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लिक्षा लियमाविी, २०७५ 

माईजोगमाई गाउँपालिकािे स्थालिय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी 

माईजोगमाई गाउँ काययपालिकािे माईजोगमाई गाउँपालिका लिक्षा लियमाविी, २०७५ जारी गरेको छ । 

     गाउँकाययपालिकाबाट स्विकृत लमलतिः २०७५।१।२४ 

पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

संलक्षप्त िाम र पररभाषा 

१. संलक्षप्त िाम र प्रारि :  (१) यी लियमहरूको िाम “माईजोगमाई गाउँपालिका लिक्षा लियमाविी, 

२०७५” रहेको छ ।  

(२) यो लियमाविी गाउँपालिका के्षत्रभर िागु हुिेछ । 

(३) यो लियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस लियमाविीमा– 

(क) “ऐि” भन्नािे माईजोगमाइ गाउँपालिकाको लिक्षा ऐििाई  सम्झिु पछय  ।  

(ख) “काययपालिका” भन्नािे  गाउँपालिका काययपालिकािाई सम्झिु पछय  ।  

(ग) “कोष” भन्नािे लियम ८५ वमोलजमको लवद्यािय संचाििका िालग खडा गररएको संलचत कोषिाई 

 सम्झिु  पछय  । 

(घ)  “गाउँपालिका” भन्नािे िेपािको संलविाि बमोलजम गठि भएको गाउँपालिका सम्झिु पछय  । 

(ङ)  “िालमयक लवद्यािय”  भन्नािे परम्परागत रुपमा चलिआएका गोन्पा, गुरुकुि, आश्रम, मदरसा जस्ता 

 िालमयक  लवद्याियहरुिाई जिाउँदछ । 

(च) “लिरीक्षक” भन्नािे लवद्यािय लिरीक्षण गिय तोलकएको अलिकृतिाई सम्झिु पछय  ।  

(छ) “पररवार” भन्नािे लिक्षक वा कमयचारीसँग एकासगोिमा बसे्न तथा लिज आफैं िे पाििपोषण गिुय पिे 

 पलत, पत्नी, छोरा, अलववालहता छोरी, िमयपुत्र अलववालहता िमयपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेिी आमा सम्झिु 

 पछय  र सो ि्दलिे पुरुष लिक्षक वा कमयचारीको हकमा लिजको बाजे, बजै्य तथा मलहिा लिक्षक वा 

 कमयचारीको हकमा लिजको सासू, ससुरािाई समेत जिाउँछ । 

(ज) “परीक्षा सलमलत” भन्नािे लियम ३४ बमोलजम गठि हुिे परीक्षा संचािि तथा समन्वय सलमलतिाई सम्झिु 

 पछय   । 

(झ) “पाठ्यक्रम लवकास केन्द्र” भन्नािे संघीय ऐि वमोलजम पाठ्यक्रम लिमायणको  िालग लजमे्मवार लिकायिाई 

 सम्झिु पदयछ । 

(ञ)  “प्रिािाध्यापक” भन्नािे लियम ५० बमोलजम लियुक्त लवद्याियको प्रिािाध्यापक सम्झिु पछय  । 



3 
 

(ट)  “प्रमुख” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिु पछय  । 

(ठ) “प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमुख काययकारी अलिकृतिाई सम्झिु पछय  । 

(ड)  “प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र” भन्नािे चार वषय उमेर पूरा भई पाँच बषय उमेर पूरा िगरेका 

 बािबालिकाको  िालग लियम ३८ बमोलजम खोलिएको प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र, िसयरी, केजी, 

 मने्टसरी आलद सम्झिु पछय  ।  

(ढ) “व्यवस्थापि सलमलत” भन्नािे लियम २६ बमोलजम गठि हुिे लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत सम्झिु पछय  । 

(ण) “मन्त्रािय” भन्नािे िेपाि सरकार, लिक्षा मन्त्रािय सम्झिु पछय  ।  

(त)  “लिक्षा अलिकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमुख वा सो प्रमुखको कामकाज गिय 

 तोलकएको कमयचारीिाई सम्झिु पछय  । 

(थ) “लिक्षा िाखा” भन्नािे गाउँ र िगरपालिकामा रहेको लिक्षा हेिे लवभाग÷महािाखारिाखा वा  ईकाईिाई 

 सम्झिु पछय  ।  

(द)    “लिक्षक लकताबखािा” भन्नािे संघीय लिक्षा कािूि वमोलजम गठि भएको लिक्षक लकताबखािा सम्झिु 

 पछय  । 

(ि)  “लिक्षक सेवा आयोग” भन्नािे संघीय कािूि वमोलजम गठि भएको लिक्षकहरुको लियुक्ती लसफाररस 

 आलद गिे आयोग सम्झिु पछय  ।  

(ि)  “लिक्षा सलमलत” भन्नािे स्थािीय तहको काययपालिकाको कुिै सदस्यिे िेतृत्व गरेको स्थािीय तहको 

 सभािे  गठि गरेको लियम २४ अिुसारको लिक्षा सम्बन्धी सलमलत सम्झिु पछय  ।  

(प)  “िुल्क” भन्नािे लवद्याियिे लियम बमोलजम लवद्याथीसँग लिि पाउिे िुल्क सम्झिु पछय  ।  

(फ)  “िैलक्षक गुठी” भन्नािे लवद्याजय सञ्चािि गियको िालग कुिै व्यस्वक्तिे िाफा िलििे उदे्दस्यिे स्थापिा 

 गरेको सावयजलिक वा लिजी गुठी सम्झिु पछय  । 

(ब)  “िैलक्षक सत्र” भन्नािे लवद्याियमा अध्ययि अध्यापि गराइिे वालषयक अवलि सम्झिु पछय  ।  

(भ) “समुदायद्वारा सञ्चालित लवद्यािय” भन्नािे लियम ५ बमोलजम िीकृलत प्राप्त गरी स्थािीय तह वा 

 व्यवस्थापि सलमलतिे व्यवस्थापि लजम्मा लिएको सामुदालयक लवद्यािय सम्झिु पछय  ।  

(म) “सामुदालयक लिक्षक” भन्नािे समुदायद्वारा व्यवस्वस्थत लवद्याियमा िेपाि सरकारबाट िीकृत वा 

 अिुमोदि प्राप्त दरबन्दी अन्तगयत व्यवस्थापि सलमलतिे लियुक्त गरेको लिक्षक सम्झिु पछय  । 

(य) “सामुदालयक लसकाइ केन्द्र” भन्नािे समुदाय स्तरमा सञ्चािि गररिे आजीवि लसकाई, अध्ययि 

 अिुसन्धाि र सीप लसकाई िगायतका काम गिे केन्द्र िाई सम्झिु पछय  । 

(र) “संघीय लिक्षा ऐि” भन्नािे संघीय संसदि बिाएको लिक्षा ऐििाई ऐििाई सम्झिु पछय  ।  

(ि) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे लिजी िगािीमा संचािि गिे गरी लियम ५ बमोलजम अिुमती पाई स्थालपत 

 लवद्याियिाई सम्झिु पछय  । 
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पररचे्छद २ 

लवद्यािय खोल्िे अिुमलि वा स्वीकृलि सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  लवद्यािय खोल्िे अिुमलिको िालग लिवेदि लदिु पिे : (१) कसैिे लवद्यािय खोल्ि चाहेमा वडा 

सलमलतको लसफाररस लिई िैलक्षकसत्र सुरु हुिुभन्दा कम्तीमा चार मलहिा अगावै अिुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा 

गाउँकाययपालिकाको कायायियमा लिवेदि लदिु पिेछ ।  

४.  लवद्यािय खोल्िको िालग पूरा गिुय पिे पूवायधार : लवद्यािय खोल्िको िालग अिुसूची २ बमोलजमको 

पूवायिार पूरा गरेको हुिु पिेछ ।  

५.  लवद्यािय खोल्ि अिुमलि लदिे : (१) लियम ३ बमोलजम लवद्यािय खोल्िे अिुमलतको िालग लिवेदि 

परेमा लिक्षा िाखा प्रमुखिे लिवेदिसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जाँचबुझ गिेछ । त्यसरी जाँचबुझ गदाय 

प्रस्तालवत लवद्याियको िालग लियम ४ बमोलजमको पूवायिार पूरा भएको देस्वखएमा आिारभूत लवद्याियको हकमा 

िैलक्षकसत्र सुरु हुिुभन्दा दुई मलहिा अगावै र माध्यलमक लवद्याियको हकमा िैलक्षक सत्र सुरु हुिु भन्दा कम्तीमा 

तीि मलहिा अगावै आफ्िो राय सलहतको प्रलतवेदि िाखा प्रमुखिे लिक्षा सलमलतको वैठकमा पेि गिुयपिेछ । 

यस्तो प्रलतवेदिमा अिुमलत माग गररएको लवद्यािय सामुदालयक वा संस्थागत कुि िरुपमा संचािि गिे अिुमलत 

माग गररएको हो सो का सम्बन्धमा एलकि उले्लख हुिु पिे छ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिक्षा सलमलतको वैठकबाट अिुमलत लदिे लसफाररसको लिणयय भएमा कायायपालिका 

समक्ष पठाउिु पिेछ । यसरर प्राप्त लसफाररिको आिारमा काययपालिकािे स्विकृलत सम्बन्धमा आफ्िो लसफाररस 

सलहत गाउँसभामा पेि  गिुयपिेछ ।  

(३) उपलियम (२) अिुसार गाउँसभािे काययपालिकाको लसफाररस उपयुक्त िागेमा लवद्यािय खोल्ि अिुमलत लदि 

सके्नछ । गाउँसभा को लिणयय बमोलजम लिक्षा िाखा प्रमुखिे अिुसूलच ३ बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत लदिेछ ।  

(४) यसरी अिुमलत लदँदा प्राथलमक लवद्याियको हकमा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुभन्दा ३० लदि अगावै लदिुपिेछ र 

माध्यलमक  लवद्याियको हकमा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुभन्दा दुई मलहिा अगावै अिुमलत लदिुपिेछ  ।  

 (५) उपलियम (२) वमोलजम लिक्षा सलमलतिे लवद्यािय खोल्िे अिुमलतको लसफाररि गिे लिणयय गदाय लवद्यािय 

िक्साङकि, सु्कि जोलिङ्ग र गाउँ र िगर लिक्षा सलमलतिे लििायरण गरेको गाउँपालिका र वडाको िागी 

लवद्याियको अलिकतम संख्याको अिीिमा रही लदिु पिेछ ।  

(६) कसैिे ऐि तथा यस लियमाविी लवपरीत अिुमलत लदएको वा प्राप्त गरेको पाइएमा गाउँकाययपालिकािे 

छािलवि गरी त्यसरी अिुमलत प्राप्त लवद्याियको अिुमलत जुिसुकै बखत रद्द गिेछ र त्यस्तो अिुमलत लदिका 

िालग लसफाररस गिे र अिुमलत प्रदाि गिे पदालिकारी तथा कमयचारीिाई प्रचलित कािूि बमोलजम कारबाही 

गररिेछ । 
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६.  लवद्याियिे पाििा गिुय पिे ििय िथा बने्दज : लवद्याियिे पािि गिुय पिे ितय तथा बने्दजहरू देहाय 

बमोलजम हुिेछि् : 

(क) िेपाि सरकारबाट िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गिुय पिे,  

(ख) लिक्षा सलमलतको िीकृलत िलिई थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गिय िहुिे,  

(ग) रालरि यता प्रलत आँच आउिे पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक अध्यापि गिय, गराउि िहुिे,  

(घ) लवद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्खतामैत्री तथा िैङ्स्वखकमैत्री बातावरण सृजिा गिे, 

(ङ)  अलभभावकको वालषयक भेिा गराई लवद्याियको आय व्यय, िैलक्षक उपिस्वि र आगामी िैलक्षक सत्रको 

 काययक्रमको जािकारी गराउिु, 

(च)  यस लियमाविी बमोलजम आय व्ययको िेखा राख्िु पिे,  

(छ)  लवद्याियिे गरेको िगािीको अलभिेख राख्िु पिे,  

(ज)  लवद्याियमा िेपािको रालरि य एकता, सावयभौलमकता, जातीय, के्षत्रीय, भालषक, िैलगक, सामालजक तथा  

 िालमयक सलहषु्णतामा खिि पािे कुिै पलि लक्रयाकिाप हुि िलदिे,  

(झ)  सामुदालयक लवद्याियमा गाउँ काययपालिकािे तोकेको संख्याको अलििमा रही लिक्षक सेवा आयोगको 

 लसफाररस अिुसार लिक्षक लियुस्वक्त गिर्’ पिेछ, 

(ञ) लवद्याियमा लियलमत रुपमा पररयोजिा कायर्, सामालजक सेवा, अलतररक्त लक्रयाकिाप, तथा अन्य 

 काययक्रम सञ्चािि गिुय पिे,  

(ट)  लवद्यािय तथा छात्रावासमा िस्थकर, सत्य, लिष्ठा र िैलतक चररत्र लिमायण, उद्यमलििता पवद््रिि, 

 समालजक सद्भाव प्रवद्धिय तथा सामालजक लवकृलत (वािलववाह, िीरक्षरता, छाउपडी, दहेज, 

 बोक्सावोक्सी, छुवाछुत,  जालतगत उचिीचता, छोरी मालथको लवभेद आलद ) उनु्मिि को वातावरण 

 कायम गिय स्थािीय पाठ्यक्रम तयार गरी िीकृलतको िालग प्रसु्तत गिे र कायायन्वयिको आवश्यक 

 व्यवस्था लमिाउिे,  

(ठ) आवासीय लवद्याियमा लिक्षा सलमलतिे लििायरण गरे बमोलजम लवद्याथीको िालग खािा तथा पौलरक 

 आहारको गुणस्तर कायम गिुय पिे,  

(ड)  गाउसभािे पाररत गरेको कािूि तथा िैलक्षक िीलतको अलििमा रही काम गिुयपिे छ,   

(ढ)  यस लियमाविी बमोलजम पूरा गिुय पिे पूवायिारहरू कायम राख्िु पिे र लवद्याथी संख्याका आिारमा 

 पूवायिारको लवस्तार तथा स्तर वृस्वद्ध गिुयपिे,   

(ण) मन्त्रािय वा लिक्षा िाखािे लििायरण गरेको ढाँचामा लवद्याियिे िैलक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैलक्षक सत्र 

 सलकएको १५ लदि लभत्र लिक्षा िाखामा पठाउिु पिे,   

(त) लवद्याियिे लवद्याथीको िालग प्रयोग गिे सवारी सािि प्रचलित कािूि बमोलजमको मापदण्ड अिुरुप 

 परीक्षण  गररएको हुिु पिे,  

(थ)  तोलकएको मापदण्ड अिुरुप लवद्याियको भवि तथा कक्षाकोठा सफा तथा सुरलक्षत राख्िु पिे,  
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(द) प्रते्यक वषय लवद्याियको भौलतक तथा सामालजक परीक्षण गराई त्यसको प्रलतवेदि लिक्षा िाखामा 

 पठाउिु  पिेछ ।  

७.  लवद्यािय खोल्ि स्वीकृलि प्रदाि गिे : (१) लियम ५ को उपलियम (३) बमोलजम अिुमलत प्राप्त 

आिारभूत तथा माध्यलमक लवद्याियिे िीकृलतको िालग अिुसूची–४ बमोलजमको ढाँचामा गाउकाययपालिका 

समक्ष लिवेदि लदिु पिेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेदि प्राप्त भएमा लिक्षा िाखामाफय त त्यस्तो लवद्याियको जाँचबुझ गरी वा गराई 

त्यसको प्रलतवेदि पेि गिय िगाउिु पिेछ । 

(३) उपलियम (२) बमोलजम जाँचबुझ प्रलतवेदि प्राप्त भएपलछ लियम ६ बमोलजमको ितय तथा बने्दज पूरा गरेको 

देस्वखएमा लिक्षा सलमलतको लिणययको आिारमा अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा काययपालिकािे  आफ्िो लिणयय 

सलहत गाउँ िगर सभा समक्ष पेि गिुय पिेछ । यसरी प्राप्त लसफारीस सभाबाट स्विकृत भएमा लिक्षा िाखािे 

लियम ६ बमोलजमको ितय तथा बने्दज को अलििमा रही त्यस्तो लवद्याियिाई अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा 

िीकृलत प्रदाि गिेछ ।      

८.  मािृभाषामा लिक्षा लदिे लवद्याियको अिुमलि िथा स्वीकृलि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस 

लियमाविीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि आिारभूत तहसम्म मातृभाषामा लिक्षा लदिे 

लवद्याियको अिुमलत तथा िीकृलत सम्बन्धी प्रलक्रया लियम ७ वमोलजम हुिेछ । यसका िालग एकि भाषाभाषी 

लवद्याियमा मातृभााषामा  लिक्षा लदिे , द्वीभाषी लवद्याियमा दुवै भाषामा लिक्षा लदिे र वहुभाषी लवद्याियमा 

भालषक स्थािान्तरणको िीलत अपिाई वािवालिकाहरुिाई उिीहरुको मातृभाषाबाट िेपािी वा अंग्ेरजी भाषामा 

सहज रुपमा िािे व्यवस्था गररिे छ . एकि वा द्वीभाषी लवद्याियका अलभभावकिे चाहेमा त्यहां पलि  भालषक 

स्थािान्तरणको िीलत अपिाइिे छ . सबै खािे भाषाभाषीिाई एकअकायको भाषा, लिलप तथा संसृ्कलत लसक्न एवं 

लसकाउि प्रोत्सालहत गररिे छ .   

(२) यस लियमाविीमा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि आिारभूत तह भन्दा मालथ मातृभाषामा लिक्षा लदिे 

लवद्याियको अिुमलत तथा िीकृलत सम्बन्धी प्रलक्रया र मापदण्ड संघीय लिक्षा मन्त्राियिे लििायरण गरे बमोलजम 

हुिेछ ।  

९.  मुिाफा िलििे लवद्यािय सञ्चािि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१)  सघीय कािूिको मापदण्ड बमोलजम 

गुरुकुि, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे लवद्यािय 

सञ्चािि गिय लिवेदि लदिे िगायत त्यस्तो लवद्याियको अिुमलत, िीकृलत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था लियम ३, 

५, ७ र २० मा उले्लख भए बमोलजम हुिेछ ।  

(२) यस लियमाविीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि उपलियम (१) बमोलजम लवद्यािय सञ्चािि गिय 

पूरा गिुय पिे पूवायिार अिुसूची–६ मा उले्लख भए बमोलजम हुिेछ । 
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(३) गुरुकुि, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे सञ्चािि 

गिे लिक्षा सम्बन्धी िीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थािाई लदिे अिुदाि तथा समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्राियिे 

लििायरण गरे बमोलजम हुिेछ । 

१०.  कम्पिी ऐि अन्तगयि सञ्चालिि लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी अन्तगयि सञ्चािि गिे सम्बन्धी 

व्यवस्थााः 

 (१) कम्पिी अन्तगयत सञ्चािि भएको कुिै लवद्यािय िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय चाहिेिे सोको 

अिुमलतको िालग अिुसूची–७ बमोलजमको ढाँचामा कााययपालिका समक्ष लिवेदि लदिु पिेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेदि प्राप्त भएमा स्थािीय  लिक्षा अलिकृत वा लिरीक्षक द्वारा त्यस्तो लवद्याियको 

जाँचबुझ गराई त्यसको प्रलतवेदि पेि गिय िगाउिु पिेछ ।  

(३) उपलियम (२) बमोलजम प्रलतवेदि प्राप्त भएपलछ उक्त प्रलतवेदि र लिवेदिसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गदाय 

त्यस्तो लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय मिालसब देखेमा लिक्षा सलमलतको लसफाररस साथ 

काययपालिकामा पेि गिुय पिेछ । 

(४) उपलियम (३) बमोलजम प्राप्त लसफाररस जाँचबुझ गदाय उपयुक्त देस्वखएमा काययपालिकािे त्यस्तो लवद्याियिाई 

िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चािि गिय अिुसूलच (८ बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत लदिेछ । 

११. लवदेिी लिक्षण संस्थासँग सम्बन्धि गरी लवद्यािय खोल्िे अिुमलत वा िीकृलत िेपाि सरकारको पूवय 

िीकृलत िलिई  लदि सलकिे छैि । 

१२.  यस अलि दिाय भएका लवद्यािय सम्वम्भन्ध व्यवस्था : (१) मालथ जेसुकै उले्लख भए पलि यस अलघ 

लियमािुसार दताय र संचाििमा रहेका लवद्याियहरु यसै लियमाविी वमोलजम संचािि भएका मालििेछि् । 

तर यस अलघ संचाििमा भएका लवद्याियिे लिक्षा िाखािे तोकेको ढाँचामा लववरण र कागजपत्र पेि गिय पिेछ  

(२) उपलियम (१) वमोलजम लववरण प्राप्त भए पलछ िाखािे यस लियमाविी वमोलजम संचािि गिय सलकिे 

िसलकिे र सलकिे भए गिय पिे सुिारको खाका सलहत प्रलतवेदि पेि गिेछ । 

(३) प्राप्त प्रलतवेदि समेतको आिारमा लिक्षा िाखािे लिक्षा सलमलत समक्ष संचािि अिुमती लदि िसलकिे भए 

सोही वमोलजम र ितय सलहत संचािि गिय पिे भए ितयको लववरण  सलहत पेि गिेछ । 

(४) लिक्षा सलमलतको लिणयय वमोलजम लिक्षा अलिकृत िे अिुसुची ८ वमोलजमको ढाँचामा लवद्याियिाई प्रमाणपत्र 

लदिुपिेछ ।   

१३. धरौटी राख्िु पिेाः  संस्थागत लवद्यािय खोल्िे अिुमलत लिँदा लवद्यािय सञ्चाििको सुरक्षण बापत देहाय 

बमोलजमको रकम िरौटीको रूपमा राख्िु पिेछ : 
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(क) माध्यलमक लवद्याियको िालग तीि िाख रूपैयाँ,  

(ख) आिारभूत लवद्याियको िालग दुई िाख रूपैयाँ,  तर,  

(१) लियम ९ बमोलजम लवद्यािय सञ्चािि गिे अिुमलत लिँदा िरौटी राख्िु पिे छैि ।  

(२) लबिेष आवश्यकता भएका लवद्यालथयका िालग वा लसमान्तकृत वा अलत लवकट भौलगलिक  के्षत्रमा लवद्यािय 

खोल्दा कायायपालिकािे लििायरण गरेको मापदण्ड बमोलजम िरौटी छुट लदि सलकिेछ । 

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

काययपालिकाको िरौटी खातामा जम्मा गियपिेछ ।  

१५. सावयजलिक िैलक्षक गुठी तथा िेपाि सरकारिे अिुदाि लदिे लिजामती, सैलिक, िेपाि प्रहरी, सिस्त्र 

प्रहरी बि, िेपाि र िहीद प्रलतष्ठािद्वारा सञ्चालित लवद्याियको लियमिको िालग संघीय लिक्षा मन्त्राियिे जारी 

गरेको काययलवलिअिुसार हुिे  । 

१६. लवद्यािय गाभ्ि सलकिे : (१) देहायको कुिै अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी लवद्याियिाई एक 

आपसमा गाभी एउटा लवद्यािय कायम गिय सलकिेछ : 

(क) अिुसूची–२ बमोलजमको पूवायिार कायम िरहेको,  

(ख) अलिकांि कक्षामा दि प्रलतित भन्दा कम लवद्याथी संख्या भएको,  

(ग) दुई वा सोभन्दा बढी लवद्याियको पररसर एक आपसमा जोलडएको, 

(घ) दुई वा सोभन्दा बढी लवद्यािय बीचको पैदि दूरी तीस लमिेटभन्दा कम  रहेको,  

(ङ) गाउँ लिक्षा सलमलतिे आवश्यक ठािेमा ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजमको आिारमा लवद्याियहरु गाभ्िे लिणयय गदाय काययपालिकािे त्यस्ता लवद्याियको िालग 

आवश्यक लिक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी यलकि गरी बढी हुि आएको लिक्षक तथा कमयचारीको 

व्यवस्थापिको लवषयमा समेत लिणयय गिुय पिेछ । 

(३) यस लियमाविीमा उले्लखीत लवद्यािय गाभ्िे सम्वन्धी व्यवस्थािाई कायायन्वयि गिय काययपालिकािे लिक्षा 

सलमलतको लसफाररसमा काययलविी बिाई िागू गिय सके्नछ । यसरी गालभएर खािी भएको वा बन्द भएको 

लवद्याियमा सामुदालयक प्रयोजिका िालग  पुस्तकािय, मु्यलजयम, संवाद स्थि, वा सीप लवकास केन्द, 

साम’दालयक केन््द्रर जस्ता संस्था बिाउि सलकिे छ ।  

१७. गालभएका वा बन्द गररएका लवद्याियको सम्पत्तीको व्यवस्थापि : (१) लियम १६ बमोलजम लवद्यािय 

गालभएमा गालभिे लवद्याियमा रहेको चि अचि सम्पलि, फलियचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य 

िैलक्षक सामग्री गालभएको लवद्याियको िाममा िामसारी गरी वा लजन्सी दास्वखिा गरी आम्दािी बाँिी अलभिेख 

राख्िु पिेछ । 
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१८. लवद्याियको िह वा कक्षा िटाउि सलकिे : कुिै लवद्याियको सम्बन्धमा लियम १७ को अवस्था 

लवद्यमाि रहेको भए तापलि लवद्यािय गाभ्िे आिार औलचत्यपूणय िदेस्वखएमा लिक्षा िाखाको लसफाररसमा 

कायायपालिकािे त्यस्तो लवद्याियको मालथल्लो तह वा कक्षा घटाउि सके्नछ । 

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

हुिुभन्दा कम्तीमा दुई मलहिा अगावै गाउँकाययपालिका वा िगरकाययपालिका समक्ष लिवेदि लदिु पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेदि परेमा गाउँपालिका वा िगरपालिकािे थप हुिे कक्षाको िालग लियम ४ 

