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प्रस्तािना  ्

कनकाई नगयऩालरका लबत्र स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छेद 
३ को दपा ११ को उऩदपा २ को खण्ड ‘ज’भा उल्रेशखत आधायबतू य 
भाध्मलभक शिऺा सम्फन्धी अलधकायहरुको कामाान्िमन गना य विद्यारम 
सञ्चारन,व्मिस्थाऩन तथा लनमभन गना कनकाई नगयऩालरकाको प्रिासकीम 
कार्रमाविलध लनमलभत गने ऐन २०७४ रे ददईएको अलधकाय प्रमोग गयी कनकाई 
नगय कामाऩालरकारे ‘विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि २०७४’ जायी गयी रागू 
गयेको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

                             प्रायशम्बक 

सॊशऺप्त नाभ य ऩरयबाषा 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ( १) मो कामाादेिको नाभ ‘विद्यारम शिऺा सञ्चारन 
कामाादेि २०७४’ यहेकोछ ।  

(२) मो कामाादेि कनकाई नगयऩालरका ऺेत्रबय राग ुहनुेछ । 

(३) मो कामाादेि तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.   ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाादेिभा, 
(क)“ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन  ऐन २०७४ राई  सम्झन ुऩछा । य 
सो िव्दरे प्रचलरत शिऺा ऐनराई सभेत फझुाउन ेछ । 

(ख)“कामाऩालरका” बन्नारे  कनकाई नगयऩालरका कामाऩालरकाराई सम्झन ुऩछा ।  

(ग)“कोष” बन्नारे कामाादेि ८५ िभोशजभको विद्यारम सॊचारनका रालग खडा 
गरयएको सॊशचत कोषराई सम्झन ुऩछा । 

(घ) “नगयऩालरका” बन्नारे नेऩारको सॊविधान फभोशजभ गठन बएको नगयऩालरका 
सम्झन ुऩछा । 
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(ङ) “धालभाक विद्यारम”  बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएका गोन्ऩा, गरुुकुर, 

आश्रभ, भदयसा जस्ता धालभाक विद्यारमहरुराई जनाउॉदछ । 

(च)“लनयीऺक” बन्नारे विद्यारम लनयीऺण गना तोवकएको अलधकृतराई सम्झन ुऩछा 
। तथा “स्रोतव्मशि” बन्नारे विद्यारमको िैशऺक गणुस्तय अलबिृविका रालग 
प्राविलधक सहमोग गना तोवकएको व्मशि सम्झन ुऩछा । 

(छ)“ऩरयिाय” बन्नारे शिऺक िा कभाचायीसॉग एकासगोरभा फस्ने तथा लनज 
आपैं रे ऩारनऩोषण गनुा ऩने ऩलत, ऩत्नी, छोया, अवििावहता छोयी, धभाऩतु्र अवििावहता 
धभाऩतु्री, फाफ,ु आभा िा सौतेनी आभा सम्झन ुऩछा य सो िब्दरे ऩरुुष शिऺक िा 
कभाचायीको हकभा लनजको फाजे, फज्मै तथा भवहरा शिऺक िा कभाचायीको हकभा 
लनजको सासू, ससयुाराई सभेत जनाउॉछ । 

(ज)“ऩयीऺा सलभलत” बन्नारे कामाादेि ३४ फभोशजभ गठन हनु े ऩयीऺा सॊचारन 
तथा सभन्िम सलभलतराई सम्झन ुऩछा । 

(झ)“ऩाठ्यक्रभ विकास केन्र” बन्नारे सॊघीम ऐन िभोशजभ ऩाठ्यक्रभ लनभााणको  
रालग शजम्भेिाय लनकामराई सम्झन ुऩदाछ । 

(ञ) “प्रधानाध्माऩक” बन्नारे कामाविलध ५० फभोशजभ लनमिु विद्यारमको 
प्रधानाध्माऩक सम्झन ुऩछा । 

(ट) “प्रभखु” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩछा । 

(ठ)“प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु कामाकायी 
अलधकृतराई सम्झन ुऩछा । 

(ड) “प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र” बन्नारे तीन िषा उभेय ऩूया बई ऩाॉच फषा उभेय 
ऩूया नगयेका फारफालरकाको रालग कामाादेि ३८ फभोशजभ खोलरएको प्रायशम्बक 
फार शिऺा केन्र, नसायी, केजी, भन्टेसयी आदद सम्झन ुऩछा ।  

(ढ)“व्मिस्थाऩन सलभलत” बन्नारे कामाादेि २६ फभोशजभ गठन हनु े विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झन ुऩछा । 

(ण)“भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकाय, शिऺा भन्त्रारम सम्झन ुऩछा ।  
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(त) “शिऺा अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको शिऺा िाखाको प्रभखु िा सो 
प्रभखुको काभकाज गना तोवकएको कभाचायीराई सम्झन ुऩछा । 

(थ)“शिऺा िाखा” बन्नारे नगयऩालरकाभा यहेको शिऺा हेने 
विबाग/भहािाखायिाखा िा  ईकाईराई सम्झन ुऩछा ।  

(द) “शिऺक वकताफखाना” बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून िभोशजभ गठन बएको 
शिऺक वकताफखाना सम्झन ुऩछा । 

(ध) “शिऺक सेिा आमोग” बन्नारे सॊघीम कानून िभोशजभ गठन बएको 
शिऺकहरुको लनमशु ि लसपारयस आदद गने आमोग सम्झन ुऩछा ।  

(न) “शिऺा सलभलत” बन्नारे स्थानीम तहको कामाऩालरकाको कुनै सदस्मरे नेततृ्ि 
गयेको स्थानीम तहको कामाऩालरकाकारे गठन गयेको कामाादेि २४ अनसुायको 
शिऺा सम्फन्धी सलभलत सम्झन ुऩछा ।  

(ऩ) “िलु्क” बन्नारे विद्यारमरे कामाादेि फभोशजभ विद्याथॉसॉग लरन ऩाउन ेिलु्क 
सम्झन ुऩछा ।  

(प)“िैशऺक गठुी” बन्नारे विद्यारम सञ्चारन गनाको रालग कुनै व्मशिरे नापा 
नलरन ेउद्देश्मरे स्थाऩना गयेको सािाजलनक िा लनजी गठुी सम्झन ुऩछा । 

(फ) “िैशऺक सत्र” बन्नारे विद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने िावषाक अिलध 
सम्झन ुऩछा ।  

(ब)“सभदुामद्वाया सञ्चालरत विद्यारम” बन्नारे कामाादेि ५ फभोशजभ स्िीकृलत प्राप्त 
गयी स्थानीम तह िा व्मिस्थाऩन सलभलतरे व्मिस्थाऩन शजम्भा लरएको साभदुावमक 
विद्यारम सम्झन ुऩछा ।  

(भ)“साभदुावमक शिऺक” बन्नारे सभदुामद्वाया व्मिशस्थत विद्यारमभा नेऩार 
सयकायफाट स्िीकृत िा अनभुोदन प्राप्त दयफन्दी अन्तगात व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
लनमिु गयेको शिऺक सम्झन ुऩछा । 
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(म)“साभदुावमक लसकाइ केन्र” बन्नारे सभदुाम स्तयभा सञ्चारन गरयन ेआजीिन 
लसकाइ, अध्ममन अनसुन्धान य सीऩ लसकाइ रगामतका काभ गने केन्रराई  
सम्झन ुऩछा । 

(य)“सॊघीम शिऺा ऐन” बन्नारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराईा सम्झन ुऩछा 
।  

(र)“सॊस्थागत विद्यारम” बन्नारे लनजी रगानीभा सॊचारन गने गयी कामाादेि ५ 
फभोशजभ अनभुलत ऩाई स्थावऩत विद्यारमराई सम्झन ुऩछा । 

(ि) “अलबबािक” बन्नारे  विद्याथॉको फफुा, आभा,फाजे,फजै तथा लनजको सॊयऺण 
गने व्मशिराई सम्झन ुऩछा । तय  विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठनका रालग 
“अलबबािक” बन्नारे विद्याथॉको फफुा, आभा,फाजे,फजैराई भात्र सम्झन ुऩछा । 

 
 

ऩरयच्छेद २ 

विद्यारम खोल्न ेअनभुलत िा स्िीकृलत सम्फन्धी व्मिस्था 
 

३. विद्यारम खोल्न ेअनभुलतको रालग लनिेदन ददन ु ऩने् (१) कसैरे विद्यारम 
खोल्न चाहेभा िडा सलभलतको लसपारयस लरई िैशऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा 
दईु भवहना अगािै अनसूुची १ फभोशजभको ढाॉचाभा नगय  कामाऩालरकाको शिऺा 
िाखाभा लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  
 

४. विद्यारम खोल्नको रालग ऩूया गनुा ऩने ऩूिााधाय् विद्यारम खोल्नको रालग 
अनसूुची २ फभोशजभको ऩूिााधाय ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ ।  
 

५. विद्यारम खोल्न अनभुलत ददने् (१) कामाादेि ३ फभोशजभ विद्यारम खोल्न े
अनभुलतको रालग लनिेदन ऩयेभा शिऺा िाखा प्रभखुरे लनिेदनसाथ प्राप्त 
कागजातहरु य स्थरगत जाॉचफझु गनेछ । त्मसयी जाॉचफझु गदाा प्रस्तावित 
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विद्यारमको रालग कामाादेि ४ फभोशजभको ऩूिााधाय ऩूया बएको देशखएभा 
आधायबतू विद्यारमको हकभा िैशऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा १५ ददन अगािै य 
भाध्मलभक विद्यारमको हकभा िैशऺक सत्र सरुु हनु ुबन्दा कम्तीभा एक भवहना 
अगािै आफ्नो याम सवहतको प्रलतिेदन िाखा प्रभखुरे शिऺा सलभलतको िैठकभा 
ऩेि गनुाऩनेछ । मस्तो प्रलतिेदनभा अनभुलत भाग गरयएको विद्यारम साभदुावमक 
िा सॊस्थागत कुन स्िरुऩभा सॊचारन गने अनभुलत भाग गरयएको हो सो का 
सम्फन्धभा एवकन उल्रेख हनु ुऩने छ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ शिऺा सलभलतको िैठकफाट अनभुलत ददन े लसपारयसको 
लनणाम बएभा कामााऩालरका सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ  ।  

(३) फूॉदा (१) अनसुाय शिऺा सलभलतको लसपारयस उऩमिु रागेभा कामाऩालरकारे 
विद्यारम खोल्न अनभुलत ददन सक्नेछ । कामाऩालरकाको लनणाम फभोशजभ शिऺा 
िाखा प्रभखुरे अनसूुशच ३ फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददनेछ ।  

(४) मसयी अनभुलत ददॉदा प्राथलभक विद्यारमको हकभा िैशऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा 
७ ददन अगािै ददनऩुनेछ य भाध्मलभक  विद्यारमको हकभा िैशऺकसत्र सरुु 
हनुबुन्दा १५ ददन अगािै अनभुलत ददनऩुनेछ  ।  

(५) फूॉदा (२) िभोशजभ शिऺा सलभलतरे विद्यारम खोल्न ेअनभुलतको लसपारयि गने 
लनणाम गदाा विद्यारम नक्साङकन, स्कुर जोलनङ्ग य नगय शिऺा सलभलतरे लनधाायण 
गयेको नगयऩालरका य िडाको रालग विद्यारमको अलधकतभ सॊख्माको अधीनभा 
यही ददन ुऩनेछ ।  

(६) कसैरे ऐन तथा मस कामाादेि विऩयीत अनभुलत ददएको िा प्राप्त गयेको 
ऩाइएभा नगयकामाऩालरकारे छानविन गयी त्मसयी अनभुलत प्राप्त विद्यारमको 
अनभुलत जनुसकैु फखत यद्द गनेछ य त्मस्तो अनभुलत ददनका रालग लसपारयस गने 
य अनभुलत प्रदान गने ऩदालधकायी तथा कभाचायीराई प्रचलरत कानून फभोशजभ 
कायफाही गरयनेछ । 
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६. विद्यारमरे ऩारना गनुा ऩने िता तथा फन्देज् विद्यारमरे ऩारन गनुा ऩने िता 
तथा फन्देजहरू देहाम फभोशजभ हनुेछन ्

(क)नेऩार सयकायफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गनुा ऩने,  

(ख)शिऺा सलभलतको स्िीकृलत नलरई थऩ ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोग 
गना नहनु,े  

(ग)याविमता प्रलत आॉच आउने ऩाठ्यसाभग्री बएको ऩाठ्यऩसु्तक अध्माऩन गना, 
गयाउन नहनु,े  

(घ)विद्यारमभा िारभैत्री, अऩाङ्खताभैत्री तथा रैवङ्खकभैत्री फाताियण सजृना गने, 

(ङ) अलबबािकको िावषाक बेरा गयाई विद्यारमको आम व्मम, िैशऺक उऩरशब्ध य 
आगाभी िैशऺक सत्रको कामाक्रभको जानकायी गयाउन ुऩने, 

(च) मस कामाादेि फभोशजभ आम व्ममको रेखा याख्न ुऩने,  

(छ) विद्यारमरे गयेको रगानीको अलबरेख याख्न ुऩने,  

(ज) विद्यारमभा नेऩारको याविम एकता, सािाबौलभकता, जातीम, ऺेत्रीम, बावषक, 

रैलगक , साभाशजक तथा  धालभाक सवहष्णतुाभा खरर ऩाने कुनै ऩलन वक्रमाकराऩ 
हनु नददन,े  

(झ) साभदुावमक विद्यारमभा नगय कामाऩालरकारे तोकेको सॊख्माको अधीनभा यही 
शिऺक सेिा आमोगको लसपारयस अनसुाय शिऺक लनमशुि गनुा ऩनेछ, 

(ञ)विद्यारमभा लनमलभत रुऩभा ऩरयमोजना कामय,् साभाशजक सेिा,अलतरयि 
वक्रमाकराऩ, तथा अन्म कामाक्रभ सञ्चारन गनुा ऩने,  

(ट) विद्यारम तथा छात्रािासभा स्िस्थकय,  सत्म, लनष्ठा य नैलतक चरयत्र लनभााण, 

उद्यभशिरता प्रिद्र्धन, सभाशजक सद्भाि प्रिद्र्धन तथा साभाशजक विकृलत 
(िारवििाह, लनयऺयता, छाउऩडी, दहेज, फोक्सािोक्सी, छुिाछुत, जालतगत उचनीचता, 
छोयी भालथको विबेद आदद ) उन्भरुन को िाताियण कामभ गना स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी स्िीकृलतको रालग प्रस्ततु गने य कामाान्िमनको आिश्मक 
व्मिस्था लभराउन,े  
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(ठ)आिासीम विद्यारमभा शिऺा सलभलतरे लनधाायण गये फभोशजभ विद्याथॉको रालग 
खाना तथा ऩौविक आहायको गणुस्तय कामभ गनुा ऩने,  

(ड) नगयसबारे ऩारयत गयेको कानून तथा िैशऺक नीलतको अलधनभा यही काभ 
गनुाऩने छ ,   

(ढ) मस कामाादेि फभोशजभ ऩूया गनुा ऩने ऩूिााधायहरू कामभ याख्न ुऩने य विद्याथॉ 
सॊख्माका आधायभा ऩूिााधायको विस्ताय तथा स्तय िृवि गनुाऩने,   

(ण)भन्त्रारम िा शिऺा िाखारे लनधाायण गयेको ढाॉचाभा विद्यारमरे िैशऺक 
तथ्माङ्क तमाय गयी िैशऺक सत्र सवकएको १५ ददन लबत्र शिऺा िाखाभा ऩठाउन ु
ऩने,   

(त)विद्यारमरे विद्याथॉको रालग प्रमोग गने सिायी साधन प्रचलरत कानून 
फभोशजभको भाऩदण्ड अनरुुऩ ऩयीऺण गरयएको हनु ुऩने,  

(थ) तोवकएको भाऩदण्ड अनरुुऩ विद्यारमको बिन तथा  कऺाकोठा सपा तथा 
सयुशऺत याख्न ुऩने,  

(द)प्रत्मेक िषा विद्यारमको बौलतक तथा  साभाशजक ऩयीऺण गयाई त्मसको 
प्रलतिेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

  

७. विद्यारम खोल्न स्िीकृलत प्रदान गने् ( १) कामाादेि ५ को फूॉदा ( ३) 
फभोशजभ अनभुलत प्राप्त आधायबतू तथा भाध्मलभक विद्यारमरे स्िीकृलतको रालग 
अनसूुची–४ फभोशजभको ढाॉचाभा नगयकामाऩालरका सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 
  

(२) फूॉदा ( १) फभोशजभ लनिेदन प्राप्त बएभा शिऺा िाखाभापा त त्मस्तो 
विद्यारमको जाॉचफझु गयी िा गयाई त्मसको प्रलतिेदन ऩेि गना रगाउन ुऩनेछ । 

(३) फूॉदा (२) फभोशजभ जाॉचफझु प्रलतिेदन प्राप्त बएऩलछ कामाादेि ६ फभोशजभको 
िता  तथा फन्देज ऩूया गयेको देशखएभा शिऺा सलभलतको लनणामको आधायभा 
तोवकएको ढाचाभा लनिेदनसवहत कामाऩालरकाभा  ऩेि गनुाऩनेछ।  मसयी प्राप्त 
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लसपारयस कामाऩालरकाफाट स्िीकृत बएभा शिऺा िाखारे कामाादेि ६ फभोशजभको 
िता तथा फन्देजको अधीनभा यही त्मस्तो विद्यारमराई स्िीकृलत प्रदान गनेछ । 

      

८. भातबृाषाभा शिऺा ददन ेविद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी व्मिस्था्  
(१) मस कामाादेिभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू 
तहसम्भ भातबृाषाभा शिऺा ददन े विद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी 
प्रवक्रमा कामाादेि ७ िभोशजभ हनुेछ । मसका रालग एकर बाषाबाषी विद्यारमभा 
भातबृाषाभा  शिऺा ददन े , दद्वबाषी विद्यारमभा दिैु बाषाभा शिऺा ददन ेय िहबुाषी 
विद्यारमभा बावषक स्थानान्तयणको नीलत अऩनाई िारिालरकाहरुराई उनीहरुको 
भातबृाषाफाट नेऩारी िा अॊगेय्जी बाषाभा सहज रुऩभा राने व्मिस्था गरयन ेछ। 
एकर िा दद्वबाषी विद्यारमका अलबबािकरे चाहेभा त्महाॉ ऩलन  बावषक 
स्थानान्तयणको नीलत अऩनाइन ेछ । सफै खारे बाषाबाषीराई एक अकााको बाषा, 
लरवऩ तथा सॊस्कृलत लसक्न एिॊ लसकाउन प्रोत्सावहत गरयन ेछ ।   

(२) मस कामाादेिभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू तह बन्दा 
भालथ भातबृाषाभा शिऺा ददन ेविद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी प्रवक्रमा 
य भाऩदण्ड सॊघीम शिऺा भन्त्रारमरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ । 

  

९. भनुापा नलरन ेविद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था्  
(१) सघीम कानूनको भाऩदण्ड फभोशजभ गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा, गमु्फा िा गोन्ऩा 
सभेतका साभाशजक, ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे विद्यारम सञ्चारन गना 
लनिेदन ददन ेरगामत त्मस्तो विद्यारमको अनभुलत, स्िीकृलत य कऺा थऩ सम्फन्धी 
व्मिस्था कामाादेि ३, ५, ७ य २० भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ ।  

(२) मस कामाादेिभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन फूॉदा ( १) 
फभोशजभ विद्यारम सञ्चारन गना ऩूया गनुा ऩने ऩूिााधाय अनसूुची–६ भा उल्रेख बए 
फभोशजभ हनुेछ । 
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(३) गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा, गमु्फा िा गोन्ऩा सभेतका साभाशजक, ऩयोऩकायी िा 
कल्माणकायी सॊस्थारे सञ्चारन गने शिऺा सम्फन्धी नीलत, ऩाठ्यक्रभ, त्मस्ता 
सॊस्थाराई ददन ेअनदुान तथा सभन्िम सम्फन्धी व्मिस्था भन्त्रारमरे लनधाायण गये 
फभोशजभ हनुेछ । 

 

१०. कम्ऩनी ऐन अन्तगात सञ्चालरत विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगात सञ्चारन 
गने सम्फन्धी व्मिस्था् 
 (१)कम्ऩनी अन्तगात सञ्चारन बएको कुनै विद्यारम िैशऺक गठुी अन्तगात 
सञ्चारन गना चाहनेरे सोको अनभुलतको रालग लनिेदन कामाऩालरका सभऺ लनिेदन 
ददन ुऩनेछ ।  

(२) फूॉदा ( १) फभोशजभ लनिेदन प्राप्त बएभा स्थानीम  शिऺा अलधकृत िा 
लनयीऺकद्वाया त्मस्तो विद्यारमको जाॉचफझु गयाई त्मसको प्रलतिेदन ऩेि गना 
रगाउन ुऩनेछ ।  

(३) फूॉदा (२) फभोशजभ प्रलतिेदन प्राप्त बएऩलछ उि प्रलतिेदन य लनिेदनसाथ प्राप्त 
कागजात जाॉचफझु गदाा त्मस्तो विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगात सञ्चारन गना 
भनालसफ देखेभा शिऺा सलभलतको लसपारयस साथ कामाऩालरकाभा ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(४) फूॉदा ( ३) फभोशजभ प्राप्त लसपारयस जाॉचफझु गदाा उऩमिु देशखएभा 
कामाऩालरकारे त्मस्तो विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगात सञ्चारन गना अनभुलत 
ददनेछ । 

 

११. विदेिी शिऺण सॊस्थासॉग सम्फन्धन गयी विद्यारम खोल्ने अनभुलत िा 
स्िीकृलत नेऩार सयकायको ऩूिा स्िीकृलत नलरई  ददन सवकन ेछैन । 

 

१२.  मस अशघ दताा बएका विद्यारम सम्िशन्ध व्मिस्था   
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(१) भालथ जेसकैु उल्रेख बए ऩलन मस अशघ लनमभानसुाय दताा य सॊचारनभा 
यहेका विद्यारमहरु मसै कामाादेि िभोशजभ सॊचारन बएका भालननेछन ्। 

तय मस अशघ सॊचारनभा बएका विद्यारमरे शिऺा िाखारे तोकेको ढाॉचाभा 
विियण य कागजऩत्र ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) िभोशजभ विियण प्राप्त बए ऩलछ शिऺा िाखारे मस कामाादेि 
िभोशजभ सॊचारन गना सवकन ेनसवकन े य सवकन ेबए गना ऩने सधुायको खाका 
सवहत प्रलतिेदन ऩेि गनेछ । 

(३) प्राप्त प्रलतिेदन सभेतको आधायभा शिऺा िाखारे शिऺा सलभलत सभऺ 
सॊचारन अनभुलत ददन नसवकन ेबए सोही िभोशजभ य िता सवहत सॊचारन गना ऩने 
बए िताको विियण  सवहत ऩेि गनेछ । 

(४) शिऺा सलभलतको लनणाम िभोशजभ शिऺा अलधकृतरे विद्यारमराई प्रभाणऩत्र 
ददनऩुनेछ ।  
  

१३.धयौटी याख्न ु ऩने्  सॊस्थागत विद्यारम खोल्न े अनभुलत लरॉदा विद्यारम 
सञ्चारनको सयुऺण फाऩत देहाम फभोशजभको यकभ धयौटीको रूऩभा याख्न ुऩनेछ। 

