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बढैयाताल गाउँपाललकाको लिक्षा लियमावली२०७४ (प्रथम ससंोधि) 

लवद्यालय लिक्षा सचंालि‚ व्यवस्थापि तथा लियमिका सम्वन्धमा विकेो लिक्षा लियमावली, २०७४ 

िेपालको संलवधािको धारा २२६ ल े दिएको अलधकार प्रयोग गरी िेपालको सलंवधाि–२०७२ को  

अिुसूची ८ र ९ तथा स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि–२०७४ को िफा ११ (ज) मा रहकेो लिक्षा सम्बलन्ध 

कायय क्षेत्रलाई कायायन्वयि गिय  बढैयाताल गाउँपाललकामा लवद्यालय लिक्षा संचालि‚ व्यवस्थापि तथा 

लियमिका सम्वन्धमा विेको लिक्षा लियमावली–२०७४  (प्रथम ससंोधि) जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेि १ 

प्रारलम्िक सलंक्षप्त िाम र पररिाषा 

१.  संलक्षप्त िाम र प्रारम्ि   

(१) यस काययलवलधको िाम “बढैयाताल गाउँपाललकामा लवद्यालय लिक्षा संचालि‚ व्यवस्थापि तथा 

लियमिका सम्वन्धमा विेको लिक्षा लियमावली, २०७४ रहकेो छ । 

(२) यो काययलवलध बढैयाताल गाउँपाललका क्षेत्रिर लागु हुिेछ । 

(३) यो काययलवलध तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ । 
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२.   पररिाषा : लवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययलवलधमा– 

   (क) “गाउँपाललका” िन्नाले िेपालको संलवधाि बमोलजम गठि िएको बढैयाताल गाउँपाललका  

          सम्झिु पछय । 

  (ख) “ऐि” िन्नाल ेस्थालिय लिक्षा ऐि,प्रििे लिक्षा ऐि र सघंीय लिक्षा ऐिलाई सम्झिु पछय ।  

  (ग) “स्थालिय लिक्षा अलधकृत ” िन्नाले बढैयाताल  गाउँपाललकाको लिक्षा िाखाको प्रमखु वा प्रमखुको 

        कामकाज गिय तोदकएको कमयचारी सम्झिु पियछ ।  

  (घ) “लिक्षा सलमलत” िन्नाले बढैयाताल गाउँ काययपाललकाको अध्यक्षले िेतृत्व गरेको गाँउ       

        काययपाललकाल ेगठि गरेको लियम २५ अिुसारको लिक्षा सलमलत सम्झिु पछय ।  

  (ङ) “काययपाललका” िन्नाले बढैयाताल गाउँपाललका काययपाललकालाई सम्झिु पछय । 

  (च) “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” िन्नाले बढैयाताल गाउँपाललकाको प्रमखु प्रिासकीय 

       अलधकृतलाई सम्झिु पछय । 

  (छ) “मन्त्रालय” िन्नाल ेिेपाल सरकार र प्रििे सरकारको लिक्षा मन्त्रालय सम्झिु पछय 

  (ज) “लिरीक्षक” िन्नाल ेलवद्यालय लिरीक्षण गिय तोदकएको लिक्षा िाखा अलधकृतलाइ सम्झिु पछय ।  

  (झ) “पररवार” िन्नाल ेलिक्षक वा कमयचारीसँग एकासगोलमा बस्न ेतथा लिज आफैं ले पालिपोषण गिुय 

        पिे पलत, पत्नी, छोरा, अलववालहता छोरी, धमयपुत्र, अलववालहता धमयपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेिी  

       आमा सम्झिु पछय र सो िब्िल ेपुरुष लिक्षक वा कमयचारीको हकमा लिजको बाजे, बज्यै तथा 

       मलहला लिक्षक वा कमयचारीको हकमा लिजको सास,ू ससुरालाई समते जिाउँछ । 

(ञ) “पाठ्यक्रम लवकास केन्र” िन्नाल ेसघंीय लिक्षा ऐि वमोलजम लवद्यालय तहको पाठ्यक्रमको लालग 

       लजम्मेवार लिकायलाई सम्झिु पियछ ।  

(ट) “परीक्षा सलमलत” िन्नाले लियम ३६ बमोलजम गठि हुिे परीक्षा संचालि तथा समन्वय सलमलतलाई 

       सम्झिु पछय ।  

(ठ) “प्रधािाध्यापक” िन्नाले लियम ६४ बमोलजम लियुक्त लवद्यालयको प्रधािाध्यापक सम्झिु पछय । 

 (ड) “प्रारलम्िक बाल लिक्षा केन्र” िन्नाले चार वषय उमेर पूरा िई पाँच बषय उमेर पूरा िगरेका              

      बालबाललकाको लालग लियम ३९ बमोलजम खोललएको प्रारलम्िक बाल लिक्षा केन्र, िसयरी, केजी,  

     मन्टेसरी आदि सम्झिु पछय । 

-क_ लििु स्याहार केन्न िन्नाले ३ वषय उमेर पुरा गरी ४ वषय ििाघेका बालबालीका सम्झिु पछय । 

(ढ) “कोष” िन्नाल ेलियम ९१ वमोलजमको लवद्यालय संचालिका लालग खडा गररएको संलचत  

       कोषलाई सम्झिु पछय ।  

(ण) “अध्यक्ष” िन्नाल ेबढैयाताल गाउँपाललको अध्यक्षलाई सम्झिु पछय ।  

(त) “लिक्षा िाखा” िन्नाले बढैयाताल गाउँपाललका मातहतको लिक्षा हिेे लविागलाई सम्झिु पछय ।  

(थ) “व्यवस्थापि सलमलत” िन्नाल ेलियम २५ बमोलजम गठि हुि ेव्यवस्थापि सलमलत सम्झिु पछय  

(ि) “लिक्षक दकताबखािा” िन्नाले संघीय लिक्षा कािुि वमोलजम गठि िएको लिक्षक दकताबखािा  
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     सम्झिु पछय । 

(ध) “लिक्षक सेवा आयोग” िन्नाले सघंीय लिक्षा कािूि वमोलजम गठि िएको लिक्षक तथा 

     कमयचारीहरुको लियकु्ती तथा बढुवा लसफाररससमेत गिे आयोग सम्झिु पछय ।  

(ि) “िैलक्षक सत्र” िन्नाल ेलवद्यालयमा अध्ययि अध्यापि गराइिे वार्षषक अवलध सम्झिु पछय ।  

(प) “िलु्क” िन्नाल ेसामुिालयक र संस्थागत लवद्यालयल ेलियम बमोलजम लवद्याथीसँग ललि पाउिे 

      िुल्क सम्झिु पछय ।  

(फ) “संस्थागत लवद्यालय”िन्नाल ेलिजी लगािीमा संचालि गिे गरी लियम ५ बमोलजम सम्वन्धीत 

      लिकायवाट अिुमती, स्वीकृती ललइ िेपाल सरकार वाट कुिै पिी दकसीमको सहायता वा अिुिाि  

      िललइ व्यक्तीगत,सामुहीक, सघं, संस्था,कम्पिी, तथा सहकारी आिीवाट सेवामलुक व्यवसायको  

      रूपमा सञ्चालीत पवूयप्राथयमीक िखेी कक्षा १२ सम्म सञ्चालीत लवद्यालयलाई  सम्झिु पछय ।  

(ब) “समुिायद्वारा सञ्चाललत लवद्यालय” िन्नाल ेलियम ५ बमोलजम स्वीकृलत प्राप्त गरी स्थािीय तह वा 

      व्यवस्थापि सलमलतले व्यवस्थापि लजम्मा ललएको सामुिालयक लवद्यालय सम्झिु पछय ।  

(ि) "सामुिालयक लवद्यालय" िन्नाल ेलियलमत अिुिाि पाउिे गरी अिुमलत वा स्वीकृती पाएको 

      लवद्यालय सम्झिु पछय।  

(म) 'लिक्षक" िन्नाले सामुिालयक, संस्थागत र धामीक लबद्यालय अध्यापि गिे सब ै प्रकारका     

लिक्षकलाई सम्झिुपछय । 

(य) "अलििावक" िन्नाले लबद्याथीका बुबा,आमा,हजुरबुबा, हजुरआमा वा सम्वन्धीत लिकाय बाट 

      संरक्षकत्व प्रिाि गरेका िन्न ेव्यहरेाको प्रमालणत प्रमाणपत्र लबद्यालयमा पेि गरेको ब्यक्ती िन्ने  

      सम्झिु पछय । 

(र) कमयचारी िन्नाल ेगाउँपाललका अन्र्तगयतका लवलिन्न िाखाको पिमा काययरत कमयचारी  सम्झिुपछय । 

(ल) “सामुिालयक लसकाइ केन्र” िन्नाले समुिाय स्तरमा सञ्चालि गररिे जीविपययन्त लसकाई, 

      अध्ययि अिुसन्धाि र सीप लसकाई लगायतका काम गिे केन्रलाई सम्झिु पछय । 

(व) धार्षमक लवद्यालय िन्नाल ेपरम्परागत रुपमा चललआएका गोन्पा, गुरुकुल, आश्रम, मिरसा 

      मख्तब जस्ता धार्षमक लवद्यालयहरुलाई जिाउँिछ ।  

(ि) िैलक्षक गुठी िन्नाले लवद्यालय सञ्चालि गियको लालग कुिै व्यलक्तल ेिाफा िललि ेउद्देस्यल े

      स्थापिा गरेको सावयजलिक वा लिजी गुठी सम्झिु पछय।  

(ह) स्रोत व्यलक्त िन्नाले मा लव तहको लिक्षक पिमा रहिे गरी र ललयि पि िरही स्रोत 

      केन्रको स्रोत व्यलक्त पिमा करारमा लियुलक्त िएका समेतलाई सम्झिु पिछय । 

पररच्छेि २ 

लवद्यालय खोल्ि ेअिमुलत वा स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्था 

३. लवद्यालय खोल्ि ेअिमुलतको लालग लिविेि दिि ुपिे : कसैले लवद्यालय खोल्ि चाहमेा वडा सलमलतको 

लसफाररस ललई िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा कम्तीमा तीि मलहिा अगावै अिुसूची १ बमोलजमको 

ढाँचामा गाउँ काययपाललकाको कायायलय, लिक्षा िाखामा लिवेिि दििु पिेछ  
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४. लवद्यालय खोल्िको लालग परूा गिुय पि ेपवूायधार: लवद्यालय खोल्िको लालग अिुसूची २ बमोलजमको  

पूवायधार पूरा गरेको हुि ुपिेछ ।  

५. लवद्यालय खोल्ि अिमुलत दििे : (१) लियम ३ बमोलजम लवद्यालय खोल्िे अिुमलतको लालग लिवेिि 

परेमा स्थािीय लिक्षा अलधकारील े स्रोत व्यलक्त माफय त लिवेििसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत 

जाँचबुझ गिेछ र त्यसरी जाँचबुझ गिाय प्रस्तालवत लवद्यालयको लालग लियम ४ बमोलजमको पूवायधार 

पूरा िएको िलेखएमा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा कम्तीमा िईु मलहिा अगावै आफ्िो राय सलहतको 

प्रलतवेिि लिक्षा सलमलतको वैठकमा पेि गिुयपिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिक्षा सलमलतको वैठकबाट अिुमलत दििे लसफाररसको लिणयय िएमा  

काययपाललका समक्ष पठाउिु पिेछ । 

(३) उपलियम (२) अिुसार काययपाललकाल ेगाउँ लिक्षा सलमलतको लसफाररस मिालसव ठािेमा लवद्यालय 

खोल्ि अिुमलत दिि सके्नछ । काययपाललकाको लिणयय बमोलजम स्थािीय  लिक्षा अलधकारी ल ेअिुसूलच 

३ बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत दििेछ ।  

(४)  यसरी अिुमलत दििा िैलक्षकसत्र सुरु हुिुिन्िा कलम्तमा ३० दिि अगावै दििुपिेछ ।  

(५) उपलियम (१) वमोलजम लवद्यालय खोल्िे अिुमलत दििा लवद्यालय िक्साङकि, स्कुल जोलिङ्ग, र 

गाउँलिक्षा सलमलतल े लिधायरण गरेको वडाको लालग लवद्यालयको अलधकतम संख्याको अधीिमा रही 

दििु पिेछ ।  

(६) कसलै ेऐि तथा यस काययलवलध लवपरीत अिुमलत दिएको वा प्राप्त गरेको पाइएमा गाउँ काययपाललकाल े

छािलवि गरी त्यसरी अिुमलत प्राप्त लवद्यालयको अिुमलत जुिसुकै बखत रद्द गिेछ र त्यस्तो अिुमलत 

दििका लालग लसफाररस गिे र अिुमलत प्रिाि गिे पिालधकारी तथा कमयचारीलाई प्रचललत कािूि 

बमोलजम कारबाही गिय सदकिेछ । 

६. लवद्यालयल े पालिा गिुय पि े ितय तथा बन्िजे: लवद्यालयल े पालि गिुय पिे ितय तथा बन्िजेहरू िहेाय 

बमोलजम हुिेछि् : 

(क) िेपाल सरकार, लिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गिुय पिे,  

(ख) लिक्षा सलमलतको स्वीकृलत िललई थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गिय िहुिे,  

(ग) रालियता प्रलत आँच आउिे पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपुस्तक अध्यापि गिय, गराउि िहुि,े  

(घ) लवद्यालयमा वालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा ललैङ्गकमैत्री बातावरण सजृिा गिे, 

(ङ)  अलििावकको वार्षषक िेला गराई सामुिालयक लवद्यालयको आय व्यय, िैलक्षक उपललब्ध र आगामी 

िैलक्षक सत्रको काययक्रमको जािकारी गराउिु पिे,  

(च)  यस काययलवलध  बमोलजम आय व्ययको लखेा राख्नु पिे,  

(छ)  लवद्यालयले गरेको लगािीको अलिलखे राख्न ुपिे,  

(ज)  लवद्यालयमा िेपालको रालिय एकता, सावयिौलमकता, जातीय, क्षते्रीय, िालषक, लैलगक, सामालजक 

तथा  धार्षमक सलहष्णुतामा खलल पािे कुिै पलि दक्रयाकलाप हुि िदििे,  

(झ)  सामूिालयक लवद्यालयमा गाउँ काययपाललकाले तोकेको सखं्याको अलधिमा रही लिक्षक सेवा आयोगको 

लसफाररस अिुसार लिक्षक लियुलक्त गिुय पिेछ, 
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 (ञ) लवद्यालयमा लियलमत रुपमा पररयोजिा कायय, सामालजक सेवा, अलतररक्त दक्रयाकलाप, तथा अन्य 

काययक्रम सञ्चालि गिुय पिे,  

(ट)  लवद्यालय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर,सत्य लिष्ठा र िैलतक चररत्र लिमायण, उद्यमलिलता 

प्रवर्द्यि,समालजक सद्भाव प्रवर्द्िय तथा सामालजक लवकृलत (वाललववाह, लिरक्षरता, छाउपडी, िाईजो  

बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जालतय लविेि, छोरी मालथको लविेि आदि) उन्मुलि को वातावरण कायम 

गिय स्थािीय पाठ्यक्रम तयार गरी आवश्यक व्यवस्था लमलाउिे,  

(ठ) आवासीय लवद्यालयमा गाउँ लिक्षा सलमलतल े लिधायरण गरे बमोलजम लवद्याथीको लालग खािा तथा 

पौलिक आहारको गुणस्तर कायम गिुय पिे, 

-ड_   गाउँपालीकाले िैलक्षक गुणस्तर कायम गियका लागी समय अिुकुल लिती ल्याउिे छ । 

 -ढ_   यसरी िैलक्षक लिती ल्याउँिा सरेकार वाला सँग राय सल्लाह ललइिे छ । 
          (ण)  गाउँसिाल ेपाररत गरेको कािुि तथा िैलक्षक िीलतको अलधिमा रही काम गिुयपिे छ ।  

(त)   यस काययलवलध  बमोलजम पूरा गिुय पिे पूवायधारहरू कायम राख्नु पिे र लवद्याथी संख्याका आधारमा 

       पूवायधारको लवस्तार तथा स्तर वृलर्द् गिुयपिे,   

(थ)  मन्त्रालय वा लिक्षा िाखाल ेलिधायरण गरेको ढाँचामा लवद्यालयल ेिैलक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैलक्षक 

      सत्र सदकएको १५ दिि लित्र लिक्षा िाखामा पठाउिु पिे,   

(ि)  लवद्यालयल ेलवद्याथीको लालग प्रयोग गिे सवारी साधि प्रचललत कािूि बमोलजमको मापिण्ड अिुरुप 

      परीक्षण गररएको हुिु पिे,  

(ध)  लवद्यालय तथा कक्षाकोठा तोदकएको मापिण्ड अिुरुप हुिुका साथ ैसफा तथा सुरलक्षत राख्रिु पिे,  

(ि)  प्रत्येक वषय सामुिालयक लवद्यालयको िौलतक तथा  सामालजक परीक्षण गराई त्यसको प्रलतवेिि लिक्षा 

िाखामा पठाउिु पिेछ ।  

७. लवद्यालय खोल्ि स्वीकृलत प्रिाि गि े : (१) लियम ५ को उपलियम (१) वा (३) बमोलजम अिुमलत प्राप्त 

आधारिूत तथा माध्यलमक लवद्यालयल े स्वीकृलतको लालग अिुसूची–४ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा 

िाखामा लिवेिि दििु पिेछ ।   

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि प्राप्त िएमा स्थालिय लिक्षा अलधकारीले त्यस्तो लवद्यालयको 

जाँचबुझ  गरी वा गराई त्यसको प्रलतवेिि पेि गिय लगाउिु पिेछ । 

     (३) उपलियम (२) बमोलजम जाँचबुझ प्रलतवेिि प्राप्त िएपलछ लियम ६ बमोलजमको ितय तथा बन्िजे पूरा 

गरेको िलेखएमा लिक्षा सलमलतको लिणययको आधारमा अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा सलमलतल े

आफ्िो लिणयय सलहत काययपाललका समक्ष पेि गिुय पिेछ । यसरी प्राप्त लसफारीस काययपाललकाबाट 

लस्वकृत िएमा स्थालिय लिक्षा अलधकारील ेलियम ६ बमोलजमको ितय तथा बन्िजे को अलधिमा रही 

त्यस्तो लवद्यालयलाई अिुसूची–५ बमोलजमको ढाँचामा स्वीकृलत प्रिाि गिेछ ।  

 ८. मातिृाषामा लिक्षा दिि ेलवद्यालयको अिमुलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) यस काययलवलधमा अन्यत्र जुिसकैु कुरा लेलखएको िए तापलि आधारिूत तहसम्म मातृिाषामा लिक्षा 

दििे  लवद्यालयको अिुमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी प्रदक्रया लियम ७ वमोलजम हुिेछ । यसका लालग 

एकल िाषािाषी लवद्यालयमा मातृिाषामा लिक्षा दििे, द्वीिाषी लवद्यालयमा िवु ैिाषामा लिक्षा 

दििे र वहुिाषी लवद्यालयमा िालषक स्थािान्तरणको िीलत अपिाई वालवाललकाहरुलाई उिीहरुको 



6 

 

मातृिाषाबाट िेपाली वा अंगे्रलज िाषामा सहज रुपमा लािे व्यवस्था गररिे छ । एकल वा द्वीिाषी 

लवद्यालयका अलििावकले चाहमेा त्यहा ं पलि िालषक स्थािान्तरणको िीलत अपिाइिे छ । सब ै

खाले िाषािाषीलाई एकअकायको िाषा, लललप तथा संस्कृलत लसक्न एव ंलसकाउि प्रोत्सालहत गररिे छ 

।   

(२) यस काययलवलधमा अन्यत्र जुिसकैु कुरा लेलखएको िए तापलि आधारिूत तह िन्िा मालथ 

मातृिाषामा लिक्षा दििे लवद्यालयको अिुमलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी प्रदक्रया र मापिण्ड 

मन्त्रालयले लिधायरण गरे बमोलजम हुिेछ ।  

९. मुिाफा िललि े लवद्यालय सञ्चालि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐिको िफा ३ को उपिफा (७घ) बमोलजम 

गुरुकुल, आश्रम, मख्तव, मिरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी 

संस्थाल ेलवद्यालय सञ्चालि गिय लिवेिि दििे लगायत त्यस्तो लवद्यालयको अिुमलत, स्वीकृलत र कक्षा 

थप सम्बन्धी व्यवस्था लियम ३, ५, ७ र २० मा उल्लखे िए बमोलजम हुिेछ ।  

(२) यस काययलवलधमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि उपलियम (१) बमोलजम लवद्यालय 

सञ्चालि गिय परूा गिुय पिे पूवायधार अिुसूची –६ मा उल्लेख िए बमोलजम हुिेछ । 

(३) गुरुकुल, आश्रम, मख्तव, मिरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी 

संस्थाल े सञ्चालि गिे लिक्षा सम्बन्धी िीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थालाई दििे अिुिाि तथा 

समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले लिधायरण गरे बमोलजम हुिेछ । 

१०. कम्पिी ऐि अन्तगयत सञ्चाललत लवद्यालयलाई िलैक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालि गि े  सम्बन्धी व्यवस्था : 

         (१) कम्पिी अन्तगयत सञ्चालि िएको कुिै लवद्यालय िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चालि गिय चाहिेल े

सोको अिुमलतको लालग अिुसूची–७ बमोलजमको ढाँचामा गाउँ काययपाललका समक्ष लिवेिि 

दििु पिेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि प्राप्त िएमा स्थािीय लिक्षा अलधकारी वा लिरीक्षकद्वारा 

त्यस्तो लवद्यालयको जाँचबुझ गराई त्यसको प्रलतवेिि पेि गिय लगाउिु पिेछ ।  

(३) उपलियम (२) बमोलजम प्रलतवेिि प्राप्त िएपलछ उक्त प्रलतवेिि र लिवेििसाथ प्राप्त कागजात 

जाँचबुझ गिाय  त्यस्तो लवद्यालयलाई िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चालि गिय मिालसब िखेेमा 

लिक्षा सलमलतको लिणययको आधारमा स्थािीय लिक्षा अलधकारीले वा सो काम गिय ििी 

गाउँपाललकाले खटाएको व्यलक्तले त्यस्तो लवद्यालयलाई िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चालि गिय 

अिुसूलच -८ बमोलजमको ढाँचामा अिुमलत दििेछ । 

११. लवििेी लिक्षण ससं्थासगँ सम्बन्धि गरी लवद्यालय खोल्ि ेअिमुलत वा स्वीकृलत सलंघय सरकारको 

पवूय स्वीकृलत िललई दिि सदकि ेछैि । 

१२. यसअलघ िताय िएका लवद्यालय सम्वलन्ध व्यवस्था :(१) मालथ जेसुकै उल्लेख िए पलि यस अलघ 

लियमािुसार िताय र सचंालिमा रहकेा लवद्यालयहरु यस ै काययलवलध वमोलजम संचालि िएका 

मालििेछि् । 

तर यस अलघ संचालिमा िएका लवद्यालयले लिक्षा िाखाले तोकेको ढाँचामा लववरण र 

कागजपत्र पेि गिय पिुयपिेछ। 

(२) उपलियम (१) वमोलजम लववरण प्राप्त िए पलछ लिक्षा िाखाल ेयस काययलवलध वमोलजम सचंालि 

गिय सके्न िसके्न र सके्न िए गिुयपिे सुधारको खाका सलहत प्रलतवेिि पेि गिेछ। 
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(३) प्राप्त प्रलतवेिि समतेको आधारमा लिक्षा िाखाले लिक्षा सलमलत समक्ष संचालि अिुमती दिि 

िसदकिे िए सोही वमोलजम र ितय सलहत संचालि गिय पिे िए ितयको लववरण  सलहत पेि गिेछ  

 (४) लिक्षा सलमलतको लिणयय वमोलजम स्थािीय लिक्षा अलधकारील ेअिुसुची ८ वमोलजमको ढाँचामा 

लवद्यालयलाई प्रमाणपत्र दििुपिेछ ।   

१३. धरौटी राख्न ु पि े : (१) संस्थागत लवद्यालय खोल्िे अिुमलत ललिा लवद्यालय सञ्चालिको सुरक्षण 

बापत िहेाय बमोलजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पिेछ  

(क)  माध्यलमक लवद्यालयको लालग पाँच लाख रूपैयाँ,  

(ख) आधारिूत लवद्यालयको लालग लति लाख  रूपैयाँ,   

(ग) प्रारलम्िक बाल लिक्षा केन्रको लालग एक लाख रूपैयाँ  ।  

           तर, लियम ९ बमोलजम लवद्यालय सञ्चालि गिे अिुमलत ललिा धरौटी राख्नु पिे   छैि ।  

   (२)  लबिेष आवश्यकता िएका लवद्यार्षथका लालग वा लसमान्तकृत वा अलत लवकट िौलगललक क्षते्रमा    

लवद्यालय खोल्िा काययपाललकाल ेलिधायरण गरेको मापिण्ड बमोलजम धरौटी छुट दिि सदकिेछ । 

१४. धरौटी रकम जम्मा गररि े : (१) लवद्यालयल े लियम १३ बमोलजमको  धरौटी बापतको रकम 

गाउँपालीकामा रहकेा बैङ्कहरुमा लिक्षा िाखाको प्रतीलिधी र सम्वन्धीत लवद्यालयले तोकी 

पठाईएको व्यक्तीको सयुकं्त िस्तखतबाट सञ्चालिहुिे गरी राख्नु पिेछ ।  

१५. सावयजलिक िैलक्षक गुठी अन्तगयत िेपाल सरकारले सालवसाली अिुिाि दिई राखेका लवद्यालय, 

लिजामती, सैलिक, िेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, िेपाल र िहीि प्रलतष्ठािद्वारा सञ्चाललत 

लवद्यालयको लियमिको लालग मन्त्रालयल ेछुटै्ट काययलवलध बिाउि सके्नछ । 

१६. लवद्यालय गाभ्ि सदकि े : (१) िहेायको कुिै अवस्थामा िईु वा िईुिन्िा बढी लवद्यालयलाई एक 

आपसमा गािी एउटा लवद्यालय कायम गिय सदकिेछ ।  

  (क)  अिुसूची–२ बमोलजमको पूवायधार कायम िरहकेो,  

(ख) अलधकांि कक्षामा  लियम बमोलजमको िि प्रलतित िन्िा कम लवद्याथी सखं्या िएको,  

(ग) िईु वा सोिन्िा बढी लवद्यालयको पररसर एक आपसमा जोलडएको, 

(घ) िईु वा सोिन्िा बढी लवद्यालय बीचक िरूी िईु दकलोलमटर िन्िा कम रहकेो,  

(ङ) िईु वा सो िन्िा बढी लवद्यालयका व्यवस्थापि सलमलतले लवद्यालय गाभ्ि संयुक्त लिवेिि दिएको   

(२) उपलियम (१) बमोलजमको आधारमा लवद्यालयहरु गाभ्िे लिणयय गिाय काययपाललकाले त्यस्ता 

लवद्यालयको लालग आवश्यक लिक्षक तथा कमयचारीको िरबन्िी यदकि गरी बढी हुि आएको लिक्षक 

तथा कमयचारीको व्यवस्थापिको लवषयमा समेत लिणयय गिुय पिेछ । 

(३) यस काययलवलधमा उल्लेखीत लवद्यालय गाभ्िे सम्वलन्ध व्यवस्थालाई कायायन्वयि गिय 

काययपाललकाले लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा काययलवधी बिाई लागू गिय सके्नछ । यसरी गालिएर 

खाली िएको वा बन्ि िएको लवद्यालयमा सामुिालयक प्रयोजिका लालग पुस्तकालय, म्युलजयम, 

संवाि स्थल, वा सीप लवकास केन्ि, सामुिालयक लसकाई केन्र, पूवय प्राथलमक लवद्यालय जस्ता संस्था 

बिाउि सदकिे छ ।  

१७. गालिएका वा बन्ि गररएका सामिुालयक लवद्यालयको सम्पत्तीको व्यवस्थापि : (१) लियम १६ 

बमोलजम लवद्यालय गालिएमा गालििे लवद्यालयमा रहकेो चल सम्पलत्त, फर्षिचर, पाठ्यपुस्तक, 
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पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य िैलक्षक सामग्री गालिएको लवद्यालयको िाममा िामसारी गरी वा 

लजन्सी िालखला गरी आम्िािी बाँधी अलिलखे राख्नु पिेछ । 

१८. लवद्यालयको तह वा कक्षा घटाउि सदकिे :  कुिै लवद्यालयको सम्बन्धमा लियम !^ को उपलियम 

(१) को अवस्था लवद्यमाि रहकेो िए तापलि लवद्यालय गाभ्िे आधार औलचत्यपूणय ििलेखएमा 

लिक्षा िाखाको लसफाररसमा कायायपाललकाले त्यस्तो लवद्यालयको मालथल्लो तह वा कक्षा घटाउि 

सके्नछ । 

१९. लवद्यालयको कक्षा थप गिय सदकिे : (१) कुिै लवद्यालयल ेकक्षा थप गिय चाहमेा  िैलक्षकसत्र सुरु 