बमोलजमको पूवायिार पूरा भए वा िभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गिय लिक्षा िाखामा पठाइलदिेछ । लिक्षा 

िाखािे स्थिगत जाँचबुझ गदाय पूवायिार पूरा गरेको देस्वखएमा लिणययको लिलमि लिक्षा सलमलतमा पेि गरी 

सलमलतको लसफाररि अिुसार गाउ वा िगर काययपालिकािे िैलक्षकसत्र सुरु हुिु अगावै कक्षा थप गिय अिुमलत 

लदि सके्नछ ।  

(३) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि प्रालवलिक लिक्षा प्रदाि गिे वाहेक अन्य लवद्याियको 

कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र लवषय थप गिे अिुमलत संघीय लिक्षा मन्त्राियबाट िीकृत मापदण्डका 

आिारमा गाँउ/िगर सभािे लदिेछ । 

पररचे्छद ३ 

गाउँ काययपालिका, प्रमुख प्रिासकीय अलधकृि, लिक्षा अलधकृि िथा लिरीक्षकको काम, कियव्य र 

अलधकार 

२०. गाउँकाययपालिको काम, कियव्य र अलधकार : १) यस लियमाविीमा अन्यत्र िेस्वखएका काम, कतयव्य र 

अलिकारका अलतररक्त गाउँ काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क) िैलक्षक योजिा तथा काययक्रम कायायन्वयि गिय लिक्षा सलमलत, प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत तथा  स्थािीय 

 लिक्षा अलिकृत अलिकृत िाई आवश्यक लिदेिि लदिे,  

(ख) िैलक्षक योजिा तथा काययक्रम कायायन्वयि गिय आवश्यकता अिुसार सलमलत, उपसलमलत वा काययटोिी 

 गठि गिे, 

(ग)  लिक्षक सरुवाको मापदण्ड विाई गाउं वा िगरपालिकाको तहमा एक रुपता रहिे गरी लिक्षक लवद्याथी 

 अिुपात लमिाउिे, गुणस्तर कायमगिे, आचार संलहता बिाई िागु गिे,    

(घ)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको प्रिासि, व्यवस्थापि तथा िैलक्षक लवकास सम्बन्धी कायय योजिा िीकृत 

 गिे र कायायन्वयि गिय लिदेिि लदिे, 

(ङ)   प्रदेि तथा संघको कािुि वमोलजम हुिे लिक्षा सम्वस्वन्ध लवषयहरुको कायायन्वयि गिय लिक्षा सलमलतिाई 

 लिदेिि लदिे लिदेिि लदिे, 



10 
 

(च) प्रते्यक ६ मलहिामा गाउपालिका तथा िगरपालिका लभत्रका सबै लकलसमका लवद्याियहरुको अिुगमि 

 तथा मूल्याङ्कि गरी गराई अपेलक्षत ग’णस्तर कायम गिे, 

(छ)   लवद्याियमा आलथयक व्यवस्था पारदिी तथा सुलिलित गिय वसु्तगत आिार तथा मापदण्ड बिाई िागू गिे, 

 गराउिे, 

(ज)  यस लियमाविीको पररलि लभत्र आवश्यक के्षत्रहरुको मापदण्ड विाउिे,  

(झ)      लिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमलिि र रोजगारउनु्मख बिाउिे िीलत अविम्बि गिे, 

(ञ)       लिक्षा सम्बन्धी कािूि लिमायणको िागी गाँउरिगर सभामा पेस गिे । 

(२)  उपलियम (१) मा जेसुकै िेस्वखएतापलि संस्थागत लवद्याियका हकमा त्यस्ता लवद्याियिे पाििा गिुय पिे 

मापदण्ड, गुणस्तर, िुल्क प्राविाि, लवपन्न तथा लसमान्तकृत वगयका छात्र छात्रािाईिालग लदईिे छात्रबृलिका 

आिार र प्रलतित, लिक्षक तथा कमयचाररहरुको सेवा, ितय एवं पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लिणयय गदाय संस्थागत 

लवद्याियहरुको  संगठि को समेत सहभालगता एवं राय परामिय लिई लिणयय गिुयपिेछ । 

२१.  प्रमुख प्रिासकीय अलधकृिको काम, कियव्य र अलधकार : ऐि तथा यस लियमाविीमा अन्यत्र 

िेस्वखएका काम, कतयव्य र  अलिकारका अलतररक्त प्रमुख प्रिासकीय अलिकृतको काम, कतयव्य र अलिकार 

देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क)  लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गिय गाउँपालिका वा िगरपालिकाको समग्र िैलक्षक िीलत, 

 योजिा,  काययक्रमको कायायन्वयि एवं अि’गमि गिे/गराउिे,  

(ख) गाउँ काययसम्पादि लियमावलिमा प्रमुख प्रिासकीय अलिकृतिे गिे भिी उले्लख भएका लिक्षा सम्बस्वन्ध 

 कायय गिे, 

(ग) िैलक्षक समन्वयकताय तथा सहजकतायको भूलमका लिवायहगिे, 

(घ) काययपालिकािे प्रत्यायोजि गरेका लिक्षा सम्बस्वन्ध कायय गिे, 

(ङ)  गाउँको उतृ्कर िैलक्षक उपिस्वधि का िालग लिक्षा अलिकृतसँग काययसम्पादि करार गिे र सो 

 उपििीपूणय रहे िरहेको लिरन्तर अिुगमि गिे, 

(च) लवद्याियहरुको िेखा परीक्षणको व्यवस्था लमिाउिे, 

(छ) लिक्षा सम्बन्धी कुिै प्रस्ताव गाउँपालिकामा पेि गिुय पिे भए सो गिे, 

२२.  लिक्षा अलधकृिको काम, कियव्य र अलधकार : ऐि तथा यस लियमाविीमा अन्यत्र िेस्वखएका काम, 

कतयव्य र अलिकारका अलतररक्त गाउँ लिक्षा अलिकृतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क) गाउँ काययपालिकाबाट िीकृत िैलक्षक काययक्रम कायायन्वयि गिे गराउिे, 

(ख) लिक्षा सम्बन्धी कुिै प्रस्ताव गाउँपालिकामा पेि गिुय पिे भए प्रम’ख प्रिासलकय अलिकृत माफय त पेि 

 गिे, 
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ग) लिक्षा सम्बन्धी गाउँ िगर स्तरीय योजिा विाई काययपालिकामा िीकृलतको िालग पेि गिे र िीकृत 

 योजिा  कायायन्वयि गिे,  

(घ) स्थािीय तहको लिक्षाको अवस्था, प्रगलत आलद समेलटएको लिक्षा सम्वन्धी स्वस्थलतपत्र तयार गरी प्रते्यक  

 वषयको चैत्र मसान्त लभत्र प्रकालित गिे,  

(ङ) िीकृत अिौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता लिक्षा र लिक्षाको िालग खाद्य काययक्रम कायायन्वयि 

 गिे गराउिे तथा सो सम्बन्धी अलभिेख तयार गिे,  

(च) लवद्याथी संख्या घट्ि गई फालजिमा परेका सामुदालयक लवद्याियका लिक्षकिाई अको समुदालयक 

 लवद्याियमा लमिाि गिे लिक्षा सलमलतमा लसफाररि गिे,  

(छ) िीकृत कायय योजिा अिुसार लवद्यािय सञ्चािि भए िभएको सम्बन्धमा लियलमत रूपिे लिरीक्षण र 

 सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रलतवेदि तयार गिे,  

(ज) लिक्षाको गुणस्तर बढाउिको िालग लिक्षक,प्रिािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतका 

 पदालिकारीहरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा तालिमको संचािि गिे,  

(झ) आिारभूत तहको अन्त्यमा लिइिे परीक्षा सञ्चािि गिय परीक्षा संचािि सलमलतको सदस्य सलचव भइ 

 कायय गिे,  

(ञ) लवद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको अलभिेख, प्रश्नपत्र र उिर पुस्वस्तका लझकाई जाँच , 

 लवद्याियमा लिक्षाको गुणस्तर बृस्वद्ध भए िभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कि गरी अलभिेख राखे्न तथा सो 

 सम्बन्धमा सुिारका िालग आवश्यक काम गिे,  

(ट) गाउँपालिका लभत्र रहेका कम्पिी ऐि अन्तगयत दताय भएका वा संस्थागत लवद्याियहरुको िैलक्षक कायय 

 योजिाको समन्वय र अिुगमि गरी सुिारका िालग सुझाव प्रसु्तत गिे  

(ठ) ऐि तथा यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियहरू सञ्चािि भए िभएको जाँचबुझ गिे तथा            

 लवद्याियमा लिक्षाको गुणस्तर बढाउि, सुिार गिय वा लवद्यािय बन्द गिुय पिे िपिे सम्बन्धमा लिरीक्षण 

 गरी लवद्याियको स्तर बढाउिु, सुिार गिुय वा लवद्यािय बन्द गिुय पिे भएमा तत् सम्बन्धी कारबाही 

 प्रलक्रया  अगालड बढाउिे ,  

(ड) माध्यलमक लिक्षा उिीणय परीक्षाको िालग रलजरि ेिि फाराम भरेका लवद्याथीको िाम, थर, उमेर प्रचलित 

 कािूि बमोलजम संिोिि गिे,  

(ढ) लियुस्वक्त वा बढुवाको िालग आयोगबाट लसफाररस भई आएका लिक्षक वा कमयचारीिाई लवद्याियमा 

 लियुस्वक्त  गिे,  

(ण) सामुदालयक लवद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा लववरण तथा अन्य अलभिेख अद्यावलिक 

 गिे,   

(त) लिक्षक वा कमयचारीको काययसम्पादि मूल्याङ्कि गरी त्यसको लववरण आयोगमा पठाउिे, 

(थ) लवद्यािय र प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्रको लिरीक्षण गिे, गराउिे,  
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(द) मन्त्राियिे तोलकलदए बमोलजम सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्याियहरूको समूह लवभाजि गरी स्रोत 

 केन्द्र लििायरण गिे र स्रोत केन्दबाट लवद्याियको लिरीक्षण, लिक्षकको तालिम तथा अन्य िैलक्षक 

 लक्रयाकिाप गिे,  

(ि) माध्यलमक लिक्षा उिीणय परीक्षा, माध्यालमक लिक्षा परीक्षा र आिारभूत तहको अन्त्यमा हुिे परीक्षािाई 

 लियलमत र मयायलदत ढङ्गबाट सञ्चािि गिे, गराउिे,  

(ि) सामुदालयक लवद्याियका िालग लवतरण गररएका दरबन्दी िैलक्षक सत्रको सुरुमा लमिाि गिय लिक्षा 

 सलमलतमा लसफाररस गिे,  

(प) लिरीक्षकिाई लवद्यािय लिरीक्षणको सुचक विाई लिररक्षण गिय पठाउिे र लिरीक्षकिे लवद्यािय लिरीक्षण 

 गरे िगरेको यलकि गिय स्थिगत लिरीक्षण गिे,    

(फ) गाउँपालिकावाट लवद्याियिाई लिकासा भएको रकम सदुपयोग भए िभएको अिुगमि गिे.  

(ब) लवद्याियिे िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गरे िगरेको सम्बन्धमा लिरीक्षण गिे, गराउिे,  

(भ) लवद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सुिार गिुयपिे र 

 लििःिुल्क पाठ्यपुस्तकको लवतरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बिाउिे लवषयमा व्यवस्थापि सलमलत तथा 

 लिक्षकको राय लिई सुझाव पठाउिे तथा सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कायय गिे, गराउिे,  

(म) िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रलतवेदिको आिारमा देस्वखएका अलियलमतता र वेरुजु फर्छ्यौट गिय िगाउिे, 

(य) सरकारी तथा गैरसरकारी िैलक्षक पररयोजिाहरूको लिरीक्षण तथा समन्वय गिे,   

(र) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको तिबी प्रलतवेदि पाररत गराउिे, 

(ि) लवद्याियको वालषयक िैलक्षक काययक्रमको लियलमत रूपमा अिुगमि गरी सो अिुसार गिे, गराउिे, 

(व) लवद्यािय लिरीक्षक र स्रोत व्यस्वक्तिे लदएको लिरीक्षण प्रलतवेदि उपर कारबाही गिे 

(ि) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र लिक्षक अलभभावक संघ गठि गिे, गराउिे, 

(ष) सामुदालयक लवद्याियको िीकृत, ररक्त दरवन्दीमा पदपूलतयको िालग आयोगमा िेखी पठाउिे, 

(स) काययपालिकाबाट िीकृत मापदण्डको आिारमा लिक्षकको सरुवा तयारी गिे,  

(ह) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा लिक्षकिाई लवद्यािय समय बाहेक वा लवद्याियको 

 लियलमत पठि पाठिमा असर िगिे गरी अलतररक्त समयमा अन्यत्र कायय गिय पूवय िीकृलत प्रदाि गिे, 

(क्ष) काययसम्पादिको आिारमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत, लिक्षक अलभभावक संघ,प्रिािाध्यापक, 

 लिक्षक  एवं कमयचारीहरुिाई पुरस्कार तथा दण्डका िालग काययपालिका समक्ष लसफाररि गिे , 

(त्र)  लिजी, िालमयक तथा गुठी लबद्याियको अिुगमि गरी िीकृत मापदण्डको पाििा गिय िगाउिे र 

 तदिुसार पुरस्कार र दण्डको िालग काययपालिका समक्ष लसफाररि गिे ,  

(ज्ञ)  गाउँकाययपालिका, रालरि य परीक्षा बोडय र लिक्षा सम्वस्वन्धत आयोगहरुबाट लिदेलित वा प्रत्यायोलजत कायय 

 गिे  
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२३. लिरीक्षकको काम, कियव्य र अलधकार :  ऐि तथा यस लियमाविीमा अन्यत्र िेस्वखएका काम, कतयव्य 

र अलिकारका अलतररक्त लिक्षा अलिकृतको मातहत र प्रत्यक्ष लिदेििमा रही लिरीक्षकको काम, कतयव्य र 

अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ :  

(क)  प्रते्यक दुई मलहिामा सवै लवद्याियमा कम्तीमा एक पटक स्थिगत लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गिे । 

 लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गिे क्रममा प्रिािाध्यापक र व्यवस्थापि सलमलतसँग छिफि गरी छिफि 

 भएको कुरा र  लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा लवद्याियको लिरीक्षण पुस्वस्तकामा जिाउिे 

 तथा जिाउि िगाउिे, 

(ख)  ऐि र यस लियमाविी बमोलजम लवद्यािय लियलमत रूपिे सञ्चािि भए िभएको, त्यस्तो लवद्याियमा 

 भौलतक  सािि सुरलक्षत लवद्यािय अिुरुप भए िभएको, लिक्षक पयायप्त भए िभएको, उपिि साििको 

 अलिकतम सदुपयोग भए, िभएको र लििायररत स्तर बमोलजम पठि पाठि भए िभएको र समग्र 

 िैलक्षक गुणस्तर कायम भए िभएको सम्बन्धमा प्रिािाध्यापक, लिक्षक–अलभभावक संघ र 

 लिक्षकसँग लवचार लवमिय गरी सो  अिुरूप भएको िदेस्वखएमा सुिार गिय िगाउिे,  

(ग)  लवद्यािय लिरीक्षण सम्बन्धी प्रलतवेदि लिक्षा अलिकृत समक्ष पेि गरी लिदेिि वमोलजम गिे,  

(घ)  लवद्याियको लवकासको िालग व्यवस्थापि सलमलत तथा सरोकावािाहरूसँग सम्पकय  तथा आवश्यक 

 सरसल्लाह र अन्तरलक्रया गिे,  

(ङ) िमूिा लिक्षण गिे प्रयोजिको िालग लिरीक्षण के्षत्रलभत्रको रोरर (समुह) तयार गिे र समय–समयमा 

 प्रिािाध्यापक सलहत लिक्षकको बैठक बोिाई लिक्षण गिे लवषयमा देस्वखएका समस्या समािािको िालग 

 आवश्यक काम गिे,  

(च)  लिक्षक तथा लवद्यािय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्कि गरी त्यसको अलभिेख लिक्षा िाखामा 

 उपिि  गराउिे  

(छ)  लवद्याियको िैलक्षकस्तर बृस्वद्ध गिय प्रिािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको 

 संयोजि गिे, गराउिे 

(ज)  परीक्षा सलमलतको लिदेिि बमोलजम परीक्षा सञ्चािि गिे, गराउिे,  

(झ)  लवद्याियको िैलक्षक तथा आलथयक अलभिेख दुरुस्त भए िभएको लिरीक्षण गिे, गराउिे,  

(ञ)  आफ्िो के्षत्र लभत्रका िैलक्षक तथ्याङ्क सङ्किि तथा लवशे्लषण गरी लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(ट)  लिक्षकिाई तालिमको िालग लसफाररस गिे र तालिम प्राप्त लिक्षकको सीप को प्रयोग भए िभएको 

 एलकि  गिय कक्षा अविोकि गरी सुिारका िालग कायय गिे,   

(ठ)  व्यवस्थापि सलमलतको बैठक लियलमत रूपिे बसे िबसेको जाँचबुझ गरी िबसेको भए बैठक बोिाउि 

 प्रिािाध्यापकिाई लिदेिि लदिे,  

(ड)  लवद्यािय सञ्चािि सम्बन्धमा प्रिािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतिाई आवश्यक लिदेिि लदिे,  

(ढ)  स्रोत व्यस्वक्तको कामको अिुगमि गरी प्रते्यक मलहिा लिक्षा िाखामा प्रलतवेदि पेि गिे,  
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(ण)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीको लबदाको अलभिेख िैलक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमालणत गिे र 

 लवद्याियमा राख्न िगाउिे,  

(त)  लिक्षक तथा कमयचारीको हालजरी अलभिेख दुरुस्त भए िभएको जाँच वा लिरीक्षण गरी लबदा िलिई 

 अिुपस्वस्थत हुिे लिक्षक तथा कमयचारीको हकमा हालजरी पुस्वस्तकामा गयि जिाई सोको जिाउ सलहत 

 कारबाहीको िालग सम्बस्वन्धत लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र गाउँ लिक्षा सलमलतिाई लसफाररस गिे,  

(थ)  आफिो के्षत्रलभत्र सञ्चािि गररएका अिौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा र 

 लिक्षाको िालग खाद्य काययक्रमको लियलमत रूपमा लिरीक्षण तथा अिुगमि गरी स्थािीय लिक्षा सलमलतमा 

 प्रलतवेदि पेि गिे,  

(द) लिजी, िालमयक तथा गुठी लबद्याियको अिुगमि गरी िीकृत मापदण्डको पाििा गिय िगाउिे र 

 तदिुसार पुरस्कार र दण्डको िालग लिक्षा अलिकृत समक्ष लसफाररि गिे, 

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

(ि)  लिक्षा अलिक्ृरतिे तोके बमोलजम थप कायय गिे, गराउिे, 

(प)  गाउँपालिकािे लिक्षा सम्बस्वन्ध प्रत्यायोलजत कायय गिे, 

पररचे्छद–४ 

गाउँपालिका लिक्षा सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार िथा बैठक सम्बन्धी काययलवलध 

२४. लिक्षा सलमलिको सरचिा िथा काययसंचािि लवलधाः (१) यस गाउँपालिकामा  देहाय वमोलजमको एक 

लिक्षा सलमलत रहिेछ : 

(क) गाउँ काययपालिकाको प्रमुख      –संयोजक 

(ख) गाउँ काययपालिकाका मलहिा तथा दलित समेत २ जिा सदस्यहरु      – सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत   वा लिजिे तोकेको एकजिा कमयचारी   –सदस्य 

(घ) सामुदालयक लवद्याियको प्रिािाध्यापकहरु मधे्यवाट सलमलतिे तोकेको एक जिा प्रिािध्यापक                                                      

         – सदस्य 

(ङ)  गाउँपालिका  स्तरीय अलभभावकका तफय बाट अध्यक्षिे तोकेका एक जिा              –सदस्य  

(च) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षहरु मधे्यबाट सलमलतिे मिोलित गरेको सदस्य १ जिा – सदस्य  

(छ) लिक्षक महासंघको अध्यक्ष वा लिजिे तोकेको प्रलतलिलि १ जिा               –सदस्य    

(ज)  लिक्षा अलिकृत – सदस्य सलचव वा गाउँकाययपालिकािे तोकेको मालथका सदस्यहरु मधे्य एक सदस्य–

 सचीव  रहिेछ ।         

(२ ) लिक्षा सलमलतको वैठक कम्तीमा प्रते्यक चौमालसकमा एक पटक वसु्नपिेछ । 

(३ ) लिक्षा सलमलतको वैठकभिा गाउँपालिकाको प्रचलित कािुि वमोलजम हुिेछ तर एक आलथयक वषयमा 

वढीमा  ६ वटा भन्दा वढी वैठकको भिा उपिि गराईिे छैि । 
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(४)  वैठक संचाििको िालग कम्तीमा ५० प्रलतित सदस्यको उपस्थीलत आवश्यक पिेछ भिे वैठकको 

लिणयय  वहुमतको आिारमा हुिेछ । 

(५)  गाउँ लिक्षा सलमलतको पदाविी ४ बषयको हुिेछ । 

२५.  लिक्षा सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार : ऐि तथा यस लियमाविीमा अन्यत्र िेस्वखएका काम, 

कतयव्य र अलिकारका अलतररक्त लिक्षा सलमलतको अन्य काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क)  लिक्षा िाखावाट पेि भएको िैलक्षक योजिा मालथ छिफि गरी िीकृलतको िागी काययपालिकामा पेि 

 गिे 

(ख) गाउँपालिकामा िस्थ िैलक्षक वातावरण कायम राख्न तथा लिक्षाको गुणस्तर बृस्वद्ध गिय लिक्षा िाखा 

 माफय त  पेि भएको कायययोजिा मालथ छिफि गरी आबस्यक देस्वखएमा पररमाजयि सलहत िीकृत गिे,  

(ग) िेपाि सरकारको िीकृत िीलत र लिदेिि अिुरूप लविेष आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा, 

 अिौपचाररक लिक्षा, लिरन्तर लिक्षा, दूर लिक्षा तथा खुिा लिक्षा काययक्रम सञ्चािि सम्बन्धी आवश्यक 

 व्यवस्था गिे,  

(घ)  लवद्याियिाई आलथयक सहायता उपिधि गराउिे तथा त्यस्तो सहायताको िालग सम्बस्वन्धत लिकायमा 

 लसफाररस गिे,  

(ङ)  लिक्षक, कमयचारी तथा लवद्याथी कल्याणको िालग िीकृत लिक्षा योजिा वमोलजम आवश्यक काययक्रम 

 बिाउिे,  

(च)  लवद्याियको सम्पलिको सुरक्षा गिय तथा लवद्याियको समृस्वद्धको िालग आवश्यक व्यवस्था गिे,  

(छ) लवद्याियको लवकासको िालग सञ्चालित िैलक्षक काययक्रमिाई सहयोग गिे,  

(ज)  लवद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्धमा िेखापरीक्षकिे लदएको प्रलतवेदि अिुसार आवश्यक कारबाही गिे, 

 गराउिे,  

(ञ)  लवद्याियिाई आलथयक रूपमा आत्मलिभयर गराउि योजिा बिाई कायय गिे,  

(ट)  लवद्यािय बन्द गिय लसफाररस गिे,    

(ठ) िैलक्षक क्यािेण्डर बिाई लवद्यािय सञ्चािि गिय लिक्षा िाखा माफय त व्यवस्थापि सलमलतिाई लिदेिि 

 लदिे,  

(ड)  गाउँरिगर स्तरीय खेिकुद, स्काउट तथा साँसृ्कलतक काययक्रमको सञ्चािि तथा लवकासको िालग 

 आलथयक  स्रोत जुटाउिे र प्राप्त रकम खचय गिय लिक्षा िाखािाई लिदेिि लदिे,  

(ढ) आवासीय लवद्याियका लवद्याथीका िालग खािा तथा पौलरक आहारको गुणस्तर तोके्न । 

(ण)  गाउँ काययपालिका तथा गाउँ सभावाट िीकृत लिक्षा योजिा र मापदण्ड लभत्र रही आवश्यक लिदेिि 

 लदिे   

(त) लवद्याियिे कायम गिुय पिे नु्यितम सरसफाई तथा िौचाियको मापदण्ड तोके्न । 
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(थ) गाउँ िगर के्षत्र लभत्र लविेष आवश्यकता भएका वािबालिकाको तथ्यांक संकिि गरी उिीह?का िालग 

 उलचत लवद्यािय व्यवस्थापि गिय आिार तयार पािे र सोही अिुसारको पठिपाठि व्यवस्था लमिाउिे । 

(द) लवद्यािय सुिार तथा लबकासका िालग िीलत लिदेिि गिे । 

पररचे्छद ५ 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलि सम्वन्धी व्यवस्था 

२६.  लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलि रहिे : (१) यस लियमाविी र अन्तरगत व्यवस्था भएको सलमलतहरुको 

अलिकार के्षत्र वाहेक लवद्यािय संचािि गिय प्रते्यक सामुदालयक लवद्याियमा देहाय वमोलजमको एक लवद्यािय 

व्यवस्थापि सलमलत रहिेछ । 

(क) अलभभावकहरुिे आफुहरुमधे्यबाट छािी पठाएको एक जिा मलहिा सलहत २ जिा 

(ख) सम्बस्वन्धत वडाध्यक्ष वा लिजिे तोकेको व्यस्वक्त १ जिा ( सदस्य 

(ग)  गाउँ काययपालिकािे मिोलित गरेको एक जिा मलहिा सलहत २ जिा ( सदस्य 

(घ)  मालथका क, ख र ग बाट आएका सदस्यहरु मधे्यबाट आएका सदस्यहरु मधे्यबाट एक जिा( अध्यक्ष 

(ङ)  लवद्याियका लिक्षकहरुमधे्यबाट लिक्षकहरुिे छािी पठाएको १ जिा लिक्षक ( सदस्य 

(च) लवद्याियका चन्दादाता, बुस्वद्धलजलव, लिक्षापे्रमी, समाजसेवी मधे्यबाट लव.व्य.स.िे मिोलित गरेको १ जिा (  

