 

िाषामा सहज रूपमा िािे व्यवस्था गररिे छ । एकि वा लद्विाषी 

लवद्याियका अलििावकिे चाहमेा त्यहाँ पलि  िालषक 
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स्थािान्तरणको िीलत अपिाइिे छ । सबै खािे िाषािाषीिाई 

एकअकायको िाषा, लिलप तथा संस्कृलत लसक्ि एवम् लसकाउि 

प्रोत्सालहत गररिे छ ।   

 (२) यस लियमाविीमा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

आधारिूत तह िन्िा मालथ मातिृाषामा लिक्षा लििे लवद्याियको 

अिुमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी प्रलक्रया र मापिण्ड संघीय लिक्षा 

मन्त्राियिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ ।  

९. मुिाफा िलििे लवद्यािय सञ्चािि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१)  

सघीय कािूिको मापिण्ड बमोलजम गुरुकुि, आश्रम, मिरसा, गुम्बा 

वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे 

लवद्यािय सञ्चािि गिय लिवेिि लििे िगायत त्यस्तो लवद्याियको 

अिुमलत, स्वीकृलत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था लियम ३, ५, ७ र 

२० मा उल्िेख िए बमोलजम हुिे छ ।  

(२) यस लियमाविीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

उपलियम (१) बमोलजम लवद्यािय सञ्चािि गिय पूरा गिुयपिे पूवायधार 

अिुसूची–६ मा उल्िेख िए बमोलजम हुिे छ । 
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(३) गुरुकुि, आश्रम, मिरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, 

परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे सञ्चािि गिे लिक्षा सम्बन्धी 

िीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थािाई लििे अिुिाि तथा समन्वय 

सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्राियिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

१०. कम्पिी ऐि अन्तगयत सञ्चालित लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी 

अन्तगयत सञ्चािि गिे सम्बन्धी व्यवस्थााः 

 (१) कम्पिी अन्तगयत सञ्चािि िएको कुिै लवद्यािय 

िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय चाहिेिे सोको अिुमलतको 

िालग अिुसूची–७ बमोलजमको ढाँचामा गाउँकााययपालिकासमक्ष 

लिवेिि लििु पिे छ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि प्राप्त िएमा स्थािीय  लिक्षा 

अलधकृत वा लिरीक्षक द्वारा त्यस्तो लवद्याियको जाँचबुझ गराई 

त्यसको प्रलतवेिि पेि गिय िगाउिु पिे छ ।  

(३) उपलियम (२) बमोलजम प्रलतवेिि प्राप्त िएपलछ उक्त प्रलतवेिि र 

लिवेििसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गिाय त्यस्तो लवद्याियिाई 

िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय मिालसब िेखेमा लिक्षा 

सलमलतको लसफाररस साथ काययपालिकामा पेि गिुयपिे छ । 
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(४) उपलियम (३) बमोलजम प्राप्त लसफाररस जाँचबुझ गिाय उपयुक्त 

िेलखएमा काययपालिकािे त्यस्तो लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी अन्तगयत 

सञ्चािि गिय अिुसूची ८ बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत लििेछ । 

११.लविेिी लिक्षण संस्थासँग सम्बन्धि गरी लवद्यािय खोल्िे 

अिुमलत वा स्वीकृलत िेपाि सरकारको पूवय स्वीकृलत िलिई  लिि 

सलकिे छैि । 

१२.  यस अलघ िताय िएका लवद्यािय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मालथ 

जेसुकै उल्िेख िए पलि यस अलघ लियमािुसार िताय र सञ् चाििमा 

रहकेा लवद्याियहरू यसै लियमाविी बमोलजम सञ् चािि िएका 

मालििे छि् । 

तर यस अलघ सञ् चाििमा िएका लवद्याियिे लिक्षा िाखािे 

तोकेको ढाँचामा लववरण र कागजपत्र पेि गिुय पिे छ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लववरण प्राप्त िए पलछ िाखािे यस 

लियमाविी बमोलजम सञ् चािि गिय सलकिे, िसलकिे र सलकिे िए 

गिय पिे सुधारको खाका सलहत प्रलतवेिि पेि गिे छ । 
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(३) प्राप्त प्रलतवेिि समेतको आधारमा लिक्षा िाखािे लिक्षा सलमलत 

समक्ष सञ् चािि अिुमती लिि िसलकिे िए सोही बमोलजम र ितय 

सलहत सञ् चािि गिय पिे िए ितयको लववरण  सलहत पेि गिे छ । 

(४) लिक्षा सलमलतको लिणयय बमोलजम लिक्षा अलधकृतिे अिुसुची ८ 

बमोलजमको ढाँचामा लवद्याियिाई प्रमाणपत्र लििुपिे छ ।   

१३. धरौटी राख्िु पिेाः  संस्थागत लवद्यािय खोल्िे अिुमलत लिँिा 

लवद्यािय सञ्चाििको सुरक्षण वापत िेहाय बमोलजमको रकम 

धरौटीको रूपमा राख्िुपिे छ : 

(क) माध्यलमक लवद्याियको िालग पाँच िाख रूपैयाँ,  

(ख) आधारिूत लवद्याियको िालग िईु िाख पचास हजार 

रूपैयाँ,   

(ग)  प्राथलमक लवद्याियको िालग एक िाख पचास हजार रूपैयाँ 

,। 

तर,  

(१) लियम ९ बमोलजम लवद्यािय सञ्चािि गिे अिुमलत लिँिा 

धरौटी राख्िुपिे छैि ।  
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(२) लबिेष आवश्यकता िएका लवद्याथीका िालग वा 

लसमान्तकृत वा अलत लवकट िौलगलिक  के्षत्रमा लवद्यािय खोल्िा 

कायायपालिकािे लिधायरण गरेको मापिण्ड बमोलजम धरौटी छुट लिि 

सलकिेछ । 

१४. धरौटी रकम जम्मा गररिे : (१) लवद्याियिे लियम १३ 

बमोलजमको  धरौटी वापतको रकम गाउँपालिकाकको धरौटी खातामा 

जम्मा गियपिे छ ।  

१५. सावयजलिक िैलक्षक गुठी तथा िेपाि सरकारिे अिुिाि लििे 

लिजामती, सैलिक, िेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, िेपाि र िहीि 

प्रलतष्ठािद्वारा सञ्चालित लवद्याियको लियमिको िालग संघीय लिक्षा 

मन्त्राियिे जारी गरेको काययलवलधअिुसार हुिे  । 

१६. लवद्यािय गाभ्ि सलकिे : (१) िेहायको कुिै अवस्थामा िईु 

वा िुईिन्िा बढी लवद्याियिाई एक आपसमा गािी एउटा लवद्यािय 

कायम गिय सलकिेछ : 

(क) अिुसूची–२ बमोलजमको पूवायधार कायम िरहकेो,  

(ख) अलधकांि कक्षामा यस लियमाविी बमोलजमको प्रलतित 

िन्िा कम लवद्याथी सङ्ख्या िएको,  
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(ग) िईु वा सोिन्िा बढी लवद्याियको पररसर एक आपसमा 

जोलडएको, 

(घ) िईु वा सोिन्िा बढी लवद्यािय बीचको पैिि िरूी तीस 

लमिेटिन्िा कम रहकेो,  

(ङ) िईु वा सो िन्िा बढी लवद्याियका व्यवस्थापि सलमलतिे 

लवद्यािय गाभ्ि संयुक्त लिवेिि लिएको ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजमको आधारमा लवद्याियहरू गाभ्िे लिणयय 

गिाय काययपालिकािे त्यस्ता लवद्याियको िालग आवश्यक लिक्षक 

तथा कमयचारीको िरबन्िी यलकि गरी बढी हुि आएको लिक्षक तथा 

कमयचारीको व्यवस्थापिको लवषयमा समेत लिणयय गिुयपिे छ । 

(३) यस लियमाविीमा उल्िेखीत लवद्यािय गाभ्िे सम्वन्धी 

व्यवस्थािाई कायायन्वयि गिय काययपालिकािे लिक्षा सलमलतको 

लसफाररसमा काययलवलध बिाई िागू गिय सक्िे छ । यसरी गालिएर 

खािी िएको वा बन्ि िएको लवद्याियमा सामुिालयक प्रयोजिका 

िालग  पुस्तकािय, म्युलजयम, संवाि स्थि, वा सीप लवकास केन्ि, 

सामुिालयक केन्र जस्ता संस्था बिाउि सलकिे छ । 
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१७. गालिएका वा बन्ि गररएका लवद्याियको सम्पत्तीको 

व्यवस्थापि : (१) लियम १६ बमोलजम लवद्यािय गालिएमा गालििे 

लवद्याियमा रहकेो चि अचि सम्पलत्त, फलियचर, पाठ्यपुस्तक, 

पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य िैलक्षक सामग्री गालिएको 

लवद्याियको िाममा िामसारी गरी वा लजन्सी िालखिा गरी आम्िािी 

बाँधी अलििेख राख्िुपिे छ । 

१८. लवद्याियको तह वा कक्षा घटाउि सलकिे : कुिै लवद्याियको 

सम्बन्धमा लियम १७ को अवस्था लवद्यमाि रहकेो िए तापलि 

लवद्यािय गाभ्िे आधार औलचत्यपूणय ििेलखएमा लिक्षा िाखाको 

लसफाररसमा कायायपालिकािे त्यस्तो लवद्याियको मालथल्िो तह वा 

कक्षा घटाउि सक्िे छ । 

१९. लवद्याियको कक्षा थप गिय सलकिे : (१) कुिै लवद्याियिे 

कक्षा थप गिय चाहमेा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा कम्तीमा िईु मलहिा 

अगावै गाउँकाययपालिका वा िगरकाययपालिका समक्ष लिवेिि लििु पिे 

छ । 

 (२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि परेमा गाउँपालिका वा 

िगरपालिकािे थप हुिे कक्षाको िालग लियम ४ बमोलजमको पूवायधार 
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पूरा िए वा ििएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझगिय लिक्षा 

िाखामा पठाइलििेछ । लिक्षा िाखािे स्थिगत जाँचबुझ गिाय 

पूवायधार पूरा गरेको िेलखएमा लिणययको लिलमत्त लिक्षा सलमलतमा पेि 

गरी सलमलतको लसफाररस अिुसार गाउँ वा िगर काययपालिकािे 

िैलक्षकसत्र सुरु हुिु अगावै कक्षा थप गिय अिुमलत लिि सक्िे छ ।  

 (३) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

प्रालवलधक लिक्षा प्रिाि गिे बाहके अन्य लवद्याियको कक्षा एघार र 

बाह्रको कक्षा थप र लवषय थप गिे अिुमलत  संघीय लिक्षा 

मन्त्राियबाट स्वीकृत मापिण्डका आधारमा गाउँ÷िगर सिािे लििेछ 

। 

परिच्छेद ३ 

रूपा  गाउँ काययपावलकाका प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत, 

वशक्षा अवधकृत तथा वनिीक्षकको काम, कतयव्य ि अवधकाि 

२०. गाउँकाययपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार : 

१) यस लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका 

अलतररक्त गाउँ काययपालिका, िगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र 

अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छ : 
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(क) िैलक्षक योजिा तथा काययक्रम कायायन्वयि गिय लिक्षा 

सलमलत, प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत तथा  स्थािीय लिक्षा 

अलधकृतिाई आवश्यक लििेिि लििे,  

(ख) िैलक्षक योजिा तथा काययक्रम कायायन्वयि गिय आवश्यकता 

अिुसार सलमलत, उपसलमलत वा काययटोिी गठि गिे, 

(ग)  लिक्षक सरुवाको मापिण्ड विाई गाउँ तहमा एकरूपता रहिे 

गरी लिक्षक लवद्याथी अिुपात लमिाउिे, गुणस्तर कायमगि,े आचार 

संलहता बिाई िागू गिे,    

(घ)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको प्रिासि, व्यवस्थापि तथा 

िैलक्षक लवकास सम्बन्धी कायय योजिा स्वीकृत गिे र कायायन्वयि गिय 

लििेिि लििे , 

(ङ)   प्रिेि तथा संघको कािुि बमोलजम हुिे लिक्षा सम्वन्धी 

लवषयहरूको कायायन्वयि गिय लिक्षा सलमलतिाई  लििेिि लििे , 

(च) प्रत्येक ६ मलहिामा गाउँपालिका तथा िगरपालिका लित्रका 

सबै लकलसमका लवद्याियहरूको अिुगमि तथा मूल्याङ्कि  गरी गराई  

अपेलक्षत गुणस्तर कायम गिे, 
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(छ)   लवद्याियमा आलथयक व्यवस्था पारििी तथा सुलिलित गिय 

वस्तुगत आधार तथा मापिण्ड  बिाई िागू गिे, गराउिे, 

(ज)  यस लियमाविीको पररलध लित्र आवश्यक क्षेत्रहरूको 

मापिण्ड विाउिे,  

(झ)       लिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमलिि र रोजगारउन्मुख बिाउिे 

िीलत अविम्बि गिे , 

(ञ)        लिक्षा सम्बन्धी कािूि लिमायणको िालग गाउँ सिामा पेस 

गिे । 

(२)  उपलियम (१) मा जेसुकै िेलखएतापलि संस्थागत लवद्याियका 

हकमा त्यस्ता लवद्याियिे पाििा गिुयपिे मापिण्ड, गुणस्तर, िुल्क 

प्रावधाि, लवपन्ि तथा लसमान्तकृत वगयका छात्र छात्रािाई लिईिे 

छात्रबलृत्तका आधार र प्रलतित, लिक्षक तथा कमयचाररहरूको सेवा, 

ितय एवम् पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लिणयय गिाय संस्थागत 

लवद्याियहरूको  संगठिको समते सहिालगता एवम ्राय परामिय लिई 

लिणयय गिुयपिे छ । 

२१.प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि 

तथा यस लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र  
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अलधकारका अलतररक्त प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र 

अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छ : 

(क)  लिक्षािाई मौलिक हकको रूपमा स्थालपत गिय 

गाउँपालिकाको समग्र िैलक्षक िीलत, योजिा, काययक्रमको कायायन्वयि 

एवम् अिुगमि गिे ÷गराउिे,  

(ख) गाउँपालिका काययसम्पािि लियमाविीमा प्रमुख प्रिासकीय 

अलधकृतिे गिे ििी उल्िेख िएका लिक्षा सम्बन्धी कायय गिे, 

(ग) िैलक्षक समन्वयकताय तथा सहजकतायको िूलमका लिवायहगिे, 

(घ) काययपालिकािे प्रत्यायोजि गरेका  लिक्षा सम्बलन्ध कायय गिे 

, 

(ङ)  लवद्याियसँगको उत्कृि िैलक्षक उपिलव्ध का िालग लिक्षा 

अलधकृतसँग काययसम्पािि करार गिे र सो उपिब्धीपूणय रह ेिरहकेो 

लिरन्तर अिुगमि गिे , 

(च) लवद्याियहरूको िेखा परीक्षणको व्यवस्था लमिाउिे , 

२२. लिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि तथा यस 

लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका 
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अलतररक्त गाउँ लिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय 

बमोलजम हुिे छ : 

(क) गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत िैलक्षक काययक्रम कायायन्वयि 

गिे गराउि,े 

(ख) लिक्षा सम्बन्धी कुिै प्रस्ताव गाउँपालिका पेि गिुयपिे िए 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत माफय त पेि गिे , 

(ग) लिक्षा सम्बन्धी गाउँ स्तरीय योजिा विाई काययपालिकामा 

स्वीकृलतको िालग पेि गिे र स्वीकृत योजिा कायायन्वयि गिे,  

(घ) स्थािीय तहको लिक्षाको अवस्था, प्रगलत आलि समेलटएको 

लिक्षा सम्वन्धी लस्थलतपत्र तयार गरी प्रत्येक  वषयको चैत्र मसान्त लित्र 

प्रकालित गिे,  

(ङ) स्वीकृत अिौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता लिक्षा र 

लिक्षाको िालग खाद्य काययक्रम कायायन्वयि गिे गराउिे तथा सो 

सम्बन्धी अलििेख तयार गिे,  
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(च) लवद्याथी सङ्ख्या घट्ि गई फालजिमा परेका सामुिालयक 

लवद्याियका लिक्षकिाई अको समुिालयक लवद्याियमा लमिाि गिे 

लिक्षा सलमलतमा लसफाररि गिे,  

(छ) स्वीकृत कायय योजिा अिुसार लवद्यािय सञ्चािि िए 

ििएको सम्बन्धमा लियलमत रूपिे लिरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी 

त्यसको प्रलतवेिि तयार गिे,  

(ज) लिक्षाको गुणस्तर बढाउिको िालग लिक्षक,प्रधािाध्यापक 

तथा व्यवस्थापि सलमलतका पिालधकारीहरूको समय समयमा बैठक, 

गोष्ठी वा तालिमको सञ् चािि गिे,  

(झ) आधारिूत तहको अन्त्यमा लिइिे परीक्षा सञ्चािि गिय 

परीक्षा सञ् चािि सलमलतको सिस्य सलचव िइ कायय गिे,  

(ञ) लवद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको अलििेख, 

प्रश्नपत्र र उत्तर पुलस्तका लझकाई जाँच , लवद्याियमा लिक्षाको गुणस्तर 

बलृि िए ििएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कि गरी अलििेख राख्िे तथा 

सो सम्बन्धमा सुधारका िालग आवश्यक काम गिे,  
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(ट) गाउँपालिका लित्र रहकेा कम्पिी ऐि अन्तगयत िताय िएका वा 

संस्थागत लवद्याियहरूको िैलक्षक कायय योजिाको समन्वय र 

अिुगमि गरी सुधारका िालग सुझाव प्रस्तुत गिे  

(ठ) ऐि तथा यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियहरू सञ्चािि 

िए ििएको जाँचबुझ गिे तथा लवद्याियमा लिक्षाको गुणस्तर 

बढाउि, सुधार गिय वा लवद्यािय बन्ि गिुयपिे वा िपिे सम्बन्धमा 

लिरीक्षण गरी लवद्याियको स्तर बढाउिु, सुधार गिुय वा लवद्यािय बन्ि 

गिुयपिे िएमा तत्  सम्बन्धी कारबाही प्रलक्रया अगालड बढाउिे ,  

(ड) माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षाको िालग रलजरिेिि फाराम 

िरेका लवद्याथीको िाम, थर, उमरे प्रचलित कािूि बमोलजम संिोधि 

गिे,  

(ढ) लियुलक्त वा बढुवाको िालग आयोगबाट लसफाररस िई 

आएका लिक्षक वा कमयचारीिाई लवद्याियमा लियुलक्त गिे,  

(ण) सामुिालयक लवद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको 

सेवा लववरण तथा अन्य अलििेख अद्यावलधक गिे,   

(त) लिक्षक वा कमयचारीको काययसम्पािि मूल्याङ्कि गरी 

त्यसको लववरण आयोगमा पठाउिे, 
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(थ) लवद्यािय र प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्रको लिरीक्षण गिे, 

गराउि,े  

(ि) मन्त्राियिे तोलकलिए बमोलजम सामुिालयक तथा संस्थागत 

लवद्याियहरूको समूह लविाजि गरी स्रोत केन्र लिधायरण गिे र स्रोत 

केन्िबाट लवद्याियको लिरीक्षण, लिक्षकको तालिम तथा अन्य 

िैलक्षक लक्रयाकिाप गिे,  

(ध) माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यालमक लिक्षा परीक्षा र 

आधारिूत तहको अन्त्यमा हुिे परीक्षािाई लियलमत र मयायलित 

ढङ्गबाट सञ्चािि गिे, गराउिे,  

(ि) सामुिालयक लवद्याियका िालग लवतरण गररएका िरबन्िी 

िैलक्षक सत्रको सुरुमा लमिाि गिय लिक्षा सलमलतमा लसफाररस गि,े  

(प) लिरीक्षकिाई लवद्यािय लिरीक्षणको सुचक विाई लिररक्षण 

गिय पठाउिे र लिरीक्षकिे लवद्यािय लिरीक्षण गरे िगरेको यलकि गिय 

स्थिगत लिरीक्षण गिे,    

(फ) गाउँपालिका, िगरपालिकाबाट लवद्याियिाई लिकासा 

िएको रकम सिपुयोग िए ििएको अिुगमि गिे .  
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(ब) लवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गरे 

िगरेको सम्बन्धमा लिरीक्षण गिे, गराउि,े  

(ि) लवद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा 

पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सुधार गिुयपिे र लिाःिुल्क पाठ्यपुस्तकको 

लवतरण प्रणािीिाई प्रिावकारी बिाउिे लवषयमा व्यवस्थापि सलमलत 

तथा लिक्षकको राय लिई सुझाव पठाउिे तथा सो सम्बन्धमा अन्य 

आवश्यक कायय गिे, गराउिे,  

(म) िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रलतवेििको आधारमा िेलखएका 

अलियलमतता र वेरुजु फर्छ्यौट गिय िगाउिे, 

(य) सरकारी तथा गैरसरकारी िैलक्षक पररयोजिाहरूको लिरीक्षण 

तथा समन्वय गिे,   

(र) सामुिालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको तिबी 

प्रलतवेिि पाररत गराउिे, 

(ि) लवद्याियको वालषयक िैलक्षक काययक्रमको लियलमत रूपमा 

अिुगमि गरी सो अिुसार गि,े गराउि,े 
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(व) लवद्यािय लिरीक्षकिे लिएको लिरीक्षण प्रलतवेिि उपर 

कारबाही गि े

(ि) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र लिक्षक अलििावक संघ 

गठि गि,े गराउि,े 

(ष) सामुिालयक लवद्याियको स्वीकृत, ररक्त िरवन्िीमा 

पिपूलतयको िालग आयोगमा िेखी पठाउिे, 

(स) काययपालिकाबाट स्वीकृत मापिण्डको आधारमा लिक्षकको 

सरुवा तयारी गिे,  

(ह) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा लिक्षकिाई 

लवद्यािय समय बाहके वा लवद्याियको लियलमत पठि पाठिमा असर 

िगिे गरी अलतररक्त समयमा अन्यत्र कायय गिय पूवय स्वीकृलत प्रिाि गिे,

  

(क्ष) काययसम्पाििको आधारमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत, 

लिक्षक अलििावक संघ,प्रधािाध्यापक, लिक्षक एवम् 

कमयचारीहरूिाई पुरस्कारतथा िण्डका िालग काययपालिका समक्ष 

लसफाररि गिे , 
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(त्र)  लिजी, धालमयक तथा गुठी लबद्याियको  अिुगमि गरी 

स्वीकृत मापिण्डको पाििा गिय िगाउिे र तििुसार पुरस्कार र 

िण्डको िालग  काययपालिका समक्ष लसफाररि गिे , 

(ज्ञ)  गाउँकाययपालिका वा िगरकाययपालिका, रालरिय परीक्षा बोडय 

र लिक्षा सम्वलन्धत आयोगहरूबाट  लििेलित वा प्रत्यायोलजत कायय 

गिे , 

२३. लिरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार :  ऐि तथा यस 

लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका 

अलतररक्त लिक्षा अलधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष लििेििमा रही 

लिरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छ : 

(क)  प्रत्येक िईु मलहिामा सवै लवद्याियमा कम्तीमा एक पटक 

स्थिगत लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गिे । लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण 

गिे क्रममा प्रधािाध्यापक र व्यवस्थापि सलमलतसँग छिफि गरी 

छिफि िएको कुरा र लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा 

लवद्याियको लिरीक्षण पुलस्तकामा जिाउिे तथा जिाउि िगाउिे, 

(ख)  ऐि र यस लियमाविी बमोलजम लवद्यािय लियलमत रूपिे 

सञ्चािि िए ििएको, त्यस्तो लवद्याियमा िौलतक साधि सुरलक्षत 
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लवद्यािय अिुरूप िए ििएको, लिक्षक पयायप्त िए ििएको, उपिब्ध 

साधिको अलधकतम सिपुयोग िए, ििएको र लिधायररत स्तर 

बमोलजम पठि पाठि िए ििएको र समग्र िैलक्षक गुणस्तर कायम 

िए ििएको सम्बन्धमा प्रधािाध्यापक, लिक्षक–अलििावक संघ र 

लिक्षकसँग लवचार लवमिय गरी सो अिुरूप िएको ििेलखएमा सुधार 

गिय िगाउिे,  

(ग)  लवद्यािय लिरीक्षण सम्बन्धी प्रलतवेिि लिक्षा अलधकृत समक्ष 

पेि गरी लििेिि बमोलजम गिे,  

(घ)  लवद्याियको लवकासको िालग व्यवस्थापि सलमलत तथा 

सरोकावािाहरूसँग सम्पकय  तथा आवश्यक सरसल्िाह र अन्तरलक्रया 

गिे,  

(ङ) िमूिा लिक्षण गिे प्रयोजिको िालग लिरीक्षण के्षत्रलित्रको 

रोिर (समुह) तयार गिे र समय–समयमा प्रधािाध्यापक सलहत 

लिक्षकको बैठक बोिाई लिक्षण गिे लवषयमा िेलखएका समस्या 

समाधािको िालग आवश्यक काम गिे,  

(च)  लिक्षक तथा लवद्यािय कमयचारीको कायय क्षमताको 

मूल्याङ्कि गरी त्यसको अलििेख लिक्षा िाखामा उपिब्ध गराउिे  
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(छ)  लवद्याियको िैलक्षकस्तर बलृि गिय प्रधािाध्यापक तथा 