(क)भाध्मलभक विद्यारमको रालग ऩाॉच राख रूऩैमाॉ,  
(ख)आधायबतू विद्यारमको रालग दईु राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ,   
(ग) प्राथलभक विद्यारमको रालग एक राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ ,। 

तय,  

(१)कामाादेि ९ फभोशजभ विद्यारम सञ्चारन गने अनभुलत लरॉदा धयौटी याख्न ुऩने 
छैन ।  

(२) लफिेष आिश्मकता बएका विद्याथॉका रालग िा लसभान्तकृत िा अलत विकट 
बौगेलरक  ऺेत्रभा विद्यारम खोल्दा कामाऩालरकारे लनधाायण गयेको भाऩदण्ड 
फभोशजभ धयौटी छुट ददन सवकनेछ । 
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१४.धयौटी यकभ जम्भा गरयन े
(१) विद्यारमरे कामाादेि १३ फभोशजभको  धयौटी िाऩतको यकभ 
कामाऩालरकाको धयौटी खाताभा जम्भा गनाऩनेछ । 

  

१५.सािाजलनक िैशऺक गठुी तथा नेऩार सयकायरे अनदुान ददन ेलनजाभती, सैलनक, 

नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार य िहीद प्रलतष्ठानद्वाया सञ्चालरत विद्यारमको 
लनमभनको रालग सॊघीम शिऺा भन्त्रारमरे जायी गयेको कामाविलध अनसुाय हनुे  । 

१६.विद्यारम गाभ्न सवकन े
 (१) देहामको कुनै अिस्थाभा दईु िा दईुबन्दा फढी विद्यारमराई एक आऩसभा 
गाबी एउटा विद्यारम कामभ गना सवकनेछ। 

(क)अनसूुची–२ फभोशजभको ऩूिााधाय कामभ नयहेको,  
(ख)अलधकाॊि कऺाभा िीस प्रलतित बन्दा कभ विद्याथॉ सॊख्मा बएको,  
(ग)दईु िा सोबन्दा फढी विद्यारमको ऩरयसय एक आऩसभा जोलडएको, 
(घ)दईु िा सोबन्दा फढी विद्यारम फीचको ऩैदर दूयी तीस लभनेटबन्दा कभ 
 यहेको ,  

(ङ)दईु िा सो बन्दा फढी विद्यारमका व्मिस्थाऩन सलभलतरे विद्यारम गाभ्न सॊमिु 
लनिेदन ददएको ।  

(२)फूॉदा (१) फभोशजभको आधायभा विद्यारमहरु गाभ्ने लनणाम गदाा कामाऩालरकारे 
त्मस्ता विद्यारमको रालग आिश्मक शिऺक तथा कभाचायीको दयफन्दी मवकन गयी 
फढी हनु आएको शिऺक तथा कभाचायीको व्मिस्थाऩनको विषमभा सभेत लनणाम 
गनुा ऩनेछ । 

(३) मस कामाादेिभा उल्रेशखत विद्यारम गाभ्ने सम्िन्धी व्मिस्थाराई कामाान्िमन 
गना कामाऩालरकारे शिऺा सलभलतको लसपारयसभा थऩ कामाविलध फनाई रागू गना 
सक्नेछ । मसयी गालबएय खारी बएको िा फन्द बएको विद्यारमभा साभदुावमक 
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प्रमोजनका रालग  ऩसु्तकारम , म्मशुजमभ, सॊिाद स्थर ,  सीऩ विकास केन्र िा 
साभदुावमक केन्रर जस्ता सॊस्था फनाउन सवकने छ ।  
 

१७.गालबएका िा फन्द गरयएका विद्यारमको सम्ऩशिको व्मिस्थाऩन  
(१) कामाादेि १६ फभोशजभ विद्यारम गालबएभा गालबने विद्यारमभा यहेको चर 
अचर सम्ऩशि, पलनाचय, ऩाठ्यऩसु्तक, ऩाठ्यसाभग्री रगामतका अन्म िैशऺक साभग्री 
गालबएको विद्यारमको नाभभा नाभसायी गयी िा शजन्सी दाशखरा गयी आम्दानी 
फाॉधी अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

 

१८.विद्यारमको तह िा कऺा घटाउन सवकन े

 कुनै विद्यारमको सम्फन्धभा कामाादेि १७ को अिस्था विद्यभान यहेको बए 
ताऩलन विद्यारम गाभ्ने आधाय औशचत्मऩूणा नदेशखएभा शिऺा िाखाको लसपारयसभा 
कामााऩालरकारे त्मस्तो विद्यारमको भालथल्रो तह िा कऺा घटाउन सक्नेछ । 

 

१९.विद्यारमको कऺा थऩ गना सवकन े 

     (१) कुनै विद्यारमरे कऺा थऩ गना चाहेभा िैशऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा 
कम्तीभा एक भवहना अगािै नगयकामाऩालरका सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

 (२) फूॉदा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩयेभा नगयऩालरकारे थऩ हनुे कऺाको रालग 
कामाादेि ४ फभोशजभको ऩूिााधाय ऩूया बए िा नबएको सम्फन्धभा आिश्मक 
जाॉचफझु गना शिऺा िाखाभा ऩठाइददनेछ । शिऺा िाखारे स्थरगत जाॉचफझु 
गदाा ऩूिााधाय ऩूया गयेको देशखएभा लनणामको लनलभि शिऺा सलभलतभा ऩेि गयी 
सलभलतको लसपारयि अनसुाय नगय कामाऩालरकारे िैशऺकसत्र सरुु हनु ुअगािै 
कऺा थऩ गना अनभुलत ददन सक्नेछ ।  
 (३) फूॉदा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन प्राविलधक शिऺा प्रदान 
गने िाहेक अन्म विद्यारमको कऺा एघाय य फाह्रको कऺा थऩ य विषम थऩ गने 
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अनभुलत  सॊघीम शिऺा भन्त्रारमफाट स्िीकृत भाऩदण्डका आधायभा कामाऩालरकारे 
ददनेछ । 

 
 

                            ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामाऩालरका, प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत, शिऺा अलधकृत तथा लनयीऺकको 
काभ, कताव्म य अलधकाय 

 

२०.नगय कामाऩालरकाको काभ, कताव्म य अलधकाय  

१) मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ, कताव्म य अलधकायका अलतरयि नगय 
कामाऩालरकाको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  
(क)िैशऺक मोजना तथा कामाक्रभ कामाान्िमन गना शिऺा सलभलत , प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृत तथा  स्थानीम शिऺा अलधकृतराई आिश्मक लनदेिन ददन,े  

(ख)िैशऺक मोजना तथा कामाक्रभ कामाान्िमन गना आिश्मकता अनसुाय सलभलत , 

उऩसलभलत िा कामाटोरी गठन गने, 

(ग) शिऺक सरुिाको भाऩदण्ड िनाई नगयऩालरकाको तहभा एक रुऩता यहने 
गयी शिऺक विद्याथॉ अनऩुात लभराउने , गणुस्तय कामभ गने , आचाय सॊवहता फनाई 
राग ुगने,    

(घ)शिऺक तथा कभाचायीहरूको प्रिासन , व्मिस्थाऩन तथा िैशऺक विकास 
सम्फन्धी कामा मोजना स्िीकृत गने य कामाान्िमन गना लनदेिन ददने , 
(ङ) प्रदेि तथा सॊघको काननु िभोशजभ हनुे शिऺा सम्िन्धी विषमहरुको 
कामाान्िमन गना शिऺा सलभलतराई लनदेिन ददन,े 

(च)प्रत्मेक ६ भवहनाभा नगयऩालरका लबत्रका सफै वकलसभका विद्यारमहरुको 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन  गयी गयाई  अऩेशऺत गणुस्तय कामभ गने, 
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(छ) विद्यारमभा आलथाक व्मिस्था ऩायदिॉ तथा सलुनशित गना िस्तगुत आधाय 
तथा भाऩदण्ड  फनाई रागू गने, गयाउने, 
(ज) मस कामाादेिको ऩरयलध लबत्र यही आिश्मक ऺेत्रहरुको भाऩदण्ड िनाउन,े  

(झ) शिऺाराई व्मािहारयक , उद्यभिीर य योजगाय उन्भखु फनाउने नीलत 
अिरम्फन गने , 

(ञ) शिऺा सम्फन्धी कानून लनभााणको रालग नगय सबाभा ऩेस गने । 

(२) फूॉदा (१) भा जेसकैु रेशखएता ऩलन सॊस्थागत विद्यारमका हकभा त्मस्ता 
विद्यारमरे ऩारना गनुा ऩने भाऩदण्ड , गणुस्तय, िलु्क प्रािधान , विऩन्न तथा 
लसभान्तकृत िगाका छात्र छात्राराई ददईने छात्रफशृिका आधाय य प्रलतित , शिऺक 
तथा कभाचायीहरुको सेिा , िता एिॊ ऩारयश्रलभक जस्ता विषमभा लनणाम गदाा 
सॊस्थागत विद्यारमहरुको  सॊगठनको सभेत सहबालगता एिॊ याम ऩयाभिा लरई 
लनणाम गनुाऩनेछ । 

 

२१. प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कताव्म य अलधकाय  ्

 ऐन तथा मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कताव्म य  अलधकायका 
अलतरयि प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ , कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ  

(क) शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गना नगयऩालरकाको सभग्र िैशऺक 
नीलत, मोजना, कामाक्रभको कामाान्िमन एिॊ अनगुभन गने ÷गयाउन,े  

(ख)नगय कामासम्ऩादन लनमभािरीभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे गने बनी 
उल्रेख बएका शिऺा सम्फन्धी कामा गने, 

(ग)िैशऺक सभन्िमकताा तथा सहजकतााको बलूभका लनिााह गने, 

(घ)कामाऩालरकारे प्रत्मामोजन गयेका  शिऺा सम्फन्धी कामा गने , 
(ङ)  नगयको उत्कृि िैशऺक उऩरशव्धका रालग शिऺा अलधकृतसॉग कामासम्ऩादन 
कयाय गने य सो उऩरशब्धऩूणा यहे नयहेको लनयन्तय अनगुभन गने , 
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(च) विद्यारमहरुको रेखा ऩयीऺणको व्मिस्था लभराउने , 

(छ) शिऺा सम्फन्धी कुनै प्रस्ताि नगयऩालरकाभा ऩेि गनुा ऩने बए सो गने , 

 

२२. शिऺा अलधकृतको काभ, कताव्म य अलधकाय् 
 ऐन तथा मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कताव्म य अलधकायका 
अलतरयि नगय शिऺा अलधकृतको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ 

(क)नगय कामाऩालरकाफाट स्िीकृत िैशऺक कामाक्रभ कामाान्िमन गने गयाउन,े 

(ख)शिऺा सम्फन्धी कुनै प्रस्ताि नगयऩालरकाभा ऩेि गनुा ऩने बए प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृत भापा त ऩेि गने , 

(ग)शिऺा सम्फन्धी नगय स्तयीम मोजना िनाई कामाऩालरकाभा स्िीकृलतको रालग 
ऩेि गने य स्िीकृत मोजना कामाान्िमन गने,  

(घ)स्थानीम तहको शिऺाको अिस्था , प्रगलत आदद सभेवटएको शिऺा सम्िन्धी 
शस्थलतऩत्र तमाय गयी प्रत्मेक  िषाको चैत्र भसान्त लबत्र प्रकाशित गने,  

(ङ)स्िीकृत अनौऩचारयक शिऺा , वििेष आिश्मकता बएकाहरुका रालग शिऺा य 
शिऺाको रालग खाद्य कामाक्रभ कामाान्िमन गने गयाउने तथा सो सम्फन्धी 
अलबरेख तमाय गने,  

(च)विद्याथॉ सॊख्मा घट्न गई पाशजरभा ऩयेका साभदुावमक विद्यारमका 
शिऺकराई अको सभदुावमक विद्यारमभा लभरान गना शिऺा सलभलतभा लसपारयि 
गने,  

(छ)स्िीकृत कामा मोजना अनसुाय विद्यारम सञ्चारन बए नबएको सम्फन्धभा 
लनमलभत रूऩरे लनयीऺण य सऩुरयिेऺण गयी त्मसको प्रलतिेदन तमाय गने,  

(ज)शिऺाको गणुस्तय फढाउनको रालग शिऺक ,प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन 
सलभलतका ऩदालधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक , गोष्ठी िा तालरभको सॊचारन 
गने,  
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(झ)आधायबतू तहको अन्त्मभा लरइने ऩयीऺा सञ्चारन गना ऩयीऺा सॊचारन 
सलभलतको अध्मऺ बई कामा गने,  

(ञ)विद्यारमको कऺा ५ तथा ८ को  ऩयीऺाको अलबरेख , प्रश्नऩत्र य उिय 
ऩशुस्तका शझकाई जाॉच , विद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय फवृि बए नबएको 
सम्फन्धभा भूल्माङ्कन गयी अलबरेख याख्न ेतथा सो सम्फन्धभा सधुायका रालग 
आिश्मक काभ गने,  

(ट)नगयऩालरका लबत्र यहेका कम्ऩनी ऐन अन्तगात दताा बएका िा सॊस्थागत 
विद्यारमहरुको िैशऺक कामा मोजनाको सभन्िम य अनगुभन गयी सधुायका रालग 
सझुाि प्रस्ततु गने  

(ठ)ऐन तथा मस कामाादेि फभोशजभ विद्यारमहरू सञ्चारन बए नबएको जाॉचफझु 
गने तथा विद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय फढाउन , सधुाय गना िा विद्यारम फन्द गनुा 
ऩने नऩने सम्फन्धभा लनयीऺण गयी विद्यारमको स्तय फढाउनु , सधुाय गनुा िा 
विद्यारम फन्द गनुा ऩने बएभा तत ् सम्फन्धी कायफाही प्रवक्रमा अगालड फढाउने ,  
(ड)भाध्मलभक शिऺा उिीणा ऩयीऺाको रालग यशजिेिन पायाभ बयेका विद्याथॉको 
नाभ, थय, उभेय प्रचलरत कानून फभोशजभ सॊिोधन गने,  

(ढ)लनमशुि िा फढुिाको रालग आमोगफाट लसपारयस बई आएका शिऺक िा 
कभाचायीराई विद्यारमभा लनमशुि गने,  

(ण)साभदुावमक विद्यारमभा कामायत शिऺक तथा कभाचायीको सेिा विियण तथा 
अन्म अलबरेख अद्यािलधक गने,   

(त)शिऺक िा कभाचायीको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मसको विियण आमोगभा 
ऩठाउन,े 

(थ)विद्यारम य प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रको लनयीऺण गने, गयाउने,  
(द)भन्त्रारमरे तोवकददए फभोशजभ साभदुावमक तथा सॊस्थागत विद्यारमहरूको 
सभूह विबाजन गयी स्रोत केन्र लनधाायण गने य स्रोत केन्दफाट विद्यारमको 
लनयीऺण, शिऺकको तालरभ तथा अन्म िैशऺक वक्रमाकराऩ गने,  
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(ध)भाध्मलभक शिऺा उिीणा ऩयीऺा , भाध्मालभक शिऺा ऩयीऺा य आधायबतू तहको 
अन्त्मभा हनुे ऩयीऺाराई लनमलभत य भमााददत ढङ्गफाट सञ्चारन गने, गयाउने,  
(न)साभदुावमक विद्यारमका रालग वितयण गरयएका दयफन्दी िैशऺक सत्रको सरुुभा 
लभरान गना शिऺा सलभलतभा लसपारयस गने,  

(ऩ)लनयीऺकराई विद्यारम लनयीऺणको सचुक िनाई लनयीऺण गना ऩठाउने य 
लनयीऺकरे विद्यारम लनयीऺण गये नगयेको मवकन गना स्थरगत लनयीऺण गने,    

(प)नगयऩालरकािाट विद्यारमराई लनकासा बएको यकभ सदऩुमोग बए नबएको 
अनगुभन गने .  

(फ)विद्यारमरे स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू गये नगयेको सम्फन्धभा 
लनयीऺण गने, गयाउन,े  

(ब)विद्यारमभा रागू गरयएको ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री सम्फन्धभा 
सधुाय गनुाऩने य लन्िलु्क ऩाठ्यऩसु्तकको वितयण प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउने 
विषमभा व्मिस्थाऩन सलभलत तथा शिऺकको याम लरई सझुाि ऩठाउने तथा सो 
सम्फन्धभा अन्म आिश्मक कामा गने, गयाउने,  
(भ)रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रलतिेदनको आधायभा देशखएका अलनमलभतता य िेरुज ु
पर्छ्यौट गना रगाउन,े 

(म)सयकायी तथा गैयसयकायी िैशऺक ऩरयमोजनाहरूको लनयीऺण तथा सभन्िम 
गने,   

(य)साभदुावमक विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीको तरफी प्रलतिेदन ऩारयत 
गयाउने, 
(र)विद्यारमको िावषाक िैशऺक कामाक्रभको लनमलभत रूऩभा अनगुभन गयी सो 
अनसुाय गने, गयाउन,े 

(ि)विद्यारम लनयीऺक य स्रोत व्मशिरे ददएको लनयीऺण प्रलतिेदन उऩय कायफाही 
गने 

(ि)विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबािक सॊघ गठन गने, गयाउन,े 
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(ष)साभदुावमक विद्यारमको स्िीकृत रयि दयिन्दीभा ऩदऩूलताको रालग आमोगभा 
रेखी ऩठाउन,े 

(स)कामाऩालरकाफाट स्िीकृत भाऩदण्डको आधायभा शिऺकको सरुिा गने,  

(ह)विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा शिऺकराई विद्यारम सभम फाहेक 
िा विद्यारमको लनमलभत ऩठन ऩाठनभा असय नगने गयी अलतरयि सभमभा अन्मत्र 
कामा गना ऩूिा स्िीकृलत प्रदान गने,  

(ऺ)कामासम्ऩादनको आधायभा विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत , शिऺक अलबबािक 
सॊघ,प्रधानाध्माऩक, शिऺक एिॊ कभाचायीहरुराई ऩयुस्काय तथा दण्डका रालग 
कामाऩालरका सभऺ लसपारयि गने , 

(त्र)लनजी, धालभाक तथा गठुी विद्यारमको  अनगुभन गयी स्िीकृत भाऩदण्डको 
ऩारना गना रगाउने य तदनसुाय ऩयुस्काय य दण्डको रालग  कामाऩालरका सभऺ 
लसपारयि गने ,  

(ऻ)नगयकामाऩालरका, याविम ऩयीऺा फोडा य शिऺासॉग सम्िशन्धत आमोगहरुफाट  
लनदेशित िा प्रत्मामोशजत कामा गने , 
 

२३.लनयीऺकको काभ, कताव्म य अलधकाय  

 ऐन तथा मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कताव्म य अलधकायका 
अलतरयि शिऺा अलधकृतको भातहत य प्रत्मऺ लनदेिनभा यही लनयीऺकको काभ , 

कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  
(क)प्रत्मेक दईु भवहनाभा सिै विद्यारमभा कम्तीभा एक ऩटक स्थरगत लनयीऺण 
तथा सऩुयीिेऺण गने । लनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य 
व्मिस्थाऩन सलभलतसॉग छरपर गयी छरपर बएको कुया य लनयीऺण तथा 
सऩुयीिेऺण सम्फन्धी व्महोया विद्यारमको लनयीऺण ऩशुस्तकाभा जनाउने तथा 
जनाउन रगाउन,े 
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(ख) ऐन य मस कामाादेि फभोशजभ विद्यारम लनमलभत रूऩरे सञ्चारन बए 
नबएको, त्मस्तो विद्यारमभा बौलतक साधन सयुशऺत बए नबएको, शिऺक ऩमााप्त बए 
नबएको, उऩरब्ध साधनको अलधकतभ सदऩुमोग बए , नबएको य लनधाारयत स्तय 
फभोशजभ ऩठन ऩाठन बए , नबएको य सभग्र िैशऺक गणुस्तय कामभ बए , नबएको 
सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक, शिऺक–अलबबािक सॊघ य शिऺकसॉग विचाय विभिा गयी 
सो अनरुूऩ बएको नदेशखएभा सधुाय गना रगाउन,े  

(ग) विद्यारम लनयीऺण सम्फन्धी प्रलतिेदन शिऺा अलधकृत सभऺ ऩेि गयी लनदेिन 
िभोशजभ गने,  

(घ) विद्यारमको विकासको रालग व्मिस्थाऩन सलभलत तथा सयोकािाराहरूसॉग 
सम्ऩका  तथा आिश्मक सयसल्राह य अन्तयवक्रमा गने,  

(ङ)नभूना शिऺण गने प्रमोजनको रालग लनयीऺण ऺेत्रलबत्रको योिय (सभहु) तमाय 
गने य सभम –सभमभा प्रधानाध्माऩक सवहत शिऺकको फैठक फोराई शिऺण गने 
विषमभा देशखएका सभस्मा सभाधानको रालग आिश्मक काभ गने,  

(च) शिऺक तथा विद्यारम कभाचायीको कामा ऺभताको भूल्माङ्कन गयी त्मसको 
अलबरेख शिऺा िाखाभा उऩरब्ध गयाउने  
(छ) विद्यारमको िैशऺकस्तय फवृि गना प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन सलभलतका 
अध्मऺहरूको गोष्ठीको सॊमोजन गने, गयाउन े

(ज) ऩयीऺा सलभलतको लनदेिन फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन गने, गयाउने,  
(झ) विद्यारमको िैशऺक तथा आलथाक अलबरेख दरुुस्त बए नबएको लनयीऺण 
गने, गयाउने,  
(ञ) आफ्नो ऺेत्र लबत्रका िैशऺक तथ्माङ्क सङ्करन तथा विश्लषेण गयी शिऺा 
िाखाभा ऩठाउन,े  

(ट) शिऺकराई तालरभको रालग लसपारयस गने य तालरभ प्राप्त शिऺकको सीऩको 
प्रमोग बए ,नबएको एवकन गना कऺा अिरोकन गयी सधुायका रालग कामा गने,   
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(ठ)व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक लनमलभत रूऩरे फसे नफसेको जाॉचफझु गयी 
नफसेको बए फैठक फोराउन प्रधानाध्माऩकराई लनदेिन ददन,े  

(ड) विद्यारम सञ्चारन सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन सलभलतराई 
आिश्मक लनदेिन ददन,े  

(ढ) स्रोत व्मशिको काभको अनगुभन गयी प्रत्मेक भवहना शिऺा िाखाभा 
प्रलतिेदन ऩेि गने,  

(ण) विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीको लफदाको अलबरेख िैशऺक सत्रको 
अन्त्मभा प्रभाशणत गने य विद्यारमभा याख्न रगाउन,े  

(त) शिऺक तथा कभाचायीको हाशजयी अलबरेख दरुुस्त बए नबएको जाॉच िा 
लनयीऺण गयी लफदा नलरई अनऩुशस्थत हनुे शिऺक तथा कभाचायीको हकभा हाशजयी 
ऩशुस्तकाभा गमर जनाई सोको जनाउ सवहत कायफाहीको रालग सम्फशन्धत 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य नगय शिऺा सलभलतराई लसपारयस गने,  

(थ) आपनो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गरयएका अनौऩचारयक शिऺा , वििेष आिश्मकता 
शिऺा, सभािेिी शिऺा य शिऺाको रालग खाद्य कामाक्रभको लनमलभत रूऩभा 
लनयीऺण तथा अनगुभन गयी स्थानीम शिऺा सलभलतभा प्रलतिेदन ऩेि गने,  

