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ldlynf नगयऩालरका 
लभलथरा नगयऩालरकाभा विद्यारम शिऺा सॊचारन‚ व्मिस्थाऩन तथा लनमभनका सम्फन्धभा 

फनेको कामयविलध, २०&& 

 नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी नेऩारको सॊविधान, २०७२ 
को  अनसूुची ८ क्रभसॊख्मा ८ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (ज) 
भा यहेको शिऺा  सम्फन्धी कामय ऺेत्रराई कामायन्िमन गनय  ldlynf नगयऩालरकाको नगय सबाफाट 
प्रत्मामोशजत अलधकाय प्रमोग गयी नगय कामायऩालरकारे मो  Ældlynf नगयऩालरकाभा विद्यारम शिऺा 
सञ्चारन, व्मिस्थाऩन तथा लनमभनका सम्फन्धभा फनेको कामयविलध, २०७&'' फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायशम्बक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब   

 (१) मस  कामयविलधको नाभ ''ldlynf नगयऩालरकाभा विद्यारम शिऺा सञ्चारन, व्मिस्थाऩन 
तथा लनमभनका सम्फन्धभा फनेको कामयविलध, २०७7'' यहेको छ ।  

 (२) मो कामयविलध ldlynf नगयऩालरका ऺेत्रबय रागू हनुेछ । 

 (३) मो कामयविलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा– 

(क) '' नगयऩालरका'' बन्नारे नेऩारको सॊविधान फभोशजभ गठन बएको  ldlynf 
नगयऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ख) ''ऐन'' बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐनराई सम्झन ुऩछय ।  

(ग) ''प्रभखु शिऺा  अलधकृत'' बन्नारे ldlynf नगयऩालरकाको शिऺा िाखाको प्रभखु  िा 
प्रभखुको काभकाज गनय तोवकएको कभयचायी सम्झन ुऩदयछ ।  

(घ) ''शिऺा सलभलत'' बन्नारे ldlynf नगयकामयऩालरकाको अध्मऺरे नेततृ्ि गयेको दपा 
२३ अनसुायको "नगय शिऺा सलभलत" सम्झन ुऩछय । 

(ङ)  ''कामयऩालरका'' बन्नारे ldlynf नगयऩालरकाको नगयकामयऩालरकाराई सम्झन ुऩछय । 

(च) '' प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत '' बन्नारे  ldlynf नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृतराई सम्झन ुऩछय । 

(छ) '' भन्त्रारम'' बन्नारे नेऩार सयकाय, शिऺा भन्त्रारम सम्झनऩुछय । 
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(ज)  ''लनयीऺक'' बन्नारे विद्यारम लनयीऺण गनय तोवकएको शिऺा सेिाको अलधकृत 
कभयचायीराई सम्झन ुऩछय । 

(झ)  ''ऩरयिाय'' बन्नारे शिऺक िा कभयचायीसॉग एकासगोरभा फस्ने तथा लनज आपैं रे 
ऩारनऩोषण गनुय ऩने ऩलत , ऩत्नी, छोया, अवििावहत छोयी , धभयऩतु्र, अवििावहत धभयऩतु्री , 
फाफआुभा िा सौतेनीआभा सम्झन ुऩछय य सो िब्दरे ऩरुुष शिऺक िा कभयचायीको 
हकभा लनजको फाजे, फज्मै तथा भवहरा शिऺक िा कभयचायीको हकभा लनजको सासू , 

ससयुाराई सभेत जनाउॉछ । 

(ञ) '' ऩाठ्यक्रभ विका स केन्र '' बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐन फभोशजभ विद्यारम तहको  
ऩाठ्यक्रभको रालग शजम्भेिाय लनकामराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(ट) ''ऩयीऺा सॊचारन लनदेिक सलभलत '' बन्नारे दपा ३५  फभोशजभ  गठन हनुे ऩयीऺा 
सॊचारन, व्मिस्थाऩन, लनदेिन तथा सभन्िम गनय गदठत सलभलतराई सम्झन ुऩछय। 

(ठ) ''नगय ऩ यीऺा सलभलत'' बन्नारे दपा  ३६  फभोशजभ  गठन हनुे आधायबतू तथा 
भाध्मलभक ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्िम सलभलतराई सम्झन ुऩछय । 

(ड) ''प्रधानाध्माऩक'' बन्नारे दपा ६८ फभोशजभ लनमकु्त विद्यारमको प्रधानाध्माऩक सम्झन ु
ऩछय । 

(ढ) ''प्रायशम्बक फार  लफकास केन्र'' बन्नारे तीन िषय उभेय ऩूया बई छ िषय उभेय ऩूया 
नगयेका फारफालरकाको रालग दपा  ३९ फभोशजभ खोलरएको प्रायशम्बक फार शिऺा 
केन्र, भन्टेसयी, नसययी केजी आदद सम्झन ुऩछय ।  

(ण)  ''कोष'' बन्नारे दपा १०२ फभोशजभको विद्यारम सॊचारन का रालग खडा गरयएको 
सॊशचत कोषराई सम्झन ुऩछय ।  

(त) ''प्रभखु'' बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩछय ।  

(थ) ''शिऺा िाखा'' बन्नारे ldlynf नगयऩालरका भातहतको शिऺा हेने िाखाराई सम्झन ु
ऩछय ।  

(द)  ''व्मिस्थाऩन सलभलत'' बन्नारे दपा २५ य ३३ फभोशजभ गठन हनुे विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झन ुऩछय ।  

(ध)  ''शिऺक वकताफखाना'' बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून फभोशजभ गठन बएको  शिऺक 
वकताफखाना सम्झन ुऩछय । 

(न)  ''आमोग'' बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून फभोशजभ गठन बएको शिऺक तथा 
कभयचायीहरुको लनमकु्ती तथा फढुिा लसपारयससभेत गने प्रमोजनका रालग गदठत 
आमोग सम्झन ुऩछय ।  



4 
 

(ऩ)  ''िैशऺक सत्र'' बन्नारे विद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने िावषयक अिलध सम्झन ु
ऩछय ।  

(प)  ''िलु्क'' बन्नारे सॊस्थागत विद्यारमरे दपा फभोशजभ विद्याथीसॉग लरन ऩाउने िलु्क 
सम्झन ुऩछय ।  

(फ) '' सॊस्थागत विद्यारम '' बन्नारे लनजी ऩहरभा स्थाऩना गरयएका नेऩार सयकायफाट 
लनमलभत रुऩभा अनदुान नऩाउने गयी दपा ५ फभोशजभ अनभुलत ऩाई स्थावऩत बएका 
विद्यारमराई सम्झन ुऩछय । 

(ब)  ''सभदुामद्वाया सञ्चालरत विद्यारम'' बन्नारे दपा  ५ फभोशजभ स्िीकृलत प्राप्त गयी 
नगयऩालरका िा व्मिस्थाऩन सलभलतरे व्मिस्थाऩन शजम्भा लरएको साभदुावमक 
विद्यारम सम्झन ुऩछय । 

(भ) " साभदुावमक विद्यारम" बन्नारे सभदुामको ऩहरभा स्थाऩना गरयएको, नापा यवहत 
प्रकृलतको नेऩार सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान ऩाउने गयी अनभुलत िा 
स्िीकृलत प्राप्त विद्यारम सम्झनऩुछय। 

(म)  ''साभदुावमक लसकाइ केन्र'' बन्नारे सभदुामस्तयभा अनौऩचारयक लसकाइ अन्तगयत 
भवहरा, वऩछलडएको िगयको साऺयता, सीऩ विकास, जीविकोऩाजयनभखुी लनयन्तय 
लसकाइको काभ गने केन्रराई सम्झनऩुछय। 

(य) "धालभयक विद्यारम" बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएका गोन्ऩा, विहाय, गरुुकुर, 
आश्रभ,भदयसा, भख्तफजस्ता धालभयक विद्यारमहरुराई जनाउॉदछ। 

(र) " िैशऺकगठुी" बन्नारे विद्यारम सञ्चारन गनयको रालग कुनै व्मशक्तरे नापा नलरन े
उदे्दश्मरे स्थाऩना गयेको साियजलनक िा लनजी गठुी सम्झन ुऩछय। 

(ि) "ऩूिय प्राथलभक विद्यारम" बन्नारे तीन िषय उभेय ऩूया गयेका फारफालरकाराई दईु 
िषयसम्भको प्रायशम्बक फार शिऺा ददने विद्यारम सम्झनऩुछय।मस वकलसभको विद्यारम 
साभदुावमक विद्यारम अन्तगयत सॊचालरत ऩूिय फार विकास कऺाराई फझुाउनेछ। 

(ि) "आधायबतु शिऺा" बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺादेशख कऺा आठसम्भ ददईने शिऺा 
सम्झनऩुछय। 

(ष) "भाध्मलभक शिऺा" बन्नारे कऺानौदेशख कऺा फाह्रसम्भ ददईने शिऺा सम्झनऩुछय। 

(स) "वििेष शिऺा" बन्नारे दृविविहीन, फवहया, अवटज्भ, फौविक अऩाङ्गता, ससु्त श्रिण िा 
अलत अिक्त िायीरयक अऩाङ्गता बएका फारफालरकाराई छुटै्ट सभूहभा याखी वििेष 
प्रकाय य लनशित भाध्मभफाट ददईने शिऺा सम्झनऩुछय। 

(ह) "सभािेिी शिऺा" बन्नारे देहामको शिऺा सम्झनऩुछय् 
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(१) दृविविहीन, फवहया, अवटज्भ, फौविक अऩाङ्गता, ससु्त श्रिण िा अलत अिक्त 
िायीरयक अऩाङ्गता बएका फारफालरकाराई लनमलभत िैशऺक ऩिलतको 
अलधनभा यही ददइने शिऺा। 

(२) साभाशजक, आलथयक िा बौगोलरक कायणरे ऩछालड ऩयेका व्मशक्तराई विबेद 
यवहत िाताियणभा ददइने शिऺा। 

(ऺ) "प्राविलधक तथा व्मिसावमक शिऺा" बन्नारे प्राविलधक ऻान, सीऩ तथा विषमिस्तकुो लसकाइ 
गयी प्रविलध य व्मिसामको शिऺा प्रदान गनय कऺा नौदेशख कऺा फाह्रसम्भ अध्माऩन 
गयाइने शिऺाराई सम्झनऩुछय। 

(त्र) "शिऺक" बन्नारे विद्यारमको अध्माऩक सम्झनऩुछय य सो िब्दरे प्रधानाध्माऩक सभेतराई 
जनाउॉदछ। 

(ऻ) "कभयचायी" बन्नारे विद्यारमभा कामययत शिऺक फाहेकका अन्म कभयचायी 
सम्झनऩुछय। 

(ऻ)(क) ''अलबबािक'' बन्नारे विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथीको अलबबािक बनी 
अलबरेखभा जलनएको व्मशक्त सम्झनऩुछय य सो िब्दरे विद्याथीको फाफ,ु आभा, 
फाजे, फज्मै, एकाघयका दाज,ु बाउजू य त्मस्ता अलबबािक नबएका विद्याथीका 
हकभा उक्त विद्याथीराई सॊयऺकत्ि प्रदान गने व्मशक्तराई सभेत जनाउॉदछ। 

(ऻ)(ख) "स्रोतव्मशक्त" बन्नारे ldlynf नगयऩालरका लबत्रका विद्यारमहरुफीच सभन्िम, 
सहजीकयण, तालरभ सॊचारन, तथ्माङक प्रभाणीकयण, सऩुयीिेऺण तथा सूचना 
आदान प्रदानका रालग लनमकु्त शिऺकराई सम्झनऩुछय। 

 

