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 थािनय सरकार             

    वीरगंज राजप  
 

वीरगंज महानगरपािलका ारा कािशत 

 

 ख ड …… वीरगजं फागुन मिहना ११ गते २०७४ साल सं या ……  

भाग−  

    वीरगंज महानगरपािलका  

नपेालको सिंवधानको धारा २२६  तथा थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोिजम वीरगंज 
महानगरपािलकाको नगरकायपािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको िनयमावली सवसाधारणको 
जानकारीको लािग काशन ग रएको छ ।  

सवंत २०७४ सालको िनयम  नं – 

िनयमावलीको नाम – वीरगंज महानगरपािलकाको िश ा  िनयमावली २०७४  

तावना थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले िदएको अिधकार योग ग र वीरगंज 
महानगरपािलका सभाले बनाएको िश ा ऐनको दफा ४४  बमोिजम  वीरगंज महानगरपािलकाको कायपािलकाल े
यो िश ा िनयमावली २०७४ बनाइ जारी गरेको छ । 
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प र छेद १ 

सिं  नाम र प रभाषा 

१. संि  नाम र ार भ (१) यी िनयमह को नाम “ वीरगंज महानगरपािलकाको िश ा िनयमावली, २०७४” रहकेोछ । 

(२) यो िनयमावली वीरगंज महानगरपािलका े  भर लागु हनेछ । 

(३) यो िनयमावली तु त ार भ हनेछ । 

२. प रभाषाः  िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस िनयमावलीमा– 

(क) “ऐन” भ नाले वीरगंज महानगरपािलकाको िश ा ऐनलाई स झन ुपछ । 

(ख) “कायपािलका” भ नाले वीरगंज महानगरपािलकाको कायपािलकालाई स झन ुपछ । 

(ग) “कोष” भ नाले िनयम ८५ वमोिजमको िव ालय स चालनका लािग खडा ग रएको संिचत कोषलाई स झन ुपछ । 

(घ) “ महानगरपािलका” भ नाले नेपालको सिंवधान बमोिजम गठन भएको वीरंगज महानगरपािलकालाइ स झनु पछ । 

(ङ) “धािमक िव ालय” भ नाले पर परागत पमा चिलआएका गो पा, गु कुल, आ म, मदरसा, गु वा ज ता धािमक 
िव ालयह लाई जनाउँदछ । 

(च) “िनरी क” भ नाले िव ालय िनरी ण गन तोिकएको अिधकृतलाई स झन ुपछ । 

(छ) “प रवार” भ नाले िश क वा कमचारीसँग एका सगोलमा ब ने तथा िनज आफले पालनपोषण गन ुपन पित, प नी, छोरा, 
अिववािहता छोरी, धमपु  अिववािहता धमपु ी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स झन ुपछ र सो श दले पु ष िश क वा 
कमचारीको हकमा िनजको बाजे, ब यै तथा मिहला िश क वा कमचारीको हकमा िनजको सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ । 

(ज) “परी ा सिमित” भ नाले िनयम ३४ बमोिजम गठन हने परी ा स चालन तथा सम वय सिमितलाई स झन ुपछ । 

(झ) “पाठ्य म िवकास के ” भ नाले संघीय ऐन वमोिजम पाठ्य म िनमाणको लािग िज मेवार िनकायलाई स झन ुपदछ । 

(ञ) “ धाना यापक” भ नाले िनयम ५० बमोिजम िनयु  िव ालयको धाना यापक स झन ुपछ । 

(ट) “ मखु” भ नाले वीरगंज महानगरपािलकाको मखुलाइ स झन ुपछ । 

(ठ) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले वीरगंज महानगरपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई स झन ुपछ । 

(ड) “ ारि भक बाल िश ा के ” भ नाले तीन वष परुा भई पाँच बष उमेर परूा नगरेका बालबािलकाको लािग िनयम ३८ 
बमोिजम खोिलएको ारि भक बाल िश ा के , नसरी, केजी, म टेसरी आिद स झन ुपछ । 

(ढ) “ यव थापन सिमित” भ नाले िनयम २६ बमोिजम गठन हने िव ालय यव थापन सिमित स झन ुपछ । 

(ण) “म ालय” भ नाले नेपाल सरकार, िश ा म ालय स झन ुपछ । 
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(त) “िश ा अिधकृत” भ नाले महानगरपािलकाको िश ा शाखाको मखु वा सो मखुको कामकाज गन तोिकएको 
कमचारीलाई स झन ुपछ । 

(थ) “िश ा शाखा” महानगरपािलकामा रहकेो िश ा हने िवभाग/महाशाखा/ शाखा/ वा एकाईलाई स झन ुपछ । 

(द) “िश क िकताबखाना” भ नाले संघीय िश ा कानून वमोिजम गठन भएको िश क िकताबखाना स झन ुपछ । 

(ध) “िश क सवेा आयोग” भ नाले संघीय एवं दशे काननू वमोिजम गठन भएको िश कह को िनयु  िसफा रस आिद गन 
आयोग स झन ुपछ । 

(न) “िश ा सिमित” भ नाले थानीय तहको कायपािलकाको कुनै सद यले नेतृ व गरेको थानीय तहको सभाले गठन गरेको 
िनयम २४ अनसुारको नगर िश ा स ब धी सिमित स झन ुपछ । 

(प) “शु क” भ नाले िव ालयले िनयम बमोिजम िव ाथ सँग िलन पाउने शु क स झन ुपछ । 

(फ) “शैि क गुठी” भ नाले िव ालय स चालन गनको लािग कुनै यि ले नाफा निलन ेउ े य थापना गरेको सावजिनक वा 
िनजी गठुी स झन ुपछ । 

(ब) “शैि क स ” भ नाले िव ालयमा अ ययन अ यापन गराइने वािषक अविध स झन ुपछ ।  

(भ) “समदुाय ारा स चािलत िव ालय” भ नाले िनयम ५ बमोिजम वीकृित ा  ग र थानीय तह वा यव थापन सिमितले 
यव थापन िज मा िलएको सामुदाियक िव ालय स झन ुपछ । 

(म) “सामदुाियक िश क” भ नाले समदुाय ारा यवि थत िव ालयमा नेपाल सरकारबाट वीकृत वा अनमुोदन ा  दरब दी 
अ तगत सरकार वा यव थापन सिमितले िनयु  गरेको िश क स झन ुपछ । 

(य) “सामदुाियक िसकाइ के ” भ नाले समदुाय तरमा स चालन ग रने आजीवन िसकाई, अ ययन अनसु धान र सीप िसकाई 
लगायतका काम गन के  लाई स झन ुपछ । 

(र) “संघीय िश ा ऐन” भ नाले संघीय िश ा ऐनलाई स झन ुपछ र " दशे िश ा ऐन " भ नाल े दशे सभाले बनाएको िश ा 
ऐन लाई स झन ुपछ ।  

(ल) “सं थागत िव ालय” भ नाले िनजी लगानीमा स चालन गन ग र िनयम ५ बमोिजम अनमुित पाई थािपत िव ालयलाई 
स झन ुपछ । 
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प र छेद २ 

िव ालय खो ने अनुमित वा वीकृित स ब धी यव था 

३. िव ालय खो ने अनमुितको लािग िनवेदन िदन ुपनः  कसैले िव ालय खो न चाहमेा वडा सिमितको  िसफा रस िलई 
शैि कस  सु  हनभु दा क तीमा चार मिहना अगावै अनसुचूी १ बमोिजमको ढाँचामा महानगर कायपािलकाको कायालयमा 
िनवेदन िदनु पनछ । 

४. िव ालय खो नको लािग पूरा गन ुपन पूवाधारः िव ालय खो नको लािग अनसुचूी २ बमोिजमको पवूाधार परूा गरेको हन ु
पनछ । 

५. िव ालय खो न अनमुित िदनेः (१) िनयम ३ बमोिजम िव ालय खो ने अनमुितको लािग िनवेदन परेमा िश ा शाखाले 
िनवेदनसाथ ा  कागजातह  र थलगत जाँचबझु गनछ । 

यसरी जाँचबझु गदा तािवत िव ालयको लािग िनयम ४ बमोिजमको पवूाधार परूा भएको दिेखएमा आधारभतू िव ालयको 
हकमा शिै कस  सु  हनभु दा दईु मिहना अगावै र मा यिमक िव ालयको हकमा शिै क स  सु  हन ुभ दा क तीमा दईु मिहना 
अगावै आ नो राय सिहतको ितवेदन शाखा मखुले िश ा सिमितको वैठकमा पेश गनपुनछ । य तो ितवेदनमा अनुमित माग 
ग रएको िव ालय सामदुाियक वा सं थागत कुन व पमा स चालन गन अनमुित माग ग रएको हो सो का स ब धमा एिकन 
उ लेख हन ुपन छ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िश ा सिमितको वैठकबाट अनुमित िदने िसफा रसको िनणय भएमा कायापािलका सम  पठाउनु 
पनछ । यस र ा  िसफा रशको आधारमा कायपािलकाल ेिव ालय खो न अिनमित िदन स ने छ  । कायपािलकाको िनणय 
बमोिजम िश ा शाखा मखुले अनसुिूच ३ बमोिजमको ढाँचामा अनमुित िदनेछ । 

(४) यसरी अनुमित िददँा आधारभतु तहको िव ालयको हकमा शैि कस  सु  हनभु दा क तीमा ३० िदन अगावै िदनपुनछ र 
मा यिमक िव ालयको हकमा शैि कस  सु  हनभु दा क तीमा दईु मिहना अगावै अनमुित िदनपुनछ । 

(५) उपिनयम (२) वमोिजम िश ा सिमितले िव ालय खो ने अनमुितको िसफा रश गन िनणय गदा िव ालय न साङकन, 
कुल जोिनङ्ग र नगर िश ा सिमितले िनधारण गरेको नगरपािलका र वडाको लािग िव ालयको अिधकतम सं याको अधीनमा 

रही येक शैि क स मा एक क ा थप िदनपुन छ । िव ालयको स पणू पवूाधार पगुेको अव थामा िश ा सिमितको िनणय 
बमोिजम एक तह एकै साथ् िदन सिकन ेछ । 

(६) कसैले ऐन तथा यस िनयमावली िवपरीत अनमुित िदएको वा ा  गरेको पाइएमा िश ा शाखाको िन र ण ितबेदनको 
आधारमा महानगरकायपािलकाले छानिवन ग र यसरी अनमुित ा  िव ालयको अनमुित जनुसकैु बखत र  गनछ र य तो 
अनमुित िदनका लािग िसफा रस गन र अनमुित दान गन पदािधकारी 

तथा कमचारीलाई चिलत कानून बमोिजम कारबाही ग रनेछ । 

६. िव ालयले पालना गन ुपन शत तथा ब दजेः िव ालयले पालन गन ुपन शत तथा ब दजेह  दहेाय बमोिजम हनेछन ् 

(क) नेपाल सरकारबाट वीकृत पाठ्य म र पाठ्यपु तक लागू गन ुपन, 
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(ख) िश ा सिमितको वीकृित निलई थप पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी योग गन नहने, 

(ग) राि यता ित आँच आउने पाठ्यसाम ी भएको पाठ्यपु तक अ यापन गन, गराउन नहन,े 

(घ) िव ालयमा वालमै ी, अपाङ्खतामै ी तथा लैङ्िगक मै ी बातावरण सजृना गन, 

(ङ) अिभभावकको वािषक भेला गराई िव ालयको आय यय, शैि क उपलि ध र आगामी 

शैि क स को काय मको जानकारी गराउन ु, 

(च) यस िनयमावली बमोिजम आय ययको लेखा रा न ुपन, 

(छ) िव ालयले गरेको लगानीको अिभलेख रा न ुपन, 

(ज) िव ालयमा नेपालको राि य एकता, सावभौिमकता, जातीय, े ीय, भािषक, लैङ्िगक, सामािजक तथा धािमक 
सिह णतुामा खलल पान कुनै पिन ि याकलाप हन निदने, 

(झ) सामुदाियक िव ालयमा नगर कायपािलकाले तोकेको सं याको अिधनमा रही िश क सवेा आयोगको िसफा रस अनसुार 
िश क िनयिु  गन ुपनछ, 

 (ञ) िव ालयमा िनयिमत पमा प रयोजना काय म, सामािजक सेवा, अित र  ि याकलाप, तथा अ य काय म स चालन 
गन ुपन छ, 

(ट) िव ालय तथा छा ावासमा व थकर, स य, िन ा र नैितक च र  िनमाण, उ मिशलता बधन समािजक स ाव व न 
तथा सामािजक िवकृित (वालिववाह, नीर रता, छाउपडी, दहजे, बो सावो सी, छुवाछुत, जाितगत उचनीचता, छोरी मािथको 
िवभेद आिद) उ मलुन को वातावरण कायम गन थानीय पाठ्य म तयार ग र वीकृितको लािग ततु गन र काया वयनको 
आव यक यव था िमलाउने, 

(ठ) आवासीय िव ालयमा िश ा सिमितले िनधारण गरे बमोिजम िव ाथ को लािग खाना तथा 

पौि क आहारको गणु तर कायम गन ुपन, 

(ड) नगरसभाले पा रत गरेको कानून तथा शैि क नीितको अिधनमा रही काम गनपुन छ, 

(ढ) यस िनयमावली बमोिजम परूा गनु पन पवूाधारह  कायम रा न ुपन र िव ाथ  सं याका आधारमा पवूाधारको िव तार तथा 
तर विृ  गनपुन, 

(ण) म ालय वा िश ा शाखाले िनधारण गरेको ढाँचामा िव ालयले शिै क त याङ्क तयार ग र शैि क स  सिकएको ३० 
िदन िभ  िश ा शाखामा पठाउन ुपन, 

(त) िव ालयले िव ाथ को लािग योग गन सवारी साधन चिलत काननू बमोिजमको मापद ड अनु प परी ण ग रएको हन ु
पन, 

(थ) तोिकएको मापद ड अनु प िव ालयको भवन तथा क ाकोठा सफा तथा सरुि त रा न ुपन, 
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(द) येक वष िव ालयको भौितक तथा सामािजक परी ण गराई यसको ितवेदन िश ा शाखामा पठाउन ुपनछ । 

७. िव ालय खो न वीकृित दान गनः (१) िनयम ५ को उपिनयम (३) बमोिजम अनमुित ा  आधारभतू तथा मा यिमक 
िव ालयले वीकृितको लािग अनसुचूी–४ बमोिजमको ढाँचामा महानगरकायपािलका सम  िनवेदन िदनु पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन ा  भएमा िश ा शाखामाफत य तो िव ालयको जाँचबझु ग र वा गराई यसको ितवेदन 
पेश गन लगाउन ुपनछ । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम जाँचबझु ितवेदन ा  भएपिछ िनयम ६ बमोिजमको शत तथा ब दजे परूा गरेको दिेखएमा िश ा 
सिमितको िनणयको आधारमा अनसुचूी–५ बमोिजमको ढाँचामा कायपािलकाले िनयम ६ बमोिजमको शत तथा ब दजे को 
अिधनमा रही य तो िव ालयलाई अनसुचूी–५ बमोिजमको ढाँचामा वीकृित दान गनछ । 

८. मातभृाषामा िश ा िदने िव ालयको अनमुित तथा वीकृित स ब धी यव थाः  (१) यस िनयमावलीमा अ य  जुनसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तहस म मातभृाषामा िश ा िदने िव ालयको अनमुित तथा वीकृित स ब धी ि या 
िनयम ७ वमोिजम हनेछ । यसका लािग एकल भाषाभाषी िव ालयमा मातभृाषामा िश ा िदने, ीभाषी िव ालयमा दवुै भाषामा 
िश ा िदने र वहभाषी िव ालयमा भािषक थाना तरणको नीित अपनाई वालवािलकाह लाई उनीह को मातभृाषाबाट नेपाली 
वा अं जेी भाषामा सहज पमा लाने यव था ग रने छ, एकल वा ीभाषी िव ालयका अिभभावकले चाहमेा यहां पिन भािषक 
थाना तरणको नीित अपनाइने छ, सबै खाले भाषाभािषलाई एकअकाको भाषा, िलिप तथा सं कृित िस न एवं िसकाउन 
ो सािहत ग रने छ . 

(२) यस िनयमावलीमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तह भ दा मािथ मातभृाषामा िश ा िदने िव ालयको 
अनमुित तथा वीकृित स ब धी ि या र मापद ड संघीय िश ा म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

९. मनुाफा निलने िव ालय स चालन स ब धी यव थाः (१) सघीय काननूको मापद ड बमोिजम गु कुल, आ म, मदरसा, 
गु बा, गठुी वा गो पा समेतका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले िव ालय स चालन गन िनवेदन िदने लगायत 
य तो िव ालयको अनमुित, वीकृित र क ा थप स ब धी यव था िनयम ३, ५, ७ र २० मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 

(२) यस िनयमावलीमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपिनयम (१) बमोिजम िव ालय स चालन गन परूा गन ुपन 
पवूाधार अनसुचूी–६ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 

(३) गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समेतका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले स चालन गन िश ा 
स ब धी नीित, पाठ्य म, य ता सं थालाई िदने अनदुान तथा सम वय स ब धी यव था संघीय तथा दशे म ालयले 
िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

१०. क पनी ऐन अ तगत स चािलत िव ालयलाई शैि क गठुी अ तगत स चालन गन स ब धी यव थाः (१) क पनी 
अ तगत स चालन भएको कुनै िव ालय शिै क गठुी अ तगत स चालन गन चाहनले ेसोको अनमुितको लािग अनसुचूी–७ 
बमोिजमको ढाँचामा कायपािलका सम  िनवेदन िदन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन ा  भएमा थानीय िश ा अिधकृत वा िनरी क ारा य तो िव ालयको जाँचबुझ गराई 
यसको ितवेदन पेश गन लगाउन ुपनछ । 
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(३) उपिनयम (२) बमोिजम ितवेदन ा  भएपिछ उ  ितवेदन र िनवेदनसाथ ा  कागजात जाँचबझु गदा य तो 
िव ालयलाई शैि क गठुी अ तगत स चालन गन मनािसब दखेेमा िश ा सिमितको िसफा रस साथ कायपािलकामा पेश गनु 
पनछ । 

 (४) उपिनयम (३) बमोिजम ा  िसफा रस जाँचबझु गदा उपयु  दिेखएमा कायपािलकाल े य तो िव ालयलाई शिै क गठुी 
अ तगत स चालन गन अनसुिूच नं (८) बमोिजमको ढाँचामा अनुमित िदनेछ । 

११. िवदशेी िश ण सं थासँग स ब धनः िवदशेी िश ण सं थासँग स व धन ग र िव ालय खो ने अनमुित वा वीकृित थािनय 
सरकारको पवू वीकृित निलई िदन सिकने छैन । 

१२. यस अिघ अनमुित ा  भएका िव ालय स वि ध यव थाः  (१) मािथ जेसुकै उ लेख भए पिन यस अिघ िनयमानसुार 
अनमुित ा  र स चालनमा रहकेा िव ालयह  यसै िनयमावली वमोिजम स चालन भएको 

मािननेछन ्। 

तर यस अिघ स चालनमा भएका िव ालयले िश ा शाखाले तोकेको ढाँचामा िववरण र कागजप  पेश गन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) वमोिजम िववरण ा  भए पिछ शाखाले यस िनयमावली वमोिजम स चालन गन सिकने नसिकने र सिकने 
भए गन ुपन सधुारको खाका सिहत ितवेदन पेश गनछ । 

(३) ा  ितवेदन समेतको आधारमा िश ा शाखाले िश ा सिमित सम  स चालन अनमुती िदन नसिकने भए सोही वमोिजम 
र शत सिहत स चालन गन पन भए शतको िववरण सिहत पेश गनछ । 

(४) िश ा सिमितको िनणय वमोिजम िश ा अिधकृत ले अनसुचुी ८ वमोिजमको ढाँचामा िव ालयलाई माणप  िदनपुनछ । 

१३. धरौटी रा न ुपनः सं थागत िव ालय खो ने अनमुित िलदँा िव ालय स चालनको सरु ण बापत दहेाय बमोिजमको रकम 
धरौटीको पमा रा न ुपनछ । 

(क) मा यिमक िव ालयको लािग दईु लाख पैया,ँ 

(ख) आधारभतू िव ालयको लािग एक लाख पैयाँ, 

तर, 

(१) िनयम ९ बमोिजम िव ालय स चालन गन अनमुित िलँदा धरौटी रा न ुपन छैन । 

(२) िबशेष आव यकता भएका िव ाथ का लािग वा िसमा तकृत वगका िव ािथह का लािग िव ालय खो दा 
कायापािलकाले िनधारण गरेको मापद ड बमोिजमको धरौटीमा छुट िदन सिकनेछ । 

१४. धरौटी रकम ज मा ग रनेः (१) िव ालयले िनयम १३ बमोिजमको धरौटी बापतको रकम नगरपािलकाको मखु शासिकय 
अिधकृत र स बि धत िव ालयको याना पाक समेत ग र दइु जनाको संयु  ह ता रबाट संचालन हने ग र नगरपािलकाले 
तोकेको बैकमा खोिलएको खातामा ज मा ग रने छ । यसरी धरौटी वापत दाखेल ग रएको रकमको याज भने स बि धत 
िव ालयले िव ालयको हक िहतमा योग गन पाउने छ ।  
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१५. सावजिनक शैि क गठुी स ब धी यव थाः सावजिनक शैि क गठुी स ब धी यव था तथा नेपाल सरकारले अनदुान िदने 
िनजामती, सैिनक, नेपाल हरी, सश  हरी बल, नेपाल र शहीद ित ान ारा स चािलत िव ालयको िनयमनको लािग सघंीय 
िश ा म ालयले जारी गरेको कायिविध अनसुार हने छ । 

१६. िव ालय गा न सिकनेः (१) दहेायको कुनै अव थामा दईु वा दईुभ दा बढी िव ालयलाई एक आपसमा गाभी एउटा 
िव ालय कायम गन सिकनेछ ।  

(क) अनुसचूी–२ बमोिजमको पूवाधार कायम नरहकेो, 

(ख) अिधकांश क ामा दश ितशत भ दा कम िव ाथ  सं या भएको, 

(ग) दईु वा सोभ दा बढी िव ालयको प रसर एक आपसमा जोिडएको, 

(घ) दईु वा सोभ दा बढी िव ालय बीचको पैदल दरूी तीस िमनेटभ दा कम रहकेो, 

(ङ) दईु वा सो भ दा बढी िव ालयका यव थापन सिमितले िव ालय गा न संयु  िनवेदन िदएको । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको आधारमा िव ालयह  गा ने िनणय गदा कायपािलकाल े य ता िव ालयको लािग आव यक 
िश क तथा कमचारीको दरब दी यिकन ग र बढी हन आएको िश क तथा कमचारीको यव थापनको िवषयमा समते िनणय 
गन ुपनछ । 

(३) यस िनयमावलीमा उ लेखीत िव ालय गा ने स व धी यव थालाई काया वयन गन कायपािलकाले िश ा सिमितको 
िसफा रसमा कायिवधी बनाई लागू गन स नेछ । यसरी गािभएर खाली भएको वा ब द भएको िव ालयमा सामदुाियक योजनका 
लािग िवशेष िश ा िव ालय, पु तकालय, यिुजयम, संवाद थल, वा सीप िवकास के द, सामदुाियक के  ज ता सं था 
बनाउन सिकने छ । 