हुिुिन्िा कम्तीमा िईु मलहिा अगावै  लिक्षा िाखा समक्ष लिवेिि दििु पिेछ । 

       (२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि परेमा गाउँपाललकाले लिक्षा िाखा माफय त थप हुिे कक्षाको 

            लालग लियम ४ बमोलजमको पूवायधार परूा िए वा ििएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ 

            गिाय पूवायधार पूरा गरेको िलेखएमा गाउँ लिक्षा सलमलतको लसफाररि बाट गाउँ 

            काययपाललकाले िैलक्षकसत्र सुरु हुि ुअगावै कक्षा थप गिय अिुमलत दिि सके्नछ ।  

(३) उपलियम (२) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि प्रालवलधक लिक्षा प्रिाि गिे वाहके अन्य 

लवद्यालयको कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र लवषय थप गिे अिुमलत  मन्त्रालयबाट स्वीकृत 

मापिण्डका आधारमा गाउँ सिाल ेदििेछ । 

४) कक्षा तथा तह थप गिे अिुमलतको लालग तपलसल वमोलजमको िलु्क लाग्ने छ्। 

 

 

 

पररच्छेि ३ 

गाउँ काययपाललका, अध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत, स्थािीय  लिक्षा अलधकारी तथा लिरीक्षकको 

काम, कतयव्य र अलधकार 

२०.गाउँ काययपाललकाको काम, कतयव्य र अलधकार :  

१) यस काययलवलधमा अन्यत्र लेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त गाउँ काययपाललकाको काम, 

कतयव्य र अलधकार िहेाय बमोलजम हुिेछ । 

(क) िैलक्षक योजिा तथा काययक्रम कायायन्वयि गिय लिक्षा सलमलत, प्रमुख प्रिासदक अलधकृत तथा 

स्थािीय लिक्षा अलधकारीलाई आवश्यक लिििेि दििे,  

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

काययटोली गठि गिे, 

(ग)  लिक्षक सरुवाको मापिण्ड विाई गाउँपाललकाको तहमा समाि रुपमा लिक्षक लवद्याथी अिुपात 

लमलाउिे, गुणस्तर कायमगिे, आचार संलहता बिाई लागु गिे,    

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

स्वीकृत गिे र कायायन्वयि गिय लिििेि दििे । 

(ङ)  प्रििे तथा संघको कािुि वमोलजम हुिे लिक्षा सम्वलन्ध लवषयहरुको कायायन्वयि गिय लिक्षा 

सलमलतलाइय लिििेि दििे । 

लवद्यालय कक्षा थप तह थप 

संस्थागत ३०,००० रुपैया ५०,००० रुपैया 

सामुिालयक ५००० रुपैया १०००० रुपैया 
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(च)  प्रत्येक ६ मलहिामा गाउँपाललका लित्रका लवद्यालयहरुको अिुगमि तथा मलू्याङ्कि गरी गराई 

अपेलक्षत गुणस्तर कायम गिे, 

 (छ)  लवद्यालयमा आर्षथक व्यवस्था पारििी तथा सुलिलित गिय वस्तुगत आधार तथा मापिण्ड  बिाई 

लागू गिे, गराउिे, 

(ज)  यस काययलवलधको पररलध लित्र आवश्यक क्षेत्रहरुको मापिण्ड विाउिे,  

(झ) अिौपचाररक लिक्षा  बैकलल्पक लिक्षा, लविषे लिक्षा खलुा तथा िरू लिक्षा सम्बन्धी मापिण्ड बिाई 

लागू गिे, गराउिे । 

 ञ) गाउँकाययपाललकाको स्रोत वा स्थािीय स्रोतवाट लिक्षाक तथा कमयचाररको िरवन्िी लसजयिा गरी 

काययपाललकाको लिणयय बमोलजम लिक्षा ऐि, लियमावली अिुसार योग्यता पुगेको व्यलत्तलाइ लवलिन्न 

लवद्यालयमा लियुलक्त गरी खटाउि सके्न छ । 

ट)   लिक्षा सम्बन्धी कािूि लिमायणको लागी गाउँ सिामा पेस गिे । 

(२)  उपलियम (१) मा जेसुकै लेलखएतापलि ससं्थागत लवद्यालयका हकमा त्यस्ता लवद्यालयले पालिा 

गिुय पिे मापिण्ड, गुणस्तर, िुल्क प्रावधाि, लवपन्न तथा लसमान्तकृत वगयका छात्र छात्राहरुका लालग 

दिईिे छात्रबृलत्तका आधार र प्रलतित, लिक्षक तथा कमयचाररहरुको सेवा, ितय एव ंपाररश्रलमक जस्ता 

लवषयमा लिणयय गिाय ससं्थागत लवद्यालयहरुको संगठि को सहिालगता एव ंराय परामिय अलिवाय 

ललई लिणयय गिुयपिेछ । 

२१. गाउँपाललकाका अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलधकार : 

        (क) स्थािीय सरकार स चालि ऐि २०७२ को अलधिमा रलह गाउँपाललकाको लिक्षाको सामान्य  

       लिििेि, लियत्रण र संचालि गिे प्रमखु लजमेवारी अध्यक्षको हूिेछ । 

       (ख) लिक्षालाई मौललक हकको रुपमा स्थालपत गिय गाउँपाललकाको समग्र िैलक्षक िीलत, योजिा,  

             काययक्रमको कायायन्वयि एव ंअिुगमि गिे, गराउिे । 

         (ग) प्रचललत कािुिमा गाउँपाललकाको अध्यक्षल ेगिे िलि दकटाि िएका कामहरु लिजले वा  

              लिजवाट अलधकार प्रत्यायोजि िए बमोलजम हुिेछ । 

         (घ) काययपाललकाले प्रत्यायोजि गरेका लिक्षा सम्बलन्ध कायय गिे । 

          (ङ) प्रचललत कािुिमा अध्यक्षले गिे िलि दकटाि ििएका कामको सम्बन्धमा गाउँपाललका र 

लिक्षा सलमती बाट सम्पािि हुिे कामको सामान्य रेखिखे र काययन्वयि गिे प्रमुख लजमेवारी 

अध्यक्षको हुिेछ । 

२२. प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि तथा यस काययलवलधमा अन्यत्र 

लेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र 

अलधकार िहेाय बमोलजम हुिेछ । 

(क) लिक्षालाई मौललक हकको रुपमा स्थालपत गिय गाउँपाललकाको समग्र िैलक्षक िीलत, योजिा, 

काययक्रमको कायायन्वयि एव ंअिुगमि गिे,   
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(ख) गाउँ काययसम्पािि लियमावललमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतले गिे ििी उल्लेख िएका 

लिक्षा सम्बलन्ध कायय गिे, 

(ग)  िैलक्षक समन्वयकताय तथा सहजकतायको िूलमका लिवायहगिे, 

(घ)  काययपाललकाले प्रत्यायोजि गरेका लिक्षा सम्बलन्ध कायय गिे । 

२३. स्थािीय लिक्षा अलधकारीको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि तथा यस काययलवलधमा अन्यत्र 

लेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त लिक्षा अलधकारीको काम, कतयव्य र अलधकार 

िहेाय बमोलजम हुिेछ :- 

(क) िैलक्षक काययक्रम कायायन्वयि गिे, गराउिे,  

(ख) लिक्षा सम्बन्धी गाउँ स्तरीय योजिा विाई काययपाललकावाट पाररत गराई कायायन्वयि गिे, 

गराउिे  

(ग) गाउँको लिक्षाको अवस्था, प्रगती आदि समेरटएको लिक्षा सम्वलन्ध लस्थतीपत्र तयार गरी 

प्रत्येक वषयको असार मसान्त लित्र प्रकालित   गिे,  

 (घ) स्वीकृत अिौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता िएका बालबाललकाको लालग लिक्षा र 

लिक्षाको लालग खाद्य काययक्रम कायायन्वयि गिे गराउिे तथा सो सम्बन्धी अलिलखे तयार गिे,  

 (ङ) लवद्याथी संख्या घट्ि गई फालजलमा परेका सामुिालयक लवद्यालयका लिक्षकलाई अको समुिालयक 

लवद्यालयमा लमलाि गिय लिक्षा सलमलतमा लसफाररि गिे,  

 (च) स्वीकृत कायय योजिा अिुसार लवद्यालय सञ्चालि िए ििएको सम्बन्धमा लियलमत रूपल े

लिरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रलतवेिि तयार गिे,  

(छ) लिक्षाको गुणस्तर बढाउिको लालग लिक्षक, प्रधािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतका  

पिालधकारीहरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा ताललमको संचालि गिे,  

(ज) आधारिूत तहको अन्त्यमा ललइिे परीक्षा सञ्चालि गिय परीक्षा संचालि सलमलतको सिस्य सलचव        

िइ कायय गिे,  

(झ) लवद्यालयको कक्षा ८ को परीक्षाको अलिलेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पुलस्तका लझकाई जाँच गराउिे, 

लवद्यालयमा लिक्षाको गुणस्तर बृलर्द् िए ििएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कि गरी अलिलेख राख्ने तथा 

सो सम्बन्धमा सुधारका लालग आवश्यक कायय गिे,  

(ञ) ऐि तथा यस काययलवलध बमोलजम लवद्यालयहरू सञ्चालि िए ििएको जाँचबुझ गिे तथा 

लवद्यालयमा लिक्षाको गुणस्तर बढाउि, सुधार गिय वा लवद्यालय बन्ि गिुय पिे िपिे सम्बन्धमा 

लिरीक्षण गरी लवद्यालयको स्तर बढाउिु, सधुार गिुय वा लवद्यालय बन्ि गिुय पिे िएमा तत्  सम्बन्धी 

कारबाही प्रदक्रया अगालड बढाउिे ,  

(ट)  माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षाको लालग रलजििेि फाराम िरेका लवद्याथीको िाम, थर, उमरे 

प्रचललत कािूि बमोलजम संिोधि गिे,  
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(ठ) लियुलक्त वा बढुवाको लालग आयोग वा छिौट सलमलतवाट लसफाररस िइ आएका लिक्षक वा 

कमयचारीलाइ लियुलक्त गरी सम्बलन्धत लवद्यालय वा कायायलयमा पिस्थापि गिे ,  

(ड) सामुिालयक लवद्यालयमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा लववरण तथा अन्य अलिलखे 

अद्यावलधक गिे,   

(ढ) लिक्षक वा कमयचारीको काययसम्पािि मलू्याङ्कि गरी त्यसको लववरण लिक्षा सलमलतको अध्यक्षवाट 

अिुमोिि गरी आयोगमा पठाउिे, 

(ण) लवद्यालय र प्रारलम्िक बाल लिक्षा केन्रको लिरीक्षण गिे, गराउिे,  

(त)  मन्त्रालयल ेतोदकदिए बमोलजम सामुिालयक तथा संस्थागत लवद्यालयहरूको समूह लविाजि गरी 

स्रोतकेन्र लिधायरण गिे र स्रोतकेन्िबाट लवद्यालयको लिरीक्षण, लिक्षकको ताललम तथा अन्य िैलक्षक 

दक्रयाकलाप गिे,  

(थ) माध्यलमक लिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यालमक लिक्षा परीक्षा र आधारिूत तहको अन्त्यमा हुिे 

परीक्षालाई लियलमत र मयायदित ढङ्गबाट सञ्चालि गिे, गराउिे,  

(ि) सामुिालयक लवद्यालयका लालग लवतरण गररएका िरबन्िी िैलक्षक सत्रको सुरुमा लमलाि गिय लिक्षा 

सलमलतमा लसफाररस गिे,  

(ध) लिरीक्षकलाई लवद्यालय लिरीक्षणको सुचक विाई लिररक्षण गिय पठाउिे र लिरीक्षकल े लवद्यालय 

लिरीक्षण गरे िगरेको यदकि गिय स्थलगत लिरीक्षण गिे,    

(ि)   गाउँपाललकावाट लवद्यालयलाई लिकासा िएको रकम सिपुयोग िए ििएको अिुगमि गिे ।  

(प) लवद्यालयल े स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गरे िगरेको सम्बन्धमा लिरीक्षण गिे, 

गराउिे,  

(फ) लवद्यालयमा लागु गररएको पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सुधार गिुयपिे, 

लििःिुल्क पाठ्यपुस्तकको लवतरण प्रणालीलाई प्रिावकारी बिाउिे लवषयमा व्यवस्थापि सलमलत 

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

 (ब) लेखा परीक्षक प्रलतवेििको आधारमा िलेखएका अलियलमतता र वेरुजु फर्छ्यौट गिय लगाउिे, 

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

(म) सामुिालयक लवद्यालयका लिक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रलतवेिि पाररत गराउिे, 

(य)  लवद्यालयको वार्षषक िैलक्षक काययक्रमको लियलमत रूपमा अिुगमि गरी सो अिुसार गिे, गराउिे, 

(र)  लवद्यालय लिरीक्षक र स्रोत व्यलक्तल ेदिएको लिरीक्षण प्रलतवेिि उपर कारबाही गिे 

(ल) गाउँपाललका लित्र सञ्चालि िएका िैलक्षक ताललम केन्रमा लिक्षक ताललमका लालग लसफाररस गिे,  

(व)  लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत र लिक्षक अलििावक सघं गठि गिे, गराउिे, 

(ि) सामुिालयक लवद्यालयको स्वीकृत, ररक्त िरवन्िीमा पिपूर्षतको लालग आयोगमा लेखी पठाउिे, 

(ष)  तोदकएको मापिण्डको आधारमा लिक्षकको सरुवा तयारी गिे,  
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(स) लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा लिक्षकलाई लवद्यालय समय बाहके वा लवद्यालयको 

लियलमत पठि पाठिमा असर िगिे गरी अलतररक्त समयमा अन्यत्र कायय गिय पूवय स्वीकृलत प्रिाि गिय 

लसफारीस गिे  

 (ह) लवद्यालयको काययसम्पािि परीक्षण गिे गराउिे र कायय सम्पाििको आधारमा लवद्यालय 

व्यवस्थापि सलमलत, लिक्षक अलििावक संघ, प्रधािाध्यापक, लिक्षक एव ंकमयचारीहरुलाई पुरस्कार 

तथा िण्डका लालग काययपाललका समक्ष लसफाररि गिे । 

(क्ष) लिजी, धार्षमक तथा गुठी लबद्यालयको अिुगमि गरी स्वीकृत मापिण्डको पालिा गिय लगाउिे र 

तििुसार पुरस्कार र िण्डको लालग काययपाललका समक्ष लसफाररि गिे ।  

(त्र)  गाउँकाययपाललका, रालिय परीक्षा बोडय र लिक्षा सम्वलन्धत आयोगहरुबाट लििलेित वा प्रत्यायोलजत 

कायय गिे  

२४. लिरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार :  ऐि तथा यस काययलवलधमा अन्यत्र लेलखएका काम, कतयव्य 

र अलधकारका अलतररक्त लिरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार िहेाय बमोलजम हुिेछ :–  

(क) प्रत्येक िईु मलहिामा सव ै लवद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत लिरीक्षण तथा 

सुपरीवेक्षण गिे र लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गिे क्रममा प्रधािाध्यापक र व्यवस्थापि 

सलमलतसँग छलफल गरी छलफल िएको कुरा र लिरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी 

व्यहोरा लवद्यालयको लिरीक्षण पुलस्तकामा जिाउिे तथा जिाउि लगाउिे, 

(ख) ऐि र यस काययलवलध बमोलजम लवद्यालय लियलमत रूपले सञ्चालि िए ििएको, त्यस्तो 

लवद्यालयमा िौलतक साधि सुरलक्षत लवद्यालय अिुरुप िए ििएको, लिक्षक पयायप्त िए 

ििएको, उपलब्ध साधिको अलधकतम सिपुयोग िए, ििएको र लिधायररतस्तर 

बमोलजम पठि पाठि िए ििएको र समग्र िैलक्षक गुणस्तर कायम िए ििएको 

सम्बन्धमा प्रधािाध्यापक, लिक्षक–अलििावक संघ र लिक्षकसँग लवचार लवमिय गरी सो 

अिुरूप िएको ििलेखएमा सुधार गिय लगाउिे,  

(ग)  लवद्यालय लिरीक्षण सम्बन्धी प्रलतवेिि स्थािीय लिक्षा अलधकारी समक्ष पिे गरी लिििेि 

वमोलजम गिे,  

(घ) लवद्यालयको लवकासको लालग व्यवस्थापि सलमलत तथा सरोकावालाहरूसँग सम्पकय     

       तथा आवश्यक सरसल्लाह र अन्तरदक्रया गिे,  

(ङ) िमूिा लिक्षण गिे प्रयोजिको लालग लिरीक्षण क्षेत्रलित्रको रोिर (समूह) तयार गिे र 

समय–समयमा प्रधािाध्यापक सलहत लिक्षकको बैठक बोलाई लिक्षण गिे लवषयमा 

िलेखएका समस्या समाधािको लालग आवश्यक काम गिे,  

(च)  लिक्षक तथा लवद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्कि गरी त्यसको अलिलेख 

लिक्षा िाखामा उपलब्ध गराउिे  

(छ)  लवद्यालयको िैलक्षकस्तर बृलर्द् गिय प्रधािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतका 

अध्यक्षहरूको गोष्ठीको सयंोजि गिे, गराउिे 
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(ज) परीक्षा सलमलतको लिििेि बमोलजम परीक्षा सञ्चालि गिे, गराउिे,  

(झ)  लवद्यालयको िैलक्षक तथा आर्षथक अलिलेख िरुुस्त िए ििएको लिरीक्षण गिे, गराउिे,  

(ञ)  आफ्िो क्षते्र लित्रका िलैक्षक तथ्याङ्क सङ्कलि तथा लवश्लेषण गरी लिक्षा िाखामा 

पठाउिे,  

 (ट)  लिक्षकलाई ताललमको लालग लसफाररस गिे र ताललम प्राप्त लिक्षकको सीप को प्रयोग िए 

ििएको एदकि गिय कक्षा अवलोकि गरी सुधारका लालग कायय गिे,   

(ठ)  व्यवस्थापि सलमलतको बैठक लियलमत रूपल े बस े िबसेको जाँचबुझ गरी िबसेको िए 

बैठक बोलाउि प्रधािाध्यापकलाई लिििेि दििे,  

(ड) लवद्यालय सञ्चालि सम्बन्धमा प्रधािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सलमलतलाई आवश्यक 

लिििेि दििे,  

(ढ)  स्रोतव्यलक्तको कामको अिुगमि गरी प्रत्येक मलहिा लिक्षा िाखामा प्रलतवेिि पेि गिे,  

(ण)  लवद्यालयका लिक्षक तथा कमयचारीको लबिाको अलिलेख िैलक्षक सत्रको अन्त्यमा 

प्रमालणत गिे र लवद्यालयमा राख्न लगाउिे,  

(त) लिक्षक तथा कमयचारीको हालजरी अलिलखे िरुुस्त िए ििएको जाचँ वा लिरीक्षण गरी 

लबिा िललई अिुपलस्थत हुिे लिक्षक तथा कमयचारीको हकमा हालजरी पलुस्तकामा गयल 

जिाई सोकोजिाउ सलहत कारबाहीको लालग सम्बलन्धत लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत र 

लिक्षा अलधकारीलाई लसफाररस गिे,  

(थ)  आफिो क्षेत्रलित्र सञ्चालि गररएका अिौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता लिक्षा, 

समावेिी लिक्षा र लिक्षाको लालग खाद्य काययक्रमको लियलमत रूपमा लिरीक्षण तथा 

अिुगमि गरी स्थािीय लिक्षा अलधकारी समक्ष प्रलतवेिि पेि गिे,  

(ि) संस्थागत तथा धार्षमक प्रकृलतका लबद्यालयको अिुगमि गरी स्वीकृत मापिण्डको पालिा 

गिय लगाउिे र तििुसार पुरस्कार र िण्डको लालग स्थािीय लिक्षा अलधकृत समक्ष 

लसफाररि गिे ।  

(ध) जीवि पययन्त लिक्षा र जीवि उपयोगी लिक्षाको उलचत प्रवन्ध गिे गराउिे ।  

(ि)  गाउँपाललकाले लिक्षा सम्बलन्ध प्रत्यायोलजत कायय गिे 

 प)  सामुिालयक लबद्यालयका लिक्षकहरुसंग िलैक्षकसत्रको िुरुमा एक िैलक्षक सत्रको लालग 

िैलक्षक  सधुारको करार सम्झौता गिे  । 

पररच्छेि–४ 

बढैयाताल गाउँपाललका लिक्षा सलमलतको गठि, काम, कतयव्य र अलधकार तथा बठैक 

सम्बन्धी काययलवलध 

२५. लिक्षा सलमलतको सरचिा तथा काययसचंालि लवलध: (१)  बढैयाताल गाउँपाललकामा िहेाय 

वमोलजमको एक लिक्षा सलमलत रहिेछ  

(क) गाउँ काययपाललकाको अध्यक्ष                                                     - अध्यक्ष 

(ख)  गाउँ काययपाललकाको उपाध्यक्ष                           - सिस्य 
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(ग) गाउँपाललकाले तोकेको गाउँ काययपाललकाका मलहला समेत ४ –जिा     - सिस्य 

(घ) गाउँपाललकाका प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत                                   - सिस्य 

(ङ) सामुिालयक लवद्यालयको प्रधािाध्यापकहरु मध्यवेाट गाउँ काययपाललकाको अध्यक्षल े

तोकेको व्यलक्त ४ जिा                                                                        - सिस्य                                             

(च) ससं्थागत लवद्यालयहरुको संस्थापकहरु वाट गाउँ काययपाललकाको अध्यक्षल ेतोकेको ३ जिा                                                                                            

                                                                                                    - सिस्य             

 (छ)   गाउँपाललकाका लवद्यालयहरुका लव.व्य.स अध्यक्षहरु मध्य ेगाउँ   काययपाललकाको   

         अध्यक्षल ेतोकेको १ जिा                                                    –सिस्य 

          (ज)    स्थालिय लिक्षक महासघंको अध्यक्ष                                    -सिस 

          (झ)   स्थािीय सामाज सेवी मध्येवाट  काययपाललकाको अध्यक्षले    तोकेको एक मलहला सलह २   

                  जिा                                                                                      -सिस्य    
          (ञ     स्थािीय लिक्षा अलधकारी                                        - सिस्य सलचव 

(२ )  लिक्षा सलमलतको वैठक कम्तीमा प्रत्येक िईु मलहिामा  एक        पटक  वस्नुपिेछ । 

       (३ ) लिक्षा सलमलतको वैठक ित्ता गाउँपाललकाको प्रचललत कािुि वमोलजम   हुिेछ । 

       (४) वैठक संचालिको लालग कम्तीमा ५० प्रलतित सिस्यको उपस्थीलत आवश्यक पिेछ ििे वठैक 

             लिणयय वहुमतको आधारमा हुिेछ । 

२६. लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐि तथा यस काययलवलधमा अन्यत्र लेलखएका काम, 

कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िहेाय बमोलजम 

हुिेछ :- 

   (क) लिक्षा िाखावाट पिे िएको िैलक्षक योजिा मालथ छलफल गरी स्वीकृलतको लागी 

काययपाललकामा पेि गिे 

   (ख) गाउँपाललकामा स्वस्थ िैलक्षक वातावरण कायम राख्न तथा लिक्षाको गुणस्तर बृलर्द् गिय लिक्षा 

िाखा माफय त पिे िएको कायययोजिा मालथ छलफल गरी पररमाजयि सलहत स्वीकृत गिे,  

   (ग) िेपाल सरकारको स्वीकृत िीलत र लिििेि अिुरूप लविेष आवश्यकता लिक्षा, समावेिी लिक्षा, 

अिौपचाररक लिक्षा, लिरन्तर लिक्षा, िरू लिक्षा तथा खलुा लिक्षा काययक्रम सञ्चालि सम्बन्धी 

आवश्यक व्यवस्था गिे,  

   (घ) लवद्यालयलाई आर्षथक सहायता उपलव्ध गराउिे तथा त्यस्तो सहायताको लालग सम्बलन्धत 

लिकायमा लसफाररस गिे,  

    (ङ) लिक्षक, कमयचारी तथा लवद्याथी कल्याणको लालग स्वीकृत लिक्षा योजिा वमोलजम आवश्यक 

काययक्रम बिाउिे,  

    (च) लवद्यालयको सम्पलत्तको सरुक्षा तथा लवद्यालयको समृलर्द्को लालग आवश्यक व्यवस्था गिे,  

    (छ) लवद्यालयको लवकासको लालग सञ्चाललत िैलक्षक काययक्रमलाई सहयोग गिे,  
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    (ज) लवद्यालयको लखेापरीक्षण सम्बन्धमा लेखापरीक्षकल े दिएको प्रलतवेिि अिुसार आवश्यक 

कारबाही गिे, गराउिे,  

    (ञ) लवद्यालयलाई आर्षथक रूपमा आत्मलिियर गराउि योजिा बिाई कायय गिे,  

    (ट) लवद्यालय बन्ि गिय लसफाररस गिे,    

    (ठ) िैलक्षक क्यालेण्डर बिाई लवद्यालय सञ्चालि गिय लिक्षा िाखा माफय त व्यवस्थापि सलमलतलाई 

लिििेि दििे,  

    (ड) गाउँ स्तरीय खेलकुि, स्काउट तथा साँस्कृलतक काययक्रमको सञ्चालि तथा लवकासको लालग आर्षथक 

स्रोत जुटाउिे र प्राप्त रकम खचय गिय लिक्षा िाखालाई लिििेि दििे,  

    (ढ) आवासीय लवद्यालयका लवद्याथीका लालग खािा तथा पौलिक अfहारको गुणस्तर तोके्न । 

    (ि) गाउँपाललकावाट स्वीकृत लिक्षा योजिा र मापिण्ड लित्र रही आवश्यक लिििेि दििे । 

    (प) लवद्यालयल ेकायम गिुय पिे न्युितम सरसफाई तथा िौचालयको मापिण्ड तोके्न । 

    (फ) गाउँपाललका क्षते्र लित्र लविेष आवश्यकता िएका वालबाललकाको तथ्यांक सकंलि गरी 

उिीहरुका लालग उलचत लवद्यालय व्यवस्थापि गिय आधार तयार पािे र सोही अिुसारको 

पठिपाठि व्यवस्था लमलाउिे । 

     (ब)  लवद्यालय सधुार तथा लबकासका लालग िीलत लिििेि गिे । 

      (ि) लवद्याथी संख्याका आधारमा िैलक्षक सत्रको िुरुमा लिक्षकको िरबलन्ि लमलाि गिे। 

     (म) कक्षा थप र तह थपका लालग गाउँ काययपाललकालाइ लसफाररस गिे। 

                                    पररच्छेि ५ 

लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत सम्वन्धी व्यवस्था 

२७. लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत रहि े: (१) यस काययलवलध  अन्तयरगत व्यवस्था िएको सलमलतहरुको 

अलधकार क्षेत्र वाहके लवद्यालय संचालि गिय प्रत्येक सामुिालयक लवद्यालयमा िहेाय वमोलजमको 

एक लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत रहिेछ  

  (क) अलििावकल ेआफूहरुमध्येबाट छािी पठाएका िईु जिा मलहला सलहत चार जिा      –सिस 

  (ख) लवद्यालय रहकेो गाउँपाललकाको वडा सलमलतले मिोियि गरेको   सिस्य एकजि     –सिस्य 

  (ग) लवद्यालयका संस्थापक, स्थािीय बुलर्द्जीवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्यालयलाई लिरन्तर सहयोग गरेका 

व्यलक्तहरूमध्येबाट गाउ कायलपलकाल ेमिोिीत गरेको एकजिा मलहला सलहत िईुय जिा–सिस्य                                                        

  (घ) लवद्यालयका लिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छािी पठाएको एकजिा                             – सिस्य 

  (ङ) लवद्यालयका प्रधािाध्यापक                                                                     – सिस्य सलचव 

(२) लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतका सिस्यहरुल ेउपिफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोलजमका 

सिस्यहरुमध्येबाट छािेको सिस्य सो सलमलतको अध्यक्ष हुिेछ। 

     (२क) लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष छिौट ििएसम्मका लालग वा   अध्यक्षको 

       अिुपलस्थलतमा सो सलमलतका ज्येष्ठ सिस्यल ेबैठकको अध्यक्षता गिेछ । 
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(३)  लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको काययअवलध ३ वषयको हुिेछ । 

(४) राजीिामा स्वीकृत गिे : व्यवस्थापि सलमलतका सिस्यको राजीिामा सो सलमलतका अध्यक्षल े र 

व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षको राजीिामा सम्बलन्धत लिक्षा सलमलतका अध्यक्षल ेस्वीकृत गिेछ 

(५) अलििावकको अलिलेख राख्न े : (क) लवद्यालयल े लिक्षा िाखाल ेतोदकदिएको ढाँचामा लवद्याथीको 

अलिलखे राख्िा लवद्याथीका बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, िाजु, दििीको िाम, थर, ठेगािा उल्लखे गिुय 

