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शिक्षा िाखा 

चन्द्राशगरर नगरपाशिका 
 

[चन्द्राशगरर नगरपाशिका  मस्यौदा शिक्षा शनयमाविी 

२०७४] 
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चन्द्राशगरर  नगरपाशिकाको lzIff lgodfjnL, @)&$  

नेपािको संशवधान २०७२ को धारा २२६ िे ददएको ऄशधकार प्रयोग गरी नेपािको सशंवधान, २०७२ को  ऄनुसचूी ८ 

क्रमसङ्ख्या ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा रहेको शिक्षा सम्वशन्द्ध काययक्षेत्रिाइ 

कायायन्द्वयन गनय चन्द्राशगरर नगरपाशिकाको नगर काययपाशिकािे चन्द्राशगरर नगरपाशिका शिक्षा शनoमाविी - 

२०७४ बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

सशंक्षप्त नाम र पररभाषा 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ  (१) यस शनयमाविीको नाम “चन्द्राशगरर नगरपाशिका शिक्षा शनयमाविी, २०७४” रहेको छ ।  

      (२) यो शनयमाविी चन्द्राशगरर नगरपाशिका क्षेत्रभर िागू हुनेछ । 

           (३) यो शनयमाविी तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनछे । 

२.   पररभाषा : शवषय वा प्रसङ्खगिे ऄको ऄथय निागेमा यस शनयमाविीमा– 

(क) “नगरपाशिका” भन्नािे नेपािको संशवधान बमोशजमगठन भएको चन्द्राशगरर नगरपाशिका सम्झन ु

पछय । 

(ख) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिाइ सम्झनु पछय ।  

(ग) “नगर शिक्षा ऄशधकृत” भन्नािे चन्द्राशगरर नगरपाशिकाको शिक्षा िाखा प्रमखु वा प्रमुखको 

कामकाज गनय तोदकएको कमयचारीिाइ सम्झन ुपछय ।  

(घ) “शिक्षा सशमशत” भन्नािे चन्द्राशगरर नगरकाययपाशिकाको कुनै सदस्यिे नतेृत्व गरेको नगर 

काययपाशिकािे गठन गरेको शनयम २४ cg';f/sf] शिक्षा ;DaGwL सशमशत सम्झनु पछय ।  

(ङ) ““काययपाशिका” भन्नािे नगरपाशिका, नगर काययपाशिकािाइ सम्झनु पछय । 

(च) “प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत” भन्नािे चन्द्राशगरर नगरपाशिकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतिाइ 

सम्झनु पछय । 

(छ) “मन्द्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा मन्द्त्रािय सम्झनु पछय ।  

(ज) “शनरीक्षक” भन्नािे शवद्यािय शनरीक्षण गनय तोदकएको शिक्षा सवेाको clws[t कमयचारीnfO{ सम्झन ु

पछय ।  

(झ) “पररवार” भन्नािे शिक्षक वा कमयचारीसँग एकासगोिमा बसे्न तथा शनज अफैं िे पािनपोषण गनुय 

पने पशत, पत्नी, छोरा, ऄशववाशहता छोरी, धमयपुत्र  ऄशववाशहता धमयपुत्री, बाबु, अमा वा सौतेनी 

अमा सम्झनु पछय र सो िब्दिे पुरुष शिक्षक वा कमयचारीको हकमा शनजको बाजे, बज्यै तथा मशहिा 

शिक्षक वा कमयचारीको हकमा शनजको सासू, ससुरािाइ समेत जनाईँछ । 

(ञ)  ”पाठ्यक्रम शवका; केन्द्र” भन्नािे सङ्खघीय ऐनबमोशजमपाठ्यक्रम शनमायणको िाशग शजम्मेवार 

शनकायिाइ सम्झनु पदयछ ।  

(ट) “परीक्षा सशमशत” भन्नािे शनयम ३४ बमोशजमगठन हुने परीक्षा सञ्चािन तथा समन्द्वय सशमशतिाइ 

सम्झनु पछय ।  

(ठ) “प्रधानाध्यापक” भन्नािे शनयम ५० बमोशजमशनयुक्त शवद्याियको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछय । 

(ड) “प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र” भन्नािे चार वषय ईमेर पूरा भइ पाचँ बषय ईमेर पूरा नगरेका 

बािबाशिकाको िाशग शनयम ३८ बमोशजमखोशिएको प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र, नसयरी, केजी र 

मन्द्टेश्वरी अदद सम्झन ुपछय ।  

(ढ)  “कोष” भन्नािे शनयम ८४ बमोशजमको शवद्यािय सञ्चािनsf nflu v8f ul/Psf] सशञ्चत कोषिाइ 

सम्झनु पछय ।  

(ण)  “प्रमुख” भन्नािे नगरपाशिकाको प्रमखुिाइ सम्झनु पछय ।  

(त)  “शिक्षा िाखा” भन्नािे  चन्द्राशगरर नगरपाशिका dftxtsf] शिक्षा हेन ेिाखािाइ सम्झन ुपछय । 

(थ) “व्यवस्थापन सशमशत” भन्नािे शनयम २६ बमोशजमगठन हुने शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत सम्झनु 

पछय ।  

(द)  “शिक्षक दकताबखाना” भन्नािे सङ्खघीय शिक्षा कानूनबमोशजम गठन भएको शिक्षक दकताबखाना 

सम्झनु पछय । 

(ध)  “शिक्षक सेवा अयोग” भन्नािे सङ्खघीय कानून बमोशजम गठन ePsf] शिक्षकहरुको स्थायी शनयुक्ती 

शसफाररस अदद गन ेअयोग सम्झनु पछय ।  

(न)  “िैशक्षक सत्र” भन्नािे शवद्याियमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराआन ेवार्षषक ऄवशध सम्झन ु  पछय ।  
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(प)  “िुल्क” भन्नािे शवद्याियिे शनयमबमोशजम शवद्याथीसँग शिन पाईने िुल्क  सम्झनु पछय ।  

(फ)  “संस्थागत शवद्यािय” भन्नािे शनजी िगानीमा सञ्चािन गन ेगरी शनयम ५ बमोशजम ऄनुमशत  पाइ 

स्थाlkt शवद्याियिाइ सम्झन ुपछय । 

(ब)  “समदुायद्वारा सञ्चाशित शवद्यािय” भन्नािे शनयम ५ बमोशजम स्वीकृशत प्राप्त गरी स्थानीय तह वा 

व्यवस्थापन सशमशतिे व्यवस्थापन शजम्मा शिएको सामदुाशयक शवद्यािय सम्झनु पछय ।  

(भ)  “सामुदाशयक शसकाआ केन्द्र” भन्नािे समदुयस्तरमा सञ्चािन गररने अजीवन शसकाआ, ऄध्ययन 

ऄनुसन्द्धान र सीप शसकाआ िगायतका काम गन ेकेन्द्रिाइ सम्झनु पछय । 

 (म) “सामुदाशयक शिक्षक” भन्नािे समदुायद्वारा Jojl:yt शवद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत वा 

ऄनुमोदन प्राप्त दरबन्द्दी ऄन्द्तगयत व्यवस्थापन सशमशतिे शनयुक्त गरेको शिक्षक सम्झनु पछय । 

-o_ wfld{s ljBfno  eGgfn] k/Dk/fut ?kdf rlncfPsf uf]Gkf, u'?s'n, cf>d,db/;f 

dVtah:tf wfld{s ljBfnox?nfO{ hgfpFb5 .  

-/_ z}lIfs u'7L eGgfn] ljBfho ;~rfng ug{sf] nflu s'g} JolQmn] gfkmf glng] p2]:on] 

:yfkgf u/]sf] ;fj{hlgs jf lghL u'7L ;Demg' k5{ । 

 

पररच्छेद २ 

शवद्यािय खोल्न ेऄनमुशत वा स्वीकृशत सम्बन्द्धी व्यवस्था 

३.शवद्यािय खोल्न ेऄनुमशतको िाशग शनवेदन ददन ुपन े:(१) कसैिे शवद्यािय खोल्न चाहेमा वडा सशमशतको शसफाररस lnO{ 

िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभन्द्दा कम्तीमा तीन मशहना ऄगावै ऄनुसूची १ बमोशजमको ढाचँामा नगर काययपाशिकाको कायायिय, 

शिक्षा िाखामा शनवेदन ददन ुपनेछ ।  

४.शवद्यािय खोल्नको िाशग पूरा गनुय पने पूवायधार : शवद्यािय खोल्नको िाशग ऄनुसूची २ बमोशजमको  पूवायधार पूरा 

गरेको हुनु पनछे ।  

५. शवद्यािय खोल्न ऄनुमशत ददन:े 

(१) शनयम ३ बमोशजमशवद्यािय खोल्ने ऄनुमशतको िाशग शनवेदन परेमा शिक्षा िाखा प्रमखुिे शनवेदनसाथ प्राप्त 

कागजातहरु र स्थिगत जाचँबुझ गनेछ र त्यसरी जाचँबुझ गदाय प्रस्ताशवत शवद्याियको िाशग शनयम ४ बमोशजमको 

पूवायधार पूरा भएको देशखएमा अधारभतू शवद्याियको हकमा िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभन्द्दा तीस ददन ऄगावै र माध्यशमक 

शवद्याियको हकमा िैशक्षक सत्र सुरु हुनु भन्द्दा कम्तीमा दइु मशहना ऄगावै अफ्नो राय सशहतको प्रशतवेदन शिक्षा 

सशमशतको वैठकमा पेि गनुयपनछे । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशिक्षा सशमशतको वैठकबाट ऄनुमशत ददने शनणयय भएमा शसफाररस सशहत कायायपाशिका समक्ष 

पठाईनु पनेछ .   

(३) ईपशनयम (२) ऄनुसार sfo{kflnsfिे l;kmfl/; dgflzj 7fg]df ljBfno vf]Ng cg'dlt lbg ;Sg]5 . काययपाशिकाको 

शनणयय बमोशजमशिक्षा िाखा प्रमुखिे ऄनुसूशच ३ बमोशजमको ढाँचामा ऄनुमशत ददनछे ।  

(४) o;/L cg'dlt lbFbf k|fylds ljBfnosf] xsdf िैशक्षकसत्र सुरु हुनभुन्द्दा #) ददन ऄगावै lbg'kg]{5 । dfWolds  

ljBfnosf] xsdf िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभन्द्दा दइु मशहना ऄगावै ऄनुमशत ददनुपनेछ ।  

(५) ईपशनयम (१) बमोशजमप्रमुखिे शवद्यािय खोल्ने ऄनुमशत दददा शवद्यािय नक्साङकन, स्कुि जोशनङ्खग (क्षेत्र) , र नगर 

शिक्षा सशमशतिे शनधायरण गरेको वडाको िाशग शवद्याियको ऄशधकतम सङ्ख्याको ऄधीनमा रही ददनु पनेछ ।  

(६) कसैिे ऐन तथा यस शनयमाविी शवपरीत ऄनुमशत ददएको वा प्राप्त गरेको पाआएमा नगर काययपाशिकािे छानशवन गरी 

त्यसरी ऄनुमशत प्राप्त शवद्याियको ऄनुमशत जुनसकैु बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो ऄनुमशत ददनका िाशग शसफाररस गने र 

ऄनुमशत प्रदान गने पदाशधकारी तथा कमयचारीिाइ प्रचशित कानूनबमोशजम कारबाही गररनछे । 

६.शवद्याियिे पािना गनुय पने ितय तथा बन्द्दजे : शवद्याियिे पािन गनुय पने ितय तथा बन्द्देजह द देहाय बमोशजमहुनछेन् M 

(क) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गनुय पन,े  

(ख) शिक्षा सशमशतको स्वीकृशत नशिइ थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहुने,  

(ग)  राशियता प्रशत अँच अईने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक ऄध्यापन गनय, गराईन नहुने,  

(घ)  शवद्याियमा वािमैत्री, ऄपाङ्खगमैत्री, तथा िैशङ्खगक मैत्री वातावरण सृजना गनुय पन े।  

(ङ)  ऄशभभावकको वार्षषक भेिा गराइ शवद्याियको अय व्यय, िैशक्षक ईपिशब्ध र अगामी िैशक्षक 

सत्रको काययक्रमको जानकारी गराईन ुपने,  

(च)  यस शनयमाविीबमोशजम अय व्ययको िेखा राख्नु पन,े  
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(छ)  शवद्याियिे गरेको िगानीको ऄशभिेख राख्नु पने,  

(ज)  शवद्याियमा नेपािको राशिय एकता, सावयभौशमकता, जातीय, क्षेत्रीय, भाशषक, िैशङ्खगक, 

सामसशजक तथा  धार्षमक सशहष्णुतामा खिि पाने कुनै पशन दक्रयाकिाप हुन नददने,  

(झ)  ;fd"bflos शवद्याियमा  नगर काययपाशिकािे तोकेको सङ्ख्याको ऄधीनमा रही शिक्षक सेवा 

अयोगको शसफाररस ऄनसुार शिक्षक शनयशुक्त गनुयपनेछ । 

 (ञ) शवद्याियमा शनयशमत रुपमा पररयोजना कायय, सामाशजक सवेा,ऄशतररक्त दक्रयाकिाप, tथा 

ऄन्द्य काययक्रम सञ्चािन गनुय पन,े  

(ट)  शवद्यािय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर,  सत्य शनष्ठा र नैशतक चररत्र शनमायण, ईद्यमिीिता प्रबध्दयन 

सामाशजक सदभाव प्रबध्दयन तथा सामाशजक शवकृशत (बािशववाह, 

शनरक्षरता,छाईपडी,दहेज,बोक्साबोक्सी,छुवाछुत जाशतगत ईचनीचता, छोरीमाशथको शवभेद अदद) 

ईन्द्मिूनको वातावरण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी अवZoक व्यवस्था शमिाईन,े  

(ठ) अवासीय शवद्याियमा नगर शिक्षा सशमशतिे शनधायरण गरे बमोशजम शवद्याथीको  िाशग खाना तथा 

पौशिक अहारको गुणस्तर कायम गनुय पन,े  

(8) नगरसभािे पाररत गरेका कानून तथा िैशक्षक नीशतको ऄधीनमा रही काम गनुयपनेछ । 

(9) यस शनयमाविीबमोशजम पूरा गनुय पने पूवायधारह द कायम राख्नु पने र शवद्याथी सङ्ख्याका अधारमा 

पूवायधारको शवस्तार तथा स्तर वृशि गनुयपन,े 

(0f) मन्द्त्रािय वा नगरपाशिका शिक्षा िाखािे शनधायरण गरेको ढाँचामा शवद्याियिे िैशक्षक तथ्याङ्खक 

तयार गरी िैशक्षक सत्र सदकएको १५ ददन शभत्र नगरपाशिका शिक्षा िाखामा पठाईनु पन,े   

(t) शवद्याियिे शवद्याथीको िाशग प्रयोग गने सवारी साधन प्रचशित कानून बमोशजमको मापदण्ड 

ऄनुरुप परीक्षण गररएको हुनु पन,े  

(Yf)  शवद्याियको भवन तथा  तोदकएको मापदण्ड ऄनुरुप कक्षाकोठा सफा तथा सुरशक्षत राख्नु पने,  

(b) प्रत्येक वषय शवद्याियको भौशतक tyf  ;fdflhs परीक्षण गराइ त्यसको प्रशतवेदन नगरपाशिका 

शिक्षा िाखामा पठाईनु पनछे ।  

७. शवद्यािय खोल्न स्वीकृशत प्रदान गने:  

(१) शनयम ५ को ईपशनयम (१) वा (३) बमोशजमऄनुमशत प्राप्त अधारभूत तथा माध्यशमक शवद्याियिे स्वीकृशतको 

िाशग ऄनुसचूी–४ बमोशजमको ढाँचामा शिक्षा िाखामा   शनवेदन ददनु पनेछ ।   

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशनवेदन प्राप्त भएमा शिक्षा िाखाdfkm{t  त्यस्तो शवद्याियको जाचँबुझ गरी वा गराइ 

त्यसको प्रशतवेदन पेि गनय िगाईन ुपनेछ । 

(३) ईपशनयम (२) बमोशजमजाचँबुझ प्रशतवेदन प्राप्त भएपशछ शनयम ६ बमोशजमको ितय  तथा बन्द्देज पूरा गरेको 

देशखएमा शिक्षा सशमशतको शनणययको अधारमा ऄनुसचूी–५ बमोशजमको ढाचँामा शिक्षा िाखािे शनणययसशहत 

काययपाशिका  समक्ष पेि गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त शसफाररस काययपाशिकाaf6 l:js[t ePdf lzIff िाखाn] 

शनयम ६ बमोशजमको ितय तथा बन्द्दजे sf] clwgdf /xL त्यस्तो शवद्याियिाइ ऄनुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा 

स्वीकृशत प्रदान गनेछ ।  

     

८. मातृभाषामा शिक्षा ददने शवद्याियको ऄनुमशत तथा स्वीकृशत सम्बन्द्धी व्यवस्था:  

(१) यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र जनुसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन अधारभूत तहसम्म मातभृाषामा शिक्षा ददने  

शवद्याियको ऄनुमशत तथा स्वीकृशत सम्बन्द्धी प्रदक्रया शनयम ७ बमोशजम हुनेछ । o;sf nflu Psn efiffefifL 

ljBfnodf dft[effiffdf  lzIff lbg] ,  शद्वभाषी ljBfnodf b'j} efiffdf lzIff lbg] / jx'efifL ljBfnodf eflifs 

:yfgfGt/0fsf] gLlt ckgfO{ jfnjflnsfx?nfO{ pgLx?sf] dft[efiffaf6 g]kfnL jf c+u]|hL efiffdf ;xh ?kdf 

nfg] Joj:yf ul/g] 5 . Psn jf शद्वभाषी ljBfnosf cleefjsn] rfx]df Toxf+ klg  eflifs :yfgfGt/0fsf] 

gLlt ckgfOn] 5 . ;a} vfn] efiffefifLnfO{ Pscsf{sf] efiff, lnlk tyf ;+:s[lt l;Sg Pj+ l;sfpg 

k|f]T;flxt ul/g]5 .   
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(२) यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र जुनसकैु कुरा िेशखएको भए तापशन cfwf/e"t tx भन्द्दा माशथ मातृभाषामा शिक्षा 

ददने शवद्याियको ऄनुमशत तथा स्वीकृशत सम्बन्द्धी प्रदक्रया / dfkb08 मन्द्त्राियिे शनधायरण गरे बमोशजमहुनेछ ।  

९. मनुाफा नशिन ेशवद्यािय सञ्चािन सम्बन्द्धी व्यवस्थाः  

(१) ऐनको दफा ३ को ईपदफा (७घ) बमोशजमगुरुकुि, cf>d, dVtj, मदरसा, गुम्बा वा गोन्द्पा समेतका सामाशजक, 

परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे शवद्यािय सञ्चािन गनय शनवेदन ददने िगायत त्यस्तो शवद्याियको ऄनुमशत, 

स्वीकृशत र कक्षा थप सम्बन्द्धी व्यवस्था शनयम ३, ५, ७ र २० मा ईल्िेख भए बमोशजमहुनेछ ।  

(२) यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन ईपशनयम (१) बमोशजमशवद्यािय सञ्चािन गनय पूरा 

गनुय पने पूवायधार ऄनुसचूी – ६ मा ईल्िेख भएबमोशजम हुनछे । 

(३) गुरुकुि, cf>d, dVtj, मदरसा, गुम्बा वा गोन्द्पा समेतका सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे 

सञ्चािन गने शिक्षा सम्बन्द्धी नीशत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थािाइ ददने ऄनदुान तथा समन्द्वय सम्बन्द्धी व्यवस्था 

मन्द्त्राियिे शनधायरण गरेबमोशजम हुनछे । 

१०. कम्पनी ऐन ऄन्द्तगयत सञ्चाशित शवद्याियिाइ िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चािन गने सम्बन्द्धी व्यवस्थाM 

(१) कम्पनी ऄन्द्तगयत सञ्चािन भएको कुनै शवद्यािय िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चािन गनय चाहनेिे सोको ऄनुमशतको 

िाशग ऄनुसचूी–७ बमोशजमको ढाँचामा नगर शिक्षा िाखा समक्ष शनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशनवेदन प्राप्त भएमा नगर  शिक्षा ऄशधकृत वा शनरीक्षकद्वारा त्यस्तो शवद्याियको जाँचबुझ 

गराइ त्यसको प्रशतवेदन पेि गनय िगाईनु पनेछ ।  

(३) ईपशनयम (२) बमोशजमप्रशतवेदन प्राप्त भएपशछ ईक्त प्रशतवेदन र शनवेदनसाथ प्राप्त कागजात जाचँबुझ गदाय त्यस्तो 

शवद्याियिाइ िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चािन गनय मनाशसब देखेमा शिक्षा सशमशतमा शसफाररस पेि गनुय पनेछ । 

प्रशतवेदको अधारमा शिक्षा सशमशतिे शनणयय गरी काययपाशिका समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(४) ईपशनयम (३) बमोशजमप्राप्त शसफाररस जाचँबुझ गदाय ईपयुक्त दशेखएमा काययपाशिकािे त्यस्तो शवद्याियिाइ 

िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चािन गनय ऄनुसूशच - ८ बमोशजमको ढाचँामा ऄनमुशत lbg शनणयय गन5े । 

११.शवदेिी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्द्धन गरी शवद्यािय खोल्न ेऄनुमशत वा स्वीकृशत g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt glnO{  

lbg ;lsg] 5}g . 

१२.  यस ऄशघ दताय भएका शवद्यािय सम्वशन्द्ध व्यवस्था : 

(१) माशथ जेसुकै ईल्िेख भए पशन यस ऄशघ शनयमानुसार दताय र सञ्चािनमा रहेका शवद्याियहरु यसै शनयमाविी 

बमोशजमसञ्चािन भएका माशननेछन ्। 

तर यस ऄशघ सञ्चािनमा भएका शवद्याियिे शिक्षा िाखािे तोकेको ढाँचामा शववरण र कागजपत्र पेि गनय पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशववरण प्राप्त भए पशछ िाखािे यस शनयमाविी बमोशजमसञ्चािन गनय सके्न नसके्न र सके्न 

भए गनुय पन ेसुधारको खाका सशहत प्रशतवेदन पेि गनछे । 

(३) प्राप्त प्रशतवेदन समेतको अधारमा शिक्षा िाखािे शिक्षा सशमशत समक्ष सञ्चािन ऄनुमशत ददन नसदकन ेभए सोही 

बमोशजमर ितय सशहत सञ्चािन गनुय पने भए ितयको शववरण  ;lxt पेि गनेछ । 

(४) शिक्षा सशमशत वा काययपाशिकाको शनणयय बमोशजमनगर lzIff ऄशधकृतिे ऄनसुुची ८ बमोशजमको ढाचँामा 

शवद्याियिाइ प्रमाणपत्र lbg'पनेछ ।   

१३. धरौटी राख्नु पनेः  संस्थागत शवद्यािय खोल्ने ऄनुमशत लिदा शवद्यािय सञ्चािनको सुरक्षण बापत देहाय बमोशजमको 

रकम धरौटीको  दपमा राख्नु पनछे – 

(क) माध्यशमक शवद्याियको िाशग पाचँ िाख  दपैयाँ,  

(ख) अधारभूत शवद्याियको िाशग दइु िाख पचास हजार  दपैयाँ,   

(ग)  प्राथशमक शवद्याियको िाशग एक िाख पचास हजार  दपैयाँ  । 

तर,  

(१) शनयम ९ बमोशजमशवद्यािय सञ्चािन गन ेऄनुमशत लिदा धरौटी  राख्नु पने छैन ।  

(२) laz]if cfjZostf ePsf ljBfly{sf nflu jf शसमान्द्तकृत वा ऄशत शवकट भौशगशिक  क्षेत्रमा 

शवद्यािय खोल्दा काययपाशिकािे शनधायरण गरेको मापदण्ड बमोशजमधरौटी छुट ददन सदकनेछ । 

१४. धरौटी रकम जम्मा गररने : (१) शवद्याियिे शनयम १३ बमोशजमको  धरौटी बापतको रकम नगर  काययपाशिकाको 

धरौटी खातामा जम्मा गनयपनछे ।  
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१५. सावयजशनक िैशक्षक गुठी तथा नेपाि सरकारिे ऄनदुान ददन े शनजामती, सैशनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, 

नेपाि र िहीद प्रशतष्ठानद्वारा सञ्चाशित शवद्याियको शनयमनको िाशग मन्द्त्राियिे छुटै्ट काययशवशध बनाईन सके्नछ । 

१६. शवद्यािय गाभ्न सदकन े:  

(१) देहायको कुन ैऄवस्थामा दइु वा दइुभन्द्दा बढी शवद्याियिाइ एक अपसमा गाभी एईटा शवद्यािय कायम गनय 

सदकनछे – 

(क) ऄनुसूची–२ बमोशजमको पूवायधार कायम नरहेको,  

(ख) ऄशधकांि कक्षामा  शनयम बमोशजमको दि प्रशतित भन्द्दा कम शवद्याथी सङ्ख्या भएको,  

(ग) दइु वा सोभन्द्दा बढी शवद्याियको पररसर एक अपसमा जोशडएको, 

(घ) दइु वा सोभन्द्दा बढी शवद्यािय बीचको पदैि दरूी तीस शमनेटभन्द्दा कम रहेको,  

(ङ) दइु वा सो भन्द्दा बढी शवद्याियका व्यवस्थापन सशमशतिे शवद्यािय गाभ्न सयंुक्त शनवेदन 

ददएको ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमको अधारमा शवद्याियहरु गाभ्ने शनणयय गदाय काययपाशिकािे त्यस्ता शवद्याियको िाशग 

अवश्यक शिक्षक तथा कमयचारीको दरबन्द्दी यदकन गरी बढी हुन अएको शिक्षक तथा कमयचारीको व्यवस्थापनको 

शवषयमा समेत शनणयय गनुय पनछे । 

(३) यस शनयमाविीमा ईल्िेखीत शवद्यािय गाभ्ने सम्वशन्द्ध व्यवस्थािाइ कायायन्द्वयन गनय काययपाशिकािे शिक्षा 

सशमशतको शसफाररसमा काययशवधी  बनाइ िागू गनय सके्नछ । o;/L ufleP/ vfnL ePsf] jf aGb ePsf] 

ljBfnodf  ;fd'bflos प्रof]hgsf nflu  k':tsfno, Do'lhod, ;+jfb :yn, jf ;Lk ljsf; s]Gb, 

;fd'bflos s]Gb|| h:tf ;+:yf agfpg ;lsg] 5 .  