१७. गािभएका वा ब द ग रएका िव ालयको स पितको यव थापनः िनयम १६ बमोिजम िव ालय गािभएमा गािभन े
िव ालयमा रहकेो चल अचल स पि , फिनचर, पाठ्यपु तक, पाठ्यसाम ी लगायतका अ य शैि क साम ी गािभएको वा 
अ य आव य ा भएको िव ालयको नाममा नामसारी ग र वा िज सी दािखला ग र आ दानी बाँधी अिभलेख रा न ुपनछ । 

१८. िव ालयको तह वा क ा घटाउन सिकनेः कुनै िव ालयको स ब धमा िनयम १७ को अव था िव मान रहकेो भए तापिन 
िव ालय गा ने आधार औिच यपणू नदिेखएमा िश ा शाखाको िसफा रसमा कायापािलकाले य तो िव ालयको मािथ लो 
तह वा क ा घटाउन स नेछ । 

१९. िव ालयको क ा थप गन सिकनेः (१) कुनै िव ालयले क ा थप गन चाहमेा शैि कस  सु  हनभु दा क तीमा चार  
मिहना अगावै महानगरकायपािलका सम  िनवेदन िदन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परेमा महानगरपािलकाले थप हने क ाको लािग िनयम ४ बमोिजमको पवूाधार परूा भए वा 
नभएको स ब धमा आव यक जाँचबझु गन िश ा शाखामा पठाइिदनेछ । िश ा शाखाल े थलगत जाँचबझु गदा पवूाधार परूा 
गरेको दिेखएमा िनणयको िनिम  िश ा सिमितमा पेश ग र सिमितको िसफा रश अनसुार नगर कायपािलकाले शैि कस  सु  
हन ुअगावै क ा थप गन अनमुित िदन स नेछ । 
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(३) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ािविधक िश ा दान गन वाहके अ य िव ालयको क ा एघार र 
बा को क ा थप र िवषय थप गन अनमुित संघीय िश ा म ालयबाट वीकृत मापद डका आधारमा िश ा सिमितले िदनेछ 
। 
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प र छेद ३ 

महानगरपािलका, मखु शासक य अिधकृत, िश ा अिधकृत तथा िनरी कको काम, कत य र अिधकार 

२०. कायपािलकाको काम, कत य र अिधकारः  

१) यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र  नगर कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनेछ । 

(क) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन िश ा सिमित, मखु शासिकय अिधकृत तथा थानीय िश ा अिधकृत 
लाई आव यक िनदशन िदने, 

(ख) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन आव यकता अनसुार सिमित, उपसिमित वा कायटोली गठन गन, 

(ग) िश क स वाको मापद ड वनाई नगरपािलकाको तहमा एक पता रहने ग र िश क िव ाथ  अनपुात िमलाउने, गणु तर 
कायमगन, आचार संिहता बनाई लागु गन, 

(घ) िश क तथा कमचारीह को शासन, यव थापन तथा शैि क िवकास स ब धी काय योजना वीकृत गन र काया वयन 
गन िनदशन िदने, 

(ङ) दशे तथा संघको कानुन वमोिजम हने िश ा स वि ध िवषयह को काया वयन गन िश ा सिमितलाई िनदशन िदने, 

(च) येक ६ मिहनामा नगरपािलका िभ का सबै िकिसमका िव ालयह को अनगुमन तथा मू याङ्कन ग र गराई अपेि त 
गणु तर कायम गन, 

(छ) िव ालयमा आिथक यव था पारदश  तथा सुिनि त गन व तगुत आधार तथा मापद ड बनाई लागू गन, गराउने, 

(ज) यस िनयमावलीको प रिधिभ  आव यक े ह को मापद ड वनाउन,े 

(झ) िश ालाई यवहा रक, उ मिशल र रोजगारउ मखु बनाउने नीित अवल बन गन, 

(ञ) िश ा स ब धी काननू िनमाणको लािग नगर सभामा पेस गन । 

(२) उपिनयम (१) मा जेसकैु लेिखएतापिन सं थागत िव ालयका हकमा य ता िव ालयले पालना गन ुपन मापद ड, गणु तर, 
शु क ावधान, िवप न तथा िसमा तकृत वगका छा  छा ालाईलािग िदईने छा बिृ का आधार र ितशत, िश क तथा 
कमचा रह को सेवा, शत एवं पा र िमक ज ता िवषयमा िनणय गदा सं थागत िव ालयह को संगठन को समेत सहभािगता 
एवं राय परामश िलई िनणय गनपुनछ । 

२१. मखु शासक य अिधकृतको काम, कत य र अिधकारः  ऐन तथा यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र 
अिधकारका अित र  मखु शासक य अिधकृतको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ ।  

(क) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन महानगरपािलकाको सम  शैि क नीित, योजना, काय मको काया वयन 
एवं अनगुमन गन/गराउने, 
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(ख) महानगरपािलकाको कायस पादन िनयमाविलमा मखु शासक य अिधकृतले गन भनी उ लेख भएका िश ा स बि ध 
काय गन, 

(ग) शैि क सम वयकता तथा सहजकताको भिूमका िनवाह गन, 

(घ) कायपािलकाले यायोजन गरेका िश ा स बि ध काय गन, 

(ङ) नगर को उ कृ  शैि क उपलि ध का लािग िश ा अिधकृतसँग कायस पादन करार गन र सो उपल धीपणू रहे नरहकेो 
िनर तर अनगुमन गन, 

(च) िव ालयह को लखेा परी णको यव था िमलाउने, 

(छ) िश ा स ब धी कुनै ताव नगर कायपािलकामा पेश गन ुपन भए सो गन, 

ज) िश क स वाको िन ती सहमती दान गन । 

२२. िश ा अिधकृतको काम, कत य र अिधकारः ऐन तथा यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  नगर िश ा अिधकृतको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः 

(क) नगर कायपािलकाबाट वीकृत शैि क काय म काया वयन गन गराउने, 

(ख) िश ा स ब धी कुनै ताव महानगरपािलकामा पेश गन ुपन भए मखु शासिकय अिधकृत माफत पेश गन, 

(ग) िश ा स ब धी नगर तरीय योजना वनाई िश ा सिमितमा वीकृितको लािग पेश गन र वीकृत योजना काया वयन गन, 

(घ) थानीय तहको िश ाको अव था, गित आिद समेिटएको िश ा स व धी ि थितप  तयार ग र येक वषको चै  मसा त 
िभ  कािशत गन, 

(ङ) वीकृत अनौपचा रक िश ा, िवशेष आव यकता िश ा र िश ाको लािग खा  तथा अ य काय म काया वयन गन 
गराउने तथा सो स ब धी अिभलेख तयार गन, 

(च) िव ाथ  सं या घट्न गई फािजलमा परेका सामदुाियक िव ालयका िश कलाई अक  समदुाियक िव ालयमा िमलान गन  
िश ा सिमितमा िसफा रश गन र िनणय बमोिजम कायनवयन गन । 

 (छ) वीकृत काय योजना अनसुार िव ालय स चालन भए नभएको स ब धमा िनयिमत पल ेिनरी ण र सपुरीवे ण ग र 
यसको ितवेदन तयार गन, 

(ज) िश ाको गुण तर बढाउनको लािग िश क, धाना यापक तथा यव थापन सिमितका पदािधकारीह को समय समयमा 
बैठक, गो ी वा तािलम स चालन गन, 

(झ) आधारभतू तहको अ यमा िलइने परी ा स चालन गन परी ा स चालन सिमितको सद य सिचव भइ काय गन, 

(ञ) िव ालयको क ा ८ को परी ाको अिभलेख, प  र उ र पिु तका िझकाई जाचँी, िव ालयमा िश ाको गणु तर बिृ  
भए नभएको स ब धमा मू याङ्कन ग र अिभलेख रा ने तथा सो स ब धमा सधुारका लािग आव यक काम गन, 
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(ट) महानगरपािलका िभ  रहकेा क पनी ऐन अ तगत दता भएका वा सं थागत िव ालयह को शैि क काय योजनाको सम वय 
र अनगुमन ग र सधुारका लािग सुझाव ततु गन 

(ठ) ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम िव ालयह  स चालन भए नभएको जाँचबझु गन तथा िव ालयमा िश ाको गुण तर 
बढाउन, सधुार गन वा िव ालय ब द गन ुपन नपन स ब धमा िनरी ण ग र िव ालयको तर बढाउन,ु सधुार गन ुवा िव ालय 
ब द गन ुपन भएमा तत ्स ब धी कारबाही ि या अगािड बढाउने, 

(ड) मा यिमक िश ा उ ीण परी ाको लािग रिज ेशन फाराम भरेका िव ाथ को नाम, थर, उमेर चिलत काननू बमोिजम 
संशोधन गन, 

(ढ) िनयिु  वा बढुवाको लािग आयोगबाट िसफा रस भई आएका िश क वा कमचारीलाई िव ालयमा िनयिु  गन, 

(ण) सामदुाियक िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको सेवा िववरण तथा अ य अिभलेख अ ाविधक गन, 

(त) िश क वा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन ग र यसको िववरण आयोगमा पठाउने, 

(थ) िव ालय र ारि भक बाल िश ा के को िनरी ण गन, गराउने, 

(द) संघीय तथा दशे म ालयले तोिकिदए बमोिजम सामदुाियक तथा सं थागत िव ालयह को समहू िवभाजन ग र ोत 
के  िनधारण गन र ोत के दबाट िव ालयको िनरी ण, िश कको तािलम तथा अ य शिै क ि याकलाप गन, 

(ध) मा यिमक िश ा उ ीण परी ा, मा यािमक िश ा परी ा र आधारभतू तहको अ यमा हने परी ालाई िनयिमत र मयािदत 
ढङ्गबाट स चालन गन, गराउने, 

(न) सामदुाियक िव ालयका लािग िवतरण ग रएका दरब दी तथागत तथा िवषयगत शैि क स को सु मा िमलान गन िश ा 
सिमितमा िसफा रस गन । 

(प) िनरी कलाई िव ालय िनरी णको सचूकांक वनाई िन र ण गन पठाउने र िनरी कल ेिव ालय िनरी ण गरे नगरेको यिकन 
गन थलगत िनरी ण गन । 

(फ) महानगरपािलकाबाट िव ालयलाई िनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन । 

(ब) िव ालयले वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गरे नगरेको स ब धमा िनरी ण गन, गराउने, 

(भ) िव ालयमा लागू ग रएको पाठ्य म, पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी स ब धमा सधुार गनपुन र िनःशु क पाठ्यपु तकको 
िवतरण णालीलाई भावकारी बनाउने िवषयमा यव थापन सिमित तथा िश कको राय िलई सझुाव पठाउने तथा सो 
स ब धमा अ य आव यक काय गन, गराउने । 

(म) लेखा परी कबाट ा  ितवेदनको आधारमा दिेखएका अिनयिमतता र वे जु फ य ट गन लगाउने । 

(य) सरकारी तथा गैरसरकारी शैि क प रयोजनाह को िनरी ण तथा सम वय गन । 

(र) सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीको तलबी ितवेदन पा रत गराउने । 
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(ल) िव ालयको वािषक शैि क काय मको िनयिमत पमा अनगुमन ग र सो अनसुार गन, गराउने । 

(व) िव ालय िनरी क र ोत यि ले िदएको िनरी ण ितवेदन उपर कारबाही गन । 

(श) िव ालय यव थापन सिमित र िश क अिभभावक संघ गठन गन, गराउने । 

(ष) सामदुाियक िव ालयको वीकृत, र  दरव दीमा पदपिूतको लािग आयोगमा लेखी पठाउन े। 

(स) िश ा सिमितबाट वीकृत मापद डको आधारमा िश कको स वा तयारी गन । 

(ह) िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रसमा िश कलाई िव ालय समय बाहके वा िव ालयको िनयिमत पठन पाठनमा 
असर नगन ग र अित र  समयमा अ य  काय गन पवू वीकृित/अनमुती दान गन तथा ग रएको काय  िश ा सिमितमा 
जानकारी गराउने । 

( ) कायस पादनको आधारमा िव ालय यव थापन सिमित, िश क अिभभावक संघ, धाना यापक, िश क एवं 
कमचारीह लाई परु कार तथा द डका लािग िश ा सिमितका सम  िसफा रश गन । 

( ) िनजी, धािमक तथा गठुी िब ालयको अनगुमन ग र वीकृत मापद डको पालना गन लगाउने र तदनसुार परु कार र द डको 
लािग िश ा सिमित सम  िसफा रश गन । 

( ) महा नगरकायपािलका, राि य परी ा बोड र िश ा स वि धत आयोगह बाट िनदिशत वा यायोिजत काय गन, 

२३. िनरी कको काम, कत य र अिधकारः  ऐन तथा यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र  
िश ा अिधकृतको मातहत र य  िनदशनमा रही िनरी कको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ । 

(क) येक दईु मिहनामा सवै िव ालयमा क तीमा एक पटक थलगत िनरी ण तथा सपुरीवे ण गन । िनरी ण तथा सपुरीवे ण 
गन ममा धाना यापक र यव थापन सिमितसँग छलफल ग र छलफल भएको कुरा र िनरी ण तथा सपुरीवे ण स ब धी 
यहोरा िव ालयको िनरी ण पिु तकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने, 

(ख) ऐन र यस िनयमावली बमोिजम िव ालय िनयिमत पले स चालन भए नभएको, य तो िव ालयमा भौितक साधन 
सरुि त िव ालय अनु प भए नभएको, िश क पया  भए नभएको, उपल ध साधनको अिधकतम सदपुयोग भए, नभएको र 
िनधा रत तर बमोिजम पठन पाठन भए नभएको र सम  शैि क गणु तर कायम भए नभएको स ब धमा धाना यापक, 
िश क–अिभभावक सघं र िश कसगँ िवचार िवमश ग र सो अनु प भएको नदिेखएमा सधुार गन लगाउने, 

(ग) िव ालय िनरी ण स ब धी ितवेदन िश ा अिधकृत सम  पेश ग र िनदशन वमोिजम गन, 

(घ) िव ालयको िवकासको लािग यव थापन सिमित तथा सरोकावालाह सँग स पक तथा आव यक सरस लाह र 
अ तरि या गन, 

(ङ) नमनूा िश ण गन योजनको लािग िनरी ण े िभ को रो र (समहु) तयार गन र समय–समयमा धाना यापक सिहत 
िश कको बैठक बोलाई िश ण गन िवषयमा दिेखएका सम या समाधानको लािग आव यक काम गन, 

(च) िश क तथा िव ालय कमचारीको काय मताको मू याङ्कन ग र यसको अिभलेख िश ा शाखामा उपल ध गराउने 
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(छ) िव ालयको शैि क तर बिृ  गन धाना यापक तथा यव थापन सिमितका अ य ह को गो ीको सयंोजन गन, गराउन े

(ज) परी ा सिमितको िनदशन बमोिजम परी ा स चालन गन, गराउने, 

(झ) िव ालयको शैि क तथा आिथक अिभलेख दु त भए नभएको िनरी ण गन, गराउने, 

(ञ) आ नो े  िभ का शैि क त याङ्क सङ्कलन तथा िव ेषण ग र िश ा शाखामा पठाउने, 

(ट) िश कलाई तािलमको लािग िसफा रस गन र तािलम ा  िश कको सीप को योग 

भए नभएको एिकन गन क ा अवलोकन ग र सधुारका लािग काय गन, 

(ठ) यव थापन सिमितको बैठक िनयिमत पले बस ेनबसेको जाँचबझु ग र नबसेको भए बैठक बोलाउन धाना यापकलाई 
िनदशन िदने, 

(ड) िव ालय स चालन स ब धमा धाना यापक तथा यव थापन सिमितलाई आव यक िनदशन िदने, 

(ढ) ोत यि को कामको अनगुमन ग र येक मिहना िश ा शाखामा ितवेदन पेश गन, 

(ण) िव ालयका िश क तथा कमचारीको िबदाको अिभलेख शैि क स को अ यमा मािणत गन र िव ालयमा रा न 
लगाउने, 

(त) िश क तथा कमचारीको हािजरी अिभलेख दु त भए नभएको जाँच वा िनरी ण ग र िबदा निलई अनपुि थत हने िश क 
तथा कमचारीको हकमा हािजरी पिु तकामा गयल जनाई सोको जनाउ सिहत कारबाहीको लािग स बि धत िव ालय यव थापन 
सिमित र महानगर िश ा सिमितलाई िसफा रस गन, 

(थ) आफनो े िभ  स चालन ग रएका अनौपचा रक िश ा, िवशेष आव यकता िश ा, समावेशी िश ा र िश ाको लािग 
खा  काय म र अ य काय म िनयिमत पमा िनरी ण तथा अनगुमन ग र थानीय िश ा सिमितमा ितवेदन पेश गन, 

(द) िनजी, धािमक तथा गुठी िब ालयको अनगुमन ग र वीकृत मापद डको पालना गन लगाउने र तदनुसार पुर कार र द डको 
लािग िश ा अिधकृत सम  िसफा रश गन, 

(ध) आजीवन िश ा र सीप िश ाको उिचत व ध गन गराउने, 

(न) िश ा अिधकृतले तोके बमोिजम थप काय गन, गराउने, 

(प) महानगरपािलकाले िश ा स बि ध यायोिजत काय गन, 
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प र छेद–४ 

महानगरपािलका िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार तथा बैठक स ब धी कायिविध 

२४. िश ा सिमितको सरचना तथा कायस चालन िविधः  

(१) महानगरपािलकामा दहेाय वमोिजमको एक िश ा सिमित रहनेछः 

(क) महाननगर कायपािलकाको मखु –संयोजक 

(ख) महानगर मखुले तोकेको महानगरकायपािलकाका एक जना मिहला सिहत २ जना सद यह  – सद य 

(ग) मखु शासिकय अिधकृत वा िनजले तोकेको एकजना अिधकृत कमचारी –सद य 

(घ) सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितको अ य ह  म येवाट येक वष प रवतन हने ग र मखुले तोकेको एक 
जना अ य  – सद य 

(ङ) सामदुाियक िव ालयको उ चतम तह र व र तम धाना यापकह  म येवाट येक वष प रवतन हने ग र मखुले तोकेको 
एक जना धाना यापक – सद य  

(च) सं थागत िव ालयह को ितिनधी मलुक सं था म येवाट येक वष प रवतन हने ग र महानगर मखुल े तोकेको 
ितिनधी एक जना – सद य । 

(छ) िश ा सिमितबाट मनोिनत गरेको िश ािवद – सद य  

(ज) नगर मखुले आव यकता अनसुार तोकेको िवशेष आमि त सद य : बढीमा ५ जना स म  

(झ) िश ा अिधकृत –सद य–सिचव 

(२) िश ा सिमितको वैठक क तीमा येक चौमािसकमा एक पटक व नपुनछ । 

(३) िश ा सिमितको वैठकभ ा नगरपािलकाको चिलत काननु वमोिजम हनेछ ।  

(४) वैठक स चालनको लािग क तीमा ५० ितशत सद यको उप थीित आव यक पनछ भन े वैठकको िनणय वहमतको 
आधारमा हनेछ । 

२५. िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकारः ऐन तथा यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  िश ा सिमितको अ य काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः 

(क) िश ा शाखावाट पेश भएको शैि क योजना मािथ छलफल ग र वीकृितको लािग कायपािलकामा पशे गन 

(ख) महानगरपािलकामा व थ शिै क वातावरण कायम रा न तथा िश ाको गणु तर बिृ  गन िश ा शाखा माफत पेश भएको 
काययोजना मािथ छलफल ग र आव यक देिखएमा प रमाजन सिहत वीकृत गन, 
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(ग) संिघय तथा दशे सरकारको वीकृत नीित र िनदशन अनु प िवशेष आव यकता िश ा, समावेशी िश ा, अनौपचा रक 
िश ा, िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा खलुा िश ा काय म स चालन स ब धी आव यक यव था गन, तथा नयाँ िव ालय 
खो न ि वकृती वा िसफा रस गन ।  

(घ) िव ालयलाई आिथक सहायता उपल ध गराउने तथा य तो सहायताको लािग स बि धत िनकायमा िसफा रस गन, 

(ङ) िश क, कमचारी तथा िव ाथ  क याणको लािग वीकृत िश ा योजना वमोिजम आव यक काय म बनाउने, 

(च) िव ालयको स पि को सरु ा गन तथा िव ालयको समिृ को लािग आव यक यव था गन, 

(छ) िव ालयको िवकासको लािग स चािलत शैि क काय मलाई सहयोग गन, 

(ज) िव ालयको लेखापरी ण स ब धमा लखेापरी कले िदएको ितवेदन अनसुार आव यक कारबाही गन, गराउने, 

(ञ) िव ालयलाई आिथक पमा आ मिनभर बनाउन योजना बनाई काय गन, 

(ट) िव ालय ब द गन िसफा रस गन, 

(ठ) शिै क याले डर बनाई िव ालय स चालन गन िश ा शाखा माफत यव थापन सिमितलाई िनदशन िदने, 

(ड) महानगर तरीय खेलकुद, काउट तथा साँ कृितक काय मको स चालन तथा िवकासको लािग आिथक ोत जुटाउने र 
ा  रकम खच गन िश ा शाखालाई िनदशन िदन,े 

(ढ) आवासीय िव ालयका िव ाथ का लािग खाना तथा पौि क आहारको गणु तर तो ने । 

(न) महानगरकायपािलका बाट वीकृत िश ा योजना र मापद ड िभ  रही आव यक िनदशन िदन े। 

(प) िव ालयले कायम गन ुपन यनुतम सरसफाई तथा शौचालयको मापद ड तो ने । 

फ) नगर े  िभ  िवशषे आव यकता भएका वालबािलकाको त यांक संकलन ग र उनीह का लािग उिचत िव ालय 
यव थापन गन आधार तयार पान र सोही अनसुारको पठनपाठनको यव था िमलाउने । 

(ब) िव ालय सधुार तथा िबकासका लािग नीित िनदशन गन । 

 

  



  

18 
 

प र छेद ५ 

िव ालय यव थापन सिमित स व धी यव था 

२६. िव ालय यव थापन सिमित रहनेः  (१) यस िनयमावली अ तरगत यव था भएको सिमितह को अिधकार े  वाहके 
िव ालय स चालन गन येक सामदुाियक िव ालयमा देहाय वमोिजमको एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ । 

(क) िव ालयका अिभभावकले आफूह म येबाट छानी पठाएका एक दिलत र दईुजना मिहला समेत ४ जना ।  

 तर अिभभावक रहकेो यहोरा िव ालयको भना अिभलेख अनसुार धानअ यापकले  मािणत गरेको हनपुनछ ।  

(ख) वडा सिमितको बैठकबाट सवस मती वा बहमतका आधारमा आफूह म येबाट तोकेको एकजना ितिनिध – सद य 

ग) िव ालयलाई िनर तर पमा सहयोग गन िश ा ेमी, समाजसेवी, सं थापक प रवार र च दा दाताह  म येबाट  २ जनालाइ 
उपरो  (क) र (ख) अनसुार आएका सद यह ले छनौट गनछन् ।   

(घ) िव ालय हने तोिकएको िव ालय िनरी क/ ोत यि  – सद य 

(ङ) स बि धत िव ालयका व र  िश क एक जना –सद य 

(च) िव ालय तरीय बाल लवले मनोनयन गरेको एक बालक र एकजना बािलका ग र २ जना – थायी आमि त सद य 

(छ) धाना यापक –सद य सिचव  

(ज) मािथ (क) र (ग) बमोिजम छनौट भइ आएका सद यह ले आफूह म येबाट एकजनालाइ अ य  चु ने छन  

