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स्थाऩना हजने ववद्यारमको व्मवस्थाऩकीम सजधाय गन ु  सभमानजकूरको सीऩ  प्रववलध सवहत िैशऺक 
ववकास गन ुवारछनीम बएकोरे भालरकाजजनु गाउॉऩालरकाको प्रिासकीम कामवुवलध (लनमलभत गने) ऐन 
२०७४ को दपा ३ को उऩदपा १ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी भालरकाजजनु गाउॉऩालरकाको 
लभलत २०७७/०३/१० को गाउॉसबा फैठकरे मो गाउॉ शिऺा लनमभावरी, २०७७ स्वीकृत गयी जायी 
गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायशभबक 

सॊशऺप्त नाभ य ऩरयबाषा 
१.सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब   

(१) मो लनमभावरीको नाभ “भालरकाजजनु गाउॉऩालरका शिऺा लनमभावरी, २०७७” यहेकोछ ।  

(२) मो लनमभावरी भालरकाजजनु गाउॉऩालरका ऺेि बय रागज हजनेछ । 

(३) मो लनमभावरी त जरुरत प्रायभब हजनेछ । 

२.   ऩरयबाषा : 
 ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथ ुनरागेभा मस लनमभावरीभा– 

(क) “ऐन” बन्नारे शिऺा ऐन २०२८ राई सभझनज ऩछु ।  

(ख) “कामऩुालरका” बन्नारे भालरकाजजनु गाउॉऩालरको कामऩुालरकाराई सभझनज ऩछु ।    

(ग) “कोष” बन्नारे लनमभ ८५ वभोशजभको ववद्यारम सॊचारनका रालग खडा गरयएको सॊशचत कोषराई 
सभझनज ऩछु।  

(घ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे नेऩारको सॊववधान २०७२ फभोशजभ गठन बएको भालरकाजजनु गाउॉऩालरका 
सभझनज ऩछु । 

(ङ) “धालभकु ववद्यारम” बन्नारे ऩयभऩयागत रुऩभा चलरआएका गोरऩा वा गजभवा, गजरुकज र, आश्रभ, 

भदयसा जस्ता धालभकु ववद्यारमहरुराई जनाउॉदछ । 

(च) “ऩरयवाय” बन्नारे शिऺक वा कभचुायीसॉग एकासगोरभा फस्ने तथा लनज आपैं रे ऩारनऩोषण गनजु 
ऩने ऩलत, ऩत्नी, छोया, अवववावहता छोयी, धभऩु जि अवववावहता धभऩु जिी, फाफज, आभा वा सौतेनी आभा 
सभझनज ऩछु य सो िब्दरे ऩ जरुष शिऺक वा कभचुायीको हकभा लनजको फाजे, फज्मै तथा भवहरा 
शिऺक वा कभचुायीको हकभा लनजको सासू, ससजयाराई सभेत जनाउॉछ । 
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(छ) “ऩयीऺा सलभलत” बन्नारे लनमभ ३४ फभोशजभ गठन हजने ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरवम सलभलतराई 
सभझनज ऩछु । 

(झ) “ऩाठ्यक्रभ ववकास केरर” बन्नारे सॊघीम ऐन वभोशजभ ऩाठ्यक्रभ लनभाुणको रालग शजभभेवाय 
लनकामराई सभझनज ऩदुछ । 

(ञ) “प्रधानाध्माऩक” बन्नारे लनमभ ५० फभोशजभ लनमजक्त ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक सभझनज ऩछु । 

(ट) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सभझनज ऩछु । 

(ठ) “प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे भालरकाजजनु गाउॉऩालरकाको प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत राई 
सभझनज ऩछु । 

(ड) “प्रायशभबक फार शिऺा केरर” बन्नारे चाय वष ु उभेय ऩूया बई ऩाॉच फष ु उभेय ऩूया नगयेका 
फारफालरकाको रालग लनमभ ३८ फभोशजभ खोलरएको प्रायशभबक फार शिऺा केरर, नसयुी, केजी, 
भरटेसयी आदद सभझनज ऩछु ।  

(ढ) “व्मवस्थाऩन सलभलत” बन्नारे लनमभ २६ फभोशजभ गठन हजने ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत सभझनज 
ऩछु । 

(ण) “भरिारम” बन्नारे नेऩार सयकाय, शिऺा भरिारम सभझनज ऩछु ।  

(त) “शिऺा अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको अलधकृत स्तयको शिऺा िाखा प्रभजख वा सो प्रभजखको 
काभकाज गन ुतोवकएको अलधकृत कभचुायीराई सभझनज ऩछु । 

(थ) “शिऺा िाखा” बन्नारे गाउॉऩालरकाभा यहेको शिऺा हेने शिऺा¸ मजवा तथा खेरकज द िाखाराई 
सभझनज ऩछु ।  

(द) “शिऺक वकताफखाना” बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून वभोशजभ गठन बएको शिऺक वकताफखाना 
सभझनज ऩछु । 

(ध) “शिऺक सेवा आमोग” बन्नारे सॊघीम कानून वभोशजभ गठन बएको शिऺकहरुको लनमजशक्त 
लसपारयस आदद गने आमोग सभझनज ऩछु ।  

(न) “शिऺा सलभलत” बन्नारे स्थानीम तहको कामऩुालरकाको कज नै सदस्मरे नेततृ्व गयेको स्थानीम 
तहको सबारे गठन गयेको लनमभ २४ अनजसायको शिऺा सभफरधी सलभलत सभझनज ऩछु ।  

(ऩ) “िजल्क” बन्नारे ववद्यारमरे लनमभ फभोशजभ ववद्याथॉसॉग लरन ऩाउने िजल्क सभझनज ऩछु ।  

(प) “िैशऺक गजठी” बन्नारे ववद्यारम सञ्चारन गनकुो रालग कज नै व्मशक्तरे नापा नलरने उद्देश्मरे 
स्थाऩना गयेको सावजुलनक वा लनजी गजठी सभझनज ऩछु । 
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(फ) “िैशऺक सि” बन्नारे ववद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने वावषकु अवलध सभझनज ऩछु ।  

(ब) “सभजदामद्वाया सञ्चालरत ववद्यारम” बन्नारे लनमभ ५ फभोशजभ स्वीकृलत प्राप्त गयी स्थानीम तह वा 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे व्मवस्थाऩन शजभभा लरएको साभजदावमक ववद्यारम सभझनज ऩछु ।  

(भ) “साभजदावमक लसकाइ केरर” बन्नारे सभजदाम स्तयभा सञ्चारन गरयने आजीवन लसकाई, अध्ममन 
अनजसरधान य सीऩ लसकाई रगामतका काभ गने केररराई सभझनज ऩछु । 

(म) “सॊघीम शिऺा ऐन” बन्नारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराई सभझनज ऩछु ।  

(य) “सॊस्थागत ववद्यारम” बन्नारे लनजी रगानीभा सॊचारन गने गयी लनमभ ५ फभोशजभ अनजभती ऩाई 
स्थावऩत ववद्यारमराई सभझनज ऩछु । 

(र) " ववद्यारम कभचुायी" बन्नारे शिऺक फाहेकका अरम कभचुायीहरुराई सभझनज ऩदुछ ।  

(व) “सहामक प्रधानाध्माऩक” बन्नारे लनमभ ५२ फभोशजभ वव.व्म.स. रे लनमजक्त गयेका ववद्यारम 
सञ्चारन कामभुा प्रधानाध्माऩकराई सहमोग गन ुलनमजक्त गयेको शिऺकराई सभझनज ऩदुछ ।  

(ि) “स्वमॊ सेवक शिऺण सहमोगी” बन्नारे गाउॉऩालरकारे लनशित अवलधका रालग लनशित अनजदानभा 
लनमजक्त गयेका शिऺण सहजकताुराई सभझनज ऩदुछ ।  

(ष) “शिऺक” बन्नारे ववद्यारमको अध्माऩक सभझनज ऩदुछ ।   

 

ऩरयच्छेद २ 

ववद्यारम खोल्ने अनजभलत वा स्वीकृलत सभफरधी व्मवस्था 
३. ववद्यारम खोल्ने अनजभलतको रालग लनवेदन ददनज ऩने : 
 (१) कसैरे ववद्यारम खोल्न चाहेभा वडा सलभलतको लसपारयस लरई िैशऺक सि सजरु हजन ज बरदा 

कभतीभा ३ भवहना अगावै अनजसूची १ फभोशजभको ढाॉचाभा गाउॉ कामऩुालरकाको कामाुरमभा 
लनवेदन ददनज ऩनेछ ।  

४. ववद्यारम खोल्नको रालग ऩूया गनज ुऩने ऩूवाधुाय् ववद्यारम खोल्नको रालग अनजसूची २ फभोशजभको 
ऩूवाुधाय ऩूया गयेको हजन ज ऩनेछ ।  

५. ववद्यारम खोल्न अनजभलत ददने : 
  (१) लनमभ ३ फभोशजभ ववद्यारम खोल्ने अनजभलतको रालग लनवेदन ऩयेभा अलधकृत स्तयको शिऺा 

िाखा प्रभजखरे लनवेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु य स्थरगत जाॉचफजझ गनेछ । त्मसयी जाॉचफजझ 
गदाु प्रस्ताववत ववद्यारमको रालग लनमभ ४ फभोशजभको ऩूवाुधाय ऩूया बएको देशखएभा िैशऺक 
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सि सजरु हजन जबरदा कभतीभा दजई भवहना अगावै आफ्नो याम सवहतको प्रलतवेदन शिऺा िाखा 
प्रभजखरे शिऺा सलभलतको वैठकभा ऩेि गनजऩुनेछ । मस्तो प्रलतवेदनभा अनजभलत भाग गरयएको 
ववद्यारम साभजदावमक वा सॊस्थागत कज न स्वरुऩभा सॊचारन गने अनजभलत भाग गरयएको हो सो का 
सभफरधभा एवकन उल्रेख हजन ज ऩने छ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ गाउॉ शिऺा सलभलतको वैठकफाट अनजभलत ददने लसपारयसको लनणुम 
बएभा कामऩुालरका सभऺ ऩठाउनज ऩनेछ । मसयी प्राप्त लसपारयसको आधायभा कामऩुालरकारे 
लनणमु गयी अनजभोदनका रालग गाउॉसबाभा ऩेि गनज ुऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) अनजसाय कामऩुालरकाराई लसपारयस उऩमजक्त रागेभा ववद्यारम खोल्न अनजभलत 
ददन सक्नेछ। कामऩुालरकाको लनणमु फभोशजभ अलधकृत स्तयको शिऺा िाखा प्रभजखरे अनजसूची 
३ फभोशजभको ढाॉचाभा अनजभलत ददनेछ । अलधकृत स्तयको शिऺा िाखा प्रभजख नबएभा प्रभजख 
प्रिासकीम अलधकृतरे अनजसूची ३ फभोशजभको ढाॉचाभा अनजभलत ददनेछ । 

(४) मसयी अनजभलत ददॊदा िैशऺकसि सजरु हजन जबरदा ३० ददन अगावै अनजभलत ददनजऩनेछ ।  

 (५) उऩलनमभ (२) वभोशजभ शिऺा सलभलतरे ववद्यारम खोल्ने अनजभलतको लसपारयि गने लनणमु गदाु 
ववद्यारम नक्साङकन, स्कज र जोलनङ्ग गाउॉ य गाउॉ शिऺा सलभलतरे लनधाुयण गयेको गाउॉऩालरका य 
वडाको रालग ववद्यारमको अलधकतभ सॊख्माको अधीनभा यही ददनज ऩनेछ ।  

(६) कसैरे ऐन तथा मस लनमभावरी ववऩयीत अनजभलत ददएको वा प्राप्त गयेको ऩाइएभा 
गाउॉकामऩुालरकारे छानववन गयी त्मसयी अनजभलत प्राप्त ववद्यारमको अनजभलत जजनसजकै फखत यद्द 
गनेछ य त्मस्तो अनजभलत ददनका रालग लसपारयस गने य अनजभलत प्रदान गने ऩदालधकायी तथा 
कभचुायीराई प्रचलरत कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ । 

 

 

६. ववद्यारमरे ऩारना गनज ुऩने ित ुतथा फरदेज : 
 ववद्यारमरे ऩारन गनज ुऩने ित ुतथा फरदेजहरू देहाम फभोशजभ हजनेछन ् 

(क)नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩजस्तक रागू गनज ुऩने।  

(ख)शिऺा सलभलतको स्वीकृलत नलरई थऩ ऩाठ्यऩजस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोग गन ुनहजने।  

(ग) याविमता प्रलत आॉच आउने ऩाठ्यसाभग्री बएको ऩाठ्यऩजस्तक अध्माऩन गनु, गयाउन नहजने।  

(घ) ववद्यारमभा वारभैिी, अऩाङ्गताभैिी तथा रैवङ्गकभैिी फातावयण सजृना गने। 
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(ङ) अलबबावकको वावषकु बेरा गयाई ववद्यारमको आम व्मम, िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी िैशऺक 
सिको कामकु्रभको जानकायी गयाउनज ऩने । 

(च) मस लनमभावरी फभोशजभ आम व्ममको रेखा याख्नज ऩने।  

(छ) ववद्यारमरे गयेको रगानीको अलबरेख याख्नज ऩने। 

(ज) ववद्यारमभा नेऩारको याविम एकता, सावबुौलभकता, जातीम, ऺेिीम, बावषक, रैवङ्गक, साभाशजक 
तथा  धालभकु सवहष्णजताभा खरर ऩाने कज नै ऩलन वक्रमाकराऩ हजन नददने।  

(झ) साभजदावमक ववद्यारमभा गाउॉ कामऩुालरकारे तोकेको सॊख्माको अलधनभा यही शिऺक सेवा 
आमोगको लसपारयस अनजसाय शिऺक लनमजशक्त गनज ुऩनेछ। 

(ञ) ववद्यारमभा लनमलभत रुऩभा ऩरयमोजना काम,ु साभाशजक सेवा, अलतरयक्त वक्रमाकराऩ, तथा अरम 
कामकु्रभ सञ्चारन गनजऩुने। 

(ट) ववद्यारम तथा छािावासभा स्वस्थकय, सत्म, लनष्ठा य नैलतक चरयि लनभाुण, उद्यभशिरता प्रवधन, 

सभाशजक सद्भाव प्रवद्धन ु तथा साभाशजक ववकृलत (वारवववाह, लनयऺयता, छाउऩडी, दहेज, 

फोक्सावोक्सी, छजवाछजत, जालतगत उचनीचता, छोयी भालथको ववबेद आदद) उरभजरन को वातावयण 
कामभ गन ु स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी स्वीकृलतको रालग प्रस्त जत गने य कामाुरवमनको 
आवश्मक व्मवस्था लभराउने।  

(ठ) आवासीम ववद्यारमभा शिऺा सलभलतरे लनधाुयण गये फभोशजभ ववद्याथॉको रालग खाना तथा ऩौविक 
आहायको गजणस्तय कामभ गनज ुऩने।  

(ड) गाउॉ सबारे ऩारयत गयेको कानून तथा िैशऺक नीलतको अलधनभा यही काभ गनजऩुने छ। 

(ढ) मस लनमभावरी फभोशजभ ऩूया गनज ु ऩने ऩूवाुधायहरू कामभ याख्नज ऩने य ववद्याथॉ सॊख्माका 
आधायभा ऩूवाुधायको ववस्ताय तथा स्तय ववृद्ध गनजऩुने।   

(ण) भरिारम वा शिऺा िाखारे लनधाुयण गयेको ढाॉचाभा ववद्यारमरे िैशऺक तथ्माङ्क तमाय गयी 
िैशऺक सि सवकएको १५ ददन लबि शिऺा िाखाभा ऩठाउनज ऩने।   

(त) ववद्यारमरे ववद्याथॉको रालग प्रमोग गने सवायी साधन प्रचलरत कानून फभोशजभको भाऩदण्ड 
अनजरुऩ ऩयीऺण गरयएको हजन ज ऩने। 

(थ) तोवकएको भाऩदण्ड अनजरुऩ ववद्यारमको बवन तथा कऺाकोठा सपा तथा सजयशऺत याख्नज ऩने।  

(द) प्रत्मेक वष ुववद्यारमको आलथकु तथा साभाशजक ऩयीऺण गयाई त्मसको प्रलतवेदन शिऺा िाखाभा 
ऩठाउनज ऩनेछ ।  
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७. ववद्यारम खोल्न स्वीकृलत प्रदान गने : 
 (१) लनमभ ५ को उऩलनमभ (३) फभोशजभ अनजभलत प्राप्त आधायबूत तथा भाध्मलभक ववद्यारमरे 

स्वीकृलतको रालग अनजसूची–४ फभोशजभको ढाॉचाभा गाउॉकामऩुालरका सभऺ लनवेदन ददनज ऩनेछ 
।   

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएभा शिऺा िाखाभापुत त्मस्तो ववद्यारमको जाॉचफजझ 
गयी वा गयाई त्मसको प्रलतवेदन ऩेि गन ुरगाउनज ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफजझ प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ लनमभ ६ फभोशजभको ित ुतथा फरदेज 
ऩूया गयेको देशखएभा शिऺा सलभलतको लनणमुको आधायभा अनजसूची–५ फभोशजभको ढाॉचाभा 
कामऩुालरकारे आफ्नो लनणमु प्रदान गयी अनजभोदनका रालग गाउॉ सबा सभऺ ऩेि गनज ुऩनेछ । 
मसयी प्राप्त लसपायीस सबाफाट अनजभोदन हजने गयी शिऺा िाखारे लनमभ ६ फभोशजभको ित ु
तथा फरदेजको अलधनभा यही त्मस्तो ववद्यारमराई अनजसूची–५ फभोशजभको ढाॉचाभा स्वीकृलत 
प्रदान गनेछ ।     

८. भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारमको अनजभलत तथा स्वीकृलत सभफरधी व्मवस्था : 
 (१) मस लनमभावरीभा अरमि जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन आधायबूत तहसभभ भातबृाषाभा 
शिऺा ददने ववद्यारमको अनजभलत तथा स्वीकृलत सभफरधी प्रवक्रमा लनमभ ७ वभोशजभ हजनेछ । मसका 
रालग एकर बाषाबाषी ववद्यारमभा भातबृाषाभा  शिऺा ददने, द्वीबाषी ववद्यारमभा दजवै बाषाभा शिऺा 
ददने य वहजबाषी ववद्यारमभा बावषक स्थानारतयणको नीलत अऩनाई वारवालरकाहरुराई उनीहरुको 
भातबृाषाफाट नेऩारी वा अॊग्रजेी बाषाभा सहज रुऩभा ददने व्मवस्था गरयने छ । एकर वा द्वीबाषी 
ववद्यारमका अलबबावकरे चाहेभा त्महाॉ ऩलन  बावषक स्थानारतयणको नीलत अऩनाइने छ . सफै खारे 
बाषाबाषीराई एकअकाुको बाषा, लरवऩ तथा सॊस्कृलत लसक्न एवॊ लसकाउन प्रोत्सावहत गरयने छ। 

(२) मस लनमभावरीभा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन आधायबूत तह बरदा भालथ भातबृाषाभा 
शिऺा ददने ववद्यारमको अनजभलत तथा स्वीकृलत सभफरधी प्रवक्रमा य भाऩदण्ड सॊघीम शिऺा 
भरिारमरे लनधाुयण गये फभोशजभ हजनेछ ।  

९. भजनापा नलरने ववद्यारम सञ्चारन सभफरधी व्मवस्था् 
 (१)  सघीम कानूनको भाऩदण्ड फभोशजभ गजरुकज र, आश्रभ, भदयसा, गजभफा वा गोरऩा सभेतका 

साभाशजक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे ववद्यारम सञ्चारन गन ु लनवेदन ददने रगामत 
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त्मस्तो ववद्यारमको अनजभलत, स्वीकृलत य कऺा थऩ सभफरधी व्मवस्था लनमभ ३, ५, ७ य २० भा 
उल्रेख बए फभोशजभ हजनेछ ।  

(२) मस लनमभावरीभा अरमि जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन उऩलनमभ (१) फभोशजभ ववद्यारम 
सञ्चारन गन ुऩूया गनज ुऩने ऩूवाुधाय अनजसूची–६ भा उल्रेख बए फभोशजभ हजनेछ । 

(३) गजरुकज र, आश्रभ, भदयसा, गजभफा वा गोरऩा सभेतका साभाशजक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी 
सॊस्थारे सञ्चारन गने शिऺा सभफरधी नीलत, ऩाठ्यक्रभ, त्मस्ता सॊस्थाराई ददने अनजदान तथा 
सभरवम सभफरधी व्मवस्था भरिारमरे लनधाुयण गये फभोशजभ हजनेछ । 

१०. कभऩनी ऐन अरतगतु सञ्चालरत ववद्यारमराई िैशऺक गजठी अरतगतु सञ्चारन गने सभफरधी 
व्मवस्था् 

 (१) कभऩनी अरतगतु सञ्चारन बएको कज नै ववद्यारम िैशऺक गजठी अरतगतु सञ्चारन गन ुचाहनेरे 
सोको अनजभलतको रालग अनजसूची–७ फभोशजभको ढाॉचाभा कामऩुालरका सभऺ लनवेदन ददनज ऩनेछ 
।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएभा स्थानीम शिऺा अलधकृत वा लनयीऺक द्वाया त्मस्तो 
ववद्यारमको जाॉचफजझ गयाई त्मसको प्रलतवेदन ऩेि गन ुरगाउनज ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ उक्त प्रलतवेदन य लनवदेनसाथ प्राप्त कागजात 
जाॉचफजझ गदाु त्मस्तो ववद्यारमराई िैशऺक गजठी अरतगतु सञ्चारन गन ुभनालसफ देखेभा शिऺा 
सलभलतको लसपारयस साथ कामऩुालरकाभा ऩेि गनज ुऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त लसपारयस जाॉचफजझ गदाु उऩमजक्त देशखएभा कामऩुालरकारे त्मस्तो 
ववद्यारमराई िैशऺक गजठी अरतगतु सञ्चारन गन ु अनजसूशच (८) फभोशजभको ढाॉचाभा अनजभलत 
ददनेछ । 

११. ववदेिी शिऺण सॊस्थासॉग सभफरधन गयी ववद्यारम खोल्ने अनजभलत वा स्वीकृलत नेऩार सयकायको 
ऩूव ुस्वीकृलत नलरई  ददन सवकने छैन । 

१२.  मस अशघ दता ुबएका ववद्यारम सभवशरध व्मवस्था : 
 (१) भालथ जेसजकै उल्रेख बए ऩलन मस अशघ लनमभानजसाय दताु य सॊचारनभा यहेका ववद्यारमहरु 

मसै लनमभावरी वभोशजभ सॊचारन बएका भालननेछन ्।  

१३.धयौटी याख्नज ऩने्  
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 ववद्यारम खोल्ने अनजभलत लरदा ववद्यारम सञ्चारनको सजयऺण फाऩत देहाम फभोशजभको यकभ 
धयौटीको रूऩभा याख्नज ऩनेछ : 

सॊस्थागत ववद्यारम : 
(क) भाध्मलभक ववद्यारमको रालग ऩाॉच राख रूऩैमाॉ।  

(ख) आधायबूत ववद्यारम (कऺा ६–८) को रालग दजई राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ।   

(ग) आधायबूत ववद्यारम (कऺा १–५) को रालग एक राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ । 

साभजदावमक ववद्यारम : 
(क)आधायबूत तहका रालग ऩचास हजाय रुऩैमाॉ 
(ख) कऺा (९–१०) का रालग एक राख रूऩैमा। 

(ग) कऺा (११–१२) का रालग चाय राख रूऩैमाॉ । तय,  

(१) लनमभ ९ फभोशजभ ववद्यारम सञ्चारन गने अनजभलत लरदा धयौटी याख्नज ऩने छैन ।  

(२) लफिेष आवश्मकता बएका ववद्याथॉका रालग वा लसभारतकृत वा अलत ववकट बौलगलरक ऺेिभा 
ववद्यारम खोल्दा कामऩुालरकारे लनधाुयण गयेको भाऩदण्ड फभोशजभ धयौटी छजट ददन सवकनेछ । 

१४. धयौटी यकभ जभभा गरयने : 
(१) ववद्यारमरे लनमभ १३ फभोशजभको धयौटी फाऩतको यकभ गाउॉऩालरकाको लसपारयसभा 

ववद्यारमको धयौटी खाताभा जभभा गनज ुऩनेछ ।  

१५.सावजुलनक िैशऺक गजठी तथा नेऩार सयकायरे अनजदान ददने लनजाभती, सैलनक, नेऩार प्रहयी, 
सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार य िहीद प्रलतष्ठानद्वाया सञ्चालरत ववद्यारमको लनमभनको रालग सॊघीम शिऺा 
भरिारमरे जायी गयेको कामवुवलध अनजसाय हजनेछ । 

 

 

१६. ववद्यारम गाभ्न/सभामोजन गन ुसवकने : 
(१) देहामको अवस्थाभा दजई वा दजईबरदा फढी ववद्यारमराई एक आऩसभा गाभ्न/सभामोजन गयी 

एउटा ववद्यारम कामभ गन ुसवकनेछ : 
(क) अलधकाॊि कऺाभा तोवकएको भाऩदण्ड बरदा दि प्रलतित कभ ववद्याथॉ सॊख्मा बएको ।  

(ख) दजई वा सोबरदा फढी ववद्यारमको ऩरयसय एक आऩसभा जोलडएको । 
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(ग) दजई वा सो बरदा फढी ववद्यारमका व्मवस्थाऩन सलभलतरे ववद्यारम गाभ्न/सभामोजन गन ुसॊमजक्त 
लनवेदन ददएको । 

(घ) गाउॉ शिऺा सलभलतरे अनजगभन गयी ववद्यारम गाभ्न/सभामोजन गन ुउऩमजक्त यहेको बन्ने प्रलतवेदन 
गाउॉ कामऩुालरका सभऺ ऩेि गयेको अवस्थाभा । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आधायभा ववद्यारमहरु गाभ्न/सभामोजन गने लनणमु गदाु 
कामऩुालरकारे त्मस्ता ववद्यारमको रालग आवश्मक शिऺक तथा कभचुायीको दयफरदी मवकन 
गयी फढी हजन आएको शिऺक तथा कभचुायीको व्मवस्थाऩनको ववषमभा सभेत लनणमु गनज ुऩनेछ 
। 

(३) मस लनमभावरीभा उल्रेखीत ववद्यारम गाभ्न/सभामोजन सभवरधी व्मवस्थाराई कामाुरवमन गनु 
कामऩुालरकारे शिऺा सलभलतको लसपारयसभा कामवुवधी फनाई रागू गन ु सक्नेछ । मसयी 
सभामोजन बएय खारी बएको वा फरद बएको ववद्यारमभा साभजदावमक प्रमोजनका रालग 
ऩ जस्तकारम, भमजशजमभ, सॊवाद स्थर, वा सीऩ ववकास केरर, साभजदावमक केरर, साभजदावमक अध्ममन 
केरर, फारशिऺा केरर, साभजदावमक स्वास्थ्म केरर जस्ता सॊस्था फनाउन सवकने छ ।  

१७. सभामोजन बएका वा फरद गरयएका ववद्यारमको सभऩत्तीको व्मवस्थाऩन : 
 (१) लनमभ १६ फभोशजभ ववद्यारम सभामोजन बएभा सभामोजन हजने ववद्यारमभा यहेको चर अचर 

सभऩशत्त, पलनचुय, ऩाठ्यऩजस्तक, ऩाठ्यसाभग्री रगामतका अरम िैशऺक साभग्री सभामोजन बएको 
ववद्यारमको नाभभा नाभसायी गयी वा शजरसी दाशखरा गयी आभदानी फाॉधी अलबरेख याख्नज ऩनेछ 
। 