१७. गाशभएका वा बन्द्द गररएका शवद्याियको सम्पत्तीको व्यवस्थापन : (१) शनयम १६ बमोशजमशवद्यािय गाशभएमा 

गाशभन ेशवद्याियमा रहेको चि ऄचि सम्पशत्त, फर्षनचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका ऄन्द्य िैशक्षक सामग्री 

शिक्षा सशमशतको शनणयय बमोशजमगाशभएको शवद्यािय वा सम्बन्द्धीत वडाका ऄन्द्य शवद्याियको नाममा नामसारी 

गरी वा शजन्द्सी दाशखिा गरी अम्दानी बाँधी ऄशभिेख राख्न ुपनछे । 

१८. शवद्याियको तह वा कक्षा घटाईन सदकने :  कुन ैशवद्याियको सम्बन्द्धमा शनयम १७ को ईपशनयम (१) को ऄवस्था 

शवद्यमान रहेको भए तापशन शवद्यािय गाभ्ने अधार औशचत्यपणूय नदेशखएमा शिक्षा िाखाको शसफाररसमा 

कायायपाशिकािे त्यस्तो शवद्याियको माशथल्िो तह वा कक्षा घटाईन सके्नछ । 

१९. शवद्याियको कक्षा थप गनय सदकने :  

(१) कुनै शवद्याियिे कक्षा थप गनय चाहेमा िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभन्द्दा कम्तीमा दइु मशहना ऄगावै  शिक्षा िाखा समक्ष 

शनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशनवेदन परेमा gu/kflnsfn]  शिक्षा िाखा माफय त थप हुने कक्षाको िाशग शनयम ४ 

बमोशजमको पूवायधार पूरा भए वा नभएको सम्बन्द्धमा अवश्यक जाँचबुझ गदाय पूवायधार पूरा गरेको दशेखएमा नगर 

शिक्षा िाखाको l;kmfl/z af6 gu/ शिक्षा िाखाn] ] िैशक्षकसत्र सुरु हुनु ऄगावै कक्षा थप गनय ऄनुमशत ददन सके्नछ ।  

(३) ईपशनयम (२) मा जनुसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन प्राशवशधक शिक्षा प्रदान गन ेवाहेक ऄन्द्य शवद्याियको कक्षा 

एघार र बाह्रको कक्षा थप र शवषय थप गन े ऄनुमशत  मन्द्त्राियबाट स्वीकृत मापदण्डका अधारमा नगर 

काययपाशिकािे ददनेछ । 

पररच्छेद ३ 

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

२०. नगर काययपाशिकाको काम, कतयव्य र ऄशधकार :  

!_ यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका ऄशतररक्त नगर काययपाशिकाको काम, कतयव्य र 

ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ –  

(क) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्द्वयन गनय शिक्षा सशमशत, प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत तथा  नगर lzIff 

ऄशधकृतिाइ अवश्यक शनदेिन ददन,े  

(ख) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्द्वयन गनय अवश्यकता ऄनुसार सशमशत, ईपसशमशत   वा काययटोिी गठन 

गने, 



6 
  

(ग)  शिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाO{ gu/kflnsfsf] txdf  Ps ;dfg ?kdf lzIfs ljBfyL{ cg'kft 

ldnfpg], u'0f:t/ sfodug]{, cfrf/ ;+lxtf agfO{ nfu' ug]{,    

(घ)  शिक्षक तथा कमयचारीह दको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िैशक्षक शवकास सम्बन्द्धी कायय योजना स्वीकृत गने र 

कायायन्द्वयन गनय शनदेिन ददने । 

(ङ)   प्रदेि तथा संघको कानून बमोशजमहुन े शिक्षा सम्वशन्द्ध शवषयहरुको कायायन्द्वयन गनय शिक्षा िाखा र lzIff 

;ldltnfO{ lgb]{zg lbg]  । 
(च)  k|To]s ^ dlxgfdf gu/kflnsf leqsf ljBfnox?sf] ऄनुगमन तथा मूल्याङ्खकन u/L u/fO{  ck]lIft 

u'0f:t/ sfod ug]{, 

 (छ)  शवद्याियमा अर्षथक व्यवस्था पारदिी तथा सशुनशित गनय वस्तुगत अधार तथा मापदण्ड  बनाइ िागू गने, 

गराईने, 

(ज)     यस शनयमाविीको पररशध शभत्र अवश्यक क्षेत्रहरुको मापदण्ड वनाईन,े  

(झ)    शिक्षािाइ व्यवहारीक, ईद्यमिीि र रोजगारईन्द्मुख बनाईने, 

(~f)      शिक्षा सम्बन्द्धी कानून शनमायणको िाशग नगर सभामा पसे गने । 

(@)  pklgod -!_ df h];'s} n]lvPtfklg ;+:yfut ljBfnosf xsdf To:tf ljBfnon] kfngf ug'{ kg]{ 

dfkb08, u'0f:t/, z'Ns k|fjwfg, ljkGg tyf l;dfGts[t ju{sf 5fq 5fqfnfO{nflu lbO{g] 5fqa[lQsf 

cfwf/ / k|ltzt, lzIfs tyf sd{rfl/x?sf] ;]jf, zt{ Pj+ kfl/>lds h:tf ljifodf lg0f{o ubf{ ;+:yfut 

ljBfnox?sf]  k|ltlgwLd"ns +:f+:yf  ;xeflutf Pj+ /fo k/fdz{ lnO{ lg0f{o ug'{kg]{5 . 

२१. प्रमखु प्रिासकीय ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : ऐन तथा यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र  

ऄशधकारका ऄशतररक्त प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृतको काम , कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ – 

(क) lzIffnfO{ d}flns xssf] ?kdf :yflkt ug{ gu/kflnsfsf] ;du| z}lIfs gLlt, of]hgf, sfo{qmdsf] कायायन्द्वयg 

Pj+ cg'udg गने, गराईने,  

-v_ gu/ sfo{;Dkfbg lgodfjlndf प्रमुख प्रिासकीय clws[tn] ug]{ egL pNn]v ePsf lzIff ;DalGw sfo{ ug]{, 

-u_ z}lIfs ;dGjostf{ tyf ;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{xug]{, 

-3_ sfo{kflnsfn] k|Tofof]hg u/]sf  lzIff ;DalGw sfo{ ug]{ . 

-ª_ gu/ sf] pTs[i6 z}lIfs pknlJwsf nflu lzIff ऄशधकृत ;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug]{ . 

-r_ ljBfnox?sf] n]vf k/LIf0fsf] Joj:yf ldnfpg] . 

२२. नगर शिक्षा ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : ऐन तथा यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र 

ऄशधकारका ऄशतररक्त नगर  शिक्षा ऄशधकृतको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ :- 

(क) िैशक्षक काययक्रम कायायन्द्वयन गन,े गराईने,  

(ख) शिक्षा सम्बन्द्धी नगर स्तरीय योजना वनाइ काययपाशिकावाट पाररत गराइ कायायन्द्वयन गन,े गराईने  

(ग) नगरको शिक्षाको ऄवस्था, प्रगती ऄदद समेरटएको शिक्षा सम्वशन्द्ध शस्थतीपत्र तयार गरी प्रत्येक  वषयको चैत्र 

मसान्द्त शभत्र प्रकाशित गन,े  

 (घ) स्वीकृत ऄनौपचाररक शिक्षा, शविेष cfjZostf शिक्षा र ददवा खाजा काययक्रम कायायन्द्वयन गने गराईन ेतथा 

सो सम्बन्द्धी ऄशभिेख तयार गन,े  

(ङ) शवद्याथी सङ्ख्या घट्न गइ फाशजिमा परेका सामदुाशयक शवद्याियका शिक्षकिाइ ऄको समदुाशयक 

शवद्याियमा शमिान गनय] lzIff ;ldltdf l;kmfl/z ug]{,  
(च) स्वीकृत कायय योजना ऄनसुार शवद्यािय सञ्चािन भए नभएको सम्बन्द्धमा शनयशमत  दपिे शनरीक्षण र 

सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रशतवेदन तयार गन,े  

(छ) शिक्षाको गुणस्तर बढाईनको िाशग शिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतका पदाशधकारीह दको 

समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा ताशिमको सञ्चािन गन,े  

(ज) अधारभूत तहको ऄन्द्त्यमा शिआन ेपरीक्षा सञ्चािन गनय परीक्षा सञ्चािन सशमशतको सदस्य सशचव भआ कायय 

गने,  
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(झ) शवद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको ऄशभिेख, प्रश्नपत्र र ईत्तर पुशस्तका शझकाइ जाचँ गराईन,े 

शवद्याियमा शिक्षाको गुणस्तर बृशि भए नभएको सम्बन्द्धमा मूल्याङ्खकन गरी ऄशभिेख राख्ने तथा सो 

सम्बन्द्धमा सुधारका nflu अवश्यक काम गन,े  

(ञ) ऐन तथा यस शनयमाविी बमोशजमशवद्याियह द सञ्चािन भए नभएको जाचँबुझ गने तथा शवद्याियमा 

शिक्षाको गुणस्तर बढाईन, सुधार गनय वा शवद्यािय बन्द्द गनुय पने नपने सम्बन्द्धमा शनरीक्षण गरी 

शवद्याियको स्तर बढाईन,ु सुधार गनुय वा शवद्यािय बन्द्द गनुय पने भएमा तत्  सम्बन्द्धी कारबाही k|lqmof 

cufl8 a9fpg] ,  

(ट) माध्यशमक शिक्षा ईत्तीणय परीक्षाको िाशग रशजििेन फाराम भरेका शवद्याथीको नाम, थर, ईमेर प्रचशित 

कानून बमोशजमसंिोधन गन,े  

(ठ) शनयुशक्त वा बढुवाको िाशग अयोगबाट शसफाररस भइ अएका शिक्षक वा कमयचारीिाइ शवद्याियमा शनयशुक्त 

गने,  

(ड) सामुदाशयक शवद्याियमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको सवेा शववरण तथा ऄन्द्य ऄशभिेख ऄद्यावशधक 

ug]{,   

(ढ) शिक्षक वा कमयचारीको काययसम्पादन मूल्याङ्खकन गरी त्यसको शववरण अयोगमा पठाईने, 

(ण)  शवद्यािय र प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्रको शनरीक्षण गने, गराईने,  

(त) मन्द्त्राियिे तोदकददए बमोशजमसामदुाशयक तथा संस्थागत शवद्याियह दको समूह शवभाजन गरी स्रोत केन्द्र 

शनधायरण गने र स्रोत केन्द्दबाट शवद्याियको शनरीक्षण, शिक्षकको ताशिम तथा ऄन्द्य िैशक्षक दक्रयाकिाप गन,े  

(थ) माध्यशमक शिक्षा ईत्तीणय परीक्षा, माध्याशमक शिक्षा परीक्षा र अधारभूत तहको ऄन्द्त्यमा हुन ेपरीक्षािाइ 

शनयशमत र मयायददत ढङ्खगबाट सञ्चािन गन,े गराईने,  

(द) सामुदाशयक शवद्याियका िाशग शवतरण गररएका दरबन्द्दी िैशक्षक सत्रको सुरुमा शमिान गनय शिक्षा 

सशमशतमा शसफाररस गन,े  

(w) शनरीक्षकिाइ शवद्यािय शनरीक्षणको सचुक वनाइ शनररक्षण गनय पठाईन ेर शनरीक्षकिे शवद्यािय शनरीक्षण 

गरे नगरेको यदकन गनय स्थिगत शनरीक्षण गन,े    

-g_  नगरपाशिकावाट शवद्याियिाइ शनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको ऄनुगमन ug]{ .  

-k_  शवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गरे नगरेको सम्बन्द्धमा शनरीक्षण गने, गराईन,े  

-km_ शवद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्द्धमा सुधार गनुयपने र शनःिुल्क 

पाठ्यपुस्तकको शवतरण प्रणािीिाइ प्रभावकारी बनाईन ेशवषयमा व्यवस्थापन सशमशत तथा शिक्षकको राय 

शिइ सझुाव पठाईने तथा सो सम्बन्द्धमा ऄन्द्य अवश्यक कायय गने, गराईने,  

-a_ िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रशतवेदनको अधारमा दशेखएका ऄशनयशमतता र वेरुजु फर्छ्यौट गनय िगाईने, 

-e_  सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनाह दको शनरीक्षण तथा समन्द्वय गने,   

-d_ सामुदाशयक शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीको तिबी प्रशतवेदन पाररत गराईने, 

-o_ शवद्याियको वार्षषक िैशक्षक काययक्रमको शनयशमत  दपमा ऄनुगमन गरी सो ऄनुसार गने, गराईने, 

-/_ शवद्यािय शनरीक्षक र स्रोत व्यशक्तिे ददएको शनरीक्षण प्रशतवेदन ईपर कारबाही गन े

-j_ शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षक ऄशभभावक संघ गठन गने, गराईने, 

-z_ सामुदाशयक शवद्याियको स्वीकृत, ररक्त दरवन्द्दीमा पदपूर्षतको िाशग अयोगमा िेखी पठाईन,े 

-if_ तोदकएको मापदण्डको अधारमा शिक्षकsf] सरुवा तयारी गन,े  

-;_ शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररसमा शिक्षकिाइ शवद्यािय समय बाहके वा शवद्याियको शनयशमत 

पठन पाठनमा ऄसर नगने गरी ऄशतररक्त समयमा ऄन्द्यत्र कायय गनय पूवय स्वीकृशत प्रदान गन,े  

 -x_ sfo{;Dkfbgsf] cfwf/df ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3,k|wfgfWofks, lzIfs 

Pj+ sd{rf/Lx?nfO{ k'/:s[t tyf b08sf nflu शिक्षा िशमशत ;dIf l;kmfl/z ug]{ . 
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-If_  lghL, wfld{s tyf u'7L laBfnosf]  cg'udg u/L :jLs[t dfkb08sf] kfngf ug{ nufpg] / tbg';f/ 

k'/:sf/ / b08sf] nflu शिक्षा िशमशत ;dIf l;kmfl/z ug]{ .  

-q_  gu/sfo{kflnsf, /fli6«o परीक्षा बोडय / शिक्षा सम्वशन्द्धत अयोगहरुबाट  शनदशेित वा प्रत्यायोशजत कायय गन े
. 

(ज्ञ) नगर शिक्षा िाखा तथा स्रोत केन्द्रको काममा जनिशक्तको अवश्यक भएमा सामुदाशयक शवद्याियका 

शिक्षकिाइ काजमा ल्याइ कामकाज गराउन े।    
 

२३.शनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄशधकार:  ऐन तथा यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका 

ऄशतररक्त नगर  शिक्षा ऄशधकृतको k|ToIf dftxt / lgb]{zgdf /xL शनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय 

बमोशजमहुनछे :–  

(क)  प्रत्येक दइु मशहनामा सवै शवद्याियमा कम्तीमा एक पटक स्थिगत शनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गन े र 

शनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सशमशतसँग छिफि गरी छिफि 

भएको कुरा र शनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्द्धी व्यहोरा शवद्याियको शनरीक्षण पुशस्तकामा जनाईन ेतथा 

जनाईन िगाईन,े 

(ख)  ऐन र यस शनयमाविी बमोशजमशवद्यािय शनयशमत  दपिे सञ्चािन भए नभएको, त्यस्तो शवद्याियमा 

भौशतक साधन सुरशक्षत शवद्यािय ऄनुरुप भए नभएको, शिक्षक पयायप्त भए नभएको, ईपिब्ध साधनको 

ऄशधकतम सदपुयोग भए, नभएको र शनधायररतस्तर बमोशजमपठन पाठन भए नभएको र समग्र िैशक्षक 

गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्द्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक–ऄशभभावक संघ र शिक्षकसँग शवचार 

शवमिय गरी सो ऄनु दप भएको नदशेखएमा सुधार गनय िगाईने,  

(ग)  शवद्यािय शनरीक्षण सम्बन्द्धी प्रशतवेदन शिक्षा ऄशधकृत समक्ष पिे गरी शनदेिन बमोशजमगन,े  

(घ)  शवद्याियको शवकासको िाशग व्यवस्थापन सशमशत तथा सरोकावािाह दसँग सम्पकय  तथा अवश्यक 

सरसल्िाह र ऄन्द्तरदक्रया गन,े  

(ङ) नमूना शिक्षण गने प्रयोजनको िाशग शनरीक्षण क्षेत्रशभत्रको रोिर -;d"x_ तयार गने र समय–समयमा 

प्रधानाध्यापक सशहत शिक्षकको बैठक बोिाइ शिक्षण गने शवषयमा देशखएका समस्या समाधानको िाशग 

अवश्यक काम गन,े  

(च)  शिक्षक तथा शवद्यािय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्खकन गरी त्यसको ऄशभिेख शिक्षा िाखामा 

ईपिब्ध गराईने  

(छ)  शवद्याियको िैशक्षकस्तर बृशि गनय प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतका ऄध्यक्षह दको गोष्ठीको 

संयोजन गन,े गराईन े

(ज)  परीक्षा सशमशतको शनदेिन बमोशजमपरीक्षा सञ्चािन गन,े गराईने,  

(झ)  शवद्याियको िैशक्षक तथा अर्षथक ऄशभिेख दरुुस्त भए नभएको शनरीक्षण गने, गराईने,  

(ञ)  अफ्नो क्षेत्र शभत्रका िैशक्षक तथ्याङ्खक सङ्खकिन तथा शवशे्लषण गरी शिक्षा िाखामा पठाईन,े  

(ट)  शिक्षकिाइ ताशिमको िाशग शसफाररस गन ेर ताशिम प्राप्त शिक्षकको सीप sf] k|of]u eP gePsf] Plsg 

ug{ कक्षा ऄविोकन गरी सुधारका िाशग कायय गने,   

(ठ)  व्यवस्थापन सशमशतको बैठक शनयशमत  दपिे बस े नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको भए बैठक बोिाईन 

प्रधानाध्यापकिाइ शनदेिन ददन,े  

(ड)  शवद्यािय सञ्चािन सम्बन्द्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतिाइ अवश्यक शनदेिन ददने,  

(ढ)  स्रोत व्यशक्तको कामको ऄनुगमन गरी प्रत्यके मशहना शिक्षा िखामा प्रशतवेदन पेि गन,े  

(ण)  शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीको शबदाको ऄशभिेख िैशक्षक सत्रको ऄन्द्त्यमा प्रमाशणत गने र 

शवद्याियमा राख्न िगाईन,े  

(त)  शिक्षक तथा कमयचारीको हाशजरी ऄशभिेख दरुुस्त भए नभएको जाचँ वा शनरीक्षण गरी शबदा नशिइ 

ऄनुपशस्थत हुन े शिक्षक तथा कमयचारीको हकमा हाशजरी पुशस्तकामा गयि जनाइ सोको जनाई सशहत 

कारबाहीको िाशग सम्बशन्द्धत शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षा िाखामा शसफाररस गन,े  
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(थ)  अफनो क्षेत्रशभत्र सञ्चािन गररएका ऄनौपचाररक शिक्षा, शविेष cfjZostf शिक्षा, समावेिी शिक्षा 

शनयशमत  दपमा शनरीक्षण तथा ऄनुगमन गरी शिक्षा िाखामा  सशमशतमा प्रशतवेदन पेि गन,े  

-b_ lghL, wfld{s tyf u'7L laBfnosf]  cg'udg u/L :jLs[t dfkb08sf] kfngf ug{ nufpg] / 

tbg';f/ k'/:sf/ / b08sf] nflu नगर lzIff clws[t ;dIf l;kmfl/z ug]{ .  
-w_ cfhLjg lzIff / ;Lk lzIffsf] plrt k|jGw ug]{ u/fpg] .  

-g_ नगर शिक्षा ऄशधकृत k|lt hjfkmb]xL aGb} lghिे तोके बमोशजमyk कायय गन,े गराईने । 

(k)  gu/kflnsfn] lzIff ;DalGw k|Tofof]lht sfo{ ug]{ 

 

                                                    पररच्छेद–४ 

चन्द्राशगरर नगर शिक्षा सशमशतको गठन, काम, कतयव्य र ऄशधकार तथा बठैक सम्बन्द्धी काययशवशध 

२४. शिक्षा सशमशतको सरचना तथा काययसञ्चािन शवशध:  

(१) चन्द्राशगरर नगरपाशिकामा  देहाय बमोशजमको एक नगर शिक्षा सशमशत रहनछे M 

(क) नगर काययपाशिकाsf] k|d'v                                                          -ऄध्यक्ष 

(ख) नगर काययपाशिकाका मशहिा तथा दशित समेत ३ जना सदस्यहरु  - सदस्य 

(ग)  नगरपाशिकाका प्रमखु प्रिासकीय ऄशधकृत                      - सदस्य 

(घ) नगर शभत्रका सामुदाशयक शवद्याियको प्रधानfध्यापकहरु मध्येवाट नगर प्रमुखिे तोकेको प्रशतशनधी एक 

जना   प्रधानध्यापक                                        - सदस्य 

(ङ)  नगर शभत्रका ससं्थागत शवद्याियx?को k|ltlgwLd"ns +:f+:yfबाट  नगर प्रमुखिे तोकेको प्रशतशनधी Ps 

hgf                                        -  सदस्य 

(च)  नगरपाशिका स्तरीय ऄशभभावक संघका tkm{af6 k|ltlgwLd"ns हुने गरी प्रमुखिे तोकेको प्रशतशनधी Ps 

hgf                                               - सदस्य  

-5_ u"7L jf k/Dk/fut wfld{s ljBfnosf tkm{af6 नगर k|d'vn] tf]s]sf] ;b:o ! hgf - सदस्य 

(ज)  नगर शिक्षा ऄशधकृत  -  सदस्य- सशचव 

(२ ) शिक्षा सशमशतको वैठक कम्तीमा प्रत्यके चौमाशसकमा एक पटक वसु्नपनेछ । 

(३ ) शिक्षा सशमशतको वैठकभत्ता नगरपाशिकाको प्रचशित कानून बमोशजमहुनछे तर एक ऄfर्षथक वषयमा वढीमा  १२ 

वटा भन्द्दा वढी वैठकको भत्ता ईपिब्ध गराइने छैन। 

(४) वैठक सञ्चािनको िाशग कम्तीमा ५० प्रशतित सदस्यको ईपस्थीशत अवश्यक पनेछ भने वैठकको शनणयय 

वहुमतको अधारमा हुनेछ । 

२५. शिक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार : ऐन तथा यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र 

ऄशधकारका ऄशतररक्त शिक्षा सशमशतको ऄन्द्य काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनछे :- 

(क)  शिक्षा िाखावाट पेि भएको शिक्षा ऐन तथा िैशक्षक योजना माशथ छिफि गरी स्वीकृशतको िाशग 

काययपाशिकामा पेि गने  

(ख) नगरपाशिकामा स्वस्थ िैशक्षक वातावरण कायम राख्न तथा शिक्षाको गुणस्तर बृशि गनय शिक्षा िाखा माफय त 

पेि भएको कायययोजना माशथ छिफि गरी पररमाजयन सशहत स्वीकृत गन,े  

(ग) नेपाि सरकारको स्वीकृत नीशत र शनदेिन ऄनु दप शविेष cfjZostf शिक्षा, समावेिी शिक्षा, 

ऄनौपचाररक शिक्षा, शनरन्द्तर शिक्षा, दरू शिक्षा तथा खुिा शिक्षा काययक्रम सञ्चािन सम्बन्द्धी अवश्यक 

व्यवस्था गने,  

(घ)  शवद्याियिाइ अर्षथक सहायता ईपिव्ध गराईने तथा त्यस्तो सहायताको िाशग सम्बशन्द्धत शनकायमा 

शसफाररस गन,े  

(ङ)  शिक्षक, कमयचारी तथा शवद्याथी कल्याणको िाशग स्वीकृत शिक्षा योजना बमोशजमअवश्यक काययक्रम 

बनाईन,े  
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(च) शवद्याियको सम्पशत्तको सुरक्षा गनय तथा शवद्याियको समृशिको िाशग अवश्यक व्यवस्था गने,  

(छ) शवद्याियको शवकासको िाशग सञ्चाशित िैशक्षक काययक्रमिाइ सहयोग गने,  

(ज) शवद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्द्धमा िेखापरीक्षकिे ददएको प्रशतवेदन ऄनुसार अवश्यक कारबाही गने, 

गराईने,  

(ञ)  शवद्याियिाइ अर्षथक  दपमा अत्मशनभयर गराईन योजना बनाइ कायय गन,े  

(ट)  शवद्यािय बन्द्द गनय शसफाररस गन,े    

(ठ) िैशक्षक क्यािेण्डर बनाइ शवद्यािय सञ्चािन गनय नगर शिक्षा िाखा माफयत व्यवस्थापन सशमशतिाइ 

शनदेिन ददन,े  

(ड) नगर स्तरीय खेिकुद, स्काईट तथा साँस्कृशतक काययक्रमको सञ्चािन तथा शवकासको िाशग अर्षथक स्रोत 

जुटाईने र प्राप्त रकम खचय गनय शिक्षा िाखािाइ शनदेिन ददन,े  

(ढ) अवासीय शवद्याियका शवद्याथीका िाशग खाना तथा पौशिक ऄfहारको गुणस्तर तोके्न । 

(न)    नगरपाशिकावाट स्वीकृत शिक्षा योजना र मापदण्ड शभत्र रही अवश्यक शनदेिन ददने । 

(प) शवद्याियिे कायम गनय' पने न्द्य'नतम सरसफाइ तथा िौचाियको मापदण्ड तोके्न । 

km_  gu/ If]q leq ljz]if cfjZostf ePsf jfnaflnsfsf]  tYof+s ;+sng u/L pgLx?sf 

nflu plrt ljBfno Joj:yfkg ug{ cfwf/ tof/ kfg]{ / ;f]xL cg';f/sf] k7gkf7g 

Joj:yf ldnfpg] . 