ऩरयच्छेद २ 

विद्यारम खोल्ने अनभुलत िा स्िीकृतीसम्फन्धी व्मिस्था 

 

३. विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग लनिेदन ददन ुऩने : 

  कुनै नेऩारी नागरयकहरुको सभदुामरे साभदुावमक विद्यारमिा नेऩारी नागरयकरे िैशऺक 
गठुीअन्तगयत सॊस्थागत विद्यारम खोल्न चाहेभा िडा सलभलतको लसपारयसलरई िैशऺकसत्र सरुु 
हनुबुन्दा कम्तीभा तीन भवहना अगािै अनसूुची १ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रभखु शिऺा अलधकृत 
सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  

४.विद्यारम खोल्नको रालग ऩूया गनुय ऩने ऩूिायधाय : विद्यारम खोल्नको रालग अनसूुची२ 
फभोशजभकोऩूिायधाय ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ ।  
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५. विद्यारम खोल्न अनभुलत ददने : (१) दपा ३ फभोशजभ विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग 
लनिेदन ऩयेभा  प्रभखु शिऺा  अलध कृतरे लनिेदनसाथ प्राप्त कागजात हरुय स्थरगत जाॉचफझु 
गनेछ य त्मसयी जाॉचफझु गदाय प्रस्तावित विद्यारमको रालग दपा ४ फभोशजभको ऩूिायधाय 
ऩूया बएको देशखएभा िैशऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा दईु भवहना अगािै आफ्नो याम 
सवहतको प्रलतिेदन शिऺा सलभलतको िैठकभा ऩेि गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ  शिऺा सलभलतको िैठकफाट अनभुलत ददनेलसपारयसको लनणयम 
बएभा कामायऩालरका सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ । मसयी प्राप्त लसपारयसको आधायभा 
कामयऩालरकारे अनभुलत िा स्िीकृलत ददन भनालसफ ठानेभा विद्यारम खोल्न अनभुलत 
ददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) अनसुाय कामयऩालरकाको लनणयम फभोशजभ प्रभखु शिऺा अलधकृतरे अनसूुशच 
३ फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददनेछ । 

        (४) मसयी अनभुलत ददॉदा िैशऺक सत्र सरुु हनु ुबन्दा कशम्तभा १ भवहना अगािै ददन ु   
 ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ  विद्यारम खोल्ने अनभुलत ददॊदा विद्यारम नक्साङ्कन , 
स्कुरजोइलनङ्ग, य नगय शिऺा सलभलतरे लनधाययण गयेको िडाको रालग विद्यारमको 
अलधकतभ सॊख्माको अधीनभा यही अनसूुची २६(१) राई सभेत हेयी ददन ुऩनेछ ।  

(६) कसैरे ऐन तथा मस कामयविलध विऩयीत अनभुलत ददएको िा प्राप्त गयेको ऩाइएभा नगय 
कामयऩालरकारे छानविन गयी त्मसयी अनभुलत प्राप्त विद्यारमको अनभुलत जनुसकैु फखत 
यद्द गनेछ य त्मस्तो अनभुलत ददनका रालग लसपारयस गने य अनभुलत प्रदान गने 
ऩदालधकायी तथा कभयचायीराई प्रचलरत कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ । 

(७) लनजी तथा सॊस्थागत विद्यारमहरुको अनभुलत िा कऺा थऩ, नाभाकयण य  स्थानान्तयण 
सम्फन्धी व्मिस्था अनसूुची २६ फभोशजभ हनुेछ । 

(८) प्रत्मेक विद्यारमरे आ-आफ्नो विद्यारमको विद्यभान सॊगठन सॊयचना (दयफन्दी), नमाॉ 
स्थाऩना गदायको अिस्थाको सॊगठन सॊयचना य त्मसभा ऩरयभाजयन गदाय सभेत नगय 
कामयऩालरकाफाट स्िीकृत गयाउन ुऩदयछ ।   

६. विद्यारमरे ऩारना गनुय ऩने ितय तथा फन्देज  : विद्यारमरे ऩारन गनुय ऩने ितय तथा फन्देजहरू 
देहाम फभोशजभ हनुेछन ्: 

(क) नेऩार सयकाय, शिऺा भन्त्रारमफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गनुयऩने, 

(ख) नगय शिऺा सलभलतको स्िीकृलत नलरई थऩ ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोग गनय नहनु,े  

(ग) याविमताप्रलत आॉच आउने ऩाठ्यसाभग्री बएको ऩाठ्यऩसु्तक अध्माऩन गनय ,गयाउन नहनुे, 



7 
 

(घ) विद्यारमभा फारभैत्री, अऩाङ्गभैत्री तथा रैवङ्गकभैत्री िाताियण सजृना गने, 

(ङ)  अलबबािकको िावषयक बेरा गयाई विद्यारमको आम व्मम , िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी 
िैशऺक सत्रको कामयक्रभको जानकायी गयाउन ुऩने,  

(च)  मस कामयविलध फभोशजभ आम व्ममको रेखा याख्नऩुने,  

(छ)  विद्यारमरे गयेको रगानी  य हयवहसाफको अलबरेख दरुुस्त गयी याख्नऩुने,  

(ज)  विद्यारमभा नेऩारको याविम एकता , साियबौलभकता, जातीम , ऺेत्रीम, बावषक, रैवङ्गक, 
साभाशजक तथा धालभयक सवहष्णतुाभा खरर ऩाने कुनै ऩलन वक्रमाकराऩ हनु नददन,े  

(झ)  साभदुावमक विद्यारमभा नगयकामयऩालरकारे तोकेको सॊख्माको अलधनभा यही शिऺक सेिा 
आमोगको लसपारयस अनसुाय शिऺक लनमशुक्त गनुयऩनेछ, 

(ञ) विद्यारमभा लनमलभत रुऩभा ऩरयमोजनाकामय, साभाशजकसेिा, अलतरयक्त वक्रमाकराऩ  तथा 
अन्म कामयक्रभ सञ्चारन गनुयऩने,  

(ट)  विद्यारम तथा छात्रािासभा स्िस्थकय , सत्मलनष्ठाय नैलतक चरयत्र लनभायण , उद्यभशिरता 
प्रिियन, साभाशजक सद्भाि प्रििनय तथा साभाशजक विकृलत (फा रवििाह, लनयऺयता, 
छाउऩडी, दाइजो, फोक्साफोक्सी, छुिाछुत, जालतगत उचनीचता, छोयीभालथको विबेद 
आदद) उन्भरुनको िाताियण कामभ गनय स्थानीम ऩाठ्यक्रभ य कामयविलध तमाय गयी 
कामायन्िमनको आिश्मक व्मिस्था लभराउन,े  

(ठ) आिासीम विद्यारमभा नगय शिऺा सलभलतरे लनधाययण गये फभोशजभ विद्याथीको  रालग खाना 
तथा ऩौविक आहायको गणुस्तय कामभ गनुयऩने,  

(ड)  नगयसबा िा नगय कामयऩालरकारे ऩारयत गयेको काननु तथा िैशऺक नीलतको अलधनभा यही 
काभ गनुयऩनेछ। 

(ढ)  मस कामयविलध बमोजिम ऩूया गनुयऩने ऩूिायधायहरू कामभ याख्नऩुने य विद्याथी सॊख्माका 
आधायभा ऩूिायधायको विस्ताय तथा स्तय िवृि गनुयऩने,   

(ण) भन्त्रारम िा शिऺाविबागरे लनधाययण गयेको ढाॉचाभा विद्यारमरे िैशऺक तथ्माङ्क तमाय गयी 
िैशऺक सत्र सवकएको १५ ददनलबत्र शिऺा विबागभा ऩठाउन ुऩने,  

(त) विद्यारमरे विद्याथीको रालग प्रमोग गने सिायी साधन प्रचलरत कानून  फभोशजभको भाऩदण्ड 
अनरुुऩ ऩयीऺण गरयएको हनुऩुने,  

(थ)  विद्यारमको बिन तथा कऺाकोठा  तोवकएको भाऩदण्ड अनरुुऩ हनुकुा साथै सपा तथा 
सयुशऺत याख्न ुऩने,  
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(द) प्रत्मेक िषय विद्यारमको बौलतक  तथा साभाशजक ऩयीऺण गयाइ त्मसको प्रलतिेदन शिऺा 
िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

   (ध) विद्यारमरे शिऺक, कभयचायी य विद्याथीको ऩोिाक तोक्नऩुने य विद्यारमरे आमोजना गने 
हयेक कामयक्रभ, सबा य सभायोहभा अलनिामय रुऩभा ऩोिाक रगाउनऩुने। 

७. विद्यारम खोल्न स्िीकृलत प्रदान गने : (१ ) दपा ५ फभोशजभ अनभुलत प्राप्त आधायबतू तथा 
भाध्मलभक विद्यारमरे स्िीकृलतको रालग अनसूुची ४ फभोशजभको ढाॉचाभा  शिऺा िाखाभा 
लनिेदन ददन ुऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनिेदन प्राप्त बएभा शिऺा िाखा भापय त त्मस्तो विद्यारमको जाॉचफझु 
गयी िा गयाई त्मसको प्रलतिेदन ऩेि गनय रगाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ जाॉचफझु प्रलतिेदन प्राप्त बएऩलछ दपा ६ फभोशजभको ितय  तथा 
फन्देज ऩूया गयेको देशखएभा शिऺा सलभलतको लनणयमको आधायभा अनसूुची ५ 
फभोशजभको ढाॉचाभा कामयऩालरकारे आफ्नो लनणयम सवहत नगयसबा सभऺ ऩेि 
गनुयऩनेछ।मसयी प्राप्त लसपारयस सबाफाट स्िीकृत बएभा शिऺा िाखारे अनसूुची २६ 
को (१) राई सभेत हेयी  दपा ६ फभोशजभको ितय तथा फन्देज को अलधनभा यही 
त्मस्तो विद्यारमराई अनसूुची ५ फभोशजभको ढाॉचाभा स्िीकृलत प्रदान गनेछ । 

(४) नगय ऺेत्रलबत्र अनौऩचारयक शिऺा , दूय शिऺा , सभािेिी शिऺा ,लनयन्तय शिऺा , खरुा शिऺा 
तथा फैकशल्ऩक िैशऺक कामयक्रभ को सॊचारन भन्त्रारमफाट बएको व्मिस्थासॉग 
तादाम्मता कामभ हनुे गयी कामयऩालरकारे आिश्मक कामयविलध फनाई रागू गनेछ । 

८. भातबृाषाभा शिऺा ददने विद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलतसम्फन्धी व्मिस्था : (१) मस 
कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू तह सम्भ भातबृाषाभा 
शिऺा ददने विद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी प्रवक्रमा दपा ७ फभोशजभ हनुेछ । 
मसका रालग एकर बाषाबाषी विद्यारमभा भातबृाषाभा शिऺा ददन,े द्वीबाषी विद्यारमभा दफैु 
बाषाभा शिऺा ददनेय फ हबुाषी विद्यारमभा बावषक स्थानान्तयणको नीलत अऩनाई 
फारफालरकाहरुराई उनीहरुको  भातबृाषाफाट नेऩारी िा अॊग्रजेी बाषाभा सहजरुऩभा रान े
व्मिस्था गरयनेछ।एकर िा द्वीबाषी विद्यारमका अलबबािकरे चाहेभा त्महाॉ ऩलन बावषक 
स्थानान्तयणको नीलत अऩनाइनेछ।सफैखारे बाषाबाषीराई एक  अकायको बाषा, लरवऩ तथा 
सॊस्कृलत लसक्न एिॊ लसकाउन प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