      सदस्य 

(छ)  लवद्यािय स्तरीय बािक्लबिे मिोलित गरेको १ जिा छात्र गरी २ जिा( आमस्वन्त्रत सदस्य 

(ज) प्रिािाध्यापक                                           –सदस्य सलचव 

(२)  लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको कायय अवलि ४ वषयको हुिेछ । 

(३)  लव.व्य.स. अध्यक्षको िैलक्षक योग्यताको हकमा आिारभुत लवद्याियका िालग नु्यितम िैलिक योग्यता 

प्रवेलिका र माध्यलमक लवड्डाियको हकमा नु्यितम िैलक्षक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उिीण भएको 

हुिुपिेछ । 

(४) उपलियम ३ को िैलक्षक योग्यता पुगेका ब्यस्वक्तहरु प्राप्त हुि िसकेमा आठौ ं कक्षा उतीण पलि अध्यक्षमा 

मिोलित गिय सलकिेछ । 

(५) राजीिाम िीकृत गिेिः व्यवस्थापि सलमलतका सदस्यको राजीिामा सो सलमलतका अध्यक्षिे र व्यवस्थापि 

सलमलतका अध्यक्षको राजीिामा सम्बस्वन्धत व्यवस्थापि सलमलतिे िीकृत गिेछ । 

तर अध्यक्षको पद ररक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीिामा व्यवस्थापि सलमलतको वररष्ठ सदस्यिे 

िीकृत गिेछ । साथै लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा बाि क्लबका प्रलतलििी हरुिे राखेको दृस्वकोण 

लिणयय पुस्वस्तकामा उले्लख गिुय पिेछ तर प्रचलित कािुि लवपररतका कुिै लिणयय भएकोमा बािप्रलतलििीहरुिाई 

लजमे्मवार बिाईिेछैि । 
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(६) अलभभावकको अलभिेख राखे्न : (१) लवद्याियिे लिक्षा िाखािे तोलकलदएको ढाँचामा लवद्याथीको अलभिेख 

राख्दा लवद्याथीका बाबु, आमा, बाजे, बजै्य, दाजु, लददीको िाम, थर, ठेगािा उले्लख गिुय पदयछ र त्यस्ता 

अलभभावक िभएका लवद्याथीको हकमा लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदाि गिे व्यस्वक्तको अलभिेख राख्िु पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदाि गिे व्यस्वक्तिाई अलभभावकको रुपमा अलभिेख राख्दा 

लिजिे संरक्षकत्व प्रदाि गरेको व्यहोरा सम्बस्वन्धत वडाबाट प्रमालणत गराएको हुिु पिेछ ।  

(७) संस्थागत लवद्याियको लव।व्य।सलमतका हकमा प्रचलित कािुि वमोलजम हुिेछ । 

२७. व्यवस्थापि सलमलिको सदस्य छिौट सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रिािाध्यापकिे लियम २६ को 

उपलियम (१) बमोलजमको व्यवस्थापि सलमलतको छिौट गियको िालग तत्कािको व्यवस्थापि सलमलतको कायय 

अवलि समाप्त हुिु भन्दा तीस लदि अगावै सात लदिको सूचिा लदई अलभभावकको भेिा गराउिु पिेछ ।  

तर कुिै कारणिे व्यवस्थापि सलमलत लवघटि भएको वा व्यवस्थापि सलमलतको सदस्यको पद ररक्त भएको 

अवस्थामा त्यसरी लवघटि वा ररक्त भएको लमलतिे पन्ध्र लदि लभत्र व्यवस्थापि सलमलत वा ररक्त सदस्यको 

छिौटको िालग यस लियम बमोलजम सूचिा लदई अलभभावकको भेिा गराउिु पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम सदस्य छिौट गिे सम्बन्धमा अलभभावकिाई सहयोग गियको िालग सम्बस्वन्धत 

लिरीक्षक वा लिज उपिि िभएमा लिक्षा अलिकृतिे खटाएको अलिकृतको संयोजकत्वमा प्रिािाध्यापक, स्रोत 

व्यस्वक्त र स्थािीय तहको प्रलतलिलि रहेको चार सदस्यीय छिौट सहयोग सलमलत गठि गिेछ ।  

(३) व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र सदस्यहरू छिौट सम्बन्धी अन्य काययलवलि कायायपालिकािे तोके बमोलजम 

हुिेछ । 

२८. व्यवस्थापि सलमलिको बैठक सम्बन्धी काययलवलध : (१) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक दुई मलहिामा 

कम्तीमा एक पटक बसे्नछ । 

(२) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको लिदेििमा सदस्य–सलचविे बोिाउिेछ ।  

(३) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि व्यवस्थापि सलमलतका एक लतहाई सदस्यिे लिस्वखत 

अिुरोि गरेमा व्यवस्थापि सलमलतको सदस्य–सलचविे जलहिेसुकै पलि व्यवस्थापि सलमलतको बैठक बोिाउिु 

पिेछ ।  

(४) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा छिफि हुिे लवषय सूची सदस्य–सलचविे सािारणतया बहिर घण्टा अगावै 

सदस्यहरूिाई लदिु पिेछ ।  

(५) व्यवस्थापि सलमलतमा तत्काि कायम रहेका पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्वस्थत भएमा 

व्यवस्थापि सलमलतको बैठकको िालग गणपूरक संख्या पुगेको मालििेछ ।  



18 
 

६) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र लिजको अिुपस्वस्थलतमा जेष्ठ सदस्यिे गिेछ ।  

(७) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गिे 

व्यस्वक्तिे लिणाययक मत लदि सके्नछ ।  

(८) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलि व्यवस्थापि सलमलत आफैं िे लििायरण गरे बमोलजम 

हुिेछ । 

२९. व्यवस्थापि सलमलिको अध्यक्ष र सदस्य हुि िसके्न : देहायको व्यस्वक्त व्यवस्थापि सलमलतको 

अध्यक्ष र सदस्य हुि सके्न छैि : 

(क) गैर िेपािी िागररक,  

(ख)    पच्चीस वषय उमेर पूरा िभएको (वाि क्लबको प्रलतलििी बाहेक),       

(ग)    प्रचलित कािूि बमोलजम कािो सूचीमा परेको, 

(घ)    िैलतक पति देस्वखिे फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार ठहररएको,  

३०.  व्यवस्थापि सलमलि लविटि गिय सके्न : देहायका अवस्थामा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाँउ वा 

िगर काययपालिकािे सलमलत लवघटि गिय सके्नछ  – 

(क) लवद्याियको सम्पलि लहिालमिा गरेमा,  

(ख)  लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचलित कािुि तथा िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थािीय तहको िीलत एवम् लहत लवपरीत काम 

 गरेमा,  

(घ)  लवद्याियको व्यवस्थापि सन्तोषजिक रूपमा गिय िसकेमा, वा  

(ङ)  सम्बस्वन्धत लिकाय वा अलिकारीिे लदएको कािूि अिुसारको लिदेिि पटक–पटक उिंघि गरेमा ।  

३१. सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार : (१) यस लियमाविीमा 

अन्यत्र िेस्वखएका काम, कतयव्य र अलिकारका अलतररक्त सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क) लवद्याियको सञ्चािि, रेखदेख, लिरीक्षण र व्यवस्थापि गिे,                                                    

(ख)  लवद्याियको िालग चालहिे आलथयक स्रोत जुटाउिे,  

(ग)  लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमको िालग छिौट गिे,  

(घ)  तालिममा जािे लिक्षक तथा कमयचारीिाई तालिमबाट फकेपलछ कम्तीमा तीि वषय लवद्याियमा सेवा गिुय 

पिे  सम्बन्धमा ितयहरू लििायरण गरी कवुलियतिामा गराउिे,  

(ङ) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको िागी पहि गिे,  
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(च)  लवद्याियको स्रोतबाट व्यहोिे गरी लिक्षक तथा कमयचारी लियुक्त गिे र त्यसरी लियुक्त लिक्षक तथा 

 कमयचारीिाई िेपाि सरकारिे समाि तहका लिक्षक तथा कमयचारीिाई तोलकलदएको तिब से्किमा 

 िघटाई  तिब भिा लदिे,   

(छ)  िेपाि सरकारबाट िीकृत दरवन्दीको लिक्षक तथा कमयचारीको पद ररक्त हुि आएमा स्थायी पूलतयको 

 िालग  सो पद ररक्त भएको लमलतिे पन्ध्र लदिलभत्र लिक्षा िाखामा िेखी पठाउिे,  

(ज)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको हालजरी जाँच गरी गयि हुिे लिक्षक वा कमयचारी उपर 

 आवश्यक कारबाही गिे, 

(झ)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीिाई यस लियमाविी बमोलजम व्यवस्थापि सलमलतिे कारबाही गिय पाउिे 

 लवषयमा लवभागीय कारबाही गरी त्यसको जािकारी लिक्षा िाखािाई लदिे तथा आफूिाई कारबाही गिय 

 अलिकार िभएको लवषयमा कारबाहीको िालग लसफाररस गिुय पिे भएमा आवश्यकता अिुसार आफ्िो 

 राय सलहतको प्रलतवेदि लिक्षा िाखामा पठाउिे, 

(ञ)  लवद्याियको िैलक्षकस्तर वृस्वद्ध गिय आवश्यक सामाि तथा िैलक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गिे,   

(ट)  िेपाि सरकारबाट सञ्चािि हुिे लवलभन्न काययक्रमहरूमा लवद्याियिाई सररक गराउिे,  

(ठ)  लवद्याथीहरूिे पाििा गिुय पिे आचार संलहता बिाई िागू गिे,  

(ड) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको अलभिेख अध्यावलिक गराई राखे्न,  

(ढ) प्रते्यक वषय लवद्याियका चन्दादाता र अलभभावकहरूको भेिा गराई लवद्याियको अलघल्लो िैलक्षक 

 वषयको आय, व्यय तथा िैलक्षक उपिस्वि र आगामी वषयको िैलक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा जािकारी 

 गराउिे,  

(ण)  गाउँपालिका वा िगरपालिकावाट तोलकएको िेखा परीक्षक माफय त िेखा परीक्षण गराउिे,  

(त)  लवद्याथी, लिक्षक, कमयचारी तथा अलभभावकिाई लवद्याियको लवकास तथा पठिपाठि तफय  उते्प्रररत गिे 

 व्यवस्था लमिाउिे, 

(थ)  लवद्याथीिाई उपिि गराइएको छात्रवृलि रकम प्रदाि गिे,  

(द)  लिरीक्षकिे लवद्याियको चेक जाँच वा लिरीक्षण गदाय हालजरी पुस्वस्तका वा लवद्युतीय हालजरीमा गयि 

 जिाएकोमा त्यस्ता गयि भएका लिक्षक तथा कमयचारीको गयि भएका लदिको तिब कट्टी गिे,  

(ि)  व्यवस्थापि सलमलतको सलचवािय लवद्यािय भविमा राखे्न तथा लवद्याियको कागजपत्र र अलभिेख 

 सुरलक्षत  गिे,  

(ि)  स्थािीय तहसँग समन्वय गरी िैलक्षक लवकासका काययक्रमहरु सञ्चािि गिे, 

(प)  लवद्याियमा िलक्षत समूहका िालग लविेष प्रकृलतको िैलक्षक काययक्रम सञ्चािि गिय आवश्यक देस्वखएमा 

 स्थािीय तह तथा स्थािीय लिक्षा िाखा माफय त गिे, 

(फ) वालषयक रुपमा लवद्याियका िालग आवश्यक मािसामाि, मसिन्द सामग्रीको खररद योजिा िीकृत गिे, 

(ब)  लवद्याियको लवपद, जोस्वखम अवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव नू्यलिकरणका िालग कायययोजिा बमोलजम 

 कायायन्वयि गिे,  
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(भ)  लवद्याियको चि अचि सम्पलिको संरक्षण र सदुपयोग गिे, 

(म)  आफ्िै स्रोतबाट लियुक्त हुिे लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा, ितय तथा लवभागीय कारबाहीिाई व्यवस्वस्थत 

गिय  काययलवलिबिाई लिक्षा सलमलतबाट िीकृत गराई िागू गिे, 

(य) स्थािीय तह, स्थािीय लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखािे लदएको लिदेिि अिुरूप काम गिे । 

(र) लिक्षक एवं कमयचारीिाई मापदण्ढ बिाई पुरसृ्कत गिे 

(ि) लवद्याियको पढाई व्यवाहाररक, सीपमूिक, र स्तरीय बिाउि प्रलतस्पिी तथा सहयोगी भूलमका खेल्िे    

(व) प्रते्यक वषय लवद्याियका चन्दादाता र अलभभावकहरूको भेिा गराई लवद्याियको अलघल्लो िैलक्षक 

 वषयको  आय, व्यय तथा िैलक्षक उपिस्वि र आगामी वषयको िैलक्षक काययक्रमको सम्बन्धमा सावयजलिक 

 परीक्षण  गराउिे,  

(२) व्यवस्थापि सलमलतिे आफ्िो अलिकार मधे्य आवश्यकता अिुसार केही अलिकार व्यवस्थापि सलमलतको 

सदस्य–सलचविाई प्रत्यायोजि गिय सके्नछ । 

३२. लिक्षक अलभभावक संि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रते्यक लवद्याियका लिक्षक र अलभभावकहरू 

सदस्य रहेको एक लिक्षक अलभभावक संघ रहिेछ ।   

(२) व्यवस्थापि सलमलतिे अलभभावकहरूको भेिा गराई सो सलमलतको अध्यक्ष, प्रिािाध्यापक तथा कम्तीमा एक 

जिा लिक्षक र अलभभावकहरू समेत रहिे गरी बढीमा एघार सदस्यीय लिक्षक–अलभभावक संघको काययकारी 

सलमलत गठि गिुय पिेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चालित लवद्याियमा उपलियम (२) बमोलजम लिक्षक अलभभावक संघको काययकारी सलमलत गठि 

गदाय अपाङ्गता भएका लवद्याथीका कम्तीमा एक जिा अलभभावक हुिु पिेछ ।  

(४) उपलियम (२) र (३) बमोलजम गलठत काययकारी सलमलतका सदस्यको पदावलि तीि वषयको हुिेछ ।  

(५) उपलियम (२) बमोलजमको काययकारी सलमलतको बैठक तीि मलहिामा कम्तीमा एकपटक बसे्नछ र सो 

सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलिकाययकारी सलमलत आफैिे लििायरण गरे बमोलजम हुिेछ ।   

(६) उपलियम (२) बमोलजमको काययकारी सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ : 

(क)  लवद्याियमा लिक्षकको गुणस्तर कायम गियको िालग आवश्यक काम गिे,   

(ख)  यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियिे िुल्क लििायरण गरे िगरेको सम्बन्धमा अिुगमि गिे तथा सो 

 सम्बन्धमा लवद्याियिाई आवश्यक सुझाव लदिे,  

(ग)  लवद्याियको िैलक्षक गलतलवलिबारे लियलमत जािकारी राखे्न तथा सो सम्बन्धमा लिक्षक, लवद्याथी र 

 अलभभावक बीच लियलमत अन्तरलक्रया गिे ।  
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(७) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतिे यस लियम 

बमोलजम लिक्षक अलभभावक संघको काययकारी सलमलत गठि गदाय सात सदस्यमा िघटाई गिुय पिेछ । 

पररचे्छद ६ 

पाठ्यक्रम िथा पररक्षा संचािि र समन्वय 

३३.  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री : (१) स्थािीय तहका लवद्याियहरुमा पठि पाठि हुिे पाठ्यक्रम 

मन्त्राियिे लििायरण गरे वमोलजम हुिेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सहज उपििताको सुलिित गिय काययपालिकािे आवश्यक कायययोजिा विाइ 

िागू गिेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसामग्रीमा सुिार तथा ियाँ पाठ्यक्रमको लिमायण गिय आवश्यक देस्वखएमा 

लिक्षा िाखाको प्रलतवेदिको आिारमा लिक्षा सलमलतिे काययपालिकािाई लसफाररस गिे र काययपालिकाको 

वहुमत सदस्यको लिणययिे मन्त्राियमा अिुरोि गिे ।  

३४. परीक्षा संचािि िथा समन्वय सलमलि : (१) गाउँरिगर पालिकाको लवद्याियहरुमा परीक्षा संचािि 

तथा समन्वयको िालग देहायको एक परीक्षा संचािि तथा समन्वय सलमलत रहिेछ । 

(क) गाउँ लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष                                                   –अध्यक्ष 

(ख) प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत                                                    –सदस्य  

(ग) गाउँपालिकाको अध्यक्षिे तोकेको प्र.अ. मधे्य १ जिा  –सदस्य  

(घ) गाउँपालिकािे तोकेको १ जिा मलहिा               –सदस्य  

(ङ) लिक्षा अलिकृत                                                            –सदस्य–सलचव  

(२) परीक्षा  संचािि तथा समन्वय सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययलवलिसो सलमलत आफैिे लििायरण गरे बमोलजम 

हुिेछ । 

(३) स्थािीय तहको के्षत्रलिकार वालहरको िैलक्षक तहको परीक्षा संचािि गिय सम्वस्वन्धत लिकायवाट भएको 

व्यवस्था वमोलजम  सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गिेछ । 

(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा संचािि काययपालिकाबाट िीकृत मापदण्ड वमोलजम सलमलतिे गिेछ ।  

(५) उपलियम ३ र ४ वाहेकको कक्षाहरुको परीक्षा संचािि सलमलतिे लििायरण गरेको मापदण्ड वमोलजम 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लिदेििमा प्रिािाध्यापकिे गिेछ ।  
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३५.  संुस्थागि लवद्याियिे परीक्षा िुल्क बापिको रकम जम्मा गिुय पिेाः (१) लियम ३४ को ४ वमोलजम 

परीक्षा गदाय लिक्षा सलमलतिे तोके वमोलजमको िुल्क सम्वस्वन्धत संस्थागत लवद्याियिे स्थािीय संलचत कोषमा 

जम्मा गिुय पिेछ । 

(२)संस्थागत लवद्याियिे तोलकएको रलजरि ेिि, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको लवद्याथीहरुबाट लिएको िुल्क 

पररक्षा संचािि गिे लिकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जािकारी समेत लदिु पिेछ । 

३६.  अिौपचाररक लिक्षा, दुर लिक्षा, समावेिी लिक्षा, लिरन्तर लिक्षा, खुिा लिक्षा तथा बैकस्विक िैलक्षक 

काययक्रमको संचािि काययपालिकािे मन्त्राियवाट भएको व्यवस्थासँग तादाम्यता कायम हुिे गरी आवश्यक 

काययलवलिविाई गिेछ ।  

३७.  िैलक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था :  (१) गाउँर िगरसभािे वालषयकरुपमा लिक्षाको गुणस्तर 

मापि गरी सुिारको िागी काययपालिकािाई लिदेिि लदिेछ । लिक्षा मंत्राियिे बिाएको गुणस्तरको खाका र 

पाठयक्रम लवकास केन्द्रिे बिाएको पाठयक्रम प्रा?पिाई मूि आिार मान्न’पिे छ । 

(२) गाउँसभा वा िगरसभािे आफु मधे्यवाट एक जिा सदस्यिाई लिक्षाको गुणस्तर मापि गिय िगाई सोको 

प्रलतवेदि बालषयक रुपमा सभा समक्ष पेि गिय तोके्नछ । 

(३) उपलियम (२) वमोलजम तोलकएको सदस्यिे प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत सँग समन्वय गरी गुणस्तर मापि र 

प्रलतवेदि तयार गिेछ । 

(४) गुणस्तर मापि र प्रलतवेदि तयारीको लवलि र ढाँचा उपलियम २ वमोलजम तोलकएको सदस्य आफैिे लििायरण 

गरे वमोलजम हुिेछ । 

(५) गुणस्तर मापि र प्रलतवेदि िैलक्षक सत्र िुरु हुिु भन्दा दुई मलहिा अगाडी पेि भई सकु्न पिेछ । 

पररचे्छद–७ 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

३८. प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्द्र स्थापिााः (१) कुिै संस्थािे प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र स्थापिा गिय चाहेमा 

अिुमलतको िालग सम्बस्वन्धत वडा कायायियमा अिुसूची–९ बमोलजमको ढाँचामा लिवेदि लदिु पिेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेदि पिय आएमा त्यस्तो लिवेदिका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गदाय 

लिवेदकिाई प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र स्थापिा गिय गाउँ वा िगर काययपालिकािे तोकेको मापदण्ड तथा 

प्रलक्रया वमोलजम अिुमलत लदि मिालसब देस्वखएमा आवश्यक ितय तोकी अिुसूची–१० बमोलजमको ढाँचामा 

अिुमलत लदि वडा सलचविे वडा सलमलत समक्ष पेि गिेछ ।  

तर स्थालिय तहिाई आलथयक दालयत्व पिे गरी यस्तो केन्द्र खोलििे भएमा गाउँ काययपालिकाको अिुमलत लििु 

पिेछ ।    
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(३) उपलियम (२) वमोलजम पेि हुि आएमा वडा सलमलतको लिणययमा वडा सलचविे अिुमती लदिेछ ।   

(४) कुिै संस्थािे उपलियम (२) बमोलजम तोलकएको ितय अिुरूप प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि िगरेमा 

वडाअध्यक्षिे त्यस्तो केन्द्रिाई लदएको अिुमलत जुिसुकै बखत रद्द गिय सके्नछ । कुिै पलि ठाउँमा  आवश्यका 

अिुसार । 

(५) कुिै वडामा आवश्यकता भन्दा बढी बाि लिक्षा केन्द्र भएमा गाउँपालिका लभत्र कुिैपलि ठाउँमा आवश्यकता 

अिुसार केन्द्र सािय सके्नछ ।   

३९. प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्द्र स्थापिा गिय चालहिे पूवायधार : प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र स्थापिा 

गियको िालग देहायका पूवायिार पूरा गरेको हुिु पिेछ : 

(क)  फरालकिो, खुिा र सुरलक्षत भवि भएको,    

(ख) गाँउपालिका वा िगरपालिकािे तोलकलदएको मापदण्ड बमोलजम जग्गाको के्षत्रफि र भवि भएको  

(ग)  बाि उद्यािको व्यवस्था भएको,  

(घ) सफा र िच्छ खािेपािीको व्यवस्था भएको, 

(ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्था भएको,  

(च) बाि बालिकाको हेरचाह गिे आयाको व्यवस्था भएको ।   

४०. स्वीकृि पाठ्यक्रम प्रयोग गिुय पिे : प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्रमा पाठ्यक्रम लवकास केन्द्रबाट 

िीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गिुय पिेछ ।  

पररचे्छद–८ 

लवद्याथी संख्या, भिाय र कक्षा चढाउिे व्यवस्था 

४१. लवद्याथी संख्यााः (१) सामुदालयक लवद्याियको प्रते्यक कक्षामा लवद्याथी संख्या सामान्यतया उपत्यका तथा 

तराई, पहाड र लहमािी के्षत्रमा क्रमििः पचास, पैंतािीस र चािीस हुिु पिेछ ।   

(२) संस्थागत लवद्याियको प्रते्यक कक्षामा लवद्याथी संख्या सामान्यतया नू्यितम बाइस, अलिकतम चौवािीस  र 

औसत तेिीस हुिु पिेछ ।   

(३) उपलियम (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि लविेष  आवश्यकता लिक्षा लदिे  लवद्याियको 

प्रते्यक कक्षामा रहिे लवद्याथी संख्या लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुिेछ ।   

(४) कुिै कक्षामा उपलियम (१) मा िेस्वखए भन्दा बढी लवद्याथी भएमा लवद्याियिे व्यवस्थापि सलमलतको अिुमलत 

लिई त्यस्तो कक्षाको अको वगय (सेक्सि) खोल्ि सके्नछ ।  

(५) उपलियम (४) बमोलजम कक्षामा वगय खोल्ि आवश्यक पूवायिारको व्यवस्था व्यवस्थापि सलमलत र लवद्याियिे 

लमिाउिु पिेछ ।  
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४२. भिाय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लवद्याथीिे लवद्याियमा भिाय हुिको िालग देहाय बमोलजमको  प्रमाणपत्र 

पेि गिुय पिेछ : 

(क) कक्षा िौ मा भिाय हुिको िालग आिारभूत तहको अस्वन्तम परीक्षामा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा भिाय हुिको िालग कक्षा दिको परीक्षामा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा भिाय हुिको िालग लवद्याियिे लििे वालषयक परीक्षाको ििाङ्क र 

 स्थािान्तरण प्रमाणपत्र ।  

(२) लवद्याियिे िैलक्षक सत्रको बीचमा वा वालषयक परीक्षा उिीणय िभएका लवद्याथीिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लिई 

आए पलि अध्ययिरत कक्षाभन्दा मालथल्लो कक्षामा भिाय गिुय हँुदैि ।  

(३) लवद्याियको एक तहमा भिाय भएको लवद्याथीिे सोही लवद्याियको मालथल्लो कक्षामा पुििः भिाय गिुय पिे छैि ।   

(४) लवद्याथीिे पलहिो पटक लवद्याियमा भिाय हुि आउँदा सािारणतया आफ्िो अलभभावकिाई साथमा लिई 

आउिु पिेछ ।  

(५) लवद्याियिे लवद्याथी भिाय गदाय लििःिुल्क लिक्षाको प्रयोजिको िालग अलभभावकको िाम, ठेगािा समेतका 

लववरण माग गरी राख्िु पिेछ । 

(६) पाँच वषय उमेर पूरा िभएकािाई एक कक्षामा भिाय र सोह्र बषय उमेर पूरा िभएकािाई माध्यलमक तह उिीणय 

परीक्षामा समावेि गररिे छैि । 

४३. लवद्याियमा भिाय िभई अध्ययि गिे व्यम्भिको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लिक्षा िाखािे 

लवद्याियमा भिाय िभई लिजी रूपमा अध्ययि गरेको व्यस्वक्तिाई लवद्याियिे लसफाररस गरेको लिजको क्षमता र 