१८.ववद्यारमको तह वा कऺा घटाउन सवकने : 
 कज नै ववद्यारमको सभफरधभा लनमभ १६ य १७ को अवस्था ववद्यभान यहेको बए ताऩलन ववद्यारम 

गाभ्न/सभामोजन गने आधाय औशचत्मऩूण ुनदेशखएभा शिऺा िाखाको लसपारयसभा कामाुऩालरकारे 
त्मस्तो ववद्यारमको भालथल्रो तह वा कऺा घटाउन सक्नेछ । 

१९.ववद्यारमको कऺा थऩ गन ुसवकने : 
 (१) कज नै ववद्यारमरे कऺा थऩ गन ुचाहेभा िैशऺकसि सजरु हजन जबरदा कभतीभा दजई भवहना अगावै 

गाउॉकामऩुालरका सभऺ लनवेदन ददनज ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा गाउॉऩालरकारे थऩ हजने कऺाको रालग लनमभ ४ 
फभोशजभको ऩूवाुधाय ऩूया बए वा नबएको सभफरधभा आवश्मक जाॉचफजझ गन ु शिऺा िाखाभा 
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ऩठाइददनेछ । शिऺा िाखारे स्थरगत जाॉचफजझ गदाु ऩूवाुधाय ऩूया गयेको देशखएभा लनणमुको 
लनलभत्त शिऺा सलभलतभा ऩेि गयी सलभलतको लसपारयि अनजसाय गाउॉ वा गाउॉ कामऩुालरकारे 
िैशऺकसि सजरु हजन ज अगावै कऺा थऩ गन ुअनजभलत ददन सक्नेछ ।   

(३) उऩलनमभ (२) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन प्राववलधक शिऺा प्रदान गने वाहेक अरम 
ववद्यारमको कऺा एघाय य फाह्रको कऺा थऩ य ववषम थऩ गने अनजभलत सॊघीम शिऺा 
भरिारमफाट स्वीकृत भाऩदण्डका आधायभा गाउॉ कामऩुालरकारे ददनेछ । 

  

ऩरयच्छेद ३ 

गाउॉ कामऩुालरका, प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत, शिऺा अलधकृत काभ, कतवु्म य अलधकाय 
२०. गाउॉ कामऩुालरकाको काभ, कतवु्म य अलधकाय : 
१) मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य अलधकायका अलतरयक्त गाउॉकामऩुालरकाको 

काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ : 
(क) िैशऺक मोजना तथा कामकु्रभ कामाुरवमन गन ु शिऺा सलभलत, अध्मऺ प्रभजख प्रिासकीम 

अलधकृत तथा स्थानीम शिऺा अलधकृतराई आवश्मक लनदेिन ददने । 

(ख) िैशऺक नीलत, मोजना य कानून लनभाुण य कामाुरवमन गन ुआवश्मकताअनजसाय सलभलत, उऩसलभलत 
वा कामटुोरी गठन गने। 

(ग) शिऺक सरुवाको भाऩदण्ड फनाई गाउॉऩालरकाको तहभा एकरुऩता यहने गयी शिऺक ववद्याथॉ 
अनजऩात लभराउने, गजणस्तय कामभगने, आचाय सॊवहता फनाई रागज गने।    

(घ) शिऺक तथा कभचुायीहरूको प्रिासन, व्मवस्थाऩन तथा िैशऺक ववकाससभफरधी काम ु मोजना 
स्वीकृत गने य कामाुरवमन गन ुलनदेिन ददने । 

(ङ) प्रदेि तथा सॊघको कानजन वभोशजभ हजने शिऺासभफरधी ववषमहरुको कामाुरवमन गन ु शिऺा 
सलभलतराई लनदेिन ददने । 

(च) प्रत्मेक ६ भवहनाभा गाउॉऩालरका लबिका सफै वकलसभका ववद्यारमहरुको अनजगभन तथा भूल्माङ्कन 
गयी गयाई अऩेशऺत गजणस्तय कामभ गने । 

(छ) ववद्यारमभा आलथकु व्मवस्था ऩायदिॉ तथा सजलनशित गन ुवस्त जगत आधाय तथा भाऩदण्ड फनाई 
रागू गने, गयाउने। 

(ज) मस लनमभावरीको ऩरयलधलबि आवश्मक ऺेिहरुको भाऩदण्ड वनाउने ।  
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(झ) शिऺाराई व्मवहारयक, उद्यभशिर य योजगाय उरभजख फनाउने नीलत अवरभफन गने । 

(ञ) शिऺासभफरधी कानून लनभाुण गयी गाउॉ सबाभा ऩेस गने । 

(ट) ववलबन्न सभजदाम तथा सभप्रदामसॉग सभफशरधत याविम सावजुलनक चाडऩवकुा ववदाहरुराई मस 
गाउॉ ऺेिसॉग सभफशरधत चाडऩवभुा खच ुगने गयी िैशऺक क्मारेरडय लनभाुण गयी कामाुरवमन 
गयाउॉने ।  

(ठ) ववद्यारमहरुभा वविेष आलथकु प्माकेज उऩरब्ध गयाई बौलतक व्मवस्थाऩन तथा शिऺण 
कामरुाई व्मवशस्थत फनाउने नीलत अवरभफन गने। 

(ड) गशणत, ववऻान, अॊग्रजेी, रेखा जस्ता ववषमहरुभा अलतरयक्त कऺा सञ्चारन गन ु ववद्यारमहरुराई 
थऩ आलथकु अनजदान उऩरब्ध गयाउॉने।  

(ढ) प्रत्मेक ववद्यारमहरुभा मोग्मता ऩ जगेका स्थामी प्रधानाध्माऩकहरुको व्मवस्था गयी वविेष आलथकु 
सजववधा प्रदान गयी अलधकाय सभऩन्न फनाउने नीलत अवरभफन गने। 

(ण) प्रधानाध्माऩक, शिऺक तथा कभुचायीहरुको भूल्माङ्कनका लनशित सूचकहरु ववकास गयी उत्कृि 
कामकुज िरराई ऩजयस्कृत गने य ऩेिा प्रलत उत्तयदामी नहजने राई सजग तथा दशण्डत गने व्मवस्था 
लभराउने ।   

(त) लनशित सजचकाङ्कका आधायभा उत्कृि ववद्यारम छनौट गयी ऩ जरुस्कृत गने य त्मस्ता ववद्यारमको 
ववकासका रालग थऩ अनजदान ददने व्मवस्था लभराउने।  

(थ) एक ऩजयस्काय कोष स्थाऩना गयी गाउॉऩालरका लबिका उत्कृि ववद्याथॉहरुराई ऩजयस्कृत गने य 
शिऺा आजनुभा थऩ याहत ददने नीलत अवरभफन गने।  

(द) ववद्यारमहरुभा प्राववलधक शिऺाका कामकु्रभ सञ्चारन गयी शिऺाराई व्मवसावमक य 
योजगायीभजरक फनाउने नीलत अवरभफन गने।  

 (ध) ववद्यारमको बौलतक तथा िैशऺक व्मवस्थाऩनभा उत्कृि मोगदान गनु सपर वव.व्म.स.राई 
छनौट गयी ऩ जयस्कृत तथा सभभान गने व्मवस्था लभराउॉने। 

(न) ववऩन्न वगकुा जेहरदाय ववद्याथॉहरुराई शिऺा आजनुभा वविेष याहत ददने व्मवस्था लभराउॉने। 

(२) उऩलनमभ (१) भा जजन सजकै कज या रेशखएताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमका हकभा त्मस्ता ववद्यारमरे 
ऩारना गनज ु ऩने भाऩदण्ड, गजणस्तय, िजल्क प्रावधान, ववऩन्न तथा लसभारतकृत वगकुा छाि 
छािाराई ददईने छािफशृत्तका आधाय य प्रलतित, शिऺक तथा कभचुारयहरुको सेवा, ित ु एवॊ 
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ऩारयश्रलभक जस्ता ववषमभा लनणमु गदाु सॊस्थागत ववद्यारमहरुको सॊगठनको सभेत सहबालगता एवॊ 
याम ऩयाभि ुलरई लनणमु गनजऩुनेछ । 

२१.  प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कतवु्म य अलधकाय् 
        ऐन तथा मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य  अलधकायका अलतरयक्त 

प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ् 
(क) शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गन ु गाउॉऩालरकाको सभग्र िैशऺक नीलत, मोजना, 

कामकु्रभको कामाुरवमन एवॊ अनजगभन गने गयाउने।  

(ख) गाउॉ कामसुभऩादन लनमभावरीभा प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतरे गने बनी उल्रेख बएका शिऺा 
सभफशरध काम ुगने। 

(ग) िैशऺक सभरवमकताु तथा सहजकताुको बूलभका लनवाुह गने। 

(घ) कामऩुालरकारे प्रत्मामोजन गयेका शिऺा सभफशरध काम ुगने । 

(ङ) गाउॉको उत्कृि िैशऺक उऩरशव्धका रालग शिऺा अलधकृतसॉग कामसुभऩादन कयाय गने य सो 
उऩरब्धीऩूण ुयहे नयहेको लनयरतय अनजगभन गने । 

(च) ववद्यारमहरुको रेखा ऩयीऺणको व्मवस्था लभराउने । 

(छ) शिऺा सभफरधी कज नै प्रस्ताव गाउॉऩालरकाभा ऩेि गनज ुऩने बए सो गने । 

२२. शिऺा अलधकृतको काभ, कतवु्म य अलधकाय्  
    ऐन तथा मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य अलधकायका अलतरयक्त गाउॉ शिऺा 

अलधकृतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ। 

(क) गाउॉ कामऩुालरकाफाट स्वीकृत िैशऺक कामकु्रभ कामाुरवमन गने गयाउने। 

(ख) शिऺासभफरधी कज नै प्रस्ताव गाउॉऩालरकाभा ऩेि गनज ुऩने बए प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत भापुत 
ऩेि गने । 

(ग) शिऺासभफरधी गाउॉ स्तयीम मोजना वनाई कामऩुालरकाभा स्वीकृलतको रालग ऩेि गने य स्वीकृत 
मोजना कामाुरवमन गने।  

(घ) स्थानीम तहको शिऺाको अवस्था, प्रगलत आदद सभेवटएको शिऺा सभवरधी फजरेवटन तमाय गयी 
प्रत्मेक वषकुो चैि भसारत लबि प्रकाशित गने¸ गन ुरागाउने ।   

(ङ) स्वीकृत अनौऩचारयक शिऺा, वविेष आवश्मकता शिऺा य शिऺाको रालग खाद्य कामकु्रभ 
कामाुरवमन गने गयाउने तथा सो सभफरधी अलबरेख तमाय गने।  
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(च) ववद्याथॉ सॊख्मा घट्न गई पाशजरभा ऩयेका साभजदावमक ववद्यारमका शिऺकराई अको सभजदावमक 
ववद्यारमभा लभरान गन ुशिऺा सलभलतभा लसपारयि गने।  

(छ) स्वीकृत काम ुमोजनाअनजसाय ववद्यारम सञ्चारन बए नबएको सभफरधभा लनमलभत रूऩरे लनयीऺण 
य सजऩयीवेऺण गयी त्मसको प्रलतवेदन तमाय गने।  

(ज) शिऺाको गजणस्तय फढाउनको रालग शिऺक, प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतका 
ऩदालधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक, गोष्ठी वा तालरभको सॊचारन गने।  

(झ) आधायबूत तहको अरत्मभा लरइने ऩयीऺा सञ्चारन गन ुऩयीऺा सॊचारन सलभलतको सॊमोजक बई 
काम ुगने। 

(ञ) ववद्यारमको कऺा ५ तथा ८ को ऩयीऺाको अलबरेख, प्रश्नऩि य उत्तय ऩजशस्तका शझकाई जाॉचफजझ 
गने, ववद्यारमभा शिऺाको गजणस्तय फवृद्ध बए नबएको सभफरधभा भूल्माङ्कन गयी अलबरेख याख्ने 
तथा सो सभफरधभा सजधायका रालग आवश्मक काभ गने। 

(ट) गाउॉऩालरका लबि यहेका कभऩनी ऐन अरतगतु दताु बएका वा सॊस्थागत ववद्यारमहरुको िैशऺक 
काम ुमोजनाको सभरवम य अनजगभन गयी सजधायका रालग सजझाव प्रस्त जत गने।  

(ठ) ऐन तथा मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमहरू सञ्चारन बए नबएको जाॉचफजझ गने तथा 
ववद्यारमभा शिऺाको गजणस्तय फढाउन, सजधाय गन ुवा ववद्यारम फरद गनज ु ऩने नऩने सभफरधभा 
लनयीऺण गयी ववद्यारमको स्तय फढाउनज, सजधाय गनज ु वा ववद्यारम फरद गनजु ऩने बएभा तत ्
सभफरधी कायफाही प्रवक्रमा अगालड फढाउने । 

(ड) लनमजशक्त वा फढजवाको रालग आमोगफाट लसपारयस बई आएका शिऺक वा कभचुायीराई 
ववद्यारमभा लनमजशक्त गने।  

(ढ) साभजदावमक ववद्यारमभा कामयुत शिऺक तथा कभचुायीको सेवा वववयण तथा अरम अलबरेख 
अद्यावलधक गने।   

(ण) शिऺक वा कभचुायीको कामसुभऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मसको वववयण आमोगभा ऩठाउने। 

(त) ववद्यारम य प्रायशभबक फार शिऺा केररको लनयीऺण गने, गयाउने। 

(थ) भाध्मलभक शिऺा उत्तीण ु ऩयीऺा, भाध्मालभक शिऺा ऩयीऺा य आधायबूत तहको अरत्मभा हजने 
ऩयीऺाराई लनमलभत य भमाुददत ढङ्गफाट सञ्चारन गने, गयाउने। 

(द) साभजदावमक ववद्यारमका रालग ववतयण गरयएका दयफरदी िैशऺक सिको सजरुभा लभरान गन ु
शिऺा सलभलतभा लसपारयस गने। 
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(ध) गाउॉऩालरकावाट ववद्यारमराई लनकासा बएको यकभ सदजऩमोग बए नबएको अनजगभन गने। 

(न) ववद्यारमरे स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩजस्तक रागू गये नगयेको सभफरधभा लनयीऺण गने, 

गयाउने। 

(ऩ) ववद्यारमभा रागू गरयएको ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩजस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री सभफरधभा सजधाय गनजऩुने य 
लन्िजल्क ऩाठ्यऩजस्तकको ववतयण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने ववषमभा व्मवस्थाऩन सलभलत 
तथा शिऺकको याम लरई सजझाव ऩठाउने तथा सो सभफरधभा अरम आवश्मक काम ु गने, 

गयाउने,  

(प) रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रलतवेदनको आधायभा देशखएका अलनमलभतता य वेरुजज पर्छ्यौट गनु 
रगाउने, 

(फ) सयकायी तथा गैयसयकायी िैशऺक ऩरयमोजनाहरूको लनयीऺण तथा सभरवम गने,   

(ब) साभजदावमक ववद्यारमका शिऺक तथा कभचुायीको तरफी प्रलतवेदन ऩारयत गयाउने, 

(भ) ववद्यारमको वावषकु िैशऺक कामकु्रभको लनमलभत रूऩभा अनजगभन गयी सो अनजसाय गने, 

गयाउने। 

(म) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गने , गयाउने। 

(य) साभजदावमक ववद्यारमको स्वीकृत, रयक्त दयवरदीभा ऩदऩूलतकुो रालग आमोगभा रेखी ऩठाउने, 

(र) कामऩुालरकाफाट स्वीकृत भाऩदण्डको आधायभा शिऺक सरुवाको तमायी गने। 

(व) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा शिऺकराई ववद्यारम सभम फाहेक वा ववद्यारमको 
लनमलभत ऩठन ऩाठनभा असय नऩने गयी अलतरयक्त सभमभा अरमि काम ुगन ुऩूव ुस्वीकृलत प्रदान 
गने।  

(ि) कामसुभऩादनको आधायभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत, शिऺक अलबबावक सॊघ, प्रधानाध्माऩक, 

शिऺक एवॊ कभचुायीहरुराई ऩजयस्काय तथा दण्डका रालग कामऩुालरका सभऺ लसपारयि गने। 

(ष) लनजी, धालभकु तथा गजठी लफद्यारमको अनजगभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गन ुरगाउने य 
तदनजसाय ऩ जयस्काय य दण्डको रालग कामऩुालरका सभऺ लसपारयि गने । 

(स) गाउॉकामऩुालरका, याविम ऩयीऺा फोड ुय शिऺा सभवशरधत आमोगहरुफाट लनदेशित वा प्रत्मामोशजत 
काम ुगने। 

२३. प्राववलधक सहामकको काभ, कतवु्म य अलधकाय्- 
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  ऐन तथा मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य अलधकायका अलतरयक्त शिऺा 
अलधकृतको भातहत य प्रत्मऺ लनदेिनभा यही प्राववलधक सहामकको काभ, कतवु्म य अलधकाय 
देहाम फभोशजभ हजनेछ : 

(क) लनयीऺण तथा सजऩयीवेऺण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य व्मवस्थाऩन सलभलतसॉग छरपर गयी 
छरपर बएको कज या य लनयीऺण तथा सजऩयीवेऺण सभफरधी व्महोया ववद्यारमको लनयीऺण 
ऩजशस्तकाभा जनाउने तथा जनाउन रगाउने। 

(ख) ववद्यारम लनयीऺण सभफरधी प्रलतवेदन लनभाुण गयी शिऺा अलधकृत सभऺ ऩेि गने,  

(ग) ववद्यारमको ववकासको रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत तथा सयोकावाराहरूसॉग सभऩकु तथा 
आवश्मक सयसल्राह य अरतयवक्रमा गने।  

 (घ) ववद्यारमको िैशऺकस्तय फवृद्ध गन ु प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरूको 
गोष्ठीको सॊमोजन गने, गयाउने। 

(ङ) ऩयीऺा सलभलतको सदस्म सशचव बई ऩयीऺा सलभलतको लनदेिन फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन गने, 

गयाउने।  

 (च) आफ्नो ऺेि लबिका िैशऺक तथ्माङ्क सङ्करन तथा ववश्लेषण गने।  

 (छ) शिऺा अलधकृतरे तोके फभोशजभ थऩ काम ुगने, गयाउने। 

 

ऩरयच्छेद–४ 

गाउॉ ऩालरका शिऺा सलभलतको सॊयचना  काभ, कतवु्म य अलधकाय तथा फैठक सभफरधी कामवुवलध 

२४.शिऺा सलभलतको सॊयचना तथा काम ुसॊचारन ववलध् 
 (१) गाउॉ ऩालरकाभा  देहाम वभोशजभको एक शिऺा सलभलत यहनेछ : 
(क) गाउॉ कामऩुालरकाको अध्मऺ वा लनजरे कामऩुालरका सदस्महरु भध्मे तोकेको व्मशक्त   – 

सॊमोजक 

(ख) प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत     –

सदस्म 

(ग) गाॉउ कामऩुालरकाको लनणमुफाट एकजना दलरत एकजना भवहरा प्रलतलनलधत्व हजने गयी भनोलनत 
३ जना     -
सदस्म 
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 (घ) गाॉउऩालरका शस्थत साभजदावमक ववद्यारमका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेवाट 
गाउॉऩालरकाको शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको १ जना                                                   
– सदस्म  

(ङ) गाउॉऩालरका शिऺक भहासॊघको अध्मऺ वा प्रलतलनध १ जना           – सदस्म 

(च) गाॉउऩालरका शस्थत साभजदावमक तथा सॊस्थागत ववद्यारमभा प्रधानाध्मऩकहरु भध्मेफाट गाउॉ शिऺा 
सलभलतरे भनोलतत गयेको कशभतभा एक जना भवहरा सवहत २ जना       - सदस्म 

(छ) स्थानीम सभाजसेवी, शिऺाप्रभेी भध्मेफाट गाउॉ शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको एक जना      
- सदस्म 

 (ज) गाॉउऩालरका शिऺा िाखा प्रभजख                                – सदस्म-सशचव 

गाॉउऩालरका शिऺा सलभलतभा साभाशजक ववकास सलभलतका सदस्महरुराई अभशरित गन ुसवकने छ । 

(२) शिऺा सलभलतको वैठक प्रत्मेक भवहनाभा कशभतभा एक ऩटक वस्नजऩनेछ । 

(३) शिऺा सलभलतको वैठकबत्ता गाउॉऩालरकाको प्रचलरत कानजन वभोशजभ हजनेछ। 

(४) वैठक सॊचारनको रालग कभतीभा ५० प्रलतित सदस्मको उऩशस्थलत आवश्मक ऩनेछ बने 
वैठकको लनणमु वहजभतको आधायभा हजनेछ । 

(५) कज नै कायणरे गाउॉ कामऩुालरकाभा लनवाुशचत अध्मऺ वा सदस्म नयहेको अवस्थाभा गाउॉ शिऺा 
सलभलतको फैठकको अध्मऺता प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतरे गनेछ ।  

(६) गाउॉ शिऺा सलभलतको काम ुअवलध ३ वषकुो हजनेछ  

(७) वविेष कायणवि मस गाउॉकामऩुालरकारे २ ऩटक ६ भवहनाको दयरे काम ुअवलध थऩ गनु 
सक्नेछ । 

२५. शिऺा सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय : 
 ऐन तथा मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य अलधकायका अलतरयक्त शिऺा 
सलभलतको थऩ काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ : 
(क) शिऺा िाखावाट ऩेि बएको िैशऺक मोजना भालथ छरपर गयी स्वीकृलतको रागी 

कामऩुालरकाभा ऩेि गने। 

(ख) गाउॉऩालरकाभा स्वस्थ िैशऺक वातावयण कामभ याख्न तथा शिऺाको गजणस्तय फवृद्ध गन ु शिऺा 
िाखा भापुत ऩेि बएको काममुोजना भालथ छरपर गयी आफस्मक देशखएभा ऩरयभाजनु सवहत 
स्वीकृत गने।  
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(ग) नेऩार सयकायको स्वीकृत नीलत य लनदेिन अनजरूऩ वविेष आवश्मकताभा आधारयत शिऺा, 
सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयरतय शिऺा, दूय शिऺा तथा खजरा शिऺा कामकु्रभ 
सञ्चारन सभफरधी आवश्मक व्मवस्था गने। 

(घ) ववद्यारमराई आलथकु सहामता उऩरव्ध गयाउने तथा त्मस्तो सहामताको रालग सभफशरधत 
लनकामभा लसपारयस गने।  

(ङ) शिऺक, कभचुायी तथा ववद्याथॉ कल्माणको रालग स्वीकृत शिऺा मोजना वभोशजभ आवश्मक 
कामकु्रभ फनाउने। 

(च) ववद्यारमको सभऩशत्तको सजयऺा गन ुतथा ववद्यारमको सभवृद्धको रालग आवश्मक व्मवस्था गने ।  

(छ) ववद्यारमको ववकासको रालग सञ्चालरत िैशऺक कामकु्रभराई सहमोग गनु। 

(ज) ववद्यारमको रेखाऩयीऺण सभफरधभा रेखाऩयीऺकरे ददएको प्रलतवेदन अनजसाय आवश्मक 
कायफाही गने, गयाउने। 

(झ) ववद्यारमहरुराई आलथकु रूऩभा आत्भलनबयु गयाउन मोजना फनाई काम ुगने।  

(ञ) ववद्यारम तह घटाउन य फरद गन ुलसपारयस गने।    

(ट) िैशऺक क्मारेण्डय फनाई ववद्यारम सञ्चारन गन ु शिऺा िाखा भापुत व्मवस्थाऩन सलभलतराई 
लनदेिन ददने।  

(ठ) गाउॉ स्तयीम खेरकज द, स्काउट तथा साॉस्कृलतक कामकु्रभको सञ्चारन तथा ववकासको रालग 
आलथकु स्रोत जजटाउने य प्राप्त यकभ खच ुगन ुशिऺा िाखाराई लनदेिन ददने। 

(ड) आवासीम ववद्यारमका ववद्याथॉका रालग खाना तथा ऩौविक आहायको गजणस्तय तोक्ने । 

(ढ) गाउॉकामऩुालरका तथा गाउॉ सबावाट स्वीकृत शिऺा मोजना य भाऩदण्ड लबि यही आवश्मक 
लनदेिन ददने। 

(ण) ववद्यारमरे कामभ गनज ुऩने रमजनतभ सयसपाई तथा िौचारमको भाऩदण्ड तोक्ने। 

(त) गाउॉ ऺेि लबि वविेष आवश्मकता बएका वारफालरकाको तथ्माॊक सॊकरन गयी उनीहरुका 
रालग उशचत ववद्यारम व्मवस्थाऩन गन ु आधाय तमाय ऩाने य सोही अनजसायको ऩठनऩाठन 
व्मवस्था लभराउने। 

(थ) ववद्यारम सजधाय तथा लफकासका रालग नीलत लनदेिन गने। 

(द) गाउॉऩालरका लबि यहेका ववद्यारमहरुभा कऺागत शिऺक, ववद्याथॉ अनजऩात दय लनधाुयण गन ु
कामऩुालरकाराई याम सवहत लसपारयस गने। 
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(ध) लनमभ २५ को उऩलनमभ “द” अनजसाय लनधाुरयत अनजऩातका आधायभा कज नै ववद्यारमभा शिऺक 
अबावका कायण ऩठनऩाठनभा वाधा ऩरययहेको बए स्वमॊ सेवक शिऺण सहमोगी दयफरदी 
लनधाुयण गन ुकामऩुालरकाराई लसपारयस गने। 

(न) गाउॉऩालरकाको अनजदानभा लनमजक्त शिऺकको मोग्मता, तालरभ, अध्माऩन अनजभती ऩि तथा 
आलथकु फरदोफस्त गनकुा रालग भाऩदण्ड तोकी स्वीकृलतका रालग गाउॉऩालरकाराई लसपारयस 
गने ।  

(ऩ) गाउॉऩालरका लबि यहेका प्रायशभबक फार ववकास केररहरुको सॊख्मा मवकन गयी प्रत्मेक 
ववद्यारमभा अलनवाम ु रुऩभा एउटा वारववकास केरर स्थाऩना गन ु गाउॉऩालरकाराई लसपारयस 
गने। 

(प) ववद्यारमभा रयक्त शिऺक तथा प्रधानाध्माऩक लनमजक्त गने प्रवक्रमाभा वववाद उत्ऩन्न बइ ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे बएको २ भवहना लबि ऩलन रयक्त दयफरदी ऩूलत ु गन ु नसवक ववद्यारमको 
ऩठनऩाठनभा वाधा उत्ऩन्न बएको देशखएभा उक्त रयक्त दयफशरद ऩूतॉ गन ुआवश्मक ऩहर गने।  

(फ) ववद्यारमभा प्रधानाध्माऩक, शिऺक, कभचुायीहरुको फरयष्ठता सभफरधी प्रोटोकर तमाय ऩायी 
कामाुरवमन गयाउने ।  

(ब) गाउॉ ऺेि लबिका ववद्यारमहरुभा शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गन ु रालग आवश्मक ऩहर 
गने। 

(भ) ववद्यारमहरुको सभग्र बौलतक तथा िैशऺक ववकासका रालग ववस्ततृ काममुोजना लनभाुण गयी 
स्वीकृत तथा कामाुरवमनका रालग गाउॉकामऩुालरकाराई लसपारयस गने। 

(म) शिऺक तथा कभुचायीहरुको ऩेिागत वशृत्त ववकासका रालग आवश्मक काममुोजना तमाय गयी 
गाउॉकामऩुालरकाराई लसपारयस गने। 