व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको संयोजि गिे, गराउि े

(ज)  परीक्षा सलमलतको लििेिि बमोलजम परीक्षा सञ्चािि गिे, 

गराउि,े  

(झ)  लवद्याियको िैलक्षक तथा आलथयक अलििेख िुरुस्त िए 

ििएको लिरीक्षण गिे, गराउि,े  

(ञ)  आफ्िो के्षत्र लित्रका िैलक्षक तथ्याङ्क सङ्किि तथा 

लवशे्लषण गरी लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(ट)  लिक्षकिाई तालिमको िालग लसफाररस गिे र तालिम प्राप्त 

लिक्षकको सीप को प्रयोग िए ििएको एलकि गिय कक्षा अविोकि 

गरी सुधारका िालग कायय गिे,   

(ठ)  व्यवस्थापि सलमलतको बैठक लियलमत रूपिे बसे िबसेको 

जाँचबुझ गरी िबसेको िए बैठक बोिाउि प्रधािाध्यापकिाई 

लििेिि लििे,  

(ड)  लवद्यािय सञ्चािि सम्बन्धमा प्रधािाध्यापक तथा 

व्यवस्थापि सलमलतिाई आवश्यक लििेिि लििे,  
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(ढ) लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको लबिाको अलििेख 

िैलक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमालणत गिे र लवद्याियमा राख्ि िगाउिे,  

(ण)  लिक्षक तथा कमयचारीको हालजरी अलििेख िुरुस्त िए 

ििएको जाँच वा लिरीक्षण गरी लबिा िलिई अिुपलस्थत हुिे लिक्षक 

तथा कमयचारीको हकमा हालजरी पुलस्तकामा गयि जिाई सोको जिाउ 

सलहत कारबाहीको िालग सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र 

गाउँ लिक्षा सलमलतिाई लसफाररस गिे,  

(त)  आफिो क्षेत्रलित्र सञ्चािि गररएका अिौपचाररक लिक्षा, 

लविेष आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा र लिक्षाको िालग खाद्य 

काययक्रमको लियलमत रूपमा लिरीक्षण तथा अिुगमि गरी स्थािीय 

लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेिि पेि गिे,  

(थ) लिजी, धालमयक तथा गुठी लबद्याियको  अिुगमि गरी 

स्वीकृत मापिण्डको पाििा गिय िगाउिे र तििुसार पुरस्कार र 

िण्डको िालग लिक्षा अलधकृत समक्ष लसफाररि गिे , 

(ि)  आजीवि लिक्षा र सीप लिक्षाको उलचत प्रवन्ध गिे गराउिे , 

(ध)  लिक्षा अलधकृतिे तोके बमोलजम थप कायय गिे, गराउिे , 
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(ि)  गाउँपालिकािे लिक्षा सम्बलन्ध प्रत्यायोलजत कायय गिे, 

 

परिच्छेद–४ 

गाउँ वशक्षा सवमवतको काम, कतयव्य ि अवधकाि तथा बैठक 

सम्बन्धी काययवववध 

२४. लिक्षा सलमलतको सरचिा तथा काययसञ् चािि लवलधाः (१) 

गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सञ् चािि हुिे लवद्याियको व्यबस्थापि, 

रेखिेख र समन्वय तथा िैलक्षक गलतलवलध सञ् चािि गिय िेहाय 

बमोलजमको गाउँ लिक्षा सलमलत रहिे छ :– 

(क) गाउँ काययपालिकाको प्रमुख वा लिजिे तोकेको एकजिा 

गाउँकाययपालिकाको सिस्य                                                                 

 –अध्यक्ष 

(ख) गाउँपालिका के्षत्रलित्रका लिक्षा के्षत्रमा महत्वपूणय योगिाि 

पुर् याउिे लिक्षालवि मध्ये गाउँलिक्षा सलमलतिे मिोलित –उपाध्यक्ष 

(ग)  गाउँकाययपालिकाका सिस्यहरूमध्येबाट मलहिा तथा िलित 

समेत २ जिा –   सिस्य  
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(घ) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत   वा लिजिे तोकेको अलधकृत 

प्रलतलिलध १ जिा –सिस्य 

(ङ) सामालजक लवकास सलमलतको संयोजक –  

    सिस्य 

(च) गाउँपालिका स्तरीय लिक्षक महासंघको अध्यक्ष वा 

अध्यक्षिे तोकेको प्रलतलिलध १ जिा – सिस्य 

(छ) सामुिालयक लवद्याियको प्रधािाध्यापकहरू मध्येबाट प्रत्येक 

वषय पररवतयि हुिे गरी लिक्षा सलमलतको अध्यक्षिे तोकेको एक जिा   

प्रधािध्यापक                                                    – सिस्य 

(ज)  गाउँपालिका लित्रका लवद्याियका लवद्यािय व्यबस्थापि 

सलमलतका अध्यक्षहरू मध्येबाट काययपालिकािे मिोलित गरेको १ 

जिा –  सिस्य 

(झ) स्थािीय समाजसेवी वा लिक्षप्रेमी मध्ये गाउँ लिक्षा सलमलतिे 

मिोलित गरेको १ जिा –  सिस्य 
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(ञ) गाउँपालिका लित्रका  (सामुिालयक प्रालवलधक लवद्याियमा) 

काययरत लिक्षकहरू मध्येबाट गाउँपालिकािे मिोलित गरेको १ जिा –

   सिस्य 

(ट)  लिक्षा अलधकृत –   सिस्य सलचब 

(२ ) गाउँ लिक्षा सलमलतको वैठक कम्तीमा प्रत्येक ३ मलहिामा 

एक पटक वस्िेछ । 

(३ ) गाउँ लिक्षा सलमलतको वैठक अध्यक्षको लििेििमा सिस्य 

सलचविे बोिाउिे छ । 

(४)  उपलियम ३ मा जेसुकै िेलखएपलि सलमलतका एकलतहाई 

सिस्यिे लिलखत  अिुरोध गरेमा सिस्य सलचविे जलहिेसुकै पलि 

गाउँलिक्षा सलमलतको बैठक बोिाउिु पिे छ । 

(५)  गाउँलिक्षा सलमलतको बैठकमा छिफि हुिे लवषयसूची 

सिस्य सलचविे सामान्यत : ३ लिि अगाबै सिस्यहरूिाई लििुपिे छ 

। 
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(६) गाउँलिक्षा सलमलतका तत्काि कायम रहकेा ५० प्रलतित 

िन्िा बढी सिस्यहरू उपलस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक 

सङख्या पुगेको मालििेछ । 

(७)  गाउँ लिक्षा सलमलतमा बहुमतको राय मान्य हुिे छ र मत 

बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यलक्तिे लिणाययक मत लिि 

सक्िे छ । 

(८) बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलध सो सलमलत आफैं िे लिणयय 

गरेबमोलजम हुिे छ । 

➢ गाउँलिक्षा सलमलतिे लिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा 

योगिाि पुर् याउिे िैलक्षक व्यलक्तहरूमध्येबाट ५ 

जिाको सल्िाहकार सलमलत गठि गिय सक्िे छ । 

➢ अध्यक्षको अिुपलस्थलतमा उपाध्यक्षिे बैठकको 

अध्यक्षता गिे छि । 

➢ अध्यक्षिे उपाध्यक्ष वा अन्य सिस्यहरूिाई 

अलधकार प्रायोजि गिय सक्िे छ । 
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२५. लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि तथा यस 

लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका 

अलतररक्त लिक्षा सलमलतको अन्य काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय 

बमोलजम हुिे छि् : 

(क)  लिक्षा िाखाबाट पेि िएको िैलक्षक योजिा मालथ छिफि 

गरी स्वीकृलतको िालग काययपालिकामा पेि गिे 

(ख) गाउँपालिकामा स्वस्थ िैलक्षक वातावरण कायम राख्ि तथा 

लिक्षाको गुणस्तर बलृि गिय लिक्षा िाखा माफय त पेि िएको 

कायययोजिा मालथ छिफि गरी आवश् यक िेलखएमा पररमाजयि सलहत 

स्वीकृत गिे,  

(ग) िेपाि सरकारको स्वीकृत िीलत र लििेिि अिुरूप लविेष 

आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अिौपचाररक लिक्षा, लिरन्तर 

लिक्षा, िरू लिक्षा तथा खुिा लिक्षा काययक्रम सञ्चािि सम्बन्धी 

आवश्यक व्यवस्था गिे,  

(घ)  लवद्याियिाई आलथयक सहायता उपिव्ध गराउिे तथा 

त्यस्तो सहायताको िालग सम्बलन्धत लिकायमा लसफाररस गिे,  
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(ङ)  लिक्षक, कमयचारी तथा लवद्याथी कल्याणको िालग स्वीकृत 

लिक्षा योजिा बमोलजम आवश्यक काययक्रम बिाउिे,  

(च)  लवद्याियको सम्पलत्तको सुरक्षा गिय तथा लवद्याियको 

समलृिको िालग आवश्यक व्यवस्था गिे,  

(छ) लवद्याियको लवकासको िालग सञ्चालित िैलक्षक 

काययक्रमिाई सहयोग गिे,  

(ज)  लवद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्धमा िेखापरीक्षकिे 

लिएको प्रलतवेिि अिुसार आवश्यक कारबाही गिे, गराउि,े  

(ञ)  लवद्याियिाई आलथयक रूपमा आत्मलिियर गराउि योजिा 

बिाई कायय गिे,  

(ट)  लवद्यािय बन्ि गिय लसफाररस गिे,    

(ठ) िैलक्षक क्यािेण्डर बिाई लवद्यािय सञ्चािि गिय लिक्षा 

िाखा माफय त व्यवस्थापि सलमलतिाई लििेिि लििे,  

(ड)  गाउँ स्तरीय खेिकुि, स्काउट तथा साँस्कृलतक काययक्रमको 

सञ्चािि तथा लवकासको िालग आलथयक स्रोत जुटाउिे र प्राप्त रकम 

खचय गिय लिक्षा िाखािाई लििेिि लििे,  
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(ढ) आवासीय लवद्याियका लवद्याथीका िालग खािा तथा 

पौलिक आहारको गुणस्तर तोक्िे । 

(ि)  गाउँकाययपालिका तथा गाउँ र िगर सिाबाट स्वीकृत लिक्षा 

योजिा र मापिण्डलित्र रही आवश्यक लििेिि लििे । 

(प) लवद्याियिे कायम गिुयपिे न्युितम सरसफाइ तथा 

िौचाियको मापिण्ड तोक्िे । 

फ) गाउँ िगर क्षेत्र लित्र लविेष आवश्यकता िएका 

वािबालिकाको  तथ्याङ्क संकिि गरी उिीहरूका िालग उलचत 

लवद्यािय व्यवस्थापि गिय आधार तयार पािे र सोही अिुसारको 

पठिपाठिको व्यवस्था लमिाउिे . 

(ब) लवद्यािय सुधार तथा लबकासका िालग िीलत लििेिि गिे . 

परिच्छेद ५ 

ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवत सम्वन्धी व्यवस्था 

२६. लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत रहिे : (१) यस लियमाविी र 

अन्तरगत व्यवस्था िएको सलमलतहरूको अलधकार क्षेत्र बाहके 

लवद्यािय सञ् चािि रेखिेख र व्यबस्थापि गिय प्रत्येक सामुिालयक 
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लवद्याियमा िेहाय बमोलजमको एक लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत 

रहिे छ :– 

(क) लवद्याियका अलििावकिे आफूहरू मध्येबाट  छािी 

पठाएका २ जिा मलहिा सलहत ४ जिा  –सिस्य               (ख)

 लवद्यािय रहकेो वडाको वडाध्यक्ष वा वडा सलमलतका 

सिस्यहरूमध्येबाट सो वडा सलमलतिे मिोियि  गरेको 

 सिस्य      

      –सिस्य 

(ग) लवद्याियका संस्थापक स्थािीय बुलिलजबी, लिक्षाप्रेमी, 

चन्िािाता वा लवद्याियिाई िगि वा लजन्सी सहयोग गरेका 

व्यलक्तहरूमध्येबाट लव.व्य.स.िे मिोलित गरेको १ जिा मलहिा सलहत 

२ जिा                       – सिस्य 

(घ)  लवद्याियका लिक्षकहरूिे आफूहरूमध्येबाट छािी पठाएको 

१ जिा   – सिस्य 

(ङ) लवद्याियका प्रध्यािाध्यापक   

    – सिस्य सलचव 
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(२)  लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतका सिस्यहरूिे उपलियम (१) को 

खण्ड (क) वा (ग) बमोलजमका सिस्यहरू     मध्येबाट छािेको 

सिस्य सो सलमलतको अध्यक्ष हुिे छ । अध्यक्षको िैलक्षक योग्यता 

आधारिूत तहको िालग कक्षा आठ र मध्यलमक तहको िालग एसइइ 

उत्तीणय हुिुपिे छ । 

(३) लव.व्य.स.को अध्यक्षको छिौट ििएसम्मका िालग वा 

अध्यक्षको अिुपलस्थलतमा सो सलमलतका जेष्ठ सिस्यिे बैठकको 

अध्यक्षता गिे छ । 

(४)लवद्यािय व्यबस्थापि सलमलतका सिस्यहरूिे छिौट िएको ३ 

मलहिा लित्र अध्यक्ष चयि गरर सक्िुपिे छ । ३ मलहिालित्र अध्यक्ष 

चयि  ििएमा गाउँ लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ 

काययपालिकािे सो सलमलतको अध्यक्ष मिोलित गिे छ । 

(५) गाउँ लिक्षा सलमलतका अध्यक्ष र लिक्षा अलधकृतिाई 

लव.व्य.स.को बैठकमा पययबेक्षकको रूपमा िाग लिि आमन्त्रण गररिे  

छ । 

 (२) उपलियम (१) बमोलजम लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रिाि 

गिे व्यलक्तिाई अलििावकको रूपमा अलििेख राख्िा लिजिे 
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संरक्षकत्व प्रिाि गरेको व्यहोरा सम्बलन्धत वडाबाट प्रमालणत गराएको 

हुिु पिे छ । 

२७. व्यवस्थापि सलमलतको सिस्य छिौट सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) प्रधािाध्यापकिे लियम २६को उपलियम (१) बमोलजमको 

व्यवस्थापि सलमलतको छिौट गियको िालग तत्कािको व्यवस्थापि 

सलमलतको कायय अवलध समाप्त हुिु िन्िा तीस लिि अगावै सात 

लििको सूचिा लिई अलििावकको िेिा गराउिु पिे छ ।  

तर कुिै कारणिे व्यवस्थापि सलमलत लवघटि िएको वा व्यवस्थापि 

सलमलतको सिस्यको पि ररक्त िएको अवस्थामा त्यसरी लवघटि वा 

ररक्त िएको लमलतिे पन्र लिि लित्र व्यवस्थापि सलमलत वा ररक्त 

सिस्यको छिौटको िालग यस लियम बमोलजम सूचिा लिई 

अलििावकको िेिा गराउिु पिे छ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम सिस्य छिौट गिे सम्बन्धमा 

अलििावकिाई सहयोग गियको िालग सम्बलन्धत लिक्षा अलधकृत वा 

लिजिे खटाएको अलधकृतको संयोजकत्वमा प्रधािाध्यापक, र वडा 

कायायियको प्रलतलिलध रहकेो तीि सिस्यीय छिौट सहयोग सलमलत 

गठि गिे छ । 
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(३)व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र सिस्यहरू छिौट सम्बन्धी अन्य 

काययलवलध कायायपालिकािे तोके बमोलजम हुिे छ । 

२८. व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययलवलध : (१) 

व्यवस्थापि सलमलतको बैठक िईु मलहिामा कम्तीमा एक पटक बस्िेछ 

। 

(२) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको लििेििमा 

सिस्य–सलचविे बोिाउिे छ ।  

(३) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि व्यवस्थापि 

सलमलतका एक लतहाई सिस्यिे लिलखत अिुरोध गरेमा व्यवस्थापि 

सलमलतको सिस्य–सलचविे जलहिेसुकै पलि व्यवस्थापि सलमलतको 

बैठक बोिाउिु पिे छ ।  

(४) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा छिफि हुिे लवषय सूची 

सिस्य–सलचविे साधारणतया बहत्तर घण्टा अगावै सिस्यहरूिाई 

लििु पिे छ ।  

(५) व्यवस्थापि सलमलतमा तत्काि कायम रहकेा पचास प्रलतित 

िन्िा बढी सिस्यहरू उपलस्थत िएमा व्यवस्थापि सलमलतको 

बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मालििेछ ।  
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६) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र लिजको 

अिुपलस्थलतमा जेष्ठ सिस्यिे गिे छ ।  

(७) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिे छ र मत 

बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यलक्तिे लिणाययक मत लिि 

सक्िे छ ।  

(८) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलध 

व्यवस्थापि सलमलत आफैं िे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

२९. व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र सिस्य हुि िसक्िे : 

िेहायको व्यलक्त व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र सिस्य हुि सक्िे 

छैि : 

(क) गैर िेपािी िागररक,  

(ख)    पलच्चस वषय उमेर पूरा ििएको ,    

(ग)    प्रचलित कािूि बमोलजम कािो सूचीमा परेको, 

(घ)    िैलतक पति िेलखिे फौजिारी अलियोगमा अिाितबाट 

कसूरिार ठहररएको ,  
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(ङ)  लियम २६ उपलियम (१) को (ख) बमोलजमको पिेि सिस्य 

बाहकेका गाउँसिा वा िगरसिाका सिस्यहरू । 

३०.  व्यवस्थापि सलमलत लवघटि गिय सक्िे : िेहायका अवस्थामा 

लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ काययपालिकािे सलमलत लवघटि 

गिय सक्िे छ  – 

(क) लवद्याियको सम्पलत्त लहिालमिा गरेमा,  

(ख)  लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचलित कािुि तथा िेपाि सरकार, प्रिेि सरकार तथा 

स्थािीय तहको िीलत एवम् लहत लवपरीत काम गरेमा,  

(घ)  लवद्याियको व्यवस्थापि सन्तोषजिक रूपमा गिय िसकेमा, 

वा  

(ङ)  सम्बलन्धत लिकाय वा अलधकारीिे लिएको कािूि 

अिुसारको लििेिि पटक–पटक उिंघि गरेमा । 

३१.सामुिालयक लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतको काम, कतयव्य र 

अलधकार : (१)यस लियमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र 
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अलधकारका अलतररक्त सामुिालयक लवद्याियको व्यवस्थापि 

सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छ : 

(क) लवद्याियको सञ्चािि, रेखिेख, लिरीक्षण र व्यवस्थापि 

गिे,                                                    

(ख)  लवद्याियको िालग चालहिे आलथयक स्रोत जुटाउिे,  

(ग)  लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमको िालग छिौट गिे,  

(घ)  तालिममा जािे लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमबाट 

फकेपलछ कम्तीमा तीि वषय लवद्याियमा सेवा गिुयपि े सम्बन्धमा 

ितयहरू लिधायरण गरी कवलुियतिामा गराउिे,  

(ङ) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको िालग पहि 

गिे,  

(च)  लवद्याियको स्रोतबाट व्यहोिे गरी लिक्षक तथा कमयचारी 

लियुक्त गिे र त्यसरी लियुक्त लिक्षक तथा कमयचारीिाई िेपाि 

सरकारिे समाि तहका लिक्षक तथा कमयचारीिाई तोलकलिएको तिब 

स्केिमा िघटाई तिब ित्ता लििे,   
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(छ)  िेपाि सरकारबाट स्वीकृत िरवन्िीको लिक्षक तथा 

कमयचारीको पि ररक्त हुि आएमा स्थायी पूलतयको िालग सो पि ररक्त 

िएको लमलतिे पन्र लििलित्र लिक्षा िाखामा िेखी पठाउिे,  

(ज)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको हालजरी जाँच गरी 

गयि हुिे लिक्षक वा कमयचारी उपर आवश्यक कारबाही गिे, 

(झ)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीिाई यस लियमाविी बमोलजम 

व्यवस्थापि सलमलतिे कारबाही गिय पाउिे लवषयमा लविागीय 

कारबाही गरी त्यसको जािकारी लिक्षा िाखािाई लििे तथा 

आफूिाई कारबाही गिय अलधकार ििएको लवषयमा कारबाहीको 

िालग लसफाररस गिुयपिे िएमा आवश्यकता अिुसार आफ्िो राय 

सलहतको प्रलतवेिि लिक्षा िाखामा पठाउिे, 

(ञ)  लवद्याियको िैलक्षकस्तर वलृि गिय आवश्यक सामाि तथा 

िैलक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गिे,   

(ट)  िेपाि सरकारबाट सञ्चािि हुिे लवलिन्ि काययक्रमहरूमा 

लवद्याियिाई सररक गराउिे,  

(ठ)  लवद्याथीहरूिे पाििा गिुयपिे आचार संलहता बिाई िागू 

गिे,  
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(ड) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको अलििेख अध्यावलधक गराई 

राख्िे,  

(ढ) प्रत्येक वषय लवद्याियका चन्िािाता र अलििावकहरूको 

िेिा गराई लवद्याियको अलघल्िो िैलक्षक वषयको आय, व्यय तथा 

िैलक्षक उपिलब्ध र आगामी वषयको िैलक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा 

जािकारी गराउि,े  

(ण)  गाउँपालिका वा िगरपालिकाबाट तोलकएको िेखा परीक्षक 

माफय त िेखा परीक्षण गराउिे ,  

(त)  लवद्याथी, लिक्षक, कमयचारी तथा अलििावकिाई 

लवद्याियको लवकास तथा पठिपाठि तफय   उत्प्रेररत गिे व्यवस्था 

लमिाउिे, 

(थ)  लवद्याथीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रवलृत्त रकम प्रिाि गिे,  

(ि)  लिरीक्षकिे लवद्याियको चेक जाँच वा लिरीक्षण गिाय हालजरी 

पुलस्तका वा लवद्युतीय हालजरीमा गयि जिाएकोमा त्यस्ता गयि 

िएका लिक्षक तथा कमयचारीको गयि िएका लििको तिब कट्टी 

गिे,  
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(ध)  व्यवस्थापि सलमलतको सलचवािय लवद्यािय िविमा राख्िे 

तथा लवद्याियको कागजपत्र र अलििेख सुरलक्षत गिे,  

(ि)  स्थािीय तहसँग समन्वय गरी िैलक्षक लवकासका 

काययक्रमहरू सञ्चािि गिे, 

(प)  लवद्याियमा िलक्षत समूहका िालग लविेष प्रकृलतको िैलक्षक 

काययक्रम सञ्चािि गिय आवश्यक िेलखएमा स्थािीय तह तथा 

स्थािीय लिक्षा िाखा माफय त गिे, 

(फ) वालषयक रूपमा लवद्याियका िालग आवश्यक मािसामाि, 

मसिन्ि सामग्रीको खररि योजिा स्वीकृत गिे, 

(ब)  लवद्याियको लवपि, जोलखम अवस्था िेखाजोखा गरी प्रिाव 

न्यूलिकरणका िालग कायययोजिा बमोलजम कायायन्वयि गिे,  

(ि)  लवद्याियको चि अचि सम्पलत्तको संरक्षण र सिपुयोग गिे, 

(म)  आफ्िै स्रोतबाट लियुक्त हुिे लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा, 

ितय तथा लविागीय कारबाहीिाई व्यवलस्थत गिय काययलवलध बिाई 

लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराई िागू गिे, 
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(य) स्थािीय तह, स्थािीय लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखािे 

लिएको लििेिि अिुरूप काम गिे । 

(र) लिक्षक एवम ्कमयचारीिाई मापिण्ड बिाई पुरस्कृत गिे 

(ि) लवद्याियको पठिपाठि व्यवाहाररक, सीपमूिक, र स्तरीय 

बिाउि प्रलतस्पधी तथा सहयोगी िूलमका खेल्िे ।   

२) व्यवस्थापि सलमलतिे आफ्िो अलधकार मध्ये आवश्यकता 

अिुसार केही अलधकार व्यवस्थापि सलमलतको सिस्य–सलचविाई 

प्रत्यायोजि गिय सक्िे छ । 

३२. लिक्षक अलििावक संघ सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रत्येक 