स्तरको आिारमा लवद्याियबाट लिइिे कक्षा आठसम्मको वालषयक परीक्षामा सामेि हुिको िालग भिाय गिय 

आवश्यक व्यवस्था गिय सके्नछ ।   

(२) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा लदि चाहिे व्यस्वक्तिे लिक्षा िाखािे तोकेको लवद्यािय र समयमा सो 

कायायियिे तोकेको िुल्क बुझाई परीक्षा फाराम भिुय पिेछ । 

(३) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा लदि चाहिे व्यस्वक्तिे जुि कक्षाको वालषयक परीक्षा लदि चाहेको हो सो भन्दा दुई 

कक्षा तिसम्मको लवद्याियबाट लिइएको वालषयक परीक्षा उिीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गिुय पिेछ । 

 (४) मालथ जे सुकै िेस्वखएता पलि खुिा वा बैकस्विक लवद्याियमा पढेका लवद्यालथयको परीक्षा सम्बस्वन्ध व्यवस्था 

संघीय लिक्षा मन्त्राियिे तोके बमोलजम हुिेछ ।  

४४. स्थािान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुिै लवद्याथीिे स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लििु परेमा 

अलभभावकको लसफाररस सलहत लवद्यािय छाड्िु परेको यथाथय लववरण खुिाई प्रिािाध्यापक समक्ष लिवेदि लदिु 

पिेछ ।   



25 
 

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययि गिे लवद्याथीिाई 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लदइिे छैि ।  

तर देहायका अवस्थामा िैलक्षकसत्र सुरु भएको दुई मलहिालभत्र स्थािान्तरण भई आउिे लवद्याियको लसफाररसमा 

लिक्षा िाखाको सहमलत लिई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लदि सलकिेछ : 

(क)  स्थािान्तरण हुिे लवद्याथीको अलभभावक कमयचारी रहेछ र लिजको अन्यत्र सरुवा भएमा,  

(ख)  अलभभावकिे बसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग)  लवद्याथी लवरामी भएको कारणिे सोही स्थािमा राख्न िहुिे भिी प्रचलित कािूि बमोलजम िीकृत 

 लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा, वा 

(घ)  अन्य कुिै मिालसव कारणिे लवद्याथी अन्यत्र स्थािान्तरण हुिु परेमा। 

(३) उपलियम (१) बमोलजम लिवेदि पिय आएमा प्रिािाध्यापकिे आिारभूत तहको लवद्याथीको हकमा लििःिुल्क र 

माध्यलमक तहको लवद्याथीको हकमा लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजमको िुल्क लिई सात लदिलभत्र  स्थािान्तरण 

प्रमाणपत्र लदिु पिेछ ।   

(४) प्रिािाध्यापकिे उपलियम (३) बमोलजमको अवलिलभत्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र िलदएमा सम्बस्वन्धत लवद्याथीिे 

स्थािीय लिक्षा अलिकृत समक्ष उजूरी लदि सके्नछ र त्यसरी उजूरी पिय आएमा लिक्षा अलिकृतिे  जाँचबुझ गरी 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लदि उपयुक्त देखेमा प्रिािाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र  लदि लिदेिि 

लदिेछ ।  

(५) सक्कि स्थािान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा िर भएमा सम्बस्वन्धत लवद्याथी वा लिजको अलभभावकिे 

प्रलतलिलपको िालग त्यसको व्यहोरा खुिाई सम्बस्वन्धत लवद्याियमा लिवेदि लदि सके्नछ र त्यसरी पिय आएको 

लिवेदि मिालसव देस्वखएमा प्रिािाध्यापकिे लिवेदकिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप लदिेछ ।  

(६) लवद्याियिे कुिै लवद्याथीिाई आफूिे अध्यापि िगराएको कक्षाको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लदएमा त्यस्तो 

प्रमाणपत्र लदिे प्रिािाध्यापकिाई कािूि बमोलजम कारबाही गररिेछ र त्यसरी लदएको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र रद्द 

हुिेछ ।  

(७) संस्थागत लवद्याियको हकमा लवद्याथीिे जुि मलहिामा स्थािान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मलहिासम्मको 

मालसक पढाई िुल्क र अन्य दसु्तर सोही लवद्याियमा बुझाउिु पिेछ । लवद्याथीिे िामो लबदा (वालषयक जाडो वा 

गमीको लबदा) को अलघल्लो मलहिामा स्थािान्तरण प्रमाणपत्र मा्न  आएमा सो लबदाको िुल्क र अरु दसु्तर सोही 

लवद्याियमा बुझाउिु पिेछ ।  

(८) लवद्याियिे लवद्याथीिाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र लदँदा सो प्रमाणपत्र पाउिे लवद्याथी वा लिजको अलभभावकको 

रीतपूवयक भरपाई गराउिु पिेछ ।  
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४५. स्तर वृम्भिको िालग भिाय हुि चाहिे लवद्याथीिाई भिाय गिुय पिे : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर वृस्वद्ध 

गिे उदे्दश्यिे लवद्याथी पुििः सोही लवद्यािय र कक्षामा अध्ययि गिय आएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्याथीिाई भिाय गिुय 

पिेछ ।  

४६. वालषयक परीक्षा िलदिे लवद्याथीिाई कक्षा चढाउिे सम्बन्धी व्यवस्था : कुिै लवद्याथी लवरामी परी वा 

लिजको काबू बालहरको पररस्वस्थलतको कारण लिजिे वालषयक परीक्षा लदि िसकेको सम्बन्धमा लिजको 

अलभभावकिे त्यसको प्रमाण सलहत लिवेदि लदएमा प्रिािाध्यापकिे सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गदाय लिवेदिको 

व्यहोरा मिालसव देस्वखएमा लवद्याियमा भएको अलभिेखबाट त्यस्तो लवद्याथीिे अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा 

आवश्यकता अिुसार मुख्य मुख्य लवषयको परीक्षा लिई सो लवद्याथीिाई कक्षा चढाउि सके्नछ ।  

तर,   

(१)  िैलक्षकसत्र सुरु भएको एक मलहिा पलछ कुिै लवद्याथीिाई कक्षा चढाइिे छैि ।  

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

४७. कक्षा चढाउिे सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : असािारण प्रलतभा भएका लवद्याथीिाई प्रिािाध्यापकिे सो 

कक्षामा अध्यापि गिे लिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउि सके्नछ । 

तर कक्षा िौ र एघारमा कक्षा चढाउि सलकिे छैि ।  

४८. िैलक्षकसत्र, भिाय गिे समय र काम गिे लदि : (१) लवद्याियको िैलक्षकसत्र प्रते्यक वषयको वैिाख एक 

गतेदेस्वख प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहिेछ ।  

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भएता पलि लहमािी के्षत्रमा स्थािीय तहको काययपालिकािे फागुि 

एक गते देस्वख माघ मसान्त सम्मको िैलक्षक सत्र तोक्न सके्नछ । 

(३)  उपलियम (१) र (२) मा जुि सुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैलक्षक सत्र श्रावण 

मलहिावाट सुरु हुिेछ ।  

(४) लवद्याियिे िैलक्षकसत्र सुरु भएको लमलतिे सामान्यतया एक मलहिालभत्र ियाँ लवद्याथी भिाय लिई सकु्न पिेछ ।   

(५) उपलियम (४) बमोलजमको अवलि िघाई कुिै लवद्याथी भिाय हुि आएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्याथीको 

अध्ययिको स्तर परीक्षण गदाय लिजिे सो कक्षामा भिाय भई वालषयक परीक्षा उिीणय गिय सके्न देस्वखएमा त्यस्तो 

लवद्याथीिाई अको एक मलहिासम्म भिाय गिय सलकिेछ ।  

(६) कुिै पलि लवद्याियिे िैलक्षकसत्र सुरु िभई लवद्याथी भिाय गिुय गराउिु हुदैि ।  

तर कक्षा एकको उमेर समूह भन्दा कम उमेर भएका बािबालिकाको हकमा िैलक्षक सत्र प्रारम्भ हुिुभन्दा  पन्ध्र 

लदि अगावै प्रारस्वम्भक बाि लिक्षामा भिायको कायय गिय वािा पिे छैि ।   
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(७) लवद्याियको एक िैलक्षकसत्रमा काम गिे लदि अध्यापि समय कम्तीमा दुईसय बीस लदि हुिेछ ।  

(८) सामुदालयक लवद्याियको प्रिािाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रिािाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा 

अठार र लिक्षकिे हप्तामा कम्तीमा छब्बीस कक्षा अध्यापि गराउि’ पिेछ ।  

(९) भौलतक पूवायिार पूरा गिय िसकेका लवद्याियिे तोलकएको पाठ्यभारमा िघट्िे गरी लवद्याथी संख्याको 

आिारमा एकै लदिमा एकभन्दा बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािि गिय सके्नछ ।  

तर कक्षा सञ्चािि गदाय आिारभूत तह वा माध्यलमक तहका कक्षाहरु एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािि गिुय पिेछ  

४९. लवद्यािय लवदा सम्वन्धमा : (१) िेपाि सरकारिे तोकेको सावयजलिक लबदासंग तादाम्यता कायम हुिे 

गरी गाउँ रिगर लिक्षा अलिकृतिे लिक्षा सलमलतको सहमलतमा लवद्याियमा सावयजलिक लवदा लििायरण गिय सके्नछ  

(२) लिक्षा िाखाको लिदेििमा एक िैलक्षकसत्रमा लहउँदे लबदा वा वषे लबदा वा दुवै गरी वढीमा पैंतािीस लदि 

लवद्यािय लवदा लदि सलकिेछ ।   

(३) व्यवस्थापि सलमलतिे एक िैलक्षकसत्रमा थप पाँच लदिसम्म स्थािीय लबदा लदई लवद्यािय लवदा गिय सके्नछ ।  

(४) यस लियममा िेस्वखएदेस्वख बाहेक अन्य लदि लवद्यािय बन्द गरेमा प्रिािाध्यापकिाई लवभागीय कारबाही 

गररिेछ । 

५०.  सावयजलिक पदालधकारी, सेवारि कमयचारी, लिक्षकका बािबालिकाहरु भिाय सम्बन्धमााः िेपाि 

सरकारबाट सेवा सुलविा पाई काययरत सावयजलिक पदालिकारी, कमयचारी, लिक्षक तथा तिब सुलविा भोगी 

समू्पणयिे आफ्िा बािबालिकाहरुिाई अलिवायय रुपमा सामुदालयक लवद्याियमा भिाय गरी पढाउिुपिे । अन्यथा 

सरकारी सुलविाको तिब भिाबाट ३५ तिब भिा कट्टी गरी गा.पा. को सलञ्चत कोषमा जम्मा गररिेछ साथै यस 

प्रकारका सावयजलिक पदालिकारी, कमयचारी, लिक्षकिाई गा.पा.िे लदिे प्रोत्साहि पुरस्कार उपिि गराइिे छैि ।                                                    

पररचे्छद–९ 

प्रधािाध्यापक र लिक्षकको लियुम्भि िथा काम, कियव्य र अलधकार 

५१.  प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रते्यक लवद्याियमा लवद्याियको प्रालज्ञक तथा प्रिासकीय 

प्रमुखको रूपमा काम गिय िीकृत दरबन्दीमा िवढ्िे गरी एक प्रिािाध्यापकको पद रहिेछ ।  

(२) आिारभूत तहको कक्षा पाँचसम्मको लवद्यािय भए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह उिीणय गरेको, आिारभूत 

तहको अन्य लवद्यािय भए कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको र माध्यलमक तहको लवद्यािय भए 

कम्तीमा स्नाकोिर तह वा सो सरह उिीणय गरेको, लवद्याियमा कम्तीमा पाँच वषय स्थायी लिक्षकको रुपमा लिक्षण 

अिुभव भएको, संघीय ऐि तथा सो ऐि अन्तगयत बिेको लियमाविी बमोलजम लिक्षक बने्न योग्यता भएको तथा 

लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे लसफाररस गरेको व्यस्वक्तिाई काययपालिकाको लिणयय वमोलजम पाँच वषयको िालग 

प्रमुख प्रिाासलकय अलिकृतिे सामुदालयक लवद्याियको प्रिािाध्यापकको पदमा लियुस्वक्त गिेछ ।  
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(३) उपलियम (२) बमोलजम प्रिािाध्यापकको पदमा लियुस्वक्त हुिु पूवय लिजिे अिुसूची–११ बमोलजमको ढाँचामा 

लवद्यािय लवकासको प्रस्ताव लिई सोही आिारमा लिक्षा अलिकृतसँग पञ्चवलषयय कायय सम्पादि करार सम्झौता 

गिुय पिेछ । 

(४) एउटै सामुदालयक लवद्याियमा िगातार दुई काययकाि भन्दा बढी एकै व्यस्वक्त प्रिािाध्यापक हुिसके्न छैि । 

तर लव.व्य.स. िे आवश्यक ठािेमा पुिःि १ पटक सम्मको िालग बने्दज िगाइिे छैि । 

(५) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि देहायको अवस्थामा सामुदालयक लवद्याियको 

प्रिािाध्यापकिाई स्थािीय लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे जुिसुकै बखत हटाउि सके्नछिः 

(क) लिजको आचरण खराब रहेमा, 

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

(ग)    लिजिे काययसम्पादि सम्झौता बमोलजम काम गिय िसकेमा वा लिजको काम सन्तोषजिक िभएमा, 

(घ)  लवद्याियको चि अचि सम्पलि लहिा लमिा गरेमा , 

(६) सामुदालयक लवद्याियको कुिै प्रिािाध्यापकिाई उपलियम (५) बमोलजमको आिारमा पदबाट हटाउिु पिे 

भएमा लिक्षा अलिकृतिे त्यस्तो आिार लवद्यमाि भए िभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरीरगराई प्रलतवेदि लििेछ र 

त्यस्तो प्रलतवेदिबाट प्रिािाध्यापकिाई हटाउिु पिे देस्वखएमा पदबाट हटाउि गाँउरिगर काययपालिका समक्ष 

राय सलहत पेि गिुय पिेछ ।   

(७) उपलियम (६) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि सो उपलियम बमोलजम प्रिािाध्यापकिाई पदबाट 

हटाउिु अलघ लिजिाई सफाई पेि गिे मौकाबाट वलञ्चत गररिे छैि ।  

(८) बहािबािा लिक्षकमधे्यबाट छिौट भएको प्रिािाध्यापकिाई उपलियम (५) को खण्ड (क) वा (ख) 

बमोलजमको आिारमा हटाएको अवस्थामा लिजिाई ऐि तथा यस लियमाविी बमोलजम लवभागीय कारबाही समेत 

गररिेछ । 

(९) सामुदालयक लवद्याियको प्रिािाध्यापक लवदामा बसेमा वा कुिै कारणिे प्रिािाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रिािाध्यापक उपस्वस्थत िभएसम्म वा प्रिािाध्यापकको पदपूलतय िभएसम्मका िालग सो लवद्याियमा काययरत 

लिक्षकहरुमधे्य मालथल्लो शे्रणीका वररष्ठ स्थायी लिक्षकिे लिलमि प्रिािाध्यापक भई काम गिेछ । लिक्षकको 

वररष्ठता लििायरण गदाय देहायका आिारमा गररिेछ : 

(क)  सम्बस्वन्धत तह र शे्रणीको स्थायी लियुस्वक्त लमलतको आिारमा, 

(ख)  खण्ड (क) को आिारमा वररष्ठता िछुलट्टएमा सो भन्दा तल्लो तह वा शे्रणीको स्थायी लियुस्वक्त लमलतको 

 आिारमा, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) को आिारमा वररष्ठता िछुलट्टएमा सम्बस्वन्धत तह र शे्रणीको अस्थायी लियुस्वक्त लमलतको 

 आिारमा, 
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(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को आिारमा पलि वररष्ठता िछुलट्टएमा खण्ड  (क) को लसफाररसको 

 योग्यताक्रमको  आिारमा,  

तर खुिा, काययक्षमता मूल्याँकि, आन्तररक वढुवा एउटै लमलतमा भए क्रमििः काययक्षमता, आन्तररक प्रलतयोलगता र 

खुिाको क्रमिाई मान्यता लदइिेछ । 

(१०) यस लियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतिे  यस 

लियमाविी बमोलजम योग्यता पुगेको व्यस्वक्तिाई प्रिािाध्यापकको लियुस्वक्त गदाय छुटै्ट प्रलक्रया लििायरण गरी 

लियुस्वक्त गिय सके्नछ ।  

(११) यस लियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि यो लियम प्रारम्भ हँुदाको बखत काययरत 

प्रिािाध्यापक उपलियम (२) बमोलजम अको प्रिािाध्यापक लियुस्वक्त िभएसम्म त्यस्तो पदमा कायमै रहि सके्नछ  

५२.  प्रधािाध्यापकको काम, कियव्य र अलधकार : प्रिािाध्यापकको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय 

बमोलजम हुिेछ : 

(क) लवद्याियमा िैलक्षक वातावरण, गुणस्तर र अिुिासि कायम राखे्न,  

(ख)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूसँग समन्वय गरी लिक्षक, कमयचारी, लवद्याथी र अलभभावकहरू 

बीच  पारस्पररक सहयोगको वातावरण लसजयिा गिे,  

(ग) लवद्याियमा अिुिासि, सच्चररत्रता, लिरता कायम गिय आवश्यक काम गिे,  

(घ)  लिक्षकहरूसँग परामिय गरी लवद्याियमा कक्षा सञ्चािि सम्बन्धी काययक्रम तयार गिे तथा त्यस्तो 

 काययक्रम बमोलजम कक्षा सञ्चािि भए िभएको लिरीक्षण गिे,  

(ङ)  लवद्याियमा सरसफाई, अलतररक्त लक्रयाकिाप आलदको प्रबन्ध गिे, गराउिे,  

(च) लवद्याियको प्रिासलिक काययको सञ्चािि तथा लियन्त्रण गिे,  

(छ)  लवद्याियमा लवद्याथी भिाय गिे तथा परीक्षा सञ्चािि गराउिे,  

(ज)  लवद्याथीिाई स्थािान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र लदिे,  

(झ) लवद्याियमा भए गरेका महत्वपूणय काम कारबाहीको अलभिेख राखे्न,  

(ञ)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे जािी जािी वा िापरवाही साथ कुिै काम गिायिे लवद्याियिाई हािी 

 िोक्सािी पिय गएमा त्यस्तो हािी िोक्सािीको रकम तिबबाट कट्टा गरी असुि गिे,  

(ट)  लवद्याियिे आफ्िै स्रोतमा लियुक्त गरेका लिक्षक वा कमयचारीिे पदीय लजमे्मवारी पूरा िगरेमा 

 व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररस बमोलजम अवकाि िगायतका अन्य लवभागीय कारबाही गिे,   

(ठ) लिक्षक र कमयचारीिाई लदइएको सजायको अलभिेख राखे्न तथा त्यस्तो अलभिेख स्थािीय लिक्षा 

 अलिकृत  तथा लिरीक्षकिे हेिय चाहेमा देखाउिे,  

(ड)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको आचरण र कायय सम्पादि सम्बन्धी प्रलतवेदि स्थािीय लिक्षा िाखा तथा 

 व्यवस्थापि सलमलतमा पेि गिे,  
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(ढ)  लिक्षक वा कमयचारीिाई सजाय वा पुरस्कार लदिे सम्बन्धमा व्यवस्थापि सलमलत तथा स्थािीय लिक्षा 

 िाखामा लसफाररस गिे, 

(ण) गाउँ काययपालिकाबाट स्थायी लियुस्वक्त एवं पदस्थापि भई आएका लिक्षकिाई हालजर गराई लवषय र तह 

 अिुसारको कक्षा लिक्षणमा खटाउिे,   

(त) मलहिामा कम्तीमा एक पटक लिक्षक तथा कमयचारीहरूको बैठक बोिाई लवद्याियको प्रालज्ञक, भौलतक 

 र िैलक्षक प्रिासि सम्बन्धी लवषयमा छिफि गरी त्यसको अलभिेख राखे्न, 

(थ) गाउँपालिकाबाट पूवय िीकृलत लिई अलत आवश्यक भएका लवषयमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको 

 लिणयय  गराई लवद्याियको स्रोतबाट तिब भिा खािे गरी लिक्षकको पद कायम गरी सो अिुसार पद 

 िीकृलत भएका लवषयका लिक्षकको यस लियमाविीमा व्यवस्था भए बमोलजमको प्रलक्रया अपिाई 

 पदपूती गरी करारमा लियुक्त गिे र यसरी लियुस्वक्त भएका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको तिब सम्बन्धी 

 प्रलतवेदि पाररत  गिय व्यवस्थापि सलमलतमा पेि गिे,  

 (द) लवद्यािय भवि तथा छात्रावासको हातालभत्र कुिै लकलसमको अवास्व्छछत लक्रयाकिाप हुि िलदिे,   

(ि)  लवद्याियको प्रभावकारी संचाििको िागी वालषयक योजिा बिाई व्यवस्थापि सलमलतबाट पाररत गरी 

 कायायन्वयि गिे, गराउिे,  

(ि)  लवद्याियमा अध्ययि, अध्यापि सम्बन्धी मालसक, अिय–वालषयक तथा वालषयक काययक्रम बिाई कायायन्वयि 

 गिे, गराउिे,  

(प) लिक्षक वा कमयचारीिाई तालिममा पठाउि व्यवस्थापि सलमलतबाट अिुमोदि गराई स्थािीय लिक्षा 

 िाखामा पठाउिे,  

(फ)  लवद्याियमा िेपाि सरकारबाट िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गिे, 

(ब)  व्यवस्थापि सलमलतिे लदएको लिदेिि तथा आफूिे पाएको अलिकार बमोलजम रकम खचय गिे र आय 

 व्ययको लहसाब राखे्न तथा राख्न िगाउिे,  

(भ)  लवद्याियमा सञ्चािि हुिे आवलिक परीक्षा लियलमत तथा मया ्यलदत ढङ्गबाट सञ्चािि गिे गराउिे,  

(म)  कुिै लिक्षकिे अध्यापि गरेको लवषयमा िगातार तीि वषयसम्म पन्ध्र प्रलतित भन्दा बढी लवद्याथी 

 असफि भएमा वा कुिै लिक्षकिे िापरवाही वा अिुिासिहीि काम गरेमा त्यस्तो लिक्षकको दुई 

 वषयसम्म तिब बृस्वद्ध रोक्का गिे,   

(य)  लवद्याियमा लियम बमोलजमको कक्षा लििे तथा लिक्षकिाई लिि िगाउिे,  

(र)  िीकृत दरवन्दीमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको तिवी प्रलतवेदि पाररत गिय लिक्षा िाखामा 

 पठाउिे,  

(ि)   लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य तोके्न,  

(व) लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापि सलमलतिे लदएका लिदेिि पािि गिे, गराउिे,  

(ि) लवद्याियको िैलक्षक प्रगलत सम्बन्धी लववरण तथा तथ्यांक मन्त्राियद्वारा लििा ्यररत ढाँचा र समय लभत्र 

 लिरीक्षकद्वारा प्रमालणत गराई स्थािीय लिक्षा िाखामा पठाउिे,  
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(ष)  लवद्याियको आफ्िो स्रोतबाट खचय बेहोिे गरी लियुक्त भएका लिक्षकहरूको कायय सम्पादि मूल्याङ्कि 

 फाराम भरी व्यवस्थापि सलमलतमा पेि गिे, 

(स)  लवद्याियमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सम्पलि लववरण फाराम लििा ्यररत समयमा भिय िगाई 

 लवद्याियमा दताय गरी लिक्षा िाखा माफय त लिक्षक लकताबखािामा पठाउिे, 

(ह) लवद्याियका लिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, िागररक िगािी कोष, बीमा, 

 सामालजक सुरक्षाकोषको रकम सम्बस्वन्धत लिकायमा पठाउि िगाउिे, 

(क्ष)  व्यवस्थापि सलमलतबाट िीकृत खररद योजिा अिुसार मािसामि तथा सेवा खररद गिे । 

(त्र) प्रिािाध्यापक स्थालिय तह, अलभभावक एवं लवद्याथीप्रलत लजमे्मवार हुिेछ  यसका िालग : 

१) अलभभावक एवं लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गिे,  

२) प्रचलित मापदण्डको पाििा एवं गुणस्तररय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापि सलमती र प्रिािाध्यापकिे 

लिक्षा  अलिकृतसँग काययसम्पादि करार गरे बमोलजम प्रचलित मापदण्डको पाििा एवं  गुणस्तररय लिक्षा 

प्रत्याभूत गिुयपिे, 

३) लिक्षक एवं कमयचारीिाई  प्रिािाध्यापकप्रलत लजमे्मवार बिाउि तथा ग’णस्तरीय लिक्षाका िालग गाउँ 

काययपालिका, लिक्षा सलमलत र लिक्षा अलिकृतिे प्रचलित कािुि बमोलजम लदएका लिदेिि पाििा गराउि  तथा 

अपेलक्षत िैलक्षक उपिस्वधिका िालग लिक्षकहरुसँग काययसम्पादि करार गिुयपिेछ , 

४. लवद्याियको भौगोलिक के्षत्र लभत्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र बेसाहारा, लविेष आवश्यकता भएका तथा 

अलतलवपन्नतामा परी लवद्यािय जाि िसकेका वा लवद्यािय छोडेका बािवालिकािाई काययपालिका माफय त 

छात्रबृलि वा लविेष व्यवस्था गरी वा लिजका अलभभावक वा संरक्षकिाई सघाई वािवालिकािाई  लवद्याियमा 

ल्याउिु  प्रिािाध्यापकको लजमे्मवारी हुिेछ .  लवद्यालथयिाई अपेलक्षत िैलक्षक उपिस्वधि हालसि हुिे गरी लसकाउिे र 

लटकाउिे  दालयत्व प्रिािाध्यापक र लिक्षकहरुको हुिेछ , 

५. लवद्याियको प्रालज्ञक िेतृत्व गिे, प्रवद्धिात्मक कायय गिे । 

५३.  सहायक प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थााः माध्यलमक तहको प्रिािाध्यापकिाई सहयोग प¥याउि 