(द)लनजी, धालभाक तथा गठुी लफद्यारमको  अनगुभन गयी स्िीकृत भाऩदण्डको 
ऩारना गना रगाउने य तदनसुाय ऩयुस्काय य दण्डको रालग शिऺा अलधकृत सभऺ 
लसपारयि गने , 

(ध) आजीिन शिऺा य सीऩ शिऺाको उशचत प्रिन्ध गने गयाउने , 
(न) शिऺा अलधक्ृयतरे तोके फभोशजभ थऩ कामा गने, गयाउने , 

(ऩ) नगयऩालरकारे शिऺा सम्फन्धी प्रत्मामोशजत कामा गने, 

 

२३ (ख) स्रोतव्मशिको काभ कताव्म अलधकाय (स्रोतव्मशि व्मिस्थाऩन लनदेशिका 
२०७१) फभोशजभ हनुेछ । 
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                             ऩरयच्छेद–४ 

नगयऩालरका शिऺा सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय तथा फैठक सम्फन्धी 
कामाविलध 

 

२४.शिऺा सलभलतको सॊयचना तथा कामा सॊचारन विलध्  
(१) नगयऩालरकाभा  देहाम िभोशजभको एक शिऺा सलभलत यहनेछ  
(क) नगय कामाऩालरकाको प्रभखु िा लनजरे तोकेको एकजना नगय 
कामाऩालरकाको सदस्म                –अध्मऺ 

(ख)नगय कामाऩालरकाका १जना भवहरा तथा १ जना दलरत यहने गयी ३ जना 
सदस्म              – सदस्म 

(ग)प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत िा लनजरे तोकेको एकजना अलधकृत कभाचायी                    
–सदस्म 

(घ) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेिाट सलभलतरे तोकेको े एक 
जना   प्रधानाध्माऩक      – सदस्म 

(ङ)सॊस्थागत विद्यारमहरुको प्रलतलनलधभरुक सॊस्था भध्मेिाट अध्मऺरे तोकेको 
प्रलतलनलध एक जना      –  सदस्म 

(च) साभदुावमक विद्यारमका विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको तपा फाट सलभलतरे 
तोकेका अध्मऺ एक जना –सदस्म  

(छ)शिऺक भहासॊघको नगयऩालरका अध्मऺ य सशचि दईु जना                सदस्म 

(ज) शिऺासेिी ,शिऺाविद् िा चन्दादाता भध्मे  नगयऩालरकाको  प्रभखुरे तोकेको 
सदस्म एक जना    – सदस्म 

(झ)शिऺा अलधकृतरे तोकेको विद्यारम लनयीऺक १ जना   –सदस्म 

(ण) शिऺा अलधकृत                     –सदस्म–सशचि 

 

(२)क.शिऺा सलभलतको िैठक कम्तीभा तीन भवहनाभा एक ऩटक िस्नऩुनेछ । 
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  ख.भनोलनत सदस्मको ऩदािलध दईु िषा हनुेछ । कुनै भनोलनत सदस्मको ऩद 
रयि बएभा फाॉकी अिलधका रालग सोही विलध फभोशजभ भनोनमन गना सवकने छ। 

(३ )शिऺा सलभलतको िैठकबिा नगयऩालरकाको प्रचलरत काननु िभोशजभ हनुेछ 
तय एक आलथाक िषाभा िढीभा ६ िटा बन्दा िढी िैठकको बिा उऩरब्ध 
गयाइने छैन । 

(४) िैठक सॊचारनको रालग कम्तीभा ५० प्रलतित सदस्मको उऩशस्थलत 
आिश्मक ऩनेछ बने िैठकको लनणाम िहभुतको आधायभा हनुेछ । 

 

२५. शिऺा सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय् 
 ऐन तथा मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कताव्म य अलधकायका 
अलतरयि शिऺा सलभलतको अन्म काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ 

(क)शिऺा िाखािाट ऩेि बएको िैशऺक मोजना भालथ छरपर गयी स्िीकृलतको 
रालग कामाऩालरकाभा ऩेि गने 

(ख)नगयऩालरकाभा स्िस्थ िैशऺक िाताियण कामभ याख्न तथा शिऺाको गणुस्तय 
फवृि गना शिऺा िाखा भापा त ऩेि बएको कामामोजना भालथ छरपर गयी 
आिश्मक देशखएभा ऩरयभाजान सवहत स्िीकृत गने,  

(ग)नेऩार सयकायको स्िीकृत नीलत य लनदेिन अनरुूऩ वििेष आिश्मकता शिऺा , 

सभािेिी शिऺा , अनौऩचारयक शिऺा , लनयन्तय शिऺा , दूय शिऺा तथा खरुा शिऺा 
कामाक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गने,  

(घ) विद्यारमराई आलथाक सहामता उऩरव्ध गयाउने तथा त्मस्तो सहामताको 
रालग सम्फशन्धत लनकामभा लसपारयस गने,  

(ङ) शिऺक , कभाचायी तथा विद्याथॉ कल्माणको रालग स्िीकृत शिऺा मोजना 
िभोशजभ आिश्मक कामाक्रभ फनाउन,े  

(च) विद्यारमको सम्ऩशिको सयुऺा गना तथा विद्यारमको सभवृिको रालग 
आिश्मक व्मिस्था गने,  
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(छ)विद्यारमको विकासको रालग सञ्चालरत िैशऺक कामाक्रभराई सहमोग गने,  

(ज) विद्यारमको रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा रेखाऩयीऺकरे ददएको प्रलतिेदन अनसुाय 
आिश्मक कायफाही गने, गयाउन,े  

(ञ) विद्यारमराई आलथाक रूऩभा आत्भलनबाय गयाउन मोजना फनाई कामा गने,  

(ट) विद्यारम एक आऩसभा गाभ्न लसपारयस गने,    

(ठ)िैशऺक क्मारेण्डय फनाई विद्यारम सञ्चारन गना शिऺा िाखा भापा त 
व्मिस्थाऩन सलभलतराई लनदेिन ददन,े  

(ड) नगय स्तयीम खेरकुद , स्काउट तथा साॉस्कृलतक कामाक्रभको सञ्चारन तथा 
विकासको रालग आलथाक स्रोत जटुाउने य प्राप्त यकभ खचा गना शिऺा िाखाराई 
लनदेिन ददन,े  

(ढ)आिासीम विद्यारमका विद्याथॉका रालग खाना तथा ऩौविक आहायको गणुस्तय 
तोक्ने । 

(न)नगयकामाऩालरका तथा नगय सबािाट स्िीकृत शिऺा मोजना य भाऩदण्ड लबत्र 
यही आिश्मक लनदेिन ददने । 

(ऩ)विद्यारमरे कामभ गनुा ऩने न्मनुतभ सयसपाई तथा िौचारमको भाऩदण्ड 
तोक्ने । 

प)नगय ऺेत्र लबत्र वििेष आिश्मकता बएका िारफालरकाको  तथ्माॊक सॊकरन 
गयी उनीहरुका रालग उशचत व्मिस्थाऩन गना आधाय तमाय ऩाने य सोही 
अनसुायको ऩठनऩाठन व्मिस्था लभराउने . 
(फ)विद्यारम सधुाय तथा लफकासका रालग नीलत लनदेिन गने . 
 
                                                 

ऩरयच्छेद ५ 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत सम्िन्धी व्मिस्था 
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२६. विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहन े

 (१)मस कामाादेि अन्तयगत व्मिस्था बएको सलभलतहरुको अलधकाय ऺेत्र िाहेक 
विद्यारम सॊचारन गना प्रत्मेक साभदुावमक विद्यारमभा देहाम िभोशजभको एक 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

(क)विद्यारमका अलबबािकहरु भध्मेिाट २ जना भवहरा सवहत उनीहरुरे चनुेको  
४ जना             – सदस्म 

(ख) सम्फशन्धत िडा अध्मऺ िा लनजरे तोकेको िडा सदस्म १ जना   –सदस्म                     

(ग)शिऺाविद्,शिऺासेिी िा चन्दादाता भध्मे विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
भनोलनत गयेको कशम्तभा एक जना भवहरा ऩनेगयी २ जना   –सदस्म 

(घ)विद्यारमभा कामायत शिऺकहरुभध्मेफाट शिऺक प्रलतलनलध १ जना  सदस्म  

(च)प्रधानाध्माऩक                                     सदस्म सशचि 

(१).१ पयक ऺभताका विद्याथॉहरुराई अध्माऩन गयाइने विद्यारमभा त्मस्ता 
विद्याथॉको स्थानीम अलबबािक भध्मे  विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत 
गयेको एक जना सदस्म यहने छ । 

(१).२ सलभलतको फैठकभा शिऺक अलबबािक सॊघको अध्मऺ य विद्यारम स्तयीम 
फारक्रिरे भनोनमन गयेको एक फारक य एकजना फालरका गयी २ जनाराई 
आिश्मकता अनसुाय आभन्त्रण गना सवकने छ । विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको 
अध्मऺ सलभलतको ऩवहरो िैठकफाट छनौट हनुेछ । अध्मऺको चमनऩूिा जेष्ठ 
सदस्मको अध्मऺताभा िैठक सॊचारन गरयने छ । 

(२)  विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको कामा अिलध ३ िषाको हनुेछ । 

(३) याजीनाभा स्िीकृत गने् व्मिस्थाऩन सलभलतका सदस्मको याजीनाभा सो 
सलभलतका अध्मऺरे य व्मिस्थाऩन सलभलतका अध्मऺको याजीनाभा सम्फशन्धत 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे स्िीकृत गनेछ । 

तय अध्मऺको ऩद रयि यहेको अिस्थाभा त्मस्तो सदस्मको याजीनाभा व्मिस्थाऩन 
सलभलतको िरयष्ठ सदस्मरे स्िीकृत गनेछ। साथै विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको 
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फैठकभा फार क्रफका प्रलतलनलधहरुरे याखेको दृविकोण लनणाम ऩशुस्तकाभा उल्रेख 
गनुा ऩनेछ तय प्रचलरत काननु विऩयीतका कुनै लनणाम बएकोभा 
फारप्रलतलनधीहरुराई शजम्भेिाय फनाइनेछैन । 

(४)अलबबािकको अलबरेख याख्ने्   
(१) विद्यारमरे शिऺा िाखारे तोवकददएको ढाॉचाभा विद्याथॉको अलबरेख याख्दा 
विद्याथॉका फाफ,ु आभा, फाजे, फज्मै, दाज,ु दददीको नाभ, थय, ठेगाना उल्रेख गनुा ऩदाछ 
य त्मस्ता अलबबािक नबएका विद्याथॉको हकभा विद्याथॉराई सॊयऺकत्ि प्रदान गने 
व्मशिको अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ विद्याथॉराई सॊयऺकत्ि प्रदान गने व्मशिराई 
अलबबािकको रुऩभा अलबरेख याख्दा लनजरे सॊयऺकत्ि प्रदान गयेको व्महोया 
सम्फशन्धत िडाफाट प्रभाशणत गयाएको हनु ुऩनेछ । 

 

२७. व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म छनौट सम्फन्धी व्मिस्था  
(१) प्रधानाध्माऩकरे कामाादेि २६ को फूॉदा (१) फभोशजभको व्मिस्थाऩन 
सलभलतको छनौट गनाको रालग तत्कारको व्मिस्थाऩन सलभलतको कामा अिलध 
सभाप्त हनु ुबन्दा तीस ददन अगािै सात ददनको सूचना ददई अलबबािकको बेरा 
गयाउन ुऩनेछ। तय कुनै कायणरे व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन बएको िा 
व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्मको ऩद रयि बएको अिस्थाभा त्मसयी विघटन िा 
रयि बएको लभलतरे ऩन्र ददन लबत्र व्मिस्थाऩन सलभलत िा रयि सदस्मको 
छनौटको रालग मस लनमभ फभोशजभ सूचना ददई अलबबािकको बेरा गयाउन ुऩनेछ 
। 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ सदस्म छनौट गने सम्फन्धभा अलबबािकराई सहमोग 
गनाको रालग सम्फशन्धत लनयीऺक िा लनज उऩरब्ध नबएभा शिऺा अलधकृतरे 
खटाएको अलधकृतको सॊमोजकत्िभा प्रधानाध्माऩक , स्रोत व्मशि य स्थानीम तहको 
प्रलतलनलध यहेको चाय सदस्मीम छनौट सहमोग सलभलत गठन गनेछ ।  
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(३)व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्महरू छनौट सम्फन्धी अन्म कामाविलध 
शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

 

२८.व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाविलध 

(१) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक दईु भवहनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(२) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक सलभलतको अध्मऺको लनदेिनभा सदस्म –सशचिरे 
फोराउनेछ ।  

(३) फुॉदा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन व्मिस्थाऩन सलभलतका एक 
लतहाई सदस्मरे लरशखत अनयुोध गयेभा व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म –सशचिरे 
जवहरेसकैु ऩलन व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक फोराउन ुऩनेछ ।  
(४) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा छरपर हनुे विषम सूची सदस्म –सशचिरे 
साधायणतमा फहिय घण्टा अगािै सदस्महरूराई ददन ुऩनेछ ।  
(५) व्मिस्थाऩन सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रलतित बन्दा फढी 
सदस्महरू उऩशस्थत बएभा व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकको रालग गणऩूयक सॊख्मा 
ऩगेुको भालननेछ ।  

६) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य लनजको अनऩुशस्थलतभा 
जेष्ठ सदस्मरे गनेछ ।  

(७) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय 
बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशिरे लनणाामक भत ददन सक्नेछ ।  
(८) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामाविलध व्मिस्थाऩन सलभलत 
आपैं रे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ । 

 

२९.व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु नसक्ने् देहामको व्मशि 
व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु सक्ने छैन 

(क) गैय नेऩारी नागरयक ,  
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(ख)  ऩच्चीस िषा उभेय ऩूया नबएको (िार क्रफको प्रलतलनधी फाहेक) ,       

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

  
 

३०.  व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन गना सक्ने् देहामका अिस्थाभा शिऺा सलभलतको 
लसपारयसभा नगय कामाऩालरकारे सलभलत विघटन गना सक्नेछ  ्

(क) विद्यारमको सम्ऩशि वहनालभना गयेभा ,  

(ख)  विद्यारमको िैशऺक िाताियण खल्फल्माएभा,   
(ग)  प्रचलरत काननु तथा नेऩार सयकाय , प्रदेि सयकाय तथा स्थानीम तहको 
नीलत एिभ ्वहत विऩयीत काभ गयेभा,  
(घ)  विद्यारमको व्मिस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गना नसकेभा , िा  

(ङ)  सम्फशन्धत लनकाम िा अलधकायीरे ददएको कानून अनसुायको लनदेिन 
ऩटक–ऩटक उरॊघन गयेभा ।  

 

३१.साभदुावमक विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय 

 (१) मस कामाादेिभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कताव्म य अलधकायका अलतरयि 
साभदुावमक विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ , कताव्म य अलधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ  

(क) विद्यारमको सञ्चारन , येखदेख, लनयीऺण य व्मिस्थाऩन गने,                                                    

(ख)  विद्यारमको रालग चावहने आलथाक स्रोत जटुाउने,  
(ग)  शिऺक तथा कभाचायीराई तालरभको रालग छनौट गने ,  

(घ)  तालरभभा जाने शिऺक तथा कभाचायीराई तालरभफाट पकेऩलछ कम्तीभा 
तीन िषा विद्यारमभा सेिा गनुा ऩने सम्फन्धभा िताहरू लनधाायण गयी 
किलुरमतनाभा गयाउन,े  
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(ङ) शिऺक तथा कभाचायीहरूको सेिाको सयुऺाको रालग ऩहर गने ,  

(च)  विद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शिऺक तथा कभाचायी लनमिु गने य 
त्मसयी लनमिु शिऺक तथा कभाचायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शिऺक 
तथा कभाचायीराई तोवकददएको तरफ स्केरभा नघटाई तरफ बिा ददन,े   

(छ)  नेऩार सयकायफाट स्िीकृत दयिन्दीको शिऺक तथा कभाचायीको ऩद रयि 
हनु आएभा स्थामी ऩूलताको रालग सो ऩद रयि बएको लभलतरे ऩन्र ददनलबत्र शिऺा 
िाखाभा रेखी ऩठाउन,े  

(ज)  विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीहरूको हाशजयी जाॉच गयी गमर हनुे 
शिऺक िा कभाचायी उऩय आिश्मक कायफाही गर्रना प्रधानाध्माऩकराई लनदेिन 
ददन,े 

(झ)  कुनै शिऺक िा कभाचायीराई मस कामाादेि फभोशजभ व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
कायफाही गना ऩाउने विषमभा विबागीम कायफाही गयी त्मसको जानकायी शिऺा 
िाखाराई ददने तथा आपूराई कायफाही गना अलधकाय नबएको विषमभा 
कायफाहीको रालग लसपारयस गनुा ऩने बएभा आिश्मकता अनसुाय आफ्नो याम 
सवहतको प्रलतिेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउन,े 

(ञ)  विद्यारमको िैशऺकस्तय िृवि गना आिश्मक साभान तथा िैशऺक 
साभग्रीहरूको व्मिस्था गने,   

(ट)  नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हनुे विलबन्न कामाक्रभहरूभा विद्यारमराई सरयक 
गयाउने,  
(ठ)  विद्याथॉहरूरे ऩारना गनुा ऩने आचाय सॊवहता फनाई रागू गने ,  

(ड) शिऺक तथा कभाचायीहरूको अलबरेख अध्मािलधक गयाई याख्न रगाउने ,  

(ढ) प्रत्मेक िषा विद्यारमका चन्दादाता य अलबबािकहरूको बेरा गयाई 
विद्यारमको अशघल्रो िैशऺक िषाको आम , व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी 
िषाको िैशऺक कामाक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाउन,े  

(ण)  नगयऩालरकािाट तोवकएको रेखा ऩयीऺक भापा त रेखा ऩयीऺण गयाउने ,  
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(त)  विद्याथॉ , शिऺक, कभाचायी तथा अलबबािकराई विद्यारमको विकास तथा 
ऩठनऩाठन तपा   उत्प्ररेयत गने व्मिस्था लभराउन,े 

(थ)  विद्याथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रिृशि यकभ प्रदान गने ,  

(द)  लनयीऺकरे विद्यारमको चेक जाॉच िा लनयीऺण गदाा हाशजयी ऩशुस्तका िा 
विद्यतुीम हाशजयीभा गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका शिऺक तथा 
कभाचायीको गमर बएका ददनको तरफ कट्टी गने,  

(ध)  व्मिस्थाऩन सलभलतको सशचिारम विद्यारम बिनभा याख्न ेतथा विद्यारमको 
कागजऩत्र य अलबरेख सयुशऺत गने,  

(न)  स्थानीम तहसॉग सभन्िम गयी िैशऺक विकासका कामाक्रभहरु सञ्चारन गने , 

(ऩ)  विद्यारमभा रशऺत सभूहका रालग वििेष प्रकृलतको िैशऺक कामाक्रभ 
सञ्चारन गना आिश्मक देशखएभा  शिऺा िाखा भापा त गने, 

(प) िावषाक रुऩभा विद्यारमका रालग आिश्मक भारसाभान , भसरन्द साभग्रीको 
खरयद मोजना स्िीकृत गने, 

(फ)  विद्यारमको विऩद , जोशखभ अिस्था रेखाजोखा गयी प्रबाि न्मूनीकयणका 
रालग कामामोजना फभोशजभ कामाान्िमन गने,  

(ब)  विद्यारमको चर अचर सम्ऩशिको सॊयऺण य सदऩुमोग गने , 

(भ)  आफ्नै स्रोतफाट लनमिु हनुे शिऺक तथा कभाचायीको सेिा , िता तथा 
विबागीम कायफाहीराई व्मिशस्थत गना कामाविलध फनाई शिऺा सलभलतफाट स्िीकृत 
गयाई रागू गने, 

(म) कामाऩालरका , शिऺा सलभलत य शिऺा िाखारे ददएको लनदेिन अनरुूऩ काभ 
गने । 

(य) शिऺक एिॊ कभाचायीराई भाऩदण्ड फनाई ऩयुस्कृत गने 
(र) विद्यारमको ऩढाई व्मिाहारयक , सीऩभूरक, य स्तयीम फनाउन प्रलतस्ऩधॉ तथा 
सहमोगी बलूभका खेल्ने  .   
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ि) प्रत्मेक िषा विद्यारमका चन्दादाता य अलबबािकहरूको बेरा गयाई विद्यारमको 
अशघल्रो िैशऺक िषाको आम , व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी िषाको 
िैशऺक कामाक्रभको सम्फन्धभा सािाजलनक ऩयीऺण गयाउन,े  

(२) व्मिस्थाऩन सलभलतरे आफ्नो अलधकाय भध्मे आिश्मकता अनसुाय केही 
अलधकाय व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म–सशचिराई प्रत्मामोजन गना सक्नेछ । 

 

३२. शिऺक अलबबािक सॊघ सम्फन्धी व्मिस्था (१) प्रत्मेक विद्यारमका शिऺक 
य अलबबािकहरू सदस्म यहेको एक शिऺक अलबबािक सॊघ यहनेछ ।   
(२) व्मिस्थाऩन सलभलतरे अलबबािकहरूको बेरा गयाई सो सलभलतको अध्मऺ , 

प्रधानाध्माऩक तथा कम्तीभा एक जना शिऺक य अलबबािकहरू सभेत यहने गयी 
फढीभा एघाय सदस्मीम शिऺक –अलबबािक सॊघको कामाकायी सलभलत गठन गनुा 
ऩनेछ ।  

(३) स्रोत कऺा सञ्चालरत विद्यारमभा फूॉदा (२) फभोशजभ शिऺक अलबबािक 
सॊघको कामाकायी सलभलत गठन गदाा अऩाङ्गता बएका विद्याथॉका कम्तीभा एक 
जना अलबबािक हनु ुऩनेछ ।  

(४) फूॉदा (२) य (३) फभोशजभ गदठत कामाकायी सलभलतका सदस्मको ऩदािलध 
दईु िषाको हनुेछ ।  

(५) फूॉदा (२) फभोशजभको कामाकायी सलभलतको फैठक तीन भवहनाभा कम्तीभा 
एकऩटक फस्नेछ य सो सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामाविलध कामाकायी 
सलभलत आपैरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ ।   

(६) फूॉदा (२) फभोशजभको कामाकायी सलभलतको काभ , कताव्म य अलधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ  ् 
(क)  विद्यारमभा शिऺकको गणुस्तय कामभ गनाको रालग आिश्मक काभ गने ,   

(ख)  मस कामाविलध फभोशजभ विद्यारमरे िलु्क लनधाायण गये नगयेको सम्फन्धभा 
अनगुभन गने तथा सो सम्फन्धभा विद्यारमराई आिश्मक सझुाि ददन,े  
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(ग)  विद्यारमको िैशऺक गलतविलधफाये लनमलभत जानकायी याख्न ेतथा सो 
सम्फन्धभा शिऺक, विद्याथॉ य अलबबािक फीच लनमलभत अन्तयवक्रमा गने ।  
(७) फूॉदा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत विद्यारमको 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे मस लनमभ फभोशजभ शिऺक अलबबािक सॊघको कामाकायी 
सलभलत गठन गदाा सात सदस्मभा नघटाई गनुा ऩनेछ । 

 

३२क. सॊस्थागत विद्यारम सञ्चारन ,व्मिस्थाऩन य लनमभन गना देहाम फभोशजभको 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहने छ। 