लवद्याियका लिक्षक र अलििावकहरू सिस्य रहकेो एक लिक्षक 

अलििावक संघ रहिे छ ।   

(२) व्यवस्थापि सलमलतिे अलििावकहरूको िेिा गराई सो 

सलमलतको अध्यक्ष, प्रधािाध्यापक तथा कम्तीमा एक जिा लिक्षक र 

अलििावकहरू समेत रहिे गरी बढीमा एघार सिस्यीय लिक्षक–

अलििावक संघको काययकारी सलमलत गठि गिुयपिे छ ।  
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(३) स्रोत कक्षा सञ्चालित लवद्याियमा उपलियम (२) बमोलजम 

लिक्षक अलििावक संघको काययकारी सलमलत गठि गिाय अपाङ्गता 

िएका लवद्याथीका कम्तीमा एक जिा अलििावक हुिु पिे छ ।  

(४) उपलियम (२) र (३) बमोलजम गलठत काययकारी सलमलतका 

सिस्यको पिावलध तीि वषयको हुिे छ ।  

(५) उपलियम (२) बमोलजमको काययकारी सलमलतको बैठक तीि 

मलहिामा कम्तीमा एकपटक बस्िेछ र सो सलमलतको बैठक सम्बन्धी 

अन्य काययलवलधकाययकारी सलमलत आफैिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे 

छ ।   

(६) उपलियम (२) बमोलजमको काययकारी सलमलतको काम, कतयव्य र 

अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छ : 

(क)  लवद्याियमा लिक्षकको गुणस्तर कायम गियको िालग 

आवश्यक काम गिे,   

(ख)  यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियिे िुल्क लिधायरण गरे 

िगरेको सम्बन्धमा अिुगमि गिे तथा सो सम्बन्धमा लवद्याियिाई 

आवश्यक सुझाव लििे,  
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(ग)  लवद्याियको िैलक्षक गलतलवलधबारे लियलमत जािकारी राख्िे 

तथा सो सम्बन्धमा लिक्षक, लवद्याथी र अलििावक लबच लियलमत 

अन्तरलक्रया गिे ।  

(७) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि संस्थागत 

लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतिे यस लियम बमोलजम लिक्षक 

अलििावक संघको काययकारी सलमलत गठि गिाय सात सिस्यमा 

िघटाई गिुयपिे छ । 

परिच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तथा पिीक्षा सञ् चालन ि समन्वय 

३३. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री : (१) स्थािीय तहका लवद्याियहरूमा 

पठि पाठि हुिे पाठ्यक्रम मन्त्राियिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपिब्धताको सुलिित गिय 

काययपालिकािे आवश्यक कायययोजिा विाइ िागू गिे छ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसामग्रीमा सुधार तथा ियाँ 

पाठ्यक्रमको लिमायण गिय आवश्यक िेलखएमा लिक्षा िाखाको 

प्रलतवेििको आधारमा लिक्षा सलमलतिे काययपालिकािाई लसफाररस 
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गिे र काययपालिकाको वहुमत सिस्यको लिणययिे मन्त्राियमा अिुरोध 

गिे ।  

३४.परीक्षा सञ् चािि तथा समन्वय सलमलताः (१) गाउँपालिकाको 

लवद्याियहरूमा परीक्षा सञ् चािि तथा समन्वयको िालग िेहायको 

एक परीक्षा सञ् चािि तथा समन्वय सलमलत रहिे छ । 

(क) लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष                                             

–अध्यक्ष 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत                                                   

–सिस्य  

(ग) लजल्िा प्रिासि कायायियको अलधकृत प्रलतलिलध                 

–सिस्य  

(घ) प्रमुख, सम्वलन्धत स्थािीय तहमा रहकेो प्रहरी कायायिय        –

सिस्य  

(ङ) प्रमुख, सम्वलन्धत स्थािीय तहमा रहकेो िसत्र  प्रहरी बि      –

सिस्य 
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(च) लिक्षा अलधकृत                                                            –

सिस्य–सलचव  

(२) परीक्षा  सञ् चािि तथा समन्वय सलमलतको बैठक सम्बन्धी 

काययलवलध सो सलमलत आफैिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

(३) स्थािीय तहको क्षेत्रलधकार बालहरको िैलक्षक तहको परीक्षा 

सञ् चािि गिय सम्वलन्धत लिकायबाट िएको व्यवस्था बमोलजम  

सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गिे छ । 

(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ् चािि काययपालिकाबाट 

स्वीकृत मापिण्ड बमोलजम सलमलतिे गिे छ ।  

(५) उपलियम ३ र ४ बाहकेको कक्षाहरूको परीक्षा सञ् चािि 

सलमलतिे लिधायरण गरेको मापिण्ड बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापि 

सलमलतको लििेििमा प्रधािाध्यापकिे गिे छ ।  

३५. संस्थागत लवद्याियिे परीक्षा िुल्क वापतको रकम जम्मा गिुय 

पिेाः (१) लियम ३४ को ४ बमोलजम परीक्षा गिाय लिक्षा सलमलतिे तोके 

बमोलजमको िुल्क सम्वलन्धत संस्थागत लवद्याियिे स्थािीय संलचत 

कोषमा जम्मा गिुयपिे छ ।  
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(२) संस्थागत लवद्याियिे तोलकएको रलजरिेिि, परीक्षा तथा 

प्रमाणपत्र वापतको लवद्याथीहरूबाट लिएको िुल्क परीक्षा सञ् चािि 

गिे लिकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जािकारी समेत लििु पिे 

छ । 

३६. अिौपचाररक लिक्षा, िरु लिक्षा, समावेिी लिक्षा, लिरन्तर लिक्षा, 

खुिा लिक्षा तथा वैकलल्पक िैलक्षक काययक्रमको सञ् चािि 

काययपालिकािे मन्त्राियबाट िएको व्यवस्थासँग तािाम्यता कायम 

हुिे गरी आवश्यक काययलवलध बिाई गिे छ ।  

३७. िैलक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था :  (१) गाउँसिािे 

वालषयकरूपमा लिक्षाको गुणस्तर मापि गरी सुधारको िालग 

काययपालिकािाई लििेिि लििेछ । लिक्षा मंत्राियिे बिाएको 

गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम लवकास केन्रिे बिाएको पाठयक्रम 

प्रारूपिाई मूि आधार मान्िुपिे छ । 

(२) गाउँसिा वा िगरसिािे आफूहरूमध्येबाट एक जिा सिस्यिाई 

लिक्षाको गुणस्तर मापि गिय िगाई सोको प्रलतवेिि वालषयक रूपमा 

सिा समक्ष पेि गिय तोक्िेछ । 
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(३) उपलियम (२) बमोलजम तोलकएको सिस्यिे प्रमुख प्रिासकीय 

अलधकृतसँग समन्वय गरी गुणस्तर मापि र प्रलतवेिि तयार गिे छ । 

(४) गुणस्तर मापि र प्रलतवेिि तयारीको लवलध र ढाँचा उपलियम २ 

बमोलजम तोलकएको सिस्य आफैिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

(५) गुणस्तर मापि र प्रलतवेिि िैलक्षक सत्र िुरु हुिु िन्िा िईु मलहिा 

अगाडी पेि िई सक्िु पिे छ । 

  

परिच्छेद–७ 

प्रािवम्िक बाल वशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

३८. प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र स्थापिााः (१) कुि ै संस्थािे 

प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र स्थापिा गिय चाहमेा अिुमलतको िालग 

सम्बलन्धत वडा कायायियमा अिुसूची–९ बमोलजमको ढाँचामा 

लिवेिि लििु पिे छ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि पिय आएमा त्यस्तो लिवेििका 

सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गिाय लिवेिकिाई प्रारलम्िक बाि 

लिक्षा केन्र स्थापिा गिय गाउँ  काययपालिकािे तोकेको मापिण्ड तथा 
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प्रलक्रया बमोलजम अिुमलत लिि मिालसब िेलखएमा आवश्यक ितय 

तोकी अिुसूची–१० बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत लिि वडा सलचविे 

वडा सलमलत समक्ष पेि गिे छ ।  

तर गाउँपालिकािाई आलथयक िालयत्व पिे गरी यस्तो केन्र खोलििे 

िएमा गाउँकाययपालिकाको अिुमलत लििु पिे छ ।    

(३) उपलियम (२) बमोलजम पेि हुि आएमा वडा सलमलतको लिणययमा 

वडा सलचविे अिुमती लििेछ ।   

(४) कुिै संस्थािे उपलियम (२) बमोलजम तोलकएको ितय अिुरूप 

प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािि िगरेमा वडाअध्यक्षिे त्यस्तो 

केन्रिाई लिएको अिुमलत जुिसुकै बखत रद्द गिय सक्िे छ ।   

३९. प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र स्थापिा गिय चालहिे पूवायधार : 

प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र स्थापिा गियको िालग िेहायका पूवायधार 

पूरा गरेको हुिु पिे छ : 

(क)  फरालकिो, खुिा र सुरलक्षत िवि िएको,    

(ख) गाउँपालिकािे तोलकलिएको मापिण्ड बमोलजम जग्गाको 

क्षेत्रफि र िवि िएको  
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(ग)  बाि उद्यािको व्यवस्था िएको,  

(घ) सफा र स्वच्छ खािेपािीको व्यवस्था िएको, 

(ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्था िएको,  

(च) बाि बालिकाको हरेचाह गिे आयाको व्यवस्था िएको ।   

४०. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गिुय पिेाःप्रारलम्िक बाि लिक्षा 

केन्रमा पाठ्यक्रम लवकास केन्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गिुयपिे 

छ ।  

परिच्छेद–८ 

ववद्याथी सङ्््या, िनाय ि कक्षा चढाउने व्यवस्था 

४१. लवद्याथी सङ्ख्यााः (१) सामुिालयक लवद्याियको प्रत्येक 

कक्षामा लवद्याथी सङ्ख्या सामान्यतया उपत्यका तथा तराई, पहाड र 

लहमािी क्षेत्रमा क्रमिाः पचास, पैंतािीस र चािीस हुिु पिे छ ।   

(२) संस्थागत लवद्याियको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथी सङ्ख्या 

सामान्यतया न्यूितम बाइस, अलधकतम चौवािीस र औसत तेत्तीस 

हुिु पिे छ ।   
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(३) उपलियम (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

लविेष  आवश्यकता लिक्षा लििे लवद्याियको प्रत्येक कक्षामा रहिे 

लवद्याथी सङ्ख्या लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुिे छ ।   

(४) कुिै कक्षामा उपलियम (१) मा िेलखए िन्िा बढी लवद्याथी िएमा 

लवद्याियिे व्यवस्थापि सलमलतको अिुमलत लिई त्यस्तो कक्षाको 

अको वगय (सेक्सि) खोल्ि सक्िे छ ।  

(५) उपलियम (४) बमोलजम कक्षामा वगय खोल्ि आवश्यक 

पूवायधारको व्यवस्था व्यवस्थापि सलमलत र लवद्याियिे लमिाउिु पिे 

छ ।  

४२. ििाय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लवद्याथीिे लवद्याियमा ििाय 

हुिको िालग िेहाय बमोलजमको  प्रमाणपत्र पेि गिुयपिे छ : 

(क) कक्षा िौ मा ििाय हुिको िालग आधारिूत तहको अलन्तम 

परीक्षामा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा ििाय हुिको िालग कक्षा ििको परीक्षामा 

उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र, 
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(ग) कक्षा एकमा बाहके अन्य कक्षामा ििाय हुिको िालग 

लवद्याियिे लििे वालषयक परीक्षाको िब्धाङ्क र स्थािान्तरण 

प्रमाणपत्र ।  

(२) लवद्याियिे िैलक्षक सत्रको बीचमा वा वालषयक परीक्षा उत्तीणय 

ििएका लवद्याथीिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिई आए पलि 

अध्ययिरत कक्षािन्िा मालथल्िो कक्षामा ििाय गिुय हुिैँि ।  

(३) लवद्याियको एक तहमा ििाय िएको लवद्याथीिे सोही 

लवद्याियको मालथल्िो कक्षामा पुिाः ििाय गिुयपिे छैि ।   

(४) लवद्याथीिे पलहिो पटक लवद्याियमा ििाय हुि आउँिा 

साधारणतया आफ्िो अलििावकिाई साथमा लिई आउिु पिे छ ।  

(५) लवद्याियिे लवद्याथी ििाय गिाय लिाःिुल्क लिक्षाको प्रयोजिको 

िालग अलििावकको िाम, ठेगािा समेतका लववरण माग गरी 

राख्िुपिे छ । 

(६) पाँच वषय उमेर पूरा ििएकािाई एक कक्षामा ििाय र सोह्र वषय 

उमेर पूरा ििएकािाई माध्यलमक तह उत्तीणय परीक्षामा समावेि गररिे 

छैि । 
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४३. लवद्याियमा ििाय ििई अध्ययि गिे व्यलक्तको परीक्षा 

सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लिक्षा िाखािे लवद्याियमा ििाय ििई लिजी 

रूपमा अध्ययि गरेको व्यलक्तिाई लवद्याियिे लसफाररस गरेको 

लिजको क्षमता र स्तरको आधारमा लवद्याियबाट लिइिे कक्षा 

आठसम्मको वालषयक परीक्षामा सामेि हुिको िालग ििाय गिय 

आवश्यक व्यवस्था गिय सक्िे छ ।   

(२) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा लिि चाहिे व्यलक्तिे लिक्षा 

िाखािे तोकेको लवद्यािय र समयमा सो कायायियिे तोकेको िुल्क 

बुझाई परीक्षा फाराम ििुय पिे छ । 

(३) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा लिि चाहिे व्यलक्तिे जुि कक्षाको 

वालषयक परीक्षा लिि चाहकेो हो सो िन्िा िईु कक्षा तिसम्मको 

लवद्याियबाट लिइएको वालषयक परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि 

गिुयपिे छ । 

 (४) मालथ जे सुकै िेलखएता पलि खुिा वा वैकलल्पक लवद्याियमा 

पढेका लवद्याथीको परीक्षा सम्बलन्ध व्यवस्था संघीय लिक्षा मन्त्राियिे 

तोके बमोलजम हुिे छ । 
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४४.स्थािान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुिै लवद्याथीिे 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लििु परेमा अलििावकको लसफाररस सलहत 

लवद्यािय छाड्िु परेको यथाथय लववरण खुिाई प्रधािाध्यापक समक्ष 

लिवेिि लििु पिे छ ।   

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि कक्षा िि र 

बाह्रमा अध्ययि गिे लवद्याथीिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिइिे छैि ।  

तर िेहायका अवस्थामा िैलक्षकसत्र सुरु िएको िईु मलहिालित्र 

स्थािान्तरण िई आउिे लवद्याियको लसफाररसमा लिक्षा िाखाको 

सहमलत लिई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिि सलकिेछ : 

(क)  स्थािान्तरण हुिे लवद्याथीको अलििावक कमयचारी रहछे र 

लिजको अन्यत्र सरुवा िएमा,  

(ख)  अलििावकिे बसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त िएमा 

(ग)  लवद्याथी लवरामी िएको कारणिे सोही स्थािमा राख्ि िहुि े

ििी प्रचलित कािूि बमोलजम स्वीकृत लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा, 

वा 
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(घ)  अन्य कुिै मिालसव कारणिे लवद्याथी अन्यत्र स्थािान्तरण 

हुिु परेमा। 

(३) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि पिय आएमा प्रधािाध्यापकिे 

आधारिूत तहको लवद्याथीको हकमा लिाःिुल्क र माध्यलमक तहको 

लवद्याथीको हकमा लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजमको  िुल्क लिई 

सात लििलित्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लििु पिे छ ।   

(४) प्रधािाध्यापकिे उपलियम (३) बमोलजमको अवलधलित्र 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र िलिएमा सम्बलन्धत लवद्याथीिे स्थािीय लिक्षा 

अलधकृत समक्ष उजूरी लिि सक्िे छ र त्यसरी उजूरी पिय आएमा लिक्षा 

अलधकृतिे जाँचबुझ गरी स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिि उपयुक्त िेखेमा 

प्रधािाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिि लििेिि 

लििेछ ।  

(५) सक्कि स्थािान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा िि िएमा सम्बलन्धत 

लवद्याथी वा लिजको अलििावकिे प्रलतलिलपको िालग त्यसको 

व्यहोरा खुिाई सम्बलन्धत लवद्याियमा लिवेिि लिि सक्िे छ र त्यसरी 

पिय आएको लिवेिि मिालसव िेलखएमा प्रधािाध्यापकिे लिवेिकिाई 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप लििेछ ।  
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(६) लवद्याियिे कुिै लवद्याथीिाई आफूिे अध्यापि िगराएको 

कक्षाको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र लििे 

प्रधािाध्यापकिाई कािूि बमोलजम कारबाही गररिेछ र त्यसरी 

लिएको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र रद्द हुिे छ ।  

(७) संस्थागत लवद्याियको हकमा लवद्याथीिे जुि मलहिामा 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मलहिासम्मको मालसक पढाइ 

िुल्क र अन्य िस्तुर सोही लवद्याियमा बुझाउिु पिे छ । लवद्याथीिे 

िामो लबिा (वालषयक जाडो वा गमीको लबिा) को अलघल्िो मलहिामा 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र माग्ि आएमा सो लबिाको िुल्क र अरु िस्तुर 

सोही लवद्याियमा बुझाउिु पिे छ ।  

(८) लवद्याियिे लवद्याथीिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिँिा सो 

प्रमाणपत्र पाउिे लवद्याथी वा लिजको अलििावकको रीतपूवयक िरपाई 

गराउिु पिे छ ।  

४५. स्तर वलृिको िालग ििाय हुि चाहिे लवद्याथीिाई ििाय गिुयपि े

: कक्षा िि र कक्षा बाह्रमा स्तर वलृि गिे उद्देश्यिे लवद्याथी पुिाः सोही 

लवद्यािय र कक्षामा अध्ययि गिय आएमा लवद्याियिे त्यस्तो 

लवद्याथीिाई ििाय गिुयपिे छ ।  
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४६. वालषयक परीक्षा िलििे लवद्याथीिाई कक्षा चढाउिे सम्बन्धी 

व्यवस्था : कुिै लवद्याथी लवरामी परी वा लिजको काबू बालहरको 

पररलस्थलतको कारण लिजिे वालषयक परीक्षा लिि िसकेको सम्बन्धमा 

लिजको अलििावकिे त्यसको प्रमाण सलहत लिवेिि लिएमा 

प्रधािाध्यापकिे सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गिाय लिवेििको व्यहोरा 

मिालसव िेलखएमा लवद्याियमा िएको अलििेखबाट त्यस्तो 

लवद्याथीिे अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको िेखेमा आवश्यकता अिुसार 

मुख्य मुख्य लवषयको परीक्षा लिई सो लवद्याथीिाई कक्षा चढाउि 

सक्िे छ ।  

तर,   

(१)  िैलक्षकसत्र सुरु िएको एक मलहिा पलछ कुिै लवद्याथीिाई कक्षा 

चढाइिे छैि ।  

(२)  कक्षा िौ र एघारमा कुिै लवद्याथीिाई कक्षा चढाइिे छैि ।  

४७. कक्षा चढाउिे सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः असाधारण प्रलतिा 

िएका लवद्याथीिाई प्रधािाध्यापकिे सो कक्षामा अध्यापि गिे 

लिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउि सक्िे छ । 

तर कक्षा िौ र एघारमा कक्षा चढाउि सलकिे छैि ।  
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४८. िैलक्षकसत्र, ििाय गिे समय र काम गिे लिि : (१) 

लवद्याियको िैलक्षकसत्र प्रत्येक वषयको वैिाख एक गतेिेलख प्रारम्ि 

िई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहिे छ ।  

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िएता पलि 

गाउँपालिकाको लविेष पररलस्थलतमा काययपालिकािे पररलस्थलत 

लवशे्लषण गरी िैलक्षक सत्र तोक्ि सक्िे छ । 

(३)  उपलियम (१) र (२) मा जुि सुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैलक्षक सत्र श्रावण मलहिाबाट सुरु हुिे 

छ ।  

(४) लवद्याियिे िैलक्षकसत्र सुरु िएको लमलतिे सामान्यतया एक 

मलहिालित्र ियाँ लवद्याथी ििाय लिई सक्िु पिे छ ।   

(५) उपलियम (४) बमोलजमको अवलध िघाई कुि ै लवद्याथी ििाय हुि 

आएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्याथीको अध्ययिको स्तर परीक्षण गिाय 

लिजिे सो कक्षामा ििाय िई वालषयक परीक्षा उत्तीणय गिय सक्िे िेलखएमा 

त्यस्तो लवद्याथीिाई अको एक मलहिासम्म ििाय गिय सलकिेछ ।  

(६) कुिै पलि लवद्याियिे िैलक्षकसत्र सुरु ििई लवद्याथी ििाय गिुय 

गराउिु हुिैि ।  
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तर कक्षा एकको उमेर समूह िन्िा कम उमेर िएका बािबालिकाको 

हकमा िैलक्षक सत्र प्रारम्ि हुिुिन्िा पन्र लिि अगावै प्रारलम्िक बाि 

लिक्षामा ििायको कायय गिय वाधा पिे छैि ।   

(७) लवद्याियको एक िैलक्षकसत्रमा काम गिे लिि अध्यापि समय 

कम्तीमा िईुसय बीस लिि हुिे छ ।  

(८) सामुिालयक लवद्याियको प्रधािाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा बाह्र, 

सहायक प्रधािाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा अठार र लिक्षकिे हप्तामा 

कम्तीमा छब्बीस कक्षा अध्यापि गराउिु पिे छ ।  

(९) िौलतक पूवायधार पूरा गिय िसकेका लवद्याियिे तोलकएको 

पाठ्यिारमा िघट्िे गरी लवद्याथी सङ्ख्याको आधारमा एकै लििमा 

एकिन्िा बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािि गिय सक्िे छ ।  

तर कक्षा सञ्चािि गिाय आधारिूत तह वा माध्यलमक तहका 

कक्षाहरू एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािि गिुयपिे छ । 

४९. लवद्यािय लविा सम्वन्धमा (१) िेपाि सरकारिे तोकेको 

सावयजलिक लबिासँग तािाम्यता कायम हुिे गरी  लिक्षा अलधकृतिे 

लिक्षा सलमलतको सहमलतमा लवद्याियमा सावयजलिक लविा लिधायरण 

गिय सक्िे छ । 
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(२) लिक्षा िाखाको लििेििमा एक िैलक्षकसत्रमा लहउँिे लबिा वा वषे 

लबिा वा िुवै गरी वढीमा पैंतािीस लिि लवद्यािय लविा लिि सलकिेछ 

।   

(३) व्यवस्थापि सलमलतिे एक िैलक्षकसत्रमा थप पाँच लििसम्म 

स्थािीय लबिा लिई लवद्यािय लविा गिय सक्िे छ ।  

(४) यस लियममा िेलखएिेलख बाहके अन्य लिि लवद्यािय बन्ि गरेमा 

प्रधािाध्यापकिाई लविागीय कारबाही गररिेछ । 

परिच्छेद–९ 

प्रधानाध्यापक ि वशक्षकको वनयुवि तथा काम, कतयव्य ि 

अवधकाि 

५०.प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रत्येक लवद्याियमा 

लवद्याियको प्रालज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमुखको रूपमा काम गिय 

स्वीकृत िरबन्िीमा िबढ्िे गरी एक प्रधािाध्यापकको पि रहिे छ ।  

(२) आधारिूत तहको कक्षा पाँचसम्मको लवद्यािय िए कम्तीमा 

बाह्र कक्षा वा सो सरह उत्तीणय गरेको, आधारिूत तहको अन्य 

लवद्यािय िए कम्तीमा स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको र 
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माध्यलमक तहको लवद्यािय िए कम्तीमा स्िाकोत्तर तह वा सो सरह 

उत्तीणय गरेको, लवद्याियमा कम्तीमा पाँच वषय स्थायी लिक्षकको 

रूपमा लिक्षण अिुिव िएको, संघीय ऐि तथा सो ऐि अन्तगयत 

बिेको लियमाविी बमोलजम लिक्षक बन्िे योग्यता िएको तथा 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे लसफाररस गरेको व्यलक्तिाई 

