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बजजु गाईँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 
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भाग - १ 

बजजु गाईँपालिका 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरर बजजु 

गाईँपालिकाबाट सरु्साधारणको जानकारीको िालग यो राजपत्र  प्रकािन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

बजजु गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र भाग १, खण्ड ३, संख्या ४४ लमलत २०७।१०।१३ 

बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन ,२०७९ 2 

 

 

    

  बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन, २०७९ 

                               गाईँ सभाबाट पाररत लमलत : २०७९।१०।०८ 

                                 प्रमाणीकरण लमलत : २०७९।१०।१३ 

प्रस्तावनाः 

नेपािको संलवधानको धारा ५७ को ईपधारा (४) िे प्रदान गरेको लिक्षा सम्बन्धी ऄलधकार र स्थानीय सरकार सञ्चािन 

ऐन, २०७४  पररच्छेद(३ गाईँपालिका तथा गाईँपालिकाको काम कतुव्य र ऄलधकारको दफा ११ (२) (ज) अधारभतू 

तथा माध्यलमक लिक्षा ऄन्तगुत ईल्िेलखत ऄलधकारको प्रयोग गरी बजज ुगाईँपालिका के्षत्रमा माध्यलमक तथा अधारभतू 

लिक्षा िगायतका िलैक्षक कायुक्रम व्यवस्थापन र सञ्चािन गनु वाञ्छनीय भएकािे नेपािको संलवधानको धारा २२६ 

तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  पररच्छेद(१५) दफा १०२ को ईपदफा (१) िे लदएको ऄलधकार प्रयोग 

गरी बजज ुगाईँपालिकाको  गाईँसभाबाट यो ऐन पाररत गरी जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद १  

प्रारलम्भकः 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यो ऐनको नाम “ बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन,  २०७९” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन बजज ुगाईँपालिकाको राजपत्रमा प्रकालित भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथु निागमेा यस ऐनमा–   

(क) “ऐन” भन्नािे “बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन, २०७९” िाइ सम्झनजपदछु । 

(ख) “कायुपालिका” भन्नािे बजज ुगाईँ कायुपालिकािाइ सम्झनजपछु । 

(ग) “कोष” भन्नािे यस ऐनको दफा ९० बमोलजमको लवद्यािय सञ्चािनका िालग खडा गररएको सलञ्चत 

कोषिाइ सम्झनजपछु । 

(घ) “गाईँपालिका” भन्नािे नेपािको संलवधान बमोलजम गठन भएको बजज ुगाईँपालिकािाइ सम्झनजपछु । 

(ङ)  “धालमकु लवद्यािय” भन्नािे परम्परागत रूपमा चलिअएका गोन्पा, गजरुकज ि, अश्रम, मदरसा जस्ता धालमकु 

लवद्याियहरूिाइ सम्झनजपदछु । 

(च) “लनरीक्षक” भन्नािे लवद्यािय लनरीक्षण गनु तोलकएको ऄलधकृतिाइ सम्झनजपछु ।  

(छ) “पररवार” भन्नािे लिक्षक वा कमचुारीसँग एकासगोिमा बस्ने तथा लनज अफँैिे पािनपोषण गनजुपने पलत, 

पत्नी, छोरा, ऄलववालहता छोरी, धमपुजत्र ऄलववालहता धमपुजत्री, बाबज, अमा वा सौतेनी अमा सम्झनजपछु र सो 

िब्दिे पजरुष लिक्षक वा कमचुारीको हकमा लनजको बाज,े बज्यै तथा मलहिा लिक्षक वा कमचुारीको हकमा 

लनजको सास,ू ससजरािाइ समते जनाईँछ । 

(ज) “परीक्षा सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोलजम गठन हुने परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलतिाइ सम्झनजपछु । 

(झ) “कायाुिय” भन्नािे बजज ुगाईँपालिकाको कायाुियिाइ सम्झनजपदछु सो िब्दिे वडा सलमलतको कायाुियिाइ 

समते जनाईँछ । 

(ञ) “पाठ्यक्रम लवकास केन्र” भन्नािे सङ्घीय ऐन बमोलजम पाठ्यक्रम लनमाुणको िालग लजम्मवेार लनकायिाइ 

सम्झनजपदछु । 

(ट)  “प्रधानाध्यापक” भन्नािे दफा ५६ बमोलजम लनयजक्त लवद्याियको प्रधानाध्यापकिाइ सम्झनजपछु । 

(ठ)  “प्रमजख” भन्नािे गाईँपालिकाको प्रमजखिाइ सम्झनजपछु । 
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(ड) “प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत “भन्नािे गाईँपालिकाको प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको रुपमा काम गने 

ऄलधकृतिाइ सम्झनजपछु।“ 

(ढ) “प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र” भन्नािे तीन वष ु ईमरे परूा भइ पाँच वष ु ईमरे परूा गरेका गाईँका 

बािबालिकाको िालग    

        दफा ४४ बमोलजम खोलिएको प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र, लििज लवकास केन्र, नसुरी, केजी, मन्टेस्वरी अलद 

सम्झनजपछु ।  

(ण) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दफा २७ बमोलजम गठन हुने लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ सम्झनजपछु । 

(त) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारको लिक्षा हनेे मन्त्राियिाइ सम्झनजपछु ।  

(थ)  “गाईँ लिक्षा ऄलधकृत” भन्नािे गाईँपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमजख वा सो प्रमजखको कामकाज गनु 

तोलकएको ऄलधकृत कमचुारीिाइ सम्झनजपछु । 

(द) “लिक्षा िाखा”भन्नािे गाईँपालिकामा रहकेो लिक्षा हनेे िाखािाइ सम्झनजपछु ।  

(ध)  “लिक्षक लकताबखाना” भन्नािे सङ्घीय लिक्षा कानजन बमोलजम गठन भएको लिक्षक लकताबखानािाइ 

सम्झनजपछु। 

(ध)  “लिक्षक सेवा अयोग” भन्नािे सङ्घीय कानजन बमोलजम गठन भएको लिक्षकहरूको लनयजलक्त लसफाररस अलद 

गने अयोगिाइ सम्झनजपछु ।  

(न)  “लिक्षा सलमलत” भन्नािे स्थानीय तहको कायुपालिकाको कज नै सदस्यिे नेततृ्व गरेको स्थानीय तहको 

कायुपालिकािे गठन गरेको दफा २५ ऄनजसारको लिक्षा सम्बन्धी सलमलत सम्झनजपछु ।  

(प) “िजल्क” भन्नािे लवद्याियिे यस ऐन बमोलजम लवद्याथीसँग लिन पाईने िजल्किाइ सम्झनजपछु ।  

(फ) “िलैक्षक गजठी” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनुको िालग कज नै व्यलक्तिे नाफा नलिने ईद्दशे्यिे स्थापना गरेको 

सावजुलनक वा लनजी गजठी सम्झनजपछु । 

(ब) “िलैक्षक सत्र” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराआने वालषकु ऄवलध सम्झनजपछु । 

(भ) “समजदायद्वारा सञ्चालित लवद्यािय” भन्नािे दफा (७) बमोलजम स्वीकृलत प्राप्त गरी स्थानीय तह वा 

व्यवस्थापन सलमलतिे व्यवस्थापनको लजम्मा लिएको सामजदालयक लवद्याियिाइ सम्झनजपछु ।  

(म) “सामजदालयक लिक्षक” भन्नािे समजदायद्वारा व्यवलस्थत लवद्याियमा नेपाि सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट 

स्वीकृत वा ऄनजमोदन प्राप्त दरबन्दी ऄन्तगतु लनयजक्त भएको लिक्षकिाइ सम्झनजपछु । 

(य) “सामजदालयक लसकाआ केन्र” भन्नािे समजदाय स्तरमा सञ्चािन गररने अजीवन लसकाआ, ऄध्ययन ऄनजसन्धान र 

सीप लसकाआ िगायतका काम गने केन्रिाइ सम्झनजपछु । 

(र) “सङ्घीय लिक्षा ऐन” भन्नािे सङ्घीय संसदिे बनाएको लिक्षा ऐनिाइ सम्झनजपछु ।  

(ि) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा सञ्चािन गने गरी दफा४ बमोलजम ऄनजमलत पाइ स्थालपत 

लवद्याियिाइ सम्झनजपछु। 

(व)   “सामजदालयक लवद्यािय” भन्नािे सरकारी ऄनजदान वा पलछ ऄनजदान पाईने गरी समजदायको सहयोगमा सञ्चािन 

गने  गरी दफा  

४ बमोलजम ऄनजमलत पाइ स्थालपत लवद्याियिाइ सम्झनजपछु । 

(ि) “ऄलभभावक” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीको ऄलभभावक भनी लवद्याियकोऄलभिेखमा जलनएको 

व्यलक्त सम्झनजपछु र  
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सो िब्दिे दफा २७ को प्रयोजनको िालग लवद्याथीको बाबज, अमा, बाज ेवा बज्यै र त्यस्ता ऄलभभावक नभएका 

लवद्याथीको  हकमा त्यस्तो लवद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलक्तिाइ समेत जनाईँछ । 

(ष) “कमचुारी” भन्नािे लवद्याियमा कायुरत प्रिासलनक कमुचारी, कायाुिय सहयोगी, िाइब्रेररयन, चौकीदार, 

लस्वपर, सजरक्षा गाडु, बगैंचे, भान्से, चािकिाइ समते जनाईँछ । 

(स) “लिक्षा ऄलधकृत ” भन्नािे लिक्षा िाखामा कायुरत ऄलधकृतिाइ भलनन्छ र सो िब्दिे लिक्षा िाखा 

प्रमजखिाइ समते बजझाईँछ। 

(ह)         “प्रालवलधक सहायक” भन्नािे बजजु गाईँपालिकाको लिक्षा, यजवा तथा खेिकज द िाखाको प्रालवलधक सहायक 

पाँचौं स्तरको कमचुारी सम्झनज पछु । 

पररच्छेद २ 

लर्द्यािय खोल्ने ऄनजमलत र्ा स्र्ीकृलत सम्बन्धी व्यर्स्था 

३. लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलतको िालग लनवदेन लदनज पनेः (१) कसैिे लवद्यािय खोल्न चाहमेा सम्बलन्धत वडा 

सलमलतको लसफाररस लिइ िलैक्षकसत्र सजरु हुनजभन्दा कम्तीमा तीन मलहना ऄगाव ै ऄनजसूची–१ बमोलजमको 

ढाँचामा तोलकएको दस्तजर बजझाइ गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय लिक्षा िाखामा लनवदेन लदनज पनेछ ।  

(२) लवद्यािय खोल्नका िालग परूा गनजु पने पवूाुधारः लवद्यािय खोल्नका िालग ऄनजसचूी २ बमोलजमको पवूाुधार 

परूा गरेको हुनज पनेछ ।  

४. लवद्यािय खोल्न ऄनजमलत लदनेः 

(१)  दफा ३ बमोलजम लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलतका िालग लनवदेन परेमा लिक्षा िाखािे लनवदेनसाथ प्राप्त 

कागजातहरू र स्थिगत जाँचबजझ गनेछ । त्यसरी जाँचबजझ गदाु प्रस्तालवत लवद्याियको िालग दफा ३ को 

ऄनजसचूी २ बमोलजमको पवूाुधार परूा भएको दलेखएका लवद्याियको हकमा िलैक्षकसत्र सजरु हुनजभन्दा ३० लदन 

ऄगाव ैअफ्नो राय सलहतको प्रलतवदेन िाखा प्रमजखिे गाईँ लिक्षा सलमलतको बैठकमा पेस गनजुपनेछ । यस्तो 

प्रलतवदेनमा ऄनजमलत माग गररएको लवद्यािय सामजदालयक वा संस्थागत कज न स्वरूपमा सञ्चािन गने ऄनजमलत 

माग गररएको हो सो का सम्बन्धमा यलकन गरी ईल्िेख गनजुपनेछ । 

(२)  ईप दफा (१) बमोलजम लिक्षा सलमलतको बैठकबाट ऄनजमलत लदने लसफाररसको लनणयु भएमा कायाुपालिका 

समक्ष ऄनजमोदनका िालग लसफाररस गरी पठाईनज पनेछ । यसरी प्राप्त लसफाररसको अधारमा ऄनजमोदन भएका 

लवद्याियहरूको सचूीका लवद्याियहरूिाइ लिक्षा िाखािे लवद्यािय खोल्न ऄनजमलत लदनेछ । 

(३)  ईप दफा (२) ऄनजसार गाईँ कायुपालिकाबाट ऄनजमोलदत सचूी बमोलजमका लवद्याियिाइ लिक्षा िाखा प्रमजखिे 

ऄनजसचूी ३ बमोलजमको ढाँचामा ऄनजमलत लदनेछ । 

(४)  यसरी ऄनजमलत लददँा िलैक्षकसत्र सजरु हुनजभन्दा ३० लदन ऄगाव ैलदनजपनेछ ।  

(५)  ईप दफा(२) बमोलजम लिक्षा सलमलतिे लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलतको लसफाररस गने लनणयु गदाु लवद्याियको 

नक्साङ्कन, स्कज ि जोलनङ्ग र  गाईँ लिक्षा सलमलतिे लनधाुरण गरेको मापदण्ड बमोलजम र गाईँपालिका तथा 

वडाको िालग लवद्याियको ऄलधकतम सङ्ख्याको ऄधीनमा रही लदनज पनेछ ।  

(६)  कसैिे यस ऐन लवपरीत ऄनजमलत लदएको वा प्राप्त गरेको पाआएमा गाईँ कायुपालिकािे छानलबन गरी त्यसरी 

ऄनजमलत प्राप्त लवद्याियको ऄनजमलत जजनसजकै बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो ऄनजमलत लदनका िालग लसफाररस गने र 

ऄनजमलत प्रदान गने पदालधकारी तथा कमचुारीिाइ प्रचलित कानजन बमोलजम कारबाही गररनेछ । 

५.  सतु पािना गनजु पनेः यस ऐनमा ईल्िेलखत सतु पािना गनजु हरेक लवद्याियको कतुव्य हुनेछ ।  



 

 

बजजु गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र भाग १, खण्ड ३, संख्या ४४ लमलत २०७।१०।१३ 

बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन ,२०७९ 5 

 

६. लवद्याियिे पािना गनजु पने सतु तथा बन्दजेः लवद्याियिे पािन गनजु पने सतु तथा बन्दजेहरू तोलकए बमोलजम 

हुनेछन : 

७. लवद्यािय स्वीकृलत प्रदान गनेः (१) ऐनको दफा ४ को ईपदफा (३) बमोलजम ऄनजमलत प्राप्त अधारभतू तथा 

माध्यलमक लवद्याियिे स्वीकृलतको िालग ऄनजसचूी–४ बमोलजमको ढाँचामा सम्बलन्धत लिक्षा िाखा माफुत 

गाईँ लिक्षा सलमलत  समक्ष लनवेदन लदनज पनेछ । 

२)  ईप दफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त भएमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे लिक्षा िाखा माफुत ्  त्यस्तो लवद्याियको 

जाँचबजझ गरी वा गराइ त्यसको प्रलतवदेन पेस गनु िगाईनज पनेछ । 

(३)  ईप दफा (२) बमोलजम जाँचबजझ प्रलतवदेन प्राप्त भएपलछ दफा ६ बमोलजमको सतु तथा बन्दजे परूा गरेको 

दलेखएमा लिक्षा सलमलतिे अफ्नो रायसलहतको लसफाररस कायुपालिका समक्ष पेस गनजु पनेछ । यसरी प्राप्त 

लसफाररस स्वीकृत भएमा लिक्षा िाखािे दफा ६ बमोलजमको सतु तथा बन्दजे को ऄधीनमा रही लवद्यािय 

सञ्चािन गनु त्यस्तो लवद्याियिाइ ऄनजसचूी–५ बमोलजमको ढाँचामा स्वीकृलत प्रदान गनेछ । र त्यसरी 

लस्वकृत प्रदान गदाु प्रत्येक वष ुएईटा कक्षाको िालग मात्र स्वीकृलत प्रदान गररनेछ । 

८.  मातभृाषामा लिक्षा लदने लवद्याियको ऄनजमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जजनसजकै 

कज रा िेलखएको भए तापलन अधारभतू तहसम्म मातभृाषामा लिक्षा लदने लवद्याियको ऄनजमलत तथा स्वीकृलत 

सम्बन्धी प्रलक्रया दफा ७ बमोलजम हुनेछ । यसका िालग एकि भाषाभाषी लवद्याियमा मातभृाषामा  लिक्षा 

लदने, लद्वभाषी लवद्याियमा दजव ै भाषामा लिक्षा लदने र वहुभाषी लवद्याियमा भालषक स्थानान्तरणको नीलत 

ऄपनाइ बािबालिकाहरूिाइ ईनीहरूको मातभृाषाबाट नेपािी वा ऄगं्रेजी भाषामा सहज रूपमा िाने व्यवस्था 

गररने छ । एकि वा लद्वभाषी लवद्याियका ऄलभभावकिे चाहमेा त्यहाँ पलन  भालषक स्थानान्तरणको नीलत 

ऄपनाआनेछ । सबै खािे भाषाभाषीिाइ एकऄकाुको भाषा, लिलप तथा संस्कृलत लसक्न एवम ् लसकाईन 

प्रोत्सालहत गनजुपने छ । .   

(२)  यस ऐनमा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन अधारभतू तह भन्दामालथ मातभृाषामा लिक्षा लदने लवद्याियको 

ऄनजमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी प्रलक्रया र मापदण्ड सङ्घीय सरकारिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

९. मजनाफा नलिने लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सङ्घीय कानजनको मापदण्ड बमोलजम गजरुकज ि, 

अश्रम, मदरसा,     गजम्बा वा गोन्पा समतेका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे लवद्यािय 

सञ्चािन गनु लनवदेन लदने िगायत त्यस्तो लवद्याियको ऄनजमलत, स्वीकृलत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था दफा 

३, ५, ७ र २० मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ।  

(२)  यस ऐनमा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय सञ्चािन गनु परूा 

गनजुपने पवूाुधार ऄनजसचूी–६ मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(३)  गजरुकज ि, अश्रम, मदरसा, गजम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे सञ्चािन 

गने लिक्षा सम्बन्धी नीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थािाइ लदने ऄनजदान, लवद्याथी संख्या तथा समन्वय सम्बन्धी 

व्यवस्था मन्त्राियिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

१०. कम्पनी ऐन ऄन्तगतु सञ्चालित लवद्याियिाइ िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु सञ्चािन गने सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१)  कम्पनी ऄन्तगतु सञ्चािन भएको कज नै लवद्यािय िलैक्षक गजठी ऄन्तगुत सञ्चािन गनु चाहनेिे सोको 

ऄनजमलतको िालग ऄनजसचूी–७ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा िाखा समक्ष लनवदेन लदनज पनेछ  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त भएमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे लनरीक्षकद्वारा त्यस्तो लवद्याियको जाँचबजझ गरी 

गराइ त्यसको प्रलतवदेन पेस गनु िगाईनज पनेछ ।  
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(३)  ईपदफा (२) बमोलजम प्रलतवदेन प्राप्त भएपलछ ईक्त प्रलतवदेन र लनवदेनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबजझ गदाु त्यस्तो 

लवद्याियिाइ िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु सञ्चािन गनु मनालसब दखेमेा लिक्षा सलमलतको लसफाररस साथ 

कायुपालिकामा पेस गनजु पनेछ । 

(४)  ईपदफा (३) बमोलजम प्राप्त लसफाररस जाँचबजझ गदाु ईपयजक्त दलेखएमा कायुपालिकािे त्यस्तो लवद्याियिाइ 

िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु सञ्चािन गनु ऄनजसचूी (८) बमोलजमको ढाँचामा ऄनजमलत लदन लिक्षा िाखामा िेखी 

पठाईनेछ । र त्यसरी ऄनजमलत लददँा प्रत्येक वष ुएईटा कक्ष थप हुने गरी ऄनजमलत लदआने छ । 

११. लवदिेी लिक्षण संस्था सम्बन्धमाः लवदिेी लिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलत वा 

स्वीकृलत नेपाि सरकारको पवू ुस्वीकृलत नलिइ  लदन सलकने छैन । 

१२. यस ऄलघ दताु भएका लवद्यािय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनको ऄन्य दफामा जसेजकै ईल्िेख भए पलन यस 

ऄलघ लनयमानजसार दताु र सञ्चािनमा रहकेा लवद्याियहरू यसै ऐन बमोलजम सञ्चािन भएको मालननेछन ्। 

तर यस ऄलघ सञ्चािनमा भएका लवद्याियिे लिक्षा िाखािे तोकेको ढाँचामा लववरण र कागजपत्र वालषुक 

रूपमा फागजन मसान्तलभत्र रु.१०००। हजार िजल्क बजझाइ ऄलनवायु रूपमा लवद्यािय ऄलभिेख ऄद्यावलधक 

गनजुपनेछ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लववरण प्राप्त भएपलछ िाखािे यस ऐन बमोलजम सञ्चािन गनु सलकने नसलकने र सलकने 

भए गनु पने सजधारको खाका सलहत प्रलतवदेन पेस गनेछ । 

(३)  प्राप्त प्रलतवदेन समतेको अधारमा लिक्षा िाखािे लिक्षा सलमलत समक्ष सञ्चािन ऄनजमलत लदन नसलकने भए 

सोही बमोलजम र सतु सलहत सञ्चािन गनु पने भए सतुको लववरण सलहत पेस गनेछ । 

(४)  लिक्षा सलमलतको लनणुय बमोलजम लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजखिे लवद्यािय लनयलमत गने 

ऄनजमलत,बन्द गने तथा समायोजन गने सम्बन्धी पत्र लवद्याियिाइ लदनजपनेछ ।   

१३. धरौटी राख्नज पनेः  संस्थागत लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलत लिँदा लवद्यािय सञ्चािनको सजरक्षण बापत दहेाय 

बमोलजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नज पनेछः 

(क) माध्यलमक लवद्यािय (कक्षा ११-१२) का िालग चार िाख रूपैयाँ,  

(ख) माध्यलमक लवद्यािय (कक्षा ०-१०) का िालग तीन िाख रूपैयाँ,  

(ग) अधारभतू लवद्यािय (कक्षा ०-८) का िालग दजइ िाख रूपैयाँ,  

(घ)    अधारभतू लवद्यािय (कक्षा   ०-५) का िालग एक िाख पचास हजार रूपैयाँ,  

(ड)     प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्रका िालग पचास हजार रूपैयाँ  

तर,  

(१) यो ऐनको दफा (९) बमोलजम लवद्यािय सञ्चािन गने ऄनजमलत लिँदा धरौटी राख्नज पने छैन ।  

(२) लविेष अवश्यकता भएका लवद्याथीका िालग वा सीमान्तकृत वा ऄलत लवकट भौलगलिक के्षत्रमा 

लवद्यािय खोल्दा कायाुपालिकािे लनधाुरण गरेको मापदण्ड बमोलजम धरौटी छज ट लदन सलकनेछ । 

१४. धरौटी रकम जम्मा गरीनेः(१) लवद्याियिे ऐन १३ बमोलजमको  धरौटी बापतको रकम लिक्षा िाखािे 

तोलकलदएको बैकँमा लवद्याियको नाममा मजद्दलत खातामा लनयमानजसार जम्मा गनजुपनेछ । र त्यस्तो धरौटी रकम 

कायुपालिकाको ऄनजमलतलबना बैकँबाट लझक्न चिाईन पाआने छैन । 

१५. सावजुलनक िलैक्षक गजठी तथा नेपाि सरकारिे ऄनजदान लदने लनजामती, सैलनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, 

नेपाि र िहीद प्रलतष्ठानद्वारा सञ्चालित लवद्याियको लनयमनः यस्ता लवद्याियको लनयमन सङ्घीय लिक्षा 

मन्त्राियिे जारी गरेको कायुलवलध ऄनजसार हुने  । 
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१६. लवद्यािय गाभ्न सलकनेः (१) देहायको कज नै ऄवस्थामा दजइ वा दजइभन्दा बढी लवद्याियिाइ एक अपसमा गाभी 

एईटा लवद्यािय कायम गनु सलकनेछः 

(क) ऄनजसचूी–२ बमोलजमको पवूाुधार कायम नरहकेो,  

(ख) ऄलधकांि कक्षामा प्रलत कक्षा तोलकएको सङ्ख्यामा चालिस प्रलतित भन्दा कम लवद्याथी सङ्ख्या 

भएको,  

(ग) दजइ वा सोभन्दा बढी लवद्याियको पररसर एक अपसमा जोलडएको, 

(घ) दजइ वा सोभन्दा बढी लवद्यािय बीचको पैदि दरूी तीस लमनेटभन्दा कम रहकेो,  

(ङ) दजइ वा सोभन्दा बढी लवद्याियका व्यवस्थापन सलमलतिे लवद्यािय गाभ्न संयजक्त लनवदेन लदएको ।  

(२)  ईपलनयम (१) बमोलजमको अधारमा लवद्याियहरू गाभ्ने लनणयु गदाु कायुपालिकािे त्यस्ता लवद्याियको 

िालग अवश्यक लिक्षक तथा कमचुारीको दरबन्दी यलकन गरी बढी हुन अएको लिक्षक तथा कमचुारीिाइ 

ऄको लवद्याियमा दरबन्दी कायम गरी व्यवस्थापन गनेछ । 

(३)  यस ऐनमा ईल्िेलखत लवद्यािय गाभ्ने सम्बन्धी व्यवस्थािाइ कायाुन्वयन गनु कायुपालिकािे लिक्षा सलमलतको 

लसफाररसमा कायुलवलध बनाइ िागज गनु सक्नेछ र यसरी गालभएर खािी भएको वा बन्द भएको लवद्याियमा 

सामजदालयक प्रयोजनका िालग पजस्तकािय, म्यजलजयम, संवाद स्थि, वा सीप लवकास केन्द, सामजदालयक 

केन्र्रजस्ता संस्था बनाईन सलकनेछ । 

(४) लिक्षा सलमलतिे प्रत्येक वष ुिैलक्षक सत्र िजरु हुनज ३ मलहना पलहिादलेख नै लवद्यािय गाभ्ने सम्बन्धमा ऄनजगमन 

गराइ सो सम्बन्धमा अवश्यक लनणयु लिआनेछ । 

१७. गालभएका वा बन्द गरीएका लवद्याियको सम्पलिको ब्यवस्थापनः (१) लनयम (१६) बमोलजम लवद्यािय 

गालभएमा गालभने लवद्याियमा रहकेो चि ऄचि सम्पलि, फलनुचर, पाठ्यपजस्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका 

ऄन्य िलैक्षक सामग्री गालभएको लवद्याियको नाममा नामसारी गरी वा लजन्सी दालखिा गरी अम्दानी बाँधी 

ऄलभिेख राख्नज पनेछ । 

१८. लवद्याियको तह वा कक्षा घटाईन सलकनेः कज नै लवद्याियको सम्बन्धमा दफा (१७) को ऄवस्था लवद्यमान 

रहकेो भए तापलन लवद्यािय गाभ्ने अधार औलचत्यपणू ु नदलेखएमा लिक्षा िाखाको लसफाररसमा 

कायाुपालिकािे त्यस्तो लवद्याियको मालथल्िो तह वा कक्षा घटाईन सक्नेछ । 

१९ लवद्याियको कक्षा थप गनु सलकनेः(१) कज नै लवद्याियिे कक्षा थप गनु चाहमेा िलैक्षकसत्र सजरु हुनजभन्दा 

कम्तीमा तीन मलहना ऄगाव ैलिक्षा िाखा समक्ष लनवदेन लदनज पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लनवदेन परेमा लिक्षा िाखािे स्थिगत जाँचबजझ गदाु पवूाुधार परूा गरेको दलेखएमा 

लनणयुको लनलमि लिक्षा सलमलतमा पेस गरी सलमलतको लनणुयऄनजसार लिक्षा िाखािे िलैक्षकसत्र सजरु हुनज ऄगावै 

कक्षा थप गनु ऄनजमलत लदन सक्नेछ ।  

(३)  ईपलनयम (२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन प्रालवलधक लिक्षा प्रदान गने बाहके ऄन्य लवद्याियको 

कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र लवषय थप गने ऄनजमलत  सङ्घीय लिक्षा मन्त्राियबाट स्वीकृत मापदण्डका 

अधारमा लिक्षा सलमलतबाट हुनेछ । 

२०.  िलैक्षक गजठी सम्बन्धी व्यवस्थाः(१)  िलैक्षक गजठीको रूपमा प्रारलम्भक बाि लिक्षा वा लवद्यािय 

सञ्चािन गनु चाहनेिे सम्बलन्धत लिक्षा िाखामा िैलक्षक गजठी दताु गनु लनवदेन लदनज पनेछ । 

(२) िलैक्षक गजठी लनजी र सावजुलनक गरी दजइ लकलसमिे दताु गनु सलकनेछ तर लनम्नानजसारका लवद्याियिाइ लनजी 

गजठीमा दताु गरी सञ्चािन ऄनजमलत लदआने छैन ।  
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  क . सरकारी वा सावजुलनक भवनमा सञ्चािन भएको लवद्यािय ,  

  ख . सरकारी वा सावजुलनक जग्गामा भवन बनाइ सञ्चािन भएको लवद्यािय , 

ग  कज नै व्यलक्त वा संस्थािे लवद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य लदएको भवन वा जग्गामा भवन बनाइ ु

सञ्चािन भएको लवद्यािय   । 

(३)  िलैक्षक गजठी सम्बन्धी लवधानमा दहेायका कज राहरू खजिाएको हुनज पनेछ ।  

  क .लवद्याियको नाम र ठेगाना , 

  ख .िलैक्षक गजठीका संस्थापकको नाम र ठेगाना 

ग िलैक्षक गजठीका गजलठयार तथा गजलठयारको मजख्य भइ काम गने व्यलक्तको नाम ,लनयजलक्त प्रलक्रया र कायुकाि 

  घ  गजलठयारको काम कतुव्य र ऄलधकार तथा लनजहरूिे पाईने सजलवधा , 

  ङ  िलैक्षक गजठीमा रहकेो घर जग्गा , अम्दानी, ऊण तथा ऄन्य सम्पलिको लववरण , 

  च  अवश्यक ऄन्य कज राहरू । 

(४)  सावजुलनक िलैक्षक गजठीमा सम्बलन्धत लवद्याियका संस्थापक, प्रधानाध्यापक र प्रदिे मन्त्राियिे तोकेको 

व्यलक्त तथा लनजी िलैक्षक गजठीमा सम्बलन्धत लवद्याियका संस्थापक वा लनजिे तोकेको व्यलक्त पदने गजलठयार 

हुनेछ ।  

(५)  सावजुलनक िलैक्षक गजठीमा कलम्तमा ५ जना र लनजी िलैक्षक गजठीमा संस्थापकिे चाह े बमोलजमका व्यलक्त 

गजलठयार हुनछेन ्।  

(६)  सावजुलनक िलैक्षक गजठीको गजलठयारमा लिक्षा िाखािे तोकेको सरकारी प्रलतलनलध, स्थानीय लनकायका 

प्रलतलनलध र ऄलभभावकहरू मध्येबाट कम्तीमा १,१ जना सदस्य राख्नज पनेछ ।   

(७)  यस लनयम बमोलजम स्थापना गररएको िलैक्षक गजठीिे यस कायुलवलध र ऄन्य प्रचलित कानजन बमोलजम अफ्नो 

कायु सञ्चािन गनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

गाईँ कायुपालिका,प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत, लिक्षा ऄलधकृत,लनरीक्षक तथा प्रालवलधक सहायकको काम, कतुव्य र 

ऄलधकार 

२१. गाईँ कायुपालिकाको काम, कतुव्य र ऄलधकारः(१) यस ऐनमा ऄन्यत्र िेलखएका काम, कतुव्य र  

ऄलधकारका ऄलतररक्त गाईँ कायुपालिकाको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) िलैक्षक योजना तथा कायुक्रम कायाुन्वयन गनु लिक्षा सलमलत, प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत तथा स्थानीय लिक्षा 

ऄलधकृतिाइ अवश्यक लनदेिन लदने,  

(ख) िलैक्षक योजना तथा कायुक्रम कायाुन्वयन गनु अवश्यकता ऄनजसार सलमलत, ईपसलमलत वा कायुटोिी गठन 

गन,े 

(ग)  लिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइ गाईँ वा गाईँपालिकाको तहमा एकरूपता रहने गरी लिक्षक लवद्याथी ऄनजपात 

लमिाईने, गजणस्तर कायम गने, अचार संलहता बनाइ िागज गनु लिक्षा सलमलतिाइ लनदेिन लदने,    

 

(घ)  लिक्षक तथा कमचुारीहरूको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िलैक्षक लवकास सम्बन्धी काय ुयोजना स्वीकृत गने र 

कायाुन्वयन गनु लनदिेन लदने , 

(ङ)   प्रदिे तथा सङ्घको कानजन बमोलजम हुने लिक्षा सम्बन्धी लवषयहरूको कायाुन्वयन गनु लिक्षा सलमलतिाइ 

लनदिेन लदने , 
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(च) प्रत्येक ६ मलहनामा गाईँपालिका लभत्रका सबै लकलसमका लवद्याियहरूको ऄनजगमन तथा मलू्याङ्कन  गरी 

गराइ ऄपेलक्षत गजणस्तर कायम गने, 

(छ)   लवद्याियमा अलथुक व्यवस्था पारदिी तथा सजलनलित गनु वस्तजगत अधार तथा मापदण्ड  बनाइ िागज गने, 

गराईने, 

(ज) यस ऐनको पररलधलभत्र अवश्यक िलैक्षक क्षेत्रहरूको मापदण्ड बनाईने,  

(झ)    लिक्षािाइ व्यवहाररक, ईद्यमिीि र रोजगारईन्मजख बनाईने नीलत ऄविम्बन गने , 

(२)   ईपदफा (१) मा जसेजकै िेलखएतापलन संस्थागत लवद्याियका हकमा त्यस्ता लवद्याियिे पािना गनजु पने 

मापदण्ड, गजणस्तर, िजल्क प्रावधान, लवपन्न तथा सीमान्तकृत वगकुा छात्र छात्रािाइ लदइने छात्रवलृिका अधार 

र प्रलतित, लिक्षक तथा कमुचारीहरूको सेवा, सतु एवम ् पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लनणयु गदाु संस्थागत 

लवद्याियहरूको  संगठनको समते सहभागीता एव ंराय परामि ुलिइ लनणयु गनजुपनेछ । 

२२. प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र िेलखएका काम, कतुव्य र  

ऄलधकारका ऄलतररक्त प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क)  लिक्षािाइ मौलिक हकको रूपमा स्थालपत गनु गाईँपालिकाको समग्र िलैक्षक नीलत, योजना, कायुक्रमको 

कायाुन्वयन एव ंऄनजगमन गने गराईने,  

(ख) गाईँ कायु सम्पादन लनयमाविीमा प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे गने भनी ईल्िेख भएका लिक्षा सम्बन्धी काय ु

गन,े 

(ग) कायुपालिकािे प्रत्यायोजन गरेका लिक्षा सम्बन्धी कायु गने , 

(घ)  गाईँको ईत्कृष्ट िलैक्षक ईपिलव्धका िालग लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख सँग कायुसम्पादन करार गन े

र सो ईपिलब्धपणू ुरह ेनरहकेो लनरन्तर ऄनजगमन गने , 

(ङ) लिक्षा िाखासँग समन्वय गरी लवद्याियहरूको िेखा परीक्षणको व्यवस्था लमिाईने , 

(च) लिक्षा सम्बन्धी कज नै प्रस्ताव गाईँपालिकामा पेस गनजु पने भए सो गने , 

२३.  लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजखको काम, कतुव्य र ऄलधकारः  यस ऐनमा ऄन्यत्र िेलखएका काम, 

कतुव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त गाईँ लिक्षा ऄलधकारीको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) गाईँ कायुपालिकाबाट स्वीकृत िलैक्षक कायुक्रम कायाुन्वयन गने गराईने, 

(ख) लिक्षा सम्बन्धी कज नै प्रस्ताव गाईँ कायु पालिकामा पेस गनजु पने भए प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत माफुत पेस गने, 

(ग) लिक्षा सम्बन्धी गाईँ स्तरीय योजना बनाइ ु लिक्षा सलमलतमा स्वीकृलतको िालग पेस गने र स्वीकृत योजना 

कायाुन्वयन गने,  

(घ) स्थानीय तहको लिक्षाको ऄवस्था, प्रगलत अलद समलेटएको लिक्षा सम्बन्धी लस्थलतपत्र तयार गरी प्रत्येक वषकुो 

ऄसार मसान्त लभत्र प्रकालित गने,  

(ङ) स्वीकृत ऄनौपचाररक लिक्षा, लविषे अवश्यकता लिक्षा र लिक्षाको िालग खाद्य कायुक्रम कायाुन्वयन गने 

गराईने तथा सो सम्बन्धी ऄलभिेख तयार गने,  

(च) लवद्याथी सङ्ख्या घट्न गइ वा तह नै घट्न गइ फालजिमा परेका सामजदालयक लवद्याियका लिक्षकिाइ ऄको 

सामजदालयक लवद्याियमा लमिान गने प्रस्ताव लिक्षा सलमलतमा पेस गने,  

(छ) स्वीकृत कायु योजना ऄनजसार लवद्यािय सञ्चािन भए नभएको सम्बन्धमा लनयलमत रूपिे लनरीक्षण र 

सजपरीवके्षण गरी गनु िगाइ प्रलतवदेन तयार गरी लिक्षा सलमलतमा पेस गने,  
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(ज) लिक्षाको गजणस्तर बढाईनको िालग लिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरूको 

समय समयमा बैठक, तालिम वा गोष्ठी सञ्चािन गने,  

(झ) अधारभतू तहको ऄन्त्यमा लिआने परीक्षा सञ्चािन गनु परीक्षा सञ्चािन सलमलतको सदस्य सलचव भइ कायु 

गन,े  

(ञ) लवद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को  परीक्षाको ऄलभिेख, प्रश्नपत्र र ईिर पजलस्तका लझकाइ जाँच , लवद्याियमा 