  १.विद्यारमका सॊस्थाऩक िा रगानीकतााहरु भध्मेफाट विद्यारमको लसपारयसभा 
शिऺा अलधकृतरे भनोलनत गयेको व्मशि- अध्मऺ 

  २.अलबबािकहरु भध्मेफाट एक जना भवहरा सभेत ऩने गयी विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेका दईु जना —सदस्म 

  ३.स्थानीम शिऺाप्रभेी िा सभाजसेिी भध्मेफाट नगयऩालरकारे भनोलनत गयेको 
एक जना         — सदस्म 

  ४.विद्यारम लनयीऺक िा शिऺा अलधकृतरे भनोलनत गयेको कभाचायी एक जना                    

      सदस्म 

  ५.शिऺक प्रलतलनलध एक जना                          सदस्म 

  ६.प्रधानाध्माऩक /वप्रशन्सऩर                        सदस्म सशचि 

 
                                                     

                            ऩरयच्छेद ६ 

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩयीऺा सॊचारन य सभन्िम 

 

३३. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभाग्री  

(१)स्थानीम तहका विद्यारमहरुभा ऩठन ऩाठन हनुे ऩाठ्यक्रभ भन्त्रारमरे लनधाायण 
गये िभोशजभ हनुेछ । 
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(२)ऩाठम साभग्रीको सभमभै सहज उऩरब्धताको सलुनित गना कामाऩालरकारे 
आिश्मक कामामोजना िनाई रागू गनेछ। 

(३)ऩाठ्यक्रभ, ऩाठमऩसु्तक, य ऩाठमसाभग्रीभा सधुाय तथा नमाॉ ऩाठ्यक्रभको लनभााण 
गना आिश्मक देशखएभा शिऺा िाखाको प्रलतिेदनको आधायभा शिऺा सलभलतरे 
कामाऩालरकाराई लसपारयस गने य कामाऩालरकाको िहभुत सदस्मको लनणामरे 
भन्त्रारमभा अनयुोध गने ।  

 

३४.ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्िम सलभलत   
(१)नगयऩालरकाको विद्यारमहरुभा स्थानीम तहको ऺेत्रालधकाय फावहयको िैशऺक 
तहको ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्िमको रालग देहामको एक ऩयीऺा सॊचारन तथा 
सभन्िम सलभलत यहनेछ । 

(क) शिऺा सलभलतको अध्मऺ                            अध्म  ऺ

(ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत                         सदस्म  
(ग) शजल्रा प्रिासन कामाारमको अलधकृत प्रलतलनलध          सदस्म  
(घ) प्रभखु, सम्िशन्धत स्थानीम तहभा यहेको प्रहयी कामाारम    सदस्म  
(ङ)प्रभखु,सम्िशन्धत स्थानीम तहभा यहेको िसत्र प्रहयी फर    सदस्म 

(च) शिऺा अलधकृतरे तोकेको विद्यारम लनयीऺक/स्रोत व्मशि सदस्म  

(छ) शिऺा अलधकृत                              सदस्म–सशचि  

(२)ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्िम सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाविलध सो सलभलत 
आपैरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(३)स्थानीम तहको ऺेत्रलधकाय िावहयको िैशऺक तहको ऩयीऺा सॊचारन गना 
सम्िशन्धत लनकामिाट बएको व्मिस्था िभोशजभ  सलभलतरे सहजीकयण य सभन्िम 
गनेछ । 

(४)कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन कामाऩालरकाफाट स्िीकृत भाऩदण्ड 
िभोशजभ लनम्नानसुायको  सलभलतरे गनेछ ।                                                                                      
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क) शिऺा अलधकृत   १ जना                                                 —अध्मऺ 

ख) आधायबतू तहका प्रधानाध्माऩकहरुभध्मेफाट शिऺा अलधकृतफाट भनोलनत  १ 
जना        –सदस्म 

ग) भाध्मलभक तहका प्रधानाध्माऩकहरुभध्मेफाट शिऺा अलधकृतफाट भनोलनत  १ 
जना        –सदस्म 

घ) सॊस्थागत विद्यारमको सॊस्थारे तोकेको प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट     १ 
जना        –सदस्म 

ङ) विषम विऻहरुभध्मेफाट सलभलतरे तोकेको   २ जना        –सदस्म 

च) विद्यारम लनयीऺक/स्रोत व्मशि  १ जना        –सदस्म सशचि 

 

(५) फूॉदा ३ य ४ िाहेकको कऺाहरुको ऩयीऺा सॊचारन सलभलतरे लनधाायण गयेको 
भाऩदण्ड िभोशजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनदेिनभा प्रधानाध्माऩकरे 
गनेछ । 

  

३५. सुॊस्थागत विद्यारमरे ऩयीऺा िलु्क फाऩतको यकभ जम्भा गनुा ऩने्  
(१) कामाादेि ३४ को ४ िभोशजभ ऩयीऺा गदाा शिऺा सलभलतरे तोके िभोशजभको 
िलु्क सम्िशन्धत सॊस्थागत विद्यारमरे स्थानीम सॊशचत कोषभा जम्भा गनुा ऩनेछ।  
(२) सॊस्थागत विद्यारमरे तोवकएको यशजिेिन , ऩयीऺा तथा प्रभाणऩत्र फाऩतको 
विद्याथॉहरुफाट लरएको िलु्क ऩरयऺा सॊचारन गने लनकामको खाताभा जम्भा गयी 
त्मसको जानकायी सभेत ददन ुऩनेछ । 

 

३६.अनौऩचारयक शिऺा , दूय शिऺा , सभािेिी शिऺा , लनयन्तय शिऺा , खरुा शिऺा 
तथा फैकशल्ऩक िैशऺक कामाक्रभको सॊचारन कामाऩालरकारे भन्त्रारमिाट बएको 
व्मिस्थासॉग तादाम्मता कामभ हनुे गयी आिश्मक कामाविलध िनाई गनेछ।  
 

३७. िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
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(१)कामाऩालरकारे िावषाकरुऩभा शिऺाको गणुस्तय भाऩन गयी सधुायको रालग 
शिऺा सलभलतराई लनदेिन ददनेछ । शिऺा भॊत्रारमरे फनाएको गणुस्तयको खाका 
य ऩाठमक्रभ विकास केन्ररे फनाएको ऩाठमक्रभ प्रारुऩराई भूर आधाय 
भानु्नऩनेछ । 

(२)कामाऩालरकारे आपू भध्मेिाट एक जना सदस्मराई शिऺाको गणुस्तय भाऩन 
गना रगाई सोको प्रलतिेदन फावषाक रुऩभा सबा सभऺ ऩेि गना तोक्नेछ । 

(३) फूॉदा (२) िभोशजभ तोवकएको सदस्मरे शिऺा अलधकृतसॉग सभन्िम गयी 
गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन तमाय गनेछ । 

(४) गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन तमायीको विलध य ढाॉचा फूॉदा २ िभोशजभ 
तोवकएको सदस्म आपैरे लनधाायण गये िभोशजभ हनुेछ । 

(५) गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन िैशऺक सत्र िरुु हनु ुबन्दा दईु भवहना अगालड 
ऩेि बई सक्न ुऩनेछ । 

  

ऩरयच्छेद–७ 

                                                 प्रायशम्बक फार शिऺा सम्फन्धी व्मिस्था 
 

३८.प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना्  
(१)कुनै सॊस्थारे प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गना चाहेभा अनभुलतको 
रालग सम्फशन्धत िडा कामाारमभा अ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२)फुॉदा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩना आएभा त्मस्तो लनिेदनका सम्फन्धभा 
आिश्मक जाॉचफझु गदाा लनिेदकराई प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गना 
नगय कामाऩालरकारे तोकेको भाऩदण्ड तथा प्रवक्रमा िभोशजभ अनभुलत ददन 
भनालसफ देशखएभा आिश्मक िता तोकी अनभुलत ददन िडा सशचिरे िडा सलभलत 
सभऺ ऩेि गनेछ । िडा सलभलतरे अनभुलत ददन भनासीि सम्झेभा नगयऩालरकाभा 
ऩेि गनेछ । 
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(३) फूॉदा (२) िभोशजभ ऩेि हनु आएभा शिऺा सलभलतको लनणामभा शिऺा 
अलधकृतरे अनभुलत ददनेछ ।   
(४) कुनै सॊस्थारे फूॉदा (२) फभोशजभ तोवकएको िता अनरुूऩ प्रायशम्बक फार 
शिऺा केन्र सञ्चारन शिऺा सलभलतरे त्मस्तो केन्रराई ददएको अनभुलत जनुसकैु 
फखत यद्द गना सक्नेछ ।   

 

३९.प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गना चावहने ऩूिााधाय् प्रायशम्बक फार 
शिऺा केन्र स्थाऩना गनाको रालग देहामका ऩूिााधाय ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ  ्

(क)  पयावकरो, खरुा य सयुशऺत बिन बएको,    
(ख) नगयऩालरकारे तोवकददएको भाऩदण्ड फभोशजभ जग्गाको ऺेत्रपर य बिन 
बएको  

(ग)  फार उद्यानको व्मिस्था बएको ,  

(घ) सपा य स्िच्छ खानेऩानीको व्मिस्था बएको , 

(ङ) िौचारमको याम्रो व्मिस्था बएको ,  

(च) फार फालरकाको हेयचाह गने आमाको व्मिस्था बएको ।  

  

४०.स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनुा ऩने् प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रभा ऩाठ्यक्रभ 
विकास केन्रफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनुा ऩनेछ ।  
   क. स्थानीम तहभा सञ्चारन गरयने िैशऺक सॊस्थाहरु(भन्टेश्वयी , बाषा शिऺण, 

विषमगत थऩ कऺा सञ्चारन   

       आदद)  आिश्मक प्रवक्रमा ऩूया गयी नगय शिऺा िाखाफाट अनभुलत 
लरनऩुनेछ । 

                                                    
 

ऩरयच्छेद–८ 

विद्याथॉ सॊख्मा, बनाा य कऺा चढाउने व्मिस्था 
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४१.विद्याथॉ सॊख्मा् (१) साभदुावमक विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा विद्याथॉ सॊख्मा 
साभान्मतमा भाध्मलभक ,आधायबतू य प्राथलभक तहभा क्रभि् ऩचास , ऩैंतारीस य 
चारीस हनु ुऩनेछ ।   

(२) सॊस्थागत विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा विद्याथॉ सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ 
फाइस, अलधकतभ चौिारीस य औसत तेिीस हनु ुऩनेछ ।   
(३) फूॉदा (१) िा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन वििेष  
आिश्मकता शिऺा ददने विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा यहने विद्याथॉ सॊख्मा शिऺा 
सलभलतरे तोके फभोशजभ हनुेछ ।   

(४) कुनै कऺाभा फूॉदा (१) भा रेशखए बन्दा फढी विद्याथॉ बएभा विद्यारमरे 
व्मिस्थाऩन सलभलतको अनभुलत लरई त्मस्तो कऺाको अको िगा (सेक्सन) खोल्न 
सक्नेछ ।  

(५) फूॉदा (४) फभोशजभ कऺाभा िगा खोल्न आिश्मक ऩूिााधायको व्मिस्था 
व्मिस्थाऩन सलभलत य विद्यारमरे लभराउन ुऩनेछ ।  
 

४२.बनाा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) विद्याथॉरे विद्यारमभा बनाा हनुको रालग देहाम 
फभोशजभको  प्रभाणऩत्र ऩेि गनुा ऩनेछ  

(क) कऺा नौ भा बनाा हनुको रालग आधायबतू तहको अशन्तभ ऩयीऺाभा उिीणा 
गयेको प्रभाणऩत्र,  

(ख) कऺा एघायभा बनाा हनुको रालग कऺा दिको ऩयीऺाभा उिीणा गयेको 
प्रभाणऩत्र, 

(ग) कऺा एकभा फाहेक अन्म कऺाभा बनाा हनुको रालग विद्यारमरे लरने 
िावषाक ऩयीऺाको रब्धाङ्क य स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ।  
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(२) विद्यारमरे िैशऺक सत्रको फीचभा िा िावषाक ऩयीऺा उिीणा नबएका 
विद्याथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र लरई आए ऩलन अध्ममनयत कऺाबन्दा 
भालथल्रो कऺाभा बनाा गनुा हुॉदैन ।  

(३) विद्यारमको एकतहभा बनाा बएको विद्याथॉरे सोही विद्यारमको भालथल्रो 
कऺाभा ऩनु् बनाा गनुा ऩने छैन ।   

(४) विद्याथॉरे ऩवहरो ऩटक विद्यारमभा बनाा हनु आउॉदा साधायणतमा आफ्नो 
अलबबािकराई साथभा लरई आउन ुऩनेछ ।  
(५) विद्यारमरे विद्याथॉ बनाा गदाा लन्िलु्क शिऺाको प्रमोजनको रालग 
अलबबािकको नाभ, ठेगाना सभेतका विियण भाग गयी याख्न ुऩनेछ । 

(६) ऩाॉच िषा उभेय ऩूया नबएकाराई एक कऺाभा बनाा य सोह्र फषा उभेय ऩूया 
नबएकाराई भाध्मलभक तह उिीणा ऩयीऺाभा सभािेि गरयने छैन । 

 

४३.विद्यारमभा बनाा नबई अध्ममन गने व्मशिको ऩयीऺा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) 
शिऺा िाखारे विद्यारमभा बनाा नबई लनजी रूऩभा अध्ममन गयेको व्मशिराई 
विद्यारमरे लसपारयस गयेको लनजको ऺभता य स्तयको आधायभा विद्यारमफाट 
लरइने कऺा आठसम्भको िावषाक ऩयीऺाभा साभेर हनुको रालग बनाा गना 
आिश्मक व्मिस्था गना सक्नेछ।   
(२) फूॉदा (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशिरे शिऺा िाखारे तोकेको 
विद्यारम य सभमभा सो कामाारमरे तोकेको िलु्क फझुाई ऩयीऺा पायाभ बनुा 
ऩनेछ । 

(३) फूॉदा (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशिरे जनु कऺाको िावषाक ऩयीऺा 
ददन चाहेको हो सो बन्दा दईु कऺा तरसम्भको विद्यारमफाट लरइएको िावषाक 
ऩयीऺा उिीणा गयेको प्रभाणऩत्र ऩेि गनुा ऩनेछ । 
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 (४) भालथ जे सकैु रेशखएता ऩलन खरुा िा फैकशल्ऩक विद्यारमभा ऩढेका 
विद्यालथाको ऩयीऺा सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम शिऺा भन्त्रारमरे तोके फभोशजभ 
हनुेछ ।  

 

४४.स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कुनै विद्याथॉरे स्थानान्तयण 
प्रभाणऩत्र लरन ुऩयेभा अलबबािकको लसपारयस सवहत विद्यारम छाड्न ुऩयेको मथाथा 
विियण खरुाई प्रधानाध्माऩक सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।   
(२) फूॉदा(१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कऺा दि य फाह्रभा 
अध्ममन गने विद्याथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददइने छैन । तय देहामका 
अिस्थाभा िैशऺक सत्र सरुु बएको दईु भवहनालबत्र स्थानान्तयण बई आउने 
विद्यारमको लसपारयसभा शिऺा िाखाको सहभलत लरई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन 
सवकनेछ  ् 
(क)  स्थानान्तयण हनुे विद्याथॉको अलबबािक कभाचायी यहेछ य लनजको अन्मत्र 
सरुिा बएभा,  
(ख)  अलबबािकरे फसाई सयाई गयेको लसपारयस प्राप्त बएभा 
(ग)  विद्याथॉ वियाभी बएको कायणरे सोही स्थानभा याख्न नहनुे बनी प्रचलरत 
कानून फभोशजभ स्िीकृत शचवकत्सकरे लसपारयस गयेभा, िा 
(घ)  अन्म कुनै भनालसि कायणरे विद्याथॉ अन्मत्र स्थानान्तयण हनु ुऩयेभा।  

(३) फूॉदा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩना आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबतू तहको 
विद्याथॉको हकभा लन्िलु्क य भाध्मलभक तहको विद्याथॉको हकभा शिऺा सलभलतरे 
तोके फभोशजभको  िलु्क लरई सात ददनलबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन ुऩनेछ ।   
(४) प्रधानाध्माऩकरे फूॉदा (३) फभोशजभको अिलध लबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र 
नददएभा सम्फशन्धत विद्याथॉरे स्थानीम शिऺा अलधकृत सभऺ उजूयी ददन सक्नेछ 
य त्मसयी उजूयी ऩना आएभा शिऺा अलधकृतरे जाॉचफझु गयी स्थानान्तयण 
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प्रभाणऩत्र ददन उऩमिु देखेभा प्रधानाध्माऩकराई मथािीघ्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र 
ददन लनदेिन ददनेछ ।  
(५) सक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हयाएभा िा नि बएभा सम्फशन्धत विद्याथॉ िा 
लनजको अलबबािकरे प्रलतलरवऩको रालग त्मसको व्महोया खरुाई सम्फशन्धत 
विद्यारमभा लनिेदन ददन सक्नेछ य त्मसयी ऩना आएको लनिेदन भनालसि देशखएभा 
प्रधानाध्माऩकरे लनिेदकराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ ददनेछ ।  
(६) विद्यारमरे कुनै विद्याथॉराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कऺाको 
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददएभा त्मस्तो प्रभाणऩत्र ददने प्रधानाध्माऩकराई कानून 
फभोशजभ कायफाही गरयनेछ य त्मसयी ददएको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द हनुेछ ।  

(७) सॊस्थागत विद्यारमको हकभा विद्याथॉरे जनु भवहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र 
भागेको छ सो भवहनासम्भको भालसक ऩढाई िलु्क य अन्म दस्तयु सोही 
विद्यारमभा फझुाउन ुऩनेछ । विद्याथॉरे राभो लफदा (िावषाक जाडो िा गभॉको 
लफदा) को अशघल्रो भवहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भाग्न आएभा सो लफदाको 
िलु्क य अरु दस्तयु सोही विद्यारमभा फझुाउन ुऩनेछ ।  
(८) विद्यारमरे विद्याथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददॉदा सो प्रभाणऩत्र ऩाउने 
विद्याथॉ िा लनजको अलबबािकको यीतऩूिाक बयऩाई गयाउन ुऩनेछ ।  
 

४५. स्तय िृविको रालग बनाा हनु चाहने विद्याथॉराई बनाा गनुा ऩने  ् कऺा 
दि य कऺा फाह्रभा स्तय िृवि गने उद्देश्मरे विद्याथॉ ऩनु् सोही विद्यारम य 
कऺाभा अध्ममन गना आएभा विद्यारमरे त्मस्तो विद्याथॉराई बनाा गनुा ऩनेछ ।  
 

४६. िावषाक ऩयीऺा नददने विद्याथॉराई कऺा चढाउने सम्फन्धी व्मिस्था  ् कुनै 
विद्याथॉ वियाभी ऩयी िा लनजको काफू फावहयको ऩरयशस्थलतको कायण लनजरे िावषाक 
ऩयीऺा ददन नसकेको सम्फन्धभा लनजको अलबबािकरे त्मसको प्रभाण सवहत 
लनिेदन ददएभा प्रधानाध्माऩकरे सो सम्फन्धभा जाॉचफझु गदाा लनिेदनको व्महोया 
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भनालसि देशखएभा विद्यारमभा बएको अलबरेखफाट त्मस्तो विद्याथॉरे अन्म 
ऩयीऺाभा याम्रो गयेको देखेभा आिश्मकता अनसुाय भखु्म भखु्म विषमको ऩयीऺा 
लरई सो विद्याथॉराई कऺा चढाउन सक्नेछ । तय,     
(१)  िैशऺकसत्र सरुु बएको एक भवहना ऩलछ कुनै विद्याथॉराई कऺा चढाइने 
छैन ।  

(२)  कऺा नौ य एघायभा कुनै विद्याथॉराई कऺा चढाइने छैन ।  
 

४७.कऺा चढाउने सम्फन्धी अन्म व्मिस्था् असाधायण प्रलतबा बएका विद्याथॉराई 
प्रधानाध्माऩकरे सो कऺाभा अध्माऩन गने शिऺकहरूको लसपारयसभा फढीभा एक 
कऺा चढाउन सक्नेछ ।तय कऺा नौ य एघायभा कऺा चढाउन सवकने छैन ।  
 

४८. िैशऺक सत्र , बनाा गने सभम य काभ गने ददन् (१) विद्यारमको िैशऺकसत्र 
प्रत्मेक िषाको िैिाख एक गतेदेशख प्रायम्ब बई चैत्र भसान्तसम्भ कामभ यहनेछ।  
(२)  फूॉदा (१) भा जनु सकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कऺा एघाय य फाह्रको 
हकभा िैशऺक सत्र श्रािण भवहनािाट सरुु हनुेछ ।  
(३) विद्यारमरे िैशऺकसत्र सरुु बएको लभलतरे साभान्मतमा एकभवहनालबत्र नमाॉ 
विद्याथॉ बनाा लरई सक्नऩुनेछ ।   

(४) फूॉदा (३) फभोशजभको अिलध नघाई कुनै विद्याथॉ बनाा हनु आएभा विद्यारमरे 
त्मस्तो विद्याथॉको अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदाा लनजरे सो कऺाभा बनाा बई 
िावषाक ऩयीऺा उिीणा गना सक्ने देशखएभा त्मस्तो विद्याथॉराई अको एक 
भवहनासम्भ बनाा गना सवकनेछ ।  

(६) कुनै ऩलन विद्यारमरे िैशऺकसत्र सरुु नबई विद्याथॉ बनाा गनुा गयाउन ुहदैुन।  
तय कऺा एकको उभेय सभूह बन्दा कभ उभेय बएका फारफालरकाको हकभा 
िैशऺक सत्र प्रायम्ब हनुबुन्दा ऩन्र ददन अगािै प्रायशम्बक फार शिऺाभा बनााको 
कामा गना िाधा ऩने छैन ।   
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(७) विद्यारमको एक िैशऺकसत्रभा काभ गने ददन अध्माऩन सभम कम्तीभा 
दईुसम फीस ददन हनुेछ ।  

(८) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कम्तीभा ५ , सहामक 
प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कम्तीभा अठाय य शिऺकरे हप्ताभा कम्तीभा छब्फीस 
कऺा अध्माऩन गयाउन’ ऩनेछ ।  

(९) बौलतक ऩूिााधाय ऩूया गना नसकेका विद्यारमरे भात्र तोवकएको ऩाठ्यबायभा 
नघट्ने गयी विद्याथॉ सॊख्माको आधायभा एकै ददनभा एकबन्दा फढी सभम (लसफ्ट) 
भा कऺा सञ्चारन गना सक्नेछ ।  

तय कऺा सञ्चारन गदाा आधायबतू तह िा भाध्मलभक तहका कऺाहरु एकै सभम 
(लसफ्ट) भा सञ्चारन गनुा ऩनेछ । 

 

४९.विद्यारम विदा सम्िन्धभा (१) नेऩार सयकायरे तोकेको सािाजलनक लफदासॊग 
तादाम्मता कामभ हनुे गयी नगय शिऺा अलधकृतरे शिऺा सलभलतको सहभलतभा 
विद्यारमभा सािाजलनक विदा लनधाायण गना सक्नेछ । 