लवद्याियमा काययरत माध्यलमक तहका लिक्षक मधे्यबाट लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे एकजिािाई सहायक 

प्रिािाध्यापक तोक्न सके्नछ । 

५४.  लवद्यािय सहयोगी सम्बन्धी व्यवस्था : लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे िीकृत दरवन्दीको अिीिमा 

रही लवद्यािय सहयोगीको नू्यितम पाररश्रलमक तोकी व्यस्वक्त वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायय 

सम्पादि गराउिु पिेछ । 
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५५. लिक्षक िथा कमयचारी छिौट सलमलिाः (१) सामुदालयक लवद्याियमा करारमा लिक्षक वा कमयचारी 

लियुस्वक्तका िालग लसफाररस गिय प्रते्यक लवद्याियमा देहाय वमोलजमको एक लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलत 

रहिेछ : 

(क) लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष    –अध्यक्ष  

(ख) लव.व्य.स. िे तोकेको सम्बस्वन्धत लवषयको लवषय लवज्ञ १ जिा        –सदस्य 

(ग)  गाउँपालिकािे तोकेको लवषय लवज्ञ १ जिा                        –  सदस्य 

(घ)  सम्बस्वन्धत लिक्षा अलिकृत वा लिजिे तोकेको प्रलतलिलि १ जिा           ( सदस्य 

(घ) प्रिािाध्यापक                        –सदस्य–सलचव 

(२) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको सलचवािय सम्बस्वन्धत लवद्याियमा रहिेछ ।  

(३) परीक्षा सम्बस्वन्ध समू्पणय काययहरु ९लिस्वखत मौस्वखक र आवश्यक परेमा प्रयोगात्मक लवज्ञहरुिे सम्पन्न गरी 

लियुस्वक्तको िालग लव.व्य.स. मा लसफाररस गिुयपिेछ । 

(४) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलिसो सलमलत आफैिे लििायरण गरे 

वमोलजम हुिेछ । 

५६. करारमा लिक्षक लियुम्भि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) िीकृत दरवन्दीमा स्थायी लिक्षक लियुस्वक्त हुि 

िसकी तत्काि करारमा लिक्षक लियुस्वक्त गिुय पिे भएमा व्यवस्थापि सलमलतिे प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत 

माफय त आयोगबाट करारमा लिक्षक लियुस्वक्तको िालग प्रकालित भएको सूची माग गिुय पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम माग गरेको सूची प्राप्त भए पलछ सूचीमा रहेका उमे्मदवारमधे्य व्यवस्थापि सलमलतिे 

बढीमा एक िैलक्षक सत्रको िालग करारमा लिक्षक लियुस्वक्त गिय सके्नछ ।  

(३) उपलियम (१) बमोलजम आयोगबाट प्रकालित सूचीमा करारका िालग कुिै उमे्मदवार िरहेमा वा सूचीमा 

समावेि भएका उमे्मदवारिे लिक्षक पदमा लियुक्त हुि लिवेदि िलदएमा व्यवस्थापि सलमलतिे लिक्षक छिौट 

सलमलतको लसफाररसमा बढीमा एक िैलक्षक सत्रको िालग योग्यता पुगेका कुिै व्यस्वक्तिाई करारमा लिक्षक 

लियुस्वक्त गिय सके्नछ  

(४) उपलियम (२) वा (३) बमोलजम करारमा लिक्षक लियुस्वक्त गदाय लिक्षा िाखाबाट दरवन्दी ररक्त रहेको व्यहोरा 

प्रमालणत गराएर लवषय लमल्िे गरी मात्र करारमा लिक्षक लियुस्वक्त गिय सलकिेछ । 

(५) उपलियम (३) बमोलजम लिक्षक लियुस्वक्त गिय कम्तीमा पन्ध्र लदिको सावयजलिक सूचिा सम्भाव्य सवै 

माध्यमवाट प्रकािि गिुयका साथै वडा कायायिय गाउँ  वा िगर काययपालिका र सम्बस्वन्धत लवद्यािय समेतमा 

त्यस्तो सूचिा टाँसु्न पिेछ । यस्तो सुचिा सम्बस्वन्धत स्थािीय तहको ध्भदकष्तभ मा समेत राखे्न व्यवस्था लमिाउिु 

पिे छ । 
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(६) उपलियम (३) बमोलजम लिक्षक पदमा लियुक्त हुि लिवेदि लदिे उमे्मदवारिे आफ्िो िैलक्षक योग्यता, िेपािी 

िागररकताको प्रमाणपत्र लिवेदि साथ पेि गिुय पिेछ ।  

(७) लवद्याियिे यस लियम बमोलजम करारमा लिक्षक लियुक्त गरेको जािकारी लिक्षा िाखािाई लदिु पिेछ र 

लिक्षा िाखािे सोको अलभिेख राखेको प्रमाण लवद्याियिाई लदिु पिेछ ।  

(८) उपलियम (२) वा (३) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि करारमा लिक्षक लियुक्त भएको एक िैलक्षक 

सत्र सम्म पलि ररक्त पदमा स्थायी पद पुलतय िभएमा व्यवस्थापि सलमलतिे एक  पटक को िालग मात्र अलिकतम 

एक वषयका िालग करारको म्याद थप गिय सके्नछ ।  

(९) उपलियम (८) बमोलजम करार गररएको जािकारी लवद्याियिे स्थािीय लिक्षा िाखािाई लदिु पिेछ ।  

(१०) यस लियम वमोलजमको प्रलक्रया िपु¥याई लिक्षक लियुस्वक्त गरेमा त्यस्तो लियुस्वक्त बदर गरी सम्बस्वन्धत 

प्रिािाध्यापकिाई लवभागीय कारबाही गररिेछ।  

५७. दरबन्दी िभएको पदमा लिक्षक वा कमयचारी लियुम्भि वा सरुवा गिय िहुिेाः (१) लिक्षक वा 

कमयचारीिाई दरबन्दी ररक्त िरहेको  वा दरवन्दी िभएको लवद्याियमा लियुस्वक्त वा सरुवा गिुय हँुदैि ।   

(२) अिुसूची–१२ मा उस्वल्लस्वखत लवषयको लिक्षक िरहेको लवद्याियमा अको लवषयको लिक्षक लियुस्वक्त वा सरुवा 

गिुय हँुदैि ।  

(३) उपलियम (१) वा (२) लवपरीत कसैिे कुिै लिक्षक वा कमयचारी लियुस्वक्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो लिक्षक  वा 

कमयचारीको िालग तिब भिा बापत खचय भएको रकम त्यसरी लियुस्वक्त वा सरुवा गिे अलिकारीबाट असुि उपर 

गरी त्यस्तो अलिकारीिाई लवभागीय कारबाही गररिेछ ।  

५८. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गाउँपालिका  लभत्र एक लवद्याियवाट अको लवद्याियमा तह तथा लवषय 

लमल्िे दरधिदी लभत्र गा.पा. अध्यक्षको िीकृलतमा प्रमुख प्रिासलकय अलिकृतिे सरुवा गिय सके्नछ ।  

(२) दरवन्दी र लवषय लमिाएर स्थायी, अस्थायी, करार, र राहत लिक्षक तथा कमयचारीको सरुवा गररिेछ ।  

(३) लिक्षकको सरुवा प्रते्यक िैलक्षक सत्रको पलहिो मलहिामा मात्र गररिेछ  । तर आवश्यकता भएमा सोलह 

अिुसार गररिे छ ।  

(४) एक पटक सरुवा भएको लिक्षकिाई त्यस लवद्याियमा चार वषय सेवा पूरा िगरी सरुवा गररिेछैि  

तर  कुिै लवद्याियमा काययरत लिक्षक असक्त भई सो स्थािमा लिजको उपचार हुि िसके्न व्यहोरा िेपाि 

सरकारिे तोकेको मेलडकि बोडय वा िीकृत लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा लिजिाई जुिसुकै वखत पलि सरुवा 

गिय सलकिेछ ।  

(५) लिक्षक सरुवा गदाय लिक्षकको तह र अध्यापि गिे लवषय लमिाउिु पिेछ । 



34 
 

(६) लिक्षकिाई सरुवा गदाय देहाय बमोलजमको मापदण्डका आिारमा गिुय पिेछ । 

(क)  तोलकएको लजमे्मवारी तोलकएको समय लभत्र पूरा िगरेको भिी सम्बस्वन्धत लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको 

 लिणयय सलहत लवद्यािय लिरीक्षकबाट लसफाररस भएमा,  

(ख)  एउटा लवद्याियमा आवश्यकता भन्दा बढी एकै लवषयका लिक्षक भएमा,  

(ग)  दरवन्दी लमिाि गिे क्रममा तोलकएको मापदण्ड भन्दा बढी लिक्षक भएमा,  

(घ)  उपलियम (४) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांिमा िेस्वखए बमोलजमको अवस्था भएमा, 

(ङ)  लवपद्का कारणबाट लवद्यािय र लवद्यािय रहेको समुदाय िै अन्यत्र स्थािान्तरण गिुय पिे अवस्थामा 

 गाउँपालिका वा िगरपालिकाको लवपद् व्यवस्थापि सलमलतिे लसफाररस गरेमा,  

(च)  िैलतक आचरण तथा लिजको व्यस्वक्तगत अिुिासि िगायतका कारणबाट कुिै लिक्षकिाई सो 

 लवद्याियमा रास्वखरहँदा लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिि सके्न ब्यहोरा 

 लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतबाट लिणयय भई आएमा,  

(छ)  कुिै लिक्षकिे उतृ्कर िलतजा ल्याउि सफि रहेको वा लविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा उक्त 

 सेवािाई अन्य लवद्याियमा उपयोग गिय आवश्यक देस्वखएमा, 

(ज)  पलत पलत्न दुवै लिक्षक रहेको अवस्था भए सकभर एकै लवद्यािय वा वडा लभत्र पिे गरी सरुवा गिुय परेमा  

(झ)     लिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड काययपालिकािे तोके वमोलजम हुिेछ । 

(८) स्थायी लियुस्वक्त भएको एक वषय िपुगेको लिक्षक र अलिवायय अवकाि हुि एक वषय वा सो भन्दा कम अवलि 

बाँकी रहेको लिक्षकिाई एक लवद्याियबाट अको लवद्याियमा सरुवा गररिे छैि । तर लवरामी भएको अवस्थामा 

भिे सरुवा गिय सलकिे छ । 

 (९) उपलियम (७) बमोलजम सरुवा गदाय सािारणतया अपाङ्गता भएका लिक्षक लिलक्षका र मलहिािाई पायक 

पिे स्थािमा सरुवा गररिेछ ।  

(१०) लिक्षक सरुवा गदाय िामो अवलि एकै लवद्याियमा वसेकािाई पलहिो प्राथलमकता   लदइिेछ ।  

(११) सरुवा भएको एक्काइस लदिलभत्र प्रिािाध्यापकिे सम्बस्वन्धत लिक्षक वा कमयचारीिाई अिुसूची–१३ 

बमोलजमको ढाँचामा रमािा पत्र लदई सोको जािकारी सम्बस्वन्धत लवद्यािय र लिक्षा िाखािाई समेत लदिु पिेछ । 

५९.  अन्तर स्थािीय िह लिक्षक सरुवा सहमिी सम्वन्धी : (१) लियम ५८ वमोलजम र अन्तर स्थािीय तह 

लिक्षक सरुवा हुि चाहिे लिक्षकिे सरुवाको िालग अिुसूची–१४ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा अलिकृत समक्ष 

लिवेदि लदिु पिेछ ।  

(२) यस लियमको प्रयोजिको िालग लिक्षा िाखािे प्रते्यक मलहिामा ररक्त रहेका लिक्षकहरुको पद संख्या यलकि 

गरी प्रदेि मन्त्राियमा पठाउिु पिेछ ।  
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(३) उपलियम (१) बमोलजम अन्तरस्थािीय तह सरुवाको िालग लिवेदि लदिे लिक्षकिाई सरुवा भई जाि चाहेको 

लवद्यािय र सोसँग सम्बस्वन्धत लिक्षा िाखा तथा आफू सेवारत लवद्यािय र लिक्षा िाखाको सरुवा सहमलतको 

लसफाररस आवश्यक पिेछ ।   

तर ,यस लियमाविीमा सरुवा गिे मापदण्ड लवपररत हुिे गरी सरुवा सहमती लदइिे छैि ।    

पररचे्छद– १० 

छात्रवृलत्त िथा लिाःिुल्क लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

६०. छात्रवृलत्तको व्यवस्था गिुयपिे : (१) संस्थागत लवद्याियिे देहाय बमोलजमका लवपन्न एवं लसमान्तकृत  

लवद्याथीिाई छात्रवृलि उपिि गराउिु पिेछ । यसरी लसफाररस गदाय कम्तीमा ५ प्रलतित बािबालिका अलिवायय 

रुपमा समाबेि गिुयपिेछ : 

(क) लवद्याथीको पररवारको कुिै पलि सदस्यको िोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजयिको व्यवस्था िभई 

 जीवि लिवायह गिय नू्यितम आवश्यक पिे आम्दािी िभई अलिवायय लिक्षाको िालग आवश्यक पिे 

 पाठ्यपुस्तक तथा कापीकिम जस्ता से्टििरी उपिि गराउि िसके्न अवस्थामा रहेको,  

(ख)  भूलम सम्बन्धी ऐि, २०२१ बमोलजम जग्गावािाको हैलसयतिे राख्न पाउिे अलिकतम हदवन्दीको तराई 

 तथा उपत्यका, पहाडी र लहमािी के्षत्रमा क्रमििः पाँच, दि र पन्ध्र प्रलतित भन्दा कम खेती योग्य जग्गा 

 रहेको, वा  

(ग)   रालरि य योजिा आयोगबाट पररभालषत भए बमोलजम लिरपेक्ष गररबीको रेखामा पिे र सो भन्दा कम 

 आम्दािी भएको, 

(घ) अपाङ्खता भएका वािवालिका । 

२) उपलियम (१) बमोलजम छात्रवृलि उपिधि गराउिु अलघ लवद्याियिे त्यस्तो छात्रवृलिको िालग लिवेदि लदि 

लवद्याियमा सूचिा प्रकािि गिुय पिेछ । 

६१.  िामाविी साबयजलिक गिुयपिे : (१)लियम ५८ बमोलजम छात्रवृलत उपिि गराइएका लबद्याथीहरुको 

िाम, थर, कक्षा तथा लिजको बाबु आमाको िाम, थर वति सलहतको लववरण लवद्याियिे लवद्याियको सूचिा 

पाटीमा टाँस गरी र लवद्याियको वेभसाईट भएमा त्यसमा राखी सावयजलिक गिुय पिेछ र त्यस्तो लववरण लिक्षा 

िाखामा पठाउिु पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजमको लववरण हेिय चाहिे व्यस्वक्तिाई लवद्याियिे त्यस्तो लववरण लििःिुल्क हेिय लदिु पिेछ  

६२. बािबालिकािाई अलिवायय रुपमा लवद्याियमा पठाउिु पिे : (१) सबै अलभभावकिे पाँच वषय पुरा 

भएका बाि.बालिकािाई  आिारभुत लिक्षाका िालग अलिवायय रुपमा लवद्यािय पठाउिु पिेछ । 
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(२) उपलियम (१) बमोलजम आफ्िो के्षत्रलभत्रका बािबालिकािाई लवद्यािय पठाए िपठाएको सम्बन्धमा सम्बस्वन्धत 

लिक्षा सलमलत, लवद्यािय लिररक्षक, स्रोत व्यस्वक्त तथा सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा  कमयचारीिे अिुगमि 

तथा लिरीक्षण गिुय पिेछ । 

(३) कुिै अलभभावकिे उपलियम (१) बमोलजम बािबालिकािाई लवद्याियमा पठाएको िदेस्वखएमा त्यस्तो 

अलभभावकिाई सम्झाई बुझाई, लविेष सहयोग तथा पे्रररत गरी त्यस्ता बािबालिकािाई लवद्याियमा पठाउि 

िगाउिु पिेछ । 

(४) उपलियम (३) वमोलजम सम्झाई बुझाई गदाय समेत बािबालिकािाई लवद्यािय  िपठाउिे अलभभावकिाई 

स्थािीय तहवाट उपिि गराउिे सेवा सुलविावाट वलञ्चत गिय सलकिेछ । 

(५) यस लियम बमोलजम लवद्याियमा भिाय भएका लवद्याथीिाई लवद्याियिे लििःिुल्क अध्ययि गराउिु  पिेछ । 

(६) लवद्यािय जािे उमेर समूहका वािवालिकािाई अलिवायय रुपमा लवद्यािय भिाय अलभयाि तथा काययक्रम 

तजुयमा गरी िागु गिे दालयत्व लिक्षा सलमलतको हुिेछ । 

पररचे्छद–११ 

लबदा िथा काज सम्बन्धी व्यवस्था 

६३. लिक्षक िथा कमयचारीिे पाउिे लबदााः (१) लिक्षक तथा कमयचारीिे देहाय बमोलजमका लबदाहरू  

पाउिेछ  

(क)  भैपरी आउिे लबदा वषयभररमा छ लदि,  

(ख)  पवय लबदा वषयभररमा छ लदि,  

(ग)  लबरामी लबदा वषयभररमा बाह्र लदि,   

(घ)  प्रसूती लबदा प्रसूतीको अलघ वा पलछ गरी अछठािबे्ब लदि,   

(ङ)  प्रसूती स्याहार लबदा पन्ध्र लदि,   

(च)  लकररया लबदा पन्ध्र लदि,   

(छ)  असािारण लबदा एक पटकमा एक वषयमा िबढाई िोकरीको जम्मा अवलिमा बढीमा तीि वषय,  

(ज)  अध्ययि लबदा लिक्षकको सेवाको सम्पणय अवलिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीि वषय, 

(झ)  बेतिवी लबदा बढीमा पाँच वषय । 

(२) भैपरी आउिे लबदा र पवय लबदा आिा लदि पलि लिि सलकिेछ । यस्तो लबदा सलञ्चत हुिे छैि ।   

(३) लिक्षक तथा कमयचारीिे लबरामी लबदा सलञ्चत गिय सके्नछ । लिक्षक तथा कमयचारीिे प्रते्यक वषय त्यस्तो लबदा 

लिरीक्षकबाट प्रमालणत गराई राख्िु पिेछ । कुिै व्यहोरािे लिक्षक तथा कमयचारी सेवाबाट अवकाि भएमा 
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लिजको सलञ्चत लबरामी लबदा बापत लिजको पदालिकार रहेको पदमा खाइपाई आएको तिब से्किको दरिे हुि 

आउिे रकम लिजिे एकमुर पाउिेछ ।  

(४) कुिै ठूिो वा कडा रोग िागी उपचार गिय लबरामी लबदाबाट िपुग हुिे भएमा िीकृत लचलकत्सकको प्रमाणपत्र 

पेि गरी लिक्षक तथा कमयचारीिे पलछ पाउिे लवरामी लबदाबाट कट्टा हुिे गरी बाह्र लदिसम्म थप लबरामी लबदा 

पेश्कीको रूपमा त्यस्तो लबरामी भएको बखत लिि सके्नछ । यसरी पेश्की लबदा लिएको लिक्षक वा कमयचारीको 

मृतु्य हुि गएमा त्यस्तो पेश्की लिएको लबदा ितिः लमिाहा हुिेछ ।  

(५) सलञ्चत लबरामी लबदाको रकम लिि िपाउँदै लिक्षक वा कमयचारीको मृतु्य भएमा त्यस्तो सलञ्चत लवरामी 

लबदाको रकम लिजिे इच्छाएको वा िलजकको हकवािािे एकमुर पाउिेछ ।  

(६) कुिै पुरुष लिक्षक वा कमयचारीको पत्नी प्रसूती हुिे भएमा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारीिे प्रसूतीको अलघ  वा 

पलछ गरी पन्ध्र लदि प्रसूती स्याहार लबदा पाउिेछ । प्रसूती स्याहार लबदा बसेको लिक्षक वा कमयचारीिे पूरा तिब 

पाउिेछ र यस्तो लबदा सेवा अवलि भरमा दुई पटकमात्र लिि पाइिेछ ।  

(७) प्रसूती लबदा पाएको लिक्षक वा कमयचारीिे बढीमा दुईवटा बच्चाको िालग जिही एकमुर पाँचहजार रुपैयाँ 

पाउिेछ । 

(८) कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे कुि िमय अिुसार आफै लकररया बसु्न परेमा वा त्यस्तो लिक्षक वा  कमयचारीको 

वावु आमा, वाजे वजै्य, छोरा छोरी वा लववालहत मलहिा लिक्षक वा कमयचारीको सासु ससुराको  मृतु्य भएमा 

वा पुरुष लिक्षकको हकमा लिजको पत्नीको तथा मलहिाको हकमा पलतको मृतु्य भएमा १५ लदि लकररया लबदा 

पाउिेछ । मलहिा लिक्षक वा कमयचारीको पलतिे लकररया बसु्न परेमा त्यस्तो मलहिा लिक्षक वा कमयचारीिे पलि 

लकररया लबदा पाउिेछ । 

(९) यस लियम बमोलजम लकररया लबदा लििे लिक्षक वा कमयचारीिे लवद्याियमा हालजर भएको पन्ध्र लदि लभत्र  मृत 

व्यस्वक्तको मृतु्य दतायको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यस्वक्तसँगको िाता देस्वखिे प्रमाण पेि गिुय पिेछ । यस्तो प्रमाणपत्र र 

प्रमाण पेि िगिे लिक्षक वा कमयचारीिे त्यस्तो अवलिको िालग पाएको रकम लिजिे पाउिे तिब रकमबाट कट्टा 

गररिेछ । 

(१०) लबरामी परेको अवस्थामा बाहेक घटीमा पाँच वषय स्थायी सेवा अवलि िपुगेको लिक्षक वा कमयचारीिे 

असािारण लबदा पाउि सके्न छैि ।  

(११) स्थायी सेवा पाँच वषय पुगेको लिक्षकिाई लिजिे अध्यापि गिे लवषयमा एकतह मालथको उच्च  अध्ययिका 

िालग तिब सलहतको अध्ययि लबदा लदि सलकिेछ । 
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(१२) उच्च अध्ययिका िालग लबदा िीकृत गदाय प्रते्यक लिक्षा सलमलतिे एक आलथयक वषयमा आिारभूत तहको 

पलहिो र दोस्रो तहका िालग एक एक जिा र माध्यलमक तहका िालग एक जिाको अध्ययि लबदा िीकृत गिय 

सके्नछ ।  

(१३) अध्ययि लबदा लदंदा देहायको प्रलक्रया अबिम्बि गररिेछिः– 

(क)  अध्ययि लबदा िीकृलतका िालग गाउँपालिका, िगरपालिकामा सावयजलिक रुपमा सूचिा गरी इचु्छक 

 लिक्षकको लिवेदि आह्वाि गिे,  

(ख)  लिवेदि लदिे लिक्षकिे आफ्िो प्रलतबद्धता पत्र, अध्ययिपलछको आफ्िो लिक्षण लसकाइको योजिा र 

 व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररस पेि गिुय पिेछ । त्यसरी पेि भएका प्रस्तावका आिारमा मिोियिका 

 िालग िाम छिौट गरी सूचिा प्रकािि गिे,  

(ग)  खण्ड (ख) बमोलजम मिोियिका िालग छिौट भएका लिक्षकको िामाविी उपर उजूरी गिे अवसर 

 प्रदाि  गररिे छ । उजूरीकतायको उजूरीका आिारमा अस्वन्तम िामाविी प्रकािि गरी अध्ययिका 

 िालग अस्वन्तम िाम छिौट गिे,  

(घ) अस्वन्तम िाम छिौटमा परेका लिक्षकिाई कवुलियत गराई अध्ययिको अवलिका िालग अध्ययि लबदा 

 िीकृत गररिेछ । यसरी अध्ययि लबदा िीकृत भएका लिक्षकिे प्रते्यक सेमेरर वा वालषयक परीक्षाको 

 िलतजा सलहतको प्रलतवेदि लिक्षा िाखामा पेि गिुय पिे,  

(ङ) अध्ययि लबदा पाएका लिक्षकिे आफूिे कबुलियत गरे अिुसारको प्रलतवेदि लिक्षा िाखामा बुझाउिु 

 पिेछ । अध्ययिमा सन्तोषजिक प्रगलत िगिे लिक्षकको लबदा िीकृत भएको अवलि समाप्त िहँुदै रद्द 

 गिय सलकिेछ । 

(च)  लबदा रद्द भएमा त्यस्ता लिक्षकबाट अध्ययि अवलिभर पाएको तिब असुि गररिे छ । 

(१४)      बेतिवी लबदा देहायका अवस्थामा लदइिेछिः – 

(क)  कुिै लिक्षक वा कमयचारीको पलत वा पत्नी लवदेि स्वस्थत िेपािी राजदूतावास वा लियोगमा खलटई गएको 

 प्रमाण सलहत त्यस्तो लिक्षकिे बेतिवी लबदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी िोकरी 

 अवलिभर पाँच वषयसम्म,  

(ख)  कुिै लिक्षक मुटु, मृगौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण िामो उपचारमा बसु्न पिे भए वा 

 मुिुकलभत्र वा बालहर गई उपचार गराउिु पिै भलि मेलडकि बोडयबाट लसफाररस भएमा 

 काययपालिकािे एक पटकमा एक वषय र िोकरी अवलिभरमा बढीमा तीि वषयसम्म लदि सके्नछ ।    

(१५) बेतिवी लबदाको अवलि लिजको सेवा अवलिमा गणिा गररिे छैि ।  

(१६) भैपरर आउिे लबदा, पवय लबदा, लबरामी लबदा, लकररया लबदा, प्रसूती लबदा, प्रसूलत स्याहार लवदा बसे्न लिक्षक 

तथा कमयचारीिे पूरा तिब पाउिेछ ।  
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(१७) असािारण र बेतिबी लबदामा बसेको लिक्षक वा कमयचारीिे तिब पाउिे छैि ।  