लिक्षाको गजणस्तर वलृि भए नभएको सम्बन्धमा मलू्याङ्कन गरी ऄलभिेख राख्ने तथा सो सम्बन्धमा सजधारका 

िालग अवश्यक काम गने,  

(ट) गाईँपालिका लभत्र रहकेा कम्पनी ऐन ऄन्तगतु दताु भएका वा संस्थागत लवद्याियहरूको िलैक्षक कायु 

योजनाको समन्वय र ऄनजगमन गरी सजधारका िालग सजझाव प्रस्तजत गने  

(ठ) यस ऐन तथा प्रचलित ऄन्य ऐन लनयम बमोलजम लवद्याियहरू सञ्चािन भए नभएको जाँचबजझ गने तथा 

लवद्याियमा लिक्षाको गजणस्तर बढाईन, सजधार गनु वा लवद्यािय बन्द गनजु पने नपने सम्बन्धमा लनरीक्षण गरी 

लवद्याियको स्तर बढाईनज, सजधार गनजु वा लवद्याियको तह घटाईनज वा बन्द गनजुपने भएमा तत ्सम्बन्धी कारबाही 

प्रलक्रया ऄगालड बढाईने ,  

(ड) अधारभतू तथा माध्यलमक लिक्षा ईिीण ुपरीक्षाको िालग रलजष्ट्रेिन फाराम भरेका लवद्याथीको नाम, थर, ईमरे 

प्रचलित कानजन बमोलजम संिोधन गने वा गनुका िालग लसफाररस गने ,  

(ढ) नयाँ लनयजलक्त वा बढजवा भइ अयोगबाट लसफाररस भइ अएका लिक्षक वा कमचुारीिाइ लवद्याियमा लनयजलक्त 

गन,े  

(ण) सामजदालयक लवद्याियमा कायुरत लिक्षक तथा कमचुारीको सेवा लववरण तथा ऄन्य ऄलभिेख ऄद्यावलधक गने,   

(त) लिक्षक वा कमचुारीको कायुसम्पादन मलू्याङ्कन गरी त्यसको लववरण अयोगमा पठाईने, 

(थ) लवद्यािय र प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्रको लनरीक्षण गने, गराईने,  

(द) मन्त्राियिे तोलकलदए बमोलजम सामजदालयक तथा संस्थागत लवद्याियहरूको समहू लवभाजन गरी लनरीक्षण के्षत्र 

लनधाुरण गने र लवद्यािय लनरीक्षकबाट लवद्याियको लनयलमत लनरीक्षण गराईने, लिक्षकहरुको तालिम तथा ऄन्य 

िलैक्षक लक्रयाकिाप गने गराईने,  

(ध) माध्यलमक लिक्षा ईिीण ु परीक्षा, माध्यलमक लिक्षा परीक्षा र अधारभतू तहको ऄन्त्यमा हुने परीक्षािाइ 

लनयलमत र मयाुलदत ढङ्गबाट सञ्चािन गने, गराईने,  

(न) सामजदालयक लवद्याियका िालग लवतरण गररएका दरबन्दी िलैक्षक सत्रको सजरुमा लमिान गनु लिक्षा सलमलतमा 

प्रस्ताव पेस गने,  

(प) लनरीक्षकिाइ लवद्यािय लनरीक्षणको सचूक बनाइ लनरीक्षण गनु पठाईने र लनरीक्षकिे लवद्यािय लनरीक्षण गरे 

नगरेको यलकन गनु स्थिगत लनरीक्षण गने  र सोको प्रलतवदेन लिक्षा सलमलतमा पेस गने । 

(फ) गाईँपालिकाबाट लवद्याियिाइ लनकासा भएको रकम सदजपयोग भए नभएको ऄनजगमन गने, 

(ब) लवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक िागज गरे नगरेको सम्बन्धमा लनरीक्षण गने, गराईने,  

(भ) लवद्याियमा िागज गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपजस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सजधार गनजुपने र लनःिजल्क 

पाठ्यपजस्तकको लवतरण प्रणािीिाइ प्रभावकारी बनाईने लवषयमा व्यवस्थापन सलमलत तथा लिक्षकको राय 

लिइ सजझाव पठाईने तथा सो सम्बन्धमा ऄन्य अवश्यक कायु गने, गराईने,  

(म)    प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतसँग समन्वय गरी लवद्याियहरूको िेखा परीक्षणको व्यवस्था  लमिाईने , 
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(य) िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रलतवेदनको अधारमा दलेखएका ऄलनयलमतता र बेरुजज फछुयौट गनु िगाईने र सो 

सम्बन्धी प्रलतवदेन सलमलतमा पेस गने । 

(र) सरकारी तथा गरैसरकारी िलैक्षक पररयोजनाहरूको लनरीक्षण तथा समन्वय गने,   

(ि) सामजदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीको तिबी प्रलतवदेन पाररत गराईने, 

(व) लवद्याियको वालषकु िलैक्षक कायुक्रमको लनयलमत रूपमा ऄनजगमन गरी सो ऄनजसार गने, गराईने र त्रैमालसक 

प्रलतवदेन पेस गने । 

(ि) लवद्यािय लनरीक्षकिे लदएको लनरीक्षण प्रलतवदेन ईपर अवश्यक कारबाही गने 

(ष) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र लिक्षक ऄलभभावक सङ्घ गठन गने, गराईने, 

(स) सामजदालयक लवद्याियको स्वीकृत, ररक्त दरबन्दीमा पदपलूतुको िालग अयोगमा िेखी पठाईने, 

(ह) कायुपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड र कायुलवलधको अधारमा लिक्षकको सरुवाको प्रस्ताव सलमलतमा पेस गने,  

(क्ष) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा लिक्षकिाइ लवद्यािय समय बाहके वा लवद्याियको लनयलमत 

पठन पाठनमा ऄसर नगने गरी ऄलतररक्त समयमा ऄन्यत्र कायु गनु पवू ुस्वीकृलत प्रदान गने, 

(त्र) कायुसम्पादनको अधारमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, लिक्षक ऄलभभावक सङ्घ, प्रधानाध्यापक, लिक्षक 

एव ंकमचुारीहरूिाइ पजरस्कार तथा दण्डका िालग लिक्षा सलमलत समक्ष लसफाररस गने, 

(ज्ञ)  लनजी, धालमकु तथा गजठी लवद्याियको ऄनजगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनु िगाईने र तदनजसार 

पजरस्कार र दण्डको िालग लिक्षा सलमलत समक्ष लसफाररस गने, 

(क)  गाईँकायुपालिका, रालष्ट्रय परीक्षा बोडु, मन्त्रािय तथा लिक्षासँग सम्बलन्धत अयोगहरूबाट प्रत्यायोलजत ऄन्य 

कायु गने। 

२४. िाखा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख र लवद्यािय लनरीक्षकको काम, कतुव्य र ऄलधकारः यस ऐन तथा ऄन्य 

ऐन कानजनमा िेलखएका काम, कतुव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त लिक्षा ऄलधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष लनदिेनमा 

रही िाखा ऄलधकृत लवद्यािय लनरीक्षकको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क)  प्रत्येक दजइ मलहनामा सबै लवद्याियमा कम्तीमा एक पटक स्थिगत लनरीक्षण तथा सजपरीवेक्षण गने । लनरीक्षण 

तथा सजपरीवके्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सलमलतसँग छिफि गरी छिफि भएको कज रा र 

लनरीक्षण तथा सजपरीवके्षण सम्बन्धी व्यहोरा लवद्याियको लनरीक्षण पजलस्तकामा जनाईने । 

(ख)  यस बमोलजम लवद्यािय लनयलमत रूपिे सञ्चािन भए नभएको, त्यस्तो लवद्याियमा भौलतक साधन सजरलक्षत 

लवद्यािय ऄनजरूप भए नभएको, लिक्षक पयाुप्त भए नभएको, ईपिब्ध साधनको ऄलधकतम सदजपयोग भए, 

नभएको र लनधाुररत स्तर बमोलजम पठन  

पाठन भए नभएको र समग्र िलैक्षक गजणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, लिक्षक–ऄलभभावक सङ्घ 

र लिक्षकसँग लवचार लवमि ुगरी सो ऄनजरूप भएको नदलेखएमा सजधार गनु िगाईने,  

(ग)  प्रत्येक २ मलहनामा लवद्यािय लनरीक्षण सम्बन्धी प्रलतवदेन लिक्षा ऄलधकृत समक्ष पेस गरी लनदिेन बमोलजम 

गन,े  

(घ)  लवद्याियको लवकासको िालग व्यवस्थापन सलमलत तथा सरोकाबािाहरूसँग सम्पकु तथा अवश्यक 

सरसल्िाह र ऄन्तरलक्रया गने,  

(ङ) नमनूा लिक्षण गने प्रयोजनको िालग लनरीक्षण के्षत्रलभत्रको रोष्टर (समहू) तयार गने र समय–समयमा 

प्रधानाध्यापक सलहत लिक्षकको बैठक बोिाइ लिक्षण गने लवषयमा दलेखएका समस्या समाधानको िालग 

अवश्यक काम गने,  
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(च)  लिक्षक तथा लवद्यािय कमुचारीको कायु क्षमताको मलू्याङ्कन गरी त्यसको ऄलभिेख लिक्षा िाखामा 

ईपिब्ध गराईने  

(छ)  लवद्याियको िलैक्षकस्तर वलृि गनु प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरूको गोष्ठीको संयोजन 

गन,े गराईने 

(ज)  परीक्षा सलमलतको लनदिेन बमोलजम परीक्षा सञ्चािन गने, गराईने,  

(झ)  लवद्याियको िलैक्षक तथा अलथुक ऄलभिेख दजरुस्त भए नभएको लनरीक्षण गने, गराईन,े  

(ञ)  अफ्नो के्षत्र लभत्रका िलैक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तथा लवशे्लषण गरी लिक्षा िाखामा पठाईने,  

(ट)  लिक्षकिाइ तालिमको िालग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त लिक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको यलकन गनु 

कक्षा ऄविोकन गरी सजधारका िालग कायु गने,   

(ठ)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक लनयलमत रूपिे बसे नबसेको जाँचबजझ गरी नबसेको भए बैठक बोिाईन 

प्रधानाध्यापकिाइ लनदिेन लदने,  

(ड)  लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमलतिाइ अवश्यक लनदेिन लदने,  

(ढ)  लवद्याियमा लदगो सरसफाआ, वातावरण संरक्षणका िालग ग्रीन क्िव तथा बाि संरक्षणका िालग बाि क्िव 

गठन र लक्रयािीि गराइ लिक्षा िाखामा सोको प्रलतवदेन पेस गने,  

(ण)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमुचारीको लबदाको ऄलभिेख िलैक्षक सत्रको ऄन्त्यमा प्रमालणत गने र लवद्याियमा 

राख्न िगाईने,  

(त)  लिक्षक तथा कमचुारीको हालजरी ऄलभिेख दजरुस्त भए नभएको जाँच वा लनरीक्षण गरी लबदा नलिइ ऄनजपलस्थत 

हुने लिक्षक तथा कमचुारीको हकमा हालजरी पजलस्तकामा गयि जनाइ सोको जनाई सलहत कारबाहीको िालग 

सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र गाईँ लिक्षा सलमलतिाइ लसफाररस गने,  

(थ)  अफनो क्षेत्रलभत्र सञ्चािन गरीएका ऄनौपचाररक लिक्षा, लविेष अवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा र 

लिक्षाको िालग खाद्य कायुक्रमको लनयलमत रूपमा लनरीक्षण तथा ऄनजगमन गरी गाईँ लिक्षा सलमलतमा प्रलतवदेन 

पेस गन,े  

(द) लनजी, धालमकु तथा गजठी लवद्याियको ऄनजगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पािना गनु िगाईने र तदनजसार 

पजरस्कार र दण्डको िालग गाईँ लिक्षा ऄलधकारी समक्ष लसफाररस गने, 

(ध)  अजीवन लिक्षा र सीप लिक्षाको ईलचत प्रबन्ध गने गराईने, 

(न)  लिक्षा ऄलधकृतिे तोके बमोलजम थप कायु गने, गराईने, 

(प)    गाईँपालिकािे प्रत्यायोलजत गरेका लिक्षा सम्बन्धी ऄन्य कायु गने, 

(फ) लवद्यािय हाताको िलैक्षक वातावरण, सरसफाइ, बािमैत्री ब्यवहार िगायतको लवषयमा लवद्याियिाइ 

अवश्यक लनदिेन लदने  

२४ क. प्रालवलधक सहायकको काम, कतुव्य र ऄलधकारः  

(१)  कायाुियमा पत्र व्यवहार, पररपत्र , तोक अदिे िालग अएका कागजपत्र सम्बन्धी कायु गने । 

(२)  कज नै काम वा कायुक्रम गनुको िालग लटप्पणी िेखन गरी पेस गने । 

(३)  ऄलभिेख व्यवस्थापन सम्बलन्ध सम्पणू ुकायु गने । 

(४)  लिक्षकको तिबी प्रलतवदेन तयार पाने । 

(५)  लिक्षा ऄलधकृतको ऄनजपलस्थलतमा कायाुिय प्रमजखिे तोकेको कायु गने । 

(६)  लिक्षा ऄलधकृतका कायुमा समन्वय र सहलजकरण गने । 
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(७)  हरेक बैठकको लनणयु िेखन , कायुक्रमको प्रलतवदेन तयारी तथा सो को प्रस्तजती गने । 

(८)  लवद्याियका लनकासा सम्बन्धी सम्पणू ुकायु गने । 

(९)  लिक्षा ऄलधकृत ररक्त रहकेो बखत लिक्षा िाखा प्रमजखको रुपमा कायु सम्पादन गने । 

(१०)  लिक्षक कायु सम्पादन मलू्याङ्कनका सम्वन्धमा लिक्षा ऄलधकृतिाइ अवश्यक सहयोग गने । 

(११)  लवद्यािय लनरीक्षण, ऄनजगमन तथा मलू्याङ्कन सलमलतमा सदस्य सलचव भइ काम गने । 

(१२)  लवद्यािय लनरीक्षण सम्बन्धी कायु गने । 

(१३)  कायुक्रम सञ्चािन, कायुक्रम ईद्घघोषण , जस्ता लवलवध कायु गने । 

(१४)  परीक्षा सञ्चािन, लिक्षक सरुवा जस्ता लवषयमा लिक्षा ऄलधकृत समक्ष राय पेस गने । 

(१५)  लिक्षक छनौट सम्बन्धी परीक्षामा केन्राध्यक्षको रुपमा कायु गने । 

(१६)  कम्प्यजटर टाइप सम्बन्धी कायु गने । 

(१७)  बैठक तथा कायुक्रममा सहभागीिाइ अमन्त्रण गने । 

(१८)  लिक्षा िाखाको सचूना ऄलधकारीको रुपमा कायु गने । 

(१९)  एकीकृत िलैक्षक सचूना प्रणािी (इलमज) सम्बन्धी कायु गन े। 

(२०)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा लवद्याियहरुिाइ प्रालवलधक सहयोग गने । 

(२१)  ऄन्य ऐन कानजन तथा तोलकएको ऄलधकारीिे लदएको कायु गने । 

(२२)  िाखागत कायुक्रम सञ्चािन गने वा सञ्चािन गनु सहयोग गने । 

             पररच्छेद–४ 

गाईँपालिका लिक्षा सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायुलर्लध 

२५. लिक्षा सलमलतको संरचना तथा कायुसञ्चािन लवलधः(१) गाईँ पालिकामा  दहेाय बमोलजमको एक लिक्षा 

सलमलत रहनेछः 

   (क)  गाईँ कायुपालिकाको ऄध्यक्ष            – ऄध्यक्ष    

  (ख)   ईपाध्यक्ष गाईँपालिका         -सदस्य    

  (ग) प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत                                                –सदस्य                        

   (घ) गाईँ कायुपालिकािे तोकेको गाईँपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट कलम्तमा एक (१) जना मलहिा 

सलहत दजइ       

(२) जना                                       – सदस्य 

 (ङ) गाईँपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा सामजदालयक तथा संस्थागत लवद्याियको प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट 

लिक्षा     

   सलमलतिे मनोनीत गरेको दजइ (२)जना                        – सदस्य 

(च)  गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरू मध्येबाट लिक्षा सलमलतिे 

मनोनीत  

        गरेको (एक) १ जना                                – सदस्य 

 

(छ) सम्बलन्धत गाईँपालिका लस्थत लविषे लिक्षा,समाविेी लिक्षा वा स्रोतकक्षा सञ्चािन गने लवद्यािय 

वा ऄपाङ्गता     
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       सम्बन्धी लिक्षण सस्था वा ऄन्य ऄपाङ्गता सम्बन्धी काम गने संस्थाबाट प्रलतलनलधत्व हुने गरी लिक्षा 

सलमलतिे      

      मनोनीत गरेको ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त वा ऄपाङ्गता सम्बन्धी लिक्षण संस्थाका प्र.ऄ. वा लिक्षक एक 

(१)जना       

 –सदस्य 

(ज)   स्थानीय समाज सेवी वा लिक्षा प्रेमीहरू मध्येबाट लिक्षा सलमलतबाट मनोनीत एक (१) जना दलित र एक 

जना   

      (१)  जना मलहिा सलहत दजइ (२) जना                          - सदस्य 

(झ)  गाईँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलत संयोजक     -सदस्य 

(ञ)  लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख      –सदस्य–

सलचव 

(२ ) लिक्षा सलमलतको बैठक कम्तीमा प्रत्येक चौमालसकमा एक पटक बस्नजपनेछ । 

(३ ) लिक्षा सलमलतको बैठकभिा गाईँ कायुपालिका तथा प्रचलित कानजनिे तोके बमोलजम हुनेछ ।  

(४)  बैठक सञ्चािनको िालग कम्तीमा ५० प्रलतित सदस्यको ईपलस्थलत अवश्यक पनेछ भने बैठकको लनणयु 

बहुमतका अधारमा हुनेछ । 

(५)  मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध २ वषकुो हुनेछ । मनोनीत सदस्यिे अफ्नो पद ऄनजसारको अचरण नगरेको 

दलेखएमा मनोनयन गने पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाइ जजनसजकै बखत हटाईन सक्नेछ ।तर त्यसरी पदबाट 

हटाईनज ऄलग लनजिाइ अफ्नो सफाआ पेस गने मौकाबाट वलञ्चत गररनेछैन । 

(६) बैठक सञ्चािन सम्बन्धमा सलमलतिे अफ्नो कायुलवलध अफँै बनाईन सक्नेछ । 

२६.  लिक्षा सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र िेलखएका काम, कतुव्य र ऄलधकारका 

ऄलतररक्त लिक्षा सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क)  लिक्षा िाखाबाट पेस भएको िलैक्षक योजनामालथ छिफि गरी स्वीकृलतका िालग कायुपालिकामा पेस गने 

(ख) गाईँपालिकामा स्वच्छ िलैक्षक वातावरण कायम राख्न तथा लिक्षाको गजणस्तर वलृि गनु लिक्षा िाखा माफुत 

पेस भएको कायुयोजनामालथ छिफि गरी अवश्यक दलेखएमा पररमाजनु सलहत स्वीकृत गने,  

(ग) नेपाि सरकारको स्वीकृत नीलत र लनदिेन ऄनजरूप लविषे अवश्यकता लिक्षा, समाविेी लिक्षा, ऄनौपचाररक 

लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरू लिक्षा, खजिा लिक्षा तथा ऄन्य िलैक्षक कायुक्रम सञ्चािन सम्बन्धी अवश्यक 

व्यवस्था गने,  

(घ)  लवद्याियिाइ अलथुक सहायता ईपिब्ध गराईने तथा त्यस्तो सहायताका िालग सम्बलन्धत लनकायमा 

लसफाररस गने,  

(ङ)  लिक्षक, कमचुारी तथा लवद्याथी कल्याणको िालग स्वीकृत लिक्षा योजना बमोलजम अवश्यक कायुक्रम 

बनाईने,  

(च)  लवद्याियको सम्पलिको सजरक्षा गनु तथा लवद्याियको समलृिको िालग अवश्यक व्यवस्था गने,  

(छ) लवद्याियको लवकासको िालग सञ्चालित िलैक्षक कायुक्रमिाइ सहयोग गने,  

(ज)  लवद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्धमा िेखापरीक्षकिे लदएको प्रलतवदेन ऄनजसार अवश्यक कारबाही गने, 

गराईने,  

(ञ)  लवद्याियिाइ अलथुक रूपमा अत्मलनभरु गराईन योजना बनाइ कायु गने,  



 

 

बजजु गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र भाग १, खण्ड ३, संख्या ४४ लमलत २०७।१०।१३ 

बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन ,२०७९ 15 

 

(ट)  यस ऐनमा ईल्िेख भएको लवद्याथी सङ्ख्याभन्दा कम लवद्याथी भइ लवद्यािय बन्द गनजु पने अवश्यकता 

दलेखएमा लवद्यािय बन्द गनु गाईँ कायुपालिकामा लसफाररस गने,    

(ठ) िलैक्षक क्यािेण्डर बनाइ लवद्यािय सञ्चािन गनु लिक्षा िाखा माफुत व्यवस्थापन सलमलतिाइ लनदिेन लदने,  

(ड)  गाईँ स्तरीय खिेकज द, स्काईट तथा साँस्कृलतक कायुक्रमको सञ्चािन तथा लवकासको िालग अलथुक स्रोत 

जजटाईने र प्राप्त रकम खचु गनु लिक्षा िाखािाइ लनदेिन लदने,  

(ढ) अवासीय लवद्याियका लवद्याथीका िालग खाना तथा पौलष्टक अहारको गजणस्तर तोक्ने । 

(न) गाईँ कायुपालिका तथा गाईँ सभाबाट स्वीकृत लिक्षा योजना र मापदण्ड लभत्र रही अवश्यक लनदिेन लदने । 

(प) छात्रा तथा लवकिाङ्क मतै्री िौचािय सलहत लवद्याियिे कायम गनजु पने फूिबारी सलहतको न्यनूतम सरसफाइ 

तथा िौचाियको मापदण्ड तोक्ने । 

फ) गाईँ क्षेत्रलभत्र लविेष अवश्यकता भएका बािबालिकाको  तथ्याङ्क सङ्किन गरी ईनीहरूका िालग ईलचत 

लवद्यािय व्यवस्थापन गनु अधार तयार पाने र सोही ऄनजसारको पठनपाठन व्यवस्था लमिाईने त्यस्ता ठाईँमा 

समजदायम ैपजगरे ऄलभभावकिाइ ऄलभमजखीकरण तालिमको व्यवस्था गने ।  

(ब) लवद्यािय सजधार तथा लवकासका िालग नीलत लनदिेन गने . 

(भ)  लवद्यािय ऄनजमलत तथा स्वीकृलतको ऄनजमोदनका िालग कायुपालिकािाइ लसफाररस गने, 

(म)    गाईँ पालिकालभत्रका सव ै लवद्याियहरूमा क्रमि गाईँ लिक्षा सलमलतिे तोकेको एकै प्रकारको रंग िगाईन 

प्रोत्सालहत गने ।  

(य) त्रैमालसक रूपमा हरेक लवद्याियमा १ पटकमा नघट्ने गरी गाईँ लिक्षा सलमलत माफुत अवलधक रूपमा 

साधनका रुपमा अधाररत लवद्याियको ऄनजगमनको व्यवस्था लमिाईने ।  

(र) अबलधक रुपमा िलैक्षक सत्र प्रारम्भ हुनज भन्दा एक मलहना ऄलघ ऄलघल्िा २ िलैक्षक सत्र को लिक्षक लवद्याथी 

संख्याको अधारमा कक्षागत, तहगत तथा लवषयगत रुपमा दरबन्दी लमिान गने , 

(ि)   “बजज ु गाईँपालिका के्षत्रः कृलष, लिक्षा, स्वास्थ्य,ईद्योग,पयुटन,पवूधुार,सजन्दर समदृ्व बजजकुो अधारकाि 

कायाुन्वयनका िालग   

ग्रीनक्िब तथा बािक्िब पररचािनको नीलतगत व्यवस्था लमिाईने । 

२६. क. वडा लिक्षा सलमलतःवडा लभत्रका लवद्याियहरुको व्यवस्थापन, रेखदखे, समन्वय र गाईँ लिक्षा नीलतिाइ वडामा  

कायाुन्वयन गनु प्रत्येक वडामा दहेाय बमोलजमको वडा लिक्षा सलमलत रहनेछः 

क. वडा ऄध्यक्ष                       ऄध्यक्ष 

ख. वडाको वडा सलमलतका मलहिा वा दलित सदस्य मध्ये वडा ऄध्यक्षिे तोकेको एक जना  

 सदस्य 

ग. सामजदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरु मध्येवाट ईच्च तहको लवद्याियको जषे्ठ प्र.ऄ. एक जना -सदस्य 

घ. सामजदालयक लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरु मध्येबाट  वडा लिक्षा सलमलति े

मनोनीत गरेको एकजना                 

-सदस्य  

ङ. वडा लभत्रको सामजदालयक लवद्याियका लिक्षक ऄलभभावक संघको ऄध्यक्ष मध्ये वडा लिक्षा सलमलतिे 

मनोनीत एक जना - सदस्य  

च. स्थानीय समाजसेवी वा लिक्षा प्रेमी मध्येबाट मनोनीत एक जना           -

सदस्य 
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छ. वडाको प्रिासकीय काम गनु तोलकएको ऄलधकृत छैठौं वा सहायक पाँचौं कमचुारी       सदस्य 

सलचव 

२६.ख. सलमलतमा मनोनीत सदस्यहरुको पदावलध तीन वषकुो हुनेछ । त्यस्ता सदस्यहरुिे अफ्नो पद ऄनजसारको 

अचरण  

नगरेको दलेखएमा लनजिाइ मनोनीत गने लनकायिे जजनसजकै बखत पदबाट हटाईन सक्नेछ ।त्यसरी हटाईनज ऄलघ 

लनजिाइ अफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाट वलञ्चत गररने छैन । 

१. सलमलतिे वडाका लवलभन्न क्षेत्रका सरोकारवािाहरुिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनु सक्नेछ । 

२. बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायुलवलध सलमलतिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

३. बैठक सञ्चािनको िालग कलम्तमा पचास प्रलतित सदस्यको ईपलस्थलत अवश्यक पनेछ भने बैठकको लनणयु 

बहुमतको अधारमा हुनेछ । 

४. वडा लिक्षा सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः वडा सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछ 

। 

क. नयाँ लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलतको लनवदेन साथ प्राप्त कागजात र स्थिगत ऄवस्था जाँचबजझ गरी औलचत्य 

सलहत सक्कि कागजात गाईँ लिक्षा सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

ख. वडालभत्र सञ्चालित लवद्यािय बन्द गनु,गाभ्न तथा कक्षा थपका िालग लसफाररस गने । 

ग. वडामा ऄनौपचाररक लिक्षाको कायुक्रम तजजुमा र कायाुन्वयन गने । 

घ. वडा के्षत्र लभत्र सञ्चालित लवद्याियको ऄनजगमन,रेखदखे र समन्वय गरी गजणस्तर बलृद्व गनु सजझाव र परामि ु

लदआ सहयोग गने । 

ङ. लवद्यािय नक्साङ्कनको पवूाुधार सलहत लवद्यािय भनाु नभएका बािबालिकाको लववरण ऄद्यावलधक गन े

। 

च. गाईँ लिक्षा नीलतिाइ वडामा कायाुन्वयन गनु अवश्यक कायु गने । 

छ. गाईँपालिकािे तोकेका ऄन्य कायु गने गराईने । 

ज. लवद्याियको सम्पलिको रेखदेख, संरक्षण र सम्वधुन गने । सो को व्यवस्थापन सम्वन्धमा गाईँ लिक्षा 

सलमलतिाइ लसफाररस गने । 

पररच्छेद ५ 

लर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलत सम्बन्धी व्यर्स्था 

२७.  सामजदालयक लवद्याियमा व्यवस्थापन सलमलत रहनेः (१) यस ऐनमा व्यवस्था भएको सलमलतहरूको ऄलधकार 

के्षत्र बाहके लवद्यािय सञ्चािन गनु प्रत्येक सामजदायीक लवद्याियमा दहेाय बमोलजमको एक लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(क) ऄलभभावकहरुको भेिािे अफूमध्येबाट छानी पठाएका दजइ (२) जना मलहिा सलहत चार(४) जना                         

–सदस्य 

(ख) लवद्यािय रहकेो गाईँ पालिकाको सम्बलन्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरू मध्येबाट वडा 

सलमलतिे मनोनयन गरेको सदस्य १(एक) जना –सदस्य 

(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बजलिजीवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्याियिाइ लनरन्तर दि वषदुलेख सहयोग गने वा 

लवद्याियिाइ दि िाख वा सो भन्दा बढी नगद वा लजन्सी सहयोग गरेका व्यलक्तहरूबाट लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतबाट मनोनीत गरेका एक (१) जना मलहिा सलहत दजइ (२) जना     –सदस्य 
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(घ)    लवद्याियका लिक्षकिे अफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको लिक्षक प्रलतलनलध एक (१) जना  – पदने  सदस्य 

(ङ) लवद्याियका प्रधानाध्यापक                 –सदस्य सलचव 

२)   नमनूा वा प्रालवलधक तथा व्यवसालयक धार ऄध्ययन वा तालिम गराइने माध्यलमक लवद्याियको लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलतमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे मनोनयन गरेका गाईँपालिका स्तरका ईद्योग तथा वालणज्य 

महासङ्घका २ जना प्रलतलनलध  सदस्य रहनेछन ्। 

(३)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका ईपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ग) बमोलजमका सदस्यहरूमध्येबाट गाईँ 

लिक्षा सलमलतिे तोकेको सदस्य सो सलमलतको ऄध्यक्ष हुनेछ । यसप्रकारको छनौट प्रकृयामा लवद्यािय 

सञ्चािन र प्रालज्ञक दृलष्टकोणिे प्रधानाध्यापक तथा लिक्षक प्रलतलनलधिे ईम्मदे्वार हुन पाईने छैनन ्।  

(४)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्षको छनौट नभए सम्मका िालग सलमलतको बैठककािा लग वा 

ऄध्यक्षको ऄनजपलस्थलतमा सो सलमलतका ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

(५)  लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा ५० प्रलतित सदस्यहरू ऄपाङ्गता 

भएका व्यलक्तको ऄलभभावक र समाविेी लिक्षा वा स्रोतकक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन 

सलमलतमा कम्तीमा १ जना ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त सदस्य रहनेछ । 

(६)  लिक्षा िाखाको प्रलतलनलधिाइ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा भाग लिन पयुवके्षकको रूपमा 

अमन्त्रण गनजुपनेछ । 

(७)   सामन्यतः लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कायुऄवलध ३ वषकुो हुनेछ । 

(८)  राजीनामा स्वीकृत गनेः व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सो सलमलतका ऄध्यक्षिे र व्यवस्थापन 

सलमलतका ऄध्यक्षको राजीनामा लिक्षा सलमलतिे स्वीकृत गनेछ । 

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

गनेछ ।  

(९) ऄलभभावकको ऄलभिेख राख्नेः (१)  लवद्याियिे लिक्षा िाखािे तोलकलदएको ढाँचामा लवद्याथीको 

ऄलभिेख राख्दा लवद्याथीका बाबज, अमा, बाजे, बजै, दाजज, लददीको नाम, थर, ठेगाना ईल्िेख गनजु पदछु र 

त्यस्ता ऄलभभावक नभएका लवद्याथीको हकमा लवद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलक्तको ऄलभिेख राख्नज 

पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लवद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलक्तिाइ ऄलभभावकको रूपमा ऄलभिेख राख्दा 

लनजिे संरक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बलन्धत वडाबाट प्रमालणत गराएको हुनज पनेछ । यसप्रकार संरक्षकत्व 

प्रदान गररएका लवद्याथीका बाबज अमा बाज ेबज ै लवद्यािय सेवा क्षेत्र लभत्रै जीलवतै रहकेा ऄवस्थामा त्यस्ता 

संरक्षकको लवव्यसका पदालधकारीका रुपमा दफा (२७) को ईपदफा (१) को खण्ड (क) ऄनजसार छनोट हनु 

पाईने छैनन ्।  

२८. व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रधानाध्यापकिे दफा २७को ईपदफा (१) 

बमोलजमको व्यवस्थापन सलमलतको छनौट गनुको िालग तत्कािको व्यवस्थापन सलमलतको कायु ऄवलध समाप्त 

हुनज भन्दा तीस लदन ऄगाव ैसात लदनको लिलखत सचूना लदइ ऄलभभावकको भेिा बोिाईनजपनेछ ।  

तर कज नै कारणिे व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भएको वा व्यवस्थापन सलमलतको सदस्यको पद ररक्त भएको 

ऄवस्थामा त्यसरी लवघटन वा ररक्त भएको लमलतिे पन्द लदन लभत्र व्यवस्थापन सलमलत वा ररक्त सदस्यको 

छनौटको िालग यस ऐन बमोलजम सचूना लदइ ऄलभभावकको भिेा बोिाईनज पने छ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम सदस्य छनौट गने सम्बन्धमा ऄलभभावकिाइ सहयोग गनुको िालग सम्बलन्धत 

लनरीक्षक वा लनज ईपिब्ध नभएमा लिक्षा ऄलधकारीिे खटाएको ऄलधकृतको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापक, 

लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्षिे तोकेको गाईँ लिक्षा सलमलतको सदस्य र वडाको लनवाुलचत प्रलतलनलध रहकेो चार 

सदस्यीय छनौट सहयोग सलमलत गठन गनेछ । 

२९. व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायुलवलधः(१) व्यवस्थापन सलमलतको बैठक दजइ मलहनामा कम्तीमा एक 

पटक बस्नेछ । 

(२)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सलमलतको ऄध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य–सलचविे बोिाईनेछ ।  

(३)  ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन व्यवस्थापन सलमलतका एक लतहाइ सदस्यिे लिलखत 

ऄनजरोध गरेमा व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य–सलचविे जलहिेसजकै पलन व्यवस्थापन सलमलतको बैठक बोिाईनज 

पनेछ ।  

(४)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा छिफि हुने लवषय सचूी सदस्य–सलचविे साधारणतया चौलबस घण्टा ऄगावै 

सदस्यहरूिाइ लदनज पनेछ ।  

(५)  व्यवस्थापन सलमलतमा तत्काि कायम रहकेा पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू ईपलस्थत भएमा व्यवस्थापन 

सलमलतको बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्या पजगकेो मालननेछ ।  

(६)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे र लनजको ऄनजपलस्थलतमा जषे्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने 

व्यलक्तिे लनणाुयक मत लदन सक्नेछ ।  

(८)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायुलवलध व्यवस्थापन सलमलत अफैं िे लनधाुरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

३०. व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्नेः दहेायको व्यलक्त व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष र सदस्य 

हुन सक्ने छैनः 

(क) गरै नेपािी नागररक,  

(ख)    पच्चीस वष ुईमरे परूा नभएको ऄलभभावक,    

(ग)    प्रचलित कानजन बमोलजम कािो सचूीमा परेको, 

(घ)    नैलतक पतन दलेखने फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट कसरूदार ठहररएको , 

(ङ) बहािवािा लिक्षक तथा कमुचारी । 

(च) कज नै पलन संगलठत संस्था वा कायाुियको रकम बेरुजज रहकेो व्यलक्त , 

३१.  व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनु सक्नेः दहेायका ऄवस्थामा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाईँ कायुपालिकािे 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनु सक्नेछ  – 

(क) लवद्याियको सम्पलि लहनालमना गरेमा,  

(ख)    िलैक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग)  प्रचलित कानजन तथा नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार तथा स्थानीय तहको लनदिेन, नीलत एवम ्लहत लवपरीत काम 

गरेमा,  

(घ)  सम्बलन्धत लनकाय वा ऄलधकारीिे लदएको कानजन ऄनजसारको लनदिेन पटक पटक ईल्िङ्घन गरेमा । 
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(ङ) अलथुक ऄलनयलमतता र भ्रष्टाचार गरेमा दफा (३०) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भए सो 

लवद्याियिे सलमलत लवघटन भएको ४५ ( पैतालिस) लदन लभत्र ऄको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी सक्नज पनछे  

। तोलकएको समयलभत्र सलमलत पजनगठुन नभएमा ईक्त लवद्याियमा जाने सव ैप्रकारका लनकासा रोक्का राख्न सलकनेछ ।  

३२.   सामजदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः(१)यस ऐन तथा प्रचलित कानजनमा 

ऄन्यत्र िेलखएकाकाम, कतुव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त सामजदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, 

कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,                                                    

(ख)  लवद्याियको िालग चालहने अवश्यक अलथुक स्रोत जजटाईने, 

(ग)  लिक्षक तथा कमचुारीिाइ लनलित मापदण्डका अधारमा तालिमको िालग छनौट गने,  

(घ)  तालिममा जाने लिक्षक तथा कमचुारीिाइ तालिममा जानज पवू ुकम्तीमा तीन वष ु लवद्याियमा सेवा गनजु पने 

सम्बन्धमा सतुहरू लनधाुरण गरी कवजलियतनामा गराईने,  

(ड.)  लवद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी लिक्षक तथा कमचुारी लनयजक्त गने र त्यसरी लनयजक्त लिक्षक तथा 

कमचुारीिाइ नेपाि सरकारिे समान तहका लिक्षक तथा कमचुारीिाइ तोलकलदएको तिब स्केिमा नघटाइ 

तिब भिा लदने,   

(च)  नेपाि सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीको लिक्षक तथा कमचुारीको पद ररक्त हुन अएमा स्थायी पलूतुको िालग सो 

पद ररक्त भएको लमलतिे पन्द लदनलभत्र लिक्षा िाखामा िेखी पठाईने,  

(छ)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीहरूको हालजरी जाँच गरी गयि हुने लिक्षक वा कमुचारी ईपर अवश्यक 

कारबाही गने, स्पष्टीकरण सोध्ने साथै िगातार ७  लदन सम्म लवना जानकारी लवद्याियमा ऄनजपलस्थत हुने 

लिक्षक तथा कमचुारीिाइ ऄवकाि सम्मको कारबाही िालग लिक्षा सलमलतमा लसफाररस गने, 

(ज)  कज नै लिक्षक वा कमचुारीिाइ यस ऐन वा प्रचलित कानजन बमोलजम व्यवस्थापन सलमलतिे कारबाही गनु पाईन े