पियछ र त्यस्ता अलििावक ििएका लवद्याथीको हकमा लवद्याथीलाई सरंक्षकत्व प्रिाि गिे 

व्यलक्तको अलिलेख राख्नु पिेछ ।  तर,  लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत गठि प्रयोजिका लालग बाबु, 

आमा, बाजे, बज्यै लाई मात्र अलििावक मालििेछ। 

ख) उपलियम (क) बमोलजम लवद्याथीलाई संरक्षकत्व प्रिाि गिे व्यलक्तलाई अलििावकको रुपमा 

अलिलखे राख्िा लिजले संरक्षकत्व प्रिाि गरेको व्यहोरा सम्बलन्धत वडाबाट प्रमालणत गराएको 

हुिु पिेछ । 

२८. व्यवस्थापि सलमलतको सिस्य छिौट सम्बन्धी व्यवस्था :(१) प्रधािाध्यापकले लियम २७ को 

       उपलियम १ बमोलजमक व्यवस्थापि सलमलतको छिौट गियको लालग तत्कालको व्यवस्थापि 

       सलमलतको कायय अवलध समाप्त हुिु िन्िा तीस दिि अगावै सात दििको सूचिा दिई अलििावकको 

       िेला गराउिु पिेछ । तर कुिै कारणले व्यवस्थापि सलमलत लवघटि िएको वा व्यवस्थापि  

       सलमलतको सिस्यको पि ररक्त िएको अवस्थामा त्यसरी लवघटि वा ररक्त िएको लमलतले पन्र दिि  

       लित्र व्यवस्थापि सलमलत वा ररक्त सिस्यको छिौटको लालग यस लियम बमोलजम सूचिा दिई  

       अलििावकको िलेा गराउिु पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम सिस्य छिौट गिे सम्बन्धमा अलििावकलाई सहयोग गियको लालग 

      सम्बलन्धत लिरीक्षक वा स्रोत व्यलक्त वा लिज उपलब्ध ििएमा स्थािीय लिक्षा अलधकारील े

      खटाएको अलधकृतको संयोजकत्वमा प्रधािाध्यापक, स्रोत व्यलक्त र स्थािीय तहको प्रलतलिलध रहकेो 

      चार सिस्यीय छिौट सहयोग सलमलत गठि गिेछ । 

२९. व्यवस्थापि सलमलतको बठैक सम्बन्धी काययलवलध :(१) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक िईु मलहिामा  

       कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

  (२) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको लिििेिमा सिस्य–सलचवल ेबोलाउिेछ ।  

 (३) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि व्यवस्थापि सलमलतका एक लतहाई सिस्यले 

      लललखत अिुरोध गरेमा व्यवस्थापि सलमलतको सिस्य–सलचवले जलहलसेुकै पलि व्यवस्थापि 

      सलमलतको बैठक बोलाउिु पिेछ ।  

 (४) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा छलफल हुि ेलवषय सूची सिस्य–सलचवले साधारणतया बहत्तर 

      घण्टा अगावै सिस्यहरूलाई दििु पिेछ ।  

 (५) व्यवस्थापि सलमलतमा तत्काल कायम रहकेा पचास प्रलतित िन्िा बढी सिस्यहरू उपलस्थत 

     िएमा व्यवस्थापि सलमलतको बैठकको लालग गणपूरक सखं्या पुगेको मालििेछ ।  

 (६) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र लिजको अिुपलस्थलतमा का वा अध्यक्षल े

     गिेछ ।  

 (७) व्यवस्थापि सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर िएमा बैठकको 

      अध्यक्षता गिे व्यलक्तल ेलिणाययक मत दिि सके्नछ ।  

 (८) व्यवस्थापि सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलध व्यवस्थापि सलमलत आफैं ले लिधायरण गरे 
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      बमोलजम हुिेछ । 

३०. व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष र सिस्य हुि िसके्न : िहेायको व्यलक्त व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्ष 

र सिस्य हुि सके्न छैि :- 

 (क)   गैर िेपाली िागररक,  

(ख)  पच्चीस वषय उमेर परूा ििएको   

(ग)   प्रचललत कािूि बमोलजम कालो सूचीमा परेको, 

 (घ) िैलतक पति िलेखिे फौजिारी अलियोगमा अिालतबाट कसूरिार ठहररएको ।  

३१.  व्यवस्थापि सलमलत लवघटि गिय सके्न : (१) िहेायका अवस्थामा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा 

गाउँ काययपाललकाल ेसलमलत लवघटि गिय सके्नछ  – 

(क)   लवद्यालयको सम्पलत्त लहिालमिा गरेमा,  

(ख)   लवद्यालयको िैलक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   

(ग) प्रचललत कािुि तथा िेपाल सरकार, प्रििे सरकार तथा बढैयाताल गाउँपाललकाको िीलत एवम्  

     लहत लवपरीत काम गरेमा,  

(घ)  लवद्यालयको व्यवस्थापि सन्तोषजिक रूपमा गिय िसकेमा, वा  

(ङ)  सम्बलन्धत लिकाय वा अलधकारील ेदिएको लिििेिको पालि िगरेमा । 

(२)  उपलियम १ अिुसार लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत लवगठि िएको अवस्थामा 

     काययपाललकाले लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत गठि ििए सम्मका लागी अध्यक्ष र 

     प्रधािध्यापक सिस्य सलचव रहकेो िौ जिाको लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत गठि गिय सक्न ेछ   

३२.सामिुालयक लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : 

    (१)   यस काययलवलधमा अन्यत्र लेलखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त सामुिालयक 

          लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िहेाय बमोलजम हुिेछ : 

(क)  लवद्यालयको सञ्चालि, रेखिखे, लिरीक्षण र व्यवस्थापि गिे,                                                    

(ख)  लवद्यालयको लालग चालहिे आर्षथक स्रोत जुटाउिे,  

(ग) लिक्षक तथा कमयचारीलाई ताललमको लालग छिौट तथा लसफाररस गिे,  

(घ) ताललममा जािे लिक्षक तथा कमयचारीलाई ताललमबाट फकेपलछ कम्तीमा तीि वषय 

लवद्यालयमा सेवा गिुय पिे सम्बन्धमा ितयहरू लिधायरण गरी कवुललयतिामा गराउिे,  

(ङ)  लिक्षक तथा कमयचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको लागी पहल गिे,  

(च) लवद्यालयको स्रोतबाट व्यहोिे गरी लिक्षक तथा कमयचारी लियुक्त गिे  

(छ) िेपाल सरकारबाट स्वीकृत िरवन्िीको लिक्षक तथा कमयचारीको पि ररक्त हुि आएमा 

पि पूर्षतको लालग सो पि ररक्त िएको लमलतले पन्र दििलित्र लिक्षा िाखामा लखेी पठाउिे 

(ज) लवद्यालयका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको हालजरी जाँच गरी गयल हुिे लिक्षक वा 

कमयचारी उपर आवश्यक कारबाही गिे, 

(झ) कुिै लिक्षक वा कमयचारीलाई यस काययलवलध बमोलजम व्यवस्थापि सलमलतले कारबाही 

गिय पाउिे लवषयमा लविागीय कारबाही गरी त्यसको जािकारी लिक्षा िाखालाई दििे तथा 
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आफूलाई कारबाही गिय अलधकार ििएको लवषयमा कारबाहीको लालग लसफाररस गिुय पिे 

िएमा आवश्यकता अिुसार आफ्िो राय सलहतको प्रलतवेिि लिक्षा िाखामा पठाउिे, 

(ञ) लवद्यालय िैलक्षकस्तर वृलर्द् गिय आवश्यक सामाि तथा िैलक्षक सामग्रीको व्यवस्था गिे,   

(ट) िेपाल सरकारबाट सञ्चालि हुि ेलवलिन्न काययक्रमहरूमा लवद्यालयलाई सररक गराउिे,  

(ठ) लवद्याथीहरूले पालिा गिुय पिे आचार संलहता बिाई लागू गिे,  

(ड) लिक्षक तथा कमयचारीहरूको अलिलखे अध्यावलधक गराई राख्ने, 

(ढ)प्रत्येक वषय लवद्यालयका चन्िािाता र अलििावकहरूको िेला गराई लवद्यालयको  

     अलघल्लो िैलक्षक वषयको आय, व्यय तथा िैलक्षक उपललब्ध र आगामी वषयको िैलक्षक 

     काययक्रमको सम्बन्धमा जािकारी गराउिे,  

(ण) गाँउपाललकाले तोकेको लखेा परीक्षकबाट लखेा परीक्षण गराउिे । 

(त) लवद्याथी, लिक्षक, कमयचारी तथा अलििावकलाई लवद्यालयको लवकास तथा पठिपाठि तफय  

     उत्प्रेररत गिे व्यवस्था लमलाउिे, 

(थ) लवद्याथीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृलत्त रकम प्रिाि गिे,  

(ि) हालजरी पुलस्तका वा लवद्युतीय हालजरीमा गयल जिाएकोमा त्यस्ता गयल िएका लिक्षक 

     तथा  कमयचारीको गयल िएका दििको तलब कट्टी गिय सके्नछ,   

 (ध) व्यवस्थापि सलमलतको सलचवालय लवद्यालय िविमा राख्न ेतथा लवद्यालयको कागजपत्र र 

      अलिलेख सरुलक्षत गिे,  

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

  (प) लवद्यालयमा ललक्षत समूहका लालग लविेष प्रकृलतको िैलक्षक काययक्रम सञ्चालि गिय आवश्यक   

      िलेखएमा स्थािीय तह तथा स्थािीय लिक्षा िाखा माफय त गिे, 

 (फ)वार्षषक रुपमा लवद्यालयका लालग आवश्यक मालसामाि, मसलन्ि सामग्रीको खररि योजिा 

     स्वीकृत गिे, 

  (ब) लवद्यालयको लवपि, जोलखम अवस्था लखेाजोखा गरी प्रिाव न्यूलिकरणका लालग 

      कायययोजिा बमोलजम कायायन्वयि गिे,  

  (ि) लवद्यालयको चल अचल सम्पलत्तको संरक्षण र सिपुयोग गिे, 

  (म) आफ्ि ैस्रोतबाट लियुक्त हुिे लिक्षक तथा कमयचारीको सेवा, ितय तथा लविागीय 

       कारबाहीलाई व्यवलस्थत गिय काययलवलध बिाई लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराई लागू गिे,      

  (य) स्थािीय तह, स्थािीय लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखाले दिएको लिििेि अिुरूप काम गिे । 

   (र) लिक्षक एव ंकमयचारीलाई मापिण्ड बिाई पुरस्कृत गिे      

   (ल) लवद्यालयको पढाई व्यवाहाररक, सीपमलूक, र स्तरीय बिाउि प्रलतस्पधी तथा सहयोगी 

         िूलमका खेल्िे  ।   
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   (व) प्रत्येक वषय सामुिालयक लवद्यालयका चन्िािाता र अलििावकहरूको िलेा गराई 

       लवद्यालयको  अलघल्लो िैलक्षक वषयको  आय, व्यय तथा िैलक्षक उपललब्ध र आगामी वषयको 

       िैलक्षक काययक्रमको  सम्बन्धम सावय जलिक परीक्षण गराउिे, 

(२) व्यवस्थापि सलमलतले आफ्िो अलधकार मध्य ेआवश्यकता अिुसार केही अलधकार व्यवस्थापि 

     सलमलतको सिस्य–सलचवलाई प्रत्यायोजि गिय सके्नछ  

  ३३.लिक्षक अलििावक सघं सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक सामुिालयक लवद्यालयका लिक्षक र 

अलििावकहरू सिस्य रहकेो एक लिक्षक अलििावक सघं रहिेछ ।   

(२) व्यवस्थापि सलमलतले अलििावकहरूको िलेा गराई सो सलमलतको अध्यक्ष, प्रधािाध्यापक 

तथा कम्तीमा एक जिा लिक्षक र अलििावकहरू समेत रहि ेगरी बढीमा एघार सिस्यीय लिक्षक 

अलििावक सघंको काययकारी सलमलत गठि गिुय पिेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चाललत लवद्यालयमा उपलियम (२) बमोलजम लिक्षक अलििावक संघको 

काययकारी सलमलत गठि गिाय अपाङ्गता िएका लवद्याथीका कम्तीमा एक जिा अलििावक हुि ु

पिेछ ।  

(४) उपलियम (२) र (३) बमोलजम गरठत काययकारी सलमलतका सिस्यको पिावलध तीि वषयको 

हुिेछ ।  

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

बस्नेछ र सो सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययलवलध काययकारी सलमलत आफैल े लिधायरण गरे 

बमोलजम हुिेछ ।  

(६)  उपलियम (२) बमोलजमको काययकारी सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िहेाय बमोलजम 

हुिेछ :- 

(क)  लवद्यालयमा लिक्षकको गुणस्तर कायम गियको लालग आवश्यक काम गिे,   

(ख) यस काययलवलध बमोलजम लवद्यालयल ेिुल्क लिधायरण गरे िगरेको सम्बन्धमा अिुगमि 

गिे तथा सो सम्बन्धमा लवद्यालयलाई आवश्यक सुझाव दििे,  

(ग) लवद्यालयको िैलक्षक गलतलवलधबारे लियलमत जािकारी राख्ने तथा सो सम्बन्धमा 

लिक्षक, लवद्याथी र अलििावक बीच लियलमत अन्तरदक्रया गिे ।  

३४ ससं्थागत लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलतको गठि तथा काम कतयव्य र अलधकार :  

१) संस्थागत लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलतको गठि िहेाय बमोलजम हुिेछिः  

क) लवद्यालयका संस्थापक वा लगािीकतायहरुमध्येवाट लवद्यालयको लसफाररसमा लिक्षा 

सलमलतको अध्यक्षल े मिोलित गरेको ब्यलक्त                             -अध्यक्ष    

ख) सम्वलन्धत वडाको वडा सलमलतले तोकेको सलमलतको                    - सिस्य  

ग) समाजसेवीहरुवाट गाउँपाललका अध्यक्षवाट मिोलित                    -सिस्य 

घ) अलििावकहरुमध्येवाट एक जिा मलहला समेत पिे गरी लवद्यालय व्यवस्थापिले मिोलित 

गरेको िईु जिा                                        - सिस्य  

ङ) लवद्यालयको प्रधािाध्यापक                       - सिस्य सलचव   
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  २) संस्थागत लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलतको काम कतयब्य अलधकारिः  

क) लवद्यालयको सञ्चालि रेखिखे व्यवस्थापि गिे र लिरीक्षण गिे,  

ख) लवद्यालयको सञ्चालिको लवकाययलवलध विाई काययपाललकाको अध्यक्षवाट प्रमाणी करण 

गराई लागु गिे, 

ग) लिक्षक तथा कमयचारीको सेवाको सुरक्षा गिे,  

घ) लिक्षकलाई लियुलक्त पत्र दििे, समय समयमा तलव ित्ता खुवाउिे,  

ङ) ऐि काययलवलधले तोके अिुसार लवद्याथीहरुलाई छात्रवृलत्त उपलब्ध गराउिे, 

च) िेपाल सरकार, प्रििे सरकार र स्थािीय सरकारल ेतोकेको लसमा लित्र रही लिक्षाक तथा 

कमयचारीको तलब ित्ता र िलु्क लिधायरण गिे र कायायन्वयि गराउिे,  

छ) लिक्षा िाखाल ेमागेका र लियलमत वुझाउिु पिे लववरण वुझाउिे,  

ज)  मान्यता  प्राप्त लेखा पररक्षकवाट लखेापरीीक्षण गराई काययपाललका वाट सो लखेा 

पररक्षण प्रलतवेिि अिुमोिि गराउँिे ,  

झ) स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गिे,  

ञ) स्थािीय सरकारल ेतोकेको बैकमा लवद्यालयको खाता संचालि गिे, 

ट) िेपाल सरकार, प्रििे सरकार र स्थािीय सरकार प्राप्त हुि े लिििेिको पालिा गिे 

गराउिे,  

पररच्छेि ६ 

पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सचंालि र समन्वय 

३५. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री :  

 (१) बढैयाताल गाउँपाललकाका लवद्यालयहरुमा पठि पाठि हुिे पाठ्यक्रम मन्त्रालयल े

लिधायरण गरे वमोलजम हुिेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीको समयम ै सहज उपलब्धताको सुलिित गिय काययपाललकाल े आवश्यक 

कायययोजिा विाइ लागू गिेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसामग्रीमा सुधार तथा ियाँ पाठ्यक्रमको लिमायण गिय 

आवश्यक िलेखएमा लिक्षा िाखाको प्रलतवेििको आधारमा लिक्षा सलमलतल े

काययपाललकालाई लसफाररस गिे र काययपाललकाको वहुमत सिस्यको लिणययल े

मन्त्रालयमा अिुरोध गिेछ ।  

३६.परीक्षा सचंालि तथा समन्वय सलमलत :  

(१) गाउँपाललकाको लवद्यालयहरुमा परीक्षा सचंालि तथा समन्वयको लालगिहेायको एक 

परीक्षा स ंलि तथा समन्वय सलमलत रहिेछ । 

(क) लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष                                               – अध्यक्ष 

(ख) गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष              – स िस्य  

(ग) प्रमखु प्रिासदकय अलधकृत                                               – स िस्य  
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(घ) लजल्ला प्रिासि कायायलयको प्रलतलिलध                               – सिस्य  

(ङ) स्थािीय तहमा रहकेो प्रहरी कायायलय प्रमखु                          – सिस्य 

(च) सामुिालयक लवद्यालयकाका प्रधािाध्यापक र सस्थागत लवद्यालयका संचालक मध्येवाट 

गाउँ काययपाललकाको अध्यक्षल ेमिोलित २ जिा   – सिस्य                       

(छ) स्थािीय लिक्षा अलधकारी                           – सिस्य–सलचव  

(२) परीक्षा संचालि तथा समन्वय सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययलवलध सो सलमलत आफैल े

लिधायरण गरे बमोलजम  हुिेछ । 

(३) स्थािीय तहको क्षेत्रलधकार वालहरको िैलक्षक तहको परीक्षा संचालि गिय सम्वलन्धत 

लिकायवाट िएको व्यवस्था वमोलजम सलमलतले सहजीकरण र समन्वय गिेछ । 

(४)  कक्षा ८ को परीक्षा संचालि तथा समन्वय सलमलतबाट स्वीकृत मापिण्ड वमोलजम सलमलतल े

गिेछ । 

 ५)  कक्षा ८ को परीक्षा संचालिका लालग स्थालिय स्तरमा तपलसल          वमोलजमको सलमलत 

रहिे छ्। 

  क) स्थालिय लिक्षा अलधकारी                                         -संयोजक 

  ख) सामुिालयक लवद्यालयका प्रधािाध्यापकहरु मध्ये २ जिा               -    सिस्य 

           ग) संस्थागत लवद्यालयका प्रधािाध्यापकहरु मध्य ेएक जिा                  -   सिस्य 

  घ_ स्रोत व्यलक्त                                    -सिस्य  

                   ङ_ लिररक्षक                                                                                -सिस्य 

(६) उपलियम ४ र ५ वाहकेको कक्षाहरुको परीक्षा संचालि सलमलतल ेलिधायरण गरेको मापिण्ड 

वमोलजम लवद्यालय  व्यवस्थापि सलमलतको लिििेिमा प्रधािाध्यापकल ेगिेछ ।  

३७. ससं्थागत लवद्यालयल ेपरीक्षा िलु्क बापतको रकम जम्मा गिुय पि े: आधारिूत र माध्यलमक 

तह परीक्षा गिाय लिक्षा सलमलतल ेतोके वमोलजमको िलु्क सम्वलन्धत संस्थागत लवद्यालयल े

तोदकएको रलजििेि, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको िलु्क स्थािीय सलंचत कोषमा जम्मा 

गिुय पिेछ ।  

३८. अिौपचाररक लिक्षा, िरु लिक्षा, समाविेी लिक्षा, लिरन्तर लिक्षा, खलुा लिक्षा तथा बकैलल्पक 

िलैक्षक काययक्रमको सचंालि काययपाललकाल े मन्त्रालयवाट िएको व्यवस्थासगँ तािम्यता 

कायम हुि ेगरी आवश्यक काययलवलध विाई गिछे ।  

पररच्छेि–७ 

प्रारलम्िक बाल लिक्षा, आधारितु तह र मध्यालमत तह सम्बन्धी व्यवस्था 

   ३९. प्रारलम्िक बाल लिक्षा, आधारितु तह र मध्यालमत तह लवद्यालय खोल्ि अिमुलतका लालग 

लिविेि दिि ु पिे :- गाउँपाललकाक्षेत्र लित्र प्रारलम्िक बाल लिक्षा, आधारिुत तह र 

मध्यालमत तह लवद्यालय सञ्चालि गिय चाहमेा तोदकएको लववरण खुलाई अिुसूची ९ को 

ढाँचामा गाउँपाललकाको कायायलयमा लिवेिि दििु पिेछ । उक्त लिवेिि िैलक्षक सत्र िुरु हुिु 

िन्िा कलम्तमा २ मलहिा अगावै दिईसकु्न पिेछ । 

४० .लिविेिका साथ सम्लग्न गिुय पि ेकागजातहरु :- 
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(१)लवद्यालय खोल्ि लिवेिकले अिुसूची १०–बमोलजमका कागजातहरु लिवेििका साथ 

सम्लग्न गिुयपिेछ 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि परेमा गाउँपाललकाको  स्थािीय लिक्षा  अलधकारील े

आफै स्थलगत लिरीक्षण गरी गराई अिुसूची– ११ का पूवायधारहरु पूरा िए ििएको 

एदकि गरी प्रलतवेिि लिक्षा सलमलतमा पिे गिुय पिेछ ।   

(३) उपलियम (२) बमोलजम प्रस्तालवत लवद्यालयको अिुगमि गरी अिुसूची १२  

अिुसारको प्राप्त प्रलतवेिि उपयुक्त र मिालसव िलेखएमा अिुमलत वा स्वीकृलतका लालग 

लिक्षा िाखा माफय त गाउँ लिक्षा सलमलतमा  लखेी पठाउिु पिेछ ।  

(४) उपलियम (३) बमोलजम प्रलतवेिि  सलहत प्राप्त लिवेिि उपर आवश्यक लिणयय गरी 

िैलक्षक सत्र सुरु हुि ु िन्िा एक मलहिा अगाडी अिुसूची–१३ बमोलजमको धरौटी 

तथा िताय िलु्क ललई अिुसूची-१४ बमोलजमको ढाँचामा  लवद्यालयको अिुमलत वा 

स्वीकृलत दििु पिेछ । 

(५) स्वीकृती दििु िन्िा अगाडी लवद्यालयल ेअिुसूची-१५ बमोलजमको प्रलतबर्द्ता पत्र पेि 

गिुय पिेछ । 

४१. लवद्यालयको िामाकरण :- पूवयप्राथलमक लवद्यालयको रुपमा सञ्चालि हुिे सब ैप्रकारका लििु स्याहार 

केन्र, दकण्डर गाडिे, मण्टेश्वरी, बाललवकास केन्रहरुको िामाकरण गिाय रालिय महत्वको, 

िौगोललक, धार्षमक वा ऐलतहालसक स्थल, रालिय लविूलत, रालिय वा अन्तरायलिय व्यलक्तत्वको 

िाम, लिक्षा क्षते्रमा महत्वपूणय योगिाि गरेको लिक्षाप्रेमी, तथा सञ्चालक संस्था आदिको िामबाट 

सञ्चालि गिे गरी िामाकरण गिुय पिेछ । लवद्यालय िताय िई सकेको िाममा अको लवद्यालय िताय 

हुि सके्न छैि ।  

४२. पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक र पाठ्य सामग्रीसम्वन्धी व्यवस्था:- 

(१) पूवय प्राथलमक कक्षाका बालवाललकामा अन्तरलिलहत प्रलतिाको लवकास गरी उिीहरुलाई 

आत्मलवश्वासी, स्वालिमािी,सहयोगी, आफुलाई सरुलक्षत महसुस गिे तथा स्वावलम्वी 

बिाउि आवश्यक वातावरणको लवकास गिे दकलसमको िेपाल सरकार पाठ्यक्रम लवकास 

केन्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक हुिपुिेछ।  

(२) लवद्यालयल ेप्रयोग गिे थप पाठ्य सामग्री, पाठ्यपुस्तक तथा लसकाई लवलध लिक्षा सलमलतल े

स्वीकृत गरेको हुिु पिेछ ।  

(३) हरेक लवद्यालयल े सबै कृयाकलापहरु समटेी वार्षषक क्यालेण्डर वा कायय योजिा अलिवायय 

रुपमा लिमायण गरी िलैक्षक सत्र िुरु िएको एक मलहिा लित्र लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमलतबाट स्वीकृत गराइ कायायन्वयि गिुय पिेछ र सोको जािकारी लिक्षा लविागलाई 

दििुपिेछ । 

(४) सामान्यतिः पूवय प्राथलमक तहका बालबाललकालाई प्रारलम्िक बाललवकासका कक्षाहरुमा 

िारीररक, मािलसक, सामालजक र संवेगात्मक लवकासका दक्रयाकलापहरु सञ्चालि गिुयपिेछ 

। िेपाल सरकार लिक्षा मन्त्रालयबाट जारी प्रारलम्िक बाललवकास दिग्िियिमा आधाररत िई 

पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउिु पिेछ ।  
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४३. बालमतै्री पवूायधारहरु :- प्रस्तालवत लवद्यालयहरुल ेअिुसूची-११ मा उल्लेख िए बमोलजमका बालमतै्री 

पूवायधारहरु अलिवायय पूरा गरेको हुि ुपिेछ ।  

४४.  लवद्यालयको थप मापिण्डहरुिः  लवद्यालयले न्यूितम मापिण्डबाहके िहेायका थप मापिण्डहरुको पलि 

पालिा गिुय  पिेछ ।  

(१) लवद्यालय बालवाललकाको घरबाट बढीमा २० लमिेटको पैिल िरूीको पँहुचमा हुिु  पिेछ । 

(२) कोठा बालवाललकाको स्वास्थ्य अिुकुल तापक्रम िएको हुिु पिेछ साथ ै लवद्यालय सञ्चालि गिे 

िविको चारैलतर खलुा र अन्य घर िजोलडएको िान्त, उज्यालो तथा िोहोरो हावा बहि सके्न हुिु 

पिेछ । झ्यालमा लग्रल राखेको हुि ुपिेछ । 

(३) कोठाको क्षेत्रफल बालवाललकाको लालग स्वतन्त्र रुपल ेबस्न, चल्ि, खेल्ि तथा सुत्न पुग्ने हुिुका साथ ै

िविमा पयायप्त पार्ककङ सुलवधा, स्थािीय मालिसहरुका लालग सहज तररकाले आवत जावत गिय 

मागय िएको हुि ुपिेछ । लवद्यालय िवि आसपासमा पटे्रोलपम्प, मखु्य सडक, बसपाकय  , खलुामञ्च, 

वाचिालय,कलकारखािा तथा ट्रादफक जोलखम ििएको स्थलमा हुिु पिेछ ।  

(४) लवद्यालय इिार , पोखरी लिर, खोला, फोहोर सकंलि केन्र, बसपाकय , ध्विी प्रिषुक उद्योग धन्िा, 

हवाइ मैिािबाट कम्तीमा ५०० मीटर िरूीमा हुिपुिेछ ।  

 (५) ३ बषय मु्लिका बालवाललकाहरुको लालग अलिवाययतिः िुईतला र ४ￚ५ बषयका बालवाललकाहरुको 

लालग बढीमा पलहलो तल्ला सम्ममा कक्षाकोठा सञ्चालि हुिुपिे साथै सहज तररकाले तलमालथ 

आवतￚजावत गिय सके्न ि¥याङ्ग हुिुपिेछ । 

(६) िविल ेओगटेको जलमिको िागको कलम्तमा िईु लतहाई खाली जलमि खेलमैिािको रुपमा हुिुपिेछ  

(७) बालवाललकाको उमरे सुहाउँिो िौचालय हुिु पिेछ । िौचालय बालवाललकाको सङ्ख्या अिुसार र 

बालकहरु  तथा वाललकाहरुको लालग छुट्टा छुटै्ट हुिुको साथ ै अलिवाययत साबुि, रुमाल, पािी 

ट्वाइलेट पेपर,लियलमत सफा सुग्घर गिे सरसामािहरु तथा लियलमत सरसफाई गिे प्रबन्ध 

हुिुपिेछ ।   

(८) प्रत्येक कक्षा कोठामा कलम्तमा ५ जिाको ४ वटा सािो सािो र १५ िलेख २० जिा 

बालवाललकाहरुको  ठूलो समूह स्वतन्त्र रुपल े बस्न, चल्ि, खले्ि,िाच्ि, घरेामा बसेर छलफल 

गिय उपयुक्त ठाउँ रहकेो हुिु पिेछ ।  

(९) प्रत्येक कक्षा कोठामा उपयुक्त िैलक्षक सामग्रीहरु, लसकाई सामग्रीहरु, पाठ्यपुस्तकहरु (लचत्र अंदकत 