-a_ ljBfno ;'wf/ tyf lasf;sf nflu gLlt lgb]{zg ug]{ . 

 

                                                  पररच्छेद ५ 

                                शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत सम्वन्द्धी व्यवस्था 

२६. क. शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत रहने : (१) यस शनयमाविी र ऄन्द्तयरगत व्यवस्था भएको सशमशतहरुको ऄशधकार 

क्षेत्र वाहके शवद्यािय सञ्चािन गनय प्रत्यके सामुदाशयक शवद्याियमा देहाय बमोशजमको एक शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत 

रहनेछ । 

(क) शवद्याियका ऄशभभावकिे स्वयम मध्येवाट  चनुेको एकजना - ऄध्यक्ष 

(ख) शवद्याियका ऄशभभावकिे स्वयम मध्येवाट चनुेको १ /१ जना मशहिा र दशित सशहत २ जना                       

  - सदस्य 

(ग) सम्वशन्द्धत वडाको शनवायशचत वडा ऄध्यक्ष वा सदस्यह द मध्ये एकजना प्रशतशनधी  -   सदस्य 

(घ)  शवद्यािय हेनय तोदकएको शवद्यािय शनरीक्षक       -   सदस्य 

(ङ) ;DalGwt ljBfno x]g]{ >f]t JolQm -   सदस्य 

(r) शिक्षकहरु मध्येबाट एक जना    - सदस्य 

(छ)  शवद्यािय शिक्षक ऄशभभावक संघका ऄध्यक्ष                              - सदस्य  

(ज)  शवद्यािय :t/Lo afnSnj n] dgf]gog u/]sf] Ps afns / Pshgf aflnsf u/L २ जना       

 :yflo cfdlGqt -सदस्य 

(झ) चन्द्दादाताहरु मध्येबाट शव.व्य.स.बाट मनोशनत १ जना  -सदसरय  

(ञ)  प्रधानाध्यापक                                                                    - सदस्य सशचव 

(२)  शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतको काययऄवशध ४ वषयको हुनछे । 

(३) राजीनामा स्वीकृत गने M व्यवस्थापन सशमशतका सदस्यको राजीनामा सो सशमशतका ऄध्यक्षिे र व्यवस्थापन 

सशमशतका ऄध्यक्षको राजीनामा सम्बशन्द्धत व्यवस्थापन सशमशतिे स्वीकृशतको िाशग नगर शिक्षा िाखामा पेि 

गनुय पनेछ । शसफाररस सशहत अएको राशजनामा शिक्षा िाखाबाट स्वीकृत गनेछ । 

      तर ऄध्यक्षको पद ररक्त रहकेो ऄवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यवस्थापन सशमशतको वररष्ठ सदस्यिे 

स्वीकृत गनेछ । ;fy} ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf afn Snasf k|ltlgwL x?n] /fv]sf] b[lisf]0f lg0f{o 
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k'l:tsfdf pNn]v ug'{ kg]{5 t/ k|rlnt sfg'g ljkl/tsf s'g} lg0f{o ePsf]df afnk|ltlgwLx?nfO{ lhDd]jf/ agfO{g]5}g 

. 

(४) ऄशभभावकको ऄशभिेख राख्ने :  

(१) शवद्याियिे शिक्षा िाखािे तोदकददएको ढाँचामा शवद्याथीको ऄशभिेख रा्दा शवद्याथीका बाबु, अमा, 

बाज,े बज्य,ै दाज,ु दददीको नाम, थर, ठेगाना ईल्िेख गनुय पदयछ र त्यस्ता ऄशभभावक नभएका शवद्याथीको 

हकमा शवद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गन ेव्यशक्तको ऄशभिेख राख्नु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशवद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशक्तिाइ ऄशभभावकको रुपमा ऄशभिेख    

रा्दा शनजिे संरक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बशन्द्धत वडाबाट प्रमाशणत गराएको हुन ुपनेछ । 

२६. ख. ;+:yfut ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf nflu k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox? /x]sf] Ps 

ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]छ M–  
-s_ ljBfnosf] ;+:yfks jf nufgLstf{x? dWo]af6 ljBfnosf]  l;kmfl/;df gu/ lzIff clws[tn] 

dgf]gLt JolQm    – cWoIf  

-v_ cleefjsx? dWo]afट Pshgf dlxnf ;d]t kg]{ u/L ljBfno  Joj:yfkg ;ldltn] dgf]gLt 

b'O{hgf     – ;b:o  

-u_ :yfgLo lzIff k|]dL jf ;dfh;]jLx? dWo]afट ;DalGwt नगर शिक्षा िाखाबाट dgf]gLt Pshgf  

 – ;b:o  

-घ_ ;DalGwt If]qsf] ljBfno lg/LIfs     – ;b:o  

-ª_ ;DalGwt ljBfnosf] lzIfsx?n] cfkm"x?–dWo]afट छानी पठाएको   Pshgf   – ;b:o  

(च) सम्बशन्द्धत वडा सशमशतबाट शसफारीस गरी पठएको जनप्रशतशनशध १ जना  – सदस्य 

(छ) ;DalGwt If]qsf] ljBfno स्रोतव्यशक्त     – ;b:o  
-ज_ ljBfnosf] k|wfgfWofks   – ;b:o–;lrj 

 

२७.व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य छनौट सम्बन्द्धी व्यवस्था : 

(१) प्रधानाध्यापकिे शनयम २६को ईपशनयम१ बमोशजमको व्यवस्थापन सशमशतको छनौट गनयको िाशग तत्कािको 

व्यवस्थापन सशमशतको कायय ऄवशध समाप्त हुन ुभन्द्दा तीस ददन ऄगावै सात ददनको सचूना ददइ ऄशभभावकको 

भेिा गराईनु पनेछ ।  

तर कुनै कारणिे व्यवस्थापन सशमशत शवघटन भएको वा व्यवस्थापन सशमशतको सदस्यको पद ररक्त भएको 

ऄवस्थामा त्यसरी शवघटन वा ररक्त भएको शमशतिे पन्द्र ददन शभत्र व्यवस्थापन सशमशत वा ररक्त सदस्यको 

छनौटको िाशग यस शनयम बमोशजमसूचना ददइ ऄशभभावकको भेिा गराईनु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमसदस्य छनौट गने सम्बन्द्धमा ऄशभभावकिाइ सहयोग गनयको िाशग सम्बशन्द्धत शनरीक्षक 

वा शनज ईपिब्ध नभएमा नगर शिक्षा िाखािे खटाएको ऄशधकृतको सयंोजकत्वमा प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यशक्त र 

स्थानीय तहको प्रशतशनशध रहेको चार सदस्यीय छनौट सहयोग सशमशत गठन गनछे । 

(३) व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्यह द छनौट सम्बन्द्धी ऄन्द्य काययशवशध  शिक्षा सशमशतिे तोके बमोशजमहुनछे 

। 

२८. व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सम्बन्द्धी काययशवशध   

(१) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक दइु मशहनामा कम्तीमा एक पटक बसे्नछ । 

(२) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सशमशतको ऄध्यक्षको शनदेिनमा सदस्य–सशचविे   बोिाईनछे ।  

(३) ईपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन व्यवस्थापन सशमशतका एक शतहाइ सदस्यिे शिशखत 

ऄनुरोध गरेमा व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य–सशचविे जशहिेसुकै पशन व्यवस्थापन सशमशतको बैठक बोिाईन ु

पनेछ ।  

(४) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकमा छिफि हुने शवषय सचूी सदस्य–सशचविे साधारणतयf बहत्तर घण्टा ऄगावै 

सदस्यह दिाइ ददनु पनेछ ।  

(५) व्यवस्थापन सशमशतमा तत्काि कायम रहेका पचास प्रशतित भन्द्दा बढी सदस्यह द ईपशस्थत भएमा व्यवस्थापन 

सशमशतको बैठकको िाशग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माशननेछ ।  

(६) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे र शनजको ऄनपुशस्थशतमा जेष्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकमा बहुमतको राय मान्द्य हुनछे र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यशक्तिे 

शनणाययक मत ददन सके्नछ ।  

(८) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सम्बन्द्धी ऄन्द्य काययशवशध व्यवस्थापन सशमशत अफैं िे शनधायरण गरे बमोशजमहुनछे । 
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२९. व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन नसके्न : देहायको व्यशक्त व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन 

सके्नछैन :- 

(क)   गैर नेपािी नागररक,  

(ख)   पच्चीस वषय ईमेर पूरा नभएको –-jfn Snasf] k|ltlgwL afx]s_        

(ग)   प्रचशित काननू बमोशजमकािो सूचीमा परेको, 

(घ)   नैशतक पतन देशखने फौजदारी ऄशभयोगमा ऄदाितबाट कसूरदार ठहररएको ।  

(ङ)   नगरसभाsf सदस्यहरु 

(च) सरकारी सेवामा काययरत कमयचारी तथा शिक्षक  

३०. व्यवस्थापन सशमशत शवघटन गनय सके्न : देहायका ऄवस्थामा शिक्षा िाखाको शसफाररसमा नगर शिक्षा सशमशतिे 

सशमशत शवघटन गनय सके्नछ  – 

(क) शवद्याियको सम्पशत्त शहनाशमना गरेमा,  

(ख)  शवद्याियको िैशक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचशित कानून तथा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा चन्द्राशगरर नगरपाशिकाको नीशत 

एवम् शहत शवपरीत काम गरेमा,  

(घ)  शनयम ३४ को ईपशनयम (४) बमोशजमकाम नगरेमा, 

(ङ)  शवद्याियको व्यवस्थापन सन्द्तोषजनक  दपमा गनय नसकेमा, वा  

(च)  सम्बशन्द्धत शनकाय वा ऄशधकारीिे ददएको शनदेिनको पािन नगरेमा । 

३१.सामुदाशयक शवद्याियको व्यवस्थापन सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार :  

(१) यस शनयमाविीमा ऄन्द्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र ऄशधकारका ऄशतररक्त सामदुाशयक शवद्याियको व्यवस्थापन 

सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ : 

(क) शवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख, शनरीक्षण र व्यवस्थापन गन,े                                                    

(ख)  शवद्याियको िाशग चाशहन ेअर्षथक स्रोत जुटाईने,  

(ग)  शिक्षक तथा कमयचारीिाइ ताशिमको िाशग छनौट गन,े  

(घ)  ऄध्यायन ताशिममा जाने शिक्षक तथा कमयचारीिाइ ताशिमबाट फकेपशछ कम्तीमा तीन वषय 

शवद्याियमा सेवा गनुय पन ेसम्बन्द्धमा ितयह द शनधायरण गरी कवुशियतनामा गराईने,  

(ङ) शिक्षक तथा कमयचारीह दको सेवाको सुरक्षाको िाशग पहि गन,े  

(च)  शवद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी शिक्षक तथा कमयचारी शनयकु्त गने र त्यसरी शनयुक्त शिक्षक 

तथा कमयचारीिाइ नेपाि सरकारिे समान तहका शिक्षक तथा कमयचारीिाइ तोदकददएको 

तिब स्केिमा नघटाइ तिब भत्ता ददन,े   

(छ)  नेपाि सरकारबाट स्वीकृत दरवन्द्दीको शिक्षक तथा कमयचारीको पद ररक्त हुन अएमा स्थायी 

पूर्षतको िाशग सो पद ररक्त भएको शमशतिे सात ददनशभत्र शिक्षा िाखामा िेखी पठाईन,े  

(ज)  शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीह दको हाशजरी जाचँ गरी गयि हुने शिक्षक वा कमयचारी 

ईपर अवश्यक कारबाही गन,े 

(झ)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीिाइ यस शनयमाविी बमोशजमव्यवस्थापन सशमशतिे कारबाही गनय 

पाईने शवषयमा शवभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी शिक्षा िाखािाइ ददने तथा 

अफूिाइ कारबाही गनय ऄशधकार नभएको शवषयमा कारबाहीको िाशग शसफाररस गनुय पन े

भएमा अवश्यकता ऄनसुार अफ्नो राय सशहतको प्रशतवेदन शिक्षा िाखामा पठाईन,े 

(ञ)  शवद्याियको िैशक्षकस्तर वृशि गनय अवश्यक सामान तथा िैशक्षक सामग्रीह दको व्यवस्था गने,   

(ट)  नेपाि सरकारबाट सञ्चािन हुन ेशवशभन्न काययक्रमह दमा शवद्याियिाइ सररक गराईने,  

(ठ)  शवद्याथीह दिे पािना गनुय पने अचार संशहता बनाइ िागू गने,  

(ड) शिक्षक तथा कमयचारीह दको ऄशभिेख ऄध्यावशधक गराइ राख्ने,  
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(ढ) प्रत्येक वषय शवद्याियका चन्द्दादाता र ऄशभभावकह दको भेिा गराइ शवद्याियको ऄशघल्िो 

िैशक्षक वषयको अय, व्यय तथा िैशक्षक ईपिशब्ध र अगामी वषयको िैशक्षक काययक्रमको 

सम्बन्द्धमा जानकारी गराईन,े  

(ण)  शिक्षा िाखावाट तोदकएको िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराईने ,  

(त)  शवद्याथी, शिक्षक, कमयचारी तथा ऄशभभावकिाइ शवद्याियको शवकास तथा पठनपाठन tkm{  

ईत्प्रेररत गनय] व्यवस्था शमिाईन,े 

(थ)  शवद्याथीिाइ ईपिब्ध गराआएको छात्रवृशत्त रकम प्रदान गने,  

(द)  शनरीक्षकिे शवद्याियको r]s जाँच वा शनरीक्षण गदाय हाशजरी पशुस्तका वा शवद्यतुीय हाशजरीमा 

गयि जनाएकोमा त्यस्ता गयि भएका शिक्षक तथा कमयचारीको गयि भएका ददनको तिब 

कट्टी गन,े  

(ध)  व्यवस्थापन सशमशतको सशचवािय शवद्यािय भवनमा राख्ने तथा शवद्याियको कागजपत्र र 

ऄशभिेख सुरशक्षत गन,े  

(न)  स्थानीय तहसँग समन्द्वय गरी िैशक्षक शवकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गने, 

(प)  शवद्याियमा िशक्षत समूहका िाशग शविेष प्रकृशतको िैशक्षक काययक्रम सञ्चािन गनय अवश्यक 

देशखएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय शिक्षा िाखा माफय त गन,े 

(फ) वार्षषक रुपमा शवद्याियका िाशग अवश्यक मािसामान, मसिन्द्द सामग्रीको खररद योजना 

स्वीकृत गन,े 

(ब)  शवद्याियको शवपद, जोशखम ऄवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्द्यूशनकरणका िाशग कायययोजना 

बमोशजमकायायन्द्वयन गन,े  

(भ)  शवद्याियको चि ऄचि सम्पशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(म)  अफ्नै स्रोतबाट शनयुक्त हुने शिक्षक तथा कमयचारीको सेवा, ितय तथा शवभागीय कारबाहीिाइ 

व्यवशस्थत गनय काययशवशध बनाइ शिक्षा सशमशतबाट स्वीकृत गराइ िागू गने, 

(य)  नगर शिक्षा सशमशत र शिक्षा िाखािे ददएको शनदेिन ऄनु दप काम गने । 

-/_     lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{ dfkb09 agfO[ k'/:s[t ug{] 

-n_     ljBfnosf] k9fO{ Jojfxfl/s, ;Lkd"ns, / :t/Lo agfpg k|lt:kwL{ tyf ;xof]uL e"ldsf 

v]Ng]  .   

-व_ प्रत्येक वषय शवद्याियका चन्द्दादाता र ऄशभभावकह दको भेिा गराइ शवद्याियको ऄशघल्िो 

िैशक्षक वषयको अय, व्यय तथा िैशक्षक ईपिशब्ध र अगामी वषयको िैशक्षक काययक्रमको 

सम्बन्द्धमा ;fj{hlgs k/LIf0f u/fpg],  

 (२) व्यवस्थापन सशमशतिे अफ्नो ऄशधकार मध्ये अवश्यकता ऄनसुार केही ऄशधकार व्यवस्थापन सशमशतको 

सदस्य–सशचविाइ प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

३२. शिक्षक ऄशभभावक सघं सम्बन्द्धी व्यवस्था:  

(१) प्रत्येक शवद्याियका शिक्षक र ऄशभभावकह द सदस्य रहकेो एक शिक्षक ऄशभभावक संघ रहनेछ ।   

(२) व्यवस्थापन सशमशतिे ऄशभभावकह दको भेिा गराइ सो सशमशतको ऄध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा एक 

जना शिक्षक र ऄशभभावकह द समेत रहने गरी बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक–ऄशभभावक संघको काययकारी 

सशमशत गठन गनुय पनेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चाशित शवद्याियमा ईपशनयम (२) बमोशजमशिक्षक ऄशभभावक संघको काययकारी सशमशत गठन 

गदाय ऄपाङ्खगता भएका शवद्याथीका कम्तीमा एक जना ऄशभभावक हुनु पनछे ।  

(४) ईपशनयम (२) र (३) बमोशजमगरठत काययकारी सशमशतका सदस्यको पदावशध तीन वषयको हुनेछ ।  

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

सशमशतको बैठक सम्बन्द्धी ऄन्द्य काययशवशध काययकारी सशमशत अफैिे शनधायरण गरे बमोशजमहुनेछ ।   

(६) ईपशनयम (२) बमोशजमको काययकारी सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ :- 
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(क)  शवद्याियमा शिक्षकको गुणस्तर कायम गनयको िाशग अवश्यक काम गने,   

(ख)  यस शनयमाविी बमोशजमशवद्याियिे िुल्क शनधायरण गरे नगरेको सम्बन्द्धमा ऄनुगमन गन ेतथा सो 

सम्बन्द्धमा शवद्याियिाइ अवश्यक सुझाव ददने,  

(ग)  शवद्याियको िैशक्षक गशतशवशधबारे शनयशमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बन्द्धमा lzIfs, ljBfyL{ / 

cleefjs aLr lgoldt ऄन्द्तरदक्रया गने ।  

(७) ईपशनयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन संस्थागत शवद्याियको व्यवस्थापन सशमशतिे 

यस शनयम बमोशजमशिक्षक ऄशभभावक संघको काययकारी सशमशत गठन गदाय सात सदस्यमा नघटाइ गनुय पनेछ । 

                                                       पररच्छेद ६ 

                                   पाठ्यक्रम तथा पररक्षा सञ्चािन र समन्द्वय 

३३. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री: (१) नगरपाशिकाका शवद्याियहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्द्त्राियिे शनधायरण गरे 

बमोशजमहुनछे । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज ईपिब्धताको सुशनित गनय काययपाशिकािे अवश्यक कायययोजना 

वनाआ िागू गनेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, kf7ok':ts, / kf7o;fdu|Lमा सुधार तथा नया ँ पाठ्यक्रमको शनमायण गनय अवश्यक 

देशखएमा शिक्षा िाखाको प्रशतवेदनको अधारमा शिक्षा सशमशतिे काययपाशिकािाइ शसफाररस गने र 

काययपाशिकाको वहुमत सदस्यको शनणययिे मन्द्त्राियमा ऄनुरोध गने ।  

३४.परीक्षा सञ्चािन तथा समन्द्वय सशमशत : (१) नगरपाशिकाको शवद्याियहरुमा परीक्षा सञ्चािन तथा समन्द्वयको िाशग 

देहायको एक परीक्षा सञ्चािन तथा समन्द्वय सशमशत रहनेछ । 

(क) प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत                                            – संयोजक 

(ख) प्रमुख, सम्वशन्द्धत स्थानीयतहमा रहेको प्रहरी कायायिय          – सदस्य  

(ग) सामुदाशयक शवद्याियका स्थायी शिक्षकह द मध्ये अधारभतू र माध्यशमक तहवाट एक एक जना पने 

गरर दइुजना            – सदस्य 

(घ) संस्थागत शवद्याियका k|ltlgwLd"ns +:f+:yfका प्रशतशनधीह द दआुजना - सदस्य  

(ङ) नगर शिक्षा ऄशधकृत                                                     – सदस्य–सशचव  

(२) परीक्षा  सञ्चािन तथा समन्द्वय सशमशतको बैठक सम्बन्द्धी काययशवशध सो सशमशत अफैिे शनधायरण गरे 

बमोशजमहुनछे । 

(३) स्थानीय तहको क्षेत्रशधकार वाशहरको िैशक्षक तहको परीक्षा सञ्चािन गनय सम्वशन्द्धत शनकायवाट भएको 

व्यवस्थाबमोशजमसशमशतिे सहजीकरण र समन्द्वय गनछे  

(४) कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन शिक्षा सशमशतबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोशजमसशमशतिे गनेछ ।  

 (५) ईपशनयम ३ र ४ वाहेकको कक्षाहरुको परीक्षा सञ्चािन सशमशतिे शनधायरण गरेको मापदण्ड 

बमोशजमशवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतको शनदेिनमा प्रधानाध्यापकिे गनेछ ।  

३५. ;+":yfut ljBfnon] k/LIff िुल्क बापतको रकम जम्मा गनुय पने : 

(१) शनयम ३४ को ४ बमोशजमपरीक्षा गदाय परीक्षा सशमशतिे तोके बमोशजमको िुल्क सम्वशन्द्धत ;+:yfut 

शवद्याियिे स्थानीय सशञ्चत कोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।  

(२);+:yfut ljBfnon] तोदकएको रशजििेन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको शवद्याथीहरुबाट शिएको िुल्क 

पररक्षा सञ्चािन गने शनकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समते ददन पनेछ । 

३६. ऄनौपचाररक शिक्षा, दरु शिक्षा, समावेिी शिक्षा, शनरन्द्तर शिक्षा, खुिा शिक्षा तथा बैकशल्पक िैशक्षक काययक्रमको 

सञ्चािन काययपाशिकािे मन्द्त्राियवाट भएको व्यवस्थासँग तादाTम्यता कायम हुने गरी अवश्यक काययशवशध वनाइ 

गनेछ ।  

३७. िैशक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्द्धी व्यवस्था:   

(१) नगरसभािे वार्षषकरुपमा शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सधुारको िाशग काययपाशिकािाइ शनदेिन ददनेछ । lzIff 

d+qfnon] agfPsf] u'0f:t/sf] vfsf / kf7oqmd ljsf; s]Gb|n] agfPsf] kf7oqmd k|f?knfO{ d"n cfwf/ dfGg'kg]{ 5 

. 