(२) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू तह बन्दा भालथ 
भातबृाषाभा शिऺा ददने विद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत  सम्फन्धी प्रवक्रमा य भाऩदण्ड सॊघ 
तथा प्रदेि भन्त्रारमरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

९. भनुापा नलरने विद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) ऐनको दपा ३ को उऩदपा (७घ) 
फभोशजभ गरुुकुर , आश्रभ, भख्ति, भदयसा, गमु्फा, गोन्ऩा िा विहाय  सभेतका साभाशजक , 
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ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे विद्यारम सञ्चारन गनय लनिेदन ददने रगामत त्मस्तो 
विद्यारमको अनभुलत, स्िीकृलत य कऺा थऩसम्फन्धी व्मिस्था दपा ३ , ५ य ७ भा उल्रेख 
बए फभोशजभ हनुेछ ।  

  (२) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) 
फभोशजभ विद्यारम सञ्चारन गनय ऩूया गनुय ऩने ऩूिायधाय अनसूुची  ६ भा उल्रेख बए  
फभोशजभ हनुेछ । 

 (३) गरुुकुर , आश्रभ, भख्ति, भदयसा , गमु्फा िा गोन्ऩा सभेतका साभाशजक , 

ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे सञ्चारन गने शिऺा  सम्फन्धी नीलत ,  ऩाठ्यक्रभ,  
त्मस्ता सॊस्थाराई ददने अनदुान तथा सभन्िमसम्फन्धी व्मिस्था भन्त्रारमरे लनधाययण गये  
फभोशजभ हनुेछ । 

१०. कम्ऩनी ऐन अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई िैशऺक गठुीअन्तगयत सञ्चारन गने  सम्फन्धी 
व्मिस्था:(१) कम्ऩनी ऐन अन्तगयत सञ्चारन बएको कुनै विद्यारम िैशऺक गठुी  अन्तगयत 
सञ्चारन गनय चाहनेरे सोको अनभुलतको रालग अनसूुची  ७ फभोशजभको ढाॉचाभा  
नगयऩालरका सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनिेदन प्राप्त बएभा  प्रभखु शिऺा  अलध कृतरे त्मस्तो 
विद्यारमको जाॉचफझु गयी गयाई त्मसको प्रलतिेदन ऩेि गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रलतिेदन प्राप्त बएऩलछ उक्त प्रलतिेदन य लनिेदनसाथ 
प्राप्त कागजात जाॉचफझु गदाय त्मस्तो विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय 
भनालसफ देखेभा नगय शि ऺा सलभलतको लनणयमको आधायभा प्रभखु शिऺा अलधकृतरे 
अनसूुची २६(१) सभेतराई हेयी त्मस्तो विद्यारमराई िैशऺक गठुी  अन्तगयत सञ्चारन गनय 
अनसूुशच ८ फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददनेछ । 

तय विदेिी शिऺण सॊस्थासॉग सम्फन्धन गयी विद्यारम खोल्ने अनभुलत िा स्िीकृलत 
नेऩार सयकायको ऩूियस्िीकृलत नलरई ददन सवकन ेछैन। 

११. मस अशघ दताय बएका विद्यारम सम्िन्धी व्मिस्था:(१) भालथ जेसकैु उल्रेख बए ऩलन मस 
अशघ लनमभानसुाय दताय य सॊचारनभा यहेका विद्यारमहरु मसै कामयविलध फभोशजभ सॊचारन 
बएका भालनने छन।्तय मसअशघ सॊचारनभा बएका विद्यारमरे शिऺा िाखारे तोकेको 
ढाॉचाभा विियण य कागजऩत्र ऩेि गयी नगयऩालरकाभा दताय गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ विियण प्राप्त बएऩलछ शिऺा िाखारे मस कामयविलध 
फभोशजभ सॊचारन गनय सक्ने नसक्ने य सक्ने बए गनुयऩने सधुायको खाकासवहत प्रलतिेदन 
ऩेि गनेछ। 
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(३) प्राप्त प्रलतिेदन सभेतको आधायभा शिऺा विबागरे नगय शिऺा सलभलत सभऺ 
सॊचारन अनभुलत ददन नसवकने बए सोही फभोशजभ य ितयसवहत सॊचारन गनुय ऩने बए 
ितयको विियण सवहत ऩेि गनेछ । 

(४) नगय शिऺा सलभलतको लनणयम फभोशजभ  प्रभखु शिऺा  अलधकृतरे अनसुचुी ८ 
फभोशजभको ढाॉचाभा विद्यारमराई प्रभाणऩत्र ददनऩुने छ ।   

१२. धयौटी याख्न ुऩने्   सॊस्थागत विद्यारम खोल्ने अनभुलत लरॉदा विद्यारम सञ्चारनको सयुऺण 
िाऩत अनसूुची १३ फभोशजभको यकभ धयौटीको रूऩभा याख्न ुऩनेछ । 

तय,  

(१) दपा ९ फभोशजभ विद्यारम सञ्चारन गने अनभुलत लरॉदा धयौटी याख्न ुऩने  
 छैन ।  

(२) वििेष आिश्मकता बएका विद्याथीकारालग िा लसभान्तकृत िा अलत  
  विकट बौलगलरक ऺेत्रभा विद्यारम खोल्दा कामयऩालरकारे लनधाययण गयेको भाऩदण्ड 
  फभोशजभ धयौटी छुट ददन सवकनेछ । 

(३) साियजलनक िैशऺक गठुी अन्तगयत नेऩार सयकायरे सार िसारी अनदुान ददई 
  याखेका विद्यारम,  लनजाभती, सैलनक, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार य  
  िहीद प्रलतष्ठानद्वाया  मस नगयऩालरकाभा  सञ्चालरत विद्यारमको दपानको रालग 
  नगयऩालरका रे छुटै्ट कामयविलध फनाउन सक्नेछ। 

१३. धयौटी यकभ जम्भा गरयने : (१) विद्यारमरे दपा १३ फभोशजभको धयौटी िाऩतको यकभ 
कामयऩालरकाको धयौटी खाताभा जम्भा गनुयऩनेछ । 

१४. विद्यारम गाभ्न सवकने : (१) देहामको कुनै अिस्थाभा दईु िा दईुबन्दा फढी विद्यारमराई 
एक आऩसभा गाबी एउटा विद्यारम कामभ गनय सवकनेछ:- 

      (क)   अनसूुची २ फभोशजभको ऩूिायधाय कामभ नयहेको,  

(ख)   अलधकाॊि कऺाभा  अनसूुची १८ फभोशजभको दि प्रलतितबन्दा कभ   
  विद्याथी सॊख्मा बएको,  

      (ग) दईु िा सोबन्दा फढी विद्यारमको ऩरयसय एक आऩसभा जोलडएको , 

(घ) दईु िा सोबन्दा फढी विद्यारमफीचको ऩैदर दूयी दईु वकरोलभटयबन्दा कभ यहेको,  

(ङ) दईु िा सो बन्दा फढी विद्यारमका व्मिस्थाऩन सलभलतरे विद्यारम गाभ्न  
  सॊमकु्त लनिेदन ददएको ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आधायभा विद्यारमहरु गाभ्ने लनणयम गदाय 
कामयऩालरकारे त्मस्ता विद्यारमको रालग आिश्मक शिऺक तथा कभयचायीको दयफन्दी 
मवकन गयी फढी हनु आएको शिऺक तथा कभयचायीको व्मिस्थाऩनको विषमभा  शिऺा 
सलभलतको लसपारयस सभेत लरई आिश्मक लनणयम गनुय ऩनेछ । 

(३) मस कामयविलधभा उल्रेशखत विद्यारम गाभ्नेसम्फन्धी व्मिस्थाराई कामायन्िमन 
गनय कामयऩालरकारे नगय शिऺा सलभलतको लसपारयसभा कामयविधी फनाई रागू गनय सक्नेछ 
।मसयी गालबएय खारी बएको िा फन्दबएको विद्यारमका बिनभा साभदुावमक प्रमोजनका 
रालग ऩसु्तकारम, म्मशुजमभ, सॊिाद स्थर िा सीऩ विकास केन्र , साभदुावमक लसकाइ 
केन्र जस्ता सॊस्था फनाउन ऩलन सवकनेछ। 

१५. गालबएका िा फन्द गरयएका विद्यारमको सम्ऩत्तीको व्मिस्थाऩन : दपा १ ४ फभोशजभ 
विद्यारम गालबएभा गालबने विद्यारमभा यहेको चर अचर सम्ऩशत्त , पलनयचय, ऩाठ्यऩसु्तक, 

ऩाठ्यसाभग्री रगामतका अन्म िैशऺक साभग्री गालबएको विद्यारमको नाभभा नाभसायी गयी 
िा शजन्सी दाशखरा गयी आम्दानी फाॉधी अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

१६. विद्यारमको तह िा कऺा घटाउन सवकने : कुनै विद्यारमको सम्फन्धभा दपा १ ४ को 
उऩदपा (१) को अिस्था विद्यभान यहेको बए ताऩलन विद्यारम गाभ्नेआधाय औशचत्मऩूणय 
नदेशखएभा शिऺा विबाग को लसपारयसभा नगयऩालरकारे त्मस्तो विद्यारमको भालथल्रो तह 
िा कऺा घटाउन सक्नेछ । 

१७. विद्यारमको कऺा थऩ गनय सवकने : (१) कुनै विद्यारमरे कऺा थऩ गनय चाहेभा िैशऺक  
सत्र सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा दईु भवहनाअगािै  प्रभखु शिऺा  अलधकृतसभऺ लनिेदन ददन ु
ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩयेभा प्रभखु शिऺा  अलधकृत रे थऩ हनुे 
कऺाको रालग दपा ४ फभोशजभको ऩूिायधाय ऩूया बए िा नबएको सम्फन्धभा आिश्मक 
जाॉचफझु गनेछ य  जाॉचफझु गदाय भनालसफ देशखएभा  प्रभखु शिऺा  अलधकृत रे नगय शिऺा 
सलभलतको लसपारयि फभोशजभ िैशऺक सत्र सरुु हनु ुअगािै प्रत्मेक िषय एक कऺाका दयरे 
कऺा थऩ गनय अनभुलत ददन सक्नेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन प्राविलधक शिऺा प्रदान 
गने फाहेक अन्म विद्यारमको कऺा एघाय य फाह्रको कऺा थऩ य विषम थऩ गने अनभुलत  
सॊघ तथा प्रदेि  भन्त्रारमको स्िीकृत भाऩदण्डका आधायभा  नगयकामयऩालरकाको लनणयम 
फभोशजभ शिऺा िाखारे ददनेछ । 

१८. विद्यारमको स्थानान्तयण सम्फन्धभा् साभान्मत विद्यारमको स्थानान्तयण हनुे छैन । 
नगयऩालरकारे आिश्मक ठानेभा अनसुचुी २६(३) फभोशजभ विद्यारम स्थानान्तयण गनय 
सवकनेछ । 
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ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामयऩालरका, प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत, प्रभखु शिऺा अलधकृत तथा लनयीऺक (शिऺा 
अलधकृत) को काभ, कतयव्म य अलधकाय 

१९. नगय कामयऩालरकाको काभ, कतयव्म य अलधकाय : 

१) मस कामयविलधभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त नगय 
कामयऩालरकाको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ –  

(क)  िैशऺक मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमन गनय शिऺा सलभलत, प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत तथा प्रभखु शिऺा अलधकृतराई आिश्मक लनदेिन ददन,े 

(ख) िैशऺक मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमन गनय आिश्मकता  अनसुाय सलभलत , 