कलम्तमा ५० पुस्तक सलहत अन्य पुस्तकहरु), बालवाललकाहरुको व्यलक्तगत सामाि छुट्टा छ्ुटै्ट राख्ने 

गरी ¥याकको प्रबन्ध गरेको हुिुपिेछ ।  

(१०) बालवाललकाहरुल ेतयार गरेको िैलक्षक सामग्रीहरु तथा कृयाकलापहरु सब ैबालवाललकाहरुल ेिखे्न े

गरी  बालवाललकाहरुको आँखाको लेवलमा लित्तामा टासँ्न ु पिेछ । लित्तामा रालखएको पाटीको 

आकार र झुन्डाइिे स्थाि बालवाललकाहरुको सहज पँहुजमा हुिुपियछ ।  

(११) लसकाईको लालग प्रयोग गिे पोिर या लचत्र राख्नको लालग बालवाललकाहरुको आँखाको उचाईमा 

रहिे गरी एउटा िरम पाटीको व्यवस्था हुि ुपिेछ ।  

(१२) बालवाललकाहरुको लालग पयायप्त खेल सामग्री कक्षामा िै हुिुपिेछ ।  
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(१३) कायायलय कोठा, कपडा फेिे कोठा , लवरामी आराम कक्ष, प्राथलमक उपचार कक्ष, िुहाउिे कोठा, 

कपडा धुि,े िाँडा माझ्िे, खािा पकाउिे जस्ता िौलतक संरचिाहरु िवि लित्र अलग्गै हुिु पिेछ । 

(१४) हातहलतयार, औषधी, दकटिािक औषधीहरु तथा बालवाललकाहरुको लालग हालिकारक हुिे 

संरचिाहरु उिीहरुको पहीँुच िहुिे गरी राख्न ुपिेछ ।   

(१५) लसकाईको माध्यम अलििय, खलेकुि, मिोरञ्जि, लसजयिात्मक दक्रयाकलापहरु, स्वावलम्वि 

लसकाई, लवज्ञाि लसकाई, तथा अभ्यासजिक आवश्यक लसकाई सामग्रीहरु प्रत्येक कक्षा कोठामा 

व्यवस्था गिुयपिेछ ।  

(१६) कक्षा कोठाको लसकाईको माध्यम, गीत, कथा, लचत्र, अन्य दक्रयालापहरु उमेर समहु अिुसारको 

िलैिक काययलालतकाको प्रबन्ध गररिु पियछ साथै खले, बाल गीत, कथा, कुराकािी, अवलोकि, 

लचत्र, िाटक जस्ता दक्रयाकलापहरुबाट अवधारणागत रुपमा स्पि गररिुपियछ ।  

(१७) प्राथलमक उपचारको लालग आवश्यक औषलधहरु, स्वास्थ्य चौकीबाट उपलव्ध गराईिे लियलमत 

स्वास्थ्य सेवा सुलिलित गररिुपियछ । खाजा  तथा खािा उपलव्ध गराउिे बार अिुसारको स्वस्थ 

तथा स्वास्थ्यबद्र्धक खािा खाजाको लववरण (उमेर अिुसार ) यदकि गरी अलििावक समेतलाई 

उपलव्ध गराउिुपिेछ ।  

(१८) बालवाललकाहरुलाई लसकाई दक्रयाकलापहरुमा सदक्रय सहिागी गराउि वास्तलवकता झल्काउिे 

खालका पूतली, व्लक, मालिस, पिु, घर, चरा, स्वास्थ्य चौकी, लवद्यालयप, टाँक, तुिा, चेि, 

तराजु, माटो, वालुवा, काठका टुक्राहरु, कागजका टुक्राहरु, फूल, िाँडा वतयि, लुगाफाटा, 

बाजागाजा, सागसब्जी, फलफूल, माछा, िान्छाका सामािहरु, रबर बल, बाँसका टुक्राहरु, मकैको 

खोस्टाहरु, लवलिन्न दकलसमका गेडागुडीका लबयाँहरु, िररवलको खपडा, लप्सीका लबयाँ आदि 

खेलौिाहरुको लियलमत प्रयोग गिे व्यवस्था लमलाउिुपिेछ । 

(१९) ििाय पुलस्तका, िलैिक हालजर पुलस्तका (कमयचारीहरु र बालवाललकाहरुको लालग अलग अलग), 

बैठक पुलस्तका, स्वास्थ्य पुलस्तका, प्रत्येक बालवाललकाको लालग  र लिक्षक कमयचारीहरुको लालग 

१÷१ वटा व्यलक्तगत फाइल तथा पूवय लेखि अभ्यास पु्लस्तका हुिुपिेछ । अलििावकहरु तथा 

अिुगमिकतायहरुको लालग अलग अलग आगन्तुक तथा लिरीक्षण पुलस्तका अलिवायय रुपमा राख्नु 

पिेछ ।  

(२०) बालवाललकाहरुलाई खले्ि उपुयकु्त खले सामग्रीहरु जस्तै लचप्लेटी, टायर टिेल, दढदकच्याउँ, लपङ, 

ियायङ्ग,  बलहरु, लस्कलपङ, आदि हुिु पिेछ । घेराले बारेको चौर, बोट लवरुवा, फूलबारी िएको 

बगैचा हुिुपिेछ । 

(२१) लवद्याथी अलिलखे, आम्िािी खचय अलिलेख, लवद्याथी प्रगलत अलिलखे, तथा अन्य अलिलखेहरु 

व्यवलस्थत रुपमा राख्न ेप्रबन्ध गररिुपिेछ ।  
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(२२) बालवाललकाहरु बीचमा एक आपसमा सब ै सँग समाि लमत्रवत सम्वन्ध राख्न हरेक दिि फरक- 

फरक समूहमा बस्न,े खले्िे, लसके्न वातावरण बिाई सबैसँग सबैको घलुलमल, ससुम्वन्ध र सहयोगी 

बिाउिे काययक्रम हुिुपिेछ ।  

(२३) सामुिालयक लवद्यालयल ेमालसक प्रगती प्रलतवेिि तयार गरी अलिलेख राख्ने प्रत्येक लति मलहिामा 

स्रोतकेन्र माफय त गाँउपाललकामा पेि गिुय पिेछ ।   

(२४) प्रत्येक वषयको िैलक्षक काययक्रम प्रारम्ि हुिुपूवय काययरत जििलक्तले कलम्तमा ३ दििको पिूतायजगी 

ताललम ललिे व्यवस्था लवद्यालयल ेिै लमलाउिु पिेछ र त्यसको अलिलखे राख्नुपिेछ । 

(२५) फोहोर मलैा  तथा ढल व्यवस्थापिको तररका फाहोरमलैा व्यवस्थापि ऐि तथा लियम अिुसार 

गाउँपाललकाल ेतोके बमोलजमको हुिेछ । लवद्यालय पररसरमा लवपि ्पिायको बखत समेत सुरलक्षत 

हुिे तररकाको प्रबन्ध हुिपुिेछ ।  

(२६) बालवाललका सहजकताय अिुपातिःसम्वन्धमालवद्यालयमा ििाय िएका बालवाललकाहरुको उमेर र 

सङ्ख्याका आधारमा सहजकतायहरु लियुक्त गिुयपिेछ । सामान्यतिः ३ बषय मुलिका 

बालवाललकाहरुसँगको अिुपात १५:१,४ बषयका बालवाललकाहरुसँगको अिुपात २०:१,५ बषयका 

बालवाललकाहरुसँगको अिुपात २५:१ हुिुपिेछ । 

४५.िलैिक रुपमा गिुयपि ेन्यिूतम दक्रयाकलापहरुिः  

लवद्यालयले प्रत्येक दिि कलम्तमा लिम्न दक्रयाकलापहरु अलिवायय रुपमा गिुयपिेछ ।  

 (क) बालवाललकाहरुलाई न्यािो स्वागत  

 (ख) सरसफाई अवलोकि तथा सरसफाई कायय  

 (ग) व्यायाम  

 (घ) प्राथयिा  

 (ङ) दिसा लपसाव गराउिे 

 (च) घेरा समय(सामुलहक काल)  

 (छ) हालजरी  

 (ज) गीत,कथा, अलििय, लसजयिात्मक चाल, बालवाललकाहरुको मौललक दक्रयाकलाप 

 (झ) पुिरावलोकि / समहूमा छलफल  

 (ञ) साक्षरता / लेखि दक्रयाकलाप  

(ट) सामूलहक स्वतन्त्र खले, समहू खले र स्वावलम्वि सीप लवकास    खले, बालहरी खले,  

 (ठ) समयमाखाजा तथा खािा खुवाउिे 

 (ड) स्वीकृत पुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीको प्रयोग 

 (ढ) आराम कक्ष  

 (ण) मातालपता र गुरुप्रलत आिारी हुि ेलसकाइ 

 (त) लविाइ गीत आदि । 

यस बाहके थप दक्रयाकलाप गिय चाहमेा काययलवलधमा उल्लखे गरी स्वीकृत गराउिु पिेछ ।  

४६. लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत सम्बन्धी व्यवस्थािः 

 (१) पूवय प्राथलमक लवद्यालय सञ्चालि र व्यवस्थापि गिय लिम्न बमोलजमको(७ सिस्यीय) 

लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत गठि गिुयपिेछ । 

(क)संस्थापक वा लगािीकतायहरु मध्येबाट लवद्यालयको लसफाररसमा स्थािीय् लिक्षा अलधकारील े
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मिोलित गरेकोव्यलक्त                                                                                 अध्यक्ष                                                                                                   

(ख) अलििावकहरु मध्येबाट कलम्तमा १ जिा मलहला अलिवाय पिे गरी लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमलतले मिोलित गरेका २ जिा                                                 -सिस्य 

(ग) सम्वलन्धत वडाको लिवायलचत मलहला सिस्य मध्ये १ जिा                              -सिस्य 

(घ)लिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवी मध्य ेसम्बलन्धत वडा अध्यक्षल ेमिोलित गरेको व्यलक्त सिस्य                              

(ङ) लिक्षक वा सहजकताय प्रलतलिलध (१ जिा)                                                  -सिस्य  

(च) प्रमुख व्यवस्थापक                                    - सिस्य सलचव  

(२) लव. व्य. स. को काम, कतयब्य र अलधकारिः लवद्यालय सञ्चालि सम्वन्धमा िीलतगत लिणयय गिे, 

अिुमलत अिुसार लवद्यालय सञ्चालि गिे सम्पणूय लजम्मेवारी लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको 

हुिेछ । सलमलतले यो काययलवलध तथा समय समयमा उपलव्ध गराइिे लिििेि लवपररत िहुि ेगरी 

आफ्िो काययलवलध आफै बिाई लवद्यालय सञ्चालि गिुय पिेछ । यो काययलवलध तथा समय समयमा 

हुिे लिििेिको पालिा गिुय लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको मुख्य कतयव्य हुिेछ ।   

४७. बाल क्लवहरु गठि गि े : लवद्यालयहरुल े बालवाललकाको सवायलङ्गण लहत तथा लवकास गिय र 

सामालजक उत्तरिालयत्व महसुि गराउि वातावरण संरक्षण, सरसफाई तथा सहयोगी िाविा 

जागृत गराउि बालक्लवहरु गठि गरी बालवाललकाको अलतररक्त लवकास गिय  गराउि सदकिेछ । 

४८. गाउँपाललकाल े सहयोग, सम्माि वा परुस्कृत गिय सके्न : यस काययलवलधको पूणय पररपालिा गरी 

गुणस्तरीय लसकाई काययक्रम सञ्चालि गिे उत्कृि सामूिालयक र संस्थागत लवद्यालयलाई 

गाउँपाललकादिवस वा कुिै सन्ििय पारेर सम्माि गिय, परुस्कृत गिय वा जुिसुकै दकलसमको आर्षथक 

तथा प्रालवलधक सहयोग गिय सके्नछ ।  

४९. असहाय/अपाङ्ग/टुहुरा बालवाललकाहरुलाई सहयोग गिुय पििेः  गाउँपाललकाक्षेत्र लित्र सञ्चालि हुिे 

पूवय प्राथलमक लवद्यालयले सलमलतको लसफाररस अिुरुप अलत लवपन्न, लपछलडएका, अपाङ्ग वा 

टुहुरा बालवाललकालाई लसफाररस अिुसारका सहयोग अलिवायय उपलव्ध गराई आफ्िो िैलक्षक 

काययक्रममा सहिागी गराउिु पिेछ । कुल बालवाललकाको कलम्तमा ५ प्रलतित बालवाललकालाई 

यस प्रकृलतको सहयोग उपलव्ध गराउिु पिेछ । 

५०.खाता सञ्चालि : लवद्यालयको प्रधािाध्यापक, लखेापाल वा लिक्षकको संयकु्त िाममा खाता सचंालि 

गिुयपिेछ । लवद्यालयले आय, व्यय र मौज्िात रकमको अद्यावलधक अलिलखे राखी पारिर्षिता 

कायम गिुयपिेछ ।  

५१. लखेापरीक्षण गराउि ु पि े : प्रत्येक आ.व. सदकएको पौष मसान्त लित्र गाउँपाललकाल े खटाएको 

अलधकार प्राप्त लखेापरीक्षकबाट लवद्यालयको आर्षथक कारोवारको लखेापरीक्षण गराई प्रलतविेि 

गाउँपाललकामा पेि गिुयपिेछ । 

५२. लवद्यालयको स्थाि तथा िवि स्थािान्तरण गिुय पि ेिएमा स्वीकृलत ललिपुििेः लवद्यालयको स्थाि 

सािुय पिे िएमा सािुय पिे कारण, सिे िविमा हाल लवद्यालयमा रहकेा बालवाललकालाई प्रलतकुल 

असर िपिे व्यहोरा समेतको कलम्तमा २ मलहिा अगावै गाउँपाललकाको सम्वलन्धत वडा 

कायायलयमा लिवेिि दिई वडा कायायलयबाट सबै मापिण्ड र िौलतक पूवायधार जाँच गरी  यस 
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कायायलवलध बमोलजम हुि ेिएमा मात्र  लिक्षा सलमलतले लवद्यालय सािय वा थप िवि उपयोग  गिय  

स्वीकृत दििेछ । 

५३. लियलमत बठैकिः पूवय प्राथलमक लवद्यालयमा सहजकतायहरु, कमयचारीहरु, लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमलत र अलििावकहरु बीच लियलमत रुपमा र कलम्तमा त्रैमालसक रुपमा बैठक अलिवायय गिुय 

पिेछ । यस दकलसमको बठैकको लववरण प्रगलत प्रलतवेििमा खुलाउिु पिेछ ।  

५४. लवकास सहयोग ललि पाउिे:  सामुिालयक लवद्यालयहरुल ेगाउँपाललकाबाट 

स्वीकृत िए अिुसार  अलििावकहरुवाट लवकास सहायोग ललि सके्नछ ।  

पररच्छेि–८ 

लवद्याथी सखं्या, ििाय र कक्षा चढाउि ेव्यवस्था 

५५. लवद्याथी सखं्यािः  

(१) सामुिालयक लवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथी संख्या सामान्यतया चालीस हुिु  पिेछ ।   

(२) संस्थागत लवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथी संख्या सामान्यतया न्यूितम २०,

 अलधकतम ४० र  औसत ३० हुि ुपिेछ ।   

(३) उपलियम (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि लविेष आवश्यकता लिक्षा दििे 

    लवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा रहि ेलवद्याथी सखं्या लिक्षा सलमलतले तोके बमोलजम हुिेछ ।   

(४) कुिै कक्षामा उपलियम (१) मा लेलखए िन्िा बढी लवद्याथी िएमा लवद्यालयले व्यवस्थापि 

     सलमलतको अिुमलत ललई त्यस्तो कक्षाको अको वगय (सेक्सि) खोल्ि सके्नछ ।  

(५) उपलियम (४) बमोलजम कक्षामा वगय खोल्ि आवश्यक पूवायधारको व्यवस्था व्यवस्थापि 

    सलमलत र लवद्यालयल ेलमलाउिु पिेछ ।  

५६. ििाय सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) लवद्याथील ेलवद्यालयमा ििाय हुिको लालग िहेाय बमोलजमको सक्कल 

 प्रमाणपत्र पिे गिुय पिेछ :- 

(क)कक्षा िौ मा ििाय हुिको लालग आधारिूत तहको अलन्तम परीक्षामा उत्तीणय गरेक प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा ििाय हुिको लालग कक्षा ििको परीक्षामा उत्तीणय गरेको    प्रमाणपत्र, 

(ग) कक्षा एकमा बाहके अन्य कक्षामा ििाय हुिको लालग लवद्यालयलेललि ेवार्षषक परीक्षाको 

लब्धाङ्क र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र ।  

(२) लवद्यालयल ेिैलक्षक सत्रको बीचमा वा वार्षषक परीक्षा उत्तीणय ििएका लवद्याथीलाई 

     स्थािान्तरण प्रमाणपत्र ललई आए पलि अध्ययिरत कक्षािन्िा मालथल्लो कक्षामा ििाय गिुय 

      हुिँिै ।  

(३) लवद्यालयको एक तहमा ििाय िएको लवद्याथील ेसोही लवद्यालयको मालथल्लो कक्षामा पुििः 

      ििाय गिुय पिे छैि ।   

(४) लवद्याथीले पलहलो पटक लवद्यालयमा ििाय हुि आउँिा साधारणतया आफ्िो अलििावक, 

     जन्मितायको प्रमाणपत्र वा वडा कायायलयको लसफाररस पत्र साथमा ललई आउिु पिेछ ।  

(५) लवद्यालयल ेलवद्याथी ििाय गिाय लििःिुल्क लिक्षाको प्रयोजिको लालग अलििावकको िाम, 

     ठेगािा समेतका लववरण माग गरी राख्नु पिेछ । 

५७. लवद्यालयमा ििाय ििई अध्ययि गि ेव्यलक्तको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :  
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(१) लिक्षा िाखाले लवद्यालयमा ििाय ििई लिजी रूपमा अध्ययि गरेको व्यलक्तलाई लवद्यालयल े

लसफाररस गरेको लिजको क्षमता र स्तरको आधारमा लवद्यालयबाट ललइिे कक्षा आठसम्मको 

वार्षषक परीक्षामा सामेल हुिको लालग ििाय गिय आवश्यक व्यवस्था गिय सके्नछ ।   

(२) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा दिि चाहिे व्यलक्तल ेलिक्षा िाखाल ेतोकेको लवद्यालय र समयमा सो 

कायायलयल ेतोकेको िलु्क बुझाई परीक्षा फाराम ििुय पिेछ । 

(३) उपलियम (१) बमोलजम परीक्षा दिि चाहिे व्यलक्तले जुि कक्षाको वार्षषक परीक्षा दिि चाहकेो हो 

सो िन्िा िईु कक्षा तलसम्मको लवद्यालयबाट ललइएको वार्षषक परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र 

पेि गिुय पिेछ । 

 (४) मालथ जे सकैु लेलखएता पलि खुला वा बैकलल्पक लवद्यालयमा पढेका लवद्यार्षथको परीक्षा सम्बलन्ध 

व्यवस्था मन्त्रालयल ेतोके बमोलजम हुिेछ ।  

५८.स्थािान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) कुिै लवद्याथील े स्थािान्तरण प्रमाणपत्र ललि ु परेमा 

अलििावकको लसफाररस सलहत लवद्यालय छाड्िु परेको यथाथय लववरण खुलाई प्रधािाध्यापक 

समक्ष लिवेिि दििु पिेछ ।   

(२) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि कक्षा िि र बाह्रमा अध्ययि गिे लवद्याथीलाई 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दिइिे छैि । तर िहेायका अवस्थामा िैलक्षकसत्र सुरु िएको िईु 

मलहिालित्र स्थािान्तरण िई आउिे लवद्यालयको लसफाररसमा लिक्षा िाखाको सहमलत ललई 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दिि सदकिेछ :– 

(क) स्थािान्तरण हुिे लवद्याथीको अलििावक कमयचारी रहछे र लिजको अन्यत्र सरुवा िएमा,  

(ख) अलििावकल ेबसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त िएमा  

(ग) लवद्याथी लवरामी िएको कारणल ेसोही स्थािमा राख्न िहुिे ििी प्रचललत कािूि बमोलजम 

      स्वीकृत लचदकत्सकले लसफाररस गरेमा, वा 

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

   (३) उपलियम (१) बमोलजम लिवेिि पिय आएमा प्रधािाध्यापकल ेआधारिूत तहको लवद्याथीको 

हकमा लििःिुल्क र माध्यलमक तहको लवद्याथीको हकमा लिक्षा सलमलतले तोके बमोलजमको 

िुल्क ललई सात दििलित्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दििु पिेछ ।  

   (४) प्रधािाध्यापकल े उपलियम (३) बमोलजमको अवलधलित्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र िदिएमा 

सम्बलन्धत लवद्याथील ेस्थािीय लिक्षा अलधकृत समक्ष उजूरी दिि सके्नछ र त्यसरी उजूरी पिय 

आएमा लिक्षा अलधकृतले जाँचबुझ गरी स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दिि उपयुक्त िखेमेा 

प्रधािाध्यापकलाई यथािीघ्र स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दिि आििे दििेछ ।  

(५) सक्कल स्थािान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा िि िएमा सम्बलन्धत लवद्याथी वा लिजको 

अलििावकल ेप्रलतलललपको लालग त्यसको व्यहोरा खलुाई सम्बलन्धत लवद्यालयमा लिवेिि दिि 

सके्नछ र त्यसरी पिय आएको लिवेिि मिालसव िलेखएमा प्रधािाध्यापकले लिवेिकलाई 

स्थािान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलललप दििेछ ।  

(६) लवद्यालयले कुिै लवद्याथीलाई आफूले अध्यापि िगराएको कक्षाको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र 

दिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र दििे प्रधािाध्यापकलाई कािूि बमोलजम कारबाही गररिेछ र त्यसरी 

दिएको स्थािान्तरण प्रमाणपत्र रद्द हुिेछ ।  



29 

 

(७) संस्थागत लवद्यालयको हकमा लवद्याथीले जुि मलहिामा स्थािान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो 

मलहिासम्मको मालसक पढाई िलु्क र अन्य िस्तुर सोही लवद्यालयमा बुझाउिु पिेछ । 

लवद्याथीले लामो लबिा (वार्षषक जाडो वा गमीको लबिा) को अलघल्लो मलहिामा स्थािान्तरण 

प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो लबिाको िुल्क र अरु िस्तुर सोही लवद्यालयमा बुझाउिु पिेछ ।  

(८) लवद्यालयल ेलवद्याथीलाई स्थािान्तरण प्रमाणपत्र दििा सो प्रमाणपत्र पाउिे लवद्याथी वा लिजको 

अलििावकको रीतपूवयक िरपाई गराउिु पिेछ ।  

५९. स्तर वलृर्द्को लालग ििाय हुि चाहि ेलवद्याथीलाई ििाय गिुय पिे : कक्षा िि र कक्षा बाह्रमा स्तर 

वृलर्द् गिे उद्दशे्यल े लवद्याथी पुििः सोही लवद्यालय र कक्षामा अध्ययि गिय आएमा लवद्यालयल े

त्यस्तो लवद्याथीलाई ििाय गिुय पिेछ । 

६०. वार्षषक परीक्षा िदिि ेलवद्याथीलाई कक्षा चढाउि ेसम्बन्धी व्यवस्था : कुिै लवद्याथी लवरामी परी 

वा लिजको काबू बालहरको पररलस्थलतको कारण लिजले वार्षषक परीक्षा दिि िसकेको सम्बन्धमा 

लिजको अलििावकल े त्यसको प्रमाण सलहत लिवेिि दिएमा प्रधािाध्यापकल े सो सम्बन्धमा 

जाँचबुझ गिाय लिवेििको व्यहोरा मिालसव िलेखएमा लवद्यालयमा िएको अलिलखेबाट त्यस्तो 

लवद्याथीले अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको िखेेमा आवश्यकता अिुसार मुख्य मुख्य लवषयको परीक्षा 

ललई सो लवद्याथीलाई कक्षा चढाउि सके्नछ । तर,   

(१)  िैलक्षकसत्र सुरु िएको एक मलहिा पलछ कुिै लवद्याथीलाई कक्षा चढाइिे छैि  

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

६१. कक्षा चढाउि ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्थािः असाधारण प्रलतिा िएका लवद्याथीलाई प्रधािाध्यापकल े

सो कक्षामा अध्यापि गिे लिक्षकहरूको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउि सके्नछ । 

 तर कक्षा िौ र एघारमा कक्षा चढाउि सदकिे छैि ।  

६२.िलैक्षकसत्र, ििाय गि ेसमय र काम गि ेदिि : (१) लवद्यालयको िैलक्षकसत्र प्रत्येक वषयको वैिाख िइु 

गतेिलेख प्रारम्ि िई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) मा जुि सुकै कुरा लेलखएको िए तापलि कक्षा एघार र बाह्रको हकमा 

िैलक्षक सत्र श्रावण मलहिावाट सुरु हुिेछ ।  

(३) लवद्यालयले िैलक्षकसत्र सुरु िएको लमलतल ेसामान्यतया एक मलहिालित्र ियाँ लवद्याथी 

ििाय ललई सकु्न पिेछ ।   

(४) उपलियम (२) बमोलजमको अवलध िघाई कुिै लवद्याथी ििाय हुि आएमा लवद्यालयल े

त्यस्तो लवद्याथीको अध्ययिको स्तर परीक्षण गिाय लिजले सो कक्षामा ििाय िई वार्षषक 

परीक्षा उत्तीणय गिय सके्न िलेखएमा त्यस्तो लवद्याथीलाई अको एक मलहिासम्म ििाय गिय 

सदकिेछ ।  

(५) कसलैे पलि िैलक्षकसत्र सुरु ििई लवद्याथी ििाय गिुय गराउिु हुििै ।  

     तर कक्षा एकको उमरे समूह िन्िा कम उमेर िएका बालबाललकाको हकमा िैलक्षक सत्र 

प्रारम्ि हुिुिन्िाक दिि ३० दिि अगावै प्रारलम्िक बाल लिक्षामा ििायको कायय गिय 

वाधा पिे छैि ।   

(६) लवद्यालयको एक िैलक्षकसत्रमा काम गिे दिि कम्तीमा िईुसय बीस दिि हुिेछ ।  

(७) सामुिालयक लवद्यालयको प्रधािाध्यापकल े हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक 

प्रधािाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा अठार र लिक्षकल े हप्तामा कम्तीमा छब्बीस 

लपररयडको कक्षा ललिु पिेछ ।  
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६३. लवद्यालय लविा सम्वन्धमा  

(१) िेपाल सरकार, प्रििे सरकार र स्थािी सरकारले तोकेको सावयजलिक लबिा संग 

तािाम्यता कायम हुिे गरी स्थािीय लिक्षा अलधकारीले लवद्यालयमा सावयजलिक लविा 

लिधारण गिय सके्नछ । 

(२) लिक्षा िाखाको लिििेिमा एक िैलक्षकसत्रमा लहउँि े लबिा वा वषे लबिा वा िवुै गरी 

वढीमा पैंतालीस दिि लवद्यालय लविा दिि सके्नछ ।   

(३) व्यवस्थापि सलमलतले एक िैलक्षकसत्रमा थप पाँच दििसम्म स्थािीय लबिा दिई 

लवद्यालय लविा गिय सके्नछ ।  

(४) यस लियममा लेलखएिलेख बाहके अन्य दिि लवद्यालय बन्ि गरेमा प्रधािाध्यापकलाई 

लविागीय कारबाही गररिेछ । 

पररच्छेि ९ 

प्रधािाध्यापक र लिक्षकको लियुलक्त तथा काम, कतयव्य र अलधकार 

६४.प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थािः  

(१) आधारिूत तहको कक्षा पाँचसम्मको लवद्यालय िए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह उत्तीणय 

गरेको, आधारिूत तहको अन्य लवद्यालय िए कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

र माध्यलमक तहको लवद्यालय िए कम्तीमा स्नात्तकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको 

लवद्यालयमा कम्तीमा पाँच वषय लिक्षकको रुपमा लिक्षण अिुिव िएको, संघीय ऐि तथा सो 

ऐि अन्तगयत बिेको काययलवलध बमोलजम लिक्षक बन्न े योग्यता िएको तथा लवद्यालय 

व्यवस्थापि सलमलतले लसफाररस गरेको उमेिवारहरु मध्य े अलधकतम अंक प्रापत गिे 

व्यलक्तलाई काययपाललकाको लिणयय वमोलजम पाँच वषयको लालग गाउँ काययपाललकाको 

अध्यक्षले सामुिालयक लवद्यालयको प्रधािाध्यापकको पिमा लियुलक्त गिेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोलजम प्रधािाध्यापकको पिमा लियुलक्त हुिु पवूय लिजले अिुसूची–१६ 

बमोलजमको ढाँचामा लवद्यालय लवकासको प्रस्ताव ललई सोही आधारमा स्थािीय लिक्षा 

अलधकृतसँग पञ्चवर्षषय कायय सम्पािि करार सम्झौता गिुय पिेछ । 

(३) एउटै सामुिालयक लवद्यालयमा लगातार िईु काययकाल िन्िा बढी एकै व्यलक्त प्रधािाध्यापक 