(२)  काययपाशिकािे अफु मध्येवाट एक जना सदस्यिाइ शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सोको प्रशतवेदन सभा समक्ष 

पेि गनय तोक्न सके्नछ । 
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(३) ईपशनयम (२) बमोशजमतोदकएको सदस्यिे शिक्षा ऄशधकृतसँग समन्द्वय गरी गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन तयार 

गनेछ । 

(४) गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन तयारीको शवशध र ढाचँा ईपशनयम २ बमोशजमतोदकएको सदस्य अफैिे शनधायरण 

गरे बमोशजमहुनेछ । 

(५) गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन िैशक्षक सत्र िुरु हुनु भन्द्दा दइु मशहना ऄगाडी पेि भइ सकु्न पनछे । 

  

पररच्छेद–७ 

प्रारशम्भक बाि शिक्षा सम्बन्द्धी व्यवस्था 

३८. प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र स्थापनाः  

(१) कुनै संस्थािे प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र स्थापना गनय चाहमेा ऄनुमशतको िाशग सम्बशन्द्धत वडा कायायियमा 

ऄनुसूची–९ बमोशजमको ढाचँामा शनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमशनवेदन पनय अएमा त्यस्तो शनवेदनका सम्बन्द्धमा अवश्यक जाचँबुझ गदाय शनवेदकिाइ 

प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र स्थापना गनय  नगर काययपाशिकािे तोकेको मापदण्ड तथा प्रदक्रया बमोशजमऄनुमशत 

ददन मनाशसब दशेखएमा अवश्यक ितय तोकी ऄनुसचूी–१० बमोशजमको ढाचँामा ऄनुमशत ददन वडा सशमशत 

समक्ष पेि गनछे ।  

तर स्थाशनय तहिाइ ऄर्षथक दाशयत्व पने गरी यस्तो केन्द्र खोशिने भएमा  नगर काययपाशिकाको ऄनुमशत शिन पनेछ ।    

(३) ईपशनयम (२) बमोशजमपेि हुन अएमा वडा सशमशतको शनणययमा वडा सशचविे ऄनुमशत ददनेछ ।   

(४) कुनै संस्थािे ईपशनयम (२) बमोशजमतोदकएको ितय ऄनु दप प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन नगरेमा 

वडाऄध्यक्षिे त्यस्तो केन्द्रिाइ ददएको ऄनुमशत जुनसकैु बखत रद्द गनय सके्नछ ।   

३९. प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र स्थापना गनय चाशहने पूवायधार :प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र स्थापना गनयको िाशग देहायका 

पूवायधार पूरा गरेको हुनु पनछे :- 

(क)  फरादकिो, खुिा र सुरशक्षत भवन भएको,    

(ख) gu/kflnsfn] tf]lslbPsf] dfkb08 adf]lhd hUufsf] If]qkmn / ejg ePsf]  

(ग)  बाि ईद्यानको व्यवस्था भएको,  

(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको, 

(ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्था भएको,  

(च) बाि बाशिकाको हेरचाह गने cfof Joj:yfभएको ।   

४०. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेः प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्रमा पाठ्यक्रम शवकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग 

गनुय पनेछ ।  

 

                                                   पररच्छेद–८ 

                                  शवद्याथी सङ्ख्या, भनाय र कक्षा चढाईन ेव्यवस्था 

४१. शवद्याथी सं्याः  

(१) सामुदाशयक शवद्याियको प्रत्येक कक्षामा शवद्याथी सङ्ख्या सामान्द्यतया ईपत्यका तथा तराइ, पहाड र शहमािी 

क्षेत्रमा क्रमिः पचास, पैंतािीस र चािीस हुन ुपनेछ ।   

(२) संस्थागत शवद्याियको प्रत्येक कक्षामा शवद्याथी सङ्ख्या सामान्द्यतया न्द्यूनतम बाआस, ऄशधकतम चौवािीस र 

औसत तते्तीस हुनु पनछे ।   

(३) ईपशनयम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन शविेष  cfjZostf शिक्षा ददने शवद्याियको 

प्रत्येक कक्षामा रहने शवद्याथी सङ्ख्या शिक्षा सशमशतिे तोके बमोशजमहुनछे ।   

(४) कुनै कक्षामा ईपशनयम (१) मा िेशखए भन्द्दा बढी शवद्याथी भएमा शवद्याियिे व्यवस्थापन सशमशतको ऄनुमशत 

शिइ त्यस्तो कक्षाको ऄको वगय (सेक्सन) खोल्न सके्नछ ।  

(५) ईपशनयम (४) बमोशजमकक्षामा वगय खोल्न अवश्यक पूवायधारको व्यवस्था व्यवस्थापन सशमशत र शवद्याियिे 

शमिाईनु पनछे ।  

४२. भनाय सम्बन्द्धी व्यवस्थाः (१) शवद्याथीिे शवद्याियमा भनाय हुनको िाशग देहाय बमोशजमको सक्कि प्रमाणपत्र पेि गनुय 

पनेछ :- 
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(क) कक्षा नौ मा भनाय हुनको िाशग अधारभूत तहको ऄशन्द्तम परीक्षामा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा भनाय हुनको िाशग कक्षा दिको परीक्षामा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहेक ऄन्द्य कक्षामा भनाय हुनको िाशग शवद्याियिे शिने वार्षषक परीक्षाको िब्धाङ्खक र 

स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ।  

(२) शवद्याियिे िैशक्षक सत्रको बीचमा वा वार्षषक परीक्षा ईत्तीणय नभएका शवद्याथीिाइ स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र शिइ अए 

पशन ऄध्ययनरत कक्षाभन्द्दा माशथल्िो कक्षामा भनाय गनुय हुदँैन ।  

(३) शवद्याियको एक तहमा भनाय भएको शवद्याथीिे सोही शवद्याियको माशथल्िो कक्षामा पुनः भनाय गनुय पने छैन ।   

(४) शवद्याथीिे पशहिो पटक शवद्याियमा भनाय हुन अईँदा साधारणतया अफ्नो ऄशभभावकिाइ साथमा शिइ अईन ुपनेछ 

।  

(५) शवद्याियिे शवद्याथी भनाय गदाय शनःिुल्क शिक्षाको प्रयोजनको िाशग ऄशभभावकको नाम, ठेगाना समेतका शववरण माग 

गरी राख्नु पनछे । 

(६) पाँच वषय ईमेर पूरा नभएकािाइ एक कक्षामा भनाय र सोह्र बषय ईमेर पूरा नभएकािाइ माध्यशमक तह ईत्तीणय 

परीक्षामा समावेि गररने छैन । 

४३. शवद्याियमा भनाय नभइ ऄध्ययन गने व्यशक्तको परीक्षा सम्बन्द्धी व्यवस्था :  

(१) शिक्षा िाखािे शवद्याियमा भनाय नभइ शनजी  दपमा ऄध्ययन गरेको व्यशक्तिाइ शवद्याियिे शसफाररस गरेको 

शनजको क्षमता र स्तरको अधारमा शवद्याियबाट शिआन ेकक्षा अठसम्मको वार्षषक परीक्षामा सामेि हुनको 

िाशग भनाय गनय अवश्यक व्यवस्था गनय सके्नछ ।   

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमपरीक्षा ददन चाहने व्यशक्तिे शिक्षा िाखािे तोकेको शवद्यािय र समयमा सो 

कायायियिे तोकेको िुल्क बुझाइ परीक्षा फाराम भनुय पनेछ । 

(३) ईपशनयम (१) बमोशजमपरीक्षा ददन चाहन ेव्यशक्तिे जुन कक्षाको वार्षषक परीक्षा ददन चाहेको हो सो भन्द्दा दइु 

कक्षा तिसम्मको शवद्याियबाट शिआएको वार्षषक परीक्षा ईत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनछे । 

 -$_ dfly h] ;'s} n]lvPtf klg v'nf jf a}slNks ljBfnodf k9]sf ljBfly{sf] k/LIff ;DalGw 

Joj:yf dGqfnon] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  
४४.स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्द्धी व्यवस्थाः  

(१) कुनै शवद्याथीिे स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र शिनु परेमा ऄशभभावकको शसफाररस सशहत शवद्यािय छाड्न ुपरेको 

यथाथय शववरण खुिाइ प्रधानाध्यापक समक्ष शनवेदन ददन ुपनेछ ।   

(२) ईपशनयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेशखएको भए तापशन कक्षा दि र बाह्रमा ऄध्ययन गने शवद्याथीिाइ 

स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ददआने छैन ।  

तर देहायका ऄवस्थामा िैशक्षकसत्र सुरु भएको दइु मशहनाशभत्र स्थानान्द्तरण भइ अईने शवद्याियको 

शसफाररसमा शिक्षा िाखाको सहमशत शिइ स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ददन सदकनेछ :– 

(क)  स्थानान्द्तरण हुने शवद्याथीको ऄशभभावक कमयचारी रहेछ र शनजको ऄन्द्यत्र सरुवा भएमा,  

(ख)  ऄशभभावकिे बसाइ सराइ गरेको शसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग)  शवद्याथी शवरामी भएको कारणिे सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचशित काननू बमोशजमस्वीकृत 

शचदकत्सकिे शसफाररस गरेमा, वा 

(घ)  ऄन्द्य कुन ैमनाशसव कारणिे शवद्याथी ऄन्द्यत्र स्थानान्द्तरण हुन ुपरेमा। 

(३) ईपशनयम (१) बमोशजमशनवेदन पनय अएमा प्रधानाध्यापकिे अधारभूत तहको शवद्याथीको हकमा शनःिुल्क र 

माध्यशमक तहको शवद्याथीको हकमा शिक्षा सशमशतिे तोके बमोशजमको  िुल्क शिइ सात ददनशभत्र 

स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।   

(४) प्रधानाध्यापकिे ईपशनयम (३) बमोशजमको ऄवशधशभत्र स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सम्बशन्द्धत 

शवद्याथीिे नगर शिक्षा ऄशधकृत समक्ष ईजूरी ददन सके्नछ र त्यसरी ईजूरी पनय अएमा नगर शिक्षा ऄशधकृतिे 

जाँचबुझ गरी स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ददन ईपयुक्त दखेेमा प्रधानाध्यापकिाइ यथािीघ्र स्थानान्द्तरण 

प्रमाणपत्र ददन अदेि ददनछे ।  

(५) सक्कि स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नि भएमा सम्बशन्द्धत शवद्याथी वा शनजको ऄशभभावकिे 

प्रशतशिशपको िाशग त्यसको व्यहोरा खुिाइ सम्बशन्द्धत शवद्याियमा शनवेदन ददन सके्नछ र त्यसरी पनय अएको 

शनवेदन मनाशसव दशेखएमा प्रधानाध्यापकिे शनवेदकिाइ स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप ददनेछ ।  
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(६) शवद्याियिे कुनै शवद्याथीिाइ अफूिे ऄध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो 

प्रमाणपत्र ददने प्रधानाध्यापकिाइ कानून बमोशजमकारबाही गररनेछ र त्यसरी ददएको स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र 

रद्द हुनेछ ।  

(७) संस्थागत शवद्याियको हकमा शवद्याथीिे जुन मशहनामा स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मशहनासम्मको 

माशसक पढाइ िुल्क र ऄन्द्य दस्तुर सोही शवद्याियमा बुझाईनु पनेछ । शवद्याथीिे िामो शबदा (वार्षषक जाडो 

वा गमीको शबदा) को ऄशघल्िो मशहनामा स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र माग्न अएमा सो शबदाको िुल्क र ऄरु दस्तुर 

सोही शवद्याियमा बुझाईनु पनेछ ।  

(८) शवद्याियिे शवद्याथीिाइ स्थानान्द्तरण प्रमाणपत्र दददा सो प्रमाणपत्र पाईने शवद्याथी वा शनजको 

ऄशभभावकको रीतपूवयक भरपाइ गराईनु पनछे ।  

४५. स्तर वृशिको िाशग भनाय हुन चाहने शवद्याथीिाइ भनाय गनुय पने : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर वृशि गने ईदे्दश्यिे 

शवद्याथी पुनः सोही शवद्यािय र कक्षामा ऄध्ययन गनय अएमा शवद्याियिे त्यस्तो शवद्याथीिाइ भनाय गनुय पनछे ।  

४६. वार्षषक परीक्षा नददन े शवद्याथीिाइ कक्षा चढाईन ेसम्बन्द्धी व्यवस्था : कुनै शवद्याथी शवरामी परी वा शनजको काबू 

बाशहरको पररशस्थशतको कारण शनजिे वार्षषक परीक्षा ददन नसकेको सम्बन्द्धमा शनजको ऄशभभावकिे त्यसको प्रमाण 

सशहत शनवेदन ददएमा प्रधानाध्यापकिे सो सम्बन्द्धमा जाचँबुझ गदाय शनवेदनको व्यहोरा मनाशसव दशेखएमा 

शवद्याियमा भएको ऄशभिेखबाट त्यस्तो शवद्याथीिे ऄन्द्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा अवश्यकता ऄनुसार मु्य 

मु्य शवषयको परीक्षा शिइ सो शवद्याथीिाइ कक्षा चढाईन सके्नछ । तर,   

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

(२)  कक्षा नौ र एघारमा कुन ैशवद्याथीिाइ कक्षा चढाआने छैन ।  

४७. कक्षा चढाईने सम्बन्द्धी ऄन्द्य व्यवस्थाः ऄसाधारण प्रशतभा भएका शवद्याथीिाइ प्रधानाध्यापकिे सो कक्षामा ऄध्यापन 

गने शिक्षकह दको शसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाईन सके्नछ । 

तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाईन सदकन ेछैन ।  

४८. िैशक्षकसत्र, भनाय गने समय र काम गने ददन :  

(१)कक्षा १ -१० सञ्चािन भएको शवद्याियको िैशक्षकसत्र प्रत्यके वषयको वैिाख एक गतदेेशख प्रारम्भ भइ चैत्र 

मसान्द्तसम्म कायम रहनेछ ।  

(२)  कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैशक्षक सत्र श्रावण मशहनावाट सुरु हुनेछ ।  

(३) शवद्याियिे िैशक्षकसत्र सुरु भएको शमशतिे सामान्द्यतया एक मशहनाशभत्र नयाँ शवद्याथी भनाय शिइ सकु्न 

पनेछ ।   

(४) ईपशनयम (३) बमोशजमको ऄवशध नघाइ कुनै शवद्याथी भनाय हुन अएमा शवद्याियिे त्यस्तो शवद्याथीको 

ऄध्ययनको स्तर परीक्षण गदाय शनजिे सो कक्षामा भनाय भइ वार्षषक परीक्षा ईत्तीणय गनय सके्न देशखएमा त्यस्तो 

शवद्याथीिाइ ऄको एक मशहनासम्म भनाय गनय सदकनेछ ।  

(५) कसैिे पशन िैशक्षकसत्र सुरु नभइ शवद्याथी भनाय गनुय गराईन ुहुदैन ।  

तर कक्षा एकको ईमेर समूह भन्द्दा कम ईमेर भएका बािबाशिकाको हकमा िैशक्षक सत्र प्रारम्भ हुनभुन्द्दा पन्द्र ददन 

ऄगावै प्रारशम्भक बाि शिक्षामा भनायको कायय गनय वाधा पने छैन ।   

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

(७) सामुदाशयक शवद्याियको प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकिे हप्ताको 

कम्तीमा ऄठार र शिक्षकिे हप्तामा कम्तीमा छब्बीस शपररयडको कक्षा शिन ुपनेछ ।  

(८) भौशतक पूवायधार पूरा गनय नसकेका शवद्याियिे तोदकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी शवद्याथी सङ्ख्याको 

अधारमा एकै ददनमा एकभन्द्दा बढी समय (शसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनय सके्नछ ।  

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

४९. शवद्यािय शवदा सम्वन्द्धमा  

(१) नेपाि सरकारिे तोकेको सावयजशनक शबदा संग तादाTम्यता कायम हुन ेगरी lzIff clwकृतिे शवद्याियमा 

सावयजशनक शवदा शनधार0f गनय सके्नछ । 

(२) शिक्षा िाखाको शनदेिनमा एक िैशक्षकसत्रमा शहईँद ेशबदा वा वष ेशबदा वा दवैु गरी वढीमा पैंतािीस ददन 

शवद्यािय शवदा ददन सके्नछ ।   

(३) व्यवस्थापन सशमशतिे एक िैशक्षकसत्रमा थप पाँच ददनसम्म स्थानीय शबदा ददइ शवद्यािय शवदा गनय सके्नछ 

। तर यसरी शबदा दददा नगर शिक्षा िाखामा जानाकारी गराईनु पनेछ । 
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(४) यस शनयममा िेशखएदेशख बाहके ऄन्द्य ददन शवद्यािय बन्द्द गरेमा प्रधानाध्यापकिाइ शवभागीय कारबाही 

गररनेछ । 

                                                              

पररच्छेद ९ 

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको शनयशुक्त तथा काम, कतयव्य र ऄशधकार 

५०.प्रधानाध्यापक सम्बन्द्धी व्यवस्थाः  

(१) प्रत्येक शवद्याियमा शवद्याियको प्राशज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमुखको  दपमा काम गनय स्वीकृत दरबन्द्दीमा 

नवढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनछे ।  

(२) अधारभूत तहको कक्षा पाँचसम्मको शवद्यािय भए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह ईत्तीणय गरेको, 

अधारभूत तहको ऄन्द्य शवद्यािय भए कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको र माध्यशमक तहको 

शवद्यािय भए कम्तीमा स्नात्तकोत्तर तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको, शवद्याियमा कम्तीमा पाँच वषय स्थायी 

शिक्षकको रुपमा शिक्षण ऄनभुव भएको, सङ्खघीय ऐन तथा सो ऐन ऄन्द्तगयत बनकेो शनयमाविी 

बमोशजमशिक्षक बने्न योग्यता भएका तथा शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतिे शसफाररस गरेको व्यशक्तिाइ 

शिक्षा सशमशतको शनणयय बमोशजमपाचँ वषयको िाशग नगर शिक्षा ऄशधकृतिे सामदुाशयक शवद्याियको 

प्रधानाध्यापकको पदमा शनयशुक्त गनेछ ।  

(३) ईपशनयम (२) बमोशजमप्रधानाध्यापकको पदमा शनयशुक्त हुनु पूवय शनजिे ऄनुसूची–११ बमोशजमको 

ढाँचामा शवद्यािय शवकासको प्रस्ताव शिइ सोही अधारमा नगर  lzIff ऄशधकृतसँग k~rjlif{o कायय 

सम्पादन s/f/ सम्झौता गनुय पनेछ । 

(४) एईटै सामुदाशयक शवद्याियमा िगातार दइु काययकाि भन्द्दा बढी एकै व्यशक्त प्रधानाध्यापक हुन सके्न छैन ।  

(५) ईपशनयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन देहायको ऄवस्थामा सामदुाशयक शवद्याियको 

प्रधानाध्यापकिाइ स्थानीय शिक्षा िाखाको शसफाररसमा सशमशतिे जुनसकैु बखत हटाईन सके्नछः— 

(क) शनजको अचरण खराब रहेमा, 

(ख) ऐन तथा यस शनयमाविी शवपरीतको कुन ैकाम गरेमा, 

(ग) शनजिे काययसम्पादन सम्झौता बमोशजमकाम गनय नसकेमा वा शनजको काम सन्द्तोषजनक 

नभएमा । 

(६) सामुदाशयक शवद्याियको कुनै प्रधानाध्यापकिाइ ईपशनयम (५) बमोशजमको अधारमा पदबाट हटाईनु पन े

भएमा lzIff ऄशधकृत वा शवद्यािय शनरीक्षकिे त्यस्तो अधार शवद्यमान भए नभएको सम्बन्द्धमा जाचँबुझ 

u/L/u/fO{ प्रशतवेदन शिनेछ र राय सशहतको त्यस्तो प्रशतवेदनबाट प्रधानाध्यापकिाइ हटाईनु पने देशखएमा 

शिक्षा सशमशतको शनणयय बमोशजमशिक्षा ऄशधकृतिे प्रधानाध्यापक पदबाट हटाईनछे  ।   

(७) ईपशनयम (६) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन सो ईपशनयम बमोशजमप्रधानाध्यापकिाइ पदबाट 

हटाईनु ऄशघ शनजिाइ सफाइ पेि गने मौकाबाट वशञ्चत गररने छैन ।  

(८) बहािबािा शिक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकिाइ ईपशनयम (५) को खण्ड (क) वा (ख) 

बमोशजमको अधारमा हटाएको ऄवस्थामा शनजिाइ ऐन तथा यस शनयमाविी बमोशजमशवभागीय 

कारबाही समेत गररनछे । 

(९) सामुदाशयक शवद्याियको प्रधानाध्यापक शवदामा बसेमा वा कुन ैकारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रधानाध्यापक ईपशस्थत नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपूर्षत नभएसम्मका िाशग सो शवद्याियमा 

काययरत शिक्षकहरुमध्ये माशथल्िो शे्रणीका वररष्ठ स्थायी शिक्षकिे शनशमत्त प्रधानाध्यापक भइ काम गनेछ । 

शिक्षकको वररष्ठता शनधायरण गदाय देहायका अधारमा गररनेछ :- 

(क)  सम्बशन्द्धत तह र शे्रणीको स्थायी शनयुशक्त शमशतको अधारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को अधारमा वररष्ठता नछुरट्टएमा सो भन्द्दा तल्िो तह वा शे्रणीको स्थायी शनयुशक्त 

शमशतको अधारमा, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) को अधारमा वररष्ठता नछुरट्टएमा सम्बशन्द्धत तह र शे्रणीको ऄस्थायी शनयुशक्त 

शमशतको अधारमा, 
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(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को अधारमा पशन वररष्ठता नछुरट्टएमा खण्ड  (क) को शसफाररसको 

योग्यताक्रमको अधारमा,  

 तर खुिा, काययक्षमता मूल्याकँन, अन्द्तररक वढुवा एईटै शमशतमा भए क्रमिः काययक्षमता, अन्द्तररक 

प्रशतयोशगता र खुिाको क्रमिाइ मान्द्यता ददआनेछ । 

(१०) यस शनयममा ऄन्द्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन संस्थागत शवद्याियको व्यवस्थापन सशमशतिे 

यस शनयमाविी बमोशजमयोग्यता पुगेको व्यशक्तिाइ प्रधानाध्यापकको शनयशुक्त गदाय छुटै्ट प्रदक्रया 

शनधायरण गरी शनयुशक्त गनय सके्नछ ।  

(११) यस शनयममा ऄन्द्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन यो शनयम प्रारम्भ हुदँाको बखत काययरत 

प्रधानाध्यापक ईपशनयम (२) बमोशजमऄको प्रधानाध्यापक शनयुशक्त नभएसम्म त्यस्तो पदमा कायम ै

रहन सके्नछ । 

५१. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄशधकार :-  प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछ :–  

(क) शवद्याियमा िैशक्षक वातावरण, गुणस्तर र ऄनुिासन कायम राख्न,े  

(ख)  शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीह दसँग समन्द्वय गरी शिक्षक, कमयचारी, शवद्याथी र 

ऄशभभावकह द बीच पारस्पररक सहयोगको वातावरण शसजयना गने,  

(ग) शवद्याियमा ऄनुिासन, सच्चररत्रता, शििता कायम गनय अवश्यक काम गन,े  

(घ)  शिक्षकह दसँग परामिय गरी शवद्याियमा कक्षा सञ्चािन सम्बन्द्धी काययक्रम तयार गने तथा 

त्यस्तो काययक्रम बमोशजमकक्षा सञ्चािन भए नभएको शनरीक्षण गने,  

(ङ)  शवद्याियमा सरसफाइ, ऄशतररक्त दक्रयाकिाप अददको प्रबन्द्ध गने, गराईने,  

(च) शवद्याियको प्रिासशनक काययको सञ्चािन तथा शनयन्द्त्रण गने,  

(छ)  शवद्याियमा शवद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा सञ्चािन गराईने,  

(ज)  शवद्याथीिाइ स्थानान्द्तरण तथा ऄन्द्य प्रमाणपत्र ददन,े  

(झ) शवद्याियमा भए गरेका महत्वपूणय काम कारबाहीको ऄशभिेख राख्ने,  

(ञ)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे जानी जानी वा िापरवाही साथ कुनै काम गनायिे शवद्याियिाइ 

हानी नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तिबबाट कट्टा गरी ऄसुि गने,  

(ट)  शवद्याियिे अफ्नै स्रोतमा शनयुक्त गरेका शिक्षक वा कमयचारीिे पदीय शजम्मेवारी पूरा नगरेमा 

व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररस बमोशजमऄवकाि िगायतका ऄन्द्य शवभागीय कारबाही गने,   

(ठ) शिक्षक र कमयचारीिाइ ददआएको सजायको ऄशभिेख राख्न े तथा त्यस्तो ऄशभिेख शिक्षा 

ऄशधकारी  तथा शनरीक्षकिे हेनय चाहेमा देखाईन,े  

(ड)  शिक्षक तथा कमयचारीह दको अचरण र कायय सम्पादन सम्बन्द्धी प्रशतवेदन नगर शिक्षा िाखा 

तथा व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गन,े  

(ढ)  शिक्षक वा कमयचारीिाइ सजाय वा पुरस्कार ददने सम्बन्द्धमा व्यवस्थापन सशमशत तथा नगर 

शिक्षा िाखामा शसफाररस गन,े 

(ण) शिक्षा िाखा वा सम्वशन्द्धत शनकायबाट स्थायी शनयुशक्त एवं पदस्थापन भइ अएका शिक्षकिाइ 

हाशजर गराइ शवषय र तह ऄनुसारको कक्षा शिक्षणमा खटाईने,   

(त) मशहनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षक तथा कमयचारीह दको बैठक बोिाइ शवद्याियको प्राशज्ञक, 

भौशतक र िैशक्षक प्रिासन सम्बन्द्धी शवषयमा छिफि गरी त्यसको ऄशभिेख राख्ने,  

(थ) gu/kflnsfaf6 पूवय स्वीकृशत शिइ ऄशत अवश्यक भएका शवषयमा शवद्यािय व्यवस्थापन 

सशमशतको शनणयय गराइ शवद्याियको स्रोतबाट तिब भत्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायम गरी 

सो ऄनसुार पद स्वीकृशत भएका शवषयका शिक्षकको यस शनयमाविीमा व्यवस्था भए 

बमोशजमको प्रदक्रया ऄपनाइ पदपूती गरी करारमा शनयुक्त गन ेर यसरी शनयुशक्त भएका शिक्षक 

तथा कमयचारीह दको तिब सम्बन्द्धी प्रशतवेदन पाररत गनय व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गने,  
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(द)  शवद्यािय भवन तथा छात्रावासको हाताशभत्र कुनै दकशसमको ऄभर व्यवहार हुन नददन,े  

(ध)  शवद्याियको प्रभावकारी सञ्चािनको िाशग वार्षषक योजना बनाइ व्यवस्थापन सशमशतबाट 

पाररत गरी कायायन्द्वयन गन,े गराईने,  

(न)  शवद्याियमा ऄध्ययन, ऄध्यापन सम्बन्द्धी माशसक, ऄधय–वार्षषक तथा वार्षषक काययक्रम बनाइ 

कायायन्द्वयन गन,े गराईने,  

(प)  शिक्षक वा कमयचारीिाइ ताशिममा पठाईन व्यवस्थापन सशमशतबाट ऄनुमोदन गराइ शिक्षा 

िाखामा पठाईन,े  

(फ)  शवद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िागू गने, 

(ब)  व्यवस्थापन सशमशतिे ददएको शनदेिन तथा अफूिे पाएको ऄशधकार बमोशजमरकम खचय गने र 

अय व्ययको शहसाब राख्ने तथा राख्न िगाईन,े  

(भ)  शवद्याियमा सञ्चािन हुने अवशधक परीक्षा शनयशमत तथा मयायददत ढङ्खगबाट सञ्चािन गन े

गराईने,  

(म)  कुनै शिक्षकिे ऄध्यापन गरेको शवषयमा िगातार तीन वषयसम्म पन्द्र प्रशतित भन्द्दा बढी 

शवद्याथी ऄसफि भएमा वा कुनै शिक्षकिे िापरवाही वा ऄनुिासनहीन काम गरेमा त्यस्तो 

शिक्षकको दइु वषयसम्म तिब बृशि रोक्का गने,   

(य)  शवद्याियमा शनयम बमोशजमको कक्षा शिने तथा शिक्षकिाइ शिन िगाईने,  

(र)  स्वीकृत दरवन्द्दीमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको तिवी प्रशतवेदन पाररत गनय शिक्षा 

िाखामा पठाईन,े  

(ि)   शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीह दको काम, कतयव्य तोके्न,  

(व) शिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापन सशमशतिे ददएका शनदेिन पािन गने, गराईने,  

(ि) शवद्याियको िैशक्षक प्रगशत सम्बन्द्धी शववरण तथा तथ्यांक मन्द्त्राियद्वारा शनधायररत ढाँचा र 

समय शभत्र शवद्यािय शनरीक्षकद्वारा प्रमाशणत गराइ नगर शिक्षा िाखामा पठाईन,े  

(ष)  शवद्याियको अफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी शनयुक्त भएका शिक्षकह दको कायय सम्पादन 

मूल्याङ्खकन फाराम भरी व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गने, 

(स)  शवद्याियमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको सम्पशत्त शववरण फाराम शनधायररत समयमा भनय 

िगाइ शवद्याियमा दताय गरी शिक्षा िाखा माफय त शिक्षक दकताबखानामा पठाईन,े 

(ह) शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी 

कोष, बीमा, सामाशजक सुरक्षाकोषको रकम सम्बशन्द्धत शनकायमा पठाईन िगाईने, 

(क्ष)  व्यवस्थापन सशमशतबाट स्वीकृत खररद योजना ऄनसुार मािसामन तथा सेवा खररद गन े। 
-q_  k|wfgfWofks :yflgo tx, cleefjs Pj+ ljBfyL{k|lt lhDd]jf/ x'g]5 . o;sf nflu M 

!_ cleefjs Pj+ ljBfyL{sf] ljrf/ ;j{]If0f ug{],  

@_ k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:tl/o lzIffsf] nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldशत / k|wfgfWofksn] 

lzIff ;ldlt;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ u/] adf]lhd k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:tl/o lzIff 

k|Tofe"t ug'{kg]{, 

#_ lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{  k|wfgfWofksk|lt lhDd]jf/ agfpg tyf u'0f:t/Lo lzIffsf nflu 

gu/sfo{kflnsf, lzIff ;ldlt /  नगर lzIff clws[tn] k|rlnt sfg'g adf]lhd lbPsf lgb]{zg 

kfngf u/fpg tyf ck]lIft z}lIfs pknlJwsf nflu lzIfsx?;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug'{kg]{5 . 