(२) शिऺा िाखाको लनदेिनभा एक िैशऺकसत्रभा वहउॉदे लफदा िा िषे लफदा िा 
दिैु गयी िढीभा ऩैंतारीस ददन विद्यारम विदा ददन सवकनेछ ।   
(३) व्मिस्थाऩन सलभलतरे एक िैशऺकसत्रभा थऩ ऩाॉच ददनसम्भ स्थानीम लफदा 
ददई विद्यारम विदा गना सक्नेछ ।  
(४) मस लनमभभा रेशखएदेशख फाहेक अन्म ददन विद्यारम फन्द गयेभा 
प्रधानाध्माऩकराई विबागीम कायफाही गरयनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–९ 

प्रधानाध्माऩक य शिऺकको लनमशुि तथा काभ, कताव्म य अलधकाय 
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५०.प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रत्मेक विद्यारमभा विद्यारमको प्राशऻक 
तथा प्रिासकीम प्रभखुको रूऩभा काभ गना स्िीकृत दयफन्दीभा निढ्ने गयी एक 
प्रधानाध्माऩकको ऩद यहनेछ ।  

(२) आधायबतू तहको कऺा ऩाॉचसम्भको विद्यारम बए कम्तीभा फाह्र कऺा िा सो 
सयह उिीणा गयेको, आधायबतू तहको अन्म विद्यारम बए कम्तीभा स्नातक तह िा 
सो सयह उिीणा गयेको य भाध्मलभक तहको विद्यारम बए कम्तीभा स्नातकोिय 
तह िा सो सयह उिीणा गयेको , विद्यारमभा कम्तीभा ऩाॉच िषा स्थामी शिऺकको 
रुऩभा शिऺण अनबुि बएको , सॊघीम ऐन तथा सो ऐन अन्तगात फनेको लनमभािरी 
फभोशजभ शिऺक फने्न मोग्मता बएको तथा विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
लसपारयस गयेको िरयष्ठ शिऺकराई शिऺा अलधकृतरे ऩाॉच िषाको रालग 
साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुि गनेछ ।  
(३) फूॉदा (२) फभोशजभ प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुि हनु ुऩूिा लनजरे अनसूुची–
११ फभोशजभको ढाॉचाभा विद्यारम विकासको प्रस्ताि लरई सोही आधायभा शिऺा 
अलधकृतसॉग ऩञ्चिवषाम कामा सम्ऩादन कयाय सम्झौता गनुा ऩनेछ । 

(४) एउटै साभदुावमक विद्यारमभा रगाताय दईु कामाकार बन्दा फढी एकै व्मशि 
प्रधानाध्माऩक हनु सक्ने छैन ।  

(५) फूॉदा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहामको अिस्थाभा 
साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकराई शिऺा अलधकृतको लसपारयसभा शिऺा 
सलभलतरे जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ  ्

(क) लनजको आचयण खयाफ यहेभा , 

(ख) ऐन तथा मस लनमभािरी विऩयीतको कुनै काभ गयेभा , 

(ग)   लनजरे कामासम्ऩादन सम्झौता फभोशजभ काभ गना नसकेभा िा लनजको 
काभ सन्तोषजनक नबएभा, 
(घ) विद्यारमको चर अचर सम्ऩशि वहना लभना गयेभा , 
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(६) साभदुावमक विद्यारमको कुनै प्रधानाध्माऩकराई फूॉदा (५) फभोशजभको 
आधायभा ऩदफाट हटाउन ुऩने बएभा शिऺा अलधकृतरे त्मस्तो आधाय विद्यभान 
बए नबएको सम्फन्धभा जाॉचफझु गयी गयाई प्रलतिेदन लरनेछ य त्मस्तो 
प्रलतिेदनफाट प्रधानाध्माऩकराई हटाउन ुऩने देशखएभा ऩदफाट हटाउन शिऺा 
सलभलत सभऺ याम सवहत ऩेि गनुा ऩनेछ ।   

(७) फूॉदा (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सो फूॉदा फभोशजभ 
प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट हटाउन ुअशघ लनजराई सपाई ऩेि गने भौकाफाट 
िशञ्चत गरयने छैन ।  

(८) फहारफारा शिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई फूॉदा (५) को 
खण्ड (क) िा (ख) फभोशजभको आधायभा हटाएको अिस्थाभा लनजराई ऐन तथा 
मस कामाादेि फभोशजभ विबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ । 

(९) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩक विदाभा फसेभा िा कुनै कायणरे 
प्रधानाध्माऩकको ऩद रयि बएभा प्रधानाध्माऩक उऩशस्थत नबएसम्भ िा 
प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूलता नबएसम्भका रालग सो विद्यारमभा कामायत 
शिऺकहरुभध्मे विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे अको व्मिस्था नगयेको अिस्थाभा 
तत्कारका रालग भालथल्रो शे्रणीका िरयष्ठ स्थामी शिऺकरे लनलभि प्रधानाध्माऩक 
बई काभ गनेछ । ऩलछ विद्यारम व्मिसथाशिऺकको िरयष्ठता लनधाायण गदाा 
देहामका आधायभा गरयनेछ् 
(क) सम्फशन्धत तह य शे्रणीको स्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(ख) खण्ड (क) को आधायभा िरयष्ठता नछुवट्टएभा सो बन्दा तल्रो तह िा 
शे्रणीको स्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(ग) खण्ड (क) य (ख) को आधायभा िरयष्ठता नछुवट्टएभा सम्फशन्धत तह य 
शे्रणीको अस्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(घ) खण्ड (क) , (ख) य (ग) को आधायभा ऩलन िरयष्ठता नछुवट्टएभा खण्ड  (क) 
को लसपारयसको मोग्मताक्रभको आधायभा , तय खरुा , कामाऺ भता भूल्माॉकन , 
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आन्तरयक िढुिा एउटै लभलतभा बए क्रभि् कामाऺ भता , आन्तरयक प्रलतमोलगता य 
खरुाको क्रभराई भान्मता ददइनेछ । 

(१०) मस कामाविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत 
विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतरे मस कामाविलध फभोशजभ मोग्मता ऩगेुको 
व्मशिराई प्रधानाध्माऩकको लनमशुि गदाा छुटै्ट प्रवक्रमा लनधाायण गयी लनमशुि गना 
सक्नेछ ।  

(११) मस कामाविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन मो कामाविलध 
प्रायम्ब हुॉदाको फखत कामायत प्रधानाध्माऩक फूॉदा (२) फभोशजभ अको 
प्रधानाध्माऩक लनमशुि नबएसम्भ त्मस्तो ऩदभा कामभै यहन सक्नेछ । 

 

५१. प्रधानाध्माऩकको काभ, कताव्म य अलधकाय् प्रधानाध्माऩकको काभ, कताव्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) विद्यारमभा िैशऺक िाताियण , गणुस्तय य अनिुासन कामभ याख्न,े  

(ख)  विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीहरूसॉग सभन्िम गयी शिऺक , कभाचायी, 
विद्याथॉ य अलबबािकहरू फीच ऩायस्ऩरयक सहमोगको िाताियण लसजाना गने,  

(ग) विद्यारमभा अनिुासन , सच्चरयत्रता, शििता कामभ गना आिश्मक काभ गने,  

(घ)  शिऺकहरूसॉग ऩयाभिा गयी विद्यारमभा कऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामाक्रभ 
तमाय गने तथा त्मस्तो कामाक्रभ फभोशजभ कऺा सञ्चारन बए नबएको लनयीऺण 
गने,  

(ङ)  विद्यारमभा सयसपाई , अलतरयि वक्रमाकराऩ आददको प्रफन्ध गने, गयाउन,े  

(च) विद्यारमको प्रिासलनक कामाको सञ्चारन तथा लनमन्त्रण गने ,  

(छ)  विद्यारमभा विद्याथॉ बनाा गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन गयाउने,  
(ज)  विद्याथॉराई स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र ददने ,  
(झ) विद्यारमभा बए गयेका भहत्िऩूणा काभ कायफाहीको अलबरेख याख्ने ,  
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(ञ)  कुनै शिऺक िा कभाचायीरे जानी जानी िा राऩयिाही साथ कुनै काभ 
गनाारे विद्यारमराई हानी नोक्सानी ऩना गएभा त्मस्तो हानी नोक्सानीको यकभ 
तरफफाट कट्टा गयी असरु गने,  

(ट)  विद्यारमरे आफ्नै स्रोतभा लनमिु गयेका शिऺक िा कभाचायीरे ऩदीम 
शजम्भेिायी ऩूया नगयेभा व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयस फभोशजभ अिकाि 
रगामतका अन्म विबागीम कायफाही गने,   

(ठ) शिऺक य कभाचायीराई ददइएको सजामको अलबरेख याख्न ेतथा त्मस्तो 
अलबरेख स्थानीम शिऺा अलधकृत  तथा लनयीऺकरे हेना चाहेभा देखाउन,े  

(ड)  शिऺक तथा कभाचायीहरूको आचयण य कामा सम्ऩादन सम्फन्धी प्रलतिेदन 
स्थानीम शिऺा िाखा तथा व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने,  

(ढ)  शिऺक िा कभाचायीराई सजाम िा ऩयुस्काय ददने सम्फन्धभा व्मिस्थाऩन 
सलभलत तथा स्थानीम शिऺा िाखाभा लसपारयस गने, 

(ण) नगय कामाऩालरकाफाट स्थामी लनमशुि एिॊ ऩदस्थाऩन बई आएका 
शिऺकराई हाशजय गयाई विषम य तह अनसुायको कऺा शिऺणभा खटाउन,े   

(त) भवहनाभा कम्तीभा एक ऩटक शिऺक तथा कभाचायीहरूको फैठक फोराई 
विद्यारमको प्राशऻक , बौलतक य िैशऺक प्रिासन सम्फन्धी विषमभा छरपर गयी 
त्मसको अलबरेख याख्न,े 

(थ) नगयऩालरकाफाट ऩूिा स्िीकृलत लरई अलत आिश्मक बएका विषमभा 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणाम गयाई विद्यारमको स्रोतफाट तरफ बिा 
खाने गयी शिऺकको ऩद कामभ गयी सो अनसुाय ऩद स्िीकृलत बएका विषमका 
शिऺकको मस कामाविलधभा व्मिस्था बए फभोशजभको प्रवक्रमा अऩनाई ऩदऩूतॉ गयी 
कयायभा लनमिु गने य मसयी लनमशुि बएका शिऺक तथा कभाचायीहरूको तरफ 
सम्फन्धी प्रलतिेदन ऩारयत गना व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने,  

 (द) विद्यारम बिन तथा छात्रािासको हातालबत्र कुनै वकलसभको अिाश्न्छत 
वक्रमाकराऩ हनु नददन,े   
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(ध)  विद्यारमको प्रबािकायी सॊचारनको रागी िावषाक मोजना फनाई व्मिस्थाऩन 
सलभलतफाट ऩारयत गयी कामाान्िमन गने, गयाउने,  
(न)  विद्यारमभा अध्ममन , अध्माऩन सम्फन्धी भालसक , अधा–िावषाक तथा िावषाक 
कामाक्रभ फनाई कामाान्िमन गने, गयाउने,  
(ऩ) शिऺक िा कभाचायीराई तालरभभा ऩठाउन व्मिस्थाऩन सलभलतफाट अनभुोदन 
गयाई स्थानीम शिऺा िाखाभा ऩठाउन,े  

(प)  विद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू 
गने, 

(फ)  व्मिस्थाऩन सलभलतरे ददएको लनदेिन तथा आपूरे ऩाएको अलधकाय 
फभोशजभ यकभ खचा गने य आम व्ममको वहसाफ याख्न ेतथा याख्न रगाउन,े  

(ब)  विद्यारमभा सञ्चारन हनुे आिलधक ऩयीऺा लनमलभत तथा भमााददत ढङ्गफाट 
सञ्चारन गने गयाउन,े  

(भ)  कुनै शिऺकरे अध्माऩन गयेको विषमभा रगाताय तीन िषासम्भ ऩन्र 
प्रलतित बन्दा फढी विद्याथॉ असपर बएभा िा कुनै शिऺकरे राऩयिाही िा 
अनिुासनहीन काभ गयेभा त्मस्तो शिऺकको दईु िषासम्भ तरफ फवृि योक्का गने,   

(म)  विद्यारमभा कामाविलध फभोशजभको कऺा लरने तथा शिऺकराई लरन 
रगाउन,े  

(य)  स्िीकृत दयिन्दीभा कामायत शिऺक तथा कभाचायीको तरिी प्रलतिेदन 
ऩारयत गना शिऺा िाखाभा ऩठाउन,े  

(र)   विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीहरूको काभ, कताव्म तोक्न,े  

(ि) शिऺा िाखा तथा व्मिस्थाऩन सलभलतरे ददएका लनदेिन ऩारन गने , गयाउने,  
(ि) विद्यारमको िैशऺक प्रगलत सम्फन्धी विियण तथा तथ्माॊक भन्त्रारमद्वाया 
लनधाारयत ढाॉचा य सभम लबत्र लनयीऺकद्वाया प्रभाशणत गयाई स्थानीम शिऺा िाखाभा 
ऩठाउन,े  
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(ष)  विद्यारमको आफ्नो स्रोतफाट खचा फेहोने गयी लनमिु बएका शिऺकहरूको 
कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने, 

(स)  विद्यारमभा कामायत शिऺक तथा कभाचायीको सम्ऩशि विियण पायाभ 
लनधाारयत सभमभा बना रगाई विद्यारमभा दताा गयी शिऺा िाखा भापा त शिऺक 
वकताफखानाभा ऩठाउन,े 

(ह) विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीफाट कट्टी गयेको कभाचायी सञ्चमकोष , 

नागरयक रगानी कोष , फीभा, साभाशजक सयुऺाकोषको यकभ सम्फशन्धत लनकामभा 
ऩठाउन रगाउन,े 

(ऺ)  व्मिस्थाऩन सलभलतफाट स्िीकृत खरयद मोजना अनसुाय भारसाभन तथा सेिा 
खरयद गने । 

(त्र) प्रधानाध्माऩक स्थानीम तह , अलबबािक एिॊ विद्याथॉप्रलत शजम्भेिाय हनुेछ . 
मसका रालग  ् 
१) अलबबािक एिॊ विद्याथॉको विचाय सिेऺण गने,  

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तयीम शिऺाको रालग विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकरे शिऺा  अलधकृतसॉग कामासम्ऩादन कयाय 
गये फभोशजभ प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तयीम शिऺा प्रत्माबतू गनुाऩने, 

३) शिऺक एिॊ कभाचायीराई  प्रधानाध्माऩकप्रलत शजम्भेिाय फनाउन तथा 
गणुस्तयीम शिऺाका रालग नगयकामाऩालरका , शिऺा सलभलत य शिऺा अलधकृतरे 
प्रचलरत काननु फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गयाउन तथा अऩेशऺत िैशऺक 
उऩरशव्धका रालग शिऺकहरुसॉग कामासम्ऩादन कयाय गनुाऩनेछ , 
४. विद्यारमको बौगोलरक ऺेत्र लबत्रका टुहयुा , अरऩत्र ऩयेका य फेसाहाया , वििेष 
आिश्मकता बएका तथा अलतविऩन्नताभा ऩयी विद्यारम जान नसकेका िा विद्यारम 
छोडेका फारिालरकाराई कामाऩालरका भापा त छात्रफशृि िा वििेष व्मिस्था गयी 
िा लनजका अलबबािक िा सॊयऺकराई सघाई िारिालरकाराई  विद्यारमभा 
ल्माउन ु प्रधानाध्माऩकको शजम्भेिायी हनुेछ ।  विद्याथॉराई अऩेशऺत िैशऺक 
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उऩरशव्ध हालसर हनुे गयी लसकाउने य वटकाउने  दावमत्ि प्रधानाध्माऩक य 
शिऺकहरुको हनुेछ । 

५. विद्यारमको प्राशऻक नेततृ्ि गने, प्रिद्र्धनात्भक कामा गने । 

 

५२. सहामक प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मिस्था् भाध्मलभक तहको 
प्रधानाध्माऩकराई सहमोग ऩ¥ुमाउन विद्यारमभा कामायत भाध्मलभक तहका शिऺक 
भध्मेफाट विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे घटीभा एकजनाराई सहामक 
प्रधानाध्माऩक तोक्न सक्नेछ । 

 

५३. विद्यारम सहमोगी तथा विद्यारम सहामक कभाचायी सम्फन्धी व्मिस्था् 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे स्िीकृत दयिन्दीको अधीनभा यही विद्यारम 
सहमोगीको न्मूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशि िा सॊस्थासॉग कयाय गयी सेिा 
कयायफाट कामा सम्ऩादन गयाउन ुऩनेछ । 

 

५४. शिऺक तथा कभाचायी छनौट सलभलत् (१) साभदुावमक विद्यारमभा कयायभा 
शिऺक िा कभाचायी लनमशुिका रालग लसपारयस गना प्रत्मेक विद्यारमभा देहाम 
िभोशजभको एक शिऺक तथा कभाचायी छनौट सलभलत यहनेछ  
(क) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ िा लनजरे तोकेको सो सलभलतको 
सदस्म   –अध्मऺ  

(ख) सम्फशन्धत ऺेत्रको विद्यारम लनयीऺक िा शिऺा अलधकृतरे तोकेको 
प्रलतलनलध     –सदस्म 

(ग)  नगयऩालरकारे  तोकेको एक जना प्रलतलनलध                सदस्म 

(घ) शिऺा अलधकृतरे तोकेको विषम विऻ दईु जना          –सदस्म 

(ङ) स्रोतव्मशि    एक जना          –सदस्म 

(च) प्रधानाध्माऩक                         –सदस्म–सशचि 
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 (२) शिऺक तथा कभाचायी छनौट सलभलतको सशचिारम सम्फशन्धत विद्यारमभा 
यहनेछ ।  

(३) आमोगरे शिऺक िा कभाचायी छनौट गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड लनधाायण िा 
कामाविलध जायी गयेको बए शिऺक छनौट सलभलतरे त्मस्तो भाऩदण्ड िा 
कामविलधको ऩारना गनुा ऩनेछ । 

(४) शिऺक तथा कभाचायी छनौट सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामाविलध सो 
सलभलत आपैरे लनधाायण गये िभोशजभ हनुेछ । 

 

५५.कयायभा शिऺक लनमशुि सम्फन्धी व्मिस्था् (१) स्िीकृत दयिन्दीभा स्थामी 
शिऺक लनमशुि हनु नसकी तत्कार कयायभा शिऺक लनमशुि गनुा ऩने बएभा 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे शिऺा अलधकृत भापा त आमोगफाट कयायभा शिऺक 
लनमशुिको रालग प्रकाशित बएको सूची भाग गनुा ऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका 
उम्भेदिायभध्मे व्मिस्थाऩन सलभलतरे फढीभा एक िैशऺक सत्रको रालग कयायभा 
शिऺक लनमशुि गना सक्नेछ ।  

(३) फूॉदा (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कुनै 
उम्भेदिाय  नयहेभा िा सूचीभा सभािेि बएका उम्भेदिायरे शिऺक ऩदभा लनमिु 
हनु लनिेदन नददएभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे शिऺक छनौट सलभलतको लसपारयसभा 
फढीभा एक िैशऺक सत्रको रालग मोग्मता ऩगेुका कुनै व्मशिराई कयायभा 
शिऺक लनमशुि गना सक्नेछ । 

(४) फूॉदा (२) िा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमशुि गदाा शिऺा िाखाफाट 
दयिन्दी रयि यहेको व्महोया प्रभाशणत गयाएय विषम लभल्ने गयी भात्र कयायभा 
शिऺक लनमशुि गना सवकनेछ । 

(५) फूॉदा (३) फभोशजभ शिऺक लनमशुि गना कम्तीभा ऩन्र ददनको सािाजलनक 
सूचना सम्बाव्म सिै भाध्मभिाट प्रकािन गनुाका साथै िडा कामाारम , नगय 
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कामाऩालरका य सम्फशन्धत विद्यारम सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्न ुऩनेछ । मस्तो 
सूचना सम्फशन्धत स्थानीम तहको िेिसाइटभा सभेत याख्न ेव्मिस्था लभराउन ुऩने 
छ । १५ ददनको सूचनाभध्मे िरुुको ७ ददन कयाय सशुचका रालग भात्र ,कयाय 
सूशचकाफाट लनिेदन नऩयेभा फाॉकी अिलध खलु्राका रालग हनुेछ । 

(६) फूॉदा (३) फभोशजभ शिऺक ऩदभा लनमिु हनु लनिेदन ददने उम्भेदिायरे 
आफ्नो िैशऺक मोग्मता , नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र लनिेदन साथ ऩेि गनुा 
ऩनेछ ।  

(७) विद्यारमरे मस कामाादेि फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमिु गयेको जानकायी 
शिऺा िाखाराई ददन ुऩनेछ य शिऺा िाखारे सोको अलबरेख याखेको प्रभाण 
विद्यारमराई ददन ुऩनेछ ।  
(८) फूॉदा (२) िा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कयायभा शिऺक 
लनमिु बएको एक िैशऺक सत्र सम्भ ऩलन रयि ऩदभा स्थामी ऩद ऩलुता नबएभा 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे एक ऩटकभा अलधकतभ एक िषाका रालग कयायको म्माद 
थऩ गना सक्नेछ ।  

(९) फूॉदा (८) फभोशजभ कयाय गरयएको जानकायी विद्यारमरे शिऺा िाखाराई 
ददन ुऩनेछ ।  

(१०) मस कामाादेि िभोशजभको प्रवक्रमा नऩु ¥माई शिऺक लनमशुि गयेभा त्मस्तो 
लनमशुि फदय गयी सम्फशन्धत प्रधानाध्माऩकराई विबागीम कायफाही गरयनेछ ।  
 

५६.दयफन्दी नबएको ऩदभा शिऺक िा कभाचायी लनमशुि िा सरुिा गना नहनुे् 
(१) शिऺक िा कभाचायीराई दयफन्दी रयि नयहेको  िा दयिन्दी नबएको 
विद्यारमभा लनमशुि िा सरुिा गनुा हुॉदैन ।   
(२) सम्फशन्धत विषमको शिऺक नयहेको विद्यारमभा अको विषमको शिऺक 
लनमशुि िा सरुिा गनुा हुॉदैन ।  



भाग २     खण्डः१        सङ्ख्ाः०५    लिलतः २०७६/१२/२८ 

विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि,२०७४                                       52 

 

(३) फूॉदा (१) िा (२) विऩयीत कसैरे कुनै शिऺक िा कभाचायी लनमशुि िा 
सरुिा गयेभा त्मस्तो शिऺक िा कभाचायीको रालग तरफ बिा फाऩत खचा बएको 
यकभ त्मसयी लनमशुि िा सरुिा गने अलधकायीफाट असरु उऩय गयी त्मस्तो 
अलधकायीराई विबागीम कायफाही गरयनेछ  ।  

५७.सरुिा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) नगयऩालरका लबत्र एक विद्यारमिाट अको 
विद्यारमभा तह तथा विषम लभल्ने दयफन्दीलबत्र शिऺा अलधकृतरे सरुिा गना 
सक्नेछ । (२) स्थामी शिऺक तथा स्थामी कभाचायीको भात्र सरुिा गरयनेछ । 
तय दयफन्दी लभरान , विषम लभरान िा कायिाही गनुा ऩदाा अस्थामी ,याहत य कयाय 
शिऺक तथा कभाचायीको ऩलन सरुिा गना सवकनेछ । 

(३) शिऺकको सरुिा साभान्मतमा िैशऺक सत्रको ऩवहरो भवहनाभा गरयनेछ  । 

(४) एक ऩटक सरुिा बएको शिऺकराई त्मस विद्यारमभा दईु िषा सेिा ऩूया 
नगयी सरुिा गरयने छैन ।  