काययपालिकाको लिणयय बमोलजम पाँच वषयको िालग प्रमुख 

प्रिासकीय अलधकृतिे सामुिालयक लवद्याियको प्रधािाध्यापकको 

पिमा लियुलक्त गिे छ ।  

(३)  लिक्षा अलधकृतिे लिधायररत ढाँचामा प्रधािाध्यपकसँग 

काययसम्पािि करार सम्झौता गिे छ । सोही बमोलजम प्रधािाध्यापकिे 

लिक्षकहरूसँग काययसम्पािि करार गिे छ । प्र.अ. को मूल्याङकि 

लिक्षकको लिक्षण लसकाइ उपिब्धीसँग जोलडिे छ । 

(४) एउटै सामुिालयक लवद्याियमा िगातार िईु काययकाि िन्िा बढी 

एकै व्यलक्त प्रधािाध्यापक हुि सक्िे छैि ।  

(५) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि िेहायको 

अवस्थामा सामुिालयक लवद्याियको प्रधािाध्यापकिाई लिक्षा 
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सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे जुिसुकै बखत हटाउि 

सक्िेछाः— 

(क) लिजको आचरण खराब रहमेा, 

(ख) ऐि तथा यस लियमाविी लवपरीतको कुिै काम गरेमा, 

(ग)    लिजिे काययसम्पािि सम्झौता बमोलजम काम गिय िसकेमा 

वा लिजको काम सन्तोषजिक ििएमा, 

(घ)  लवद्याियको चि अचि सम्पलत्त लहिा लमिा गरेमा , 

(६) सामुिालयक लवद्याियको कुिै प्रधािाध्यापकिाई उपलियम (५) 

बमोलजमको आधारमा पिबाट हटाउिु पिे िएमा लिक्षा अलधकृतिे 

त्यस्तो आधार लवद्यमाि िए ििएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी,गराई 

प्रलतवेिि लििेछ र त्यस्तो प्रलतवेििबाट प्रधािाध्यापकिाई हटाउिु 

पिे िेलखएमा पिबाट हटाउि गाउँ र िगर काययपालिका समक्ष राय 

सलहत पेि गिुयपिे छ ।   

(७) उपलियम (६) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि सो 

उपलियम बमोलजम प्रधािाध्यापकिाई पिबाट हटाउिु अलघ लिजिाई 

सफाइ पेि गिे मौकाबाट वलञ्चत गररिे छैि ।  
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(८) बहािवािा लिक्षकमध्येबाट छिौट िएको प्रधािाध्यापकिाई 

उपलियम (५) को खण्ड (क) वा (ख) बमोलजमको आधारमा हटाएको 

अवस्थामा लिजिाई ऐि तथा यस लियमाविी बमोलजम लविागीय 

कारबाही समेत गररिेछ । 

(९) सामुिालयक लवद्याियको प्रधािाध्यापक लविामा बसेमा वा कुिै 

कारणिे प्रधािाध्यापकको पि ररक्त िएमा प्रधािाध्यापक उपलस्थत 

ििएसम्म वा प्रधािाध्यापकको पिपूलतय ििएसम्मका िालग सो 

लवद्याियमा काययरत लिक्षकहरूमध्ये मालथल्िो श्रेणीका वररष्ठ स्थायी 

लिक्षकिे लिलमत्त प्रधािाध्यापक िई काम गिे छ । लिक्षकको वररष्ठता 

लिधायरण गिाय िेहायका आधारमा गररिे छाः 

(क)  सम्बलन्धत तह र शे्रणीको स्थायी लियुलक्त लमलतका आधारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को आधारमा वररष्ठता िछुरट्टएमा सोिन्िा तल्िो 

तह वा शे्रणीको स्थायी लियुलक्त लमलतका आधारमा, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) को आधारमा वररष्ठता िछुरट्टएमा 

सम्बलन्धत तह र श्रेणीको अस्थायी लियुलक्त लमलतका आधारमा, 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पलि वररष्ठता 

िछुरट्टएमा खण्ड  (क) को लसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा,  
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 तर खुिा, काययक्षमता मूल्याङ्कि, आन्तररक वढुवा एउटै 

लमलतमा िए क्रमिाः काययक्षमता, आन्तररक प्रलतयोलगता र खुिाको 

क्रमिाई मान्यता लिइिे छ । 

(१०) यस लियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतिे यस 

लियमाविीबमोलजम योग्यता पुगेको व्यलक्तिाई प्रधािाध्यापकको 

लियुलक्त गिाय छुट्टै प्रलक्रया लिधायरण गरी लियुलक्त गिय सक्िे छ ।  

(११) यस लियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि यो 

लियम प्रारम्ि हुिँाको बखत काययरत प्रधािाध्यापक उपलियम (२) 

बमोलजम अको प्रधािाध्यापक लियुलक्त ििएसम्म त्यस्तो पिमा कायमै 

रहि सक्िे छ । 

५१. प्रधािाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकाराः प्रधािाध्यापकको 

काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छाः 

(क) लवद्याियमा िैलक्षक वातावरण, गुणस्तर र अिुिासि कायम 

राख्िे,  
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(ख)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूसँग समन्वय गरी 

लिक्षक, कमयचारी, लवद्याथी र अलििावकहरूलबच पारस्पररक 

सहयोगको वातावरण लसजयिा गिे,  

(ग) लवद्याियमा अिुिासि, सच्चररत्रता, लििता कायम गिय 

आवश्यक काम गिे,  

(घ)  लिक्षकहरूसँग परामिय गरी लवद्याियमा कक्षा 

सञ्चाििसम्बन्धी काययक्रम तयार गिे तथा त्यस्तो काययक्रमबमोलजम 

कक्षा सञ्चािि िए ििएको लिरीक्षण गिे,  

(ङ)  लवद्याियमा सरसफाइ, अलतररक्त लक्रयाकिाप आलिको 

प्रबन्ध गिे, गराउि,े  

(च) लवद्याियको प्रिासलिक काययको सञ्चािि तथा लियन्त्रण 

गिे,  

(छ)  लवद्याियमा लवद्याथी ििाय गिे तथा परीक्षा सञ्चािि 

गराउि,े  

(ज)  लवद्याथीिाई स्थािान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र लििे,  
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(झ) लवद्याियमा िए गरेका महत्त्वपूणय काम कारबाहीको 

अलििेख राख्िे,  

(ञ)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे जािी जािी वा िापरवाही साथ 

कुिै काम गिायिे लवद्याियिाई हालि िोक्सािी पिय गएमा त्यस्तो हालि 

िोक्सािीको रकम तिबबाट कट्टा गरी असुि गिे,  

(ट)  लवद्याियिे आफ्िै स्रोतमा लियुक्त गरेका लिक्षक वा 

कमयचारीिे पिीय लजम्मेवारी पूरा िगरेमा व्यवस्थापि सलमलतको 

लसफाररसबमोलजम अवकाििगायतका अन्य लविागीय कारबाही 

गिे,   

(ठ) लिक्षक र कमयचारीिाई लिइएको सजायको अलििेख राख्िे 

तथा त्यस्तो अलििेख स्थािीय लिक्षा अलधकृत  तथा लिरीक्षकिे हिेय 

चाहमेा िेखाउिे,  

(ड)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको आचरण र कायय 

सम्पाििसम्बन्धी प्रलतवेिि स्थािीय लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापि 

सलमलतमा पेस गिे,  

(ढ)  लिक्षक वा कमयचारीिाई सजाय वा पुरस्कार लििे सम्बन्धमा 

व्यवस्थापि सलमलत तथा स्थािीय लिक्षा िाखामा लसफाररस गिे, 
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(ण) गाउँ र िगर काययपालिकाबाट स्थायी लियुलक्त एवम् 

पिस्थापि िई आएका लिक्षकिाई हालजर गराई लवषय र 

तहअिुसारको कक्षा लिक्षणमा खटाउिे,   

(त) मलहिामा कम्तीमा एक पटक लिक्षक तथा कमयचारीहरूको 

बैठक बोिाई लवद्याियको प्रालज्ञक, िौलतक र िैलक्षक 

प्रिासिसम्बन्धी लवषयमा छिफि गरी त्यसको अलििेख राख्िे, 

(थ) गाउँपालिकाबाट पूवय स्वीकृलत लिई अलत आवश्यक िएका 

लवषयमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय गराई लवद्याियको 

स्रोतबाट तिब ित्ता खािे गरी लिक्षकको पि कायम गरी सोअिुसार 

पि स्वीकृलत िएका लवषयका लिक्षकको यस लियमाविीमा व्यवस्था 

िएबमोलजमको प्रलक्रया अपिाई पिपूलतय गरी करारमा लियुक्त गिे र 

यसरी लियुक्त िएका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको तिबसम्बन्धी 

प्रलतवेिि पाररत गिय व्यवस्थापि सलमलतमा पेस गिे,  

 (ि) लवद्यािय िवि तथा छात्रावासको हातालित्र कुिै लकलसमको 

अवालञ्न्छत लक्रयाकिाप हुि िलििे,   

(ध)  लवद्याियको प्रिावकारी सञ् चाििको िालग वालषयक योजिा 

बिाई व्यवस्थापि सलमलतबाट पाररत गरी कायायन्वयि गिे, गराउिे,  
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(ि)  लवद्याियमा अध्ययि, अध्यापिसम्बन्धी मालसक, 

अधयवालषयक तथा वालषयक काययक्रम बिाई कायायन्वयि गिे, गराउिे,  

(प) लिक्षक वा कमयचारीिाई तालिममा पठाउि व्यवस्थापि 

सलमलतबाट अिुमोिि गराई स्थािीय लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(फ)  लवद्याियमा िेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपुस्तक िागू गिे, 

(ब)  व्यवस्थापि सलमलतिे लिएको लििेिि तथा आफूिे पाएको 

अलधकार बमोलजम रकम खचय गिे र आय व्ययको लहसाब राख्िे तथा 

राख्ि िगाउिे,  

(ि)  लवद्याियमा सञ्चािि हुिे आवलधक परीक्षा लियलमत तथा 

मयायलित ढङ्गबाट सञ्चािि गिे गराउिे,  

(म)  कुिै लिक्षकिे अध्यापि गरेको लवषयमा िगातार तीि 

वषयसम्म पन्र प्रलतित िन्िा बढी लवद्याथी असफि िएमा वा कुिै 

लिक्षकिे िापरवाही वा अिुिासिहीि काम गरेमा त्यस्तो लिक्षकको 

िईु वषयसम्म तिब बलृि रोक्का गिे,   
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(य)  लवद्याियमा लियम बमोलजमको कक्षा लििे तथा लिक्षकिाई 

लिि िगाउिे,  

(र)  स्वीकृत िरबन्िीमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको तिबी 

प्रलतवेिि पाररत गिय लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(ि)   लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य 

तोक्िे,  

(व) लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापि सलमलतिे लिएका लििेिि 

पािि गिे, गराउिे,  

(ि) लवद्याियको िैलक्षक प्रगलत सम्बन्धी लववरण तथा तथ्याङ्क 

मन्त्राियद्वारा लिधायररत ढाँचा र समय लित्र लिरीक्षकद्वारा प्रमालणत 

गराई स्थािीय लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(ष)  लवद्याियको आफ्िो स्रोतबाट खचय बेहोिे गरी लियकु्त िएका 

लिक्षकहरूको कायय सम्पािि मूल्याङ्कि फाराम िरी व्यवस्थापि 

सलमलतमा पेि गिे, 
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(स)  लवद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सम्पलत्त 

लववरण फाराम लिधायररत समयमा ििय िगाई लवद्याियमा िताय गरी 

लिक्षा िाखा माफय त लिक्षक लकताबखािामा पठाउि,े 

(ह) लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी 

सञ्चयकोष, िागररक िगािी कोष, बीमा, सामालजक सुरक्षाकोषको 

रकम सम्बलन्धत लिकायमा पठाउि िगाउिे, 

(क्ष)  व्यवस्थापि सलमलतबाट स्वीकृत खररि योजिा अिुसार 

मािसामि तथा सेवा खररि गिे । 

(त्र) प्रधािाध्यापक स्थािीय तह, अलििावक एवम् लवद्याथीप्रलत 

लजम्मेवार हुिे छ ।  

यसका िालग : 

१) अलििावक एवम् लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गिे,  

२) प्रचलित मापिण्डको पाििा एवम् गुणस्तररय लिक्षाको िालग 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र प्रधािाध्यापकिे लिक्षा  अलधकृतसँग 

काययसम्पािि करार गरे बमोलजम प्रचलित मापिण्डको पाििा एवम् 

गुणस्तररय लिक्षा प्रत्यािूत गिुयपि,े 
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३) लिक्षक एवम् कमयचारीिाई  प्रधािाध्यापकप्रलत लजम्मेवार बिाउि 

तथा गुणस्तरीय लिक्षाका िालग गाउँ वा िगरकाययपालिका, लिक्षा 

सलमलत र लिक्षा अलधकृतिे प्रचलित कािुि बमोलजम लिएका लििेिि 

पाििा गराउि तथा अपेलक्षत िैलक्षक उपिलव्धका िालग 

लिक्षकहरूसँग काययसम्पािि करार गिुयपिे छ, 

४. लवद्याियको िौगोलिक के्षत्र लित्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र 

बेसाहारा, लविेष आवश्यकता िएका तथा अलतलवपन्ितामा परी 

लवद्यािय जाि िसकेका वा लवद्यािय छोडेका बािवालिकािाई 

काययपालिका माफय त छात्रबलृत्त वा लविेष व्यवस्था गरी वा लिजका 

अलििावक वा संरक्षकिाई सघाई बािबालिकािाई  लवद्याियमा 

ल्याउिु  प्रधािाध्यापकको लजम्मेवारी हुिे छ ।  लवद्याथीिाई अपेलक्षत 

िैलक्षक उपिलव्ध हालसि हुिे गरी लसकाउिे र लटकाउिे  िालयत्व 

प्रधािाध्यापक र लिक्षकहरूको हुिे छ , 

५. लवद्याियको प्रालज्ञक िेततृ्व गिे, प्रवििात्मक कायय गिे । 

५२. सहायक प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थााः माध्यलमक तहको 

प्रधािाध्यापकिाई सहयोग पुर् याउि लवद्याियमा काययरत माध्यलमक 
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तहका लिक्षक मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे एकजिािाई 

सहायक प्रधािाध्यापक तोक्ि सक्िे छ । 

५३. लवद्यािय सहयोगी सम्बन्धी व्यवस्था : लवद्यािय व्यवस्थापि 

सलमलतिे स्वीकृत िरवन्िीको अधीिमा रही लवद्यािय सहयोगीको 

न्यूितम पाररश्रलमक तोकी व्यलक्त वा संस्थासँग करार गरी सेवा 

करारबाट कायय सम्पािि गराउिु पिे छ । 

५४. लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलताः (१) सामुिालयक 

लवद्याियमा करारमा लिक्षक वा कमयचारी लियुलक्तका िालग लसफाररस 

गिय प्रत्येक लवद्याियमा िेहाय बमोलजमको एक लिक्षक तथा कमयचारी 

छिौट सलमलत रहिे छ : 

(क) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष वा लिजिे तोकेको 

सो सलमलतको सिस्य   –अध्यक्ष  

(ख) सम्बलन्धत लिक्षा अलधकृत वा लिजिे तोकेको अलधकृत 

प्रलतलिलध     –सिस्य 

(ग)  माध्यालमक तहको लिक्षक छिौट गिुयपिे िएमा लिक्षािास्त्र 

लवषयमा कम्तीमा स्िातकोत्तर र अन्य तहको लिक्षक छिौट गिुयपिे 

िए लिक्षािास्त्र लवषयमा कम्तीमा स्िातक तह उत्तीणय गरेको 
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व्यलक्तहरूमध्येबाट उपिब्ध िएसम्म १ जिा मलहिा समेतको 

प्रलतलिलधत्व हुिे गरर लिक्षा िाखा प्रमुखिे तोकेको २ जिा – 

सिस्य 

(घ) प्रधािाध्यापक                      

    –सिस्य–सलचव 

 (२) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको सलचवािय सम्बलन्धत 

लवद्यािय/लिक्षा िाखामा रहिे छ ।  

(३) आयोगिे लिक्षक वा कमयचारी छिौट गिे सम्बन्धमा मापिण्ड 

लिधायरण वा काययलवलध जारी गरेको िए लिक्षक छिौट सलमलतिे 

त्यस्तो मापिण्ड वा काययलवलधको पाििा गिुयपिे छ । 

(४) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य 

काययलवलध सो सलमलत आफैिे लिधायरण गरे बमोलजम हुिे छ । 

५५. करारमा लिक्षक लियुलक्त सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) स्वीकृत 

िरवन्िीमा स्थायी लिक्षक लियुलक्त हुि िसकी तत्काि करारमा 

लिक्षक लियुलक्त गिुयपिे िएमा व्यवस्थापि सलमलतिे प्रमुख 

प्रिासकीय अलधकृत माफय त आयोगबाट करारमा लिक्षक लियुलक्तको 

िालग प्रकालित िएको सूची माग गिुयपिे छ । 



खण्डः २ , संख्र्ाः २०  लिलतः २०७५/१२/२० 
 

   85 लिक्षा लियमाविी, २०७५ 

 

(२) उपलियम (१) बमोलजम माग गरेको सूची प्राप्त िए पलछ सूचीमा 

रहकेा उम्मेिवारमध्ये व्यवस्थापि सलमलतिे बढीमा एक िैलक्षक 

सत्रको िालग करारमा लिक्षक लियुलक्त गिय सक्िे छ ।  

(३) उपलियम (१) बमोलजम आयोगबाट प्रकालित सूचीमा करारका 

िालग कुिै उम्मेिवार  िरहमेा वा सूचीमा समावेि िएका उम्मेिवारिे 

लिक्षक पिमा लियुक्त हुि लिवेिि िलिएमा व्यवस्थापि सलमलतिे 

लिक्षक छिौट सलमलतको लसफाररसमा बढीमा एक िैलक्षक सत्रको 

िालग योग्यता पुगेका कुिै व्यलक्तिाई करारमा लिक्षक लियुलक्त गिय 

सक्िे छ । 

(४) उपलियम (२) वा (३) बमोलजम करारमा लिक्षक लियुलक्त गिाय 

लिक्षा िाखाबाट िरवन्िी ररक्त रहकेो व्यहोरा प्रमालणत गराएर लवषय 

लमल्िे गरी मात्र करारमा लिक्षक लियुलक्त गिय सलकिेछ । 

(५) उपलियम (३) बमोलजम लिक्षक लियुलक्त गिय कम्तीमा पन्र 

लििको सावयजलिक सूचिा सम्िाव्य सवै माध्यमबाट प्रकािि गिुयका 

साथै वडा कायायिय गाउँ  वा िगर काययपालिका र सम्बलन्धत 

लवद्यािय समेतमा त्यस्तो सूचिा टाँस्िु पिे छ । यस्तो सूचिा 



खण्डः २ , संख्र्ाः २०  लिलतः २०७५/१२/२० 
 

   86 लिक्षा लियमाविी, २०७५ 

 

सम्बलन्धत स्थािीय तहको Website मा समेत राख्िे व्यवस्था 

लमिाउिुपिे छ । 

(६) उपलियम (३) बमोलजम लिक्षक पिमा लियुक्त हुि लिवेिि लििे 

उम्मेिवारिे आफ्िो िैलक्षक योग्यता, िेपािी िागररकताको प्रमाणपत्र 

लिवेिि साथ पेि गिुयपिे छ ।  

(७) लवद्याियिे यस लियम बमोलजम करारमा लिक्षक लियुक्त गरेको 

जािकारी लिक्षा िाखािाई लििु पिे छ र लिक्षा िाखािे सोको 

अलििेख राखेको प्रमाण लवद्याियिाई लििु पिे छ ।  

(८) उपलियम (२) वा (३) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

करारमा लिक्षक लियुक्त िएको एक िैलक्षक सत्र सम्म पलि ररक्त पिमा 

स्थायी पि पुलतय ििएमा व्यवस्थापि सलमलतिे एक  पटक को िालग 

मात्र अलधकतम एक वषयका िालग करारको म्याि थप गिय सक्िे छ ।  

(९) उपलियम (८) बमोलजम करार गररएको जािकारी लवद्याियिे 

स्थािीय लिक्षा िाखािाई लििु पिे छ ।  

(१०) यस लियम बमोलजमको प्रलक्रया िपुर् याई लिक्षक लियुलक्त गरेमा 

त्यस्तो लियुलक्त बिर गरी सम्बलन्धत प्रधािाध्यापकिाई लविागीय 

कारबाही गररिेछ ।  
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५६. िरबन्िी ििएको पिमा लिक्षक वा कमयचारी लियुलक्त वा 

सरुवा गिय िहुिाेः (१) लिक्षक वा कमयचारीिाई िरबन्िी ररक्त िरहकेो  

वा िरवन्िी ििएको लवद्याियमा लियुलक्त वा सरुवा गिुय हुिैँि ।   

(२) अिुसूची–१२ मा उलल्िलखत लवषयको लिक्षक िरहकेो 

लवद्याियमा अको लवषयको लिक्षक लियुलक्त वा सरुवा गिुय हुिैँि ।  

(३) उपलियम (१) वा (२) लवपरीत कसैिे कुिै लिक्षक वा कमयचारी 

लियुलक्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारीको िालग तिब 

ित्ता वापत खचय िएको रकम त्यसरी लियुलक्त वा सरुवा गिे 

अलधकारीबाट असुि उपर गरी त्यस्तो अलधकारीिाई लविागीय 

कारबाही गररिेछ  ।  

५७. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गाउँपालिका र िगरपालिका 

लित्र एक लवद्याियबाट अको लवद्याियमा तह तथा लवषय लमल्िे 

िरबन्िी लित्र प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे सरुवा गिय सक्िे छ ।  

(२) स्थायी लिक्षक तथा स्थायी कमयचारीको मात्र सरुवा गररिेछ । 

(३) लिक्षकको सरुवा प्रत्येक िैलक्षक सत्रको पलहिो मलहिामा मात्र 

गररिे छ  । 
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(४) एक पटक सरुवा िएको लिक्षकिाई त्यस लवद्याियमा २ वषय 

सेवा पूरा िगरी सरुवा गररिे छैि  

 तर  कुिै लवद्याियमा काययरत लिक्षक असक्त िई सो 

स्थािमा लिजको उपचार हुि िसक्िे व्यहोरा िेपाि सरकारिे तोकेको 

मेलडकि बोडय वा स्वीकृत लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा लिजिाई 

जुिसुकै वखत पलि सरुवा गिय सलकिेछ ।  

(५) लिक्षक सरुवा गिाय लिक्षकको तह र अध्यापि गिे लवषय 

लमिाउिु पिे छ । 

(६) लिक्षकिाई सरुवा गिाय िेहाय बमोलजमको मापिण्डका आधारमा 

गिुयपिे छ : 

(क)  तोलकएको लजम्मेवारी तोलकएको समय लित्र पूरा िगरेको ििी 

सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय सलहत लवद्यािय 

लिरीक्षकबाट लसफाररस िएमा,  

(ख)  एउटा लवद्याियमा आवश्यकता िन्िा बढी एकै लवषयका 

लिक्षक िएमा,  
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(ग)  िरवन्िी लमिाि गिे क्रममा तोलकएको मापिण्ड िन्िा बढी 

लिक्षक िएमा,  

(घ)  उपलियम (५) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांिमा िेलखए 

बमोलजमको अवस्था िएमा, 

(ङ)  लवपिक्ा कारणबाट लवद्यािय र लवद्यािय रहकेो समुिाय िै 

अन्यत्र स्थािान्तरण गिुयपिे अवस्थामा गाउँपालिका वा 

िगरपालिकाको लवपि ्व्यवस्थापि सलमलतिे लसफाररस गरेमा,  

(च)  िैलतक आचरण तथा लिजको व्यलक्तगत अिुिासि 

िगायतका कारणबाट कुिै लिक्षकिाई सो लवद्याियमा रालखरहिँा 

लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिि सक्िे 

ब्यहोरा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतबाट लिणयय िई आएमा,  

(छ)  कुिै लिक्षकिे उत्कृि िलतजा ल्याउि सफि रहकेो वा 

लविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा उक्त सेवािाई अन्य 

लवद्याियमा उपयोग गिय आवश्यक िेलखएमा, 

(ज)  पलत पलत्ि िुवै लिक्षक रहकेो अवस्था िए सकिर एकै 

लवद्यािय वा वडा लित्र पिे गरी सरुवा गिुय परेमा । 
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(झ)    लिक्षक सरुवाको अन्य मापिण्ड काययपालिकािे तोके 