$_ ljBfnosf] ef}uf]lns If]q leqsf 6'x'/f, cnkq k/]sf / a];fxf/f, ljz]if cfjZostf ePsf tyf 

cltljkGgtfdf k/L ljBfno hfg g;s]sf jf ljBfno 5f]8]sf afnjflnsfnfO{ sfo{kflnsf dfkm{t 

5fqa[lQ jf ljz]if Joj:yf u/L jf lghsf cleefjs jf ;+/IfsnfO{ ;3fO{ jfnjflnsfnfO{  

ljBfnodf Nofpg'  k|wfgfWofkssf] lhDd]jf/L x'g]5 .  ljBfly{nfO{ ck]lIft z}lIfs pknlJw xfl;n 

x'g] u/L l;sfpg] / l6sfpg]  bfloTj k|wfgfWofks / lzIfsx?sf] x'g]5 . 

%_ ljBfnosf] k|fl1s g]t[Tj ug]{, gjk|j4gfTds sfo{ ug]{ . 
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५२.शवद्यािय सहयोगी सम्बन्द्धी व्यवस्था : शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतिे स्वीकृत दरवन्द्दीको ऄधीनमा रही शवद्यािय 

सहयोगीको न्द्यूनतम पाररश्रशमक तोकी व्यशक्त वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायय सम्पादन गराईन ुपनेछ । 

५३. शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतः (१) सामुदाशयक शवद्याियमा करारमा शिक्षक वा कमयचारी शनयुशक्तका िाशग 

शसफाररस गनय प्रत्येक शवद्याियमा देहाय बमोशजमको एक शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशत रहनेछ :- 

(क) शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष वा शनजिे तोकेको सो सशमशतको सदस्य  –ऄध्यक्ष  

(ख) सम्बशन्द्धत क्षेत्रको शवद्यािय शनरीक्षक वा शिक्षा ऄशधकृतिे तोकेको ऄशधकृत प्रशतशनशध  – सदस्य 

-u_     नगर शिक्षा ऄशधकृतn] tf]s]sf] शवषय शवज्ञ Ps hgf            – ;b:o 

-3_ प्रधानाध्यापक                    – सदस्य–सशचव 

 (२) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतको सशचवािय सम्बशन्द्धत शवद्याियमा रहनेछ ।  

(३) अयोगिे शिक्षक वा कमयचारी छनौट गने सम्बन्द्धमा मापदण्ड शनधायरण वा काययशवशध जारी गरेको भए शिक्षक 

छनौट सशमशतिे त्यस्तो मापदण्ड वा काययशवशधको पािना गनुय पनेछ । 

(४) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सशमशतको बैठक सम्बन्द्धी ऄन्द्य काययशवशध सो सशमशत अफैिे शनधायरण गरे 

बमोशजमहुनछे । 

५४. करारमा शिक्षक शनयशुक्त सम्बन्द्धी व्यवस्थाः  

(१) स्वीकृत दरवन्द्दीमा स्थायी शिक्षक शनयशुक्त हुन नसकी तत्काि करारमा शिक्षक शनयशुक्त गनुय पन े भएमा 

व्यवस्थापन सशमशतिे नगर शिक्षा ऄशधकृत माफय त अयोगबाट करारमा शिक्षक शनयुशक्तको िाशग प्रकाशित 

भएको सूची माग गनुय पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजममाग गरेको सचूी प्राप्त भए पशछ सूचीमा रहेका ईम्मेदवारमध्य ेव्यवस्थापन सशमशतिे 

बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िाशग करारमा शिक्षक शनयशुक्त गनय सके्नछ ।  

(३) ईपशनयम (१) बमोशजमअयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका िाशग कुनै ईम्मेदवार  नरहेमा वा सूचीमा 

समावेि भएका ईम्मेदवारिे शिक्षक पदमा शनयुक्त हुन शनवेदन नददएमा व्यवस्थापन सशमशतिे शिक्षक छनौट 

सशमशतको शसफाररसमा बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िाशग योग्यता पुगेका कुन ै व्यशक्तिाइ करारमा शिक्षक 

शनयुशक्त गनय सके्नछ । 

(४) ईपशनयम (२) वा (३) बमोशजमकरारमा शिक्षक शनयुशक्त गदाय शिक्षा िाखाबाट दरवन्द्दी ररक्त रहेको व्यहोरा 

प्रमाशणत गराएर शवषय शमल्ने गरी मात्र करारमा शिक्षक शनयशुक्त गनय सदकनेछ । 

(५) ईपशनयम (३) बमोशजमशिक्षक शनयुशक्त गनय कम्तीमा पन्द्र ददनको सावयजशनक सचूना सम्भाव्य सवै माध्यमवाट 

प्रकािन गनुयका साथै शिक्षा िाखा, वडा कायायिय र सम्बशन्द्धत शवद्यािय समेतमा त्यस्तो सूचना टाँसु्न पनछे । 

(६) ईपशनयम (३) बमोशजमशिक्षक पदमा शनयुक्त हुन शनवेदन ददन े ईम्मेदवारिे अफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपािी 

नागररकताको प्रमाणपत्र शनवेदन साथ पेि गनुय पनछे ।  

(७) शवद्याियिे यस शनयम बमोशजमकरारमा शिक्षक शनयुक्त गरेको जानकारी शिक्षा िाखािाइ ददनु पनेछ र शिक्षा 

िाखािे सोको ऄशभिेख राखेको प्रमाण शवद्याियिाइ ददन ुपनछे ।  

(८) ईपशनयम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन करारमा शिक्षक शनयुक्त भएको एक िैशक्षक सत्र 

सम्म पशन ररक्त पदमा स्थायी पद परु्षत नभएमा व्यवस्थापन सशमशतिे Ps  पटक sf] nflu dfq clwstd Ps 
िैशक्षक सत्रsf nflu करारको म्याद थप गनय सके्नछ ।  

(९) ईपशनयम (८) बमोशजमकरार ul/Psf] जानकारी शवद्याियिे नगर शिक्षा िाखािाइ ददन ुपनेछ ।  

(१०) यस शनयम बमोशजमको प्रदक्रया नपुयाइ शिक्षक शनयुशक्त गरेमा त्यस्तो शनयशुक्त बदर गरी सम्बशन्द्धत 

प्रधानाध्यापकिाइ शवभागीय कारबाही गररनछे।  

५५. दरबन्द्दी नभएको पदमा शिक्षक वा कमयचारी शनयुशक्त वा सरुवा गनय नहुनेः  

(१) शिक्षक वा कमयचारीिाइ दरबन्द्दी ररक्त नरहेको  वा दरवन्द्दी नभएको शवद्याियमा शनयशुक्त वा सरुवा गनुय हुदँैन ।   

(२) ऄनुसूची–१२ मा ईशल्िशखत शवषयको शिक्षक नरहेको शवद्याियमा ऄको शवषयको शिक्षक शनयुशक्त वा सरुवा गनुय 

हुँदैन ।  

(३) ईपशनयम (१) वा (२) शवपरीत कसैिे कुनै शिक्षक वा कमयचारी शनयशुक्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो शिक्षक वा 

कमयचारीको िाशग तिब भत्ता बापत खचय भएको रकम त्यसरी शनयुशक्त वा सरुवा गने ऄशधकारीबाट ऄसुि ईपर 

गरी त्यस्तो ऄशधकारीिाइ शवभागीय कारबाही गररनछे  ।  

५६. सरुवा सम्बन्द्धी व्यवस्था :  

(१) चन्द्राशगरर नगरपाशिका शभत्र एक शवद्याियवाट ऄको शवद्याियमा तह तथा शवषय शमल्ने दरवन्द्दी शभत्र नगर 

शिक्षा ऄशधकृतिे सरुवा गनय सके्नछ ।  

(२) स्थायी शिक्षक तथा स्थायी कमयचारीको मात्र सरुवा गररनछे । 
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(३) शिक्षकको सरुवा प्रत्यके िैशक्षक सत्रको पशहिो मशहनामा मात्र गररनेछ   

(४) एक पटक सरुवा भएको शिक्षकिाइ त्यस शवद्याियमा चार वषय सेवा पूरा नगरी सरुवा गररनेछैन  

 तर  कुनै शवद्याियमा काययरत शिक्षक ऄसक्त भइ सो स्थानमा शनजको ईपचार हुन नसके्न व्यहोरा नपेाि 

सरकारिे तोकेको मेशडकि बोडय वा स्वीकृत शचदकत्सकिे शसफाररस गरेमा शनजिाइ जुनसुकै वखत पशन सरुवा 

गनय सदकनेछ ।  

(५) शिक्षक सरुवा गदाय शिक्षकको तह र ऄध्यापन गन ेशवषय शमिाईनु पनेछ । 

(६) शिक्षकिाइ सरुवा गदाय देहाय बमोशजमको मापदण्डका अधारमा गनुय पनेछ :–  

(क)  तोदकएको शजम्मेवारी तोदकएको समय शभत्र पूरा नगरेको भनी सम्बशन्द्धत शवद्यािय व्यवस्थापन 

सशमशतको शनणयय सशहत शवद्यािय शनरीक्षकबाट शसफाररस भएमा,  

(ख)  एईटा शवद्याियमा अवश्यकता भन्द्दा बढी एकै शवषयका शिक्षक भएमा,  

(ग)  दरवन्द्दी शमिान गने क्रममा तोदकएको मापदण्ड भन्द्दा बढी शिक्षक भएमा,  

(घ)  ईपशनयम (५) को प्रशतबन्द्धात्मक वाक्यांिमा िेशखए बमोशजमको ऄवस्था भएमा, 

(ङ)  शवपद्का कारणबाट शवद्यािय र शवद्यािय रहेको समदुाय नै ऄन्द्यत्र स्थानान्द्तरण गनुय पन े

ऄवस्थामा नगरपाशिकाको शवपद ्व्यवस्थापन सशमशतिे शसफाररस गरेमा,  

(च)  नैशतक अचरण तथा शनजको व्यशक्तगत ऄनुिासन िगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकिाइ सो 

शवद्याियमा राशखरहदँा शवद्याियको िैशक्षक वातावरण खिवशिएको वा खिवशिन सके्न ब्यहोरा 

शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतबाट शनणयय भइ अएमा,  

(छ)  कुनै शिक्षकिे ईत्कृि नशतजा ल्याईन सफि रहेको वा शविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको ऄवस्थामा ईक्त 

सेवािाइ ऄन्द्य शवद्याियमा ईपयोग गनय अवश्यक दशेखएमा, 

(ज)  पशत पशत्न दवैु शिक्षक रहेको ऄवस्था भए सकभर एकै वडा शभत्र पने गरी सरुवा गनुय परेमा । 

(झ)  शिक्षक सरुवाको ऄन्द्य मापदण्ड काययपाशिकािे तोके बमोशजमहुनेछ । 

(८) स्थायी शनयुशक्त भएको एक वषय नपुगेको शिक्षक र ऄशनवायय ऄवकाि हुन एक वषय वा सो भन्द्दा कम ऄवशध बाँकी 

रहेको शिक्षकिाइ एक शवद्याियबाट ऄको शवद्याियमा सरुवा गररने छैन । 

 (९) ईपशनयम (७) बमोशजमसरुवा गदाय साधारणतया ऄपाङ्खगtf ePsf lzIfs lzlIfsf र मशहिािाइ पायक पन े

स्थानमा सरुवा गररनछे ।  

(१०) शिक्षक सरुवा गदाय िामो ऄवशध एकै शवद्याियमा वसकेािाइ पशहिो प्राथशमकता   ददआनेछ ।  

(११) सरुवा भएको एक्काआस ददनशभत्र प्रधानाध्यापकिे सम्बशन्द्धत शिक्षक वा कमयचारीिाइ ऄनसुूची–१३ 

बमोशजमको ढाचँामा रमाना पत्र ददइ सोको जानकारी सम्बशन्द्धत शवद्यािय र शिक्षा िाखािाइ समेत ददनु पनेछ 

। 

५७.ऄन्द्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा सहमती सम्वन्द्धी  

(१) शनयम ५३ बमोशजमर ऄन्द्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा हुन चाहने शिक्षकिे सरुवाको िाशग ऄनुसचूी–१४ 

बमोशजमको ढाँचामा शिक्षा ऄशधकृत समक्ष शनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) यस शनयमको प्रयोजनको िाशग शिक्षा िाखािे प्रत्यके मशहनामा ररक्त रहेका शिक्षकहरुको पद सङ्ख्या यदकन 

गरी प्रदेि मन्द्त्राियमा पठाईनु पनछे ।  

(३) ईपशनयम (१) बमोशजमऄन्द्तरस्थानीय तह सरुवाको िाशग शनवेदन ददन े शिक्षकिाइ सरुवा भइ जान चाहेको 

शवद्यािय र सोसँग सम्बशन्द्धत शिक्षा िाखा तथा अफू सेवारत शवद्यािय र शिक्षा िाखाको सरुवा सहमशतको 

शसफाररस अवश्यक पनछे ।   

तर यस शनयमाविीमा सरुवा गने मापदण्ड शवपरीत हुन ेगरी सरुवा सहमती ददआने छैन ।    

                                                     पररच्छेद– १० 

                                   छात्रवशृत्त तथा शनःिलु्क शिक्षा सम्बन्द्धी व्यवस्था 

५८. छात्रवृशत्तको व्यवस्था गनुयपने :  

(१) संस्थागत शवद्याियिे b]xfo adf]lhdsf ljkGg Pj+ l;dfGts[t  शवद्याथीिाइ छात्रवृशत्त ईपिब्ध गराईनु 

पनेछ । o;/L l;kmfl/; ubf{ sDtLdf %) k|ltzt aflnsf clgjfo{ ?kdf ;dfa]z ug'{kg]{5 M 

(क) शवद्याथीको पररवारको कुनै पशन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र अय–अजयनको व्यवस्था नभइ 

जीवन शनवायह गनय न्द्यूनतम अवश्यक पन े अम्दानी नभइ ऄशनवायय शिक्षाको िाशग अवश्यक पन े

पाठ्यपुस्तक तथा कापीकिम जस्ता स्टेिनरी ईपिब्ध गराईन नसके्न ऄवस्थामा रहेको,  
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(ख)  भूशम सम्बन्द्धी ऐन, २०२१ बमोशजमजग्गावािाको हैशसयतिे राख्न पाईने ऄशधकतम हदवन्द्दीको तराइ 

तथा ईपत्यका, पहाडी र शहमािी क्षेत्रमा क्रमिः पाँच, दि र पन्द्र प्रशतित भन्द्दा कम खेती योग्य जग्गा 

रहेको, वा  

(ग)   राशिय योजना अयोगबाट पररभाशषत भए बमोशजमशनरपेक्ष गररबीको रेखामा पन े र सो भन्द्दा कम 

अम्दानी भएको । 

-3_ ckfÎtf ePsf jfnjflnsf 

@) ईपशनयम (१) बमोशजमछात्रवृशत्त ईपिव्ध गराईनु ऄशघ शवद्याियिे त्यस्तो छात्रवृशत्तको िाशग शनवेदन ददन 

शवद्याियमा सचूना प्रकािन गनुय पनछे । 

 ५९. नामाविी साबयजशनक गनुयपने :  

(१)शनयम ५७ बमोशजमछात्रवृशत ईपिब्ध गराआएका शबद्याथीहरुको नाम, थर, कक्षा तथा शनजको बाबु अमाको 

नाम, थर वतन सशहतको शववरण शवद्याियिे शवद्याियको सचूना पाटीमा टासँ गरी र शवद्याियको वेभसाइट 

भएमा त्यसमा राखी सावयजशनक गनुय पनेछ र त्यस्तो शववरण शिक्षा िाखामा पठाईनु पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमको शववरण हेनय चाहन ेव्यशक्तिाइ शवद्याियिे त्यस्तो शववरण शनःिुल्क हेनय ददनु पनेछ ।  

६०. बािबाशिकािाइ ऄशनवायय रुपमा शवद्याियमा पठाईनु पन े:  

(१) सबै ऄशभभावकिे पाँच वषय पुरा भएका बाि-बाशिकािाइ  अधारभुत शिक्षाका िाशग ऄशनवायय रुपमा 

शवद्यािय पठाईनु पनछे । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमअफ्नो क्षेत्रशभत्रका बािबाशिकािाइ शवद्यािय पठाए नपठाएको सम्बन्द्धमा सम्बशन्द्धत 

शिक्षा सशमशत तथा सामदुाशयक शवद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीिे ऄनुगमन तथा शनरीक्षण गनुय पनछे । 

(३) कुनै ऄशभभावकिे ईपशनयम (१) बमोशजमबािबाशिकािाइ शवद्याियमा पठाएको नदशेखएमा त्यस्तो 

ऄशभभावकिाइ सम्झाइ बुझाइ, ljz]if ;xof]u tyf k|]l/t u/L त्यस्ता बािबाशिकािाइ शवद्याियमा 

पठाईन िगाईनु पनछे । 

(४) ईपशनयम ३ बमोशजमसम्झाइ बुझाइ गदाय समेत बािबाशिकािाइ शवद्यािय  नपठाईने ऄशभभावकिाइ 

स्थानीय तहवाट ईपिब्ध गराईने सेवा सुशवधावाट वशञ्चत गनय सदकनछे । 

(५) यस शनयम बमोशजमशवद्याियमा भनाय भएका शवद्याथीिाइ शवद्याियिे शनःिुल्क ऄध्ययन गराईन ु पनछे । 

(६) शवद्यािय जाने ईमेर समूहका वािवाशिकािाइ ऄशनवायय रुपमा शवद्यािय भनाय ऄशभयान तथा काययक्रम तजुयमा 

गरी िागू गने दाशयत्व शिक्षा सशमशतको हुनेछ । 

                                                            पररच्छेद–११ 

                                               शबदा तथा काज सम्बन्द्धी व्यवस्था 

६१. शिक्षक तथा कमयचारीिे पाईने शबदाः  

(१) शिक्षक तथा कमयचारीिे देहाय बमोशजमका शबदाह द  पाईनेछ :- 

(क) भैपरी अईने शबदा वषयभररमा छ ददन,  

(ख) पवय शबदा वषयभररमा छ ददन,  

(ग) शबरामी शबदा वषयभररमा बाह्र ददन,   

(घ) प्रसूती शबदा प्रसूतीको ऄशघ वा पशछ गरी ऄन्द्ठानब्बे ददन,   

(ङ) प्रसूती स्याहार शबदा पन्द्र ददन,   

(च) दकररया शबदा पन्द्र ददन,   

(छ) ऄसाधारण शबदा एक पटकमा एक वषयमा नबढाइ नोकरीको जम्मा ऄवशधमा बढीमा तीन वषय,  

(ज) ऄध्ययन शबदा शिक्षकको नोकरीको तमाम ऄवशधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वषय, 

(झ) बेतिवी शबदा बढीमा पाचँ वषय । 

(२) भैपरी अईने शबदा र पवय शबदा अधा ददन पशन शिन सदकनछे । यस्तो शबदा सशञ्चत हुने छैन ।   

(३) शिक्षक तथा कमयचारीिे शबरामी शबदा सशञ्चत गनय सके्नछ । शिक्षक तथा कमयचारीिे प्रत्यके वषय त्यस्तो शबदा 

शनरीक्षकबाट प्रमाशणत गराइ राख्नु पनेछ । कुनै व्यहोरािे शिक्षक तथा कमयचारी सेवाबाट ऄवकाि भएमा 

शनजको सशञ्चत शबरामी शबदा बापत शनजको पदाशधकार रहेको पदमा खाआपाइ अएको तिब स्केिको दरिे 

हुन अईने रकम शनजिे एकमुि पाईनछे ।  
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(४) कुनै ठूिो वा कडा रोग िाशग ईपचार गनय शबरामी शबदाबाट नपुग हुने भएमा स्वीकृत शचदकत्सकको प्रमाणपत्र 

पेि गरी शिक्षक तथा कमयचारीिे पशछ पाईन े शवरामी शबदाबाट कट्टा हुन ेगरी बाह्र ददनसम्म थप शबरामी 

शबदा पेश्कीको  दपमा त्यस्तो शबरामी भएको बखत शिन सके्नछ । यसरी पेश्की शबदा शिएको शिक्षक वा 

कमयचारीको मतृ्य ुहुन गएमा त्यस्तो पेश्की शिएको शबदा स्वतः शमनाहा हुनछे ।  

(५) सशञ्चत शबरामी शबदाको रकम शिन नपाईँदै शिक्षक वा कमयचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सशञ्चत शवरामी 

शबदाको रकम शनजिे आच्छाएको वा नशजकको हकवािािे एकमिु पाईनेछ ।  

(६) कुनै पुरुष शिक्षक वा कमयचारीको पत्नी प्रसूती हुन ेभएमा त्यस्तो शिक्षक वा कमयचारीिे प्रसूतीको ऄशघ वा 

पशछ गरी पन्द्र ददन प्रसूती स्याहार शबदा पाईनेछ । प्रसूती स्याहार शबदा बसकेो शिक्षक वा कमयचारीिे पूरा 

तिब पाईनेछ र यस्तो शबदा सेवा ऄवशध भरमा दइु पटकमात्र शिन पाआनेछ ।  

(७) प्रसूती शबदा पाएको शिक्षक वा कमयचारीिे बढीमा दइुवटा बच्चाको िाशग जनही एकमुि पाचँहजार रुपैया ँ

पाईनेछ । 

(८) कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे कुि धमय ऄनुसार अफै दकररया बसु्न परेमा वा त्यस्तो शिक्षक वा कमयचारीको वावु 

अमा, वाजे वज्य,ै छोरा छोरी वा शववाशहत मशहिा शिक्षक वा कमयचारीको सासु ससुराको मृत्यु भएमा वा 

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

मशहिा शिक्षक वा कमयचारीको पशतिे दकररया बसु्न परेमा त्यस्तो मशहिा शिक्षक वा कमयचारीिे पशन दकररया 

शबदा पाईनेछ । 

(९) यस शनयम बमोशजमदकररया शबदा शिने शिक्षक वा कमयचारीिे शवद्याियमा हाशजर भएको पन्द्र ददन शभत्र 

मृत व्यशक्तको मृत्य ु दतायको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यशक्तसँगको नाता दशेखन े प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो 

प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगन े शिक्षक वा कमयचारीिे त्यस्तो ऄवशधको िाशग पाएको रकम शनजिे पाईन े

तिब रकमबाट कट्टा गररनेछ  । 

(१०) शबरामी परेको ऄवस्थामा बाहेक घटीमा पाचँ वषय स्थायी सेवा ऄवशध नपुगेको शिक्षक वा कमयचारीिे 

ऄसाधारण शबदा पाईन सके्न छैन ।  

(११) स्थायी सेवा पाँच वषय पुगेको शिक्षकिाइ शनजिे ऄध्यापन गन ेशवषयमा एकतह माशथको ईच्च ऄध्ययनका 

िाशग तिब सशहतको ऄध्ययन शबदा ददन सदकनछे । 

(१२) ईच्च ऄध्ययनका िाशग शबदा स्वीकृत गदाय प्रत्यके शिक्षा सशमशतिे एक अर्षथक वषयमा अधारभूत तहको 

पशहिो र दोस्रो तहका िाशग एक एक जना र माध्यशमक तहका िाशग एक जनाको ऄध्ययन शबदा स्वीकृत गनय 

सके्नछ ।  

(१३) ऄध्ययन शबदा दददा देहायको प्रदक्रया ऄबिम्बन गररनेछः– 

(क)  ऄध्ययन शबदा स्वीकृशतका िाशग नगरपाशिकामा सावयजशनक रुपमा सचूना गरी आच्छुक शिक्षकको 

शनवेदन अह्वान गन,े  

(ख)  शनवेदन ददने शिक्षकिे अफ्नो प्रशतबिता पत्र, ऄध्ययनपशछको अफ्नो शिक्षण शसकाआको 

योजना र व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररस पेि गनुय पनछे । त्यसरी पेि भएका प्रस्तावका अधारमा 

मनोनयनका िाशग नाम छनौट गरी सूचना प्रकािन गने,  

(ग)  खण्ड (ख) बमोशजममनोनयनका िाशग छनौट भएका शिक्षकको नामाविी ईपर ईजूरी गन ेऄवसर 

प्रदान गररने छ । ईजूरीकतायको ईजूरीका अधारमा ऄशन्द्तम नामाविी प्रकािन गरी ऄध्ययनका 

िाशग ऄशन्द्तम नाम छनौट गन,े  

(घ) ऄशन्द्तम नाम छनौटमा परेका शिक्षकिाइ कवुशियत गराइ ऄध्ययनको ऄवशधका िाशग ऄध्ययन शबदा 