 (य) कज नै ववद्यारमभा कामयुत शिऺकहरुको शजभभेवायी वरयष्ठताको प्रोटोकर अनजसाय वाडपाॊड नगयी 
ववद्यारमको िैशऺक वातावयण धलभलरएको देशखएभा उक्त ववद्यारमराई आवश्मक कामवुाहीका 
रालग गाउॉकामऩुालरकाराई लसपारयस गने । 

(र) कज नै ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे तोके अनजसायका काम ु गन ु नसकेभा वा ववद्यारमको 
वातावयण खल्फल्माएको ठहरयएभा वा लनमभ ३० फभोशजभ काम ु गयेको ठहरयएभा त्मस्तो 
व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन गने ।                                              
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ऩरयच्छेद ५ 

ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत सभवरधी व्मवस्था 
२६. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत यहने : 
 (१) मस लनमभावरी अरतयगत व्मवस्था बएको सलभलतहरुको अलधकाय ऺेि वाहेक ववद्यारम 

सॊचारन गन ु प्रत्मेक साभजदावमक ववद्यारमभा देहाम वभोशजभको एक ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलत यहनेछ । 

(क) अलबबावकरे आपज हरुभध्मेवाट छानी ऩठाएका २ जना भवहरा सवहत ४ जना सदस्म भध्मेवाट 
चमन बएको व्मशक्त        – 

अध्मऺ  

(ख) ववद्यारमभा यहेको वडाको वडाअध्मऺ वा लनजरे तोकेको वडा सलभलतका सदस्महरु भध्मेवाट १ 
जना        -सदस्म  

 (ग) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, चरदा दाता य स्थानीम फजवद्धशजवी भध्मेफाट वव.व्म.स.रे भनोलनत गयेको 
२ जना 
    – सदस्म   

(घ) ववद्यारमका शिऺकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएको १ जना           -सदस्म 

(ङ) ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक    –सदस्म सशचव 

(च) खण्ड 'क' फभोशजभ अलबबावक भध्मेवाट छालन ऩठाएका ४ जना भध्मेवाट अध्मऺ चमन गने¸ 
सो फभोशजभ चमन हजन नसकेको खण्डभा 'क'¸'ख' तथा 'ग' फभोशजभ छनौट बएका 
सदस्महरुवाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे अध्मऺको छनौट गन ुसवकनेछ । साथै अध्मऺको 
मोग्मता ववद्यारमको सॊयचना अनजसाय हजन ज ऩनेछ । िैशऺक मोग्मताका हकभा उऩरब्ध नबएभा 
वव.व्म.स.को अध्मऺ छनौटको प्रवक्रमा योवकने छैन । 

(च) आभशरित सदस्मभा वारक्रफको अध्मऺ वा प्रलतलनलध¸ शिऺा अलधकृतराई वव.व्म.स.को फैठकभा 
आभशरित सदस्मको रुऩभा फोराउन सवकने छ । 

(छ) ववद्यारमका सॊस्थाऩक य चरदादाताको सूची ववद्यारमरे अद्यावलधक गनज ुऩने छ । 
(२) लनमभ २६ फभोशजभ गठन बएको ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत अध्मऺ ऩद रयक्त यहेभा 

सलभलतका सदस्महरु भध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  
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(३) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको काम ु अवलध ३ वषकुो हजनेछ । वविेष कायणवि मस 
गाउॉकामऩुालरकारे एक ऩटकका रालग ६ भवहनाका रालग काम ुअवलध थऩ गन ुसक्नेछ । 

 याजीनाभा स्वीकृत गने्- व्मवस्थाऩन सलभलतका सदस्मको याजीनाभा सो सलभलतका अध्मऺरे य 
व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺको याजीनाभा सभफशरधत व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणमु अनजसाय 
गाउॉऩालरकारे स्वीकृत गनेछ । 

तय अध्मऺको ऩद रयक्त यहेको अवस्थाभा त्मस्तो सदस्मको याजीनाभा व्मवस्थाऩन सलभलतको जेष्ठ 
सदस्मरे स्वीकृत गनेछ ।  

(४) अलबबावकको अलबरेख याख्ने्-  

(क) ववद्यारमरे शिऺा िाखारे तोवकददएको ढाॉचाभा ववद्याथॉको अलबरेख याख्दा ववद्याथॉका फाफज, 
आभा, फाजे, फज्मै, दाजज, दददीको नाभ, थय, ठेगाना उल्रेख गनज ु ऩदुछ य त्मस्ता अलबबावक 
नबएका ववद्याथॉको हकभा ववद्याथॉराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मशक्तको अलबरेख याख्नज ऩनेछ । 

(ख) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ववद्याथॉराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मशक्तराई अलबबावकको रुऩभा 
अलबरेख याख्दा लनजरे सॊयऺकत्व प्रदान गयेको व्महोया सभफशरधत वडाफाट प्रभाशणत गयाएको 
हजन ज ऩनेछ । 

२७. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म छनौटसभफरधी व्मवस्था:-   

(१) प्रधानाध्माऩकरे लनमभ २६ को उऩलनमभ (१) फभोशजभको व्मवस्थाऩन सलभलतको छनौट 
गनकुो रालग तत्कारको व्मवस्थाऩन सलभलतको काम ुअवलध सभाप्त हजन जबरदा तीस ददन अगावै 
सात ददनको सूचना ददई अलबबावकको बेरा गयाउनज ऩनेछ ।  

तय कज नै कायणरे व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन बएको वा व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्मको ऩद रयक्त 
बएको अवस्थाभा त्मसयी ववघटन वा रयक्त बएको लभलतरे ऩरर ददन लबि व्मवस्थाऩन सलभलत वा 
रयक्त सदस्मको छनौटको रालग मस लनमभ फभोशजभ सूचना ददई अलबबावकको बेरा गयाउनज 
ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सदस्म छनौट गने सभफरधभा अलबबावकराई सहमोग गनकुो रालग 
सभफशरधत शिऺा अलधकृत वा लनज उऩरब्ध नबएभा प्रिासकीम अलधकृतरे खटाएको 
अलधकृतको सॊमोजकत्वभा प्रधानाध्माऩक य स्थानीम तहको प्रलतलनलध यहेको ३ सदस्मीम छनौट 
सहमोग सलभलत गठन गनेछ । 
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 (३) व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्महरू छनौट सभफरधी अरम कामवुवलध कामाुऩालरकारे 
तोके फभोशजभ हजनेछ । 

२८. व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सभफरधी कामवुवलध : 
(१) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक दजई भवहनाभा कभतीभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(२) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सलभलतको अध्मऺसॉग सल्राह गयी सदस्म–सशचवरे फोराउनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन व्मवस्थाऩन सलभलतका एक लतहाई 
सदस्मरे लरशखत अनजयोध गयेभा व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म–सशचवरे जवहरेसजकै ऩलन 
व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक फोराउनज ऩनेछ ।  

(४) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा छरपर हजने ववषम सूची सदस्म–सशचवरे फैठक सञ्चारन हजन ज 
अगावै सदस्महरूराई ददनज ऩनेछ ।  

(५) व्मवस्थाऩन सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रलतितबरदा फढी सदस्महरू उऩशस्थत 
बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकको रालग गणऩूयक सॊख्मा ऩ जगेको भालननेछ ।  

६) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य लनजको अनजऩशस्थलतभा जेष्ठ सदस्मरे 
गनेछ ।  

(७) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा फहजभतको याम भारम हजनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मशक्तरे लनणाुमक भत ददन सक्नेछ ।  

(८) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सभफरधी अरम कामवुवलध व्मवस्थाऩन सलभलत आपैं रे लनधाुयण गये 
फभोशजभ हजनेछ । 

२९.व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हजन नसक्ने : देहामको व्मशक्त व्मवस्थाऩन सलभलतको 
अध्मऺ य सदस्म हजन सक्ने छैन ।  

(क) गैय नेऩारी नागरयक,  

(ख) ऩच्चीस वष ुउभेय ऩूया नबएको      

(ग) प्रचलरत कानून फभोशजभ कारो सूचीभा ऩयेको, 
(घ) नैलतक ऩतन देशखने पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएको,  

(ङ) याज्मकोषफाट तरफ बत्ता खाने कभुचायी / गैय सयकायी रगामत सॊगदठत सॊस्थाभा काभ गने 
ब्मशक्त, 

३०. व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन गन ुसक्ने : 
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 देहामका अवस्थाभा गाउॉ शिऺा सलभलतको लसपारयसभा गाउॉ कामऩुालरकारे वव.व्म. सलभलत ववघटन 
गन ुसक्नेछ् 

(क) ववद्यारमको सभऩशत्त वहनालभना गयेभा।  

(ख) ववद्यारमको िैशऺक वातावयण खल्फल्माएभा।   

(ग) प्रचलरत कानजन तथा नेऩार सयकाय। प्रदेि सयकाय तथा स्थानीम तहको नीलत एवभ ् वहत 
ववऩयीत काभ गयेभा।  

(घ) ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सरतोषजनक रूऩभा गन ुनसकेभा।  

(ङ) सभफशरधत लनकाम वा अलधकायीरे ददएको कानून अनजसायको लनदेिन ऩटक–ऩटक उरॊघन गयेभा 
।  

(च) सभफशरधत ववद्यारमका अलबबावक भध्मे कभतीभा ५१% रे सवह छाऩ गयी उक्त वव.व्म.स. 
ववघटन गयी ऩाउॉ बनी गाउॉ शिऺा सलभलतभा लरशखत लनवेदन ऩेि गयेभा । 

ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन गनज ुअशघ आफ्नो सपाइ ऩेि गने भौकाफाट फशरचत गरयने छैन 
। 

३१.साभजदावमक ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय : 
(१) मस लनमभावरीभा अरमि रेशखएका काभ, कतवु्म य अलधकायका अलतरयक्त साभजदावमक 

ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ : 
(क) ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख, सजरयवेऺण य व्मवस्थाऩन गने ।                                                    

(ख) ववद्यारमको रालग चावहने आलथकु स्रोत जजटाउने ।  

(ग) शिऺक तथा कभचुायीराई तालरभको रालग छनौट गने ।  

(घ) ६ भवहना बरदा फवढ अवलधका रालग तालरभभा जाने शिऺक तथा कभचुायीराई तालरभफाट 
पकेऩलछ लनशित अवलध सभभ ववद्यारमभा सेवा गनज ु ऩने सभफरधभा ितहुरू लनधाुयण गयी 
कवजलरमतनाभा गयाउने ।  

(ङ) शिऺक तथा कभचुायीहरूको सेवाको सजयऺाको रागी ऩहर गने ।  

(च) ववद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शिऺक तथा कभचुायी लनमजक्त गने य त्मसयी लनमजक्त शिऺक 
तथा कभचुायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शिऺक तथा कभचुायीराई तोवकददएको तरफ 
स्केरभा नघटाई तरफ बत्ता ददने।   
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(छ) नेऩार सयकायफाट स्वीकृत दयवरदीको शिऺक तथा कभचुायीको ऩद रयक्त हजन आएभा स्थामी 
ऩूलतकुो रालग सो ऩद रयक्त बएको लभलतरे ऩरर ददनलबि शिऺा िाखाभा रेखी ऩठाउने।  

(ज) ववद्यारमका शिऺक तथा कभचुायीहरूको हाशजयी जाॉच गयी गमर हजने शिऺक वा कभचुायी उऩय 
आवश्मक कायफाही गने। 

(झ) कज नै शिऺक वा कभचुायीराई मस लनमभावरी फभोशजभ व्मवस्थाऩन सलभलतरे कायफाही गनु 
ऩाउने ववषमभा ववबागीम कायफाही गयी त्मसको जानकायी शिऺा िाखाराई ददने तथा आपूराई 
कायफाही गन ु अलधकाय नबएको ववषमभा कायफाहीको रालग लसपारयस गनज ु ऩने बएभा 
आवश्मकता अनजसाय आफ्नो याम सवहतको प्रलतवेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउने। 

(ञ) ववद्यारमको िैशऺकस्तय ववृद्ध गन ुआवश्मक साभान तथा िैशऺक साभग्रीहरूको व्मवस्था गने।   

(ट) नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हजने ववलबन्न कामकु्रभहरूभा ववद्यारमराई सरयक गयाउने।  

(ठ) ववद्याथॉहरूरे ऩारना गनजुऩने आचाय सॊवहता फनाई रागू गने।  

(ड)शिऺक तथा कभचुायीहरूको अलबरेख अध्मावलधक गयाई याख्ने।  

(ढ) प्रत्मेक वष ुववद्यारमका चरदादाता य अलबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्यारमको अशघल्रो िैशऺक 
वषकुो आम। व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी वषकुो िैशऺक कामकु्रभको सभफरधभा 
जानकायी गयाउने।  

(ण) गाउॉऩालरकावाट तोवकएको रेखा ऩयीऺक भापुत रेखा ऩयीऺण गयाउने । 

(त) ववद्याथॉ, शिऺक, कभचुायी तथा अलबबावकराई ववद्यारमको ववकास तथा ऩठनऩाठन तपु 
उत्प्ररेयत गने व्मवस्था लभराउने। 

(थ) ववद्याथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छािवशृत्त यकभ प्रदान गने।  

(द) लनयीऺकरे ववद्यारमको चेक जाॉच वा लनयीऺण गदाु हाशजयी ऩ जशस्तका वा ववद्यजतीम हाशजयीभा 
गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका शिऺक तथा कभचुायीको गमर बएका ददनको तरफ 
कट्टी गने।  

(ध) व्मवस्थाऩन सलभलतको सशचवारम ववद्यारम बवनभा याख्ने तथा ववद्यारमको कागजऩि य अलबरेख 
सजयशऺत गने।  

(न) स्थानीम तहसॉग सभरवम गयी िैशऺक ववकासका कामकु्रभहरु सञ्चारन गने। 

(ऩ) ववद्यारमभा रशऺत सभूहका रालग वविेष प्रकृलतको िैशऺक कामकु्रभ सञ्चारन गन ुआवश्मक 
देशखएभा स्थानीम तह तथा स्थानीम शिऺा िाखा भापुत गने। 
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(प) वावषकु रुऩभा ववद्यारमका रालग आवश्मक भारसाभान। भसररद साभग्रीको खरयद मोजना 
स्वीकृत गने। 

(फ) ववद्यारमको ववऩद, जोशखभ अवस्था रेखाजोखा गयी प्रबाव रमूलनकयणका रालग काममुोजना 
फभोशजभ कामाुरवमन गने।  

(ब) ववद्यारमको चर अचर सभऩशत्तको सॊयऺण य सदजऩमोग गने। 

(भ) आफ्नै स्रोतफाट लनमजक्त हजने शिऺक तथा कभचुायीको सेवा ित ु तथा ववबागीम कायफाहीराई 
व्मवशस्थत गन ुकामवुवलधफनाई शिऺा सलभलतफाट स्वीकृत गयाई रागू गने। 

(म) स्थानीम तह स्थानीम शिऺा सलभलत य शिऺा िाखारे ददएको लनदेिन अनजरूऩ काभ गने । 

(य)शिऺक एवॊ कभचुायीराई भाऩदण्ढ फनाई ऩजयस्कृत गने 

(र) ववद्यारमको ऩढाई व्मवाहारयक, सीऩभूरक य स्तयीम फनाउन प्रलतस्ऩधॉ तथा सहमोगी बूलभका 
खेल्न। 

व)प्रत्मेक वष ु ववद्यारमका चरदादाता य अलबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्यारमको अशघल्रो िैशऺक 
वषकुो आम, व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी वषकुो िैशऺक कामकु्रभको सभफरधभा 
सावजुलनक ऩयीऺण गयाउने।  

(ि) शिऺकको अध्ममन ववदा य असाधायण ववदाको रालग लसपारयस गने  

(ष) ववद्यारम सभम लबि ववद्याथॉ, शिऺक, कभचुायीहरुराई याजनीलतक गलतलफलधभा सॊरग्न हजन 
नददने।  

(स) आफ्नो ववद्यारमभा यहेका कामयुत स्थामी शिऺकहरु भध्मेफाट लनमभ (५०) को उऩलनमभ (२) 
फभोशजभ प्रधानाध्माऩक लनमजशक्तका रालग गाउॉकामऩुालरकाराई लसपारयस गने । 

(ह) ववद्यारमभा कामयुत शिऺकहरुराई वरयष्ठताको आधायभा शजभभेवायी वाडपाॊड गयी ववद्यारमभा 
िैशऺक वातावयण कामभ गने  

(२) व्मवस्थाऩन सलभलतरे आफ्नो अलधकाय भध्मे आवश्मकता अनजसाय केही अलधकाय व्मवस्थाऩन 
सलभलतको सदस्म–सशचवराई प्रत्मामोजन गन ुसक्नेछ । 

 

३२. शिऺक अलबबावक सॊघ सभफरधी व्मवस्था : 
 (१) प्रत्मेक ववद्यारमका शिऺक य अलबबावकहरू सदस्म यहेको एक शिऺक अलबबावक सॊघ 

यहनेछ ।   
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(२) व्मवस्थाऩन सलभलतरे अलबबावकहरूको बेरा गयाई अलबबावकहरुफाट अध्मऺ छनौट गने गयी य 

प्रधानाध्माऩक तथा कभतीभा एक जना शिऺक य अलबबावकहरू सभेत यहने गयी फढीभा एघाय 
सदस्मीम शिऺक–अलबबावक सॊघको कामकुायी सलभलत गठन गनज ुऩनेछ ।  

(३) स्रोत कऺा सञ्चालरत ववद्यारमभा उऩलनमभ (२) फभोशजभ शिऺक अलबबावक सॊघको कामकुायी 
सलभलत गठन गदाु अऩाङ्गता बएका ववद्याथॉका कभतीभा एक जना अलबबावक हजन ज ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (२) य (३) फभोशजभ गदठत कामकुायी सलभलतका सदस्मको ऩदावलध तीन वषकुो 
हजनेछ   

(५) उऩलनमभ (२) फभोशजभको कामकुायी सलभलतको फैठक तीन भवहनाभा कभतीभा एकऩटक फस्नेछ 
य सो सलभलतको फैठक सभफरधी अरम कामवुवलधकामकुायी सलभलत आपैरे लनधाुयण गये फभोशजभ 
हजनेछ  

(६) उऩलनमभ (२) फभोशजभको कामकुायी सलभलतको काभ। कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हजनेछ  

(क) ववद्यारमभा शिऺकको गजणस्तय कामभ गनकुो रालग आवश्मक काभ गने।   

(ख) मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमरे िजल्क लनधाुयण गये नगयेको सभफरधभा अनजगभन गने तथा 
सो सभफरधभा ववद्यारमराई आवश्मक सजझाव ददने।  

(ग) ववद्यारमको िैशऺक गलतववलधफाये लनमलभत जानकायी याख्ने तथा सो सभफरधभा शिऺक, ववद्याथॉ य 
अलबबावक फीच लनमलभत अरतयवक्रमा गने । 

(घ) शि.अ.सॊ. फैठकभा आवश्मकता अनजसाय शिऺकहरुराई ऩलन आभरिण गन ुसवकने छ ।  

(७) उऩलनमभ (२) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
सलभलतरे  

मस लनमभ फभोशजभ शिऺक अलबबावक सॊघको कामकुायी सलभलत गठन गदाु सात सदस्मभा नघटाई 
गनज ुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद ६ 

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩयीऺा सॊचारन य सभरवम 

 

३३. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभाग्री : 
 (१) स्थानीम तहका ववद्यारमहरुभा ऩठन ऩाठन हजने ऩाठ्यक्रभ भरिारमरे लनधाुयण गये वभोशजभ 

हजनेछ । 

(२) ऩाठम साभाग्रीको सभमभै सहज उऩरब्धताको सजलनित गन ु कामऩुालरकारे आवश्मक 
काममुोजना वनाइ रागू गनेछ । 

(३) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठमऩजस्तक य ऩाठमसाभग्रीभा सजधाय तथा नमाॉ ऩाठ्यक्रभको लनभाुण गन ुआवश्मक 
देशखएभा शिऺा िाखाको प्रलतवेदनको आधायभा शिऺा सलभलतरे कामऩुालरकाराई लसपारयस गने 
य कामऩुालरकाको वहजभत सदस्मको लनणमुरे भरिारमभा अनजयोध गने ।  

३४.ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभरवम सलभलत् 
 (१) गाउॉ ऩालरकाको गाउॉऩालरका स्तयीम ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभरवमको रालग देहामको एक 

ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभरवम सलभलत यहनेछ । 

(क) गाउॉ शिऺा अलधकृत                                         –अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩालरकालबि सञ्चालरत आधायबूत तथा भाध्मलभक ववद्यारमका एक जना भवहरा सवहत दजई 
जना प्रधानाध्माऩक   –सदस्म  

 (ग) प्रभजख, सभवशरधत स्थानीम तहभा यहेको प्रहयी कामाुरम             –सदस्म  

(घ) प्राववलधक सहामक शिऺा िाखा       -सदस्म सशचव 

 (२) ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभरवम सलभलतको फैठक सभफरधी कामवुवलधसो सलभलत आपैरे लनधाुयण 
गये फभोशजभ हजनेछ । 

(३) स्थानीम तहको ऺेिलधकाय वावहयको िैशऺक तहको ऩयीऺा सञ्चारन गन ुसभवशरधत लनकामवाट 
बएको व्मवस्था वभोशजभ सलभलतरे सहजीकयण य सभरवम गनेछ । 

(४) कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन कामऩुालरकाफाट स्वीकृत भाऩदण्ड वभोशजभ सलभलतरे 
गनेछ ।  

(५) उऩलनमभ ३ य ४ वाहेकको कऺाहरुको ऩयीऺा सञ्चारन सलभलतरे लनधाुयण गयेको भाऩदण्ड 
वभोशजभ ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतसॉगे सल्राह गयी प्रधानाध्माऩकरे गनेछ । 
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(६) गाउॉ शिऺा सलभलतरे आवश्मकता अनजसाय ऩयीऺा उऩसलभलत गठन गन ुसक्नेछ ।  

३५. सॊस्थागत ववद्यारमरे ऩयीऺा िजल्क फाऩतको यकभ जभभा गनज ुऩने्  

(१) लनमभ ३४ को ४ वभोशजभ ऩयीऺा गदाु शिऺा सलभलतरे तोके वभोशजभको िजल्क सभवशरधत 
सॊस्थागत ववद्यारमरे स्थानीम सॊशचत कोषभा जभभा गनज ुऩनेछ। 

(२) सॊस्थागत ववद्यारमरे तोवकएको यशजिेिन। ऩयीऺा तथा प्रभाणऩि फाऩतको ववद्याथॉहरुफाट 
लरएको िजल्क ऩरयऺा सॊचारन गने लनकामको खाताभा जभभा गयी त्मसको जानकायी सभेत ददनज 
ऩनेछ । 

३६. अनौऩचारयक शिऺा,दजय शिऺा, सभावेिी शिऺा, लनयरतय शिऺा, खजरा शिऺा, वविेष शिऺा तथा 
फैकशल्ऩक िैशऺक कामकु्रभको सॊचारन कामऩुालरकारे सॊशघम भरिारमवाट बएको व्मवस्थासॉग 
तादाभमता कामभ हजने गयी आवश्मक कामवुवलध वनाई गनेछ ।  

३७. िैशऺक गजणस्तय ऩयीऺण सभफरधी व्मवस्था्-  

 (१) गाउॉसबारे वावषकुरुऩभा शिऺाको गजणस्तय भाऩन गयी सजधायको रागी कामऩुालरकाराई 
लनदेिन ददनेछ । शिऺा भरिारमरे फनाएको गजणस्तयको खाका य ऩाठमक्रभ ववकास केरररे 
फनाएको ऩाठमक्रभ प्रारुऩराई भूर आधाय भान्नजऩने छ । 

(२) गाउॉसबारे आपूभध्मेवाट एक जना सदस्मराई शिऺाको गजणस्तय भाऩन गन ु रगाई सोको 
प्रलतवेदन फावषकु रुऩभा सबा सभऺ ऩेि गन ुतोक्नेछ। 

(३) उऩलनमभ (२) वभोशजभ तोवकएको सदस्मरे अध्मऺ प्रिासवकम अलधकृत सॉग सभरवम गयी 
गजणस्तय भाऩन य प्रलतवेदन तमाय गनेछ । 

(४) गजणस्तय भाऩन य प्रलतवेदन तमायीको ववलध य ढाॉचा उऩलनमभ २ वभोशजभ तोवकएको सदस्म 
आपैरे लनधाुयण गये वभोशजभ हजनेछ । 

(५) गजणस्तय भाऩन य प्रलतवेदन िैशऺक सि िजरु हजन ज बरदा दजई भवहना अगाडी ऩेि बई सक्नज ऩनेछ 
। 
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ऩरयच्छेद–७ 

प्रायशभबक फार शिऺा सभफरधी व्मवस्था 
३८. प्रायशभबक फार शिऺा केरर स्थाऩना्  

(१) कज नै सॊस्थारे प्रायशभबक फार शिऺा केरर स्थाऩना गन ुचाहेभा अनजभलतको रालग सभफशरधत वडा 
कामाुरमको लसपारयस सवहत गाउॉ शिऺा सलभलत सभऺ अनजसूची–९ फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन 
ददनज ऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩन ुआएभा त्मस्तो लनवेदनका सभफरधभा आवश्मक जाॉचफजझ 
गदाु लनवेदकराई प्रायशभबक फार शिऺा केरर स्थाऩना गन ु गाउॉ कामऩुालरकारे तोकेको 
भाऩदण्ड तथा प्रवक्रमा वभोशजभ अनजभलत ददन भनालसफ देशखएभा गाउॉकामऩुालरकाफाट तम 
गरयएको कामवुवलध फभोशजभ अनजसूची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा अनजभलत ददन गाउॉ शिऺा िाखारे 
गाउॉ शिऺा सलभलत सभऺ ऩेि गनेछ ।   

(३) उऩलनमभ (२) वभोशजभ ऩेि हजन आएभा गाउॉ शिऺा सलभलतको लनणमुभा गाउॉ शिऺा िाखारे 
अनजभती ददनेछ ।   

(४) कज नै सॊस्थारे उऩलनमभ (२) फभोशजभ तोवकएको ितअुनजरूऩ प्रायशभबक फार शिऺा केरर 
सञ्चारन नगयेभा गाउॉ शिऺा सलभलतको लसपारयसभा गाउॉकामऩुालरकाको कामाुरमरे त्मस्तो 
केररराई ददएको अनजभलत जजनसजकै फखत यद्द गन ुसक्नेछ ।   

(५) प्रत्मेक साभजदावमक ववद्यारम य गाउॉऩालरका लबिका ववकट फशस्तहरुभा आवश्मकता य 
औशचत्मका आधायभा कशभतभा एउटा प्रायशभबक फार शिऺा केररको स्थाऩना गनज ुऩनेछ ।  

३९.प्रायशभबक फार शिऺा केरर स्थाऩना गन ुचावहने ऩूवाधुाय्-  

प्रायशभबक फार शिऺा केरर स्थाऩना गनकुो रालग देहामका ऩूवाुधाय ऩूया गयेको हजन ज ऩनेछ। 

(क) पयावकरो, खजरा य सजयशऺत बवन बएको।    

(ख) गाउॉऩालरकारे तोवकददएको भाऩदण्ड फभोशजभ जग्गाको ऺेिपर य बवन बएको।  

(ग) फार उद्यानको व्मवस्था बएको।  

(घ) सपा य स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था बएको। 

(ङ) िौचारमको याम्रो व्मवस्था बएको।  

(च) फार फालरकाको हेयचाह गने आमाको व्मवस्था बएको ।   

(छ) कशभतभा १० कऺा उत्तीण ुस्थानीम भवहरा शिऺकको व्मवस्था बएको । 
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(ज)नमाॉ खोलरने वारववकासको हकभा ववद्यरमको दजरय १.५ वक.लभ. बरदा फदद हजन ज हजदैन । 