(१८) यस लियम बमोलजमको असािारण लबदा, अध्ययि लबदा र वेतिवी लबदा बाहेकका अन्य लबदाहरु अस्थायी 

लिक्षक र राहत लिक्षकिे समेत पाउिेछि् ।    

६४. लबदा लदिे अलधकारीाः (१) प्रिािाध्यापकको लबदा व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षिे र लिक्षक वा 

कमयचारीको लबदा प्रिािाध्यापकिे िीकृत गिेछ ।     

तर, एक पटकमा तीि लदिमा िबढाई पवय वा भैपरी आउिे लबदा प्रिािाध्यापक आफैिे लिि सके्नछ । सो भन्दा 

बढी पवय वा भैपरी आउिे लबदा लििु परेमा प्रिािाध्यापकिे व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षिाई जािकारी लदिु 

पिेछ ।  

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि लिक्षक वा कमयचारीको असािारण लबदा, बेतिवी लबदा 

र अध्ययि लबदा व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा गाउँ काययपालिकाको सहमलतमा लवदा प्रमुख प्रिासलकय 

अलिकृतिे िीकृत गिेछ ।    

६५. लबदा िलिएको लदि सेवा अवलधमा गणिा िहुिेाः लिक्षक वा कमयचारीिे लबदा िलिई लवद्याियमा 

अिुपस्वस्थत भएको लदि लिजको सेवा अवलिमा गणिा हुिे छैि ।  

६६. अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीको लबदाको रकम सम्बन्धमा : अस्थायी लिक्षक वा कमयचारीिे वषे वा 

लहउँदे लबदा उपभोग गिय िपाउँदै अवकाि पाएमा दि मलहिािाई वालषयक काम गरेको अवलि मािी दामासाहीिे 

काम गरेको अवलिको लबदा रकम पाउिेछ ।  

६७. लबदा सहुलियि मात्र हुिेाः लबदा अलिकारको कुरा िभएर सहुलियत मात्र हुिेछ ।  

क) कुिै पलि लिक्षकिे आफ्िो सट्टामा खेतािा लिक्षकको व्यवस्था गिय पाइिे छैि । सो पाइएमा लिजिाई  गाउँ 

काययपालिकािे लििम्बि गिय सलकिेछ । 

६८. काज िथा दैलिक भ्रमण भत्तााः (१) लवद्यािय वा अध्यापि सम्बन्धी कामको िालग गाउँ वा िगर 

काययपालिकाको आदेिािुसार कुिै सभा, समे्मिि वा सेलमिारमा खलटिे लिक्षक वा कमयचारीिे सोही आदेिमा 

तोकेको अवलिसम्मको िालग काज पाउिे छ ।  

(२) लवद्याियको कामको िालग लिक्षक वा कमयचारीिे प्रिािाध्यापकको र प्रिािाध्यापकिे व्यवस्थापि सलमलतको 

अध्यक्षको लिस्वखत अिुमलत लिई बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जाि सके्नछ ।  

(३) सरुवा भएको लिक्षक वा कमयचारीिाई सरुवा भएको लवद्याियमा हालजर हुि जाँदा तोलकएको दरमा दैलिक 

तथा भ्रमण भिा बापतको रकम रमािा लदिे लवद्याियिे आफ्िै कोषबाट लदिु पिेछ ।  
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तर आफ्िो िेच्छािे सरुवा भई जािे लिक्षक वा कमयचारीिे यस उपलियम बमोलजम दैलिक तथा भ्रमण भिा 

बापतको रकम पाउिे छैि ।  

६९. यस पररचे्छदको व्यवस्था िागू िहुिे : यस पररचे्छदमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि 

संस्थागत लवद्याियको लिक्षक र आफ्िै स्रोतबाट व्यहोिे गरी सामुदालयक लवद्याियमा लियुक्त लिक्षकको 

सम्बन्धमा यस पररचे्छदको व्यवस्था िागू हुिे छैि । त्यस्ता लिक्षकिे लवद्याियद्वारा तोके बमोलजम लबदाको 

सुलविा पाउिे छि् । 

पररचे्छद–१२ 

लवद्याियको लचन्ह, िामाकरण िथा अन्य व्यवस्था 

७०. लवद्याियको लचन्हाः लवद्याियको लचन्ह षट्कोणको हुिेछ । लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतिे लिणयय गरी 

सो षट्कोणको बीचमा आफ्िो लवद्याियको छुटै्ट लचन्ह राख्न सके्नछ । 

 ७१. लवद्याियको िामाकरण : (१) समाज तथा रारि कै िालग उले्लखिीय योगदाि गिे वा ऐलतहालसक 

व्यस्वक्त, देवी देवता, तीथयस्थि वा प्राकृलतक सम्पदा आलदको िामबाट िेपािीपि झल्किे गरी लवद्याियको 

िामाकरण गिुयपिेछ । 

तर यो लियम प्रारम्भ हुिु भन्दा अगाबै यस लियम  लवपररत िामाकरण भै सकेका लवद्याियको हकमा यो 

लियमाविी जारी भएपलछको दोश्रो िैलक्षक ित्रको सुरु देस्वखिै िागु हुिे गरी पुििामाकरण गरी गाउँपालिका बाट 

स्विकृती लििु पिे छ । 

२) कुिै संस्थागत लवद्याियिे आफ्िो िाममा “पस्विक’’ िधद जोड्ि चाहेमा कस्वम्तमा एक लतहाई लवद्याथी पूणय 

छात्रबृृृलिमा अध्ययिरत रहेको हुिुपिेछ । कुिै संस्थागत लवद्याियिे आफ्िो िाममा “िेििि’’ िधद जोड्ि 

चाहेमा िेपािको कम्तीमा २५ लजल्लाका  लवद्याथी अध्ययिरत रहेको हुिुपिेछ र  कुिै संस्थागत  लवद्याियिे 

आफ्िो िाममा “इन्टरिेििि’’ िधद जोड्ि चाहेमा कस्वम्तमा एक लतहाई संख्यामा लवदेलि लवद्याथी हुिुपिेछ । 

लवद्याियको िामको अन्तमा   “लवद्यािय” , “सू्कि” वा  “पाठिािा” िधद जोलडएको हुिुपिेछ । 

 तर यो उपलियम िागु हुिु अगाबै यस लियम  लवपररतका िधदहरु जोलडई िामाकरण भै सकेका 

लवद्याियको हकमा यो लियमावलि जारी भएपलछको दोश्रो िैलक्षक ित्रको सुरु देस्वखिै िागु हुिे गरी उपयुक््रत 

व्यवस्था  पाििा गिय वा पुििायमाकरण  गिुय पिे छ , 

(३) प्रालवलिक लिक्षा सञ्चािि गिय अिुमलत पाएको सामुदालयक लवद्याियिे आफ्िो लवद्याियको िामको पछालड 

कोरकमा प्रालवलिक लिक्षा सञ्चािि गिय अिुमलत प्राप्त लवद्यािय भिी थप गिय सके्नछ । 

(४) ियाँ खोलििे लवद्याियको िामाकरण आफ्िो िामबाट गिय चाहिे व्यस्वक्तिे देहाय बमोलजमको रकममा िघट्िे 

गरी गाउँपालिका वा िगरपालिकािे तोलकलदएको रकम बरावरको िगद, घर वा जग्गा लवद्याियको िामाकरण 
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गिे प्रयोजिको िालग भिी एकमुर लवद्याियिाई सहयोग गरेमा सो लवद्याियको िामाकरण त्यस्तो सहयोग गिे 

व्यस्वक्तको िामबाट सञ्चािि गिय सलकिेछ: 

(क)  माध्यलमक लवद्याियको िालग पचास िाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(ख)  आिारभूत लवद्याियका िालग पैंतीस िाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(५) उपलियम (३) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि महािगरपालिका र उपमहािगरपालिका के्षत्र लभत्रका 

लवद्याियको हकमा सो उपलियममा उस्वल्लस्वखत रकमको दोब्वर रकम वा सो बराबरको घरVवा लवद्याियको 

कम्पाउण्डसँग जोलडएको जग्गा र िगरपालिका के्षत्र लभत्रका लवद्याियको हकमा पच्चीस प्रलतित थप रकम वा 

सो बराबरको घर वा लवद्याियको कम्पाउण्डसँग जोलडएको जग्गा लवद्याियिाई सहयोग गरेमा त्यस्तो सहयोग 

गिे व्यस्वक्तको िामबाट लवद्याियको िामाकरण गिय सलकिेछ । 

(६) पलहलै्य िामाकरण भईसकेको लवद्याियको िामसँग जोडेर लवद्याियको िामाकरण गिय चाहिे व्यस्वक्तिे 

उपलियम (३) वा (४) बमोलजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा लवद्याियिाई सहयोग गरी पलहिेको  िाम 

पछालड आफूिे प्रस्ताव गरेको िाम जोड्ि सके्नछ । 

(७) एउटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारका एकभन्दा बढी व्यस्वक्तिे उपलियम (३) वा (४) बमोलजमको रकम  वा 

घर वा जग्गा लवद्याियिाई प्रदाि गरेमा त्यस्ता व्यस्वक्तहरूको लिणययबाट बढीमा दुईजिासम्मको िामबाट 

लवद्याियको िामाकरण गिय र अन्य व्यस्वक्तको िाम लवद्याियमा देस्वखिे गरी राख्न सलकिेछ ।  

 (८) उपलियम (३), (४) र (५) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि कुिै व्यस्वक्त, स्मारक वा ऐलतहालसक 

चीजवसु्तको िामबाट लवद्याियको िामाकरण भएको लवद्याियिाई कसैिे जलतसुकै रकम वा घर वा जग्गा 

सहयोग गरे पलि त्यस्तो लवद्याियको िामाकरण पररवतयि गररिे छैि ।  

तर त्यस्तो लवद्याियिाई कुिै व्यस्वक्तिे कक्षा कोठा थप गिय, पुस्तकािय भवि वा छात्रावास लिमायण  गिय रकम 

सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भविमा सो रकम प्रदाि गिे व्यस्वक्तको िामबाट िामाकरण गिय सलकिेछ ।  

(९) यस लियम बमोलजम लवद्याियको िामाकरण गाउँसभा तथा िगरसभािे गिेछ ।  

७२. रालरि य गाि गाउिु पिे : लवद्यािय खुिेको प्रते्यक लदिको प्रारम्भ र लवलभन्न समारोहमा रालरि य गाि 

गाउिु पिेछ ।  

७३. झण्डोत्तोिि गिुय पिे : लवद्याियमा मिाइिे प्रते्यक समारोहको प्रारम्भमा रालरि य झण्डोिोिि गिुय पिेछ 

७४. लवद्याथीको पोिाक : लवद्याियिे लवद्याथीको िालग एकै लकलसमको, कम खलचयिो, सािारण, रालरि यता 

झल्काउिे र हावापािी सुहाउँदो पोिाक तोक्न सके्नछ । लवद्याियिे पोिाक खररद गिे स्थाि वा पसि तोक्न 

पाउिे छैि । 
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पररचे्छद–१३ 

लवद्याियको सम्पलत्त संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

७५. लवद्याियको सम्पलत्तको सुरक्षा : (१) लवद्याियको िाममा रहेको सम्पलिको सुरक्षा गिे प्रमुख दालयत्व 

व्यवस्थापि सलमलत र प्रिािाध्यापकको हुिेछ ।  

(२) सामुदालयक लवद्याियको िाममा रहेको उपलियम १ वमोलजमको सम्पलिको लववरण लिक्षा िाखामा पठाउिु 

पिेछ र सो को िगत संकिि तथा अध्यावलिक गिे लजमे्मवारी लिक्षा िाखाको रहिेछ । 

(३) सामुदालयक लवद्याियको िाममा रहेको सम्पलिको अध्यालविक लववरण लिक्षा िाखािे वालषयक रुपमा 

सावयजलिक गिेछ । 

७६. लवद्यािय सम्पलत्त संरक्षण सम्वन्धमा लिक्षा सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोलजम 

हुिेछाः 

(क) लवद्याियको िाममा प्राप्त भई दताय हुि बाँकी रहेको जग्गा दताय गिे व्यवस्था लमिाउिे 

(ख)  लवद्याियको िाममा रहेको सम्पलििाई अलिकतम फाइदा हुिे काममा प्रयोग गिय व्यवस्थापि 

 सलमलतिाई लिदेिि लदिे,  

(ग) लवद्याियको िाममा रहेको जग्गाको आम्दािी असूि उपर गिे व्यवस्था लमिाउिे,  

(घ) लवद्याियको सम्पलि कसैबाट हािी–िोक्सािी हुि गएमा सो भराउिे व्यवस्था गिे,  

(ङ) लवद्याियको लवकास गिे काममा बाहेक लवद्याियको िाममा दताय भएका जग्गा वा अन्य सम्पलि 

 बेचलवखि वा िालमत्व हस्तान्तरण गिय िलदिे,   

(च) लवद्याियको जग्गा संरक्षण गिय व्यवस्थापि सलमलत तथा प्रिािाध्यापकिाई सहयोग गिे ।  

७७. लवद्याियको िामको जग्गा लबक्री गिय वा लधिो राख्न िहुिे :  (१) लवद्याियको िामको जग्गा लबक्री वा 

लितो राख्न पाइिे छैि ।  

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

पाइिे छैि ।  

७९. लवद्याियको िाममा सम्पलत्त राख्िु पिे : (१) सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक गुठीको रूपमा 

सञ्चालित लवद्याियिे लवद्याियको अचि सम्पलि लवद्याियको िाममा रलजरि ेिि पाररत गिुय पिेछ । 

(२) कम्पिीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियको अचि सम्पलि कम्पिीको िालमत्वमा राख्िु 

पिेछ ।  
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८०. लिजी िैलक्षक गुठी अन्तगयि गररएको िगािी हस्तान्तरण गिे सम्बन्धी व्यवस्था : लिजी िैलक्षक 

गुठी वा त्यस्ता गुठीका सञ्चािकिे आफ्िो िगािीको पूरै वा आंलिक लहस्सा लवद्यािय सञ्चाििमा वािा िपिे गरी 

आफ्िो उिरालिकारीको रुपमा लियुक्त गरेको गुलठयारिाई प्रचलित कािूि बमोलजम हस्तान्तरण गिय सके्नछ ।   

८१. लमिाहा लदि सके्नाः प्राकृलतक लवपद् वा कावु बालहरको पररस्वस्थलतिे गदाय सामुदालयक लवद्याियको 

सम्पलि हािी िोक्सािी हुि गएको प्रमालणत हुि आएमा वीस हजार रूपैयाँसम्मको भए प्रिािाध्यापकको 

लसफाररसमा व्यवस्थापि सलमलतिे, पचास हजार रूपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा 

काययकारी अलिकृतिे, एक िाख रूपैयाँसम्मको भए अध्यक्ष वा प्रमुखिे लमिाहा लदि सके्नछ । सोभन्दा बढी 

रकम लमिाहा लदिु परेमा गाउँ रिगर काययपालिकाको लसफाररसमा गाउँसभा तथा िगरसभािे लमिाहा लदि 

सके्नछ ।  

पररचे्छद १४ 

लवद्याियिाई लदइिे अिुदाि िथा अन्य व्यवस्था 

८२. लवद्याियिाई अिुदाि लदिे : (१) सामुदालयक लवद्याियिाई िेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा 

गाउँपालिका वा िगरपालिकाबाट लवद्याियको िागी प्राप्त रकम गाउँर िगर काययपालिकािे वालषयक काययक्रममा 

िीकृत गराई लवद्यािय संलचत कोषमा पठाउिे व्यवस्था लमिाउिे छ । 

(२) लवद्याियको आन्तररक आय समेतिाई अध्ययि गरी लवद्याियिाई देहायका आिारमा अिुदाि बाँडफाँट 

गररिे छ । 

(क)  लवद्याियको लवद्याथी संख्या, 

(ख)  लवद्याियको लिक्षक संख्या, 

(ग)  लवद्याियको परीक्षाको पररणाम,  

(घ)    लवद्याियको आलथयक अवस्था ।  

ङ)  लवद्याियिे पुरा गिुय पिे नु्यितम पूवायिारहरु (Prioritized Minimum Enabling Conditions PEMEC ) 

(३) अिुमलत प्राप्त सामुदालयक लवद्याियिे दरबन्दी प्राप्त िगिे ितयमा र िीकृत प्राप्त सामुदालयक  लवद्याियिे 

आफूिाई प्राप्त सबै लिक्षक दरबन्दी लिक्षा िाखामा लफताय गरी लिक्षक िगायत लवद्यािय  व्यवस्थापिका समू्पणय 

पक्षहरु आफैिे गिे गरी लवद्याियिाई प्राप्त हुिे अिुदाि एकमुर लिि चाहेमा  तोलकएको ितय लभत्र लवद्यािय 

सञ्चािि गिे गरी एकमुर अिुदाि पाउि सलकिे व्यवस्था गिय सलकिेछ । 

(५) लवद्याियको पूवायिार लवकास गिे प्रयोजिका िालग गाउँरिगर काययपालिकािे ितय तोकी सावयजलिक िैलक्षक 

गुठी अन्तगयत सञ्चालित लवद्याियिाई समेत अिुदाि लदि सके्नछ । 
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८३.      सम्बम्भन्धि काममा खचय गिुय पिेाः लवद्याियिाई प्राप्त रकम जुि कामको िालग खचय गिय लिकासा 

भएको हो सोही काममा मात्र खचय गिुय पिेछ । खचय हुि िसकेको रकमको बारेमा लिक्षा िाखािाई जािकारी 

गराउिु पिेछ । 

८४. स्थािीय स्रोिबाट रकमको व्यवस्था गिुय पिे : (१) लवद्याियिे लवद्याियको भवि, फलियचर र अन्य 

काययको िालग स्थािीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्था गिुय पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम स्थािीय स्रोतबाट भवि लिमायणको िालग रकम िपु्ेन  भएमा गाउँ वा िगर 

काययपालिकािे जिसहयोगिाई प्रोत्साहि गिे गरी सामुदालयक लवद्याियिाई आवश्यक रकम अिुदाि लदि 

सके्नछ ।  

(३) संस्थागत लवद्याियिे उपलियम (१) बमोलजमको काययको िालग लवद्याथीबाट सहयोगको िाममा िुल्क उठाउि 

पाउिे छैि । 

पररचे्छद–१५ 

लवद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा िथा अन्य व्यवस्था 

८५. लवद्यािय संचािि संलचि कोषको सञ्चािि : (१) प्रते्यक लवद्याियमा लवद्याियको समू्पणय आम्दािीहरु 

जम्मा गिे गरी एक लवद्यािय संचािि कोष रहिेछ । 

(२) लवद्याियिे संचािि कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय बमोलजम खचय गिुय पिेछ ।  

(३) लवद्यािय संचािि कोषको सञ्चािि व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष वा सोही सलमलतिे तोकेको  व्यवस्थापि 

सलमलतको सदस्य र प्रिािाध्यापकको संयुक्त दस्तखतबाट हुिेछ ।  

(४) उपलियम (३) मा जुिसुकै कुरा िेस्वखएको भए तापलि माध्यलमक लवद्यािय संचािि कोषको सञ्चािि 

प्रिािाध्यापक र िेखासम्बन्धी काम गिे लिक्षक वा कमयचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गररिेछ ।    

(५) लवद्यािय संचािि कोषको लहसाब–लकताब िेखा राखे्न, बेरुजु फछय यौट गिे काम प्रिािाध्यापक र िेखा 

सम्बन्धी काम गिे कमयचारीको हुिेछ ।  

(६) लवद्याियको कायय सञ्चाििको िालग लवद्यािय संचािि कोषको रकम लिक्षा िाखािे तोलकलदएको िलजकैको 

कुिै बैंकमा खाता खोिी जम्मा गिुय पिेछ ।  

(७) लवद्याियको समू्पणय खचय लवद्यािय संचािि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररिेछ ।  

८६. बजेट ियार गिे : (१) लियम ८३ मा जेसुकै िेस्वखए पलि प्रिािाध्यापकिे प्रते्यक वषय को मसान्त लभत्र 

आगामी वषयको बजेट तयार गरी व्यवस्थापि सलमलतबाट िीकृत गराई त्यसको एक प्रलत लिक्षा िाखामा समयमा 

पठाउिु पिेछ ।  



45 
 

८७. लवद्याियको आय व्ययको िेखााः (१) लवद्याियको आय व्ययको िेखा अिुसूची—१५ बमोलजमको 

ढाँचामा राख्िु पिेछ ।  

 (२) लवद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, भरपाई िगायत आवश्यक कागजात राखे्न काम लवद्याियको िेखा 

सम्बन्धी काम गिे लिक्षक वा कमयचारीको हुिेछ ।  

 (३) उपलियम (२) बमोलजम कागज प्रमालणत गराई राखे्न, राख्न िगाउिे लजमे्मवारी प्रिािाध्यापकको हुिेछ ।  

(४) उपलियम (१) बमोलजमको आय व्ययको िेखा राख्दा लवद्याियको काम कारबाहीको वास्तलवक स्वस्थती  थाहा 

हुिे गरी मािसामािहरूको खररद लबक्री र लवद्याियको िगदी, लजन्सी, जायजेथा दालयत्व आलदको लवसृ्तत लववरण 

स्पर रूपिे खोिेको हुिु पिेछ ।  

(५) लवद्याियको िगदी, लजन्सी, जायजेथामा कुिै लकलसमको लहिालमिा, हािी–िोक्सािी वा िापरबाही हुि 

िपाउिे गरी सुरलक्षत राखे्न र सोको िगत राखे्न तथा राख्न िगाउिे दालयत्व प्रिािाध्यापकको हुिेछ ।  

(६) प्रिािाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गिय लजमे्मवारी तोलकएको लिक्षक वा कमयचारीिे लवद्याियको आय 

व्ययको प्रलतवेदि लिक्षा िाखािे तोकेको अवलि लभत्र मालसक वा तै्रमालसक रूपमा सो िाखामा पठाउिु पिेछ ।  

८८. िेखा परीक्षण गराउिेाः  (१) व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र प्रिािाध्यापकिे प्रते्यक वषय गाउँ÷िगर 

काययपालिकाबाट लियुक्त दतायवािा िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउिु पिेछ ।  

(२) िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रिािाध्यापकिे लवद्याियको आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे मागेको 

बखत जाँच्न लदिुपिेछ र लिजिे कैलफयत तिब गरेको कुराको यथाथय जवाफ समेत सरोकारवािािाई लदिु पिेछ  

(३) लवद्याियको आय व्ययको िेखा गाउँ र िगर काययपालिकाबाट खटाइएको कमयचारीिे जुिसुकै बखत 

जाँचबुझ गिय सके्नछ । यसरी जाँचबुझ गदाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरेको लववरण देखाउिु 

प्रिािाध्यापक,िेखाको लजमे्मवारी प्राप्त लिक्षक वा कमयचारीको कतयव्य हुिेछ ।  

(४) यस लियम बमोलजम िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गिे लसिलसिामा अन्य कुराका अलतररक्त 

लवद्याियको आम्दािी र खचयका बारेमा लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतका पदालिकारीहरुसँग छिफि गरी आफ्िो 

प्रलतवेदि तयार गिुय पिेछ ।  

(५) यस लियमाविी बमोलजम लवद्याियसँग िाथय रहेको व्यस्वक्तिे वा लवद्यािय व्यवस्थापिका अध्यक्ष, सदस्य तथा 

प्रिािाध्यापकको िलजकको िातेदारिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गिय पाउिे छैि ।  

 ८९.  प्रलिवेदि पेि गिुय पिे : िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपलछ देहायका कुराहरू 

खुिाई सो सम्बन्धी प्रलतवेदि तयार गरी व्यवस्थापि सलमलत र लिक्षा िाखामा एक–एक प्रलत पठाउिु पिेछिः–  

(क) सोलिएका र कैलफयत तिब भएका कुराको जवाफ यथािीघ्र भए िभएको,  

(ख) पेि भएको आय व्ययको लहसाब ररतपूवयक भए िभएको,  
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(ग) आय व्ययको से्रस्ता कािूि बमोलजम राखे िराखेको,  

(घ) लवद्याियको आय व्ययको िेखा यथाथय रूपमा देस्वखिे गरी वासिात दुरुस्त भए िभएको,  

(ङ) कुिै लिक्षक वा कमयचारीिे कािूि लवपरीत कामकाज वा बेलहसाब गरे िगरेको,  

(च) लवद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद भए िभएको,  

(छ) लवद्याियिाई जुि कामका िालग लिकासा भएको हो सोही प्रयोजिमा खचय िेखे ििेखेको, 

(ज) लवद्याियको सम्पलि दुरुपयोग गरे, िगरेको  

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

९०. लवद्याियको कामको सामालजक परीक्षण गिेाः सामुदालयक लवद्याियिे आफ्िो कामको सामालजक 

परीक्षण गियपिेछ । 

९१. बरबुझारथ गिे : (१) लवद्याियको िगदी, लजन्सी मािसामािको िगत, से्रस्ता राखे्न लजम्मा लिएको 

लिक्षक वा कमयचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट लवद्यािय छोडी जािे भएमा आफ्िो लजम्मा रहेको िगदी, लजन्सी 

मािसामािको बरबुझारथ सामान्यतया २१ लदिलभत्र लवद्याियमा गिुय पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम बरबुझारथ िगिे लिक्षक तथा कमयचारीिाई बरबुझारथ िगरेसम्म सरुवा भएको 

लवद्याियमा जाि रमािापत्र लदइिे छैि । साथै लिजिे कुिै रकम वा मािसमाि लहिालमिा गरेको रहेछ भिे  सो 

बापतको रकम लिजिे पाउिे जुिसुकै रकमबाट असूि उपर वा सोिभिाय गररिेछ । 

९२. लिक्षक तथा कमयचारीको तिब, भिा र अन्य सुलविा संिीय कािूि अिुसार हुिेछ । 

९३.  लिक्षक तथा कमयचारीका लिवृत्रीभरण, उपदाि, उपचार खचय र अन्य व्यवस्था संिीय कािूि अिुसार 