स्वीकृत गररनेछ । यसरी ऄध्ययन शबदा स्वीकृत भएका शिक्षकिे प्रत्येक सेमेिर वा वार्षषक परीक्षाको 

नशतजा सशहतको प्रशतवेदन शिक्षा िाखामा पेि गनुय पन,े  

(ङ) ऄध्ययन शबदा पाएका शिक्षकिे अफूिे कबुशियत गरे ऄनसुारको प्रशतवेदन शिक्षा िाखामा बुझाईनु 

पनेछ । ऄध्ययनमा सन्द्तोषजनक प्रगशत नगने शिक्षकको शबदा स्वीकृत भएको ऄवशध समाप्त नहुँद ैरद्द 

गनय सदकनेछ । 

(च) शबदा रद्द भएमा त्यस्ता शिक्षकबाट ऄध्ययन ऄवशधभर पाएको तिब ऄसुि गररने । 

(१४)       बेतिवी शबदा देहायका ऄवस्थामा ददआनछेः – 
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(क)  कुनै शिक्षक वा कमयचारीको पशत वा पत्नी शवदेि शस्थत नेपािी राजदतूावास वा शनयोगमा खरटइ 

गएको प्रमाण सशहत त्यस्तो शिक्षकिे बेतिवी शबदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 

नोकरी ऄवशधभर पाचँ वषयसम्म,  

(ख)  कुनै शिक्षक मुटु, मृगौिा, क्यान्द्सर जस्ता कडा रोगका कारण िामो ईपचारमा बसु्न पने भए वा 

मुिुकभत्र वा बाशहर गइ ईपचार गराईनु पनै भशन मशेडकि बोडयबाट शसफाररस भएमा 

काययपाशिकािे एक पटकमा एक वषय र नोकरी ऄवशधभरमा बढीमा तीन वषयसम्म ददन सके्नछ ।    

(१५) बेतिवी शबदाको ऄवशध शनजको सेवा ऄवशधमा गणना गररने छैन ।  

(१६) भैपरर अईने शबदा, पवय शबदा, शबरामी शबदा, दकररया शबदा, प्रसूती शबदा, प्रसूशत स्याहार शवदा बसे्न 

शिक्षक तथा कमयचारीिे पूरा तिब पाईनेछ ।  

(१७) ऄसाधारण र बेतिबी शबदामा बसेको शिक्षक वा कमयचारीिे तिब पाईन ेछैन ।  

(१८) यस शनयम बमोशजमको ऄसाधारण शबदा, ऄध्ययन शबदा र वेतिवी शबदा बाहेकका ऄन्द्य शबदाहरु 

ऄस्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकिे समेत पाईनेछन् ।    

६२. शबदा ददने ऄशधकारीः  

(१) प्रधानाध्यापकको शबदा व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षिे र शिक्षक वा कमयचारीको शबदा प्रधानाध्यापकिे 

स्वीकृत गनेछ ।     

तर, एक पटकमा तीन ददनमा नबढाइ पवय वा भैपरी अईने शबदा प्रधानाध्यापक अफैिे शिन सके्नछ । सो भन्द्दा 

बढी पवय वा भैपरी अईन ेशबदा शिनु परेमा प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षिाइ जानकारी 

ददनु पनेछ ।  

(२) ईपशनयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेशखएको भए तापशन शिक्षक वा कमयचारीको ऄसाधारण शबदा, बेतिवी 

शबदा र ऄध्ययन शबदा व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररसमा नगर शिक्षा ऄशधकृतिे स्वीकृत गनेछ ।     

६३. शबदा नशिएको ददन सेवा ऄवशधमा गणना नहुनेः शिक्षक वा कमयचारीिे शबदा नशिइ शवद्याियमा ऄनुपशस्थत 

भएको ददन शनजको सेवा ऄवशधमा गणना हुने छैन ।  

६४. ऄस्थायी शिक्षक वा कमयचारीको शबदाको रकम सम्बन्द्धमा  : ऄस्थायी शिक्षक वा कमयचारीिे वषे वा शहईँदे शबदा 

ईपभोग गनय नपाईँदै ऄवकाि पाएमा दि मशहनािाइ वार्षषक काम गरेको ऄवशध मानी दामासाहीिे काम गरेको 

ऄवशधको शबदा रकम पाईनेछ ।  

६५. शबदा सहुशियत मात्र हुनेः शबदा ऄशधकारको कुरा नभएर सहुशियत मात्र हुनेछ ।  

६६. काज तथा दैशनक भ्रमण भत्ताः  

(१) शवद्यािय वा ऄध्यापन सम्बन्द्धी कामको िाशग नगर काययपाशिकाको अदेिानुसार कुनै सभा, सम्मेिन वा 

सेशमनारमा खरटने शिक्षक वा कमयचारीिे सोही अदेिमा तोकेको ऄवशधसम्मको िाशग काज खटाईन सके्नछ 

।  

(२) शवद्याियको कामको िाशग शिक्षक वा कमयचारीिे प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन 

सशमशतको ऄध्यक्षको शिशखत ऄनुमशत शिइ बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सके्नछ ।  

(३) सरुवा भएको शिक्षक वा कमयचारीिाइ सरुवा भएको शवद्याियमा हाशजर हुन जादँा तोदकएको दरमा 

दैशनक तथा भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना ददने शवद्याियिे अफ्नै कोषबाट ददन ुपनेछ ।  

तर अफ्नो स्वेच्छािे सरुवा भइ जाने शिक्षक वा कमयचारीिे यस ईपशनयम बमोशजमदैशनक तथा भ्रमण भत्ता 

बापतको रकम पाईने छैन ।  

६७. यस पररच्छेदको व्यवस्था िागू नहुन े : यस पररच्छेदमा ऄन्द्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन संस्थागत 

शवद्याियको शिक्षक र अफ्न ै स्रोतबाट व्यहोन े गरी सामदुाशयक शवद्याियमा शनयुक्त शिक्षकको सम्बन्द्धमा यस 

पररच्छेदको व्यवस्था िागू हुन ेछैन । त्यस्ता शिक्षकिे शवद्याियद्वारा तोके बमोशजमशबदाको सुशवधा पाईने छन् । 

६८. शिक्षक तथा शवद्यािय कमायचारी सजाय सम्बन्द्धी व्यवस्था प्रदेि तथा सङ्खघीय कानूनिे व्यवस्था गरे बमोशजमहुनेछ। 

 

                                           पररच्छेद- १२ 

                      शवद्याियको शचह्न, नामकरण तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

६९. शवद्याियको शचह्न :  शवद्याियको शचह्न षट्कोणको हुनेछ । शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतिे शनणयय गरी सो 

षट्कोणको बीचमा अफ्नो शवद्याियको छुटै्ट शचह्न राख्न सके्नछ । 



26 
  

  ७०. शवद्याियको नामकरण :  

(१) समाज तथा रािकै िाशग ईल्िेखनीय योगदान गन े वा ऐशतहाशसक व्यशक्त, देवी देवता, तीथयस्थि वा 

प्राकृशतक सम्पदा अददको नामबाट नेपािीपन झल्कन ेगरी शवद्याियको नामकरण ug'{kg]{5 . 

t/ of] lgod k|f/De x'g' eGbf cufa} o; lgod  ljkl/t gfdfs/0f e} ;s]sf ljBfnosf] xsdf of] 

lgodfjln hf/L ePkl5sf] b]f>f] z}lIfs zqsf] z"? b]lvg} nfu' x'g] u/L k'ggf{dfs/0f u/L शिक्षा 

िाखाaf6 l:js[tL lng' kg]{ 5 . 

@_ s'g} ;+:yfut ljBfnon] cfkm\gf] gfddf {klJnsÚÚ zJb hf]8\g rfx]df slDtdf Ps ltxfO{ ljBfyL{ k"0f{ 

5fqa[[lQdf cWoog/t /x]sf] x'g'kg]{5 , s'g} ;+:yfut ljBfnon] cfkm\gf] gfddf {g]zgnÚÚ zJb 

hf]8\g rfx]df g]kfnsf] sDtLdf @% lhNNffsf  ljBfyL{ cWoog/t /x]sf] x'g'kg]{5 / t/ s'g} 

;+:yfut ljBfnon] cfkm\gf] gfddf {OG6/g]zgnÚÚ zJb hf]8\g rfx]df slDtdf Ps ltxfO{ ;+Vofdf 

ljb]lz ljBfyL{ x'g'kg]{5 . ljBfnosf] gfdsf] cGtdf   ljBfnoÚÚ, :s'nÚÚ jf  kf7zfnfÚÚ zJb 

hf]l8Psf] x'g'kg]{5 . 

t/ of] pklgod nfu' x'g' cufa} o; lgod  ljkरीतsf zJbx? hf]l8O{ gfdfs/0f e} ;s]sf ljBfnosf] 

xsdf of] lgodfjn hf/L ePkl5sf] bf]>f]] z}lIfs zqsf] z"? b]lvg} nfu' x'g] u/L pko'Qm{ Joj:yf 

kfngf ug{ jf k'ggf{ds/0f  ug{' kg]{ 5 . 

(३) प्राशवशधक शिक्षा सञ्चािन गनय ऄनुमशत पाएको सामदुाशयक शवद्याियिे अ-अफ्नो शवद्याियको नामको 

पछाशड कोिकमा प्राशवशधक शिक्षा सञ्चािन गनय ऄनुमशत प्राप्त शवद्यािय भनी थप गनय सके्नछ । 

($) नया ँ खोशिने शवद्याियको नामकरण अफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यशक्तिे देहाय बमोशजमको /sddf 

g36\g] u/L gu/kflnsfn] tf]lslbPsf] /sd a/fj/sf] gub , घर वा जग्गा शवद्याियको नामकरण गन े

प्रयोजनको िाशग भनी एकमुि शवद्याियिाइ सहयोग गरेमा सो शवद्याियको नामकरण त्यस्तो सहयोग गने 

व्यशक्तको नामबाट सञ्चािन गनय सदकनेछ : 

(क)  माध्यशमक शवद्याियको िाशग पचास िाख  दपयैाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(ख)  अधारभूत शवद्याियका िाशग पैंतीस िाख  दपयैाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(%) ईपशनयम (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन नगरपाशिका क्षेत्र शभत्रका शवद्याियको हकमा पच्चीस 

प्रशतित थप रकम वा सो बराबरको घर वा शवद्याियको कम्पाईण्डसँग जोशडएको जग्गा शवद्याियिाइ 

सहयोग गरेमा त्यस्तो सहयोग गने व्यशक्तको नामबाट शवद्याियको नामकरण गनय सदकनेछ । 

(६) पशहल्यै नामकरण भइसकेको शवद्याियको नामसँग जोडेर शवद्याियको नामकरण गनय चाहन े व्यशक्तिे 

ईपशनयम (३) वा (४) बमोशजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा शवद्याियिाइ सहयोग गरी 

पशहिेको नाम पछाशड अफूिे प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सके्नछ । 

 (७) एईटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारका एकभन्द्दा बढी व्यशक्तिे ईपशनयम (३) वा (४) बमोशजमको रकम वा 

घर वा जग्गा शवद्याियिाइ प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यशक्तह दको शनणययबाट बढीमा दइुजनासम्मको नामबाट 

शवद्याियको नामकरण गनय र ऄन्द्य व्यशक्तको नाम शवद्याियमा देशखने गरी राख्न सदकनछे ।  

 (८) ईपशनयम (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन कुनै व्यशक्त, स्मारक वा ऐशतहाशसक 

चीजवस्तकुो नामबाट शवद्याियको नामकरण भएको शवद्याियिाइ कसैिे जशतसकैु रकम वा घर वा जग्गा 

सहयोग गरे पशन त्यस्तो शवद्याियको नामकरण पररवतयन गररन ेछैन ।  

  तर त्यस्तो शवद्याियिाइ कुनै व्यशक्तिे कक्षा कोठा थप गनय, पुस्तकािय भवन वा छात्रावास शनमायण गनय 

रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गने व्यशक्तको नामबाट नामकरण गनय 

सदकनछे ।  

   (९) यस शनयम बमोशजमशवद्याियको नामकरण नगर काययपाशिकािे गनेछ ।  

७१. राशिय गान गाईन ुपने :  शवद्यािय खुिेको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र शवशभन्न समारोहमा राशिय गान गाईनु पनछे ।  

७२. झण्डोत्तोिन गनुय पने :शवद्याियमा मनाआने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा राशिय झण्डोत्तोिन गनुय पनेछ ।  

७३. शवद्याथीको पोिाक :  शवद्याियिे शवद्याथीको िाशग एकै दकशसमको, कम खर्षचिो, साधारण, राशियता झल्काईने र 

हावापानी सुहाईँदो पोिाक तोक्न सके्नछ । शवद्याियिे पोिाक खररद गने स्थान वा पसि तोक्न पाईने छैन । 

                                                           पररच्छेद–१३ 

                                      शवद्याियको सम्पशत्त सरंक्षण सम्बन्द्धी व्यवस्था 

७४. शवद्याियको सम्पशत्तको सुरक्षा :  
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(१) शवद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तको सुरक्षा गने प्रमुख दाशयत्व व्यवस्थापन सशमशत र प्रधानाध्यापकको 

हुनेछ ।  

(२) सामुदाशयक शवद्याियको नाममा रहेको ईपशनयम १ बमोशजमको सम्पशत्तको शववरण शिक्षा िाखामा 

पठाईनु पनेछ र सो को िगत संकिन तथा ऄध्यावशधक गने शजम्मेवारी शिक्षा िाखाको रहनेछ । 

(३) सामुदाशयक शवद्याियको नाममा रहकेो सम्पशत्तको ऄध्याशवधक शववरण शिक्षा िाखािे वार्षषक रुपमा 

सावयजशनक गनछे । 

७५. शवद्यािय सम्पशत्त संरक्षण सम्वन्द्धमा शिक्षा सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजमहुनेछः 

(क) शवद्याियको नाममा प्राप्त भइ दताय हुन बाँकी रहेको जग्गा दताय गने व्यवस्था शमिाईने 

(ख)  शवद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तिाइ ऄशधकतम फाआदा हुन ेकाममा प्रयोग गनय व्यवस्थापन 

सशमशतिाइ शनदेिन ददन,े  

(ग) शवद्याियको नाममा रहेको जग्गाको अम्दानी ऄसूि ईपर गने व्यवस्था शमिाईन,े  

(घ) शवद्याियको सम्पशत्त कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराईने व्यवस्था गन,े  

(ङ) शवद्याियको शवकास गन े काममा बाहेक शवद्याियको नाममा दताय भएका जग्गा वा ऄन्द्य 

सम्पशत्त बेचशवखन वा स्वाशमत्व हस्तान्द्तरण गनय नददन,े   

(च) शवद्याियको जग्गा संरक्षण गनय व्यवस्थापन सशमशत तथा प्रधानाध्यापकिाइ सहयोग गने ।  

७६. शवद्याियको नामको जग्गा शबक्री गनय वा शधतो राख्न नहुने :   

(१) शवद्याियको नामको जग्गा शबक्री वा शधतो राख्न पाआन ेछैन ।  

७७. शवद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहुने : (१) शवद्याियको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गनय पाआने छैन ।  

७८. शवद्याियको नाममा सम्पशत्त राख्नु पने : (१) सामुदाशयक शवद्यािय र िैशक्षक गुठीको  दपमा सञ्चाशित शवद्याियिे 

शवद्याियको ऄचि सम्पशत्त शवद्याियको नाममा रशजििेन पाररत गनुय पनेछ । 

(२) कम्पनीको  दपमा सञ्चाशित संस्थागत शवद्याियिे शवद्याियको ऄचि सम्पशत्त कम्पनीको 

स्वाशमत्वमा राख्नु पनछे ।  

७९. शनजी िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत गररएको िगानी हस्तान्द्तरण गने सम्बन्द्धी व्यवस्था:  शनजी िैशक्षक गुठी वा त्यस्ता 

गुठीका सञ्चािकिे अफ्नो िगानीको पूरै वा अशंिक शहस्सा शवद्यािय सञ्चािनमा वाधा नपने गरी अफ्नो 

ईत्तराशधकारीको रुपमा शनयुक्त गरेको गुरठयारिाइ प्रचशित कानून बमोशजमहस्तान्द्तरण गनय सके्नछ ।   

८०. शमनाहा ददन सके्नः प्राकृशतक शवपद ् वा कावु बाशहरको पररशस्थशतिे गदाय सामदुाशयक शवद्याियको सम्पशत्त हानी 

नोक्सानी हुन गएको प्रमाशणत हुन अएमा वीस हजार  दपैयासँम्मको भए प्रधानाध्यापकको शसफाररसमा व्यवस्थापन 

सशमशतिे, पचास हजार  दपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररसमा प्रमखु प्रिसकीय ऄशधकृतिे, एक 

िाख  दपैयाँसम्मको भए नगर प्रमखुिे शमनाहा ददन सके्नछ । सोभन्द्दा बढी रकम शमनाहा ददनु परेमा नगर 

काययपाशिकाको शसफाररसमा नगरसभािे शमनाहा ददन सके्नछ ।  

                                                        पररच्छेद १४ 

                                     शवद्याियिाइ ददआन ेऄनदुान तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

८१. शवद्याियिाइ ऄनुदान ददन े: 

 (१) सामुदाशयक शवद्याियिाइ नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा नगरपाशिकाबाट शवद्याियको िाशग 

प्राप्त रकम चन्द्राशगरर नगर काययपाशिकािे वार्षषक काययक्रममा स्वीकृत गराइ शवद्यािय सशञ्चत 

कोषमा पठाईनेछ । 

(२) शवद्याियबाट प्राप्त बजेट समेतिाइ ऄध्ययन गरी शवद्याियिाइ देहायका अधारमा ऄनदुान बाडँफाँट 

गनेछः–  

(क) शवद्याियको शवद्याथी सङ्ख्या, 

(ख) शवद्याियको शिक्षक सङ्ख्या, 

(ग) शवद्याियको परीक्षाको पररणाम,  

(घ) शवद्याियको अर्षथक ऄवस्था ।  

ª_  ljBfnon] k'/f ug'{ kg]{ Go'gtd k"jf{wf/x? (Prioritized Minimun Enabling 

Conditions PEMEC) 

(३) ऄनुमशत प्राप्त सामदुाशयक शवद्याियिे दरबन्द्दी प्राप्त नगने ितयमा र स्वीकृत प्राप्त सामुदाशयक 

शवद्याियिे अफूिाइ प्राप्त सबै शिक्षक दरबन्द्दी शिक्षा िाखामा दफताय गरी शिक्षक िगायत शवद्यािय 
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व्यवस्थापनका सम्पूणय पक्षहरु अफैिे गने गरी शवद्याियिाइ प्राप्त हुने ऄनुदान एकमिु शिन चाहेमा 

तोदकएको ितय शभत्र शवद्यािय सञ्चािन गन ेगरी एकमिु ऄनदुान ददने ब्यवस्था गनय सके्नछ । 

(४) शवद्याियको पूवायधार शवकास गने प्रयोजनका िाशग नगर काययपाशिकािे ितय तोकी सावयजशनक 

िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत सञ्चाशित शवद्याियिाइ समेत ऄनदुान ददन सके्नछ । 

८२. सम्बशन्द्धत काममा खचय गनुय पनःे शवद्याियिाइ प्राप्त रकम जुन कामको िाशग खचय गनय शनकासा भएको हो सोही 

काममा मात्र खचय गनुय पनेछ । खचय हुन नसकेको रकमको बारेमा शिक्षा िाखािाइ जानकारी गराईनु पनछे । 

८३. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुय पने :  

(१) शवद्याियिे शवद्याियको भवन, फर्षनचर र ऄन्द्य काययको िाशग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमस्थानीय स्रोतबाट भवन शनमायणको िाशग रकम नपुग्ने भएमा नगर 

काययपाशिकािे जनसहयोगिाइ प्रोत्साहन गने गरी सामुदाशयक शवद्याियिाइ अवश्यक रकम 

ऄनुदान ददन सके्नछ ।  

(३) संस्थागत शवद्याियिे ईपशनयम (१) बमोशजमको काययको िाशग शवद्याथीबाट सहयोगको नाममा 

िुल्क ईठाईन पाईने छैन । 

 

                                                       पररच्छेद–१५ 

                                  शवद्याियको बजटे, अय व्ययको िखेा तथा ऄन्द्य व्यवस्था 

८४. शवद्यािय सञ्चािन सशञ्चत कोषको सञ्चािन :  

(१) प्रत्येक शवद्याियमा शवद्याियको सम्पूणय अम्दानीहरु जम्मा गने गरी एक शवद्यािय सञ्चािन सशञ्चत 

कोष रहनेछ । 

(२) शवद्याियिे सशञ्चत कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन सशमशतको शनणयय बमोशजमखचय गनुय 

पनेछ ।  

(३) शवद्यािय कोषको सञ्चािन व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष वा सोही सशमशतिे तोकेको व्यवस्थापन 

सशमशतको सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनछे ।  

(४) ईपशनयम (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापशन माध्यशमक शवद्यािय कोषको सञ्चािन 

प्रधानाध्यापक र िेखासम्बन्द्धी काम गने शिक्षक वा कमयचारीको संयुक्त दस्तखतबाट  गररनेछ ।  

(५)शवद्यािय कोषको शहसाब–दकताब िेखा राख्ने, बेरुज ु फछययौट गन े काम प्रधानाध्यापक र िेखा 

सम्बन्द्धी काम गने कमयचारीको हुनेछ ।  

(६) शवद्याियको कायय सञ्चािनको िाशग शवद्यािय कोषको रकम शिक्षा िाखािे तोदकददएको नशजकैको 

कुनै बैंकमा खाता खोिी जम्मा गनुय पनछे ।  

(७) शवद्याियको सम्पणूय खचय शवद्यािय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

८५. बजेट तयार गने :(१) शनयम ८३ मा जेसकैु िेशखए पशन प्रधानाध्यापकिे प्रत्यके वषय अगामी वषयको बजेट तयार गरी 

व्यवस्थापन सशमशतबाट स्वीकृत गराइ त्यसको एक प्रशत नगर शिक्षा िाखामा समयमा पठाईनु पनेछ ।  

८६. शवद्याियको अय व्ययको िेखाः  

(१) शवद्याियको अय व्ययको िेखा ऄनसुूची—१५ बमोशजमको ढाचँामा राख्नु पनेछ ।  

 (२) शवद्याियको अय व्ययको िेखा, बीि, भरपाइ िगायत अवश्यक कागजात राख्ने काम शवद्याियको 

िेखा सम्बन्द्धी काम गने शिक्षक वा कमयचारीको हुनेछ ।  

 (३) ईपशनयम (२) बमोशजमकागज प्रमाशणत गराइ राख्न,े राख्न िगाईने शजम्मेवारी प्रधानाध्यापकको  

हुनेछ ।  

(४) ईपशनयम (१) बमोशजमको अय व्ययको िेखा रा्दा शवद्याियको काम कारबाहीको वास्तशवक 

शस्थती थाहा हुने गरी मािसामानह दको खररद शबक्री र शवद्याियको नगदी, शजन्द्सी, जायजेथा 

दाशयत्व अददको शवस्तृत शववरण स्पि  दपिे खोिेको हुनु पनछे ।  

(५) शवद्याियको नगदी, शजन्द्सी, जायजेथामा कुन ै दकशसमको शहनाशमना, हानी–नोक्सानी वा 

िापरबाही हुन नपाईने गरी सुरशक्षत राख्ने र सोको िगत राख्ने तथा राख्न िगाईने दाशयत्व 

प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  
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(६) प्रधानाध्यापक र िेखा सम्बन्द्धी काम गनय शजम्मेवारी तोदकएको शिक्षक वा कमयचारीिे शवद्याियको 

अय व्ययको प्रशतवेदन शिक्षा िाखािे तोकेको ऄवशध शभत्र माशसक वा तै्रमाशसक  दपमा सो 

िाखामा पठाईनु  पनछे ।  

८७. िेखा परीक्षण गराईनःे  

 (१) व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक वषय शिक्षा िाखाaf6 शनयुक्त िेखा 

परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराईनु पनेछ ।  

(२) िेखा परीक्षणको शसिशसिामा प्रधानाध्यापकिे शवद्याियको अय व्ययको बहीखाता िेखा 

परीक्षकिे मागेको बखत जाँच्न ददनुपनेछ र शनजिे कैदफयत तिब गरेको कुराको यथाथय जवाफ 

समेत सरोकारवािािाइ ददन ुपनेछ ।  

(३) शवद्याियको अय व्ययको िेखा नगर शिक्षा िाखाबाट खटाआएको कमयचारीिे जुनसकैु बखत 

जाँचबुझ गनय सके्नछ । यसरी जाचँबुझ गदाय खटी अएको कमयचारीिे माग गरेको शववरण दखेाईन ु

प्रधानाध्यापक, िेखाको शजम्मेवारी प्राप्त शिक्षक वा कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) यस शनयम बमोशजमिेखापरीक्षकिे शवद्याियको िेखा परीक्षण गने शसिशसिामा ऄन्द्य कुराका 

ऄशतररक्त शवद्याियको अम्दानी र खचयका बारेमा शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतका 

पदाशधकारीहरुसँग छिफि गरी अफ्नो प्रशतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(५) यस शनयमाविी बमोशजमशवद्याियसँग स्वाथय रहेको व्यशक्तिे वा शवद्यािय व्यवस्थापनका ऄध्यक्ष, 

सदस्य तथा प्रधानाध्यापकको नशजकको नातदेारिे शवद्याियको िेखा परीक्षण गनय पाईन ेछैन ।  

 ८८. प्रशतवेदन पेि गनुय पन े : िेखापरीक्षकिे शवद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपशछ देहायका कुराह द खुिाइ सो 

सम्बन्द्धी प्रशतवेदन तयार गरी व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षा िाखाdf एक–एक प्रशत पठाईनु पनेछः–  