 तय  कुनै विद्यारमभा कामायत शिऺक असि बई सो स्थानभा लनजको उऩचाय 
हनु नसक्ने व्महोया नेऩार सयकायरे तोकेको भेलडकर फोडा िा स्िीकृत 
शचवकत्सकरे लसपारयस गयेभा लनजराई जनुसकैु िखत ऩलन सरुिा गना सवकनेछ 
।  

(५) शिऺक सरुिा गदाा शिऺकको तह य अध्माऩन गने विषम लभराउन ुऩनेछ । 

(६) शिऺकराई सरुिा गदाा देहाम फभोशजभको भाऩदण्डका आधायभा गनुा ऩनेछ्  
(क)  तोवकएको शजम्भेिायी तोवकएको सभम लबत्र ऩूया नगयेको बनी सम्फशन्धत 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणाम सवहत विद्यारम लनयीऺकफाट लसपारयस 
बएभा,  
(ख)  एउटा विद्यारमभा आिश्मकता बन्दा फढी एकै विषमका शिऺक बएभा,  
(ग)  दयिन्दी लभरान गने क्रभभा तोवकएको भाऩदण्ड बन्दा फढी शिऺक बएभा ,  
(घ)  फूॉदा (५) को प्रलतफन्धात्भक िाक्माॊिभा रेशखए फभोशजभको अिस्था बएभा , 
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(ङ)  विऩद्का कायणफाट विद्यारम य विद्यारम यहेको सभदुाम नै अन्मत्र 
स्थानान्तयण गनुा ऩने अिस्थाभा नगयऩालरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
लसपारयस गयेभा,  
(च)  नैलतक आचयण तथा लनजको व्मशिगत अनिुासन रगामतका कायणफाट 
कुनै शिऺकराई सो विद्यारमभा याशखयहॉदा विद्यारमको िैशऺक िाताियण 
खरिलरएको िा खरिलरन सक्ने ब्महोया विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतफाट लनणाम 
बई आएभा,  
(छ)  कुनै शिऺकरे उत्कृि नलतजा ल्माउन सपर यहेको िा वििेषऻता सेिा 
प्रिाह गयेको अिस्थाभा उि सेिाराई अन्म विद्यारमभा उऩमोग गना आिश्मक 
देशखएभा, 
(ज)  ऩलत ऩत्नी दिैु शिऺक यहेको अिस्था बए सकबय एकै विद्यारम िा िडा 
लबत्र ऩने गयी सरुिा गनुा ऩयेभा । 

(झ)    शिऺक सरुिाको अन्म भाऩदण्ड कामाऩालरकारे तोके िभोशजभ हनुेछ । 

(८) स्थामी लनमशुि बएको एक िषा नऩगेुको शिऺक य अलनिामा अिकाि हनु 
एक िषा िा सो बन्दा कभ अिलध फाॉकी यहेको शिऺकराई एक विद्यारमफाट 
अको विद्यारमभा सरुिा गरयने छैन । 

 (९) फूॉदा (७) फभोशजभ सरुिा गदाा साधायणतमा अऩाङ्गता बएका शिऺक 
शिशऺका य भवहराराई ऩामक ऩने स्थानभा सरुिा गरयनेछ ।  
(१०) शिऺक सरुिा गदाा राभो अिलध एकै विद्यारमभा िसेकाराई ऩवहरो 
प्राथलभकता ददइनेछ ।  

(११) सरुिा बएको एक्काइस ददनलबत्र प्रधानाध्माऩकरे सम्फशन्धत शिऺक िा 
कभाचायीराई यभाना ऩत्र ददई सोको जानकायी सम्फशन्धत विद्यारम य शिऺा 
िाखाराई सभेत ददन ुऩनेछ । 
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५८. अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरुिा सहभलत सम्िन्धी कामाादेि ५४ िभोशजभ 
य अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरुिा हनु चाहने शिऺकरे सरुिाको रालग शिऺा 
अलधकृत सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) मस फूॉदाको प्रमोजनको रालग शिऺा िाखारे प्रत्मेक भवहनाभा रयि यहेका 
शिऺकहरुको ऩद सॊख्मा मवकन गयी प्रदेि भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(३) फूॉदा (१) फभोशजभ अन्तय स्थानीम तह सरुिाको रालग लनिेदन ददने 
शिऺकराई सरुिा बई जान चाहेको विद्यारम य सोसॉग सम्फशन्धत शिऺा िाखा 
तथा आपू सेिायत विद्यारम य शिऺा िाखाको सरुिा सहभलतको लसपारयस 
आिश्मक ऩनेछ । तय ,मस कामाादेिभा सरुिा गने भाऩदण्ड विऩयीत हनुे गयी 
सरुिा सहभलत ददइने छैन ।    
                                                   
 

ऩरयच्छेद– १० 

छात्रिृशि तथा लन्िलु्क शिऺा सम्फन्धी व्मिस्था 
५९.छात्रिृशिको व्मिस्था गनुाऩने् (१) सॊस्थागत विद्यारमरे देहाम फभोशजभका 
विऩन्न एिॊ लसभान्तकृत  विद्याथॉराई छात्रिृशि उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मसयी 
लसपारयस गदाा कम्तीभा ५ प्रलतित फालरका अलनिामा रुऩभा सभाफेि गनुा ऩनेछ। 

(क)विद्याथॉको ऩरयिायको कुनै ऩलन सदस्मको नोकयी , व्माऩाय, व्मिसाम य आम –

आजानको व्मिस्था नबई जीिन लनिााह गना न्मूनतभ आिश्मक ऩने आम्दानी नबई 
अलनिामा शिऺाको रालग आिश्मक ऩने ऩाठ्यऩसु्तक तथा काऩीकरभ जस्ता 
स्टेिनयी उऩरब्ध गयाउन नसक्ने अिस्थाभा यहेको,  
 

(ख) बलूभ सम्फन्धी ऐन , २०२१ फभोशजभ जग्गािाराको हैलसमतरे याख्न ऩाउने 
अलधकतभ हदिन्दीको तयाई तथा उऩत्मका , ऩहाडी य वहभारी ऺेत्रभा क्रभि् 
ऩाॉच, दि य ऩन्र प्रलतित बन्दा कभ खेती मोग्म जग्गा यहेको, िा  
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(ग)याविम मोजना आमोगफाट ऩरयबावषत बए फभोशजभ लनयऩेऺ गरयफीको येखाभा 
ऩने य सो बन्दा कभ आम्दानी बएको , 

(घ) अऩाङ्खता बएका िारिालरका ।  

२) फूॉदा (१) फभोशजभ छात्रिृशि उऩरव्ध गयाउन ुअशघ विद्यारमरे त्मस्तो 
छात्रिृशिको रालग लनिेदन ददन विद्यारमभा सूचना प्रकािन गनुा ऩनेछ । 

 

६०. नाभािरी साफाजलनक गनुाऩने् (१)कामाादेि ५८ फभोशजभ छात्रिृलत उऩरब्ध 
गयाइएका लफद्याथॉहरुको नाभ , थय, कऺा तथा लनजको फाफ ुआभाको नाभ , थय 
ितन सवहतको विियण विद्यारमरे विद्यारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी य 
विद्यारमको िेबसाईट बएभा त्मसभा याखी सािाजलनक गनुा ऩनेछ य त्मस्तो विियण 
शिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभको विियण हेना चाहने व्मशिराई विद्यारमरे त्मस्तो 
विियण लन्िलु्क हेना ददन ुऩनेछ ।  
 

६१. फारफालरकाराई अलनिामा रुऩभा विद्यारमभा ऩठाउन ुऩने् (१) सफै 
अलबबािकरे ऩाॉच िषा ऩयुा बएका फारफालरकाराई  आधायबतु शिऺाका रालग 
अलनिामा रुऩभा विद्यारम ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (२) फूॉदा (१) फभोशजभ आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारफालरकाराई विद्यारम ऩठाए 
नऩठाएको सम्फन्धभा सम्फशन्धत शिऺा सलभलत , शिऺा अलधकृत विद्यारम लनयीऺक , 

स्रोत व्मशि तथा साभदुावमक विद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीरे अनगुभन तथा 
लनयीऺण गनुा ऩनेछ । 

(३) कुनै अलबबािकरे फूॉदा (१) फभोशजभ फारफालरकाराई विद्यारमभा ऩठाएको 
नदेशखएभा त्मस्तो अलबबािकराई सम्झाई फझुाई , वििेष सहमोग तथा प्ररेयत गयी 
त्मस्ता फारफालरकाराई विद्यारमभा ऩठाउन रगाउन ुऩनेछ । 
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(४) फूॉदा (३) िभोशजभ सम्झाई फझुाई गदाा सभेत फारफालरकाराई विद्यारम 
नऩठाउने अलबबािकराई स्थानीम तहिाट उऩरब्ध गयाउने सेिा सवुिधािाट िशञ्चत 
गना सवकनेछ । 

(५) मस फूॉदा फभोशजभ विद्यारमभा बनाा बएका विद्याथॉराई विद्यारमरे लन्िलु्क 
अध्ममन गयाउन ु ऩनेछ । 

(६) विद्यारम जाने उभेय सभूहका िारिालरकाराई अलनिामा रुऩभा विद्यारम बनाा 
अलबमान तथा कामाक्रभ तजुाभा गयी राग ुगने दावमत्ि शिऺा सलभलतको हनुेछ । 

                                   

                                  ऩरयच्छेद–११ 

                          लफदा तथा काज सम्फन्धी व्मिस्था 
६२.शिऺक तथा कभाचायीरे ऩाउने लफदा् (१) शिऺक तथा कभाचायीरे देहाम 
फभोशजभका लफदाहरू  ऩाउनेछ  ्

(क) बैऩयी आउने लफदा िषाबरयभा छ ददन,  

(ख) ऩिा लफदा िषाबरयभा छ ददन,  

(ग) लफयाभी लफदा िषाबरयभा फाह्र ददन,   

(घ) प्रसूलत लफदा प्रसूलतको अशघ िा ऩलछ गयी अन्ठानब्फे ददन,   

(ङ) प्रसूलत स्माहाय लफदा ऩन्र ददन,   

(च) वकरयमा लफदा ऩन्र ददन,   

(छ) असाधायण लफदा एक ऩटकभा एक िषाभा नफढाई नोकयीको जम्भा अिलधभा 
फढीभा तीन िषा,  
(ज) अध्ममन लफदा शिऺकको सेिाको सम्ऩूणा  अिलधभा एकै ऩटक िा ऩटक 
ऩटक गयी फढीभा तीन िषा, 
(झ) फेतरिी लफदा फढीभा ऩाॉच िषा । 

(२) बैऩयी आउने लफदा य ऩिा लफदा आधा ददन ऩलन लरन सवकनेछ । मस्तो लफदा 
सशञ्चत हनुे छैन ।   
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(३) शिऺक तथा कभाचायीरे लफयाभी लफदा सशञ्चत गना सक्नेछ । शिऺक तथा 
कभाचायीरे प्रत्मेक िषा त्मस्तो लफदा लनयीऺकफाट प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ । 
कुनै व्महोयारे शिऺक तथा कभाचायी सेिाफाट अिकाि बएभा लनजको सशञ्चत 
लफयाभी लफदा फाऩत लनजको ऩदालधकाय यहेको ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ 
स्केरको दयरे हनु आउने यकभ लनजरे एकभिु ऩाउनेछ ।  
(४) कुनै ठूरो िा कडा योग रागी उऩचाय गना लफयाभी लफदाफाट नऩगु हनुे बएभा 
स्िीकृत शचवकत्सकको प्रभाणऩत्र ऩेि गयी शिऺक तथा कभाचायीरे ऩलछ ऩाउने 
वियाभी लफदाफाट कट्टा हनुे गयी फाह्र ददनसम्भ थऩ लफयाभी लफदा ऩेश्कीको रूऩभा 
त्मस्तो लफयाभी बएको फखत लरन सक्नेछ । मसयी ऩेश्की लफदा लरएको शिऺक 
िा कभाचायीको भतृ्म ुहनु गएभा त्मस्तो ऩेश्की लरएको लफदा स्ित् लभनाहा हनुेछ 
।  

(५) सशञ्चत लफयाभी लफदाको यकभ लरन नऩाउॉदै शिऺक िा कभाचायीको भतृ्म ु
बएभा त्मस्तो सशञ्चत वियाभी लफदाको यकभ लनजरे इच्छाएको िा नशजकको 
हकिारारे एकभिु ऩाउनेछ ।  

(६) कुनै ऩरुुष शिऺक िा कभाचायीको ऩत्नी प्रसूलत हनुे बएभा त्मस्तो शिऺक िा 
कभाचायीरे प्रसूलतको अशघ िा ऩलछ गयी ऩन्र ददन प्रसूलत स्माहाय लफदा ऩाउनेछ । 
प्रसूती स्माहाय लफदा फसेको शिऺक िा कभाचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो 
लफदा सेिा अिलध बयभा दईु ऩटकभात्र लरन ऩाइनेछ ।  
(७)प्रसूलत लफदा ऩाएको शिऺक िा कभाचायीरे फढीभा दईुिटा फच्चाको रालग 
जनही एकभिु ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछ। 

(८) कुनै शिऺक िा कभाचायीरे कुर धभा अनसुाय आपै वकरयमा फस्न ुऩयेभा िा 
त्मस्तो शिऺक िा कभाचायीको िाि ुआभा , िाजे िज्मै , छोया छोयी िा वििावहत 
भवहरा शिऺक िा कभाचायीको सास ुससयुाको भतृ्म ुबएभा िा ऩरुुष शिऺकको 
हकभा लनजको ऩत्नीको तथा भवहराको हकभा ऩलतको भतृ्म ुबएभा वकरयमा लफदा 



भाग २     खण्डः१        सङ्ख्ाः०५    लिलतः २०७६/१२/२८ 

विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि,२०७४                                       58 

 

ऩाउनेछ । भवहरा शिऺक िा कभाचायीको ऩलतरे वकरयमा फस्न ुऩयेभा त्मस्तो 
भवहरा शिऺक िा कभाचायीरे ऩलन वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । 

(९) मस कामाादेि फभोशजभ वकरयमा लफदा लरने शिऺक िा कभाचायीरे विद्यारमभा 
हाशजय बएको ऩन्र ददन लबत्र भतृ व्मशिको भतृ्म ुदतााको प्रभाणऩत्र तथा भतृ 
व्मशिसॉगको नाता देशखने प्रभाण ऩेि गनुा ऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र य प्रभाण ऩेि 
नगने शिऺक िा कभाचायीरे त्मस्तो अिलधको रालग ऩाएको यकभ लनजरे ऩाउने 
तरफ यकभफाट कट्टा गरयनेछ  । 

(१०) लफयाभी ऩयेको अिस्थाभा फाहेक घटीभा ऩाॉच िषा स्थामी सेिा अिलध 
नऩगेुको शिऺक िा कभाचायीरे असाधायण लफदा ऩाउन सक्ने छैन ।  
(११) स्थामी सेिा ऩाॉच िषा ऩगेुको शिऺकराई लनजरे अध्माऩन गने विषमभा 
एकतह भालथको उच्च अध्ममनका रालग तरफ सवहतको अध्ममन लफदा ददन 
सवकनेछ । 

(१२) उच्च अध्ममनका रालग लफदा स्िीकृत गदाा प्रत्मेक शिऺा सलभलतरे एक 
आलथाक िषाभा आधायबतू तहको ऩवहरो य दोस्रो तहका रालग एक एक जना य 
भाध्मलभक तहका रालग एक जनाको अध्ममन लफदा स्िीकृत गना सक्नेछ ।  
(१३) अध्ममन लफदा ददॊदा देहामको प्रवक्रमा अफरम्फन गरयनेछ –् 

(क)  अध्ममन लफदा स्िीकृलतका रालग नगयऩालरकाभा सािाजलनक रुऩभा सूचना 
गयी इच्छुक शिऺकको लनिेदन आह्वान गने,  

(ख)लनिेदन ददने शिऺकरे आफ्नो प्रलतफिता ऩत्र , अध्ममनऩलछको आफ्नो शिऺण 
लसकाइको मोजना य व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयस ऩेि गनुा ऩनेछ । त्मसयी 
ऩेि बएका प्रस्तािका आधायभा भनोनमनका रालग नाभ छनौट गयी सूचना 
प्रकािन गने,  

(ग)खण्ड (ख) फभोशजभ भनोनमनका रालग छनौट बएका शिऺकको नाभािरी 
उऩय उजूयी गने अिसय प्रदान गरयने छ। उजूयीकतााको उजूयीका आधायभा 
अशन्तभ नाभािरी प्रकािन गयी अध्ममनका रालग अशन्तभ नाभ छनौट गने,  
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(घ) अशन्तभ नाभ छनौटभा ऩयेका शिऺकराई किलुरमत गयाई अध्ममनको 
अिलधका रालग अध्ममन लफदा स्िीकृत गरयनेछ । मसयी अध्ममन लफदा स्िीकृत 
बएका शिऺकरे प्रत्मेक सेभेिय िा िावषाक ऩयीऺाको नलतजा सवहतको प्रलतिेदन 
शिऺा िाखाभा ऩेि गनुा ऩने,  

(ङ) अध्ममन लफदा ऩाएका शिऺकरे आपूरे कफलुरमत गये अनसुायको प्रलतिेदन 
शिऺा िाखाभा फझुाउन ुऩनेछ । अध्ममनभा सन्तोषजनक प्रगलत नगने शिऺकको 
लफदा स्िीकृत बएको अिलध सभाप्त नहुॉदै यद्द गना सवकनेछ । 

(च) लफदा यद्द बएभा त्मस्ता शिऺकफाट अध्ममन अिलधबय ऩाएको तरफ असरु 
गरयने छ । 

(१४) फेतरिी लफदा देहामका अिस्थाभा ददइनेछ् – 

(क) कुनै शिऺक िा कभाचायीको ऩलत िा ऩत्नी विदेि शस्थत नेऩारी याजदूतािास 
िा लनमोगभा खवटई गएको प्रभाण सवहत त्मस्तो शिऺकरे फेतरिी लफदा भाग 
गयेभा एकै ऩटक िा ऩटक ऩटक गयी नोकयी अिलधबय ऩाॉच िषासम्भ,  

(ख) कुनै शिऺक भटुु , भगृौरा, क्मान्सय जस्ता कडा योगका कायण राभो 
उऩचायभा फस्न ुऩने बए िा भरुकुलबत्र िा फावहय गई उऩचाय गयाउन ुऩनै बलन 
भेलडकर फोडाफाट लसपारयस बएभा कामाऩालरकारे एक ऩटकभा एक िषा य 
नोकयी अिलधबयभा फढीभा तीन िषासम्भ ददन सक्नेछ ।    
(१५) फेतरिी लफदाको अिलध लनजको सेिा अिलधभा गणना गरयने छैन ।  
(१६) बैऩरय आउने लफदा , ऩिा लफदा, लफयाभी लफदा, वकरयमा लफदा, प्रसूती लफदा, प्रसूलत 
स्माहाय विदा फस्ने शिऺक तथा कभाचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।  
(१७) असाधायण य फेतरफी लफदाभा फसेको शिऺक िा कभाचायीरे तरफ ऩाउने 
छैन ।  

(१८) मस कामाादेि फभोशजभको असाधायण लफदा , अध्ममन लफदा य िेतरिी लफदा 
फाहेकका अन्म लफदाहरु अस्थामी शिऺक य याहत शिऺकरे सभेत ऩाउनेछन ्।    
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६३. लफदा ददने अलधकायी् (१) प्रधानाध्माऩकको विदा व्मिस्थाऩन सलभलतको 
अध्मऺरे य शिऺक िा कभाचायीको विदा प्रधानाध्माऩकरे स्िीकृत गनेछ ।     
तय, एक ऩटकभा तीन ददनभा नफढाई ऩिा िा बैऩयी आउने लफदा प्रधानाध्माऩक 
आपैं रे लरन सक्नेछ । सो बन्दा फढी ऩिा िा बैऩयी आउने लफदा लरन ुऩयेभा 
प्रधानाध्माऩकरे व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺराई जानकायी ददन ुऩनेछ ।  
(२) फूॉदा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन शिऺक िा कभाचायीको 
असाधायण विदा, फेतरिी लफदा य अध्ममन विदा व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा 
शिऺा अलधकृतरे स्िीकृत गनेछ ।     
 

६४. लफदा नलरएको ददन सेिा अिलधभा गणना नहनुे् शिऺक िा कभाचायीरे 
लफदा नलरई विद्यारमभा अनऩुशस्थत बएको ददन लनजको सेिा अिलधभा गणना हनुे 
छैन ।  

 

६५. अस्थामी शिऺक िा कभाचायीको लफदाको यकभ सम्फन्धभा् अस्थामी 
शिऺक िा कभाचायीरे िषे िा वहउॉदे लफदा उऩबोग गना नऩाउॉदै अिकाि ऩाएभा 
दि भवहनाराई िावषाक काभ गयेको अिलध भानी दाभासाहीरे काभ गयेको 
अिलधको लफदा यकभ ऩाउनेछ । 

  

६६. लफदा सहलुरमत भात्र हनुे् विदा अलधकायको कुया नबएय सहलुरमत भात्र 
हनुेछ ।  

६७. काज तथा दैलनक भ्रभण बिा् (१) विद्यारम िा अध्माऩन सम्फन्धी 
काभको रालग नगय कामाऩालरकाको आदेिानसुाय कुनै सबा , सम्भेरन िा 
सेलभनायभा खवटने शिऺक िा कभाचायीरे सोही आदेिभा तोकेको अिलधसम्भको 
रालग काज ऩाउने छ ।  
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(२) विद्यारमको काभको रालग शिऺक िा कभाचायीरे प्रधानाध्माऩकको य 
प्रधानाध्माऩकरे व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको लरशखत अनभुलत लरई फढीभा 
एक हप्तासम्भ काजभा जान सक्नेछ ।  

(३) सरुिा बएको शिऺक िा कभाचायीराई सरुिा बएको विद्यारमभा हाशजय हनु 
जाॉदा तोवकएको दयभा दैलनक तथा भ्रभण बिा फाऩतको यकभ यभाना ददने 
विद्यारमरे आफ्नै कोषफाट ददन ुऩनेछ ।  
तय आफ्नो स्िेच्छारे सरुिा बई जाने शिऺक िा कभाचायीरे मस उऩलनमभ 
फभोशजभ दैलनक तथा भ्रभण बिा फाऩतको यकभ ऩाउने छैन।  
 

६८. मस ऩरयच्छेदको व्मिस्था रागू नहनुे् मस ऩरयच्छेदभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत विद्यारमको शिऺक य आफ्नै स्रोतफाट व्महोने 
गयी साभदुावमक विद्यारमभा लनमिु शिऺकको सम्फन्धभा मस ऩरयच्छेदको 
व्मिस्था रागू हनुे छैन । त्मस्ता शिऺकरे विद्यारमद्वाया तोके फभोशजभ लफदाको 
सवुिधा ऩाउने छन ्। 

 

६९. शिऺक तथा विद्यारम कभााचायी सजाम सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम काननुरे 
व्मिस्था गये िभोशजभ हनुेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद–१२ 