 हुिेछ । 

९४.  लिक्षक तथा कमयचारीका अवकास सम्बन्धी व्यवस्था संिीय कािूि अिुसार हुिेछ । 

९५.  लिक्षक तथा कमयचारीकासजाय सम्बन्धी व्यवस्था संिीय कािूििे तोकेको मापदण्ड अिुसार हुिेछ । 

९६.  लवद्याियको वलगयकरण संिीय कािूििे तोकेको मापदण्ड अिुसार  हुिेछ । 

९७.  लवद्यािय िुल्क सम्बन्धी व्यवस्था संिीय कािूििे बिाएको मापदण्ड अिुसार हुिेछ । तर लवद्याियको 

 िैलक्षक व्यवस्थापिको िालग अलभभावक र गाउँपालिकाको िीकृलतमा सहयोग लिि सके्नछ । 

 आवश्यकता हेरी  । 

पररचे्छद– १६ 

लवलवध 

९८.  लिक्षक िथा लिक्षा के्षत्रसम्वि जिििीको िालिमाः १) तालिम तथा प्रलिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था संघ 

र प्रदेििे व्यवस्था गरे अिुरुप हुिेछ । 
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तर यस लियमिे गाउँपालिकाका लिक्षकिाई िीकृत वालषयक काययक्रम वमोलजम तालिम लदि वािा पिे छैि । 

९९. अलिररि लक्रयाकिाप सम्बन्धी व्यवस्थााः १) लवद्याियहरुिे लिक्षा सलमलतिे लििायरण गरेको 

मापदण्ड वमोलजम अलतररक्त लक्रयाकिाप  संचािि गिुयपिेछ । 

२) गाउँ िगर काययपालिकािे वालषयक काययक्रममा समावेि गरी  अन्तर लवद्यािय प्रलतस्पिायत्मक  अलतररक्त 

लक्रयाकिाप सचािि गिुय पिेछ । 

३) अन्तर लवद्यािय प्रलतस्पिायत्मक  अलतररक्त लक्रयाकिाप संचािि सम्वस्वन्ध थप व्यवस्था काययपालिकािे 

लििायरण गरे वमोलजम हुिेछ । 

४) लवद्याियिे उपलियम (१ र २) बमोलजम अलतररक्त लक्रयाकिाप सञ्चािि गदाय देहाय बमोलजमका 

प्रलतयोलगतामा लवद्याथीहरूिाई भाग लिि िगाउिु पिेछ – 

(क)  लचत्रकिा, मूलतयकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता,  

(ख)  बाद्यबादि तथा संलगत प्रलतयोलगता, 

(ग)  िृत्य प्रलतयोलगता , 

(घ)  िाटक प्रलतयोलगता, 

(ङ)  वकृ्तत्व किा प्रलतयोलगता, 

(च)  हालजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 

(छ)  लहजे्ज प्रलतयोलगता, 

(ज)  खेिकुद प्रलतयोलगता, 

(झ)  सालहस्वत्यक गलतलवलि, कथा, कलवता र लिवन्ध प्रलतयोलगता, 

(ञ)  फूिबारी र कृलष सम्बस्वन्ध  प्रलतयोलगता,  

(ट)  सृजिात्मक तथा अने्वषणात्मक र लवज्ञािका प्रयोगात्मक प्रलतयोलगता 

(ट)  अन्य प्रलतयोलगता, 

(५) लवद्याियिे प्रते्यक िुक्रबारको दैलिक पठिपाठिको कायय समाप्त भएपलछ लवद्याथीिाई अलतररक्त 

लक्रयाकिापको काययक्रममा सहभागी गराउिु पिेछ । 

१००.  लवद्यािय लिक्षा सेवाको गठि, िह, शे्रणी लवभाजि र दरवन्दी सम्वन्धी व्यवस्था : (१) यस 

सम्वन्धमा संघ तथा प्रदेिको कािूि वा लियमसँग तादात्म्यता कायम हुिे गरी काययपालिकािे काययलवलिविाई 

गाउँ र िगर सभावाट िीकृत गराए वमोलजम हुिेछ । 

१०१.  लजमे्मवार रहिे : (१) प्रिािाध्यापक स्थालिय तह, अलभभावक एवं लवद्याथीप्रलत लजमे्मवार हुिेछ , यसका 

िालग उििे अलभभावक एवं लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गिेछि ।  

२) प्रचलित मापदण्डको पाििा एवं गुणस्तररय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापि सलमती र प्रिािाध्यापकिे 

लिक्षा सलमलतसँग काययसम्पादि करार गिुयपिेछ । 
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३) लिक्षक एवं कमयचारी  प्रिािाध्यापकप्रलत लजमे्मवार हुिेछि । लिजहसे्ल गुणस्तरीय लिक्षाका िालग गाउँ वा 

िगरकाययपालिका, लिक्षा सलमलत र लिक्षा अलिकृतिे प्रचलित कािूि बमोलजम लदएका लिदेिि पाििा गिुय पिेछ  

अपेलक्षत िैलक्षक उपिस्वधिका िालग लिक्षकहरुिे प्रिािाध्यापकसँग काययसम्पादि करार गिुयपिेछ । 

४)  लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गिय गाउँ/िगर काययपालिकािे प्रते्यक लवद्याियका िालग लिलित 

भौगोलिक के्षत्रिाई सेवा के्षत्रको रुपमा तोलकलदि सके्नछ । त्यस्तो भौगोलिक के्षत्र लभत्रका टुहुरा, अिपत्र परेका र 

बेसाहारा तथा अलतलवपन्नतामा परी लवद्यािय जाि िसकेका वा लवद्यािय छोडेका  बािवालिकािाई छात्रबृलि वा 

लविेष व्यवस्था गरी वा लिजका अलभभावक वा संरक्षकिाई सघाई वािवालिकािाई लवद्याियमा ल्याउिु 

गाउँ/िगरपालिका, लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र प्रिािाध्यापकको  लजमे्मवारी हुिेछ ।  

लवद्यालथयिाई अपेलक्षत िैलक्षक उपिस्वधि हालसि हुिे गरी लसकाउिे र लटकाउिे  दालयत्व प्रिािाध्यापक र 

लिक्षकह?को हुिेछ । 

५) कुिै अलभभावक वा संरक्षकिे लवद्यािय जािे उमेरका वािबालिकािाई लवद्यािय पठाउि अटेर गरेमा 

लिजिाई गाउँ/िगरपालिका बाट प्रदाि गररिे सेवा सुलविाहरुबाट बस्वित गिय सलकिेछ । 

१०२.  संरक्षकको भूलमकााः वडाअध्यक्षको आफ्िो वडा लभत्रका लवद्याियको गुणस्तरीय लिक्षाका िालग प्रमुख 

संरक्षकको रुपमा कायय गिुय गराउिुपिेछ । 

१०३.  स्थािीय िहका लिवा वयलचि पदालधकारीहरुिे पाििा गिुयपिे आचारसंलहिा : स्थािीय तहका 

लिवायलचत पदालिकारीहरुिे देहायबमोलजमको आचारसंलहता पाििा गिुयपिेछ : 

क) संस्थागत लबद्यािय वा लिजी अन्य कुिै प्रकारका िैलक्षक संघ संस्था सञ्चाििमा संि्न ता हुि िहुिे तर 

 प्रालज्ञक लक्रयाकिापमा भाग लिि बने्दज िरहिे, 

ख)  िमय, सम्प्रदाय, जिजालत, लिङ्ग, भाषा, वगय, के्षत्र वा सम्प्रदायको आिारमा घृणा वा दे्धष उत्पन्न हुिे कुिै 

 लक्रयाकिापमा भाग लिि बने्दज िरहिे, 

ग)  राजिीलतक पाटी वा अन्य कुिै दिगत समूहको िाथयमा लबद्याथी र िैलक्षक  संरचिाको प्रयोगिाई 

 लिषेलित  गिुयपिे , 

घ)  लवद्याियको समग्र िैलक्षक गुणस्तरको अलभवृस्वद्धमा ध्याि लदिुपिे । 

ङ)  जिप्रलतलिलि समाजकै रोि मोडेि हुिे हँुदा सावयजलिक ठाउँहरु तथा लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थामा 

 उपस्वस्थत रहँदा िकरात्मक सने्दि प्रवाह हुिे कुिैलक्रयाकिाप िगिय सजग रहिु पिे । 

१०४.  लिक्षक िथा कमयचारीिे पािि गिुय पिे आचार संलहिा : लिक्षक तथा कमयचारीिे देहाय बमोलजमको 

आचार संलहता पािि गिुय पिेछ :–  

(क)  आफुिाई खटाएको ठाउँमा गई तोलकएको काम गिुय पिे,   

(ख)  लििायररत समयमा लियलमत रुपिे लवद्याियमा आए गएको समय जिाई हालजर हुिु पिे र पलहिे लबदाको 

 अिुमलत िलिई लवद्याियमा अिुपस्वस्थत हुिु िहुिे,  
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(ग)  आफ्िो सेवा सम्बन्धी क’रामा मतिव साध्य गिे मिसायिे कसैमालथ पलि कुिै राजिैलतक वा 

 अवाञ्छिीय प्रभाव पािय वा प्रभाव पािे प्रयत्न गिय िहुिे,  

(घ)  िेपाि सरकार र िेपािी जिताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुिै लवदेिी रारि सँगको सम्बन्धमा खिि 

 पिय सके्न गरी आफ्िो वास्तलवक वा कािलिक िामबाट वा बेिामी कुिै िेख प्रकालित गिय वा पे्रसिाई 

 कुिै खबर लदि वा रेलडयो वा टेलिलभजि आलद जस्ता सुचिा माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गिय वा कुिै 

 सावयजलिक भाषण लदि वा वक्तव्य प्रकालित गिय िहुिे,  

(ङ)  लवद्याथीिाई योग्य िागररक बिाउिे उदे्दश्य लिई अध्ययि र अध्यापििाई आफ्िो मुख्य िक्ष्य सम्झिु 

 पिे,  

(च)  आज्ञाकाररता, अिुिासि, सद्भाविा, सहयोग, सदाचार, सहािुभूलत, िैयय र सच्चररत्रतािाई प्रोत्साहि लदिु 

 पिे,  

(छ)  कुिैभाषा, सम्प्रदाय तथा िमय लवरोिी भाविा लिक्षक तथा लवद्याथी वगयमा फैिाउि िहुिे,  

(ज)  सामुदालयक लवद्याियका लिक्षकिे व्यवस्थापि सलमलत र सम्बन्धीत स्थािीय तहको िीकृलत िलिई 

 आफू वहाि रहेको लवद्यािय बालहर काम गिय िहुिे,  

(झ)  लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा रालरि य भाविा जागृत गरी देिमा भाविात्मक एकता ल्याउि 

 काम गिुय पिे,  

(ञ)  िेपाि रारि को सावयभौमसिा र अखण्डतामा आँच आउिे गरी देिको िास्वन्त, सुरक्षा, वैदेलिक सम्बन्ध र 

 सावयजलिक मयायदा तथा अदाितको अवहेििा हुिे वा कुिैपलि कायायिय वा अलिकृतको कािूिद्वारा 

 लििायररत कतयव्य पूरा गियमा बािा लवरोि हुिे गरी प्रदियि, हड्ताि, थुिछेक तथा घेराउ गिय िहुिे । 

(ट)  लवद्याथीिाई िारीररक वा मािलसक यातिा लदि िहुिे, । 

(२) उपलियम (१) बमोलजमको आचार संलहताको पािि भए िभएको अलभिेख लिक्षकहरुको हकमा 

प्रिािाध्यापकिे र प्रिािाध्यापकको हकमा व्यवस्थापि सलमलतिे राख्िु पिेछ र आचार संलहता पािि िभएको 

भए त्यसको लववरण सम्बस्वन्धत स्थािीय तहमा पठाउिु पिेछ । 

१०५. लवद्याथीिे पािि गिुय पिे आचार संलहिा : लवद्याथीहरुिे देहाय बमोलजमको आचार संलहता पािि गिुय 

पिेछ :–  

(क)  लिक्षकको आज्ञापािि र आदर गिुय पिे,  

(ख)  लवद्याियमा वा बालहर जहाँसुकै अिुिासिमा रहिु पिे,  

(ग)  रालरि यता, भाषा र संसृ्कलतको उत्थािको लिलमि संिै प्रयत्निीि रहिु पिे,  

(घ)  लवद्याियिे आयोजिा गरेको काययक्रममा सलक्रय रुपमा भाग लििु पिे,  

(ङ)  सबैसँग लिर व्यवहार गिुय पिे,  

(च)  व्यवस्थापि सलमलतिे लििायरण गरेका अन्य आचार संलहता पाििा गिुय पिे , 
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अिुसूची–१ 

(लियम ३ सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्यािय खोल्िे अिुमलतको िालग लदइिे लिवेदि 

श्री लिक्षा अलिकृत जू्य, 

............. गाउँपालिका, 

.............................. । 

लवषय : लवद्यािय खोल्िे अिुमलि सम्बन्धमा । 

महोदय, 

 िैलक्षक सत्र ..................... देस्वख ...................... तहको लवद्यािय खोल्ि चाहेकोिे अिुमलतको िालग 

देहायका लववरणहरु खुिाई यो लिवेदि गरेको छु । 

(क) प्रस्तालवत लवद्याियको: 

 १. िामिः 

 २. ठेगािािः ................... गाउँपालिका . ............... वडा िं. .............. गाउँ वट्टोि 

  फोििः ................... फ्याक्स िं. .................................. 

 ३. लकलसमिः 

  (१) सामुदालयक   (२) संस्थागत    (अ) लिजी िैलक्षक गुठी     (आ) सावयजलिक िैलक्षक गुठी 

 ४. अिुमलत लिि चाहेको तह र सञ्चािि गिे कक्षािः 

 ५. भलवष्यमा सञ्चािि गिय चाहेको तह र कक्षािः 

(ख) प्रस्तालवत लवद्याियको िालग पूरा गररएको भौलतक पूवायिार: 

 १.  भविकोिः 

  (१) संख्यािः  (२) कच्ची वा पक्की वा अिय पक्की 

  (३) आफ्िै वा बहािमा वा सावयजलिक   

 २. कोठाको लववरणिः 

कोठाको संख्या िम्वाई चौडाई उचाई झ्याि ढोकाको अवस्था  प्रकाि विीको अवस्था प्रयोजि

 कैलफयत  ३. फलियचरको संख्यािः 

  (१) डेस्क  (२) बेञ्च   (३) टेबि   (४) दराज   (५) मेच  (६) 

अन्य  

 ४. खेिकूद मैदािको अवस्था र जग्गािः (रोपिी वा लवगाहामा) 

 ५. िौचाियको संख्या :    (१) छात्रिे प्रयोग गिे     (२) छात्रािे प्रयोग गिे  

 ६. खािेपािीको अवस्थािः 

 ७. पुस्तकाियको अवस्था तथा पुस्तकको संख्यािः  
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 ८. प्रयोगिािािः        सामग्रीिः  

 ९.  सवारी साििको लववरणिः 

 १०.  िैलक्षक सामग्रीको लववरणिः 

(ग) लवद्याथी संख्यािः (प्रस्तालवत) 

कक्षा             

संख्या             

(घ) लिक्षक संख्यािः (प्रस्तालवत) 

(ङ) आलथयक लववरणिः (प्रस्तालवत) 

 १. अचि सम्पलििः 

 २. चि सम्पलििः 

 ३. वालषयक आम्दािीिः 

 ४. आम्दािीको स्रोतिः 

मालथ िेस्वखएका लववरण हरु ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोलजम सहँुिा बुझाउँिा । 

 लिवेदकको– 

 सहीिः 

 िामिः 

 ठेगािािः 

 लमलतिः 

संि्न  गिुय पिे कागजातहरु : 

(१)  गुठी अन्तगयत लवद्यािय सञ्चािि गिे भए िैलक्षक गुठीको लविािको प्रलतलिलप । 

(२) जग्गा वा भवि भाडामा लििे भए कम्तीमा पाँच वषयसम्मको िालग घर वा जग्गाििीिे बहािमा लदिे 

सम्बन्धमा भएको कबुलियतिामा सम्बन्धी पत्र । 

(३) प्रस्तालवत लवद्याियको के्षत्रको िैलक्षक िक्सा । 

(४) सम्बस्वन्धत वडासलमलतको लसफाररस । 
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अिुसूची–२ 

(लियम ४ सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्यािय खोल्िको िालग चालहिे पूवायिारहरु 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया िौ लफट उचाईको र घाम तथा पािीबाट बचाउ हुिे लकलसमको हुिु पिे, 

(ख) कक्षागत के्षत्रफि आिारभूत लवद्याियको हकमा प्रलत लवद्याथी १.०० वगय मीटर तथा माध्यलमक 

लवद्याियको  हकमा १.२० वगय मीटर भन्दा कम हुि िहुिे,  

(ग) अध्यापि गराइिे कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै िस्थ हुिु पिे,  

(घ) कक्षा कोठामा लवद्याथी संख्याको आिारमा फलियचरको व्यवस्था हुिु पिे,  

(ङ) यथेर िस्थकर खािेपािीको प्रवन्ध गिुयपिे,  

(च) प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र बाहेक अन्य लवद्याियमा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको  

व्यवस्था  हुिुपिे र प्रते्यक थप ५० जिा लवद्याथीको िालग एक कम्पाटयमेन्ट थप हुिुपिे,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लिक्षक लिद्ेय लिका सलहतको १ लवद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रलतका दरिे पुस्तक 

 उपिि भएको पुस्तकािय हुिु पिे,  

(ज)  लिक्षण लक्रयाकिापको िालग आवश्यकीय िैलक्षक सामग्रीहरू जसै्त( सेतोपाटी,कािोपाटी, िक्सा, ग्लोब, 

 गलणतीय सामग्री आलद हुिु पिे,  

(झ) समू्पणय लवद्याथीहरू एकैसाथ उलभि सके्न मैदाि हुिु पिे,  

(ञ) प्रारस्वम्भक वाि लिक्षा केन्द्रमा घर बालहरका लक्रयाकिापहरू सञ्चािि गिय पु्ेन  र अन्य लवद्याियका 

िालग  भलिबि खेल्ि लमल्िेसम्मको खेि मैदािको व्यवस्था र खेि सामग्रीको व्यवस्था हुिु पिे,  

(ट) पाठ्यक्रम अिुसारको लवज्ञाि सामग्रीको व्यवस्था हुिु पिे,  

(ठ) सामुदालयक लवद्याियमा प्रते्यक कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोलजम र संस्थागत लवद्याियमा सामान्यता 

 प्रलतकक्षा कम्तीमा बाईस जिा देस्वख बढीमा चौवािीस जिा सम्म र औसतमा तेिीस जिा लवद्याथी हुिु 

पिेछ  

(ड) सामुदालयक लवद्याियमा कम्तीमा देहाय बमोलजमको लिक्षकको व्यवस्था हुिु पिेिः–   

 माध्यलमक तहको ०–१० कक्षाका िालग        – १४ जिा  

 माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िालग        – १६ जिा  

 आिारभूत तहको ०–८ कक्षाका िालग          – ९ जिा  

 आिारभूत तहको ०–५ कक्षाको िालग       – ४ जिा  

 प्रारस्वम्भक बािलबकास केन्द्रको िालग        – २ जिा  

 तर संस्थागत लवद्याियमा कक्षा लिक्षक अिुपात नू्यितम १:१.४ हुिु पिेछ ।  

(ढ) लवद्याियको स्थायी आय स्रोत हुिु पिे,  

(ण) लवद्याियमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुिु पिे,  

(त) आवासीय लवद्याियको िालग आवास भवि हुिु पिे,  
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(थ) लवद्याियको हाता पखायि वा बारिे घेररएको हुिु पिे,  

(द) भाडाको भविमा लवद्याियको सञ्चािि गिे भए कम्तीमा पाँच वषय घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको 

हुिु पिे । 

(ि) लवद्याियमा वािमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुिुपिे । 

 

अिुसूची–३ 

(लियम ५ को उपलियम (१) र (३) सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्यािय सञ्चािि गिय लदइिे अिुमलि 

 

श्री..............................  

................................।   

 

लवद्यािय खोल्िे सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लिवेदि उपर कारबाही हँुदा लिक्षा लियमाविी, ..... को 

लियम ४ बमोलजमको पूवायिार पूरा गरेको देस्वखएकोिे िैलक्षक सत्र ................... देस्वख  आिारभूतरमाध्यलमक 

तहको .............कक्षासम्मको लवद्यािय सञ्चािि गिय यो अिुमलत लदइएकोछ ।   

 

कायायियको छाप           

अिुमलत प्रदाि गिे अलिकारीको,–  

सही :       लमलत : 

िाम : 

पद : 

अिुसूची –४ 

(लियम ७ को उपलियम (१) सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्याियको स्वीकृलिको िालग लदइिे लिवेदि 

श्री..............................  

................................ । 

लवषयिः लवद्याियको िीकृलत सम्बन्धमा । 

 

स्थािीय  लिक्षा सलमलतको लमलत .................. को लिणययािुसार अिुमलत पाई खोलिएको यस लवद्याियको िीकृलत 

पाउि लिम्न लववरणहरू खुिाई यो लिवेदि गरेको छु ।   

(क) लवद्याियको : 

१. िाम : .......... 
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२. ठेगािा : .......... गाँउपालिका .......... वडा िं. .....  गाउँरटोि ........... फोि िं. ........ .... फ्याक्स िं. ...........  

३. अिुमलत प्राप्त गरेको तह र लमलत : 

   आिारभूत तह   लमलतिः...............  

   माध्यलमक तह    लमलत :...........  

(ख) लवद्याियको भौलतक अवस्था : 

१. भविको : 

 (१) संख्या  :          (२) कच्ची र पक्की र अियपक्की  

 (३) आफ्िै र बहािमा र सावयजलिक  

२. कोठाको लववरण : 

३. फलियचरको संख्यािः 

(१)डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबुि      (४) दराज      (५) मेच    (६) अन्य  

४. खेिकुद मैदािको अवस्था र जग्गा (रोपिी वा लवगाहामा)  

५. िौचाियको संख्या : मलहिा÷पुरुष  

६. खािेपािीको अवस्था : 

७. पुस्तकाियको अवस्था : 

८. प्रयोगिािाको अवस्थािः 

९.सवारी साििको लववरण : 

१०. िैलक्षक सामाग्रीको लववरण : 

(ग) लवद्याथी संख्यािः (कक्षागत रूपमा)  

(घ) लिक्षकको संख्या : 

(ङ) आलथयक स्वस्थलतिः 

१. अचि सम्पलि  

२. चि सम्पलि  

३. वालषयक आम्दािी  

४. आम्दािीको स्रोत  

मालथ िेस्वखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कािूि बमोलजम सहँुिा बुझाउँिा ।    

लिवेदकको–  

लवद्याियको छाप     

सहीिः                   

िाम :  

ठेगािा : 

लमलत : 
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अिुसूची–५ 

(लियम ७ को उपलियम (३) र (४) सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्याियको स्वीकृलि सम्बन्धमा 

 

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

................................।   

 

 त्यस लवद्याियबाट लमलत.................................मा लवद्यािय िीकृत गिे सम्बन्धमा लदएको लिवेदि उपर कारबाही 

हँुदा लिक्षा लियमाविी, ......... को लियम ६ बमोलजमका ितयहरू पािि गरेको देस्वखएकोिे कक्षा.........देस्वख 

कक्षा.........सम्म लिक्षा प्रदाि गिय िीकृलत प्रदाि गररएको छ । 

 

 

कायायियको छाप      

िीकृलत प्रदाि गिे अलिकारीको,–  

सही : 

िामिः 

पदिः 

लमलतिः 

अिुसूची–६ 

(लियम ९ को उपलियम (२) सँग सम्बस्वन्धत) 

मुिाफा िलििे गरी लवद्यािय सञ्चािि गिय पूरा गिुय पिे पूवायिार 

 

१.        प्रलत कक्षा नू्यितम ११ जिा लवद्याथी हुिु पिे 

२. लवद्याथीिाई आवश्यक पिे कक्षा कोठा, फलियचर, लपउिे पािी, खेि मैदाि तथा पुस्तकाियको पयायप्त 

 व्यवस्था भएको हुिु पिे, 

३. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्था भएको हुिु पिे, 

४. पाठ्यक्रम लवकास केन्द्रिे लििायरण गरे बमोलजमका लसकाई उपिस्विहरु पूरा हुिे गरी लवद्यािय लिक्षण 

 लसकाई काययक्रमको तजुयमा गररएको हुिु पिे, 

५. मन्त्राियिे तोके बमोलजम अन्य पूवायिार पूरा भएको हुिु पिे ।  
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अिुसूची–७ 

(लियम १० को उपलियम (१) सँग सम्बस्वन्धत) 

कम्पिी अन्तगयि सञ्चालिि लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी अन्रविगि सञ्चािि गिय लदइिे लिवेदि 

 

श्री  प्रमुख जू्य 

गाउँकाययपालिका को कायायिय, 

प्रदेि िं.    िेपाि । 

लवषयाः िैलक्षक गुठी अन्तगयि लवद्यािय सञ्चािि गिय पाउँ । 

महोदय,  

 मैिे र हामीिे लिम्न लवद्यािय कम्पिी अन्तगयत सञ्चािि गरेकोमा सो लवद्यािय िैलक्षक गुठी अन्तगयत 

सञ्चािि गिय चाहेकोिे देहायका लववरणहरु खुिाई यो लिवेदि गरेको छु÷छौ । 

 

१.लवद्याियको : 

(क) िाम : 

(ख) ठेगािा.................. गाँउपालिका वडा िं ...................... 