४०.स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनज ुऩने्-  

प्रायशभबक फार शिऺा केररभा ऩाठ्यक्रभ ववकास केररफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनज ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–८ 

ववद्याथॉ सॊख्मा, बना ुय कऺा चढाउने व्मवस्था 
४१. ववद्याथॉ सॊख्मा् 
 (१) गाउॉऩालरका लबिका साभजदावमक ववद्यारमहरुभा शिऺक ववद्याथॉ अनजऩात गाउॉ शिऺा सलभलतरे 

लनधाुयण गये फभोशजभ हजनेछ । तय आधायबूत तह कऺा ६- ८ य भाध्मलभक तह ९-१२ भा 
ववषमगत आधायभा शिऺक दयफशरद कामभ हजन ज ऩनेछ ।  

(२) सॊस्थागत ववद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा ववद्याथॉ सॊख्मा साभारमतमा रमूनतभ २२, अलधकतभ ४४ 
य औसत ३३ हजन ज ऩनेछ ।   

(३) उऩलनमभ (१) वा (२) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन वविेष शिऺा ददने ववद्यारमको 
प्रत्मेक कऺाभा यहने ववद्याथॉ सॊख्मा शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभ हजनेछ ।   

(४) कज नै कऺाभा उऩलनमभ (१) भा रेशखए बरदा फढी ववद्याथॉ बएभा ववद्यारमरे व्मवस्थाऩन 
सलभलतको अनजभलत लरई त्मस्तो कऺाको अको वग ु(सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ कऺाभा वग ुखोल्न आवश्मक ऩूवाुधायको व्मवस्था व्मवस्थाऩन सलभलत 
य ववद्यारमरे लभराउनज ऩनेछ ।  

४२. बना ुसभफरधी व्मवस्था:- 
 (१) ववद्याथॉरे ववद्यारमभा बनाु हजनको रालग देहाम फभोशजभको  प्रभाणऩि ऩेि गनज ुऩनेछ्- 
(क) कऺा नौ भा बनाु हजनको रालग आधायबूत तहको अशरतभ ऩयीऺाभा उत्तीणु गयेको प्रभाणऩि।  

(ख) कऺा एघायभा बनाु हजनको रालग कऺा दिको ऩयीऺाभा उत्तीण ुगयेको प्रभाणऩि। 

(ग) कऺा एकभा फाहेक अरम कऺाभा बनाु हजनको रालग ववद्यारमरे लरने वावषकु ऩयीऺाको रब्धाङ्क 
य स्थानारतयण प्रभाणऩि ।  

(२) ववद्यारमरे िैशऺक सिको फीचभा वा वावषकु ऩयीऺा उत्तीण ुनबएका ववद्याथॉराई स्थानारतयण 
प्रभाणऩि लरई आए ऩलन अध्ममनयत कऺाबरदा भालथल्रो कऺाभा बनाु गनज ुहजॉदैन ।  
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(३) ववद्यारमको एक तहभा बनाु बएको ववद्याथॉरे सोही ववद्यारमको भालथल्रो कऺाभा ऩ जन् बनाु 
गनज ुऩने छैन ।   

(४) ववद्याथॉरे ऩवहरो ऩटक ववद्यारमभा बनाु हजन आउॉदा साधायणतमा आफ्नो अलबबावकराई जरभ 
दताु साथभा लरई आउनज ऩनेछ ।  

(५) ववद्यारमरे ववद्याथॉ बनाु गदाु लन्िजल्क शिऺाको प्रमोजनको रालग अलबबावकको नाभ, ठेगाना 
सभेतका वववयण भाग गयी याख्नज ऩनेछ । 

(६) ऩाॉच वष ु उभेय ऩूया नबएकाराई एक कऺाभा बनाु य सोह्र फष ु उभेय ऩूया नबएकाराई 
भाध्मलभक तह उत्तीण ुऩयीऺाभा सभावेि गरयने छैन । 

(७) बनाु हजन आवेदन गने ववद्याथॉहरुको ववद्यारमरे आवश्मकता अनजसाय प्रवेि ऩयीऺा लरन सक्नेछ 
।  

४३. ववद्यारमभा बना ुनबई अध्ममन गने व्मशक्तको ऩयीऺा सभफरधी व्मवस्था्-  

(१) शिऺा िाखारे ववद्यारमभा बनाु नबई लनजी रूऩभा अध्ममन गयेको व्मशक्तराई ववद्यारमरे 
लसपारयस गयेको लनजको ऺभता य स्तयको आधायभा ववद्यारमफाट लरइने कऺा आठसभभको 
वावषकु ऩयीऺाभा साभेर हजनको रालग बनाु गन ुआवश्मक व्मवस्था गन ुसक्नेछ ।   

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशक्तरे शिऺा िाखारे तोकेको ववद्यारम य 
सभमभा सो कामाुरमरे तोकेको िजल्क फजझाई ऩयीऺा पायाभ बनज ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशक्तरे जजन कऺाको वावषकु ऩयीऺा ददन चाहेको 
हो सो बरदा दजई कऺा तरसभभको ववद्यारमफाट लरइएको वावषकु ऩयीऺा उत्तीण ु गयेको 
प्रभाणऩि ऩेि गनज ुऩनेछ । 

 (४) भालथ जे सजकै रेशखएता ऩलन खजरा वा फैकशल्ऩक ववद्यारमभा ऩढेका ववद्यालथकुो ऩयीऺा सभफशरध 
व्मवस्था सॊघीम शिऺा भरिारमरे तोके फभोशजभ हजनेछ ।  

४४.स्थानारतयण प्रभाणऩि सभफरधी व्मवस्था् (१) कज नै ववद्याथॉरे स्थानारतयण प्रभाणऩि लरनज ऩयेभा 
अलबबावकको लसपारयस सवहत ववद्यारम छाड्नज ऩयेको मथाथ ु वववयण खजराई प्रधानाध्माऩक सभऺ 
लनवेदन ददनज ऩनेछ ।   

(२) उऩलनमभ (१) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन कऺा दि य फाह्रभा अध्ममन गने 
ववद्याथॉराई स्थानारतयण प्रभाणऩि ददइने छैन ।  
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तय देहामका अवस्थाभा िैशऺकसि सजरु बएको दजई भवहनालबि स्थानारतयण बई आउने ववद्यारमको 
लसपारयसभा शिऺा िाखाको सहभलत लरई स्थानारतयण प्रभाणऩि ददन सवकनेछ ः् 

(क) स्थानारतयण हजने ववद्याथॉको अलबबावक कभचुायी यहेछ य लनजको अरमि सरुवा बएभा।  

(ख) अलबबावकरे फसाई सयाई गयेको लसपारयस प्राप्त बएभा 
(ग) ववद्याथॉ ववयाभी बएको कायणरे सोही स्थानभा याख्न नहजने बनी प्रचलरत कानून फभोशजभ स्वीकृत 

शचवकत्सकरे लसपारयस गयेभा। वा 
(घ) अरम कज नै भनालसव कायणरे ववद्याथॉ अरमि स्थानारतयण हजन ज ऩयेभा। 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩन ु आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबूत तहको ववद्याथॉको 
हकभा लन्िजल्क य भाध्मलभक तहको ववद्याथॉको हकभा शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभको िजल्क 
लरई सात ददनलबि स्थानारतयण प्रभाणऩि ददनज ऩनेछ ।   

(४) प्रधानाध्माऩकरे उऩलनमभ (३) फभोशजभको अवलधलबि स्थानारतयण प्रभाणऩि नददएभा 
सभफशरधत ववद्याथॉरे स्थानीम शिऺा अलधकृत सभऺ उजूयी ददन सक्नेछ य त्मसयी उजूयी ऩन ु
आएभा शिऺा अलधकृतरे जाॉचफजझ गयी स्थानारतयण प्रभाणऩि ददन उऩमजक्त देखेभा 
प्रधानाध्माऩकराई मथािीघ्र स्थानारतयण प्रभाणऩि ददन लनदेिन ददनेछ ।  

(५) सक्कर स्थानारतयण प्रभाणऩि हयाएभा वा नि बएभा सभफशरधत ववद्याथॉ वा लनजको अलबबावकरे 
प्रलतलरवऩको रालग त्मसको व्महोया खजराई सभफशरधत ववद्यारमभा लनवेदन ददन सक्नेछ य त्मसयी 
ऩन ुआएको लनवेदन भनालसव देशखएभा प्रधानाध्माऩकरे लनवेदकराई स्थानारतयण प्रभाणऩिको 
प्रलतलरवऩ ददनेछ ।  

(६) ववद्यारमरे कज नै ववद्याथॉराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कऺाको स्थानारतयण प्रभाणऩि ददएभा 
त्मस्तो प्रभाणऩि ददने प्रधानाध्माऩकराई कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ य त्मसयी ददएको 
स्थानारतयण प्रभाणऩि यद्द हजनेछ ।  

(७) सॊस्थागत ववद्यारमको हकभा ववद्याथॉरे जजन भवहनाभा स्थानारतयण प्रभाणऩि भागेको छ सो 
भवहनासभभको भालसक ऩढाई िजल्क य अरम दस्त जय सोही ववद्यारमभा फजझाउनज ऩनेछ । 
ववद्याथॉरे राभो लफदा (वावषकु जाडो वा गभॉको लफदा) को अशघल्रो भवहनाभा स्थानारतयण 
प्रभाणऩि भाग्न आएभा सो लफदाको िजल्क य अरु दस्त जय सोही ववद्यारमभा फजझाउनज ऩनेछ ।  

(८) ववद्यारमरे ववद्याथॉराई स्थानारतयण प्रभाणऩि ददॉदा सो प्रभाणऩि ऩाउने ववद्याथॉ वा लनजको 
अलबबावकको यीतऩूवकु बयऩाई गयाउनज ऩनेछ ।  
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४५. स्तय ववृद्धको रालग बनाु हजन चाहने ववद्याथॉराई बनाु गनज ुऩने  कऺा दि य कऺा फाह्रभा स्तय 
ववृद्ध गने उद्देश्मरे ववद्याथॉ ऩ जन् सोही ववद्यारम य कऺाभा अध्ममन गन ुआएभा ववद्यारमरे त्मस्तो 
ववद्याथॉराई बनाु गनज ुऩनेछ ।  

४६.वावषकु ऩयीऺा नददने ववद्याथॉराई कऺा चढाउने सभफरधी व्मवस्था्- 
      कज नै ववद्याथॉ ववयाभी ऩयी वा लनजको काफू फावहयको ऩरयशस्थलतको कायण लनजरे वावषकु 

ऩयीऺा ददन नसकेको सभफरधभा लनजको अलबबावकरे त्मसको प्रभाण सवहत लनवेदन ददएभा 
प्रधानाध्माऩकरे सो सभफरधभा जाॉचफजझ गदाु लनवेदनको व्महोया भनालसव देशखएभा ववद्यारमभा 
बएको अलबरेखफाट त्मस्तो ववद्याथॉरे अरम ऩयीऺाभा याम्रो गयेको देखेभा आवश्मकता अनजसाय 
भजख्म भजख्म ववषमको ऩयीऺा लरई सो ववद्याथॉराई कऺा चढाउन सक्नेछ ।  

       तय¸  
(१) िैशऺक-सि सजरु बएको एक भवहना ऩलछ कज नै ववद्याथॉराई कऺा चढाइने छैन ।  

(२) कऺा छ, कऺा नौ य कऺा एघायभा कज नै ववद्याथॉराई कऺा चढाइने छैन ।  

४७. कऺा चढाउने सभफरधी अरम व्मवस्था्-  

       असाधायण प्रलतबा बएका ववद्याथॉराई प्रधानाध्माऩकरे सो कऺाभा अध्माऩन गने 
शिऺकहरूको लसपारयसभा फढीभा एक कऺा चढाउन सक्नेछ । 

      तय कऺा छ, कऺा नौ य कऺा एघायभा कऺा चढाउन सवकने छैन ।  

४८. िैशऺकसि, बना ुगने सभम य काभ गने ददन:- 
 (१) ववद्यारमको िैशऺकसि प्रत्मेक वषकुो वैिाख एक गतेदेशख प्रायभब बई चैि भसारतसभभ 

कामभ यहनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) भा जजन सजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन कऺा एघाय य फाह्रको हकभा िैशऺक 
सि सॊशघम ऐनरे तोके फभोशजभ हजनेछ । 

(३) ववद्यारमरे िैशऺक-सि सजरु बएको लभलतरे साभारमतमा एक भवहनालबि नमाॉ ववद्याथॉ बनाु लरई 
सक्नज ऩनेछ ।   

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको अवलध नाशघ कज नै ववद्याथॉ बनाु हजन आएभा ववद्यारमरे त्मस्तो 
ववद्याथॉको अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदाु लनजरे सो कऺाभा बनाु बई वावषकु ऩयीऺा उत्तीणु 
गन ुसक्ने देशखएभा त्मस्तो ववद्याथॉराई अको एक भवहनासभभ बनाु गन ुसवकनेछ ।  

(५) कज नै ऩलन ववद्यारमरे िैशऺकसि सजरु नबई ववद्याथॉ बनाु गन ुऩाइने छैन ।   
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      तय कऺा एकको उभेय सभूह बरदा कभ उभेय बएका फारफालरकाको हकभा िैशऺक सि 
प्रायभब हजन जबरदा ऩरर ददन अगावै प्रायशभबक फार शिऺाभा बनाुको काम ुगन ुवाधा ऩने छैन ।   

(६) ववद्यारमको एक िैशऺकसिभा काभ गने ददन अध्माऩन सभम कभतीभा दजईसम फीस ददन हजनेछ 
।  

(७) साभजदावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कभतीभा फाह्र, सहामक प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको 
कभतीभा अठाय य शिऺकरे हप्ताभा कभतीभा छब्फीस कऺा अध्माऩन गयाउन ऩनेछ ।  

(८) बौलतक ऩूवाुधाय ऩूया गन ु नसकेका ववद्यारमरे तोवकएको ऩाठ्यबायभा नघट्ने गयी ववद्याथॉ 
सॊख्माको आधायभा एकै ददनभा एकबरदा फढी सभम (लसफ्ट) भा कऺा सञ्चारन गन ुसक्नेछ । 
तय कऺा सञ्चारन गदाु आधायबूत तह वा भाध्मलभक तहका कऺाहरु एकै सभम (लसफ्ट) भा 
सञ्चारन गनज ुऩनेछ । 

४९. ववद्यारम ववदा सभवरधभा:- 
(१) नेऩार सयकायरे तोकेको सावजुलनक लफदासॊग तादाभमता कामभ हजने गयी गाउॉ शिऺा अलधकृतरे 

शिऺा सलभलतको सहभलतभा ववद्यारमभा सावजुलनक ववदा लनधाुयण गन ुसक्नेछ । 

(२) शिऺा िाखाको लनदेिनभा एक िैशऺकसिभा वहउॉदे लफदा वा वषे लफदा वा दजवै गयी वढीभा ४५ 
ददन ववद्यारम ववदा ददन सवकनेछ ।  

(३) व्मवस्थाऩन सलभलतरे एक िैशऺकसिभा थऩ ५ ददनसभभ स्थानीम लफदा ददई ववद्यारम ववदा गनु 
सक्नेछ ।  

(४) मस लनमभभा रेशखएदेशख फाहेक अरम ददन ववद्यारम फरद गयेभा प्रधानाध्माऩकराई ववबागीम 
कायफाही गरयनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–९ 

प्रधानाध्माऩक य शिऺकको लनमजशक्त तथा काभ, कतवु्म य अलधकाय 
५०. प्रधानाध्माऩक सभफरधी व्मवस्था : 
 (१) प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यारमको प्राशऻक तथा प्रिासकीम प्रभजखको रूऩभा काभ गन ु स्वीकृत 

दयफरदीभा नवढ्ने गयी एक प्रधानाध्माऩकको ऩद यहनेछ ।  

(२) आधायबूत तहको कऺा ऩाॉचसभभको ववद्यारम बए कभतीभा फाह्र कऺा वा सो सयह उत्तीणु 
गयेको¸ आधायबूत तहको अरम ववद्यारम बए कभतीभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको य 
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भाध्मलभक तहको ववद्यारम बए कभतीभा स्नाकोत्तय तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेका ववद्यारमभा 
कामयुत स्थामी शिऺकहरुभध्मे मोग्मता ऩ जगेका वरयितभ ् स्थामी शिऺकराई ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे प्र.अ. ऩदभा लनमजशक्तका रालग गाउॉकामऩुालरकाराई लसपरयस गनज ुऩनेछ । 

(३) लनमभ २ अनजसाय लसपारयस बइ आएको शिऺकराई कामऩुालरकाको लनणमु वभोशजभ शिऺा 
अलधकृतरे ऩाॉच वषसुभभका रालग साभजदावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमजशक्त गनेछ 
।  

(४) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमजशक्त हजन ज ऩूव ु लनजरे अनजसूची–११ 
फभोशजभको ढाॉचाभा ववद्यारम ववकासको प्रस्ताव लरई सोही आधायभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतसॊग ऩञ्चववषमु काम ुसभऩादन कयाय सभझौता गनज ुऩनेछ । 

(५) लनमभ (३) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बएताऩलन लनजको उत्कृि कामसुभऩादनको आधायभा 
कामऩुालरकारे लनजराई प्र.अ. ऩदभा लनयरतयता ददन सक्नेछ । 

(६) कज नै ववद्यारमभा प्र.अ. ऩदभा लनमजशक्तका रालग मोग्मता ऩ जगेको शिऺक उऩरब्ध नबएभा 
गाउॉऩालरका लबि यहेका जजनसजकै ववद्यारमफाट ऩलन मोग्मता ऩ जगेका शिऺकराई गाउॉ शिऺा 
सलभलतको लसपारयसभा गाउॉऩालरकाको कामाुरमरे उक्त ववद्यारमभा प्र.अ.को काभकाजका रालग 
खटाउन सक्नेछ । 

(७) कज नै ववद्यारमभा मोग्मता ऩ जगेको वरयि शिऺकरे प्र.अ. ऩदभा अलनच्छा देखाएभा लनजको लरशखत 
भञ्जजयी लरइ क्रलभक रुऩभा यहेका वरयि शिऺकराई वव.व्म.स.रे प्र.अ. ऩदभा लनमजशक्तका रालग 
गाउॉकामऩुालरकाराई लसपारयस गन ुसक्नेछ । 

(८) एउटै साभजदावमक ववद्यारमभा रगाताय दजई कामकुारबरदा फढी एकै व्मशक्त प्रधानाध्माऩक हजन 
सक्ने छैन ।  

(९) उऩलनमभ (२) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन देहामको अवस्थाभा साभजदावमक 
ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकराई गाउॉ शिऺा सलभलतको लसपारयसभा गाउॉऩालरकारे जजनसजकै फखत 
हटाउन सक्नेछ्— 

(क) लनजको आचयण खयाफ प्रभाशणत बएभा । 

(ख) ऐन तथा मस लनमभावरी ववऩयीतको कज नै काभ गयेभा। 

(ग) लनजरे कामसुभऩादन सभझौता फभोशजभ काभ गन ु नसकेभा वा लनजको काभ सरतोषजनक 
नबएभा । 
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(घ) ववद्यारमको चर अचर सभऩशत्त वहना लभना गयेको प्रभाशणत बएभा । 

(ङ) ववद्यारमको िैशऺक वातावयण खल्फल्माएको बनी गाउॉ शिऺा अलधकृतको प्रलतवेदनफाट 
प्र.अ.ऩदफाट हटाउन लसपारयस बएभा ।  

(च) उऩलनमभ–४ अनजसाय गयेको कयाय सभझौता अनजसाय कामसुभऩादन बएको नदेशखएभा ।  

(१०) साभजदावमक ववद्यारमको कज नै प्रधानाध्माऩकराई उऩलनमभ (९) फभोशजभको आधायभा ऩदफाट 
हटाउनज ऩने बएभा शिऺा अलधकृतरे त्मस्तो आधाय ववद्यभान बए नबएको सभफरधभा जाॉचफजझ 
गयी गयाई प्रलतवेदन लरनेछ य त्मस्तो प्रलतवेदनफाट प्रधानाध्माऩकराई हटाउनज ऩने देशखएभा 
ऩदफाट हटाउन गाउॉ कामऩुालरका सभऺ याम सवहत ऩेि गनज ुऩनेछ ।   

(११) उऩलनमभ (६) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन सो उऩलनमभ फभोशजभ 
प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट हटाउनज अशघ लनजराई सपाई ऩेि गने भौकाफाट वशञ्चत गरयने छैन ्
।  

(१२) फहारफारा शिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩलनमभ (९) को खण्ड (क) 
वा (ख) फभोशजभको आधायभा हटाएको अवस्थाभा लनजराई ऐन तथा मस लनमभावरी फभोशजभ 
ववबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ । 

(१३) साभजदावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक ववदाभा फसेभा वा कज नै कायणरे प्रधानाध्माऩकको ऩद 
रयक्त बएभा प्रधानाध्माऩक उऩशस्थत नबएसभभ वा प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूलत ुनबएसभभका रालग 
सो ववद्यारमभा कामयुत शिऺकहरुभध्मे भालथल्रो शे्रणीका वरयष्ठ स्थामी शिऺकरे लनलभत्त 
प्रधानाध्माऩक बई काभ गनेछ । शिऺकको वरयष्ठता लनधाुयण गदाु देहामका आधायभा 
गरयनेछ्-  

(क) सभफशरधत तह य शे्रणीको स्थामी लनमजशक्त य फढजवा लभलतको आधायभा । 

(ख) खण्ड (क) को आधायभा वरयष्ठता नछज वट्टएभा सो बरदा तल्रो तह वा शे्रणीको स्थामी लनमजशक्त 
लभलतको आधायभा। 

(ग) खण्ड (क) य (ख) को आधायभा वरयष्ठता नछज वट्टएभा सभफशरधत तह य शे्रणीको अस्थामी लनमजशक्त 
लभलतको आधायभा। 

(घ) खण्ड (क), (ख) य (ग) को आधायभा ऩलन वरयष्ठता नछज वट्टएभा खण्ड (क) को लसपारयसको 
मोग्मताक्रभको आधायभा तय खजरा कामुऺ भता भूल्माङ्कन आरतरयक वढजवा एउटै लभलतभा बए 
क्रभि् कामुऺ भता आरतरयक प्रलतमोलगता य खजराको क्रभराई भारमता ददइनेछ । 
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(१४) मस लनमभभा अरमि जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
सलभलतरे मस लनमभावरी फभोशजभ मोग्मता ऩ जगेको व्मशक्तराई प्रधानाध्माऩकको लनमजशक्त गदाु 
शिऺा ववलनमभावरी प्रवक्रमा लनधाुयण गयी लनमजशक्त गन ुसक्नेछ ।  

(१५) मस लनमभभा अरमि जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन मो लनमभ प्रायभब हजॉदाको फखत 
कामयुत प्रधानाध्माऩक उऩलनमभ (२) फभोशजभ अको प्रधानाध्माऩक लनमजशक्त नबएसभभ त्मस्तो 
ऩदभा कामभै यहन सक्नेछ । 

५१. प्रधानाध्माऩकको काभ कतवु्म य अलधकाय : प्रधानाध्माऩकको काभ, कतुव्म य अलधकाय देहाम 
फभोशजभ हजनेछ । 

(क) ववद्यारमभा िैशऺक वातावयण, गजणस्तय य अनजिासन कामभ याख्ने।  

(ख) ववद्यारमका शिऺक तथा कभचुायीहरूसॉग सभरवम गयी शिऺक, कभचुायी, ववद्याथॉ य 
अलबबावकहरू फीच ऩायस्ऩरयक सहमोगको वातावयण लसजनुा गने।   

(ग) ववद्यारमभा अनजिासन, सच्चरयिता, शििता कामभ गन ुआवश्मक काभ गने।  

(घ) शिऺकहरूसॉग ऩयाभि ु गयी ववद्यारमभा कऺा सञ्चारन सभफरधी कामकु्रभ तमाय गने तथा 
त्मस्तो कामकु्रभ फभोशजभ कऺा सञ्चारन बए नबएको लनयीऺण गने।  

(ङ) ववद्यारमभा सयसपाई, अलतरयक्त वक्रमाकराऩ आददको प्रफरध गने, गयाउने।  

(च) ववद्यारमको प्रिासलनक कामकुो सञ्चारन तथा लनमरिण गने।   

(छ) ववद्यारमभा ववद्याथॉ बनाु गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन गयाउने।  

(ज) ववद्याथॉराई स्थानारतयण तथा अरम प्रभाणऩि ददने।  

(झ) ववद्यारमभा बए गयेका भहत्वऩूण ुकाभ कायफाहीको अलबरेख याख्ने।  

(ञ) कज नै शिऺक वा कभचुायीरे जानी जानी वा राऩयवाही साथ कज नै काभ गनाुरे ववद्यारमराई हानी 
नोक्सानी ऩन ुगएभा त्मस्तो हानी नोक्सानीको यकभ तरफफाट कट्टा गयी असजर गने।  

(ट) ववद्यारमरे आफ्नै स्रोतभा लनमजक्त गयेका शिऺक वा कभचुायीरे ऩदीम शजभभेवायी ऩूया नगयेभा 
व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयस फभोशजभ अवकाि रगामतका अरम ववबागीम कायफाही गने।    

(ठ) शिऺक य कभचुायीराई ददइएको सजामको अलबरेख याख्ने तथा त्मस्तो अलबरेख स्थानीम शिऺा 
अलधकृत तथा लनयीऺकरे हेन ुचाहेभा देखाउने।  

(ड) शिऺक तथा कभचुायीहरूको आचयण य काम ुसभऩादन सभफरधी प्रलतवेदन स्थानीम शिऺा िाखा 
तथा व्मवस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने।  
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(ढ) शिऺक वा कभचुायीराई सजाम वा ऩ जयस्काय ददने सभफरधभा व्मवस्थाऩन सलभलत तथा स्थानीम 
शिऺा िाखाभा लसपारयस गने। 

(ण) गाउॉ कामऩुालरकाफाट स्थामी लनमजशक्त एवॊ ऩदस्थाऩन बई आएका शिऺकराई हाशजय गयाई 
ववषम य तह अनजसायको कऺा शिऺणभा खटाउने।   

(त) भवहनाभा कभतीभा एक ऩटक शिऺक तथा कभचुायीहरूको फैठक फोराई ववद्यारमको प्राशऻक 

बौलतक य िैशऺक प्रिासन सभफरधी ववषमभा छरपर गयी त्मसको अलबरेख याख्ने। 

(थ) गाउॉऩालरकाफाट ऩूव ु स्वीकृलत लरई अलत आवश्मक बएका ववषमभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतको लनणमु गयाई ववद्यारमको स्रोतफाट तरफ बत्ता खाने गयी शिऺकको ऩद कामभ गयी 
सो अनजसाय ऩद स्वीकृलत बएका ववषमका शिऺकको मस लनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोशजभको 
प्रवक्रमा अऩनाई ऩदऩूतॉ गयी कयायभा लनमजक्त गने य मसयी लनमजशक्त बएका शिऺक तथा 
कभचुायीहरूको तरफ सभफरधी प्रलतवेदन ऩारयत गन ुव्मवस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने।  

 (द) ववद्यारम बवन तथा छािावासको हातालबि कज नै वकलसभको अवाश्रछत वक्रमाकराऩ हजन 
नददने।   

(ध) ववद्यारमको प्रबावकायी सॊचारनको रागी वावषकु मोजना फनाई व्मवस्थाऩन सलभलतफाट ऩारयत 
गयी कामाुरवमन गने। गयाउने।  

(न) ववद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन सभफरधी भालसक अधु–वावषकु तथा वावषकु कामकु्रभ फनाई 
कामाुरवमन गने, गयाउने।  