विद्यारमको शचन्ह, नाभाकयण तथा अन्म व्मिस्था 
 

७०. विद्यारमको शचन्ह् विद्यारमको शचन्ह षट्कोणको हनुेछ । विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे लनणाम गयी सो षट्कोणको फीचभा आफ्नो विद्यारमको छुटै्ट 
शचन्ह याख्न सक्नेछ । 
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  ७१. विद्यारमको नाभाकयण् (१) सभाज तथा यािकै रालग उल्रेखनीम मोगदान 
गने िा ऐलतहालसक व्मशि , देिी देिता , तीथास्थर िा प्राकृलतक सम्ऩदा आददको 
नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी विद्यारमको नाभाकयण गनुाऩनेछ । 

तय मो कामाादेि प्रायम्ब हनु ुबन्दा अगाफै मस कामाादेि विऩयीत नाभाकयण बै 
सकेका विद्यारमको हकभा मो कामाादेि जायी बएऩलछको दोश्रो िैशऺक ित्रको 
सरुु देशखनै राग ुहनुे गयी ऩनु् नाभाकयण गयी नगयऩालरका फाट शस्िकृलत लरन ु
ऩने छ । 

२) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो नाभभा “ऩशव्रक’’ िव्द जोड्न चाहेभा 
कम्तीभा एक लतहाई विद्याथॉ ऩूणा छात्रफशृिभा अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ । कुनै 
सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो नाभभा “नेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा नेऩारको 
कम्तीभा २५ शजल्राका  विद्याथॉ अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ य  कुनै सॊस्थागत 
विद्यारमरे आफ्नो नाभभा “इन्टयनेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा कशम्तभा एक 
लतहाई सॊख्माभा विदेिी विद्याथॉ हनुऩुनेछ । विद्यारमको नाभको अन्तभा   
“विद्यारम” , “स्कूर” िा  “ऩाठिारा” िव्द जोलडएको हनुऩुनेछ ।तय मो फूॉदा राग ु
हनु ुअगाफै मस कामाादेि विऩयीतका िव्दहरु जोलडई नाभाकयण बै सकेका 
विद्यारमको हकभा मो कामाादेि जायी बएऩलछको दोश्रो िैशऺक ित्रको सरुु 
देशखनै राग ुहनुे गयी उऩमकु्र्त व्मिस्था ऩारना गना िा ऩनु् नाभाकयण  गनुा ऩने 
छ , 

(३) प्राविलधक शिऺा सञ्चारन गना अनभुलत ऩाएको साभदुावमक विद्यारमरे आफ्नो 
विद्यारमको नाभको ऩछालड कोिकभा प्राविलधक शिऺा सञ्चारन गना अनभुलत प्राप्त 
विद्यारम बनी थऩ गना सक्नेछ । 

(४) नमाॉ खोलरने विद्यारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गना चाहने व्मशिरे 
देहाम फभोशजभको यकभभा नघट्ने गय नगयऩालरकारे तोवकददएको यकभ 
फयाियको नगद , घय िा जग्गा विद्यारमको नाभाकयण गने प्रमोजनको रालग बनी 
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एकभिु विद्यारमराई सहमोग गयेभा सो विद्यारमको नाभाकयण त्मस्तो सहमोग 
गने व्मशिको नाभफाट सञ्चारन गना सवकनेछ  ्

(क)  भाध्मलभक विद्यारमको रालग ऩचास राख रूऩैमाॉ िा सो भूल्म फयाफयको 
घय िा जग्गा,   
(ख)  आधायबतू विद्यारमका रालग ऩैंतीस राख रूऩैमाॉ िा सो भूल्म फयाफयको 
घय िा जग्गा,   
(५) फूॉदा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन मस नगयऩालरका ऺेत्र 
लबत्रका विद्यारमको हकभा ऩच्चीस प्रलतित थऩ यकभ िा सो फयाफयको घय िा 
विद्यारमको कम्ऩाउण्डसॉग जोलडएको जग्गा विद्यारमराई सहमोग गयेभा त्मस्तो 
सहमोग गने व्मशिको नाभफाट विद्यारमको नाभाकयण गना सवकनेछ । 

(६) ऩवहल्मै नाभाकयण बईसकेको विद्यारमको नाभसॉग जोडेय विद्यारमको 
नाभाकयण गना चाहने व्मशिरे फूॉदा (३) िा (४) फभोशजभको यकभ िा सो 
फयाफयको घय िा जग्गा विद्यारमराई सहमोग गयी ऩवहरेको नाभ ऩछालड आपूरे 
प्रस्ताि गयेको नाभ जोड्न सक्नेछ । 

 (७) एउटै ऩरयिाय िा छुट्टाछुटै्ट ऩरयिायका एकबन्दा फढी व्मशिरे फूॉदा (३) िा 
(४) फभोशजभको यकभ िा घय िा जग्गा विद्यारमराई प्रदान गयेभा त्मस्ता 
व्मशिहरूको लनणामफाट फढीभा दईुजनासम्भको नाभफाट विद्यारमको नाभाकयण 
गना य अन्म व्मशिको नाभ विद्यारमभा देशखने गयी याख्न सवकनेछ ।  
 (८) फूॉदा (३) , (४) य (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कुनै व्मशि , 

स्भायक िा ऐलतहालसक चीजिस्तकुो नाभफाट विद्यारमको नाभाकयण बएको 
विद्यारमराई कसैरे जलतसकैु यकभ िा घय िा जग्गा सहमोग गये ऩलन त्मस्तो 
विद्यारमको नाभाकयण ऩरयितान गरयने छैन । तय त्मस्तो विद्यारमराई कुनै 
व्मशिरे कऺा कोठा थऩ गना , ऩसु्तकारम बिन िा छात्रािास लनभााण गना यकभ 
सहमोग गयेभा त्मस्तो कोठा िा बिनभा सो यकभ प्रदान गने व्मशिको नाभफाट 
नाभाकयण गना सवकनेछ ।  
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(९) मस कामाादेि फभोशजभ विद्यारमको नाभाकयण नगयसबारे गनेछ ।  
 

७२.याविम गान गाउन ुऩने् विद्यारम खरेुको प्रत्मेक ददनको प्रायम्ब य विलबन्न 
सभायोहभा याविम गान गाउन ुऩनेछ।  

७३.झण्डोिोरन गनुा ऩने् विद्यारमभा भनाइने प्रत्मेक सभायोहको प्रायम्बभा याविम 
झण्डोिोरन गनुा ऩनेछ ।  

 

७४. विद्याथॉको ऩोिाक् विद्यारमरे विद्याथॉको रालग एकै वकलसभको , कभ 
खशचारो, साधायण, याविमता झल्काउने य हािाऩानी सहुाउॉदो ऩोिाक तोक्न सक्नेछ 
। विद्यारमरे ऩोिाक खरयद गने स्थान िा ऩसर तोक्न ऩाउने छैन । 

 
 

ऩरयच्छेद–१३ 

विद्यारमको सम्ऩशि सॊयऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

७५.विद्यारमको सम्ऩशिको सयुऺा् (१) विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशिको 
सयुऺा गने प्रभखु दावमत्ि व्मिस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकको हनुेछ ।  
(२) साभदुावमक विद्यारमको नाभभा यहेको फूॉदा १ िभोशजभको सम्ऩशिको विियण 
शिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ य सो को रगत सॊकरन तथा अध्मािलधक गने 
शजम्भेिायी शिऺा िाखाको यहनेछ । 

(३) साभदुावमक विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशिको अध्माविधक विियण शिऺा 
िाखारे िावषाक रुऩभा सािाजलनक गनेछ । 

 

७६.विद्यारम सम्ऩशि सॊयऺण सम्िन्धभा शिऺा सलभलतको काभ , कताव्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्
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(क)विद्यारमको नाभभा प्राप्त बई दताा हनु फाॉकी यहेको जग्गा दताा गने व्मिस्था 
लभराउन े

(ख)विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशिराई अलधकतभ पाइदा हनुे काभभा प्रमोग 
गना व्मिस्थाऩन सलभलतराई लनदेिन ददन,े  

(गविद्यारमको नाभभा यहेको जग्गाको आम्दानी असूर उऩय गने व्मिस्था 
लभराउन,े  

(घ)विद्यारमको सम्ऩशि कसैफाट हानी –नोक्सानी हनु गएभा सो बयाउने व्मिस्था 
गने,  

(ङ)विद्यारमको विकास गने काभभा फाहेक विद्यारमको नाभभा दताा बएका जग्गा 
िा अन्म सम्ऩशि फेचविखन िा स्िालभत्ि हस्तान्तयण गना नददन,े   

(च)विद्यारमको जग्गा सॊयऺण गना व्मिस्थाऩन सलभलत तथा प्रधानाध्माऩकराई 
सहमोग गने ।  

 

७७.विद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री गना िा लधतो याख्न नहनुे् (१) विद्यारमको 
नाभको जग्गा लफक्री िा लधतो याख्न ऩाइने छैन ।  

७८.विद्यारमको नाभको जग्गा सट्टाऩट्टा गना नहनुे् (१) विद्यारमको नाभभा यहेको 
जग्गा सट्टाऩट्टा गना ऩाइने छैन ।  

७९. विद्यारमको नाभभा सम्ऩशि याख्न ुऩने्(१) साभदुावमक विद्यारम य िैशऺक 
गठुीको रूऩभा सञ्चालरत विद्यारमरे विद्यारमको अचर सम्ऩशि विद्यारमको नाभभा 
यशजिेिन ऩारयत गनुा ऩनेछ । 

(२) कम्ऩनीको रूऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमरे विद्यारमको अचर सम्ऩशि 
कम्ऩनीको स्िालभत्िभा याख्न ुऩनेछ । 

  

८०. लनजी िैशऺक गठुी अन्तगात गरयएको रगानी हस्तान्तयण गने सम्फन्धी 
व्मिस्था् लनजी िैशऺक गठुी िा त्मस्ता गठुीका सञ्चारकरे आफ्नो रगानीको ऩूयै 
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िा आॊशिक वहस्सा विद्यारम सञ्चारनभा िाधा नऩने गयी आफ्नो उियालधकायीको 
रुऩभा लनमिु गयेको गदुठमायराई प्रचलरत कानून फभोशजभ हस्तान्तयण गना 
सक्नेछ ।   

८१.लभनाहा ददन सक्ने् प्राकृलतक विऩद् िा काि ुफावहयको ऩरयशस्थलतरे गदाा 
साभदुावमक विद्यारमको सम्ऩशि हानी नोक्सानी हनु गएको प्रभाशणत हनु आएभा 
िीस हजाय रूऩैमाॉसम्भको बए प्रधानाध्माऩकको लसपारयसभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे , 

ऩचास हजाय रूऩैमाॉसम्भको बए व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा कामाकायी 
अलधकृतरे, एक राख रूऩैमाॉसम्भको बए प्रभखुरे लभनाहा ददन सक्नेछ । सोबन्दा 
फढी यकभ लभनाहा ददन ुऩयेभा नगय कामाऩालरकाको लसपारयसभा नगयसबारे 
लभनाहा ददन सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद १४ 

विद्यारमराई ददइने अनदुान तथा अन्म व्मिस्था 
 

८२.विद्यारमराई अनदुान ददने् (१) साभदुावमक विद्यारमराई नेऩार सयकाय िा 
प्रदेि सयकाय िा  नगयऩालरकाफाट विद्यारमको रागी प्राप्त यकभ नगय 
कामाऩालरकारे िावषाक कामाक्रभभा स्िीकृत गयाई विद्यारम सॊशचत कोषभा ऩठाउने 
व्मिस्था लभराउने छ । 

(२) विद्यारमको आन्तरयक आम सभेतराई अध्ममन गयी विद्यारमराई देहामका 
आधायभा अनदुान फाॉडपाॉट गरयने छ . 
(क) विद्यारमको विद्याथॉ सॊख्मा, 
(ख) विद्यारमको शिऺक सॊख्मा, 
(ग) विद्यारमको ऩयीऺाको ऩरयणाभ,  

(घ) विद्यारमको आलथाक अिस्था ।  

ङ) विद्यारमरे ऩयुा गनुा ऩने न्मनुतभ ऩूिााधायहरु  
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(३) अनभुलत प्राप्त साभदुावमक विद्यारमरे दयफन्दी प्राप्त नगने िताभा य स्िीकृत 
प्राप्त साभदुावमक विद्यारमरे आपूराई प्राप्त सफै शिऺक दयफन्दी शिऺा िाखाभा 
वपताा गयी शिऺक रगामत विद्यारम व्मिस्थाऩनका सम्ऩूणा ऩऺहरु आपैरे गने 
गयी विद्यारमराई प्राप्त हनुे अनदुान एकभिु लरन चाहेभा तोवकएको िता लबत्र 
विद्यारम सञ्चारन गने गयी एकभिु अनदुान ऩाउन सवकने व्मिस्था गना सवकनेछ 
। 

(५) विद्यारमको ऩूिााधाय विकास गने प्रमोजनका रालग नगय कामाऩालरकारे िता 
तोकी सािाजलनक िैशऺक गठुी अन्तगात सञ्चालरत विद्यारमराई सभेत अनदुान ददन 
सक्नेछ । 

८३. सम्फशन्धत काभभा खचा गनुा ऩने् विद्यारमराई प्राप्त यकभ जनु काभको 
रालग खचा गना लनकासा बएको हो सोही काभभा भात्र खचा गनुा ऩनेछ । खचा हनु 
नसकेको यकभको फायेभा शिऺा िाखाराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

८४.स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मिस्था गनुा ऩने् (१) विद्यारमरे विद्यारमको 
बिन, पलनाचय य अन्म कामाको रालग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको व्मिस्था 
गनुा ऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ स्थानीम स्रोतफाट बिन लनभााणको रालग यकभ नऩगु्ने 
बएभा नगय कामाऩालरकारे जनसहमोगराई प्रोत्साहन गने गयी साभदुावमक 
विद्यारमराई आिश्मक यकभ अनदुान ददन सक्नेछ ।  
(३)सॊस्थागत विद्यारमरे फूॉदा(१) फभोशजभको कामाको रालग विद्याथॉफाट 
सहमोगको नाभभा िलु्क उठाउन ऩाउने छैन। 

 

ऩरयच्छेद–१५ 

विद्यारमको फजेट, आम व्ममको रेखा तथा अन्म व्मिस्था 
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८५.विद्यारम सॊचारन सॊशचत कोषको सञ्चारन्(१) प्रत्मेक विद्यारमभा 
विद्यारमको सम्ऩूणा आम्दानीहरु जम्भा गने गयी एक विद्यारम सॊचारन कोष 
यहनेछ । 

(२) विद्यारमरे सॊचारन कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणाम 
फभोशजभ खचा गनुा ऩनेछ ।  

(३) विद्यारम सॊचारन कोषको सञ्चारन व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ िा सोही 
सलभलतरे तोकेको व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म य प्रधानाध्माऩकको सॊमिु 
दस्तखतफाट हनुेछ ।  

(४) फूॉदा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन भाध्मलभक विद्यारम 
सॊचारन कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखासम्फन्धी काभ गने शिऺक िा 
कभाचायीको सॊमिु दस्तखतफाट  गरयनेछ ।    

(५) विद्यारम सॊचारन कोषको वहसाफ –वकताफ रेखा याख्ने , फेरुज ुपछामौट गने 
काभ प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्धी काभ गने कभाचायीको हनुेछ ।  
(६) विद्यारमको कामा सञ्चारनको रालग विद्यारम सॊचारन कोषको यकभ शिऺा 
िाखारे तोवकददएको नशजकैको कुनै फैंकभा खाता खोरी जम्भा गनुा ऩनेछ ।  
(७) विद्यारमको सम्ऩूणा खचा विद्यारम सॊचारन कोषभा जम्भा बएको यकभफाट 
व्महोरयनेछ ।  

 

८६.फजेट तमाय गने् (१) कामाादेि ८३ भा जेसकैु रेशखए ऩलन प्रधानाध्माऩकरे 
प्रत्मेक िषाको अन्तभा आगाभी िषाको फजेट तमाय गयी व्मिस्थाऩन सलभलतफाट 
स्िीकृत गयाई त्मसको एकप्रलत शिऺािाखाभा सभमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

८७.विद्यारमको आम व्ममको रेखा् (१) विद्यारमको आम व्ममको रेखा याख्न ु
ऩनेछ ।  



भाग २     खण्डः१        सङ्ख्ाः०५    लिलतः २०७६/१२/२८ 

विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि,२०७४                                       69 

 

 (२) विद्यारमको आम व्ममको रेखा , फीर, बयऩाई रगामत आिश्मक कागजात 
याख्न ेकाभ विद्यारमको रेखा सम्फन्धी काभ गने शिऺक िा कभाचायीको हनुेछ ।  
 (३) फूॉदा (२) फभोशजभ कागज प्रभाशणत गयाई याख्ने , याख्न रगाउने शजम्भेिायी 
प्रधानाध्माऩकको हनुेछ ।  

(४) फूॉदा (१) फभोशजभको आम व्ममको रेखा याख्दा विद्यारमको काभ 
कायफाहीको िास्तविक शस्थलत थाहा हनुे गयी भारसाभानहरूको खरयद लफक्री य 
विद्यारमको नगदी, शजन्सी, जामजेथा दावमत्ि आददको विस्ततृ विियण स्ऩि रूऩरे 
खोरेको हनु ुऩनेछ ।  

(५) विद्यारमको नगदी , शजन्सी, जामजेथाभा कुनै वकलसभको वहनालभना , हानी–
नोक्सानी िा राऩयफाही हनु नऩाउने गयी सयुशऺत याख्न ेय सोको रगत याख्न ेतथा 
याख्न रगाउने दावमत्ि प्रधानाध्माऩकको हनुेछ ।  
(६) प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्धी काभ गना शजम्भेिायी तोवकएको शिऺक िा 
कभाचायीरे विद्यारमको आम व्ममको प्रलतिेदन शिऺा िाखारे तोकेको अिलध लबत्र 
भालसक िा तै्रभालसक रूऩभा सो िाखाभा ऩठाउन ु ऩनेछ ।  
८८.रेखा ऩयीऺण गयाउने्  (१) व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य 
प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक िषा नगय कामाऩालरकाको कामाारमफाट लनमिु दताािारा 
रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) रेखा ऩयीऺणको लसरलसराभा प्रधानाध्माऩकरे विद्यारमको आम व्ममको 
फहीखाता रेखा ऩयीऺकरे भागेको फखत जाॉच्न ददनऩुनेछ य लनजरे कैवपमत 
तरफ गयेको कुयाको मथाथा जिाप सभेत सयोकायिाराराई ददन ुऩनेछ ।  
(३) विद्यारमको आम व्ममको रेखा नगय कामाऩालरका कामाारमफाट खटाइएको 
कभाचायीरे जनुसकैु फखत जाॉचफझु गना सक्नेछ । मसयी जाॉचफझु गदाा खटी 
आएको कभाचायीरे भाग गयेको विियण देखाउन ुप्रधानाध्माऩक, रेखाको शजम्भेिायी 
प्राप्त शिऺक िा कभाचायीको कताव्म हनुेछ ।  
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(४) मस कामाादेि फभोशजभ रेखाऩयीऺकरे विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गने 
लसरलसराभा अन्म कुयाका अलतरयि विद्यारमको आम्दानी य खचाका फायेभा 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायीहरुसॉग छरपर गयी आफ्नो प्रलतिेदन 
तमाय गनुा ऩनेछ ।  

(५) मस कामाादेि फभोशजभ विद्यारमसॉग स्िाथा यहेको व्मशिरे िा विद्यारम 
व्मिस्थाऩनका अध्मऺ , सदस्म तथा प्रधानाध्माऩकको नशजकको नातेदायरे 
विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गना ऩाउने छैन ।  
 

 ८९. प्रलतिेदन ऩेि गनुा ऩने्रेखाऩयीऺकरे विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गयी 
सकेऩलछ देहामका कुयाहरू खरुाई सो सम्फन्धी प्रलतिेदन तमाय गयी व्मिस्थाऩन 
सलभलत य शिऺा िाखाभा एक–एक प्रलत ऩठाउन ुऩनेछ्–  

(क) सोलधएका य कैवपमत तरफ बएका कुयाको जिाप मथािीघ्र बए नबएको,  
(ख) ऩेि बएको आम व्ममको वहसाफ यीतऩूिाक बए नबएको,  
(ग) आम व्ममको से्रस्ता कानून फभोशजभ याखे नयाखेको,  
(घ) विद्यारमको आम व्ममको रेखा मथाथा रूऩभा देशखने गयी िासरात दरुुस्त 
बए नबएको,  
(ङ) कुनै शिऺक िा कभाचायीरे कानून विऩयीत काभकाज िा फेवहसाफ गये 
नगयेको,  
(च) विद्यारमको कायोफाय सन्तोषप्रद बए नबएको,  
(छ) विद्यारमराई जनु काभका रालग लनकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा खचा 
रेखे नरेखेको, 
(ज) विद्यारमको सम्ऩशि दरुुऩमोग गये, नगयेको  

(झ) रेखा ऩयीऺकरे भनालसि य आिश्मक सम्झेको अन्म कुया । 

९०.विद्यारमको काभको साभाशजक ऩयीऺण गने् साभदुावमक विद्यारमरे आफ्नो 
काभको साभाशजक ऩयीऺण गनाऩनेछ। 
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९१.फयफझुायथ गने् (१) विद्यारमको नगदी , शजन्सी भारसाभानको रगत , से्रस्ता 
याख्न ेशजम्भा लरएको शिऺक िा कभाचायी सरुिा िा अन्म कायणफाट विद्यारम 
छोडी जाने बएभा आफ्नो शजम्भा यहेको नगदी , शजन्सी भारसाभानको फयफझुायथ 
साभान्मतमा २१ ददनलबत्र विद्यारमभा गनुा ऩनेछ । 

(२) फूॉदा (१) फभोशजभ फयफझुायथ नगने शिऺक तथा कभाचायीराई फयफझुायथ 
नगयेसम्भ सरुिा बएको विद्यारमभा जान यभानाऩत्र ददइने छैन । साथै लनजरे 
कुनै यकभ िा भारसभान वहनालभना गयेको यहेछ बने सो फाऩतको यकभ लनजरे 
ऩाउने जनुसकैु यकभफाट असूर उऩय िा सोधबनाा गरयनेछ । 

 

९२. शिऺक तथा कभाचायीको तरफ , बिा य अन्म सवुिधा सॊघीम कानून अनसुाय 
हनुेछ । 

९३. शिऺक तथा कभाचायीका लनिृत्रीबयण, उऩदान, उऩचाय खचा य अन्म व्मिस्था 
सॊघीम कानून अनसुाय हनुेछ । 

९४. शिऺक तथा कभाचायीका अिकास सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम कानून अनसुाय 
हनुेछ । 

९५. शिऺक तथा कभाचायीकासजाम सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम कानूनरे तोकेको 
भाऩदण्ड अनसुाय हनुेछ । 

९६. विद्यारमको िगॉकयण सॊघीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय  हनुेछ । 

९७. विद्यारम िलु्क सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम कानूनरे फनाएको भाऩदण्ड 
अनसुाय हनुेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद– १६ 

विविध 
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९८. शिऺक तथा शिऺा ऺेत्रसम्िि जनिशिको तालरभ् १) तालरभ तथा 
प्रशिऺण सम्फन्धी व्मिस्था सॊघ य प्रदेिरे व्मिस्था गये अनरुुऩ हनुेछ । 

तय मस कामाादेिरे नगयऩालरकाका शिऺकराई स्िीकृत िावषाक कामाक्रभ 
िभोशजभ तालरभ ददन िाधा ऩने छैन । 