बमोलजम हुिे छ । 

(८) स्थायी लियुलक्त िएको एक वषय िपुगेको लिक्षक र अलिवायय 

अवकाि हुि एक वषय वा सो िन्िा कम अवलध बाँकी रहकेो 

लिक्षकिाई एक लवद्याियबाट अको लवद्याियमा सरुवा गररिे छैि । 

 (९) उपलियम (७) बमोलजम सरुवा गिाय साधारणतया अपाङ्गता 

िएका लिक्षक लिलक्षका र मलहिािाई पायक पिे स्थािमा सरुवा 

गररिेछ ।  

(१०) लिक्षक सरुवा गिाय िामो अवलध एकै लवद्याियमा काम गरेका 

लिक्षकिाई पलहिो प्राथलमकता   लिइिेछ ।  

(११) सरुवा िएको एक्काइस लििलित्र प्रधािाध्यापकिे सम्बलन्धत 

लिक्षक वा कमयचारीिाई अिुसूची–१३ बमोलजमको ढाँचामा रमािा 

पत्र लिई सोको जािकारी सम्बलन्धत लवद्यािय र लिक्षा िाखािाई 

समेत लििु पिे छ । 

५८. अन्तर स्थािीय तह लिक्षक सरुवा सहमती सम्वन्धी (१) लियम 

५४ बमोलजम र अन्तर स्थािीय तह लिक्षक सरुवा हुि चाहिे 
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लिक्षकिे सरुवाको िालग अिुसूची–१४ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा 

अलधकृत समक्ष लिवेिि लििु पिे छ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोलजम अन्तरस्थािीय तह सरुवाको िालग 

लिवेिि लििे लिक्षकिाई सरुवा िई जाि चाहकेो लवद्यािय र सोसँग 

सम्बलन्धत लिक्षा िाखा तथा आफू सेवारत लवद्यािय र लिक्षा 

िाखाको सरुवा सहमलतको लसफाररस आवश्यक पिे छ ।   

तर ,यस लियमाविीमा सरुवा गिे मापिण्ड लवपररत हुिे गरी सरुवा 

सहमती लिइिे छैि ।    

 

परिच्छेद– १० 

छात्रवृवि तथा वनिःशुल्क वशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

५९. छात्रवलृत्तको व्यवस्था गिुयपिे : (१) संस्थागत लवद्याियिे 

िेहाय बमोलजमका लवपन्ि एवम् लसमान्तकृत  लवद्याथीिाई छात्रवलृत्त 

उपिब्ध गराउिु पिे छ । यसरी लसफाररस गिाय कम्तीमा ५) प्रलतित 

बालिका अलिवायय रूपमा समाबेि गिुयपिे छ : 
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(क) लवद्याथीको पररवारको कुिै पलि सिस्यको िोकरी, व्यापार, 

व्यवसाय र आय–आजयिको व्यवस्था ििई जीवि लिवायह गिय न्यूितम 

आवश्यक पिे आम्िािी ििई अलिवायय लिक्षाको िालग आवश्यक 

पिे पाठ्यपुस्तक तथा कापीकिम जस्ता स्टेििरी उपिब्ध गराउि 

िसक्िे अवस्थामा रहकेो,  

(ख)  िूलम सम्बन्धी ऐि, २०२१ बमोलजम जग्गावािाको 

हलैसयतिे राख्ि पाउिे अलधकतम हिवन्िीको तराई तथा उपत्यका, 

पहाडी र लहमािी क्षेत्रमा क्रमिाः पाँच, िि र पन्र प्रलतित िन्िा कम 

खेती योग्य जग्गा रहकेो, वा  

(ग)   रालरिय योजिा आयोगबाट पररिालषत िए बमोलजम लिरपेक्ष 

गररबीको रेखामा पिे र सो िन्िा कम आम्िािी िएको , 

(घ) अपाङ्गता िएका बािबालिका । 

२) उपलियम (१) बमोलजम छात्रवलृत्त उपिव्ध गराउिु अलघ 

लवद्याियिे त्यस्तो छात्रवलृत्तको िालग लिवेिि लिि लवद्याियमा 

सूचिा प्रकािि गिुयपिे छ । 

६०. िामाविी साबयजलिक गिुयपिे : (१)लियम ५८ बमोलजम छात्रवृलत 

उपिब्ध गराइएका लबद्याथीहरूको िाम, थर, कक्षा तथा लिजको बाबु 
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आमाको िाम, थर वति सलहतको लववरण लवद्याियिे लवद्याियको 

सूचिा पाटीमा टाँस गरी र लवद्याियको वेवसाईट िएमा त्यसमा राखी 

सावयजलिक गिुयपिे छ र त्यस्तो लववरण लिक्षा िाखामा पठाउिु पिे छ 

। 

(२) उपलियम (१) बमोलजमको लववरण हिेय चाहिे व्यलक्तिाई 

लवद्याियिे त्यस्तो लववरण लिाःिुल्क हिेय लििुपिे छ ।  

६१. बािबालिकािाई अलिवायय रूपमा लवद्याियमा पठाउिु पिे : 

(१) सबै अलििावकिे पाँच वषय पुरा िएका बािबालिकािाई  

आधारिुत लिक्षाका िालग अलिवायय रूपमा लवद्यािय पठाउिु पिे छ 

। 

 (२) उपलियम (१) बमोलजम आफ्िो क्षेत्रलित्रका 

बािबालिकािाई लवद्यािय पठाए िपठाएको सम्बन्धमा सम्बलन्धत 

लिक्षा सलमलत, लवद्यािय लिररक्षक, स्रोत व्यलक्त तथा सामुिालयक 

लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीिे अिुगमि तथा लिरीक्षण गिुयपिे 

छ । 

(३) कुिै अलििावकिे उपलियम (१) बमोलजम बािबालिकािाई 

लवद्याियमा पठाएको ििेलखएमा त्यस्तो अलििावकिाई सम्झाई 
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बुझाई, लविेष सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बािबालिकािाई 

लवद्याियमा पठाउि िगाउिु पिे छ । 

(४) उपलियम (३) बमोलजम सम्झाई बुझाई गिाय समेत 

बािबालिकािाई लवद्यािय  िपठाउिे अलििावकिाई स्थािीय 

तहबाट उपिब्ध गराउिे सेवा सुलवधाबाट वलञ्चत गिय सलकिेछ । 

(५) यस लियम बमोलजम लवद्याियमा ििाय िएका लवद्याथीिाई 

लवद्याियिे लिाःिुल्क अध्ययि गराउिु  पिे छ । 

(६) लवद्यािय जािे उमेर समूहका बािबालिकािाई अलिवायय रूपमा 

लवद्यािय ििाय अलियाि तथा काययक्रम तजुयमा गरी िागू गिे िालयत्व 

लिक्षा सलमलतको हुिे छ । 

परिच्छेद–११ 

वबदा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था 

६२. लिक्षक तथा कमयचारीिे पाउिे लबिााः (१) लिक्षक तथा 

कमयचारीिे िेहाय बमोलजमका लबिाहरू  पाउिेछ : 

(क) िैपरी आउिे लबिा वषयिररमा छ लिि,  
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(ख) पवय लबिा वषयिररमा छ लिि,  

(ग) लबरामी लबिा वषयिररमा बाह्र लिि,   

(घ) प्रसूती लबिा प्रसूतीको अलघ वा पलछ गरी अन्ठािब्बे लिि,   

(ङ) प्रसूती स्याहार लबिा पन्र लिि,   

(च) लकररया लबिा पन्र लिि,   

(छ) असाधारण लबिा एक पटकमा एक वषयमा िबढाई िोकरीको 

जम्मा अवलधमा बढीमा तीि वषय,  

(ज) अध्ययि लबिा लिक्षकको सेवाको सम्पूणय  अवलधमा एकै पटक 

वा पटक पटक गरी बढीमा तीि वषय, 

(झ) बेतिवी लबिा बढीमा पाँच वषय । 

(२) िैपरी आउिे लबिा र पवय लबिा आधा लिि पलि लिि सलकिेछ । 

यस्तो लबिा सलञ्चत हुिे छैि ।   

(३) लिक्षक तथा कमयचारीिे लबरामी लबिा सलञ्चत गिय सक्िे छ । 

लिक्षक तथा कमयचारीिे प्रत्येक वषय त्यस्तो लबिा लिरीक्षकबाट 

प्रमालणत गराई राख्िुपिे छ । कुिै व्यहोरािे लिक्षक तथा कमयचारी 
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सेवाबाट अवकाि िएमा लिजको सलञ्चत लबरामी लबिा वापत 

लिजको पिालधकार रहकेो पिमा खाइपाई आएको तिब स्केिको 

िरिे हुि आउिे रकम लिजिे एकमुि पाउिेछ ।  

(४) कुिै ठूिो वा कडा रोग िालग उपचार गिय लबरामी लबिाबाट िपुग 

हुिे िएमा स्वीकृत लचलकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी लिक्षक तथा 

कमयचारीिे पलछ पाउिे लवरामी लबिाबाट कट्टा हुिे गरी बाह्र लििसम्म 

थप लबरामी लबिा पेश्कीको रूपमा त्यस्तो लबरामी िएको बखत लिि 

सक्िे छ । यसरी पेश्की लबिा लिएको लिक्षक वा कमयचारीको मतृ्यु हिु 

गएमा त्यस्तो पेश्की लिएको लबिा स्वताः लमिाहा हुिे छ ।  

(५) सलञ्चत लबरामी लबिाको रकम लिि िपाउँिै लिक्षक वा 

कमयचारीको मतृ्यु िएमा त्यस्तो सलञ्चत लवरामी लबिाको रकम लिजिे 

इच्छाएको वा िलजकको हकवािािे एकमुि पाउिेछ ।  

(६) कुिै पुरुष लिक्षक वा कमयचारीको पत्िी प्रसूती हुिे िएमा त्यस्तो 

लिक्षक वा कमयचारीिे प्रसूतीको अलघ वा पलछ गरी पन्र लिि प्रसूती 

स्याहार लबिा पाउिेछ । प्रसूती स्याहार लबिा बसेको लिक्षक वा 

कमयचारीिे पूरा तिब पाउिेछ र यस्तो लबिा सेवा अवलध िरमा िईु 

पटकमात्र लिि पाइिेछ ।  
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(७) कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे कुि धमय अिुसार आफै लकररया बस्िु 

परेमा वा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारीको बाबु आमा, वाजे वज्यै, छोरा 

छोरी वा लववालहत मलहिा लिक्षक वा कमयचारीको सासु ससुराको 

मतृ्यु िएमा वा पुरुष लिक्षकको हकमा लिजको पत्िीको तथा 

मलहिाको हकमा पलतको मतृ्यु िएमा लकररया लबिा पाउिेछ । मलहिा 

लिक्षक वा कमयचारीको पलतिे लकररया बस्िु परेमा त्यस्तो मलहिा 

लिक्षक वा कमयचारीिे पलि लकररया लबिा पाउिेछ । 

(८) यस लियम बमोलजम लकररया लबिा लििे लिक्षक वा कमयचारीिे 

लवद्याियमा हालजर िएको पन्र लिि लित्र मतृ व्यलक्तको मतृ्यु ितायको 

प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यलक्तसँगको िाता िेलखिे प्रमाण पेि गिुयपिे छ । 

यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि िगिे लिक्षक वा कमयचारीिे त्यस्तो 

अवलधको िालग पाएको रकम लिजिे पाउिे तिब रकमबाट कट्टा 

गररिेछ  । 

(९) लबरामी परेको अवस्थामा बाहके घटीमा पाँच वषय स्थायी सेवा 

अवलध िपुगेको लिक्षक वा कमयचारीिे असाधारण लबिा पाउि सक्िे 

छैि ।  
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(१०) स्थायी सेवा पाँच वषय पुगेको लिक्षकिाई लिजिे अध्यापि गिे 

लवषयमा एकतह मालथको उच्च अध्ययिका िालग तिब सलहतको 

अध्ययि लबिा लिि सलकिेछ । 

(११) उच्च अध्ययिका िालग लबिा स्वीकृत गिाय प्रत्येक लिक्षा 

सलमलतिे एक आलथयक वषयमा आधारिूत तहको पलहिो र िोस्रो 

तहका िालग एक एक जिा र माध्यलमक तहका िालग एक जिाको 

अध्ययि लबिा स्वीकृत गिय सक्िे छ ।  

(१२) अध्ययि लबिा लिंिा िेहायको प्रलक्रया अबिम्बि गररिछेाः– 

(क)  अध्ययि लबिा स्वीकृलतका िालग गाउँपालिकामा सावयजलिक 

रूपमा सूचिा गरी इच्छुक लिक्षकको लिवेिि आह्वाि गिे,  

(ख)  लिवेिि लििे लिक्षकिे आफ्िो प्रलतबिता पत्र, 

अध्ययिपलछको आफ्िो लिक्षण लसकाइको योजिा र व्यवस्थापि 

सलमलतको लसफाररस पेि गिुयपिे छ । त्यसरी पेि िएका प्रस्तावका 

आधारमा मिोियिका िालग िाम छिौट गरी सूचिा प्रकािि गिे,  

(ग)  खण्ड (ख) बमोलजम मिोियिका िालग छिौट िएका 

लिक्षकको िामाविी उपर उजूरी गिे अवसर प्रिाि गररिे छ । 
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उजुरीकतायको उजुरीका आधारमा अलन्तम िामाविी प्रकािि गरी 

अध्ययिका िालग अलन्तम िाम छिौट गिे,  

(घ) अलन्तम िाम छिौटमा परेका लिक्षकिाई कवलुियत गराई 

अध्ययिको अवलधका िालग अध्ययि लबिा स्वीकृत गररिेछ । यसरी 

अध्ययि लबिा स्वीकृत िएका लिक्षकिे प्रत्येक सेमेिर वा वालषयक 

परीक्षाको िलतजा सलहतको प्रलतवेिि लिक्षा िाखामा पेि गिुयपिे,  

(ङ) अध्ययि लबिा पाएका लिक्षकिे आफूिे कबुलियत गरे 

अिुसारको प्रलतवेिि लिक्षा िाखामा बुझाउिु पिे छ । अध्ययिमा 

सन्तोषजिक प्रगलत िगिे लिक्षकको लबिा स्वीकृत िएको अवलध 

समाप्त िहुिैँ रद्द गिय सलकिेछ । 

(च)  लबिा रद्द िएमा त्यस्ता लिक्षकबाट अध्ययि अवलधिर 

पाएको तिब असुि गररिे छ । 

(१४)      बेतिवी लबिा िेहायका अवस्थामा लिइिे छाः – 

(क)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीको पलत वा पत्िी लविेि लस्थत 

िेपािी राजितूावास वा लियोगमा खलटई गएको प्रमाण सलहत त्यस्तो 

लिक्षकिे बेतिवी लबिा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 

िोकरी अवलधिर पाँच वषयसम्म,  
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(ख)  कुिै लिक्षक मुटु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण 

िामो उपचारमा बस्िु पिे िए वा मुिुकलित्र वा बालहर गई उपचार 

गराउिु पिै िलि मेलडकि बोडयबाट लसफाररस िएमा काययपालिकािे 

एक पटकमा एक वषय र िोकरी अवलधिरमा बढीमा तीि वषयसम्म लिि 

सक्िे छ ।    

(१५) बेतिवी लबिाको अवलध लिजको सेवा अवलधमा गणिा गररिे 

छैि ।  

(१६) िैपरर आउिे लबिा, पवय लबिा, लबरामी लबिा, लकररया लबिा, 

प्रसूती लबिा, प्रसूलत स्याहार लविा बस्िे लिक्षक तथा कमयचारीिे पूरा 

तिब पाउिेछ ।  

(१७) असाधारण र बेतिबी लबिामा बसेको लिक्षक वा कमयचारीिे 

तिब पाउिे छैि ।  

(१८) यस लियम बमोलजमको असाधारण लबिा, अध्ययि लबिा र 

वेतिवी लबिा बाहकेका अन्य लबिाहरू अस्थायी लिक्षक र राहत 

लिक्षकिे समेत पाउिेछि् ।    
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६३. लबिा लििे अलधकारीाः (१) प्रधािाध्यापकको लबिा 

व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षिे र लिक्षक वा कमयचारीको लबिा 

प्रधािाध्यापकिे स्वीकृत गिे छ ।     

तर, एक पटकमा तीि लििमा िबढाई पवय वा िैपरी आउिे लबिा 

प्रधािाध्यापक आफैिे लिि सक्िे छ । सो िन्िा बढी पवय वा िैपरी 

आउिे लबिा लििु परेमा प्रधािाध्यापकिे व्यवस्थापि सलमलतको 

अध्यक्षिाई जािकारी लििु पिे छ ।  

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि लिक्षक वा 

कमयचारीको असाधारण लबिा, बेतिवी लबिा र अध्ययि लबिा 

व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे 

स्वीकृत गिे छ ।     

६४. लबिा िलिएको लिि सेवा अवलधमा गणिा िहुिेाः लिक्षक वा 

कमयचारीिे लबिा िलिई लवद्याियमा अिुपलस्थत िएको लिि लिजको 

सेवा अवलधमा गणिा हुिे छैि ।  

६५. अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीको लबिाको रकम सम्बन्धमा : 

अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीिे वषे वा लहउँिे लबिा उपिोग गिय 
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िपाउँिै अवकाि पाएमा िि मलहिािाई वालषयक काम गरेको अवलध 

मािी िामासाहीिे काम गरेको अवलधको लबिा रकम पाउिेछ ।  

६६. लबिा सहुलियत मात्र हुिेाः लबिा अलधकारको कुरा ििएर 

सहुलियत मात्र हुिे छ ।  

६७. काज तथा िैलिक भ्रमण ित्तााः (१) लवद्यािय वा 

अध्यापिसम्बन्धी कामको िालग गाउँ काययपालिकाको आिेिािुसार 

कुिै सिा, सम्मेिि वा सेलमिारमा खलटिे लिक्षक वा कमयचारीिे 

सोही आिेिमा तोकेको अवलधसम्मको िालग काज पाउिे छ ।  

(२) लवद्याियको कामको िालग लिक्षक वा कमयचारीिे 

प्रधािाध्यापकको र प्रधािाध्यापकिे व्यवस्थापि सलमलतको 

अध्यक्षको लिलखत अिुमलत लिई बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जाि 

सक्िे छ ।  

(३) सरुवा िएको लिक्षक वा कमयचारीिाई सरुवा िएको लवद्याियमा 

हालजर हुि जाँिा तोलकएको िरमा िैलिक तथा भ्रमण ित्तावापतको 

रकम रमािा लििे लवद्याियिे आफ्िै कोषबाट लििुपिे छ ।  

तर आफ्िो स्वेच्छािे सरुवा िई जािे लिक्षक वा कमयचारीिे यस 

उपलियमबमोलजम िैलिक तथा भ्रमण ित्तावापतको रकम पाउिे छैि ।  
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६८. यस पररच्छेिको व्यवस्था िागू िहुिे : यस पररच्छेिमा 

अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि संस्थागत लवद्याियको 

लिक्षक र आफ्िै स्रोतबाट व्यहोिे गरी सामुिालयक लवद्याियमा लियुक्त 

लिक्षकको सम्बन्धमा यस पररच्छेिको व्यवस्था िागू हुिे छैि । 

त्यस्ता लिक्षकिे लवद्याियद्वारा तोकेबमोलजम लबिाको सुलवधा पाउिे 

छि् । 

६९. लिक्षक तथा लवद्यािय कमायचारी सजायसम्बन्धी व्यवस्था 

सङ्घीय कािुििे व्यवस्था गरेबमोलजम हुिे छ । 

 

परिच्छेद–१२ 

ववद्यालयको वचन्ह, नामकिण तथा अन्य व्यवस्था 

७०. लवद्याियको लचन्हाः लवद्याियको लचन्ह षट्कोणको हुिे छ । 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे लिणयय गरी सो षट्कोणको लबचमा 

आफ्िो लवद्याियको छुट्टै लचन्ह राख्ि सक्िे छ । 

७१. लवद्याियको िामकरण : (१) समाज तथा रारिकै िालग 

उल्िेखिीय योगिाि गिे वा ऐलतहालसक व्यलक्त, िेवी िेवता, 
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तीथयस्थि वा प्राकृलतक सम्पिा आलिको िामबाट िेपािीपि झल्किे 

गरी लवद्याियको िामकरण गिुयपिे छ । 

तर यो लियम प्रारम्ि हुिुिन्िा अगावै यस लियम लवपरीत िामकरण 

िइसकेका लवद्याियको हकमा यो लियमाविी जारी िएपलछको िोस्रो 

िैलक्षक सत्रको सुरुिेलख िै िाग ू हुिे गरी पुिाःिामकरण गरी 

गाउँपालिकाबाट लस्वकृती लििुपिे छ । 

२) कुिै संस्थागत लवद्याियिे आफ्िो िाममा “पलब्िक’’ िब्ि 

जोड्ि चाहमेा कम्तीमा एक लतहाइ लवद्याथी पूणय छात्रवलृत्तमा 

अध्ययिरत रहकेो हुिुपिे  छ । कुिै संस्थागत लवद्याियिे आफ्िो 

िाममा “िेििि’’ िब्ि जोड्ि चाहमेा िेपािको कम्तीमा २५ 

लजल्िाका  लवद्याथी अध्ययिरत रहकेो हुिुपिे छ र  कुिै संस्थागत 

लवद्याियिे आफ्िो िाममा “इन्टरिेसिि’’ िब्ि जोड्ि चाहमेा 

कम्तीमा एक लतहाइ सङ्ख्यामा लविेिी लवद्याथी हुिुपिे छ । 

लवद्याियको िामको अन्तमा   “लवद्यािय” , “स्कुि” वा  

“पाठिािा” िब्ि जोलडएको हुिुपिे छ । 

तर यो उपलियम िागू हिुअुगावै यस लियम लवपरीतका िब्िहरू 

जोलडई िामकरण िइसकेका लवद्याियको हकमा यो लियमाविी जारी 
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िएपलछको िोस्रो िैलक्षक सत्रको सुरुिेलख िै िागू हुिे गरी उपयुक्त 

व्यवस्था पाििा गिय वा पुिााःिामकरण  गिुयपिे छ । 

(३) प्रालवलधक लिक्षा सञ्चािि गिय अिुमलत पाएको सामुिालयक 

लवद्याियिे आफ्िो लवद्याियको िामको पछालड कोष्ठकमा प्रालवलधक 

लिक्षा सञ्चािि गिय अिुमलत प्राप्त लवद्यािय ििी थप गिय सक्िे छ । 

(४) ियाँ खोलििे लवद्याियको िामकरण आफ्िो िामबाट गिय चाहिे 

व्यलक्तिे िेहायबमोलजमको रकममा िघट्िे गरी गाउँपालिकािे 

तोलकलिएको रकम बराबरको िगि , घर वा जग्गा लवद्याियको 

िामकरण गिे प्रयोजिको िालग ििी एकमुि लवद्याियिाई सहयोग 

गरेमा सो लवद्याियको िामकरण त्यस्तो सहयोग गिे व्यलक्तको 

िामबाट सञ्चािि गिय सलकिे छ : 

(क)  माध्यलमक लवद्याियको िालग पचास िाख रूपैयाँ वा सो 

मूल्यबराबरको घर वा जग्गा,   

(ख)  आधारिूत लवद्याियका िालग पैंलतस िाख रूपैयाँ वा सो 

मूल्यबराबरको घर वा जग्गा,   

(५) उपलियम (३) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि 

महािगरपालिका र उपमहािगरपालिका क्षेत्रलित्रका लवद्याियको 
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हकमा सो उपलियममा उलल्िलखत रकमको िोब्बर रकम वा 

सोबराबरको घर वा लवद्याियको कम्पाउण्डसँग जोलडएको जग्गा र 

िगरपालिका क्षेत्रलित्रका लवद्याियको हकमा पलच्चस प्रलतित थप 

रकम वा सोबराबरको घर वा लवद्याियको कम्पाउण्डसँग जोलडएको 

जग्गा लवद्याियिाई सहयोग गरेमा त्यस्तो सहयोग गिे व्यलक्तको 

िामबाट लवद्याियको िामकरण गिय सलकिे छ । 

(६) पलहल्यै िामकरण िइसकेको लवद्याियको िामसँग जोडेर 

लवद्याियको िामकरण गिय चाहिे व्यलक्तिे उपलियम (३) वा (४) 

बमोलजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा लवद्याियिाई 

सहयोग गरी पलहिेको िाम पछालड आफूिे प्रस्ताव गरेको िाम जोड्ि 

सक्िे छ । 

 (७) एउटै पररवार वा छुट्टाछुट्टै पररवारका एकिन्िा बढी व्यलक्तिे 

उपलियम (३) वा (४) बमोलजमको रकम वा घर वा जग्गा 

लवद्याियिाई प्रिाि गरेमा त्यस्ता व्यलक्तहरूको लिणययबाट बढीमा िईु 

जिासम्मको िामबाट लवद्याियको िामकरण गिय र अन्य व्यलक्तको 

िाम लवद्याियमा िेलखिे गरी राख्ि सलकिे छ ।  
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 (८) उपलियम (३), (४) र (५) मा जुिसुकै कुरा िेलखएको िए 