उऩसलभलत िा कामयटोरी गठन गने, 

(ग)  शिऺक सरुिाको भाऩदण्ड फनाई नगयऩालरकाको तहभा एक सभान रुऩभा शिऺक 
विद्याथी अनऩुात लभराउने, शिऺाको गणुस्तय कामभ गने, शिऺा सम्फन्धी आचाय 
सॊवहता फनाइ रागू गने, 

(घ)  शिऺक तथा कभयचायीहरूको प्रिासन , व्मिस्थाऩन तथा िैशऺक विकास सम्फन्धी 
कामय मोजना स्िीकृत गने य कामायन्िमन गनय लनदेिन ददने । 

(ङ)   प्रदेि तथा सॊघको काननुफभोशजभ हनुे शिऺा सम्फन्धी विषमहरुको कामायन्िमन गनय 
शिऺा सलभलतराइय लनदेिन ददने |  

(च) प्रत्मेक ६ भवहनाभा नगयऩालरका लबत्रका विद्यारमहरुको सूक्ष्भ अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी गयाइ अऩेशऺत गणुस्तय कामभ गने, 

(छ) विद्यारमभा आलथयक व्मिस्था ऩायदिी तथा सलुनशित गनय िस्तगुत आधाय तथा 
भाऩदण्ड फनाइ रागू गने, गयाउने, 

(ज) मस कामयविलधको ऩरयलधलबत्र आिश्मक ऺेत्रहरुको भाऩदण्ड फनाउन,े 

(झ) अनौऩचारयक शिऺा , िैकशल्ऩक शिऺा , वििेष शिऺा , खरुा तथा दूय शिऺा  सम्फन्धी 
भाऩदण्ड फनाइ रागू गने, गयाउने । 

-ञ) शिऺा सम्फन्धी आिश्मक कानून लनभायण गयी नगय सबाभा ऩेस गने । 

(२) उऩदपा (१) भा जेसकैु रेशखएता ऩलन सॊस्थागत विद्यारमका हकभा त्मस्ता 
विद्यारमरे ऩारना गनुयऩने भाऩदण्ड, गणुस्तय, िलु्क प्रािधान, विऩन्न तथा 
लसभान्तकृत िगयका छात्र छात्राका रालग ददईने छात्रिशृत्तका आ धाय य प्रलतित, 
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शिऺक तथा कभयचारयहरुको सेिा, ितय एिॊ ऩारयश्रलभक जस्ता विषमभा लनणयम गदाय 
सॊस्थागत विद्यारमहरुको सॊगठनको सहबालगता एिॊ याम ऩयाभिय लरई लन णयम 
गनुयऩनेछ। 

२०. प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कतयव्म य अलधकाय: ऐन तथा मस कामयविलधभा अन्मत्र 
रेशखएका काभ , कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ , 

कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ – 

(क) शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गनय नगयऩालरकाको सभग्र िैशऺक नीलत, 
मोजना, कामयक्रभको कामायन्िमन एिॊ अनगुभन गने, गयाउने,  

(ख) नगय कामयसम्ऩादन लनमभािलरभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे गने उल्रेख बएका 
शिऺा सम्फन्धी कामय गने, 

(ग) िैशऺक सभन्िमकताय तथा सहजकतायको बलूभका लनिायह गने, 

(घ) नगयसबा तथा नगय कामयऩालरकारे प्रत्मामोजन गयेका शिऺा सम्फन्धी कामय गने। 

(ङ) नगयको उत्कृि िैशऺक उऩरशव्धका रालग विलबन्न सयोकायिाराहरुसॉग  
    सभन्िम य सहकामय गने।  

च) विद्यारमहरुको रेखाऩयीऺणको व्मिस्था लभराउने। 

२१. प्रभखु शिऺा अलधकृतको काभ , कतयव्म य अलधकाय : ऐन तथा मस कामयविलधभा अन्मत्र 
रेशखएका काभ, कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त प्रभखु शिऺा अलधकृतको काभ, कतयव्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क)  िैशऺक कामयक्रभ कामायन्िमन गने, गयाउने, 

(ख) शिऺा  सम्फन्धी नगय स्तयीम मोजना फनाइ कामयऩालरकाफाट  ऩारयत गया इ 
कामायन्िमन गने, गयाउने 

(ग) नगयको शिऺाको अिस्था , प्रगलत आदद सभेवटएको शिऺा  सम्फन्धी शस्थलतऩत्र तमाय 
गयी प्रत्मेक िषयको असाय भसान्तलबत्र प्रकाशित गने, 

(घ) स्िीकृत अनौऩचारयक शिऺा , वििेष आिश्मकताबएका फारफालरकाको रालग शिऺा 
य शिऺाको रालग खाद्य कामयक्रभ कामायन्िमन गने गयाउने तथा सोसम्फन्धी 
अलबरेख तमाय गने, 

(ङ) विद्याथी सॊख्मा घट्न गई पाशजरभा ऩयेका साभदुावमक  विद्यारमका शिऺकराई 
अको साभदुावमक विद्यारमभा लभरान गनय शिऺा सलभलतभा लसपारयस गने, 
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(च) स्िीकृत कामय मोजना  य कामयविलध  अनसुाय विद्यारम सञ्चारन बए नबएको 
सम्फन्धभा लनमलभत रूऩभा विद्यारमहरुको लनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण गने, गयाउने, 

(छ) शिऺाको गणुस्तय फढाउनको रालग शिऺक, प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन 
सलभलतका ऩदालधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक , गोष्ठी िा तालरभको आमोजना य 
सॊचारन गने, 

(ज) आधायबतू तहको अन्त्मभा लरइने ऩयीऺा सञ्चारन गनय ऩयीऺा सलभलतको सदस्म 
सशचि बई कामय गने, 

(झ) विद्यारमको कऺा ५ तथा ८ को  ऩयीऺाको अलबरेख , प्रश्नऩत्र य उत्तयऩशुस्तका 
शझकाइ जाॉच ग याउने, विद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय िवृि बए नबएको सम्फन्धभा 
भूल्माङ्कन गयी अलबरेख याख्न ेतथा सोसम्फन्धभा सधुायका  रालग आिश्मक का मय 
गने, 

(ञ) सॊघ तथा प्रदेिको शिऺा सम्फन्धी ऐन, दपा  तथा मस कामयविलध  फभोशजभ 
विद्यारमहरू सञ्चारन बए नबएको जाॉचफझु गने तथा विद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय 
फढाउन, सधुाय गनय िा विद्यारम फन्द गनुयऩने नऩने सम्फन्धभा लनयीऺण गयी 
विद्यारमको स्तय फढाउनु , सधुाय गनुय िा विद्यारम फन्द गनुयऩने बएभा तत्सम्फन्धी 
कायफाही प्रवक्रमा अगालड फढाउने, 

(ट) भाध्मलभक शिऺा उत्तीणय ऩयीऺा  (एसईई तथा कऺा १२ को एसएरसी) को रालग 
यशजिेिन पायभ बया उने, विद्याथीको नाभ , थय, उभेय सच्माउन ुऩयेभा  प्रचलरत 
कानून फभोशजभ आिश्मक कामय गने, 

(ठ) लनमशुक्त िा फढुिाको रालग आमोगफाट लसपारय ि बई आएका शिऺक तथा 
कभयचायीराई विद्यारमभा लनमशुक्त गने, 

(ड) साभदुावमक विद्यारमभा कामययत शिऺक तथा कभयचायीको सेिा विियण तथा अन्म 
अलबरेख अद्यािलधक गने, 

(ढ) शिऺक िा कभयचायीको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मसको विियण सम्फशन्धत 
लनकामभा ऩठाउन,े 

(ण)  विद्यारम य प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रहरूको लनयीऺण गने, गयाउने, 

(त) साभदुावमक तथा सॊस्थागत विद्यारमहरूको सभूह विबाजन गयी स्रोतकेन्र लनधाययण 
गने य स्रोत केन्रफाट विद्यारमको लनयीऺण , शिऺकको तालरभ तथा अन्म िैशऺक 
वक्रमाकराऩ गने, 
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(थ) भाध्मलभक शिऺा उत्तीणय ऩयीऺा , भाध्मालभक शिऺा ऩयीऺा य आधायबतू  तहको 
अन्त्मभा हनुे ऩयीऺाराई लनमलभत य भमायददत ढङ्गफाट सञ्चारन गने, गयाउने, 

(द) साभदुावमक विद्यारमका रालग वितयण गरयएका दयफन्दी िैशऺक सत्रको सरुुभा 
लभरान गनय शिऺा सलभलतभा लसपारयि गने, 

(ध) लनयीऺक  (शिऺा अलधकृत) राई विद्यारम लनयीऺण को सचुक फनाइ लनयीऺण गनय 
ऩठाउने य लनयीऺकरे विद्यारम लनयीऺण गये नगयेको मवकन गनय स्थरगत लनयीऺण 
गने, 

(न) नगयऩालरकारे  विद्यारमराई लनकासा ददएको यकभ सदऩुमोग बए नबएको अनगुभन 
गने| 

(ऩ) विद्यारमरे स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू गये नगयेको सम्फन्धभा 
लनयीऺण गने, गयाउने, 

(प) विद्यारमभा रागू गरयएको ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री सम्फन्धभा 
सधुाय गनुयऩने य लन्िलु्क ऩाठ्यऩसु्तकको वितयण प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउने 
विषमभा व्मिस्थाऩन सलभलत तथा शिऺक हरूसॊग आिश्मक छरपर तथा 
अन्तयवक्रमा गने, 

(फ) रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रलतिेदनको आधायभा देशखएका अलनमलभतता य िेरुज ु
पर्छ्यौट गनय रगाउने, 

(ब) सयकायी तथा गैयसयकायी िैशऺक ऩरयमोजनाहरूको लनयीऺण तथा सभन्िम गने,  

(भ) साभदुावमक विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीको तरफी प्रलतिेदन ऩारयत गयाउन,े 

(म) साभदुावमक विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीहरुको याशजनाभा स्िीकृत  गने, 

(य)  विद्यारमको िावषयक िैशऺक कामयक्रभको लनमलभत रूऩभा अनगुभन गयी ऩषृ्ठऩोषण 
ददने, 

(र) विद्यारम लनयीऺक (शिऺा अलधकृत) य स्रोतव्मशक्तरे ददएको लनयीऺण प्रलतिेदनउऩय 
कायफाही गने, 

(ि) नगयलबत्र सञ्चारन बएका िैशऺक तालरभ केन्रभा शिऺक तालरभका रालग 
लसपारयस गने, 

(ि) नगय शिऺा सलभलत, विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबािक सॊघ गठन 
गने, गयाउने, 
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(ष) साभदुावमक विद्यारमको स्िीकृ त रयक्त दयिन्दीभा ऩदऩूलतयको रालग आमोगभा रेखी 
ऩठाउने, 

(स) तोवकएको भाऩदण्डको आधायभा नगय ऺेत्रलबत्र शिऺकको सरुिा गने, 

(ह) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारय िभा शिऺकराई विद्यारम सभम फाहेक िा 
विद्यारमको लनमलभत ऩठनऩाठनभा असय नगने गयी अलतरयक्त सभमभा अन्मत्र कामय 
गनय ऩूिय स्िीकृलत प्रदान गने, 

(ऺ) विद्यारमको कामयसम्ऩादन ऩयीऺण गने, गयाउने य कामय सम्ऩादन को आ धायभा 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत, शिऺक अलबबािक सॊघ, प्रधानाध्माऩक, शिऺक एिॊ 
कभयचायीहरुराई ऩयुस्काय तथा दण्डका रालग नगयऩालरका सभऺ लसपारयि गने। 

(त्र) लनजी, धालभयक तथा गठुी वि द्यारमको अनगुभन गयी स्िीकृत भाऩदण्डको ऩारना 
गनय रगाउने य तदानसुाय ऩयुस्काय य दण्डको रालग नगयऩालरका सभऺ लसपारयि 
गने। 