हुि सके्न छैि ।  

(४) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि िहेायको अवस्थामा सामुिालयक 

लवद्यालयको प्रधािाध्यापकलाई काययपाललकाले जुिसुकै बखत हटाउि सके्नछिः- 

(क) लिजको आचरण खराब रहमेा, 

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

 (ग) लिजले काययसम्पािि सम्झौता बमोलजम काम गिय िसकेमा वा लिजको काम 

सन्तोषजिक ििएमा। 

(घ)    लवद्यालयको चल अचल सम्पलत लहिालमिा गरेमा । 

(५) सामुिालयक लवद्यालयको कुिै प्रधािाध्यापकलाई उपलियम (५) बमोलजमको आधारमा पिबाट 

हटाउिु पिे स्थािीय लिक्षा अलधकृतले त्यस्तो आधार लवद्यमाि िए ििएको सम्बन्धमा 
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जाँचबुझ गरीरगराई प्रलतवेिि ललिेछ र त्यस्तो प्रलतवेििबाट प्रधािाध्यापकलाई हटाउिु पिे 

िलेखएमा पिबाट हटाउि स्थािीय लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष समक्ष राय सलहत पेि गिुय पिेछ ।   

(६) उपलियम (५) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि सो उपलियम बमोलजम 

प्रधािाध्यापकलाई पिबाट हटाउिु अलघ लिजलाई सफाई पिे गिे मौकाबाट वलञ्चत गररिे 

छैि ।  

(७) बहालबाला लिक्षकमध्येबाट छिौट िएको प्रधािाध्यापकलाई उपलियम (४) को खण्ड (क), 

(ख) र (घ) बमोलजमको आधारमा हटाएको अवस्थामा लिजलाई ऐि तथा यस काययलवलध 

बमोलजम लविागीय कारबाही समेत गिय सदकिेछ । 

(८) सामुिालयक लवद्यालयको प्रधािाध्यापक लविामा बसेमा वा कुिै कारणल ेप्रधािाध्यापकको पि 

ररक्त िएमा प्रधािाध्यापक उपलस्थत ििएसम्म वा प्रधािाध्यापकको पिपूर्षत ििएसम्मका 

लालग सो लवद्यालयमा काययरत लिक्षकहरुमध्ये िक्ष लिक्षकल े लिलमत्त प्रधािाध्यापक िई 

काम गिेछ ।  

(९) प्रधािध्यापक छिौट सम्बन्धी मापिण्ड काययपाललकाले तोके अिुसार हुिेछ । 

(१०) लिक्षा लियमावली २०७४ अिुसार प्रधािध्यापकहरुको छिौट गरीिे छ । 

६५.प्रधािाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकार:-  प्रधािाध्यापकको काम, कतयव्यर अलधकार िहेाय 

बमोलजम हुिेछ :–  

   (क) लवद्यालयमा िैलक्षक वातावरण, गुणस्तर र अिुिासि कायम राख्ने,  

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

अलििावकहरू बीच पारस्पररक सहयोगको वातावरण लसजयिा गिे,  

     (ग)लवद्यालयमा अिुिासि, सच्चररत्रता, लििता कायम गिय आवश्यक काम गिे,  

     (घ) लिक्षकहरूसँग परामिय गरी लवद्यालयमा कक्षा सञ्चालि सम्बन्धी काययक्रम तयार गिे तथा 

त्यस्तो काययक्रम बमोलजम कक्षा सञ्चालि िए ििएको लिरीक्षण गिे, 

    (ङ) लवद्यालयमा सरसफाई, अलतररक्त दक्रयाकलाप आदिको प्रबन्ध गिे, गराउिे,  

    (च) लवद्यालयको प्रिासलिक काययको सञ्चालि तथा लियन्त्रण गिे,  

    (छ)  लवद्यालयमा लवद्याथी ििाय गिे तथा परीक्षा सञ्चालि गराउिे,  

    (ज)  लवद्याथीलाई स्थािान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र दििे,  

    (झ) लवद्यालयमा िए गरेका महत्वपूणय काम कारबाहीको अलिलेख राख्ने,  

    (ञ) कुिै लिक्षक वा कमयचारीले जािी जािी वा लापरवाही साथ कुिै काम गिायले लवद्यालयलाई 

हािी िोक्सािी पिय गएमा त्यस्तो हािी िोक्सािीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असलु गिे,  

    (ट) लवद्यालयल े आफ्िै स्रोतमा लियुक्त गरेका लिक्षक वा कमयचारीले पिीय लजम्मेवारी परूा 

िगरेमा व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररस बमोलजम अवकाि लगायतका अन्य लविागीय 

कारबाही गिे,   



32 

 

(ठ)लिक्षक र कमयचारीलाई दिइएको सजायको अलिलखे राख्ने तथा त्यस्तो अलिलखे लिक्षा अलधकारी 

तथा लिरीक्षकले हिेय चाहमेा िखेाउिे,  

(ड)लिक्षक तथा कमयचारीहरूको आचरण र कायय सम्पािि सम्बन्धी प्रलतविेि स्थािीय लिक्षा िाखा 

तथा व्यवस्थापि सलमलतमा पेि गिे,  

(ढ) लिक्षक वा कमयचारीलाई सजाय वा पुरस्कार दििे सम्बन्धमा व्यवस्थापि सलमलत तथा स्थािीय 

     लिक्षा िाखामा लसफाररस गिे, 

(ण)लिक्षा िाखा वा सम्वलन्धत लिकायबाट स्थायी लियुलक्त एवं पिस्थापि िई आएका लिक्षकलाई 

    हालजर गराई लवषय र तह अिुसारको कक्षा लिक्षणमा खटाउिे,   

(त)मलहिामा कम्तीमा एक पटक लिक्षक तथा कमयचारीहरूको बैठक बोलाई लवद्यालयको 

          प्रालज्ञक,िौलतक र िैलक्षक प्रिासि सम्बन्धी लवषयमा छलफल गरी त्यसको अलिलखे राख्ने,  

(थ)गाउँपाललकाबाट पूवय स्वीकृलत ललई अलत आवश्यक िएका लवषयमा लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमलतको लिणयय गराई लवद्यालयको स्रोतबाट तलब ित्ता खािे गरी लिक्षकको पि कायम गरी सो 

अिुसार पि स्वीकृलत िएका लवषयका लिक्षकको यस काययलवलधमा व्यवस्था िए बमोलजमको 

प्रदक्रया अपिाई पिपूती गरी करारमा लियुक्त गिे र यसरी लियुलक्त िएका लिक्षक तथा 

कमयचारीहरूको तलब सम्बलन्ध प्रलतवेिि पाररत गिय व्यवस्थापि सलमलतमा पेि गिे,  

(ि) लवद्यालय िवि तथा छात्रावासको हातालित्र कुिै दकलसमको अिर व्यवहार हुि िदििे,  

(ध) लवद्यालयको प्रिावकारी संचालिको लागी वार्षषक योजिा बिाई व्यवस्थापि सलमलतबाट 

 पाररत गरी कायायन्वयि गिे, गराउिे,  

(ि) लवद्यालयमा अध्ययि, अध्यापि सम्बन्धी मालसक, अधय–वार्षषक तथा वार्षषक काययक्रम बिाई 

      कायायन्वयि गिे, गराउिे,  

(प) लिक्षक वा कमयचारीलाई ताललममा पठाउि व्यवस्थापि सलमलतबाट अिुमोिि गराई लिक्षा 

      िाखामा पठाउिे,  

(फ) लवद्यालयमा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गिे, 

(ब) व्यवस्थापि सलमलतले दिएको लिििेि तथा आफूल ेपाएको अलधकार बमोलजम रकम खचय गिे 

   र आय व्ययको लहसाब राख्न ेतथा राख्न लगाउिे,  

(ि) लवद्यालयमा सञ्चालि हुिे आवलधक परीक्षा लियलमत तथा मयायदित ढङ्गबाट सञ्चालि गिे 

गराउिे,  

(म) कुिै लिक्षकल े अध्यापि गरेको लवषयमा लगातार तीि वषयसम्म पन्र प्रलतित िन्िा बढी 

लवद्याथी असफल िएमा वा कुिै लिक्षकल ेलापरवाही वा अिुिासिहीि काम गरेमा त्यस्तो 

लिक्षकको िईु वषयसम्म तलब बृलर्द् रोक्का गिे,   

(य)  लवद्यालयमा लियम बमोलजमको कक्षा ललिे तथा लिक्षकलाई ललि लगाउिे,  

(र)  स्वीकृत िरवन्िीमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको तलवी प्रलतवेिि पाररत गिय लिक्षा 

िाखामा पठाउिे,  
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(ल)  लवद्यालयका लिक्षक तथा कमयचारीहरूको काम, कतयव्य तोके्न,  

(व) लिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापि सलमलतल ेदिएका लिििेि पालि गिे, गराउिे,  

(ि) लवद्यालयको िैलक्षक प्रगलत सम्बन्धी लववरण तथा तथ्यांक मन्त्रालयद्वारा लिधायररत ढाँचा र 

समय लित्र लवद्यालय लिरीक्षकद्वारा प्रमालणत गराई स्थािीय लिक्षा िाखामा पठाउिे,  

(ष)  लवद्यालयको आफ्िो स्रोतबाट खचय बेहोिे गरी लियुक्त िएका लिक्षकहरूको कायय सम्पािि 

मूल्याङ्कि फाराम िरी व्यवस्थापि सलमलतमा पिे गिे, 

(स)  लवद्यालयमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीको सम्पलत्त लववरण फाराम लिधायररत समयमा 

ििय लगाई लवद्यालयमा िताय गरी लिक्षा िाखा माफय त लिक्षक दकताबखािामा पठाउिे, 

(ह) लवद्यालयका लिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी सञ्चयकोष, िागररक लगािी 

कोष, बीमा, सामालजक सुरक्षाकोषको रकम सम्बलन्धत लिकायमा पठाउि लगाउिे, 

(क्ष)  व्यवस्थापि सलमलतबाट स्वीकृत खररि योजिा अिुसार मालसामि तथा सेवा खररि गिे । 

(त्र) प्रधािाध्यापक स्थालिय तह, अलििावक एव ंलवद्याथीप्रलत लजम्मेवार हुिेछ । यसका लालग: 

१) अलििावक एव ंलवद्याथीको लवचार सवे क्षण गिे,  

२) प्रचललत मापिण्डको पालिा एव ं गुणस्तररय लिक्षाको लालग लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमती र प्रधािाध्यापकल े लिक्षा सलमलतसँग काययसम्पािि करार गरे बमोलजम 

प्रचललत मापिण्डको पालिा एव ंगुणस्तररय लिक्षा प्रत्यािूत गिुयपिे, 

३) लिक्षक एव ं कमयचारीलाई  प्रधािाध्यापकप्रलत लजम्मेवार बिाउि तथा गुणस्तरीय 

लिक्षाका लालग गाउँ काययपाललका, लिक्षा सलमलत स्थािीय  लिक्षा अलधकृतले प्रचललत 

कािुि बमोलजम दिएका लिििेि पालिा गराउि तथा अपेलक्षत िैलक्षक उपललव्धका 

लालग लिक्षकहरुसँग काययसम्पािि करार गिुयपिेछ । 

४. लवद्यालयको िौगोललक क्षते्र लित्रका टुहुरा, अलपत्र परेका र बेसाहारा, लविेष 

आवश्यकता िएका तथा अलतलवपन्नतामा परी लवद्यालय जाि िसकेका वा लवद्यालय 

छोडकेा बालवाललकालाई काययपाललका माफय त छात्रबृलत्त वा लविेष व्यवस्था गरी वा 

लिजका अलििावक वा संरक्षकलाई सघाई वालवाललकालाई  लवद्यालयमा ल्याउिु  

प्रधािाध्यापकको लजम्मेवारी हुिेछ ।  लवद्यार्षथलाई अपेलक्षत िैलक्षक उपललव्ध हालसल 

हुि ेगरी लसकाउिे र रटकाउिे  िालयत्व प्रधािाध्यापक र लिक्षकहरुको हुिछे । 

५. लवद्यालयको प्रालज्ञक िेतृत्व गिे, िवप्रवर्द्िात्मक कायय गिे । 

६६) सहायक प्रधािाध्यापक सम्वलन्ध व्यवस्थािः 

 लवद्यालयमा प्रधािाध्यापकलाइ सहयोग गिय लवद्यालयमा काययरत  लिक्षकहरु मध्य े

एकजिालाइ लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतल ेसहायक प्राधािाध्यापक तोक्न सके्नछ । यसरी 

सहायक प्राधािाध्यापक तोक्िा 

                 लिक्षकको वररष्ठता र क्षमतालाई आधार विाउि सके्नछ। 
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६७ .लवद्यालय सहयोगी सम्बन्धी व्यवस्था: लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतल े स्वीकृत िरवन्िीको 

अधीिमा रही लवद्यालय सहयोगीको न्यूितम पाररश्रलमक तोकी व्यलक्त वा संस्थासँग करार गरी 

सेवा करारबाट कायय सम्पािि गराउिु पिेछ । 

६८. लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतिः सामुिालयक लवद्यालयमा करारमा लिक्षक वा कमयचारी 

लियुलक्तका लालग लसफाररस गिय प्रत्येक लवद्यालयमा िहेाय वमोलजमको एक लिक्षक तथा कमयचारी 

छिौट सलमलत रहिेछ ; 

१) स्थािीय लिक्षा अलधकारीको लसफारीसमा लिक्षा सलमलतका अध्यर्द्ारा एक जिा संयोजक सलहत िइु 

जिा सिस्य रहकेो लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलत रहिे छ । 

२) लिक्षकहरुबाट छालििे लबषय लबिेषज्ञको मापिण्ड तपलसल अिुसार हुिेछ  । 

 क) लिक्षक कलम्तमा २ वषय सेवा गरेको हुि ुपिेछ । 

 ख) माध्यलमक तहको लविेषज्ञ हुि सम्वलन्धत लवषयमा स्नातकोत्तर उलत्तणय हुिु पिेछ ििे 

आधारिुत तहको लविेषज्ञ हुि सम्वलन्धत लवषयमा स्नातक उलत्तणय हुिु पिेछ ।  

(३) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको सलचवालय गाउँ काययपाललकाको काययलयमा रहिेछ  

 (४) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट सलमलतको काययलवलध काययपाललकाल ेलिययण गरे बमोलजम हुिेछ  

(५) लिक्षक तथा कमयचारी छिौट काययलाई व्यवलस्थत र लियम अिुसार संचालि गिे, गराउिे 

लजम्मेवारी गाउँ काययपाललकाको काययलायको लजम्मेवारी हुिेछ । 

   ६९. करारमा लिक्षक लियलुक्त सम्बन्धी व्यवस्थािः  

(१) लस्वकृत िरबन्िीमा स्थायी लिक्षा लियुलक्त हुि िसकी तत्काल करारमा लिक्षक लियुलक्त गिुय 

पिे िएमा एक वषयको लागी ररक्त रहकेो पिमा करारमा लिक्षक लियुलक्त गिय सदकिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम लिक्षक लियुलक्त गिय कम्तीमा पन्र दििको म्याि सलहतको 

सावयजलिक सूचिा प्रकािि गिुयका साथ ै लिक्षा िाखा, वडा कायायलय र सम्बलन्धत लवद्यालय 

समेतमा त्यस्तो सूचिा टाँस्नु पिेछ     

 (३) उपलियम (२) बमोलजम लिक्षक पिमा लियुक्त हुि लिवेिि दििे उम्मेिवारल ेआफ्िो िैलक्षक 

योग्यता, िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र लिवेिि साथ पेि गिुय पिेछ ।  

   (४) उपलियम (२) वा (३) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िएतापलि करारमा लिक्षक लियुलक्त 

िएको एक िैलक्षक सत्र सम्म पलि ररक्त पिमा स्थायी पि पुती ििएमा स्थायी पि पुती 

ििएसम्मका लालग एक पटकमा एक वषयमा िबढाई लिक्षा सलमलतल ेकरारको म्याि थप गिय 

सके्न छ ।  

 (५) यस काययलयवाट लियुलक्त गरीएको लिक्षक तथा कमयचारीलाई हालजर गररएको जािकारी 

लवद्यालयले स्थािीय लिक्षा िाखालाई दििु पिेछ ।  

७०. िरबन्िी ििएको पिमा लिक्षक वा कमयचारी लियुलक्त वा सरुवा गिय िहुिेिः (१) लिक्षक वा 

कमयचारीलाई िरबन्िी ररक्त िरहकेो वा िरवन्िी ििएको लवद्यालयमा लियुलक्त वा सरुवा गिुय हुिँिै ।  

(२) अिुसूची–१२ मा उलल्ललखत लवषयको लिक्षक िरहकेो लवद्यालयमा अको लवषयको लिक्षक लियुलक्त 

वा सरुवा गिुय हुिँिै ।  

७१. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बढैयाताल गाउँपाललका लित्र एक लवद्यालयवाट अको लवद्यालयमा 

तह तथा  लवषय लमल्िे िरबन्िीलित्र स्थािीय लिक्षा अलधकारीको लसफाररसमा गाउँपाललका अध्यक्षले 

सरुवा गिय सके्नछ ।  

 (२) स्थायी, अस्थायी करार र राहत लिक्षक तथा कमयचारीको मात्र सरुवा गररिेछ । 
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 (३) एक पटक सरुवा िएको लिक्षकलाई सरुवा िएको लवद्यालयमा कलम्तमा चार वषय सेवा पूरा िगरी 

अन्यत्र सरुवा गररिेछैि ।  तर,  कुिै लवद्यालयमा काययरत लिक्षक असक्त िई सो स्थािमा लिजको 

उपचार हुि िसके्न व्यहोरा िेपाल सरकारल ेतोकेको मेलडकल बोडय वा स्वीकृत लचदकत्सकल ेलसफाररस 

गरेमा लिजलाई जुिसुकै वखत पलि सरुवा गिय सदकिेछ ।  

   (४)  लिक्षक सरुवा गिाय लिक्षकको तह र अध्यापि गिे लवषय लमलाउिु पिेछ  

   (५) लिक्षकलाई सरुवा गिाय िहेाय बमोलजमको मापिण्डका आधारमा     गिुय पिेछ :-  

(क) एउटा लवद्यालयमा आवश्यकता िन्िा बढी एकै लवषयका लिक्षक िएमा,  

(ख) िरवन्िी लमलाि गिे क्रममा तोदकएको मापिण्ड िन्िा बढी लिक्षक िएमा,  

(ग) उपलियम (४) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांिमा लेलखए बमोलजमको अवस्था िएमा, 

(घ) लवपद्का कारणबाट लवद्यालय र लवद्यालय रहकेो समुिाय िै अन्यत्र स्थािान्तरण गिुय पिे 

अवस्थामा गाउँपाललकाको लवपि ्व्यवस्थापि सलमलतले लसफाररस गरेमा,  

(च) िैलतक आचरण तथा लिजको व्यलक्तगत अिुिासि लगायतका कारणबाट कुिै लिक्षकलाई 

      सो लवद्यालयमा रालखरहिँा लवद्यालयको िैलक्षक वातावरण खलवललएको वा खलवललि 

      सके्न ब्यहोरा लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतबाट लिणयय िई आएमा,  

(छ) कुिै लिक्षकले उत्कृि िलतजा ल्याउि सफल रहकेो वा लविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको 

      अवस्थामा उक्त सेवालाई अन्य लवद्यालयमा उपयोग गिय आवश्यक िलेखएमा, 

(ज) लिक्षक सरुवाको अन्य मापिण्ड काययपाललकाले तोके वमोलजम हुिेछ । 

(८) स्थायी लियुलक्त िएको एक वषय िपुगेको लिक्षक र अलिवायय अवकाि हुि एक वषय वा सो िन्िा 

कम अवलध बाँकी रहकेो लिक्षकलाई एक लवद्यालयबाट अको लवद्यालयमा सरुवा 

गररिे छैि । 

 (९) लिक्षक सरुवा गिाय लामो अवलध एकै लवद्यालयमा वसेकालाई पलहलो प्राथलमकता दिइिेछ ।  

(१०) सरुवा िएको एक्काइस दििलित्र प्रधािाध्यापकले सम्बलन्धत लिक्षक वा कमयचारीलाई अिुसचूी–

१७ बमोलजमको ढाँचामा रमािा पत्र दिई सोको जािकारी सम्बलन्धत लवद्यालय र लिक्षा 

िाखालाई समेत दििु पिेछ । 

७२.अन्तर स्थािीय तह लिक्षक सरुवा सहमती सम्वन्धी (१) लियम ७३ वमोलजम र अन्तर स्थािीय 

तह लिक्षक सरुवा हुि चाहिे लिक्षकल ेसरुवाको लालग अिुसूची–१८ बमोलजमको ढाँचामा लिक्षा 

अलधकृत समक्ष लिवेिि दििु पिेछ । (२) यस लियमको प्रयोजिको लालग लिक्षा िाखाल ेप्रत्येक 

मलहिामा ररक्त रहकेा लिक्षकहरुको पि संख्या यदकि गरी प्रििे मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।  

(३) उपलियम (१) बमोलजम अन्तरस्थािीय तह सरुवाको लालग लिवेिि दििे लिक्षकलाई सरुवा िई 

जाि चाहकेो लवद्यालय र सोसँग सम्बलन्धत लिक्षा िाखा तथा आफू सवेारत लवद्यालय र लिक्षा 

सलमलतको अध्यक्षवाट सरुवा सहमलतको लसफाररस आवश्यक पिेछ ।  तर यस काययलवलधमा 

सरुवा गिे मापिण्ड लवपररत हुिे गरी सरुवा सहमती दिइिे छैि ।    

पररच्छेि– १० 

छात्रवलृत्त तथा लििःिलु्क लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

७३. छात्रवलृत्तको व्यवस्था गिुयपि े : (१) संस्थागत लवद्यालयल ेिहेाय बमोलजमका लवपन्न एव ं

लसमान्तकृत लवद्याथीलाई छात्रवृलत्त उपलब्ध गराउिु पिेछ । 
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 (क) लवद्याथीको पररवारको कुिै पलि सिस्यको िोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–

आजयिको व्यवस्था ििई जीवि लिवायह गिय न्यूितम आवश्यक पिे आम्िािी ििई 

अलिवायय लिक्षाको लालग आवश्यक पिे पाठ्यपुस्तक तथा कापीकलम जस्ता स्टेििरी 

उपलब्ध गराउि िसके्न अवस्थामा रहकेो,  

(ख) िूलम सम्बन्धी ऐि, २०२१ बमोलजम जग्गावालाको हलैसयतले राख्न पाउिे अलधकतम 

हिवन्िीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र लहमाली क्षते्रमा क्रमििः पाँच, िि र पन्र 

प्रलतित िन्िा कम खेती योग्य जग्गा रहकेो, वा  

(ग) रालिय योजिा आयोगबाट पररिालषत िए बमोलजम लिरपेक्ष गररबीको रेखामा पिे र 

सो िन्िा कम आम्िािी िएको । 

(घ) अपाङ्गता िएका वालवाललका 

२) उपलियम (१) बमोलजम छात्रवृलत्त उपलव्ध गराउिु अलघ लवद्यालयले त्यस्तो 

छात्रवृलत्तको लालग लिवेिि दिि लवद्यालयमा सूचिा प्रकािि गिुय पिेछ । 

 ७४. बालबाललकालाई अलिवायय रुपमा लवद्यालयमा पठाउि ुपि े:  

(१) सबै अलििावकल ेपाँच वषय पुरा िएका बाल-बाललकालाई आधारिुत लिक्षाका लालग 

अलिवायय रुपमा लवद्यालय पठाउिु पिेछ । 

 (२) उपलियम(१)बमोलजम आफ्िो क्षते्रलित्रका बालबाललकालाई लवद्यालय पठाए 

िपठाएको सम्बन्धमा सम्बलन्धत लिक्षा सलमलत तथा सामुिालयक लवद्यालयका लिक्षक 

तथा कमयचारील ेअिुगमि तथा लिरीक्षण गिुय पिेछ । 

(३) कुिै अलििावकल े उपलियम (१) बमोलजम बालबाललकालाई लवद्यालयमा पठाएको 

ििलेखएमा त्यस्तो अलििावकलाई सम्झाई बुझाई, लविेष सहयोग तथा प्रेररत गरी 

त्यस्ता बालबाललकालाई लवद्यालयमा पठाउि लगाउिु पिेछ । 

(४) उपलियम ३ वमोलजम सम्झाई बुझाई गिाय समेत बालबाललकालाई लवद्यालय  

िपठाउिे अलििावकलाई स्थािीय तहवाट उपलब्ध गराउिे सेवा सुलवधावाट वलञ्चत 

गिय सदकिेछ । तर स्थािीय तहवाट उपलब्ध गराउिे सेवा सुलवधावाट वलञ्चत गिुय पूवय 

सफाईको मौका दििु पिेछ । 

(५) यस लियम बमोलजम लवद्यालयमा ििाय िएका लवद्याथीलाई लवद्यालयले लििःिुल्क 

अध्ययि गराउिु  पिेछ । 

(६) लवद्यालय जािे उमेर समहूका वालवाललकालाई अलिवायय रुपमा लवद्यालय ििाय 

अलियाि तथा काययक्रम तजुयमा गरी लागु गिे िालयत्व लिक्षा सलमलतको हुिेछ । 

पररच्छेि–११ 

लबिा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था 

७५क. लिक्षक तथा लवद्यालय कमयचारीले पाउिे लविा सम्बलन्ध व्यवस्था सघंीय कािुि बमोलजम हुिेछ । 

लिक्षक तथा कमयचारील ेपाउि ेलबिािः (१) लिक्षक तथा कमयचारीले िहेाय बमोलजमका लबिाहरू 

पाउिेछि  

 क) िैपरी आउिे लबिा वषयिररमा छ दिि,  

 ख) पवय लबिा वषयिररमा छ दिि,  
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 ग) लबरामी लबिा वषयिररमा बाह्र दिि,   

 घ) प्रसूती लबिा प्रसूतीको अलघ वा पलछ गरी िब्बे दिि,   

 ङ) प्रसूती स्याहार लबिा एक्काईस दिि,   

 च) दकररया लबिा एक्काईस दिि,  

 छ) असाधारण लबिा एक पटकमा एक वषयमा िबढाई िोकरीको जम्मा अवलधमा बढीमा तीि वषय,  

 ज) अध्ययि लबिा लिक्षकको सेवाको सम्पणय  अवलधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीि वषय, 

 झ) बेतलवी लबिा बढीमा पाँच वषय । 

 २)    िैपरी आउिे लबिा र पवय लबिा आधा दिि पलि ललि सदकिेछ । यस्तो लबिा सलञ्चत हुिे छैि ।   

३)     स्थायी लिक्षक अस्थाई राहत सट्टा लिक्षक वाललवकास लिक्षक लिजी स्रोत लिक्षकहरु तथा 

कमयचारीले लबरामी लबिा सलञ्चत गिय सके्न छ ,। लिक्षक तथा कमयचारील ेप्रत्येक वषय त्यस्तो लबिा 

लिरीक्षकबाट प्रमालणत गराई राख्न ुपिेछ । कुिै व्यहोराले लिक्षक तथा कमयचारी सेवाबाट अवकाि 

िएमा लिजको सलञ्चत लबरामी लबिा बापत लिजको पिालधकार रहकेो पिमा खाइपाई आएको 

तलब स्केलको िरल ेहुि आउिे रकम लिजले एकमुि पाउिेछ ।  

४) कुिै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गिय लबरामी लबिाबाट िपुग हुिे िएमा स्वीकृत लचदकत्सकको 

प्रमाणपत्र पेि गरी लिक्षक तथा कमयचारील े पलछ पाउिे लवरामी लबिाबाट कट्टा हुि े गरी बाह्र 

दििसम्म थप लबरामी लबिा पेश्कीको रूपमा त्यस्तो लबरामी िएको बखत ललि सके्नछ । यसरी पशे्की 

लबिा ललएको लिक्षक वा कमयचारीको मृत्यु हुि गएमा त्यस्तो पेश्की ललएको लबिा स्वतिः लमिाहा 

हुिेछ ।  

५) सलञ्चत लबरामी लबिाको रकम ललि िपाउँि ै लिक्षक वा कमयचारीको मृत्यु िएमा त्यस्तो सलञ्चत 

लवरामी लबिाको  रकम लिजल ेइच्छाएको वा िलजकको हकवालाल ेएकमुि पाउिेछ ।  

६) कुिै पुरुष लिक्षक वा कमयचारीको पत्नी प्रसूती हुिे िएमा त्यस्तो लिक्षक वा कमयचारील ेप्रसूतीको अलघ 

वा पलछ गरी एकाइ दिि प्रसूती स्याहार लबिा पाउिेछ । प्रसूती स्याहार लबिा बसेको लिक्षक वा 

कमयचारीले परूा तलब पाउिेछ र यस्तो लबिा सेवा अवलध िरमा िईु पटकमात्र ललि पाइिेछ ।  

७) प्रसूती लबिा पाएको लिक्षक वा कमयचारीले बढीमा िईुवटा बच्चाको लालग जिही एकमुि पाँचहजार 