९९.अलतरयि वक्रमाकराऩ सम्फन्धी व्मिस्था् १) विद्यारमहरुरे शिऺा सलभलतरे 
लनधाायण गयेको भाऩदण्ड िभोशजभ अलतरयि वक्रमाकराऩ  सॊचारन गनुाऩनेछ । 

२)  नगय कामाऩालरकारे िावषाक कामाक्रभभा सभािेि गयी  अन्तय विद्यारम 
प्रलतस्ऩधाात्भक  अलतरयि वक्रमाकराऩ सचारन गनुा ऩनेछ । 

३) अन्तय विद्यारम प्रलतस्ऩधाात्भक  अलतरयि वक्रमाकराऩ सॊचारन सम्िशन्ध थऩ 
व्मिस्था कामाऩालरकारे लनधाायण गये िभोशजभ हनुेछ । 

४) विद्यारमरे फूॉदा (१ य २) फभोशजभ अलतरयि वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाा 
देहाम फभोशजभका प्रलतमोलगताभा विद्याथॉहरूराई बाग लरन रगाउन ुऩनेछ – 

(क) शचत्रकरा, भूलताकरा य हस्तकरा प्रलतमोलगता,  
(ख) फाद्यफादन तथा सॊलगत प्रलतमोलगता, 
(ग) नतृ्म प्रलतमोलगता , 

(घ) नाटक प्रलतमोलगता, 
(ङ) ििृत्ि करा प्रलतमोलगता, 
(च) हाशजयी जिाप प्रलतमोलगता, 
(छ) वहज्जे प्रलतमोलगता, 
(ज) खेरकुद प्रलतमोलगता, 
(झ) सावहशत्मक गलतविलध, कथा, कविता य लनिन्ध प्रलतमोलगता, 
(ञ) पूरफायी य कृवष सम्फन्धी प्रलतमोलगता,  
(ट) सजृनात्भक तथा अन्िेषणात्भक य विऻानका प्रमोगात्भक प्रलतमोलगता 
(ट) अन्म प्रलतमोलगता, 
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(५) विद्यारमरे प्रत्मेक िकु्रफायको दैलनक ऩठनऩाठनको कामा सभाप्त बएऩलछ 
विद्याथॉराई अलतरयि वक्रमाकराऩको कामाक्रभभा सहबागी गयाउन ुऩनेछ । 

१००. विद्यारम शिऺा सेिाको गठन , तह, शे्रणी विबाजन य दयिन्दी सम्िन्धी 
व्मिस्था  ् (१) मस सम्िन्धभा सॊघ तथा प्रदेिको कानून िा लनमभसॉग 
तादात्म्मता कामभ हनुे गयी कामाऩालरकारे कामाविलध िनाई नगय सबािाट 
स्िीकृत गयाए िभोशजभ हनुेछ । 

१०१. शजम्भेिाय यहने् (१) प्रधानाध्माऩक स्थालनम तह , अलबबािक एिॊ 
विद्याथॉप्रलत शजम्भेिाय हनुेछ , मसका रालग उनरे अलबबािक एिॊ विद्याथॉको 
विचाय सिेऺण गनेछन ।  

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तरयम शिऺाको रालग विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभती य प्रधानाध्माऩकरे शिऺा सलभलतसॉग कामासम्ऩादन कयाय 
गनुाऩनेछ । 

३) शिऺक एिॊ कभाचायी  प्रधानाध्माऩकप्रलत शजम्भेिाय हनुेछन । लनजहरुरे 
गणुस्तयीम शिऺाका रालग िा नगयकामाऩालरका , शिऺा सलभलत य शिऺा अलधकृतरे 
प्रचलरत कानून फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गनुा ऩनेछ ।  अऩेशऺत िैशऺक 
उऩरशव्धका रालग शिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩकसॉग कामा सम्ऩादन कयाय गनुाऩनेछ 
। 

४). शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गना नगय कामाऩालरकारे प्रत्मेक 
विद्यारमका रालग लनशित बौगोलरक ऺेत्रराई सेिा ऺेत्रको रुऩभा तोवकददन 
सक्नेछ । त्मस्तो बौगोलरक ऺेत्र लबत्रका टुहयुा , अरऩत्र ऩयेका य फेसहाया तथा 
अलतविऩन्नताभा ऩयी विद्यारम जान नसकेका िा विद्यारम छोडेका फारिालरकाराई 
छात्रफशृि िा वििेष व्मिस्था गयी िा लनजका अलबबािक िा सॊयऺकराई सघाई 
िारिालरकाराई  विद्यारमभा ल्माउन ुनगयऩालरका, विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य 
प्रधानाध्माऩकको शजम्भेिायी हनुेछ ।  
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 विद्यालथाराई अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्ध हालसर हनुे गयी लसकाउने य वटकाउने  
दावमत्ि प्रधानाध्माऩक य शिऺकहरुको हनुेछ । 

५) कुनै अलबबािक िा सॊयऺकरे विद्यारम जाने उभेयका िारफालरकाराई 
विद्यारम ऩठाउन अटेय गयेभा लनजराई नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेिा 
सवुिधाहरुफाट फशन्चत गना सवकनेछ । 

१०२. सॊयऺकको बलूभका् िडाअध्मऺरे आफ्नो िडा लबत्रका विद्यारमको 
गणुस्तयीम शिऺाका रालग प्रभखु सॊयऺकको रुऩभा कामा गनुा गयाउनऩुनेछ । 

१०३. स्थानीम तहका लनिााशचत ऩदालधकायीहरुरे ऩारना गनुाऩने 
आचायसॊवहता्स्थानीम तहका लनिााशचत ऩदालधकायीहरुरे देहामफभोशजभको 
आचायसॊवहता ऩारना गनुाऩनेछ 

क)सॊस्थागत लफद्यारम िा लनजी अन्म कुनै प्रकायका िैशऺक सॊघ सॊस्था 
सञ्चारनभा सॊरग्नता हनु नहनुे तय प्राशऻक वक्रमाकराऩभा बाग लरन फन्देज 
नयहने, 
ख) धभा, सम्प्रदाम, जनजालत, लरङ्ग, बाषा, िगा, ऺेत्र िा सम्प्रदामको आधायभा घृणा िा 
दे्वष उत्ऩन्न हनुे कुनै वक्रमाकराऩभा बाग लरन फन्देज यहन,े 

ग)याजनीलतक ऩाटॊ िा अन्म कुनै दरगत सभूहको स्िाथाभा लफद्याथॉ य िैशऺक  
सॊयचनाको प्रमोगराई लनषेलधत गनुाऩने , 

घ) विद्यारमको सभग्र िैशऺक गणुस्तयको अलबिृविभा ध्मान ददनऩुने . 
ङ) जनप्रलतलनलध सभाजकै योर भोडेर हनुे हुॉदा सािाजलनक ठाउॉहरु तथा विद्यारम 
िा िैशऺक सॊस्थाभा उऩशस्थत यहॉदा नकयात्भक सन्देि प्रिाह हनुे कुनै 
वक्रमाकराऩ नगना सजग यहन ुऩने । 

 

१०४. शिऺक तथा कभाचायीरे ऩारन गनुा ऩने आचाय सॊवहता् शिऺक तथा 
कभाचायीरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारन गनुा ऩनेछ  
(क)आपुराई खटाएको ठाउॉभा गई तोवकएको काभ गनुा ऩने,   
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(ख)लनधाारयत सभमभा लनमलभत रुऩरे विद्यारमभा आए गएको सभम जनाई हाशजय 
हनु ुऩने य ऩवहरे लफदाको अनभुलत नलरई विद्यारमभा अनऩुशस्थत हनु ुनहनु,े  

(ग)आफ्नो सेिा सम्फन्धी कुयाभा भतरि साध्म गने भनसामरे कसैभालथ ऩलन कुनै 
याजनैलतक िा अिा्छनीम प्रबाि ऩाना िा प्रबाि ऩाने प्रमत्न गना नहनु,े  

(घ)नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩरयक सम्फन्धभा िा कुनै विदेिी 
यािसॉगको सम्फन्धभा खरर ऩना सक्ने गयी आफ्नो िास्तविक िा काल्ऩलनक 
नाभफाट िा फेनाभी कुनै रेख प्रकाशित गना िा प्रसेराई कुनै खफय ददन िा येलडमो 
िा टेलरलबजन आदद जस्ता सचुना भाध्मभद्वाया बाषण प्रसारयत गना िा कुनै 
सािाजलनक बाषण ददन िा ििव्म प्रकाशित गना नहनु,े  

(ङ)विद्याथॉराई मोग्म नागरयक फनाउने उद्देश्म लरई अध्ममन य अध्माऩनराई 
आफ्नो भखु्म रक्ष्म सम्झन ुऩने,  

(च)आऻाकारयता, अनिुासन, सद्भािना, सहमोग, सदाचाय, सहानबुलूत, धैमा य 
सच्चरयत्रताराई प्रोत्साहन ददन ुऩने,  

(छ)कुनैबाषा, सम्प्रदाम तथा धभा वियोधी बािना शिऺक तथा विद्याथॉ िगाभा 
पैराउन नहनु,े  

(ज)साभदुावमक विद्यारमका शिऺकरे व्मिस्थाऩन सलभलत य सम्फन्धीत स्थानीम 
तहको स्िीकृलत नलरई आपू िहार यहेको विद्यारम फावहय काभ गना नहनु,े  

(झ) विद्यारम िा िैशऺक सॊस्थाको भाध्मभद्वाया याविम बािना जागतृ गयी देिभा 
बािनात्भक एकता ल्माउन काभ गनुा ऩने,  

(ञ) नेऩार यािको सािाबौभसिा य अखण्डताभा आॉच आउने गयी देिको िाशन्त , 

सयुऺा, िैदेशिक सम्फन्ध य सािाजलनक भमाादा तथा अदारतको अिहेरना हनुे िा 
कुनैऩलन कामाारम िा अलधकृतको कानूनद्वाया लनधाारयत कताव्म ऩूया गनाभा फाधा 
वियोध हनुे गयी प्रदिान, हड्तार, थनुछेक तथा घेयाउ गना नहनुे । 

(ट)विद्याथॉराई िायीरयक िा भानलसक मातना ददन नहनु,े .  
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(२) फूॉदा (१) फभोशजभको आचाय सॊवहताको ऩारन बए नबएको अलबरेख 
शिऺकहरुको हकभा प्रधानाध्माऩकरे य प्रधानाध्माऩकको हकभा व्मिस्थाऩन 
सलभलतरे याख्न ुऩनेछ य आचाय सॊवहता ऩारन नबएको बए त्मसको विियण 
सम्फशन्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

१०५.विद्याथॉरे ऩारन गनुा ऩने आचाय सॊवहता् विद्याथॉहरुरे देहाम फभोशजभको 
आचाय सॊवहता ऩारन गनुा ऩनेछ  ्–  

(क)  शिऺकको आऻाऩारन य आदय गनुा ऩने,  

(ख)  विद्यारमभा िा फावहय जहाॉसकैु अनिुासनभा यहन ुऩने,  

(ग)  याविमता , बाषा य सॊस्कृलतको उत्थानको लनलभि सॊधै प्रमत्निीर यहन ुऩने,  

(घ)  विद्यारमरे आमोजना गयेको कामाक्रभभा सवक्रम रुऩभा बाग लरन ुऩने ,  

(ङ)  सफैसॉग शिि व्मिहाय गनुा ऩने ,  

(च) व्मिस्थाऩन सलभलतरे लनधाायण गयेका अन्म आचाय सॊवहता ऩारना गनुा ऩने , 

१०६. विद्यारमभा यहने दयिन्दी् विद्यारमभा यहने न्मूनतभ दयिन्दी अनसूुशच 
१२ भा उररेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

                                             
                                              

ऩरयच्छेद १७ 

फचाउ तथा जायी लभलत 

 

१०७.मस कामाादेिभा रेशखए जलत मसै फभोशजभ य मसभा नरेशखएका अन्म 
व्मिस्था प्रचलरत काननु फभोजभ हनुेछ । 

१०८.मस अशघ गठन बएका विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबािक 
सॊघ मसै कामाादेि फभोशजभ गठन बएको भालनने छ । 

१०९.मो कामाादेि विक्रभ सम्ित ्२०७४ सार भाघ भवहना २७ गते िलनफाय 
जायी गरयएको छ । 
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अनसूुची–१ 

( कामाादेि ३ सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग ददइने लनिेदन 

श्री शिऺा अलधकृत ज्मू, 

कनकाई नगय कामाऩालरकाको कामाारम  

कनकाई नगयऩालरका,झाऩा । 

विषम: विद्यारम खोल्ने अनभुलत सम्फन्धभा । 

भहोदम, 

 िैशऺक सत्र ..................... देशख ...................... तहको विद्यारम खोल्न 
चाहेकोरे अनभुलतको रालग देहामका विियणहरु खरुाई मो लनिेदन गयेको छु । 

(क) प्रस्तावित विद्यारमको  

 १. नाभ  ्

 २. ठेगाना् कनकाई नगयऩालरका, िडा नॊ....... टोर....................... 
  पोन् ................... फ्माक्स नॊ. .................................. 
 ३. वकलसभ  ्

 (१) साभदुावमक   (२) सॊस्थागत    (अ) लनजी िैशऺक गठुी     (आ) 
सािाजलनक िैशऺक गठुी 
 ४. अनभुलत लरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा ्
 ५. बविष्मभा सञ्चारन गना चाहेको तह य कऺा ्
(ख) प्रस्तावित विद्यारमको रालग ऩूया गरयएको बौलतक ऩूिााधाय  

 १.  बिनको्  

  (१) सॊख्मा्  (२) कच्ची िा ऩक्की िा अधा ऩक्की  

  (३) आफ्नै िा फहारभा िा सािाजलनक   
 २. कोठाको विियण  ्
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कोठाको सॊख्मा.......... रम्िाई........ चौडाई........ उचाई...... झ्मार ढोकाको 
अिस्था..........  प्रकाि ििीको अिस्था.......... प्रमोजनको अिस्था................
 कैवपमत.....................  

          

 ३. पलनाचयको सॊख्मा  ्
  (१) डेस्क..........  (२) फेञ्च........  (३) टेफर.......  (४) 
दयाज........(५) भेच.......  (६) अन्म...........  

 ४. खेरकूद भैदानको अिस्था य जग्गा् (योऩनी िा विगाहाभा)................. 
 ५. िौचारमको सॊख्मा  ्    (१) छात्ररे प्रमोग गने .....    (२) छात्रारे 
प्रमोग गने ....... 
 ६. खानेऩानीको अिस्था्.................................... 
 ७. ऩसु्तकारमको अिस्था तथा ऩसु्तकको सॊख्मा् ........................ 
 ८. प्रमोगिारा्...........................        साभग्री् 
........................ 
 ९.  सिायी साधनको विियण्..................................  

 १०.  िैशऺक साभग्रीको विियण्...................................... 
(ग) विद्याथॉ सॊख्मा् (प्रस्तावित)  

कऺा...............             

सॊख्मा................             

          

(घ) शिऺक सॊख्मा् (प्रस्तावित)....................  

(ङ) आलथाक विियण्  (प्रस्तावित)  

 १. अचर सम्ऩशि्........................... 
 २. चर सम्ऩशि्................. 
 ३. िावषाक आम्दानी्.......................... 
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 ४. आम्दानीको स्रोत् 
भालथ रेशखएका विियण हरु ठीक साॉचो छ , झटु्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा 
फझुाउॉरा । 

 लनिेदकको– 

 सही् 
 नाभ् 
 ठेगाना् 
 लभलत् 
सॊरग्न गनुा ऩने कागजातहरु  

(१)  गठुी अन्तगात विद्यारम सञ्चारन गने बए िैशऺक गठुीको विधानको 
प्रलतलरवऩ । 

(२) जग्गा िा बिन बाडाभा लरने बए कम्तीभा ऩाॉच िषासम्भको रालग घय िा 
जग्गाधनीरे फहारभा ददने सम्फन्धभा बएको कफलुरमतनाभा सम्फन्धी ऩत्र । 

(३) प्रस्तावित विद्यारमको ऺेत्रको िैशऺक नक्सा ।  

(४) सम्फशन्धत िडासलभलतको लसपारयस ।  
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अनसूुची–२ 

( कामाादेि ४ सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारम खोल्नको रालग चावहने ऩूिााधायहरु 

(क) कऺा कोठाहरू साभान्मतमा नौ वपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट 
फचाउ हनुे वकलसभको हनु ुऩने, 

(ख) कऺागत ऺेत्रपर आधायबतू विद्यारमको हकभा प्रलत विद्याथॉ १.०० िगा 
लभटय तथा भाध्मलभक विद्यारमको हकभा १.२० िगा लभटय बन्दा कभ हनु नहनु,े  

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हािाको प्रिाह , प्रकािको व्मिस्थाको साथै 
स्िस्थ हनु ुऩने,  

(घ) कऺा कोठाभा विद्याथॉ सॊख्माको आधायभा पलनाचयको व्मिस्था हनु ुऩने ,  

(ङ) मथेि स्िस्थकय खानेऩानीको प्रिन्ध गनुाऩने ,  

(च) प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र फाहेक अन्म विद्यारमभा छात्र छात्राको रालग 
अरग अरग िौचारमको  व्मिस्था हनुऩुने य प्रत्मेक थऩ ५० जना विद्याथॉको 
रालग एक कम्ऩाटाभेन्ट थऩ हनुऩुने,  

(छ) ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यसाभग्री, शिऺक लनदेशिका सवहतको १ विद्याथॉ फयाफय 
कम्तीभा २ प्रलतका दयरे ऩसु्तक उऩरब्ध बएको ऩसु्तकारम हनु ुऩने,  

(ज)  शिऺण वक्रमाकराऩको रालग आिश्मकीम िैशऺक साभग्रीहरू (जस्तै 
सेतोऩाटी,कारोऩाटी, नक्सा, ग्रोफ, गशणतीम साभग्री आदद) हनु ुऩने,  

(झ) सम्ऩूणा विद्याथॉहरू एकैसाथ उलबन सक्ने भैदान हनु ुऩने ,  

(ञ) प्रायशम्बक िार शिऺा केन्रभा घय फावहयका वक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गना 
ऩगु्ने य अन्म विद्यारमका रालग बलरफर खेल्न लभल्नेसम्भको खेर भैदानको 
व्मिस्था य खेर साभग्रीको व्मिस्था हनु ुऩने,  

(ट) ऩाठ्यक्रभ अनसुायको विऻान साभग्रीको व्मिस्था हनु ुऩने ,  



भाग २     खण्डः१        सङ्ख्ाः०५    लिलतः २०७६/१२/२८ 

विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि,२०७४                                       81 

 

(ठ) साभदुावमक विद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा साभान्मतमा कामाादेिभा उल्रेख 
बए फभोशजभ य सॊस्थागत विद्यारमभा साभान्मता प्रलतकऺा कम्तीभा फाईस जना 
देशख फढीभा चौिारीस जना सम्भ य औसतभा तेिीस जना विद्याथॉ हनु ुऩनेछ ।  
(ड) साभदुावमक विद्यारमभा कम्तीभा देहाम फभोशजभको शिऺकको व्मिस्था हनु ु
ऩने्– भाध्मलभक तहको ०–१० कऺाका रालग   – १४ जना  

भाध्मलभक तहको ०–१२ कऺाका रालग              – १६ जना  

आधायबतू तहको ०–८ कऺाका रालग                 – ९ जना  

आधायबतू तहको ०–५ कऺाको रालग      – ४ जना  

प्रायशम्बक फारलफकास केन्रको रालग       – २ जना  

तय सॊस्थागत विद्यारमभा कऺा शिऺक अनऩुात न्मूनतभ १:१.४ हनु ुऩनेछ ।  

(ढ) विद्यारमको स्थामी आम स्रोत हनु ुऩने ,  

(ण) विद्यारमभा प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मिस्था हनु ुऩने ,  

(त) आिासीम विद्यारमको रालग आिास बिन हनु ुऩने ,  

(थ) विद्यारमको हाता ऩखाार िा फायरे घेरयएको हनु ुऩने ,  

(द)बाडाको बिनभा विद्यारमको सञ्चारन गने बए कम्तीभा ऩाॉच िषा घय बाडा 
सम्फन्धी सम्झौता बएको हनु ुऩने । 

(ध) विद्यारमभा िारभैत्री अऩाङ्गता भैत्री तथा िाताियण भैत्री हनुऩुने ।  
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अनसूुची–३ 

( कामाादेि ५ को फूॉदा (१) य (३) सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारम सञ्चारन गना ददइने अनभुलत 

 

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

 

विद्यारम खोल्ने सम्फन्धभा लभलत............................भा प्राप्त लनिेदन उऩय 
कायफाही हुॉदा विद्यारम शिऺा सञ्चारन कामाादेि २०७४ ’को फूॉदा ४ फभोशजभको 
ऩूिााधाय ऩूया गयेको देशखएकोरे िैशऺक सत्र ................... देशख  तहको 
.............कऺासम्भको विद्यारम सञ्चारन गना मो अनभुलत ददइएकोछ ।   
 

कामाारमको छाऩ           

अनभुलत प्रदान गने अलधकायीको   

सही         

नाभ  

ऩद  

लभलत  
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अनसूुची –४ 

( कामाादेि ७ को फूॉदा (१) सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारमको स्िीकृलतको रालग ददइने लनिेदन 

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

विषम् विद्यारमको स्िीकृलत सम्फन्धभा । 

           स्थानीम  शिऺा सलभलतको लभलत .................. को लनणामानसुाय 
अनभुलत ऩाई खोलरएको मस विद्यारमको स्िीकृलत ऩाउन लनम्न विियणहरू खरुाई 
मो लनिेदन गयेको छु ।   

(क) विद्यारमको  

 १. नाभ  .......... 
२. ठेगाना: कनकाई नगयऩालरका, िडा नॊ. .....  टोर ........... पोन नॊ. ........ 
.... फ्माक्स नॊ. ...........  

३. अनभुलत प्राप्त गयेको तह य लभलत  

   आधायबतू तह   लभलत्...............  

   भाध्मलभक तह    लभलत ...........  

(ख) विद्यारमको बौलतक अिस्था  

  १. बिनको  

   (१) सॊख्मा           (२) कच्ची य ऩक्की य अधाऩक्की  

   (३) आफ्नै य फहारभा य सािाजलनक  

  २. कोठाको विियण  

३. पलनाचयको सॊख्मा  ्

(१)डेक्स    (२) फेञ्च     (३) टेफरु     (४) दयाज     (५) भेच   (६) 
अन्म  

४. खेरकुद भैदानको अिस्था य जग्गा (ि.भी.िा विगाहाभा)  
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  ५. िौचारमको सॊख्मा: भवहरा                          ऩरुुष  

६. खानेऩानीको अिस्था: 
७. ऩसु्तकारमको अिस्था: 
८. प्रमोगिाराको अिस्था  ्

९.सिायी साधनको विियण :                                             १०. िैशऺक साभाग्रीको 
विियण : 

(ग) विद्याथॉ सॊख्मा् (कऺागत रूऩभा)  

(घ) शिऺकको सॊख्मा                                                          (ङ) आलथाक शस्थलत् 
१. अचर सम्ऩशि  

२. चर सम्ऩशि  

३. िावषाक आम्दानी                                       ४. आम्दानीको स्रोत  

भालथ रेशखएको व्महोया ठीक य साॉचो छ , झठु्ठा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा 
फझुाउॉरा ।     

लनिेदकको–  

नाभ : 

सही्   

ठेगाना: 
लभलत                              विद्यारमको छाऩ  
 
 
  

  

आऻारे  
रुरप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
 