तापलि कुिै व्यलक्त, स्मारक वा ऐलतहालसक लचज वा वस्तुको िामबाट 

लवद्याियको िामकरण िएको लवद्याियिाई कसैिे जलतसुकै रकम 

वा घर वा जग्गा सहयोग गरे पलि त्यस्तो लवद्याियको िामकरण 

पररवतयि गररिे छैि ।  

  तर त्यस्तो लवद्याियिाई कुिै व्यलक्तिे कक्षा कोठा 

थप गिय, पुस्तकािय िवि वा छात्रावास लिमायण गिय रकम सहयोग 

गरेमा त्यस्तो कोठा वा िविमा सो रकम प्रिाि गिे व्यलक्तको िामबाट 

िामकरण गिय सलकिे छ ।  

(९) यस लियमबमोलजम लवद्याियको िामकरण गाउँसिा तथा 

िगरसिािे गिे छ ।  

७२. रालरिय गाि गाउिुपिे : लवद्यािय खुिेको प्रत्येक लििको 

प्रारम्ि र लवलिन्ि समारोहमा रालरिय गाि गाउिपुिे छ ।  

७३. झण्डोत्तोिि गिुयपि े: लवद्याियमा मिाइिे प्रत्येक समारोहको 

प्रारम्िमा रालरिय झण्डोत्तोिि गिुयपिे छ ।  

७४. लवद्याथीको पोसाक : लवद्याियिे लवद्याथीको िालग एकै 

लकलसमको, कम खलचयिो, साधारण, रालरियता झल्काउिे र हावापािी 
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सुहाउँिो पोसाक तोक्ि सक्िे छ । लवद्याियिे पोसाक खररि गिे 

स्थाि वा पसि तोक्ि पाउिे छैि । 

परिच्छेद–१३ 

ववद्यालयको सम्पवि संिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था 

७५. लवद्याियको सम्पलत्तको सुरक्षा : (१) लवद्याियको िाममा 

रहकेो सम्पलत्तको सुरक्षा गिे प्रमुख िालयत्व व्यवस्थापि सलमलत र 

प्रधािाध्यापकको हुिे छ ।  

(२) सामुिालयक लवद्याियको िाममा रहकेो उपलियम १ बमोलजमको 

सम्पलत्तको लववरण लिक्षा िाखामा पठाउिुपिे छ र सोको िगत 

सङ्किि तथा अध्यावलधक गिे लजम्मेवारी लिक्षा िाखाको रहिे छ । 

(३) सामुिालयक लवद्याियको िाममा रहकेो सम्पलत्तको अद्यावलधक 

लववरण लिक्षा िाखािे वालषयक रूपमा सावयजलिक गिे छ । 

७६. लवद्याियको सम्पलत्त संरक्षण सम्बन्धमा लिक्षा सलमलतको 

काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोलजम हुिे छाः 

(क) लवद्याियको िाममा प्राप्त िई िताय हुि बाँकी रहकेो जग्गा 

िताय गिे व्यवस्था लमिाउिे 
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(ख)  लवद्याियको िाममा रहकेो सम्पलत्तिाई अलधकतम फाइिा 

हुिे काममा प्रयोग गिय व्यवस्थापि सलमलतिाई लििेिि लििे,  

(ग) लवद्याियको िाममा रहकेो जग्गाको आम्िािी असूि उपर 

गिे व्यवस्था लमिाउिे,  

(घ) लवद्याियको सम्पलत्त कसैबाट हालि–िोक्सािी हुि गएमा सो 

िराउिे व्यवस्था गिे,  

(ङ) लवद्याियको लवकास गिे काममा बाहके लवद्याियको िाममा 

िताय िएका जग्गा वा अन्य सम्पलत्त बेचलबखि वा स्वामीत्व 

हस्तान्तरण गिय िलििे,   

(च) लवद्याियको जग्गा संरक्षण गिय व्यवस्थापि सलमलत तथा 

प्रधािाध्यापकिाई सहयोग गिे ।  

७७. लवद्याियको िामको जग्गा लबक्री गिय वा लधतो राख्ि िहुिे :  

(१) लवद्याियको िामको जग्गा लबक्री वा लधतो राख्ि पाइिे छैि ।  

७८.   लवद्याियको िामको जग्गा सट्टापट्टा गिय िहुिे : (१) 

लवद्याियको िाममा रहकेो जग्गा सट्टापट्टा गिय पाइिे छैि ।  
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७९. लवद्याियको िाममा सम्पलत्त राख्िुपिे : (१) सामुिालयक 

लवद्यािय र िैलक्षक गुठीको रूपमा सञ्चालित लवद्याियिे 

लवद्याियको अचि सम्पलत्त लवद्याियको िाममा रलजरिेिि पाररत 

गिुयपिे छ । 

(२) कम्पिीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियको 

अचि सम्पलत्त कम्पिीको स्वामीत्वमा राख्िुपिे छ ।  

८०. लिजी िैलक्षक गुठीअन्तगयत गररएको िगािी हस्तान्तरण 

गिेसम्बन्धी व्यवस्था : लिजी िैलक्षक गुठी वा त्यस्ता गुठीका 

सञ्चािकिे आफ्िो िगािीको पूरै वा आंलिक लहस्सा लवद्यािय 

सञ्चाििमा बाधा िपिे गरी आफ्िो उत्तरालधकारीका रूपमा लियुक्त 

गरेको गुलठयारिाई प्रचलित कािुिबमोलजम हस्तान्तरण गिय सक्िे छ ।   

८१. लमिाहा लिि सक्िेाः प्राकृलतक लवपि् वा काबुबालहरको 

पररलस्थलतिे गिाय सामुिालयक लवद्याियको सम्पलत्त हालि िोक्सािी हुि 

गएको प्रमालणत हुि आएमा लबस हजार रूपैयाँसम्मको िए 

प्रधािाध्यापकको लसफाररसमा व्यवस्थापि सलमलतिे, पचास हजार 

रूपैयाँसम्मको िए व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा प्रमुख 

प्रिासकीय अलधकृतिे, एक िाख रूपैयाँसम्मको िए अध्यक्ष वा 
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प्रमुखिे लमिाहा लिि सक्िे छ । सोिन्िा बढी रकम लमिाहा लििुपरेमा 

गाउँ र िगर काययपालिकाको लसफाररसमा गाउँसिा तथा िगरसिािे 

लमिाहा लिि सक्िे छ ।  

परिच्छेद १४ 

ववद्यालयलाई वदइने अनुदान तथा अन्य व्यवस्था 

८२. लवद्याियिाई अिुिाि लििे : (१) सामुिालयक लवद्याियिाई 

िेपाि सरकार वा प्रिेि सरकार वा गाउँपालिकाबाट लवद्याियको 

िालग प्राप्त रकम गाउँ र िगर काययपालिकािे वालषयक काययक्रममा 

स्वीकृत गराई लवद्यािय सलञ्चत कोषमा पठाउिे व्यवस्था लमिाउिे छ 

। 

(२) लवद्याियको आन्तररक आय समेतिाई अध्ययि गरी 

लवद्याियिाई िेहायका आधारमा अिुिाि बाँडफाँट गररिे छ । 

(क) लवद्याियको लवद्याथी सङ्ख्या, 

(ख) लवद्याियको लिक्षक सङ्ख्या, 

(ग) लवद्याियको परीक्षाको पररणाम,  
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(घ)   लवद्याियको आलथयक अवस्था ।  

ङ) लवद्याियिे पुरा गिुयपिे न्यिूतम पूवायधारहरू-Prioritized Minimun 

Enabling Conditions PEMEC_ 

(३) अिुमलत प्राप्त सामुिालयक लवद्याियिे िरबन्िी प्राप्त िगिे सतयमा र 

स्वीकृत प्राप्त सामुिालयक लवद्याियिे आफूिाई प्राप्त सबै लिक्षक 

िरबन्िी लिक्षा िाखामा लफताय गरी लिक्षकिगायत लवद्यािय 

व्यवस्थापिका सम्पूणय पक्षहरू आफँैिे गिे गरी लवद्याियिाई प्राप्त 

हुिे अिुिाि एकमुि लिि चाहमेा तोलकएको सतयलित्र लवद्यािय 

सञ्चािि गिे गरी एकमुि अिुिाि पाउि सलकिे व्यवस्था गिय सलकि े

छ । 

(४) लवद्याियको पूवायधार लवकास गिे प्रयोजिका िालग गाउँ र िगर 

काययपालिकािे सतय तोकी सावयजलिक िैलक्षक गुठीअन्तगयत 

सञ्चालित लवद्याियिाई समेत अिुिाि लिि सक्िे छ । 

८३.      सम्बलन्धत काममा खचय गिुय पिेाः लवद्याियिाई प्राप्त रकम 

जुि कामको िालग खचय गिय लिकासा िएको हो सोही काममा मात्र 

खचय गिुयपिे छ । खचय हुि िसकेको रकमको बारेमा लिक्षा िाखािाई 

जािकारी गराउिु पिे छ । 
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८४. स्थािीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गिुयपि े : (१) 

लवद्याियिे लवद्याियको िवि, फलियचर र अन्य काययको िालग 

स्थािीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्था गिुयपिे छ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम स्थािीय स्रोतबाट िवि लिमायणको िालग 

रकम िपुग्िे िएमा गाउँ काययपालिकािे जिसहयोगिाई प्रोत्साहि गिे 

गरी सामुिालयक लवद्याियिाई आवश्यक रकम अिुिाि लिि सक्िे छ 

।  

(३) संस्थागत लवद्याियिे उपलियम (१) बमोलजमको काययको िालग 

लवद्याथीबाट सहयोगको िाममा िुल्क उठाउि पाउिे छैि । 

 

पररच्छेि–१५ 

लवद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा तथा अन्य व्यवस्था 

८५. लवद्यािय सञ् चािि संलचत कोषको सञ्चाििाः (१) प्रत्येक 

लवद्याियमा लवद्याियको सम्पूणय आम्िािीहरू जम्मा गिे गरी एक 

लवद्यािय सञ् चािि कोष रहिे छ । 
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(२) लवद्याियिे सञ् चािि कोषमा जम्मा िएको रकम व्यवस्थापि 

सलमलतको लिणयय बमोलजम खचय गिुयपिे छ ।  

(३) लवद्यािय सञ् चािि कोषको सञ्चािि व्यवस्थापि सलमलतको 

अध्यक्ष वा सोही सलमलतिे तोकेको व्यवस्थापि सलमलतको सिस्य र 

प्रधािाध्यापकको संयुक्त िस्तखतबाट हुिे छ ।  

(४) उपलियम (३) मा जिुसुकै कुरा िेलखएको िए तापलि माध्यलमक 

लवद्यािय सञ् चािि कोषको सञ्चािि प्रधािाध्यापक र 

िेखासम्बन्धी काम गिे लिक्षक वा कमयचारीको संयुक्त िस्तखतबाट  

गररिेछ ।    

(५) लवद्यािय सञ् चािि कोषको लहसाब–लकताब िेखा राख्िे, बेरुज ु

फछययौट गिे काम प्रधािाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गिे 

कमयचारीको हुिे छ ।  

(६) लवद्याियको कायय सञ्चाििको िालग लवद्यािय सञ् चािि 

कोषको रकम लिक्षा िाखािे तोलकलिएको िलजकैको कुिै बैंकमा 

खाता खोिी जम्मा गिुयपिे छ ।  

(७) लवद्याियको सम्पूणय खचय लवद्यािय सञ् चािि कोषमा जम्मा 

िएको रकमबाट व्यहोररिे छ ।  
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८६. बजेट तयार गिेाः (१) लियम ८३ मा जेसुकै िेलखए पलि 

प्रधािाध्यापकिे प्रत्येक वषय को मसान्त लित्र आगामी वषयको बजेट 

तयार गरी व्यवस्थापि सलमलतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रलत 

लिक्षा िाखामा समयमा पठाउिु पिे छ ।  

८७. लवद्याियको आय व्ययको िेखााः (१) लवद्याियको आय 

व्ययको िेखा अिुसूची—१५ बमोलजमको ढाँचामा राख्िुपिे छ ।  

 (२) लवद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, िरपाई 

िगायत आवश्यक कागजात राख्िे काम लवद्याियको िेखा सम्बन्धी 

काम गिे लिक्षक वा कमयचारीको हुिे छ ।  

 (३) उपलियम (२) बमोलजम कागज प्रमालणत गराई राख्िे, 

राख्ि िगाउिे लजम्मेवारी प्रधािाध्यापकको  हुिे छ ।  

 (४) उपलियम (१) बमोलजमको आय व्ययको िेखा राख्िा 

लवद्याियको काम कारबाहीको वास्तलवक लस्थलत थाहा हुिे गरी 

मािसामािहरूको खररि लबक्री र लवद्याियको िगिी, लजन्सी, 

जायजेथा िालयत्व आलिको लवस्ततृ लववरण स्पि रूपिे खोिेको हुिु 

पिे छ ।  
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 (५) लवद्याियको िगिी, लजन्सी, जायजेथामा कुिै लकलसमको 

लहिालमिा, हािी–िोक्सािी वा िापरबाही हुि िपाउिे गरी सुरलक्षत 

राख्िे र सोको िगत राख्िे तथा राख्ि िगाउिे िालयत्व 

प्रधािाध्यापकको हुिे छ ।  

 (६) प्रधािाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गिय लजम्मेवारी 

तोलकएको लिक्षक वा कमयचारीिे लवद्याियको आय व्ययको 

प्रलतवेिि लिक्षा िाखािे तोकेको अवलध लित्र मालसक वा तै्रमालसक 

रूपमा सो िाखामा पठाउिु  पिे छ ।  

८८. िेखा परीक्षण गराउिेाः  (१) व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष 

र प्रधािाध्यापकिे प्रत्येक वषय गाउँपालिकाबाट लियुक्त ितायवािा 

िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउिु पिे छ ।  

(२) िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रधािाध्यापकिे लवद्याियको 

आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे मागेको बखत जाँच्ि 

लििुपिे छ र लिजिे कैलफयत गरेको कुराको यथाथय जवाफ समेत 

सरोकारवािािाई लििु पिे छ ।  

(३) लवद्याियको आय व्ययको िेखा गाउँ र िगर काययपालिकाबाट 

खटाइएको कमयचारीिे जुिसुकै बखत जाँचबुझ गिय सक्िे छ । यसरी 
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जाँचबुझ गिाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरेको लववरण िेखाउिु 

प्रधािाध्यापक, िेखाको लजम्मेवारी प्राप्त लिक्षक वा कमयचारीको 

कतयव्य हुिे छ ।  

(४) यस लियम बमोलजम िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा परीक्षण 

गिे लसिलसिामा अन्य कुराका अलतररक्त लवद्याियको आम्िािी र 

खचयका बारेमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतका पिालधकारीहरूसँग 

छिफि गरी आफ्िो प्रलतवेिि तयार गिुयपिे छ ।  

(५) यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियसँग स्वाथय रहकेो व्यलक्तिे वा 

लवद्यािय व्यवस्थापिका अध्यक्ष, सिस्य तथा प्रधािाध्यापकको 

िलजकको िातेिारिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गिय पाउिे छैि ।  

 ८९. प्रलतवेिि पेि गिुयपिे : िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा 

परीक्षण गरी सकेपलछ िेहायका कुराहरू खुिाई सो सम्बन्धी प्रलतवेिि 

तयार गरी व्यवस्थापि सलमलत र लिक्षा िाखामा एक–एक प्रलत 

पठाउिु पिेछाः–  

(क) सोलधएका र कैलफयत तिब िएका कुराको जवाफ यथािीघ्र िए 

ििएको,  

(ख) पेि िएको आय व्ययको लहसाब ररतपूवयक िए ििएको,  
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(ग) आय व्ययको से्रस्ता कािूि बमोलजम राखे िराखेको,  

(घ) लवद्याियको आय व्ययको िेखा यथाथय रूपमा िेलखिे गरी 

वासिात िुरुस्त िए ििएको,  

(ङ) कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे कािूि लवपरीत कामकाज वा 

बेलहसाब गरे िगरेको,  

(च) लवद्याियको कारोबार सन्तोषप्रि िए ििएको,  

(छ) लवद्याियिाई जुि कामका िालग लिकासा िएको हो सोही 

प्रयोजिमा खचय िेखे ििेखेको, 

(ज) लवद्याियको सम्पलत्त िरुूपयोग गरे, िगरेको  

(झ) िेखा परीक्षकिे मिालसव र आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा । 

९०. लवद्याियको कामको सामालजक परीक्षण गिेाः सामुिालयक 

लवद्याियिे आफ्िो कामको सामालजक परीक्षण गियपिे छ । 

९१. बरबुझारथ गिे : (१) लवद्याियको िगिी, लजन्सी 

मािसामािको िगत, से्रस्ता राख्िे लजम्मा लिएको लिक्षक वा 

कमयचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट लवद्यािय छोडी जािे िएमा 
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आफ्िो लजम्मा रहकेो िगिी, लजन्सी मािसामािको बरबुझारथ 

सामान्यतया २१ लििलित्र लवद्याियमा गिुयपिे छ । 

 (२) उपलियम (१) बमोलजम बरबुझारथ िगिे लिक्षक तथा 

कमयचारीिाई बरबुझारथ िगरेसम्म सरुवा िएको लवद्याियमा जाि 

रमािापत्र लिइिे छैि । साथै लिजिे कुिै रकम वा मािसमाि लहिालमिा 

गरेको रहछे ििे सो वापतको रकम लिजिे पाउिे जुिसुकै रकमबाट 

असूि उपर वा सोधििाय गररिे छ । 

९२)लिक्षक तथा कमयचारीको तिब, ित्ता र अन्य सुलवधा संघीय 

कािूि अिुसार हुिे छ । 

९३) लिक्षक तथा कमयचारीका लिवलृत्तिरण, उपिाि, उपचार खचय र 

अन्य व्यवस्था संघीय कािूि अिुसार हुिे छ । 

९४)लिक्षक तथा कमयचारीका अवकास सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 

कािूि अिुसार हुिे छ । 

९५) लिक्षक तथा कमयचारीका सजाय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 

कािूििे तोकेको मापिण्ड अिुसार हुिे छ । 
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९६. लवद्याियको वलगयकरण संघीय कािूििे तोकेको मापिण्ड 

अिुसार  हुिे छ । 

९७. लवद्यािय िुल्क सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कािूििे बिाएको 

मापिण्ड अिुसार हुिे छ । 

 

परिच्छेद– १६ 

ववववध 

९८. लिक्षक तथा लिक्षा क्षेत्रसम्वि जििलक्तको तालिमाः १) तालिम 

तथा प्रलिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था संघ र प्रिेििे व्यवस्था गरे अिुरूप 

हुिे छ । 

तर यस लियमिे गाउँपालिकाका लिक्षकिाई स्वीकृत वालषयक 

काययक्रम बमोलजम तालिम लिि वाधा पिे छैि । 

९९.अलतररक्त लक्रयाकिाप सम्बन्धी व्यवस्थााः १) लवद्याियहरूिे 

लिक्षा सलमलतिे लिधायरण गरेको मापिण्ड बमोलजम अलतररक्त 

लक्रयाकिाप  सञ् चािि गिुयपिे छ । 
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२) गाउँकाययपालिकािे वालषयक काययक्रममा समावेि गरी  अन्तर 

लवद्यािय प्रलतस्पधायत्मक  अलतररक्त लक्रयाकिाप सचािि गिुयपिे छ । 

३) अन्तर लवद्यािय प्रलतस्पधायत्मक  अलतररक्त लक्रयाकिाप 

सञ् चािि सम्वलन्ध थप व्यवस्था काययपालिकािे लिधायरण गरे 

बमोलजम हुिे छ । 

४) लवद्याियिे उपलियम (१ र २) बमोलजम अलतररक्त लक्रयाकिाप 

सञ्चािि गिाय िेहाय बमोलजमका प्रलतयोलगतामा लवद्याथीहरूिाई 

िाग लिि िगाउिु पिे छ – 

(क) लचत्रकिा, मूलतयकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता,  

(ख) बाद्यबािि तथा संगीत प्रलतयोलगता, 

(ग) ितृ्य प्रलतयोलगता , 

(घ) िाटक प्रलतयोलगता, 

(ङ) वकृ्तत्व किा प्रलतयोलगता, 

(च) हालजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 

(छ) लहज्जे प्रलतयोलगता, 
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(ज) खेिकुि प्रलतयोलगता, 

(झ) सालहलत्यक गलतलवलध, कथा, कलवता र लिवन्ध प्रलतयोलगता, 

(ञ) फूिबारी र कृलष सम्बन्धी  प्रलतयोलगता,  

(ट) सजृिात्मक तथा अन्वेषणात्मक र लवज्ञािका प्रयोगात्मक 

प्रलतयोलगता 

(ट) अन्य प्रलतयोलगता, 

(५) लवद्याियिे प्रत्येक िुक्रबारको िैलिक पठिपाठिको कायय समाप्त 

िएपलछ लवद्याथीिाई अलतररक्त लक्रयाकिापको काययक्रममा सहिागी 

गराउिु पिे छ । 

१००. लवद्यािय लिक्षा सेवाको गठि, तह, श्रेणी लविाजि र िरवन्िी 

सम्वन्धी व्यवस्था : (१) यस सम्वन्धमा संघ तथा प्रिेिको कािूि वा 

लियमसँग तािात्म्यता कायम हुिे गरी काययपालिकािे काययलवलध 

बिाई गाउँसिाबाट स्वीकृत गराए बमोलजम हुिे छ । 

१०१.लजम्मेवार रहिे : (१) प्रधािाध्यापक स्थािीय तह, अलििावक 

एवम् लवद्याथीप्रलत लजम्मेवार हुिे छ, यसका िालग उििे अलििावक 

एवम् लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गिे छि् । 
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२) प्रचलित मापिण्डको पाििा एवम् गुणस्तररय लिक्षाको िालग 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र प्रधािाध्यापकिे लिक्षा सलमलतसँग 

काययसम्पािि करार गिुयपिे छ । 

३) लिक्षक एवम् कमयचारी  प्रधािाध्यापकप्रलत लजम्मेवार हुिे छि । 

लिजहरूिे गुणस्तरीय लिक्षाका िालग गाउँकाययपालिका, लिक्षा 

सलमलत र लिक्षा अलधकृतिे प्रचलित कािूि बमोलजम लिएका लििेिि 

पाििा गिुयपिे छ ।  अपेलक्षत िैलक्षक उपिलव्धका िालग 

लिक्षकहरूिे प्रधािाध्यापकसँग काययसम्पािि करार गिुयपिे छ । 

४). लिक्षािाई मौलिक हकको रूपमा स्थालपत गिय 

गाउँकाययपालिकािे प्रत्येक लवद्याियका िालग लिलित िौगोलिक 

क्षेत्रिाई सेवा क्षेत्रको रूपमा तोलकलिि सक्िे छ । त्यस्तो िौगोलिक 

के्षत्र लित्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र बेसाहारा तथा अलतलवपन्ितामा 

परी लवद्यािय जाि िसकेका वा लवद्यािय छोडेका बािवालिकािाई 

छात्रबलृत्त वा लविेष व्यवस्था गरी वा लिजका अलििावक वा 

संरक्षकिाई सघाई बािबालिकािाई  लवद्याियमा ल्याउिु 

गाउँपालिका, लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र प्रधािाध्यापकको 

लजम्मेवारी हुिे छ । 
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 लवद्याथीिाई अपेलक्षत िैलक्षक उपिलव्ध हालसि हुिे गरी लसकाउिे र 

लटकाउिे  िालयत्व प्रधािाध्यापक र लिक्षकहरूको हुिे छ । 

५) कुिै अलििावक वा संरक्षकिे लवद्यािय जािे उमेरका 

वािबालिकािाई लवद्यािय पठाउि अटेर गरेमा लिजिाई 

गाउँपालिका बाट प्रिाि गररिे सेवा सुलवधाहरूबाट बलन्चत गिय सलकिे 

छ । 

१०२.संरक्षकको िूलमकााः वडाअध्यक्षिे आफ्िो वडा लित्रका 

लवद्याियको गुणस्तरीय लिक्षाका िालग प्रमुख संरक्षकको रूपमा कायय 

गिुय गराउिुपिे छ । 

१०३.स्थािीय तहका लिवायलचत पिालधकारीहरूिे पाििा गिुयपिे 

आचारसंलहता : स्थािीय तहका लिवायलचत पिालधकारीहरूिे 

िेहायबमोलजमको आचारसंलहता पाििा गिुयपिे छ : 