(२)  िव ालय यव थापन सिमितको काय अविध ३ वषको हनेछ । 

(३) राजीनामा वीकृत गनः यव थापन सिमितका सद यको राजीनामा सो सिमितका अ य ले र यव थापन सिमितका 
अ य को राजीनामा स बि धत यव थापन सिमितले वीकृत गनछ । 

तर अ य को पद र  रहकेो अव थामा य तो सद यको राजीनामा यव थापन सिमितको व र  सद यले वीकृत गनछ । 
साथै िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा बाल लबका ितिनिधह ले राखेको ि कोण िनणय पिु तकामा उ लेख गनु 
पनछ तर चिलत काननु िवप रतका कुनै िनणय भएकोमा बाल ितिनिधह लाई िज मेवार बनाईनेछैन । 

(४) अिभभावकको अिभलेख रा नेः  

(१) िव ालयले िश ा शाखाले तोिकिदएको ढाँचामा िव ाथ को अिभलेख रा दा िव ाथ का बाब,ु आमा, बाजे, ब य,ै दाज,ु 
िददीको नाम, थर, ठेगाना स पक नं उ लेख गन ुपदछ र य ता अिभभावक नभएका िव ाथ को हकमा िव ाथ लाई सरं क व 

दान गन यि को अिभलेख रा न ुपनछ । 

(५) उपिनयम (१) बमोिजम िव ाथ लाई संर क व दान गन यि लाई अिभभावकको पमा अिभलेख रा दा िनजले 
संर क व दान गरेको यहोरा स बि धत वडाबाट मािणत गराएको हन ुपनछ । 

२६. सं थागत िव ालयमा दहेाय बमोिजमको यव थापन सिमित रहने छ ।  
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क. िव ालयको सं थापक वा लगानीकता म येबाट िव ालयको िसफा रस महानगरपािलकाको िश ा शाखाले मनोिनत गरेको 
यि  अ य  । 

ख. अिभभावकह  म येबाट छनौट भइ आएका एकजना मिहला समेत दइु जना सद य ।  

ग. थािनय िश ा ेमी वा समाजसेवी म येबाट स बि धत िव ालयल े िसफा रस गरेको म येबाट िश ा शाखाले तोकेको 
एकजना  सद य । 

घ. स बि धत े को िव ालय िनरी क/ ोत यि  म ये एकजना सद य । 

ङ. स बि धत िव ालयको िश कह ले आफूह म येबाट छािन पठाएको एकजना सद य । 

च. िव ालयको धाना यापक सद य सिचव । 

 

२७. यव थापन सिमितको सद य छनौट स ब धी यव थाः (१) धाना यापकले िनयम २६ को उपिनयम (१) बमोिजमको 
यव थापन सिमितको छनौट गनको लािग त कालको यव थापन सिमितको काय अविध समा  हन ुभ दा तीस िदन अगावै 

सात िदनको सचूना िदई अिभभावकको भेला गराउन ुपनछ । 

तर कुनै कारणले यव थापन सिमित िवघटन भएको वा यव थापन सिमितको सद यको पद र  भएको अव थामा यसरी 
िवघटन वा र  भएको िमितले प  िदन िभ  यव थापन सिमित वा र  सद यको छनौटको लािग यस िनयम बमोिजम सचूना 
िदई अिभभावकको भेला गराउनु पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम सद य छनौट गन स ब धमा अिभभावकलाई सहयोग गनको लािग स बि धत िनरी क वा िनज 
उपल ध नभएमा िश ा अिधकृतले खटाएको अिधकृतको संयोजक वमा धाना यापक र ोत यि  सिहत ितन सद यीय 
छनौटसहयोग सिमित गठन गनछ । 

(३) यव थापन सिमितको अ य  र सद यह  छनौट स ब धी अ य कायिविध कायापािलकाले तोके बमोिजम हनेछ । 

२८. यव थापन सिमितको बैठक स ब धी कायिविध  (१) यव थापन सिमितको बैठक दईु मिहनामा क तीमा एक पटक 
ब नेछ । 

(२) यव थापन सिमितको बैठक सिमितको अ य को िनदशनमा सद य–सिचवल ेबोलाउनेछन ्। 

(३) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यव थापन सिमितका एक ितहाई सद यले िलिखत अनरुोध गरेमा 
यव थापन सिमितको सद य–सिचवले जिहलेसकैु पिन यव थापन सिमितको बैठक बोलाउनु पनछ । 

(४) यव थापन सिमितको बैठकमा छलफल हने िवषय सचूी सद य–सिचवले साधारणतया बह र घ टा अगावै सद यह लाई 
िदन ुपनछ । 

(५) यव थापन सिमितमा त काल कायम रहकेा पचास ितशत भ दा बढी सद यह  उपि थत भएमा यव थापन सिमितको 
बैठकको लािग गणपरूक सं या पुगेको मािननछे । 
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६) यव थापन सिमितको बैठकको अ य ता अ य ले र िनजको अनपुि थितमा जे  सद यले गनछ । 

(७) यव थापन सिमितको बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता गन यि ले िनणायक 
मत िदन स नेछ । 

(८) यव थापन सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध यव थापन सिमित आफल ेिनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

(९) िव ालय यव थापन सिमितको याद सिकएको िमितल े४५ िदन िभ  यव थापन सिमित गठन ग रस न ुपन छ । सो 
नगरेमा िव ालयलाई िदईने अनदुान रकम रो का ग रने छ । 

२९. यव थापन सिमितको अ य  र सद य हन नस नःे  दहेायको यि  यव थापन सिमितको अ य  र सद य हन स न े
छैनः 

(क) गैर नेपाली नाग रक, 

(ख) प चीस वष उमेर परूा नभएको (वाल लबको ितिनधी बाहके), 

(ग) चिलत काननू बमोिजम कालो सचूीमा परेको, 

(घ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरूदार ठह रएको, 

(ङ) नगरसभाका सद यह   

३०. यव थापन सिमित िवघटन गन स नेः दहेायका अव थामा िश ा सिमितको िसफा रसमा महानगर कायपािलकाले जुनसुकै 
वखत पिन सिमित िवघटन गन स नेछ । 

(क) िव ालयको स पि  िहनािमना गरेमा । 

(ख) िव ालयको शैि क वातावरण ख ब याएमा । 

(ग) चिलत काननु तथा नपेाल सरकार, दशे सरकार तथा थानीय तहको नीित एवम ्िहत िवपरीत काम      गरेमा । 

(घ) िव ालयको यव थापन स तोषजनक पमा गन नसकेमा वा 

(ङ) स बि धत िनकाय वा अिधकारीले िदएको काननू अनसुारको िनदशन पटक–पटक उलंघन गरेमा । 

 तर िवघटन गन ुपवु सफाइको मौका िदनइने छ ।  

३१. सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकारः  (१) यस िनयमावलीमा अ य  लेिखएका 
काम, कत य र अिधकारका अित र  सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम 
हनेछ । 

(क) िव ालयको स चालन, रेखदखे, िनरी ण र यव थापन गन । 

(ख) िव ालयको लािग चािहने आिथक ोत जुटाउने । 
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(ग) िश क तथा कमचारीलाई तािलमको लािग छनौट गन । 

(घ) तािलममा जाने िश क तथा कमचारीलाई तािलमबाट फकपिछ क तीमा तीन वष िव ालयमा सेवा गन ुपन स ब धमा 
शतह  िनधारण ग र कविुलयतनामा गराउने । 

 (ङ) िश क तथा कमचारीह को सवेाको सरु ाको लािग पहल गन । 

(च) िव ालयको ोतबाट यहोन ग र िश क तथा कमचारी िनयु  गन र यसरी िनयु  िश क तथा कमचारीलाई नेपाल 
सरकारले समान तहका िश क तथा कमचारीलाई तोिकिदएको तलब केलमा नघटाई तलब भ ा िदन े। 

 तर िव ालयको आिथक अव था कमजोर रहकेो र िश क नराखी नहने अव था भएको ख डमा भने नेपाल सरकारले 
तोकेको तलव केल भ दा कम तलव भ ा िदने ग र समेत िश क िनयु  गन स नेछ ।  

(छ) नेपाल सरकारबाट वीकृत दरव दीको िश क तथा कमचारीको पद र  हन आएमा थायी पिूतको लािग सो पद र  
भएको िमितले प  िदनिभ  िश ा शाखामा लेखी पठाउन े। 

(ज) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को हािजरी जाँच ग र गयल हने िश क वा कमचारी उपर आव यक कारबाही गन 
। 

(झ) कुनै िश क वा कमचारीलाई यस िनयमावली बमोिजम यव थापन सिमितले कारबाही गन पाउने िवषयमा िवभागीय 
कारबाही ग र यसको जानकारी िश ा शाखालाई िदने तथा आफूलाई कारबाही गन अिधकार नभएको िवषयमा कारवािहको 
लािग िसफा रस गन ुपन भएमा आव यकता अनसुार आ नो राय सिहतको ितवेदन िश ा शाखामा पठाउने । 

(ञ) िव ालयको शैि क तर विृ  गन आव यक सामान तथा शैि क साम ीह को यव था गन । 

(ट) नेपाल सरकारबाट स चालन हने िविभ न काय मह मा िव ालयलाई स रक गराउने । 

(ठ) िव ाथ ह ले पालना गनु पन आचार संिहता बनाई लागू गन । 

(ड) िश क तथा कमचारीह को अिभलेख अ याविधक गराई रा ने । 

(ढ) येक वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराई िव ालयको अिघ लो शैि क वषको आय, यय तथा 
शैि क उपलि ध र आगामी वषको शैि क काय मको स ब धमा जानकारी गराउने र सो को जानकारी िश ा शाखामा पठाउन े
। 

(ण) महानगरपािलकाको िश ा शाखावाट तोिकएको लखेा परी क माफत लेखा परी ण गराउने । 

(त) िव ाथ , िश क, कमचारी तथा अिभभावकलाई िव ालयको िवकास तथा पठनपाठन तफ उ े रत गन यव था िमलाउन े
। 

(थ) िव ाथ लाई उपल ध गराइएको छा विृ  रकम दान गन । 
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(द) िनरी कले िव ालयको चेक जाचँ वा िनरी ण गदा हािजरी पिु तका वा िव तुीय हािजरीमा गयल जनाएकोमा य ता 
गयल भएका िश क तथा कमचारीको गयल भएको िदनको तलब क ी ग र िश ा शाखामा जानकारी िदने । 

(ध) यव थापन सिमितको सिचवालय िव ालय भवनमा रा ने तथा िव ालयको कागजप  र अिभलेख सरुि त गन । 

(न) महानगरपािलका सँग सम वय ग र शैि क िवकासका काय मह  स चालन गन । 

(प) िव ालयमा लि त समहूका लािग िवशषे कृितको शैि क काय म स चालन गन आव यक दिेखएमा महानगरपािलका 
तथा िश ा शाखा माफत गन । 

(फ) वािषक पमा िव ालयका लािग आव यक मालसामान र मसल द साम ीको ख रद योजना वीकृत गन । 

(ब) िव ालयको िवपद, जोिखम अव था लखेाजोखा ग र भाव यिूनकरणका लािग काययोजना बमोिजम काया वयन गन । 

(भ) िव ालयको चल अचल स पि को सरं ण र सदपुयोग गन । 

(म) आ नै ोतबाट िनयु  हन ेिश क तथा कमचारीको सवेा, शत तथा िवभागीय कारबाहीलाई यवि थत गन कायिविधबनाई 
िश ा सिमितबाट वीकृत गराई लाग ूगन । 

(य) महानगरपािलका, िश ा सिमित र िश ा शाखाले िदएको िनदशन अनु प काम गन । 

(र) िश क एवं कमचारीलाई मापद ढ बनाई परु कृत गन । 

(ल) िव ालयको पढाई यवाहा रक, सीपमलूक, र तरीय बनाउन ित पध  तथा सहयोगी 

भिूमका खे ने  । 

व) येक वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराई िव ालयको अिघ लो शैि क वषको आय, यय तथा 
शैि क उपलि ध र आगामी वषको शैि क काय मको स ब धमा सावजिनक परी ण गराउने । 

(२) यव थापन सिमितले आ नो अिधकार म ये आव यकता अनुसार केही अिधकार यव थापन सिमितको सद य–
सिचवलाई यायोजन गन स नेछ । 

३२. िश क अिभभावक संघ स ब धी यव थाः (१) येक िव ालयका िश क र अिभभावकह  सद य रहकेो एक िश क 
अिभभावक सघं रहनेछ । 

(२) यव थापन सिमितले अिभभावकह को भेला गराई सो सिमितको अ य , धाना यापक तथा क तीमा एक जना िश क 
र अिभभावकह  समेत रहने ग र बढीमा एघार सद यीय िश क–अिभभावक सघंको कायकारी सिमित गठन गन ुपनछ । 

(३) ोत क ा स चािलत िव ालयमा उपिनयम (२) बमोिजम िश क अिभभावक सघंको कायकारी सिमित गठन गदा 
अपाङ्गता भएका िव ाथ का क तीमा एक जना अिभभावक हनु पनछ । 

(४) उपिनयम (२) र (३) बमोिजम गिठत कायकारी सिमितका सद यको पदाविध तीन वषको हनेछ । 
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(५) उपिनयम (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको बैठक तीन मिहनामा क तीमा एकपटक ब नेछ र सो सिमितको बैठक 
स ब धी अ य कायिविधकायकारी सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

(६) उपिनयम (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ ।  

(क) िव ालयमा िश कको गुण तर कायम गनको लािग आव यक काम गन । 

(ख) यस िनयमावली बमोिजम िव ालयले शु क िनधारण गरे नगरेको स ब धमा अनगुमन गन तथा सो स ब धमा िव ालयलाई 
आव यक सझुाव िदने । 

(ग) िव ालयको शैि क गितिविधबारे िनयिमत जानकारी रा ने तथा सो स ब धमा िश क, िव ाथ  र अिभभावक बीच 
िनयिमत अ तरि या गन । 

(७) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितले यस िनयम बमोिजम 
िश क अिभभावक संघको कायकारी सिमित गठन गदा सात सद यमा नघटाई गन ुपनछ । 
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प र छेद ६ 

 

पाठ्य म तथा परी ा स चालन र सम वय 

३३. पाठ्य म र पाठ्य सामा ीः  (१) थानीय तहका िव ालयह मा पठन पाठन हने पाठ्य म संघीय तथा दशे म ालयले 
िनधारण गरे वमोिजम हनेछ । 

(२) पाठ्य सामा ीको समयमै सहज उपल धताको सिुन त गन कायपािलकाले आव यक काययोजना वनाइ लागू गनछ । 

(३) पाठ्य म, पाठयपु तक, र पाठयसाम ीमा सधुार तथा नया ँपाठ्य मको िनमाण गन आव यक दिेखएमा िश ा शाखाको 
ितवेदनको आधारमा िश ा सिमितले कायपािलकालाई िसफा रस गन र कायपािलकाको वहमत सद यको िनणयले 

म ालयमा अनरुोध गन । 

३४. परी ा स चालन तथा सम वय सिमितः (१) महनगरपािलका िभ  रहकेा िव ालयह मा परी ा स चालन तथा 
सम वयको लािग देहायको एक परी ा स चालन तथा सम वय सिमित रहनेछ । 

(क) िश ा सिमितको अ य  –अ य  

(ख) मखु शासिकय अिधकृत –सद य 

(ग) िज ला शासन कायालयको अिधकृत ितिनधी –सद य 

(घ) मखु,िज ला हरी कायालय –सद य 

(ङ) मखु, शस  हरी बल –सद य 

(च) िश ा अिधकृत –सद य–सिचव 

(२) परी ा स चालन तथा सम वय सिमितको बैठक स ब धी कायिविधसो सिमित 

आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

(३) थानीय तहको े िधकार वािहरको शैि क तहको परी ा स चालन गन स वि धत िनकायवाट भएको यव था वमोिजम 
सिमितले सहजीकरण र सम वय गनछ । 

(४)  क ा ८ को परी ा स चालन कायपािलकाबाट वीकृत मापद ड वमोिजम सिमितले गनछ । 

 (५) उपिनयम ३ र ४ वाहकेको क ाह को परी ा स चालन सिमितले िनधारण गरेको मापद ड वमोिजम िव ालय यव थापन 
सिमितको िनदशनमा धाना यापकले गनछन । 

३५. सं थागत िव ालयले परी ा शु क बापतको रकम ज मा गन ुपनः (१) िनयम ३४ को ४ वमोिजम 
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परी ा गदा िश ा सिमितले तोके वमोिजमको शु क स वि धत सं थागत िव ालयले थानीय संिचत कोषमा ज मा गनु पनछ 
। 

(२) सं थागत िव ालयले तोिकएको रिज ेशन, परी ा तथा माणप  बापतको िव ाथ ह बाट िलएको शु क प र ा 
स चालन गन िनकायको खातामा ज मा ग र यसको जानकारी समेत िदनु पनछ । 

३६. अनौपचा रक िश ा, दरु िश ा, समावेशी िश ा, िनर तर िश ा, खलुा िश ा तथा बैकि पक शैि क काय मको 
स चालन कायपािलकाले म ालयवाट भएको यव थासगँ तादा यता कायम हने ग र आव यक कायिविध वनाई गनछ । 

३७. शैि क गणु तर परी ण स ब धी यव थाः (१) नगरसभाले वािषक पमा िश ाको गुण तर मापन ग र सधुारको लािग 
कायपािलकालाई िनदशन िदनेछ । िश ा मं ालयले बनाएकोगणु तरको खाका र पाठ्य म िवकास के ले बनाएको पाठय म 

ा पलाई मलू आधार मा नपुन छ । 

(२) नगर िश ा सिमितले आफु म येवाट एक जना सद यलाई िश ाको गुण तर मापन गन लगाई सोको ितवेदन बािषक 
पमा कायपािलका सम  पेश गन तो नेछ । 

(३) उपिनयम (२) वमोिजम तोिकएको सद यले मखु शासिकय अिधकृत सँग सम वय ग र गुण तर मापन र ितवेदन तयार 
गनछ । 

(४) गणु तर मापन र ितवेदन तयारीको िविध र ढाँचा उपिनयम २ वमोिजम तोिकएको सद य आफैले िनधारण गरे वमोिजम 
हनेछ । 

(५) गणु तर मापन र ितवेदन शिै क स  शु  हन ुभ दा दईु मिहना अगािड पेश भई स न ुपनछ । 
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प र छेद–७ 

ारि भक बाल िश ा स ब धी यव था 

३८. ारि भक बाल िश ा के  थापनाः (१) कुनै सं थाले ारि भक बाल िश ा के  थापना गन 

चाहमेा अनमुितको लािग स बि धत वडा कायालयमा अनसुचूी–९ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा य तो िनवेदनका स ब धमा आव यक जाँचबझु गदा िनवेदकलाई ारि भक 
बाल िश ा के  थापना गन नगर कायपािलकाल ेतोकेको मापद ड तथा ि या वमोिजम अनुमित िदन मनािसब देिखएमा 
आव यक शत तोक  अनसुचूी–१० बमोिजमको ढाँचामा अनमुित िदन वडा सिचवले वडा सिमित सम  पेश गनछ । 

तर वीरगंज महानगरपािलकालाइ आिथक दािय व पन ग र य तो के  खोिलने भएमा नगर कायपािलकाको अनमुित िलन ुपनछ 
। 

(३) उपिनयम (२) वमोिजम पेश हन आएमा वडा सिमितको िनणयमा वडा सिचवले अनमुती िदनेछ । 

(४) कुनै सं थाले उपिनयम (२) बमोिजम तोिकएको शत अनु प ारि भक बाल िश ा के  स चालन नगरेमा वडा अ य ले 
य तो के लाई िदएको अनमुित जुनसकैु बखत र  गन स नेछन । 

३८ (क) महानगरपािलकाले कायपािलकाको िनणय अनसुार आव य ा र औिच यताका आधारमा आफनै वािम व रहन ेग र 
ारि भक बालिश ा सिहतको क ा १२ स म सचंालन हने ग र िव ालय खोली संचालन गन स ने छ । य को स पणू दािय व 

महानगरपािलकाको हनेछ ।   

३९. ारि भक बाल िश ा के  थापना गन चािहने पवूाधारः  ारि भक बाल िश ा के  थापना गनको लािग दहेायका 
पवूाधार परूा गरेको हन ुपनछ ।  

(क) फरािकलो, खलुा र सरुि त भवन भएको । 

(ख) महानरपािलकाले तोिकिदएको मापद ड बमोिजम ज गाको े फल र भवन भएको, 

(ग) बाल उ ानको यव था भएको । 

(घ) सफा र व छ खानेपानीको यव था भएको । 

(ङ) शौचालयको रा ो यव था भएको । 

(च) बाल बािलकाको हरेचाह गन आयाको यव था भएको । 

४०. वीकृत पाठ्य म योग गन ुपनः ारि भक बाल िश ा के मा पाठ्य म िवकास के बाट वीकृत पाठ्य म योग गन ु
पनछ । 
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प र छेद–८ 

िव ाथ  सं या, भना र क ा चढाउने यव था 

४१. िव ाथ  सं याः (१) सामदुाियक िव ालयको येक क ामा िव ाथ  सं या सामा यतया ५० जना हन ुपनछ । 

(२) सं थागत िव ालयको येक क ामा िव ाथ  सं या सामा यतया यनूतम िवस, अिधकतम चािलस र औसत ितस हन ु
पनछ । 

(३) उपिनयम (१) वा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष आव यकता िश ा िदने िव ालयको येक क ामा 
रहने िव ाथ  सं या िश ा सिमितले तोके बमोिजम हनेछ । 

(४) कुनै क ामा उपिनयम (१) मा लेिखए भ दा बढी िव ाथ  भएमा िव ालयल े यव थापन सिमितको अनमुित िलई य तो 
क ाको अक  वग (से सन) खो न स नेछ । 

(५) उपिनयम (४) बमोिजम क ामा वग खो न आव यक पवूाधारको यव था यव थापन सिमित र िव ालयले िमलाउन ु
पनछ । 

४२. भना स ब धी यव थाः (१) िव ाथ ले िव ालयमा भना हनको लािग देहाय बमोिजमको माणप  पेश गन ुपनछ । 

(क) क ा नौ मा भना हनको लािग आधारभतू तहको अि तम परी ामा उ ीण गरेको माणप , 

(ख) क ा एघारमा भना हनको लािग क ा दशको परी ामा उ ीण गरेको माणप , 

(ग) क ा एकमा बाहके अ य क ामा भना हनको लािग िव ालयले िलने वािषक परी ाको ल धाङ्क र थाना तरण माणप  
। 

(२) िव ालयले शिै क स को बीचमा वा वािषक परी ा उ ीण नभएका िव ाथ लाई थाना तरण माणप  िलई आए पिन 
अ ययनरत क ाभ दा मािथ लो क ामा भना गन ुहदँनै । 

(३) िव ालयको एक तहमा भना भएको िव ाथ ले सोही िव ालयको मािथ लो क ामा पनुः भना गन ुपन छैन । 

(४) िव ाथ ले पिहलो पटक िव ालयमा भना हन आउँदा साधारणतया आ नो अिभभावकलाई साथमा िलई आउन ुपनछ । 

(५) िव ालयले िव ाथ  भना गदा िनःशु क िश ाको योजनको लािग अिभभावकको नाम, ठेगाना समेतका िववरण माग ग र 
रा न ुपनछ । 

(६) चार वष उमेर परूा नभएकालाई एक क ामा भना र चौध बष उमेर परूा नभएकालाई मा यिमक तह उ ीण परी ामा समावेश 
ग रने छैन । 