(क) सोशधएका र कैदफयत तिब भएका कुराको जवाफ यथािीघ्र भए नभएको,  

(ख) पेि भएको अय व्ययको शहसाब ररतपूवयक भए नभएको,  

(ग) अय व्ययको स्रेस्ता काननू बमोशजमराख ेनराखकेो,  

(घ) शवद्याियको अय व्ययको िेखा यथाथय  दपमा देशखने गरी वासिात दरुुस्त भए नभएको,  

(ङ) कुनै शिक्षक वा कमयचारीिे काननू शवपरीत कामकाज वा बेशहसाब गरे नगरेको,  

(च) शवद्याियको कारोबार सन्द्तोषप्रद भए नभएको,  

(छ) शवद्याियिाइ जुन कामका िाशग शनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे निेखकेो, 

(ज) शवद्याियको सम्पशत्त दरुुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) िेखा परीक्षकिे मनाशसव र अवश्यक सम्झेको ऄन्द्य कुरा । 

८९. शवद्याियको कामको सामाशजक परीक्षण गने: सामुदाशयक शवद्याियिे अफ्नो कामको सामाशजक परीक्षण गनयपनेछ । 

९०. बरबुझारथ गने :  

(१) शवद्याियको नगदी, शजन्द्सी मािसामानको िगत, स्रेस्ता राख्ने शजम्मा शिएको शिक्षक वा कमयचारी 

सरुवा वा ऄन्द्य कारणबाट शवद्यािय छोडी जाने भएमा अफ्नो शजम्मा रहेको नगदी, शजन्द्सी 

मािसामानको बरबुझारथ सामान्द्यतया २१ ददनशभत्र शवद्याियमा गनुय पनछे ।  

(२) ईपशनयम (१) बमोशजमबरबुझारथ नगने शिक्षक तथा कमयचारीिाइ बरबुझारथ नगरेसम्म सरुवा 

भएको शवद्याियमा जान रमानापत्र ददआन ेछैन । साथै शनजिे कुनै रकम वा मािसमान शहनाशमना 

गरेको रहेछ भन े सो बापतको रकम शनजिे पाईन े जुनसुकै रकमबाट ऄसूि ईपर वा सोधभनाय 

गररनेछ ।  

 

 

                                                          पररच्छेद- १६ 

                                                             शवशवध 

९१.शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसम्वि जनिक्तीको ताशिमः  

१) ताशिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्द्धी व्यवस्था संघ र प्रदेििे व्यवस्था गरे ऄनुरुप हुनेछ । 
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तर यस शनयमिे नगरपाशिकाका शिक्षकिाइ स्वीकृत वार्षषक काययक्रम बमोशजमताशिम ददन वाधा पन े

छैन । 

९२.ऄशतररक्त दक्रयाकिाप सम्बन्द्धी व्यवस्थाः  

१) शवद्याियहरुिे शिक्षा सशमशतिे शनधायरण गरेको मापदण्ड बमोशजमऄशतररक्त दक्रयाकिाप  सञ्चािन 

गनुयपनेछ । 

२) नगर काययपाशिकािे वार्षषक काययक्रममा समावेि गरी  ऄन्द्तर शवद्यािय प्रशतस्पधायत्मक  ऄशतररक्त 

दक्रयाकिाप सचािन गनुय सके्नछ । 

३) ऄन्द्तर शवद्यािय प्रशतस्पधायत्मक  ऄशतररक्त दक्रयाकिाप सञ्चािन सम्वशन्द्ध थप व्यवस्था 

काययपाशिकािे शनधायरण गरे बमोशजमहुनेछ । 

४) शवद्याियिे ईपशनयम (१ र २) बमोशजमऄशतररक्त दक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय देहाय बमोशजमका 

प्रशतयोशगतामा शवद्याथीह दिाइ भाग शिन िगाईनु पनेछ – 

(क) शचत्रकिा, d"lt{snfर हस्तकिा प्रशतयोशगता,  

(ख) बाद्यबादन तथा संशगत प्रशतयोशगता, 

(ग) नृत्य प्रशतयोशगता , 

(घ) नाटक प्रशतयोशगता, 

(ङ) वकृ्तत्व किा प्रशतयोशगता, 

(च) हाशजरी जवाफ प्रशतयोशगता, 

(छ) शहज्जे प्रशतयोशगता, 

(ज) खेिकुद प्रशतयोशगता, 

(झ) साशहशत्यक गशतशवशध, कथा, कशवता र शनवन्द्ध प्रशतयोशगता, 

(ञ) फूिबारी / s[lif ;Daन्द्धी प्रशतयोशगता,  

-6_ ;[hgfTds tyf cGj]if0ffTds vfnsf k|ltof]lutf 

-6_ ऄन्द्य प्रशतयोशगता, 

(५) शवद्याियिे प्रत्येक िुक्रबारको दैशनक पठनपाठनको कायय समाप्त भएपशछ शवद्याथीिाइ ऄशतररक्त 

दक्रयाकिापको काययक्रममा सहभागी गराईनु पनेछ । 

९३.शवद्यािय शिक्षा सेवाको गठन, तह, शे्रणी शवभाजन र दरवन्द्दी सम्वन्द्धी व्यवस्था: (१) यस सम्वन्द्धमा संघ तथा 

प्रदेिको कानून वा शनयमसँग तादाTम्यता कायम हुन े गरी काययपाशिकािे काययशवशध वनाइ नगर सभावाट स्वीकृत 

गराए बमोशजमहुनछे । 

($ lhDd]jf/ /xg] M  

!_ k|wfgfWofks :yflgo tx, cleefjs Pj+ ljBfyL{k|lt lhDd]jf/ x'g]5 . o;sfnflu pgn] 

cleefjs Pj+ ljBfyL{sf] ljrf/ ;j{]If0f ug{]5g .  

@_ k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:tl/o lzIffsf] nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldtL / 

k|wfgfWofksn] lzIff ऄशधकृत;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug'{kg]{5 . 

#_ lzIfs Pj+ sd{rf/L  k|wfgfWofksk|lt lhDd]jf/ x'g]5g . lghx?n] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu 

gu/sfo{kflnsf, lzIff ;ldlt / नगर lzIff clws[tn] k|rlnt sfg'g adf]lhd lbPsf lgb]{zg 

kfngf ug'{ kg]{5 .  ck]lIft z}lIfs pknlJwsf nflu lzIfsx?n] k|wfgfWofks;Fu sfo{;Dkfbg 

s/f/ ug'{kg]{5 . 

$_ lzIffnfO{ df}lns xssf] ?kdf :yflkt ug{ gu/ sfo{kflnsfn] k|To]s ljBfnosf nflu lglZrt 

ef}uf]lns If]qnfO{ ;]jf If]qsf] ?kdf tf]lslbg ;Sg]5 . To:tf] ef}uf]lns If]q leqsf 6'x'/f, cnkq 

k/]sf / a];fxf/f tyf cltljkGgtfdf k/L ljBfno hfg g;s]sf jf ljBfno 5f]8]sf 

afnjflnsfnfO{ 5fqa[lQ jf ljz]if Joj:yf u/L jf lghsf cleefjs jf ;+/IfsnfO{ ;3fO{ 

jfnjflnsfnfO{  ljBfnodf Nofpg' नगरपाशिका, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / k|wfgfWofkssf] 

lhDd]jf/L x'g]5 .  

ljBfly{nfO{ ck]lIft z}lIfs pknlJw xfl;n x'g] u/L l;sfpg] / l6sfpg]  bfloTj k|wfgfWofks / 

lzIfsx?sf] x'g]5 . 
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%_ s'g} cleefjs jf ;+/Ifsn] ljBfno hfg] pd]/sf jfnaflnsfnfO{ ljBfno k7fpg c6]/ u/]df 

lghnfO{ नगरपाशिका af6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwfx?af6 alGrt ug{ ;lsg]5 . 

 

(%= ;+/Ifssf] e"ldsfM j8fcWoIf cfkm\gf] j8f leqsf ljBfnosf] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu k|d'v ;+/Ifssf] ?kdf sfo{ 

ug'{ u/fpg'kg]{5 . 

९६.  शवद्याियिे अफ्नो शवद्याथीहरुको योगयोता परीक्षा शिन सके्नछन । 
 

 

 

 

 

 

 



32 
  

ऄनुसूची–१ 

(शनयम ३ सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्यािय खोल्न ेऄनुमशतको िाशग ददआने शनवेदन 

श्री नगर शिक्षा ऄशधकृतज्य,ू 

शिक्षा िाखा 

नगर काययपाशिका कायायिय 

चन्द्राशगरर नगरपाशिका  

बिम्बु, प्रदेि न. ३ । 

शवषय : शवद्यािय खोल्न ेऄनमुशत सम्बन्द्धमा । 

महोदय, 

 िैशक्षक सत्र ..................... देशख ...................... तहको शवद्यािय खोल्न चाहकेोिे ऄनुमशतको िाशग 

देहायका शववरणहरु खुिाइ यो शनवेदन गरेको छु । 

(क) प्रस्ताशवत शवद्याियको : 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः   ............... नगरपाशिका वडा न.ं .............. गाईँ/टोि 

  फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 

 ३. दकशसमः 

  (१) सामुदाशयक   (२) संस्थागत:    (ऄ) शनजी िैशक्षक गुठी     (अ) सावयजशनक िैशक्षक गुठी 

 ४. ऄनुमशत शिन चाहेको तह र सञ्चािन गन ेकक्षाः 

 ५. भशवष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको तह र कक्षाः 

(ख) प्रस्ताशवत शवद्याियको िाशग पूरा गररएको भौशतक पूवायधार : 

 १.  भवनकोः 

  (१) सं्याः  (२) कच्ची वा पक्की वा ऄधय पक्की 

  (३) अफ्नै वा बहािमा वा सावयजशनक   

 २. कोठाको शववरणः 

कोठाको 

सङ्ख्या 

िम्वाइ चौडाइ ईचाइ झ्याि ढोकाको 

ऄवस्था  

प्रकाि वत्तीको 

ऄवस्था 

प्रयोजन कैदफयत 

        

        

 ३. फर्षनचरको सं्याः 

  (१) डेस्कः  (२) बेञ्च  (३) टेबि  (४) दराज   (५) मेच  (६) ऄन्द्य  

 ४. खेिकूद मैदानको ऄवस्था र जग्गाः (रोपनी वा शवगाहामा) 

 ५. िौचाियको सङ्ख्या :     (१) छात्रिे प्रयोग गन े    (२) छात्रािे प्रयोग गने  

 ६. खानेपानीको ऄवस्थाः 

 ७. पुस्तकाियको ऄवस्था तथा पुस्तकको सं्याः  

 ८. प्रयोगिािाः        सामग्रीः  

 ९.  सवारी साधनको शववरणः 

 १०.  िैशक्षक सामग्रीको शववरणः 

(ग) शवद्याथी सं्याः (प्रस्ताशवत) 

कक्षा             

सङ्ख्या 
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(घ) शिक्षक सं्याः (प्रस्ताशवत) 

(ङ) अर्षथक शववरणः  (प्रस्ताशवत) 

 १. ऄचि सम्पशत्तः 

 २. चि सम्पशत्तः 

 ३. वार्षषक अम्दानीः 

 ४. अम्दानीको स्रोतः 

माशथ िेशखएका शववरण हरु ठीक साचँो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजमसहुँिा बुझाईँिा । 

 शनवेदकको– 

 सहीः 

 नामः 

 ठेगानाः 

 शमशतः 

सिंग्न गनुय पन ेकागजातहरु : 

(१)  गुठी ऄन्द्तगयत शवद्यािय सञ्चािन गने भए िैशक्षक गुठीको शवधानको प्रशतशिशप । 

(२) जग्गा वा भवन भाडामा शिने भए कम्तीमा पाँच वषयसम्मको िाशग घर वा जग्गाधनीिे 

बहािमा ददने सम्बन्द्धमा भएको कबुशियतनामा सम्बन्द्धी पत्र । 

(३) प्रस्ताशवत शवद्याियको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा । 

(४) सम्बशन्द्धत वडासशमशतको शसफाररस । 
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ऄनसुचूी–२ 

(शनयम ४ सगँ सम्बशन्द्धत) 

शवद्यािय खोल्नको िाशग चाशहने पूवायधारहरु 

(क) कक्षा कोठाह द सामान्द्यतया नौ दफट ईचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाई हुने दकशसमको हुनु 

पने, 

(ख) कक्षागत क्षेत्रफि अधारभूत शवद्याियको हकमा प्रशत शवद्याथी १.०० वगय मीटर तथा 

माध्यशमक शवद्याियको हकमा १.२० वगय मीटर भन्द्दा कम हुन नहुने,  

(ग) ऄध्यापन गराआने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुनु पने,  

(घ) कक्षा कोठामा शवद्याथी सङ्ख्याको अधारमा फर्षनचरको व्यवस्था हुनु पन,े  

(ङ) यथेि स्वस्थकर खानेपानीको प्रवन्द्ध गनुयपन,े  

(च) प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र बाहके ऄन्द्य शवद्याियमा छात्र छात्राको िाशग ऄिग ऄिग 

िौचाियको  व्यवस्था हुनुपन ेर प्रत्येक थप ५० जना शवद्याथीको िाशग एक कम्पाटयमेन्द्ट थप हुनुपने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक शनदशेिका सशहतको १ शवद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रशतका 

दरिे पुस्तक ईपिब्ध भएको पुस्तकािय हुनु पन,े  

(ज)  शिक्षण दक्रयाकिापको िाशग अवश्यकीय िैशक्षक सामग्रीह द जस्तै- सेतोपाटी,कािोपाटी, 

नक्सा, ग्िोब, गशणतीय सामग्री अदद हुनु पन,े  

(झ) सम्पूणय शवद्याथीह द एकैसाथ ईशभन सके्न मैदान हुनु पन,े  

(ञ) प्रारशम्भक वाि शिक्षा केन्द्रमा घर बाशहरका दक्रयाकिापह द सञ्चािन गनय पुग्न ेर ऄन्द्य 

शवद्याियका िाशग भशिबि खेल्न शमल्नेसम्मको खेि मैदानको व्यवस्था र खेि सामग्रीको व्यवस्था हुनु पने,  

(ट) पाठ्यक्रम ऄनसुारको शवज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हुनु पन,े  

(ठ) सामुदाशयक शवद्याियमा प्रत्यके कक्षामा सामान्द्यतया देहाय बमोशजमर संस्थागत शवद्याियमा 

सामान्द्यता प्रशतकक्षा कम्तीमा बाइस जना दशेख बढीमा चौवािीस जना सम्म र औसतमा तेत्तीस जना शवद्याथी हुनु 

पनेछ ।  

(ड) सामुदाशयक शवद्याियमा कम्तीमा देहाय बमोशजमको शिक्षकको व्यवस्था हुनु पनःे–   

 माध्यशमक तहको ०–१० कक्षाका िाशग      – १४ जना  

माध्यशमक तहको ०–१२ कक्षाका िाशग      – १६ जना  

अधारभूत तहको ०–८ कक्षाका िाशग        – ९ जना  

अधारभूत तहको ०–५ कक्षाको िाशग      – ४ जना  

प्रारशम्भक बािशबकास केन्द्रको िाशग       – २ जना  

तर संस्थागत शवद्याियमा कक्षा शिक्षक ऄनुपात न्द्यूनतम १:१.४ हुनु पनेछ ।  

(ढ) शवद्याियको स्थायी अय स्रोत हुनु पन,े  

(ण) शवद्याियमा प्राथशमक ईपचार सामग्रीको व्यवस्था हुनु पने,  

(त) अवासीय शवद्याियको िाशग अवास भवन हुन ुपने,  

(थ) शवद्याियको हाता पखायि वा बारिे घेररएको हुन ुपन,े  

(द) भाडाको भवनमा शवद्याियको सञ्चािन गन ेभए कम्तीमा पाचँ वषय घर भाडा सम्बन्द्धी 

सम्झौता भएको हुन ुपने । 

(ध) शवद्याियमा वािमैत्री ऄपाङ्खगता मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुनुपने । 
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ऄनुसूची–३ 

(शनयम ५ को ईपशनयम (१) र (३) सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्यािय सञ्चािन गनय ददआन ेऄनमुशत 

 

श्री..............................  

................................।   

 

शवद्यािय खोल्न ेसम्बन्द्धमा शमशत............................मा प्राप्त शनवेदन ईपर कारबाही हुदँा शिक्षा 

शनयमाविी, ..... को शनयम ४ बमोशजमको पूवायधार पूरा गरेको देशखएकोिे िैशक्षक सत्र ................... दशेख  

अधारभूत/माध्यशमक तहको .............कक्षासम्मको शवद्यािय सञ्चािन गनय यो ऄनुमशत ददआएकोछ ।   

 

कायायियको छाप           

ऄनुमशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

  सही :       शमशत : 

 

नाम : 

पद : 
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ऄनुसूची –४ 

(शनयम ७ को ईपशनयम (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्याियको स्वीकृशतको िाशग ददआन ेशनवदेन 

श्रीनगर शिक्षा ऄशधकृतज्य ू

शिक्षा िाखा 

नगर काययपाशिकाको कायायिय 

चन्द्राशगरर नगरपाशिका  

बिम्बु, प्रदेि न. ३ । 

शवषयः शवद्याियको स्वीकृशत सम्बन्द्धमा । 

 

स्थानीय  शिक्षा सशमशतको शमशत .................. को शनणययानसुार ऄनुमशत पाइ खोशिएको यस 

शवद्याियको स्वीकृशत पाईन शनम्न शववरणह द खुिाइ यो शनवेदन गरेको छु ।   

(क) शवद्याियको : 

 १. नाम : .......... 

२. ठेगाना :    ..........नगरपाशिका वडा न.ं .....  गाईँ/टोि ........... फोन नं. ........ .... फ्याक्स नं. 

...........  

३. ऄनुमशत प्राप्त गरेको तह र शमशत : 

   अधारभूत तह   शमशतः...............  

   माध्यशमक तह    शमशत :............  

(ख) शवद्याियको भौशतक ऄवस्था : 

  १. भवनको : 

   (१) सङ्ख्या  :          (२) कच्ची/पक्की/ऄधयपक्की  

   (३) अफ्नै/बहािमा/सावयजशनक  

  २. कोठाको शववरण : 

३. फर्षनचरको सं् याः 

(१)डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबुि     (४) दराज     (५) मेच   (६) ऄन्द्य  

४. खेिकुद मैदानको ऄवस्था र जग्गा (रोपनी वा शवगाहामा)  

  ५. िौचाियको सङ्ख्या : मशहिा÷पुरुष  

  ६. खानेपानीको ऄवस्था : 

७. पुस्तकाियको ऄवस्था : 

८. प्रयोगिािाको ऄवस्थाः 

९.सवारी साधनको शववरण : 

१०. िैशक्षक सामाग्रीको शववरण : 

(ग) शवद्याथी सङ्ख्या : (कक्षागत  दपमा)  

(घ) शिक्षकको सङ्ख्या : 

(ङ) अर्षथक शस्थशतः 

१. ऄचि सम्पशत्त  

२. चि सम्पशत्त  

३. वार्षषक अम्दानी  

४. अम्दानीको स्रोत  

माशथ िेशखएको व्यहोरा ठीक साचँो छ, झुठ्ठा ठहरे कानूनबमोशजम सहुँिा बुझाईँिा ।  

शनवेदकको–  

 शवद्याियको छाप     

सहीः                  

नाम :  

ठेगाना : 

शमशत : 
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ऄनुसूची–५ 

(शनयम ७ को ईपशनयम (३) सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्याियको स्वीकृशत सम्बन्द्धमा 

 

श्री.......................शवद्यािय,  

................................।   

 

 त्यस शवद्याियबाट शमशत.................................मा शवद्यािय स्वीकृत गने सम्बन्द्धमा ददएको शनवेदन 

ईपर कारबाही हुदँा शिक्षा शनयमाविी, ......... को शनयम ६ बमोशजमका ितयह द पािन गरेको देशखएकोिे 

कक्षा.........दशेख कक्षा.........सम्म शिक्षा प्रदान गनय स्वीकृशत प्रदान गररएको छ । 

 

 

कायायियको छाप      

स्वीकृशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

      सही : 

नामः 

      पदः 

      शमशतः 
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ऄनुसूची–६ 

(शनयम ९ को ईपशनयम (२) सँग सम्बशन्द्धत) 

मुनाफा नशिने गरी शवद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पन ेपूवायधार 

 

१.        प्रशत कक्षा न्द्यूनतम ११ जना शवद्याथी हुनु पन े

२. शवद्याथीिाइ अवश्यक पने कक्षा कोठा, फर्षनचर, शपईने पानी, खेि मैदान तथा पुस्तकाियको 

पयायप्त व्यवस्था भएको हुन ुपन,े 

३. अवश्यक शिक्षकको व्यवस्था भएको हुन ुपन,े 

४. पाठ्यक्रम शवकास केन्द्रिे शनधायरण गरे बमोशजमका शसकाआ ईपिशब्धहरु पूरा हुने गरी 

शवद्यािय शिक्षण शसकाआ काययक्रमको तजुयमा गररएको हुन ुपन,े 

५. मन्द्त्राियिे तोके बमोशजमऄन्द्य पूवायधार पूरा भएको हुनु पन े।  
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ऄनुसूची–७ 

(शनयम १० को ईपशनयम (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

कम्पनी ऄन्द्तगयत सञ्चाशित शवद्याियिाइ िैशक्षक गुठी ऄन्र्तगत सञ्चािन गनय ददआने शनवेदन 

 

श्रीनगर शिक्ष ऄशधकृतज्य ू

शिक्षा िाखा 

नगर काययपाशिकाको कायायिय 

चन्द्राशगरर नगरपाशिका  

बिम्बु, प्रदेि न. ३ । 

 g]kfn । 
शवषय : िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत शवद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

महोदय,  

मैिे / हामीिे शनम्न शवद्यािय कम्पनी ऄन्द्तगयत सञ्चािन गरेकोमा सो शवद्यािय िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत 

सञ्चािन गनय चाहकेोिे देहायका शववरणहरु खुिाइ यो शनवेदन गरेको छु÷छौ । 

१.शवद्याियको : 

(क) नाम : 

(ख) ठेगाना.................. नगरपाशिका वडा नं ...................... 

२.  शवद्यािय सञ्चािन भएको शमशत : 

३.  शनजी वा सावयजशनक कुन िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत शवद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो ? सो व्यहोरा : 

४.  ऄन्द्य अवश्यक कुराहरु : 

माशथ िेशखएका शववरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कानून बमोशजमसहुिँा बुझाँईिा । 

शनवेदककोः 

सही :     नाम : 

ठेगाना :              शमशत : 

शनवेदन साथ संिग्न गनुय पने कागजातहरु : 

(१) िैशक्षक गुठीको रुपमा शवद्यािय सञ्चािन गनय अपशत्त नभएको कम्पनी रशजिारको कायायियको पत्र  

(२) कम्पनीका सञ्चािक तथा व्यवस्थापन सशमशतको शनणयय । 

(३) कम्पनीको प्रवन्द्धपत्र तथा शनयमाविीको प्रशतशिशप । 

(४) प्रस्ताशवत िैशक्षक गुठीको शवधान । 

(५) शनवेदकको नागररकताको प्रशतशिशप । 
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ऄनुसूची–८ 

(शनयम १० को ईपशनयम (४) सँग सम्बशन्द्धत) 

कम्पनी ऄन्र्तगत शवद्याियिाइ सञ्चाशित िैशक्षक गुठी ऄन्र्तगत सञ्चािन गनय ददआने स्वीकृशत 

श्री .....................शवद्यािय 

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

 

शवषय : िैशक्षक गुठी ऄन्द्तगयत शवद्यािय सञ्चािन गन ेस्वीकृशत ददआएको सम्बन्द्धमा । 

 

त्यस शवद्याियिे शमशत...................... मा िैशक्षक गुठी ( सावयजशनक/शनजी ) ऄन्द्तगयत सञ्चािन गने 

स्वीकृशतको िाशग  ददएको शनवेदन ईपर कारवाही हुँदा यस कायायिय/मन्द्त्राियको शमशत ................... को 

शनणययानुसार त्यस शवद्याियिाइ िैशक्षक गुठी ( सावयजशनक/शनजी ) को रुपमा सञ्चािन गनय स्वीकृशत प्रदान 

गररएको छ ।  

 

कायायियको छाप :     स्वीकृशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

       सही : 

नाम : 

पद : 

कायायिय : 

शमशत : 
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ऄनुसूची– ९ 

(शनयम ३८ को ईपशनयम (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

प्रारशम्भक बाि शिक्षा jf g;{/L केन्द्र सञ्चािनका िाशग ददआने शनवेदन 

श्री चन्द्राशगरर नगरपाशिका वडा न.ं....... को वडा सशमशतको कायायिय 

 

शवषयः प्रारशम्भक वाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय ऄनमुशत पाउँ । 

 

 िैशक्षक सत्र.................देशख प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय ऄनुमशत पाईन ऄशभभावक तथा 

समुदाय/शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशतको शमशत....................को शनणययानुसार देहायका शववरण र कागजात 

संिग्न गरी यो शनवेदन पेि गरेको छु/छौं ।  

(क) प्रस्ताशवत प्रारशम्भक वाि शिक्षा केन्द्रको,– 

 (१) नाम : 

 (२) ठेगाना :  गाँईपाशिका÷नगरपाशिका .................... वडा नं. ; .........................  

   गाईँ वा टोि.....................   फोन नं..........  