लवषयमा लवभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी लिक्षा िाखािाइ लदने तथा अफूिाइ कारबाही गनु 

ऄलधकार नभएको लवषयमा कारबाहीको िालग लसफाररस गनजु पने भएमा अवश्यकता ऄनजसार अफ्नो राय 

सलहतको प्रलतवदेन सम्बलन्धत लनकायमा पठाईने, 

(झ)  लवद्याियको िलैक्षकस्तर वलृि गनु अवश्यक सामान तथा िलैक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,   

(ञ)  नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवलभन्न लिक्षासम्बन्धी कायुक्रमहरूमा 

लवद्याियिाइ सररक गराईने,  

(ट)  लवद्याथी, लिक्षक तथा ऄलभभावकहरूिे पािना गनजु पने अचार संलहता बनाइ िागजगने,  

(ठ) लिक्षक तथा कमचुारीहरूको ऄलभिेख ऄद्यावलधक गराइ राख्ने,  

(ड)  लिक्षा िाखाबाट तोलकएको िेखा परीक्षक माफुत िेखा परीक्षण गराईने ,  

(ण)  लवद्याथी, लिक्षक, कमचुारी तथा ऄलभभावकिाइ लवद्याियको लवकास तथा पठनपाठन तफु ईत्प्रेररत गने 

व्यवस्था लमिाईने, 

(त)  लवद्याथीिाइ ईपिब्ध गराआएको छात्रवलृि रकम तोलकएको समयमा नै प्रदान गने,  

(थ)  व्यवस्थापन सलमलतको सलचवािय लवद्यािय भवनमा राख्ने तथा लवद्याियको कागजपत्र र ऄलभिेख सजरलक्षत 

गने गराईने, 

(द)  स्थानीय तहसँग समन्वय गरी िलैक्षक लवकासका कायुक्रमहरू सञ्चािन गने, 
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(ध)  लवद्याियमा िलक्षत समहूका िालग लविेष प्रकृलतको िलैक्षक कायुक्रम सञ्चािन गनु अवश्यक दलेखएमा 

स्थानीय तह तथा स्थानीय लिक्षा िाखा माफुत गने, 

(न) वालषकु रूपमा लवद्याियका िालग अवश्यक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको खररद योजना स्वीकृत गने, 

(प)  लवद्याियको लवपद, जोलखम ऄवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यनूीकरणका िालग कायुयोजना बमोलजम 

कायाुन्वयन गने,  

(फ)  लवद्याियको चि ऄचि सम्पलिको संरक्षण ईपयोग र ईपिलब्धको योजना बनाइ कायाुन्वयन गने, 

(ब)  अफ्नै स्रोतबाट लनयजक्त हुने लिक्षक तथा कमचुारीको सेवा, सतु तथा लवभागीय कारबाहीिाइ व्यवलस्थत गनु 

कायुलवलध बनाइ लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराइ िागज गने, 

(भ) स्थानीय तह, स्थानीय लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखािे लदएको लनदिेन ऄनजरूप काम गने, 

(म) लिक्षक एव ंकमचुारीिाइ मापदण्ड बनाइ पजरस्कृत गने, 

(य) लवद्याियको पढाआ व्यवाहाररक, सीपमिूक, र स्तरीय बनाईन प्रलतस्पधी तथा सहयोगी भलूमका खले्ने,     

(र) प्रत्येक वष ु लवद्याियका चन्दादाता र ऄलभभावकहरूको भेिा गराइ लवद्याियको ऄलघल्िो िलैक्षक वषकुो 

अय, व्यय तथा िलैक्षक ईपिलब्ध र अगामी वषकुो िलैक्षक कायुक्रमको सम्बन्धमा सामालजक परीक्षण 

गराईने,  

(ि)     लवद्याियको चि ऄचि सम्पलतको िगत राख्ने राख्न िगाईने र सजरक्षा गने, 

(व)    एकीकृत िलैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािीमा लवद्याियको िलैक्षक,भौलतक तथा अलथुक तथ्यांक र 

लववरणहरु तोलकएको समयमा ऄद्यावलधक गराइ सम्प्रेषण गने,  

(ि)  लवद्याियको वालषकु बजटे स्वीकृत गने त्यसको जानकारी लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखािाइ लदने, 

(ष) लवद्याियमा स्वच्छ िलैक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैलतक धालमकु वा साम्प्रदालयक भावनाका अधारमा 

लवद्याियका वातावरण धलमल्याईन नलदने, 

(स) नेपाि सरकार लिक्षा िाखाबाट खटी अएका लिक्षकिाइ काममा िगाईने, 

(ह) प्रत्येक वषकुो बैिाख १५ गते लभत्र लवद्यािय सजधार योजना लनमाुण र ऄध्याबलधक गरी लवव्यसबाट स्वीकृत 

गराइ कायाुन्वयन गने, 

(क्ष) लवद्याियको िलैक्षक ईपिलब्ध न्यनू रहनजको कारण र लवद्याथीिे लवद्यािय छाड्ने कारणर सोको समाधान गने 

सम्बन्धमा लवशे्लषण गरी सो ऄवस्था सजधारकािालग कायुयोजना बनाइ ुलवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा लनणयु 

गराइ सोको जानकारी लिक्षा िाखामा पठाईने, 

(२)  व्यवस्थापन सलमलतिे अफ्नो ऄलधकारमध्ये अवश्यकता ऄनजसार केही ऄलधकार व्यवस्थापन सलमलतको 

सदस्य–सलचविाइ प्रत्यायोजन गनु सक्नेछ । 

३३. संस्थागत लवद्याियमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेः  (१) यसकायुलवलध ऄन्तगतु व्यवस्था भएको 

सलमलतहरूको        

ऄलधकार क्षेत्र बाहके लवद्यािय सञ्चािन गनु प्रत्येक संस्थागत लवद्याियमा दहेाय बमोलजमको एक लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(क) लवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताुहरू मध्येबाट लवद्याियको लसफाररसमा गाईँ लिक्षा ऄलधकारीिे 

मनोनीत गरेको व्यलक्त           

 –ऄध्यक्ष  
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(ख) ऄलभभावकहरूमध्येबाट १ जना मलहिा समते गने गरी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोनीत गरेको दजइ 

जना 

            –सदस्य 

(ग) स्थानीय लिक्षाप्रेमी वा समाजसेवीहरू मध्येहरूबाट सम्बलन्धत वडा सलमलतिे मनोनीत गरेको १ जना  – सदस्य 

 

(घ)   लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख               – सदस्य 

(ङ) लवद्याियका लिक्षकिे अफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको १ जना     – सदस्य 

(च) लवद्याियका प्रधानाध्यापक             –सदस्य 

सलचव 

(२)  सम्बलन्धत लवद्यािय क्षेत्रको लवद्यािय लनरीक्षकको पद खािी रहकेो ऄवस्थामा लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतको बैठकमा भाग लिन  लिक्षा ऄलधकारीिे ऄरु कज नै ऄलधकृतिाइ पयुवके्षकको रूपमा पठाईनसक्नेछ । 

(३)  राजीनामा स्वीकृत गनेः व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सो सलमलतका ऄध्यक्षिे र व्यवस्थापन 

सलमलतका ऄध्यक्षको राजीनामा लिक्षा सलमलतिे स्वीकृत गनेछ । 

तर ऄध्यक्षको पद ररक्त रहकेो ऄवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यवस्थापन सलमलतको वररष्ठ सदस्यि े

स्वीकृत गनेछ । व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्ष वा सदस्यिे अफ्नो पदऄनजसारको अचरण नगरेको दलेखएमा 

त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गने पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाइ जजनसजकै बखत पदबाट हटाईन सक्नेछ । तर 

त्यसरी पदबाट हटाईन ऄलघ लनजिाइ अफ्नो सफाआ पेस गने मौकाबाट वलञ्चत गररने छैन ।  

(५) व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायुलवलधः 

(१)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक दजइ मलहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(२)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सलमलतको ऄध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य–सलचविे बोिाईनेछ ।  

(३)  ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन व्यवस्थापन सलमलतका एक लतहाइ सदस्यिे लिलखत 

ऄनजरोध गरेमा व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य–सलचविे जलहिेसजकै पलन व्यवस्थापन सलमलतको बैठक बोिाईनज 

पनेछ ।  

(४)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा छिफि हुने लवषय सचूी सदस्य–सलचविे साधारणतया चौलबस घण्टा ऄगावै 

सदस्यहरूिाइ लदनज पनेछ ।  

(५)  व्यवस्थापन सलमलतमा तत्काि कायम रहकेा पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू ईपलस्थत भएमा व्यवस्थापन 

सलमलतको बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्या पजगकेो मालननेछ ।  

(६)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे र लनजको ऄनजपलस्थलतमा ज्येष्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने 

व्यलक्तिे लनणाुयक मत लदन सक्नेछ ।  

(८)  व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायुलवलध व्यवस्थापन सलमलत अफैं िे लनधाुरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

३४. संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र िेलखएका 

काम, कतुव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार 

दहेाय बमोलजम हुनेछः 
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(क) लवद्याियको िलैक्षक गजठीका गजठीयार वा कम्पनीका सञ्चािकसँग समन्वय गरी लवद्याियको 

सञ्चािन, रेखदखे, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,                                                    

(ख)  लवद्याियको िालग चालहने अलथुक स्रोत जजटाईने, 

(ग)  लिक्षक तथा कमचुारीिाइ तालिमको िालग छनौट गने,  

(घ)  लवद्याियको लिक्षक पदको दरबन्दी स्वीकृत गने तथा ररक्त पदमा लिक्षक ऄस्थायी लनयजलक्त भएको ६ 

मलहना लभत्र स्थायी पदपतूी सम्बन्धी प्रकृया सजरु गन,े 

(ङ) लिक्षक तथा कमचुारीहरूको सेवाको सजरक्षाको िालग पहि गन,े  

(च)  लिक्षक तथा कमचुारी लनयजलक्त, सेवा, सतु तथा लवभागीय कारबाही सम्बन्धी कायुलबलध बनाइ लिक्षा 

िाखाबाट स्वीकृत गराइ लवद्याियका िालग अवश्यक लिक्षक तथा कमचुारी लनयजलक्त गने । त्यसरी 

लनयजक्त लिक्षक तथा कमचुारीिाइ नेपाि सरकारिे समान तहका लिक्षक तथा कमचुारीिाइ 

तोलकलदएको तिब स्केिमा नघटाइ तिब भिा लदने,   

(छ)  लिक्षक तथा कमचुारी कल्याण कोषको व्यवस्था गने र कोषमा जम्मा भएको रकम सोही कोषमा 

ईल्िेलखत कायुमा मात्र खचु गने, 

(ज)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीहरूको हालजरी जाँच गरी गयि हुने लिक्षक वा कमुचारी ईपर 

अवश्यक कारबाही गने, 

(झ)  लवद्याियको अलथुक पारदलिुता तथा िलैक्षक गजणस्तर ऄलभवलृिका िालग लिक्षक ऄलभभावक सङ्घ 

गठन गने, 

(ञ)  लवद्याियको िलैक्षकस्तर वलृि गनु अवश्यक सामान तथा िलैक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,   

(ट)  सरकारी स्तरबाट सञ्चािन हुने लवलभन्न कायुक्रमहरूमा लवद्याियिाइ सररक गराईने,  

(ठ)  लवद्याथी, लिक्षक तथा ऄलभभावकहरूिे पािना गनजु पने अचार संलहता बनाइ िागज गने,  

(ड) लिक्षक तथा कमचुारीहरूको ऄलभिेख ऄद्यावलधक गराइ राख्ने,  

(ढ) प्रत्येक वष ु लवद्याियका चन्दादाता र ऄलभभावकहरूको भेिा गराइ लवद्याियको ऄलघल्िो िलैक्षक 

वषकुो अय, व्यय तथा िलैक्षक ईपिलब्ध र अगामी वषकुो िलैक्षक कायुक्रमको सम्बन्धमा जानकारी 

गराईने,  

(ण)  लवद्याियको िेखा परीक्षणका िालग प्रचलित कानजन बमोलजम दताु भएका िेखा परीक्षकहरूमध्येबाट 

कम्तीमा तीन जना िेखा परीक्षकको नाम लनयजलक्तका िालग लिक्षा िाखा समक्ष लसफाररस गने र लिक्षा 

िाखाबाट तोलकएको िेखा परीक्षक माफुत िेखा परीक्षण गराईने ,  

(त)  लवद्याथी, लिक्षक, कमचुारी तथा ऄलभभावकिाइ लवद्याियको लवकास तथा पठनपाठन तफु ईत्प्रेररत 

गने व्यवस्था लमिाईने, 

(थ)  लवद्याथीिाइ लनयम ऄनजसारको छात्रवलृि रकम प्रदान गने,  

(द)  लनरीक्षकिे लवद्याियको सजपरीवके्षण लनरीक्षण गदाु हालजरी पजलस्तका वा लवद्यजतीय हालजरीमा गयि 

जनाएकोमा त्यस्ता गयि भएका लिक्षक तथा कमचुारीिाइ अवश्यक कारवाही गने, 

(ध)  व्यवस्थापन सलमलतको सलचबािय लवद्यािय भवनमा राख्ने तथा लवद्याियको कागजपत्र र ऄलभिेख 

सजरलक्षत गने गराईने ,  

(न) लवद्याियमा िलक्षत समहूका िालग लविेष प्रकृलतको िलैक्षक कायुक्रम सञ्चािन गनु अवश्यक 

दलेखएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय लिक्षा िाखा माफुत गने, 
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(प)  लवद्याियको लवपद, जोलखम ऄवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यनूीकरणका िालग कायुयोजना 

बमोलजम कायाुन्वयन गने,  

(फ)  लवद्याियको चि ऄचि सम्पलिको संरक्षण र सदजपयोग गने, 

(ब)  स्वीकृत कायुलवलध ऄनजसार अफ्नै स्रोतबाट लनयजक्त हुन े लिक्षक तथा कमचुारीहरुको सेवा, सतु तथा 

लवभागीय कारबाहीिाइ व्यवलस्थत गने, 

(भ) स्थानीय तह, स्थानीय लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखािे लदएको लनदिेन ऄनजरूप काम गने, 

(म) लिक्षक एव ंकमचुारीिाइ मापदण्ड बनाइ पजरस्कृत गने, 

(य) लवद्याियको पढाआ व्यवहाररक, सीपमिूक, र स्तरीय बनाईन प्रलतस्पधी तथा सहयोगी भलूमका खले्ने,     

(र) लवद्याियको चि ऄचि सम्पलतको िगत राख्ने राख्न िगाईने र सजरक्षा गने, 

(ि)    एकीकृत िलैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािीमा लवद्याियको िलैक्षक,भौलतक तथा अलथुक तथ्यांक र 

लववरणहरु तोलकएको समयमा ऄद्यावलधक गराइ सम्प्रेषण गने,  

(व)  लवद्याियको वालषकु बजटे स्वीकृत गने त्यसको जानकारी लिक्षा िाखािाइ लदने ।  

(ि)  लवद्याियमा स्वच्छ िलैक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैलतक धालमकु वा साम्प्रदालयक भावनाका 

अधारमा लवद्याियको वातावरण धलमल्याईन नलदने, 

(ष) नेपाि सरकारिे लदएका लनदिेनहरूको पािना गने, 

(२)  व्यवस्थापन सलमलतिे अफ्नो ऄलधकार मध्ये अवश्यकता ऄनजसार केही ऄलधकार व्यवस्थापन सलमलतको 

सदस्य–सलचविाइ प्रत्यायोजन गनु सक्नेछ । 

३५. लिक्षक ऄलभभावक सङ्घ सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) प्रत्येक लवद्याियका लिक्षक र ऄलभभावकहरू सदस्य रहकेो एक लिक्षक ऄलभभावक सङ्घ रहनेछ ।   

(२)  व्यवस्थापन सलमलतिे ऄलभभावकहरूको भिेा गराइ सो सलमलतको ऄध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा एक 

जना लिक्षक र ऄलभभावकहरू समते रहने गरी बढीमा एघार सदस्यीय लिक्षक–ऄलभभावक सङ्घको 

कायुकारी सलमलत गठन गनजु पनेछ ।  

(३)  स्रोत कक्षा सञ्चालित लवद्याियमा ईपदफा (२) बमोलजम लिक्षक ऄलभभावक सङ्घको कायुकारी सलमलत 

गठन गदाु ऄपाङ्गता भएका लवद्याथीका कम्तीमा एक जना ऄलभभावक हुनज पनेछ ।  

(४)  ईपदफा (२) र (३) बमोलजम गलठत कायुकारी सलमलतका सदस्यको पदावलध तीन वषकुो हुनेछ ।  

(५)  ईपदफा (२) बमोलजमको कायुकारी सलमलतको बैठक तीन मलहनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो सलमलतको 

बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायुलवलध कायुकारी सलमलत अफैिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ ।   

(६)  ईपदफा (२) बमोलजमको कायुकारी सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) लवद्याियमा लिक्षाको गजणस्तर कायम गनुको िालग अवश्यक काम गने,   

(ख)  यस ऐन बमोलजम लवद्याियिे िजल्क लनधाुरण गरे नगरेको सम्बन्धमा ऄनजगमन गने तथा सो सम्बन्धमा 

लवद्याियिाइ अवश्यक सजझाव लदने,  

(ग)  लवद्याियको िलैक्षक गलतलवलधबारे लनयलमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बन्धमा लिक्षक, लवद्याथी र 

ऄलभभावक बीच लनयलमत ऄन्तरलक्रया गने ।  

(७)  ईपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे यस लनयम 

बमोलजम लिक्षक ऄलभभावक सङ्घको कायुकारी सलमलत गठन गदाु सात सदस्यमा नघटाइ गनजु पनेछ । 
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पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक सम्बन्धी व्यर्स्था 

३६.  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीः (१)स्थानीय तहका लवद्याियहरूमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्त्राियिे लनधाुरण 

गरे बमोलजम हुनेछ । 

(२)  पाठय सामग्रीको समयम ैसहज ईपिब्धताको सजलनित गनु लिक्षा सलमलतिे अवश्यक कायुयोजना बनाइ िागज 

गनेछ । 

(३)  स्थानीय पाठ्यक्रम बाहके ऄन्य पाठ्यक्रम, पाठयपजस्तक, र पाठ्यसामग्रीमा सजधार तथा नयाँ पाठ्यक्रमको 

लनमाुण गनु अवश्यक दलेखएमा लिक्षा िाखाको प्रलतवदेनको अधारमा लिक्षा सलमलतिे कायुपालिकािाइ 

लसफाररस गने र कायुपालिकाको बहुमत सदस्यको लनणयुिे मन्त्राियमा ऄनजरोध गने ।  

(४)  थप पाठ्य सामग्री वा पाठ्पजस्तक ऄध्यापन गनु स्वीकृत लिनजपनेः  

(१)  कज नै लवद्याियिे थप पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यपजस्तक प्रयोग गनु चाहमेा स्वीकृतका िालग  लिक्षा िाखामा 

लनवदेन लदनजपनेछ। 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम परेको लनवदेन जाँचबजझ गदा ु लनवदेन लदन े लवद्याियिाइ थप पाठ्य सामग्री वा 

पाठ्यपजस्तक ऄध्यापन गनु गराईन स्वीकृत लदन मनालसब दलेखएमा त्यसरी माग गररएका थप पाठ्य सामग्री वा 

पाठ्यपजस्तक पाठ्यक्रम लवकास केन्रिे स्वीकृत गरेको सचूीमा पने दलेखएमा लिक्षा ऄलधकृतिे त्यस्तो थप 

पाठ्य सामग्री वा पाठ्यपजस्तक प्रयोग गनु स्वीकृत लदन सक्नेछ । 

(३)     लवद्याियिे ऄध्यापन गराईने ऐलच्छक लवषयको स्वीकृत लिक्षा ऄलधकृतबाट लिनज पनेछ । 

(५)  लनरीक्षण तथा ऄनजगमन गनेः  

(१)  लवद्याियिे नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्क्रम वा पाठ्यपजस्तक तथा ऄन्य सहयोगी पाठ्य सामग्री िागज गरे 

वा नगरेको सम्बन्धमा लनरीक्षण तथा ऄनजगमन गने काम लिक्षा िाखाको हुनेछ । 

(२)  लिक्षा िाखािे स्वीकृत पाठ्क्रम तथा पाठ्यपजस्तक िलैक्षक सत्र प्रारम्भ हुनज एक मलहना ऄलघ सम्बलन्धत के्षत्रमा 

ईपिब्ध भए नभएको जाँचबजझ गरी वा गनु िगाइ त्यसको सचूना मन्त्रािय र सम्बलन्धत लनकायमा लदनजपनेछ । 

सम्बलन्धत लवद्याियिाइ त्यस्तो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपजस्तक िागज गनु अदिे लदनजपनेछ । 

(६)  स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक िागज  वा पाठ्यपजस्तक खररद गनु िगाएमा सजाय गनु सलकनेः (१)

 कज नै लवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक लिक्षा ऄलधकारीिे त्यस्ता लवद्याियिाइ 

स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक िागज गनु अदिे लदन सक्नेछ । 

(२)  कज न ैपलन लवद्याियिे लवद्याियबाट पाठ्यपजस्तक तथा पाठ्य सामग्री खररद गनु लवद्याथीिाइ बाध्य गनजु हुदँनै । 

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम लदएको अदिे ऄनजसार लवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक लवद्याियमा 

प्रयोग गाईँमा वा लवद्याियबाटै पाठ्यपजस्तक वा पाठ्यसामग्री खररद गनु लवद्याथीिाइ बाध्य गराएमा लिक्षा 

ऄलधकृतको  लसफाररसमा लिक्षा सलमलतिे त्यस्ता लवद्याियका प्रधानाध्यापक / लप्रलन्सपििाइ प्रचलित कानजन 

बमोलजम सजाय गनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

परीक्षाको सञ्चािन तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी व्यर्स्था 

३७.    गाईँ स्तरीय परीक्षा सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः गाईँपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चालित सामजदालयक 

तथा संस्थागत  



 

 

बजजु गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्र भाग १, खण्ड ३, संख्या ४४ लमलत २०७।१०।१३ 

बजज ुगाईँपालिका लिक्षा ऐन ,२०७९ 25 

 

लवद्याियहरूका अधारभतू तह कक्षा ५ र कक्षा ८ को ऄन्त्यमा लिआने परीक्षा िगायत ऄन्य परीक्षाको 

सञ्चािन तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय  बमोलजम हुनेछ । 

(१).  गाईँ स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतः  

(क)  गाईँपालिकाको लवद्याियहरूमा सञ्चािन हुने परीक्षा समन्वयको िालग दहेायको एक गाईँ स्तरीय परीक्षा 

व्यवस्थापन लनदिेक सलमलत रहनेछ । 

(१) लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्ष                                      – ऄध्यक्ष 

(२) गाईँ पालिकाका ईपप्रमजख               – सदस्य 

(३)  प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत                                     –सदस्य  

(४)  लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्षबाट मनोनीत (गाईँ कायुपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट एक (१) जना मलहिा–

सदस्य  

(५)  प्रमजख, सम्बलन्धत स्थानीय तहमा रहकेो प्रहरी कायाुिय   –सदस्य  

(६)  प्रधानाध्यापक मध्येबाट (माध्यलमक तह) सलमलतबाट मनोनीत एक (१) जना   –सदस्य  

(७)       लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख                                        –सदस्य–सलचव   

(२)  गाईँ स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायुलवलध सो सलमलत अफँैिे लनधाुरण गरे 

बमोलजम हुनेछ । 

(३)  स्थानीय तहको क्षेत्रालधकार बालहरको िलैक्षक तहको परीक्षा व्यवस्थापन गनु सम्बलन्धत लनकायबाट भएको 

व्यवस्था बमोलजम सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गनेछ । 

(४)  मनोनीत सदस्यको पदावलध ३ वषकुो हुनेछ । 

३८. गाईँ स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः     

       (१) अधारभतू लिक्षा ईिीण ुपरीक्षा सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

  (क)  परीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत लनधाुरण गने, 

  (ख)  स्थानीय तहको लसकाआ ईपिलब्धको न्यनूतम िलैक्षक स्तर कायम गने, 

  (ग)  लवद्याियको समहू लवभाजन गरी परीक्षा केन्र तोक्ने, 

  (घ)  परीक्षा िजल्क, परीक्षा सम्बन्धी काममा संिग्न व्यलक्तहरूको पाररश्रलमक लनधाुरण गने, 

(ङ) कज नै परीक्षा केन्रमा ऄलनयलमतता भएको भनी परीक्षा व्यवस्थापन सलमलतिे गरेको लसफाररसको अधारमा 

त्यस्तो परीक्षा बदर गरी पजनः परीक्षा गराईने व्यवस्था गने, 

(च) परीक्षाफि प्रकालित गने तथा ईिीण ुपरीक्षाथीिाइ प्रमाणपत्र लदने व्यवस्था गने, 

 

(छ) परीक्षा सम्बन्धी लनयम ईल्िङ्घन गने लिक्षक तथा कमचुारीिाइ अवश्यक कारबाही गने, 

(ज) लवपद वा ऄन्य कज नै कारणबाट तोलकएको समयमा परीक्षा सञ्चािन गनु वा परीक्षाफि प्रकालित गनु बाधा 

परेमा तजरुन्त अवश्यक लनणयु गने, 

(झ) परीक्षाफि प्रकालित भइ पजनयोगको  समय सलकएको ३ मलहना पलछ लनयलमत प्रकृया ऄपनाइ ईिरपजलस्तका एव ं

ऄन्य परीक्षासँग सम्बलन्धत कागजातहरू धजल्याईने, 

(ञ)  गाईँपालिकाऄन्तगतुका लवद्याियहरूका अधारभतू तहमा सञ्चािन हुने परीक्षाका िालग अधारभतू लिक्षा 

परीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन सलमलत पररचािन गने ।  

(ट)  सङ्घ तथा प्रदिे मन्त्राियबाट ऄनजरोध भइ अए बमोलजमका ऄन्य कायु गने, 
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३९. अधारभतू लिक्षा ईिीण ुपरीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन सलमलतः (१) गाईँपालिका ऄन्तगतुका लवद्याियहरूका 

अधारभतू  

     तहमासञ्चािन हुने परीक्षाका िालग दहेायको एक अधारभतू लिक्षा ईिीण ु परीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन 

सलमलत रहनेछ । 

(क)   लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख                                         –संयोजक 

(ख)  गाईँ लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्षबाट मनोनीत लिक्षा सलमलतका सदस्य २ (दजइ) जना  –सदस्य  

(ग)  गाईँ लिक्षा ऄलधकृतको लसफाररसमा अधारभतू तह (  कक्षा ६–८ ) मा कायुरत लिक्षकहरूको प्रलतलनलधत्व 

हुनेगरी कम्तीमा १ जना मलहिा र १ जना संस्थागत लवद्याियका लिक्षक सलहत गाईँ लिक्षा सलमलतिे मनोनीत 

गरेका तीन (३) जना               –सदस्य  

 (ङ) प्रालवलधक सहायक वा लिक्षा ऄलधकृत/लिक्षािाखा प्रमजखिे तोकेको पाचँौं तहको कमचुारी          –सदस्य–

सलचव  

(२)  अधारभतू लिक्षा ईिीण ुपरीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायुलवलध सो सलमलत 

अफैिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(३)  मनोनीत सदस्यको पदावलध ३ वषकुो हुनेछ । 

४०. अधारभतू लिक्षा ईिीण ुपरीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकारः 

(१) परीक्षा सञ्चािन तथा पररचािन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

(क)  गाईँ स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतिे परीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन सम्बन्धी लनधाुरण गनेको 

नीलत लनयम कायाुन्वयन गने, 

(ख)  पाठ्यक्रम तथा लवलिष्टीकरण तालिका ऄनजसार प्रश्नपत्र, ईिरकज लञ्जका लनमाुण गने गराईने,  

(ग) प्रश्नपत्र लनमाुणकताु, परीक्षक तथा प्रधान परीक्षक िगायत परीक्षा सम्बन्धी काम गनु अवश्यक कमचुारी 

लनयजलक्त गन,े 

(घ)  लनष्ट्पक्ष र लनयलमत तररकाबाट परीक्षा सञ्चािन गने, ईिरपजलस्तका परीक्षण गराईने र यसमा संिग्न 

व्यलक्तहरूिाइ अवश्यक लनदेिन लदने, 

(ङ)   परीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्घ तथा प्रदिे मन्त्राियिे तोके बमोलजमका ऄन्य कायु गने , 

(२) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन गाईँ लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोलजम सलमलतिे गनेछ ।  

(३)  ईपदफा (५) बाहकेको कक्षाहरूको गाईँ स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतिे लनधाुरण गरेको मापदण्ड 

बमोलजम हुनेछन । 

४१.  संस्थागत लवद्याियिे परीक्षा िजल्क बापतको रकम जम्मा गनजु पनेः(१)  दफा ३७ बमोलजम परीक्षा गदाु गाईँ 

स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन लनदिेक सलमलतिे तोके बमोलजमको िजल्क सम्बलन्धतसंस्थागत लवद्याियिे गाईँ 

लिक्षा कोषमा जम्मा गनजु पनेछ।  

(२) संस्थागत लवद्याियिे तोलकएको रलजष्ट्रेिन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको लवद्याथीहरूबाट लिएको िजल्क 

परीक्षा सञ्चािन गने लनकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समते लदनज पनेछ । 

४२.  ऄनौपचाररक लिक्षा, दरू लिक्षा, समाविेी लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, खजिा लिक्षा तथा बैकलल्पक िलैक्षक 

कायुक्रमको सञ्चािनः  यसको सञ्चािन कायुपालिकािे मन्त्राियबाट भएको व्यवस्थासँग तादात्म्यता 

कायम हुने गरी अवश्यक कायुलवलध बनाइ िागज गनेछ ।  
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४३.  िलैक्षक गजणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) गाईँसभािे वालषकु रूपमा लिक्षाको गजणस्तर मापन गरी 

सजधारका िालग कायुपालिकािाइ लनदिेन लदनेछ । लिक्षा मन्त्राियिे बनाएको गजणस्तरको खाका र पाठ्यक्रम 

लवकास केन्रिे बनाएको पाठयक्रम प्रारूपिाइ मिू अधार मान्नजपने छ । 

(२)  गाईँसभािे अफूमध्येबाट एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा गाईँ लिक्षा सलमलतका पदालधकारी सलहतको 

सलमलत लनमाुण गरी ईक्त सलमलतिाइ लिक्षाको गजणस्तर मापन गनु िगाइ सोको प्रलतवदेन वालषकु रूपमा सभा 

समक्ष पेस गनु तोक्नेछ। 

(३)  ईपदफा (२) बमोलजम तोलकएको सलमलतिे लिक्षा ऄलधकृतसँग समन्वय गरी गजणस्तर मापन र प्रलतवदेन तयार 

गनेछ। 

(४)  गजणस्तर मापन र प्रलतवदेन तयारीको लवलध र ढाँचा सलमलत अफँैिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ  

(५)  गजणस्तर मापन र प्रलतवदेन िलैक्षक सत्र िजरु हुनजभन्दा दजइ मलहना ऄगाडी पेस भइसक्नज पनेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा सम्बन्धी व्यर्स्था 

४४. प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र स्थापनाः  

(१)  कज नै संस्था वा लनजी गजठीिे प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनु चाहमेा ऄनजमलतको िालग सम्बलन्धत वडा 

कायाुियमा ऄनजसचूी–९ बमोलजमको ढाँचामा लनवदेन लदनज पनेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लनवदेन पनु अएमा त्यस्तो लनवदेनका सम्बन्धमा अवश्यक जाँचबजझ गदाु लनवदेकिाइ 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनु यस ऐनमा तोकेको मापदण्ड तथा प्रलक्रया बमोलजम ऄनजमलतका िालग 

लसफाररस लदन मनालसब दलेखएमा अवश्यक सतु तोकी ऄनजसूची–१० बमोलजमको ढाँचामा लसफाररस लदन वडा 

सलचविे वडा सलमलत समक्ष पेस गनेछ ।  

(३)  ईपदफा (२) बमोलजम पेस हुन अएमा वडा सलमलतको लनणुय बमोलजम वडा सलचविे ऄनजमलतका िालग लिक्षा 

िाखामा लसफाररस  लदनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) र (३) बमोलजमका कागजात सलहत प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन ऄनजमलतका िालग 

ऄनजसचूी १० (क) को ढाँचामा लिक्षा िाखामा लनवदेन लदनज पनेछ ।  

(५)  ईपदफा (३) बमोलजम लनवदेन पनु अएमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे अवश्यक जाँचबजझ गनु लिक्षा िाखािाआ 

लनदिेन लदनेछ . । जाँचबजझ गदाु लनवदेकिाइ प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािनका िालग ऄनजमलत लदन 

मनालसब दलेखएमा गाईँ लिक्षा सलमलतको लनणयु बमोलजमका नयाँ स्थापना हुने प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र 

ऄनजमोदनका िालग गाईँ कायुपालिकामा लसफाररस गनेछ । 

(६)  ईपदफा (५) बमोलजम ऄनजमोलदत  प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्रिाइ ऄनजसचूी १०(ख) को ढाँचामा लिक्षा 

ऄलधकृतिे ऄनजमलत प्रदान गनेछ । 

(७)  कज नै संस्था वा लनजी गजठीिे ईपदफा (२) बमोलजम तोलकएको सतु ऄनजरूप प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र 

सञ्चािन गाईँमा वडा सलमलतिे त्यस्तो केन्रिाइ लदएको ऄनजमलत जजनसजकै बखत रद्द गनु गाईँ लिक्षा सलमलतमा लसफाररस 

गनु सक्नेछ ।  

 (८) समजदायमा अधाररत वाि लवकास केन्र व्यवस्थापन सलमलतको गठनः 
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(क)  समजदायमा अधाररत वाि लवकास केन्र  सञ्चािन,व्यवस्थापन र रेखदखेका िालग प्रत्येक केन्रमा दहेाय 

बमोलजमको “प्रारलम्भक वाि    

      लवकास केन्र  ”  वा“लििज  लवकास केन्र  ” व्यवस्थापन सलमलत रहनेछः 

१. ऄलभभावक मध्येबाट छालनएको एक जना    - ऄध्यक्ष 

२.  वडा ऄध्यक्षिे तोकेको वडा सलमलतको मलहिा सदस्य                         - सदस्य 

३. ऄलभभावक मध्येबाट छालनएको अमा मध्ये दजइ जना    –सदस्य 

४. मात ृ/नलजकको सामजदालयक लवद्याियका प्र.ऄ एक जना           – सदस्य  

५. सम्बलन्धत केन्रको सहजकताु      – सदस्य सलचव  

(ख)ईपदफा १ मा जजनसजकै कज रा ईल्िेख गरेको भएता पलन लवद्याियमा सञ्चालित केन्रको हकमा सम्बलन्धत 

लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन  सलमलतिे केन्र व्यवस्थापन सलमलतको कायु गनजु पनेछ ।  

  (ग)        मनोनीत पदालधकारीको पदावधीः (१) पदने बाहके सबै सलमलतमा मनोनीत पदालधकारीको पदावलध 

२ वषकुो हुनेछ ।  

(१) सलमलतको बैठक तीन मलहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।  

(२)  सलमलतको बैठकको कायुलवलध सलमलत अफैिे लनधाुरण गनेछ ।  

(९)  सलमलतको काम कतुव्य र ऄलधकारः “प्रारलम्भक वाि लवकास केन्र  ”  वा“लििज  लवकास केन्र  ” को व्यवस्थापन   

सलमलतको काम कतुव्य   

    र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

१. केन्रको सम्पलिको रेखदखे गने 

२.  सजरलक्षत, िान्त िलैक्षक वातावरण लसजनुा गने  

३. िलैक्षक गलतलवलधको लनरीक्षण गने  

४.  संघ संस्थािे गने बाि कायुक्रममा स्वीकृत लदने र ऄनजगमन गने  

५. बाि क्िबहरुिाइ सहयोग गने  

६. केन्र सञ्चािनको गलतलवलधको प्रलतवदेन, लवद्याथी तथ्याङ्क र िलैक्षक गलतलवलधको  प्रत्येक तीन तीन 

मलहनामा प्रलतबेदन वडा कायाुिय र वडा लिक्षा सलमलतबाट गाईँपालिकामा पेस गने । 

७. पालिकाबाट तोलकएको ऄन्य कायु  सम्पादन गने  

८. बाि ऄलधकारको कायाुन्वयन हुने गरी केन्र सञ्चािन गने गराईने ।  

९. सहजकताु लनयमानजसार लबदामा बसेमा वा  कज नै कारणिे केन्र सञ्चािन गनु ऄसमथु भएमा केन्रिाइ 

लनयलमत सञ्चािनको व्यवस्था लमिाईनज पने, 

१०. बािलवकास केन्रको सञ्चािन ३:०० वजसेम्म गने व्यवस्था लमिाईने । 

(१०) सरकारी ऄनजदानमा सञ्चालित “प्रारलम्भक बाि लवकास केन्र  वा लििज  लवकास केन्रमा सहजकताु व्यवस्थापन 

सम्बन्धमाः 

(१) सहजकताु लनयजलक्त प्रकृया दहेाय बमोलजम हुनेछः 

क. सहजकताुको लनयजलक्त केन्र व्यवस्थापन सलमलतिे कलम्तमा लिक्षा संकायमा कक्षा १२ वा सो सरह 

ईिीण ु गरेको र  स्थानीय ईम्मेदवारबाट दहेायवमोलजमको प्रकृया परूा गरी गनजुपने छ । साथै यो 
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लनदलेिका जारीहुदँाका बखत कायुरतको हकमा ईल्िेलखत योग्यता िागज हुने छैन ।तर प्रारलम्भक वाि 

लवकास केन्र  वा लििज  लवकास लिक्षा तालिम हालसि गरेको हुनज पनेछ।   

ख.  लनयजलक्त गदाु कलम्तमा १५ लदनको सचूना प्रकालित गरी आच्छज क ईमदेवारबाट लनवदेन अह्वान 