रुपैयाँ पाउिेछ । 

८) कुिै लिक्षक वा कमयचारीले कुल धमय अिुसार आफै दकररया बस्न ु परेमा वा त्यस्तो लिक्षक वा 

कमयचारीको वावु आमा, वाजे वज्य,ै छोरा छोरी वा लववालहत मलहला लिक्षक वा कमयचारीको सासु 

ससुराको मृत्य ुिएमा वा पुरुष  लिक्षकको हकमा लिजको पत्नीको तथा मलहलाको हकमा पलतको 

मृत्यु िएमा दकररया लबिा पाउिेछ । मलहला 

      लिक्षक वा कमयचारीको पलतले दकररया बस्नु परेमा त्यस्तो मलहला लिक्षक वा कमयचारीले पलि 

दकररया लबिा पाउिेछ । 

९) यस लियम बमोलजम दकररया लबिा ललिे लिक्षक वा कमयचारील ेलवद्यालयमा हालजर िएको पन्र दिि 

लित्र मृत व्यलक्तको मृत्यु ितायको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यलक्तसँगको िाता िलेखिे प्रमाण पेि गिुय पिेछ 

। यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि िगिे लिक्षक वा कमयचारील ेत्यस्तो अवलधको लालग पाएको रकम 

लिजले पाउिे तलब रकमबाट कट्टा गररिेछ  । 

१०) लबरामी परेको अवस्थामा बाहके घटीमा पाँच वषय स्थायी सेवा अवलध िपुगेको लिक्षक वा 

कमयचारीले असाधारण लबिा पाउि सके्न छैि ।  
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११) स्थायी सेवा पाँच वषय पुगेको लिक्षकलाई लिजले अध्यापि गिे लवषयमा एकतह मालथको   उच्च 

अध्ययिका लालग अध्ययि लबिा दिि सदकिेछ । 

१२)      बतेलवी लबिा िहेायका अवस्थामा दिइिेछिः – 

 क) कुिै लिक्षक वा कमयचारीको पलत वा पत्नी लवििे लस्थत िेपाली राजितूावास वा  लियोगमा 

खरटई गएको प्रमाण सलहत त्यस्तो लिक्षकल ेबेतलवी लबिा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक 

गरी िोकरी अवलधिर पाँच वषयसम्म,  

   ख)  कुिै लिक्षक मटुु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा बस्न ुपिे  िए वा 

मुलुकलित्र वा बालहर गई उपचार गराउिु पिै िलि मेलडकल बोडयबाट लसफाररस िएमा 

काययपाललकाले एक पटकमा एक वषय र िोकरी अवलधिरमा बढीमा तीि वषयसम्म दिि सके्नछ ।    

१३) बेतलवी लबिाको अवलध लिजको सेवा अवलधमा गणिा गररिे छैि ।  

१४) िैपरर आउिे लबिा, पवय लबिा, लबरामी लबिा, दकररया लबिा, प्रसूती लबिा, प्रसूलत स्याहार 

      लविा बस्ने लिक्षक तथा कमयचारीले परूा तलब पाउिेछ ।  

१५) असाधारण र बेतलबी लबिामा बसेको लिक्षक वा कमयचारीले तलब पाउिे छैि ।  

१६) यस लियम बमोलजमको असाधारण लबिा, अध्ययि लबिा र वेतलवी लबिा बाहकेका अन्य लबिाहरु 

अस्थायी लिक्षक र राहत लिक्षकल ेसमेत पाउिेछि् ।    

७५ख. लबिा दिि ेअलधकारीिः (१) प्रधािाध्यापकको लबिा व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षल ेर लिक्षक वा 

        कमयचारीको लबिा प्रधािाध्यापकले स्वीकृत गिेछ ।     

       तर, एक पटकमा तीि दििमा िबढाई पवय वा िैपरी आउिे लबिा प्रधािाध्यापक आफैल ेललि 

       सके्नछ । सो िन्िा बढी पवय वा िैपरी आउिे लबिा ललिु परेमा प्रधािाध्यापकले व्यवस्थापि 

       सलमलतको अध्यक्षलाई जािकारी दििु पिेछ ।  

    २) उपलियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि लिक्षक वा कमयचारीको असाधारण लबिा, 

बेतलवी लबिा र अध्ययि लबिा व्यवस्थापि सलमलत र गाउँ लिक्षा अलधकारीको लसफाररसमा 

काययपाललकाको अध्यक्षले स्वीकृत गिेछ ।     

७५ग. लबिा िललएको दिि सवेा अवलधमा गणिा िहुिेिः लिक्षक वा कमयचारीले लबिा िललई  

लवद्यालयमा अिुपलस्थत िएको दिि लिजको सेवा अवलधमा गणिा हुिे छैि ।  

७५घ. लबिा सहुललयत मात्र हुििेः लबिा अलधकारको कुरा ििएर सहुललयत मात्र हुिेछ ।  

७५ङ.  काज तथा िलैिक भ्रमण ित्तािः (१) लवद्यालय वा अध्यापि सम्बन्धी कामको लालग गाउँ 

काययपाललकाको आििेािुसार कुिै सिा, सम्मलेि वा सेलमिारमा खरटिे लिक्षक वा कमयचारील े

सोही आििेमा तोकेको अवलधसम्मको लालग काज पाउिे छ ।  

२)  लवद्यालयको कामको लालग लिक्षक वा कमयचारीले प्रधािाध्यापकको र प्रधािाध्यापकल ेव्यवस्थापि 

सलमलतको अध्यक्षको लललखत अिुमलत ललई बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जाि सके्नछ ।  

३)   सरुवा िएको लिक्षक वा कमयचारीलाई सरुवा िएको लवद्यालयमा हालजर हुि जाँिा तोदकएको 

िरमा िलैिक तथा भ्रमण ित्ता बापतको रकम रमािा दििे लवद्यालयले आफ्िै कोषबाट दििु पिेछ 

।  

तर आफ्िो स्वेच्छाल ेसरुवा िई जािे लिक्षक वा कमयचारीले यस उपलियम बमोलजम िलैिक तथा 

भ्रमण ित्ता बापतको रकम पाउिे छैि ।  
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७५ङ. यस पररच्छेिको व्यवस्था लाग ू िहुििेः यस पररच्छेिमा अन्यत्र जुिसकैु कुरा लेलखएको िए 

तापलि संस्थागत लवद्यालयको लिक्षक र आफ्िै स्रोतबाट व्यहोिे गरी सामुिालयक लवद्यालयमा 

लियुक्त लिक्षकको सम्बन्धमा यस पररच्छेिको व्यवस्था लागू हुि े छैि । त्यस्ता लिक्षकल े

लवद्यालयद्वारा तोके बमोलजम लबिाको सुलवधा पाउिे छि् । 

७५छ. लिक्षक तथा लवद्यालय कमायचारी सजाय सम्बन्धी व्यवस्था सघंीय कािुिले व्यवस्था गरे वमोलजम 

हुिेछ । 

पररच्छेि- १२ 

लवद्यालयको लचन्ह, िामाकरण तथा अन्य व्यवस्था 

७६. लवद्यालयको लचन्हिः लवद्यालयको लचन्ह षट्कोणको हुिेछ । लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतल े

लिणयय गरी सो 

         षट्कोणको बीचमा आफ्िो लवद्यालयको छुटै्ट लचन्ह राख्न सके्नछ । 

  ७७. लवद्यालयको िामाकरण :  

(१) समाज तथा रािकै लालग उल्लखेिीय योगिाि गिे वा ऐलतहालसक व्यलक्त, िवेी िवेता, 

तीथयस्थल वा प्राकृलतक सम्पिा आदिको िामबाट िेपालीपि झल्किे गरी लवद्यालयको िामाकरण 

गिुयपिेछ । 

       तर यो लियम प्रारम्ि हुि ु िन्िा अगाबै िामाकरण िै सकेका लवद्यालयको हकमा यही अिुरुप 

िएको मालििे छ । 
   (२) प्रालवलधक लिक्षा सञ्चालि गिय अिुमलत पाएको सामुिालयक लवद्यालयले आ-आफ्िो 

लवद्यालयको िामको पछालड कोिकमा प्रालवलधक लिक्षा सञ्चालि गिय अिुमलत प्राप्त लवद्यालय 

ििी थप गिय सके्नछ । 

(३) ियाँ खोललिे लवद्यालयको िामाकरण आफ्िो िामबाट गिय चाहिे व्यलक्तले िहेाय बमोलजमको 

रकममा िघट्िे गरी गाउँपाललकाले तोदकदिएको रकम बरावरको िगि, घर वा जग्गा लवद्यालयको 

िामाकरण गिे प्रयोजिको लालग ििी एकमुि लवद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो लवद्यालयको 

िामाकरण त्यस्तो सहयोग गिे व्यलक्तको िामबाट सञ्चालि गिय सदकिेछ : 

(क) माध्यलमक लवद्यालयको लालग पचास लाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,   

(ख) आधारिूत लवद्यालयका लालग पैंतीस लाख रूपैयाँ वा सो मलू्य बराबरको घर वा जग्गा,  

(४) पलहल्य ैिामाकरण िईसकेको लवद्यालयको िामसँग जोडरे लवद्यालयको िामाकरण गिय चाहिे 

व्यलक्तल ेउपलियम (३) वा  

(५) बमोलजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा लवद्यालयलाई सहयोग गरी पलहलेको िाम 

पछालड आफूल ेप्रस्ताव गरेको िाम जोड्ि सके्नछ । 

 (६) एउटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारका एकिन्िा बढी व्यलक्तले उपलियम (३) वा 

     (४) बमोलजमको रकम वा घर वा जग्गा लवद्यालयलाई प्रिाि गरेमा त्यस्ता व्यलक्तहरूको 

लिणययबाट बढीमा िईुजिासम्मको िामबाट लवद्यालयको िामाकरण गिय र अन्य व्यलक्तको 

िाम लवद्यालयमा िलेखिे गरी राख्न सदकिेछ ।  

 (७) उपलियम (३), (४) र (५) मा जुिसुकै कुरा लेलखएको िए तापलि कुिै व्यलक्त, स्मारक वा 

ऐलतहालसक चीजवस्तुको िामबाट लवद्यालयको िामाकरण िएको लवद्यालयलाई कसैल े

जलतसुकै रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरे पलि त्यस्तो लवद्यालयको िामाकरण पररवतयि 
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गररिे छैि । तर त्यस्तो लवद्यालयलाई कुिै व्यलक्तल ेकक्षा कोठा थप गिय, पुस्तकालय िवि वा 

छात्रावास लिमायण गिय रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा िविमा सो रकम प्रिाि गिे 

व्यलक्तको िामबाट िामाकरण गिय सदकिेछ ।  

(८) यस लियम बमोलजम लवद्यालयको िामाकरण गाउँपाललका सिाले गिेछ ।  

७८.  रालिय गाि गाउि ुपि े :  लवद्यालय खलुकेो प्रत्येक दििको प्रारम्ि र लवलिन्न समारोहमा 

रालिय गाि गाउिु पिेछ ।  

७९. झण्डोत्तोलि गिुय पि े :लवद्यालयमा मिाइिे प्रत्येक समारोहको प्रारम्िमा रालिय 

झण्डोत्तोलि गिुय पिेछ ।  

८०. लवद्याथीको पोिाक :  लवद्यालयल े लवद्याथीको लालग एकै दकलसमको, कम खर्षचलो, 

साधारण, रालियता झल्काउिे र हावापािी सहुाउँिो पोिाक तोक्न सके्नछ । लवद्यालयल े

पोिाक खररि गिे स्थाि वा पसल तोक्न पाउिे छैि । 

पररच्छेि–१३ 

लवद्यालयको सम्पलत्त सरंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

८१. लवद्यालयको सम्पलत्तको सरुक्षा : (१) लवद्यालयको िाममा रहकेो सम्पलत्तको सरुक्षा गिे प्रमखु 

िालयत्व व्यवस्थापि सलमलत र प्रधािाध्यापकको हुिेछ ।  

(२) सामुिालयक लवद्यालयको िाममा रहकेो उपलियम १ वमोलजमको सम्पलत्तको लववरण लिक्षा 

िाखामा पठाउिु पिेछ र सो को लगत संकलि तथा अध्यावलधक गिे लजम्मेवारी लिक्षा 

िाखाको रहिेछ । 

(३) सामुिालयक लवद्यालयको िाममा रहकेो सम्पलत्तको अध्यालवधक लववरण लिक्षा िाखाल े

वार्षषक रुपमा सावयजलिक गिेछ । 

८२. लवद्यालय सम्पलत्त सरंक्षण सम्वन्धमा लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िहेाय 

बमोलजम हुिछेिः 

(क) लवद्यालयको िाममा प्राप्त िई िताय हुि बाँकी रहकेो जग्गा िताय गिे व्यवस्था लमलाउिे 

(ख)  लवद्यालयको िाममा रहकेो सम्पलत्तलाई अलधकतम फाइिा हुि े काममा प्रयोग गिय 

व्यवस्थापि सलमलतलाई लिििेि दििे,  

(ग) लवद्यालयको िाममा रहकेो जग्गाको आम्िािी असूल उपर गिे व्यवस्था लमलाउिे,  

(घ) लवद्यालयको सम्पलत्त कसबैाट हािी–िोक्सािी हुि गएमा सो िराउिे व्यवस्था गिे,  

(ङ) सामुिालयक लवद्यालयकोहकमा लवद्यालयको लवकास गिे काम र गाउ पाललकाको  

उपयोगमा बाहके  

          लवद्यालयको िाममा िताय िएका जग्गा वा अन्य सम्पलत्त बेचलवखि वा  स्वालमत्व 

हस्तान्तरण गिय िदििे,   

(च) लवद्यालयको जग्गा संरक्षण गिय व्यवस्थापि सलमलत तथा प्रधािाध्यापकलाई सहयोग गिे 

।  

८३. लवद्यालयको िामको जग्गा लबक्री गिय वा लधतो राख्न िहुि े :  (१) लवद्यालयको िामको 

जग्गा लबक्री वा लधतो राख्न पाइिे छैि ।  
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८४. लवद्यालयको िामको जग्गा सट्टापट्टा गिय िहुि े: (१) लवद्यालयको िाममा रहकेो    जग्गा 

सट्टापट्टा गिय पाइिे छैि ।  

८५. लवद्यालयको िाममा सम्पलत्त राख्न ु पि े : (१) सामुिालयक लवद्यालय र िैलक्षक गुठीको 

रूपमा सञ्चाललत लवद्यालयल ेलवद्यालयको अचल सम्पलत्त लवद्यालयको िाममा रलजििेि 

पाररत गिुय पिेछ । 

(२) कम्पिीको रूपमा सञ्चाललत संस्थागत लवद्यालयल े लवद्यालयको अचल सम्पलत्त  कम्पिीको 

स्वालमत्वमा राख्नु पिेछ ।  

८६. लिजी िलैक्षक गठुी अन्तगयत गररएको लगािी हस्तान्तरण गि ेसम्बन्धी व्यवस्था:  लिजी 

िैलक्षक गुठी वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालकल े आफ्िो लगािीको पूरै वा आंलिक लहस्सा 

लवद्यालय सञ्चालिमा वाधा िपिे गरी आफ्िो उत्तरालधकारीको रुपमा लियुक्त गरेको 

गुरठयारलाई प्रचललत कािूि बमोलजम हस्तान्तरण गिय सके्नछ ।   

८७. लमिाहा दिि सके्निः प्राकृलतक लवपि ् वा काव ु बालहरको पररलस्थलतल े गिाय सामुिालयक 

लवद्यालयको सम्पलत्त हािी िोक्सािी हुि गएको प्रमालणत हुि आएमा वीस हजार 

रूपैयाँसम्मको िए प्रधािाध्यापकको लसफाररसमा व्यवस्थापि सलमलतले, पचास हजार 

रूपैयाँसम्मको िए व्यवस्थापि सलमलतको लसफाररसमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतल,े 

एक लाख रूपैयाँसम्मको िए प्रमखुल ेलमिाहा दिि सके्नछ । सोिन्िा बढी रकम लमिाहा 

दििु परेमा काययपाललकाको लसफाररसमा गाउँसिाले लमिाहा दिि सके्नछ ।  

ररच्छेि १४ 

लवद्यालयलाई दिइि ेअििुाि तथा अन्य व्यवस्था 

८८. लवद्यालयलाई अििुाि दिि े: (१) सामुिालयक लवद्यालयलाई िेपाल सरकार वा प्रििे सरकार 

वा गाउँपाललकाबाट लवद्यालयको लालग प्राप्त रकम गाउँ काययपाललकाले वार्षषक काययक्रममा 

स्वीकृत गराई लवद्यालय संलचत कोषमा पठाउिेछ । 

(२) लवद्यालयबाट प्राप्त बजेट समेतलाई अध्ययि गरी लवद्यालयलाई िहेायका आधारमा अिुिाि 

बाँडफाँट गिेछिः–  

(क) लवद्यालयको लवद्याथी संख्या, 

(ख) लवद्यालयको लिक्षक संख्या, 

(ग) लवद्यालयको परीक्षाको पररणाम,  

(घ) लवद्यालयको आर्षथक अवस्था ।  

ङ) लवद्यालयले परुा गिुय पिे न्युितम पूवायधारहरु (Prioritized Minimun Enabling 

Conditions PEMEC) 

(३) अिुमलत प्राप्त सामुिालयक लवद्यालयले िरबन्िी प्राप्त िगिे ितयमा र स्वीकृत प्राप्त 

सामुिालयक लवद्यालयल े आफूलाई प्राप्त सबै लिक्षक िरबन्िी लिक्षा िाखामा दफताय गरी 

लिक्षक लगायत लवद्यालय व्यवस्थापिका सम्पणूय पक्षहरु आफैल े गिे गरी लवद्यालयलाई 

प्राप्त हुिे अिुिाि एकमिु ललि चाहमेा तोदकएको ितय लित्र लवद्यालय सञ्चालि गिे गरी 

एकमुि अिुिाि दििे ब्यवस्था गिय सके्नछ । 

(४) लवद्यालयको पूवायधार लवकास गिे प्रयोजिका लालग गाउँ काययपाललकाल े ितय तोकी 

सावयजलिक िैलक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चाललत लवद्यालयलाई समेत अिुिाि दिि सके्नछ । 
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८९.  सम्बलन्धत काममा खचय गिुय पििेः लवद्यालयलाई प्राप्त रकम जुि कामको लालग खचय गिय 

लिकासा िएको हो सोही काममा मात्र खचय गिुय पिेछ । खचय हुि िसकेको रकमको 

बारेमा लिक्षा िाखालाई जािकारी गराउिु पिेछ । 

९०. स्थािीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गिुय पि े : (१) लवद्यालयल े लवद्यालयको िवि, 

फर्षिचर र अन्य काययको लालग स्थािीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्था गिुय पिेछ । 

(२) उपलियम (१) बमोलजम स्थािीय स्रोतबाट िवि लिमायणको लालग रकम िपुग्न ेिएमा गाउँ 

काययपाललकाले जिसहयोगलाई प्रोत्साहि गिे गरी सामुिालयक लवद्यालयलाई आवश्यक 

रकम अिुिाि दिि सके्नछ ।  

(३) संस्थागत लवद्यालयले उपलियम (१) बमोलजमको काययको लालग लवद्याथीबाट सहयोगको 

िाममा िुल्क उठाउि पाउिे छैि । 

पररच्छेि–१५ 

लवद्यालयको बजटे, आय व्ययको लखेा तथा अन्य व्यवस्था 

९१. लवद्यालय सचंालि सलंचत कोषको सञ्चालि: (१) प्रत्येक लवद्यालयमा   लवद्यालयको सम्पूणय 

आम्िािीहरु जम्मा गिे गरी एक लवद्यालय संचालि संलचत कोष रहिेछ । 

          (२) लवद्यालयले संलचत कोषमा जम्मा िएको रकम व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय बमोलजम खचय 

गिुय पिेछ ।  

(३) लवद्यालय कोषको सञ्चालि प्रधािाध्यापक र लेखासम्बन्धी काम गिे लिक्षक वा 

कमयचारीको   संयकु्त िस्तखतबाट  गररिेछ ।  

(४)लवद्यालय कोषको लहसाब–दकताब लेखा राख्ने, बेरुजु फछययौट गिे काम प्रधािाध्यापक र 

लखेा सम्बन्धी काम गिे कमयचारीको हुिेछ ।  

(५) लवद्यालयको कायय सञ्चालिको लालग लवद्यालय कोषको रकम   काययपाललकाल े

तोदकदिएको िलजकैको कुिै बैंकमा खाता खोली जम्मा गिुय पिेछ  

(६)लवद्यालयको सम्पूणय खचय लवद्यालय कोषमा जम्मा िएको रकमबाट व्यहोररिेछ ।  

९२. बजटे तयार गि े प्रधािाध्यापकल े प्रत्येक वषय आगामी आर्षथक वषयको बजेट तयार गरी 

व्यवस्थापि सलमलतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रलत लिक्षा िाखामा समयमा पठाउिु 

पिेछ ।  

९३. लवद्यालयको आय व्ययको लखेािः (१) लवद्यालयको आय व्ययको लखेा अिुसूची १९ 

बमोलजमको ढाँचामा राख्नु पिेछ ।  

 (२) लवद्यालयको आय व्ययको लेखा, बील, िरपाई लगायत आवश्यक कागजात राख्न े काम 

लवद्यालयको लखेा सम्बन्धी काम गिे लिक्षक वा कमयचारीको हुिेछ ।  

 (३) उपलियम (२) बमोलजम कागज प्रमालणत गराई राख्ने, राख्न लगाउिे      लजम्मवेारी 

प्रधािाध्यापकको  हुिेछ  

(४) उपलियम (१) बमोलजमको आय व्ययको लेखा राख्िा लवद्यालयको काम कारबाहीको 

वास्तलवक लस्थती थाहा हुि ेगरी मालसामािहरूको खररि लबक्री र लवद्यालयको िगिी, 

लजन्सी, जायजेथा िालयत्व आदिको लवस्तृत लववरण स्पि रूपल ेखोलेको हुिु पिेछ ।  
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(५) लवद्यालयको िगिी, लजन्सी, जायजेथामा कुिै दकलसमको लहिालमिा, हािी–िोक्सािी वा 

लापरबाही  हुि िपाउिे गरी सुरलक्षत राख्न े र सोको लगत राख्न े तथा राख्न लगाउिे 

िालयत्व प्रधािाध्यापकको हुिेछ ।  

(६) प्रधािाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गिय लजम्मेवारी तोदकएको लिक्षक वा कमयचारील े

लवद्यालयको आय व्ययको प्रलतवेिि लिक्षा िाखाले तोकेको अवलध लित्र चौमालसक रूपमा 

लिक्षा िाखामा पठाउिु  पिेछ ।  

 

९४. लखेा परीक्षण गराउििेः   

 १) गाउँपाललका लित्रका सामुिालयक लवद्यालयको लखेा परीक्षणको लालग  गाउँपाललकवाट 

अिुमलत प्राप्त लखेा पररक्षकल ेलेखा परीक्षण  गिेछ । 
(२) लखेा परीक्षणको लसललसलामा प्रधािाध्यापकल ेलवद्यालयको आय व्ययको बहीखाता लखेा 

परीक्षकले मागेको बखत जाँच्ि दििुपिेछ र लिजले कैदफयत तलब गरेको कुराको यथाथय 

जवाफ समेत   
  सरोकारवालालाई दििु पिेछ ।  

(३)लवद्यालयको आय व्ययको लेखा बढैयाताल गाउँपाललकाबाट खटाइएको कमयचारील ेजुिसकैु 

बखत  जाँचबुझक गिय सके्नछ । यसरी जाँचबुझ गिाय खटी आएको कमयचारील ेमाग गरेको 

लववरण िखेाउिु प्रधािाध्यापक, लखेाको लजम्मेवारी प्राप्त लिक्षक वा कमयचारीको कतयव्य 

हुिेछ ।  

(४) यस लियम बमोलजम लेखापरीक्षकले लवद्यालयको लखेा परीक्षण गिे लसललसलामा अन्य 

कुराका अलतररक्त लवद्यालयको आम्िािी र खचयका बारेमा लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतका 

पिालधकारीहरुसँग छलफल गरी आफ्िो प्रलतवेिि तयार गिुय पिेछ ।  

(५) यस काययलवलध बमोलजम लवद्यालयसँग स्वाथय रहकेो व्यलक्तल ेवा लवद्यालय व्यवस्थापिका 

अध्यक्ष, सिस्य तथा प्रधािाध्यापकको िलजकको िातेिारले लवद्यालयको लेखा परीक्षण गिय 

पाउिे छैि ।  

९५. प्रलतविेि पिे गिुय पि े : लखेापरीक्षकल े लवद्यालयको लखेा परीक्षण गरी सकेपलछ िहेायका 

कुराहरू खलुाई सो सम्बन्धी प्रलतवेिि तयार गरी व्यवस्थापि सलमलत र गाउँपाललकामा एक–एक 

प्रलत पठाउिु पिे छ साथ ैउक्त प्रलतवेििलाई गाउँ काययपाललकावाट अिुमोिि गिुय पिे छ ।  

(क) सोलधएका र कैदफयत तलब िएका कुराको जवाफ यथािीघ्र िए ििएको,  

(ख) पेि िएको आय व्ययको लहसाब ररतपूवयक िए ििएको,  

(ग) आय व्ययको स्रेस्ता कािूि बमोलजम राखे िराखेको,  

(घ) लवद्यालयको आय व्ययको लखेा यथाथय रूपमा िलेखिे गरी वासलात िरुुस्त िए ििएको,  

(ङ) कुिै लिक्षक वा कमयचारीले कािूि लवपरीत कामकाज वा बेलहसाब गरे िगरेको,  

(च) लवद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रि िए ििएको,  

(छ) लवद्यालयलाई जुि कामका लालग लिकासा िएको हो सोही प्रयोजिमा खचय लखेे िलेखेको, 

(ज) लवद्यालयको सम्पलत्त िरुुपयोग गरे, िगरेको  
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(झ) लेखा परीक्षकल ेमिालसव र आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा । 

  ९६. लवद्यालयको कामको सामालजक परीक्षण गिे: सामुिालयक लवद्यालयले िैलक्षक सत्र समाप्त 

िएको ३ मलहिालित्र आफ्िो कामको सामालजक परीक्षण गरी गाउँ लिक्षा िाखामा प्रलतवेिि 

पेि गिुयपिेछ । 

९७. बरबझुारथ गि:े (१) लवद्यालयको िगिी, लजन्सी मालसामािको लगत, स्रेस्ता राख्न े लजम्मा 

ललएको लिक्षक वा कमयचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट लवद्यालय छोडी जािे िएमा आफ्िो 

लजम्मा रहकेो िगिी, लजन्सी मालसामािको बरबुझारथ सामान्यतया २१ दििलित्र लवद्यालयमा 

गिुय पिेछ ।  

            (२) उपलियम (१) बमोलजम बरबुझारथ िगिे लिक्षक तथा कमयचारीलाई बरबुझारथ िगरेसम्म 

सरुवा िएको लवद्यालयमा जाि रमािापत्र दिइिे छैि । साथ ै लिजले कुिै रकम वा 

मालसमाि लहिालमिा गरेको रहछे ििे सो बापतको रकम लिजले पाउिे जुिसुकै रकमबाट 

असूल उपर वा सोधििाय गररिेछ ।  

पररच्छेि- १६ 

लवलवध 

९८.लिक्षक तथा लिक्षा क्षते्रसम्वर्द् जििक्तीको ताललमिः १) ताललम तथा प्रलिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सघं 

र प्रििेले व्यवस्था गरे अिुरुप हुिेछ ।तर यस लियमले  गाउँपाललकाका सामुिालयक तथा 

संस्थागत लवद्यालयका लिक्षकलाई स्वीकृत वार्षषक काययक्रम वमोलजम ताललम दिि वाधा पिे 

छैि  

९९.अलतररक्त दक्रयाकलाप सम्बन्धी व्यवस्थािः १) लवद्यालयहरुल ेलिक्षा सलमलतले लिधायरण गरेको 

               मापिण्ड वमोलजम अलतररक्त दक्रयाकलाप  संचालि गिुयपिेछ । 

२) गाउँ काययपाललकाल े वार्षषक काययक्रममा समावेि गरी अन्तर लवद्यालय प्रलतस्पधायत्मक 

अलतररक्त दक्रयाकलाप सचालि गिुय पिेछ । 

३) अन्तर लवद्यालय प्रलतस्पधायत्मक अलतररक्त दक्रयाकलाप सचंालि सम्वलन्ध थप व्यवस्था 