 (३) सेवा पुर्रयायआने बािबाशिकाको सङ्ख्या : 

(ख) सञ्चािनका िाशग शजम्मेवारी शिन ेवा अबिता ददने शवद्याियको,– 

  (१) नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) फोन नं:–  

(ग) प्रस्ताशवत प्रारशम्भक वाि शिक्षा केन्द्रको भौशतक पूवायधारह द : 

 (१) भवनः (ऄ) कोठा    (अ)  कच्ची वा पक्की  

    (आ) के िे बनेको   (इ) भाडा/अफ्न/ैसावयजशनक  

 (२) फर्षनचरको शववरणः  (ऄ) मेच  :  (अ) टेवुि :  (आ) वेञ्च/डेस्क : 

  (३) खेिकुद मदैान र त्यसको क्षेत्रफिः(ऄ) अफ्नै   (अ) भाडामा वा सावयजशनक  (आ) 

ऄन्द्य  

 (४) िौचाियको ऄवस्थाः  (ऄ) सङ्ख्या    (अ) कच्ची/पक्की  

     (आ) पानीको व्यवस्था भए नभएको  

 (५) खानेपानीको ऄवस्थाः  (ऄ) बोकेर ल्याईन े (अ) धाराबाट प्राप्त    (आ) 

पयायप्त÷ऄपयायप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सङ्ख्या : (ऄ)     (अ)     (आ)   

 (७) अर्षथक शववरणः(ऄ) ऄचि सम्पशत्त  (अ) चि सम्पशत्त   (आ) ऄन्द्य  

 (८) अम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी शमिाआन्द्छ:  

 (९) ऄन्द्य कुनै शववरण भए ईल्िेख गनःे 

माशथ िेशखएको शववरण ठीक छ ,झुट्टा ठहरे कानून बमोशजमसहुिँा/बुझाईँिा ।  

 शनवेदकको,– 

संस्थाको छाप  सही:                  नामः–                            ठेगाना :-                                          शमशतः– 

संिग्न कागजात  : (१) भवन खेि मदैान सम्बन्द्धी प्रमाण, कागजात र शववरण ।  

 (२) संस्थाबाट सञ्चािन गने भएमा संस्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप र शनयमानुसारको 

नवीकरण  र िेखापरीक्षण प्रशतवेदन । 

 (३)  अपसी सहयोग समूहबाट शनवेदन गररएको भए त्यस्तो समूहको वैठकको शनणयय ।  

 (४)  कुनै शवद्याियसँग अवि गरी सञ्चािन गनय खोशजएको भए सो शवद्याियको शसफाररस । 
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ऄनुसूची–१० 

(शनयम ३८ को ईपशनयम (२) सँग सम्बशन्द्धत) 

प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय ददआन ेऄनुमशत 

श्री.................नगर काययपाशिकाको कायायिय 

(........न. वडा कायायिय) 

श्री..............................  

...............................।   

 शवषय : प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय ददआएको ऄनमुशत 

 

 तपाइिेँ त्यस शवद्यािय/संस्थािे प्रारशम्भक वाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गने सम्बन्द्धमा यस .............. गाईँ 

काययपाशिका/नगर काययपाशिकाको कायायियमा ददनु भएको शनवेदन ईपर कारबाही हुदँा शिक्षा शनयमाविी, ........ 

समेतको पूवायधार पूरा गरेको र यस गाईँ काययपाशिका/नगर काययपाशिकाको नक्साङ्खकनमा परेकोिे 

िैशक्षकसत्र..................देशख प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्द्र सञ्चािन गनय ऄनुमशत प्रदान गररएकोछ ।  

         

        ऄनुमशत प्रदान गने ऄशधकारीको,–  

कायायियको छाप       सहीः 

       नाम : 

पदः 

शमशतः 
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ऄनुसूची–११ 

(शनयम ५० को ईपशनयम (३) सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्यािय शवकास प्रस्तावको नमुना 

ज्ञ। शवद्याियिको वतयमान िैशक्षक र अर्षथक ऄवस्थाः  

द्द। शवद्याियिे हाशसि गनुय पन ेऄपेशक्षत ईपिशब्ध : 

घ। वतयमान ऄवस्था र ऄपशेक्षत ईपिब्धीका सूचकगत ऄन्द्तर : 

ि। ऄपेशक्षत ईपिशब्ध हाशसि गने स्रोत पशहचान सशहतको कायययोजना : 

छ। कायय योजनाका मूल्याङ्खकनका सूचकहरु : 
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ऄनुसूची –१२ 

(शनयम ५५ ईपशनयम (२) सँग सम्बशन्द्धत) 

शवद्याियमा रहने शिक्षक दरवन्द्दी 

शवद्याियमा कम्तीमा देहाय बमोशजमशिक्षक दरबन्द्दी रहनेछन् :-  

(क) प्रारशम्भक बाि शिक्षा jf g';{/L देशख पाचँ कक्षा सञ्चािन भएको शवद्याियमा पचास जनासम्म शवद्याथी भएमा 

कम्तीमा तीन जना र सोभन्द्दा बढी शबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जना शिक्षक । 

(ख)   अधारभूत तहको शवद्याियमा : प्रारशम्भक बाि शिक्षा jf g;{/Lदेशख अठ कक्षा सञ्चािन भएको शवद्याियमा देहाय 

बमोशजमका कम्तीमा नौ जना शिक्षक :–  

(१) ऄंगे्रजी मूि शवषय शिइ स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(२) शवज्ञान वा गशणत मूि शवषय शिइ स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी वा संस्कृत मूि शवषय शिइ स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सामाशजक शवषय ऄध्यापन गनयको िाशग स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सरह ईत्तीणय गरेको चार जना  

(६) साशवकको एस.एि. सी. वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एक जना । 

(ग) माध्यशमक शवद्याियमाः 

१. नौं कक्षा दशेख दि कक्षासम्म सञ्चािन भएको शवद्याियमा माध्यशमक तहको पाचँ जना शिक्षकः– 

(१) ऄंगे्रजी मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(२) गशणत वा शवज्ञान मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सामाशजक शवषय ऄध्यापन गनयको िाशग स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना   

(५) ऄन्द्य ऐशच्छक शवषयको िाशग सम्बशन्द्धत शवषयमा स्नातक वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एक जना । 

२. नौं कक्षा देशख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािन भएको शवद्याियमा देहाय बमोशजमका कम्तीमा नौ जना शिक्षक :–  

(१) ऄंगे्रजी मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(२) गशणत मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी मूि शवषय शिइ स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सामाशजक शवषय ऄध्यापन गनयको िाशग स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना   

(५) ऄन्द्य ऐशच्छक शवषयको िाशग सम्बशन्द्धत शवषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह ईत्तीणय गरेको दइुजना  

(६) शवज्ञान मूि शवषय शिइ स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको एकजना  

(७) ऄन्द्य शवषयमा स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणय गरेको दइुजना  । 

३. प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख दि कक्षासम्म सञ्चािन भएको शवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  ईपखण्ड (१) 

बमोशजमको दरबन्द्दी रहनेछ ।  

४. प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािन भएको शवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसङ्ख्या (२) 

बमोशजमको दरबन्द्दी रहनेछ । 

रिव्यः(१) खण्ड (ख) को क्रमसङ्ख्या (१) देशख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक शनयुशक्त नभएसम्म 

एईटै शवषयमा एक भन्द्दा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररने छैन ।  

(२)  खण्ड (ग) को ईपखण्ड १ को क्रमसङ्ख्या (१) देशख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक शनयुशक्त 

नभएसम्म एईटै शवषयमा एक भन्द्दा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररन ेछैन ।  

(३)  खण्ड (ग) को ईपखण्ड २ को क्रमसङ्ख्या (१) देशख (७) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक शनयुशक्त 

नभएसम्म एईटै शवषयमा एक भन्द्दा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररन ेछैन । 

(४)  शिक्षक शनयशुक्तको िाशग अवश्यक पने तािीम प्रचशित कानून बमोशजमहुनछे ।  

(५)  हाि शवद्याियमा ईपरोक्तानुसारका शवषयका योग्यता भन्द्दा कम योग्यता भएका स्थायी शिक्षक रहेछन् 

भने त्यस्ता शिक्षक पदबाट नहटेसम्म साशवक बमोशजमकै योग्यता भएका शिक्षकवाट ऄध्यापन हुन े।  

(६)  ईशल्िशखत दरवन्द्दी शभत्र प्रधानाध्यापकको पद समते समावेि रहनेछ । 
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ऄनुसूची–१३ 

(शनयम ५६ को ईपशनयम (११) सँग सम्बशन्द्धत) 

रमाना - पत्र 

  पत्रसं्याः        शमशत : 

 

श्री ..................... शवद्यािय (सरुवा भइ जाने शवद्यािय) 

............................. । 

त्यस शवद्याियमा सरुवा हुन ुभएका श्री ..........................................िाइ शनजको शववरण सशहतको रमानापत्र ददइ 

त्यस शवद्याियमा हाशजर हुन पठाआएको व्यहोरा ऄनुरोध गदयछु । 

१. शिक्षक वा कमयचारीको नाम, थर :   

२. संकेत नम्बर :  

३. साशवक : 

(क) तह :    (ख) शे्रणी :     (ग) पद : 

(घ) शिक्षक भए शवषय :      (ङ) शवद्यािय : 

४. सरुवा भएको  (क) शनणायय शमशत :    (ख) सरुवा गन ेकायायिय :      (ग) तह :   

   (घ) शे्रणी :         (ङ) पद :      (च) शवषय         (छ) शवद्यािय : 

 ५. बरबुझारथ सम्वन्द्धी शववरणः  

   गरेको    नगरेको     

६. रमाना हुन ेशमशत : ..................... 

७. रमानापत्रको शमशत सम्म खचय भएका शबदा :  

  (क) भैपरी अईने र पवय शबदा     .................. ददन । 

  (ख) शबरामी शबदा       .................. ददन । 

  (ग) प्रसुती शबदा शबदा      .................. ददन । 

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

  (ङ) ऄध्ययन शबदा                   .................. ददन । 

  (च) ऄसाधाराण शबदा        .................. ददन । 

  (छ) वेतिवी शबदा                   .................. ददन । 

८. रमानापत्रको शमशतसम्म सशञ्चत शबरामी शबदा :       .................. ददन । 

९. शवद्याियमा रुज ुहाशजर भएको ददन :   

१०. खाआपाइ अएको माशसक (क) तिब :  (ख) वृशि रु तिब :   

११. तिब भुक्तानी शिएको ऄशन्द्तम शमशत :  

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम :  

१३ भुक्तानी शिएको ईपचार खचयको रकम  :                   शमशत : 

१४. तिववृशि हुन सुरु भएको सुरु शमशत :  

१५. नागररक िगानी कोषकट्टी रकम :   

१६. अयकर कट्टी रकम :  

१७. (क) सावशधक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साि........मशहना...... .गते....  

(ख) सावशधक जीवन बीमावापत वार्षषक शप्रशमयम शतरेके साि.....मशहना... गते .... 

१८. चाडपवय खचय शिने चाडको नाम र सो चाड पर्रन ेशतशथ र सम्भाशवत मशहना : 

१९. शििुस्याहार भत्ता शिएको शववरण :   

 

बोधाथय :  

श्री नगर शिक्षा िाखा, चन्द्राशगरर नगरपाशिका । 

श्री शवद्यािय शिक्षक दकताबखाना । 

श्री कमयचारी सचंयकोष । 

श्री .......... शवद्यािय । 

श्री .....................(सम्बशन्द्धत शिक्षक वा कमयचारी) सरुवा भएको कायायियमा हाशजर हुन जान ुहुन । 
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ऄनुसूची–१४ 

(शनयम ५७ को ईपशनयम (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

सरुवा हुन ददआन ेशनवदेन 

श्रीनगर शिक्ष ऄशधकृतज्य ू

शिक्षा िाखा 

नगर काययपाशिकाको कायायिय 

चन्द्राशगरर नगरपाशिका  

बिम्बु, प्रदेि न. ३ ।। 

शवषयः सरुवा सम्बन्द्धमा । 

 

 मिाइ शनम्न शवद्याियमा सरुवा गररददनु हुन शनम्न शववरणहरु खुिाइ शनवेदन गरेको छु । 

शिक्षकको नाम, थरः  

स्थायी ठेगानाः  

तह र शे्रणीः  

हािको शवद्याियको नाम र ठेगानाः  

सरुवा भइ जान चाहेको शवद्याियको नाम र ठेगानाः  

योग्यता र तािीमः  

स्थायी शनयुशक्त शमशतः  

हािको शजल्िामा काम गरेको ऄवशधः  

सरुवा माग गनुय पने कारणः  

 शनवेदकको– 

 सहीः  

 नामः  

 काययरत शवद्याियः 

 शमशतः 

(१) सरुवा भइ जाने शवद्याियको व्यवस्थापन सशमशतको सहमशत 

(क) यस शवद्याियका शिक्षक श्री ...................................... िाइ व्यवस्थापन सशमशतको शमशत 

.......................... को शनणयय ऄनसुार यस शवद्याियबाट सरुवा भइ जान सहमशत ददआएको छ । 

        शवद्याियको छाप     व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षको–  

     सही : 

     नाम : 

     शवद्यािय : 

     शमशत : 

(ख)................गाँईपाशिका/नगरपाशिका.... ...... ऄन्द्तगयतको ............ शवद्याियका शिक्षक श्री 

...................................... िाइ सो शवद्याियबाट सरुवा भइ जान सहमशत ददइएको छ । 

         कायायियको छाप     काययकारी ऄशधकृत 

     सही :  

     नाम : 

     शमशत : 

 (२ )   सरुवा भइ अईने शवद्याियको व्यवस्थापन सशमशत तथा शिक्षा शवभागको सहमशत   

(क)  ............................... शवद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाइ व्यवस्थापन सशमशतको शमशत 

....................... को शनणयय ऄनसुार यस शवद्याियमा सरुवा भइ अईन सहमशत ददआएको छ । 

                शवद्याियको छाप    व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्षको–  

     सही : 

     नाम :  

     शमशत :    
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           शवद्यािय : 

 

(ख) ............................... शवद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाइ यस गाईँपाशिका वा 

नगरपाशिकाको ............... शवद्याियमा  सरुवा भइ अईन सहमशत ददआएको छ । 

 

     शिक्षा ऄशधकारीको– 

     सही : 

     नाम : 

कायायियको छाप    शमशत : 
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ऄनुसूची–१५ 

शनयम ८६ को ईपशनयम (१) सगँ सम्बशन्द्धत 

शवद्याियको अय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा 
 

शवद्याियिे अफ्नो अयव्ययको खाता देहाय बमोशजमराख्नुपनेः– 

 

खाताकोनाम     तोदकएकोफारामनं. 

 

१) शवद्याियको बजेट खाता       फा. नं. १ 

२)   अम्दानीको शहसाब खाता       फा. नं. २ 

३) खचयको शहसाब खाता        फा. नं. ३ 

४) नगदी खाता        फा. नं. ४ 

५) बैंक खाता         फा. नं. ५ 

६) पेश्की खाता        फा. नं. ६ 

७) शजन्द्सी खाता        फा. नं. ७ 

८) माशसक अम्दानी खचयको  शववरण खाता             फा. नं. ८ 

९) िुल्कदताय दकताब  खाता       फा. नं. ९ 

१०) वासिात खाता        फा. नं. १० 
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kmf=g+= ! 

ljBfnosf] ah]6 vftf 

ljBfnosf] gfd M 

7]ufgf M  

z}lIfs ;q============================= sf] ah]6 
 

Joo cfo  

zLif{s 

g+= 

zLif{ssf] 

gfd 

ut z}lIfs 

;qsf] Joo 

o; z}lIfs ;qsf] 

k|:tfljt Joo 

:jLs[t 

/sd 

zLif{ssf] g+= zLif{ssf] gfd ut z}lIfs ;qsf] 

cfo 

o; z}lIfs ;qsf] 

k|:tfljt cfo 

:jLs[t 

/sd 

s}lkmot 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ -(_ -!)_ -!!_ 

 

 

          

 

k|wfgfWofkssf] ;xL  Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfsf] ;xL– 

 

b|i6Jo M 

-!_ lzIfssf] l;nl;n]jf/ gDa/ n]Vg] 

-@_ lzIfs tna, d;nGb, kmlg{r/ h:tf vr{tkm{ ePsf] zLif{ssf] gfd n]Vg] 

-#_ g+= @ sf zLif{sx?df ut jif{ ePsf] v'b vr{ pNn]v ug]{ 

-$_ rfn" z}lIfs ;qsf] k|:tfljt vr{ /sd n]Vg] 

-%_ rfn" z}lIfs ;qsf] nflu Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t u/]sf] /sd;Dd pNn]v ug]{ 

-^_ cfotkm{sf] zLif{ssf] l;nl;n]jf/ gDa/ n]Vg] 

-&_ ;/sf/L cg'bfg, ljBfyL{ z'Ns -lghLsf] xsdf_ h:tf cGo zLif{ssf] gfd pNn]v ug]{ 

-*_ ut z}lIfs ;qsf] v'b cfDbfgL zLif{s cg';f/ pNn]v ug]{ 

-(_ o; z}lIfs ;qsf] cfDbfgLsf] k|:tfljt /sd pNn]v ug]{ 

-!)_ :jLs[t /sd pNn]v ug]{ -;/sf/L cg'bfgsf] /sd :jLs[t tna :s]n cg';f/ x'g' kg]{5_  

-!!_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ . 
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 kmf= g+= @ 

 

cfDbfgLsf] lx;fa vftf 

ljBfnosf] gfdM 

7]ufgf  

 

jif{=====================dlxgf=================== 

 

ldlt 

-!_ 

ljj/0f 

-@_ 

/l;b 

g+= 

-#_ 

zLif{s 

-$_ 
hDdf 

?= 

-%_ 

a}+s 

bflvnf 

-^_ 

s}lkmot 

-&_ ;/sf/L 

cg'bfg 

k9fO 

z'Ns 

  

 

 

 

 

 

 

         

o; dlxgfsf] hDdf        

b|i6JoM 

-!_ cfDbfgL ePsf] ldlt pNn]v ug]]{ 

-@_ sxfFaf6 jf s;af6 k|fKt ePsf] pNn]v ug]{ 

-#_ /l;b g+= pNn]v ug]{ 

-$_ s'g zLif{s afkt k|fKt ePsf] xf] ;f]xL dxndf n]Vg] / 

cfjZostf cg';f/ dxn a9fpg] 

-%_ k|fKt ePsf] hDdf ?= pNn]v ug]{ 

-^ k|fKt /sddWo] a}+s bflvnf ePsf] /sd pNn]v ug]{ 

-&_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 kmf= g+= # 
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vr{sf] lx;fa vftf 

ljBfnosf] gfd M 

7]ufgf M                    jif{ M            dlxgf M 
 

ldlt 

 

ljj/0f 

 

ef}r/ 

g+= 

tna eQf 

 

cGo 

zLif{s 

hDdf s}lkm

ot 

 :jLs[t 

b/aGbL 

sd{rf/

L 

b/aGbL 

aflx/sf] 

lzIfs 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ -(_ 

    

 

 

 

 

     

o; dlxgfsf] hDdf       

 

b|i6Jo M 

-!_ sf/f]af/sf] ldlt pNn]v ug]{ 

-@_ vr{sf] ljj/0f pNn]v ug]{ 

-#_ ef}r/ g+= pNn]v ug]{ 

-$_ lh= lz= sf= af6 cg'bfg /sd k|fKt x'g] :jLs[t b/aGbLleqsf 

lzIfsx?sf] tna eQf vr{ /sd pNn]v ug]{  

-%_ ljBfnodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] tna eQf vr{ /sd pNn]v 

ug]{ 

-^_ cg'bfg /sd k|fKt gx'g] b/aGbL aflx/sf] lzIfsx?sf] tna 

eQf vr{ /sd pNn]v ug]{ 

-&_ o;df cfjZostf cg';f/ d;nGb, kmlg{r/, 5kfO{, ;]jf, 

b}=e|=e= h:tf dxnx? v8f u/L /sd pNn]v ug]{ 

-*_ dxn $, %, ^ / & sf] hDdf /sd pNn]v ug]{  

-(_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ .  
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kmf= g+= $, % / ^ 

gubL ÷a}+s ÷k]ZsL vftf 

ljBfnosf] gfdM 

7]ufgf M                             jif{ M          dlxgf M 

 

ldlt ljj/0f ef}r/ g+= 8]la6 qm]l86 8]la6÷qm]l86 af“sL s}lkmot 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ 

 

 

 

 

       

 

b|i6Jo M 

-s_ gubL vftf k|of]u ubf{ M 

 -!_ ldlt pNn]v ug]{ 

 -@_ 5f]6s/Ldf cfDbfgL vr{sf] ljj/0f pNn]v ug]{ 

 -#_ ef}r/ g+= pNn]v ug]{  

 -$_ gub k|fKt ePdf pNn]v ug]{  

 -%_ gub /sd a}+s bflvnf jf vr{ ePdf pNn]v ug]{  

 -^_ dxn & sf] aFfsL /sd 8]la6 jf qm]l86 afFsL s] xf] < 8]la6 aFfsL eP 8]= / 

qm]l86 afFsL eP qm]= pNn]v ug]{  

 -&_ aFfsL /sd pNn]v ug]{  

 -*_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ . 

-v_ a}+s vftf k|of]u ubf{ M 

 -!_ ldlt pNn]v ug]{  

 -@_ cfDbfgL vr{sf] 5f]6f] ljj/0f / r]s g+= jf a}+s bflvnf ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  

 -#_ ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  

 -$_ a}+s bflvnf ePsf] /sd pNn]v ug]{  

 -%_ a}+saf6 vr{ ePsf] /sd pNn]v ug]{  

 -^_ a}+sdf 8]lj6 aFfsL eP 8]= / qm]l86 aFfsL eP qm]= n]Vg]  

 -&_ aFfsL /sd pNn]v ug]{  

 -*_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ .  

-u_   k]ZsL vftf k|of]u ubf{ M 

 -!_ ldlt pNn]v ug]{ 

 -@_ k]ZsL lnOPsf] jf km5\of}{6 ePsf] sfd pNn]v ug]{  

 -#_ ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  

 -$_ k]ZsL lbPsf] /sd pNn]v ug]{  

 -%_ k]ZsL km5\of}{6 ePsf] /sd pNn]v ug]{  

 -^_ aFfsL k]ZsL 8]lj6 aFfsL eP 8]= / qm]l86 eP qm]= pNn]v ug]{ 

 -&_ k]ZsL afFsL /sd pNn]v ug]{  

 -*_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ . 



53 
  

kmf= g+= & 

lhG;L vftf 

 

ljBfnosf] gfd 

7]ufgf M                                jif{ M              dlxgf M 

 

ldlt 

-!_ 

ljj/0f 

-@_ 

d"No 

-#_ 

cfDbfgL 

-$_ 

vr{ 

-%_ 

afFsL 

-^_ 

s}lkmot 

-&_ 

  k|lt OsfO{ hDdf     

 

 

 

 

       

 

b|i6JoM   

-!_ ldlt pNn]v ug]{, 

-@_ ;fdfgsf] gfd, k|fKt jf vr{sf] 5f]6f] ljj/0f pNn]v ug]{  

-#_ ;fdfgsf] k|lt OsfO{ b/ pNn]v ug]{  

-$_ k|fKt ;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  

-%_ vr{ ePsf] ;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  

-^_ aFfsL;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  

-&_ cGo s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ .  

 

O{sfOdf uf]6f, yfg, bh{g cflb pNn]v ug]{ . 
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 dlxgf M 
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jflif{s 
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/sd 

of] 

dlxgfsf] 

vr{ 

hDdf 

Joo 

/sd 

zLif{

s 

g+= 

zLif{ssf]] 

gfd 

jflif{s 

:jLs[t 

/sd 

cl3Nnf] 

dlxgf;Ddsf] 

cfo /sd 

of] dlxgfsf] 

cfo 

hDdf 

-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -& -*_ -(_ -!)_ -!!_ -!@_ 

 

 

 

           

hDdf           

 aFfsL/sdM– 

 gubM– 

  a}+sM– 

 

b|i6Jo M  

-!_ kmf= g+= ! sf] Joosf] zLif{s g+= pNn]v ug]{   

-@_ kmf= g+= ! sf] Joosf] zLif{ssf] gfd pNn]v ug]{  

-#_ kmf= g+= ! sf] jflif{s :jLs[t Joo /sd pNn]v ug]{  

-$_ uPsf] dlxgf;Ddsf] ;DalGwt zLif{ssf] vr{ /sd pNn]v ug]{  

-%_ of] dlxgfsf] ;DalGwt zLif{sx?sf] vr{ /sd pNn]v ug]{  

-^_ dxn g+= $ / % sf] hDdf  /sd pNn]v ug]{  

-&_ kmf g+= ! sf] cfosf] zLif{s g+= pNn]v ug]{  

-*_ kmf= g+= ! sf] cfosf] zLif{s gfd pNn]v ug]{  

-(_ kmf g+= ! sf] jflif{s :jLs[t cfo /sd pNn]v ug]{  

-!)_ cl3Nnf] dlxgf;Ddsf] ;DalGwt zLif{ssf] cfo /sd pNn]v ug]{  

-!@_ dxn g+= !) / !! sf] hDdf /sd pNn]v ug]{ . 

-!#_  aFfsL/sddf cfo / Joosf] hDdf /sdsf] km/s pNn]v ug]{ . 



 
 

lz= d= kmf= g+= ( 

 

z'Ns btf{ lstfa vftf 

 

ljBfnosf] gfd  

7]ufgf 

sIff M                      jif{ M                 dlxgf M 

/f]=g+= ljBfyL{

sf] 

gfd, 

y/ 

j}zfv h]i7 c;f/ ;fpg efb|| cflZj

g 

sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfu'g r}q 

 

 

 

 

 

             

hDdf             

 

 

         kmf= g+= !) 

jf;nft vftf 

ljBfnosf] gfd M 

jif{======================= sf] cflv/L lbg======================;Ddsf] 

bfloTj /sd ;DklQ /sd 

! @ # $ 

 

 

 

   

 

k|wfgfWofks  n]vfkfn n]vfk/LIfs 

 

b|i6JoM 

-!_ ljBfnosf] bfloTj ljj/0fx? pNn]v ug]{, 

-@_ bfloTj /sd pNn]v ug]{, 

-#_ ljBfnosf] rfn" crn ;DklQsf] ljj/0f pNn]v ug,]{ 

-$_ ;DklQsf] /sd pNn]v ug]{ . 

 

 