(ऻ) सॊघ तथा प्रदेि भन्त्रारम, विबाग, याविम ऩयीऺा फोडय , शिऺक सेिा आमोग, 
नगयकामयऩालरका य शिऺा सम्फन्धी अन्म आमोगहरुफाट लनदेशित िा प्रत्मामोशजत 
कामयहरू गने। 

२२. लनयीऺक  (शिऺा अलधकृत) को काभ , कतयव्म य अलधकाय : ऐन तथा मस कामयविलधभा 
अन्मत्र रेशखएका काभ , कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त प्रभखु शिऺा अलधकृतको प्रत्मऺ 
भातहत य लनदेिनभा यही लनयीऺकको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ :–  

(क) प्रत्मेक दईु भवहनाभा सिै विद्यारमभा कम्तीभा एक ऩटक  स्थरगत लनयीऺण तथा 
सऩुयीिेऺण गने  य लनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य 
व्मिस्थाऩन सलभलतसॉग छरपर गयी छरपर बएको कुया य लनयीऺण तथा 
सऩुयीिेऺण सम्फन्धी व्महोया विद्यारमको लनयीऺण ऩशुस्तकाभा जनाउने तथा जनाउन 
रगाउने, 

(ख) ऐन य मस कामयविलध फभोशजभ विद्यारम लनमलभत रूऩरे सञ्चारन बए नबएको , त्मस्तो 
विद्यारमभा बौलतक साधन सयुशऺत विद्यारम अनरुुऩ बए  नबएको, शिऺक ऩमायप्त बए 
नबएको, उऩरब्ध साधनको अलधकतभ सदऩुमोग बए  नबएको य लनधायरयत  स्तय 
फभोशजभ ऩठनऩाठन बए नबएको य सभग्र िैशऺक गणुस्तय कामभ बए नबएको 
सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक , शिऺक अलबबािक सॊघ य शिऺकसॉग विचाय विभिय गयी 
सोअनरुूऩ  बएको नदेशखएभा सधुाय गनय रगाउने,  

ग) विद्यारम लनयीऺण सम्फन्धी प्रलतिेदन  प्रभखु शिऺा अलधकृत सभऺ ऩेि गयी लनदेिन 
फभोशजभ गने, 
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(घ) विद्यारमको विकासको रालग व्मिस्थाऩन सलभलत तथा सयोकािाराहरूसॉग 
 सम्ऩकय  तथा आिश्मक सयसल्राह य अन्तयवक्रमा गने,  

(ङ) नभूना शिऺण गने प्रमोजनको रालग लनयीऺण ऺेत्रलबत्रको योिय  (सभूह) तमाय गने य 
सभम-सभमभा प्रधानाध्माऩक सवहत शिऺकको फैठक फोरा इ शिऺण गने विषमभा 
देशखएका सभस्मा सभाधानको रालग आिश्मक काभ गने,  

(च) शिऺक तथा  विद्यारम  कभयचायीको कामय ऺभताको भूल्माङ्कन गयी त्मसको 
 अलबरेख शिऺा विबागभा उऩरब्ध गयाउने, 

(छ) विद्यारमको िैशऺकस्तय िवृि गनय प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन सलभलतका 
अध्मऺहरूको गोष्ठीको सॊमोजन गने गयाउने, 

(ज) ऩयीऺा सलभलतको लनदेिन फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन गनेगयाउने,  

(झ) विद्यारमको िैशऺक तथा आलथयक अलबरेख दरुुस्त बए नबएको  हेयी व्मिशस्थत गनय 
रगाउने, 

(ञ) आफ्नो ऺेत्र लबत्रका िैशऺक तथ्माङ्क सङ्करन तथा विश्लषेण गयी शिऺा विबागभा ऩे ि 
गने, 

(ट) शिऺकराई तालरभको रालग लसपारयस गने य तालरभ प्राप्त शिऺकको 
 सीऩकोप्रमोगबएनबएकोएकीनगनय कऺा अिरोकन गयी सधुायका रालग कामय गने, 

(ठ) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक लनमलभत रूऩरे फसे नफसेको जाॉचफझु गयी नफसेको बए 
फैठक फोराउन प्रधानाध्माऩकराई लनदेिन ददन,े 

(ड) विद्यारम सञ्चारन सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा व्मिस्थाऩन सलभलतराई  आिश्मक 
लनदेिन ददन,े 

(ढ) स्रोतव्मशक्तको काभको अनगुभन गयी प्रत्मेक भवहनाशिऺा विबागभा प्रलतिेदन ऩेि 
गने, 

(ण) विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीको लफदाको अलबरेख िैशऺक सत्रको अन्त्मभा 
प्रभाशणत गने य विद्यारमभा याख्न रगाउने, 

(त) शिऺक तथा कभयचायीको हाशजयी अलबरेख दरुुस्त बए नबएको जाॉच िा लनयीऺण गयी 
लफदा नलरई अनऩुशस्थत हनुे शिऺक तथा कभयचायीको हकभा हाशजयी ऩशुस्तकाभा 
गमर जनाइ सोको जनाउ सवहत कायफाहीको रालग सम्फशन्धत विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलत य शिऺा अलधकायीराई लसपारयस  गने, 
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(थ) आपनो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गरयएका अनौऩचारयक शिऺा , वििेष आिश्मकता शिऺा, 
सभािेिी शिऺा य शिऺाको रालग खाद्य कामयक्रभको लनमलभत रूऩभा लनयीऺण तथा 
अनगुभन गयी प्रभखु शिऺा अलधकृत सभऺ प्रलतिेदन ऩेि गने, 

(द) सॊस्थागत तथा धालभयक प्रकृलतका वि द्यारम य साभदुावमक लसकाइ केन्रहरू को 
अनगुभन गयी स्िीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनय रगाउन े य तदानसुाय ऩयुस्काय य 
दण्डको रालग प्रभखु शिऺा अलधकृत सभऺ लसपारयस गने। 

(ध) जीिनऩमयन्त शिऺा य जीिनोऩमोगी शिऺाको उशचत प्रिन्ध गने गयाउने। 

(न) प्रभखु शिऺा  अलध कृत प्रलत जिापदेही फन्दै लनजरे तोके फभोशजभ थऩ कामय 
 गने, गयाउने । 

(ऩ)  नगयऩालरकारे प्रत्मामोजन गयेका शिऺा सम्फन्धी अन्म कामयहरू गने। 

 

ऩरयच्छेद ४ 

लभलथरा नगयऩालरका शिऺा सलभलतको गठन, काभ, कतयव्म य अलधकाय तथा फैठक 
सम्फन्धी कामयविलध 

२३. नगय शिऺा सलभलतको सॊयचना तथा कामयसॊचारन विलध: (१) ldlynf नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र 
सॊचारन हनुे विद्यारमको येखदेख, सभन्िम य व्मिस्थाऩन गने कामयका रालग 
नगयऩालरकाभा देहाम फभोशजभको एक नगय शिऺा सलभलत यहनेछ: 

क) नगयऩालरकाको प्रभखु  -अध्मऺ 

ख) नगयऩालरकाको उऩप्रभखु  -सदस्म 

ग) नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत -सदस्म 

घ) नगयऩालरकाको साभाशजक विकास सलभलतको सॊमोजक -सदस्म 

ङ) नगयकामयऩालरकारे तोकेको नगय सबाका दलरत 

भवहरा सदस्महरुभध्मेफाट एकजना 
 

  -सदस्म 

च) साभदुावमक विद्यारमका व्मिस्थाऩन सलभलतका 
अध्मऺहरूभध्मेफाट नगयकामयऩालरकारे भनोनीत  गयेको 
एकजना 

 

     -सदस्म 

छ) सभाज      सभाजसेिी िा शिऺाप्रभेीहरू भध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतको 
अध्मऺद्वाया भनोनीत एकजना   

     -सदस्म 
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ज) शिऺण ऩेिाभा उच्च मोगदान ऩमुाय एका साभदुावमक 
विद्यारमका प्रधानाध्माऩक िा  िरयष्ठ शिऺकहरु भध्मेफाट 
नगयकामयऩालरकाद्वाया भनोनीत एक जना भवहरा  सवहत  
दईुजना 

 

     -सदस्म 

झ) सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माऩक हरु भध्मेफाट  
नगयऩालरकारे भनोनीत गयेको एकजना  

-सदस्म 

ञ) प्रभखु शिऺा अलधकृत -सदस्म-सशचि 

(२)    नेऩार  शिऺक भहासॊघको प्रलतलनलधराई उऩदपा (१) फभोशजभको सलभलतको फैठकभा  
ऩमयिेऺकको रुऩभा आभन्त्रण गरयनेछ | 

     (३)   उऩदपा(१) फभोशजभ भनोनीत सदस्मको ऩदािलध दईु िषयको हनुेछ | 

     (४) शिऺा सलभलतको फैठक कम्तीभा प्रत्मेक चौभालसकभा एकऩटक फस्न ुऩनेछ। 

(५) शिऺा सलभलतको फैठक बत्ता नगयऩालरकाको प्रचलरत काननुफभोशजभ हनुेछ | 

(६)  फैठक सॊचारनको रालग कम्तीभा ५० प्रलतित सदस्मको उऩशस्थलत आिश्मक 
ऩनेछ बने फैठकको लनणयम फहभुतको आधायभा हनुेछ । 

२४. नगय शिऺा सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय : ऐन तथा मस कामयविलधभा अन्मत्र 
रेशखएका काभ, कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त शिऺा सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) शिऺा िाखाफाट ऩेि बएको िैशऺक मोजना भालथ छरपर गयी स्िीकृलतको रालग 
कामयऩालरकाभा ऩेि गने 

(ख) नगयऩालरकाभा  स्िस्थ िैशऺक िाताियण कामभ याख्न तथा शिऺाको गणुस्तय िवृि 
गनय शिऺा िाखाभापय त ऩेि बएको कामयमोजना भालथ छरपर गयी ऩरयभाजयन 
सवहत स्िीकृत गने, 

(ग) नेऩार सयकायको स्िीकृत नीलत य लनदेिन अनरुूऩ वििेष  आिश्मकता शिऺा , 

सभािेिी शिऺा , अनौऩचारयक शिऺा , लनयन्तय शिऺा , दूय शिऺा तथा खरुा शिऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गने, 

(घ) विद्यारमराई आलथयक सहामता उऩरव्ध गयाउ न त्मस्तो सहामताको रालग सम्फशन्धत 
लनकामभा लसपारयस गने, 

(ङ) शिऺक , कभयचायी तथा विद्याथी कल्माणको रालग स्िीकृत शिऺा मोजना फभोशजभ 
आिश्मक कामयक्रभ फनाउन,े 
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(च) विद्यारमको सम्ऩशत्तको सयुऺा गनय तथा विद्यारमको सभवृिको रालग आिश्मक 
व्मिस्था गने, 

(छ) विद्यारमको विकासको रालग सञ्चालरत िैशऺक कामयक्रभराई सहमोग गने , 

(ज) विद्यारमको रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा रेखाऩयीऺकरे ददएको प्रलतिेदनअनसुाय 
आिश्मक कायफाही गने, गयाउने, 

(ञ) विद्यारमराई आलथयक रूऩभा आत्भलनबयय गयाउन मोजना फनाइ कामायन्िमन गने, 

(ट)  विद्यारम फन्द गनय लसपारयस गने , 

(ठ) िैशऺक क्मारेण्डय फना इ विद्यारम सञ्चारन गनय शिऺा िाखा भापय त व्मिस्थाऩन 
सलभलतराई लनदेिन ददन,े 