क) संस्थागत लवद्यािय वा लिजी अन्य कुिै प्रकारका िैलक्षक 

सङ्घ संस्था सञ्चाििमा संिग्ि हुि िहुिे तर प्रालज्ञक लक्रयाकिापमा 

िाग लिि बन्िेज िरहिे, 
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ख)  धमय, सम्प्रिाय, जिजालत, लिङ्ग, िाषा, वगय, क्षेत्र वा 

सम्प्रिायको आधारमा घणृा वा द्वेष उत्पन्ि िहुिे कुिै लक्रयाकिापमा 

िाग लिि बन्िेज िरहिे, 

ग) राजिीलतक पाटी वा अन्य कुिै ििगत समूहको स्वाथयमा 

लवद्याथी र िैलक्षक  संरचिाको प्रयोगिाई लिषेलधत गिुयपि े, 

घ)  लवद्याियको समग्र िैलक्षक गुणस्तरको अलिवृलिमा ध्याि 

लििुपिे, 

ङ)  जिप्रलतलिलध समाजकै रोि मोडेि हुिे हुिँा सावयजलिक 

ठाउँहरू तथा लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थामा उपलस्थत रहिँा 

िकारात्मक सन्िेि प्रवाह हुिे कुिै लक्रयाकिाप िगिय सजग रहिुपि े। 

१०४. लिक्षक तथा कमयचारीिे पािि गिुयपिे आचारसंलहता : लिक्षक 

तथा कमयचारीिे िेहाय बमोलजमको आचारसंलहता पािि गिुयपिे छ : 

(क)  आफूिाई खटाएको ठाउँमा गई तोलकएको काम गिुयपि,े 
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(ख)  लिधायररत समयमा लियलमत रूपिे लवद्याियमा आए गएको 

समय जिाई हालजर हिुुपिे र पलहिे लबिाको अिुमलत िलिई 

लवद्याियमा अिुपलस्थत हुि िहुिे,  

(ग)  आफ्िो सेवासम्बन्धी कुरामा मतिब साध्य गिे मिसायिे 

कसैमालथ पलि कुिै राजिैलतक वा अवाञ्छिीय प्रिाव पािय वा प्रिाव 

पािे प्रयत्ि गिय िहुि,े  

(घ)  िेपाि सरकार र िेपािी जिताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा 

कुिै लविेिी रारिसँगको सम्बन्धमा खिि पिय सक्िे गरी आफ्िो 

वास्तलवक वा काल्पलिक िामबाट वा बेिामी कुिै िेख प्रकालित गिय 

वा पे्रसिाई कुिै खबर लिि वा रेलडयो वा टेलिलिजि आलि जस्ता 

सूचिा माध्यमद्वारा िाषण प्रसाररत गिय वा कुिै सावयजलिक िाषण 

लिि वा वक्तव्य प्रकालित गिय िहुिे,  

(ङ)  लवद्याथीिाई योग्य िागररक बिाउिे उद्देश्य लिई अध्ययि र 

अध्यापििाई आफ्िो मुख्य िक्ष्य सम्झिुपिे,  

(च)  आज्ञाकाररता, अिुिासि, सि ्िाविा, सहयोग, सिाचार, 

सहािुिूलत, धैयय र सच्चररत्रतािाई प्रोत्साहि लििुपिे,  
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(छ)  कुिै िाषा, सम्प्रिाय तथा धमय लवरोधी िाविा लिक्षक तथा 

लवद्याथी वगयमा फैिाउि िहुिे,  

(ज)  सामुिालयक लवद्याियका लिक्षकिे व्यवस्थापि सलमलत र 

सम्बलन्धत स्थािीय तहको स्वीकृलत िलिई आफू बहाि रहकेो 

लवद्याियबालहर काम गिय िहुिे,  

(झ)  लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा रालरिय िाविा 

जागतृ गरी िेिमा िाविात्मक एकता ल्याउि काम गिुयपिे,  

(ञ)  िेपाि रारिको सावयिौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउिे 

गरी िेिको िालन्त, सुरक्षा, वैिेलिक सम्बन्ध र सावयजलिक मयायिा 

तथा अिाितको अवहिेिा हुिे वा कुिै पलि कायायिय वा 

अलधकृतको कािुिद्वारा लिधायररत कतयव्य पूरा गियमा बाधा लवरोध हुिे 

गरी प्रिियि, हड्ताि, थुिछेक तथा घेराउ गिय िहिुे, 

(ट)  लवद्याथीिाई िारीररक वा मािलसक यातिा लिि िहुिे,   

(२) उपलियम (१) बमोलजमको आचार संलहताको पािि िए ििएको 

अलििेख लिक्षकहरूको हकमा प्रधािाध्यापकिे र प्रधािाध्यापकको 

हकमा व्यवस्थापि सलमलतिे राख्िुपिे छ र आचारसंलहता पािि 
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ििएको िए त्यसको लववरण सम्बलन्धत स्थािीय तहमा पठाउिु पिे 

छ  । 

१०५.लवद्याथीिे पािि गिुयपिे आचारसंलहता : लवद्याथीहरूिे 

िेहायबमोलजमको आचारसंलहता पािि गिुयपिे छ :  

(क)  लिक्षकको आज्ञापािि र आिर गिुयपिे,  

(ख)  लवद्याियमा वा बालहर जहाँसुकै अिुिासिमा रहिुपिे,  

(ग)  रालरियता, िाषा र संस्कृलतको उत्थािको लिलमत्त सधै ँ

प्रयत्ििीि रहिुपि,े  

(घ)  लवद्याियिे आयोजिा गरेको काययक्रममा सलक्रय रूपमा 

िाग लििुपिे,  

(ङ)  सबैसँग लिि व्यवहार गिुयपिे,  

(च)  व्यवस्थापि सलमलतिे लिधायरण गरेका अन्य आचारसंलहता 

पाििा गिुयपिे । 
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१०६. वालषयक लववरण पेस गिुयपिे : लवद्याियिे प्रत्येक िैलक्षक वषय 

समाप्त िएको १५ लििलित्र िेहायका लववरण लिक्षा िाखामा पेस 

गिुयपिे छ : 

 (क) कक्षागत लवद्याथी लववरण 

 (ख) कक्षागत रूपमा उत्तीणय लववरण 

 (ग) कक्षागत रूपमा प्रिाि गररएको छात्रवृलत्त लववरण 

 (घ) लवद्याियिे गरेको कूि आयव्यय लववरण 

 (ङ) लिक्षा िाखािे मागेको अन्य लववरणहरू 
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अनुसूची–१ 

(वनयम ३ सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालय खोल्ने अनुमवतको लावग वदइने वनवेदन 

श्री लिक्षा अलधकृतज्यू, 

रूपा  गाउँपालिका, कास्की । 

ववषय : ववद्यालय खोल्ने अनुमवत सम्बन्धमा । 

महोिय, 

 िैलक्षक सत्र ..................... िेलख ...................... तहको 

लवद्यािय खोल्ि चाहकेोिे अिुमलतको िालग िेहायका लववरणहरू 

खुिाई यो लिवेिि गरेको छु । 

(क) प्रस्तालवत लवद्याियको : 

 १. िामाः 
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 २. ठेगािााः ................... गाउँपालिका  ............... 

वडा िं. .............. गाउँ र टोि 

  फोिाः ........ फ्याक्स िं. .................................. 

 ३. लकलसमाः 

(१) सामुिालयक   (२) संस्थागत    (अ) लिजी 

िैलक्षक गुठी     (आ) सावयजलिक िैलक्षक गुठी 

 ४. अिुमलत लिि चाहकेो तह र सञ्चािि गिे कक्षााः 

 ५. िलवरयमा सञ्चािि गिय चाहकेो तह र कक्षााः 

(ख) प्रस्तालवत लवद्याियको िालग पूरा गररएको िौलतक पूवायधार 

: 

 १.  िविकोाः 

(१) सङ्ख्यााः  (२) कच्ची वा पक्की 

वा अधय पक्की 

  (३) आफ्िै वा बहािमा वा सावयजलिक   

 २. कोठाको लववरणाः 
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कोठाको सङ्ख्या   िम्बाइ, चौडाइ, उचाइ झ्याि 

ढोकाको अवस्था  प्रकाि बत्तीको अवस्था प्रयोजि

 कैलफयत 

       

  

 ३. फलियचरको सङ्ख्यााः 

  (१) डेस्क  (२) बेञ्च  (३) टेबि  (४) 

िराज   (५) मेच  (६) अन्य  

 ४. खेिकुि मैिािको अवस्था र जग्गााः (रोपिी वा 

लवगाहामा) 

 ५. िौचाियको सङ्ख्या :    (१) छात्रिे प्रयोग गिे     

(२) छात्रािे प्रयोग गिे  

 ६. खािेपािीको अवस्थााः 

 ७. पुस्तकाियको अवस्था तथा पुस्तकको सङ्ख्या  
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 ८. प्रयोगिािााः        

सामग्रीाः  

 ९.  सवारी साधिको लववरणाः 

 १०.  िैलक्षक सामग्रीको लववरणाः 

(ग) लवद्याथी सङ्ख्यााः (प्रस्तालवत) 

कक्षा     सङ्ख्या  

      

(घ) लिक्षक सङ्ख्यााः (प्रस्तालवत) 

(ङ) आलथयक लववरणाः  (प्रस्तालवत) 

 १. अचि सम्पलत्ताः 

 २. चि सम्पलत्ताः 

 ३. वालषयक आम्िािीाः 

 ४. आम्िािीको स्रोताः 
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मालथ िेलखएका लववरणहरू लठक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािुिबमोलजम 

सहुिँा, बुझाउँिा । 

 लिवेिकको– 

 सहीाः 

 िामाः 

 ठेगािााः 

 लमलताः 

संिग्ि गिुयपिे कागजातहरू : 

(१)  गुठीअन्तगयत लवद्यािय सञ्चािि गिे िए िैलक्षक गुठीको 

लवधािको प्रलतलिलप । 

(२) जग्गा वा िवि िाडामा लििे िए कम्तीमा पाँच वषयसम्मको 

िालग घर वा जग्गाधिीिे बहािमा लििे सम्बन्धमा िएको 

कबुलियतिामासम्बन्धी पत्र । 

(३) प्रस्तालवत लवद्याियको क्षेत्रको िैलक्षक िक्सा । 

(४) सम्बलन्धत वडा सलमलतको लसफाररस । 
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अनुसूची–२ 

(वनयम ४ सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालय खोल्नको लावग चावहने पूवायधािहरू 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया िौ लफट उचाइको र घाम तथा 

पािीबाट बचाउ हुिे लकलसमको हुिुपिे, 

(ख) कक्षागत के्षत्रफि आधारिूत लवद्याियको हकमा प्रलत 

लवद्याथी १.०० वगय मीटर तथा माध्यलमक लवद्याियको हकमा १.२० 

वगय लमटरिन्िा कम हुि िहुिे,  

(ग) अध्यापि गराइिे कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको 

व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुिुपिे,  

(घ) कक्षा कोठामा लवद्याथी सङ्ख्याको आधारमा फलियचरको 

व्यवस्था हुिुपिे,  

(ङ) यथेि स्वस्थकर खािेपािीको प्रबन्ध गिुयपिे,  
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(च) प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्रबाहके अन्य लवद्याियमा छात्र 

छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको  व्यवस्था हुिुपिे र प्रत्येक 

थप ५० जिा लवद्याथीको िालग एक कम्पाटयमेन्ट थप हुिुपिे,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लिक्षक लििेलिकासलहतको १ 

लवद्याथीबराबर कम्तीमा २ प्रलतका िरिे पुस्तक उपिब्ध िएको 

पुस्तकािय हुिुपिे,  

(ज)  लिक्षण लक्रयाकिापको िालग आवश्यकीय िैलक्षक 

सामग्रीहरू जस्तैाः सेतोपाटी,कािोपाटी, िक्सा, ग्िोब, गलणतीय 

सामग्री आलि हुिुपिे,  

(झ) सम्पूणय लवद्याथीहरू एकै साथ उलिि सक्िे मैिाि हुिुपिे,  

(ञ) प्रारलम्िक बाि लवकास केन्रमा घरबालहरका 

लक्रयाकिापहरू सञ्चािि गिय पुग्िे र अन्य लवद्याियका िालग 

िलिबि खेल्ि लमल्िेसम्मको खेि मैिािको व्यवस्था र खेि 

सामग्रीको व्यवस्था हुिुपिे,  

(ट) पाठ्यक्रमअिुसारको लवज्ञाि सामग्रीको व्यवस्था हुिुपिे,  
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(ठ) सामुिालयक लवद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतयााः 

िेहायबमोलजम र संस्थागत लवद्याियमा सामान्यतयााः प्रलतकक्षा 

कम्तीमा बाइस जिािेलख बढीमा चवालिस जिासम्म र औसतमा 

तेलत्तस जिा लवद्याथी हुिुपिे छ ।  

(ड) सामुिालयक लवद्याियमा कम्तीमा िेहायबमोलजमको 

लिक्षकको व्यवस्था हुिुपिेाः    माध्यलमक 

तहको ०–१० कक्षाका िालग     

 – १४ जिा  

माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िालग    

   – १६ जिा  

आधारिूत तहको ०–८ कक्षाका िालग      

   – ९ जिा  

आधारिूत तहको ०–५ कक्षाको िालग   

   – ४ जिा  

प्रारलम्िक बािलबकास केन्रको िालग    

   – २ जिा  
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तर संस्थागत लवद्याियमा कक्षा लिक्षक अिुपात न्यूितम १:१.४ 

हुिुपिे छ ।  

(ढ) लवद्याियको स्थायी आय स्रोत हुिुपिे,  

(ण) लवद्याियमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुिुपिे,  

(त) आवासीय लवद्याियको िालग आवास िवि हुिुपिे,  

(थ) लवद्याियको हाता पखायि वा बारिे घेररएको हुिुपिे,  

(ि) िाडाको िविमा लवद्याियको सञ्चािि गिे िए कम्तीमा 

पाँच वषय घर िाडा सम्बन्धी सम्झौता िएको हुिुपिे । 

(ध) लवद्याियमा बािमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा वातावरणमैत्री 

हुिुपिे । 

 

अनुसूची–३ 

(वनयम ५ को उपवनयम (१) ि (३) सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालय सञ्चालन गनय वदइने अनुमवत 
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श्री..............................  

................................।   

लवद्यािय खोल्िे सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त 

लिवेिि उपर कारबाही हुिँा लिक्षा लियमाविी, ..... को लियम ४ 

बमोलजमको पूवायधार पूरा गरेको िेलखएकोिे िैलक्षक सत्र 

................... िेलख  आधारिूत र माध्यलमक तहको 

.............कक्षासम्मको लवद्यािय सञ्चािि गिय यो अिुमलत लिइएको 

छ ।   

 

कायायियको छाप        

   

अिुमलत प्रिाि गिे अलधकारीको–  

सही :       लमलत 

: 
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िाम : 

पि : 

  

 

 

अनुसूची –४ 

(वनयम ७ को उपवनयम (१) सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालयको स्वीकृवतको लावग वदइने वनवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

ववषयिः ववद्यालयको स्वीकृवत सम्बन्धमा । 
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स्थािीय  लिक्षा सलमलतको लमलत .................. को लिणययािुसार 

अिुमलत पाई खोलिएको यस लवद्याियको स्वीकृलत पाउि लिम्ि 

लववरणहरू खुिाई यो लिवेिि गरेको छु ।   

(क) लवद्याियको : 

१. िाम : .......... 

२. ठेगािा :रूपा  गाउँपालिका .......... वडा िं. .....  गाउँ र टोि 

........... फोि िं. ........ .... फ्याक्स िं. ...........  

३. अिुमलत प्राप्त गरेको तह र लमलत : 

   आधारिूत तह  

 लमलताः...............  

   माध्यलमक तह    लमलत 

:...........  

(ख) लवद्याियको िौलतक अवस्था : 

  १. िविको : 
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   (१) सङ्ख्या  :          (२) 

कच्ची/पक्की/अधयपक्की  

   (३) आफ्िै/बहािमा/सावयजलिक  

  २. कोठाको लववरण : 

३. फलियचरको सङ्ख्यााः 

(१)डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबुि     (४) िराज     (५) 

मेच   (६) अन्य  

४. खेिकुि मैिािको अवस्था र जग्गा (रोपिी वा लवगाहामा)  

५. िौचाियको सङ्ख्या : मलहिा/पुरुष  

६. खािेपािीको अवस्था : 

७. पुस्तकाियको अवस्था : 

८. प्रयोगिािाको अवस्थााः 

९.सवारी साधिको लववरण : 

१०. िैलक्षक सामग्रीको लववरण : 
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(ग) लवद्याथी सङ्ख्यााः (कक्षागत रूपमा)  

(घ) लिक्षकको सङ्ख्या : 

(ङ) आलथयक लस्थलताः 

१. अचि सम्पलत्त  

२. चि सम्पलत्त  

३. वालषयक आम्िािी  

४. आम्िािीको स्रोत  

मालथ िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािुिबमोलजम 

सहुिँा, बुझाउँिा ।  

लिवेिकको–  

 लवद्याियको छाप     

सहीाः            

िाम : 

ठेगािा : 
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लमलत : 

अनुसूची–५ 

(वनयम ७ को उपवनयम (३) ि (४) सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालयको स्वीकृवत सम्बन्धमा 

 

श्री.......................लवद्यािय,  

................................।   

 

 त्यस लवद्याियबाट लमलत.................................मा लवद्यािय 

स्वीकृत गिे सम्बन्धमा लिएको लिवेिि उपर कारबाही हुिँा लिक्षा 

लियमाविी, ......... को लियम ६ बमोलजमका सतयहरू पािि गरेको 

िेलखएकोिे कक्षा.........िेलख कक्षा.........सम्म लिक्षा प्रिाि गिय 

स्वीकृलत प्रिाि गररएको छ । 

 

कायायियको छाप      
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स्वीकृलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

      सही : 

िामाः 

      पिाः 

      लमलताः 

 

अनुसूची–६ 

(वनयम ९ को उपवनयम (२) सँग सम्बवन्धत) 

मुनाफा नवलने गिी ववद्यालय सञ्चालन गनय पूिा गनुयपने 

पूवायधाि 

 

१.        प्रलत कक्षा न्यूितम ११ जिा लवद्याथी हुिुपिे, 

२. लवद्याथीिाई आवश्यक पिे कक्षा कोठा, फलियचर, लपउि े

पािी, खेि मैिाि तथा पुस्तकाियको पयायप्त व्यवस्था िएको हुिुपिे, 
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३. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्था िएको हुिुपिे, 

४. पाठ्यक्रम लवकास केन्रिे लिधायरण गरे बमोलजमका लसकाइ 

उपिलब्धहरू पूरा हुिे गरी लवद्यािय लिक्षण लसकाइ काययक्रमको 

तजुयमा गररएको हुिुपि,े 

५. मन्त्राियिे तोकेबमोलजम अन्य पूवायधार पूरा िएको हुिुपिे ।  
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अनुसूची–७ 

(वनयम १० को उपवनयम (१) सँग सम्बवन्धत) 

कम्पनी अन्तगयत सञ्चावलत ववद्यालयलाई शैवक्षक गुठी 

अन्र्तगत सञ्चालन गनय वदइने वनवेदन 

श्री  प्रमुखज्य ू

गाउँकाययपालिकाको कायायिय, 

रूपा गाउँपालिका, 

गण्डकी प्रिेि, िेपाि । 

ववषयिः शैवक्षक गुठी अन्तगयत ववद्यालय सञ्चालन गनय पाउँ । 

महोिय,  

मैिे/ हामीिे लिम्ि लवद्यािय कम्पिीअन्तगयत सञ्चािि 

गरेकोमा सो लवद्यािय िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय चाहकेोिे 

िेहायका लववरणहरू खुिाई यो लिवेिि गरेको छु÷छौ । 

१.लवद्याियको : 
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(क) िाम : 

(ख) ठेगािा.................. गाउँपालिका 

का वडा िं ...................... 

२.  लवद्यािय सञ्चािि िएको लमलत : 

३.  लिजी वा सावयजलिक कुि िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यािय 

सञ्चािि गिय चाहकेो हो ? सो व्यहोरा : 

४.  अन्य आवश्यक कुराहरू : 

मालथ िेलखएका लववरणहरू ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कािुि बमोलजम 

सहुिँा बुझाँउिा । 

लिवेिककोाः 

सही :     िाम : 

ठेगािा :             लमलत : 

लिवेिि साथ संिग्ि गिुयपिे कागजातहरू : 
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(१) िैलक्षक गुठीको रूपमा लवद्यािय सञ्चािि गिय आपलत्त ििएको 

कम्पिी रलजिारको कायायियको पत्र । 

(२) कम्पिीका सञ्चािक तथा व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय । 

(३) कम्पिीको प्रवन्धपत्र तथा लियमाविीको प्रलतलिलप । 

(४) प्रस्तालवत िैलक्षक गुठीको लवधाि । 

(५) लिवेिकको िागररकताको प्रलतलिलप । 

  

अनुसूची–८ 

(वनयम १० को उपवनयम (४) सँग सम्बवन्धत) 

कम्पनी अन्र्तगत ववद्यालयलाई सञ्चावलत शैवक्षक गुठी 

अन्र्तगत सञ्चालन गनय वदइने स्वीकृवत 

श्री .....................लवद्यािय 

......................................।  
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लवषयाः िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यािय सञ्चािि गिे स्वीकृलत 

लिइएको सम्बन्धमा । 

 

त्यस लवद्याियिे लमलत...................... मा िैलक्षक गुठी ( 

सावयजलिकरलिजी ) अन्तगयत सञ्चािि गिे स्वीकृलतको िालग  

लिएको लिवेिि उपर कारवाही हुिँा यस कायायिय/मन्त्राियको लमलत 

................... को लिणययािुसार त्यस लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी ( 

सावयजलिक/लिजी ) को रूपमा सञ्चािि गिय स्वीकृलत प्रिाि गररएको 

छ ।  

कायायियको छाप :    

 स्वीकृलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

सही : 

िाम : 

पि : 

कायायिय : 



खण्डः २ , संख्र्ाः २०  लिलतः २०७५/१२/२० 
 

   151 लिक्षा लियमाविी, २०७५ 

 

लमलत : 

  

अनुसूची– ९ 

(वनयम ३८ को उपवनयम (१) सँग सम्बवन्धत) 

प्रािवम्िक बाल वशक्षा वा नसयिी केन्र सञ्चालनका लावग वदइने 

वनवेदन 

श्री.....................गाउँकाययपालिका वडा िं........ को कायायिय 

 

ववषयिः प्रािवम्िक वाल वशक्षा केन्र सञ्चालन गनय अनुमवत 

पाऊँ । 

 

 िैलक्षक सत्र.................िेलख प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र 

सञ्चािि गिय अिुमलत पाउि अलििावक तथा समुिायर/लवद्यािय 

व्यवस्थापि सलमलतको लमलत....................को लिणययािुसार िेहायका 

लववरण र कागजात संिग्ि गरी यो लिवेिि पेि गरेको छुरछौं ।  
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(क) प्रस्तालवत प्रारलम्िक वाि लिक्षा केन्रको,– 

 (१) िाम : 

 (२) ठेगािा : गाउँपालिका .................... वडा 

िं. स .........................     गाउँ वा 

टोि.....................   फोि िं..........  