गन े

ग . (ख)बमोलजम सचूना प्रकासन गदाु िलैक्षक योग्यता, सेवा सतु  सजलवधा समते ईल्िेख गनजु पने 

छ ।  

घ. सहजकताु लनयजलक्तका िालग लिक्षा िाखाबाट तोलकएको ऄलधकृतको संयोजकत्वमा, एक जना 

लवज्ञ र केन्रको कज नै कमचुारी वा लनजको ऄनजपलस्थतमा मात ृ लवद्याियको प्र. ऄ. वा केन्र 

सञ्चालित लवद्याियको प्र.ऄ. सदस्य-सलचव रहने गरी तीन सदस्यीय सलमलत  गठन गरी 

तोलकएको पाठ्यक्रममा लिलखत, मौलखक वा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चािन पिात ् ईत्कृष्ठ 

ईम्मदेवारको लसफाररसमा  केन्र व्यवस्थापन सलमलतिे लनज ईम्मरेदवारिाइ करार सम्झौता गराइ 

प्रचलित लनयमानजसार काममा िगाईनज पनेछ । 

ङ. ऄन्तवाुताु सम्बन्धी ऄङ्कनको ऄन्य व्यवस्था लिक्षक सेवा अयोग लनयमाविी २०५७ 

ऄनजसार हुनेछ । 

(११)  सहजकताु  हुन दहेायका योग्यता हुनजपने छ । 

क.  नेपािी नागररक  

ख. लिक्षा समहूमा कक्षा १२ वा सो सरह ईिीण ुगरेको 

ग. तालिम प्राप्त (पलहिो प्राथलमकता)  

घ. लववालहत र स्थानीय मलहिा (पलहिो प्राथलमकता) 

      च . ईमरे १८ वष ुपरूा  भएको र चालिस वष ुननाघकेो हुनज पनेछ ।  

(१२)  सहजकताुको काम,कतुव्य र ऄलधकारः 

१. केन्र लनयलमत रुपमा सञ्चािन गने गराईने  

२. ऄध्यक्षको लनदिेनमा व्यवस्थापन सलमलतको बैठक बोिाईने  

३. कोषको लजम्मा लिने र केन्रको सम्पलतको सजरक्षा गने  

४. ऄलभभावकहरुसँग लनयलमत छिफि र बैठक बोिाईने  

५. केन्रका ऄलभिेखहरुको ऄलभिेख ऄद्यावलधक गरर राख्ने  

६. बािबालिकाको लनयलमतताका िालग ऄलभभावकहरुसँग समन्वय गने  

७. पालिकासँग लनयलमत समन्वय र सम्पकु राख्ने  

८. पालिकाबाट लदएका लनदिेनहरुको पािना गने  

९. ऄलभभावक लिक्षा कायुक्रम सञ्चािन गने  

१०. प्रालम्भक बािलवकास कायुक्रमको प्रचार प्रसार गने 

११. लवद्यािय ईमरे भएका बािलवकास केन्रका बािबालिकािाइ कक्षा एकमा भनाु गराईने  

१२. लवहान १०:०० बज ेदलेख ३:०० बज ेसम्म कक्षा सञ्चािन गने । 

(१३) सहजकताुको अचरणः 
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१. कायुमा लनयलमतता 

२. मदृजभाषी 

३. बािमनोरञ्जनमा सजग 

४. पेिाप्रलत ऄस्थावान 

५. ऄनजिालसत 

६. सबै ऄलभभावकको लवश्वास लजत्न सफि  

(१४)  सहजकताुको पाररश्रलमक  र  लवदाः  

सहजकताुको पाररश्रलमक र  लबदा दहेाय ऄनजसार हुनेछ । 

१. सहजकताुिे नेपाि सरकारिे तोलकलदए बमोलजमको पाररश्रलमक तथा ऄन्य सजलवधा पाईने छन ्।  

२. प्रचलित कानजनमा तोलकएदलेख बाहकेो सहजकताुिे सावुजलनक लबदा बाहके वषुमा लबरामी लबदा १२ 

लदन र भपैरी अईने लबदा ६ लदन र पव ुलबदा ६ लदन पाईने छन ्।  

(१५) सहजकताुको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सरकारी ऄनजदानमा सञ्चालित केन्रका सहजकताुको दहेाय 

बमोलजमको अधारमा पालिकािे सरुवा गनु सक्नेछ ।  

क. सहजकताुिे सरुवा भइ अईन चाहकेो केन्रको व्यवस्थापन सलमलतको सहमलत र सरुवा भइ जान लदन े

केन्रको व्यवस्थापन सलमलतको सहमलत र सम्बलन्धत वडाको लसफाररस लिएको भएमा  

(२) केन्रमा न्यनूतम १५ जना भन्दा कम लवद्याथी भएमा पालिकािे केन्र बन्द गनु र सहजकताुको 

ऄन्य बािलबकासमा सरुवा गनु सक्नेछ । 

(३) ईपदफा (१) र (२)मा जजनसजकै कज रा ईल्िेख गररएको भएता पलन लविेष कारणवस सहजकताुको 

सरुवा गनु अवश्यक परेमा पालिकािे जजनसजकै ऄको केन्रमा लनजको सरुवा गनु सक्नेछ । 

(१६)  सेवा करारः केन्रमा सेवा गनु लनयजक्त सहजकताुको प्रत्येक वष ु केन्र व्यवस्थापन सलमलतिे सेवा करार  

नवीकरण गनजु पनेछ । सेवा  

करार नवीकरण नभएको खण्डमा लनयलमत सरकारी ऄनजदान रोक्का गनु वाधा पने छैन ्।  

(१७)ईमेरको हद   केन्रको सहजकताुको ईमरे ६० वष ुपरूा भएमा स्वतः ऄवकास हुनेछ ।  

(१८) सहजकताुको ऄवकास सजलवधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऄन्य व्यवस्था नभए सम्मका िालग सरकारी 

ऄनजदानमा  केन्रमा लनयजक्त सहजकताुको ऄवकास पिात दहेाय बमोलजमको पालिकाबाट ऄवकास खचु लदनज 

पनेछ  

 क. केन्रमा लनयजलक्त भइ पाँच वष ु सम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषुमा कायम भएको चार मलहना 

बराबरको   पाररश्रलमक रकम 

ख. केन्रमा लनयजलक्त भइ पाँच वषदुलेख दि वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषुमा कायम भएको अठ 

मलहना  बराबरको पाररश्रलमक रकम  

ग. केन्रमा लनयजलक्त भइ दि वषदुलेख पन्द वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषमुा कायम भएको बाह्र 

मलहना बराबरको पाररश्रलमक रकम 

घ. केन्रमा लनयजलक्त भइ पन्द वषदुलेख वीस वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषमुा कायम भएको पन्द 

मलहना बराबरको पाररश्रलमक रकम 
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ङ केन्रमा लनयजलक्त भइ बीस वषभुन्दा बढी काम गरेको भए चािज अलथुक वषुमा कायम भएको ऄठार मलहना 

बराबरको पाररश्रलमक रकम 

(२) ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा ईल्िेख गरेको भएता पलन लनजी तथा संस्थागत केन्रको हकमा सो केन्रको 

व्यवस्थापन सलमलतिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ । सोका िालग अलथुक व्यवस्था केन्र अफैिे गनजुपने छ । 

४५. प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनु चालहने पवूाुधारः प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र स्थापना गनुको िालग 

दहेायका पवूाुधार परूा गरेको हनुज पनेछः 

(क)  फरालकिो, खजिा र सजरलक्षत भवन भएको,    

(ख) गाँईपालिका वा गाईँपालिकािे तोलकलदएको मापदण्ड बमोलजम जग्गाको क्षेत्रफि र भवन भएको, 

(ग)  बाि ईद्यानको व्यवस्था भएको,  

(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको, 

(ङ) िौचाियको राम्रो व्यवस्था भएको,  

(च) बाि बालिकाको हरेचाह गने अयाको व्यवस्था भएको, 

(छ) न्यनूतम १५ जना लवद्याथी र एक जना बाि लिक्षकको व्यवस्था भएको । 

४६. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनजु पनेः(१).प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम लवकास केन्रबाट स्वीकृत 

पाठ्यक्रम  

     प्रयोग गनजु पनेछ । (२). ऄनजदान लदनेः नेपाि सरकारिे सामजदालयक रूपमा स्थालपत प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्रिाइ 

सम्बलन्धत गाईँपालिकक   लसफाररसका अधारमा ऄनजदान लदन सक्नेछ । 

          पररच्छेद–९ 

                              लर्द्याथी सङ््ख्या, भनाु र कक्षा चढाईने व्यर्स्था 

४७. लवद्याथी सङ्ख्याः 

(१) सामजदालयक लवद्याियको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथी सङ्ख्या सामान्यतयः चालिस हुनज पनेछ ।   

(२)  संस्थागत लवद्याियको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथी सङ्ख्या सामान्यतया न्यनूतम बाआस,ऄलधकतम 

चौबािीस र औसत तेिीस हुनज पनेछ ।   

(३)  ईपलनयम (१) वा (२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन लविषे अवश्यकता लिक्षा लदने लवद्याियको 

प्रत्येक कक्षामा रहने लवद्याथी सङ्ख्या लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ ।   

(४)  कज नै कक्षामा ईपलनयम (१) मा िेलखए भन्दा बढी लवद्याथी भएमा लवद्याियिे त्यस्तो कक्षाको ऄको वग ु

(सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५)  ईपलनयम (४) बमोलजम कक्षामा वग ुखोल्न अवश्यक पवूाुधारको व्यवस्था व्यवस्थापन सलमलत र लवद्याियिे 

लमिाईनज पनेछ।  

४८. भनाु सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) लवद्याथीिे लवद्याियमा भनाु हुनको िालग दहेाय बमोलजमको  प्रमाणपत्र पेस गनजु 

पनेछः 

(क) कक्षा नौ मा भनाु हुनको िालग अधारभतू तहको ऄलन्तम परीक्षा ईिीण ुगरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा भनाु हुनको िालग कक्षा दिको परीक्षा ईिीण ुगरेको प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहके ऄन्य कक्षामा भनाु हुनको िालग लवद्याियिे लिने वालषकु परीक्षाको िब्धाङ्क र 

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ।  
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(घ) बाबज अमा वा ऄलभभाबकको ऄभावमा जन्म दताु हुन नसकेका बािवालिकाहरूको पढ्न पाईन े

ऄलधकारका िालग सम्बलन्धत स्थानीय कायुपालिकाको लसफाररस पत्रका अधारमा लवद्याियिे भनाु 

गराईन सक्नेछ ।  

(२)  लवद्याियिे सामान्यतः िलैक्षक सत्र िजरु भएको ३५ लदनपलछ वा वालषकु परीक्षा ईिीण ुनभएका लवद्याथीिाइ 

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिइ अए पलन ऄध्ययनरत कक्षाभन्दा मालथल्िो कक्षामा भनाु गनजु हुदँनै ।  

(३)  लवद्याियको एक तहमा भनाु भएको लवद्याथीिे सोही लवद्याियको मालथल्िो कक्षामा पजनः भनाु गनजु पने छैन ।   

(४)  लवद्याथीिे पलहिो पटक लवद्याियमा भनाु हुन अईँदा साधारणतया जन्म दताुको प्रमाणपत्र र अफ्नो 

ऄलभभावकिाइ साथमा लिइ अईनज पनेछ ।  

(५)  लवद्याियिे लवद्याथी भनाु गदाु लनःिजल्क लिक्षाको प्रयोजनको िालग ऄलभभावकको  नाम, ठेगाना, सम्पकु नं. 

समतेका लववरण ऄद्यावलधक गरी राख्नज पनेछ । 

(६)  पाँच वष ुईमरे परूा नभएकािाइ एक कक्षामा भनाु र जजन सािको परीक्षामा सलम्मलित हुने हो सोही सािको 

चैत्र मसान्त सम्म १४ वष ुईमरे परूा नभएकािाइ माध्यलमक लिक्षा परीक्षमा समावेि गररने छैन । 

४९. लवद्याियमा भनाु नभइ ऄध्ययन गने व्यलक्तको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) लिक्षा िाखािे लवद्याियमा भनाु 

नभइ लनजी रूपमा ऄध्ययन गरेको व्यलक्तिाइ लवद्याियिे लसफाररस गरेको लनजको क्षमता र स्तरको अधारमा 

लवद्याियबाट लिआने कक्षा अठसम्मको वालषकु परीक्षामा सामिे हुनको िालग भनाु गनु अवश्यक व्यवस्था 

गनु सक्नेछ।   

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम परीक्षा लदन चाहने व्यलक्तिे लिक्षा िाखािे तोकेको लवद्यािय र समयमा सो कायाुियिे 

तोकेको िजल्क बजझाइ परीक्षा फाराम भनजु पनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम परीक्षा लदन चाहने व्यलक्तिे जजन कक्षाको वालषकु परीक्षा लदन चाहकेो हो सो भन्दा दजइ 

कक्षा तिसम्मको लवद्याियबाट लिआएको वालषकु परीक्षा ईिीण ुगरेको प्रमाणपत्र पेस गनजु पनेछ । 

(४)  मालथ ज े सजकै िेलखएता पलन खजिा वा वकैलल्पक लवद्याियमा पढेका लवद्याथीको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

सङ्घीय लिक्षा मन्त्राियिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

५०. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः(१)  कज नै लवद्याथीिे स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिनज परेमा 

ऄलभभावकको लसफाररस सलहत लवद्यािय छाड्नज परेको यथाथु लववरण खजिाइ प्रधानाध्यापक समक्ष लनवदेन 

लदनज पनेछ ।   

(२)  ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन कक्षा दि र बाह्रमा ऄध्ययन गने लवद्याथीिाइ स्थानान्तरण 

प्रमाणपत्र लदआने छैन ।  

तर दहेायका ऄवस्थामा िलैक्षकसत्र सजरु भएको दजइ मलहनालभत्र स्थानान्तरण भइ अईने लवद्याियको लसफाररसमा लिक्षा 

िाखाको सहमलत लिइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लदन सलकनेछः 

(क)  स्थानान्तरण हुने लवद्याथीको ऄलभभावक कमचुारी रहछे र लनजको ऄन्यत्र सरुवा भएमा,  

(ख)  ऄलभभावकिे बसाआसँराइ गरेको लसफाररस प्राप्त भएमा 

(ग)  लवद्याथी लबरामी भएको कारणिे सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचलित कानजन बमोलजम स्वीकृत 

लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा,  वा 

(घ)  ऄन्य कज नै मनालसबकारणिे लवद्याथी ऄन्यत्र स्थानान्तरण हुनज परेमा। 
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(३)  ईपदफा (१) बमोलजम लनवदेन पनु अएमा प्रधानाध्यापकिे अधारभतू तहको लवद्याथीको हकमा लनःिजल्क र 

माध्यलमक तहको लवद्याथीको हकमा तोलकए बमोलजमको िजल्क लिइ सात लदनलभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लदनज 

पनेछ ।   

(४)  प्रधानाध्यापकिे ईपदफा (३) बमोलजमको ऄवलधलभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नलदएमा सम्बलन्धत लवद्याथीिे 

स्थानीय लिक्षा ऄलधकारी समक्ष ईजजरी लदन सक्नेछ र त्यसरी ईजरूी पनु अएमा लिक्षा ऄलधकारीिे जाँचबजझ 

गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लदन ईपयजक्त दखेमेा प्रधानाध्यापकिाइ यथािीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लदन 

लनदिेन लदनेछ ।  

(५)  सक्कि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा सम्बलन्धत लवद्याथी वा लनजको ऄलभभावकिे 

प्रलतलिलपको िालग त्यसको व्यहोरा खजिाइ सम्बलन्धत लवद्याियमा लनवदेन लदन सक्नेछ र त्यसरी पनु अएको 

लनवदेन मनालसब दलेखएमा प्रधानाध्यापकिे लनवदेकिाइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप लदनेछ ।  

(६)  लवद्याियिे कज नै लवद्याथीिाइ अफूिे ऄध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लदएमा त्यस्तो 

प्रमाणपत्र लदने प्रधानाध्यापकिाइ कानजन बमोलजम कारबाही गररनेछ र त्यसरी लदएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 

रद्द हुनेछ ।  

(७)  संस्थागत लवद्याियको हकमा लवद्याथीिे जजन मलहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागकेो छ सो मलहनासम्मको 

मालसक पढाआ िजल्क र ऄन्य दस्तजर सोही लवद्याियमा बजझाईनज पनेछ । लवद्याथीिे िामो लबदा (वालषकु जाडो वा 

गमीको लबदा) को ऄलघल्िो मलहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न अएमा सो लबदाको िजल्क र ऄरू दस्तजर 

सोही लवद्याियमा बजझाईनज पनेछ ।  

(८)  लवद्याियिे लवद्याथीिाइ स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लददँा सो प्रमाणपत्र पाईने लवद्याथी वा लनजको ऄलभभावकको 

रीतपवूकु भरपाइ गराईनज पनेछ ।  

५१. स्तर वलृिको िालग भनाु हुन चाहने लवद्याथीिाइ भनाु गनजु पनेःकक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर वलृि गने ईद्दशे्यिे 

लवद्याथी पजनः सोही लवद्यािय र कक्षामा ऄध्ययन गनु अएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्याथीिाइ भनाु गनजु पनेछ ।  

५२. वालषकु परीक्षा नलदने लवद्याथीिाइ कक्षा चढाईने सम्बन्धी व्यवस्थाः कज नै लवद्याथी लवरामी परी वा लनजको काबज 

बालहरको पररलस्थलतको कारण लनजिे वालषकु परीक्षा लदन नसकेको सम्बन्धमा लनजको ऄलभभावकिे त्यसको 

प्रमाण सलहत लनवदेन लदएमा प्रधानाध्यापकिे सो सम्बन्धमा जाँचबजझ गदाु लनवदेनको व्यहोरा मनालसव 

दलेखएमा लवद्याियमा भएको ऄलभिेखबाट त्यस्तो लवद्याथीिे ऄन्य परीक्षामा राम्रो गरेको दखेमेा अवश्यकता 

ऄनजसार मजख्य मजख्य लवषयको परीक्षा लिइ सो लवद्याथीिाइ कक्षा चढाईन सक्नेछ ।  

तर,   

(१) िलैक्षकसत्र सजरु भएको एक मलहना पलछ कज नै लवद्याथीिाइ कक्षा चढाईन पाआनेछैन ।  

(२)   कक्षा छ र माध्यलमक तहमाकज नै लवद्याथीिाइ कक्षा चढाईन पाआनेछैन ।  

५३. कक्षा चढाईने सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्थाः ऄसाधारण प्रलतभा भएका लवद्याथीिाइ प्रधानाध्यापकिे सो कक्षामा 

ऄध्यापन गने लिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाईन सक्नेछ ।तर कक्षा छ र माध्यलमक तहमा 

कक्षा चढाईन सलकनेछैन ।  

 

५४. िलैक्षकसत्र, भनाु गने समय र काम गने लदनः(१) लवद्याियको िलैक्षकसत्र प्रत्येक वषकुो विैाख एक गतेदलेख 

प्रारम्भ भइ चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।  
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(२)  ईपदफा (१) मा जजन सजकै कज रा िेलखएको भए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िलैक्षक सत्र श्रावण 

मलहनाबाट सजरु हुनेछ ।  

(४)  लवद्याियिे िलैक्षक सत्र सजरु भएको लमलतिे सामान्यतया ३५ लदन लभत्र नयाँ लवद्याथी भनाु लिइ सक्नज पनेछ ।   

(५)  ईपदफा (४) बमोलजमको ऄवलध नघाइ कज नै लवद्याथी भनाु हुन अएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्याथीको 

ऄध्ययनको स्तर परीक्षण गदा ु लनजिे सो कक्षामा भनाु भइ वालषकु परीक्षा ईिीण ुगनु सक्ने दलेखएमा त्यस्तो 

लवद्याथीिाइ ऄको एक मलहनासम्म भनाु गनु सलकनेछ ।  

(६)  कज नै पलन लवद्याियिे िलैक्षकसत्र सजरु नभइ लवद्याथी भनाु गनजु गराईन पाआनेछैन ।  

तर कक्षा एकको ईमरे समहूभन्दा कम ईमरे भएका बािबालिकाको हकमा िलैक्षक सत्र प्रारम्भ हुनजभन्दा पन्द लदन 

ऄगाव ैप्रारलम्भक बाि लिक्षामा भनाुको कायु गनु वाधा पने छैन ।   

(७)  लवद्याियको एक िलैक्षकसत्रमा काम गने लदन कम्तीमा दजइसय बीस लदन हुनेछ र लवद्याियमा पठन पाठन हनु े

लदन १९२ लदनमा घटाईन पाआनेछैन । लवद्याियमा लवद्यमान दरबन्दीको ऄबस्था हरेी सामजदालयक लवद्याियको 

प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा ऄठार र लिक्षकिे हप्तामा 

कम्तीमा चौलवस लपररयड ऄध्यापन गराईनज पनेछ । 

(८)  भौलतक पवूाुधार परूा गनु नसकेका लवद्याियिे तोलकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी लवद्याथी सङ्ख्याको 

अधारमा एकै लदनमा एकभन्दा बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनु सक्नेछ ।  

तर कक्षा सञ्चािन गदाु अधारभतू तह वा माध्यलमक तहका कक्षाहरू एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािन गनजु पनेछ । 

५५. लवद्यािय लबदा सम्बन्धमाः(१) नेपाि सरकारिे तोकेको सावजुलनक लबदासँग तादाम्यता कायम हुने गरी गाईँ 

लिक्षा ऄलधकृतिे लिक्षा सलमलतको लनणयु बमोलजम लवद्याियमा सावजुलनक लबदा लनधाुरण गनु सक्नेछ । 

सामजदालयक र संस्थागत लवद्याियको लबदामा एकरुपता हुनज पनेछ । 

(२) लिक्षा सलमलतको लनदेिनमा एक िलैक्षकसत्रमा लहईँद े लबदा वा वष े लबदा वा दजव ै गरी वढीमा पैंतािीस लदन 

लवद्यािय लबदा लदन सलकनेछ ।   

(३) बडा दिैंको घटस्थापनादलेख पलूणमुासम्म लवद्यािय बन्द रहनेछ ।  

(४) लवद्याियिे लवद्यािय व्यवस्थापनसलमलतबाट ऄनजमोदन हुनेगरी एक िलैक्षक सत्रमा थप पाचँ लदनसम्म स्थानीय 

लबदा लदइ लवद्यािय लबदा गनु सक्नेछ ।  

(५)  यस ऐनमा िेलखए बाहके ऄन्य लदन लवद्यािय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकिाइ लवभागीय कारबाही गररनेछ । 

पररच्छेद–१० 

प्रधानाध्यापक र लिक्षकको लनयजलति  तथा काम, कतुव्य र ऄलधकार 

५६. प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रालज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमजखको 

रूपमा काम गनु स्वीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।  

(२)  अधारभतू तहको कक्षा पाँचसम्मको लवद्यािय भए लिक्षािास्त्र लवषयमा कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह 

ईिीण ुगरेको, अधारभतू तह (कक्षा ६८ सम्म) को लवद्यािय भए लिक्षा लवषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो 

सरह ईिीण ुगरेको र माध्यलमक तहको लवद्यािय भए लिक्षािास्त्र लवषयमा कम्तीमा स्नातकोिर तहवा सो सरह 

ईिीण ुगरेको, लवद्याियमा कम्तीमा पाँच वष ुस्थायी लिक्षक भइ लिक्षण ऄनजभव भएको, सङ्घीय ऐन तथा सो 

ऐन ऄन्तगतु बनेको लनयम बमोलजमको योग्यता पजगकेा सम्बलन्धत लवद्याियका लिक्षकहरू मध्येबाट 

प्रधानाध्यापक पदका िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत वा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत नभएको 

ऄवस्थामा  गाईँ लिक्षा सलमलतबाट गलठत प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतिे दरखास्त अह्वान गनेछ । 
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तर लिक्षा िास्त्र लवषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा ईिीण ु गरी माध्यलमक तहमा १० वष ु स्थायी सेवा गरेको 

लिक्षक माध्यलमक तह(कक्षा १० सम्म)को प्रधानाध्यापक पदमा ईम्मदेवार हुन पाईनेछ । 

(३)  दफा ५६ को ईपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएपलन कक्षा १२ सम्म सन्चालित माध्यलमक लवद्यािय 

र नमजना लवद्याियको प्रधानाध्यापक पदको ईम्मदेवार हुन लिक्षािास्त्र लवषयमा कम्तीमा स्नातकोिर तह वा सो 

सरह ईिीण ुगरेको, माध्यलमक तहको पदमा लवद्याियमा कम्तीमा पाँच वष ुस्थायी लिक्षक भइ लिक्षण ऄनजभव 

भएको हुनज पनेछ । 

(४) ईपदफा (२ तथा ३) बमोलजम दरखास्त अह्वान भएमा सम्बलन्धत लिक्षकिे व्यवस्थापन सलमलत वा 

प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतिे तोकेको म्याद लभत्र ऄनजसचूी–११ बमोलजमको ढाँचामा लवद्यािय लवकासको 

प्रस्ताव सलहतको दरखास्त व्यवस्थापन सलमलत समक्ष लदनज पनेछ ।   

(५) ईपदफा (४) बमोलजम प्राप्त लवद्यािय लवकास प्रस्ताव सलहतको दरखास्त व्यवस्थापन सलमलत वा प्रधानाध्यापक 

छनौट सलमलतिे लिक्षक छनोट सलमलत समक्ष पठाईनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम लवद्यािय लवकास प्रस्ताव सलहतको दरखास्त प्राप्त भएपलछ ऄनजसचूी १६ मा ईल्िेलखत 

अधारमा मलू्यांकन गरी सबैभन्दा बढी ऄकं प्राप्त गने ईम्मदेवारिाइ प्रधानाध्यापकको पदमा लनयजलक्त गन ु

व्यवस्थापन सलमलत वा गाईँ लिक्षा सलमलतसमक्ष लसफाररस गनजु पनेछ । तर ६० ऄंक प्राप्त नगने ईम्मदेवारिाइ 

प्रधानाध्यापकको पदमा लनयजलक्तका िालग लसफाररस गररनेछैन ।  

(७)  ईपदफा (६) बमोलजम लसफाररस प्राप्त भएमा लनजिे पेस गरेको लवद्यािय लवकास प्रस्तावमा िेलखएका 

सचूकहरू, समयवि रूपमा परूा गने कायु दक्षता करार गरी समजदायद्वारा सञ्चालित लवद्यािय भए व्यवस्थापन 

सलमलतिे त्यस्तो ईम्मदेवारिाइ प्रधानाध्यापकमा लनयजलक्त गनेछ र ऄन्य सामजदालयक लवद्यािय भए त्यस्तो 

ईम्मदेवारिाइ प्रधानाध्यापकको पदमा लनयजलक्तका िालग अवश्यक कागजात सलहत लिक्षा सलमलतमा िेखी 

पठाईनज पनेछ । 

(८) ईपदफा (७) बमोलजम िेखी अएमा लिक्षा सलमलतिे लनजिे पेस गरेको लवद्यािय लवकास प्रस्तावमा िेलखएका 

सचूकहरू समयबि रूपमा परूागने कायु सम्पादन सम्झौता गराइ १५ लदनलभत्र सम्बलन्धतईम्मदेवारिाइ 

प्रधानाध्यापक पदमा लनयजलक्त गनेछ ।  

(९) ईपदफा (८) बमोलजम लनयजलक्तपत्र लदएपलछ लिक्षा ऄलधकृतिे त्यस्तो प्रधानाध्यापकिाइ ऄनजसचूी –१७ 

बमोलजमको ढाँचामा िपथ गराआ लनजको फोटो र ऄन्य लववरण ऄद्यावलधक गनेछ । 

(१०) ईपदफा (८) बमोलजम लिक्षक पदमा लनयजक्त हुन लनवदेन लदने ईम्मदेवारिे अफ्नो अवश्यक िलैक्षक योग्यता, 

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र र ऄनजसचूी (१८) बमोलजमको ढाँचामा लनरोलगताको प्रमाण पत्र लनवदेन साथ 

पेस गनजु पनेछ । 

(११)  प्रधानाध्यापकको पदावलध ५ वषकुो हुनेछ र कायु सम्पादन मलू्याङ्कन र कायुकज िितामा ईत्कृष्ट ठहररएमा 

लनज पजनः सो पदमा लनयजक्त हुन सक्नेछ ।  

(१२)  ईपलनयम (२ र ३) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन दहेायको ऄवस्थामा सामजदालयक लवद्याियको 

प्रधानाध्यापकिाइ लवद्यािय लनरीक्षकको लसफाररस, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र गाईँ लिक्षा ऄलधकृतको 

राय लिइ गाईँ लिक्षा सलमलतिे जजनसजकै बखत हटाईन सक्नेछः— 

(क) लनजको अचरण खराब रहमेा, 

(ख) यस ऐन वा ऄन्य प्रचलित ऐन लवपरीतको कज नै काम गरेमा, 
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(ग)  लनजिे गाईँपालिकासँग गरेको कायुसम्पादन सम्झौता मलू्याङ्कन हुदँा लनजको कायु प्रगलत ६० प्रलतितभन्दा 

कम भइ लनजको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(घ)  लवद्याियको चि ऄचि सम्पलि लहनालमना गरेमा , 

(१३)  सामजदालयक लवद्याियको कज नै प्रधानाध्यापकिाइ ईपलनयम (१२) बमोलजमको अधारमा पदबाट हटाईनज पन े

भएमा लिक्षा ऄलधकृतिे त्यस्तो अधार लवद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबजझ गरी गराइ प्रलतवदेन लिनेछ 

र त्यस्तो प्रलतवदेनबाट प्रधानाध्यापकिाइ हटाईनज पने दलेखएमा पदबाट हटाईन गाईँ लिक्षा सलमलत समक्ष राय 

सलहत पेस गनजु पनेछ ।   

(१४)  ईपदफा (१२) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन सो ईपलनयम बमोलजम प्रधानाध्यापकिाइ पदबाट हटाईनज 

ऄलघ लनजिाइ सफाइ पेस गने मौकाबाट वलञ्चत गररने छैन ।  

(१५)  बहािवािा लिक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकिाइ ईपलनयम (१२) को खण्ड (क),(ख) वा (घ) 

बमोलजमको अधारमा हटाएको ऄवस्थामा लनजिाइ प्रचलित ऐन बमोलजम लवभागीय कारबाही समते गररनेछ 

। 

(१६)  सामजदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापक लबदामा बसेमा वा कज नै कारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा 

प्रधानाध्यापक ईपलस्थत नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपलूतु नभएसम्मका िालग सो लवद्याियमा कायुरत 

लिक्षकहरूमध्ये मालथल्िो श्रेणीका वररष्ठ स्थायी लिक्षकिे लनलमि प्रधानाध्यापक भइ काम गनेछ ।तर लनजि े

लनलमि प्रधानाध्यापक हुन नचाहमेा लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुने छ । 

लिक्षकको वररष्ठता लनधाुरण गदाु दहेायका अधारमा गररनेछः 

(क) सम्बलन्धत तह र श्रेणीको स्थायी लनयजलक्त लमलतको अधारमा, 

(ख) खण्ड (क) को अधारमा वररष्ठता नछज रिएमा सो भन्दा तल्िो तह वा श्रेणीको स्थायी लनयजलक्त लमलतको 

अधारमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) को अधारमा वररष्ठता नछज रिएमा सम्बलन्धत तह र श्रेणीको ऄस्थायी लनयजलक्त लमलतको  

    अधारमा, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को अधारमा पलन वररष्ठता नछज रिएमा खण्ड (क) को लसफाररसको योग्यताक्रमको  

    अधारमा,  

तर खजिा, कायुक्षमता मलू्याङ्कन, अन्तररक बढजवा एईटै लमलतमा भए क्रमिः कायुक्षमता, अन्तररक प्रलतयोलगता र 

खजिाको क्रमिाइ मान्यता लदआनेछ । 

(१७)  यस ऐनमा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे यस 

ऐनबमोलजम  

योग्यता पजगकेो व्यलक्तिाइ प्रधानाध्यापकको लनयजलक्त गदाु छज िै प्रलक्रया लनधाुरण गरी लनयजलक्त गनु सक्नेछ ।  

(१८)  यस लनयममा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन यो लनयम प्रारम्भ हुदँाको बखत कायुरत सामजदालयक 

लवद्याियका प्रधानाध्यापक ईपलनयम (२ तथा ३) बमोलजम ऄको प्रधानाध्यापक लनयजलक्त नभएसम्म दफा 

५६को ईपदफा (८) बमोलजमको कायु सम्पादन सम्झौता गरी त्यस्तो पदमा कायम ैरहन सक्नेछ । 

तर यो ऐन िागज भएको १ वष ुलभत्र ऐन लनयममा व्यवस्था भए ऄनजसारको स्वीकृत दरबन्दी भएका लवद्याियहरुिे यसको 

कायु प्रकृया ऄनजसार सबै लवद्याियमा प्रधानाध्यापकको लनयजलक्त गरी सक्नज पनेछ । 
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(१९)  सामजदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापकिे दहेाय बमोलजम मालसक भिा पाईनेछ । साथै गाईँपालिकामा हुन े

लनयलमत प्रऄ बैठकमा सहभागी भए बापत प्रचलित काननू बमोलजमको बैठक भिा प्रदान गनजु गाईँपालिकाको दालयत्व 

हुनेछ ।  

क. माध्यलमक लवद्याियको प्रधानाध्यापकिे रु ५०० ( पाँच सय )  

ख. अधारभतू तह ( ० ८) लवद्याियको प्रधानाध्यापकिे रु ३०० ( तीन सय )  

ग. अधारभतू तह ( ० ५)  लवद्याियको प्रधानाध्यापकिे रु २०० ( दजइ सय )  

(२०)  यस लनयममा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भएता पलन संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे 

प्रधानाध्यापकको लनयजलक्त गदा ुछज िै प्रकृया लनधाुरण गरी लनयजलक्त गनु सक्नेछ तर जजन तहको लवद्यािय हो सोही 

तहमा ऄध्यापन गराईन चालहने न्यनूतम िलैक्षक योग्यता भएको लिक्षकिाइ मात्र प्रधानाध्यापकको पदमा 

लनयजलक्त गनजु पनेछ । 

५७. प्रधानाध्यापकको काम, कतुव्य र ऄलधकारः प्रधानाध्यापकको काम, कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) लवद्याियमा िलैक्षक वातावरण, गजणस्तर र ऄनजिासन कायम राख्ने,  

(ख)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीहरूसँग समन्वय गरी लिक्षक, कमचुारी, लवद्याथी र ऄलभभावकहरू बीच 

पारस्पररक सहयोगको वातावरण लसजनुा गने,  

(ग) लवद्याियमा ऄनजिासन, सच्चररत्रता, लिष्टता कायम गनु अवश्यक काम गने,  

(घ)  लिक्षकहरूसँग परामि ुगरी लवद्याियमा कक्षा सञ्चािन सम्बन्धी कायुक्रम तयार गने तथा त्यस्तो कायुक्रम 

बमोलजम कक्षा सञ्चािन भए नभएको लनरीक्षण गने,  

(ङ)  लवद्याियमा सरसफाइ, ऄलतररक्त लक्रयाकिाप अलदको प्रबन्ध गने, गराईन,े  

(च) लवद्याियको प्रिासलनक कायुको सञ्चािन तथा लनयन्त्रण गने,  

(छ)  लवद्याियमा लवद्याथी भनाु गने तथा तोलकए बमोलजमका परीक्षा सञ्चािन गराईने,  

(ज)  लवद्याथीिाइ स्थानान्तरण तथा ऄन्य प्रमाणपत्र लदने,  

(झ) लवद्याियमा भए गरेका महत्वपूण ुकाम कारबाहीको ऄलभिेख राख्ने,  

(ञ)  कज नै लिक्षक वा कमचुारीिे जानी जानी वा िापरवाही साथ कज नै काम गनाुिे लवद्याियिाइ हानी नोक्सानी पन ु

गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तिबबाट किा गरी ऄसजि गने,  

(ट)  लवद्याियिे अफ्नै स्रोतमा लनयजक्त गरेका लिक्षक वा कमचुारीिे पदीय लजम्मवेारी परूा नगरेमा व्यवस्थापन 

सलमलतको लसफाररस बमोलजम ऄवकाि िगायतका ऄन्य लवभागीय कारबाही गने,   

(ठ) लिक्षक र कमचुारीिाइ लदआएको सजायको ऄलभिेख राख्ने तथा त्यस्तो ऄलभिेख स्थानीय लिक्षा ऄलधकृत 

तथा लनरीक्षकिे हनेु चाहमेा दखेाईने,  

(ड)  लिक्षक तथा कमचुारीहरूको अचरण र कायु सम्पादन सम्बन्धी प्रलतवदेन स्थानीय लिक्षा िाखा तथा 

व्यवस्थापन सलमलतमा पेस गने,  

(ढ)  लिक्षक वा कमचुारीिाइ सजाय वा पजरस्कार लदने सम्बन्धमा व्यवस्थापन सलमलत तथा स्थानीय लिक्षा िाखामा 

लसफाररस गने, 

(ण) स्थायी लनयजलक्त एव ंपदस्थापन भइ अएका लिक्षकिाइ हालजर गराइ लवषय र तह ऄनजसारको कक्षा लिक्षणमा 

खटाईने,   

(त) मलहनामा कम्तीमा एक पटक लिक्षक तथा कमचुारीहरूको बैठक बोिाइ लवद्याियको प्रालज्ञक, भौलतक र 

िलैक्षक प्रिासन सम्बन्धी लवषयमा छिफि गरी त्यसको ऄलभिेख राख्ने, 
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(थ) गाईँपालिकाबाट पवू ुस्वीकृलत लिइ ऄलत अवश्यक भएका लवषयमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणयु 

गराइ लवद्याियको स्रोतबाट तिब भिा खाने गरी लिक्षकको पद कायम गरी सो ऄनजसार पद स्वीकृलत भएका 

लवषयका लिक्षकको यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजमको प्रलक्रया ऄपनाइ पदपलूतु गरी करारमा लनयजक्त गने र 