(ऩ) शिऺक वा कभचुायीराई तालरभभा ऩठाउन व्मवस्थाऩन सलभलतफाट अनजभोदन गयाई स्थानीम 
शिऺा िाखाभा ऩठाउने।  

(प) ववद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩजस्तक रागू गने। 

(फ) व्मवस्थाऩन सलभलतरे ददएको लनदेिन तथा आपूरे ऩाएको अलधकाय फभोशजभ यकभ खच ुगने य 
आम व्ममको वहसाफ याख्ने तथा याख्न रगाउने।  

(ब) ववद्यारमभा सञ्चारन हजने आवलधक ऩयीऺा लनमलभत तथा भमाु्ददत ढङ्गफाट सञ्चारन गने 
गयाउने।  

(भ) कज नै शिऺकरे अध्माऩन गयेको ववषमभा रगाताय तीन वषसुभभ ऩरर प्रलतित बरदा फढी ववद्याथॉ 
असपर बएभा वा कज नै शिऺकरे राऩयवाही वा अनजिासनहीन काभ गयेभा त्मस्तो शिऺकको 
दजई वषसुभभ तरफ फवृद्ध योक्का गने।   
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(म) ववद्यारमभा लनमभ फभोशजभको कऺा लरने तथा शिऺकराई लरन रगाउने।  

(य) स्वीकृत दयवरदीभा कामयुत शिऺक तथा कभचुायीको तरवी प्रलतवेदन ऩारयत गन ुशिऺा िाखाभा 
ऩठाउने।  

(र) ववद्यारमका शिऺक तथा कभुचायीहरूको काभ कतवु्म तोक्ने।  

(व) शिऺा िाखा तथा व्मवस्थाऩन सलभलतरे ददएका लनदेिन ऩारन गने। गयाउने।  

(ि) ववद्यारमको िैशऺक प्रगलत सभफरधी वववयण तथा तथ्माॊक भरिारमद्वाया लनधाु्रयत ढाॉचा य सभम 
लबि लनयीऺकद्वाया प्रभाशणत गयाई स्थानीम शिऺा िाखाभा ऩठाउने।  

(ष) ववद्यारमको आफ्नो स्रोतफाट खचु फेहोने गयी लनमजक्त बएका शिऺकहरूको काम ु सभऩादन 
भूल्माङ्कन पायाभ बयी व्मवस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने। 

(स) ववद्यारमभा कामयुत शिऺक तथा कभचुायीको सभऩशत्त वववयण पायाभ लनधाुरयत सभमभा बन ु
रगाई ववद्यारमभा दताु गयी शिऺा िाखा भापुत शिऺक वकताफखानाभा ऩठाउने। 

(ह) ववद्यारमका शिऺक तथा कभचुायीफाट कट्टी गयेको कभचुायी सञ्चमकोष। नागरयक रगानी कोष, 
फीभा, साभाशजक सजयऺाकोषको यकभ सभफशरधत लनकामभा ऩठाउन रगाउने। 

(ऺ) व्मवस्थाऩन सलभलतफाट स्वीकृत खरयद मोजना अनजसाय भारसाभन तथा सेवा खरयद गने । 

५२. सहामक प्रधानाध्माऩकसभफरधी व्मवस्था्  

       भाध्मलभक तहको प्रधानाध्माऩकराई सहमोग ऩज-माउन ववद्यारमभा कामयुत सभफशरधत तहका 
शिऺक भध्मेफाट फरयिताका आधायभा मोग्मता ऩ जगेको एकजना शिऺकराई ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे सहामक प्रधानाध्माऩक तोक्न सक्नेछ । 

(१) सहामक प्रधानाध्माऩकको काभ, कतवु्म य अलधकाय  

(क) प्रधानाध्माऩकको सहमोगीको रुऩभा काम ुगने । 

(ख) प्रधानाध्माऩकको अनजऩशस्थलतभा दैलनक प्रिासलनक काम ुगने । 

(ग) ववद्यारमभा िैशऺक वातावयण य गजणस्तय कामभ गने। 

(घ) ववद्यारमभा अनजिासन, सद्चरयिता, शििता कामभ गन ुआवश्मक काम ुगने।  

(ङ) लनमलभत कऺा सञ्चारन सभफशरध काममुोजना तमाय गने य सो अनजरुऩ बए नबएको अनजगभन 
गने । 

(च) ऩयीऺा सञ्चारन गन ुप्रधानाध्माऩकराई सहमोग गने । 
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(छ) कज नै ववद्याथॉरे अनजिासनहीन काम ुगयेभा लनज उऩय कावाुही गन ुप्रधानाध्माऩकराई लसपारयस 
गने।  

(ज) दैलनक रुऩभा तोके फभोशजभ कऺा लरने य अरम शिऺकराई ऩलन कऺा लरन रगाउने।  

(झ) ववद्यारमको चौतपी ववकासका रालग सभरवमकायी बूभीका लनवाुह गने ।  

५३. ववद्यारम सजयऺा सहमोगी सभफरधी व्मवस्था : 
       ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे स्वीकृत दयवरदीको अधीनभा यही ववद्यारम सजरुऺा 

सहमोगीको रमूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशक्त वा सॊस्थासॉग कयाय सभझौता गयी  काम ुसभऩादन 
गयाउनज सक्र्नेछ । 

५४. शिऺक तथा कभचुायी छनौट सलभलत्  

(१) साभजदावमक ववद्यारमभा कयायभा शिऺक वा कभचुायी लनमजशक्तका रालग लसपारयस गन ु प्रत्मेक 
ववद्यारमभा देहाम वभोशजभको एक शिऺक तथा कभचुायी छनौट सलभलत यहनेछ्- 

(क) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको सो सलभलतको सदस्म – अध्मऺ  

(ख) गाउॉ शिऺा अलधकृत                                              -सदस्म 

(ग) भाध्मलभक तहको शिऺक छनौट गनजऩुने बएभा शिऺािास्त्र ववषमभा कशभतभा स्नातकोत्तय य 
अरम अरम तहको शिऺक लनमजशक्त गनज ुबएभा शिऺािास्त्र ववषमभा कशभतभा स्नातक तह उत्तीणु 
गयेका गाउॉऩालरकारे सूशचकृत गयेका लफषम ववषेिऻहरु भध्मेफाट उऩरव्ध बएसभभ एक जना 
भवहरा सभेतको प्रलतलनलधत्व हजने गयी गाउॉऩालरका अध्मऺरे भनोनीत गयेको दजईजना   – सदस्म 

(ङ)   सभफनलधत ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक                               – सदस्म–सशचव 

    (२) ववषम वविेषऻको मोग्मता: 
 भाध्मलभक तहको शिऺक छनौट गनज ु ऩने बएभा सभफशरधत ववषमभा स्नातकोत्तय तह उत्तीण ु य 

तालरभ प्राप्त तथा अरम तहको शिऺक तथा कभुचायी छनौट गनज ुऩने बएभा सभफशरधत ववषमभा 
कशभतभा स्नातक तह उत्तीण ु य तालरभ प्राप्त गयेको हजन जऩनेछ य कशभतभा ५ फष ु स्वीकृत 
दयवरदीभा  अस्थामी वा स्थामी सेवाभा कामयुत यहेको हजन ज ऩनेछ । 

(३) शिऺक तथा कभुचायी छनौट सलभलतको सशचवारम सभफशरधत ववद्यारमभा यहनेछ बने ऩयीऺा 
केरर गाउॉ शिऺा िाखारे तोकेको स्थानभा यहने ।  
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(४) शिऺा अलधकृतको ऩद रयक्त बएभा वा राभो ववदाभा यहेको वा अरम कायणरे तत्कार 
गाउॉऩालरकाभा उऩशस्थत हजन नसक्ने बएभा शिऺा अलधकृत खटाइ ददन शिऺा ववकास तथा 
सभरवम इकाईफाट भाग गरयनेछ । 

(५) आमोगरे शिऺक वा कभचुायी छनौट गने सभफरधभा भाऩदण्ड लनधाुयण वा कामवुवलध जायी 
गयेको बए शिऺक छनौट सलभलतरे त्मस्तो भाऩदण्ड वा कामवुवलधको ऩारना गनज ुऩनेछ । 

(६) शिऺक तथा कभचुायी छनौट सलभलतको फैठक सभफरधी अरम कामवुवलध सो सलभलत आपैरे 
लनधाुयण गये वभोशजभ हजनेछ । 

५५. कयायभा शिऺक तथा स्वमॊ सेवक शिऺण सहमोगी लनमजशक्त सभफरधी व्मवस्था्  

(१) स्वीकृत दयवरदीभा स्थामी शिऺक लनमजशक्त हजन नसकी तत्कार कयायभा शिऺक लनमजशक्त गनज ु
ऩने बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺा अलधकृत भापुत शिऺा ववकास तथा सभरवम इकाईफाट 
कयायभा शिऺक लनमजशक्तको रालग प्रकाशित बएको सूची भाग गनज ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका उभभेदवायभध्मे 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे फढीभा एक िैशऺक सिको रालग कयायभा शिऺक लनमजशक्त गन ुसक्नेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कज नै उभभेदवाय नयहेभा वा 
सूचीभा सभावेि बएका उभभेदवायरे शिऺक ऩदभा लनमजक्त हजन लनवेदन नददएभा व्मवस्थाऩन 
सलभलतरे खजरा ववऻाऩन गयी १५ ददने सूचना स्थानीम एप.एभ. / ऩिऩलिकाभा प्रकाशित गयी 
शिऺक छनौट सलभलतको लसपारयसभा फढीभा एक िैशऺक सिको रालग मोग्मता ऩ जगेका कज नै 
व्मशक्तराई कयायभा शिऺक लनमजशक्त गन ुसक्नेछ। 

(४) उऩलनमभ (२) वा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमजशक्त गदाु शिऺा िाखाफाट दयवरदी रयक्त 
यहेको व्महोया प्रभाशणत गयाएय ववषम लभल्ने गयी भाि कयायभा शिऺक लनमजशक्त गन ुसवकनेछ । 

(५) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक लनमजशक्त गन ुकभतीभा ऩरर ददनको सावजुलनक सूचना सभबाव्म 
सवै भाध्मभवाट प्रकािन गनजकुा साथै वडा कामाुरम, गाउॉ कामऩुालरका य सभफशरधत ववद्यारम 
सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्नज ऩनेछ । मस्तो सूचना सभफशरधत स्थानीम तहको सूचनाऩावटभा 
सभेत याख्ने व्मवस्था लभराउनज ऩने छ । 

(६) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक ऩदभा लनमजक्त हजन लनवेदन ददने उभभेदवायरे आफ्नो िैशऺक 
मोग्मता¸ नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि लनवेदन साथ ऩेि गनज ुऩनेछ ।  
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(७) ववद्यारमरे मस लनमभ फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमजक्त गयेको जानकायी शिऺा िाखाराई ददनज 
ऩनेछ य शिऺा िाखारे सोको अलबरेख याखेको प्रभाण ववद्यारमराई ददनज ऩनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (२) वा (३) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन कयायभा शिऺक लनमजक्त बएको 
एक िैशऺक सिसभभ ऩलन रयक्त ऩदभा स्थामी ऩदऩूलत ु नबएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे ६/६ 
भवहनाका रालग कयायको भमाद थऩ गन ुसक्नेछ ।  

(९) उऩलनमभ (८) फभोशजभ कयाय गरयएको जानकायी ववद्यारमरे स्थानीम शिऺा िाखाराई ददनज 
ऩनेछ ।  

(१०) मस लनमभ वभोशजभको प्रवक्रमा नऩज-माई शिऺक लनमजशक्त गयेभा त्मस्तो लनमजशक्त फदय गयी 
सभफशरधत शिऺक छनौट सलभलतराई गाउॉऩालरकाफाट कायफाही गरयनेछ ।  

(११) गाउॉ शिऺकको लनमजशक्त लनमभ ५४ को उऩलनमक (१) फभोशजभ गदठत शिऺक तथा 
कभचुायी छनौट सलभलतरे गनेछ । 

(१२) गाउॉऩालरका अरतगतुका ववद्यारमहरुको बौगोलरक अवस्था ववद्याथॉ सॊख्मा तथा अरम कायणरे 
ववद्यारमभा सयकायी दयवरदी कभ बई ववद्यारम सॊचारन गन ुअप्ठ्यायो बएभा गाउॉऩालरकारे सो 
ववद्यारमहरुभा स्वमभ सेवक शिऺण सहमोगीको व्मवस्थाऩन गन ुसक्नेछ । 

 (१३) स्वमभ सेवक शिऺण सहमोगी व्मवस्थाऩन गन ु गाउॉऩालरकारे लनधाुयण गयेको कामवुवलध 
वभोशजभ लनमजशक्त बनाु य सेवा सजववधाको व्मवस्था  गन ुसक्नेछ । 

५६. दयफरदी नबएको ऩदभा शिऺक वा कभचुायी लनमजशक्त वा सरुवा गन ुनहजने्- 
(१) शिऺक वा कभचुायीराई दयफरदी रयक्त नयहेको वा दयवरदी नबएको ववद्यारमभा लनमजशक्त वा 

सरुवा गनज ुहजॉदैन । तय काभकाजभा रगाउन सवकनेछ ।  

(२) अनजसूची–१२ भा उशल्रशखत ववषमको शिऺक नयहेको ववद्यारमभा अको ववषमको शिऺक 
लनमजशक्त वा सरुवा गनज ुहजॉदैन ।  

(३) उऩलनमभ (१) वा (२) ववऩयीत कसैरे कज नै शिऺक वा कभचुायी लनमजशक्त वा सरुवा गयेभा 
त्मस्तो शिऺक वा कभचुायीको रालग तरफ बत्ता फाऩत खच ुबएको यकभ त्मसयी लनमजशक्त वा 
सरुवा गने अलधकायीफाट असजर उऩय गयी त्मस्तो अलधकायीराई ववबागीम कायफाही गरयनेछ । 

५७. सरुवासभफरधी व्मवस्था  (१) गाउॉऩालरका लबि एक ववद्यारमवाट अको ववद्यारमभा तह तथा 
ववषम लभल्ने दयफरदी लबि गाउॉ शिऺा सलभलतको लसपारयसभा आवश्मकतानजसाय प्रभजख प्रिासकीम 
अलधकृतरे सरुवा गन ुसक्नेछ ।  



 

43 
 

(२) एक ऩटक सरुवा बएको शिऺकराई त्मस ववद्यारमभा चाय वष ु सेवा ऩूया नगयी सरुवा 
गरयनेछैन तय कज नै ववद्यारमभा कामयुत शिऺक असक्त बई सो स्थानभा लनजको उऩचाय हजन 
नसक्ने व्महोया नेऩार सयकायरे तोकेको भेलडकर फोड ु वा स्वीकृत शचवकत्सकरे लसपारयस 
गयेभा लनजराई जजनसजकै वखत ऩलन सरुवा गन ुसवकनेछ। 

(३) शिऺकको सरुवा िैशऺक ििको ऩवहरो भवहनाभा भाि गरयने छ । 

(४) शिऺक सरुवा गदाु शिऺकको तह य अध्माऩन गने ववषम लभराउनज ऩनेछ । 

(५) शिऺकराई सरुवा गदाु देहाम फभोशजभको भाऩदण्डका आधायभा गनज ुऩनेछ । 

(क) तोवकएको शजभभेवायी सभम लबि ऩूया नगयेको बनी सभफशरधत शिऺा अलधकृतफाट लसपारयस 
बएभा ।  

(ख) एउटा ववद्यारमभा आवश्मकताबरदा फढी एकै ववषमका शिऺक बएभा ।  

(ग) दयवरदी लभरान गने क्रभभा तोवकएको भाऩदण्ड बरदा फढी शिऺक बएभा ।  

(घ) उऩलनमभ (३) को प्रलतफरधात्भक वाक्माॊिभा रेशखए फभोशजभको अवस्था बएभा । 

(ङ) ववऩद्का कायणफाट ववद्यारम य ववद्यारम यहेको सभजदाम नै अरमि स्थानारतयण गनज ु ऩने 
अवस्थाभा गाउॉऩालरकाको ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतरे लसपारयस गयेभा ।  

(च) नैलतक, आचयण तथा लनजको व्मशक्तगत अनजिासन रगामतका कायणफाट कज नै शिऺकराई सो 
ववद्यारमभा याशखयहॉदा ववद्यारमको िैशऺक वातावयण खरवलरएको वा खरवलरन सक्ने ब्महोया 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतफाट लनणमु बई आएभा। अथवा गाउॉकामऩुालरकाफाट खवटने 
लनयीऺकरे लसपारयस गयेभा । 

(छ) कज नै शिऺकरे उत्कृि नलतजा ल्माउन सपर यहेको वा वविेषऻता सेवा प्रवाह गयेको अवस्थाभा 
प्रोत्साहन बत्ता सवहत उक्त शिऺकको सहभतीभा उक्त सेवाराई अरम ववद्यारमभा उऩमोग गनु 
आवश्मक देशखएभा। 

(ज) ऩलत ऩशत्न दजवै शिऺक यहेको अवस्था बए सकबय एकै ववद्यारम वा वडा लबि ऩने गयी सरुवा 
गनज ुऩयेभा । 

(झ) शिऺक सरुवाको अरम भाऩदण्ड कामऩुालरकारे तोके वभोशजभ हजनेछ । 

(६) तह, ववषम य दयफरदीको प्रकृलत लभल्ने गयी कयाय, याहत य शििज तथा शिऺकहरुराई 
गाउॉऩालरका लबिका ववद्यारमहरुभा सरुवा गन ुसवकनेछ ।  
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(७) स्थामी लनमजशक्त बएको एक वष ुनऩजगेको शिऺक य अलनवाम ुअवकाि हजन एक वष ुवा सो बरदा 
कभ अवलध फाॉकी यहेको शिऺकराई एक ववद्यारमफाट अको ववद्यारमभा सरुवा गरयने छैन । 

 (८) उऩलनमभ (६) फभोशजभ सरुवा गदाु साधायणतमा अऩाङ्गता बएका शिऺक शिशऺका य 
भवहराराई ऩामक ऩने स्थानभा सरुवा गरयनेछ ।  

(९) शिऺक सरुवा गदाु राभो अवलध एकै ववद्यारमभा वसेकाराई ऩवहरो प्राथलभकता ददइनेछ ।  

(१०) सरुवा बएको एक्काइस ददनलबि प्रधानाध्माऩकरे सभफशरधत शिऺक वा कभचुायीराई अनजसूची–
१३ फभोशजभको ढाॉचाभा यभाना ऩि ददई सोको जानकायी सभफशरधत ववद्यारम य शिऺा 
िाखाराई सभेत ददनज ऩनेछ । तय प्रधानाध्माऩक स्वत् सरुवा बएभा ववद्यारमभा कामयुत 
वरयष्ठतभ शिऺकरे यभाना प्रदान गनेछ । तोवकएको अवलध लबि यभाना नददने ववद्यारमको 
गाउॉऩालरकाफाट अनजदान योक्का गन ुसवकनेछ । 

(११) गाउॉऩालरका लबिका ववषम य तह लभल्ने शिऺकहरुरे ऩयस्ऩय सरुवाका रालग वव.व्म.स.को 
सहभलत सवहत लनवेदन ददएभा प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतरे शिऺक सरुवा गन ुऩनेछ । 

(१३) शिऺक काज सरुवा सभफशरध व्मवस्था् कज नै शिऺकको व्मशक्तगत तथा ऩेिागत अवस्थारे 
लनज शिऺकराई काज सरुवा गनऩुने अवस्था आएभा प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतरे लनज 
शिऺकराई काज सरुवा गन ुसक्नेछ । 

 ५८. अरतय शजल्रा य अरतय स्थानीम तह शिऺक सरुवा सहभती सभवरधी व्मवस्था:- 
(१) लनमभ ५४ वभोशजभ अरतय शजल्रा य अरतय स्थानीम तह शिऺक सरुवा हजन चाहने शिऺकरे 

सरुवाको रालग अनजसूची–१४ फभोशजभको ढाॉचाभा शिऺा अलधकृत सभऺ लनवेदन ददनज ऩनेछ ।  

(२) मस लनमभको प्रमोजनको रालग शिऺा िाखारे प्रत्मेक भवहनाभा रयक्त यहेका शिऺकहरुको ऩद 
सॊख्मा मवकन गयी प्रदेि भरिारमभा ऩठाउनज ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अरतयस्थानीम तह सरुवाको रालग लनवेदन ददने शिऺकराई सरुवा बई 
जान चाहेको ववद्यारम य सोसॉग सभफशरधत शिऺा िाखा तथा आपू सेवायत ववद्यारम य शिऺा 
िाखाको सरुवा सहभलतको लसपारयस आवश्मक ऩनेछ ।  

(४) शिऺक सरुवाका रालग गाउॉऩालरकाको अनजसूशच-१४ फभोशजभको पायाभ बनज ु ऩनेछ । कज नै 
शिऺकराई ववद्यारमभा कामयुत यहॉदा ववद्यारमको आलथकु बौलतक िैशऺक वातावयणभा प्रलतकूर 
असय ऩयेको बनी वव.ब्म.स.फाट भाग बई आएभा य सोको अनजगभन गदाु शिऺा अलधकृतको 
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प्रलतवेदनफाट उक्त ब्महोया भनालसव देशखएभा प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतरे सरुवा गन ुसक्नेछ 
। 

तय ।मस लनमभावरीभा सरुवा गने भाऩदण्ड ववऩरयत हजने गयी सरुवा सहभती ददइने छैन ।    

  

ऩरयच्छेद– १० 

छािवशृत्त तथा लन्िजल्क शिऺा सभफरधी व्मवस्था 
५९. छािवशृत्तको व्मवस्था गनजऩुने : 
 (१) सॊस्थागत ववद्यारमरे देहाम फभोशजभका ववऩन्न एवभ ् लसभारतकृत  ववद्याथॉराई छािवशृत्त 

उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ । मसयी लसपारयस गदाु कभतीभा ५ प्रलतित फालरका अलनवाम ुरुऩभा 
सभाफेि गनज ुऩनेछ । 

(क) ववद्याथॉको ऩरयवायको कज नै ऩलन सदस्मको नोकयी, व्माऩाय, व्मवसाम य आम–आजनुको व्मवस्था 
नबई जीवन लनवाुह गन ु रमूनतभ आवश्मक ऩने आभदानी नबई अलनवाम ु शिऺाको रालग 
आवश्मक ऩने ऩाठ्यऩजस्तक तथा काऩीकरभ जस्ता स्टेिनयी उऩरब्ध गयाउन नसक्ने अवस्थाभा 
यहेको।  

(ख) बूलभ सभफरधी ऐन, २०२१ फभोशजभ जग्गावाराको हैलसमतरे याख्न ऩाउने अलधकतभ हदवरदीको 
तयाई तथा उऩत्मका, ऩहाडी य वहभारी ऺेिभा क्रभि् ऩाॉच, दि य ऩरर प्रलतित बरदा कभ 
खेती मोग्म जग्गा यहेको। वा  

(ग) याविम मोजना आमोगफाट ऩरयबावषत बए फभोशजभ लनयऩेऺ गरयफीको येखाभा ऩने य सो बरदा 
कभ आभदानी बएको । 

(घ) अऩाङ्खता बएका वारवालरका । 

२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ छािवशृत्त उऩरव्ध गयाउनज अशघ ववद्यारमरे त्मस्तो छािवशृत्तको रालग 
लनवेदन ददन ववद्यारमभा सूचना प्रकािन गनज ुऩनेछ । 

६०. नाभावरी साफजुलनक गनजऩुने्- 
 (१)लनमभ ५९ फभोशजभ छािवलृत उऩरब्ध गयाइएका लफद्याथॉहरुको नाभ, थय, कऺा तथा लनजको 
फाफज आभाको नाभ, थय वतन सवहतको वववयण ववद्यारमरे ववद्यारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी य 
ववद्यारमको वेबसाईट बएभा त्मसभा याखी सावजुलनक गनज ु ऩनेछ य त्मस्तो वववयण शिऺा िाखाभा 
ऩठाउनज ऩनेछ । 
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(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको वववयण हेन ुचाहने व्मशक्तराई ववद्यारमरे त्मस्तो वववयण लन्िजल्क 
हेन ुददनज ऩनेछ ।  

६१.फारफालरकाराई अलनवाम ुरुऩभा ववद्यारमभा ऩठाउनज ऩने्- 
 (१) सफै अलबबावकरे ऩाॉच वष ुऩ जया बएका फार.फालरकाराई  आधायब जत शिऺाका रालग अलनवाम ु

रुऩभा ववद्यारम ऩठाउनज ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आफ्नो ऺेिलबिका फारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाए नऩठाएको 
सभफरधभा सभफशरधत शिऺा सलभलत। ववद्यारम लनरयऺक। स्रोत व्मशक्त तथा साभजदावमक 
ववद्यारमका शिऺक तथा कभचुायीरे अनजगभन तथा लनयीऺण गनज ुऩनेछ । 

(३) कज नै अलबबावकरे उऩलनमभ (१) फभोशजभ फारफालरकाराई ववद्यारमभा ऩठाएको नदेशखएभा 
त्मस्तो अलबबावकराई सभझाई फजझाई, वविेष सहमोग तथा प्ररेयत गयी त्मस्ता फारफालरकाराई 
ववद्यारमभा ऩठाउन रगाउनज ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) वभोशजभ सभझाई फजझाई गदाु सभेत फारफालरकाराई ववद्यारम नऩठाउने 
अलबबावकराई स्थानीम तहवाट उऩरब्ध गयाउने सेवा सजववधावाट वशञ्चत गन ुसवकनेछ । 

(५) मस लनमभ फभोशजभ ववद्यारमभा बनाु बएका ववद्याथॉराई ववद्यारमरे लन्िजल्क अध्ममन गयाउनज 
ऩनेछ । 

(६) ववद्यारम जाने उभेय सभूहका वारवालरकाराई अलनवाम ु रुऩभा ववद्यारम बनाु अलबमान तथा 
कामकु्रभ तजजभुा गयी रागज गने दावमत्व शिऺा सलभलतको हजनेछ । 

  

ऩरयच्छेद–११ 

लफदा तथा काज सभफरधी व्मवस्था 
६२. शिऺक तथा कभचुायीरे ऩाउने लफदा्  

(१) शिऺक तथा कभचुायीरे देहाम फभोशजभका लफदाहरू  ऩाउनेछ। 

(क) बैऩयी आउने लफदा वषबुरयभा ६ (छ) ददन।  

(ख) ऩव ुलफदा वषबुरयभा ६ (छ) ददन।  

(ग) लफयाभी लफदा वषबुरयभा १२ (फाह्र) ददन।   

(घ) प्रसूती लफदा प्रसूतीको अशघ वा ऩलछ गयी ९८ (अरठानब्फे) ददन।   

(ङ) प्रसूती स्माहाय लफदा १५ (ऩरर) ददन।   
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(च) वकरयमा लफदा १५ (ऩरर) ददन।    

(छ) असाधायण लफदा एक ऩटकभा एक वषभुा नफढाई नोकयीको जभभा अवलधभा फढीभा तीन वष।ु  

(ज) अध्ममन लफदा शिऺकको सेवाको सभऩूण ुअवलधभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी फढीभा चाय 
वष,ु अनजसरधान तहका रालग थऩ दजइ वष।ु  

(झ) फेतरवी लफदा फढीभा ऩाॉच वष ु। 

(२) बैऩयी आउने लफदा य ऩव ुलफदा आधा ददन ऩलन लरन सवकनेछ । मस्तो लफदा सशञ्चत हजने छैन 
।   