 (३) सेवा पुर् याइिे बािबालिकाको सङ्ख्या : 

(ख) सञ्चाििका िालग लजम्मेवारी लििे वा आबिता लििे 

लवद्याियको,– 

  (१) िामाः–     

(२) ठेगािााः–     

(३) फोि िं: 

(ग) प्रस्तालवत प्रारलम्िक वाि लिक्षा केन्रको िौलतक पूवायधारहरू : 

(१) िविाः 

 (अ) कोठा     
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(आ)  कच्ची वा पक्की  

    (इ) के िे बिेको   (ई) 

िाडा/आफ्िै/सावयजलिक  

 (२) फलियचरको लववरणाः  (अ) मेच  :  (आ) 

टेविु :  (इ) वेञ्चरडेस्क :   (३) खेिकुि 

मैिाि र त्यसको क्षेत्रफिाः(अ) आफ्िै   (आ) िाडामा 

वा सावयजलिक  (इ) अन्य  

 (४) िौचाियको अवस्थााः  

(अ) सङ्ख्या     

(आ) कच्चीरपक्की  

 (इ) पािीको व्यवस्था िए ििएको  

 (५) खािेपािीको अवस्थााः   

(अ) बोकेर ल्याउिे   

(आ) धाराबाट प्राप्त     

(इ) पयायप्त÷अपयायप्त  
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 (६) पाठ्यसामग्रीको िाम र सङ्ख्या :  

(अ)     (आ)     (इ)   

(७) आलथयक लववरणाः(अ) अचि सम्पलत्त  (आ) चि 

सम्पलत्त   (इ) अन्य  

 (८) आम्िािीको स्रोतको व्यवस्था कसरी लमिाइन्छाः 

 (९) अन्य कुिै लववरण िए उल्िेख गिेाः 

मालथ िेलखएको लववरण ठीक छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोलजम 

सहुिँा/बुझाउँिा ।  

 लिवेिकको,– 

संस्थाको छाप  सहीाः                  िामाः–                            

ठेगािा :                                          लमलताः– 

संिग्ि कागजात  :(१) िवि खेि मैिाि सम्बन्धी प्रमाण, 

कागजात र लववरण ।  

 (२) संस्थाबाट सञ्चािि गिे िएमा संस्था ितायको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप र लियमािुसारको िवीकरण  र िेखापरीक्षण प्रलतवेिि । 
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 (३)  आपसी सहयोग समूहबाट लिवेिि गररएको िए त्यस्तो 

समूहको वैठकको लिणयय ।  

 (४)  कुिै लवद्याियसँग आवि गरी सञ्चािि गिय खोलजएको िए 

सो लवद्याियको लसफाररस । 

 

अनुसूची–१० 

(वनयम ३८ को उपवनयम (२) सँग सम्बवन्धत) 

प्रािवम्िक बाल वशक्षा केन्र सञ्चालन गनय वदइने अनुमवत 

श्री.................गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

(..............................................) 

श्री..............................  

...............................।   

ववषयिः प्रािवम्िक बाल वशक्षा केन्र सञ्चालन गनय वदइएको 

अनुमवत 
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 तपाईिेँ त्यस लवद्यािय/संस्थािे प्रारलम्िक वाि लिक्षा केन्र 

सञ्चािि गिे सम्बन्धमा यस .............. गाउँ काययपालिकाको 

कायायियमा लििु िएको लिवेिि उपर कारबाही हुिँा लिक्षा 

लियमाविी, ........ समेतको पूवायधार पूरा गरेको र यस गाउँ 

काययपालिकाको िक्साङ्किमा परेकोिे 

िैलक्षकसत्र..................िेलख प्रारलम्िक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािि 

गिय अिुमलत प्रिाि गररएकोछ ।  

       

  

       

 अिुमलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

कायायियको छाप      

 सहीाः 

िाम : 

पिाः 



खण्डः २ , संख्र्ाः २०  लिलतः २०७५/१२/२० 
 

   157 लिक्षा लियमाविी, २०७५ 

 

लमलताः 

  

 

 

 

 

अनुसूची–११ 

(वनयम ५० को उपवनयम (३) सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालय ववकास प्रस्तावको नमुना 

१. लवद्याियिको वतयमाि िैलक्षक र आलथयक अवस्थााः  

२. लवद्याियिे हालसि गिुयपिे अपेलक्षत उपिलब्ध : 

३. वतयमाि अवस्था र अपेलक्षत उपिब्धीका सूचकगत अन्तर : 

४. अपेलक्षत उपिलब्ध हालसि गिे स्रोत पलहचाि सलहतको 

कायययोजिा : 

५. कायय योजिाका मूल्याङ्किका सूचकहरू : 
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अनुसूची –१२ 

(वनयम ५६ उपवनयम (२) सँग सम्बवन्धत) 

ववद्यालयमा िहने वशक्षक दिवन्दी 

लवद्याियमा कम्तीमा िेहाय बमोलजम लिक्षक िरबन्िी रहिे छि् : 

(क) प्रारलम्िक बाि लिक्षा वा ियसयरी िेलख पाँच कक्षा सञ्चािि 

िएको लवद्याियमा पचास जिासम्म लवद्याथी िएमा कम्तीमा तीि 

जिा र सोिन्िा बढी लबद्याथी िएमा कम्तीमा चार जिा लिक्षक । 

(ख)   आधारिूत तहको लवद्याियमा : प्रारलम्िक बाि लिक्षा वा 

िसयरीिेलख आठ कक्षा सञ्चािि िएको लवद्याियमा िेहाय 

बमोलजमका कम्तीमा िौ जिा लिक्षक : 

(१) अंग्रेजी मूि लवषय लिई स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(२) लवज्ञाि वा गलणत मूि लवषय लिई स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणय 

गरेको एकजिा  
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(३) िेपािी वा संस्कृत मूि लवषय लिई स्िातक तह वा सो सरह 

उत्तीणय गरेको एकजिा  

(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्िातक तह वा सो सरह 

उत्तीणय गरेको एकजिा  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीणय गरेको चार जिा  

(६) सालवकको एस.एि. सी. वा सो सरह उत्तीणय गरेको एक जिा । 

(ग) माध्यलमक लवद्याियमााः 

१. िौं कक्षा िेलख िि कक्षासम्म सञ्चािि िएको लवद्याियमा 

माध्यलमक तहको पाँच जिा लिक्षकाः– 

(१) अंग्रेजी मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(२) गलणत वा लवज्ञाि मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय 

गरेको एकजिा  

(३) िेपािी मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  
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(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्िातकोत्तर वा सो सरह 

उत्तीणय गरेको एकजिा   

(५) अन्य ऐलच्छक लवषयको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्िातक वा 

सो सरह उत्तीणय गरेको एक जिा । 

२. िौं कक्षा िेलख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािि िएको लवद्याियमा 

िेहाय बमोलजमका कम्तीमा िौ जिा लिक्षक : 

(१) अंग्रेजी मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(२) गलणत मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(३) िेपािी मूि लवषय लिई स्िातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्िातकोत्तर वा सो सरह 

उत्तीणय गरेको एकजिा   

(५) अन्य ऐलच्छक लवषयको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्िातकोत्तर 

वा सो सरह उत्तीणय गरेको िईुजिा  
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(६) लवज्ञाि मूि लवषय लिई स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

एकजिा  

(७) अन्य लवषयमा स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको िईुजिा  । 

३. प्रारलम्िक बाि लिक्षा िेलख िि कक्षासम्म सञ्चािि िएको 

लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  उपखण्ड (१) बमोलजमको 

िरबन्िी रहिे छ ।  

४. प्रारलम्िक बाि लिक्षा िेलख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािि िएको 

लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसङ्ख्या (२) 

बमोलजमको िरबन्िी रहिे छ । 

रिव्याः(१) खण्ड (ख) को क्रमसङ्ख्या (१) िेलख (४) सम्मका 

कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुलक्त ििएसम्म एउटै लवषयमा एक 

िन्िा बढी लिक्षक लियुलक्त गररिे छैि ।  

(२)  खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसङ्ख्या (१) िेलख (४) 

सम्मका कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुलक्त ििएसम्म एउटै 

लवषयमा एक िन्िा बढी लिक्षक लियुलक्त गररिे छैि ।  
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(३)  खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसङ्ख्या (१) िेलख (७) 

सम्मका कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुलक्त ििएसम्म एउटै 

लवषयमा एक िन्िा बढी लिक्षक लियुलक्त गररिे छैि । 

(४)  लिक्षक लियुलक्तको िालग आवश्यक पिे तािीम प्रचलित 

कािूि बमोलजम हुिे छ ।  

(५)  हाि लवद्याियमा उपरोक्तािुसारका लवषयका योग्यता िन्िा 

कम योग्यता िएका स्थायी लिक्षक रहछेि् ििे त्यस्ता लिक्षक पिबाट 

िहटेसम्म सालवक बमोलजमकै योग्यता िएका लिक्षकबाट अध्यापि 

हुिे ।  

(६)  उलल्िलखत िरवन्िी लित्र प्रधािाध्यापकको पि समेत 

समावेि रहिे छ । 
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अनुसूची–१३ 

(वनयम ५७ को उपवनयम (११) सँग सम्बवन्धत) 

िमाना  पत्र 

  

 पत्रसङ्ख्यााः      

 लमलत : 

 

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

त्यस लवद्याियमा सरुवा हुिु िएका श्री 

..........................................िाई लिजको लववरण सलहतको 

रमािापत्र लिई त्यस लवद्याियमा हालजर हुि पठाइएको व्यहोरा अिुरोध 

गियछु । 

१. लिक्षक वा कमयचारीको िाम, थर : 

२. संकेत िम्बर : 

३. सालवक : 

(क) तह :    (ख) शे्रणी :  

   (ग) पि : 

(घ) लिक्षक िए लवषय :      (ङ) लवद्यािय : 

४. सरुवा िएको  (क) लिणायय लमलत :   (ख) सरुवा गिे 

कायायिय :      (ग) तह :      (घ) 

श्रेणी :         (ङ) पि :      (च) लवषय         (छ) लवद्यािय : 
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५. बरबुझारथ सम्वन्धी लववरणाः    गरेको   

 िगरेको     

६. रमािा हुिे लमलत : ..................... 

७. रमािापत्रको लमलत सम्म खचय िएका लबिा : 

  (क) िैपरी आउिे र पवय लबिा  

   .................. लिि । 

  (ख) लबरामी लबिा    

   .................. लिि । 

  (ग) प्रसुती लबिा लबि................. लिि । 

  (घ) प्रसुती स्याहार लबिा .................. पटक । 

  (ङ) अध्ययि लबिा .................. लिि । 

  (च) असाधाराण लबिा .................. लिि । 

  (छ) वेतिवी लबिा  .................. लिि । 

८. रमािापत्रको लमलतसम्म सलञ् चत लबरामी लबिा :................. लिि । 
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९. लवद्याियमा रुजु हालजर िएको लिि : 

१०. खाइपाई आएको मालसक (क) तिब :  (ख) 

वलृि रु तिब :   

११. तिब िुक्तािी लिएको अलन्तम लमलत : 

१२. कमयचारी सञ् चयकोष कट्टी रकम : 

१३ िुक्तािी लिएको उपचार खचयको रकम :                   

लमलत : 

१४. तिववलृि हुि सुरु िएको सुरु लमलत : 

१५. िागररक िगािी कोषकट्टी रकम : 

१६. आयकर कट्टी रकम : 

१७. (क) सावलधक जीवि बीमा कोषमा जम्मा िएको 

साि........मलहिा...... .गते....  

(ख) सावलधक जीवि बीमावापत वालषयक लप्रलमयम लतरेके 

साि.....मलहिा... गते .... 
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१८. चाडपवय खचय लििे चाडको िाम र सो चाड पवय लतलथ र 

सम्िालवत मलहिा : 

१९. लििुस्याहार ित्ता लिएको लववरण : 

 

बोधाथय : 

श्री लवद्यािय लिक्षक लकताबखािा । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... लवद्यािय । 

श्री .....................(सम्बलन्धत लिक्षक वा कमयचारी) सरुवा िएको 

कायायियमा हालजर हुि जािु हुि । 

  

अनुसूची–१४ 

(वनयम ५८ को उपवनयम (१) सँग सम्बवन्धत) 

सरुवा हुन वदइने वनवेदन 
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श्री लिक्षा अलधकृत  

रूपा गाउँपालिका  । 

लवषयाः सरुवा सम्बन्धमा । 

 

 मिाई लिम्ि लवद्याियमा सरुवा गररलििु हुि लिम्ि 

लववरणहरू खुिाई लिवेिि गरेको छु । 

लिक्षकको िाम, थराः  

स्थायी ठेगािााः  

तह र श्रेणीाः  

हािको लवद्याियको िाम र ठेगािााः  

सरुवा िई जाि चाहकेो लवद्याियको िाम र ठेगािााः  

योग्यता र तािीमाः  

स्थायी लियुलक्त लमलताः  

हािको लजल्िामा काम गरेको अवलधाः  
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सरुवा माग गिुयपिे कारणाः  

 लिवेिकको– 

 सहीाः  

 िामाः  

 काययरत लवद्याियाः 

 लमलताः 

(१) सरुवा िई जािे लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतको सहमलत 

(क) यस लवद्याियका लिक्षक श्री ...................................... 

िाई व्यवस्थापि सलमलतको लमलत .......................... को लिणयय 

अिुसार यस लवद्याियबाट सरुवा िई जाि सहमलत लिइएको छ । 

        लवद्याियको छाप    

 व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

     सही : 

     िाम : 
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     लवद्यािय : 

     लमलत : 

(ख)................गाउँपालिकाका.... ...... अन्तगयतको ............ 

लवद्याियका लिक्षक श्री ...................................... िाई सो 

लवद्याियबाट सरुवा िई जाि सहमलत लिईएको छ । 

         

 कायायियको छाप   

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 

     सही : 

     िाम : 

     लमलत : 

 (२ )   सरुवा िई आउिे लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलत तथा 

लिक्षा िाखाको सहमलत   

(क)  ............................... लवद्याियका लिक्षक श्री 

................................... िाई व्यवस्थापि सलमलतको लमलत 
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....................... को लिणयय अिुसार यस लवद्याियमा सरुवा िई 

आउि सहमलत लिइएको छ । 

                लवद्याियको छाप   

 व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

     सही : 

     िाम : 

     लमलत :   

           लवद्यािय : 

 

(ख) ............................... लवद्याियका लिक्षक श्री 

................................... िाई यस गाउँपालिका वा 

िगरपालिकाको ............... लवद्याियमा  सरुवा िई आउि सहमलत 

लिइएको छ । 

 

     लिक्षा अलधकारीको– 
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     सही : 

     िाम : 

कायायियको छाप    लमलत : 

  

अनुसूची–१५ 

वनयम ८६ को उपवनयम (१) सँग सम्बवन्धत 

ववद्यालयको आय व्ययको खाता िा्ने ढाँचा 

 

लवद्याियिे आफ्िो आयव्ययको खाता िेहाय बमोलजम राख्िुपिेाः– 

खाताको िाम    

 तोलकएकोफाराम िं. 

 

१) लवद्याियको बजेट खाता फा. िं. १ 

२)   आम्िािीको लहसाब खाता फा. िं. २ 
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३) खचयको लहसाब खाता फा. िं. ३ 

४) िगिी खाता फा. िं. ४ 

५) बैंक खाता फा. िं. ५ 

६) पेश्की खाता फा. िं. ६ 

७) लजन्सी खाता फा. िं. ७ 

८) मालसक आम्िािी खचयको  लववरण खाता फा. िं. ८ 

९) िुल्किताय लकताब  खाता फा. िं. ९ 

१०) वासिात खाता फा. िं. १० 

 

 

फा.नं. १ 

ववद्यालयको बजेट खाता 

लवद्याियको िाम : 
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ठेगािा :  

िैलक्षक सत्र............................. को बजेट 

व्यय आय  

िीषयक िं. िीषयकको िाम गत िैलक्षक सत्रको व्यय यस 

िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत व्यय स्वीकृत रकम िीषयकको िं.

 िीषयकको िाम गत िैलक्षक सत्रको आय यस िैलक्षक 

सत्रको प्रस्तालवत आय स्वीकृत रकम कैलफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

 (९) (१०) (११) 

       

    

 

प्रधािाध्यापकको सही  व्यवस्थापि सलमलतका 

अध्यक्षको सही– 
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रिव्य : 

(१) लिक्षकको लसिलसिेवार िम्बर िेख्िे 

(२) लिक्षक तिब, मसिन्ि, फलियचर जस्ता खचयतफय  िएको 

िीषयकको िाम िेख्िे 

(३) िं. २ का िीषयकहरूमा गत वषय िएको खुि खचय उल्िेख गिे 

(४) चािु िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत खचय रकम िेख्िे 

(५) चािु िैलक्षक सत्रको िालग व्यवस्थापि सलमलतिे स्वीकृत 

गरेको रकमसम्म उल्िेख गिे 

(६) आयतफय को िीषयकको लसिलसिेवार िम्बर िेख्िे 

(७) सरकारी अिुिाि, लवद्याथी िुल्क (लिजीको हकमा) जस्ता 

अन्य िीषयकको िाम उल्िेख गिे 

(८) गत िैलक्षक सत्रको खुि आम्िािी िीषयक अिुसार उल्िेख 

गि े

(९) यस िैलक्षक सत्रको आम्िािीको प्रस्तालवत रकम उल्िेख गिे 
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(१०) स्वीकृत रकम उल्िेख गिे (सरकारी अिुिािको रकम 

स्वीकृत तिब स्केि अिुसारहुिु पिे छ  

(११) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे । 

 

फा. नं. २ 

आम्दानीको वहसाब खाता 

लवद्याियको िामाः 

ठेगािा  

वषय.....................मलहिा................... 

लमलत 

(१) लववरण 

(२) रलसि िं. 

(३) िीषयक 

(४) जम्मा रु. 
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(५) बैंक िालखिा 

(६) कैलफयत 

(७) सरकारी अिुिाि पढाइ िुल्क   

       

  

यस मलहिाको जम्मा     

   

रिव्याः 

(१) आम्िािी िएको लमलत उल्िेख गिे 

(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त िएको उल्िेख गिे 

(३) रलसि िं. उल्िेख गिे 

(४) कुि िीषयक वापत प्राप्त िएको हो सोही महिमा िेख्िे र 

आवश्यकता अिुसारमहि बढाउिे 

(५) प्राप्त िएको जम्मा रु. उल्िेख गिे 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक िालखिा िएको रकम उल्िेख गिे 
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(७) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे . 

  

फा. नं. ३ 

खचयको वहसाब खाता 

लवद्याियको िाम : 

ठेगािा :                    वषय :            मलहिा : 

लमलत 

 लववरण 

 िौचर िं. तिब ित्ता 

 अन्य िीषयक जम्मा कैलफयत 

स्वीकृत िरबन्िी कमयचारी िरबन्िी बालहरको लिक्षक  

  

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

 (९) 
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यस मलहिाको जम्मा     

  

रिव्य : 

(१) कारोबारको लमलत उल्िेख गिे 

(२) खचयको लववरण उल्िेख गिे 

(३) िौचर िं. उल्िेख गिे 

(४) लज. लि. का. बाट अिुिाि रकम प्राप्त हुिे स्वीकृत 

िरबन्िीलित्रका लिक्षकहरूको तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गिे  

(५) लवद्याियमा काययरत कमयचारीहरूको तिब ित्ता खचय रकम 

उल्िेख गिे 

(६) अिुिाि रकम प्राप्त िहुिे िरबन्िी बालहरको लिक्षकहरूको 

तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गिे 

(७) यसमा आवश्यकता अिुसार मसिन्ि, फलियचर, छपाई, सेवा, 

िै.भ्र.ि. जस्ता महिहरू खडा गरी रकम उल्िेख गिे 
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(८) महि ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्िेख गिे  

(९) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे .  

 

फा. नं. ४, ५ ि ६ 

नगदी /बैंक /पेश्की खाता 

लवद्याियको िामाः 

ठेगािा :                             वषय :          मलहिा : 

 

लमलत लववरण िौचर िं. डेलबट के्रलडट डेलबट÷के्रलडट बाँकी

 कैलफयत 

(१) (२) (३) (४) (५)(६) (७) (८) 

   

 

रिव्य : 
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(क) िगिी खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) लमलत उल्िेख गिे 

 (२) छोटकरीमा आम्िािी खचयको लववरण उल्िेख गिे 

 (३) िौचर िं. उल्िेख गिे  

 (४) िगि प्राप्त िएमा उल्िेख गिे  

 (५) िगि रकम बैंक िालखिा वा खचय िएमा उल्िेख 

गिे  

 (६) महि ७ को बाँकी रकम डेलबट वा के्रलडट बाँकी के 

हो ? डेलबट बाँकी िए डे. र के्रलडट बाँकी िए के्र. उल्िेख गिे  

 (७) बाँकी रकम उल्िेख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे . 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) लमलत उल्िेख गिे  
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(२) आम्िािी खचयको छोटो लववरण र चेक िं. वा बैंक 

िालखिा िौचर िम्बर उल्िेख गिे  

 (३) िौचर िम्बर उल्िेख गिे  

 (४) बैंक िालखिा िएको रकम उल्िेख गिे  

 (५) बैंकबाट खचय िएको रकम उल्िेख गिे  

(६) बैंकमा डेलवट बाँकी िए डे. र के्रलडट बाँकी िए के्र. 

िेख्िे  

 (७) बाँकी रकम उल्िेख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे .  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) लमलत उल्िेख गिे 

 (२) पेश्की लिइएको वा फछ्र्यौट िएको काम उल्िेख 

गिे  

 (३) िौचर िम्बर उल्िेख गिे  
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 (४) पेश्की लिएको रकम उल्िेख गिे  

 (५) पेश्की फछ्र्यौट िएको रकम उल्िेख गिे  

(६) बाँकी पेश्की डेलवट बाँकी िए डे. र के्रलडट िए के्र. 

उल्िेख गि े

 (७) पेश्की बाँकी रकम उल्िेख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे . 

 

फा. नं. ७ 

वजन्सी खाता 

 

लवद्याियको िाम 

ठेगािा :                                वषय :              मलहिा : 

 

लमलत 
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(१) लववरण 

(२) मूल्य 

(३) आम्िािी 

(४) खचय 

(५) बाँकी 

(६) कैलफयत 

(७) प्रलत इकाई जम्मा     

  

 

रिव्याः   

(१) लमलत उल्िेख गिे, 

(२) सामािको िाम, प्राप्त वा खचयको छोटो लववरण उल्िेख गिे  

(३) सामािको प्रलत इकाई िर उल्िेख गिे  
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(४) प्राप्त सामािको पररमाण उल्िेख गिे  

(५) खचय िएको सामािको पररमाण उल्िेख गिे  

(६) बाँकीसामािको पररमाण उल्िेख गिे  

(७) अन्य कुिैकुरा िए उल्िेख गिे .  

 

ईकाइमा गोटा, थाि, िजयि आलि उल्िेख गिे . 

 

 

 

फा. नं. ८ 

मावसक आम्दानी खचयको ववविण खाता 

लवद्याियको िामाः 

ठेगािा :   वषय :  मलहिा : 
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व्यय आय 

िीषयक िं. िीषयकको िाम वालषयक स्वीकृत रकम

 अलघल्िो मलहिासम्मको खचय रकम यो मलहिाको खचय जम्मा 

व्यय रकम िीषयक िं. िीषयककोेे िाम वालषयक 

स्वीकृत रकम अलघल्िो मलहिासम्मको आय रकम यो मलहिाको 

आय जम्मा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७ (८)

 (९) (१०) (११) (१२) 

       

    

जम्मा       

    

बाँकी रकमाः– 

िगिाः– 

बैंकाः– 
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रिव्य :  

(१) फा. िं. १को व्ययको िीषयक िं. उल्िेख गिे   

(२) फा. िं. १को व्ययको िीषयकको िाम उल्िेख गिे  

(३) फा. िं. १ को वालषयक स्वीकृत व्यय रकम उल्िेख गिे  

(४) गएको मलहिासम्मको सम्बलन्धत िीषयकको खचय रकम 

उल्िेख गिे  

(५) यो मलहिाको सम्बलन्धत िीषयकह?को खचय रकम उल्िेख 

गिे  

(६) महि िं. ४ र ५ को जम्मा  रकम उल्िेख गिे  

(७) फा िं. १ को आयको िीषयक िं. उल्िेख गिे  

(८) फा. िं. १ को आयको िीषयक िाम उल्िेख गिे  

(९) फा िं. १ को वालषयक स्वीकृत आय रकम उल्िेख गिे  
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(१०) अलघल्िो मलहिासम्मको सम्बलन्धत िीषयकको आय रकम 

उल्िेख गिे  

(११) महि िं.१० र ११ को जम्मा रकम उल्िेख गिे . 

(१२)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्िेख 

गिे . 

 

वश. म. फा. नं. ९ 

शुल्क दताय वकताब खाता 

 

लवद्याियको िाम  

ठेगािा 

कक्षा :                      वषय :                 मलहिा : 

रो.िं. लवद्याथीको िाम, थर वैिाख जेष्ठ असार साउि

 िार्र आलिि कालतयक मंलसर पौष माघ

 फागुि चैत्र 
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जम्मा  

 

फा. नं. १० 

वासलात खाता 

लवद्याियको िाम : 

वषय....................... को आलखरी लिि......................सम्मको 

िालयत्व रकम सम्पलत्त रकम 

१ २ ३ ४ 

प्रधािाध्यापक  िेखापाि िेखापरीक्षक 

रिव्याः 

(१) लवद्याियको िालयत्व लववरणहरू उल्िेख गिे, 

(२) िालयत्व रकम उल्िेख गिे, 

(३) लवद्याियको चािू अचि सम्पलत्तको लववरण उल्िेख गिर ्
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(४) सम्पलत्तको रकम उल्िेख गिे । 

 

 

  

 

 

 

                                                  आज्ञाि े

      प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत  

 

 