यसरी लनयजलक्त भएका लिक्षक तथा कमचुारीहरूको तिब सम्बन्धी प्रलतवदेन पाररत गनु व्यवस्थापन सलमलतमा 

पेस गन,े  

(द) लवद्यािय भवन तथा छात्रावासको हातालभत्र कज नै लकलसमको ऄवालञ्न्छत लक्रयाकिाप हुन नलदने,  

(ध) लवद्याियको प्रभावकारी सञ्चािनको िालग वालषकु योजना बनाइ व्यवस्थापन सलमलतबाट पाररत गरी 

कायाुन्वयन गने, गराईने,  

(न)  लवद्याियमा ऄध्ययन, ऄध्यापन सम्बन्धी मालसक, ऄधु–वालषकु तथा वालषकु कायुक्रम बनाइ कायाुन्वयन गने, 

गराईने,  

(प) लिक्षक वा कमचुारीिाइ तालिममा पठाईन स्थानीय लिक्षा िाखामा पठाईने,  

(फ)  लवद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपजस्तक िागज गने, 

(ब)  व्यवस्थापन सलमलतिे लदएको लनदिेन तथा अफूिे पाएको ऄलधकार बमोलजम रकम खचु गने र अय व्ययको 

लहसाब राख्ने तथा राख्न िगाईने,  

(भ)  लवद्याियमा सञ्चािन हुने अवलधक परीक्षा लनयलमत तथा मयाुलदत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराईने,  

(म)  कज नै लिक्षकिे ऄध्यापन गरेको लवषयको ईपिलब्ध भौगोलिक के्षत्र औषत ईपिलब्ध भन्दा िगातार तीन 

वषसुम्मकम भएमा वा कज नै लिक्षकिे िापरवाही वा ऄनजिासनहीन काम गरेमा त्यस्तो लिक्षकको दजइ वषसुम्म 

तिब वलृि रोक्का गने, करार ऄस्थायी राहत लिक्षकको हकमा लनजहरूको ऄलभिेख गाईँ लिक्षा िाखामा 

पठाईन,े 

(य)  लवद्याियमा लनयम बमोलजमको कक्षा लिने तथा लिक्षकिाइ लिन िगाईने,  

(र)  स्वीकृत दरबन्दीमा कायुरत लिक्षक तथा कमचुारीको तिबी प्रलतवदेन पाररत गनु लिक्षा िाखामा पठाईने,  

(ि)  लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीहरूको काम, कतुव्य तोक्ने, तोलकएको लजम्मवेारी परूा गनुनसक्न े

लिक्षकिाइ   

लवभागीय कायुवाही (लिलखत स्पष्टीकरण , ग्रेड रोक्का, ग्रेड घटजवा वा सरुवा)का िालग लव.व्य.स.को 

लनणयुानजसार लिक्षा िाखा माफुत गाईँ लिक्षा सलमलतमा पेस गने ।   

(व) लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापन सलमलतिे लदएका लनदिेन पािन गने, गराईने,  

(ि) लवद्याियको िलैक्षक प्रगलत सम्बन्धी लववरण तथा तथ्याङ्क तािजक लनकायद्वारा लनधाुररत ढाँचा र समयलभत्र 

लनरीक्षकद्वारा प्रमालणत गराइ स्थानीय लिक्षा िाखामा पठाईने,  

(ष)  लवद्याियको अफ्नो स्रोतबाट खचु बेहोने गरी लनयजक्त भएका लिक्षकहरूको कायु सम्पादन मलू्याङ्कन फाराम 

भरी व्यवस्थापन सलमलतमा पेस गने, 

(स)  लवद्याियमा कायुरत लिक्षक तथा कमचुारीको सम्पलि लववरण फाराम लनधाुररत समयमा भनु िगाइ 

लवद्याियमा दताु गरी लिक्षा िाखा माफुत लिक्षक लकताबखानामा पठाईने, 

(ह) लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीबाट किी गरेको कमुचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, बीमा, 

सामालजक सजरक्षा कोषको रकम सम्बलन्धत लनकायमा पठाईन िगाईने, 

(क्ष)  व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत खररद योजना ऄनजसार मािसामान तथा सेवा खररद गने । 

(त्र) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, ऄलभभावक एव ंलवद्याथीप्रलत लजम्मवेार हुनेछ । यसका िालगः 
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(१) ऄलभभावक एव ंलवद्याथीको लवचार सवके्षण गने,  

(२)  प्रचलित मापदण्डको पािना एव ंगजणस्तरीय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकिे 

लिक्षा ऄलधकृतसँग कायुसम्पादन करार गरे बमोलजम प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गजणस्तरीय लिक्षा 

प्रत्याभतू गनजुपने, 

(३)  लिक्षक एवम ्कमचुारीिाइ प्रधानाध्यापकप्रलत लजम्मवेार बनाईन तथा गजणस्तरीय लिक्षाका िालग गाईँ वा गाईँ 

कायुपालिका, लिक्षा सलमलत र लिक्षा ऄलधकृतिे प्रचलित कानजन बमोलजम लदएका लनदेिन पािना गराईन 

तथा ऄपेलक्षत िलैक्षक ईपिलव्धका िालग लिक्षकहरूसँग कायुसम्पादन करार गनजुपनेछ, 

(४).  लवद्याियको भौगोलिक के्षत्र लभत्रका टजहुरा, ऄिपत्र परेका र बेसाहारा, लविेष अवश्यकता भएका तथा 

ऄलतलवपन्नतामा परी लवद्यािय जान नसकेका वा लवद्यािय छोडेका बािबालिकािाइ कायुपालिका माफुत ्

छात्रवलृि वा लविेष व्यवस्था गरी वा लनजका ऄलभभावक वा संरक्षकिाइ सघाइ बािबालिकािाइ 

लवद्याियमा ल्याईनज प्रधानाध्यापकको लजम्मवेारी हुनेछ । लवद्याथीिाइ ऄपेलक्षत िलैक्षक ईपिलब्ध हालसि हुन े

गरी लसकाईने र लटकाईने दालयत्व प्रधानाध्यापक र लिक्षकहरूको हुनेछ। 

(५).  लवद्याियको प्रालज्ञक नेततृ्व गने, प्रवधुनात्मक कायु गने । 

५८.  सहायक प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाः माध्यलमक तहको प्रधानाध्यापकिाइ सहयोग पजर् याईन लवद्याियमा 

कायुरत माध्यलमक तहका लिक्षक मध्येबाट प्रधानाध्यापकको लसफाररसमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे 

एकजनािाइ सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नेछ । 

५९.  लवद्यािय सहयोगी सम्बन्धी व्यवस्थाः लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे प्रचलित कानजनको ऄधीनमा रही 

लवद्यािय सहयोगीको न्यनूतम पाररश्रलमक तोकी व्यलक्त वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायु सम्पादन 

गराईनज पनेछ । 

६०. लिक्षक तथा कमचुारी छनौट सलमलतः (१) सामजदालयक लवद्याियमा प्रधानाध्यापक , करारमा लिक्षक, 

बािलवकस सहजकताु  र कमुचारी लनयजलक्तका िालग लसफाररस गनु प्रत्येक लवद्याियमा दहेाय बमोलजमको एक 

लिक्षक तथा कमचुारी छनौट सलमलत रहनेछः 

(क) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सो सलमलतको सदस्य  

 –ऄध्यक्ष  

(ख) सम्बलन्धत के्षत्रको लवद्यािय लनरीक्षक वा लिक्षा ऄलधकृतिे तोकेको लिक्षा सेवा  

ऄलधकृत प्रलतलनलध                                                –सदस्य 

(ग)   सम्बलन्धत लवषयको लवषय लविेषज्ञ (माध्यलमक लिक्षक छनोट गनजु पने भएमा 

 लिक्षािास्त्र लवषयमा कम्तीमा स्नातकोिर वा सो सरह र ऄन्य तहको लिक्षक 

छनोट गनजुपने भएमा लिक्षा िास्त्र लवषयमा कलम्तमा स्नातक तह वा सो 

सरह ईिीण ुगरेका लवषय लवज्ञहरु गाईँपालिका लिक्षा िाखामा सचूीकृत लिक्षकहरू  

मध्येबाट लिक्षा सलमलतिे  मनोनीत गरेको  लवषयलवज्ञ (२) जना)    

                      – सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक                   –सदस्य–सलचव 

(२)  लिक्षक तथा कमचुारी छनौट सलमलतको सलचबािय सम्बलन्धत लवद्याियमा रहनेछ ।  

(३)  अयोगिे लिक्षक वा कमचुारी छनौट गने सम्बन्धमा मापदण्ड लनधाुरण वा कायुलवलध जारी गरेको भए लिक्षक 

छनौट  
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सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा कायुलवलधको पािना गनजु पनेछ । 

(४)  लिक्षक तथा कमचुारी छनौट सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायुलवलध  सो सलमलत अफँैिे लनधाुरण गरे 

बमोलजम हुनेछ। 

(५)  ईपदफा १बमोलजम प्रधानाध्यापकको लनयजलक्तको िालग लसफाररस गनु बसेको छनोट सलमलतको बैठकमा सो 

लवद्याियमा कायुरत प्रधानाध्यापक ईम्मदेवार भएमा ईम्मदेवार नभएको ईपिब्ध वररष्ठतम ् लिक्षकिे सदस्य 

सलचव भइ काम गनेछ ।  

(६)  ईपदफा १बमोलजम मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध २ वषकुो हुनेछ ।  

(७) छनोट सलमलतिे प्रधानाध्यापक, लिक्षक कमचुारी लसफाररसका िालग लिआने परीक्षाको केन्र लिक्षा िाखा 

रहकेो के्षत्र वा गाईँ लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्षको परामि ुलिइ लिक्षा ऄलधकृतिे तोकेको केन्रमा राख्नजपनेछ ।  

(८)   कज नै कारणबाट लवद्याियमा व्यवस्थापन सलमलत नरहकेो ऄवस्थामा दफा ५७को (१)ऄनजसारको सलमलतका सदस्य 

मध्ये  

गाईँ लिक्षा सलमलतका ऄध्यक्षिे तोकेको सदस्यिे छनौट सलमलतको ऄध्यक्ष भइ काम गनेछ ।  

(९)  मालथ जजन सजकै कज रा ईल्िेख भएको भएता पलन सामान्य बस्तजगत परीक्षाको प्रश्नपत्रको लनमाुण सामान्यत: लिक्षा 

िाखािे गनेछ । 

(१०)  खण्ड  (क)  मा ईलल्िलखत पदको व्यवस्था हुन नसकेमा लवद्याियको सम्बलन्धत के्षत्रको वडाध्यक्षको 

ऄध्यक्षतामा परीक्षा सञ्चािन गनु बाधा पने छैन । 

(११) यस ऐनमा िेलखएका कज रा बाहके लवद्याियका कमुचारी तथा कायाुिय सहयोगी एबम ् सहजकताुको लनयजलक्त 

सम्बलन्ध परीक्षा छनौट सलमलतको वा ऄन्य ब्यवस्था गने कायुलवलध लवद्यािय अफैिे बनाईन सक्नेछ ।ईक्त 

परीक्षामा लिक्षा िाखाको प्रलतलनलध ऄलनवायु बोिाइ परीक्षा सञ्चािन गनजुपनेछ । परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम 

लिक्षा िाखािे लनमाुण गरी लिक्षा सलमलतबाट जारी गनु सक्नेछ । 

६१. करारमा लिक्षक लनयजलक्त सम्बन्धी व्यवस्थाः    

(१)  स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी लिक्षक लनयजलक्त हुन नसकी तत्काि करारमा लिक्षक लनयजलक्त गनजु पने भएमा 

व्यवस्थापन सलमलतिे लिक्षा ऄलधकृत माफुत अयोगबाट करारमा लिक्षक लनयजलक्तको िालग प्रकालित भएको 

सचूी माग गनजु पनेछ। 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम माग गरेको सचूी प्राप्त भए पलछ सचूीमा रहकेा ईम्मदेवारमध्ये व्यवस्थापन सलमलतिे 

बढीमा एक िलैक्षक सत्रको िालग करारमा लिक्षक लनयजलक्त गनु सक्नेछ ।  

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम अयोगबाट प्रकालित सचूीमा करारका िालग कज नै ईम्मदेवार नरहमेा वा सचूीमा समाविे 

भएका ईम्मदेवारिे लिक्षक पदमा लनयजक्त हुन लनवदेन नलदएमा व्यवस्थापन सलमलतिे लिक्षक छनौट सलमलतको 

लसफाररसमा बढीमा एक िलैक्षक सत्रको िालग योग्यता पजगकेा कज नै व्यलक्तिाइ करारमा लिक्षक लनयजलक्त गनु 

सक्नेछ। 

(४)  ईपलनयम (२) वा (३) बमोलजम करारमा लिक्षक लनयजलक्त गदाु लिक्षा िाखाबाट दरबन्दी ररक्त रहकेो व्यहोरा 

प्रमालणत गराएर लवषय लमल्ने गरी मात्र करारमा लिक्षक लनयजलक्त गनु सलकनेछ । 

(५)  ईपदफा (३) बमोलजम लिक्षक लनयजलक्त गनु कम्तीमा पन्द लदनको सावजुलनक सचूना सम्भाव्य सबै माध्यमबाट 

प्रकािन गनजुका साथै वडा कायाुिय, गाईँ कायुपालिका र सम्बलन्धत लवद्यािय समेतमा त्यस्तो सचूना टाँस्नज 

पनेछ । यस्तो सचूना सम्बलन्धत स्थानीय तहमा समते राख्ने व्यवस्था लमिाईनज पने छ । 
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(६)  ईपदफा (३) बमोलजम लिक्षक पदमा लनयजक्त हुन लनवदेन लदने ईम्मदेवारिे अफ्नो अवश्यक िलैक्षक योग्यता, 

नेपािी नागरीकताको प्रमाणपत्र र ऄनजसचूी (१८) बमोलजमका ढाँचामा लनरोलगताको प्रमाण पत्र लनवदेन साथ 

पेस गनजु पनेछ ।  

(७) लवद्याियिे यस लनयम बमोलजम करारमा लिक्षक लनयजक्त गरेको जानकारी लिक्षा िाखािाइ लदनज पनेछ र लिक्षा 

िाखािे सोको ऄलभिेख राखेको प्रमाण लवद्याियिाइ लदनज पनेछ ।  

(८)  ईपदफा (२) वा (३) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन करारमा लिक्षक लनयजक्त भएको एक िलैक्षक सत्र 

सम्म पलन ररक्त पदमा स्थायी पद पजलतु नभएमा गाईँ लिक्षा िाखाको सहमलतमा व्यवस्थापन सलमलतिे एक 

पटकको िालग मात्र ऄलधकतम एक वषकुा िालग करारको म्याद थप गनु सक्नेछ ।  

(९)  ईपदफा (८) बमोलजम करार गररएको जानकारी लवद्याियिे स्थानीय लिक्षा िाखािाइ लदइ ऄलभिेख 

ऄद्यावलधक गनजु पनेछ।  

(१०)  यस ऐन बमोलजमको प्रलक्रया नपज-याइ लिक्षक लनयजलक्त गरेमा लिक्षा सलमलतिे त्यस्तो लनयजलक्त बदर गरी 

सम्बलन्धत प्रधानाध्यापकिाइ लवभागीय कारबाही गनेछ ।  

६२. दरबन्दी नभएको पदमा लिक्षक वा कमचुारी लनयजलक्त वा सरुवा गनु नहुनेः(१) लिक्षक वा कमचुारीिाइ दरबन्दी 

ररक्त नरहकेो  वा दरबन्दी नभएको लवद्याियमा लनयजलक्त वा सरुवा गनजु हुदँनै ।   

(२)  ऄनजसचूी–१२ मा ईलल्िलखत लवषयको लिक्षक नरहकेो लवद्याियमा ऄको लवषयको लिक्षक लनयजलक्त वा सरुवा 

गनजु हुदँनै।  

(३)  ईपदफा (१) वा (२) लवपरीत कसैिे कज नै लिक्षक वा कमुचारी लनयजलक्त वा सरुवा गरेमा त्यस्तो लिक्षक वा 

कमचुारीको िालग तिब भिा बापत खचु भएको रकम त्यसरी लनयजलक्त वा सरुवा गने ऄलधकारीबाट ऄसजि 

ईपर गरी त्यस्तो ऄलधकारीिाइ लवभागीय कारबाही गररनेछ ।  

६३. सामजदालयक लवद्याियको कमचुारी सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) नेपाि सरकारिे स्थानीय सरकार माफुत सामजदालयक 

लवद्याियका कमचुारीका िालग लनलित मापदण्डका अधारमा लवद्याियिाइ वालषकु रूपमा ऄनजदान ईपिब्ध 

गराईनेछ। 

(२)  यस ऐनमा ऄन्यत्र ज े सजकै िेलखएको भएतापलन लनयम ६३ को ईपलनयम (१) बमोलजम प्राप्त ऄनजदान र 

लवद्याियको अन्तररक स्रोत समतेिाइ लवचार गरी व्यवस्थापन सलमलतिे ईपदफा (३) बमोलजमको 

कायुलवलधको ऄधीनमा रही लवद्यािय कमचुारी लनयजलक्त गनु सक्नेछ ।  

(३)  ईपदफा (२) बमोलजमको कायुलवलध लवद्यािय सेवा सतु सम्बन्धी प्रचलित कानजनको ऄधीनमा रही सेवा प्रवेि 

तथा सेवा लनविृ हुने ईमरे समेत खजिाइ बनाईनेज पनेछ । लनविृ हुने ईमरेिाइ लनजको ईमरे ६० वषुभन्दा बढी हुने 

गरी राख्न पाआने छैन। ईक्त कायुलवलध लवद्याियिे लिक्षा ऄलधकृत समक्ष पेस गनुपनेछ । सो कायुलवलध लिक्षा 

िाखाको ऄलभिेखमा दताु भएपलछ मात्र कायाुन्वयन हुनेछ ।  

(४)  लवद्याियिे कज नै कमचुारी लनयजलक्त यस्तो कमचुारीिे गने कायु लवद्याियको कज नै लिक्षकबाट गराईन सक्नेछ । 

यसरी काममा िगाआएको लिक्षकिाइ व्यवस्थापन सलमलतिे तोके बमोलजमको भिा लदन सलकनेछ ।  

(५)  यो ऐन प्रारम्भ हुनज ऄलघ कज नै लवद्याियमा प्रचलित कानजन बमोलजम कज नै कमचुारी लनयजलक्त भइ यो ऐन प्रारम्भ 

हुदाका बखत सम्म कायुरत रहकेो भए त्यस्तो लवद्याियिे ईपलनयम (३) बमोलजमको कायुलवलधको ऄधीनमा 

रही त्यस्तो कमचुारीिाइ समायोजन गनजुपनेछ ।  

६४. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) सरुवा हुन चाहाने लिक्षकिे सरुवाका िालग ऄनजसचूी (१४) बमोलजमको 

ढाँचामा लिक्षा ऄलधकृत समक्ष लनवदेन लदनज पनेछ ।  
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(२)  गाईँपालिकालभत्र एक लवद्याियबाट ऄको लवद्याियमा तह तथा लवषय लमल्ने दरवन्दीलभत्र लिक्षा सलमलतको 

लनणयुानजसार लिक्षा ऄलधकृतिे सरुवा गनु सक्नेछ ।  

(३)  सामन्यतः लिक्षकको सरुवा प्रत्येक िलैक्षक सत्रको ऄलन्तम मलहना र िलैक्षक सत्रको पलहिो मलहनामा मात्र 

गररनेछ। 

(४)  एक पटक सरुवा भएको लिक्षकिाइ सामन्यतः एक िलैक्षक सत्र सेवा परूा नगरी सरुवा गररने छैन । 

तरकज नै लवद्याियमा कायुरत लिक्षक ऄसक्त भइ सो स्थानमा लनजको ईपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाि 

सरकारिे तोकेको मलेडकि बोडु वा स्वीकृत लचलकत्सकिे लसफाररस गरेमा लनजिाइ जजनसजकै बखत पलन सरुवा 

गनु सलकनेछ ।  

(५)  लिक्षक सरुवा गदाु लिक्षकको तह र ऄध्यापन गने लवषय लमिाईनज पनेछ । 

(६)  लवद्याियको सहमलतलबना गाईँ लभत्र लिक्षकिाइ सरुवा गदाु दहेाय बमोलजमको मापदण्डका अधारमा गररनेछः 

(क)  तोलकएको लजम्मेवारी तोलकएको समयलभत्र परूा गनु सम्बलन्धत प्रधानाध्यापकिे बारम्बार सचेत गराईँदा समेत 

लजम्मवेारी परूा गनु नसकेको भनी सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणयु सलहत लवद्यािय 

लनरीक्षकबाट लसफाररस भएमा,  

(ख)  एईटा लवद्याियमा अवश्यकता भन्दा बढी एकै लवषयका लिक्षक भएमा,  

(ग)  दरबन्दी लमिान गने क्रममा तोलकएको मापदण्ड भन्दा बढी लिक्षक भएमा,  

(घ)  ईपदफा (५) को वाक्यांिमा िेलखए बमोलजमको ऄवस्था भएमा, 

(ङ)  लवपदक्ाकारणबाट लवद्यािय र लवद्यािय रहकेो समजदाय नै ऄन्यत्र स्थानान्तरण गनजु पने ऄवस्थामा 

गाईँपालिका वा गाईँपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिे लसफाररस गरेमा,  

(च)  नैलतक अचरण तथा लनजको व्यलक्तगत ऄनजिासन िगायतका कारणबाट कज नै लिक्षकिाइ सो लवद्याियमा 

रालखरहदँा लवद्याियको िलैक्षक वातावरण खिबलिएको वा खिबलिन सक्ने व्यहोरा लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतबाट लनणयु भइ अएमा,  

(छ)  कज नै लिक्षकिे ईत्कृष्ट नलतजा ल्याईन सफि रहकेो वा लविषेज्ञता सेवा प्रवाह गरेको ऄवस्थामा ईक्त सेबािाइ 

ऄन्य लवद्याियमा ईपयोग गनु अवश्यक दलेखएमा, 

(ज)  पलत पत्नी दजव ैलिक्षक रहकेो ऄवस्था भए सकभर एकै लवद्यािय वा वडा लभत्र पने गरी सरुवा गनजु परेमा । 

(झ)    लिक्षक सरुवाको ऄन्य मापदण्ड लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(८)  स्थायी लनयजलक्त भएको एक वष ुनपजगकेो लिक्षक र ऄलनवायु ऄवकाि हुन एक वष ुवा सो भन्दा कम ऄवलध 

बाँकी रहकेो लिक्षकिाइ एक लवद्याियबाट ऄको लवद्याियमा सरुवा गररने छैन । 

(९)  ईपदफा (७) बमोलजम सरुवा गदाु साधारणतया ऄपाङ्गता भएका लिक्षक लिलक्षका र मलहिािाइ पायक पन े

स्थानमा सरुवा गररनेछ ।  

(१०)  लिक्षक सरुवा गदाु िामो ऄवलध एकै लवद्याियमा बसेकािाइ पलहिो प्राथलमकता लदआनेछ ।  

(११)  सरुवा भएको एक्काआस लदनलभत्र प्रधानाध्यापकिे सम्बलन्धत लिक्षक वा कमचुारीिाइ ऄनजसचूी–१३ 

बमोलजमको ढाँचामा रमाना पत्र लदइ सोको जानकारी सम्बलन्धत लवद्यािय र लिक्षा िाखािाइ समते लदनज पनेछ 

। 

(१२) लवद्यािय कमचुारीको ऄवकास सजलवधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) केन्रीय सरकारबाट ऄन्य व्यवस्था नभए 

सम्मका िालग सरकारी ऄनजदानमा केन्रमा लनयजक्त सहजकताुको ऄवकास पिात दहेाय बमोलजमको पालिकाबाट 

ऄवकाि खचु लदनज पनेछ  
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 क. केन्रमा लनयजलक्त भइ पाँच वषसुम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषुमा कायम भएको चार मलहना 

बराबरको   पाररश्रलमक रकम 

ख. केन्रमा लनयजलक्त भइ पाँच वषदुलेख दि वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषुमा कायम भएको अठ 

मलहना  बराबरको पाररश्रलमक रकम  

ग. केन्रमा लनयजलक्त भइ दि वषदुलेख पन्द वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषमुा कायम भएको बाह्र 

मलहना बराबरको पाररश्रलमक रकम 

घ. केन्रमा लनयजलक्त भइ पन्द वषदुलेख वीस वष ुसम्म काम गरेको भए चािज अलथुक वषमुा कायम भएको पन्द 

मलहना बराबरको पाररश्रलमक रकम 

ङ केन्रमा लनयजलक्त भइ बीस वषभुन्दा बढी काम गरेको भए चािज अलथुक वषमुा कायम भएको ऄठार मलहना बराबरको 

पाररश्रलमक रकम 

६५.  ऄन्तर लजल्िा वा ऄन्तर स्थानीय तह लिक्षक सरुवा सहमलतसम्बन्धीः(१) दफा ६४बमोलजम र ऄन्तर स्थानीय 

तह लिक्षक सरुवा हुन चाहन े लिक्षकिे सरुवाको िालग ऄनजसचूी–१४ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा ऄलधकृत 

समक्ष लनवदेन लदनज पनेछ ।  

(२)  यस लनयमको प्रयोजनको िालग लिक्षा िाखािे प्रत्येक वषुमा सरुवा भएका लिक्षकहरूको सङ्ख्या यलकन गरी 

प्रदिे मन्त्राियमा पठाईनज पनेछ ।  

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम ऄन्तर लजल्िा वा ऄन्तरस्थानीय तह सरुवाको िालग लनवदेन लदने लिक्षकिे अफू 

सेवारत स्थानीय तह, लवद्यािय र लिक्षा िाखाको सरुवा भइ जान लदएको सहमलत सरुवा भइ अईन चाहकेो 

लवद्याियको सहमलत समते समाविे गनु अवश्यक पनेछ ।   

तर ,यस ऐनमा सरुवा गने मापदण्ड लवपररत हुने गरी सरुवा सहमलत लदआने छैन । 

(४)  ईपदफा (१), (२) र (३) को कायु प्रकृया परूा गरेका लिक्षकहरूको सरुवा गाईँ लिक्षा सलमलतको 

लनणयुानजसारका प्रकृयाका अधारमा लिक्षा िाखािे गनेछ ।  

(५)  मालथ जजन सजकै कज रा ईल्िेख गरेको भएतापलन गाईँपालिका के्षत्र लभत्रका सामजदालयक लवद्याियमा दरवन्दी ररक्त 

हुन गएमा सम्बलन्धत लवद्याियिे व्यवस्थापन सलमलतको लनणयु सलहत गाईँपालिकािे तय गरेको सरुवा 

सम्बन्धी मापदण्ड लभत्र पने लिक्षकिाइ सरुवा सहमलत लदने भलन सहमलतको लनणयु सलहत गाईँपालिका लिक्षा 

िाखामा माग लनवदेन लदनज पनेछ । 

(६)  ईपदफा (५) बमोलजम लनवदेन प्राप्त भएमा तपलसिको मापदण्ड लभत्र पने लिक्षकिाइ गाईँ लिक्षा सलमलतिे 

प्राथलमकताका अधारमा सरुवा सहमलत लदनज पनेछ। 

क. सम्बलन्धत तह र लवषय लमल्ने 

ख. मालथल्िो िलैक्षक योग्यता भएको  

ग. न्यनूतम िलैक्षक योग्यतामा मालथल्िो श्रेणी भएको 

घ. िलैक्षक ऄनजभव 

ङ. अधारभजत तह (१-५) को हकमा सम्बलन्धत लवद्याियको अबश्यक लवषय 

च. ईपदफा (२) को खण्ड (ङ) मा जजनसजकै कज रा ईल्िेख भएता पलन एईटै लवषयमा पटक पटक सहमलत लदआने 

छैन।्  

(७) यस ऐनको ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा ईल्िेख गररएको भएतापलन गाईँपालिकामा लभत्र कायुरत लिक्षकको दहेायका 

ऄवस्थामा   
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        पठनपाठनमा बाधा नपने गरी गाईँ लिक्षा सलमलतिे गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र काज सरुवा गनु सक्नेछ । 

क. कज नै लिक्षक तथा कमचुारी  ईपर लिक्षण लसकाआमा बारम्बार िापरबाही गरेको, कक्षा लनयलमतता नभएको 

र अचरण सम्बन्धी गजनासो अएमा  र ऄनजगमनबाट सोको पजलष्ट भएमा । 

ख. लिक्षा िाखाबाट गरेको लनरीक्षण र ऄनजगमनका अधारमा कायु सम्पादनमा कमी कमजोरी भएको ठहर 

गाईँ लिक्षा सलमलतिे गरेमा । 

ग. प्रधानाध्यपकको लजम्मवेारीमा रहरे तोलकएका लजम्मवेारी  लनवाुह गनु नसकेका कारण लवद्याियको 

ऄवस्था बषनेी कमजोर भएको ठहर लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे गरेमा र सोिाइ पजलष्ट गने प्रमाण पलन 

ऄनजगमन र लनरीक्षणमा समते पाआएमा । 

घ. ईपदफा (१), (२) र (३) मा ईल्िेख भए बाहके ऄन्य लविेष कारणवि कज नै लिक्षकिाइ कज नै 

लवद्याियबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा कारण खजिाइ अवश्यकता र औलचत्यका अधारमा गाईँ लिक्षा 

सलमलतिे सरुवा गनु बाधा पने छैन । 

ङ. प्रधानाध्यापकिे लवद्याियमा सरुवा भआ अएका लिक्षकिाइ हालजरी गराआ लजम्मेवारी लदनज पनेछ । 

च. गाईँ लिक्षा सलमलतिे गरेको लनणयुको कायाुन्वयन गनजु सबैको कतुव्य हुनेछ । सरुवा गरेको लिक्षकिाइ २१ 

लदन लभत्र रमाना नलदने वा हालजर नगराईने प्रधानाध्यपकिाइ लवभागीय कावाुही गररनेछ । पटक पटक 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे ऄटेर गरेमा लवद्याियको हकमा ऄनजदान रोक्का गनु सलकनेछ । 

छ. गाईँपालिकाको लसफाररस वा स्वीकृलत लवना कज नै पलन लिक्षक सरुवा भआ अईन सक्ने छैन ।  

ज. गाईँपालिकािे तोकेको मापदण्डमा लिक्षक सरुवा गनु सहमलत नलदने लवद्याियिाइ गाईँपालिकाबाट 

प्रदान गररने सेवा सजलवधाबाट वलञ्चत गनु बाधा पने छैन ।   

झ. मालथ जजन सजकै कज रा ईल्िेख गरेको भएता पलन लिक्षा सलमलतिे प्रत्येक तीन वषमुा गाईँपालिका लभत्र 

लिक्षकिाइ जजनसजकै लवद्याियमा खटाईन सक्नेछ । 

(८)  गाईँपालिकािे सरुवा सम्बन्धी छज िै लनदलेिका बनाइ िागज गनु सक्नेछ । 

पररच्छेद– ११ 

छात्रर्ृलि तथा लनःिजल्क लिक्षा सम्बन्धी व्यर्स्था 

६६. छात्रवलृिको व्यवस्था गनजुपनेः(१) संस्थागत लवद्याियिे दहेाय बमोलजमका गररब , ऄपाङ्ग, मलहिा, दलित, 

जनजालत तथा लवपन्न एव ं सीमान्तकृत  लवद्याथीिाइ छात्रवलृि ईपिब्ध गराईनज पनेछ । यसरी छात्रवलृि 

ईपिब्ध गराईँदा कज ि लवद्याथी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रलतित ईपिब्ध गराईनज पनेछ । त्यसमा ५० प्रलतित 

बालिका ऄलनवायु रूपमा समाविे गनजुपनेछः 

(क) लवद्याथीको पररवारको कज नै पलन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र अय–अजनुको व्यवस्था नभइ जीवन 

लनवाुह गनु न्यनूतम अवश्यक पने अम्दानी नभइ ऄलनवायु लिक्षाको िालग अवश्यक पने पाठ्यपजस्तक तथा 

कपीकिम जस्ता स्टेिनरी ईपिब्ध गराईन नसक्ने ऄवस्थामा रहकेो,  

(ख)  भलूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोलजम जग्गावािाको हलैसयतिे राख्न पाईने ऄलधकतम हदबन्दीको तराइ तथा 

ईपत्यका, पहाडी र लहमािी क्षेत्रमा क्रमिः पाँच, दि र पन्द प्रलतित भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहकेो, वा  

(ग)   रालष्ट्रय योजना अयोगबाट पररभालषत भए बमोलजम लनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो भन्दा कम अम्दानी 

भएको, 

(घ) ऄपाङ्गता भएका बािबालिका । 

२) ईपदफा (१) बमोलजम छात्रवलृि ईपिव्ध गराईनज ऄलघ लवद्याियिे त्यस्तो छात्रवलृिको िालग लनवदेन लदन 

लवद्याियमा सचूना प्रकािन गनजु पनेछ सो को जानकारी लिक्षा िाखामा गराईनज पनेछ । 
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(३) ईपदफा (१) बमोलजम छात्रवलृि िलैक्षक सत्र सरूु भएको २ मलहना लभत्रमा ईपिब्ध गराइ सक्नजपनेछ ।  

(४) बजज ुगाईँपालिका लभत्र प्रदान गररने छात्रवलृि व्यवस्थापन सलमलत दहेायबमोलजमको रहनेछः 

१. ऐन र यस लनयमाविी बमोलजम प्रदान गररने छात्रवलृि लविेष व्यवस्था तथा ऄवसर प्राप्त गने बािबालिकाको 

पलहचान, छनौट तथा लवतरणको ईलचत व्यवस्थापन र सो को ऄनजगमन गनु यस गाईँपालिकामा दहेाय 

बमोलजमको एक छात्रवलृि व्यवस्थापन सलमलत रहनेछः 

क. गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष        ऄध्यक्ष 

ख. गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष       सदस्य 

ग. प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत       सदस्य 

घ. वडाध्यक्ष वा सदस्यहरु मध्येबाट कायुपालिकािे मनोनीत गरेका कम्तीमा  

एक जना मलहिा सलहत दजइ जना      सदस्य  

ङ. दलित वा ऄपाङगता वा मानवीय सेवाको के्षत्रमा काम गने संघ संस्था मध्येबाट 

 कायुपालिकािे मनोनीत गरेको एक जना      सदस्य  

च. लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख      सदस्य – सलचव 

२. ईपलनयम (१) खण्ड (घ)  र (ङ) बमोलजम मनोनीत सदस्यको पदावलध दजइ वषकुो हुनेछ । 

३. ईपलनयम (२) मा जजन सजकै कज रा िेलखएको भएता पलन मनोनीत सदस्यिे अफ्नो पदीय लजम्मवेारी पजरा नगरेमा 

लनजिाइ जजनसजकै बखत पदबाट हटाईन सलकनेछ 

तर यसरी पदबाट हटाईनज ऄलघ लनजिाइ सफाइको मनालसब मौका लदनज पनेछ । 

४.  छात्राबलृि व्यवस्थापन सलमलतको बैठक प्रत्येक वष ुकम्तीमा दजइ पटक बस्नेछ । 

५.  छात्रवलृि  व्यवस्थापन सलमलतिे अफ्नो काममा सहयोग पज-याईन अवश्यकता ऄनजसार कायुदि गठन गनु 

सक्नेछ र त्यस्तो कायुदिको काम,कतुव्य र ऄलधकार सो कायुदि गठन गदाुका बखत छात्रवलृि व्यवस्थापन 

सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ ।  

६.  छात्रवलृि व्यवस्थापन सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकारः 

१. लनयम (२९) बमोलजमको छात्रवलृि व्यवस्थापन सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछः 

क. छात्रवलृि, लबिेष व्यवस्था तथा ऄवसर प्राप्त गने लवद्याथीको पलहचान तथा छनौट गने।  

ख.  छात्रवलृि, लबिेष व्यवस्था तथा ऄवसरको न्यायोलचत लवतरण गने । 

ग. िलैक्षक गजणस्तर सम्वन्धमा ऄनजगमन गने वा गराईने । 

घ. छात्रवलृि,लबिषे व्यवस्था तथा ऄवसर िलक्षत वािबालिकािे प्राप्त गरे वा नगरेको ऄनजगमन गने वा 

गराईने । 

ङ. छात्रवलृि लवतरणका िालग थप मापदण्ड बनाइ कायाुन्वयन गने र गराईने । 

च. छात्रवलृि लबिेष व्यवस्था तथा ऄवसरको प्रभावकाररताको ऄध्ययन गने वा गराईने । 

छ. छात्रवलृि व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रकृया छात्रवलृि व्यवस्थापन सलमलत अफैिे लनधाुरण गरेबमोलजम हुनेछ । 

ज. सामजदालयक लवद्याियमा लिक्षण गने लिक्षकिे अफ्ना सन्तलतहरुिाइ सामजदालयक लवद्याियमा ऄध्ययन 

गराएमा  

सोको प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवलृि लसफाररस सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिकािे त्यस्ता लवद्याथीहरुिाइ 

ईलचत व्यवस्थापन गनु सक्नेछ ।  
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६७.  नामाविी सावुजलनक गनजुपनेः(१)दफा (६३) बमोलजम छात्रवलृत ईपिब्ध गराआएका लबद्याथीहरूको नाम, थर, 

कक्षा तथा लनजको बाबज अमाको नाम, थर वतन सलहतको लववरण लवद्याियिे लवद्याियको सचूना पाटीमा 

टाँस गरी र लवद्याियको वभेसाइट भएमा त्यसमा राखी सावुजलनक गनजु पनेछ र त्यस्तो लववरण लिक्षा िाखामा 

पठाईनज पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लववरण हनेु चाहने व्यलक्तिाइ लवद्याियिे त्यस्तो लववरण लनःिजल्क हनेु लदनज पनेछ ।  

६८. बािबालिकािाइ ऄलनवायु रूपमा लवद्याियमा पठाईनज पनेः(१)  सबै ऄलभभावकिे पाँच वष ु परूा 