(३) शिऺक (स्थामी), कयाय, याहत, लरमन, लनजी, शििज सहमोगी कामकुताु) तथा कभचुायीरे लफयाभी 
लफदा सशञ्चत गन ु सक्नेछ । शिऺक तथा कभचुायीरे प्रत्मेक वष ु त्मस्तो लफदा लनयीऺकफाट 
प्रभाशणत गयाई याख्नज ऩनेछ । कज नै व्महोयारे शिऺक तथा कभचुायी सेवाफाट अवकाि बएभा 
लनजको सशञ्चत लफयाभी लफदा फाऩत लनजको ऩदालधकाय यहेको ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ 
स्केरको दयरे हजन आउने यकभ लनजरे एकभजि ऩाउनेछ ।  

(४) कज नै ठूरो वा कडा योग रागी उऩचाय गन ु लफयाभी लफदाफाट नऩजग हजने बएभा स्वीकृत 
शचवकत्सकको प्रभाणऩि ऩेि गयी शिऺक तथा कभचुायीरे ऩलछ ऩाउने ववयाभी लफदाफाट कट्टा 
हजने गयी फाह्र ददनसभभ थऩ लफयाभी लफदा ऩेश्कीको रूऩभा त्मस्तो लफयाभी बएको फखत लरन 
सक्नेछ । मसयी ऩेश्की लफदा लरएको शिऺक वा कभचुायीको भतृ्मज हजन गएभा त्मस्तो ऩेश्की 
लरएको लफदा स्वत् लभनाहा हजनेछ ।  

(५) सशञ्चत लफयाभी लफदाको यकभ लरन नऩाउॉदै शिऺक वा कभचुायीको भतृ्मज बएभा त्मस्तो सशञ्चत 
ववयाभी लफदाको यकभ लनजरे इच्छाएको वा नशजकको हकवारारे एकभजि ऩाउनेछ ।  

(६) कज नै ऩ जरुष शिऺक वा कभचुायीको ऩत्नी प्रसूती हजने बएभा त्मस्तो शिऺक वा कभचुायीरे 
प्रसूतीको अशघ वा ऩलछ गयी ऩरर ददन प्रसूती स्माहाय लफदा ऩाउनेछ । प्रसूती स्माहाय लफदा 
फसेको शिऺक वा कभचुायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो लफदा सेवा अवलध बयभा दजई 
ऩटकभाि लरन ऩाइनेछ ।  

(७) प्रसूती लफदा वा प्रसजती स्माहाय ववदा ऩाएको शिऺक वा कभुचायीरे फढीभा दजईवटा फच्चाको 
रालग जनही एकभजि ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । तय मस्तो सजववधा दोहोयो ऩने गरय खान ऩाउने 
छैन ।  
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(८) कज नै शिऺक वा कभचुायीरे कज र धभ ुअनजसाय आपै वकरयमा फस्नज ऩयेभा वा त्मस्तो शिऺक वा 
कभचुायीको वावज आभा, वाजे वज्मै, छोया छोयी वा वववावहत भवहरा शिऺक वा कभचुायीको सासज 
ससजयाको भतृ्मज बएभा वा ऩ जरुष शिऺकको हकभा लनजको ऩत्नीको तथा भवहराको हकभा ऩलतको 
भतृ्मज बएभा वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । भवहरा शिऺक वा कभचुायीको ऩलतरे वकरयमा फस्नज ऩयेभा 
त्मस्तो भवहरा शिऺक वा कभचुायीरे ऩलन वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । 

(९) मस लनमभ फभोशजभ वकरयमा लफदा लरने शिऺक वा कभचुायीरे ववद्यारमभा हाशजय बएको ऩरर 
ददन लबि भतृ व्मशक्तको भतृ्मज दताुको प्रभाणऩि तथा भतृ व्मशक्तसॉगको नाता देशखने प्रभाण ऩेि 
गनज ुऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩि य प्रभाण ऩेि नगने शिऺक वा कभचुायीरे त्मस्तो अवलधको रालग 
ऩाएको यकभ लनजरे ऩाउने तरफ यकभफाट कट्टा गरयनेछ । 

(१०) लफयाभी ऩयेको अवस्थाभा फाहेक घटीभा ऩाॉच वष ु स्थामी सेवा अवलध नऩजगेको शिऺक वा 
कभचुायीरे असाधायण लफदा ऩाउन सक्ने छैन ।  

(११) स्थामी सेवा ऩाॉच वष ुऩ जगेको शिऺकराई लनजरे अध्माऩन गने ववषमभा एकतह भालथको उच्च 
अध्ममनका रालग तरफ सवहतको अध्ममन लफदा ददन सवकनेछ तय लनजको भालथल्रो मोग्मता 
ववद्यारमका रालग वहतभा छ बलन वव.ब्म.स.फाट लनणमु बएभा भाि अध्ममन लफदा ददन सवकनेछ 
। 

(१२) उच्च अध्ममनका रालग लफदा स्वीकृत गदाु गाउॉ शिऺा सलभलतरे एक आलथकु वषभुा 
आधायबूत तहको ऩवहरो य दोस्रो तहका रालग एक एक जना य भाध्मलभक तहका रालग दजइ 
जनाको अध्ममन लफदा स्वीकृत गन ुसक्नेछ ।  

  (१४) फेतरवी लफदा देहामका अवस्थाभा ददइनेछ् – 

(क) कज नै शिऺक वा कभचुायीको ऩलत वा ऩत्नी ववदेि शस्थत नेऩारी याजदूतावास वा लनमोगभा खवटई 
गएको प्रभाण सवहत त्मस्तो शिऺकरे फेतरवी लफदा भाग गयेभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी 
नोकयी अवलधबय ऩाॉच वषसुभभ।  

(ख) कज नै शिऺक भजटज, भगृौरा, क्मारसय जस्ता कडा योगका कायण राभो उऩचायभा फस्नज ऩने बए 
वा भजरजकलबि वा फावहय गई उऩचाय गयाउनज ऩनै बलन भेलडकर फोडफुाट लसपारयस बएभा 
कामऩुालरकारे एक ऩटकभा एक वष ुय नोकयी अवलधबयभा फढीभा तीन वषसुभभ ददन सक्नेछ 
।    

(१५) फेतरवी लफदाको अवलध लनजको सेवा अवलधभा गणना गरयने छैन ।  
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(१६) बैऩरय आउने लफदा, ऩव ु लफदा, लफयाभी लफदा, वकरयमा लफदा, प्रसूती लफदा, प्रसूलत स्माहाय ववदा 
फस्ने शिऺक तथा कभचुायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।  

(१७) असाधायण य फेतरफी लफदाभा फसेको शिऺक वा कभचुायीरे तरफ ऩाउने छैन ।  

(१८) मस लनमभ फभोशजभको असाधायण लफदा, अध्ममन लफदा य वेतरवी लफदा फाहेकका अरम 
लफदाहरु अस्थामी शिऺक य याहत शिऺकरे सॊशघम ऐन फभोशजभ ऩाउनेछन ्।    

६३. लफदा ददने अलधकायी्- 
 (१) प्रधानाध्माऩकको लफदा व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺरे य शिऺक वा कभचुायीको लफदा 

प्रधानाध्माऩकरे स्वीकृत गनेछ ।     

        तय, एक ऩटकभा तीन ददनभा नफढाई ऩव ुवा बैऩयी आउने लफदा प्रधानाध्माऩक आपैरे 
लरन सक्नेछ । सो बरदा  

        फढी ऩव ु वा बैऩयी आउने लफदा लरनज ऩयेभा प्रधानाध्माऩकरे व्मवस्थाऩन सलभलतको 
अध्मऺराई जानकायी ददनज 

      ऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन शिऺक वा कभुचायीको असाधायण लफदा, 
फेतरवी लफदा य अध्ममन लफदा शिऺा अलधकृत य व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा प्रभजख 
प्रिासकीम अलधकृतरे स्वीकृत गनेछ ।     

६४. लफदा नलरएको ददन सेवा अवलधभा गणना नहजने्- 
     शिऺक वा कभचुायीरे लफदा नलरई ववद्यारमभा अनजऩशस्थत बएको ददन लनजको सेवा अवलधभा 

गणना हजने छैन ।  

६५. अस्थामी शिऺक वा कभचुायीको लफदाको यकभ सभफरधभा्-  

      अस्थामी, याहत शिऺक वा कभचुायीरे वषे वा वहउॉदे लफदा उऩबोग गन ु नऩाउॉदै अवकाि 
ऩाएभा दि भवहनाराई वावषकु काभ गयेको अवलध भानी दाभासाहीरे काभ गयेको अवलधको 
लफदा यकभ ऩाउनेछ ।  

६६. लफदा सहजलरमत भाि हजने्  

      लफदा अलधकायको कज या नबएय सहजलरमत भाि हजनेछ ।  
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६७. काज तथा दैलनक भ्रभण बत्ता्  

(१) ववद्यारम वा अध्माऩन सभफरधी काभको रालग गाउॉ कामऩुालरकाको आदेिानजसाय कज नै सबा, 
सभभेरन वा सेलभनायभा खवटने शिऺक वा कभचुायीरे सोही आदेिभा तोकेको अवलधसभभको 
रालग काज ऩाउने छ ।  

(२) ववद्यारमको काभको रालग शिऺक वा कभचुायीरे प्रधानाध्माऩकको अनजभलत लरइ य 
प्रधानाध्माऩक आपैरे फढीभा एक हप्तासभभ काजभा जान सक्नेछ । तय आफ्नो स्वेच्छारे 
सरुवा बई जाने शिऺक वा कभचुायीरे मस उऩलनमभ फभोशजभ दैलनक तथा भ्रभण बत्ता 
फाऩतको यकभ ऩाउने छैन ।  

(३) कज नै शिऺकराई गाउॉ शिऺा सलभलतको लनणमु अनजसाय एउटा ववद्यारमफाट अको ववद्यारम वा 
गाउॉऩऩालरकाको कामाुरमभा काभकाजको रालग खटाउन सवकने छ । 

६८. मस ऩरयच्छेदको व्मवस्था रागू नहजने्-  

       मस ऩरयच्छेदभा अरमि जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको शिऺक य 
आफ्नै स्रोतफाट व्महोने गयी साभजदावमक ववद्यारमभा लनमजक्त शिऺकको सभफरधभा मस 
ऩरयच्छेदको व्मवस्था रागू हजने छैन । त्मस्ता शिऺकरे ववद्यारमद्वाया तोके फभोशजभ लफदाको 
सजववधा ऩाउने छन ्। 

६९. शिऺक तथा ववद्यारम कभाुचायी सजाम सभफरधी व्मवस्था सॊघीम कानजनरे व्मवस्था गये 
वभोशजभ हजनेछ । 

ऩरयच्छेद–१२ 

ववद्यारमको शचरह, नाभाकयण तथा अरम व्मवस्था 
७०. ववद्यारमको शचरह्- 
      ववद्यारमको शचरह षट्कोणको हजनेछ । ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनणमु गयी सो 

षट्कोणको फीचभा आफ्नो ववद्यारमको छज टै्ट शचरह याख्न सक्नेछ । 

७१. ववद्यारमको नाभाकयण्-  

(१) सभाज तथा यािकै रालग उल्रेखनीम मोगदान गने वा ऐलतहालसक व्मशक्त, देवी देवता, तीथसु्थर 
वा प्राकृलतक सभऩदा आददको नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी ववद्यारमको नाभाकयण गनजुऩनेछ 
। 
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तय मो लनमभ प्रायभब हजन ज बरदा अगाफै मस लनमभ  ववऩरयत नाभाकयण बै सकेका ववद्यारमको हकभा 
मो लनमभावरी जायी बएऩलछको दोश्रो िैशऺक ििको सजरु देशखनै रागज हजने गयी ऩ जननाभाकयण 
गयी गाउॉऩालरका फाट शस्वकृती लरनज ऩने छ । 

२) कज नै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो नाभभा “ऩशव्रक’’ िव्द जोड्न चाहेभा कशभतभा एक लतहाई 
ववद्याथॉ ऩूण ु छािफशृत्तभा अध्ममनयत यहेको हजन जऩनेछ । कज नै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो 
नाभभा “नेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा नेऩारको कभतीभा २५ शजल्राका  ववद्याथॉ अध्ममनयत 
यहेको हजन जऩनेछ य  कज नै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो नाभभा “इरटयनेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा 
कशभतभा एक लतहाई सॊख्माभा ववदेशि ववद्याथॉ हजन जऩनेछ । ववद्यारमको नाभको अरतभा   
“ववद्यारम” , “स्कूर” वा  “ऩाठिारा” िव्द जोलडएको हजन जऩनेछ । 

तय मो उऩलनमभ रागज हजन ज अगाफै मस लनमभ  ववऩरयतका िव्दहरु जोलडई नाभाकयण बै सकेका 
ववद्यारमको हकभा मो लनमभावरी जायी बएऩलछको दोश्रो िैशऺक ििको सजरु देशखनै रागज हजने 
गयी उऩमजक्र्त व्मवस्था ऩारना गन ुवा ऩ जननाुभाकयण  गनज ुऩने छ। 

(३) प्राववलधक शिऺा सञ्चारन गन ु अनजभलत ऩाएको साभजदावमक ववद्यारमरे आफ्नो ववद्यारमको 
नाभको ऩछालड कोिकभा प्राववलधक शिऺा सञ्चारन गन ुअनजभलत प्राप्त ववद्यारम बनी थऩ गनु 
सक्नेछ । 

(४) नमाॉ खोलरने ववद्यारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गन ु चाहने व्मशक्तरे देहाम फभोशजभको 
यकभभा नघट्ने गयी गाउॉऩालरका वा गाउॉऩालरकारे तोवकददएको यकभ फयावयको नगद, घय वा 
जग्गा ववद्यारमको नाभाकयण गने प्रमोजनको रालग बनी एकभजि ववद्यारमराई सहमोग गयेभा 
सो ववद्यारमको नाभाकयण त्मस्तो सहमोग गने व्मशक्तको नाभफाट सञ्चारन गनु सवकनेछ्- 

(क) भाध्मलभक ववद्यारमको रालग ऩचास राख रूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा जग्गा।   

(ख) आधायबूत ववद्यारमका रालग ऩैंतीस राख रूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा जग्गा।   

(५) ऩवहल्मै नाभाकयण बईसकेको ववद्यारमको नाभसॉग जोडेय ववद्यारमको नाभाकयण गन ु चाहने 
व्मशक्तरे उऩलनमभ (३) वा (४) फभोशजभको यकभ वा सो फयाफयको घय वा जग्गा 
ववद्यारमराई सहमोग गयी ऩवहरेको नाभ ऩछालड आपूरे प्रस्ताव गयेको नाभ जोड्न सक्नेछ । 

 (६) एउटै ऩरयवाय वा छजट्टाछज टै्ट ऩरयवायका एकबरदा फढी व्मशक्तरे उऩलनमभ (३) वा (४) 
फभोशजभको यकभ वा घय वा जग्गा ववद्यारमराई प्रदान गयेभा त्मस्ता व्मशक्तहरूको लनणमुफाट 
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फढीभा दजईजनासभभको नाभफाट ववद्यारमको नाभाकयण गन ुय अरम व्मशक्तको नाभ ववद्यारमभा 
देशखने गयी याख्न सवकनेछ ।  

 (७) उऩलनमभ (३) (४) य (५) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन कज नै व्मशक्त, स्भायक वा 
ऐलतहालसक चीजवस्त जको नाभफाट ववद्यारमको नाभाकयण बएको ववद्यारमराई कसैरे जलतसजकै 
यकभ वा घय वा जग्गा सहमोग गये ऩलन त्मस्तो ववद्यारमको नाभाकयण ऩरयवतुन गरयने छैन ।  

तय त्मस्तो ववद्यारमराई कज नै व्मशक्तरे कऺा कोठा थऩ गन।ु ऩजस्तकारम बवन वा छािावास लनभाुण 
गन ु यकभ सहमोग गयेभा त्मस्तो कोठा वा बवनभा सो यकभ प्रदान गने व्मशक्तको नाभफाट 
नाभाकयण गन ुसवकनेछ ।  

(८) मस लनमभ फभोशजभ ववद्यारमको नाभाकयण गाउॉसबारे गनेछ ।  

७२.याविम गान गाउनज ऩने्-  

ववद्यारम खजरेको प्रत्मेक ददनको प्रायभब य ववलबन्न सभायोहभा याविम गान गाउनज ऩनेछ।  

७३. झण्डोत्तोरन गनज ुऩने्-  

ववद्यारमभा भनाइने प्रत्मेक सभायोहको प्रायभबभा याविम झण्डोत्तोरन गनज ुऩनेछ ।  

७४. ववद्याथॉको ऩोिाक्-  

ववद्यारमरे ववद्याथॉको रालग एकै वकलसभको, कभ खशचरुो, साधायण, याविमता झल्काउने य हावाऩानी 
सजहाउॉदो ऩोिाक तोक्न सक्नेछ । ववद्यारमरे ऩोिाक खरयद गने स्थान वा ऩसर तोक्न ऩाउने 
छैन ।  

ऩरयच्छेद–१३ 

ववद्यारमको सभऩशत्त सॊयऺण सभफरधी व्मवस्था 
७५. ववद्यारमको सभऩशत्तको सजयऺा   

(१) ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तको सजयऺा गने प्रभजख दावमत्व व्मवस्थाऩन सलभलत य 
प्रधानाध्माऩकको हजनेछ ।  

(२) साभजदावमक ववद्यारमको नाभभा यहेको उऩलनमभ १ वभोशजभको सभऩशत्तको वववयण शिऺा 
िाखाभा ऩठाउनज ऩनेछ य सो को रगत सॊकरन तथा अध्मावलधक गने शजभभेवायी शिऺा 
िाखाको यहनेछ । 

(३) साभजदावमक ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तको अध्माववधक वववयण शिऺा िाखारे वावषकु 
रुऩभा सावजुलनक गनेछ । 
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७६.ववद्यारम सभऩशत्त सॊयऺण सभवरधभा शिऺा सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हजनेछ। 

(क) ववद्यारमको नाभभा प्राप्त बई दताु हजन फाॉकी यहेको जग्गा दताु गने व्मवस्था लभराउने 

(ख) ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तराई अलधकतभ पाइदा हजने काभभा प्रमोग गन ु व्मवस्थाऩन 
सलभलतराई लनदेिन ददने।  

(ग) ववद्यारमको नाभभा यहेको जग्गाको आभदानी असूर उऩय गने व्मवस्था लभराउने।  

(घ) ववद्यारमको सभऩशत्त कसैफाट हानी–नोक्सानी हजन गएभा सो बयाउने व्मवस्था गने।  

(ङ) ववद्यारमको ववकास गने काभभा फाहेक ववद्यारमको नाभभा दताु बएका जग्गा वा अरम सभऩशत्त 
फेचववखन वा स्वालभत्व हस्तारतयण गन ुनददने।   

(च) ववद्यारमको जग्गा सॊयऺण गन ुव्मवस्थाऩन सलभलत तथा प्रधानाध्माऩकराई सहमोग गने ।  

७७. ववद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री गन ुवा लधतो याख्न नहजने्-   

(१) ववद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री वा लधतो याख्न ऩाइने छैन ।  

७८. ववद्यारमको नाभको जग्गा सट्टाऩट्टा गन ुनहजने्-  

(१) ववद्यारमको नाभभा यहेको जग्गा सट्टाऩट्टा गन ुऩाइने छैन ।  

७९. ववद्यारमको नाभभा सभऩशत्त याख्नज ऩने्-  

(१) साभजदावमक ववद्यारम य िैशऺक गजठीको रूऩभा सञ्चालरत ववद्यारमरे ववद्यारमको अचर सभऩशत्त 
ववद्यारमको नाभभा यशजिेिन ऩारयत गनज ुऩनेछ । 

(२) कभऩनीको रूऩभा सञ्चालरत तथा गाउॉ ऩालरकाभा दताु बएका सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमको 
अचर सभऩशत्त कभऩनीको स्वालभत्वभा याख्नज ऩनेछ ।  

८०. लनजी िैशऺक गजठी अरतगतु गरयएको रगानी हस्तारतयण गने सभफरधी व्मवस्था्-  

       लनजी िैशऺक गजठी वा त्मस्ता गजठीका सञ्चारकरे आफ्नो रगानीको ऩूयै वा आॊशिक वहस्सा 
ववद्यारम सञ्चारनभा वाधा नऩने गयी आफ्नो उत्तयालधकायीको रुऩभा लनमजक्त गयेको गजदठमायराई 
प्रचलरत कानून फभोशजभ हस्तारतयण गन ुसक्नेछ ।   

८१. लभनाहा ददन सक्ने् 
 प्राकृलतक ववऩद् वा कावज फावहयको ऩरयशस्थलतरे गदाु साभजदावमक ववद्यारमको सभऩशत्त हानी नोक्सानी 
हजन गएको प्रभाशणत हजन आएभा वीस हजाय रूऩैमाॉसभभको बए प्रधानाध्माऩकको लसपारयसभा 
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व्मवस्थाऩन सलभलतरे, ऩचास हजाय रूऩैमाॉसभभको बए व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा प्रभजख 
प्रिासकीम अलधकृत रे, एक राख रूऩैमाॉसभभको बए अध्मऺरे लभनाहा ददन सक्नेछ । सोबरदा फढी 
यकभ लभनाहा ददनज ऩयेभा  गाउॉ कामऩुालरकाको लसपारयसभा गाउॉसबारे लभनाहा ददन सक्नेछ ।  

  

ऩरयच्छेद १४ 

ववद्यारमराई ददइने अनजदान तथा अरम व्मवस्था 
८२. ववद्यारमराई अनजदान ददने :- 
 (१) साभजदावमक ववद्यारमराई नेऩार सयकाय वा प्रदेि सयकाय वा गाउॉऩालरकाफाट ववद्यारमको 

रालग प्राप्त यकभ गाउॉ कामऩुालरकारे वावषकु कामकु्रभभा स्वीकृत गयाई ववद्यारम सॊशचत कोषभा 
ऩठाउने व्मवस्था लभराउने छ । 

(२) ववद्यारमको आरतरयक आम सभेतराई अध्ममन गयी ववद्यारमराई देहामका आधायभा अनजदान 
फाॉडपाॉट गरयने छ । 

(क) ववद्यारमको ववद्याथॉ सॊख्मा। 

(ख) ववद्यारमको शिऺक सॊख्मा। 

(ग) ववद्यारमको ऩयीऺाको ऩरयणाभ।  

(घ) ववद्यारमको आलथकु अवस्था ।  

(ङ) ववद्यारमरे ऩ जया गनज ु ऩने रमजनतभ ऩूवाुधायहरु (Prioritized Minimum Enabling Conditions 

PEMEC) 
 (३) ववद्यारमको ऩूवाुधाय ववकास गने प्रमोजनका रालग कामऩुालरकारे ित ु तोकी सावजुलनक 

िैशऺक गजठी अरतगतु सञ्चालरत ववद्यारमराई सभेत अनजदान ददन सक्नेछ । 

८३. सभफशरधत काभभा खच ुगनज ुऩने्  

        ववद्यारमराई प्राप्त यकभ जजन काभको रालग खच ु गन ु लनकासा बएको हो सोही काभभा 
भाि खच ुगनज ुऩनेछ । खच ुहजन नसकेको यकभको फायेभा शिऺा िाखाराई जानकायी गयाउनज 
ऩनेछ । 

८४. स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मवस्था गनज ुऩने्-  

(१) ववद्यारमरे ववद्यारमको बवन, पलनचुय य अरम कामकुो रालग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको 
व्मवस्था गनज ुऩनेछ । 
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(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ स्थानीम स्रोतफाट बवन लनभाुणको रालग यकभ नऩजग्ने बएभा गाउॉ 
कामऩुालरकारे जनसहमोगराई प्रोत्साहन गने गयी साभजदावमक ववद्यारमराई आवश्मक यकभ 
अनजदान ददन सक्नेछ ।  

(३) सॊस्थागत ववद्यारमरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको कामकुो रालग ववद्याथॉफाट सहमोगको नाभभा 
िजल्क उठाउन ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद–१५ 

ववद्यारमको फजेट, आम व्ममको रेखा तथा अरम व्मवस्था 
८५. ववद्यारम सॊचारन सॊशचत कोषको सञ्चारन्-  

(१) प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यारमको सभऩूण ुआभदानीहरु जभभा गने गयी एक ववद्यारम सॊचारन कोष 
यहनेछ । 

(२) ववद्यारमरे सॊचारन कोषभा जभभा बएको यकभ व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणमु फभोशजभ खच ुगनजु 
ऩनेछ ।  

(३) ववद्यारम सॊचारन कोषको सञ्चारन व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा सोही सलभलतरे तोकेको 
व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म य प्रधानाध्माऩकको सॊमजक्त दस्तखतफाट हजनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बए ताऩलन भाध्मलभक ववद्यारम सॊचारन कोषको 
सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखासभफरधी काभ गने शिऺक वा कभचुायीको सॊमजक्त दस्तखतफाट 
गरयनेछ ।    

     (५) ववद्यारम सॊचारन कोषको वहसाफ–वकताफ रेखा याख्न,े फेरुजज पछुमौट गने काभ 
प्रधानाध्माऩक य रेखा सभफरधी काभ गने कभचुायीको हजनेछ ।  

(६) ववद्यारमको काम ुसञ्चारनको रालग ववद्यारम सॊचारन कोषको यकभ शिऺा िाखारे तोवकददएको 
नशजकैको कज नै फैंकभा खाता खोरी जभभा गनज ुऩनेछ ।  

     (७) ववद्यारमको सभऩूण ुखच ुववद्यारम सॊचारन कोषभा जभभा बएको यकभफाट व्महोरयनेछ ।  

८६. फजेट तमाय गने्-  

(१) लनमभ ८३ भा जेसजकै रेशखए ऩलन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वष ुको भसारत लबि आगाभी वषकुो 
फजेट तमाय गयी व्मवस्थाऩन सलभलतफाट स्वीकृत गयाई त्मसको एक प्रलत शिऺा िाखाभा 
सभमभा ऩठाउनज ऩनेछ ।  

८७. ववद्यारमको आम व्ममको रेखा्- 
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(१) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा अनजसूची—१५ फभोशजभको ढाॉचाभा याख्नज ऩनेछ ।  

(२) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा, फीर, बयऩाई रगामत आवश्मक कागजात याख्ने काभ 
ववद्यारमको रेखा सभफरधी काभ गने शिऺक वा कभचुायीको हजनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ कागज प्रभाशणत गयाई याख्ने, याख्न रगाउने शजभभेवायी प्रधानाध्माऩकको 
हजनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आम व्ममको रेखा याख्दा ववद्यारमको काभ कायफाहीको वास्तववक 
शस्थलत थाहा हजने गयी भारसाभानहरूको खरयद लफक्री य ववद्यारमको नगदी, शजरसी, जामजेथा 
दावमत्व आददको ववस्ततृ वववयण स्ऩि रूऩरे खोरेको हजन ज ऩनेछ ।  

(५) ववद्यारमको नगदी, शजरसी, जामजेथाभा कज नै वकलसभको वहनालभना, हानी–नोक्सानी वा राऩयफाही 
हजन नऩाउने गयी सजयशऺत याख्ने य सोको रगत याख्ने तथा याख्न रगाउने दावमत्व प्रधानाध्माऩकको 
हजनेछ ।  

(६) प्रधानाध्माऩक य रेखा सभफरधी काभ गन ु शजभभेवायी तोवकएको शिऺक वा कभचुायीरे 
ववद्यारमको आम व्ममको प्रलतवेदन शिऺा िाखारे तोकेको अवलध लबि भालसक वा िैभालसक 
रूऩभा सो िाखाभा ऩठाउनज ऩनेछ ।  

८८.रेखा ऩयीऺण गयाउने्- 
  (१) व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वष ु गाउॉकामऩुालरकाफाट लनमजक्त 