४३. िव ालयमा भना नभई अ ययन गन यि को परी ा स ब धी यव थाः (१) िश ा शाखाल ेिव ालयमा भना नभई िनजी 
पमा अ ययन गरेको यि लाई िव ालयले िसफा रस गरेको िनजको मता र तरको आधारमा िव ालयबाट िलइने क ा 

आठस मको वािषक परी ामा सामेल हनको लािग भना गन आव यक यव था गन स नेछ । 
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(२) उपिनयम (१) बमोिजम परी ा िदन चाहने यि ले िश ा शाखाले तोकेको िव ालय र समयमा सो कायालयले तोकेको 
शु क बुझाई परी ा फाराम भन ुपनछ । 

(३) उपिनयम (१) बमोिजम परी ा िदन चाहने यि ले जनु क ाको वािषक परी ा िदन चाहकेो हो सो भ दा दईु क ा 
तलस मको िव ालयबाट िलइएको वािषक परी ा उ ीण गरेको माणप  पेश गन ुपनछ । 

(४) मािथ जे सुकै लेिखएता पिन खलुा वा बैकि पक िव ालयमा पढेका िव ािथको परी ा स बि ध यव था संघीय तथा 
दशेको िश ा म ालयले तोके बमोिजम हनेछ । 

४४. थाना तरण माणप  स ब धी यव थाः (१) कुनै िव ाथ ले थाना तरण माणप  िलन ुपरेमा अिभभावकको िसफा रस 
सिहत िव ालय छाड्नु परेको यथाथ िववरण खलुाई धाना यापक सम  िनवेदन िदन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन क ा दश र बा मा अ ययन गन िव ाथ लाई थाना तरण माणप  
िदइने छैन । 

तर दहेायका अव थामा शैि कस  सु  भएको दईु मिहनािभ  थाना तरण भई आउन ेिव ालयको िसफा रसमा िश ा शाखाको 
सहमित िलई थाना तरण माणप  िदन सिकनेछ ।  

(क) थाना तरण हने िव ाथ को अिभभावक कमचारी रहछे र िनजको अ य  स वा भएमा, 

(ख) अिभभावकले बसाई सराई गरेको िसफा रस ा  भएमा । 

(ग) िव ाथ  िवरामी भएको कारणले सोही थानमा रा न नहने भनी चिलत काननू बमोिजम वीकृत िचिक सकले िसफा रस 
गरेमा, वा 

(घ) अ य कुनै मनािसव कारणले िव ाथ  अ य  थाना तरण हन ुपरेमा । 

(३) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा धाना यापकल ेआधारभतू तहको िव ाथ को हकमा िनःशु क र मा यिमक 
तहको िव ाथ को हकमा िश ा सिमितले तोके बमोिजमको शु क िलई सात िदनिभ  थाना तरण माणप  िदन ुपनछ । 

(४) धाना यापकले उपिनयम (३) बमोिजमको अविधिभ  थाना तरण माणप  निदएमा स बि धत िव ाथ ले थानीय 
िश ा अिधकृत सम  उजूरी िदन स नेछ र यसरी उजरूी पन आएमा िश ा अिधकृतले जाचँबझु ग र थाना तरण माणप  
िदन उपयु  दखेेमा धाना यापकलाई यथािश  थाना तरण माणप  िदन िनदशन िदनेछ । 

(५) स कल थाना तरण माणप  हराएमा वा न  भएमा स बि धत िव ाथ  वा िनजको अिभभावकले ितिलिपको लािग 
यसको यहोरा खलुाई स बि धत िव ालयमा िनवेदन िदन स नेछ र यसरी पन आएको िनवेदन मनािसव दिेखएमा 
धाना यापकले िनवेदकलाई थाना तरण माणप को ितिलिप िदनेछन । 

(६) िव ालयले कुनै िव ाथ लाई आफूले अ यापन नगराएको क ाको थाना तरण माणप  िदएमा य तो माणप  िदने 
धाना यापकलाई काननू बमोिजम कारवाही ग रनेछ र यसरी िदएको थाना तरण माणप  र  हनेछ । 
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(७) सं थागत िव ालयको हकमा िव ाथ ले जनु मिहनामा थाना तरण माणप  मागेको छ सो मिहनास मको मािसक पढाई 
शु क र अ य द तरु सोही िव ालयमा बुझाउन ुपनछ । 

िव ाथ ले लामो िबदा (वािषक जाडो वा गम को िबदा) को अिघ लो मिहनामा थाना तरण माणप  मा न आएमा सो िबदाको 
शु क र अ  द तरु सोही िव ालयमा बुझाउन ुपनछ । 

(८) िव ालयले िव ाथ लाई थाना तरण माणप  िदँदा सो माणप  पाउने िव ाथ  वा िनजको अिभभावकको रीतपवूक 
भरपाई गराउन ुपनछ । 

४५. तर विृ को लािग भना हन चाहने िव ाथ लाई भना गन ुपनः  क ा दश र क ा बा मा तर विृ  गन उ े यले िव ाथ  
पनुः सोही िव ालय र क ामा अ ययन गन आएमा िव ालयले य तो िव ाथ लाई भना गन ुपनछ । 

४६. वािषक परी ा निदने िव ाथ लाई क ा चढाउने स ब धी यव थाः कुनै िव ाथ  िवरामी परी वा िनजको काब ूबािहरको 
प रि थितको कारण िनजले वािषक परी ा िदन नसकेको स ब धमा िनजको अिभभावकले यसको माण सिहत िनवेदन िदएमा 

धाना यापकले सो स ब धमा जाँचबझु गदा िनवेदनको यहोरा मनािसव दिेखएमा िव ालयमा भएको अिभलेखबाट य तो 
िव ाथ ले अ य परी ामा रा ो गरेको दखेेमा आव यकता अनुसार मु य मु य िवषयको परी ा िलई सो िव ाथ लाई क ा 
चढाउन स नेछ । 

तर, 

(१) शैि कस  सु  भएको एक मिहना पिछ कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छैन । 

(२) क ा नौ र एघारमा कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छैन । 

४७. क ा चढाउने स ब धी अ य यव थाः असाधारण ितभा भएका िव ाथ लाई धाना यापकले सो क ामा अ यापन गन 
िश कह को िसफा रसमा बढीमा एक क ा चढाउन स नेछ । 

तर क ा नौ र एघारमा क ा चढाउन सिकने छैन । 

४८. शैि कस , भना गन समय र काम गन िदन  (१) िव ालयको शैि कस  येक वषको वैशाख एक गतेदेिख ार भ भई 
चै  मसा तस म कायम रहनेछ । 

 (२) उपिनयम (१) मा जुन सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन क ा एघार र बा को हकमा शिै क स  ावण मिहनावाट सु  
हनेछ । 

(३) िव ालयले शिै कस  सु  भएको िमितले सामा यतया एक मिहनािभ  नयाँ िव ाथ  भना िलई स न ु     पनछ । 

(४) उपिनयम (३) बमोिजमको अविध नघाई कुनै िव ाथ  भना हन आएमा िव ालयल े य तो िव ाथ को अ ययनको तर 
परी ण गदा िनजले सो क ामा भना भई वािषक परी ा उ ीण गन स ने दिेखएमा य तो िव ाथ लाई अक  एक मिहनास म 
भना गन सिकनेछ । 
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(५) कुनै पिन िव ालयले शैि कस  सु  नभई िव ाथ  भना गन ुगराउन ुहदनै । तर क ा एकको उमेर समहू भ दा कम उमेर 
भएका बालबािलकाको हकमा शैि क स  ार भ हनभु दा प  िदन अगावै ारि भक बाल िश ामा भनाको काय गन वाधा 
पन छैन । 

(६) िव ालयको एक शैि कस मा काम गन िदन अ यापन समय क तीमा दईुसय बीस िदन हनेछ । 

(७) सामदुाियक िव ालयको धाना यापकले ह ाको क तीमा बा , सहायक धाना यापकले ह ाको क तीमा अठार र 
िश कले ह ामा क तीमा छ बीस क ा अ यापन गराउन ुपनछ । 

(८) भौितक पवूाधार परूा गन नसकेका िव ालयले तोिकएको पाठ्यभारमा नघट्ने ग र िव ाथ  सं याको आधारमा एकै िदनमा 
एकभ दा बढी समय (िस ट) मा क ा स चालन गन स नेछ । 

तर क ा स चालन गदा आधारभतू तह वा मा यिमक तहका क ाह  एकै समय (िस ट) मा स चालन गन ुपनछ । 

४९. िव ालय िवदा स व धमाः  (१) नेपाल सरकारले तोकेको सावजिनक िबदासगं तादा यता कायम हने ग र नगर िश ा 
अिधकृतले िश ा सिमितको सहमितमा िव ालयमा सावजिनक िवदा िनधारण गन स नेछ । 

(२) िश ा शाखाको िनदशनमा एक शैि कस मा िहउँदे िबदा वा वष िबदा वा दवुै ग र वढीमा तीस िदन िव ालय िवदा िदन 
सिकनेछ । 

(३) यव थापन सिमितले एक शैि कस मा थप पाँच िदनस म थानीय िबदा िदई िव ालय िवदा गन स नेछ । 

(४) यस िनयममा लिेखएदेिख बाहके अ य िदन िव ालय ब द गरेमा धाना यापकलाई िवभागीय कारबाही ग रनेछ । 
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प र छेद–९ 

धाना यापक र िश कको िनयुि  तथा काम, कत य र अिधकार 

५०. धाना यापक स ब धी यव थाः (१) येक िव ालयमा िव ालयको ाि क तथा शासिकय मखुको पमा काम 
गन वीकृत दरब दीमा नवढ्ने ग र एक धाना यापकको पद रहनेछ । 

(२) आधारभतू तहको क ा पाँचस मको िव ालय भए क तीमा बा  क ा वा सो सरह उ ीण गरेको, आधारभतू तहको अ य 
िव ालय भए क तीमा नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको र मा यिमक तहको िव ालय भए क तीमा नाको र तह वा सो 
सरह उ ीण गरेको, िव ालयमा क तीमा पाँच वष थायी िश कको पमा िश ण अनभुव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन 
अ तगत बनेको िनयमावली बमोिजम िश क ब ने यो यता भएको तथा िव ालय यव थापन सिमितले िसफा रस गरेको 
यि लाई िश ा सिमितको िनणय वमोिजम पाँच वषको लािग िश ा अिधकृतले सामदुाियक िव ालयको धाना यापकको 

पदमा िनयिु  गनछ । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम धाना यापकको पदमा िनयिु  हन ु पवू िनजले अनसुचूी–११ बमोिजमको ढाँचामा िव ालय 
िवकासको ताव िलई सोही आधारमा िश ा अिधकृतसँग प चविषय काय स पादन करार स झौता गन ुपनछ । 

(४) एउटै सामदुाियक िव ालयमा लगातार दईु कायकाल भ दा बढी एकै यि  धाना यापक हन स ने छैन । 

(५) उपिनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको अव थामा सामुदाियक िव ालयको धाना यापकलाई 
थानीय िश ा सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाले जनुसकैु बखत हटाउन स नेछः— 

(क) िनजको आचरण खराब रहमेा, 

(ख) ऐन तथा यस िनयमावली िवपरीतको कुनै काम गरेमा, 

(ग) िनजले कायस पादन स झौता बमोिजम काम गन नसकेमा वा िनजको काम स तोषजनक नभएमा, 

(घ) िव ालयको चल अचल स पि  िहना िमना गरेमा, 

(६) सामदुाियक िव ालयको कुनै धाना यापकलाई उपिनयम (५) बमोिजमको आधारमा पदबाट हटाउनु पन भएमा िश ा 
अिधकृतले य तो आधार िव मान भए नभएको स ब धमा जाँचबझु ग रगराई ितवेदन िलनेछ र य तो ितवेदनबाट 

धाना यापकलाई हटाउन ुपन दिेखएमा पदबाट हटाउन िश ा सिमित सम  राय सिहत पेश गनु पनछ । 

(७) उपिनयम (६) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो उपिनयम बमोिजम धाना यापकलाई पदबाट हटाउनु अिघ 
िनजलाई सफाई पेश गन मौकाबाट वि चत ग रने छैन । 

(८) बहालबाला िश कम येबाट छनौट भएको धाना यापकलाई उपिनयम (५) को ख ड (क) वा (ख) बमोिजमको आधारमा 
हटाएको अव थामा िनजलाई ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम िवभागीय कारबाही समेत ग रनेछ । 
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(९) सामदुाियक िव ालयको धाना यापक िवदामा बसमेा वा कुनै कारणले धाना यापकको पद र  भएमा धाना यापक 
उपि थत नभएस म वा धाना यापकको पदपिूत नभएस मका लािग सो िव ालयमा कायरत िश कह म ये मािथ लो ेणीका 
व र  थायी िश कले िनिम  धाना यापक भई काम गनछ । िश कको व र ता िनधारण गदा दहेायका आधारमा ग रनेछ ।  

(क) स बि धत तह र ेणीको थायी िनयिु  िमितको आधारमा, 

(ख) ख ड (क) को आधारमा व र ता नछु एमा सो भ दा त लो तह वा ेणीको थायी िनयिु  िमितको आधारमा, 

(ग) ख ड (क) र (ख) को आधारमा व र ता नछु एमा स बि धत तह र ेणीको अ थायी िनयिु  िमितको आधारमा, 

(घ) ख ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पिन व र ता नछु एमा ख ड (क) को िसफा रसको यो यता मको आधारमा, 

तर खलुा, काय मता मू याँकन, आ त रक वढुवा एउटै िमितमा भए मशः काय मता, आ त रक ितयोिगता र खुलाको 
मलाई मा यता िदइनेछ । 

(१०) यस िनयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितले यस िनयमावली 
बमोिजम यो यता पुगेको यि लाई धाना यापकको िनयिु  गदा छु ै ि या िनधारण ग र िनयिु  गन स नेछ । 

 (११) यस िनयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो िनयम ार भ हदँाको बखत कायरत धाना यापक उपिनयम 
(२) बमोिजम अक  धाना यापक िनयिु  नभएस म य तो पदमा कायमै रहन स नेछ । 

५१. धाना यापकको काम, कत य र अिधकारः  धाना यापकको काम, कत य र अिधकार दहेाय 

बमोिजम हनेछ । 

(क) िव ालयमा शैि क वातावरण, गणु तर र अनशुासन कायम रा ने, 

(ख) िव ालयका िश क तथा कमचारीह सँग सम वय ग र िश क, कमचारी, िव ाथ  र अिभभावकह  बीच पार प रक 
सहयोगको वातावरण िसजना गन, 

(ग) िव ालयमा अनशुासन, स च र ता, िश ता कायम गन आव यक काम गन, 

(घ) िश कह सँग परामश ग र िव ालयमा क ा स चालन स ब धी काय म तयार गन तथा य तो काय म बमोिजम क ा 
स चालन भए नभएको िनरी ण गन, 

(ङ) िव ालयमा सरसफाई, अित र  ि याकलाप आिदको ब ध गन, गराउने, 

(च) िव ालयको शासिनक कायको स चालन तथा िनय ण गन, 

(छ) िव ालयमा िव ाथ  भना गन तथा परी ा स चालन गराउने, 

(ज) िव ाथ लाई थाना तरण तथा अ य माणप  िदने, 

(झ) िव ालयमा भए गरेका मह वपणू काम कारबाहीको अिभलेख रा ने, 
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(ञ) कुनै िश क वा कमचारीले जानी जानी वा लापरवाही साथ कुनै काम गनाले िव ालयलाई हानी नो सानी पन गएमा य तो 
हानी नो सानीको रकम तलबबाट क ा ग र असलु गन, 

(ट) िव ालयले आ नै ोतमा िनयु  गरेका िश क वा कमचारीले पदीय िज मेवारी परूा नगरेमा यव थापन सिमितको 
िसफा रस बमोिजम अवकाश लगायतका अ य िवभागीय कारबाही गन, 

(ठ) िश क र कमचारीलाई िदइएको सजायको अिभलेख रा ने तथा य तो अिभलेख थानीय िश ा अिधकृत तथा िनरी कले 
हने चाहमेा देखाउने, 

(ड) िश क तथा कमचारीह को आचरण र काय स पादन स ब धी ितवेदन थानीय िश ा शाखा तथा यव थापन सिमितमा 
पेश गन, 

(ढ) िश क वा कमचारीलाई सजाय वा परु कार िदने स ब धमा यव थापन सिमित तथा िश ा शाखामा िसफा रस गन, 

(ण) नगर कायपािलकाबाट थायी िनयुि  एवं पद थापन भई आएका िश कलाई हािजर गराई िवषय र तह अनुसारको क ा 
िश णमा खटाउने, 

(त) मिहनामा क तीमा एक पटक िश क तथा कमचारीह को बैठक बोलाई िव ालयको ाि क, भौितक र शिै क शासन 
स ब धी िवषयमा छलफल ग र यसको अिभलेख रा ने, 

 (थ) महानगरपािलकाबाट पूव वीकृित िलई अित आव यक भएका िवषयमा िव ालय यव थापन सिमितको िनणय गराई 
िव ालयको ोतबाट तलब भ ा खाने ग र िश कको पद कायम ग र सो अनसुार पद वीकृित भएका िवषयका िश कको यस 
िनयमावलीमा यव था भए बमोिजमको ि या अपनाई पदपतू  ग र करारमा िनयु  गन र यसरी िनयिु  भएका िश क तथा 
कमचारीह को तलब स ब धी ितवेदन पा रत गन यव थापन सिमितमा पेश गन,  

(द) िव ालय भवन तथा छा ावासको हातािभ  कुनै िकिसमको अवाि छत ि याकलाप हन निदने, 

(ध) िव ालयको भावकारी स चालनको लािग वािषक योजना बनाई यव थापन सिमितबाट पा रत ग र काया वयन गन, 
गराउने, 

(न) िव ालयमा अ ययन, अ यापन स ब धी मािसक, अध–वािषक तथा वािषक काय म बनाई काया वयन गन, गराउने, 

(प) िश क वा कमचारीलाई तािलममा पठाउन यव थापन सिमितबाट अनमुोदन गराई थानीय िश ा शाखामा पठाउने, 

(फ) िव ालयमा संिघय एवं दशे सरकार/ थािनय सरकारबाट वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गन, 

(ब) यव थापन सिमितले िदएको िनदशन तथा आफूले पाएको अिधकार बमोिजम रकम खच गन र आय ययको िहसाब रा ने 
तथा रा न लगाउने, 

(भ) िव ालयमा स चालन हने आविधक परी ा िनयिमत तथा मयािदत ढङगबाट स चालन गन गराउने, 

(म) कुनै िश कले अ यापन गरेको िवषयमा लगातार तीन वषस म प  ितशत भ दा बढी िव ाथ  असफल भएमा वा कुनै 
िश कले लापरवाही वा अनशुासनहीन काम गरेमा य तो िश कको दईु वषस म तलब बिृ  रो का गन, 
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(य) िव ालयमा िनयम बमोिजमको क ा िलने तथा िश कलाई िलन लगाउने, 

(र) वीकृत दरव दीमा कायरत िश क तथा कमचारीको तलवी ितवेदन पा रत गन िश ा शाखामा पठाउने, 

(ल) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को काम, कत य तो ने, 

(व) िश ा शाखा तथा यव थापन सिमितले िदएका िनदशन पालन गन, गराउने, 

(श) िव ालयको शैि क गित स ब धी िववरण तथा त यांक म ालय ारा िनधा रत ढाँचा र समय िभ  िनरी क ारा मािणत 
गराई थानीय िश ा शाखामा पठाउने, 

(ष) िव ालयको आ नो ोतबाट खच बेहोन ग र िनयु  भएका िश कह को काय स पादन मू याङ्कन फाराम भरी 
यव थापन सिमितमा पेश गन, 

(स) िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको स पि  िववरण फाराम िनधा रत समयमा भन लगाई िव ालयमा दता ग र 
िश ा शाखा माफत िश क िकताबखानामा पठाउने, 

(ह) िव ालयका िश क तथा कमचारीबाट क ी गरेको कमचारी स चयकोष, नाग रक लगानी कोष, बीमा, सामािजक 
सरु ाकोषको रकम स बि धत िनकायमा पठाउन लगाउने, 

( ) यव थापन सिमितबाट वीकृत ख रद योजना अनसुार मालसामन तथा सेवा ख रद गन । 

( ) धाना यापक वीरगंज महानगरपािलकाको कायपािलका, अिभभावक एवं िव ाथ ित िज मेवार हनेछ यसका लािगः 

१) अिभभावक एवं िव ाथ को िवचार सव ण गन, 

२) चिलत मापद डको पालना एवं गुण त रय िश ाको लािग िव ालय यव थापन सिमती र धाना यापकले िश ा 
अिधकृतसँग कायस पादन करार गरे बमोिजम चिलत मापद डको पालना एवं गुण त रय िश ा याभतू गनपुन । 

३) िश क एवं कमचारीलाई धाना यापक ित िज मेवार बनाउन तथा गणु तरीय िश ाका लािग महानगरकायपािलका, िश ा 
सिमित र िश ा अिधकृत ल े चिलत काननु बमोिजम िदएका िनदशन पालना गराउन तथा अपेि त शैि क उपलि धका लािग 
िश कह सँग कायस पादन करार गनुपनछ । 

४. िव ालयको भौगोिलक े  िभ का टुहरा, अलप  परेका र बसेहारा, िवशेष आव यकता भएका तथा अितिवप नतामा परी 
िव ालय जान नसकेका वा िव ालय छोडेका बालवािलकालाई कायपािलका माफत छा बिृ  वा िवशेष यव था ग र वा 
िनजका अिभभावक वा सरं कलाई सघाई वालवािलकालाई िव ालयमा याउन ु धाना यापकको िज मेवारी हनेछ । 
िव ािथलाई अपेि त शैि क उपलि ध हािसल हने ग र िसकाउने र िटकाउने दािय व धाना यापक र िश कह को हनेछ । 

५. िव ालयको ाि क नेतृ व गन, व ना मक काय गन । 

५२. सहायक धाना यापक स ब धी यव थाः मा यिमक तहको धाना यापकलाई सहयोग परुयाउन िव ालयमा कायरत 
मा यिमक तहका व र  िश क म येबाट िव ालय यव थापन सिमितले एकजनालाई सहायक धाना यापक तो न स नेछ । 
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५३. िव ालय सहयोगी स ब धी यव थाः िव ालय यव थापन सिमितले वीकृत दरव दीको अधीनमा रही िव ालय 
सहयोगीको यनूतम पा र िमक तोक  यि  वा सं थासगँ करार ग र सेवा करारबाट काय स पादन गराउन ुपनछ । 

५४. िश क तथा कमचारी छनौट सिमितः (१) सामदुाियक िव ालयमा करारमा िश क वा कमचारी िनयिु का लािग िसफा रस 
गन येक िव ालयमा देहाय वमोिजमको एक िश क तथा कमचारी छनौट सिमित रहनेछ । 

(क) िव ालय यव थापन सिमितको अ य  वा िनजले तोकेको सो सिमितको सद य–अ य  

(ख) स बि धत े को िव ालय िनरी क वा िश ा अिधकृतले तोकेको ितिनिध –सद य 

(ग) नगरपािलका िश ा सिमितले तोकेको एक जना ितिनिध – सद य 

 (घ) धाना यापक –सद य–सिचव 

(२) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको सिचवालय स बि धत िव ालयमा रहनेछ । 

(३) आयोगले िश क वा कमचारी छनौट गन स ब धमा मापद ड िनधारण वा कायिविध जारी गरेको भए िश क छनौट 
सिमितले य तो मापद ड वा कायिविधको पालना गनु पनछ । 