(ड) नगय स्तयीम खेरकुद, स्काउट तथा साॉस्कृलतक कामयक्रभको सञ्चारन तथा विकासको 
रालग आलथयक स्रोत जटुाउने य प्राप्त यकभ खचय गनय शिऺा िाखाराई लनदेिन ददन,े 

(ढ) आिासीम विद्यारमका विद्याथीका रालग खाना तथा ऩौविक आहायको गणुस्तय तोक्ने 
। 

(न) नगयऩालरकाफाट स्िीकृत शिऺा मोजना य भाऩदण्डलबत्र यही आिश्मक लनदेिन ददने। 

(ऩ) विद्यारम रेकामभ गनुय ऩने न्मनुतभ सयसपाइ तथा िौचारमको भाऩदण्ड तोक्ने। 

प) नगयऺेत्र लबत्र वििेष आ िश्मकता बएका फा रफालरकाको तथ्माॊक सॊकरन गयी 
उनीहरुका रालग उशचत विद्यारम व्मिस्थाऩन गनय आ धाय तमाय ऩाने य सोही 
अनसुायको ऩठनऩाठन व्मिस्था लभराउने। 

(फ) विद्यारम सधुाय तथा विकासका रालग नीलत लनदेिन गने। 

 

 

ऩरयच्छेद ५ 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत सम्फन्धी व्मिस्था 
२५. विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहने : (१) मस कामयविलध य अन्तगयत व्मिस्था बएको 

सलभलतहरुको अलधकाय ऺेत्र फाहेक विद्यारम सॊचारन , येखदेख य व्मिस्थाऩन गनयको रालग 
प्रत्मेक विद्यारमभा देहामका सदस्महरु यहेको एक विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

क) अलबबािकरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका दईु जना भवहरासवहत  

चायजना                                                -सदस्म 

ख) विद्यारम यहेको सम्फशन्धत िडाको िडा अध्मऺ िा िडासलभलतका  

सदस्महरुभध्मेफाट सो िडा सलभलतरे भनोनमन गयेको एक जना - सदस्म 
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ग) विद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुिशजिी, शिऺाप्रभेी, विद्यारमराई 

लनयन्तय दि िषय देशख सहमोग गने िा विद्यारमराई दि राख िा 
सो बन्दा फढी नगद शजन्सी सहमोग गयेका व्मशक्तहरुभधेफाट 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोनीत गयेको एक जना भवहरा  

सवहत दइुय जना                                          -सदस्म 

घ) विद्यारमका शिऺकरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना    - सदस्म 

ङ) विद्यारमका प्रधानाध्माऩक                            - सदस्म सशचि 

 

(२) प्राविलधक तथा व्मािसावमक विषमभा अध्ममन िा तालरभ गयाइने भाध्मलभक विद्यारमको 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत भा शजल्रास्तयका उद्योग तथा  िाशणज्म भहासॊघका दईुजना 
प्रलतलनलध सदस्म यहनेछन ्| 

(२क)  विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका सदस्महरुरे उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), िा 
(ग) फभोशजभका सदस्महरु भध्मेफाट छानेको सदस्म सो सलभलतको अध्मऺ हनुेछ | 

(३) सम्फशन्धत प्रभखु शिऺा अलधकृत राई विद्यारम  व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा 
ऩमयिेऺकको रुऩभा बाग लरन आभन्त्रण गरयनेछ | 

  (४) फारक्रफका प्रलतलनधीराई विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा आभन्त्रण गनय  
सवकनेछ।फैठकभा फारक्रफका प्रलतलनलधहरुरे याखेको दृविकोण लनणयमऩशुस्तकाभा 
उल्रेख गनुयऩनेछ। 

(५) व्मिस्थाऩन सलभलतको ऩदािलध ३ िषयको हनुेछ । 

 (६) कुनै विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतरे तोवकएको शजम्भेिायी ऩूया गनय नसकेभा सो कायण 
खरुाइ नगयऩालरकारे त्मस्तो सलभलत विघटन गनय सक्नेछ। 

तय त्मसयी विघटन गनुय अशघ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतराई आफ्नो सपाइ ऩेि गने 
भनालसफ भौका ददनऩुनेछ। 

(७) उऩदपा (४) फभोशजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन बए अको सलभलत गठन 
नबएसम्भ िा अन्म कुनै कायणरे सलभलत नबए नगय शिऺा सलभलतरे एक अस्थामी 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठन गनय सक्नेछ। 

(८) मसअशघ गदठत विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत मसै कामयविलध फभोशजभ बएको भालननेछ। 

(९) मो कामयविलध प्रायम्ब बएको लभलतरे ६ भवहनालबत्र सफै विद्यारमरे मसै कामयविलध 
 फभोशजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठन गयीसक्नऩुनेछ। 

(१०) व्मिस्थाऩन सलभलतका सदस्मको याजीनाभा सो सलभलतका अध्मऺरे य व्मिस्थाऩन 
सलभलतका अध्मऺको याजीनाभा सम्फशन्धत व्मिस्थाऩन सलभलतरे स्िीकृत गनेछ । 
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तय अध्मऺको ऩद रयक्त यहेको अिस्थाभा त्मस्तो सदस्मको याजीनाभा व्मिस्थाऩन 
सलभलतको िरयष्ठ सदस्मरे स्िीकृत गनेछ । 

२६. अलबबािकको अलबरेख याख्ने : ( १) विद्यारमरे शिऺा िाखारे तोवकददएको ढाॉचाभा  
विद्याथीको अलबरेख याख्दा विद्याथीका फाफु , आभा, फाजे, फज्मै, दाज,ु दददीको नाभ , थय, 

ठेगाना उल्रेख गनुय ऩदयछ य त्मस्ता अलबबािक नबएका विद्याथीको हकभा विद्याथीराई 
सॊयऺकत्ि प्रदान गने व्मशक्तको अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

तय विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्महरु छनौट गने प्रमोजनको रालग विद्याथीका 
फाफ,ु आभा, फाजेिाफज्मैभात्र अलबबािक भालननेछ |  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ विद्याथीराई सॊयऺकत्ि प्रदान गने व्मशक्तराई अलबबािकको रुऩभा 
अलबरेख याख्दा लनजरे सॊयऺकत्ि प्रदान गयेको व्महोया सम्फशन्धत िडाफाट प्रभाशणत 
गयाएको हनु ुऩनेछ । 

२७.व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺतथा सदस्म  छनौट सम्फन्धी व्मिस्था :(१) दपा २५ को  
उऩदपा (५)फभोशजभ लनधायरयत ऩदािलध सभाप्त बएको कायण अध्मऺ िा सदस्म छनौट गने 
प्रमोजनको रालग त्मसयी अध्मऺ िा सदस्मको ऩदािलध सभाप्त हनुबुन्दा कम्तीभा तीस ददन 
अगािै य अन्म अिस्थाभा अध्मऺ िा सदस्म को ऩद रयक्त बएभा ऩदऩूलतय गनयको रालग 
त्मसयी रयक्त बएको ऩन्र ददनलबत्र अलबबािकहरुको बेरा गयाउन ुऩनेछ | 

(२) दपा २५ को  उऩदपा  (१ ) फभोशजभ अध्मऺ  िा सदस्म छनौट गने  सम्फन्धभा  
अलबबािकराई सहमोग गनय को रालग प्रभखु शिऺा अलधकृत को सॊमोजकत्िभा  
प्रधानाध्माऩक, य सम्फशन्धत िडाको िडा  अध्मऺ िा िडा  सलभलतरे तोकेको िडा 
सलभलतको सदस्म यहेको तीन सदस्मीम छनौट सहमोग सलभलत गठन गनेछ | 

२८. व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक  सम्फन्धी कामयविलध:(१) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक दईु 
भवहनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(२) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक सलभलतको अध्मऺको लनदेिनभा सदस्म -सशचिरे 
फोराउनेछ| 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन व्मिस्थाऩन सलभलतका एक 
लतहाइ सदस्मरे लरशखत अनयुोध गयेभा व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म -सशचिरे 
व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(४) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा छरपर हनुे विषम सूची सदस्म -सशचिरे कशम्तभा 
४८ घण्टा अगािै सदस्महरूराई ददन ुऩनेछ । 



23 
 

(५) व्मिस्थाऩन सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रलतित बन्दा फढी सदस्महरू 
उऩशस्थत बएभा व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकको रालग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
भालननेछ । 

(६) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य लनजको अनऩुशस्थलतभा जेष्ठ 
सदस्मरे गनेछ । 

(७) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा 
फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे लनणायमक भत ददन सक्नेछ । 

(८) व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयविलध व्मिस्थाऩन सलभलत आपैं रे 
लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

२९. व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु नसक्ने : देहामको व्मशक्त व्मिस्थाऩन 
सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु सक्ने छैन :- 

(क)   गैय नेऩारी नागरयक,  

(ख)   ऩच्चीस िषय उभेय ऩूया नबएको    

(ग)   प्रचलरत कानून फभोशजभ कारो सूचीभा ऩयेको, 

(घ)   नैलतक ऩतन देशखने पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएको  

(ङ)   आधायबतू (० -५) विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ हनुको रालग 
कम्तीभा कऺा आठ उत्तीणय नगयेको, आधायबतू (६ -८) विद्यारमको व्मिस्थाऩन 
सलभलतको अध्मऺ हनुको रालग कम्तीभा SLC/SEE िा सो सयह को ऩयीऺा उत्तीणय 
नगयेको य भाध्मलभक  विद्यारमको  व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ हनुको रालग 
कम्तीभा कऺा १२ उत्तीणय नगयेको | 

३०.  व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन गनय सक्ने  :  देहामका अिस्थाभा  नगय  शिऺा सलभलत को 
लसपारयसभा नगयऩालरकारे सलभलत विघटन गनय सक्नेछ  - 

(क) विद्यारमको सम्ऩशत्त वहनालभना गयेभा ,  

(ख)  विद्यारमको िैशऺक िाताियण खल्फल्माएभा ,   

(ग)  प्रचलरत काननु तथा नेऩार सयकाय , प्रदेि सयकाय तथा ldlynf 
नगयऩालरकाको नीलत एिभ ्वहत विऩयीत काभ गयेभा,  

(घ)  दपा  ३१ को उऩदपा (१) फभोशजभ काभ नगयेभा, 

(ङ)  विद्यारमको व्मिस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गनय नसकेभा , 
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(च)  सम्फशन्धत लनकाम िा अलधकायीरे ददएको लनदेिनको ऩारन नगयेभा ।  

३१. साभदुावमक विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय : (१)  मस 
कामयविलधभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतयव्म य अलधकायका अलतरयक्त साभदुावमक 
विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ : 

(क) विद्यारमको सञ्चारन , येखदेख, लनयीऺण य व्मिस्थाऩन गने, 

(ख)  विद्यारमको रालग चावहने आलथयक स्रोत जटुाउन,े 

(ग)  शिऺक तथा कभयचायीराई तालरभको रालग छनौट तथा लसपारयस गने, 

(घ)  तालरभभा जाने शिऺक तथा कभयचायीराई तालरभफाट पकेऩलछ कम्तीभा तीन िषय 
विद्यारमभा सेिा गनुय ऩने सम्फन्धभा ितयहरू लनधाययण गयी किलुरमतनाभा गयाउने, 

(ङ) शिऺक तथा कभयचायीहरूको सेिाको सयुऺा को रालग ऩहर गने, 

(च)  विद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शिऺक तथा कभयचायी लनमकु्त गने य त्मसयी 
लनमकु्त शिऺक तथा कभयचायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शिऺक तथा 
कभयचायीराई तोवक ददएको तरफ स्केरभा नघटाइ तरफ बत्ता ददन,े 