दताुवारा रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउनज ऩनेछ ।  

(२) रेखा ऩयीऺणको लसरलसराभा प्रधानाध्माऩकरे ववद्यारमको आम व्ममको फही खाता रेखा 
ऩयीऺकरे भागेको फखत जाॉच्न ददनजऩनेछ य लनजरे कैवपमत तरफ गयेको कज याको मथाथ ु
जवाप सभेत सयोकायवाराराई ददनज ऩनेछ ।  

(३) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा गाउॉ य गाउॉ कामऩुालरकाफाट खटाइएको कभचुायीरे जजनसजकै 
फखत जाॉचफजझ गन ु सक्नेछ । मसयी जाॉचफजझ गदाु खटी आएको कभचुायीरे भाग गयेको 
वववयण देखाउनज प्रधानाध्माऩक, रेखाको शजभभेवायी प्राप्त शिऺक वा कभुचायीको कतवु्म हजनेछ 
।  

(४) मस लनमभ फभोशजभ रेखाऩयीऺकरे ववद्यारमको रेखा ऩयीऺण गने लसरलसराभा अरम कज याका 
अलतरयक्त ववद्यारमको आभदानी य खचकुा फायेभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका 
ऩदालधकायीहरुसॉग छरपर गयी आफ्नो प्रलतवेदन तमाय गनज ुऩनेछ ।  
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(५) मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमसॉग स्वाथ ु यहेको व्मशक्तरे वा ववद्यारम व्मवस्थाऩनका 
अध्मऺ, सदस्म तथा प्रधानाध्माऩकको नशजकको नातेदायरे ववद्यारमको रेखा ऩयीऺण गन ुऩाउने 
छैन ।  

८९. प्रलतवेदन ऩेि गनज ुऩने्-  

       रेखाऩयीऺकरे ववद्यारमको रेखाऩयीऺण गयी सकेऩलछ देहामका कज याहरू खजराई सो 
सभफरधी प्रलतवेदन तमाय गयी व्मवस्थाऩन सलभलत य शिऺा िाखाभा एक–एक प्रलत ऩठाउनज 
ऩनेछ्–  

(क) सोलधएका य कैवपमत तरफ बएका कज याको जवाप मथािीघ्र बए नबएको।  

(ख) ऩेि बएको आम व्ममको वहसाफ रयतऩूवकु बए नबएको।  

(ग) आम व्ममको से्रस्ता कानून फभोशजभ याखे नयाखेको।  

(घ) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा मथाथ ुरूऩभा देशखने गयी वासरात दजरुस्त बए नबएको।  

(ङ) कज नै शिऺक वा कभचुायीरे कानून ववऩयीत काभकाज वा फेवहसाफ गये नगयेको।  

(च) ववद्यारमको कायोफाय सरतोषप्रद बए नबएको।  

(छ) ववद्यारमराई जजन काभका रालग लनकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा खच ुरेखे नरेखेको। 

(ज) ववद्यारमको सभऩशत्त दजरुऩमोग गये, नगयेको।  

(झ) रेखा ऩयीऺकरे भनालसव य आवश्मक सभझेको अरम कज या । 

९०.ववद्यारमको काभको साभाशजक ऩयीऺण गने्-  

साभजदावमक ववद्यारमरे आफ्नो काभको साभाशजक ऩयीऺण गनऩुनेछ । 

९१. फयफजझायथ गने्-  

(१) ववद्यारमको नगदी, शजरसी भारसाभानको रगत, से्रस्ता याख्ने शजभभा लरएको शिऺक वा कभचुायी 
सरुवा वा अरम कायणफाट ववद्यारम छोडी जाने बएभा आफ्नो शजभभा यहेको नगदी, शजरसी 
भारसाभानको फयफजझायथ साभारमतमा २१ ददनलबि ववद्यारमभा गनज ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ फयफजझायथ नगने शिऺक तथा कभचुायीराई फयफजझायथ नगयेसभभ 
सरुवा बएको ववद्यारमभा जान यभानाऩि ददइने छैन । साथै लनजरे कज नै यकभ वा भारसभान 
वहनालभना गयेको यहेछ बने सो फाऩतको यकभ लनजरे ऩाउने जजनसजकै यकभफाट असूर उऩय वा 
सोधबनाु गरयनेछ । 
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९२. शिऺक तथा कभचुायीको तरफ, बत्ता य अरम सजववधा्- 
 (१) शिऺक तथा कभचुायीको तरफ, बत्ता य अरम सजववधा सॊघीम कानून अनजसाय हजनेछ । 

(२) स्वमॊ सेवक शिऺण सहमोगीहरुको तरफबत्ता तथा अरम सजववधा गाउॉ कामऩुालरकारे तोके 
फभोशजभ हजनेछ ।  

 (३) प्रधानाध्माऩकको बत्ता तथा सजववधा खाइऩाइ आएको तरफको ५ प्रलतित ददन सवकनेछ ।  

(४) ववद्यारम कभचुायीहरुको तरफ बत्ता लनधाुरयत स्केर अनजसाय गाउॉ कामऩुालरकारे ददन सक्नेछ 
।  

(५) मो लनमभावरी रागू हजन ऩूव ु साभजदावमक ववद्यारमभा कामयुत ववद्यारम कभचुायीहरु सॊघीम 
कानजन फभोशजभ लनमजक्त बएका भालननेछन ्।  

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ लनमजक्त कभचुायीहरु भध्मेफाट उभेय कायण अवकाि हजने वा स्वशेच्छक 
अवकािभा जान चाहने कभुचायीराई नेऩार सयकायरे कज नै व्मवस्था नगयेभा गाउॉ 
कामऩुालरकारे लनजरे गयेको सेवाका आधायभा एक भजि यकभ उऩदानको रुऩभा ददन सक्नेछ 
।  

९३. शिऺक तथा कभचुायीका लनवशृत्तबयण, उऩदान, उऩचाय खच ु य अरम व्मवस्था सॊघीम 

कानूनअनजसाय हजनेछ । 

९४. शिऺक तथा कभचुायीका अवकास सभफरधी व्मवस्था सॊधीम कानून अनजसाय हजनेछ । 

९५. शिऺक तथा कभचुायीका सजाम सभफरधी व्मवस्था सॊधीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनजसाय 

हजनेछ । 

९६. ववद्यारमको वगॉकयण सॊधीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्डअनजसाय  हजनेछ । 

९७. ववद्यारम िजल्कसभफरधी व्मवस्था सॊधीम कानूनरे फनाएको भाऩदण्ड अनजसाय हजनेछ । 
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ऩरयच्छेद– १६ 

   ववववध 

९८. साभजदावमक ववद्यारमको बौलतक ऩूवाधुाय लनभाणु भभतु सभबाय सॊचारन य व्मवस्थाऩन: 

१.ववद्यारमभा ववद्याथॉ सॊख्मा अनजसाय कऺाकोठा खेर भैदान कभऩाउण्ड घेयफाय फारभैिी फसाइ 
व्मवस्था वातावयणभैिी हाता कयेसावायी पूरवायी स्वच्छ वऩउने ऩानी छाि छािाका रालग 
अरग िौचारम तथा लसकाइभैिी वातावयण हजन ज ऩनेछ । 

२. ववद्यारमको स्तय अनजसाय बौलतक तथा िैशऺक ऩूवाुधायको भाऩदण्ड तोवकए वभोशजभ हजनेछ । 

३. प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺा प्रदान गने ववद्यारम तथा ववऻान भूर ववषमको रुऩभा ऩठन 
ऩाठन हजने ववद्यारमभा प्रमोगिारा तथा प्रमोगात्भक अभ्मासको थऩ सजववधा हजन ज ऩनेछ ।  

९९. साभजदावमक अध्ममन केररका ऩरयचालरकाहरुराई  िैशऺक वक्रमाकराऩभा सॊरग्न गयाउन  सक्ने 
:साभजदावमक अध्ममन केररका ऩरयचालरकाहरुराई लनजहरुरे गनज ु ऩने काभहरु मथावत कामभ 
गयी सो का अलतरयक्त शिऺा िाखारे आवस्मकताको आधायभा लनजहरुराई नशजकको  ऩामक 
ऩने ववद्यारमको िैशऺक वक्रमाकराऩभा सॊरग्न गयाउन सक्नेछ । 

१००.प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺा अध्माऩन गयाउन सवकने: (१)  गाउॉऩालरका ऺेिभा सॊचालरत 
साभजदावमक ववद्यारमभा प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺाका लनधाुरयत ववषम अध्माऩन गयाउन 
सवकनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको ववद्यारमको सॊचारनका रालग गाउॉऩालरकारे सभबाव्मता अध्ममन, 
ववद्यारमराई थऩ सजववधा प्रदान य आवस्मक स्रोत ऩवहचान य ऩरयचारन गन ुसक्नेछ । 

१०१.गाउॉऩालरकारे लनदेिन ददन सक्ने M (१)गाउॉऩालरकारे तोवकएको ऺेिसॉग सभफशरधत आवस्मक 
लनदेिनहरु ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई ददन सक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ददएको लनदेिनको ऩारना गनज ु ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको कतवु्म 
हजनेछ । 

१०२.िैशऺक ऩयाभि ुसेवा, ववदेिी िैशऺक कामकु्रभ वा शिऺण कोष ुसञ्चारन : (१) कसैंरे ऩलन मस 
लनमभावरी फभोशजभ अनजभलत नलरई िैशऺक ऩयाभि ुसेवा , लिज कोसु, बाषा शिऺण कऺा वा ऩूव ु
तमायी कऺा जस्ता िैशऺक कामकु्रभ सञ्चारन गन ुऩाउने छैन । 

(२) लनमभ (१) फभोशजभ िैशऺक कामकु्रभ, िैशऺक ऩयाभि ुसेवा, लिज कोस,ु बाषा शिऺण कऺा वा 
ऩूव ुतमायी कऺाको अनजभलत लरने सभफशरध व्मवस्था गाउॉ शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभ हजनेछ । 
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१०३. प्रगलत वववयण फजझाउनज ऩने : सॊस्थागत ववद्यारमरे प्रत्मेक वष ु तोवकए फभोशजभका वववयण 
सवहतको प्रगलत वववयण गाउॉऩालरका िऺा िाखाभा फजझाउनज ऩनेछ । 
१०४.शिऺक तथा शिऺा ऺिे सभवद्ध जनिशक्तको तालरभ्-  

१) तालरभ तथा प्रशिऺण सभफरधी व्मवस्था सॊघ य प्रदेिरे व्मवस्था गये अनजरुऩ हजनेछ । 

तय मस लनमभरे गाउॉ ऩालरकाका शिऺकराई स्वीकृत वावषकु कामकु्रभ वभोशजभ तालरभ ददन वाधा 
ऩने छैन । 

१०५.अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सभफरधी व्मवस्था्- 
१) ववद्यारमहरुरे शिऺा सलभलतरे लनधाुयण गयेको भाऩदण्ड वभोशजभ अलतरयक्त वक्रमाकराऩ  

सॊचारन गनज ुऩनेछ । 

२) गाउॉ कामऩुालरकारे वावषकु कामकु्रभभा सभावेि गयी  अरतय ववद्यारम प्रलतस्ऩधाुत्भक  
अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सचारन गनज ुऩनेछ । 

३) अरतय ववद्यारम प्रलतस्ऩधाुत्भक  अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन सभवशरध थऩ व्मवस्था 
कामऩुालरकारे लनधाुयण गये वभोशजभ हजनेछ । 

४) ववद्यारमरे उऩलनमभ (१ य २) फभोशजभ अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाु देहाम फभोशजभका 
प्रलतमोलगताभा ववद्याथॉहरूराई बाग लरन रगाउनज ऩनेछ – 

(क) शचिकरा, भूलतकुरा य हस्तकरा प्रलतमोलगता।  

(ख) फाद्यफादन तथा सॊलगत प्रलतमोलगता। 

(ग) नतृ्म प्रलतमोलगता । 

(घ) नाटक प्रलतमोलगता। 

(ङ) वकृ्तत्व करा प्रलतमोलगता। 

(च) हाशजयी जवाप प्रलतमोलगता। 

(छ) वहज्जे प्रलतमोलगता। 

(ज) खेरकज द प्रलतमोलगता। 

(झ) सावहशत्मक गलतववलध, कथा, कववता य लनवरध प्रलतमोलगता। 

(ञ) पूरफायी य कृवष सभफशरध प्रलतमोलगता।  

(ट) सजृनात्भक तथा अरवेषणात्भक य ववऻानका प्रमोगात्भक प्रलतमोलगता 
(ट) अरम प्रलतमोलगता। 
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(५) ववद्यारमरे प्रत्मेक िजक्रफायको दैलनक ऩठनऩाठनको काम ुसभाप्त बएऩलछ ववद्याथॉराई अलतरयक्त 
वक्रमाकराऩको कामकु्रभभा सहबागी गयाउनज ऩनेछ । 

१०६. ववद्यारम शिऺा सेवाको गठन, तह, शे्रणी ववबाजन य दयवरदी सभवरधी व्मवस्था्-  

(१) मस सभवरधभा सॊघ तथा प्रदेिको कानून वा लनमभसॉग तादत्भमता कामभ हजने गयी 
कामऩुालरकारे कामवुवलध वनाई गाउॉ सबावाट स्वीकृत गयाए वभोशजभ हजनेछ । 

(२) आधायब जत तह १—५ भा कऺागत य ववद्याथॉ सॊख्मा य ६—८ भा तथा भाध्मलभक तह ९—

१२ ववषमगत आधायभा शिऺक दयफरदी कामभ गनजुऩनेछ ।  

(३) आधायब जत तह १—५ का रालग एक जना कामाुरम सहमोगी। १—८ सभभका रालग एक जना 
कामाुरम सहमोगी य एक जना खरयदाय तथा भाध्मलभक तहका रालग दजई जना कामाुरम 
सहमोगी, एक जना रेखा सहामक य एक जना खरयदाय दयफरदी कामभ गन ुसवकनेछ ।  

१०७. शजभभेवाय यहने्-  

(१) प्रधानाध्माऩक स्थानीम तह, ववद्यारम, अलबबावक एवॊ ववद्याथॉप्रलत शजभभेवाय हजनेछ । मसका 
रालग उनरे अलबबावक एवॊ ववद्याथॉको ववचाय सवेऺण गनेछन ।  

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गजणस्तयीम शिऺाको रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य 
प्रधानाध्माऩकरे शिऺा सलभलतसॉग कामसुभऩादन कयाय गनजऩुनेछ । 

३)  शिऺक एवॊ कभचुायी  प्रधानाध्माऩकप्रलत शजभभेवाय हजनेछन ्। लनजहरुरे गजणस्तयीम शिऺाका 
रालग गाउॉकामऩुालरका, शिऺा सलभलत य शिऺा अलधकृतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ ददएका 
लनदेिन ऩारना गनज ु ऩनेछ।अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्धका रालग शिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩकसॉग 
कामसुभऩादन कयाय गनजऩुनेछ । 

४)  शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गन ुगाउॉ कामऩुालरकारे प्रत्मेक ववद्यारमका रालग 
लनशित बौगोलरक ऺेिराई सेवा ऺेिको रुऩभा तोवकददन सक्नेछ । त्मस्तो बौगोलरक ऺेि 
लबिका टजहजया, अरऩि ऩयेका य फेसाहाया तथा अलतववऩन्नताभा ऩयी ववद्यारम जान नसकेका वा 
ववद्यारम छोडेका फारवालरकाराई छािफशृत्त वा वविेष व्मवस्था गयी वा लनजका अलबबावक वा 
सॊयऺकराई सघाई वारवालरकाराई  ववद्यारमभा ल्माउनज गाउॉऩालरका, ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलत य प्रधानाध्माऩकको शजभभेवायी हजनेछ । ववद्याथॉराई अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्ध हालसर 
हजने गयी लसकाउने य वटकाउने  दावमत्व प्रधानाध्माऩक य शिऺकहरुको हजनेछ । 
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५) कज नै अलबबावक वा सॊयऺकरे ववद्यारम जाने उभेयका वारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाउन अटेय 
गयेभा लनजराई गाउॉऩालरका फाट प्रदान गरयने सेवा सजववधाहरुफाट फशरचत गन ुसवकनेछ । 

१०८. सॊयऺकको बूलभका 
वडा अध्मऺरे आफ्नो वडा लबिका ववद्यारमको गजणस्तयीम शिऺाका रालग प्रभजख सॊयऺकको रुऩभा 
काम ुगनज ुगयाउनजऩनेछ । 

१०९.स्थानीम तहका लनवाशुचत ऩदालधकायीहरुरे ऩारना गनजऩुने आचायसॊवहता् 
 स्थानीम तहका लनवाुशचत ऩदालधकायीहरुरे देहामफभोशजभको आचायसॊवहता ऩारना गनजऩुनेछ्- 
क) सॊस्थागत लफद्यारम वा लनजी अरम कज नै प्रकायका िैशऺक सॊघ सॊस्था सञ्चारनभा सॊरग्नता हजन 

नहजने तय प्राशऻक वक्रमाकराऩभा बाग लरन फरदेज नयहने। 

ख) धभ,ु सभप्रदाम, जनजालत, लरङ्ग, बाषा, वग,ु ऺेि वा सभप्रदामको आधायभा घृणा वा दे्धष उत्ऩन्न हजने 
कज नै वक्रमाकराऩभा बाग लरन फरदेज नयहने। 

ग) याजनीलतक ऩाटॊ वा अरम कज नै दरगत सभूहको स्वाथभुा लफद्याथॉ य िैशऺक  सॊयचनाको 
प्रमोगराई लनषेलधत गनजऩुने । 

घ) ववद्यारमको सभग्र िैशऺक गजणस्तयको अलबववृद्धभा ध्मान ददनजऩने। 

ङ) जनप्रलतलनलध सभाजकै योर भोडेर हजने हजॉदा सावजुलनक ठाउॉहरु तथा ववद्यारम वा िैशऺक 
सॊस्थाभा उऩशस्थत यहॉदा नकयात्भक सरदेि प्रवाह हजने कज नैवक्रमाकराऩ नगन ुसजग यहनज ऩने । 

११०. शिऺक तथा कभचुायीरे ऩारन गनज ुऩने आचाय सॊवहता्- 
 शिऺक तथा कभचुायीरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारन गनज ुऩनेछ्–  

(क) आपज राई खटाएको ठाउॉभा गई तोवकएको काभ गनज ुऩने।   

(ख) लनधाुरयत सभमभा लनमलभत रुऩरे ववद्यारमभा आए गएको सभम जनाई हाशजय हजन ज ऩने य ऩवहरे 
लफदाको अनजभलत नलरई ववद्यारमभा अनजऩशस्थत हजन ज नहजने।  

(ग) आफ्नो सेवा सभफरधी कामभुा भतरव साध्म गने भनसामरे कसैभालथ ऩलन कज नै याजनैलतक वा 
अवा्छनीम प्रबाव ऩान ुवा प्रबाव ऩाने प्रमत्न गन ुनहजने।  

(घ) नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩरयक सभफरधभा वा कज नै ववदेिी यािसॉगको सभफरधभा 
खरर ऩन ुसक्ने गयी आफ्नो वास्तववक वा काल्ऩलनक नाभफाट वा फेनाभी कज नै रेख प्रकाशित 
गन ुवा प्रसेराई कज नै खफय ददन वा येलडमो वा टेलरलबजन आदद जस्ता सजचना भाध्मभद्वाया बाषण 
प्रसारयत गन ुवा कज नै सावजुलनक बाषण ददन वा वक्तव्म प्रकाशित गन ुनहजने।  
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(ङ) ववद्याथॉराई मोग्म नागरयक फनाउने उद्देश्म लरई अध्ममन य अध्माऩनराई आफ्नो भजख्म रक्ष्म 
सभझनज ऩने।  

(च) आऻाकारयता, अनजिासन, सद्भावना, सहमोग, सदाचाय, सहानजबूलत, धैम ु य सच्चरयिताराई प्रोत्साहन 
ददनज ऩने।  

(छ) कज नै बाषा, सभप्रदाम तथा धभ ुववयोधी बावना शिऺक तथा ववद्याथॉ वगभुा पैराउन नहजने।  

(ज) साभजदावमक ववद्यारमका शिऺकरे व्मवस्थाऩन सलभलत य सभफरधीत स्थानीम तहको स्वीकृलत 
नलरई आपू वहार यहेको ववद्यारम फावहय काभ गन ुनहजने।  

(झ) ववद्यारम वा िैशऺक सॊस्थाको भाध्मभद्वाया याविम बावना जागतृ गयी देिभा बावनात्भक एकता 
ल्माउन काभ गनज ुऩने।  

(ञ) नेऩार यािको सावबुौभसत्ता य अखण्डताभा आॉच आउने गयी देिको िाशरत, सजयऺा, वैदेशिक 
सभफरध य सावजुलनक भमाुदा तथा अदारतको अवहेरना हजने वा कज नैऩलन कामाुरम वा 
अलधकृतको कानूनद्वाया लनधाुरयत कतवु्म ऩूया गनभुा फाधा ववयोध हजने गयी प्रदिनु, हड्तार, 
थजनछेक तथा घेयाउ गन ुनहजने । 

(ट) ववद्याथॉराई िायीरयक वा भानलसक मातना ददन नहजने। 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आचाय सॊवहताको ऩारन बए नबएको अलबरेख शिऺकहरुको हकभा 
प्रधानाध्माऩकरे य प्रधानाध्माऩकको हकभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे याख्नज ऩनेछ य आचाय सॊवहता 
ऩारन नबएको बए त्मसको वववयण सभफशरधत स्थानीम तहभा ऩठाउनज ऩनेछ । 

१११.ववद्याथॉरे ऩारन गनज ुऩने आचाय सॊवहता्-  

ववद्याथॉहरुरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारन गनज ुऩनेछ्-   

(क) शिऺकको आऻाऩारन य आदय गनज ुऩने।  

(ख) ववद्यारमभा वा फावहय जहाॉसजकै अनजिासनभा यहनज ऩने ।  

(ग) याविमता, बाषा य सॊस्कृलतको उत्थानको लनलभत्त सधै प्रमत्निीर यहनज ऩने ।  

(घ) ववद्यारमरे आमोजना गयेको कामकु्रभभा सवक्रम रुऩभा बाग लरनज ऩने ।  

(ङ) सफैसॉग शिि व्मवहाय गनज ुऩने।  

(च) व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनधाुयण गयेका अरम आचाय सॊवहता ऩारना गनज ुऩने । 
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११२.  सॊिोधन एवभ ्ऩरयभाजनु 

  (१) मो लनमभावरी सॊिोधन एवभ ् ऩरयभाजनु गन ु कामऩुालरकारे आवस्मक ठानेभा 
गाउॉकामऩुालरका फहजभतरे गाउॉसबा ऩेि गयी गाउॉसबाको ५१% रे सॊिोधन एवभ ् ऩरयभाजनु 
गन ुसक्नेछ ।  
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अनजसूची–१ 

(लनमभ ३ सॉग सभफशरधत) 
(ववद्यारम खोल्ने अनजभलतको रालग ददइने लनवेदन) 

श्री प्रभजख प्रिासकीम अलधकृतज्मू, 
श्री भालरकाजजनु गाउॉऩालरका, 
गाउॉकामऩुालरकाको कामाुरम, 
िॊकयऩजय ऩस्ती, दाच जरुा , 
 

ववषम : ववद्यारम खोल्ने अनजभलत सभफरधभा , 
भहोदम, 
िैशऺक सि ..................... देशख ...................... तहको ववद्यारम खोल्न चाहेकोरे अनजभलतको 

रालग देहामका वववयणहरु खजराई मो लनवेदन गयेको छज । 

(क) प्रस्ताववत ववद्यारमको्- 
१.नाभ् 
२.ठेगाना् भालरकाजजनु  गाउॉऩालरका. ............... वडा नॊ. .............. गाउॉ य टोर 

  पोन् ................... फ्माक्स नॊ. .................................. 
 ३.वकलसभ् 
(१) साभजदावमक (२) सॊस्थागत    (अ) लनजी िैशऺक गजठी     (आ) सावजुलनक िैशऺक गजठी 
४.अनजभलत लरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा् 
५.बववष्मभा सञ्चारन गन ुचाहेको तह य कऺा् 
(ख)प्रस्ताववत ववद्यारमको रालग ऩूया गरयएको बौलतक ऩूवाुधाय्- 
१. बवनको् 
(१) सॊख्मा् 
(२) कच्ची वा ऩक्की वा अधु ऩक्की 
(३) आफ्नै वा फहारभा वा सावजुलनक   

२.कोठाको वववयण् 
कोठाको सॊख्मा........रभवाई......चौडाई.......उचाई...... 
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झ्मार ढोकाको अवस्था प्रकाि....... वत्तीको अवस्था..........  

प्रमोजन......  