भएका बािबालिकािाइ  अधारभतू लिक्षाका िालग ऄलनवायु रूपमा लवद्यािय पठाईनज पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम अफ्नो क्षेत्रलभत्रका बािबालिकािाइ लवद्यािय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा सम्बलन्धत 

लिक्षा सलमलत, लवद्यािय लनरीक्षक तथा सामजदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमचुारीिे ऄनजगमन तथा 

लनरीक्षण गनजु पनेछ । 

(३)  कज नै ऄलभभावकिे ईपदफा (१) बमोलजम बािबालिकािाइ लवद्याियमा पठाएको नदलेखएमा त्यस्तो 

ऄलभभावकिाइ सम्झाइ बजझाइ, लविेष सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बािबालिकािाइ लवद्याियमा पठाईन 

िगाईनज पनेछ । 

(४)  ईपदफा(३) बमोलजम सम्झाइ बजझाइ गदाु समते बािबालिकािाइ लवद्यािय  नपठाईने ऄलभभावकिाइ 

स्थानीय तहबाट ईपिब्ध गराईने सेवा सजलवधाबाट वलञ्चत गनु सलकनेछ । 

(५)  यस दफा बमोलजम लवद्याियमा भनाु भएका लवद्याथीिाइ लवद्याियिे लनःिजल्क ऄध्ययन गराईनज  पनेछ । 

(६)  लवद्यािय जाने ईमरे समहूका बािबालिकािाइ ऄलनवायु रूपमा लवद्यािय भनाु ऄलभयान तथा कायुक्रम 

तजजमुा गरी िागज गने दालयत्व लिक्षा सलमलतको हुनेछ । 

पररच्छेद–१२ 

                                 लबदा तथा काज सम्बन्धी व्यर्स्था 

६९. लिक्षक तथा कमचुारीिे पाईने लबदाः(१)  लिक्षक तथा कमचुारीिे दहेाय बमोलजमका लबदाहरू पाईनेछन ् 

(क)  भपैरी अईने लबदा वषभुररमा छ लदन,  

(ख)  पव ुलबदा वषभुररमा छ लदन,  

(ग)  लबरामी लबदा वषुभररमा बाह्र लदन,   

(घ)  प्रसतूी लबदा प्रसतूीको ऄलघ वा पलछ गरी ऄन्ठानब्बे लदन,  

(घ१) खण्ड (घ) बमोलजमको प्रसजलत लबदा ऄपजग हुने भएमा त्यस्तो मलहिािे लवज्ञ लचलकत्सकको लसफाररसमा बढीमा 

एक वषसुम्म बेतिबी लबदा पाईने ऄलधकार हुनेछ । 

(घ२) कज नै गभुवती मलहिािे मतृक लििजिाइ जन्म लदएमा वा जलन्मए पलछ लििजको मतृ्यज भएमा समते खण्ड (घ) 

बमोलजमको प्रसजलत लबदा पाईनेछ । 

(घ३) मलहिािाइ लविषेज्ञ लचलकत्सको राय बमोलजम प्रजनन ् स्वास्थ्य रुग्णता (मलबुलडलट) को कारणिे जलटि 

िल्यलक्रया गनजु पने भएमा त्यस्तो िल्यलक्रया हुनज ऄलघ वा पलछ कलम्तमा तीस लदन सम्मको तिब सलहतको 

ऄलतररक्त लबदा लदनज पनेछ। 

(ङ)  प्रसतूी स्याहार लबदा पन्द लदन,   

(च)  लकररया लबदा पन्द लदन,   

(छ)  ऄसाधारण लबदा एक पटकमा एक वषमुा नबढाइ नोकरीको जम्मा ऄवलधमा बढीमा तीन वषु,  

(ज)  ऄध्ययन लबदा लिक्षकको सेवाको सम्पणू ुऄवलधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वषु, 
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(झ)  बेतिबी लबदा बढीमा दजइ वष ु। 

(२)  भपैरी अईने लबदा र पव ुलबदा अधा लदन पलन लिन सलकनेछ । यस्तो लबदा सलञ्चत हुने छैन ।   

(३)  लिक्षक तथा कमचुारीिे लबरामी लबदा सलञ्चत गनु सक्नेछ । लिक्षक तथा कमचुारीिे प्रत्येक वष ुत्यस्तो लबदा 

लनरीक्षकबाट प्रमालणत गराइ राख्नज पनेछ । कज नै व्यहोरािे लिक्षक तथा कमचुारी सेवाबाट ऄवकाि भएमा 

लनजको सलञ्चत लबरामी लबदा बापत लनजको पदालधकार रहकेो पदमा खाआपाइ अएको तिब स्केिको दरिे 

हुन अईने रकम लनजिे एकमजष्ट पाईनेछ ।  

(४)  कज नै ठूिो वा कडा रोग िालग ईपचार गनु लबरामी लबदाबाट नपजग हुने भएमा स्वीकृत लचलकत्सकको प्रमाणपत्र 

पेस गरी लिक्षक तथा कमचुारीिे पलछ पाईने लवरामी लबदाबाट किा हुने गरी बाह्र लदनसम्म थप लबरामी लबदा 

पसे्की रूपमा त्यस्तो लबरामी भएको बखत लिन सक्नेछ । यसरी पेस्की लबदा लिएको लिक्षक वा कमचुारीको 

मतृ्यज हुन गएमा त्यस्तो पेश्की लिएको लबदा स्वतः लमनाहा हुनेछ ।  

(५)  सलञ्चत लबरामी लबदाको रकम लिन नपाईँद ै लिक्षक वा कमचुारीको मतृ्यज भएमा त्यस्तो सलञ्चत लवरामी 

लबदाको रकम लनजिे आच्छाएको वा नलजकको हकवािािे एकमजष्ट पाईनेछ ।  

(६)  कज नै पजरुष लिक्षक वा कमचुारीको पत्नी प्रसतूी हुने भएमा त्यस्तो लिक्षक वा कमचुारीिे प्रसतूीको ऄलघ वा 

पलछ गरी पन्द लदन प्रसतूी स्याहार लबदा पाईनेछ । प्रसतूी स्याहार लबदा बसेको लिक्षक वा कमचुारीिे परूा 

तिब पाईनेछ र यस्तो लबदा सेवा ऄवलधभरमा दजइ पटकमात्र लिन पाआनेछ ।  

(७)  कज नै लिक्षक वा कमचुारीिे कज ि धम ुऄनजसार अफँै लकररया बस्नज परेमा वा त्यस्तो लिक्षक वा कमचुारीको 

बाबज, अमा,  बाज,े बज्यै  छोरा छोरी वा लववालहत मलहिा लिक्षक वा कमचुारीको सासज ससजराको मतृ्यज 

भएमा वा पजरुष लिक्षकको हकमा लनजको पत्नीको तथा मलहिाको हकमा पलतको मतृ्यज भएमा लकररया लबदा 

पाईनेछ । मलहिा लिक्षक वा कमचुारीको पलतिे लकररया बस्नज परेमा त्यस्तो मलहिा लिक्षक वा कमचुारीिे पलन 

लकररया लबदा पाईनेछ । 

(८) यस लनयम बमोलजम लकररया लबदा लिने लिक्षक वा कमचुारीिे लवद्याियमा हालजर भएको पन्द लदन लभत्र मतृ 

व्यलक्तको मतृ्यज दताुको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यलक्तसँगको नाता दलेखने प्रमाण पेस गनजु पनेछ । 

(९)  लबरामी परेको ऄवस्थामा बाहके घटीमा पाँच वष ु स्थायी सेवा ऄवलध नपजगकेो लिक्षक वा कमचुारीिे 

ऄसाधारण लबदा पाईन सक्ने छैन ।  

(१०)  स्थायी सेवा पाँच वष ुपजगकेो लिक्षकिाइ लनजिे ऄध्यापन गने लवषयमा एकतह मालथको ईच्च ऄध्ययनका 

िालग ेऄध्ययन लबदा लदन सलकनेछ । 

(११) ईच्च ऄध्ययनका िालग लबदा स्वीकृत गदाु लिक्षा सलमलतिे एक अलथुक वषुमा अधारभतू तहको पलहिो र 

दोस्रो तहका िालग एक एक जना तथा माध्यलमक तहका िालग एक जनाको ऄध्ययन लबदा स्वीकृत गनु सक्नेछ 

।  

(१२)  ऄध्ययन लबदा लददँा दहेायको प्रलक्रया ऄविम्बन गररनेछः– 

(क)  ऄध्ययन लबदा स्वीकृलतका िालग गाईँपालिकािे, गाईँपालिकामा सावुजलनक रूपमा सचूना गरी आच्छज क 

लिक्षकको लनवदेन अह्वान गने,  

(ख)  लनवदेन लदने लिक्षकिे अफ्नो प्रलतबिता पत्र, ऄध्ययनपलछको अफ्नो लिक्षण लसकाआको योजना र 

व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररस पेस गनजु पनेछ । त्यसरी पसे भएका प्रस्तावका अधारमा मनोनयनका िालग 

नाम छनौट गरी सचूना प्रकािन गने,  
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(ग)  खण्ड (ख) बमोलजम मनोनयनका िालग छनौट भएका लिक्षकको नामाविी ईपर ईजजरी गने ऄवसर प्रदान गररने 

छ । ईजजरीकताुको ईजरूीका अधारमा ऄलन्तम नामाविी प्रकािन गरी ऄध्ययनका िालग ऄलन्तम नाम छनौट 

गन,े  

(घ) ऄलन्तम नाम छनौटमा परेका लिक्षकिाइ कवजलियत गराइ ऄध्ययनको ऄवलधका िालग ऄध्ययन लबदा स्वीकृत 

गररनेछ। यसरी ऄध्ययन लबदा स्वीकृत भएका लिक्षकिे प्रत्येक सेमषे्टर वा वालषकु परीक्षाको नलतजा सलहतको 

प्रलतवदेन लिक्षा िाखामा पेस गनजु पने,  

(ङ) ऄध्ययन लबदा पाएका लिक्षकिे अफूिे कबजलियत गरे ऄनजसारको प्रलतवदेन लिक्षा िाखामा बजझाईनज पनेछ । 

ऄध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगलत नगने लिक्षकको लबदा स्वीकृत भएको ऄवलध समाप्त नहुदँ ैरद्द गनु सलकनेछ । 

(च)  लबदा रद्द भएमा त्यस्ता लिक्षकबाट ऄध्ययन ऄवलधभर पाएको तिब ऄसजि गररने छ । 

(१३)     बेतिबी लबदा दहेायका ऄवस्थामा लदआनेछः – 

(क)  कज नै लिक्षक वा कमचुारीको पलत वा पत्नी लवदिे लस्थत नेपािी राजदतूावास वा लनयोगमा खलटइ गएको प्रमाण 

सलहत त्यस्तो लिक्षकिे बेतिबी लबदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नोकरी ऄवलधभर पाँच 

वषसुम्म,  

(ख)  कज नै लिक्षक मजटज, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगकाकारण िामो ईपचारमा बस्नजपने भए वा मजिजकलभत्र वा 

बालहर गइ ईपचार गराईनज पन ेभनी मलेडकि बोडुबाट लसफाररस भएमा कायुपालिकािे एक पटकमा एक वष ुर 

नोकरी ऄवलधभरमा बढीमा तीन वषसुम्म लदन सक्नेछ ।    

(१४)  बेतिबी लबदाको ऄवलध लनजको सेवा ऄवलधमा गणना गररने छैन ।  

(१५)  भपैरी अईने लबदा, पव ु लबदा, लबरामी लबदा, लकररया लबदा, प्रसतूी लबदा, प्रसलूत स्याहार लबदा बस्ने लिक्षक 

तथा कमचुारीिे परूा तिब पाईनेछ ।  

(१६)  ऄसाधारण र बेतिबी लबदामा बसेको लिक्षक वा कमचुारीिे तिब पाईने छैन ।  

(१७)  यस लनयम बमोलजमको ऄसाधारण लबदा, ऄध्ययन लबदा र बेतिबी लबदा बाहकेका ऄन्य लबदाहरू ऄस्थायी 

लिक्षक र राहत लिक्षकिे समेत पाईनेछन ्।    

७०. लबदा लदने ऄलधकारीः(१) ७ लदन सम्मको प्रधानाध्यापकको लबदा व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्षिे र लिक्षक 

वा कमचुारीको लबदा प्रधानाध्यापकिे स्वीकृत गनेछ । सो भन्दा बढी ऄवलधको लबदा व्यवस्थापन सलमलतको 

लसफाररसमा लिक्षा ऄलधकृतिे स्वीकृत गनेछ । 

तर, एक पटकमा तीन लदनमा नबढाइ पव ुवा भपैरी अईने लबदा प्रधानाध्यापक अफैिे लिन सक्नेछ । सो भन्दा बढी पवु 

वा भपैरी अईने लबदा लिनज परेमा प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्षिाइ जानकारी लदनज पनेछ ।  

(२)  ईपलनयम (१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन लिक्षक वा कमचुारीको ऄसाधारण लबदा, बेतिबी लबदा र 

ऄध्ययन लबदा व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा लिक्षा सलमलतको लनणयुानजसार लिक्षा ऄलधकृतिे स्वीकृत 

गनेछ ।     

७१. लबदा नलिएको लदन सेवा ऄवलधमा गणना नहुनेः लिक्षक वा कमचुारीिे लबदा नलिइ लवद्याियमा  

 ऄनजपलस्थत भएको लदन लनजको सेवा ऄवलधमा गणना हुने छैन ।  

७२. ऄस्थायी लिक्षक वा कमचुारीको लबदाको रकम सम्बन्धमाः ऄस्थायी लिक्षक वा कमचुारीिे वष ेवा लहईँद े

लबदा ईपभोग गनु नपाईँद ैऄवकाि पाएमा दि मलहनािाइ वालषकु काम गरेको ऄवलध मानी दामासाहीिे काम 

गरेको ऄवलधको लबदा रकम पाईनेछ ।  

७३. लबदा सहुलियत मात्र हुनेः लबदा ऄलधकारको कज रा नभएर सहुलियत मात्र हुनेछ ।  
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७४. काज तथा दलैनक भ्रमण भिाः (१) लवद्यािय वा ऄध्यापन सम्बन्धी कामको िालग लिक्षा िाखाको 

अदिेानजसार कज नै सभा, सम्मिेन वा सेलमनारमा खलटने लिक्षक वा कमचुारीिे सोही अदिेमा तोकेको 

ऄवलधसम्मको िालग काज पाईने छ।  

(२) लवद्याियको कामको िालग लिक्षक वा कमचुारीिे प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमलतको 

ऄध्यक्षको लिलखत ऄनजमलत लिइ बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सक्नेछ ।  

(३)  सरुवा भएको लिक्षक वा कमुचारीिाइ सरुवा भएको लवद्याियमा हालजर हुन जाँदा तोलकएको दरमा दलैनक तथा 

भ्रमण भिा बापतको रकम रमाना लदने लवद्याियिे लदनज पनेछ । ईक्त रकम गाईँपालिकाबाट सोधभनाु गररनेछ । 

तर अफ्नो स्वचे्छािे सरुवा भइ जाने लिक्षक वा कमचुारीिे यस ईपलनयम बमोलजम दलैनक तथा भ्रमण भिा 

बापतको रकम पाईने छैन ।  

७५. यस पररच्छेदको व्यवस्था िागज नहुनेः यस पररच्छेदमा ऄन्यत्र जजनसजकै कज रा िेलखएको भए तापलन संस्थागत 

लवद्याियको लिक्षक र अफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी सामजदालयक लवद्याियमा लनयजक्त लिक्षकको सम्बन्धमा यस 

पररच्छेदको व्यवस्था िागज हुने छैन । त्यस्ता लिक्षकिे लवद्याियद्वारा तोके बमोलजम लबदाको सजलवधा पाईने छन ्

। 

७६.  लिक्षक तथा लवद्यािय कमचुारी सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाःलिक्षक तथा लवद्यािय कमचुारी सजायसम्बन्धी 

व्यवस्था सङ्घीय कानजनिे व्यवस्था गरे बमोलजम हुनेछ 

पररच्छेद–१३ 

         लर्द्याियको लचह्न, नामाकरण तथा ऄन्य व्यर्स्था 

७७. लवद्याियको लचह्नः लवद्याियको लचह्न षट्कोणको हुनेछ । लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लनणयु गरी सो 

षट्कोणको बीचमा अफ्नो लवद्याियको छज िै लचन्ह राख्न सक्नेछ । 

७८. लवद्याियको नामाकरणः(१) समाज तथा राष्ट्रकै िालग ईल्िेखनीय योगदान गने वा ऐलतहालसक व्यलक्त, 

दवेी दवेता, तीथुस्थि वा प्राकृलतक सम्पदा अलदको नामबाट नेपािीपन झल्कने गरी लवद्याियको नामाकरण 

गनजुपनेछ, 

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनजभन्दा ऄगाबै यस लनयम लवपरीत नामाकरण भआसकेका लवद्याियको हकमा यो ऐन जारी 

भएपलछको दोश्रो िलैक्षक सत्रको सजरुदलेखनै िागज हुने गरी पजनःनामाकरण गरी  गाईँपालिकाबाट स्वीकृलत लिनज 

पने छ। 

२)  कज नै संस्थागत लवद्याियिे अफ्नो नाममा पलब्िक िब्द जोड्न चाहमेा कम्तीमा एक लतहाआ लवद्याथी पूण ु

छात्रवलृिमा ऄध्ययनरत रहकेो हुनजपनेछ ।.कज नै संस्थागत लवद्याियिे अफ्नो नाममा नेिनि िब्द जोड्न 

चाहमेा नेपािको कम्तीमा २५ लजल्िाका  लवद्याथी ऄध्ययनरत रहकेो हुनजपनेछ र  कज न ैसंस्थागत लवद्याियिे 

अफ्नो नाममा आन्टरनेिनि िब्द जोड्न चाहमेा कम्तीमा एक लतहाआ सङ्ख्यामा लवदेिी लवद्याथी हुनजपनेछ । 

लवद्याियको नामको ऄन्त्यमा   “लर्द्यािय” , “स्कूि” र्ा  “पाठिािा” िब्द जोलडएको हुनजपनेछ । 

तर यो ईपदफा िागज हुनज ऄगाबै यस लवपरीतका िब्दहरू जोलडइ नामाकरण भआसकेका लवद्याियको हकमा यो 

ऐन जारी भएपलछको दोश्रो िलैक्षक सत्रको सजरु दलेखनै िागज हुने गरी ईपयजुक्त व्यवस्था पािना गनु वा 

पजननाुमाकरण  गनजु पनेछ , 

(३)  प्रालवलधक लिक्षा सञ्चािन गनु ऄनजमलत पाएको सामजदालयक लवद्याियिे अफ्नो लवद्याियको नामको पछालड 

कोष्ठकमा प्रालवलधक लिक्षा सञ्चािन गनु ऄनजमलत प्राप्त लवद्यािय भनी थप गनु सक्नेछ । 
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(४)  नयाँ खोलिने लवद्याियको नामाकरण अफ्नो नामबाट गनु चाहने व्यलक्तिे दहेाय बमोलजमको रकममा नघट्ने 

गरी गाईँपालिकािे तोलकलदएको रकम बराबरको नगद , घर वा जग्गा लवद्याियको नामाकरण गने प्रयोजनको 

िालग भनी एकमजष्ट लवद्याियिाइ सहयोग गरेमा सो लवद्याियको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यलक्तको 

नामबाट सञ्चािन गनु सलकनेछः 

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

(ख)  अधारभतू लवद्याियका िालग पैतँीस िाख रूपैयाँ वा सो मलू्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(५)  पलहल्यै नामाकरण भआसकेको लवद्याियको नामसँग जोडेर लवद्याियको नामाकरण गनु चाहने व्यलक्तिे ईपदफा 

(४) बमोलजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा लवद्याियिाइ सहयोग गरी पलहिेको नाम पछालड अफूिे 

प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्नेछ । 

(६)  एईटै पररवार वा छज िाछज िै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलक्तिे ईपलनयम (३) वा (४) बमोलजमको रकम वा घर वा 

जग्गा लवद्याियिाइ प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यलक्तहरूको लनणयुबाट बढीमा दजइजनासम्मको नामबाट लवद्याियको 

नामाकरण गनु र ऄन्य व्यलक्तको नाम लवद्याियमा दलेखने गरी राख्न सलकनेछ ।  

(७)  ईपलनयम (४), (५) र (६) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन कज नै व्यलक्त, स्मारक वा ऐलतहालसक 

चीजवस्तजको नामबाट लवद्याियको नामाकरण भएको लवद्याियिाइ कसैिे जलतसजकै रकम वा घर वा जग्गा 

सहयोग गरे पलन त्यस्तो लवद्याियको नामाकरण पररवतुन गररने छैन । तर त्यस्तो लवद्याियिाइ कज नै व्यलक्तिे 

कक्षा कोठा थप गनु, पजस्तकािय भवन वा छात्रावास लनमाुण गनु रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा 

सो रकम प्रदान गने व्यलक्तको नामबाट नामाकरण गनु सलकनेछ ।  

(८)  यस लनयम बमोलजम लवद्याियको नामाकरण सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा गाईँ लिक्षा 

सलमलतको लसफाररसमा गाईँ सभािे गनेछ ।  

७९. रालष्ट्रय गान गाईनज पनेः लवद्यािय खजिेको प्रत्येक लदनको प्रारम्भ र लवलभन्न समारोहमा ऄलनवायु रुपमा रालष्ट्रय 

गान गाईनज पनेछ ।  

८०. झण्डोिोिन गनजु पनेः लवद्याियमा मनाआने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा रालष्ट्रय झण्डोिोिन गनजु पनेछ ।  

८१. लवद्याथीको पोसाकः लवद्याियिे लवद्याथीको िालग एकै लकलसमको, कम खलचुिो, साधारण, रालष्ट्रयता 

झल्काईने र हावापानी सजहाईँदो पोिाक तोक्न सक्नेछ । लवद्याियिे पोिाक खररद गने स्थान वा पसि तोक्न 

पाईने छ 

पररच्छेद–१४ 

                                                   लर्द्याियको सम्पलि संरक्षण सम्बन्धी व्यर्स्था 

८२. लवद्याियको सम्पलिको सजरक्षाः(१)  लवद्याियको नाममा रहकेो सम्पलिको सजरक्षा गने प्रमजख दालयत्व 

व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(२)  सामजदालयक लवद्याियको नाममा रहकेो ईपदफा (१) बमोलजमको सम्पलिको लववरण लिक्षा िाखामा पठाईनज 

पनेछ र सोको िगत सङ्किन तथा ऄद्यावलधक गने लजम्मवेारी लिक्षा िाखाको रहनेछ । 

(३)  सामजदालयक लवद्याियको नाममा रहकेो सम्पलिको ऄध्यालवधक लववरण लिक्षा िाखािे वालषुक रूपमा 

सावजुलनक गनेछ। 

(४) सामजदालयक लवद्याियको नाममा रहकेो सम्पलिको व्यवस्थापन र संरक्षण गनुका िालग सम्बलन्धतगाईँ लिक्षा 

सलमलतिे नै लवद्याियको सम्पलिको व्यवस्थापन र संरक्षण सलमलतका रूपमा काम गनेछ ।  
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(५)  ईपदफा (४) बमोलजमको सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायुलवलध सो सलमलत अफैिे लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ 

।  

८३. लवद्यािय सम्पलि संरक्षण सम्बन्धमाः(१) लवद्याियको सम्पलि व्यवस्थापन र संरक्षण सलमलतको काम, कतुव्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) लवद्याियको नाममा प्राप्त भइ दताु हुन बाँकी रहकेो जग्गा दताु गने व्यवस्था लमिाईने 

(ख)  लवद्याियको नाममा रहकेो सम्पलििाइ ऄलधकतम फाआदा हुने काममा प्रयोग गनु व्यवस्थापन सलमलतिाइ 

लनदिेन लदने,  

(ग) लवद्याियको नाममा रहकेो जग्गाको अम्दानी ऄसजि ईपर गने व्यवस्था लमिाईने,  

(घ) लवद्याियको सम्पलि कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराईने व्यवस्था गने,  

(ङ) लवद्याियको लवकास गने काममा बाहके लवद्याियको नाममा दताु भएका जग्गा वा ऄन्य सम्पलि बेचलवखन वा 

स्वालमत्व हस्तान्तरण गनु नलदने,   

(च) लवद्याियको जग्गा संरक्षण गनु व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रधानाध्यापकिाइ सहयोग गने ।  

८४. लवद्याियको नामको जग्गा लबक्री गनु वा लधतो राख्न नहुनेः(१) लवद्याियको नामको जग्गा लबक्री वा लधतो 

राख्न पाआने छैन।  

(२)  ईपदफा (१)जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन लवद्याियको नाममा रहकेो जग्गा लबक्री वा लधतो राख्ने सम्बन्धी 

व्यवस्था सङ्घीय तथा प्रादलेिक कानजनमा व्यवस्था भए ऄनजसार हुनेछ ।   

८५.   लवद्याियको नामको जग्गा सिापिा गनु नहुनेः(१)लवद्याियको नाममा रहकेो जग्गा सिापिा गनु पाआनेछैन ।  

(२)  ईपदफा(१) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएता पलन लवद्याियको नाममा रहकेो जग्गा सिापिा गने सम्बन्धी 

व्यवस्था संङ्घीय  तथा प्रादलेिक कानजनमा व्यवस्था भए ऄनजसार हुनेछ ।    

८६. लवद्याियको नाममा सम्पलि राख्नज पनेः(१)सामजदालयक लवद्यािय र िलैक्षक गजठीको रूपमा सञ्चालित 

लवद्याियिे लवद्याियको ऄचि सम्पलि लवद्याियको नाममा रलजष्ट्रेिन पाररत गनजु पनेछ । 

(२)  कम्पनीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियको ऄचि सम्पलि कम्पनीको स्वालमत्वमा राख्नज 

पनेछ ।  

८७. लनजी िलैक्षक गजठी ऄन्तगुत गररएको िगानी हस्तान्तरण गने सम्बन्धी व्यवस्थाः लनजी िलैक्षक गजठी वा त्यस्ता 

गजठीका सञ्चािकिे अफ्नो िगानीको परैू वा अलंिक लहस्सा लवद्यािय सञ्चािनमा वाधा नपने गरी अफ्नो 

ईिरालधकारीको रूपमा लनयजक्त गरेको गजलठयारिाइ प्रचलित कानजन बमोलजम हस्तान्तरण गनु सक्नेछ ।   

पररच्छेद १५ 

                              लर्द्याियिाइ लदआने ऄनजदान तथा ऄन्य व्यर्स्था 

८८. लवद्याियिाइ ऄनजदान लदनेः(१) सामजदालयक लवद्याियिाइ नेपाि सरकार वा प्रदिे सरकार वा 

गाईँपालिकाबाट लवद्याियका िालग प्राप्त रकम गाईँ कायुपालिकािे वालषकु कायुक्रममा स्वीकृत गराइ 

लवद्याियको सलञ्चत कोषमा पठाईने व्यवस्था लमिाईने छ। 

(२)  लवद्याियको अन्तररक अय समतेिाइ ऄध्ययन गरी लवद्याियिाइ दहेायका अधारमा ऄनजदान बाँडफाँट 

गररने छ । 

(क)  लवद्याियको लवद्याथी सङ्ख्या, 

(ख)  लवद्याियको लिक्षक सङ्ख्या, 

(ग)  लवद्याियको परीक्षाको पररणाम,  
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(घ)  लवद्याियको अलथुक ऄवस्था ।  

(ङ)  लवद्याियिे परूा गनजु पने न्यनूतम पवूाुधारहरू 

(३)  लवद्याियको पवूाुधार लवकास गने प्रयोजनका िालग गाईँ कायुपालिकािे सतु तोकी सावजुलनक िलैक्षक गजठी 

ऄन्तगतु सञ्चालित लवद्याियिाइ समेत ऄनजदान लदन सक्नेछ । 

८९. सम्बलन्धतकाममा खचु गनजु पनेः लवद्याियिाइ प्राप्त रकम जजन कामको िालग खचु गनु लनकासा भएको हो सोही 

काममा मात्र खचु गनजु पनेछ । खचु हुन नसकेको रकमको बारेमा लिक्षा िाखािाइ जानकारी गराईनज पनेछ । 

९०. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनजु पनेः(१) लवद्याियिे लवद्याियको भवन, फलनुचर र ऄन्य कायुकोिालग 

स्थानीय स्रोतबाट समते रकमको व्यवस्था गनजु पनेछ । 

(२)  ईपदफा(१) बमोलजम स्थानीय स्रोतबाट भवन लनमाुणका िालग रकम नपजग्ने भएमा गाईँकायुपालिकािे 

जनसहयोगिाइ प्रोत्साहन गने गरी सामजदालयक लवद्याियिाइ अवश्यक रकम ऄनजदान लदन सक्नेछ ।  

(३)  संस्थागत लवद्याियिे ईपदफा (१) बमोलजमको कायुको िालग लवद्याथीबाट सहयोगको नाममा िजल्क ईठाईन 

पाईने छैन । 

                                                                                    पररच्छेद–१६ 

लर्द्याियको बजेट, अय व्ययको िेखा तथा ऄन्य व्यर्स्था 

९१. लवद्यािय सञ्चािन सलञ्चत कोषको सञ्चािनः(१)  प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको सम्पणू ु अम्दानीहरू, 

जम्मा गने गरी एक लवद्यािय सञ्चािन कोष रहनेछ । 

(२)  लवद्याियिे सञ्चािन कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन सलमलतको लनणुय बमोलजम खचु गनजु पनेछ ।  

(३)  लवद्यािय सञ्चािन कोषको सञ्चािन व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष वा सोही सलमलतिे तोकेको 

व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयजक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(४)  ईपदफा(३) मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन माध्यलमक लवद्यािय सञ्चािनकोषको सञ्चािन 

प्रधानाध्यापक र िेखासम्बन्धी काम गने लिक्षक वा कमचुारीको संयजक्त दस्तखतबाट  गररनेछ ।  

(५) लवद्यािय सञ्चािनकोषको लहसाब–लकताब िेखा राख्ने, बेरुजज फस्यौट गने काम प्रधानाध्यापक र िेखा 

सम्बन्धी काम गने कमचुारीको हुनेछ ।  

(६)  लवद्याियको कायु सञ्चािनको िालग लवद्यािय सञ्चािनकोषको रकम लिक्षा िाखािे तोलकलदएको 

नलजकैको कज नै बैंकमा खाता खोिी जम्मा गनजु पनेछ ।  

(७) लवद्याियको सम्पणू ुखचु लवद्यािय सञ्चािन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

९२. बजटे तयार गनेः (१) ऐनको ९१ मा जेसजकै िेलखए पलन प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक वषकुो चैत्र मसान्त लभत्र 

अगामी वषकुो बजटे तयार गरी व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत गराइ त्यसको एक प्रलत लिक्षा िाखामा 

समयमा पठाईनज पनेछ ।  

९३. लवद्याियको अय व्ययको िेखाः(१) लवद्याियको अय व्ययको िेखा ऄनजसचूी—१५ बमोलजमको 

ढाँचामा राख्नजपनेछ ।  

(२)  लवद्याियको अय व्ययको िेखा, लबि, भरपाइ िगायत अवश्यक कागजात राख्ने काम लवद्याियको िेखा 

सम्बन्धी काम गने लिक्षक वा कमचुारीको हुनेछ ।  

(३)  ईपदफा (२) बमोलजमका कागजात प्रमालणत गराइ राख्ने, राख्न िगाईने लजम्मवेारी प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  
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(४)  ईपदफा (१) बमोलजमको अय व्ययको िेखा राख्दा लवद्याियको काम कारबाहीको वास्तलवक लस्थलत थाहा 

हुने गरी मािसामानहरूको खररद लबक्री र लवद्याियको नगदी, लजन्सी, जायजथेा दालयत्व अलदको लवस्ततृ 

लववरण स्पष्ट रूपिे खोिेको हुनज पनेछ ।  

(५)  लवद्याियको नगदी, लजन्सी, जायजथेामा कज न ैलकलसमको लहनालमना, हानी–नोक्सानी वा िापरबाही हुन नपाईने 

गरी सजरलक्षत राख्ने र सोको िगत राख्ने तथा राख्न िगाईने दालयत्व प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।  

(६)  प्रधानाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गनु लजम्मवेारी तोलकएको लिक्षक वा कमचुारीिे लवद्याियको अय 

व्ययको प्रलतवदेन लिक्षा िाखािे तोकेको ऄवलधलभत्र मालसक वा तै्रमालसक रूपमा सो िाखामा पठाईनज पनेछ ।  

९४. िेखा परीक्षण गराईनेः   

(१)  व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष र प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक वष ुगाईँ लिक्षा िाखाबाट लनयजक्त दताुवािा िेखा 

परीक्षकबाट ऄलनवायु रुपमािेखा परीक्षण गराईनज पनेछ ।  

(२)  िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रधानाध्यापकिे लवद्याियको अय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे 

मागकेो बखत जाँच्न लदनजपनेछ र लनजिे कैलफयत तिब गरेको कज राको यथाथ ुजवाफ समते सरोकारवािािाइ 

लदनज पनेछ ।  

(३)  लवद्याियको अय व्ययको िेखा लिक्षा िाखाबाट खटाआएको कमचुारीिे जजनसजकै बखत जाँचबजझ गनु सक्नेछ 

। यसरी जाँचबजझ गदाु खटी अएको कमचुारीिे माग गरेको लववरण दखेाईनज प्रधानाध्यापक, िेखाको 

लजम्मवेारी प्राप्त लिक्षक वा कमचुारीको कतुव्य हुनेछ ।  

(४)  यस ऐन बमोलजम िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गने लसिलसिामा ऄन्य कज राका ऄलतररक्त 

लवद्याियको अम्दानी र खचुका बारेमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरूसँग छिफि गरी 

अफ्नो प्रलतवदेन तयार गनजु पनेछ ।  

(५)  यस ऐन बमोलजम लवद्याियसँग स्वाथु रहकेो व्यलक्तिे वा लवद्यािय व्यवस्थापनका ऄध्यक्ष, सदस्य तथा 

प्रधानाध्यापकको नलजकको नातेदारिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गनु पाईने छैन ।  

९५.  प्रलतवदेन पेस गनजु पनेः िेखापरीक्षकिे लवद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपलछ दहेायका कज राहरू खजिाइ सो 

सम्बन्धी प्रलतवदेन तयार गरी व्यवस्थापन सलमलत र लिक्षा िाखामा एक–एक प्रलत पठाईनज पनेछः–  

(क)  सोलधएका र कैलफयत तिब भएका कज राको जवाफ यथािीघ्र भए नभएको,  

(ख)  पेस भएको अय व्ययको लहसाब रीतपवूकु भए नभएको,  

(ग)  अय व्ययको स्रेस्ता कानजनबमोलजम राख ेनराखकेो,  

(घ)  लवद्याियको अय व्ययको िेखा यथाथु रूपमा दलेखने गरी वासिात दजरुस्त भए नभएको,  

(ङ)  कज नै लिक्षक वा कमचुारीिे कानजन लवपरीत कामकाज वा बेलहसाब गरे नगरेको,  

(च)  लवद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद भए नभएको,  

(छ)  लवद्याियिाइ जजन कामका िालग लनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचु िेख ेनिेखकेो, 

(ज)  लवद्याियको सम्पलि दजरूपयोग गरे नगरेको 

(झ)  िेखा परीक्षकिे मनालसव र अवश्यक सम्झकेो ऄन्य कज रा । 

९६. लवद्याियको कामको सामालजक परीक्षण गनेः सामजदालयक लवद्याियको काम कायुबाही प्रचलित ऐन कायुलवलध 

तथा यस कायुलवलध बमोलजम भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वष ु मलू्याङ्कन गनु दहेाय बमोलजमको एक 

सामालजक परीक्षण सलमलत रहनेछ ।  
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क)  लिक्षक ऄलभभावक सङ्घको ऄध्यक्ष               -

संयोजक 

ख) लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीको ऄलभभावकमध्येबाट एक (१) जना ऄलभभावक मलहिा समते पने गरी 

लिक्षक ऄलभभावक सङ्घिे तोकेको दजइ (२) जना       

        -सदस्य  

ग) लवद्यािय रहकेो सम्बलन्धत वडाध्यक्ष वा लनजिे मनोनयन गरेको वडा सदस्य एक (१)जना  -सदस्य 

घ) लिक्षक ऄलभभावक सङ्घिे तोकेको बजलिजीवी एक (१) जना       -

सदस्य 

ङ) लवद्याियको ईच्चतम कक्षामा ऄध्ययनरत प्रथम छात्र वा छात्रा एक(१) जना   -सदस्य  

च) प्रधानाध्यापकिे तोकेको लिक्षक एक (१) जना                   -सदस्य सलचव 

९७. बरबजझारथ गनेः(१) लवद्याियको नगदी, लजन्सी मािसामानको िगत, स्रेस्ता राख्ने लजम्मा लिएको लिक्षक वा 

कमचुारी सरुवा वा ऄन्य कारणबाट लवद्यािय छोडी जाने भएमा अफ्नो लजम्मा रहकेो नगदी, लजन्सी 

मािसामानको बरबजझारथ सामान्यतया २१ लदनलभत्र लवद्याियमा गनजु पनेछ । 

(२)  ईपदफा(१) बमोलजम बरबजझारथ नगने लिक्षक तथा कमचुारीिाइ बरबजझारथ नगरेसम्म सरुवा भएको 

लवद्याियमा जान रमानापत्र लदआने छैन । साथ ैलनजिे कज नै रकम वा मािसमान लहनालमना गरेको रहछे भने सो 

बापतको रकम लनजिे पाईने जजनसजकै रकमबाट ऄसजि ईपर वा सोधभनाु गररनेछ । 

९८. लिक्षक तथा कमचुारीको तिब, भिाः लिक्षक तथा कमचुारीको तिब, भिा र ऄन्य सजलवधा सङ्घीय कानजन 

ऄनजसार हुनेछ । 

९९. लिक्षक तथा कमचुारीका लनवलृिभरण, ईपदान, ईपचार खचुः लिक्षक तथा कमचुारीको लनवलृिभरण, ईपदान, 

ईपचार खचु र ऄन्य व्यवस्था सङ्घीय कानजन ऄनजसार हुनेछ। 

१००. लिक्षक तथा कमचुारीका ऄवकास सम्बन्धी व्यवस्थाः लिक्षक तथा कमचुारीको ऄवकास सम्बन्धी व्यवस्था 