२.  लवद्यािय सञ्चािि भएको लमलत : 

३.  लिजी वा सावयजलिक कुि िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यािय सञ्चािि गिय चाहेको हो ? सो व्यहोरा : 

४.  अन्य आवश्यक कुराहरु : 

मालथ िेस्वखएका लववरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कािुि बमोलजम सहँुिा बुझाँउिा । 

लिवेदककोिः 

सही :     िाम : 

ठेगािा :                लमलत : 

 

लिवेदि साथ संि्न  गिुय पिे कागजातहरु : 

(१) िैलक्षक गुठीको रुपमा लवद्यािय सञ्चािि गिय आपलि िभएको कम्पिी रलजरारको कायायियको पत्र । 

(२) कम्पिीका सञ्चािक तथा व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय । 

(३) कम्पिीको प्रवन्धपत्र तथा लियमाविीको प्रलतलिलप । 

(४) प्रस्तालवत िैलक्षक गुठीको लविाि । 

(५) लिवेदकको िागररकताको प्रलतलिलप । 
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अिुसूची–८ 

(लियम १० को उपलियम (४) सँग सम्बस्वन्धत) 

कम्पिी अन्रविगि लवद्याियिाई सञ्चालिि िैलक्षक गुठी अन्रविगि सञ्चािि गिय लदइिे स्वीकृलि 

 

श्री .....................लवद्यािय 

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

 

लवषयाः िैलक्षक गुठी अन्तगयि लवद्यािय सञ्चािि गिे स्वीकृलि लदइएको सम्बन्धमा । 

 

त्यस लवद्याियिे लमलत...................... मा िैलक्षक गुठी ( सावयजलिक र लिजी ) अन्तगयत सञ्चािि गिे िीकृलतको 

िालग  लदएको लिवेदि उपर कारवाही हँुदा यस कायायियरमन्त्राियको लमलत ................... को लिणययािुसार त्यस 

लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी ( सावयजलिक र लिजी ) को रुपमा सञ्चािि गिय िीकृलत प्रदाि गररएको छ ।  

 

कायायियको छाप :     िीकृलत प्रदाि गिे अलिकारीको,–  

सही : 

िाम : 

पद : 

कायायिय : 

लमलत : 

  

अिुसूची– ९ 

(लियम ३८ को उपलियम (१) सँग सम्बस्वन्धत) 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा वा िसयरी केन्द्र सञ्चाििका िालग लदइिे लिवेदि 

 

श्री.....................गाँउकाययपालिका वडा िं........ को कायायिय 

 

लवषयाः प्रारम्भिक वाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिय अिुमलि पाऊँ । 

 

 िैलक्षक सत्र.................देस्वख प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिय अिुमलत पाउि अलभभावक तथा 

समुदाय र लवद्यािय व्यवस्थापि सलमलतको लमलत....................को लिणययािुसार देहायका लववरण र कागजात संि्न  

गरी यो लिवेदि पेि गरेको छौ ं।  

(क) प्रस्तालवत प्रारस्वम्भक वाि लिक्षा केन्द्रको,– 
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 (१) िाम : 

 (२) ठेगािा : गाँउपालिका .................... वडा िं.  .........................     गाउँ 

वा  टोि.....................   फोि िं..........  

 (३) सेवा पुर्य याइिे बािबालिकाको संख्या : 

(ख) सञ्चाििका िालग लजमे्मवारी लििे वा आबद्धता लदिे लवद्याियको,– 

 (१) िामिः–    (२) ठेगािािः–    (३) फोि िंिः  

(ग) प्रस्तालवत प्रारस्वम्भक वाि लिक्षा केन्द्रको भौलतक पूवायिारहरू : 

 (१) भवििः (अ) कोठा    (आ)  कच्ची वा पक्की  

    (इ) के िे बिेको   (ई) भाडा र आफ्िै र सावयजलिक  

 (२) फलियचरको लववरणिः  (अ) मेच  :  (आ) टेवुि :  (इ) वेञ्चरडेस्क : 

  (३) खेिकुद मैदाि र त्यसको के्षत्रफििः(अ) आफ्िै   (आ) भाडामा वा सावयजलिक     

(इ) अन्य  

 (४) िौचाियको अवस्थािः  (अ) संख्या   (आ) कच्चीरपक्की  

     (इ) पािीको व्यवस्था भए िभएको  

 (५) खािेपािीको अवस्थािः  (अ) बोकेर ल्याउिे  (आ) िाराबाट प्राप्त    (इ) 

पयायप्त/अपयायप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको िाम र संख्या : (अ)     (आ)     (इ)   

 (७) आलथयक लववरणिः(अ) अचि सम्पलि  (आ) चि सम्पलि   (इ) अन्य  

 (८) आम्दािीको स्रोतको व्यवस्था कसरी लमिाइछछिः  

 (९) अन्य कुिै लववरण भए उले्लख गिेिः 

मालथ िेस्वखएको लववरण ठीक छ ,झुट्टा ठहरे कािूि बमोलजम सहँुिारबुझाउँिा ।  

लिवेदकको,– 

संस्थाको छाप  सहीिः                  िामिः–                            ठेगािा :                                          लमलतिः– 

संि्न  कागजात  :(१) भवि खेि मैदाि सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र लववरण ।  

 (२) संस्थाबाट सञ्चािि गिे भएमा संस्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लियमािुसारको िवीकरण र 

 िेखापरीक्षण प्रलतवेदि । 

 (३)  आपसी सहयोग समूहबाट लिवेदि गररएको भए त्यस्तो समूहको वैठकको लिणयय ।  

 (४)  कुिै लवद्याियसँग आवद्ध गरी सञ्चािि गिय खोलजएको भए सो लवद्याियको लसफाररस । 
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अिुसूची–१० 

(लियम ३८ को उपलियम (२) सँग सम्बस्वन्धत) 

प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिय लदइिे अिुमलि 

 

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

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

श्री..............................  

...............................।   

लवषयाः  प्रारम्भिक बाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिय लदइएको अिुमलि 

 तपाईँिे त्यस लवद्यािय र संस्थािे प्रारस्वम्भक वाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिे सम्बन्धमा यस .............. गाउँ 

काययपालिकारिगर काययपालिकाको कायायियमा लदिु भएको लिवेदि उपर कारबाही हँुदा लिक्षा लियमाविी, 

........ समेतको पूवायिार पूरा गरेको र यस गाउँ काययपालिकाको िक्साङ्किमा परेकोिे िैलक्षकसत्र..................देस्वख 

प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा केन्द्र सञ्चािि गिय अिुमलत प्रदाि गररएकोछ ।  

         

        अिुमलत प्रदाि गिे अलिकारीको,–  

कायायियको छाप       सहीिः 

        िाम : 

        पदिः 

        लमलतिः 

 

 

अिुसूची–११ 

(लियम ५० को उपलियम (३) सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्यािय लवकास प्रस्तावको िमुिा 

 

१. लवद्याियिको वतयमाि िैलक्षक र आलथयक अवस्थािः  

२. लवद्याियिे हालसि गिुय पिे अपेलक्षत उपिस्वि : 

३. वतयमाि अवस्था र अपेलक्षत उपििीका सूचकगत अन्तर : 

४. अपेलक्षत उपिस्वि हालसि गिे स्रोत पलहचाि सलहतको कायययोजिा : 

५. कायय योजिाका मूल्याङ्किका सूचकहरु : 
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अिुसूची –१२ 

(लियम ५६ उपलियम (२) सँग सम्बस्वन्धत) 

लवद्याियमा रहिे लिक्षक दरवन्दी 

 

लवद्याियमा कम्तीमा देहाय बमोलजम लिक्षक दरबन्दी रहिेछि् :  

(क) प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा वा ियसयरी देस्वख पाँच कक्षा सञ्चािि भएको लवद्याियमा पचास जिासम्म लवद्याथी 

भएमा कम्तीमा तीि जिा र सोभन्दा बढी लबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जिा लिक्षक । 

(ख)   आिारभूत तहको लवद्याियमा : प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा वा िसयरीदेस्वख आठ कक्षा सञ्चािि भएको 

लवद्याियमा देहाय बमोलजमका कम्तीमा िौ जिा लिक्षक :  

(१) अंगे्रजी मूि लवषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(२) लवज्ञाि वा गलणत मूि लवषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(३) िेपािी वा संसृ्कत मूि लवषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सरह उिीणय गरेको चार जिा  

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

(ग) माध्यलमक लवद्याियमािः 

१. िौ ंकक्षा देस्वख दि कक्षासम्म सञ्चािि भएको लवद्याियमा माध्यलमक तहको पाँच जिा लिक्षकिः– 

(१) अंगे्रजी मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(२) गलणत वा लवज्ञाि मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(३) िेपािी मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा   

(५) अन्य ऐस्वच्छक लवषयको िालग सम्बस्वन्धत लवषयमा स्नातक वा सो सरह उिीणय गरेको एक जिा । 

२. िौ ंकक्षा देस्वख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािि भएको लवद्याियमा देहाय बमोलजमका कम्तीमा िौ जिा लिक्षक :  

(१) अंगे्रजी मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(२) गलणत मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(३) िेपािी मूि लवषय लिई स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(४) सामालजक लवषय अध्यापि गियको िालग स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा   

(५) अन्य ऐस्वच्छक लवषयको िालग सम्बस्वन्धत लवषयमा स्नातकोिर वा सो सरह उिीणय गरेको दुईजिा  

(६) लवज्ञाि मूि लवषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको एकजिा  

(७) अन्य लवषयमा स्नातक तह वा सो सरह उिीणय गरेको दुईजिा  । 

३. प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा देस्वख दि कक्षासम्म सञ्चािि भएको लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  

उपखण्ड (१) बमोलजमको दरबन्दी रहिेछ ।  
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४. प्रारस्वम्भक बाि लिक्षा देस्वख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािि भएको लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसंख्या 

(२) बमोलजमको दरबन्दी रहिेछ । 

द्ररव्यिः(१) खण्ड (ख) को क्रमसंख्या (१) देस्वख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुस्वक्त िभएसम्म 

एउटै लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लियुस्वक्त गररिे छैि ।  

(२)  खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसंख्या (१) देस्वख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुस्वक्त 

िभएसम्म एउटै लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लियुस्वक्त गररिे छैि ।  

(३)  खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसंख्या (१) देस्वख (७) सम्मका कम्तीमा एक एक जिा लिक्षक लियुस्वक्त 

िभएसम्म एउटै लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लियुस्वक्त गररिे छैि । 

(४)  लिक्षक लियुस्वक्तको िालग आवश्यक पिे तािीम प्रचलित कािूि बमोलजम हुिेछ ।  

(५)  हाि लवद्याियमा उपरोक्तािुसारका लवषयका योग्यता भन्दा कम योग्यता भएका स्थायी लिक्षक रहेछि् 

भिे त्यस्ता लिक्षक पदबाट िहटेसम्म सालवक बमोलजमकै योग्यता भएका लिक्षकवाट अध्यापि हुिे ।  

(६)  उस्वल्लस्वखत दरवन्दी लभत्र प्रिािाध्यापकको पद समेत समावेि रहिेछ । 

 

 

अिुसूची–१३ 

(लियम ५७ को उपलियम (११) सँग सम्बस्वन्धत) 

रमािा पत्र 

पत्रसंख्यािः         लमलत : 

 

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस लवद्याियमा सरुवा हुिु भएका श्री ..........................................िाई लिजको लववरण सलहतको रमािापत्र लदई 

त्यस लवद्याियमा हालजर हुि पठाइएको व्यहोरा अिुरोि गदयछु । 

१. लिक्षक वा कमयचारीको िाम, थर :  

२. संकेत िम्बर : 

३. सालवक : 

(क) तह :    (ख) शे्रणी :     (ग) पद : 

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

४. सरुवा भएको  (क) लिणायय लमलत :   (ख) सरुवा गिे कायायिय :      (ग) तह :  

    (घ) शे्रणी :         (ङ) पद :      (च) लवषय         (छ) लवद्यािय : 

 ५. बरबुझारथ सम्वन्धी लववरणिः  

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

७. रमािापत्रको लमलत सम्म खचय भएका लबदा :  

  (क) भैपरी आउिे र पवय लबदा     .................. लदि । 

  (ख) लबरामी लबदा       .................. लदि । 

  (ग) प्रसुती लबदा लबदा      .................. लदि । 

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

  (ङ) अध्ययि लबदा      .................. लदि । 

  (च) असािाराण लबदा      .................. लदि । 

  (छ) वेतिवी लबदा                 .................. लदि । 

८. रमािापत्रको लमलतसम्म संलचत लबरामी लबदा :     .................. लदि । 

९. लवद्याियमा रुजु हालजर भएको लदि :  

१०. खाइपाई आएको मालसक (क) तिब :  (ख) वृस्वद्ध रु तिब :   

११. तिब भुक्तािी लिएको अस्वन्तम लमलत : 

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम : 

१३ भुक्तािी लिएको उपचार खचयको रकम :                   लमलत : 

१४. तिववृस्वद्ध हुि सुरु भएको सुरु लमलत :  

१५. िागररक िगािी कोषकट्टी रकम :  

१६. आयकर कट्टी रकम : 

१७. (क) सावलिक जीवि बीमा कोषमा जम्मा भएको साि........मलहिा...... .गते....  

(ख) सावलिक जीवि बीमावापत वालषयक लप्रलमयम लतरेके साि.....मलहिा... गते .... 

१८. चाडपवय खचय लििे चाडको िाम र सो चाड पर्य िे लतलथ र सम्भालवत मलहिा : 

१९. लििुस्याहार भिा लिएको लववरण : 

 

बोधाथय :  

श्री लवद्यािय लिक्षक लकताबखािा । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... लवद्यािय । 

श्री .....................(सम्बस्वन्धत लिक्षक वा कमयचारी) सरुवा भएको कायायियमा हालजर हुि जािु हुि । 
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अिुसूची–१४ 

(लियम ५८ को उपलियम (१) सँग सम्बस्वन्धत) 

सरुवा हुि लदइिे लिवेदि 

श्री लिक्षा अलिकृत  

.............गाउँपालिका । 

लवषयाः सरुवा सम्बन्धमा । 

 

 मिाई लिम्न लवद्याियमा सरुवा गररलदिु हुि लिम्न लववरणहरु खुिाई लिवेदि गरेको छु । 

लिक्षकको िाम, थरिः  

स्थायी ठेगािािः  

तह र शे्रणीिः  

हािको लवद्याियको िाम र ठेगािािः  

सरुवा भई जाि चाहेको लवद्याियको िाम र ठेगािािः  

योग्यता र तािीमिः  

स्थायी लियुस्वक्त लमलतिः  

हािको लजल्लामा काम गरेको अवलििः  

सरुवा माग गिुय पिे कारणिः  

 लिवेदकको– 

 सहीिः  

 िामिः  

 काययरत लवद्याियिः 

 लमलतिः 

(१) सरुवा भई जािे लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलतको सहमलत 

(क) यस लवद्याियका लिक्षक श्री ...................................... िाई व्यवस्थापि सलमलतको लमलत .......................... 

को लिणयय अिुसार यस लवद्याियबाट सरुवा भई जाि सहमलत लदइएको छ । 

लवद्याियको छाप    व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

     सही : 

     िाम : 

     लवद्यािय : 

     लमलत : 

(ख)................गाँउपालिका .... ...... अन्तगयतको ............ लवद्याियका लिक्षक श्री ...................................... िाई सो 

लवद्याियबाट सरुवा भई जाि सहमलत लदईएको छ । 
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कायायियको छाप    काययकारी अलिकृत 

     सही : 

     िाम : 

     लमलत : 

 (२ )   सरुवा भई आउिे लवद्याियको व्यवस्थापि सलमलत तथा लिक्षा िाखाको सहमलत   

(क)  ............................... लवद्याियका लिक्षक श्री ................................... िाई व्यवस्थापि सलमलतको लमलत 

....................... को लिणयय अिुसार यस लवद्याियमा सरुवा भई आउि सहमलत लदइएको छ । 

लवद्याियको छाप    व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

     सही : 

     िाम : 

     लमलत :   

           लवद्यािय : 

(ख) ............................... लवद्याियका लिक्षक श्री ................................... िाई यस गाउँपालिकाको ............... 

लवद्याियमा  सरुवा भई आउि सहमलत लदइएको छ । 

     लिक्षा अलिकारीको– 

     सही : 

     िाम : 

कायायियको छाप    लमलत : 

 

 

अिुसूची–१५ 

लियम ८६ को उपलियम (१) सँग सम्बस्वन्धत 

लवद्याियको आय व्ययको खािा राखे्न ढाँचा 

 

लवद्याियिे आफ्िो आयव्ययको खाता देहाय बमोलजम राख्िुपिेिः– 

 

खाताको िाम     तोलकएको फाराम िं. 

१) लवद्याियको बजेट खाता    फा. िं. १ 

२)   आम्दािीको लहसाब खाता    फा. िं. २ 

३) खचयको लहसाब खाता                      फा. िं. ३ 

४) िगदी खाता     फा. िं. ४ 

५) बैंक खाता                फा. िं. ५ 
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६) पेश्की खाता     फा. िं. ६ 

७) लजन्सी खाता     फा. िं. ७ 

८) मालसक आम्दािी खचयको  लववरण खाता  फा. िं. ८ 

९) िुल्कदताय लकताब  खाता    फा. िं. ९ 

१०) वासिात खाता     फा. िं. १० 

 

 

फा.िं. १ 

लवद्याियको बजेट खािा 

लवद्याियको िाम : 

ठेगािा :  

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

 

व्यय आय  

िीषयक िं. िीषयकको िाम:  गत िैलक्षक सत्रको व्यय:  यस िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत 

व्यय:  िीकृत रकम िीषयकको िं.: िीषयकको िाम:  गत िैलक्षक सत्रको आय:  

         यस िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत आय:  िीकृत रकम:    कैलफयत 

() (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 

           

प्रिािाध्यापकको सही  व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षको सही– 

द्ररव्य : 

(१) लिक्षकको लसिलसिेवार िम्बर िेखे्न 

(२) लिक्षक तिब, मसिन्द, फलियचर जस्ता खचयतफय  भएको िीषयकको िाम िेखे्न 

(३) िं. २ का िीषयकह?मा गत वषय भएको खुद खचय उले्लख गिे 

(४) चािु िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत खचय रकम िेखे्न 

(५) चािु िैलक्षक सत्रको िालग व्यवस्थापि सलमलतिे िीकृत गरेको रकमसम्म उले्लख गिे 

(६) आयतफय को िीषयकको लसिलसिेवार िम्बर िेखे्न 

(७) सरकारी अिुदाि, लवद्याथी िुल्क (लिजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषयकको िाम उले्लख गिे 

(८) गत िैलक्षक सत्रको खुद आम्दािी िीषयक अिुसारउले्लख गिे 

(९) यस िैलक्षक सत्रको आम्दािीको प्रस्तालवत रकम उले्लख गिे 

(१०) िीकृत रकम उले्लख गिे (सरकारी अिुदािको रकम िीकृत तिब से्कि अिुसारहुिु पिेछ  

(११) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे 
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फा. िं. २ 

आम्दािीको लहसाब खािा 

लवद्याियको िामिः 

ठेगािा  

 

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

 

लमलत 

(१) लववरण 

(२) रलसद िं. 

(३) िीषयक 

(४) जम्मा रु. 

(५) बैंक दास्वखिा 

(६) कैलफयत 

(७)     सरकारी अिुदाि पढाइ िुल्क      

          

यस मलहिाको जम्मा        

द्ररव्यिः 

(१) आम्दािी भएको लमलत उले्लख गिे 

(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त भएको उले्लख गिे 

(३) रलसद िं. उले्लख गिे 

(४) क’ि िीषयक बापत प्राप्त भएको हो सोही महिमा िेखे्न र आवश्यकता अिुसारमहि बढाउिे 

(५) प्राप्त भएको जम्मा रु. उले्लख गिे 

(६ प्राप्त रकममधे्य बैंक दास्वखिा भएको रकम उले्लख गिे 

(७) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे . 
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फा. िं. ३ 

खचयको लहसाब खािा 

लवद्याियको िाम : 

ठेगािा :                    वषय :            मलहिा : 

 

लमलत 

 लववरण 

 भौचर िं. तिब भिा 

 अन्य िीषयक जम्मा कैलफयत 

 

 िीकृत दरबन्दी कमयचारी दरबन्दी बालहरको लिक्षक    

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)     

यस मलहिाको जम्मा       

द्ररव्य : 

(१) कारोबारको लमलत उले्लख गिे 

(२) खचयको लववरण उले्लख गिे 

(३) भौचर िं. उले्लख गिे 

(४) लज. लि. का. बाट अिुदाि रकम प्राप्त हुिे िीकृत दरबन्दीलभत्रका लिक्षकहरुको तिब भिा खचय रकम 

उले्लख गिे  

(५) लवद्याियमा काययरत कमयचारीहरुको तिब भिा खचय रकम उले्लख गिे 

(६) अिुदाि रकम प्राप्त िहुिे दरबन्दी बालहरको लिक्षकहरुको तिब भिा खचय रकम उले्लख गिे 

(७) यसमा आवश्यकता अिुसारमसिन्द, फलियचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. जस्ता महिहरु खडा गरी रकम 

उले्लख गिे 

(८) महि ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उले्लख गिे  

(९) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे .  
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फा. िं. ४, ५ र ६ 

िगदी / बैंक / पेश्की खािा 

लवद्याियको िामिः 

ठेगािा :                             वषय :          मलहिा : 

लमलत लववरण भौचर िं. डेलबट के्रलडट डेलबट/के्रलडट बाँकी कैलफयत 

(१) (२)   (३)        (४)   (५)      (६)        (७)   (८) 

द्ररव्य : 

(क) िगदी खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) लमलत उले्लख गिे 

 (२) छोटकरीमा आम्दािी खचयको लववरण उले्लख गिे 

 (३) भौचर िं. उले्लख गिे  

 (४) िगद प्राप्त भएमा उले्लख गिे  

 (५) िगद रकम बैंक दास्वखिा वा खचय भएमा उले्लख गिे  

 (६) महि ७ को बाँकी रकम डेलबट वा के्रलडट बाँकी के हो ? डेलबट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी 

भए के्र. उले्लख गिे  

 (७) बाँकी रकम उले्लख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे . 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) लमलत उले्लख गिे  

 (२) आम्दािी खचयको छोटो लववरण र चेक िं. वा बैंक दास्वखिा भौचर िम्बर उले्लख गिे  

 (३) भौचर िम्बर उले्लख गिे  

 (४) बैंक दास्वखिा भएको रकम उले्लख गिे  

 (५) बैंकबाट खचय भएको रकम उले्लख गिे  

 (६) बैंकमा डेलवट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी भए के्र. िेखे्न  

 (७) बाँकी रकम उले्लख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे .  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गदाय : 

 (१) लमलत उले्लख गिे 

 (२) पेश्की लिइएको वा फछ्र्यौट भएको काम उले्लख गिे  

 (३) भौचर िम्बर उले्लख गिे  

 (४) पेश्की लदएको रकम उले्लख गिे  

 (५) पेश्की फछ्र्यौट भएको रकम उले्लख गिे  
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 (६) बाँकी पेश्की डेलवट बाँकी भए डे. र के्रलडट भए के्र. उले्लख गिे 

 (७) पेश्की बाँकी रकम उले्लख गिे  

 (८) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे . 

 

 

फा. िं. ७ 

लजन्सी खािा 

लवद्याियको िाम 

ठेगािा :                                वषय :              मलहिा : 

लमलत 

(१) लववरण 

(२) मूल्य 

(३) आम्दािी 

(४) खचय 

(५) बाँकी 

(६) कैलफयत 

(७) प्रलत इकाई जम्मा     

द्ररव्यिः   

(१) लमलत उले्लख गिे, 

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

(३) सामािको प्रलत इकाई दर उले्लख गिे  

(४) प्राप्त सामािको पररमाण उले्लख गिे  

(५) खचय भएको सामािको पररमाण उले्लख गिे  

(६) बाँकीसामािको पररमाण उले्लख गिे  

(७) अन्य कुिैकुरा भए उले्लख गिे  

 

ईकाइमा गोटा, थाि, दजयि आलद उले्लख गिे  
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फा. िं. ८ 

मालसक आम्दािी खचयको लववरण खािा 

लवद्याियको िामिः 

ठेगािा :   वषय :  मलहिा : 

व्यय आय 

िीषयक िं. िीषयकको िाम:   वालषयक िीकृत रकम:  अलघल्लो 

मलहिासम्मको खचय रकम:  यो मलहिाको खचय जम्मा व्यय रकम िीषयक िं.: िीषयकको िाम: 

  

वालषयक िीकृत रकम:   अलघल्लो मलहिासम्मको आय रकम यो मलहिाको आय: 

 जम्मा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७ (८) (९) (१०) (११) (१२) 

जम्मा           

बाँकीरकमिः– 

िगदिः– 

बैंकिः– 

द्ररव्य :  

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

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

(३) फा. िं. १ को वालषयक िीकृत व्यय रकम उले्लख गिे  

(४) गएको मलहिासम्मको सम्बस्वन्धत िीषयकको खचय रकम उले्लख गिे  

(५) यो मलहिाको सम्बस्वन्धत िीषयकहरुको खचय रकम उले्लख गिे  

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

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

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

(९) फा िं. १ को वालषयक िीकृत आय रकम उले्लख गिे  

(१०) अलघल्लो मलहिासम्मको सम्बस्वन्धत िीषयकको आय रकम उले्लख गिे  

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

(१२)  बाँकी रकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उले्लख गिे  
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लि. म. फा. िं. ९ 

िुल्क दिाय लकिाब खािा 

लवद्याियको िाम  

ठेगािा 

कक्षा :                      वषय :                 मलहिा : 

रो.िं.         लवद्याथीको िाम, थर:  

वैिाख जेष्ठ असार साउि भाद््रर आलिि कालतयक मंलसर पौष माघ फागुि चैत्र 

जम्मा  

 

 

 

फा. िं. १० 

वासिाि खािा 

लवद्याियको िाम : 

वषय....................... को आस्वखरी लदि......................सम्मको 

दालयत्व रकम सम्पलि रकम 

१ २ ३ ४ 

प्रिािाध्यापक  िेखापाि िेखापरीक्षक 

द्ररव्यिः 

(१) लवद्याियको दालयत्व लववरणहरु उले्लख गिे, 

(२) दालयत्व रकम उले्लख गिे, 

(३) लवद्याियको चािू अचि सम्पलिको लववरण उले्लख गिे 

(४) सम्पलिको रकम उले्लख गिे । 

 

 

  

 

 

 