(छ)  नेऩार सयकायफाट स्िीकृत दयिन्दीको शिऺक तथा कभयचायीको ऩद रयक्त हनु 
आएभा स्थामी ऩूलतयको रालग सो ऩद रयक्त बएको लभलतरे ऩन्र ददन  लबत्र शिऺा 
िाखाभा रेखी ऩठाउने, 

(ज)  विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीहरूको हाशजयी जाॉच गयी गमर हनुे शिऺक िा 
कभयचायी उऩय आिश्मक कायफाही गने, 

(झ)  कुनै शिऺक िा कभयचायीराई मस कामयविलध फभोशजभ व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
कायफाही गनय ऩाउने विषमभा विबागीम कायफाही गयी त्मसको जानकायी शिऺा 
िाखाराई ददने तथा आपूराई कायफाही गनय अलधकाय नबएको विषमभा 
कायफाहीको रालग लसपारयस गनुय ऩने बएभा आिश्मकता अनसुाय आफ्नो याम 
सवहतको प्रलतिेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउन,े 

(ञ) विद्यारमको विद्यारम सधुाय मोजना अद्यािलधक गयी कामायन्िमन गने, िैशऺकस्तय 
िवृि गनय आिश्मक साभान तथा िैशऺक साभग्रीहरूको व्मिस्था गने, 

(ट)  नेऩार सयकाय  य नगयऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे विलबन्न कामयक्रभहरूभा 
विद्यारमराई सरयक गयाउन,े 

(ठ)  विद्याथीहरूरे ऩारना गनुय ऩने आचाय सॊवहता फनाइ रागू गने, 

(ड) शिऺक तथा कभयचायीहरूको अलबरेख अध्मािलधक गया इ याख्न,े 
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(ढ) प्रत्मेक िषय विद्यारमका चन्दादाता य अलबबािकहरूको बेरा गया इ विद्यारमको 
अशघल्रो िैशऺक िषयको आम , व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी िषयको 
िैशऺक कामयक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाउने 

(ण)  नगयऩालरकाफाट तोवकएको रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउने, 

(त)  विद्याथी , शिऺक, कभयचायी तथा अलबबािकराई विद्यारमको विकास तथा ऩठनऩाठन 
तपय  उत्प्ररेयत गने व्मिस्था लभराउने, 

(थ)  विलबन्न सॊस्था तथा लनकामफाट विद्याथीराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रिशृत्त यकभ 
प्रदान गने, 

(द)  लनयीऺकरे विद्यारमको चेकजाॉच िा लनयीऺण गदाय हाशजयी ऩशुस्तका िा विद्यतुीम 
हाशजयीभा गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका शिऺक तथा कभयचायीको गमर 
बएका ददनको तरफ कट्टी गने, 

(ध)  व्मिस्थाऩन सलभलतको सशचिारम विद्यारम बिनभा याख्न ेतथा विद्यारमको 
कागजऩत्र य अलबरेखहरू सयुशऺत साथ याख्न,े 

(न)  नगयऩालरकासॉग सभन्िम गयी िैशऺक विकासका कामयक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(ऩ)  विद्यारमभा रशऺत सभूहका रालग वििेष प्रकृलतको िैशऺक कामयक्रभ  सञ्चारन गनय 
आिश्मक देशखएभा नगयऩालरका तथा स्थानीम शिऺा िाखा भापय त गने, 

(प) िावषयक रुऩभा विद्यारमका रालग आिश्मक भारसाभान , भसरन्द साभग्रीको खरयद 
मोजना स्िीकृत गने, 

(फ)  विद्यारमको विऩद  तथा जोशखभ अिस्था रेखाजोखा गयी प्रबाि न्मूलनकयणका रालग 
कामयमोजना फनाई कामायन्िमन गने, 

(ब)  विद्यारमको चर अचर सम्ऩशत्तको सॊयऺण य सदऩुमोग गने , 

(भ)  आफ्नै स्रोतफाट लनमकु्त हनुे शिऺक तथा कभयचायीको सेिा , ितय तथा विबागीम 
कायफाहीराई व्मिशस्थत गनय कामयविलध फनाइ शिऺा सलभलतफाट स्िीकृत गयाइ रागू 
गने, 

(म)  नगयऩालरका, शिऺा सलभलत य शिऺा िाखारे ददएको लनदेिन अनरुूऩ काभ गने | 

(य)  शिऺक एिॊ कभयचायीराई भाऩदण्ड फनाइ ऩयुस्कृत गने। 

(र)  विद्यारमको ऩढाइ व्मा िहारयक, सीऩभूरक य स्तयीम फनाउन प्रलतस्ऩधी तथा 
सहमोगी बलूभका खेल्ने | 
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(ि)  विद्यारमभा सॊचारन बएका िैशऺक कामयक्रभ हरूको हयेक िषय साियजलनक तथा 
साभाशजक ऩयीऺण गयाउने,  

(२) व्मिस्थाऩन सलभलतरे आफ्नो अलधकाय  भध्मे आिश्मकता  अनसुाय केही अलधकाय  
व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म-सशचिराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

३२. शिऺक अलबबािक सॊघ सम्फन्धी व्मिस्था : ( १) प्रत्मेक विद्यारमका सफै शिऺक य 
अलबबािकहरू सदस्म यहेको एक शिऺक अलबबािक सॊघ यहनेछ। 

(२) व्मिस्थाऩन सलभलतरे अलबबािकहरूको बेरा गयाइ सो सलभलतको अध्मऺ , 

प्रधानाध्माऩक तथा कम्तीभा एकजना शिऺक य अलबबािकहरू सभेत यहने गयी 
फढीभा एघाय सदस्मीम शिऺक-अलबबािक सॊघको कामयकायी सलभलत गठन 
गनुयऩनेछ। 

(३)  वििेष स्रोत कऺा सञ्चालरत विद्यारमभा उऩदपा (२) फभोशजभ शिऺक अलबबािक 
सॊघको कामयकायी सलभलत गठन गदाय अऩाङ्गता बएका विद्याथी का कम्तीभा एक जना 
अलबबािक हनु ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोशजभ गदठत कामयकायी सलभलतका सदस्मको ऩदािलध तीन 
िषयको हनुेछ । 

(५) उऩदपा (२) फभोशजभको कामयकायी सलभलतको फैठक तीन भवहनाभा कम्तीभा 
एकऩटक अलनिामय  फस्नेछ य सो सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयविलध 
कामयकायी सलभलत आपैरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

(६) उऩदपा (२) फभोशजभको कामयकायी सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) विद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय कामभ गनयको रालग आिश्मक काभ गने ,   

(ख)  मस कामयविलध फभोशजभ विद्यारमरे िलु्क लनधाययण गये नगयेको सम्फन्धभा 
   अनगुभन गने तथा सो सम्फन्धभा विद्यारमराई आिश्मक सझुाि ददने,  

(ग)  विद्यारमको िैशऺक गलतविलधफाये लनमलभत जानकायी याख्न ेतथा सो  
   सम्फन्धभा शिऺक, विद्याथी य अलबबािकफीच लनमलभत अन्तयवक्रमा गने।  

(७) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत विद्यारमको 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे मस दपा फभोशजभ शिऺक अलबबािक सॊघको कामयकायी सलभलत 
गठन गदाय सात सदस्मभा नघटाइ गनुय ऩनेछ । 
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३३. सॊस्थागत विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अलधकाय : (१) 
सॊस्थागत विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

क) विद्यारमका सॊस्थाऩक िा रगानीकतायहरु  भध्मेफाट विद्यारमको 
लसपारयसभा नगय शिऺा अलधकायीरे भनोनीत गयेको व्मशक्त 

 

-अध्मऺ 

ख) स्थानीम शिऺाप्रभेी  िा  सभाजसेिी  िा सम्फशन्धत िडाको िडा 
सलभलतहरु भध्मेफाट नगयऩालरकारे भनोनीत गयेको एक जना 

 

-सदस्म 

ग) अलबबािकहरु भध्मेिाट एक जना भवहरासभेत ऩने गयी विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोनीत गयेको दईु जना   

-सदस्म 

घ) सम्फशन्धत ऺेत्रको प्रभखु शिऺा अलधकृत -सदस्म 

ङ) सम्फशन्धत विद्यारमका शिऺकहरुरे आ पूहरुभध्मेफाट छानी 
ऩठाएको एकजना 

-सदस्म 

च) विद्यारमको प्रधानाध्माऩक -सदस्म सशचि   

 

२) सॊस्थागत विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
क) विद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मिस्थाऩन गने, 
ख) विद्यारमको सञ्चारनको कामयविलध अलनिामय फनाइ रागू गने, 

ग) शिऺक तथा कभयचायीको सेिाको सयुऺा गने, 

घ) शिऺकराई लनमशुक्त ऩत्र ददन,े सयकायी स्केरभा नघट्ने गयी तरि बत्ता खिुाउने, 
ङ) शिऺा ऐन, दपा तथा  कामयविलधरे तोकेअनसुाय विद्याथीहरुराई छात्रिशृत्त उऩरब्ध 

गयाउने, 
च) नगयऩालरकारे तोकेको सीभा लबत्र यही िलु्क लनधाययण गने य कामायन्िमन गने, 

छ) नगयऩालरकारे भागेका य लनमलभत फझुाउन ुऩने विियण फझुाउने, 
ज) नगयऩालरकारे खटाइ ऩठाएको रेखा ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउने, 
झ) स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गने, 

ञ) शजम्भेफाय ऩदालधकायी य  लनकामिाट प्राप्त हनुे  सझुाि तथा लनदेिनको ऩारना गने 
गयाउने, 

 

ऩरयच्छेद ६ 

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩयीऺा सॊचारन य सभन्िम 

३४. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री: (१) ldlynf नगयऩालरकाका विद्यारमहरुभा ऩठनऩाठन हनुे 
ऩाठ्यक्रभ सॊघ तथा प्रदेि भन्त्रारम य नगयऩालरकारे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(२)  ऩाठम साभग्रीको सभमभै सहज उऩरब्धताको सलुनित गनय नगयऩालरकारे आिश्मक 
कामयमोजना फनाइ रागू गनेछ । 
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(३) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठमऩसु्तक य ऩाठ्यसाभग्रीभा सधुाय तथा नमाॉ ऩाठ्यक्रभको लनभायण गनय 
आिश्मक देशखएभा शिऺा िाखाको प्रलतिेदनको आधायभा शिऺा सलभलतरे 
कामयऩालरकाराई लसपारयि गने य कामयऩालरकाको लनणयमरे सॊम्फशन्धत भन्त्रारमभा 
अनयुोध गनेछ ।  

३५ ऩयीऺा सॊचारन लनदेिक सलभलत्  नगयऩालरका लबत्र सॊचारन हनुे विद्यारमस्तयका सफै 
ऩयीऺाहरु व्मिशस्थत, अनिुालसत य भमायददत रुऩभा सॊचारन गनय य आिश्मक लनदेिन 
ददनका रालग देहामको ऩयीऺा सॊचारन लनदेिक सलभलत यहनेछ। 

(क) नगयऩालरकाको प्रभखु                          -अध्मऺ 

(ख) नगयऩालरकाको उऩप्रभखु                                       -सदस्म 

(ग) साभाशजक सलभलतका सॊमोजक                                  -सदस्म 

(घ) प्रहयी प्रबाग प्रभखु                                         -सदस्म 

(ङ) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत                            -सदस्म सशचि 

३६. ऩयीऺा सलभलत: (१) नगयऩालरकाको विद्यारमहरुभा विलबन्न कऺा तथा तहका ऩयीऺाहरू 
व्मिशस्थत रुऩभा सॊचारन तथा सभन्िमको रालग देहामको एक ऩयीऺा सलभलत यहनेछ: 