सङ्घीय कानजन ऄनजसार हुनेछ । 

१०१. लिक्षक तथा कमचुारीका सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः लिक्षक तथा कमचुारीको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

सङ्घीय कानजनिे तोकेको मापदण्ड ऄनजसार हुनेछ । 

१०२. लवद्याियको वगीकरणःलवद्याियको वगीकरण सङ्घीय कानजनिे तोकेको मापदण्ड ऄनजसार  हुनेछ । तर 

सङ्घीय कानजन नबनेसम्म लिक्षा तथा मानव स्रोत लवकास केन्रिे तोकेको मापदण्ड ऄनजसार हुनेछ ।  

१०३.  लवद्यािय िजल्क सम्बन्धी व्यवस्थाःलवद्यािय िजल्क सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानजनिे बनाएको मापदण्ड 

ऄनजसार हुनेछ तर सङ्घीय कानजन नबनेसम्म लिक्षा लवभागिे तोकेको मापदण्ड ऄनजसार वगीकरणमा परेका 

लवद्याियिे प्रस्ताव गरेको िजल्क प्रस्ताव ऄनजसार गाईँ लिक्षा सलमलतिे संस्थागत लवद्याियको िजल्क तोक्ने 

काम गनेछ  । 

पररच्छेद– १७ 

गाईँ लिक्षा कोषको सञ्चािन सम्बन्धी व्यर्स्था  

१०४ गाईँ लिक्षा कोषको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थाः(१)  गाईँमा लिक्षा सम्बन्धी काम सजचारु गनु एक गाईँ लिक्षा 

कोष रहनेछ।  

(२)  गाईँ लिक्षा कोषको सञ्चािन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत, लिक्षा ऄलधकृत र गाईँ पालिकाको िेखा ऄलधकृत 

वा िेखापािको संयजक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।  
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(३) सङ्घीय सरकार एव ंप्रदिे सरकारबाट स्थानीय सलञ्चत कोषमा प्राप्त हुने रकम िगायतसङ्घीय सरकार, प्रदिे 

सरकार, स्थानीय सरकार एव ं ऄन्य सव ैप्रकारका स्रोतबाट प्राप्त हुन े लिक्षा सम्बन्धी  रकम स्थानीय सलञ्चत 

कोषमा जम्मा हुनेछ ।  

(४)    लिक्षा िाखािाइ लवद्याियीय लिक्षा सम्बन्धी िलैक्षक लक्रयाकिाप सञ्चािन गनु अवश्यक रकम गाईँ लिक्षा 

सलमलतको  

लसफाररसमा गाईँ कायुपालिकाको लनणयुानजसार गाईँ पालिकािे गाईँ लिक्षा कोषमा ईपिब्ध गराईनज पनेछ ।  

 

(४)  गाईँ लिक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको िेखा ऄद्यावलधक राख्ने र िेखा परीक्षण गराईने काम प्रमजख 

प्रिासकीय ऄलधकृत ,  लिक्षा ऄलधकृत र गाईँपालिकाको िेखा ऄलधकृत वा िेखापािको हुनेछ ।  

(५)  यस कोषमा सलञ्चत भएको रकम गाईँ लिक्षा सलमलतको लनणयुानजसार लवद्याियीय लिक्षा सम्बन्धी िलैक्षक 

लक्रयाकिापमा मात्र खचु गनु सलकनेछ । 

(६)  गाईँ लिक्षा कोषको िेखा प्रचलित कानजन बमोलजमको ढाँचामा राख्नज पनेछ ।  

पररच्छेद– १८ 

लर्लर्ध 

१०५.  लिक्षक तथा लिक्षा क्षेत्रसम्बि जनिलक्तको तालिमः १) तालिम तथा प्रलिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घ र 

प्रदिेिे व्यवस्था गरे ऄनजरूप हुनेछ । 

तर यस लनयमिे गाईँ पालिकाका लिक्षकिाइ दफा ११७ बमोलजम स्वीकृत वालषकु कायुक्रम बमोलजम तालिम 

लदन बाधा पने छैन । 

१०६. ऄलतररक्त लक्रयाकिाप सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) लवद्याियहरूिे लिक्षा सलमलतिे लनधाुरण गरेको मापदण्ड 

बमोलजम प्रत्येक िजक्रबार ऄलनवायु रुपमा लक्रयाकिाप  सञ्चािन गनजुपनेछ । 

२)  गाईँ कायुपालिकािे वालषकु कायुक्रममा समावेि गरी ऄन्तर लवद्यािय प्रलतस्पधाुत्मक  ऄलतररक्त लक्रयाकिाप 

सञ्चािन गनजु पनेछ । 

३)  ऄन्तर लवद्यािय प्रलतस्पधाुत्मक  ऄलतररक्त लक्रयाकिाप सञ्चािन सम्बन्धी थप व्यवस्था गाईँ लिक्षा सलमलतिे 

लनधाुरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

४)  लवद्याियिे ईपलनयम (१ र २) बमोलजम ऄलतररक्त लक्रयाकिाप सञ्चािन गदाु दहेाय बमोलजमका 

प्रलतयोलगतामा लवद्याथीहरूिाइ भाग लिन िगाईनज पनेछ – 

(क)  लचत्रकिा, मलूतुकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता,  

(ख)  वाद्यवादन तथा सङ्गीत प्रलतयोलगता, 

(ग)  नतृ्य प्रलतयोलगता, 

(घ)  नाटक प्रलतयोलगता, 

(ङ)  वकृ्तत्वकिा प्रलतयोलगता, 

(च)  हालजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 

(छ)  लहज्ज ेप्रलतयोलगता, 

(ज)  खिेकज द प्रलतयोलगता, 

(झ)  सालहलत्यक गलतलवलध, कथा, कलवता र लनवन्ध प्रलतयोलगता, 

(ञ)  फूिबारी र कृलष सम्बन्धी प्रलतयोलगता,  
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(ट)  सजृनात्मक तथा ऄन्वषेणात्मक र लवज्ञानका प्रयोगात्मक प्रलतयोलगता 

(ट)  ऄन्य प्रलतयोलगता, 

(५)  लवद्याियिे प्रत्येक िजक्रबारको दलैनक पठनपाठनको कायु समाप्त भएपलछ लवद्याथीिाइ ऄलतररक्त 

लक्रयाकिापको कायुक्रममा सहभागी गराईनज पनेछ । 

१०७.  लवद्यािय लिक्षा सेवाको गठन, तह, श्रेणी लवभाजन र दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस सम्बन्धमा सङ्घ 

तथा प्रदिेको कानजन वा लनयमसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी कायुपालिकािे कायुलवलध बनाइ गाईँ सभाबाट 

स्वीकृत गराए बमोलजम हुनेछ । 

१०८. लजम्मवेार रहनेः (१) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, ऄलभभावक एव ंलवद्याथीप्रलत लजम्मेवार हुनेछ, यसकािालग 

ईनिे ऄलभभावक एवम ्लवद्याथीको लवचार सवके्षण गनेछन ्। 

२)  प्रचलित मापदण्डको पािना एव ंगजणस्तरीय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकि े

लिक्षा सलमलतसँग कायुसम्पादन करार गनजुपनेछ । 

३) लिक्षक एवं कमचुारी  प्रधानाध्यापकप्रलत लजम्मवेार हुनेछन ् । लनजहरूिे गजणस्तरीय लिक्षाका िालग 

गाईँकायुपालिका, गाईँ लिक्षा सलमलत र लिक्षा ऄलधकृतिे प्रचलित कानजन बमोलजम लदएका लनदिेन पािना 

गनजु पनेछ ।  ऄपेलक्षत िलैक्षक ईपिलव्धका िालग लिक्षकहरूिे प्रधानाध्यापकसँग कायुसम्पादन करार गनजुपनेछ 

। 

४).  लिक्षािाइ मौलिक हकको रूपमा स्थालपत गनु गाईँ कायुपालिकािे प्रत्येक लवद्याियका िालग लनलित 

भौगोलिक क्षेत्रिाइ सेवा क्षेत्रको रूपमा तोलकलदन सक्नेछ । त्यस्तो भौगोलिक के्षत्र लभत्रका टजहुरा, ऄिपत्र 

परेका र बेसाहारा तथा ऄलतलवपन्नतामा परी लवद्यािय जान नसकेका वा लवद्यािय छोडेका बािबालिकािाइ 

छात्रवलृि वा लविेष व्यवस्था गरी वा लनजका ऄलभभावक वा संरक्षकिाइ सहयोग गरी बािबालिकािाइ  

लवद्याियमा ल्याईनज गाईँपालिका, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको लजम्मवेारी हुनेछ । 

५)    लवद्याथीिाइ ऄपेलक्षत िैलक्षक ईपिलव्ध हालसि हुने गरी लसकाईने र लटकाईने  प्रमजख दालयत्व लिक्षकहरूको हुनेछ 

भने यसको    

      लजम्मवेारी प्रधानाध्यापकिे पलन लिनज पनेछ । 

 

६) कज नै ऄलभभावक वा संरक्षकिे लवद्यािय जाने ईमरेका बािबालिकािाइ लवद्यािय पठाईन ऄटेर गरेमा 

लनजिाइ गाईँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सजलवधाहरूबाट बलञ्चत गनु सलकनेछ । 

१०९. संरक्षकको भलूमकाः वडाऄध्यक्षको अफ्नो वडालभत्रका लवद्याियको गजणस्तरीय लिक्षाका िालग प्रमजख 

संरक्षकको रूपमा कायु गनजु गराईनजपनेछ । 

११०. स्थानीय तहका लनवाुलचत पदालधकारीहरूिे पािना गनजुपने अचार संलहताः(१)स्थानीय तहका 

लनवाुलचतपदालधकारीहरूिे दहेायबमोलजमको अचारसंलहता पािना गनजुपनेछः 

क) संस्थागत लवद्यािय वा लनजी ऄन्य कज नै प्रकारका िलैक्षक सङ्घ संस्था सञ्चािनमा संिग्नता हुन नहुने तर 

प्रालज्ञक लक्रयाकिापमा भाग लिन बन्दजे नरहने, 

ख)  धम,ु सम्प्रदाय, जनजालत, लिङ्ग, भाषा, वगु, के्षत्र वा सम्प्रदायको अधारमा घणृा वा िेष ईत्पन्न हुने कज नै 

लक्रयाकिापमा भाग लिन बन्देज नरहने, 

ग) राजनीलतक पाटी वा ऄन्य कज नै दिगत समहूको स्वाथुमा लबद्याथी र िलैक्षक  संरचनाको प्रयोगिाइ लनषलेधत 

गनजुपने , 
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घ)  लवद्याियको समग्र िलैक्षक गजणस्तरको ऄलभवलृिमा ध्यान लदनजपने । 

ङ)  जनप्रलतलनलध समाजकै रोि मोडेि हुने हुदँा सावुजलनक ठाईँहरू तथा लवद्यािय वा िलैक्षक संस्थामा ईपलस्थत 

रहदँा नकरात्मक सन्दिे प्रवाह हुने कज नैलक्रयाकिाप नगनु सजग रहनज पने । 

१११.  लिक्षक तथा कमचुारीिे पािन गनजु पने अचार संलहताः(१) लिक्षक तथा कमचुारीिे दहेाय बमोलजमको 

अचार संलहता पािन गनजु पनेछः  

(क) अफूिाइ खटाएको ठाईँमा गइ तोलकएको काम गनजु पने,   

(ख)  लनधाुररत समयमा लनयलमत रूपिे लवद्याियमा अए गएको समय जनाइ हालजर हुनज पने र सामन्यतः पलहिे 

लबदाको ऄनजमलत नलिइ लवद्याियमा ऄनजपलस्थत हुनज नहुने,  

(ग)  अफ्नो सेवा सम्बन्धी कज रामा मतिव साध्य गने मनसायिे कसैमालथ पलन कज नै राजनैलतक वा ऄवाञ्छनीय 

प्रभाव पानु वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनु नहुने,  

(घ) नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कज नै लवदेिी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खिि पनु 

सक्ने गरी अफ्नो वास्तलवक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कज नै िेख प्रकालित गनु वा प्रेसिाइ कज नै खबर 

लदन वा रेलडयो वा टेलिलभजन अलद जस्ता सचूना माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनु वा कज नै सावजुलनक भाषण 

लदन वा वक्तव्य प्रकालित गनु नहुने,  

(ङ)  लवद्याथीिाइ ऄपेलक्षत िलैक्षक ईपिलव्ध हालसि हुने गरी लसकाईने र लटकाईने कायुिाइ मिू कतुव्य ठान्ने   

(च)  लवद्याथीिाइ योग्य नागरीक बनाईने ईद्दशे्य लिइ ऄध्ययन र ऄध्यापनिाइ अफ्नो मजख्य िक्ष्य सम्झनज पने,  

(छ)  व्यलक्तगत रूपमा कज नैपलन राजनैलतक लवचारधाराको वकाित बहस गरेको अभाष लवद्याियमा हुन नलदने, 

(ज)  अज्ञाकाररता, ऄनजिासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानजभलूत, धैयु र सच्चररत्रतािाइ प्रोत्साहन लदनज पने,  

(झ)  कज नैभाषा, सम्प्रदाय तथा धम ुलवरोधी भावना लिक्षक तथा लवद्याथी वगमुा फैिाईननहुने,  

(ञ) सामजदालयक लवद्याियका लिक्षकिे व्यवस्थापन सलमलत र सम्बलन्धत लिक्षा ऄलधकृतको स्वीकृलत नलिइ अफू 

वहाि रहकेो लवद्यािय बालहर काम गनु नहुने,  

(ट)  लवद्यािय वा िलैक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा रालष्ट्रय भावना जागतृ गरी दिेमा भावनात्मक एकता ल्याईन काम 

गनजु पने,  

(ठ)  नेपाि राष्ट्रको सावभुौमसिा र ऄखण्डतामा अचँ अईने गरी दिेको िालन्त, सजरक्षा, वदैलेिक सम्बन्ध र 

सावजुलनक मयाुदा तथा ऄदाितको ऄवहिेना हुने वा कज नैपलन कायाुिय वा ऄलधकृतको कानजनद्वारा लनधाुररत 

कतुव्य परूा गनुमा बाधा लवरोध हुने गरी प्रदिनु, हड्ताि, थजनछेक तथा घरेाई गनु नहुने । 

(ड) लवद्याथीिाइ िारीररक वा मानलसक यातना लदन नहुने, बाि मतै्री तथा भयरलहत लिक्षण लसकाआमा समलपुत हुने। 

(२)  ईपलनयम (१) बमोलजमको अचार संलहताको पािन भए नभएको ऄलभिेख लिक्षकहरूको हकमा 

प्रधानाध्यापकिे र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन सलमलतिे राख्नज पनेछ र अचार संलहता पािन 

नभएको भए त्यसको लववरण सम्बलन्धत स्थानीय लिक्षा िाखामा पठाईनज पनेछ। 

११२. लवभागीय कारवाही र सजायः (१) यस ऐन प्रचलित ऐन लनयममा ईल्िेलखत काम कतुव्य र ऄलधकार बमोलजम 

कायु नगने वा यस ऐन बमोलजमको अचार संलहता पािना नगने प्रधानाध्यापक लिक्षक र कमचुारीिाइ 

लवभागीय कारबाही र दहेाय बमोलजमको सजाय हुनेछ । 

(क) दफा १११बमोलजमको अचार संलहतामा ईल्िेलखत कज नै पलन लवषय एक पटक ईल्िङ्घन गरेमा प्रधानाध्यापकि े

नलसहत  

    लदनेछ ।  
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(ख) ३ पटक सम्म ईल्िंघन गरेमा व्यवस्थापन सलमलतिे ५ ग्रेड सम्म रोक्का गनु वा २ वष ु सम्म बढजवारोक्का गनु 

सक्नेछ । 

(ग) पटक पटक ईल्िंघन गरेको प्रमालणत भएकमा त्यस्ता लिक्षकिाइ सेवाबाट समते हटाईन सलकनेछ । 

(२) प्रधानाध्यापकको हकमा लवभागीय कावाुही गनजु परेमा ईपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) को हकमा लवद्यािय 

व्यवस्थापन  

    सलमलतिे र खण्ड(ग) बमोलजमको कावाुही गाईँ लिक्षा सलमलतिे गनु सक्नेछ । 

  

(३)  ईपदफा १ र २ बमोलजम कावाुही गनजु पने लिक्षकिाइ कावाुही गाईँमा गाईँ लिक्षा ऄलधकृत वागाईँ लिक्षा 

सलमलतिे    सम्बलन्धत प्रधानाध्यापक वा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ अदेि लदनसक्नेछ ।त्यस्तो अदिे 

पािना नभएमा लिक्षा सलमलतिे प्रधानाध्यापक वा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ यस ऐन वा प्रचलित ऐन 

लनयम बमोलजम कावाुही गनु सक्नेछ। 

 (४)  ईप–दफा १ र २ मा जसेजकै कज रा िेलखएको भएपलन प्रधानाध्यापक र लिक्षकिाइ लवभागीय कारबाही र सजाय 

गदाु लनजिाइ सफाइ पेस गने मौका लदनज पनेछ  ।  

(५)  यस ऐनमा ईल्िेख हुन नसकेका कसजरमा हुने लवभागीय कायुबाही तथा सजाय प्रचलित ऐन लनयम ऄनजसार 

हुनेछ ।  

११३.   लवद्याथीिे पािन गनजुपने अचार संलहताः लवद्याथीहरूिे दहेाय बमोलजमको अचार संलहता पािन गनजु पनेछः–  

(क)  लिक्षकको अज्ञापािन र अदर गनजु पने,  

(ख)  लवद्याियमा वा बालहर जहाँसजकै ऄनजिासनमा रहनज पने,  

(ग)  रालष्ट्रयता, भाषा र संस्कृलतको ईत्थानको लनलमि सँधै प्रयत्निीि रहनज पने,  

(घ)  लवद्याियिे अयोजना गरेको कायुक्रममा सलक्रय रूपमा भाग लिनज पने,  

(ङ)  सबैसँग लिष्ट व्यवहार गनजु पने,  

(च) व्यवस्थापन सलमलतिे लनधाुरण गरेका ऄन्य अचार संलहता पािना गनजु पने , 

(छ)     लसकाआ तथा लवद्याियिे तोकेका कामका िालग जवाफदहेी हुने ।  

(ज) लसकाआ सजधार योजना  लनमाुण गरी अफ्ना लसकाआ कमजोरी हटाईन सधै ँप्रयत्निीि रहने ।  

११४. पजरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक िलैक्षक सत्रमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे मापदण्ड स्वीकृत गरी ईत्कृष्ट 

कायु गने लवद्यािय,प्रधानाध्यापक र लिक्षकिाइ  दहेाय ऄनजसार पजरस्कार वा वलृि लवकास सम्बन्धमा लनणयु 

गनु सक्नेछ ।  

 (क) ग्रेड थप गने 

 (ख) प्रमाण पत्र लदने  

 (ग) नगद र प्रमाण–पत्र लदने  

(२) ईपदफा १ बमोलजमको पजरस्कार पाईने प्रधानाध्यापकको लनयजलक्त र लिक्षकको बढजवा सम्बन्धमा तोलकएको ऄंक 

थप  

     हुनेछ । 

(३) ऄलनवायु ऄवकास हुने लिक्षकिाइ राज्य प्रलत पजर् याएको योगदानको कदर स्वरुप जनही रु १०,००० ऄक्षरेपी रु 

दि  

    हजार नगद पजस्कार गने कतुव्य बजज ुगाईँपालिकाको हुनेछ । 
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(४) कायुरत लिक्षकहरुको हकमा दण्ड, सजाय र पजरस्कार सम्बन्धी थप व्यवस्था गनु छज िै लनदलेिका जारी गनु  

    गाईँपालिकािाइ बाधा पने छैन ्। 

११५. ऄनजगमन, लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन सलमलतः (१) गाईँपालिका लभत्र सञ्चालित लवद्याियहरुको ऄनजगमन,  

लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गनु दहेायबमोलजमको सलमलत रहनेछ । 

 क. गाईँपालिका ऄध्यक्ष       संयोजक 

 ख.गाईँपालिका ईपाध्यक्ष       सदस्य 

 ग. प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत      सदस्य 

 घ. सम्बलन्धत क्षेत्रको लवद्याियको वडाध्यक्ष     सदस्य 

 ङ. नेततृ्व माध्यलमक लवद्याियको प्रधानाध्यापक     सदस्य 

 च. बजलद्वजीलव, समाजसेवी वा प्रलसलद्व कमाएका व्यलक्त मध्ये गाईँ लिक्षा सलमलतिे मनोनीत गरेको  कलम्तमा एक 

मलहिा  

   सलहत दजइ जना – सदस्य 

 छ.संस्थागत लवद्याियका प्रधानाध्यापक मध्ये गाईँ लिक्षा सलमलतिे मनोनीत गरेको प्र.ऄ. एक जना – सदस्य 

 ज. लिक्षा ऄलधकृत वा लिक्षा िाखा प्रमजख      सदस्य 

 झ.लिक्षा िाखाको पाचौ ँतहको  प्रालवलधक सहायक     सदस्य-सलचव 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलतमा लछमकेी स्थानीय तह वा मालथल्िो तहका लवषय लवज्ञ तथा 

लवलभन्न लनकायका पदालधकारीहरुिाइ अमलन्त्रत ऄनजगमनकताुको रुपमा बोिाआ सहभागी गनु सलकनेछ । 

११६. ऄनजगमन, लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकारः गाईँपालिका लभत्र सञ्चालित 

लवद्याियहरुको  

      ऄनजगमन, लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गनु गलठत सलमलतको काम,कतुव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम रहनेछः 

क. गाईँ लिक्षा योजना र नीलत लनमाुण गनु गाईँ लिक्षा सलमलत र गाईँ कायुपालिका समक्ष लसफाररस गने । 

ख. लवद्याियहरुको समानजपालतक लवकासका िालग सजझाव लदने एक कायुदिको भलूमका लनवाुह गने । 

ग. लिक्षकको वलृि, लवकास, पजरस्कार र दण्ड तथा सजायका िालग लिक्षा सलमलतिाइ लसफाररस गने । 

घ. लवद्याियहरुको भौलतक गजणस्तर र िलैक्षक गजणस्तर कायम राख्न प्रत्येक लवद्याियका लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

ङ. प्रत्येक मलहना कलम्तमा एक पटक लनरीक्षण योजना बनाइ लवद्याियको ऄनजगमन गने । 

च. लवद्याियहरुको चि ऄचि सम्पलिको समय समयमा ऄनजगमन, लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गरी लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलतिाइ सजझाव र लनदिेन लदने र सोको ऄवस्था कायुपालिका समक्ष प्रलतवेदन पेस गने ।  

छ. ऄन्य प्रचलित लनयम र कानजनिे लदएका थप कायु गने गराईने । 

११६. दरबन्दी लमिानः 

तोलकएको मापदण्डका अधारमा लवद्याथी संख्या र लवषय लमिान हुने भन्दा बढी दरबन्दी भएको 

लवद्याियहरुबाट कम दरबन्दी भएको लवद्याियहरुमा दरबन्दी सानु वा लिक्षक सलहतको दरबन्दी लमिान गनु 

लिक्षा ऄलधकृतको लसफाररसमा गाईँ लिक्षा सलमलतिे सक्नेछ ।  

११७. लिक्षक तालिमः  

१. गाईँपालिकािे एक िलैक्षक सत्रलभत्र सम्बलन्धत तह र लवषयका लिक्षकिाइ ऄलनवायु कम्तीमा ७ लदनको 

लवषयगत पेसागत लवकास तालिम, पजनताुजगी तालिम जस्ता तालिमहरु बजटेम ैव्यवस्था गरीलदनज पनेछ । 
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२. लवलभन्न चरणका पेसागत तालिमका िालग मालथल्िा तहबाट लिक्षक माग भआ अएमा ईक्त तालिममा पठाईने 

मजख्य दालयत्व सम्बलन्धत लवद्याियको हुनेछ र गाईँपालिकािे ईक्त लिक्षकिाइ तालिममा पठाईन लसफाररस 

गनजु पनेछ ।  

११८. प्रसलूत सिा लिक्षकको व्यवस्थाः  

१. बजज ु गाईँपालिका लभत्र सञ्चालित सामजदालयक लवद्याियका स्थायी,करार तथा राहत दरबन्दीमा कायुरत 

मलहिा लिक्षक प्रसजलत हुदँा बढीमा ९८ लदनका िालग रालखने ९८ लदने करार लिक्षक व्यवस्थापन गनु दहेायको 

प्रसलूत सिा लिक्षक छनौट सलमलत रहनेछः 

 क. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष     - संयोजक 

 ख. प्रधानाध्यापकिे तोकेको एक जना लवज्ञ    -सदस्य 

 ग. प्रधानाध्यापक       -सदस्य सलचव 

२. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत नभएमा लिक्षा िाखाको प्रलतलनलधिे संयोजक भआ कायु गनु सक्नेछ । लिक्षा 

िाखाको  

   प्रलतलनलधिाइ अमलन्त्रत सदस्यको रुपमा बोिाईन बाधा पनेछैन । 

३.  परीक्षाको अवदेन सम्बलन्धत लवषय र तहको ऄध्यापन ऄनजमलत पत्र प्राप्त ईम्मदेवारका िालग पाँच 

लदने सचूनाबाट अह्वान गररनेछ ।परीक्षाको प्रकृलत १५ पणूाुङ्कको मौलखक हुनेछ । लवषयको प्रस्तजलत 

बापत ऄङ्क-५, न्यनूतम िलैक्षक योग्यता बापत ऄङ्क ३ मालथल्िो िलैक्षक योग्यता बापत ऄङ्क-

२, ऐन कानजन सम्बलन्ध ज्ञानका िालग ऄङ्क-३ र लिक्षण लसकाआ सम्बलन्ध ज्ञान बापत ऄङ्क-२ गरी 

मौलखक परीक्षाको ऄङ्क १५ लवभाजन गररनेछ । 

 ३. प्रसजलत सिा लिक्षकको लनयजलक्त तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध थप मापदण्ड बनाइ गाईँपालिकािे िागज गनु 

सक्नेछ । 

 

११९. लनयमाविी, लनदलेिका तथा कायुलवलध बनाईन सक्नेः यस ऐनको कायाुन्वयनकािालग कायुपालिकािे 

लनयमाविी,लनदलेिका तथा कायुलवलधबनाइ िागज गनु सक्नेछ ।  

१२०.  खारेजी र वचाईः यो ऐन जारी हुनपवू ुगाईँ कायुपालिकाबाट जारी कायुलवलध, गाईँ लिक्षा सलमलत वा बजज ुलिक्षा  

िाखा सजनसरीबाट भए गररएका कायुहरु यसै ऐन ऄनजसार भए गररएको मालननेछ । यस ऐनमाईल्िेख भएका 

कज नैपलन दफा वा ईप दफा सङ्घीय,प्रादलेिक वा ऄन्य कज नै प्रचलित कानजनसँग बालझन गएमा बालझएको 

हदसम्म ऄमान्य हुनेछन । यस ऐनमा ईल्िेख नभएका कज नैपलनकज राहरु प्रचलित कानजनबमोलजम हुनेछन 

 

 

 

 

ऄनजसूची–१ 

             (लनयम ३ सँग सम्बलन्धत) 

लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलतको िालग लदआने लनवदेन 

श्री  लिक्षा ऄलधकृत ज्य,ू 

लिक्षा, यजवा तथा खेिकज द िाखा 
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बजज ुगाईँपालिका ,सजनसरी । 

                                                 

 

                               लवषयः लवद्यािय खोल्ने ऄनजमलत सम्बन्धमा । 

महोदय, 

 िलैक्षक सत्र ..................... दलेख ...................... तहको लवद्यािय खोल्न चाहकेोिे ऄनजमलतको िालग 

दहेायका लववरणहरू खजिाइ यो लनवदेन गरेको छज  । 

(क) प्रस्तालवत लवद्याियकोः 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः ................... गाईँपालिका. ............... वडा नं. .............. गाईँ / टोि 

  फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 

 ३. लकलसमः 

(१) सामजदालयक      (२) संस्थागत       (ऄ) लनजी 

िलैक्षक गजठी  (अ) सावजुलनक  िलैक्षक गजठी 

 ४. ऄनजमलत लिन चाहकेो तह र सञ्चािन गने कक्षाः 

 ५. भलवष्ट्यमा सञ्चािन गनु चाहकेो तह र कक्षाः 

(ख) प्रस्तालवत लवद्याियको िालग परूा गररएको भौलतक पवूाुधारः 

 १. भवनकोः 

  (१) सङ्ख्याः  (२) कच्ची वा पक्की वा ऄधु पक्की     (३) अफ्नै वा बहािमा वा 

सावजुलनक   

२. कोठाको लववरणः कोठाको सङ्ख्या िम्वाआ चौडाआ ईचाआ झ्याि ढोकाको ऄवस्था  प्रकाि 

बिीको ऄवस्था प्रयोजन कैलफयत 

 ३. फलनुचरको सङ्ख्याः 

  (१) डेस्क  (२) बेन्च (३) टेबि  (४) दराज   (५) मचे  (६) ऄन्य  

 ४. खिेकज द मदैानको ऄवस्था र जग्गाः (रोपनी वा लवगाहामा) 

 ५. िौचाियको सङ्ख्याः    (१) छात्रिे प्रयोग गने     (२) छात्रािे प्रयोग गने  

 ६. खानेपानीको ऄवस्थाः 

 ७. पजस्तकाियको ऄवस्था तथा पजस्तकको सङ्ख्याः  

 ८. प्रयोगिािाः        सामग्रीः  

 ९.  सवारी साधनको लववरणः 

 १०. िलैक्षक सामग्रीको लववरणः 

(ग) लवद्याथी सङ्ख्याः (प्रस्तालवत) कक्षाः    सङ्ख्याः   

घ) लिक्षक सङ्ख्याः (प्रस्तालवत) 

(ङ) अलथुक लववरणः (प्रस्तालवत) 

 १. ऄचि सम्पलिः   २. चि सम्पलिः  ३. वालषकु अम्दानीः ४. 

अम्दानीको स्रोतः 
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मालथ िेलखएका लववरणहरू ठीक साँचो छ र झजिा ठहरे काननू बमोलजम सहुिँा बजझाईँिा । 

 लनवदेकको– 

 सहीः 

 नामः 

 ठेगानाः 

 लमलतः 

संिग्न गनजु पने कागजातहरूः 

(१) गजठी ऄन्तगतु लवद्यािय सञ्चािन गने भए िलैक्षक गजठीको लवधानको प्रलतलिलप । 

(२) जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तीमा पाँच वषसुम्मको िालग घर वा जग्गाधनीिे बहािमा लदने सम्बन्धमा 

भएको कबजलियतनामा सम्बन्धी पत्र । 

(३) प्रस्तालवत लवद्याियको क्षेत्रको िलैक्षक नक्सा । 

(४) सम्बलन्धत वडासलमलतको लसफाररस । 

 

ऄनजसूची–२ 

(लनयम ४ सँग सम्बलन्धत) 

लवद्यािय खोल्नको िालग चालहने पवूाुधारहरू 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ लफट ईचाआको र घाम तथा पानीबाट बचाई हुने लकलसमको हुनज पने, 

(ख) कक्षागत के्षत्रफि अधारभतू लवद्याियको हकमा प्रलत लवद्याथी १.०० वग ुमीटर तथा माध्यलमक लवद्याियको 

हकमा १.२० वग ुलमटर भन्दा कम हुन नहुने,  

(ग) ऄध्यापन गराआने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुनज पन,े  

(घ) कक्षा कोठामा लवद्याथी सङ्ख्याको अधारमा फलनुचरको व्यवस्था हुनज पन,े  

(ङ) यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको प्रवन्ध गनजुपन,े  

(च) प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र बाहके ऄन्य लवद्याियमा छात्र छात्राको िालग ऄिग ऄिग िौचाियको व्यवस्था 

हुनजपने र प्रत्येक थप ५० जना लवद्याथीको िालग एक कम्पाटुमेन्ट थप हुनजपन,े  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लिक्षक लनदलेिका सलहतको १ लवद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रलतका दरिे पजस्तक 

ईपिब्ध भएको पजस्तकािय हुनज पने,  

(ज)  लिक्षण लक्रयाकिापको िालग अवश्यकीय िलैक्षक सामग्रीहरू जस्तै (सेतोपाटी, कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, 

गलणतीय सामग्री अलद हुनज पने,  

(झ) सम्पणू ुलवद्याथीहरू एकैसाथ ईलभन सक्ने मदैान हुनज पने,  

(ञ) प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्रमा घर बालहरका लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनु पजग्ने र ऄन्य लवद्याियका िालग 

भलिबि खेल्न लमल्नेसम्मको खिे मदैानको व्यवस्था र खिे सामग्रीको व्यवस्था हुनज पने,  

(ट) पाठ्यक्रम ऄनजसारको लवज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हुनज पने,  

(ठ) सामजदालयक लवद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया दहेाय बमोलजम र संस्थागत लवद्याियमा सामान्यतया 

प्रलतकक्षा कम्तीमा बाइस जनादलेख बढीमा चौवालिस जनासम्म र औसतमा तेिीस जना लवद्याथी हुनज पनेछ ।  

(ड) सामजदालयक लवद्याियमा कम्तीमा दहेाय बमोलजमको लिक्षकको व्यवस्था हुनज पनेः–    

माध्यलमक तहको ०–१० कक्षाका िालग     – १४ जना  
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माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िालग     – १६ जना  

अधारभतू तहको ०–८ कक्षाका िालग      – ९ जना  

अधारभतू तहको ०–५ कक्षाको िालग    – ४ जना  

प्रारलम्भक बािलबकास केन्रको िालग     – २ जना  

तर संस्थागत लवद्याियमा कक्षा लिक्षक ऄनजपात न्यनूतम १:१:४ हुनज पनेछ ।  

(ढ) लवद्याियको स्थायी अय स्रोत हुनज पन,े  

(ण) लवद्याियमा प्राथलमक ईपचार सामग्रीको व्यवस्था हुनज पने,  

(त) अवासीय लवद्याियको िालग अवास भवन हुनज पने,  

(थ) लवद्याियको हाता पखाुि वा बारिे घरेरएको हुनज पने,  

(द) भाडाको भवनमा लवद्याियको सञ्चािन गने भए कम्तीमा पाँच वष ुघर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनज 

पने । 

(ध) लवद्यािय बािमतै्री ऄपाङ्गता मतै्री तथा वातावरण मतै्री हुनजपने । 

 

 

 

 

ऄनजसचूी–३ 

(लनयम ४ को ईपलनयम (२) र (३) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्यािय सञ्चािन गनु लदआने ऄनजमलत 

श्री..............................  

................................।   

लवद्यािय खोल्ने सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लनवदेन ईपर कारबाही हुदँा लिक्षा ऐन, ..... को लनयम ४ 

बमोलजमको पवूाुधार परूा गरेको दलेखएकोिे िलैक्षक सत्र ................... दलेख  अधारभतू/माध्यलमक तहको 

.............कक्षासम्मको लवद्यािय सञ्चािन गनु यो ऄनजमलत लदआएको छ । 

कायाुियको छाप           

ऄनजमलत प्रदान गने ऄलधकारीको,–  

सहीः        

नामः 

पदः 

लमलतः 
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               ऄनजसचूी –४ 

(लनयम ७ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्याियको स्वीकृलतको िालग लदआने लनवदेन 

श्री..............................  

................................ । 

लवषयः लवद्याियको स्वीकृलत सम्बन्धमा । 

 

स्थानीय लिक्षा सलमलतको लमलत .................. को लनणयुानजसार ऄनजमलत पाइ खोलिएको यस लवद्याियको स्वीकृलत 

पाईन लनम्न लववरणहरू खजिाइ यो लनवदेन गरेको छज  ।   

(क) लवद्याियकोः 

१. नामः .......... 

२. ठेगानाः .......... गाईँपालिका .......... वडा नं. .....  गाईँ/टोि ........... फोन नं. ........ .... फ्याक्स नं. ...........  

३. ऄनजमलत प्राप्त गरेको तह र लमलतः 

   अधारभतू तह   लमलतः...............  

   माध्यलमक तह    लमलत ...........  