(४) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध सो सिमित आफैले िनधारण गरे वमोिजम हनेछ । 

५५. करारमा िश क िनयिु  स ब धी यव थाः (१) वीकृत दरव दीमा थायी िश क िनयिु  हन नसक  त काल करारमा 
िश क िनयिु  गन ुपन भएमा यव थापन सिमितले मखु शासिकय अिधकृत माफत आयोगबाट करारमा िश क िनयिु को 
लािग कािशत भएको सचूी माग गनु पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम माग गरेको सचूी ा  भए पिछ सूचीमा रहकेा उ मेदवारम ये यव थापन सिमितले बढीमा एक 
शैि क स को लािग करारमा िश क िनयिु  गन स नेछ । 

(३) उपिनयम (१) बमोिजम आयोगबाट कािशत सचूीमा करारका लािग कुनै उ मेदवार नरहमेा वा सचूीमा समावेश भएका 
उ मेदवारले िश क पदमा िनयु  हन िनवेदन निदएमा यव थापन सिमितले िश क छनौट सिमितको िसफा रसमा बढीमा एक 
शैि क स को लािग यो यता पुगेका कुनै यि लाई करारमा िश क िनयिु  गन स नेछ । 

(४) उपिनयम (२) वा (३) बमोिजम करारमा िश क िनयिु  गदा िश ा शाखाबाट दरव दी र  रहकेो यहोरा मािणत गराएर 
िवषय िम ने ग र मा  करारमा िश क िनयिु  गन सिकनेछ । 

(५) उपिनयम (३) बमोिजम िश क िनयिु  गन क तीमा प  िदनको सावजिनक सचूना स भा य सवै मा यमवाट काशन 
गनकुा साथै वडा कायालय महानगर कायपािलका र स बि धत िव ालय समेतमा य तो सचूना टाँ न ुपनछ । य तो सचुना 
स बि धत थानीय तहको website मा समेत रा ने यव था िमलाउनु पन छ । 

(६) उपिनयम (३) बमोिजम िश क पदमा िनयु  हन िनवेदन िदने उ मेदवारले आ नो शैि क यो यता, नेपाली नाग रकताको 
माणप  िनवेदन साथ पेश गनु पनछ । 
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(७) िव ालयले यस िनयम बमोिजम करारमा िश क िनयु  गरेको जानकारी िश ा शाखालाई िदनु पनछ र िश ा शाखाले 
सोको अिभलेख राखेको माण िव ालयलाई िदनु पनछ । 

(८) उपिनयम (२) वा (३) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन करारमा िश क िनयु  भएको एक शिै क स  स म पिन 
र  पदमा थायी पद पुित नभएमा यव थापन सिमितले एक पटक को लािग मा  अिधकतम एक वषका लािग करारको याद 

थप गन स नेछ । 

 (९) उपिनयम (८) बमोिजम करार ग रएको जानकारी िव ालयले थानीय िश ा शाखालाई िदन ुपनछ । 

(१०) यस िनयम वमोिजमको ि या नपरुाई िश क िनयिु  गरेमा य तो िनयिु  बदर ग र स बि धत धाना यापकलाई 
िवभागीय कारबाही ग रनेछ । 

५६. दरब दी नभएको पदमा िश क वा कमचारी िनयिु  वा स वा गन नहनेः (१) िश क वा कमचारीलाई दरब दी र  नरहकेो 
वा दरव दी नभएको िव ालयमा िनयिु  वा स वा गन ुहदँनै । 

(२) अनसुचूी–१२ मा उि लिखत िवषयको िश क नरहकेो िव ालयमा अक  िवषयको िश क िनयिु  वा स वा गन ुहदँनै । 

(३) उपिनयम (१) वा (२) िवपरीत कसैले कुनै िश क वा कमचारी िनयिु  वा स वा गरेमा य तो िश क वा कमचारीको 
लािग तलब भ ा बापत खच भएको रकम यसरी िनयिु  वा स वा गन अिधकारीबाट असलु उपर ग र य तो अिधकारीलाई 
िवभागीय कारबाही ग रनेछ । 

५७. स वा स ब धी यव थाः  (१) महानगरपािलका िभ  एक िव ालयवाट अक  िव ालयमा तह तथा िवषय िम ने दरब दी 

िभ  lzIff ;ldltsf] िनणय अनसुार िश ा अिधकृतले स वा गन स नेछ ।  

(२) उफदफा (१) अ थायी, थायी र राहत िश कह को िनयम बमोिजम स वा ग रने छ । 

(३) िश कको स वा येक शैि क स को पिहलो मिहनामा मा  ग रनेछ तर िवशेष प रि थितमा िश ा सिमितको िनणय 
अनसुार गन सिकने छ । 

(४) एक पटक स वा भएको िश कलाई यस िव ालयमा दईु वष सेवा परूा नग र स वा ग रनेछैन । 

तर कुनै िव ालयमा कायरत िश क अस  भई सो थानमा िनजको उपचार हन नस ने यहोरा नेपाल सरकारले तोकेको 
मेिडकल बोड वा वीकृत िचिक सकल ेिसफा रस गरेमा िनजलाई जुनसकैु वखत पिन स वा गन सिकनेछ । 

(५) िश क स वा गदा िश कको तह र अ यापन गन िवषय िमलाउनु पनछ । 

(६) िश कलाई स वा गदा दहेाय बमोिजमको मापद डका आधारमा गन ुपनछः 

(क) तोिकएको िज मेवारी तोिकएको समय िभ  परूा नगरेको भनी स बि धत िव ालय यव थापन सिमितको िनणय सिहत 
िव ालय िनरी कबाट िसफा रस भएमा, 

(ख) एउटा िव ालयमा आव यकता भ दा बढी एकै िवषयका िश क भएमा, 
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(ग) दरव दी िमलान गन ममा तोिकएको मापद ड भ दा बढी िश क भएमा, 

(घ) उपिनयम (५) को ितब धा मक वा यांशमा लेिखए बमोिजमको अव था भएमा, 

(ङ) िवपदक्ा कारणबाट िव ालय र िव ालय रहकेो समदुाय नै अ य  थाना तरण गन ुपन अव थामा महानगरपािलकाको 
िवपद ् यव थापन सिमितले िसफा रस गरेमा, 

(च) नैितक आचरण तथा िनजको यि गत अनशुासन लगायतका कारणबाट कुन ै िश कलाई सो िव ालयमा रािखरहदँा 
िव ालयको शैि क वातावरण खलविलएको वा खलविलन स ने यहोरा िव ालय यव थापन सिमितबाट िनणय भई आएमा, 

(छ) कुनै िश कले उ कृ  नितजा याउन सफल रहकेो वा िवशेष ता सेवा वाह गरेको अव थामा उ  सेवालाई अ य 
िव ालयमा उपयोग गन आव यक दिेखएमा, 

(ज) पित पि न दवुै िश क रहकेो अव था भए सकभर एकै िव ालय वा वडा िभ  नपन ग र स वा गन ुपनछ ।  

(झ) िश क स वाको अ य मापद ड िश ा सिमितल ेतोके वमोिजम हनेछ । 

(८) थायी िनयिु  भएको एक वष नपगुेको िश क र अिनवाय अवकाश हन एक वष वा सो भ दा कम अविध बाँक  रहकेो 
िश कलाई एक िव ालयबाट अक  िव ालयमा स वा ग रने छैन । 

(९) उपिनयम (७) बमोिजम स वा गदा साधारणतया अपाङ्गता भएका िश क िशि का र मिहलालाई पायक पन थानमा 
स वा ग रनेछ । 

(१०) िश क स वा गदा लामो अविध एकै िव ालयमा वसकेालाई पिहलो ाथिमकता िदइनेछ । 

(११) स वा भएको ए काइस िदनिभ  धाना यापकले स बि धत िश क वा कमचारीलाई अनसुूची–१३ बमोिजमको ढाचँामा 
रमाना प  िदई सोको जानकारी स बि धत िव ालय र िश ा शाखालाई समेत िदन ुपनछ । 

५८. अ तर थानीय तह िश क स वा सहमती स व धी (१) िनयम ५४ वमोिजम र अ तर थानीय तह िश क स वा हन 
चाहने िश कले स वाको लािग अनसुचूी–१४ बमोिजमको ढाँचामा िश ा अिधकृत सम  िनवेदन िदनु पनछ । 

(२) यस िनयमको योजनको लािग िश ा शाखाल े येक मिहनामा र  रहकेा िश कह को पद सं या यिकन ग र दशे 
म ालयमा पठाउन ुपनछ । 

(३) उपिनयम (१) बमोिजम अ तर थानीय तह स वाको लािग िनवेदन िदने िश कलाई स वा भई जान चाहकेो िव ालय र 
सोसगँ स बि धत िश ा शाखा तथा आफू सवेारत िव ालय र िश ा शाखाको स वा सहमितको िसफा रस आव यक पनछ । 

तर यस िनयमावलीमा स वा गन मापद ड िवप रत हने ग र स वा सहमती िदइने छैन । 
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प र छेद– १० 

छा वृि  तथा िनःशु क िश ा स ब धी यव था 

५९. छा विृ को यव था गनपुनः (१) सं थागत िव ालयले १० ितशत दहेाय बमोिजमका िवप न एवं िसमा तकृत 
िव ाथ लाई छा विृ  उपल ध गराउनु पनछ । यसरी छा विृत उपल ध गराउँदा क तीमा ५  ितशत बािलका अिनवाय पमा 
समाबेश गनपुनछः 

 सं थागत िव ालयले अिनवाय पमा उपल ध गराउने भिन तोिकएको १० ितशत िभ  िव ालयमा अ यापन गराउने 
िश कको बालबािलका लाई िनशु क िश ा िदइएको रहछे भने ती बालबािलका एवं िव ालयले एक प रवाका ितन जना 
बालबािलका म ये एक जना लाई िनशु क िश ा भनी लागु गरेको योजना अ तगत िनशु क िश ा दान ग रएको बालबािलका 
भए सो समेतको सं यालाइ समावेश ग र १० ितशत कायम ग रने छ ।  

(क) िव ाथ को प रवारको कुनै पिन सद यको नोकरी, यापार, यवसाय र आय–आजनको यव था नभई जीवन िनवाह गन 
यनूतम आव यक पन आ दानी नभई अिनवाय िश ाको लािग आव यक पन पाठ्यपु तक तथा कापीकलम ज ता टेशनरी 

उपल ध गराउन नस ने अव थामा रहकेो र मािसक  दश हजार भ दा कम आय रहकेो भनी वडा सिमितबाट िसफा रस भई 
आएको, 

(ख) भिूम स ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम ज गावालाको हिैसयतले रा न पाउने अिधकतम हदव दी भ दा कम खेती यो य ज गा 
रहकेो, वा 

(ग) राि य योजना आयोगबाट प रभािषत भए बमोिजम िनरपे  ग रबीको रेखामा पन र सो भ दा कम आ दानी भएको, 

(घ) अपाङ्कता भएका वालवािलका । 

(ङ) जेहे दार िव ाथ  भएमा । 

२) उपिनयम (१) बमोिजम छा विृ  उपल ध गराउन ुअिघ िव ालयले य तो छा विृ को लािग िनवेदन िदन िव ालयमा 
सचूना काशन गन ुपनछ । 

६०. नामावली साबजिनक गनपुनः  (१) िनयम ५८ बमोिजम छा विृत उपल ध गराइएका िब ाथ ह को नाम, थर, क ा तथा 
िनजको बाब ु आमाको नाम, थर वतन सिहतको िववरण िव ालयल े िव ालयको सूचना पाटीमा टाँस ग र र िव ालयको 
वेभसाईट भएमा यसमा राखी सावजिनक गन ुपनछ र य तो िववरण िश ा शाखामा पठाउन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको िववरण हने चाहने यि लाई िव ालयले य तो िववरण िनःशु क हने िदन ुपनछ । 

(३) सं थागत िव ालयले कुनैकारणबश तोिकएबमोिजम छा वतृी उपल ध नगराएको वा गराउन अव था नदिेखएकोमा 
तोिकएअनसुार िव ालयले छा वतृी उपल ध गराउनपुन सं या यिकन ग र येक वषको जे  मसा त िभ मा 
महानगरपािलकाको िश ा शाखालाइ अिनवाय पमा जानकारी गराउन ुपनछ ।  

(४) िनयम (३) बमोिजम िव ालयले यिकन ग रपठाएको मिहनािदन िभ  छा वतृीमा लगानी हने कुल रकममा दइु ितशत 
रकम थप ग र महानगरपािलकाको िश ा कोषमा दाखेल गन ुपन छ । कुनै िव ालयले यस िनयम बमोिजम तोिकएको रकम 
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बझुाउन आलटाल गरेमा महानगरपािलकाले उ  िव ालयबाट नगरपािलकाको बाँक  लेना रकम सरह अशलु ग र ज रवना 
समेत गन स नेछ ।  

(५) िनयम ४ बमोिजम िव ालयबाट िश ा कोषमा दाखेल हन आएको रकम महानगरपािलकाले नगरिभ का सामदुाियक 
िव ालयको पवुाधार िनमाण तथा शैि क गुण तर ब नका लािग खच गनछ ।   

६१. बालबािलकालाई अिनवाय पमा िव ालयमा पठाउन ुपनः  (१) सबै अिभभावकले चार वष परुा भएका बालबािलकालाई 
आधारभतू िश ाका लािग अिनवाय पमा िव ालय पठाउनु पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम आ नो े िभ का बालबािलकालाई िव ालय पठाए नपठाएको स ब धमा स बि धत िश ा 
सिमित, िव ालय िन र क, ोत यि  तथा सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीले अनगुमन तथा िनरी ण गनु 
पनछ । 

(३) कुनै अिभभावकले उपिनयम (१) बमोिजम बालबािलकालाई िव ालयमा पठाएको नदिेखएमा य तो अिभभावकलाई 
स झाई बझुाई, िवशेष सहयोग तथा े रत ग र य ता बालबािलकालाई िव ालयमा पठाउन लगाउनु पनछ । 

(४) उपिनयम (३) वमोिजम स झाई बझुाई गदा समेत बालबािलकालाई िव ालय नपठाउने अिभभावकलाई महानगरपािलका 
र यस मातहतका कायालय तथा शाखाह बाट उपल ध गराउने सेवा सिुवधावाट वि चत गन सिकनेछ । 

(५) यस िनयम बमोिजम िव ालयमा भना भएका िव ाथ लाई िव ालयले िनःशु क अ ययन गराउन ुपनछ । 

(६) िव ालय जान ेउमेर समहूका वालवािलकालाई अिनवाय पमा िव ालय भना अिभयान तथा काय म तजमुा ग र लाग ु
गन दािय व िश ा सिमितको हनेछ । 
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प र छेद–११ 

िबदा तथा काज स ब धी यव था 

६२. िश क तथा कमचारीले पाउने िबदाः (१) िश क तथा कमचारीले देहाय बमोिजमका िबदाह  पाउनेछः 

(क) भैपरी आउने िबदा वषभ रमा छ िदन, 

(ख) पव िबदा वषभ रमा छ िदन, 

(ग) िबरामी िबदा वषभ रमा बा  िदन, 

(घ) सतूी िबदा सतूीको अिघ वा पिछ ग र अ ठान बे िदन, 

(ङ) सतूी याहार िबदा प  िदन, 

(च) िक रया िबदा प  िदन, 

(छ) असाधारण िबदा एक पटकमा एक वषमा नबढाई नोकरीको ज मा अविधमा बढीमा दइु वष, 

(ज) अ ययन िबदा िश कको सेवाको स पणु अविधमा एकै पटक वा पटक पटक ग र बढीमा तीन वष, 

(झ) बेतलवी िबदा बढीमा दइु वष । 

(२) भैपरी आउने िबदा र पव िबदा आधा िदन पिन िलन सिकनेछ । य तो िबदा सि चत हने छैन । 

(३) िश क तथा कमचारीले िबरामी िबदा सि चत गन स नेछ । िश क तथा कमचारीले येक वष य तो िबदा िनरी कबाट 
मािणत गराई रा न ुपनछ । कुनै यहोराले िश क तथा कमचारी सेवाबाट अवकाश भएमा िनजको सि चत िबरामी िबदा बापत 

िनजको पदािधकार रहकेो पदमा खाइपाई आएको तलब केलको दरले हन आउने रकम िनजले एकमु  पाउनेछ । 

 (४) कुनै ठूलो वा कडा रोग लािग उपचार गन िबरामी िबदाबाट नपुग हने भएमा वीकृत िचिक सकको माणप  पेश ग र 
िश क तथा कमचारीले पिछ पाउने िवरामी िबदाबाट क ा हने ग र बा  िदनस म थप िबरामी िबदा पे क को पमा य तो 
िबरामी भएको बखत िलन स नेछ । 

यसरी पे क  िबदा िलएको िश क वा कमचारीको मृ य ुहन गएमा य तो पे क  िलएको िबदा वतः िमनाहा हनेछ । 

(५) सि चत िबरामी िबदाको रकम िलन नपाउँद ै िश क वा कमचारीको मृ य ुभएमा य तो सि चत िवरामी िबदाको रकम 
िनजले इ छाएको वा निजकको हकवालाले एकमु  पाउनेछ । 

(६) कुनै पु ष िश क वा कमचारीको प नी सतूी हने भएमा य तो िश क वा कमचारीले सतूीको अिघ वा पिछ ग र प  
िदन सतूी याहार िबदा पाउनेछ । सतूी याहार िबदा बसेको िश क वा कमचारीले परूा तलब पाउनेछ र य तो िबदा सेवा 
अविध भरमा दईु पटकमा  िलन पाइनेछ । 

 (७) कुनै िश क वा कमचारीले कुल धम अनसुार आफै िक रया ब न ुपरेमा वा य तो िश क वा कमचारीको वाव ुआमा, 
वाजे व यै, छोरा छोरी वा िववािहत मिहला िश क वा कमचारीको सास ुससरुाको मृ य ुभएमा वा पु ष िश कको हकमा 
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िनजको प नीको तथामिहलाको हकमा पितको मृ य ु भएमा िक रया िबदा पाउनेछ । मिहला िश क वा कमचारीको पितले 
िक रया ब न ुपरेमा य तो मिहला िश क वा कमचारीले पिन िक रया िबदा पाउनेछ । 

(८) यस िनयम बमोिजम िक रया िबदा िलने िश क वा कमचारीले िव ालयमा हािजर भएको प  िदन िभ  मतृ यि को मृ य ु
दताको माणप  तथा मतृ यि सँगको नाता देिखने माण पेश गन ुपनछ । य तो माणप  र माण पेश नगन िश क वा 
कमचारीले य तो अविधको लािग पाएको रकम िनजले पाउने तलब रकमबाट क ा ग रनेछ । 

(९) िबरामी परेको अव थामा बाहके घटीमा पाँच वष थायी सेवा अविध नपुगेको िश क वा कमचारीले असाधारण िबदा 
पाउन स ने छैन । 

(१०) थायी सेवा पाँच वष पगुकेो िश कलाई िनजले अ यापन गन िवषयमा एकतह मािथको उ च अ ययनका लािग तलब 
सिहतको अ ययन िबदा िदन सिकनेछ । 

(११) उ च अ ययनका लािग िबदा वीकृत गदा िश ा सिमितले एक आिथक वषमा आधारभतू तहको पिहलो र दो ो तहका 
लािग एक एक जना र मा यिमक तहका लािग एक जनाको अ ययन िबदा वीकृत गन स नेछ । 

(१३) अ ययन िबदा िदंदा दहेायको ि या अबल बन ग रनेछः– 

 (क) अ ययन िबदा वीकृितका लािग महानगरपािलकामा सावजिनक पमा सचूना ग र इ छुक िश कको िनवेदन आ ान 
गन, 

(ख) िनवेदन िदने िश कले आ नो ितब ता प , अ ययनपिछको आ नो िश ण िसकाइको योजना र यव थापन सिमितको 
िसफा रस पेश गन ुपनछ । यसरी पेश भएका तावका आधारमा मनोनयनका लािग नाम छनौट ग र सचूना काशन गन, 

(ग) ख ड (ख) बमोिजम मनोनयनका लािग छनौट भएका िश कको नामावली उपर उजरूी गन अवसर दान ग रने छ । 
उजरूीकताको उजूरीका आधारमा अि तम नामावली काशन ग र अ ययनका लािग अि तम नाम छनौट गन, 

(घ) अि तम नाम छनौटमा परेका िश कलाई कविुलयत गराई अ ययनको अविधका लािग अ ययन िबदा वीकृत ग रनेछ । 
यसरी अ ययन िबदा वीकृत भएका िश कले येक सेमे र वा वािषक परी ाको नितजा सिहतको ितवेदन िश ा शाखामा 
पेश गन ुपन, 

(ङ) अ ययन िबदा पाएका िश कले आफूले कबिुलयत गरे अनुसारको ितवेदन िश ा शाखामा बझुाउन ुपनछ । अ ययनमा 
स तोषजनक गित नगन िश कको िबदा वीकृत भएको अविध समा  नहदँ ैर  गन सिकनेछ । 

(च) िबदा र  भएमा य ता िश कबाट अ ययन अविधभर पाएको तलब असलु ग रने छ । 

१४) बेतलवी िबदा देहायका अव थामा िदइनेछः – 

(क) कुनै िश क वा कमचारीको पित वा प नी िवदेश ि थत नेपाली राजदतूावास वा िनयोगमा खिटई गएको माण सिहत य तो 
िश कले बेतलवी िबदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक ग र नोकरी अविधभर ितन वषस म, 
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(ख) कुनै िश क मटुु, मगृौला, या सर ज ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा ब न ुपन भए वा मलुकुिभ  वा बािहर गई 
उपचार गराउन ुपन भिन मेिडकल बोडबाट िसफा रस भएमा िश ा सिमितले एक पटकमा एक वष र नोकरीअविधभरमा बढीमा 
तीन वषस म िदन स नेछ । 

(१५) बेतलवी िबदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना ग रने छैन । 

(१६) भैप र आउने िबदा, पव िबदा, िबरामी िबदा, िक रया िबदा, सतूी िबदा, सिूत याहार िवदा ब ने िश क तथा कमचारीले 
परूा तलब पाउनेछ । 

(१७) असाधारण र बेतलबी िबदामा बसेको िश क वा कमचारीले तलब पाउने छैन । 

(१८) यस िनयम बमोिजमको असाधारण िबदा, अ ययन िबदा र वेतलवी िबदा बाहकेका अ य िबदाह  अ थायी िश क र 
राहत िश कले समते पाउनेछन ्। 

६३. िबदा िदने अिधकारीः (१) धाना यापकको िबदा यव थापन सिमितको अ य ले र िश क वा कमचारीको िबदा 
धाना यापकले वीकृत गनछ । 

तर, एक पटकमा तीन िदनमा नबढाई पव वा भैपरी आउने िबदा धाना यापक आफैल ेिलन स नेछ । सो भ दा बढी पव वा 
भैपरी आउने िबदा िलन ुपरेमा धाना यापकले यव थापन सिमितको अ य लाई जानकारी िदनु पनछ । 

(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िश क वा कमचारीकोअसाधारण िबदा, बेतलवी िबदा र अ ययन 
िबदा यव थापन सिमितको िसफा रसमा िश ा शाखा मखुले वीकृत गनछ । 

६४. िबदा निलएको िदन सेवा अविधमा गणना नहनेः िश क वा कमचारीले िबदा निलई िव ालयमा 

अनपुि थत भएको िदन िनजको सेवा अविधमा गणना हने छैन । 

६५. अ थायी िश क वा कमचारीको िबदाको रकम स ब धमाः अ थायी िश क वा कमचारीले वष वा िहउँदे िबदा उपभोग 
गन नपाउँद ैअवकाश पाएमा दश मिहनालाई वािषक काम गरेको अविध मानी दामासाहील ेकाम गरेको अविधको िबदा रकम 
पाउनेछ । 

६६. िबदा सहिलयत मा  हनेः िबदा अिधकारको कुरा नभएर सहिलयत मा  हनेछ । 

६७. काज तथा दिैनक मण भ ाः (१) िव ालय वा अ यापन स ब धी कामको लािग महानगर कायपािलकाको मखुको 
आदेशानसुार कुनै सभा, स मेलन वा सेिमनारमा खिटने िश क वा कमचारील ेसोही आदशेमा तोकेको अविधस मको लािग 
काज पाउने छ । 

(२) िव ालयको कामको लािग िश क वा कमचारीले धाना यापकको र धाना यापकल े यव थापन सिमितको अ य को 
िलिखत अनमुित िलई बढीमा एक ह ास म काजमा जान स नेछ । 
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६८. यस प र छेदको यव था लाग ूनहनेः यस प र छेदमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको 
िश क र आ नै ोतबाट यहोन ग र सामदुाियक िव ालयमा िनयु  िश कको स ब धमा यस प र छेदको यव था लागू हने 
छैन । य ता िश कले िव ालय ारा तोके बमोिजम िबदाको सिुवधा पाउने छन् । 

६९. िश क तथा िव ालय कमाचारी सजाय स ब धी यव था सघंीय काननुले यव था गरे वमोिजम हनेछ । 
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प र छेद–१२ 

िव ालयको िच ह, नामाकरण तथा अ य यव था 

७०. िव ालयको िच हः िव ालयको िच ह षट्कोणको हनेछ । िव ालय यव थापन सिमितले िनणय ग र सो षट्कोणको 
बीचमा आ नो िव ालयको छु ै िच ह रा न स नेछ ।  

७१. िव ालयको नामाकरणः (१) समाज तथा रा कै लािग उ लेखनीय योगदान गन वा ऐितहािसक यि , देवी देवता, 
तीथ थल वा ाकृितक स पदा आिदको नामबाट नेपालीपन झ कने ग र िव ालयको नामाकरण गनुपनछ . 