कैवपमत...... 
३.पलनचुयको सॊख्मा् 
(१) डेस्क  

 (२) फेञ्च  

 (३) टेफर  

 (४) दयाज 

  (५) भेच  

(६) अरम  

४.खेरकूद भैदानको अवस्था य जग्गा् (योऩनी वा ववगाहाभा) 
५.िौचारमको सॊख्मा्-    (१) छािरे प्रमोग गने     (२) छािारे प्रमोग गने  

६.खानेऩानीको अवस्था् 
७.ऩजस्तकारमको अवस्था तथा ऩ जस्तकको सॊख्मा्  

८.प्रमोगिारा्        
साभग्री्  

९. सवायी साधनको वववयण् 
१०. िैशऺक साभग्रीको वववयण् 
(ग)ववद्याथॉ सॊख्मा् (प्रस्ताववत) 

कऺासॊख्मा :    
    

(घ)शिऺक सॊख्मा् (प्रस्ताववत) 
(ङ)आलथकु वववयण्  (प्रस्ताववत) 

१. अचर सभऩशत्त् 
२. चर सभऩशत्त् 
३. वावषकु आभदानी् 
४. आभदानीको स्रोत् 
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भालथ रेशखएका वववयण हरु ठीक साॉचो छ, झजट्टा ठहये कानून फभोशजभ सहजॉरा फजझाउॉरा । 

  लनवेदकको– 

  सही्  

  नाभ्   
 ठेगाना्   
 लभलत् 

सॊरग्न गनज ुऩने कागजातहरु्- 
(१) गजठी अरतगतु ववद्यारम सञ्चारन गने बए िैशऺक गजठीको ववधानको प्रलतलरवऩ । 

(२) जग्गा वा बवन बाडाभा लरने बए कभतीभा ऩाॉच वषसुभभको रालग घय वा जग्गाधनीरे फहारभा 
ददने सभफरधभा बएको कफजलरमतनाभा सभफरधी ऩि । 

(३) प्रस्ताववत ववद्यारमको ऺेिको िैशऺक नक्सा । 

(४) सभफशरधत वडासलभलतको लसपारयस । 
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अनजसूची–२ 

(लनमभ ४ सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारम खोल्नको रालग चावहने ऩूवाधुायहरु 

(क) कऺा कोठाहरू साभारमतमा नौ वपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ हजने वकलसभको 
हजन ज ऩने । 

(ख) कऺागत ऺेिपर आधायबूत ववद्यारमको हकभा प्रलत ववद्याथॉ १.०० वग ु भीटय तथा 
भाध्मलभक ववद्यारमको हकभा १.२० वग ुभीटय बरदा कभ हजन नहजने ।  

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हावाको प्रवाह¸ प्रकािको व्मवस्थाको साथै स्वस्थ हजन ज ऩने ।  

(घ) कऺा कोठाभा ववद्याथॉ सॊख्माको आधायभा पलनचुयको व्मवस्था हजन ज ऩने ।  

(ङ) मथेि स्वस्थकय खानेऩानीको प्रवरध गनजऩुने ।  

(च) प्रायशभबक फार शिऺा केरर फाहेक अरम ववद्यारमभा छाि छािाको रालग अरग अरग 
िौचारमको व्मवस्था हजन जऩने य प्रत्मेक थऩ ५० जना ववद्याथॉको रालग एक कभऩाटुभेरट थऩ 
हजन जऩने ।  

(छ) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यसाभग्री, शिऺक लनदेशिका सवहतको १ ववद्याथॉ फयाफय कभतीभा २ प्रलतका 
दयरे ऩ जस्तक उऩरब्ध बएको ऩ जस्तकारम हजन ज ऩने ।  

(ज) शिऺण वक्रमाकराऩको रालग आवश्मकीम िैशऺक साभग्रीहरू जस्तै (सेतोऩाटी, कारोऩाटी, 
नक्सा, ग्रोफ, गशणतीम साभग्री आदद हजन ज ऩने ।  

(झ) सभऩूण ुववद्याथॉहरू एकैसाथ उलबन सक्ने भैदान हजन ज ऩने ।  

(ञ) प्रायशभबक वार शिऺा केररभा घय फावहयका वक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गन ु ऩ जग्ने य अरम 
ववद्यारमका रालग बलरफर खेल्न लभल्नेसभभको खेर भैदानको व्मवस्था य खेर साभग्रीको 
व्मवस्था हजन ज ऩने ।  

(ट) ऩाठ्यक्रभ अनजसायको ववऻान साभग्रीको व्मवस्था हजन ज ऩने ।  

(ठ) साभजदावमक ववद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा साभारमतमा देहाम फभोशजभ य सॊस्थागत ववद्यारमभा 
साभारमता प्रलतकऺा कभतीभा फाईस जना देशख फढीभा चौवारीस जना सभभ य औसतभा तेत्तीस 
जना ववद्याथॉ हजन ज ऩनेछ ।  

(ड) साभजदावमक ववद्यारमभा कभतीभा देहाम फभोशजभको शिऺकको व्मवस्था हजन ज ऩने्–    

  भाध्मलभक तहको ०–१० कऺाका रालग  – १४ जना  



 

69 
 

भाध्मलभक तहको ०–१२ कऺाका रालग   – १६ जना  

आधायबूत तहको ०–८ कऺाका रालग             – ९ जना  

आधायबूत तहको ०–५ कऺाको रालग      – ५ जना  

प्रायशभबक फारलफकास केररको रालग   – २ जना  

तय सॊस्थागत ववद्यारमभा कऺा शिऺक अनजऩात रमूनतभ १:१:४ हजन ज ऩनेछ ।  

(ढ) ववद्यारमको स्थामी आम स्रोत हजन ज ऩने।  

(ण) ववद्यारमभा प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मवस्था हजन ज ऩने।  

(त) आवासीम ववद्यारमको रालग आवास बवन हजन ज ऩने।  

(थ) ववद्यारमको हाता ऩखाुर वा फायरे घेरयएको हजन ज ऩने।  

(द) बाडाको बवनभा ववद्यारमको सञ्चारन गने बए कभतीभा ऩाॉच वष ुघय बाडा सभफरधी सभझौता 
बएको हजन ज ऩनेछ । 

(ध) ववद्यारमभा वारभैिी अऩाङ्गता भैिी तथा वातावयण भैिी हजन जऩने । 
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अनजसूची–३ 

(लनमभ ५ को उऩलनमभ (१) य (३) सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारम सञ्चारन गन ुददइने अनजभलत 

श्री..............................  

................................।   

ववद्यारम खोल्ने सभफरधभा लभलत............................भा प्राप्त लनवेदन उऩय कायफाही हजॉदा शिऺा 
लनमभावरी .....को लनमभ ४ फभोशजभको ऩूवाुधाय ऩूया गयेको देशखएकोरे िैशऺक सि 
................... देशख  आधायबूत भाध्मलभक तहको .............कऺासभभको ववद्यारम सञ्चारन 
गन ुमो अनजभलत ददइएकोछ ।   

 

  कामाुरमको छाऩ   

                                                                                           
अनजभलत प्रदान गने अलधकायीको्- 

  सही्-   
 लभलत्- 

  नाभ्- 
  ऩद्- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

अनजसूची –४ 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारमको स्वीकृलतको रालग ददइने लनवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

ववषम् ववद्यारमको स्वीकृलत सभफरधभा । 

 

स्थानीम  शिऺा सलभलतको लभलत .................. को लनणमुानजसाय अनजभलत ऩाई खोलरएको मस 
ववद्यारमको स्वीकृलत ऩाउन लनभन वववयणहरू खजराई मो लनवेदन गयेको छज ।   

(क) ववद्यारमको  

१. नाभ्  .......... 
२. ठेगाना् भालरकाजजनु गाउॉऩालरका ....... वडा नॊ. .....  गाउॉ य टोर .........पोन नॊ. 

........फ्माक्स नॊ.....  

३. अनजभलत प्राप्त गयेको तह य लभलत  

आधायबूत तह   

लभलत्...............  

भाध्मलभक तह     

लभलत ...........  

(ख) ववद्यारमको बौलतक अवस्था  

१. बवनको  

(१) सॊख्मा   

(२) कच्ची य ऩक्की य अधुऩक्की  

(३) आफ्नै य फहारभा य सावजुलनक  

२. कोठाको वववयण  

३. पलनचुयको सॊख्मा् 
(१) डेक्स                            (२) फेञ्च                               

(३) टेफजर             
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(४) दयाज                              (५) भेच                                  
(६) अरम  

४. खेरकज द भैदानको अवस्था य जग्गा (योऩनी वा ववगाहाभा)    

५. िौचारमको सॊख्मा  भवहरा य ऩ जरुष  

६. खानेऩानीको अवस्था     

७. ऩजस्तकारमको अवस्था  

८. प्रमोगिाराको अवस्था्    

९.सवायी साधनको वववयण  

१०. िैशऺक साभाग्रीको वववयण  

 

(ग) ववद्याथॉ सॊख्मा् (कऺागत रूऩभा)  

(घ) शिऺकको सॊख्मा  

(ङ) आलथकु शस्थलत् 
१. अचर सभऩशत्त   

२. चर सभऩशत्त   

३. वावषकु आभदानी   

४. आभदानीको स्रोत  

भालथ रेशखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झजठ्ठा ठहये कानून फभोशजभ सहजॉरा फजझाउॉरा ।  

   लनवेदकको–  

  ववद्यारमको छाऩ  

 सही्  

  नाभ   

  ठेगाना  

  लभलत  
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अनजसूची–५ 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (३) सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारमको स्वीकृलत सभफरधभा 

श्री.......................ववद्यारम, 
................................।   

 त्मस ववद्यारमफाट लभलत.................................भा ववद्यारम स्वीकृत गने सभफरधभा ददएको 
लनवेदन उऩय कायफाही हजॉदा शिऺा लनमभावरी ......... को लनमभ ६ फभोशजभका ितहुरू ऩारन 
गयेको देशखएकोरे कऺा.........देशख कऺा.........सभभ शिऺा प्रदान गन ुस्वीकृलत प्रदान गरयएको 
छ । 

 

 

  कामाुरमको छाऩ   
   

                                                                                    
स्वीकृलत प्रदान गने अलधकायीको:–  

  सही  

  नाभ् 
  ऩद् 
  लभलत् 
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अनजसूची–६ 

(लनमभ ९ को उऩलनमभ (२) सॉग सभफशरधत) 
भजनापा नलरने गयी ववद्यारम सञ्चारन गन ुऩूया गनज ुऩने ऩूवाधुाय 

 

१.  प्रलत कऺा रमूनतभ ११ जना ववद्याथॉ हजन ज ऩने 

२.ववद्याथॉराई आवश्मक ऩने कऺा कोठा, पलनचुय, वऩउने ऩानी, खेर भैदान तथा ऩ जस्तकारमको 
ऩमाुप्त व्मवस्था बएको हजन ज ऩने। 

३.आवश्मक शिऺकको व्मवस्था बएको हजन ज ऩने। 

४.ऩाठ्यक्रभ ववकास केरररे लनधाुयण गये फभोशजभका लसकाई उऩरशब्धहरु ऩूया हजने गयी ववद्यारम 
शिऺण लसकाई कामकु्रभको तजजभुा गरयएको हजन ज ऩने। 

५.भरिारमरे तोके फभोशजभ अरम ऩूवाुधाय ऩूया बएको हजन ज ऩने ।  
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अनजसूची–७ 

(लनमभ १० को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशरधत) 
कभऩनी अरतगतु सञ्चालरत ववद्यारमराई िैशऺक गजठी अन्र्तगत सञ्चारन गन ुददइने लनवेदन 

श्री  ................................................. 
श्री भालरकाजजनु गाउॉ कामऩुालरकाको कामाुरम। 

िॊकयऩजय ऩस्ती, दाच जरुा,सजदूय ऩशिभ प्रदेि , नेऩार । 

                                  ववषम् िैशऺक गजठी अरतगतु ववद्यारम सञ्चारन गन ु
ऩाऊॉ  । 

भहोदम, 
        भैरे य हाभीरे लनभन ववद्यारम कभऩनी अरतगतु सञ्चारन गयेकोभा सो ववद्यारम िैशऺक 

गजठी अरतगतु सञ्चारन गन ुचाहेकोरे देहामका वववयणहरु खजराई मो लनवेदन गयेको छज÷छौ । 

१.ववद्यारमको  

(क) नाभ:   

(ख) ठेगाना् भालरकाजजनु गाउॉऩालरका वडा नॊ ...................... 
२.  ववद्यारम सञ्चारन बएको लभलत  

३.  लनजी वा सावजुलनक कज न िैशऺक गजठी अरतगतु ववद्यारम सञ्चारन गन ुचाहेको हो ? सो व्महोया  

४.  अरम आवश्मक कज याहरु  

भालथ रेशखएका वववयणहरु ठीक साॉचो छ झजट्टा ठहये कानजन फभोशजभ सहजॉरा फजझाॉउरा । 

 

  लनवेदकको् 
  सही :  

  नाभ :   

  ठेगाना : 
    लभलत: 

लनवेदन साथ सॊरग्न गनज ुऩने कागजातहरु  

(१) िैशऺक गजठीको रुऩभा ववद्यारम सञ्चारन गन ुआऩशत्त नबएको कभऩनी यशजिायको कामाुरमको 
ऩि । 
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(२) कभऩनीका सञ्चारक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणमु । 

(३) कभऩनीको प्रवरधऩि तथा लनमभावरीको प्रलतलरवऩ । 

(४) प्रस्ताववत िैशऺक गजठीको ववधान । 

(५) लनवेदकको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 
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अनजसूची–८ 

(लनमभ १० को उऩलनमभ (४) सॉग सभफशरधत) 
कभऩनी अन्र्तगत ववद्यारमराई सञ्चालरत िैशऺक गजठी अन्र्तगत सञ्चारन गन ुददइने स्वीकृलत 

श्री .....................ववद्यारम 

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

 

ववषम्- िैशऺक गजठी अरतगतु ववद्यारम सञ्चारन गने स्वीकृलत ददइएको सभफरधभा । 

 

        त्मस ववद्यारमरे लभलत...................... भा िैशऺक गजठी ( सावजुलनक य लनजी ) अरतगतु 
सञ्चारन गने स्वीकृलतको रालग  ददएको लनवेदन उऩय कायवाही हजॉदा मस कामाुरम य 
भरिारमको लभलत ................... को लनणमुानजसाय त्मस ववद्यारमराई िैशऺक गजठी ( 
सावजुलनक य लनजी ) को रुऩभा सञ्चारन गन ुस्वीकृलत प्रदान गरयएको छ ।  

 

  कामाुरमको छाऩ  
   

                                                                                        
स्वीकृलत प्रदान गने अलधकायीको–  

  सही  

  नाभ  

  ऩद  

  कामाुरम  

  लभलत  
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अनजसूची– ९ 

(लनमभ ३८ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशरधत) 
प्रायशभबक फार शिऺा वा नसयुी केरर सञ्चारनका रालग ददइने लनवेदन 

 

श्री भालरकाजजनु गाउॉकामऩुालरका वडा नॊ........ को कामाुरम  

 

ववषम् प्रायशभबक वार शिऺा केरर सञ्चारन गन ुअनजभलत ऩाऊॉ  । 

 

       िैशऺक सि.................देशख प्रायशभबक फार शिऺा केरर सञ्चारन गन ु अनजभलत ऩाउन 
अलबबावक तथा सभजदाम य ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लभलत....................को लनणमुानजसाय 
देहामका वववयण य कागजात सॊरग्न गयी मो लनवेदन ऩेि गयेको छज  य छौं ।  

(क) प्रस्ताववत प्रायशभबक वार शिऺा केररको 
(१) नाभ  

(२) ठेगाना :गाॉउऩालरका .................... वडा नॊ. स ......................... गाउॉ वा 
टोर.....................  

पोन नॊ..........  

(३) सेवा ऩ जर्रमाुइने फारफालरकाको सॊख्मा  

(ख)सञ्चारनका रालग शजभभेवायी लरने वा आफद्धता ददने ववद्यारमको।– 

(१) नाभ्–     

(२) ठेगाना्–     

(३) पोन नॊ  

(ग) प्रस्ताववत प्रायशभबक वार शिऺा केररको बौलतक ऩूवाुधायहरू  

(१) बवन : 
 (अ) कोठा 
(आ)  कच्ची वा ऩक्की  

 (इ) के रे फनेको    

(ई) बाडाय आफ्नै य सावजुलनक  
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(२) पलनचुयको वववयण्  

(अ) भेच  

(आ) टेवजर 

(इ) वेञ्च य डेस्क     

(३) खेरकज द भैदान य त्मसको ऺेिपर् 
(अ) आफ्नै  

(आ) बाडाभा वा सावजुलनक  (इ) अरम  

(४) िौचारमको अवस्था् 
(अ) सॊख्मा  

(आ) कच्चीयऩक्की   

(इ) ऩानीको व्मवस्था बए नबएको  

(५) खानेऩानीको अवस्था्  

(अ) फोकेय ल्माउने   

(आ) धायाफाट प्राप्त     

(इ) ऩमाुप्त अऩमाुप्त  

(६) ऩाठ्यसाभग्रीको नाभ य सॊख्मा : 
 (अ)      

(आ)      

(इ)   

(७) आलथकु वववयण् 
(अ) अचर सभऩशत्त   

(आ) चर सभऩशत्त    

(इ) अरम  

(८) आभदानीको स्रोतको व्मवस्था कसयी लभराइरछ्  

(९) अरम कज नै वववयण बए उल्रेख गने् 
भालथ रेशखएको वववयण ठीक छ । झजट्टा ठहये कानून फभोशजभ सहजॉरा य फजझाउॉरा ।  
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लनवेदकको सही्    

                                                                             
सॊस्थाको छाऩ                    

                                                                                  
नाभ्–    

                                                                         
ठेगाना                                                    

                                                                               
लभलत्– 

सॊरग्न कागजात  : 
(१)बवन खेर भैदान सभफरधी प्रभाण, कागजात य वववयण ।  

 (२)सॊस्थाफाट सञ्चारन गने बएभा सॊस्था दताुको प्रभाणऩिको प्रलतलरवऩ य लनमभानजसायको नवीकयण  
य रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन । 

 (३) आऩसी सहमोग सभूहफाट लनवेदन गरयएको बए त्मस्तो सभूहको वैठकको लनणमु ।  

 (४) कज नै ववद्यारमसॉग आवद्ध गयी सञ्चारन गन ुखोशजएको बए सो ववद्यारमको लसपारयस । 
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अनजसूची–१० 

(लनमभ ३८ को उऩलनमभ (२) सॉग सभफशरधत) 
प्रायशभबक फार शिऺा केरर सञ्चारन गन ुददइने अनजभलत 

 

श्री...............................................  

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

 

ववषम  प्रायशभबक फार शिऺा केरर सञ्चारन गन ुददइएको अनजभलत 

        

        तऩाईँरे त्मस ववद्यारम य सॊस्थारे प्रायशभबक वार शिऺा केरर सञ्चारन गने सभफरधभा 
मस भालरकाजजनु गाउॉ कामऩुालरकाको कामाुरमभा ददनज बएको लनवेदन उऩय कायफाही हजॉदा 
शिऺा लनमभावरी ........ सभेतको ऩूवाुधाय ऩूया गयेको य मस गाउॉकामऩुालरका य 
गाउॉकामऩुालरकाको नक्साङ्कनभा ऩयेकोरे िैशऺकसि..................देशख प्रायशभबक फार शिऺा 
केरर सञ्चारन गन ुअनजभलत प्रदान गरयएको छ ।  

 

 

अनजभलत प्रदान गने अलधकायीको–  

कामाुरमको छाऩ 

सही् 
नाभ  

ऩद् 
लभलत् 
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अनजसूची–११ 

(लनमभ ५० को उऩलनमभ (४) सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारम ववकास प्रस्तावको नभजना 

१.ववद्यारमरको वतभुान िैशऺक य आलथकु अवस्था्  

२.ववद्यारमरे हालसर गनज ुऩने अऩेशऺत उऩरशब्ध  

३.वतभुान अवस्था य अऩेशऺत उऩरब्धीका सूचकगत अरतय  

४.अऩेशऺत उऩरशब्ध हालसर गने स्रोत ऩवहचान सवहतको काममुोजना  

५.काम ुमोजनाका भूल्माङ्कनका सूचकहरु  
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अनजसूची –१२ 

(लनमभ ५६ उऩलनमभ (२) सॉग सभफशरधत) 
ववद्यारमभा यहने शिऺक दयवरदी 

ववद्यारमभा कभतीभा देहाम फभोशजभ शिऺक दयफरदी यहनेछन ्  

(क)प्रायशभबक फार शिऺा वा नसुयुी देशख ऩाॉच कऺा सञ्चारन बएको ववद्यारमभा ऩचास जनासभभ 
ववद्याथॉ बएभा कभतीभा तीन जना य सोबरदा फढी लफद्याथॉ बएभा कभतीभा चाय जना शिऺक ।  

(ख) आधायबूत तहको ववद्यारमभा्- प्रायशभबक फार शिऺा वा नसयुीदेशख आठ कऺा सञ्चारन बएको 
ववद्यारमभा देहाम फभोशजभका कभतीभा नौ जना शिऺक   

(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(२) ववऻान वा गशणत भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(३) नेऩारी भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनकुो रालग स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(५) प्रभाणऩि वा सो सयह उत्तीण ुगयेको चाय जना  

(६) साववकको एस.एर.सी. वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एक जना । 

(ग) भाध्मलभक ववद्यारमभा् 
१. नौ कऺा देशख दि कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा भाध्मलभक तहको ऩाॉच जना शिऺक्– 

(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(२) गशणत वा ववऻान भूर ववषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(३) नेऩारी भूर ववषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनकुो रालग स्नातक वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना   

(५) अरम ऐशच्छक ववषमको रालग सभफशरधत ववषमभा स्नातक वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एक जना 
। 

२. नौ कऺा देशख फाह्र कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा देहाम फभोशजभका कभतीभा नौ जना 
शिऺक:   

(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(२) गशणत भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(३) नेऩारी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  
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(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनकुो रालग स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना   

(५) अरम ऐशच्छक ववषमको रालग सभफशरधत ववषमभा स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीण ु गयेको 
दजईजना  

(६) ववऻान भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको एकजना  

(७) अरम ववषमभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीण ुगयेको दजईजना । 

३.प्रायशभबक फार शिऺा देशख दि कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा खण्ड (ख) य खण्ड (ग) 
को  उऩखण्ड (१) फभोशजभको दयफरदी यहनेछ ।  

४. प्रायशभबक फार शिऺा देशख फाह्र कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा खण्ड (ख) य खण्ड (ग) 
को क्रभसॊख्मा (२) फभोशजभको दयफरदी यहनेछ । 

रिव्म्(१) खण्ड (ख) को क्रभसॊख्मा (१) देशख (४) सभभका कभतीभा एक एक जना शिऺक 
लनमजशक्त नबएसभभ एउटै ववषमभा एक बरदा फढी शिऺक लनमजशक्त गरयने छैन ।  

(२) खण्ड (ग) को उऩखण्ड १ को क्रभसॊख्मा (१) देशख (४) सभभका कभतीभा एक एक जना 
शिऺक लनमजशक्त नबएसभभ एउटै ववषमभा एक बरदा फढी शिऺक लनमजशक्त गरयने छैन ।  

(३) खण्ड (ग) को उऩखण्ड २ को क्रभसॊख्मा (१) देशख (७) सभभका कभतीभा एक एक जना 
शिऺक लनमजशक्त नबएसभभ एउटै ववषमभा एक बरदा फढी शिऺक लनमजशक्त गरयने छैन । 

(४) शिऺक लनमजशक्तको रालग आवश्मक ऩने तारीभ प्रचलरत कानून फभोशजभ हजनेछ ।  

(५) हार ववद्यारमभा उऩयोक्तानजसायका ववषमका मोग्मता बरदा कभ मोग्मता बएका स्थामी शिऺक 
यहेछन ् बने त्मस्ता शिऺक ऩदफाट नहटेसभभ साववक फभोशजभकै मोग्मता बएका शिऺकवाट 
अध्माऩन हजने ।  

(६) उशल्रशखत दयवरदी लबि प्रधानाध्माऩकको ऩद सभेत सभावेि यहनेछ । 
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अनजसूची–१३ 

(लनमभ ५७ को उऩलनमभ (१०) सॉग सभफशरधत) 
यभाना  ऩि 

  

 ऩिसॊख्मा्    
 लभलत : 

 

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

  

       त्मस ववद्यारमभा सरुवा हजन ज बएका श्री ..........................................राई लनजको 
वववयण सवहतको यभानाऩि ददई त्मस ववद्यारमभा हाशजय हजन ऩठाइएको व्महोया अनजयोध गदुछज  
। 

१. शिऺक वा कभचुायीको नाभ, थय   

२. सॊकेत नभफय  

३. साववक  

(क) तह     

(ख) शे्रणी      

(ग) ऩद  

(घ) शिऺक बए ववषम    

(ङ) ववद्यारम  

४. सरुवा बएको  (क) लनणमु लभलत   

(ख) सरुवा गने कामाुरम    

(ग) तह     

(घ) शे्रणी   

(ङ) ऩद       

(च) ववषम  
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(छ) ववद्यारम  

५. फयफजझायथ सभवरधी वववयण्  

 गयेको नगयेको     

६. यभाना हजने लभलत  ..................... 
७. यभानाऩिको लभलत सभभ खच ुबएका लफदा   

(क) बैऩयी आउने य ऩव ुलफदा.................. ददन । 

(ख) लफयाभी लफदा .................. ददन । 

(ग) प्रसजती लफदा लफदा .................. ददन । 

(घ) प्रसजती स्माहाय लफदा .................. ऩटक । 

(ङ) अध्ममन लफदा .................. ददन । 

(च) असाधायाण लफदा   .................. ददन । 

(छ) वेतरवी लफदा .................. ददन । 

८. यभानाऩिको लभलतसभभ सॊशचत लफयाभी लफदा  .................. ददन । 

९. ववद्यारमभा रुजज हाशजय बएको ददन   

१०. खाइऩाई आएको भालसक 

(क) तरफ   

(ख) ववृद्ध रु तरफ    

११. तरफ ब जक्तानी लरएको अशरतभ लभलत  

१२. कभचुायी सॊचमकोष कट्टी यकभ  

१३ ब जक्तानी लरएको उऩचाय खचकुो यकभ                     

१४. तरवववृद्ध हजन सजरु बएको सजरु लभलत   

१५. नागरयक रगानी कोषकट्टी यकभ  

१६. आमकय कट्टी यकभ  

१७. (क) सावलधक जीवन फीभा कोषभा जभभा बएको सार........भवहना...... .गते....  

(ख) सावलधक जीवन फीभावाऩत वावषकु वप्रलभमभ लतयेके सार.....भवहना... गते .... 
१८. चाडऩव ुखच ुलरने चाडको नाभ य सो चाड ऩर्रने लतलथ य सभबाववत भवहना  

१९. शििजस्माहाय बत्ता लरएको वववयण  
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फोधाथ ु 

श्री ववद्यारम शिऺक वकताफखाना , 

श्री कभचुायी सॊचमकोष,  

श्री .......... ववद्यारम , 

श्री .....................(सभफशरधत शिऺक वा कभचुायी) सरुवा बएको कामाुरमभा हाशजय हजन जानज 
हजन । 
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अनजसूची–१४ 

(लनमभ ५८ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशरधत) 
(सरुवा हजन ददइने लनवेदन) 

श्री प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत ज्मू,   
श्री भालरकाजजनु  कामऩुालरकाको कामाुरम 

िॊकयऩजय ऩस्ती, दाच जरुा । 

ववषम् सरुवा सभफरधभा । 

 

भराई लनभन ववद्यारमभा सरुवा गरयददनज हजन लनभन वववयणहरु खजराई लनवेदन गयेको छज । 

शिऺकको नाभ 

 थय्  

स्थामी ठेगाना्  

तह य शे्रणी्  

हारको ववद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

सरुवा बई जान चाहेको ववद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

मोग्मता य तारीभ्  

स्थामी लनमजशक्त लभलत्  

हारको शजल्राभा काभ गयेको अवलध्  

सरुवा भाग गनज ुऩने कायण्  

  लनवेदकको– 

  सही्  

  नाभ्  

  कामयुत ववद्यारम् 
  लभलत् 
(१) सरुवा बई जाने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको सहभलत 
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(क) मस ववद्यारमका शिऺक श्री .................................... राई व्मवस्थाऩन सलभलतको लभलत 
.......................... को लनणमु अनजसाय मस ववद्यारमफाट सरुवा बई जान सहभलत ददइएको छ 
। 

 

                                                                                            
ववद्यारमको छाऩ   

                                                                                      
व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको–  

                                                                                         
सही  

                                                                                            
नाभ  

                                                                                           
ववद्यारम      

                                                                                           
लभलत  

(ख)................गाॉउऩालरका य गाउॉऩालरका.... ...... अरतगतुको ............ ववद्यारमका शिऺक श्री 
...................................... राई सो ववद्यारमफाट सरुवा बई जान सहभलत ददईएको छ । 

                                                                        

कामाुरमको छाऩ    

                                                 प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत  

  सही  

  नाभ  

  लभलत  
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 (२) सरुवा बई आउने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत तथा शिऺा िाखाको सहभलत   

(क) 
 ............................
... ववद्यारमका शिऺक श्री ................................... राई व्मवस्थाऩन सलभलतको लभलत 
....................... को लनणुम अनजसाय मस ववद्यारमभा सरुवा बई आउन सहभलत ददइएको छ 
। 

                                                                             
ववद्यारमको छाऩ           

                                                   व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको–  

                                                                                                   
सही 

                                                                                                   
नाभ  

                                                                                                  
लभलत    

                                                                                             
ववद्यारम  

 

(ख) ............................... ववद्यारमका शिऺक श्री ................................... राई मस 
गाउॉऩालरकाको ............... ववद्यारमभा  सरुवा बई आउन सहभलत ददइएको छ । 

    

 शिऺा अलधकायीको– 

  सही  

  नाभ  

                                                            लभलत                                      
कामाुरमको छाऩ 
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अनजसूची–१५ 

लनमभ ८७ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशरधत 

ववद्यारमको आम व्ममको खाता याख्न ेढाॉचा 
 

ववद्यारमरे आफ्नो आम/व्ममको खाता याख्ने ढाॉचा भहारेखा ऩयीऺकको कामाुरमरे लनधाुयण गयेको 
ढाॉचाफभोशजभ हजनेछ ।  

  

 

  आऻारे  

     जम लसॊह धाभी 
                                                                                                 प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत 

 