काययपाललकाले लिधायरण गरे वमोलजम हुिेछ । 

४) लवद्यालयले उपलियम (१र२) बमोलजम अलतररक्त दक्रयाकलाप 

 सञ्चालि गिाय िहेाय बमोलजमका प्रलतयोलगतामा लवद्याथीहरूलाई िाग ललि लगाउिु पिेछ 

(क) लचत्रकला, मूर्षतकलार हस्तकला प्रलतयोलगता,  

(ख) बाद्यबािि तथा संलगत प्रलतयोलगता, 

(ग) िृत्य प्रलतयोलगता , 

(घ) िाटक प्रलतयोलगता, 

(ङ) वकृ्तत्व कला प्रलतयोलगता, 

(च) हालजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 

(छ) लहज्ज ेप्रलतयोलगता, 

(ज) खलेकुि प्रलतयोलगता, 

(झ) सालहलत्यक गलतलवलध, कथा, कलवता र लिवन्ध प्रलतयोलगता, 
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(ञ) फूलबारी र कृलष सम्बलन्ध प्रलतयोलगता,  

(ट) सृजिात्मक तथा अन्वषेणात्मक खालका प्रलतयोलगता 

(ट) अन्य प्रलतयोलगता, 

(५) लवद्यालयले प्रत्यके िुक्रबारको िलैिक पठिपाठिको कायय समाप्त िएपलछ 

लवद्याथीलाई अलतररक्त दक्रयाकलापको काययक्रममा सहिागी गराउिु पिेछ । 

१००. लवद्यालय लिक्षा सवेाको गठि, तह, श्रणेी लविाजि र िरवन्िी सम्वन्धी व्यवस्था:  

(१) यस सम्वन्धमा सघंीय लिक्षा ऐि  वमोलजम हुिेछ । 

१०१ यस काययलवलधलाई आधारमािी गाउँकाययपाललकाल ेआवश्यकताको   आधारमा अन्य काययलवलधहरु 

विाई कायायन्वयि गिय सके्नछ । 

१०२  लजम्मवेार रहि े:  

१) प्रधािाध्यापक स्थालिय तह, अलििावक एव ं लवद्याथीप्रलत लजम्मेवार हुिेछ । यसकालालग उिल े

अलििावक एव ंलवद्याथीको लवचार सवेक्षण गिेछि ।  

२) प्रचललत मापिण्डको पालिा एव ं गुणस्तररय लिक्षाको लालग लवद्यालय व्यवस्थापि सलमती र 

प्रधािाध्यापकले क्रमि लिक्षा सलमलत र स्थालिय लिक्षा अलधकारीसँग काययसम्पािि करार 

गिुयपिेछ । 

३) लिक्षक एव ंकमयचारी प्रधािाध्यापकप्रलत लजम्मेवार हुिेछि । लिजहरुले गुणस्तरीय लिक्षाका लालग 

गाउँकाययपाललका, लिक्षा सलमलत  र स्थािीय लिक्षा अलधकारील ेप्रचललत कािुि बमोलजम दिएका 

लिििेि पालिा गिुय पिेछ । अपेलक्षत िैलक्षक उपललव्धका लालग लिक्षकहरुले लवद्यालय 

लिररक्षकसँग काययसम्पािि करार गिुयपिेछ । 

४) लिक्षालाई मौललक हकको रुपमा स्थालपत गिय गाउँ काययपाललकाले प्रत्येक लवद्यालयका लालग लिलित 

िौगोललक क्षते्रलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा तोदकदिि सके्नछ । त्यस्तो िौगोललक क्षते्र लित्रका टुहुरा, 

अलपत्र परेका र बसेाहारा तथा अलतलवपन्नतामा परी लवद्यालय जाि िसकेका वा लवद्यालय 

छोडकेा बालवाललकालाई छात्रबृलत्त वा लविषे व्यवस्था गरी वा लिजका अलििावक वा 

संरक्षकलाई सघाई वालवाललकालाई  लवद्यालयमा ल्याउिु गाउँपाललका, लवद्यालय व्यवस्थापि 

सलमलत र प्रधािाध्यापकको लजम्मवेारी हुिेछ ।  

 लवद्यार्षथलाई अपेलक्षत िैलक्षक उपललव्ध हालसल हुि े गरी लसकाउिे र रटकाउिे  िालयत्व 

प्रधािाध्यापक र लिक्षकहरुको हुिेछ । 

१०३. िलैक्षक प्रमालणकरण सम्वलन्ध कायय: (१)आफ्िो क्षेत्र लित्रका लवद्यालयहरुले प्रिाि गरेका प्रमाण 

पत्रहरुको  लिक्षा िाखाको मौजुिा अलिलेखका आधारमा सत्यापि गिे कायय गिुय सम्वलन्धत 

स्थािीय लिक्षा अलधकारीको कतयब्य हुिेछ  

१०४. यस काययलवलधमा ललेखए िलेख वाहकेका लवषयहरुमा सघंीय लिक्षा ऐि, प्रििे लिक्षा ऐि र 

स्थालिय लिक्षा ऐिमा ललेखए बमोलजम हुिछे । 

१०५. बाललवकासको तलव तथा अन्य सुलवधा र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था बढैयाताल गाउँपाललकाल े

तोके अिुसार हुिे छ । 
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१०६  यस लियमावललमा लेलखएजलत कुरामा लेलखए बमोलजम र िलेलखएको लवषयमा बढैयाताल 

गाउँपाललकको लिययण बमोलजम  हुिेछ । 

१०७  लवद्यालायको आफ्िो स्रोतवाट लिक्षाक तथा कमयचारी छिोटका लागी     तपलसल अिुसारको 

छिोट सलमलत रहि ेछ । 

   क) लवद्यालय व्यवास्थापि सलमलतको अध्यक्ष       संयोजक 

   ख) लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको तोकेको सलमलतको सिस्य   सिस्य 

 ग) लवद्यालयको प्रधािाध्यक     सिस्य सलचव 

१०८  लवद्यालय बालहर कोलचङ कक्षा संचालि गिुय परे गाउँपाललकामा िताय गरेर मात्र संचालि गिुय पछय 

। 

१०९  यस लियमावलल कायायिवयिमा आवश्यक परे लििलेिका बिाई लागु गिय सदकिेछ । 

११०. िलक्षा िलयमावली २०७४ अिुसार लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतहरु गठि गिुय पिे छ ।  

१११_ लिक्षा लियमावली २०५९ खारेज गररएको छ ।  
 

 

अिुसूची–१ 

(लियम ३ सँग सम्बलन्धत)लवद्यालय खोल्िे/कक्षा वा तह थप गिे अिुमलतको लालग दिइिे लिवेिि) 

श्री स्थािीय लिक्षा अलधकारी ज्यू, 

बढैयाताल गाउँपाललका 

मैिापोखर बदिया । 

                    लवषय : लवद्यालय खोल्ि ेअिमुलत सम्बन्धमा । 

महोिय, 

 िैलक्षक सत्र ..................... िलेख ...................... तहको लवद्यालय खोल्ि चाहकेोल े

अिुमलतको लालग िहेायका लववरणहरु खुलाई यो लिवेिि गरेको छु । 

(क) प्रस्तालवत लवद्यालयको : 

 १. िामिः 

२. ठेगािािः बढैयाताल गाउँपाललका.......... वडा िं. ....... गाउँ/टोल 

  फोििः ...................  

        फ्याक्स िं. .................. 

 ३. दकलसमिः 

 (१) सामुिालयक   (२) संस्थागत:    (अ) लिजी िैलक्षक गुठी     (आ) सावयजलिक 

िैलक्षक गुठी 

 ४. अिुमलत ललि चाहकेो तह र सञ्चालि गिे कक्षािः 

 ५. िलवष्यमा सञ्चालि गिय चाहकेो तह र कक्षािः 

(ख) प्रस्तालवत लवद्यालयको लालग पूरा गररएको िौलतक पूवायधार: 

 १.  िविकोिः 

  (१) संख्यािः  
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          (२) कच्ची वा पक्की वा अधय पक्की 

  (३) आफ्ि ैवा बहालमा वा सावयजलिक   

 २. कोठाको लववरणिः 

कोठाको 

संख्या 

लम्वाई चौडाई उचाई झ्याल ढोकाको 

अवस्था  

प्रकाि वत्तीको 

अवस्था 

प्रयोजि कैदफयत 

        

 

        

 ३. फर्षिचरको संख्यािः 

(१) डसे्क   (२) बेञ्च    (३) टेबल      (४) िराज   

(५) मेच   (६) अन्य  

 ४. खेलकूि मैिािको अवस्था र जग्गािः (रोपिी ) 

 ५. िौचालयको सखं्या :   (१) छात्रले प्रयोग गिे      (२) छात्राल ेप्रयोग गिे  

 ६. खािेपािीको अवस्थािः 

 ७. पुस्तकालयको अवस्था तथा पुस्तकको संख्यािः  

 ८. प्रयोगिालािः सामग्रीिः  

 ९.  सवारी साधिको लववरणिः 

 १०.  िैलक्षक सामग्रीको लववरणिः 

(ग) लवद्याथी संख्यािः (प्रस्तालवत) 

कक्षा             

संख्या             

 घ) लिक्षक संख्यािः (प्रस्तालवत) 

(ङ) आर्षथक लववरणिः (प्रस्तालवत) 

 १. अचल सम्पलत्तिः 

 २. चल सम्पलत्तिः 

 ३. वार्षषक आम्िािीिः 

 ४. आम्िािीको स्रोतिः 

मालथ लेलखएका लववरण हरु ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरे कािूि बमोलजम सहुलँा बुझाउँला । 

 लिवेिकको– 

 सहीिः 

 िामिः 

 ठेगािािः 

 लमलतिः 

सलंग्न गिुय पि ेकागजातहरु : 
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(१) गुठी अन्तगयत लवद्यालय सञ्चालि गिे िए िैलक्षक गुठीको लवधािको प्रलतलललप । 

(२)    जग्गा वा िवि िाडामा ललि े िए कम्तीमा पाँच वषयसम्मको लालग घर वा 

जग्गाधिीले बहालमा दििे सम्बन्धमा िएको कबलुलयतिामा सम्बन्धी पत्र 

(३) प्रस्तालवत लवद्यालयको क्षेत्रको िैलक्षक िक्सा । 

(४) सम्बलन्धत वडासलमलतको लसफाररस । 

(५)  कक्षा / तह थपको लालग िए सम्बलन्धत लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय । 

 

अिसुचूी–२ 

(लियम ४ सगँ सम्बलन्धत) 

लवद्यालय खोल्िको लालग चालहिे पूवायधारहरु 

(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया िौ दफट उचाईको र घाम तथा पािीबाट बचाउ हुि े

दकलसमको हुिु पिे, 

(ख) कक्षागत क्षेत्रफल आधारिूत लवद्यालयको हकमा प्रलत लवद्याथी १.०० वगय मीटर तथा 

माध्यलमक लवद्यालयको हकमा १.२० वगय मीटर िन्िा कम हुि िहुिे,  

(ग) अध्यापि गराइिे कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुि ु

पिे,  

(घ) कक्षा कोठामा लवद्याथी सखं्याको आधारमा फर्षिचरको व्यवस्था हुि ुपिे,  

(ङ)  यथेि स्वस्थकर खािेपािीको प्रवन्ध गिुयपिे,  

(च) प्रारलम्िक बाल लिक्षा केन्र बाहके अन्य लवद्यालयमा छात्र छात्राको लालग अलग 

अलग िौचालयको  व्यवस्था हुिुपिे र प्रत्येक थप ५० जिा लवद्याथीको लालग एक 

कम्पाटयमेन्ट थप हुिुपिे,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लिक्षक लििलेिका सलहतको १ लवद्याथी बराबर कम्तीमा २ 

प्रलतका िरले पुस्तक उपलब्ध िएको पुस्तकालय हुिु पिे,  

(ज)  लिक्षण दक्रयाकलापको लालग आवश्यकीय िैलक्षक सामग्रीहरू जस्तै- 

सेतोपाटी,कालोपाटी, िक्सा, ग्लोब, गलणतीय सामग्री आदि हुिु पिे,  

(झ)    सम्पूणय लवद्याथीहरू एकैसाथ उलिि सके्न मैिाि हुिु पिे,  

(ञ) प्रारलम्िक वाल लिक्षा केन्रमा घर बालहरका दक्रयाकलापहरू सञ्चालि गिय पुग्ने र 

अन्य लवद्यालयका  लालग िललबल खले्ि लमल्िेसम्मको खेल मैिािको व्यवस्था र 

खेल सामग्रीको व्यवस्था हुिु पिे,  

(ट)  पाठ्यक्रम अिुसारको लवज्ञाि सामग्रीको व्यवस्था हुिु पि,े  



49 

 

(ठ) सामुिालयक लवद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया िहेाय बमोलजम र संस्थागत 

लवद्यालयमा सामान्यता प्रलतकक्षा कम्तीमा २० जिा िलेख बढीमा ४० जिा सम्म र 

औसतमा ३०जिा लवद्याथी हुि ुपिेछ ।  

(ड) सामुिालयक लवद्यालयमा कम्तीमा िहेाय बमोलजमको लिक्षकको व्यवस्था हुिु पिेिः  

माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका लालग   – १६ जिा  

माध्यलमक तहको ०–१० कक्षाका लालग   – १४ जिा  

आधारिूत तहको ०–८ कक्षाका लालग     – ९ जिा  

आधारिूत तहको ०–५ कक्षाको लालग           – ५ जिा  

प्रारलम्िक बाललबकास केन्रको लालग             – २ जिा  

तर संस्थागत लवद्यालयमा कक्षा लिक्षक अिुपात न्यूितम १:३० हुिु   पिेछ ।  

(ढ)   लवद्यालयको स्थायी आय स्रोत हुि ुपिे,  

(ण)   लवद्यालयमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुिु पिे,  

(त)    आवासीय लवद्यालयको लालग आवास िवि हुिु पिे,  

(थ) लवद्यालयको हाता पखायल वा बारल ेघेररएको हुिु पिे,  

(ि) िाडाको िविमा लवद्यालयको सञ्चालि गिे िए कम्तीमा पाँच वषय घर िाडा 

सम्बन्धी सम्झौता  िएको हुिु पिे । 

(ध) लवद्यालयमा वालमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा वातावरण मतै्री हुिुपिे । 

अिुसूची–३ 

(लियम ५ को उपलियम (१) र (३) सँग सम्बलन्धत) 

लवद्यालय सञ्चालि गिय दिइि ेअिमुलत 

 

श्री..............................  

................................।   

 

  लवद्यालय खोल्िे सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लिवेिि उपर कारबाही 

हुिँा लिक्षा काययलवलध, ..... को लियम ४ बमोलजमको पूवायधार पूरा गरेको िलेखएकोल े

लमलत.............  िैलक्षक सत्र ................... िलेख  आधारिूत/माध्यलमक तहको 

.............कक्षासम्मको लवद्यालय सञ्चालि गिय यो अिुमलत दिइएकोछ ।   

कायायलयको छाप           

अिुमलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

सही :       लमलत : 

िाम : 

पि : 
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अिुसूची –४ 

(लियम ७ को उपलियम (१) सँग सम्बलन्धत) 
लवद्यालयको स्वीकृलतको लालग दिइि ेलिविेि 

श्री..............................  

................................ । 

                                लवषयिः लवद्यालयको स्वीकृलत सम्बन्धमा । 

स्थािीय  लिक्षा सलमलतको लमलत .................. को लिणययािुसार अिुमलत पाई खोललएको 

यस लवद्यालयको स्वीकृलत पाउि लिम्न लववरणहरू खलुाई यो लिवेिि गरेको छु ।   

(क) लवद्यालयको : 

 १. िाम : .......... 

२. ठेगािा :  .... गाउँपाललका ..... वडा िं. .....  गाउँ/टोल ...........  

फोि िं. ........ ....                                   फ्याक्स िं. ...........  

३. अिुमलत प्राप्त गरेको तह र लमलत : 

 आधारिूत तह                             लमलतिः...............  

 माध्यलमक तह    लमलत :............  

(ख) लवद्यालयको िौलतक अवस्था : 

 १. िविको  (१) संख्यािः     (२) कच्ची/ पक्की/ अधयपक्की (३) आफ्ि ै/ बहालमा/ सावयजलिक  

 २. कोठाको लववरण : 

३. फर्षिचरको संख्यािः 

(१)डके्स (२) बेञ्च    (३) टेबलु     (४) िराज     (५) मेच    (६) अन्य  

४. खलेकुि मैिािको अवस्था र जग्गा (रोपिी वा लवगाहामा)  

 ५. िौचालयको संख्या : मलहला÷पुरुष  

 ६. खािेपािीको अवस्था : 

७. पुस्तकालयको अवस्था : 

८. प्रयोगिालाको अवस्थािः 

९.सवारी साधिको लववरण : 

१०. िैलक्षक सामाग्रीको लववरण : 

(ग) लवद्याथी संख्यािः (कक्षागत रूपमा)  

(घ) लिक्षकको संख्या : 

(ङ) आर्षथक लस्थलतिः 

१. अचल सम्पलत्त                                     २. चल सम्पलत्त  

३. वार्षषक आम्िािी                                  ४. आम्िािीको स्रोत  

मालथ लेलखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कािूि बमोलजम सहुलँा बुझाउँला ।  

                                                                                लिवेिकक 

 लवद्यालयको छाप                                                सहीिः   

                                                                            िाम :  

                 ठेगािा : 

                                                                           लमलत :  
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अिसुचूी–५ 

(लियम ७ को उपलियम (३) र (४) सगँ सम्बलन्धत) 

लवद्यालयको स्वीकृलत सम्बन्धमा 

श्री--------------------------------लवद्यालय,  

................................।   

 

 त्यस लवद्यालयबाट लमलत.................................मा लवद्यालय स्वीकृत गिे सम्बन्धमा 

दिएको लिवेिि उपर कारबाही हुिँा लिक्षा काययलवलध, ......... को लियम ६ बमोलजमका ितयहरू 

पालि गरेको िलेखएकोल े कक्षा.........िलेख कक्षा.........सम्म लिक्षा प्रिाि गिय स्वीकृलत प्रिाि 

गररएको छ । 

 

कायायलयको छाप      

स्वीकृलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

      सही : 

िामिः 

      पििः 

      लमलतिः 

अिसुचूी–६ 

(लियम ९ को उपलियम (२) सगँ सम्बलन्धत) 

मिुाफा िललि ेगरी लवद्यालय सञ्चालि गिय परूा गिुय पि ेपवूायधार 

१.        प्रलत कक्षा न्यूितम २० जिा लवद्याथी हुिु पिे 

२. लवद्याथीलाई आवश्यक पिे कक्षा कोठा, फर्षिचर, लपउिे पािी, खले मिैाि तथा 

पुस्तकालयको पयायप्त व्यवस्था िएको हुिु पिे, 

३. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्था िएको हुिु पिे, 

४. पाठ्यक्रम लवकास केन्रले लिधायरण गरे बमोलजमका लसकाई उपललब्धहरु पूरा हुि े

गरी लवद्यालय लिक्षण लसकाई काययक्रमको तजुयमा गररएको हुिु पिे, 

५.    मन्त्रालयल ेतोके बमोलजम अन्य पूवायधार परूा िएको हुिु पिे ।  

 

अिसुचूी–७ 

(लियम १० को उपलियम (१) सँग सम्बलन्धत) 

कम्पिी अन्तगयत सञ्चाललत लवद्यालयलाई िैलक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चालि गिय दिइिे लिवेिि 

श्री  प्रमखु ज्यू 

.........................................गाउँ काययपाललका को कायायलय, 

प्रििे िं.................    िेपाल । 
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  लवषय : िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यालय सञ्चालि गिय पाउँ । 

महोिय,  

मैले / हामीले लिम्न लवद्यालय कम्पिी अन्तगयत सञ्चालि गरेकोमा सो लवद्यालय िैलक्षक गुठी 

अन्तगयत सञ्चालि गिय चाहकेोले िहेायका लववरणहरु खलुाई यो लिवेिि गरेको छु/ छौ । 

१.लवद्यालयको : 

(क) िाम : 

(ख) ठेगािा.................. गाँउपाललका वडा ि ं...................... 

२.  लवद्यालय सञ्चालि िएको लमलत : 

३.  लिजी वा सावयजलिक कुि िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यालय सञ्चालि गिय चाहकेो हो ?  

 सो व्यहोरा : 

४.  अन्य आवश्यक कुराहरु : 

मालथ लेलखएका लववरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कािुि बमोलजम सहुलँा बुझाउँला । 

लिवेिककोिः 

सही :      

िाम : 

ठेगािा :              

 लमलत : 

लिवेिि साथ संलग्न गिुय पिे कागजातहरु : 

(१) िैलक्षक गुठीको रुपमा लवद्यालय सञ्चालि गिय आपलत्त ििएको कम्पिी रलजिारको 

कायायलयको पत्र  

(२) कम्पिीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापि सलमलतको लिणयय । 

(३) कम्पिीको प्रवन्धपत्र तथा काययलवलधको प्रलतलललप । 

(४) प्रस्तालवत िैलक्षक गुठीको लवधाि । 

(५) लिवेिकको िागररकताको प्रलतलललप । 

 

 

 

 

अिसुचूी–८ 

(लियम १० को उपलियम (३) सँग सम्बलन्धत) 

कम्पिी अन्र्तगत लवद्यालयलाई सञ्चाललत िैलक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चालि गिय दिइिे स्वीकृलत 

श्री .....................लवद्यालय 

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

 

लवषय : िैलक्षक गुठी अन्तगयत लवद्यालय सञ्चालि गिे स्वीकृलत दिइएको सम्बन्धमा । 
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त्यस लवद्यालयले लमलत...................... मा िैलक्षक गुठी (सावयजलिक/लिजी) अन्तगयत 

सञ्चालि गिे स्वीकृलतको लालग  दिएको लिवेिि उपर कारवाही हुिँा गाउँ काययपाललकाको लमलत 

................... को लिणययािुसार त्यस लवद्यालयलाई िैलक्षक गुठी (सावयजलिक/लिजी) को रुपमा 

सञ्चालि गिय स्वीकृलत प्रिाि गररएको छ ।  

 

कायायलयको छाप : स्वीकृलत प्रिाि गिे अलधकारीको,–  

  सही : 

  िाम : 

  पि : 

  कायायलय : 

  लमलत : 

अिुसूची—९ 

(लियम ३९ सँग सम्वलन्धत) 

लवद्यालय सञ्चालिका लालग दिइिे लिविेि 

श्री बढैयाताल गाउँपाललका कायायलय,  

बढैयाताल बर्किया । 

                         लवषयिः वाल लिक्षा, आधारिुत तह मध्यालमक तह लवद्यालय सञ्चालि गिय अिुमलत 

सम्बन्धमा । 

 

िैलक्षक सत्र ....................  िलेख लवद्यालय सञ्चालि गिय अिुमलत पाउीँि अलििावक समुिाय 

लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलतको लमलत ..............................को लिणयय अिुसार तपलिलका लववरण 

र कागजात सलंग्न गरी यो लिवेिि पेि गरेको छु /छौ ।  

(क) प्रस्तालवत लवद्यालयको,  

१. िामिः .............................................................. 

२. ठेगािािः............... वडा िं. .............सडकको िाम .................घर िं. टोल 

.....................फोि िं. ....... 

३. (क) सेवा पुयाउिे बालवाललकाको सङ्ख्या (उमेर समूह समेत) 

........................................................... 

(ख) सञ्चालिको लालग सहमलत दििे िलजकको २ वटा लवद्यालयको,  

१. िामिः...............................                   

२. िामिः ................................................ 

  ठेगािािः ...................................................      

 ठेगािािः ........................................... 

  फोि िं. ...............................                  

  फोि िं............................................... 
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(ग) सञ्चालिको लालग लजम्मेवारी ललिे व्यलक्त वा संध सस्थाको लववरण ीिः 

िामिः................................................................   

िाम ............................................ 

ठेगािािः ...................................................        

 

ठेगािा   

फोि िं. ...............................                    

फोि िं...............................................  

(घ) प्रस्तालवत लवद्यालयको िौलतक पूवायधारहरुिः  

१. िवििः........................... 

अ) कोठा ................ आ) कच्ची  र पक्की   

इ) के ल ेबिेको ................................. ई) िाडा, आफ्िै वा सावयजलिक  

२. फर्षिचरको लववरणिः ........................................... 

३. खलेकुि मैिािको क्षेत्रफल...... 

अ) आफ्र्िै    आ) िाडामा   इ) सावयजलिक ई) अन्य  

४. िौचालयको अवस्थािः  

अ) िवि सङ्ख्यािः   आ) कोठा सङ्ख्यािः  इ) कच्ची÷पक्कीिः  

ई) पािीको व्यवस्थािः      उ) सरसफाइको व्यवस्थािः  

५. खािेपािीको व्यवस्थािः  

६. पाठ्यसाम्रगीको व्यवस्थािः  

अ)        आ)  

इ)        ई)  

७. आर्षथक लववरणिः  

अ) अचल सम्पलतिः 

आ) चल सम्पलतिः 

इ) अन्यिः  

८. आम्िािीको स्रोतको व्यवस्थािः  

९. अन्य कुिै लववरण िएिः  

        लवद्यालयको छाप  

       लिवेिकको सही....... 

        िाम............................ 

        ठेगािािः......................... 

        फोििं......................... 

        लमलत ........................... 

 

आवश्यक कागजातहरु 

(लियम ४० उप–लियम (१)सँग सम्वलन्धत ) 
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(क)आफूल ेबालवाललकालाई उपलव्ध गराउि प्रस्ताव गरेका सेवा सुलवधाहरु ।  

(ख) आफूल ेसञ्चालि गिे लवद्यालयमा ििाय हुि आउिे बालवाललकाहरुको उमेर समहू ।  

(ग) अलििावकहरुसँग गररएको छलफल र बैठकको लिणयय उतार ।  

(घ) िवि लित्र र िवि बालहर बालवाललकाहरुलाकई उपलव्ध गराइिे सुलवधा तथा लसकाइ प्रकृया ।  

( ङ) ध्वलि प्रिषुण, लछमेकीहरुबाट हुि सके्न प्रिषुण तथा अवरोध, फोहोर मैला व्यवस्थापि, ढल लिकास 

प्रबन्ध आदि बारे व्यवस्थापकीय योजिा र त्यसबाट प्रलतकूल प्रिाव िपिे सुलिलितता ।  

(च) लवद्यालय सञ्चालि गिे स्थािको लववरण ।  

(छ) प्रस्तालवत लवद्यालयको लवधाि÷काययलवलधको प्रलतलललप ।  

(ज) पढ्िे बालवाललका र सहजकताय ÷लिक्षकको लववरण । 

(झ) सञ्चालक÷हरुको िागररकताको छाँयाप्रलत ।  

(ञ) कम्पिी पाफय त लवद्यालय सञ्चालि गिे िए कम्पिीको प्रबन्ध पत्र र लियमावलीको छाँया प्रलत । 

(ट) सहकारी माफय त सञ्चालि गिे हो ििे संस्थाको लवलियमावलीको छाँयाप्रलत, र डीलिजि सहकारी 

कायायलयको सहमलत पत्र ।  

(ठ) कम्पिी बाहके प्रचललत िेपाल कािूि बमोलजम अन्य कुिै लिकाय वा संस्थाबाट लवद्यालय सञ्चालि 

गिे उर्द्शे्य राखी िताय वा अिुमलत ललएको िए सो सम्बन्धी कागजातहरुको छायाप्रलत ।  

(ण) आफ्िो घर जग्गामा लवद्यालय सञ्चालि गिे िएमा जग्गा धिी प्रमाणपुजाय , िक्सा प्रमाण पत्र र 

पाररत िक्सा  तथा लिमायण सम्पन्न प्रमाण पत्रको छाँया प्रलत ।  

(त) लवद्यालय घर िाडामा सञ्चालि गिे िएमा कलम्तमा ५ बषय सम्मको लालग घर धिीसँग घरिाडाको 

करार संझौता गरेको कागजात  

(थ) बालवाललका सम्वलन्ध ऐि, लिमय तथा अन्य कािूिहरु लवपररत कायय िगररिे, बाललहसा, िोषण, 

अपराध हुि िदििे, बालमिोलवज्ञाि लवपररत कायय िगररिे, यातिा िदिइिे, बालमिोलवज्ञािमा 

आधाररत बाल लवकासलाई प्रवधयि गिय ताललम प्राप्त जििलक्त पररचालि गरी लवद्यालय सञ्चालि 

गिेछु िन्ने प्रलतवर्द्ता—पत्र ।  

(ि) लवद्यालय सञ्चालि गिय लाग्न ेकुल खचय (पूँजीगत लगािी, ममयत सँिार खचय, सञ्चालि खचय, सुरलक्षत 

कोषको व्यवस्था) उल्लखे गरी तयार गररएको लवत्तीय लववरण—पत्र । सञ्चालि खचय अन्तरगत 

िाडा, िैलक्षक सामग्री, प्रिासलिक खचय तथा कमयचारीको पाररश्रलमक खचयहरुको अलग अलग 

लववरण उल्लखे गिुय पिेछ ।  

(ध) लवद्यालयमामा काम गिे जििलक्तहरु र उिीहरुको िैलक्षक योग्यता र लवषयगत ताललम ललएको 

प्रमाण पत्रहरुको छाँया प्रलत । 

(ि) स्वीकृलत माग गररएकै प्रकार र प्रकृलतका लवद्यालय वरपर िए कलम्तमा २ वटा िलजकको 

लवद्यालयको िाम र सञ्चालि िएको स्थािको िक्सा सलहतको लववरण । 
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(प) बालमैत्री पूवायधार सूचकहरुको लववरण, न्यूितम मापिण्ड, लवद्यालय सञ्चालि गररिे िवि तथा 

अन्य सरंचिाहरु सुरलक्षत रहकेो व्यहोराको इलन्जलियर वा इलन्जलियररङ्ग परामिय सेवा प्रिायक 

संस्थाको लसफाररस पत्र तथा सो व्यहोरा झल्काउिे फोटोहरु ।  

अिसुचूी—११ 

पवूायधारहरु 

(लियम ४० को उप–लियम (२) सँग सम्वलन्धत) 

(क) कक्षा कोठाहरु सामान्यतया िौ फीट उचाइको र घाम तथा पािीबाट बचाउ हुिे दकलसमको बालमैत्री 

हुिुपिे ।  

(ख)कक्षागत क्षेत्रफल प्रलत लवद्याथी १.५ वगय मीटर िन्िा कम हुिु िहुिे । 

(ग) अध्यापि गराइिे कक्षाकोठामा हावाको प्रवाह, प्रकासको व्यवस्थाको साथ ैउलचत सरसफाइ र स्वस्थ 

वातावरण हुिुपिे  

(घ) बालवाललका बस्नका लालग चकटी तथा कापेटको समुलचत व्यवस्था हुिुपिे ।  

(ङ) बालवाललकालाई लखेपढ गिय उलचत िूइ टेबल र आराम र मिोरञ्जि गिय उलचत सामग्रीको व्यवस्था 

हुिुपिे । 

(च) बालवाललकाका लालग खलेकुि र िैलक्षक साम्रगीको व्यवस्था हुिु पिछे ।  

(छ) पयायप्त र स्वस्थकर खािे पािीको प्रबन्ध हुि ुपिेछ ।  

(ज) उपयकू्त स्थािमा बालवाललकाका जुत्ता, झोला र रटदफि खाजाको बट्टा राख्न े रयाक िराजको 

व्यवस्था हुिुपिे छ ।  

(झ) एउटा कक्षा कोठामा बढीमा २० िलेख ४० जिा सम्म बालवाललकाहरु मात्र राख्न ेव्यवस्था हुिपुिे छ 

।  

(ञ) मुख्य लवषयहरुका लालग आवश्यदकय िैलक्षक सामग्रीहरु सलहतको छुट्टा छुटै्ट लवषयगत कुिाको 

व्यवस्था गरेको हुिुपिेछ ।  

(ट) लिक्षण दक्रयाकलाप सञ्चालिका लालग िैलक्षक लित्तेपाटी र अन्य िैलक्षक सामग्रीहरु प्रिियि पाटीको 

व्यवस्था हुिु पिेछ ।   

(ठ) लवद्यालय पररसरको घेराबेरा र सुरक्षा प्रबन्ध हुिुपिे छ ।  

(ड) बार्षषक िैलक्षक पात्रो र सूचिा पाटीहरुको प्रबन्ध हुिुपिे छ । 

अिसुचूी—१२ 

(लियम ४०  को उप–लियम ( ३) सँग सम्वलन्धत ) 

लवद्यालय अिगुमि फारमको ढाचँा 

१.अिुगमि गररएको लवद्यालयको िामिः............................................ 