तर यो िनयम ार भ हन ुभ दा अगाबै यस िनयम िवप रत नामाकरण भै सकेका िव ालयको हकमा यो िनयम लाग ुहने छैन ।  

२) कुनै सं थागत िव ालयले आ नो नाममा “पि लक’’ श द जोड्न चाहमेा कि तमा एक ितहाई िव ाथ  पूण छा बिृ मा 
अ ययनरत रहकेो हनपुनछ । कुनै सं थागत िव ालयल ेआ नो नाममा “नेशनल’’ श द जोड्न चाहमेा नेपालको क तीमा २५ 
िज लाका िव ाथ  अ ययनरत रहकेो हनपुनछ र कुनै सं थागत िव ालयले आ नो नाममा “इ टरनेशनल’’ श द जोड्न चाहमेा 
कि तमा एक ितहाई सं यामा िवदेिश िव ाथ  हनपुनछ । िव ालयको नामको अ तमा “िव ालय”, “ कूल” वा “पाठशाला” 
श द जोिडएको हनपुनछ । 

तर यो उपिनयम लागु हन ुअगाबै यस िनयम िवप रतका श दह  जोिडई संचालनमा रहकेा िव ालयको हकमा सो िनयम लागुहने 
छैन ।  

(३) ािविधक िश ा स चालन गन अनमुित पाएको सामदुाियक िव ालयले आ नो िव ालयको नामको पछािड को कमा 
ािविधक िश ा स चालन गन अनमुित ा  िव ालय भनी थप गन स नेछ । 

(४) नया ँ खोिलन े िव ालयको नामाकरण आ नो नामबाट गन चाहने यि ले देहाय बमोिजमको रकममा नघट्ने ग र 
महानगरपािलकाले तोिकिदएको रकम बरावरको नगद, घर वा ज गा िव ालयको नामाकरण गन योजनको लािग भनी एकमु  
िव ालयलाई सहयोग गरेमा सो िव ालयको नामाकरण य तो सहयोग गन यि को नामबाट स चालन गन सिकनेछः 

(क) मा यिमक िव ालयको लािग कि तमा एक करोड पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा ज गा, 

(ख) आधारभतू िव ालयका लािग कि तमा पचास लाख पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा ज गा,  

(५) पिह यै नामाकरण भईसकेको िव ालयको नामसगँ जोडेर िव ालयको नामाकरण गन चाहने यि ले उपिनयम (३) वा 
(४) बमोिजमको रकम वा सो बराबरको घर वा ज गा िव ालयलाई सहयोग ग र पिहलेको नाम पछािड आफूले ताव गरेको 
नाम जोड्न स नेछ । 

(७) एउटै प रवार वा छु ाछु ै प रवारका एकभ दा बढी यि ले उपिनयम (३) वा (४) बमोिजमको रकम वा घर वा ज गा 
िव ालयलाई दान गरेमा य ता यि ह को िनणयबाट बढीमा दईुजनास मको नामबाट िव ालयको नामाकरण गन र अ य 
यि को नाम िव ालयमा दिेखने ग र रा न सिकनेछ । 
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(८) उपिनयम (३), (४) र (५) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि , मारक वा ऐितहािसक चीजव तकुो नामबाट 
िव ालयको नामाकरण भएको िव ालयलाई कसैले जितसुकै रकम वा घर वा ज गा सहयोग गरे पिन य तो िव ालयको 
नामाकरण प रवतन ग रन ेछैन । 

तर य तो िव ालयलाई कुनै यि ले क ा कोठा थप गन, पु तकालय भवन वा छा ावास िनमाण गन रकम सहयोग गरेमा 
य तो कोठा वा भवनमा सो रकम दान गन यि को नामबाट नामाकरण गन सिकनेछ । 

(९) यस िनयम बमोिजम िव ालयको नामाकरण महानगर कायपािलकाले िश ा सिमितको िसफा रसमा गनछ । 

७२. राि य गान गाउन ुपनः  िव ालय खलुकेो येक िदनको ार भ र िविभ न समारोहमा राि य गान गाउनु पनछ । 

७३. झ डो ोलन गन ुपनः िव ालयमा मनाइने येक समारोहको ार भमा राि य झ डो ोलन गन ुपनछ । 

७४. िव ाथ को पोशाकः  िव ालयले िव ाथ को लािग एकै िकिसमको, कम खिचलो, साधारण, राि यता झ काउने र 
हावापानी सहुाउँदो पोशाक तो न स नेछ । िव ालयले पोशाक ख रदगन थान वा पसल तो न पाउने छैन । 
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प र छेद–१३ 

िव ालयको स पि  सरं ण स ब धी यव था 

७५. िव ालयको स पि को सुर ाः (१)  िव ालयको नाममा रहकेो स पि को सुर ा गन मखु दािय व यव थापन सिमित 
र धाना यापकको हनेछ । 

(२) सामदुाियक िव ालयको नाममा रहकेो उपिनयम १ वमोिजमको स पि को िववरणिश ा शाखामा पठाउन ुपनछ र सो को 
लगत संकलन तथा अ याविधक गन िज मेवारी िश ा शाखाको रहनेछ । 

(३) सामदुाियक िव ालयको नाममा रहकेो स पि को अ यािवधक िववरण िश ा शाखाल ेवािषक पमा सावजिनक गनछ । 

७६. िव ालय स पि  संर ण स व धमा िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 

(क) िव ालयको नाममा ा  भई दता हन बाँक  रहकेो ज गा दता गन यव था िमलाउने 

(ख) िव ालयको नाममा रहकेो स पि लाई अिधकतम फाइदा हने काममा योग गन यव थापन सिमितलाई िनदशन िदने, 

(ग) िव ालयको नाममा रहकेो ज गाको आ दानी असलू उपर गन यव था िमलाउन,े 

(घ) िव ालयको स पि  कसबैाट हानी–नो सानी हन गएमा सो भराउने यव था गन, 

(ङ) िव ालयको िवकास गन काममा बाहके िव ालयको नाममा दता भएका ज गा वा अ य स पि  बेचिवखन वा वािम व 
ह ता तरण गन निदने, 

(च) िव ालयको ज गा सरं ण गन यव थापन सिमित तथा धाना यापकलाई सहयोग गन । 

७७. िव ालयको नामको ज गा िब  गन वा िधतो रा न नहनेः  िव ालयको नामको ज गा िब  वा िधतो रा न पाइने छैन । 

७८. िव ालयको नामको ज गा स ाप ा गन नहनेः  िव ालयको नाममा रहकेो ज गा स ाप ा गन पाइने छैन । 

७९. िव ालयको नाममा स पि  रा न ु पनः  (१) सामदुाियक िव ालय र शैि क गठुीको पमा स चािलत िव ालयले 
िव ालयको अचल स पि  िव ालयको नाममा रिज ेशन पा रत गन ुपनछ । 

(२) क पनीको पमा स चािलत सं थागत िव ालयले िव ालयको अचल स पि  क पनीको वािम वमा रा न ुपनछ । 

८०. िनजी शैि क गठुी अ तगत ग रएको लगानी ह ता तरण गन स ब धी यव थाः िनजी शैि क गठुी वा य ता गुठीका 
स चालकले आ नो लगानीको परैू वा आंिशक िह सा िव ालय स चालनमा वाधा नपन ग र आ नो उ रािधकारीको पमा 
िनयु  गरेको गुिठयारलाई चिलत काननू बमोिजम ह ता तरण गन स नेछ । 

८१. िमनाहा िदन स नेः ाकृितक िवपद ्वा काव ुबािहरको प रि थितले गदा सामदुाियक िव ालयको स पि  हानी नो सानी 
हन गएको मािणत हन आएमा वीस हजार पैयाँस मको भए धाना यापकको िसफा रसमा यव थापन सिमितले, पचास 
हजार पैयाँस मको भए यव थापन सिमितको िसफा रसमा मखु शासक य अिधकृतले, एक लाख पैयाँस मको भए 
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अ य  वा मखुले िमनाहा िदन स नेछ । सोभ दा बढी रकम िमनाहा िदन ु परेमा िश ा सिमितको िसफा रसमा महानगर 
कायपािलकाले िमनाहा िदन स नेछ ।  
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प र छेद १४ 

िव ालयलाई िदइने अनदुान तथा अ य यव था 

८२. िव ालयलाई अनदुान िदनेः (१)  सामदुाियक िव ालयलाई नेपाल सरकार वा दशे सरकार वा महानगरपािलकाबाट 
िव ालयको लािग ा  रकम महानगर कायपािलकाले वािषक काय ममा वीकृत गराई िव ालय सिंचत कोषमा पठाउने 
यव था िमलाउने छ । 

(२) िव ालयको आ त रक आय समतेलाई अ ययन ग र िव ालयलाई देहायका आधारमा अनदुान बाँडफाँट ग रने छ । 

(क) िव ालयको िव ाथ  सं या, 

(ख) िव ालयको िश क सं या, 

(ग) िव ालयको परी ाको प रणाम, 

(घ) िव ालयको आिथक अव था, 

ङ) िव ालयले परुा गन ुपन यनुतम पवूाधारह ,  

(३) अनमुित ा  सामदुाियक िव ालयले दरब दी ा  नगन शतमा र वीकृत ा  सामदुाियक िव ालयले आफूलाई ा  सब ै
िश क दरब दी िश ा शाखामा िफता ग र िश क लगायत िव ालय यव थापनका स पणू प ह  आफैले गन ग र 
िव ालयलाई ा  हने अनदुान एकमु  िलन चाहमेा तोिकएको शत िभ  िव ालय स चालन गन ग र एकमु  अनदुान पाउन 
सिकने यव था गन सिकनेछ । 

(४) िव ालयको पवूाधार िवकास गन योजनका लािग महानगरकायपािलकाले शत तोक  सावजिनक शैि क गठुी अ तगत 
स चािलत िव ालयलाई समते अनुदान िदन स नेछ । 

८३. स बि धत काममा खच गन ुपनः िव ालयलाई ा  रकम जनु कामको लािग खच गन िनकासा भएको हो सोही काममा 
मा  खच गन ुपनछ । खच हन नसकेको रकमको बारेमा िश ा शाखालाई जानकारी गराउन ुपनछ । 

८४. थानीय ोतबाट रकमको यव था गन ुपनः  (१) िव ालयले िव ालयको भवन, फिनचर र अ य कायको लािग थानीय 
ोतबाट समेत रकमको यव था गन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम थानीय ोतबाट भवन िनमाणको लािग रकम नपु ने भएमा महानगर कायपािलकाले 
जनसहयोगलाई ो साहन गन ग र सामदुाियक िव ालयलाई आव यक रकम अनदुान िदन स नेछ । 

 (३) सं थागत िव ालयले उपिनयम (१) बमोिजमको कायको लािग िव ाथ बाट सहयोगको नाममा शु क उठाउन पाउने छैन 
। 
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प र छेद–१५ 

िव ालयको बजेट, आय ययको लेखा तथा अ य यव था 

८५. िव ालय स चालन संिचत कोषको स चालनः (१) येक िव ालयमा िव ालयको स पणू आ दानीह  ज मा गन ग र 
एक िव ालय स चालन कोष रहनेछ । 

(२) िव ालयले स चालन कोषमा ज मा भएको रकम यव थापन सिमितको िनणय बमोिजम खच गन ुपनछ । 

(३) िव ालय स चालन कोषको स चालन यव थापन सिमितको अ य  वा सोही सिमितले तोकेको यव थापन सिमितको 
सद य र धाना यापकको सयंु  द तखतबाट हनेछ । 

(४) उपिनयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन मा यिमक िव ालय स चालन कोषको स चालन धाना यापक र 
लेखास ब धी काम गन कमचारीको संयु  द तखतबाट ग रनेछ । 

(५) िव ालय स चालन कोषको िहसाब–िकताब लेखा रा ने, बे जु फछयौट गन काम धाना यापक र लेखा स ब धी काम 
गन कमचारीको हनेछ । 

(६) िव ालयको काय स चालनको लािग िव ालय स चालन कोषको रकम िश ा शाखाले तोिकिदएको निजकैको कुनै 
बकमा खाता खोली ज मा गन ुपनछ । 

(७) िव ालयको स पणू खच िव ालय स चालन कोषमा ज मा भएको रकमबाट यहो रनेछ । 

८६. बजेट तयार गनः  िनयम ८३ मा जेसकैु लेिखए पिन धाना यापकले येक वष को मसा त िभ  आगामी वषको बजेट 
तयार ग र यव थापन सिमितबाट वीकृत गराई यसको एक ित िश ा शाखामा समयमा पठाउन ुपनछ । 

८७. िव ालयको आय ययको लेखाः (१) िव ालयको आय ययको लेखा अनसुचूी—१५ बमोिजमको ढाँचामा रा न ुपनछ 
। 

(२) िव ालयको आय ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत आव यक कागजात रा ने काम िव ालयको लेखा स ब धी काम 
गन कमचारीको हनेछ । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम कागज मािणत गराई रा ने, रा न लगाउने िज मेवारी धाना यापकको हनेछ । 

(४) उपिनयम (१) बमोिजमको आय ययको लेखा रा दा िव ालयको काम कारबाहीको वा तिवक ि थती थाहा हने ग र 
मालसामानह को ख रद िब  र िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथा दािय व आिदको िव ततृ िववरण प  पले खोलकेो 
हन ुपनछ । 

 (५) िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथामा कुनै िकिसमको िहनािमना, हानी–नो सानी वा लापरबाही हन नपाउने ग र सरुि त 
रा ने र सोको लगत रा ने तथा रा न लगाउने दािय व धाना यापकको हनेछ । 

(६) धाना यापक र लेखा स ब धी काम गन कमचारील ेिव ालयको आय ययको ितवेदन िश ा शाखाल ेतोकेको अविध 
िभ  मािसक वा ैमािसक पमा सो शाखामा पठाउनु पनछ । 
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८८. लेखा परी ण गराउनेः (१) यव थापन सिमितको अ य  र धाना यापकले येक वष िश ा सिमितबाट िनयु  
दतावाला लखेा परी कबाट लेखा परी ण गराउन ुपनछ । 

(२) लेखा परी णको िसलिसलामा धाना यापकले िव ालयको आय ययको बहीखाता लेखा परी कले मागेको बखत 
जाँ न िदनपुनछ र िनजले कैिफयत तलब गरेको कुराको यथाथ जवाफ समते सरोकारवालालाई िदन ुपनछ । 

(३) िव ालयको आय ययको लेखा महानगर कायपािलकाबाट खटाइएको कमचारील ेजुनसुकै बखत जाँचबझु गन स नेछ । 
यसरी जाँचबुझ गदा खटी आएको कमचारीले माग गरेको िववरण दखेाउन ु धाना यापक, लेखाको िज मेवारी ा  िश क वा 
कमचारीको कत य हनेछ । 

(४) यस िनयम बमोिजम लेखापरी कले िव ालयको लेखा परी ण गन िसलिसलामा अ य कुराका अित र  िव ालयको 
आ दानी र खचका बारेमा िव ालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह सँग छलफल ग र आ नो ितवेदन तयार गन ुपनछ 
। 

(५) यस िनयमावली बमोिजम िव ालयसँग वाथ रहकेो यि ले वा िव ालय यव थापनका अ य , सद य तथा 
धाना यापकको निजकको नातेदारले िव ालयको लेखा परी ण गन पाउने छैन । 

८९. ितवेदन पेश गन ुपनः  (१) लेखापरी कले िव ालयको लेखा परी ण ग र सकेपिछ देहायका कुराह  खलुाई सो स ब धी 
ितवेदन तयार ग र यव थापन सिमित र िश ा शाखामा एक–एक ित पठाउन ुपनछः– 

(क) सोिधएका र कैिफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशी  भए नभएको, 

(ख) पेश भएको आय ययको िहसाब रतपवूक भए नभएको, 

(ग) आय ययको े ता काननू बमोिजम राखे नराखेको, 

(घ) िव ालयको आय ययको लेखा यथाथ पमा देिखने ग र वासलात दु त भए नभएको, 

(ङ) कुनै िश क वा कमचारीले काननू िवपरीत कामकाज वा बेिहसाब गरे नगरेको, 

(च) िव ालयको कारोबार स तोष द भए नभएको, 

(छ) िव ालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही योजनमा खच लेखे नलेखेको, 

(ज) िव ालयको स पि  दु पयोग गरे, नगरेको 

(झ) लेखा परी कले मनािसव र आव यक स झेको अ य कुरा । 

९०. िव ालयको कामको सामािजक परी ण गनः  सामदुाियक िव ालयले आ नो कामको सामािजक परी ण गनपनछ । 

९१. बरबुझारथ गनः  (१)  िव ालयको नगदी, िज सी मालसामानको लगत, े ता रा ने िज मा िलएको िश क वा कमचारी 
स वा वा अ य कारणबाट िव ालय छोडी जाने भएमा आ नो िज मा रहकेो नगदी, िज सी मालसामानको बरबझुारथ 
सामा यतया २१ िदनिभ  िव ालयमा गन ुपनछ । 
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(२) उपिनयम (१) बमोिजम बरबझुारथ नगन िश क तथा कमचारीलाई बरबझुारथ नगरेस म स वा भएको िव ालयमा जान 
रमानाप  िदइने छैन । साथै िनजले कुनै रकम वा मालसमान िहनािमना गरेको रहछे भने सो बापतको रकम िनजले पाउने जनुसकैु 
रकमबाट असलू उपर वा सोधभना ग रनेछ । 

९२. िश क तथा कमचारीको तलब, भ ा र अ य सिुवधाः  िश क तथा कमचारीको तलव, भ ा र अ य सिुवधा संघीय काननू 
अनसुार हनेछ । 

९३. िश क तथा कमचारीको िनवृ ीभरण, उपदान, उपचार खच र अ य यव थाः  िश क तथा कमचारीको िनवृ ीभरण, 
उपदान, उपचार खच र अ य यव था सघंीय काननू अनसुार हनेछ । 

९४. िश क तथा कमचारीको अवकास स ब धी यव थाः  िश क तथा कमचारीको अवकास स ब धी यव था संघीय काननू 
अनसुार हनेछ । 

९५. िश क तथा कमचारीको सजाय स ब धी यव थाः िश क तथा कमचारीको सजाय स ब धी यव था संघीय काननूल े
तोकेको मापद ड अनसुार हनेछ । 

९६. िव ालयको वग करणः िव ालयको वग करण संघीय कानूनले तोकेको मापद ड अनुसार िविश  ेणी, क वग,  ख वग, 
ग वग र घ वग ग र कायम ग रने छ ।  

९७. िव ालय शु क स ब धी यव थाः (१) सं थागत िव ालयले िलन ेशु क िन न बमोिजम िनधारण हने छ ।  

(क) सं थागत िव ालयले िलने शु कका लािग संघीय तथा देश काननूले तोकेको मापद ड बमोिजम स बि धत िव ालयल े
शैि क स  शु  हन ुभ दा ितन मिहना अगाबै आफनो िव ालय कुन वगको हो समेत खलुाइ आउने शैि क स को तािवत 
शु क िश ा शाखामा पेश गन ुपनछ । 

(ख)  यसरी िव ालयबाट आएको ताव उपर महानगरपािलकाका शु क िनधारण सिमितले छानिवन ग र िव ालयको कुन 
वगको हो सो समेत हरेी संिघय काननू र दशे कानून बमोिजम हने ग र शु क दर तो न िश ा सिमितलाइ   िशफा रस गन छ ।  

 (२) िनयम  ९७ (ख) को योजनाथ िन न बमोिजम सद य रहने ग र शु क िनधारण सिमित रहने छ ।  

(क) महानगरपािलकाको मखु  − संयोजक  

(ख) मखु शासिकय अिधकृत सद य  − सद य   

(ग) सं थागत िव ालयको ितिनिधमलुक सं था म येबाट यक वष प रवतन हने ग र मखुल ेतोकेको ितिनिध एक जना  
− सद य  

(घ)  नगर मखुले तोकेको िश क अिभभावक संघको ितिनधी  − सद य  

(ङ)  महानगरपािलकाको िश ा शाखा मखु  − सद य सिचव   

(३) आधारभतु तहको सामदुाियक िव ालयले कुनै िकिसमको शु क िलन पाउने छैन ।  
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तर मा यिममक तहमा शु क िलनपुन भएमा िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रशमा महानगर िश ा सिमितले आव य ा 
तथा औिच यता हरेी शु क िलन ि वकृती िदन स नेछ ।  साथै िव ालयको भौितक िनमाण, शैि क गणु तर बृ ी, िव ाथ लाइ 
उपल ध गराइएको सवारी साधन सिुवधा तथा अ य अितर  कृयाकलाप संचालन गनका लािग िव ालय यव थापन सिमितले 
अिभभावक भेला बोलाइ अिभभावकह को सहमितमा अितर  शु क िनधारण ग र यसरी िनधारण ग रएको शु क नगर िश ा 
सिमितबाट ि वकृती गराइ िलइ स नेछ ।    
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प र छेद– १६ 

िविवध 

९८. िश क तथा िश ा े स व  जनशि को तािलमः (१) तािलम तथा िश ण स ब धी यव था संघ र दशेले यव था 
गरे अनु प हनेछ । 