(ख) लवद्याियको भौलतक ऄवस्थाः 

  १. भवनकोः 

   (१) सङ्ख्याः         (२) कच्ची,पक्की,ऄधुपक्की  

   (३) अफ्नै बहािमा / सावजुलनक  

  २. कोठाको लववरणः 

३. फलनुचरको सङ्ख्याः 

(१)डेक्स    (२) बेन्च    (३) टेबजि     (४) दराज     (५) मचे   (६) ऄन्य  

४. खिेकज द मदैानको ऄवस्था र जग्गा (रोपनी वा लबगाहामा)  

५. िौचाियको सङ्ख्याः मलहिा/पजरुष  

६. खानेपानीको ऄवस्थाः 

७. पजस्तकाियको ऄवस्थाः 

८. प्रयोगिािाको ऄवस्थाः 

९.सवारी साधनको लववरणः 

१०. िलैक्षक सामग्रीको लववरणः 

(ग) लवद्याथी सङ्ख्याः (कक्षागत रूपमा)  

(घ) लिक्षकको सङ्ख्याः 

(ङ) अलथुक लस्थलतः 
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१. ऄचि सम्पलि  

२. चि सम्पलि 

३. वालषकु अम्दानी  

४. अम्दानीको स्रोत  

मालथ िेलखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झजठ्ठा ठहरे काननू बमोलजम सहुिँा बजझाईँिा ।      

लनवदेकको–  

 लवद्याियको छाप  सहीः नामः 

ठेगाना 

ऄनजसचूी–५ 

(लनयम ७ को ईपलनयम (३) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्याियको स्वीकृलत सम्बन्धमा 

श्री.......................लवद्यािय,  

................................।   

 त्यस लवद्याियबाट लमलत.................................मा लवद्यािय स्वीकृत गने सम्बन्धमा लदएको लनवदेन ईपर कारबाही 

हुदँा लिक्षा कायुलवलध, ......... को लनयम ६ बमोलजमका सतुहरू पािन गरेको देलखएकोिे कक्षा.........दलेख 

कक्षा.........सम्म लिक्षा प्रदान गनु स्वीकृलत प्रदान गररएको छ । 

कायाुियको छाप      

स्वीकृलत प्रदान गने ऄलधकारीको,–  

      सहीः 

नामः 

      पदः 

      लमलतः 

 

ऄनजसचूी–६ 

(लनयम ९ को ईपलनयम (२) सँग सम्बलन्धत) 

मजनाफा नलिने गरी लवद्यािय सञ्चािन गनु परूा गनजु पने पवूाुधार 

१.    प्रलत कक्षा न्यनूतम ११ जना लवद्याथी हुनज पने 

२. लवद्याथीिाइ अवश्यक पने कक्षा कोठा, फलनुचर, लपईने पानी, खिे मदैान तथा पजस्तकाियको पयाुप्त व्यवस्था 

भएको हुनज पन,े 

३. अवश्यक लिक्षकको व्यवस्था भएको हुनज पने, 

४. पाठ्यक्रम लवकास केन्रिे लनधाुरण गरे बमोलजमका लसकाआ ईपिलब्धहरू परूा हुने गरी लवद्यािय लिक्षण लसकाआ 

कायुक्रमको तजजमुा गररएको हुनज पने, 

५. मन्त्राियिे तोके बमोलजम ऄन्य पवूाुधार परूा भएको हुनज पने ।  

ऄनजसचूी–७ 

(लनयम १० को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत) 

कम्पनी ऄन्तगतु सञ्चालित लवद्याियिाइ िलैक्षक गजठी ऄन्र्तगत सञ्चािन गनु लदआने लनवेदन 

श्री प्रमजख ज्य ू
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बजज ुगाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

प्रदिे नं. १   नेपाि । 

लवषयः  िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु लवद्यािय सञ्चािन गनु पाईँ । 

महोदय,  

मिेै र हामीिे लनम्न लवद्यािय कम्पनी ऄन्तगतु सञ्चािन गरेकोमा सो लवद्यािय िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु सञ्चािन गनु 

चाहकेोिे दहेायका लववरणहरू खजिाइ यो लनवदेन गरेको छज ÷छौ । 

१.लवद्याियकोः 

 (क) नामः 

 (ख) ठेगाना..................  गाईँपालिका वडा नं ...................... 

२.  लवद्यािय सञ्चािन भएको लमलतः 

३.  लनजी वा सावजुलनक कज न िलैक्षक गजठी ऄन्तगुत लवद्यािय सञ्चािन गनु चाहकेो हो ? सो व्यहोराः 

४.  ऄन्य अवश्यक कज राहरूः 

मालथ िेलखएका लववरणहरू ठीक साँचो छ झजिा ठहरे कानजन बमोलजम सहुिँा बजझाँईिा । 

लनवदेककोः 

सहीः    नामः 

ठेगानाः    लमलतः 

लनवदेन साथ संिग्न गनजु पने कागजातहरूः 

(१) िलैक्षक गजठीको रूपमा लवद्यािय सञ्चािन गनु अपलि नभएको कम्पनी रलजष्टारको कायाुियको पत्र । 

(२) कम्पनीका सञ्चािक तथा व्यवस्थापन सलमलतको लनणयु । 

(३) कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा कायुलवलधको प्रलतलिलप । 

(४) प्रस्तालवत िलैक्षक गजठीको लवधान । 

(५) लनवदेकको नागररकताको प्रलतलिलप । 

 

ऄनजसचूी–८ 

(लनयम १० को ईपलनयम (४) र लनयम १२ को ईपलनयम (४) सँग सम्बलन्धत) 

कम्पनी ऄन्र्तगत लवद्याियिाइ सञ्चालित िैलक्षक गजठी ऄन्र्तगत सञ्चािन गनु लदआने स्वीकृलत 

श्री .....................लवद्यािय 

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

लवषयः िलैक्षक गजठी ऄन्तगतु लवद्यािय सञ्चािन गने स्वीकृलत लदआएको सम्बन्धमा । 

त्यस लवद्याियिे लमलत...................... मा िलैक्षक गजठी ( सावजुलनक÷लनजी ) ऄन्तगतु सञ्चािन गने स्वीकृलतको 

िालग  लदएको लनवदेन ईपर कारवाही हुदँा यस कायाुियको लमलत ................... को लनणयुानजसार त्यस लवद्याियिाइ 

िलैक्षक गजठी ( सावुजलनक÷लनजी ) को रूपमा सञ्चािन गनु स्वीकृलत प्रदान गररएको छ ।  

कायाुियको छापः     स्वीकृलत प्रदान गने ऄलधकारीको,–  

सहीः 

नामः 

पद 
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कायाुियः 

लमलतः 

 

ऄनजसचूी– ९ 

(लनयम ४४ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत) 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािनका िालग लदआने लनवदेन 

श्री बजज ुगाईँ कायुपालिका वडा नं........ को कायाुिय 

लवषयः प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु ऄनजमलतका िालग लसफाररस पाउँ । 

 िलैक्षक सत्र.................दलेख प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु ऄनजमलत पाईन ऄलभभावक तथा 

समजदाय र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लमलत....................को लनणयुानजसार दहेायका लववरण र कागजात संिग्न 

गरी यो लनवदेन पेस गरेको छज /छौं।  

(क) प्रस्तालवत प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्रको,– 

 (१) नामः 

 (२) ठेगानाः गाईँपालिका .................... वडा नं. स .........................    

 गाईँ वा टोि.....................   फोन नं..........  

 (३) सेवा पज-याआने बािबालिकाको सङ्ख्याः 

(ख) सञ्चािनका िालग लजम्मेवारी लिने वा अबिता लदने लवद्याियको,– 

  (१) नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) फोन नंःः 

(ग) प्रस्तालवत प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्रको भौलतक पवूाुधारहरूः 

 (१) भवनः (ऄ) कोठा    (अ)  कच्ची वा पक्की  

    (आ) के िे बनेको   (इ) भाडा÷अफ्नै÷सावजुलनक  

 (२) फलनुचरको लववरणः (ऄ) मचेः  (अ) टेवजिः  (आ) वञे्च/डेस्कः  

 (३) खिेकज द मदैान र त्यसको के्षत्रफिः(ऄ) अफ्नै   (अ) भाडामा वा सावुजलनक  

   (आ) ऄन्य  

 (४) िौचाियको ऄवस्थाः  (ऄ) सङ्ख्या   (अ) कच्ची÷पक्की  

     (आ) पानीको व्यवस्था भए नभएको  

 (५) खानेपानीको ऄवस्थाः (ऄ) बोकेर ल्याईने  (अ) धाराबाट प्राप्त   

     (आ) पयाुप्त÷ऄपयाुप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सङ्ख्या ःः (ऄ)     (अ)     (आ)   

 (७) अलथुक लववरणः(ऄ) ऄचि सम्पलि  (अ) चि सम्पलि   (आ) ऄन्य  

 (८) अम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी लमिाआन्छः 

 (९) ऄन्य कज नै लववरण भए ईल्िेख गनेः 

मालथ िेलखएको लववरण ठीक छ ,झजिा ठहरे काननू बमोलजम सहुिँा र बजझाईँिा ।  

          लनवदेकको,– 

संस्थाको छाप  

          सहीः   
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नामः–                            

ठेगानाः                                  

          लमलतः– 

संिग्न कागजातः(१) भवन खेि मदैान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र लववरण ।  

(२) संस्थाबाट सञ्चािन गने भएमा संस्था दताुको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लनयमानजसारको नवीकरण  र 

िेखापरीक्षण प्रलतवदेन । 

 (३)  अपसी सहयोग समहूबाट लनवेदन गररएको भए त्यस्तो समहूको बैठकको लनणयु ।  

 (४)  कज नै लवद्याियसँग अवि गरी सञ्चािन गनु खोलजएको भए सो लवद्याियको लसफाररस  

ऄनजसचूी–१० 

(लनयम ४४ को ईपलनयम (२) सँग सम्बलन्धत) 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु लदआने ऄनजमलतका िालग लसफाररस 

श्री................. गाईँ कायुपालिकाको ..........वडा कायाुिय 

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

श्रीमान ्ऄध्यक्ष ज्य,ू 

............नं. वडा कायाुिय...................।   

लवषयः प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु ऄनजमलतकािालग लसफाररस गररएको । 

 ..............................लवद्यािय/संस्थािे प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गने सम्बन्धमा यस 

.............. वडा सलमलतको कायाुियमा लदनज भएको लनवदेन ईपर कारबाही हुदँा ............गाईँपालिकाको लिक्षा 

सञ्चािन सम्बन्धी कायुलवलध समतेको पवूाुधार परूा गरेको र यस वडाको ...................स्थानमा सञ्चािन हुनेगरर 

िलैक्षकसत्र..................दलेख प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु ऄनजमलत प्रदान गररलदनज हुन लसफाररस  

गररएकोछ ।  

       लसफाररस प्रदान गने ऄलधकारीको,–  

कायाुियको छापः      सहीः 

       नामः 

पदः 

लमलतः 

ऄनजसचूी– १०(क) 

(लनयम ४४ को ईपलनयम (४) सँग सम्बलन्धत) 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन ऄनजमतीका िालग लदआने लनवदेन 

श्री बजज ुगाईँ कायुपालिका  

    लिक्षा यजवा तथा खिेकज द िाखा 

लवषयः प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्र सञ्चािन ऄनजमती पाउँ । 

 िलैक्षक सत्र.................दलेख प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र सञ्चािन गनु ऄनजमलत पाईन ऄलभभावक तथा 

समजदाय र लवद्यािय  व्यवस्थापन सलमलतको लमलत....................को लनणयुानजसार दहेायका लववरण र कागजात संिग्न 

गरी यो लनवदेन पेस गरेको छज /छौं।  

(क) प्रस्तालवत प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्रको,– 
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 (१) नामः 

 (२) ठेगानाः गाँईपालिका÷गाईँपालिका .................... वडा नं. स .........................   

 गाईँ वा टोि.....................   फोन नं..........  

 (३) सेवा पज-याआने बािबालिकाको सङ्ख्याः 

(ख) सञ्चािनका िालग लजम्मेवारी लिने वा अबिता लदने लवद्याियको,– 

 (१) नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) फोन नंःः 

(ग) प्रस्तालवत प्रारलम्भक वाि लिक्षा केन्रको भौलतक पवूाुधारहरूः 

 (१) भवनः (ऄ) कोठा    (अ)  कच्ची वा पक्की  

   (आ) के िे बनेको   (इ) भाडा÷अफ्नै÷सावजुलनक  

(२) फलनुचरको लववरणः (ऄ) मचेः  (अ) टेवजिः  (आ) वञे्च/डेस्कः (३) खेिकज द मदैान 

र त्यसको क्षेत्रफिः(ऄ) अफ्नै  (अ) भाडामा वा सावुजलनक   (आ) ऄन्य  

 (४) िौचाियको ऄवस्थाः  (ऄ) सङ्ख्या (अ) कच्ची/पक्की  (आ) पानीको व्यवस्था भए नभएको  

 (५) खानेपानीको ऄवस्थाः (ऄ) बोकेर ल्याईने (अ) धाराबाट प्राप्त    (आ) पयाुप्त÷ऄपयाुप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सङ्ख्याः (ऄ)     (अ)     (आ)   

 (७) अलथुक लववरणः(ऄ) ऄचि सम्पलि  (अ) चि सम्पलि   (आ) ऄन्य  

 (८) अम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी लमिाआन्छः 

 (९) ऄन्य कज नै लववरण भए ईल्िेख गनेः 

मालथ िेलखएको लववरण ठीक छ ,झजिा ठहरे काननू बमोलजम सहुिँारबजझाईँिा ।  

          लनवदेकको,– 

संस्थाको छाप          सहीः     

नामः–                            

ठेगानाः                                   

                 लमलतः– 

संिग्न कागजातः(१) भवन खेि मदैान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र लववरण ।  

(२) संस्थाबाट सञ्चािन गने भएमा संस्था दताुको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लनयमानजसारको नवीकरण र 

िेखापरीक्षण प्रलतवदेन । 

 (३)  अपसी सहयोग समहूबाट लनवेदन गररएको भए त्यस्तो समहूको बैठकको लनणयु ।  

 (४)  कज नै लवद्याियसँग अवि गरी सञ्चािन गनु खोलजएको भए सो लवद्याियको लसफाररस । 

 (५) वडा कायाुियको लसफाररस । 

ऄनजसचूी–१० (ख) 

(लनयम ४४ को ईपलनयम (६) सँग सम्बलन्धत) 

प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र  सञ्चािन गनु लदआने ऄनजमलत 

श्री..............................  

................................।   
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प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्र  सञ्चािन सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लनवदेन ईपर कारबाही हुदँा लिक्षा 

ऐन, ..... को लनयम ४५ बमोलजमको पवूाुधार परूा गरेको दलेखएकोिे िलैक्षक सत्र ................... दलेख  प्रारलम्भक बाि 

लिक्षा केन्र  सञ्चािन गनु यो ऄनजमलत लदआएकोछ ।   

कायाुियको छाप           

ऄनजमलत प्रदान गने ऄलधकारीको,–  

सहीः      

  

नामः 

पदः 

लमलतः 

 

ऄनजसूची–११ 

(लनयम ५६ को ईपलनयम (४) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्यािय लवकास प्रस्तावको नमजना 

१. लवद्याियिको वतुमान िलैक्षक र अलथुक ऄवस्थाः  

२. लवद्याियिे हालसि गनजु पने ऄपेलक्षत ईपिलब्धः 

३. वतुमान ऄवस्था र ऄपेलक्षत ईपिलब्धका सचूकगत ऄन्तरः 

४. ऄपेलक्षत ईपिलब्ध हालसि गने स्रोत पलहचान सलहतको काययुोजनाः 

५. कायु योजनाका मलू्याङ्कनका सचूकहरूः 

ऄनजसूची –१२ 

(लनयम ६२ ईपलनयम (२) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्याियमा रहने लिक्षक दरवन्दी 

लवद्याियमा कम्तीमा दहेाय बमोलजम लिक्षक दरबन्दी रहनेछनः् 

(क) प्रारलम्भक बाि लिक्षा वा नुसुरी दलेख पाँच कक्षा सञ्चािन भएको लवद्याियमा पचास जनासम्म लवद्याथी 

भएमा कम्तीमा तीनजना र सोभन्दा बढी लबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जना लिक्षक । 

(ख)   अधारभतू तहको लवद्याियमाः प्रारलम्भक बाि लिक्षा वा नसुरीदलेख अठ कक्षा सञ्चािन भएको लवद्याियमा 

दहेाय बमोलजमका कम्तीमा नौ जना लिक्षकः 

(१) ऄगं्रेजी मिू लवषय लिइ स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(२) लवज्ञान वा गलणत मिू लवषय लिइ स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(३) नेपािी वा संस्कृत मिू लवषय लिइ स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(४) सामालजक लवषय ऄध्यापन गनुको िालग स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सरह ईिीण ुगरेको चारजना  

(६) सालवकको एस.एि. सी. वा सो सरह ईिीण ुगरेको एक जना । 

(ग) माध्यलमक लवद्याियमाः 

१. नौं कक्षा दलेख दि कक्षासम्म सञ्चािन भएको लवद्याियमा माध्यलमक तहको पाँच जना लिक्षकः– 

(१) ऄगं्रेजी मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  
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(२) गलणत वा लवज्ञान मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(३) नेपािी मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(४) सामालजक लवषय ऄध्यापन गनुको िालग स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना   

(५) ऄन्य ऐलच्छक लवषयको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्नातक वा सो सरह ईिीण ुगरेको एक जना । 

२. नौं कक्षा दलेख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािन भएको लवद्याियमा दहेाय बमोलजमका कम्तीमा नौ जना  लिक्षक 

ःः 

(१) ऄगं्रेजी मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(२) गलणत मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(३) नेपािी मिू लवषय लिइ स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(४) सामालजक लवषय ऄध्यापन गनुको िालग स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना   

(५) ऄन्य ऐलच्छक लवषयको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्नातकोिर वा सो सरह ईिीण ुगरेको दजइजना  

(६) लवज्ञान मिू लवषय लिइ स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको एकजना  

(७) ऄन्य लवषयमा स्नातक तह वा सो सरह ईिीण ुगरेको दजइजना  । 

३.प्रारलम्भक बाि लिक्षा दलेख दि कक्षासम्म सञ्चािन भएको लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  ईपखण्ड (१)  

   बमोलजमको दरबन्दी रहनेछ ।  

४. प्रारलम्भक बाि लिक्षादलेख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािन भएको लवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसङ्ख्या 

(२)  

   बमोलजमको दरबन्दी रहनेछ । 

रष्टव्यः(१) खण्ड (ख) को क्रमसङ्ख्या (१) दलेख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना लिक्षक लनयजलक्त नभएसम्म एईटै 

लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लनयजलक्त गररने छैन ।  

(२)  खण्ड (ग) को ईपखण्ड १ को क्रमसङ्ख्या (१) दलेख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना लिक्षक लनयजलक्त 

नभएसम्म एईटै लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लनयजलक्त गररने छैन ।  

(३)  खण्ड (ग) को ईपखण्ड २ को क्रमसङ्ख्या (१) दलेख (७) सम्मका कम्तीमा एक एक जना लिक्षक लनयजलक्त 

नभएसम्म एईटै लवषयमा एक भन्दा बढी लिक्षक लनयजलक्त गररने छैन । 

(४)  लिक्षक लनयजलक्तको िालग अवश्यक पने तालिम प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ ।  

(५)  हाि लवद्याियमा ईपरोक्तानजसारका लवषयका योग्यताभन्दा कम योग्यता भएका स्थायी लिक्षक रहछेन ् भने 

त्यस्ता लिक्षक पदबाट नहटेसम्म सालवक बमोलजमकै योग्यता भएका लिक्षकवाट ऄध्यापन हुने ।  

(६)  ईलल्िलखत दरवन्दी लभत्र प्रधानाध्यापकको पद समते समाविे रहनेछ । 

          

 

                                                                     ऄनजसचूी–१३ 

(लनयम ६४ को ईपलनयम (११) सँग सम्बलन्धत) 

रमाना – पत्र  

पत्रसङ्ख्याः       लमलतः 

श्री ..................... 

............................. । 
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त्यस लवद्याियमा सरुवा हुनज भएका श्री ..........................................िाइ लनजको लववरण सलहतको रमानापत्र लदइ 

त्यस लवद्याियमा हालजर हुन पठाआएको व्यहोरा ऄनजरोध गदछुज  । 

१. लिक्षक वा कमचुारीको नाम, थरः 

२. सङ्केत नम्बरः 

३. सालवकः 

(क) तहः    (ख) श्रेणीः     (ग) पदः 

(घ) लिक्षक भए लवषयः   (ङ) लवद्याियः 

४. सरुवा भएको  (क) लनणयु लमलतः   (ख) सरुवा गने कायाुियः      (ग) तहः   (घ) श्रेणीः  

(ङ) पदः      (च) लवषय         (छ) लवद्याियः 

५. बरबजझारथ सम्वन्धी लववरणः  

   गरेको    गाईँको     

६. रमाना हुने लमलतः ..................... 

७. रमानापत्रको लमलतसम्म खचु भएका लबदाः 

  (क) भपैरी अईने र पव ुलबदा     .................. लदन । 

  (ख) लबरामी लबदा       .................. लदन । 

  (ग) प्रसजती लबदा लबदा      .................. लदन । 

  (घ) प्रसजती स्याहार लबदा     ................. पटक । 

  (ङ) ऄध्ययन लबदा        .................. लदन । 

  (च) ऄसाधाराण लबदा      .................. लदन । 

  (छ) वतेिवी लबदा       .................. लदन । 

८. रमानापत्रको लमलतसम्म सलञ्चत लबरामी लबदाः     .................. लदन । 

९. लवद्याियमा रुजज हालजर भएको लदनः 

१०. खाआपाइ अएको मालसक (क) तिबः  (ख) वलृि रु तिबः   

११. तिब भजक्तानी लिएको ऄलन्तम लमलतः 

१२. कमचुारी सञ्चयकोष किी रकमः 

१३ भजक्तानी लिएको ईपचार खचुको रकमः                   लमलतः 

१४. तिववलृि हुन सजरु भएको सजरु लमलतः 

१५. नागररक िगानी कोषकिी रकमः 

१६. अयकर किी रकमः 

१७. (क) सावलधक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साि........मलहना...... .गते....  

(ख) सावलधक जीवन बीमावापत वालषकु लप्रलमयम लतरेको साि.....मलहना... गते .... 

१८. चाडपव ुखचु लिने चाडको नाम र सो चाड पने लतलथ र सम्भालवत मलहनाः 

१९. लििजस्याहार भिा लिएको लववरणः 

बोधाथुः 

श्री लवद्यािय लिक्षक लकताबखाना । 

श्री कमचुारी संचयकोष । 
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श्री .......... लवद्यािय । 

श्री .....................(सम्बलन्धत लिक्षक वा कमचुारी) सरुवा भएको कायाुियमा हालजर हुन जानज हुन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनजसचूी–१४ 

(लनयम ६४ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत) 

                                                 सरुवा हुन लदआने लनवदेन 

श्री लिक्षा ऄलधकृत  

.............गाईँपालिका............................ । 

लवषयः सरुवा सम्बन्धमा । 

 मिाइ लनम्न लवद्याियमा सरुवा गररलदनज हुन लनम्न लववरणहरू खजिाइ लनवदेन गरेको छज  । 

लिक्षकको नाम, थरः  

स्थायी ठेगानाः  

तह र श्रेणीः  

हािको लवद्याियको नाम र ठेगानाः 

सरुवा भइ जान चाहकेो लवद्याियको नाम र ठेगानाः  

योग्यता र तािीमः  

स्थायी लनयजलक्त लमलतः  

हािको लजल्िामा काम गरेको ऄवलधः  

सरुवा माग गनजु पने कारणः  

        लनवदेकको– 

        सहीः 

        नामः  

       कायुरत लवद्याियः 

        लमलतः 

(१) सरुवा भइ जाने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको सहमलत 

(क) यस लवद्याियकाः.............तह.................श्रेणीका ........................लवषयका लिक्षक श्री 

...................................... िाइ व्यवस्थापन सलमलतको लमलत .......................... को लनणयु ऄनजसार यस 

लवद्याियबाट सरुवा भइ जान सहमलत लदआएको छ । 
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        लवद्याियको छाप     व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्षको–  

         सहीः 

         नामः 

         लवद्याियः 

         लमलतः 

(ख)................गाईँपालिका.... ...... ऄन्तगतुको ............ लवद्याियकां.............तह.................श्रेणीका 

........................लवषयका लिक्षक श्री ...................................... िाइ  गाईँ लिक्षा सलमलतको लमलत 

......................... लनणयुानजसार सो लवद्याियबाट सरुवा भइ जान सहमलत लदइएको छ । 

         कायाुियको छाप     लिक्षा ऄलधकृत 

        सहीः 

        नामः 

        लमलतः 

 (२ )   सरुवा भइ अईने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत तथा लिक्षा िाखाको सहमलत   

(क)  ............................... लवद्याियकां.............तह.................श्रेणीका ........................लवषयका लिक्षक 

श्री ................................... िाइ व्यवस्थापन सलमलतको लमलत ....................... को लनणयु ऄनजसार यस 

लवद्याियमा सरुवा भइ अईन सहमलत लदआएको छ । 

                लवद्याियको छाप    व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्षको–  

      

सहीः 

         नामः 

         लमलतः   

                     लवद्याियः 

(ख) ............................... लवद्याियका.........तह.................श्रेणीका ........................लवषयका लिक्षक श्री 

................................... िाइ गाईँ लिक्षा सलमलतको लमलत ......................... लनणयुानजसार यस गाईँपालिकाको 

............... लवद्याियमा  सरुवा भइ अईन सहमलत लदआएको छ । 

 

         लिक्षा ऄलधकृतको– 

          सहीः 

          नामः 

कायाुियको छापः    

ऄनजसचूी–१५ 

लनयम ९३ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत 

लवद्याियको अय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा 

लवद्याियिे अफ्नो अयव्ययको खाता दहेाय बमोलजम राख्नजपनेः– 

खाताकोनाम     तोलकएकोफारामनं. 

१) लवद्याियको बजटे खाता     फा. नं. १ 
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२)   अम्दानीको लहसाब खाता     फा. नं. २ 

३) खचुको लहसाब खाता     फा. नं. ३ 

४) नगदी खाता      फा. नं. ४ 

५) बैंक खाता      फा. नं. ५ 

६) पेश्की खाता      फा. नं. ६ 

७) लजन्सी खाता      फा. नं. ७ 

८) मालसक अम्दानी खचुको  लववरण खाता          फा. नं. ८ 

९) िजल्कदताु लकताब  खाता     फा. नं. ९ 

१०) वासिात खाता      फा. नं. १० 

 

 

फा.नं. १ 

लवद्याियको बजटे खाता 

लवद्याियको नामः 

ठेगानाः  

िलैक्षक सत्र............................. को बजटे व्यय ऊाय 

िीषकु नं 

१. िीषकुको नाम 

२ गत िलैक्षक सत्रको व्यय 

३ यस िलैक्षक सत्रको प्रस्तालवत व्यय ४ स्वीकृत रकम 

५ िीषकु नं. 

६ िीषकुको नाम 

७ गत िलैक्षक सत्रको अय 

८ यस िलैक्षक सत्रको प्रस्तालवत अय९ स्वीकृत रकम 

१० कैलफय 

प्रधानाध्यापकको सही      व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षको  

सही– 

रष्टव्यः 

(१) िीषकुको लसिलसिेवार नम्बर िेख्ने 

(२) लिक्षक तिब, मसिन्द, फलनुचर जस्ता खचुतफु भएको िीषकुको नाम िेख्ने 

(३) नं. २ का िीषकुहरूमा गत वषु भएको खजद खचु ईल्िेख गने 

(४) चािज िलैक्षक सत्रको प्रस्तालवत खचु रकम िेख्ने 

(५) चािज िलैक्षक सत्रको िालग व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीकृत गरेको रकमसम्म ईल्िेख गने 

(६) अयतफुको िीषकुको लसिलसिेवार नम्बर िेख्ने 

(७) सरकारी ऄनजदान, लवद्याथी िजल्क (लनजीको हकमा) जस्ता ऄन्य िीषकुको नाम ईल्िेख गने 

(८) गत िलैक्षक सत्रको खजद अम्दानी िीषकु ऄनजसारईल्िेख गने 
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(९) यस िलैक्षक सत्रको अम्दानीको प्रस्तालवत रकम ईल्िेख गने 

(१०) स्वीकृत रकम ईल्िेख गने (सरकारी ऄनजदानको रकम स्वीकृत तिब स्केि ऄनजसारहुनज पनेछ  

(११) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने . 

फा. नं. २ 

अम्दानीको लहसाब खाता 

लवद्याियको नामः 

ठेगाना  

वष.ु....................मलहना................... 

लमलतं 

 

१ लववरण 

२ रलसद नं. 

३ िीषकु 

४ जम्मा रु. 

५ बैंक दालखिा 

९ कैलफयत 

१० सरकारी ऄनजदान पढाआ िजल्यस मलहनाको जम्मा        

रष्टव्यः 

(१) अम्दानी भएको लमलत ईल्िेख गने 

(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त भएको ईल्िेख गने 

(३) रलसद नं. ईल्िेख गने 

(४) कज न िीषकु बापत प्राप्त भएको हो सोही महिमा िेख्ने र अवश्यकता ऄनजसारमहि बढाईने 

(५) प्राप्त भएको जम्मा रु. ईल्िेख गने 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक दालखिा भएको रकम ईल्िेख गने 

(७) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने . 

 फा. नं. ३ 

खचुको लहसाब खाता 

लवद्याियको नामः 

ठेगानाः                    वषःु            मलहनाः 

लमलतं 

१   लववरण  

२ भौचर नं. तिब भिा 

३ स्वीकृत दरबन्दी 

४ कमचुारी 

५ दरबन्दी बालहरको लिक्षक   

 ६ ऄन्य िीषकु 
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७ जम्मा 

८ कैलफयत 

९  यस मलहनाको जम्मा        

रष्टव्यः 

(१) कारोबारको लमलत ईल्िेख गने 

(२) खचुको लववरण ईल्िेख गने 

(३) भौचर नं. ईल्िेख गने 

(४) लज. लि. का. बाट ऄनजदान रकम प्राप्त हुन े स्वीकृत दरबन्दीलभत्रका लिक्षकहरूको तिब भिा खचु रकम 

ईल्िेख गने  

(५) लवद्याियमा कायुरत कमचुारीहरूको तिब भिा खचु रकम ईल्िेख गने 

(६) ऄनजदान रकम प्राप्त नहुने दरबन्दी बालहरको लिक्षकहरूको तिब भिा खचु रकम ईल्िेख गने 

(७) यसमा अवश्यकता ऄनजसारमसिन्द, फलनुचर, छपाइ, सेवा, द.ैभ्र.भ. जस्ता महिहरू खडा गरी रकम ईल्िेख 

गन े

(८) महि ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम ईल्िेख गने  

(९) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने  

फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगदी / बैंक / पेश्की खाता 

लवद्याियको नामः 

ठेगानाः                             वषःु          मलहनाः 

लमलत 

१ लववरण 

२ भौचर नं. 

३ डेलवट 

४ के्रलडट 

५ डेलबट/के्रलडट 

६ बाँकी 

७ कैलफयत        

रष्टव्यः 

(क) नगदी खाता प्रयोग गदाुः 

 (१) लमलत ईल्िेख गने 

 (२) छोटकरीमा अम्दानी खचुको लववरण ईल्िेख गने 

 (३) भौचर नं. ईल्िेख गने  

 (४) नगद प्राप्त भएमा ईल्िेख गने  

 (५) नगद रकम बैंक दालखिा वा खचु भएमा ईल्िेख गने  

(६) महि ७ को बाँकी रकम डेलबट वा के्रलडट बाँकी के हो ? डेलबट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी भए के्र. ईल्िेख 

गने  
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 (७) बाँकी रकम ईल्िेख गने  

 (८) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने . 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गदाुः 

 (१) लमलत ईल्िेख गने  

 (२) अम्दानी खचुको छोटो लववरण र चेक नं. वा बैंक दालखिा भौचर नम्बर ईल्िेख गने  

 (३) भौचर नम्बर ईल्िेख गने  

 (४) बैंक दालखिा भएको रकम ईल्िेख गने  

 (५) बैंकबाट खचु भएको रकम ईल्िेख गने  

 (६) बैंकमा डेलवट बाँकी भए डे. र के्रलडट बाँकी भए के्र. िेख्ने  

 (७) बाँकी रकम ईल्िेख गने  

 (८) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने .  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गदाुः 

 (१) लमलत ईल्िेख गने 

 (२) पेश्की लिआएको वा फछ्र्यौट भएको काम ईल्िेख गने  

 (३) भौचर नम्बर ईल्िेख गने  

 (४) पेश्की लदएको रकम ईल्िेख गने  

 (५) पेश्की फछ्र्यौट भएको रकम ईल्िेख गने  

 (६) बाँकी पेश्की डेलवट बाँकी भए डे. र के्रलडट भए के्र. ईल्िेख गने 

 (७) पेश्की बाँकी रकम ईल्िेख गने  

 (८) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने . 

फा. नं. ७ 

लजन्सी खाता 

लवद्याियको नाम 

ठेगानाः                                वषःु              मलहनाः 

 

लमलत 

१ लववरण 

२ मलू्य 

३ अम्दानी 

४ खचु 

५ बाँकी 

६ कैलफयत 

७    प्रलत आकाइ जम्मा 

रष्टव्यः   

(१) लमलत ईल्िेख गने, 

(२) सामानको नाम, प्राप्त वा खचकुो छोटो लववरण ईल्िेख गने  
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(३) सामानको प्रलत आकाइ दर ईल्िेख गने  

(४) प्राप्त सामानको पररमाण ईल्िेख गने  

(५) खचु भएको सामानको पररमाण ईल्िेख गने  

(६) बाँकीसामानको पररमाण ईल्िेख गने  

(७) ऄन्य कज नैकज रा भए ईल्िेख गने  

इकाआमा गोटा, थान, दजनु अलद ईल्िेख गने  

फा. नं. ८ 

मालसक अम्दानी खचुको लववरण खाता 

लवद्याियको नामः 

ठेगानाः   वषःु  मलहनाः 

व्यय ऊाय 

िीषकु नं. 

१ िीषकुको नाम 

२ वालषकु स्वीकृत रकम 

३ ऄलघल्िो मलहनासम्मको खचु रकम 

४ यो मलहनाको खचु 

५ जम्मा व्यय रकम 

६ िीषकु नं. 

७ िीषकुको नाम 

८ वालषकु स्वीकृत रकम 

९ ऄलघल्िो मलहनासम्मको खचु रकम 

१० यो मलहनाको खचु 

११ जम्मा व्यय रकम 

१२     जम्मा           

बाँकी  रकमः–            नगदः–     बैंकः– 

रष्टव्यः  

(१) फा. नं. १ को व्ययको िीषकु नं. ईल्िेख गने   

(२) फा. नं. १ को व्ययको िीषकुको नाम ईल्िेख गने  

(३) फा. नं. १ को वालषकु स्वीकृत व्यय रकम ईल्िेख गने  

(४) गएको मलहनासम्मको सम्बलन्धत िीषकुको खचु रकम ईल्िेख गने  

(५) यो मलहनाको सम्बलन्धत िीषुकरूको खचु रकम ईल्िेख गने  

(६) महि नं. ४ र ५ को जम्मा  रकम ईल्िेख गने  

(७) फा नं. १ को अयको िीषकु नं. ईल्िेख गने  

(८) फा. नं. १ को अयको िीषकु नाम ईल्िेख गने  

(९) फा नं. १ को वालषकु स्वीकृत अय रकम ईल्िेख गने  

(१०) ऄलघल्िो मलहनासम्मको सम्बलन्धत िीषकुको अय रकम ईल्िेख गने  
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(११) महि नं.१० र ११ को जम्मा रकम ईल्िेख गने . 

(१२)  बाँकी रकममा अय र व्ययको जम्मा रकमको फरक ईल्िेख गने . 

     लि. म. फा. नं. ९ 

िजल्क दताु लकताब खाता 

लवद्याियको नाम  

ठेगाना 

कक्षाः                      वषःु                 मलहनाः 

रो.नं.  लवद्याथीको नाम, थर बैिाख जठे ऄसार साईन भार अलश्वन कालतुक मलंसर पौष

 माघ फागजन चैत्र          

  

जम्मा             

फा. नं. १० 

वासिात खाता 

लवद्याियको नामःःः 

वष.ु...................... को अलखरी लदन......................सम्मको 

दालयत्व रकम सम्पलि रकम 

१ २ ३ ४ 

प्रधानाध्यापक    िेखापाि     

 िेखापरीक्षक 

रष्टव्यः 

(१) लवद्याियको दालयत्व लववरणहरू ईल्िेख गने, 

(२) दालयत्व रकम ईल्िेख गने, 

(३) लवद्याियको चाि ूऄचि सम्पलिको लववरण ईल्िेख गने 

(४) सम्पलिको रकम ईल्िेख गने । 

 

 

ऄनजसचूीः१६ 

(लनयम ५६को ईपलनयम ९९० संग सम्बलन्धत) 

िपथग्रहण 

म...................................इश्वरको नाममा सत्यलनष्ठा साथ िपथ लिन्छज  लक लवद्यािय लिक्षा सेवाको लिक्षकको 

हलैसयतिे मिाइ तोलकएको काम मरेो ज्ञान लववकेिे जानेबजझसेम्म आमान धम ुसम्झी राष्ट्र र लिक्षण पेसाप्रलत बफादार 

रही भदेभाव, पक्षपात र द्वषे नराखी िोभिािच र मोिालहजा नगरी इमान्दारी साथ ऐन एव ं लनयमाविी र प्रचलित 

कानजनको ऄधीनमा रही गनेछज  र मिाइ ज्ञातहुन अएको सेवासँग सम्बलन्धत कज नै गोप्य कज रा तोलकएको सम्बलन्धत 

ब्यलक्तिाइ बाहके ऄरुकसैिाइ म नोकरीमा वहाि रहकेो वा नरहकेो जजनसजकै ऄवस्थामा पलन प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रूपिे 

भन्ने वा सङ्केत गन ेछैन। 

िपथ ग्रहण गने लिक्षकः      िपथ ग्रहण गराईने ऄलधकारीकोः 
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सलहः       सलहः 

नामः       नामः 

पदः       पदः  

लवद ्याियाः      कायाुियः 

लमलतः       लमलतः        

कायाुियकोछाप 

 

 

 

 

ऄनजसचूी १७ 

(लनयम ५६ को ईपलनयम ९१ र लनयम ६१ को ईपलनयम ९६ संगसम्बलन्धत) 

लनरोलगताको प्रमाणपत्र 

प्राथलमक/लनम्न माध्यलमक ̷ माध्यलमक अधारभजत र मा.लव.तह) तहको लिक्षकको ईम्मदेवार हुनज भएका 

श्री...................िाइ जाँच्दा लनजमा कज नै सरुवारोग वा ऄरु कज नै लकलसमको िारीररक लबकृलत वा अन्तररक रोग पाआनँ। 

लनजमा............................रोग भएपलन लनजिे सो पदमारलह कामगनु सक्ने ब्यहोरा प्रमालणत गदछुज  । 

लनजको भनाआ र प्रमाणपत्र ऄनजसार लनजको ईमरे...................वषकुो छ। 

लनजको वणु, हुिीया र सहीछाप लनम्न बमोलजम छः 

वणःु 

हुलियाः 

सही 

दाँयाँ हातको बजढी औिँाको छापः 

 

कायाुियको छाप 

 

लचलकत्सकको 

सही : 

नामः 

पदः 

नेपाि मलेडकि काईलन्सिको दताु नं. 

         प्रमाणीकरण गनेकोः  

         दस्तखतः  

         नाम थरः  

         दजाुः 

         पषृ्ठ संख्याः  

            कायाुियको छापः 
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अज्ञािे, 

 

प्रमोद कज मार चौधरी  

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 