२. लवद्यालयको ठेगािािः ........................................................... 

३. प्रमुख व्यवस्थापकको िामिः.................................................. 

४. सम्पकय िं. ...........................    
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५ . अिुगमि लमलत .................................................... 

६ . अिुगमि लववरण   

(क)  सुरलक्षत बालमैत्री लवद्यालय िवििः  

(ख)  उपयुक्त कक्षा कोठा  

(ग)  लपउि योग्यखािेपािीिः  

(घ)  बाल उपयोगी फर्षिचरिः  

(ङ)  उपयुक्त खले मैिाि   

(च)  उमेर अिुसारको खेल सामग्रीिः 

(छ)  पोषणयुक्त खािा खाजाको व्यवस्थािः 

(ज)  स्वास्थ्य परीक्षण सम्बलन्ध उपयकु्त व्यवस्थािः  

(झ) बाल पुस्तकालयको व्यवस्थािः  

(ञ) ताललम प्राप्त लिक्षक तथा आयाको व्यवस्थािः  

(ट) न्यूितम मापिण्डहरुिः 

७. खले मैिािको क्षेत्रफल र अवस्थािः  

(अ) आफ्ि ै(आ) िाडामा (इ) सावयजलिक  (ई) अन्य  

८. िौचालयको अवस्था  

(अ)सङ्ख्या.................... (आ) कच्ची/पक्की ..........(इ) पािीको व्यवस्थािः..................... 

(ई)सरसफाइको अवस्था  .......................................................... 

९. खािेपािीको व्यवस्था : 

(अ) बोकेर ल्याउिे (आ) धाराबाट (इ) बोटल(लमिेरल) जार (ई) पयायप्त वा अपयायप्त  

१० पाठ्य सामग्री /लसकाई सामग्री /सन्ििय सामग्रीहरुको अवस्था ीिः  

(अ)....................................................... 

(आ) .................................................... 

(इ)........................................................ 

(ई) ...................................................... 

११.आर्षथक लववरणिः 

 (क) चल सम्पलत...................................................................... 

(ख) अचल सम्पलत.................................................................. 

अन्यिः............................................................................................. 

१२:आम्िािी कोस्रोतहरुिः.............................................................. 

१३. बालमैत्री पूवायधारहरु  

(अ) 
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(आ) 

(इ)  

(ई) 

(उ)  

(ऊ)  

१४.लवद्यालयको न्यूितम मापिण्डिः  

(अ) 

(आ) 

(इ)  

(ई) 

(उ)  

(ऊ)  

१५. अन्य कुिै लववरणहरु िए :   

मालथ उल्लेलखत लववरण ठीकछि्। झुठा ठहरे कािुि बमोलजम सहुलँा/ बुझाउला ििी संस्थाको छाप  

 अिुगमिकतायको सही/हस्ताक्षर  ..................................... 

िामिः...................................... 

ठेगािािः....................................... 

लमलतिः......................................... 

संलग्न कागजातहरुिः ........................... 

 

  (अिुगमि तथा मलू्याङ्किका क्रममा िलेखएका यस लििलेिका प्रलतकुलका कुिै तथ्य/तथ्याङ्क वा 

अवस्था फेला परेमा वा अलत गुणात्मक रहमेा यस लववरणमा थप ढाँचा बिाई उल्लखे गिय वा 

बुँिागत रुपमा व्यहोरा खुलाउि सदकिेछ । प्रलतवेििमा अिुगमि मूल्याङ्कि गिे सलमलतका 

सिस्यहरुले िाम लखेी हस्ताक्षर गरी पेि गिुयपिेछ ।) 

 

 

 

 

अिसुचूी—१३ 

धरौटी तथा िस्तरु 

(४० उप लियम ४ संग सम्बलन्धत ) 

 

क्र.स. िाम धरौटी िस्तुर कैदफयत 
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संस्थागत सामुिालयक 

१ वाल लबकास (पीुवय प्राथलमक) 

लवद्यालय आधारिूत लवद्यालय 
१,००,००० ५०,०००  

२ आधारिुत  लवद्यालय ३,००,००० १,५०,०००  

३ माध्यालवक  लवद्यीालय ५,००,००० २,५०,०००  

 

अिुसूची—१४ 

अिुमलत /स्वीकृलतको ढाँचा 

 

श्री गाउँपाललकाको  कायायलय, 

बढैयाताल गाउँपाललका, मिैापोखर  । 

च.िं.          

 लमलत.............................. 

                                                       लवषय:- अिुमलत/स्वीकृलत सम्बन्धमा 

श्री ................................... 

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

 

तपाईले लििु स्याहार केन्र/दकण्डर गाडिे/मण्टेश्वरी/ पूवय प्राथलमक लवद्यालयको कक्षा सञ्चालि गिे 

सम्बन्धमा यस बढैयाताल गाउँपाललकामा दििु िएको लिवेिि उपर कारबाही हुिँा बढैयाताल 

गाउँपाललकाको  “पूवय—प्राथलमक लवद्यालय व्यवस्थापि लििलेिका २०७४” अिुसारको पूवायधार 

पूरा गरेको र यस गाउँपाललकाको िक्साङकिमा परेकोल ेिैलक्षक सत्र..........................िलेख लागू 

हुिे गरी बढैयाताल गाउँपाललका वडा िं. ........लस्थत ......................ठाँउ को 

.....................सडकमा जोलडएको घर िं.........को घरमा लवद्यालय सञ्चालि गिय यस 

गाउँपाललकाको लमलत................................लिणयय अिुसार अिुमलत/स्वीकृलत प्रिाि गररएको छ ।  

 कायायलयको छाप      

 अिुमलत प्रिाि गिे अलधकारीको सही...................... 

                                                                   िामिः........................................ 

     पि............................. 

     लमलतिः............................. 

 

बोधाथयिः  

श्री ......................................स्रोतकेन्र,  

........................................,  । 
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अिसुचूी—१५ 

प्रलतबर्द्ता पत्र 

(लियम ४० को उप–लियम (५) सँग सम्वलन्धत ) 

 

 म/हामी...................................................................................................लिम्न 

प्रलतबर्द्ताहरु पूणय रुपमा पालिा गिे छु/छौ । 

  (क) लवद्यालयसँग सम्वलन्धत ऐि तथा लियम र बढैयाताल गाउँपाललकामा लवद्यालय लिक्षा 

संचालि,व्यवस्थापि तथा लियमिका सम्बन्धमा बिेको काययलवलध २०७४ पूणय रुपमा पालिा गिे छु 

। 

 (ख) गाउँपाललकाल े समय समयमा सम्बलन्धत सलमलत माफय त दिएको लिििेिहरु, सुझावहरु तथा 

पररपत्र, पत्राचारहरुको पूणय पालिा गिेछु ।  

 (ग) प्रत्येक बषय तोदकए बमोलजम कर, िस्तुर बझुाई लवद्यालय िवीकरण गिय मञ्जुर छु ।  

 (घ) लवद्यालयका जििलक्तको क्षमता लवस्तार र िैलक्षक गुणस्तर बृलर्द् गिे कायय गिेछु । 

         िस्तखतिः............... 

         िामिः..................... 

          पििः.......................... 

         लमलतिः.................... 

अिसुचूी–१६ 

लवद्यालय लवकास प्रस्तावको िमिुा 

 १-लवद्यालयलको वतयमाि िैलक्षक र आर्षथक अवस्थािः  

 २-लवद्यालयल ेहालसल गिुय पिे अपेलक्षत उपललब्ध : 

 ३-वतयमाि अवस्था र अपेलक्षत उपलब्धीका सूचकगत अन्तर : 

 ४-अपेलक्षत उपललब्ध हालसल गिे स्रोत पलहचाि सलहतको कायययोजिा : 

 ५-कायय योजिाका मूल्याङ्किका सूचकहरु : 

अिसुचूी–१७ 

रमािा - पत्र 

 पत्रसंख्यािः                       लमलत : 

श्री ..................... 

............................. । 
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त्यस लवद्यालयमा सरुवा हुि ुिएका श्री ..........................................लाई लिजको लववरण सलहतको 

रमािापत्र दिई त्यस लवद्यालयमा हालजर हुि पठाइएको व्यहोरा अिुरोध गियछु । 

१. लिक्षक वा कमयचारीको िाम, थर :   

२. संकेत िम्बर :  

३. सालवक : 

(क) तह :        (ख) श्रेणी :     (ग) पि : 

(घ) लिक्षक िए लवषय :      (ङ) लवद्यालय : 

४. सरुवा िएको  (क) लिणयय लमलत :    (ख) सरुवा गिे कायायलय :       

(ग) तह :            (घ) श्रेणी :         

(ङ) पि :        (च) लवषय         (छ) लवद्यालय : 

५. बरबुझारथ सम्वन्धी लववरणिः  

   गरेको    िगरेको     

६. रमािा हुिे लमलत : ..................... 

७. रमािापत्रको लमलत सम्म खचय िएका लबिा :  

  (क) िैपरी आउिे र पवय लबिा                     .................. दिि । 

  (ख) लबरामी लबिा      .................. दिि । 

  (ग) प्रसुती लबिा लबिा     .................. दिि । 

  (घ) प्रसुती स्याहार लबिा     .................. पटक । 

  (ङ) अध्ययि लबिा                       .................. दिि । 

  (च) असाधाराण लबिा                               .................. दिि । 

  (छ) वेतलवी लबिा                        .................. दिि । 

८. रमािापत्रको लमलतसम्म संलचत लबरामी लबिा :                        ................. दिि । 

९. लवद्यालयमा रुजु हालजर िएको दिि :   

१०. खाइपाई आएको मालसक (क) तलब :  (ख) वृलर्द् रु तलब :   

११. तलब िुक्तािी ललएको अलन्तम लमलत :  

१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम :  

१३ िकु्तािी ललएको उपचार खचयको रकम  :    

१४. तलववृलर्द् हुि सुरु िएको सुरु लमलत :  

१५. िागररक लगािी कोषकट्टी रकम :   

१६. आयकर कट्टी रकम :  

१७. (क) सावलधक जीवि बीमा कोषमा जम्मा िएको साल.....मलहिा.. .गते....  

(ख) सावलधक जीवि बीमावापत वार्षषक लप्रलमयम लतरेके साल.....मलहिा... गते  

१८. चाडपवय खचय ललिे चाडको िाम र सो चाड पर्र्िे लतलथ र सम्िालवत मलहिा  

१९. लििुस्याहार ित्ता ललएको लववरण :   

बोधाथय :  

श्री लवद्यालय लिक्षक दकताबखािा । 

श्री कमयचारी संचयकोष । 

श्री .......... लवद्यालय । 
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श्री .....................(सम्बलन्धत लिक्षक वा कमयचारी) सरुवा िएको कायायलयमा हालजर हुि जािु हुि । 

अिसुचूी–१८ 

सरुवा हुि दिइि ेलिविेि 

 स्थािीय लिक्षा अलधकारी     

.............गाउँपाललका । 

लवषयिः  सरुवा सम्बन्धमा । 

 मलाई लिम्न लवद्यालयमा सरुवा गररदििु हुि लिम्न लववरणहरु खलुाई लिवेिि गरेको छु । 

लिक्षकको िाम, थरिः  

स्थायी ठेगािािः          

तह र श्रेणीिः  

हालको लवद्यालयको िाम र ठेगािािः  

सरुवा िई जाि चाहकेो लवद्यालयको िाम र ठेगािािः  

योग्यता र तालीमिः         

स्थायी लियुलक्त लमलतिः  

हालको लजल्लामा काम गरेको अवलधिः  

सरुवा माग गिुय पिे कारणिः  

 लिवेिकको सहीिः  

  िामिः  

  काययरत लवद्यालयिः 

  लमलतिः 

(१) सरुवा िई जािे लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलत तथा लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष सहमलत 

(क) यस लवद्यालयका लिक्षक श्री ...................................... लाई व्यवस्थापि सलमलतको लमलत 

.......................... को लिणयय अिुसार यस लवद्यालयबाट सरुवा िई जाि सहमलत दिइएको छ । 

लवद्यालयको छाप व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

        सही : 

        िाम : 

        लवद्यालय : 

        लमलत : 

(ख)................गाँउपाललका......................... अन्तगयतको ............ ..........................लवद्यालयका 

लिक्षक श्री ...................................... लाई सो लवद्यालयबाट सरुवा िई जाि सहमलत दिईएको छ । 

         कायायलयको छाप     स्थालिय लिक्षा अलधकारी 

        सही :  

        िाम : 

        लमलत : 

 (२ )   सरुवा िई आउिे लवद्यालयको व्यवस्थापि सलमलत तथा लिक्षा िाखाको सहमलत   

(क)  .........................लवद्यालयका लिक्षक श्री ................................... लाई व्यवस्थापि 

सलमलतको लमलत ............... को लिणयय अिुसार यस लवद्यालयमा सरुवा िई आउि सहमलत दिइएको छ 

। 
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 लवद्यालयको छाप व्यवस्थापि सलमलतको अध्यक्षको–  

         सही : 

         िाम :  

         लमलत :    

                लवद्यालय : 

(ख) ......................... लवद्यालयका लिक्षक श्री ................................... लाई यस 

गाउँपाललकाको ............... लवद्यालयमा  सरुवा िई आउि सहमलत दिइएको छ । 

                          स्थािीय लिक्षा अलधकारी 

         सही : 

         िाम : 

                                                                       कायायलयको छाप    

                                                        लमलत : 

३) 

(क) सरुवा सहमलत प्रिाि गिे 

     लजल्ला लिक्षा इकाइ प्रमुख 

    सलह: 

   िाम: 

  िजाय लजल्ला लिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख 

ख) सरुवा ि ैआउिे र सरुवा िै जािे लजल्ला लिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख सहलमत प्राप्त गिुय पिे छ । 

          आउिे लजल्ला     जािे लजल्ला 

लजल्ला लिक्षा इकाइ प्रमखु                         लजल्ला लिक्षा इकाइ प्रमुख 

सही:                                                 सही: 

 

िाम:                                                 िाम: 

िजाय:                                                 िजाय: 

लमलत:                                                लमलत: 
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अिसुचूी–१९ 

लियम ९३  को उपलियम १ सगँ सम्बलन्धत 

लवद्यालयको आय व्ययको खाता राख्न ेढाचँा 

लवद्यालयल ेआफ्िो आयव्ययको खाता िहेाय बमोलजम राख्नुपििेः– 

 खाताकोिाम                                                        तोदकएको फाराम ि ं

१  लवद्यालयको बजटे खाता                                                                फा.ि.ं १ 

      २  आम्िािीको लहसाब खाता                                                                              फा. ि.ं २ 

     ३  खचयको लहसाब खाता                                                                         फा. ि.ं ३ 

       ४  िगिी खाता                                                              फा. ि.ं ४ 

            ५  बैंक खाता                                                            फा. ि.ं ५ 

       ६  पशे्की खाता                                                            फा. ि.ं ६ 

       ७   लजन्सी खाता                                                             फा. ि.ं ७  

८   मालसक आम्िािी खचयको  लववरण खाता                                                          फा. ि.ं ८ 

     ९   िलु्किताय दकताब  खाता                                                           फा. ि.ं ९ 

               १० वासलात खाता                                                          फा. ि.ं १० 
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फा.िं. १ 

लवद्यालयको बजेट खाता 

लवद्यालयको िाम : 

ठेगािा :  

िैलक्षक सत्र............................. को बजेट 

व्यय आय  

िीषयक 

िं. 

िीषयक

को िाम 

गत िैलक्षक 

सत्रको व्यय 

यस िैलक्षक सत्रको 

प्रस्तालवत व्यय 

स्वीकृत 

रकम 

िीषयकको 

िं. 

िीषयकको 

िाम 

गत िैलक्षक 

सत्रको आय 

यस िैलक्षक सत्रको 

प्रस्तालवत आय 

स्वीकृत 

रकम 

कैदफयत 

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

 

 

          

प्रधािाध्यापकको सही                                                         व्यवस्थापि सलमलतका अध्यक्षको सही– 

रिव्य : 

(१) लिक्षकको लसललसलेवार िम्बर लखे्न े

(२) लिक्षक तलब, मसलन्ि, फर्षिचर जस्ता खचयतफय  िएको िीषयकको िाम लखे्न े

(३) िं. २ का िीषयकहरुमा गत वषय िएको खुि खचय उल्लखे गिे 

(४) चालू िैलक्षक सत्रको प्रस्तालवत खचय रकम लेख्न े

(५) चालू िैलक्षक सत्रको लालग व्यवस्थापि सलमलतल ेस्वीकृत गरेको रकमसम्म उल्लखे गिे 
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(६) आयतफय को िीषयकको लसललसलेवार िम्बर लखे्न े

(७) सरकारी अिुिाि, लवद्याथी िलु्क (लिजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषयकको िाम उल्लेख गिे 

(८) गत िैलक्षक सत्रको खुि आम्िािी िीषयक अिुसार उल्लखे गिे 

(९) यस िैलक्षक सत्रको आम्िािीको प्रस्तालवत रकम उल्लखे गिे 

(१०)स्वीकृत रकम उल्लेख गिे (सरकारी अिुिािको रकम स्वीकृत तलब स्केल अिुसार हुि ुपिेछ)  

(११) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे । 
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फा. िं. २ 

आम्िािीको लहसाब खाता 

लवद्यालयको िाम: 

ठेगािा  

वषय.....................मलहिा................... 

 

लमलत 

(१) 

लववरण 

(२) 

रलसि 

िं. 

(३) 

िीषयक (४) 
जम्मा रु. 

(५) 

बैंक िालखला 

(६) 

कैदफयत 

(७) सरकारी 

अिुिाि 

पढाइ 

िुल्क 

 

 

 

 

 

       

यस मलहिाको जम्मा      

रिव्य: 

(१) आम्िािी िएको लमलत उल्लखे गिेर 

(२) कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त िएको उल्लेख गिे 

(३) रलसि िं. उल्लखे गिे 

(४) कुि िीषयक बापत प्राप्त िएको हो सोही महलमा लखे्न ेर आवश्यकता अिुसार महल बढाउिे 

(५) प्राप्त िएको जम्मा रु. उल्लखे गिे 

(६ प्राप्त रकममध्ये बैंक िालखला िएको रकम उल्लखे गिे 

(७) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे । 
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फा. िं. ३ 

खचयको लहसाब खाता 

लवद्यालयको िाम : 

ठेगािा :                    वषय :            मलहिा : 

 

लमलत 

 

लववरण 

 

िौचर िं. तलब ित्ता अन्य 

िीषयक 

ज

म्मा 

कैदफयत 

 स्वीकृत 

िरबन्िी 

कमयचारी िरबन्िी 

बालहरको 

लिक्षक 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 

    

 

     

यस मलहिाको जम्मा       

रिव्य : 

(१) कारोबारको लमलत उल्लखे गिे 

(२) खचयको लववरण उल्लखे गिे 

(३) िौचर िं. उल्लखे गिे 

(४) लज. लि. का. बाट अिुिाि रकम प्राप्त हुि ेस्वीकृत िरबन्िीलित्रका लिक्षकहरुको तलब ित्ता 

खचय रकम उल्लेख गिे  

(५) लवद्यालयमा काययरत कमयचारीहरुको तलब ित्ता खचय रकम उल्लेख गिे 

(६) अिुिाि रकम प्राप्त िहुि ेिरबन्िी बालहरको लिक्षकहरुको तलब ित्ता खचय रकम उल्लखे गिे 

(७) यसमा आवश्यकता अिुसार मसलन्ि, फर्षिचर, छपाई, सेवा, ि.ैभ्र.ि. जस्ता महलहरु खडा 

गरी रकम उल्लखे गिे 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्लेख गिे  

(९) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे ।  
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फा. िं. ४, ५ र ६ 

िगिी /बैंक /पेश्की खाता 

लवद्यालयको िाम: 

ठेगािा :                             वषय :          मलहिा : 

 

लमलत लववरण िौचर िं. डलेबट के्रलडट डलेबट/के्रलडट बा“की कैदफयत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

 

 

 

 

       

 

रिव्य : 

(क) िगिी खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) लमलत उल्लखे गिे 

 (२) छोटकरीमा आम्िािी खचयको लववरण उल्लखे गिे 

 (३) िौचर िं. उल्लखे गिे  

 (४) िगि प्राप्त िएमा उल्लखे गिे  

 (५) िगि रकम बैंक िालखला वा खचय िएमा उल्लखे गिे  

 (६) महल ७ को बाँकी रकम डलेबट वा के्रलडट बाँकी के हो ? डलेबट बाँकी िए ड.े र के्रलडट 

बाँकी िए के्र. उल्लेख गिे  

 (७) बाँकी रकम उल्लेख गिे  

 (८) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे । 

(ख) बैंक खाता प्रयोग गिाय : 

 (१) लमलत उल्लखे गिे  

 (२) आम्िािी खचयको छोटो लववरण र चेक िं. वा बैंक िालखला िौचर िम्बर उल्लखे गिे  

 (३) िौचर िम्बर उल्लेख गिे  

 (४) बैंक िालखला िएको रकम उल्लखे गिे  
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 (५) बैंकबाट खचय िएको रकम उल्लखे गिे  

 (६) बैंकमा डलेवट बाँकी िए ड.े र के्रलडट बाँकी िए के्र. लखे्ने  

 (७) बाँकी रकम उल्लेख गिे  

 (८) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे ।  

(ग)   पेश्की खाता प्रयोग गिाय : 

(१) लमलत उल्लखे गिे 

 (२) पेश्की ललइएको वा फर्छ्यौट िएको काम उल्लखे गिे  

 (३) िौचर िम्बर उल्लेख गिे  

 (४) पेश्की दिएको रकम उल्लेख गिे  

 (५) पेश्की फर्छ्यौट िएको रकम उल्लखे गिे  

 (६) बाँकी पेश्की डलेवट बाँकी िए ड.े र के्रलडट िए के्र. उल्लखे गिे 

 (७) पेश्की बाँकी रकम उल्लखे गिे  

 (८) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे । 
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फा. िं. ७ 

लजन्सी खाता 

 

लवद्यालयको िाम 

ठेगािा :                                वषय :              मलहिा : 

 

लमलत 

(१) 

लववरण 

(२) 

मूल्य (३) आम्िािी 

(४) 

खचय 

(५) 

बाँकी 

(६) 

कैदफयत 

(७) 

  प्रलत इकाई जम्मा     

 

 

 

 

       

 

रिव्य:   

(१) लमलत उल्लखे गिे, 

(२) सामािको िाम, प्राप्त वा खचयको छोटो लववरण उल्लखे गिे  

(३) सामािको प्रलत इकाई िर उल्लखे गिे  

(४) प्राप्त सामािको पररमाण उल्लखे गिे  

(५) खचय िएको सामािको पररमाण उल्लखे गिे  

(६) बाँकीसामािको पररमाण उल्लखे गिे  

(७) अन्य कुिै कुरा िए उल्लखे गिे ।  

ईकाइमा गोटा, थाि, िजयि आदि उल्लेख गिे । 



 

 

फा. िं. ८ 

मालसक आम्िािी खचयको लववरण खाता 

लवद्यालयको िाम: 

ठेगािा :   वषय :                           मलहिा :  

व्यय आय 

िीषयक 

िं. 

िीषयक

को 

िाम 

वार्षषक 

स्वीकृत 

रकम 

अलघल्लो 

मलहिासम्मको 

खचय रकम 

यो 

मलहिा

को खचय 

जम्मा 

व्यय 

रकम 

िीषय

क 

िं. 

िीषय

कको 

िाम 

वार्षषक 

स्वीकृत 

रकम 

अलघल्लो 

मलहिासम्म

को आय 

रकम 

यो 

मलहिाको 

आय 

ज

म्मा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७ (८) (९) (१०) (११) (१२) 

 

 

           

जम्मा           

 बाँकीरकम:– 

 िगि:– 

  बैंक:– 

रिव्य :  

(१) फा. िं. १ को व्ययको िीषयक िं. उल्लेख गिे   

(२) फा. िं. १ को व्ययको िीषयकको िाम उल्लेख गि े 

(३) फा. िं. १ को वार्षषक स्वीकृत व्यय रकम उल्लेख गिे  

(४) गएको मलहिासम्मको सम्बलन्धत िीषयकको खचय रकम उल्लेख गि े 

(५) यो मलहिाको सम्बलन्धत िीषयकहरुको खचय रकम उल्लेख गि े 

(६) महल िं. ४ र ५ को जम्मा  रकम उल्लेख गि े 

(७) फा िं. १ को आयको िीषयक िं. उल्लेख गिे  

(८) फा. िं. १ को आयको िीषयक िाम उल्लेख गिे  

(९) फा िं. १ को वार्षषक स्वीकृत आय रकम उल्लेख गि े 

(१०)अलघल्लो मलहिासम्मको सम्बलन्धत िीषयकको अीाय रकम उल्लेख गिे  

(१२) महल िं. १० र ११ को जम्मा रकम उल्लेख गि े। 

(१३)  बाँकीरकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्लेख गि े। 



 

 

लि. म. फा. िं. ९ 

िुल्क िताय दकताब खाता 

 

लवद्यालयको िाम  

ठेगािा 

कक्षा :                      वषय :                 मलहिा : 

रो.िं. लवद्याथीको 

िाम, थर 

वैिाख जेष्ठ असार साउि िार आलश्वि कार्षतक मंलसर पौष माघ फागुि चैत्र 

 

 

             

जम्मा             

फा. िं. १० 

वासलात खाता 

लवद्यालयको िाम : 

वषय....................... को आलखरी दिि......................सम्मको 

िालयत्व रकम सम्पलत्त रकम 

१ २ ३ ४ 

    

प्रधािाध्यापक लखेापाल लखेापरीक्षक 

रिव्य: 

(१) लवद्यालयको िालयत्व लववरणहरु उल्लखे गिे, 

(२) िालयत्व रकम उल्लखे गिे, 

(३) लवद्यालयको चालू अचल सम्पलत्तको लववरण उल्लेख गिे। 

(४) सम्पलत्तको रकम उल्लखे गिे । 



 

 

=====

====================== 
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