तर यस िनयमले महानगरपािलकाका िश कलाई वीकृत वािषक काय म वमोिजम  तािलम िदन वाधा पन छैन । 

९९. अित र  ि याकलाप स ब धी यव थाः (१) िव ालयह ले िश ा सिमितले िनधारण गरेको 

मापद ड वमोिजम अित र  ि याकलाप स चालन गनपुनछ । 

(२) महानगर कायपािलकाले वािषक काय ममा समावेश ग र अ तर िव ालय ित पधा मक अित र  ि याकलाप सचालन 
गन ुपनछ । 

(३) अ तर िव ालय ित पधा मक अित र  ि याकलाप स चालन स वि ध थप यव था िश ा सिमितले िनधारण गरे 
वमोिजम हनेछ । 

४) िव ालयले उपिनयम (१ र २) बमोिजम अित र  ि याकलाप स चालन गदा दहेाय बमोिजमका ितयोिगतामा 
िव ाथ ह लाई भाग िलन लगाउन ुपनछ – 

(क) िच कला, मिूतकला र ह तकला ितयोिगता, 

(ख) बा बादन तथा संिगत ितयोिगता, 

(ग) नृ य ितयोिगता, 

(घ) नाटक ितयोिगता, 

(ङ) व ृ व कला ितयोिगता, 

(च) हािजरी जवाफ ितयोिगता, 

(छ) िह जे ितयोिगता, 

(ज) खेलकुद ितयोिगता, 

(झ) सािहि यक गितिविध, कथा, किवता र िनव ध ितयोिगता, 

(ञ) फूलबारी र कृिष स बि ध ितयोिगता, 

(ट) सजृना मक तथा अ वेषणा मक र िव ानका योगा मक ितयोिगता 

(ट) अ य ितयोिगता, 
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(५) िव ालयले येक शु बारको दिैनक पठनपाठनको काय समा  भएपिछ िव ाथ लाई अित र  ि याकलापको 
काय ममा सहभागी गराउन ुपनछ । 

१००. िव ालय िश ा सेवाको गठन, तह, ेणी िवभाजन र दरव दी स व धी यव थाः  (१) यस स व धमा संघ तथा दशेको 
काननू वा िनयमसँग तादा यता कायम हने ग र िश ा सिमितल ेकायिविध बनाई लाग ुगन छ ।  

१०१. िज मेवार रहनेः   (१) धाना यापक थािनय तह, अिभभावक एवं िव ाथ ित िज मेवार हनेछ, यसका लािग उनले 
अिभभावक एवं िव ाथ को िवचार सव ण गनछन । 

(२) चिलत मापद डको पालना एवं गणु त रय िश ाको लािग िव ालय यव थापन सिमती र धाना यापकले िश ा 
सिमितसँग कायस पादन करार गनपुनछ । 

(३) िश क एवं कमचारी धाना यापक ित िज मेवार हनेछन । िनजह ले गुण तरीय िश ाका लािग महानगरकायपािलका, 
िश ा सिमित र िश ा अिधकृतले चिलत कानून बमोिजम िदएका िनदशन पालना गन ुपनछ. अपेि त शैि क उपलि धका 
लािग िश कह ल े धाना यापकसँग कायस पादन करार गनपुनछ । 

(४) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन महानगर कायपािलकाले येक िव ालयका लािग िनि त भौगोिलक 
े लाई सवेा े को पमा तोिकिदन स नेछ । य तो भौगोिलक े  िभ का टुहरा, अलप  परेका र बेसाहारा तथा 

अितिवप नतामा परी िव ालय जाननसकेका वा िव ालय छोडेका बालवािलकालाई छा बिृ  वा िवशषे यव था ग र वा 
िनजका अिभभावक वा संर कलाई सघाई वालवािलकालाई िव ालयमा याउन ु महानगरपािलका,िव ालय यव थापन 
सिमित र धाना यापकको िज मेवारी हनेछ । िव ािथलाई अपेि त शैि क उपलि ध हािसल हने ग र िसकाउने र िटकाउने 
दािय व धाना यापक र िश कह को हनेछ । 

(५) कुनै अिभभावक वा संर कले िव ालय जाने उमेरका वालबािलकालाई िव ालय पठाउन अटेर गरेमा िनजलाई 
महानगरपािलका बाट दान ग रन ेसब ैसेवा सिुवधाह बाट बि चत गन सिकनेछ । यसरी बाबािलकालाइ िव ालय पठाउन 
अटेर गन अिभभावकलाइ महानगरपािलकाले पट कै िप छे  १०००/- स म ज रवाना गन स नेछ ।  

१०२. संर कको भिूमकाः वडा अ य ल ेआ नो वडा िभ का िव ालयको गुण तरीय िश ाका लािग मखु संर कको पमा 
काय गन ुगराउनपुनछ । 

१०३. थानीय तहका िनवािचत पदािधकारीह ले पालना गनुपन आचारसंिहताः  थानीय तहका िनवािचत 

पदािधकारीह ले देहाय बमोिजमको शैि क आचारसंिहता पालना गनपुनछः 

क) सं थागत िब ालय वा िनजी अ य कुनै कारका शैि क संघ सं था स चालनमा संल नता हन नहने तर ाि क 
ि याकलापमा भाग िलन ब दजे नरहन,े 

ख) धम, स दाय, जनजाित, िलङ्ग, भाषा, वग, े  वा स दायको आधारमा घणृा वा ेष उ प न हने कुनै ि याकलापमा 
भाग िलन ब दजे नरहन,े 

ग) राजनीितक पाट  वा अ य कुनै दलगत समहूको वाथमा िब ाथ  र शैि क सरंचनाको योगलाई िनषिेधत गनपुन , 
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घ) िव ालयको सम  शैि क गुण तरको अिभविृ मा यान िदनपुन . 

ङ) जन ितिनिध समाजकै रोल मोडेल हने हदँा सावजिनक ठाउँह  तथा िव ालय वा शैि क सं थामा उपि थत रहदँा 
नकरा मक स दशे वाह हने कुनै ि याकलाप नगन सजग रहन ुपन । 

१०४. िश क तथा कमचारीले पालन गन ुपन आचारसंिहताः िश क तथा कमचारीले दहेाय बमोिजमको आचार संिहता पालन 
गन ुपनछः– 

(क) आफुलाई खटाएको ठाउँमा गई तोिकएको काम गनु पन, 

(ख) िनधा रत समयमा िनयिमत पले िव ालयमा आए गएको समय जनाई हािजर हन ुपन र पिहले िबदाको अनमुित निलई 
िव ालयमा अनपुि थत हन ुनहने, 

(ग) आ नो सेवा स ब धी करारमा मतलव सा य गन मनसायले कसैमािथ पिन कुनै राजनैितक वा अवा छनीय भाव पान वा 
भाव पान य न गन नहने, 

(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पार प रक स ब धमा वा कुनै िवदेशी रा सँगको स ब धमा खलल पन स ने ग र आ नो 
वा तिवक वा का पिनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख कािशत गन वा ेसलाई कुनै खबर िदन वा रेिडयो वा टेिलिभजन आिद 
ज ता सचूना मा यम ारा भाषण सा रत गन वा कुनै सावजिनक भाषण िदन वा व य कािशत गन नहने, 

(ङ) िव ाथ लाई यो य नाग रक बनाउने उ े य िलई अ ययन र अ यापनलाई आ नो मु य ल य स झन ुपन, 

(च) आ ाका रता, अनशुासन, स ावना, सहयोग, सदाचार, सहानभुूित, धैय र स च र तालाई ो साहन िदन ुपन, 

(छ) कुनैभाषा, स दाय तथा धम िवरोधी भावना िश क तथा िव ाथ  वगमा फैलाउन नहने, 

(ज) सामदुाियक िव ालयका िश कले यव थापन सिमित र स ब धीत थानीय तहको 

वीकृित निलई आफू वहाल रहकेो िव ालय बािहर काम गन नहने, 

(झ) िव ालय वा शैि क सं थाको मा यम ारा राि य भावना जागतृ ग र दशेमा भावना मक एकता याउन काम गन ुपन, 

(ञ) नेपाल रा को सावभौमस ा र अख डतामा आचँ आउने ग र दशेको शाि त, सरु ा, वैदिेशक स ब ध र सावजिनक मयादा 
तथा अदालतको अवहलेना हने वा कुनैपिन कायालय वा अिधकृतको काननू ारा िनधा रत कत य परूा गनमा बाधा िवरोध हन े
ग र दशन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गन नहने । 

(ट) िव ाथ लाई शारी रक वा मानिसक यातना िदन नहने,  

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको आचार संिहताको पालन भए नभएको अिभलेख िश कह को हकमा धाना यापकले र 
धाना यापकको हकमा यव थापन सिमितले रा न ु पनछ र आचार संिहता पालन नभएको भए यसको िववरण 

महानगरकायपािलकामा पठाउन ुपनछ । 

१०५. िव ाथ ले पालन गन ुपन आचारसंिहताः  िव ाथ ह ले देहाय बमोिजमको आचार संिहता पालन 
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गन ुपनछः– 

(क) िश कको आ ापालन र आदर गनु पन, 

(ख) िव ालयमा वा बािहर जहाँसुकै अनशुासनमा रहन ुपन, 

(ग) राि यता, भाषा र सं कृितको उ थानको िनिम  संधै य नशील रहन ुपन, 

(घ) िव ालयले आयोजना गरेको काय ममा सि य पमा भाग िलन ुपन, 

(ङ) सबैसँग िश  यवहार गन ुपन, 

(च) यव थापन सिमितले िनधारण गरेका अ य आचार सिंहता पालना गनु पन, 

१०६. क ा ९ मा अ ययनरत िव ाथ ले एकै शैि क वषमा एक भ दा बढी िव ालयमा रिज ेशन गराएको फेला परेमा उ  
िव ािथको रिज ेशन र  ग रने छ ।  

१०७. सं थागत िव ालयह ले संचालन गन अनमुित ा  गरेको क ा भ दा बाहके पिन थप क ाह  संचालन गरेको भ न े
महानगरपािलकाले सचूना पाइ थलगत अ ययन समेत बाट माणीत हन आएमा िश ा सिमितले य ता िव ालयलाइ कुनैपिन 
बेला एक लाख दिेख पाँच लाख स म ज रवाना ग र य ता िव ालयको सचंालन अनमुित समेत खारेज गन स नेछ ।    

१०८. िनजी गु ी ारा संचािलत िव ालय नाफामलुक नभइ सेवामलुकमा  हनपुनछ । िनिज शैि क गठुीको शु क िनधारण 
गदा महानगरपािलकाको िसफा रस प ातमा  शु क िलन पाइने छ । अ यथा भएको ख डमा एकलाख दिेख तीन लाख स म 
ज रवना ला नेछ ।  

१०९. यस िनयमावलीमा उ लेख भएका कुराह  संघीय र दशे कानूनमा बािझएको हदस म िन कृय भइ सोही काननू लागु 
हनेछ । साथै िनयमावली काया वयनको िशलिशलामा कुनै अ प ता देिखएमा संघीय तथा दशे काननू तथा 
महानगरपािलकाको िश ा ऐन बमोिजम ग रनेछ । यसका वापजतु पिन कुनै किठनाइ वा बाधा आएमा महानगरपािलकाको 
कायापािलकाको बैठकबाट िनणय ग र बाधा अडकाउ फुकाइने छ ।    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

57 
 

अनुसचूी–१ 

(िनयम ३ सँग स बि धत) 

 

िव ालय खो ने अनमुितको लािग िदइने िनवेदन 

ी िश ा अिधकृत यू, 

.............…………………………… नगरपािलका  

.............................. । 

िवषयः िव ालय खो ने अनमुित स ब धमा 

महोदय, 

शैि क स  ..................... देिख ...................... तहको िव ालय खो न चाहकेोले अनमुितको लािग देहायका िववरणह  
खलुाई यो िनवेदन गरेको छु । 

(क) तािवत िव ालयकोः 

१. नामः 

२. ठेगानाः ................... महानगरपािलका. ............... वडा नं. .............. गाउँ÷टोल………… 

फोनः ................... या स नं. .................................. 

३. िकिसमः 

(१) सामदुाियक (२) सं थागत (अ) िनजी शैि क गुठी (आ) सावजिनक शैि क गुठी 

४. अनमुित िलन चाहकेो तह र स चालन गन क ाः 

५. भिव यमा स चालन गन चाहकेो तह र क ाः 

(ख) तािवत िव ालयको लािग परूा ग रएको भौितक पूवाधारः 

१. भवनकोः 

(१) सं याः             (२) क ची वा प क  वा अध प क ः 

(३) आ नै वा बहालमा वा सावजिनक 

२. कोठाको िववरणः 
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कोठाको सं या ल वाई चौडाई उचाई याल ढोकाको अव था काश व ीको अव था योजन कैिफयत 

३. फिनचरको सं याः 

(१) डे क (२) बे च (३) टेबल (४) दराज (५) मेच (६) अ य 

४. खेलकूद मैदानको अव था र ज गाः (रोपनी वा िवगाहामा) 

५. शौचालयको सं या  (१) छा ले योग गन (२) छा ाले योग गन 

६. खानेपानीको अव थाः 

७. पु तकालयको अव था तथा पु तकको सं याः 

८. योगशालाः साम ीः 

९. सवारी साधनको िववरणः 

१०. शैि क साम ीको िववरणः 

(ग) िव ाथ  सं याः ( तािवत) 

क ा 

सं या 

(घ) िश क सं याः ( तािवत) 

(ङ) आिथक िववरणः ( तािवत) 

१. अचल स पि ः 

२. चल स पि ः 

३. वािषक आ दानीः 

४. आ दानीको ोतः 

मािथ लेिखएका िववरण ह  ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला । 

िनवेदकको– 

सहीः 

नामः 

ठेगानाः 
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िमितः 

संल न गन ुपन कागजातह ः 

(१) गठुी अ तगत िव ालय स चालन गन भए शिै क गुठीको िवधानको ितिलिप । 

(२) ज गा वा भवन भाडामा िलन ेभए क तीमा पाचँ वषस मको लािग घर वा ज गाधनीले बहालमा िदने स ब धमा भएको 
कबुिलयतनामा स ब धी प  । 

(३) तािवत िव ालयको े को शैि क न सा । 

(४) स बि धत वडासिमितको िसफा रस । 
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अनुसचूी–२ 

(िनयम ४ सँग स बि धत) 

िव ालय खो नको लािग चािहने पवूाधारह  

(क) क ा कोठाह  सामा यतया नौ िफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हने िकिसमको हन ुपन, 

(ख) क ागत े फल आधारभतू िव ालयको हकमा संघीय तथा दशे कानूनले तोके भ दा कम हन नहने, 

(ग) अ यापन गराइने क ा कोठामा हावाको वाह, काशको यव थाको साथै व थ हन ुपन, 

(घ) क ा कोठामा िव ाथ  सं याको आधारमा फिनचरको यव था हन ुपन, 

(ङ) यथे  व थकर खानेपानीको व ध गनपुन, 

(च) ारि भक बाल िश ा के  बाहके अ य िव ालयमा छा  छा ाको लािग अलग अलग शौचालयको यव था हनपुन र 
येक थप ५० जना िव ाथ को लािग एक क पाटमे ट थप हनपुन, 

(छ) पाठ्य म, पाठ्यसाम ी, िश क िनदेि्शका सिहतको १ िव ाथ  बराबर क तीमा २ ितका दरले पु तक उपल ध भएको 
पु तकालय हन ुपन, 

(ज) िश ण ि याकलापको लािग आव यक य शैि क साम ीह  ज तैः   सेतोपाटी,कालोपाटी, न सा, लोब, गिणतीय 
साम ी आिद हन ुपन, 

(झ) स पणू िव ाथ ह  एकैसाथ उिभन स ने मैदान हन ुपन, 

(ञ) ारि भक वाल िश ा के मा घर बािहरका ि याकलापह  स चालन गन पु ने र अ य िव ालयका लािग भिलबल खे न 
िम नेस मको खेल मैदानको यव था र खेल साम ीको यव था हन ुपन, 

(ट) पाठ्य म अनसुारको िव ान साम ीको यव था हन ुपन, 

(ठ) सामदुाियक िव ालयमा येक क ामा सामा यतया ५० जना र सं थागत िव ालयमा सामा यता ितक ा क तीमा बाईस 
जना देिख बढीमा चौवालीस जना स म र औसतमा ते ीस जना िव ाथ  हन ुपनछ । 

(ड) सामदुाियक िव ालयमा क तीमा देहाय बमोिजमको िश कको यव था हन ुपनः– 

मा यिमक तहको ०–१० क ाका लािग – १४ जना 

मा यिमक तहको ०–१२ क ाका लािग – १६ जना 

आधारभतू तहको ०–८ क ाका लािग – ९ जना 

आधारभतू तहको ०–५ क ाको लािग – ४ जना 

ारि भक बालिबकास के को लािग – २ जना 
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तर सं थागत िव ालयमा क ा िश क अनपुात यनूतम १:१.४ हन ुपनछ । 

(ढ) िव ालयको थायी आय ोत हन ुपन, 

(ण) िव ालयमा ाथिमक उपचार साम ीको यव था हन ुपन, 

(त) आवासीय िव ालयको लािग आवास भवन हन ुपन, 

(थ) िव ालयको हाता पखाल वा बारले घे रएको हन ुपन, 

(द) भाडाको भवनमा िव ालयको स चालन गन भए क तीमा पाँच वष घर भाडास ब धी स झौता भएको हन ुपन । 

(ध) िव ालयमा वालमै ी अपाङ्गता मै ी तथा वातावरण मै ी हनपुन । 
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अनुसचूी–३ 

(िनयम ५ को उपिनयम (१) र (३) सँग स बि धत) 

 

ी..............................                                                                        मीित : .......................... 

................................। 

िवषय : िव ालय अनमुित स ब धमा  

िव ालय खो ने स ब धमा िमित............................मा ा  िनवेदन उपर कारबाही हदँा िश ा िनयमावली, ..... 
को िनयम ४ बमोिजमको पवूाधार परूा गरेको दिेखएकोले शिै क स ................... दिेख आधारभतू मा यिमक तहको 
.............क ास मको िव ालय स चालन गन यो अनमुित िदइएकोछ । 

कायालयको छाप 

अनमुित दान गन अिधकारीको,– 

सहीः 

 िमितः 

नामः 

पदः 
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अनुसचूी –४ 

(िनयम ७ को उपिनयम (१) सँग स बि धत) 

िव ालयको वीकृितको लािग िदइने िनवेदन 

ी.............................. 

................................ । 

िवषयः िव ालयको वीकृित स ब धमा । 

थानीय िश ा सिमितको िमित .................. को िनणयानुसार अनमुित पाई खोिलएको यस िव ालयको वीकृित पाउन िन न 
िववरणह  खलुाई यो िनवेदन गरेको छु । 

(क) िव ालयकोः 

१. नाम .......... 

२. ठेगानाः .......... महानगरपािलका .......... वडा नं. ..... गाउँ ……………टोल………… 

........... फोन नं. ........ .... या स नं. ........... 

३. अनमुित ा  गरेको तह र िमितः 

आधारभतू तह िमितः............... 

मा यिमक तह िमितः........... 

(ख) िव ालयको भौितक अव थाः 

१. भवनको  

(१) सं याः         (२) क ची र प क  र अधप क  

(३) आ नै र बहालमा र सावजिनकः 

२. कोठाको िववरणः  

३. फिनचरको सं याः 

(१) डे सः       (२) बे चः      (३) टेबलुः       (४) दराजः        (५) मेचः        (६) अ यः   

४. खेलकुद मैदानको अव था र ज गा (रोपनी वा िवगाहामा) 

५. शौचालयको सं याः   मिहला/पु ष 
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६. खानेपानीको अव था  

७. पु तकालयको अव था  

८. योगशालाको अव थाः 

९. सवारी साधनको िववरणः  

१०. शैि क सामा ीको िववरणः 

(ग) िव ाथ  सं याः (क ागत पमा) 

(घ) िश कको सं याः 

(ङ) आिथक ि थितः 

१. अचल स पि  

२. चल स पि  

३. वािषक आ दानी 

४. आ दानीको ोत 

मािथ लेिखएको यहोरा ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला । 

िनवेदकको– 

िव ालयको छाप 

सहीः 

नाम  

ठेगानाः 

िमित  
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अनुसचूी–५ 

(िनयम ७ को उपिनयम (३) र (४) सँग स बि धत) 

िव ालयको वीकृित स ब धमा 

ी.......................िव ालय, 

................................। 

यस िव ालयबाट िमित.................................मा िव ालय वीकृत गन स ब धमा िदएको िनवेदन उपर कारबाही हदँा िश ा 
िनयमावली, ......... को िनयम ६ बमोिजमका शतह  पालन गरेको दिेखएकोले क ा.........देिख क ा.........स म िश ा दान 
गन वीकृित दान ग रएको छ । 

कायालयको छाप 

वीकृित दान गन अिधकारीको,– 

सही  

नामः 

पदः 

िमितः 
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अनसुचूी–६ 

(िनयम ९ को उपिनयम (२) सँग स बि धत) 

मनुाफा निलन ेग र िव ालय स चालन गन परूा गन ुपन पवूाधार 

१. ित क ा यनूतम ११ जना िव ाथ  हन ुपन 

२. िव ाथ लाई आव यक पन क ा कोठा, फिनचर, िपउने पानी, खेल मैदान तथा पु तकालयको पया  यव था भएको हन ु
पन, 

३. आव यक िश कको यव था भएको हन ुपन, 

४. पाठ्य म िवकास के ले िनधारण गरे बमोिजमका िसकाई उपलि धह  परूा हने ग र िव ालय िश ण िसकाई काय मको 
तजमुा ग रएको हन ुपन, 

५. म ालय/िश ा सिमितले तोके बमोिजम अ य पवूाधार परूा भएको हन ुपन । 
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अनुसचूी–७ 

(िनयम १० को उपिनयम (१) सँग स बि धत) 

क पनी अ तगत स चािलत िव ालयलाई शैि क गुठी अ तगत स चालन गन िदइने िनवेदन 

ी मखु य ू

वीरगंज महमानगरपािलका कायपािलकाको कायालय, 

दशे नं. २ नेपाल । 

िवषयः  शैि क गुठी अ तगत िव ालय स चालन गन पाउँ । 

महोदय, 

मैल/ेहामीले िन न िव ालय क पनी अ तगत स चालन गरेकोमा सो िव ालय शैि क गठुी अ तगत स चालन गन चाहकेोले 
दहेायका िववरणह  खलुाई यो िनवेदन गरेको छु/छौ । 

१. िव ालयकोः 

(क) नामः 

(ख) ठेगाना.................. महानगरपािलका वडा नं ...................... 

२. िव ालय स चालन भएको िमितः 

३. िनजी वा सावजिनक कुन शैि क गुठी अ तगत िव ालय स चालन गन चाहकेो हो ? सो यहोराः 

४. अ य आव यक कुराह ः 

मािथ लेिखएका िववरणह  ठीक साँचो छ झु ा ठहरे काननु बमोिजम सहलँा बुझाँउला । 

िनवेदककोः 

सहीः  

नामः 

ठेगानाः 

िमितः 

िनवेदन साथ सलं न गन ुपन कागजातह   

(१) शैि क गुठीको पमा िव ालय स चालन गन आपि  नभएको क पनी रिज ारको कायालयको 
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प  । 

(२) क पनीका स चालक तथा यव थापन सिमितको िनणय । 

(३) क पनीको व धप  तथा िनयमावलीको ितिलिप । 

(४) तािवत शैि क गुठीको िवधान । 

(५) िनवेदकको नाग रकताको ितिलिप । 
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अनुसचूी–८ 

(िनयम १० को उपिनयम (४) सँग स बि धत) 

क पनी अ तगत िव ालयलाई स चािलत शैि क गुठी अ तगत स चालन गन िदइने 

वीकृित                                                                                                     मीित: ..................... 

ी .....................िव ालय 

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

िवषयः  शैि क गुठी अ तगत िव ालय स चालन गन वीकृित िदइएको स ब धमा । 

यस िव ालयले िमित...................... मा शैि क गुठी ( सावजिनक/िनजी ) अ तगत स चालन गन वीकृितको लािग िदएको 
िनवेदन उपर कारवाही हदँा यस कायालय िमित................... को िनणयानुसार यस िव ालयलाई शैि क गुठी ( 
सावजिनक/िनजी ) को पमा स चालन गन वीकृित दान ग रएको छ । 

कायालयको छापः  वीकृित दान गन अिधकारीको,– 

सहीः 

नामः 

पदः 

कायालयः 

िमितः 
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अनुसचूी– ९ 

(िनयम ३८ को उपिनयम (१) सँग स बि धत) 

ारि भक बाल िश ा वा नसरी के  स चालन अनमुतीका लािग िदइने िनवेदन 

ी.....................महानगरपािलका  

वडा नं........ को कायालय 

िवषयः ारि भक वाल िश ा के  स चालन गन अनमुित पाऊँ । 

शैि क स .................देिख ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन अनमुित पाउनअिभभावक तथा समदुाय÷िव ालय 
यव थापन सिमितको िमित....................को िनणयानुसारदेहायका िववरण र कागजात संल न ग र यो िनवेदन पेश गरेको 

छु/छ  । 

(क) तािवत ारि भक वाल िश ा के को,– 

(१) नामः 

(२) ठेगानाः  महानगरपािलका ....................वडा नं....................... टोल..................... 

 फोन नं.......... 

(३) सेवा परुय्ाइने बालबािलकाको सं याः 

(ख) स चालनका लािग िज मेवारी िलने वा आब ता िदने िव ालयको,– 

(१) नामः– (२) ठेगानाः– (३) फोन नं 

(ग) तािवत ारि भक वाल िश ा के को भौितक पवूाधारह ः 

(१) भवनः (अ) कोठा (आ) क ची वा प क  

(इ) भौितक व प  भाडा/आ न ैवा सावजिनक 

(२) फिनचरको िववरणः (अ) मेच  (आ) टेवलु  (इ) वे च र डे क  

(३) खेलकुद मैदान र यसको े फलः (अ) आ नै (आ) भाडामा वा सावजिनक (इ) अ य 

(४) शौचालयको अव थाः (अ) सं या (आ) क चीरप क  

(इ) पानीको यव था भए नभएको 
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(५) खानेपानीको अव थाः (अ) बोकेर याउने (आ) धाराबाट ा  (इ) पया /अपया  

(६) पाठ्यसाम ीको नाम र सं याः   

(७) आिथक िववरणः(अ) अचल स पि  (आ) चल स पि  (इ) अ य 

 (८) आ दानीको ोतको यव था कसरी िमलाइ छः 

(९) अ य कुनै िववरण भए उ लेख गनः 

मािथ लेिखएको िववरण ठीक छ ,झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा÷बझुाउँला । 

िनवेदकको,– 

सं थाको छाप सहीः नामः– ठेगाना  

िमितः– 

संल न कागजात कागजातह  

(१) भवन खेल मैदान स ब धी माण, कागजात र िववरण । 

(२) सं थाबाट स चालन गन भएमा सं था दताको माणप को ितिलिप र िनयमानसुारको नवीकरण र लेखापरी ण ितवेदन 
। 

(३) आपसी सहयोग समहूबाट िनवेदन ग रएको भए य तो समहूको वैठकको िनणय । 

(४) कुनै िव ालयसँग आव  ग र स चालन गन खोिजएको भए सो िव ालयको िसफा रस । 
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अनुसचूी–१० 

(िनयम ३८ को उपिनयम (२) सँग स बि धत) 

ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन िदइने अनमुित 

ी वीरगंज महानगरपािलकाको कायालय  

ी................. ………… 

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

िवषयः  ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन िदइएको अनमुित 

तपाईलँे यस िव ालय/सं थाले ारि भक वाल िश ा के  स चालन गन स ब धमा यस .............. कायपािलकाको 
कायालयमा िदन ु भएको िनवेदन उपर कारबाही हदँा िश ा िनयमावली, ........ समेतको पवूाधार पूरा गरेको र यस नगर 
कायपािलकाको न साङ्कनमा परेकोले शैि कस ..................दिेख ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन अनमुित दान 
ग रएकोछ । 

अनमुित दान गन अिधकारीको,– 

कायालयको छाप सहीः 

नाम  

पदः 

िमितः 
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अनुसचूी–११ 

(िनयम ५० को उपिनयम (३) सँग स बि धत) 

िव ालय िवकास तावको नमुना 

। िव ालयलको वतमान शैि क र आिथक अव थाः 

। िव ालयले हािसल गन ुपन अपेि त उपलि धः 

घ। वतमान अव था र अपेि त उपल धीका सचूकगत अ तरः 

। अपेि त उपलि ध हािसल गन ोत पिहचान सिहतको काययोजनः 

छ। काय योजनाका मू याङ्कनका सचूकह   
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अनुसचूी –१२ 

(िनयम ५६ उपिनयम (२) सँग स बि धत) 

िव ालयमा रहने िश क दरव दी 

िव ालयमा क तीमा देहाय बमोिजम िश क दरब दी रहनेछन ् 

(क) ारि भक बाल िश ा वा नसरी दिेख पाचँ क ा स चालन भएको िव ालयमा पचास जनास म िव ाथ  भएमा क तीमा 
तीन जना र सोभ दा बढी िब ाथ  भएमा क तीमा चार जना िश क । 

(ख) आधारभतू तहको िव ालयमा  ारि भक बाल िश ा वा नसरीदिेख आठ क ा स चालन भएको 

िव ालयमा देहाय बमोिजमका क तीमा नौ जना िश क  

(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(२) िव ान वा गिणत मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(३) नेपाली वा सं कृत मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(४) सामािजक िवषय अ यापन गनको लािग नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(५) माणप  वा सो सरह उ ीण गरेको चार जना 

(६) सािवकको एस.एल. सी. वा सो सरह उ ीण गरेको एक जना । 

(ग) मा यिमक िव ालयमाः 

१. न  क ा देिख दश क ास म स चालन भएको िव ालयमा मा यिमक तहको पाँच जना िश कः– 

(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(२) गिणत वा िव ान मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(३) नेपाली मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(४) सामािजक िवषय अ यापन गनको लािग नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(५) अ य ऐि छक िवषयको लािग स बि धत िवषयमा नातक वा सो सरह उ ीण गरेको एक जना । 

२. न  क ा देिख बा  क ास म स चालन भएको िव ालयमा देहाय बमोिजमका क तीमा नौ जना िश क  

(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

 (२) गिणत मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 
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(३) नेपाली मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(४) सामािजक िवषय अ यापन गनको लािग नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(५) अ य ऐि छक िवषयको लािग स बि धत िवषयमा नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको दईुजना 

(६) िव ान मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना 

(७) अ य िवषयमा नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको दईुजना । 

३. ारि भक बाल िश ा दिेख दश क ास म स चालन भएको िव ालयमा ख ड (ख) र ख ड (ग) को उपख ड (१) 
बमोिजमको दरब दी रहनेछ । 

४. ारि भक बाल िश ा देिख बा  क ास म स चालन भएको िव ालयमा ख ड (ख) र ख ड (ग) को मसं या (२) 
बमोिजमको दरब दी रहनेछ । 

यः (१) ख ड (ख) को मसं या (१) देिख (४) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै िवषयमा 
एक भ दा बढी िश क िनयिु  ग रने छैन । 

(२) ख ड (ग) को उपख ड १ को मसं या (१) दिेख (४) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै 
िवषयमा एक भ दा बढी िश क िनयिु  ग रने छैन । 

(३) ख ड (ग) को उपख ड २ को मसं या (१) दिेख (७) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै 
िवषयमा एक भ दा बढी िश क िनयिु  ग रने छैन । 

(४) िश क िनयिु को लािग आव यक पन तालीम चिलत काननू बमोिजम हनेछ । 

(५) हाल िव ालयमा उपरो ानुसारका िवषयका यो यता भ दा कम यो यता भएका थायी िश क रहछेन ्भने य ता िश क 
पदबाट नहटेस म सािवक बमोिजमकै यो यता भएका िश कवाट अ यापन हने । 

(६) उि लिखत दरव दी िभ  धाना यापकको पद समेत समावेश रहनेछ । 
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अनुसचूी–१३ 

(िनयम ५७ को उपिनयम (११) सँग स बि धत) 

रमाना – प  

प सं याः िमितः 

ी ..................... 

............................. । 

यस िव ालयमा स वा हन ुभएका ी ..........................................लाई िनजको िववरण सिहतको रमानाप  िदई यस 
िव ालयमा हािजर हन पठाइएको यहोरा अनरुोध गदछु । 

१. िश क वा कमचारीको नाम, थर  

२. संकेत न बर  

३. सािवक  

(क) तहः  (ख) ेणीः  (ग) पदः  

(घ) िश क भए िवषयः (ङ) िव ालयः 

४. स वा भएको (क) िनणय िमितः (ख) स वा गन कायालयः  (ग) तहः (घ) ेणीः  (ङ) पदः (च) िवषयः (छ) िव ालयः 

५. बरबुझारथ स व धी िववरणः 

गरेको नगरेको 

६. रमाना हने िमितः ..................... 

७. रमानाप को िमित स म खच भएका िबदा  

(क) भैपरी आउने र पव िबदा .................. िदन । 

(ख) िबरामी िबदा .................…………. िदन । 

(ग) सतुी िबदा िबदा .......………........... िदन । 

(घ) सतुी याहार िबदा .................. पटक । 

(ङ) अ ययन िबदा ...............……... िदन । 

(च) असाधाराण िबदा .................. िदन । 
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 (छ) वेतलवी िबदा ..................… िदन । 

८. रमानाप को िमितस म संिचत िबरामी िबदा  .................. िदन । 

९. िव ालयमा जु हािजर भएको िदन  

१०. खाइपाई आएको मािसक (क) तलब  (ख) विृ   तलब  

११. तलब भु ानी िलएको अि तम िमित  

१२. कमचारी संचयकोष क ी रकम  

१३ भु ानी िलएको उपचार खचको रकमः िमित  

१४. तलवविृ  हन सु  भएको सु  िमित  

१५. नाग रक लगानी कोषक ी रकम  

१६. आयकर क ी रकम  

१७. (क) साविधक जीवन बीमा कोषमा ज मा भएको साल........मिहना...... .गते.... 

(ख) साविधक जीवन बीमावापत वािषक ि िमयम ितरेके साल.....मिहना... गते .... 

१८. चाडपव खच िलने चाडको नाम र सो चाड परन्े ितिथ र स भािवत मिहना  

१९. िशशु याहार भ ा िलएको िववरणः 

बोधाथ  

ी िव ालय िश क िकताबखाना । 

ी कमचारी संचयकोष । 

ी .......... िव ालय । 

ी .....................(स बि धत िश क वा कमचारी) स वा भएको कायालयमा हािजर हन जान ुहन । 
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अनुसचूी–१४ 

(िनयम ५८ को उपिनयम (१) सँग स बि धत) 

स वा हन िदइने िनवेदन 

ी िश ा अिधकृत 

.............महानगरपािलका । 

िवषयः स वा स ब धमा । 

मलाई िन न िव ालयमा स वा ग रिदनु हन िन न िववरणह  खुलाई िनवेदन गरेको छु । 

िश कको नाम, थरः 

थायी ठेगानाः 

तह र ेणीः 

हालको िव ालयको नाम र ठेगानाः 

स वा भई जान चाहकेो िव ालयको नाम र ठेगानाः 

यो यता र तालीमः 

थायी िनयिु  िमितः 

हालको िज लामा काम गरेको अविधः 

स वा माग गन ुपन कारणः 

िनवेदकको– 

सहीः 

नामः 

कायरत िव ालयः 

िमितः 

(१) स वा भई जाने िव ालयको यव थापन सिमितको सहमित 

(क) यस िव ालयका िश क ी ...................................... लाई यव थापन सिमितको िमित .......................... को 
िनणय अनसुार यस िव ालयबाट स वा भई जान सहमित िदइएको छ । 
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िव ालयको छाप यव थापन सिमितको अ य को– 

सहीः  

नामः  

िव ालयः  

िमितः  

(ख)...............महागरपािलका.... ...... अ तगतको ............ िव ालयका िश क ी .... ......... ......................... लाई 
सो िव ालयबाट स वा भई जान सहमित िदईएको छ । 

कायालयको छाप 

मखु शासक य अिधकृत 

सहीः  

नामः  

िमितः  

(२ ) स वा भई आउने िव ालयको यव थापन सिमित तथा िश ा शाखाको सहमित  

(क) ............................... िव ालयका िश क ी ................................... लाई यव थापन सिमितको िमित 
....................... को िनणय अनुसार यस िव ालयमा स वा भई आउन सहमितिदइएको छ । 

िव ालयको छाप यव थापन सिमितको अ य को– 

सहीः 

नामः 

िमितः  

िव ालयः  

(ख) ............................... िव ालयका िश क ी ................................... लाई यस …………… 
………………को ………………............... िव ालयमा स वा भई आउन सहमित िदइएको छ । 

िश ा अिधकारीको– 
सही  
नाम  
कायालयको छाप िमितः 
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अनुसचूी–१५ 

िनयम ८६ को उपिनयम (१) सँग स बि धत 

 

िव ालयको आय ययको खाता रा ने ढाँचा 

िव ालयले आ नो आय ययको खाता देहाय बमोिजम रा नपुनः– 

खाताको नाम तोिकएको फाराम नं. 

१) िव ालयको बजेट खाता फा. नं. १ 

२) आ दानीको िहसाब खाता फा. नं. २ 

३) खचको िहसाब खाता फा. नं. ३ 

४) नगदी खाता फा. न.ं ४ 

५) बक खाता फा. नं. ५ 

६) पे क  खाता फा. न.ं ६ 

७) िज सी खाता फा. नं. ७ 

८) मािसक आ दानी खचको िववरण खाता फा. नं. ८ 

९) शु कदता िकताब खाता फा. नं. ९ 

१०) वासलात खाता फा. नं. १० 

फा.नं. १ 

िव ालयको बजेट खाता 

िव ालयको नाम  

ठेगाना  

शैि क स ............................. को बजेट 

यय आय 

शीषक नं. शीषकको नाम गत शैि क स को यय यस शैि क स को तािवत यय 

वीकृत रकम शीषकको नं. शीषकको नाम गत शैि क स को आय यस 
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शैि क स को तािवत आय वीकृत रकम कैिफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 

धाना यापकको सही यव थापन सिमितका अ य को सही– 

यः 

(१) िश कको िसलिसलेवार न बर ले न े

(२) िश क तलब, मसल द, फिनचर ज ता खचतफ भएको शीषकको नाम ले ने 

(३) नं. २ का शीषकह?मा गत वष भएको खदु खच उ लेख गन 

(४) चाल ुशैि क स को तािवत खच रकम ले न े

(५) चाल ुशैि क स को लािग यव थापन सिमितले वीकृत गरेको रकमस म उ लेख गन 

(६) आय तफको शीषकको िसलिसलवेार न बर ले ने 

(७) सरकारी अनदुान, िव ाथ  शु क (िनजीको हकमा) ज ता अ य शीषकको नाम उ लेख गन 

(८) गत शैि क स को खदु आ दानी शीषक अनसुारउ लेख गन 

(९) यस शिै क स को आ दानीको तािवत रकम उ लेख गन 

(१०) वीकृत रकम उ लेख गन (सरकारी अनदुानको रकम वीकृत तलब केल अनसुारहन ुपनछ 

(११) अ य कुनैकुरा भए उ लेख गन । 

फा. नं. २ 

आ दानीको िहसाब खाता 

िव ालयको नामः 

ठेगाना 

वष.....................मिहना................... 

िमित 

(१) िववरण 

(२) रिसद नं. 

(३) शीषक 
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(४) ज मा . 

(५) बक दािखला 

(६) कैिफयत 

(७) सरकारी अनदुान पढाइ शु क 

यस मिहनाको ज मा 

यः 

(१) आ दानी भएको िमित उ लेख गन 

(२) कहाँबाट वा कसबाट ा  भएको उ लेख गन 

(३) रिसद नं. उ लेख गन 

(४) कुन शीषक बापत ा  भएको हो सोही महलमा ले ने र आव यकता अनसुार महल बढाउने 

(५) ा  भएको ज मा . उ लेख गन 

(६ ा  रकमम ये बक दािखला भएको रकम उ लेख गन 

(७) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन . 

फा. नं. ३ 

खचको िहसाब खाता 

िव ालयको नाम  

ठेगाना  वष  मिहना  

िमित 

िववरण 

भौचर नं. तलब भ ा 

अ य शीषक ज मा कैिफयत 

वीकृत दरब दी कमचारी दरब दी बािहरको िश क 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 

यस मिहनाको ज मा 
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य  

(१) कारोबारको िमित उ लेख गन 

(२) खचको िववरण उ लेख गन 

(३) भौचर नं. उ लेख गन 

(४) िज. िश. का. बाट अनदुान रकम ा  हने वीकृत दरब दीिभ का िश कह को तलब भ ा 

खच रकम उ लेख गन 

(५) िव ालयमा कायरत कमचारीह को तलब भ ा खच रकम उ लेख गन 

(६) अनदुान रकम ा  नहने दरब दी बािहरको िश कह को तलब भ ा खच रकम उ लेख गन 

(७) यसमा आव यकता अनसुारमसल द, फिनचर, छपाई, सवेा, द.ै .भ. ज ता महलह  खडा ग र 

रकम उ लेख गन 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को ज मा रकम उ लेख गन 

(९) अ य कुनैकुरा भए उ लेख गन । 

िश ा िनयमावली, २०७४  

फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगदी /बक/पे क / खाता 

िव ालयको नामः 

ठेगानाः वषः मिहनाः 

िमित िववरण भौचर नं. डेिबट े िडट डेिबट÷ े िडट बाँक  कैिफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

यः 

(क) नगदी खाता योग गदा  

(१) िमित उ लेख गन 

(२) छोटकरीमा आ दानी खचको िववरण उ लेख गन 

(३) भौचर नं. उ लेख गन 
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(४) नगद ा  भएमा उ लेख गन 

(५) नगद रकम बक दािखला वा खच भएमा उ लेख गन 

(६) महल ७ को बाँक  रकम डेिबट वा े िडट बाँक  के हो ? डेिबट बाँक  भए डे. र 

े िडट बाँक  भए े . उ लेख गन 

(७) बाँक  रकम उ लेख गन 

(८) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन . 

(ख) बक खाता योग गदा  

(१) िमित उ लेख गन 

(२) आ दानी खचको छोटो िववरण र चेक नं. वा बक दािखला भौचर न बर उ लेख गन 

(३) भौचर न बर उ लेख गन 

(४) बक दािखला भएको रकम उ लेख गन 

(५) बकबाट खच भएको रकम उ लेख गन 

(६) बकमा डेिवट बाँक  भए डे. र े िडट बाँक  भए े . ले ने 

(७) बाँक  रकम उ लेख गन 

(८) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन । 

(ग) पे क  खाता योग गदा  

(१) िमित उ लेख गन 

(२) पे क  िलइएको वा फ यौट भएको काम उ लेख गन 

(३) भौचर न बर उ लेख गन 

 थानीय तहका लािग म ालयबाट उपल ध गराइएका नमनूा काननूह को संगालो 

(४) पे क  िदएको रकम उ लेख गन 

(५) पे क  फ यौट भएको रकम उ लेख गन 

(६) बाँक  पे क  डेिवट बाँक  भए डे. र े िडट भए े . उ लेख गन 

(७) पे क  बाँक  रकम उ लेख गन 
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(८) अ य कुनैकुरा भए उ लेख गन । 

फा. नं. ७ 

िज सी खाता 

िव ालयको नाम 

ठेगाना  वष  मिहना  

िमित 

(१) िववरण 

(२) मू य 

(३) आ दानी 

(४) खच 

(५) बाँक  

(६) कैिफयत 

(७) 

ित एकाई ज मा 

यः 

(१) िमित उ लेख गन, 

(२) सामानको नाम, ा  वा खचको छोटो िववरण उ लेख गन 

(३) सामानको ित एकाई दर उ लेख गन 

(४) ा  सामानको प रमाण उ लेख गन 

(५) खच भएको सामानको प रमाण उ लेख गन 

(६) बाँक सामानको प रमाण उ लेख गन 

(७) अ य कुनैकुरा भए उ लेख गन . 

एकाइमा गोटा, थान, दजन आिद उ लेख गन . 

िश ा िनयमावली, २०७४ घ 
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फा. नं. ८ 

मािसक आ दानी खचको िववरण खाता 

िव ालयको नामः 

ठेगाना  वष  मिहना  

यय आय 

शीषक नं.शीषकको नाम वािषक वीकृत रकम अिघ लो मिहनास मको खच रकम यो 

मिहनाको खच ज मा यय रकम शीषक नं. शीषकको नाम वािषक वीकृत रकम अिघ लो 

मिहनास मको आय रकम यो मिहनाको आय ज मा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७ (८) (९) (१०) (११) (१२) 

ज मा 

बाँक  रकमः– 

नगदः– 

बकः– 

यः 

(१) फा. नं. १ को ययको शीषक नं. उ लेख गन 

(२) फा. नं. १ को ययको शीषकको नाम उ लेख गन 

(३) फा. नं. १ को वािषक वीकृत यय रकम उ लेख गन 

(४) गएको मिहनास मको स बि धत शीषकको खच रकम उ लेख गन 

(५) यो मिहनाको स बि धत शीषकह?को खच रकम उ लेख गन 

(६) महल नं. ४ र ५ को ज मा रकम उ लेख गन 

(७) फा नं. १ को आयको शीषक नं. उ लेख गन 

(८) फा. नं. १ को आयको शीषक नाम उ लेख गन 

(९) फा नं. १ को वािषक वीकृत आय रकम उ लेख गन 

(१०) अिघ लो मिहनास मको स बि धत शीषकको आय रकम उ लेख गन 
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(११) महल नं.१० र ११ को ज मा रकम उ लेख गन. 

(१२) बाँक  रकममा आय र ययको ज मा रकमको फरक उ लेख गन. 

 थानीय तहका लािग म ालयबाट उपल ध गराइएका नमनूा काननूह को संगालो 

िश. म. फा. न.ं ९ 

शु क दता िकताब खाता 

िव ालयको नाम 

ठेगाना 

क ा  वष  मिहना  

रो.नं. िव ाथ को नाम, थर वैशाख जे  असार साउन भा  आि न काितक 

मंिसर पौष माघ फागुन चै  

ज मा 

फा. नं. १० 

वासलात खाता 

िव ालयको नामः 

वष....................... को आिखरी िदन......................स मको 

दािय व रकम स पि  रकम 

१ २ ३ ४ 

धाना यापक लेखापाल लखेापरी क 

यः 

(१) िव ालयको दािय व िववरणह  उ लेख गन, 

(२) दािय व रकम उ लेख गन, 

(३) िव ालयको चाल ूअचल स पि को िववरण उ लेख गन । 

(४) स पि को रकम उ लेख गन । 