(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत – अध्मऺ 

(ख) प्रभखु शिऺा अलधकृत    –सदस्म 

(ग( स्थानीम शिऺाविद्हरु भध्मेफाट नगयप्रभखुरे भनोनीत गयेको 
एकजना 

–सदस्म 

(घ) साभदुावमक विद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु  भध्मेफाट शिऺा 
सलभलतरे भनोनीत गयेको एकजना   

–सदस्म 

 

(ङ) साभदुावमक विद्यारमका स्थामी शिऺकहरुभध्मे आधायबतू य 
भाध्मलभक तहफाट एक एक जना ऩनेगयी ऩयीऺा सलभलतरे 
भनोनीत गयेका दईुजना    

–सदस्म 

 

(च) सॊस्थागत विद्यारमका वप्रशन्सऩर िा प्रधानाध्माऩक िा  
शिऺकहरुभध्मे कशम्तभा एकजना भवहरा ऩने  गयी ऩयीऺा 
सञ्चारन लनदेिक सलभलतरे भनोनीत गयेका दईुजना 

–सदस्म 

 

(छ) प्रभखु शिऺा अलधकृतरे तोकेको अलधकृत –सदस्म सशचि 

(२) ऩयीऺा सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामयविलध सो सलभलत आपैरे लनधाययण गये फभोशजभ 

हनुेछ । 
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(३) स्थानीम तहको ऺेत्रालधकाय िावहयको िैशऺक तहको ऩयीऺा सॊचारन गनय सम्फशन्धत 

लनकामफाट बएको व्मिस्था फभोशजभ सलभलतरे सहजीकयण य सभन्िम गनेछ। 

(४) कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन, व्मिस्थाऩन तथा सभन्िमका रालग सलभलत आपैरे 

आिश्मक कामयविलध तथा भाऩदण्ड फनाइ कामायन्िमन गनेछ । 

(५) उऩदपा (३) य (४) फाहेक अन्म कऺाहरुको ऩयीऺा सॊचारन सलभलतरे लनधाययण 

    गयेको भाऩदण्ड फभोशजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनदेिनभा प्रधानाध्माऩकरे 

गनेछ ।  

३७. सॊस्थागत विद्यारमरे ऩयीऺा िलु्क िाऩतको यकभ जम्भा गनुय ऩने: 

 (१) दपा ३६ को (४) फभोशजभको ऩयीऺा सॊचारनका रालग ऩयीऺा सलभलतरे तोके 
फभोशजभको िलु्क सम्फशन्धत सॊस्थागत विद्यारमरे नगय शिऺा विकास कोषभा जम्भा 
गनुय ऩनेछ । 

 (२) सॊस्थागत विद्यारमरे तोवकएको यशजिेिन, ऩयीऺा तथा प्रभाणऩत्र िाऩतको 
विद्याथीहरुफाट लरएको िलु्क ऩयीऺा सॊचारन गने लनकामको खाताभा जम्भा गयी 
त्मसको जानकायी ऩयीऺा सलभलतराई ददन ुऩनेछ। 

३८. िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण  सम्फन्धी व्मिस्था:  (१) नगयसबारे िावषयक रुऩभा शिऺाको 
गणुस्तय भाऩन गयी सधुायको रालग कामयऩालरकाराई लनदेिन ददनेछ।केन्र तथा प्रदेि 
शिऺा भॊत्रारमरे फनाएको गणुस्तयको खाका य ऩाठमक्रभ विकास केन्ररे फनाएको 
ऩाठमक्रभ प्रारुऩराई भूर आधाय भानु्न ऩनेछ। 

(२) नगयसबारे आपु भध्मेफाट एक जना सदस्मराई शिऺाको गणुस्तय भाऩन गयी सोको 
प्रलतिेदन सबा सभऺ ऩेि गनय तोक्न सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको सदस्मरे प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत य प्रभखु 
शिऺा अलधकृतसॉग सभन्िम गयी गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन तमाय गनेछ । 

(४) गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन तमायीको विलध य ढाॉचा उऩदपा २ फभोशजभ तोवकएको 
सदस्म आपैरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

(५) गणुस्तय भाऩन य प्रलतिेदन िैशऺक सत्र िरुु हनु ुबन्दा दईु भवहना अगाडी ऩेि बई 
सक्न ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ७ 

प्रायशम्बक फार शिऺा सम्फन्धी व्मिस्था 
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३९. प्रायशम्बक फार शिऺा सम्फशन्ध व्मिस्था  ्नेऩार सयकायरे फाहेक  कसैरे नगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्र प्रायशम्बक फार शिऺा विद्यारम सञ्चारन गनय चाहेभा तोवकएको विियण खरुा इ 
अनसूुची ९ को ढाॉचाभा नगयऩालरकाको कामायरमभा लनिेदन ददन ुऩनेछ । उक्त लनिेदन 
िैशऺक सत्र िरुु हनु ुबन्दा कशम्तभा ३ भवहना अगािै ददई सक्नऩुनेछ । 

४०  लनिेदनका साथ सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु  ्(१) विद्यारम खोल्न लनिेदकरे अनसूुची १० 
फभोशजभका कागजातहरु लनिेदनका साथ सॊरग्न गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩयेभा नगयऩालरकाको  प्रभखु शिऺा  अलध कृतरे 
स्थरगत लनयीऺण गयी गया इ अनसूुची  ११ का ऩूिायधायहरु  बए नबएको एवकन 
गयी प्रलतिेदन शिऺा िाखाभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रस्तावित विद्यारमको अनगुभन गयी अनसूुची १२  
अनसुायको प्राप्त प्रलतिेदन उऩमकु्त य भनालस फ देशखएभा अनभुलत ÷स्िीकृलतका रालग  
िाखा भापय त नगय शिऺा सलभलतभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्रलतिेदन  सवहत प्राप्त लनिेदन उऩय आिश्मक लनणयम गयी 
िैशऺक सत्र सरुु हनु ुबन्दा एक भवहना अगाडी अनसूुची  १३ फभोशजभको धयौटी 
तथा दताय िलु्क लरई अनसूुची  १४ फभोशजभको ढाॉचाभा विद्यारमको 
अनभुलत÷स्िीकृलत ददन ुऩनेछ । 

(५) अनभुती ददन ुबन्दा अगालड विद्यारमरे अनसूुची १५ फभोशजभको प्रलतफिता ऩत्र ऩेि 
गनुय ऩनेछ । 

४१. विद्यारमको नाभाकयण: ऩूियप्राथलभक विद्यारमको रुऩभा सञ्चारन हनुे सफै  प्रकायका शिि ु
स्माहाय केन्र , वकण्डय गाडेन , भण्टेश्वयी, फारविकास केन्रहरुको  नाभाकयण गदाय याविम 
भहत्िको, बौगोलरक, धालभयक िा ऐलतहालसक स्थर , याविम विबलूत, याविम िा अन्तयायविम  
व्मशक्तत्िको नाभ, शिऺा ऺेत्रभा भहत्िऩूणय मोगदान गयेका शिऺा प्रभेी, तथा सञ्चारक सॊस्था 
आददको नाभफाट सञ्चारन गने गयी  नाभाकयण गनुय ऩनेछ।दताय बईसकेको विद्यारमको 
नाभभा अको विद्यारम दताय  हनु सक्ने छैन । मसका रालग अनसूुची २६ को (२) 
आकवषयत हनुेछ । 

४२. ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यऩसु्तक य ऩाठ्य  साभग्री सम्फन्धी व्मिस्था: (१) ऩूिय प्राथलभक  कऺाका 
फारफालरकाभा अन्त नीवहत प्रलतबाको विकास गयी उनीहरुराई  आत्भविश्वासी, स्िालबभानी, 
सहमोगी, आपूराई सयुशऺत भहससु गने तथा स्िािरम्फी  फनाउन आिश्मक िाताियणको 
विकास गने वकलसभको नेऩार सयकाय ऩाठ्यक्रभ  विकास केन्रफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ 
तथा ऩाठ्यऩसु्तक हनु ुऩनेछ ।  

(२) विद्यारमरे प्रमोग गने थऩ ऩाठ्यसाभग्री , ऩाठ्यऩसु्तक तथा लसका इ विलध  शिऺा 
सलभलतरे स्िीकृत गयेको हनु ुऩनेछ । 
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(३) हयेक विद्यारमरे सफै वक्रमाकराऩहरु सभेटी िावषयक क्मारेण्डय ÷कामय मोजना  
अलनिामय रुऩभा लनभायण गयी िैशऺक सत्र िरुु बएको एक भवहना लबत्र सलभलतफाट  
स्िीकृत गयाइ कामायन्िमन गनुय ऩनेछ य सोको जानकायी शिऺा िाखाराई ददन ु
ऩनेछ । 

(४) साभान्मत् ऩूिय प्राथलभक तहका फारफालरकाराई प्रायशम्बक फारविकासका  
कऺाहरुभा िायीरयक , भानलसक, साभाशजक य सॊिेगात्भक विकासका वक्रमाकराऩहरु  
सञ्चारन गनुयऩनेछ।नेऩार सयकाय शिऺा भन्त्रारम तथा शिऺा विबागफाट जायी  
प्रायशम्बक फारविकास ददग्दियनभा आधारयत बई ऩाठ्यक्रभ प्रमोगभा ल्माउन ुऩनेछ 
।  

४३. विद्यारम सॊचारनको सभम: (१) िलनिाय य अन्म साियजलनक विदाको ददन फाहेक िषयभा 
फढीभा १५ ददन विद्यारम फन्द हनु सक्नेछ। १५ ददन भध्मे कशम्तभा ३ ददन प्रभखु 
व्मिस्थाऩक सहजकतायहरु य कभयचायीहरुराई तालरभ (ऩूनतायजगी िा विषमगत) उऩरब्ध 
गयाउने प्रफन्ध विद्यारमको तपय फाट नै गनुय ऩनेछ। 

(२) दैलनक विद्यारम साियजलनक विदाको ददन फाहेक साभान्मतमा ऩाॉच देशख छ घण्टा 
सॊचारन गनुय ऩनेछ । फारफालरकाको उभेय सभूह अनसुाय फारभैत्री लसकाइको 
वक्रमाकराऩ सॊचारन गनुय ऩनेछ।  

४४. फारभैत्री ऩूिायधायहरु: प्रस्तावित विद्यारमहरुरे अनसूुची  ११ भा उल्रेख बएफभोशजभका 
फारभैत्री ऩूिायधायहरु अलनिामय ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ ।  

४५.  विद्यारमको थऩ भाऩदण्डहरु : ऩूिय प्राथलभक विद्यारमसम्फन्धी अन्म थऩ भाऩदण्डहरु 
अनसूुची १6 भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ ।    

४६. दैलनक  रुऩभा गनुयऩने न्मूनतभ वक्रमाकराऩहरु्  विद्यारमरे प्रत्मेक ददन गनुयऩने 
वक्रमाकराऩहरु अनसुचुी १७ फभोशजभ हनुेछ । 

४७. जनिशक्त ऩदऩूलतय सम्फन्धी व्मिस्था: (१) विद्यारमरे साभान्मत् साियजलनक सूचना भापय त 
आिेदन भाग गयी प्रलतस्ऩधायत्भक विलधफाट मोग्म , अनबुिी य दऺ जनिशक्तको ऩदऩूलतय गनुय 
ऩनेछ । स्थानीम भवहरा तथा अऩाङ्गता बएकाहरुराई छनौटभा वििेष प्राथलभकता ददन ु
ऩनेछ । विद्यारमभा जनिशक्त लनमकु्त गदाय कशम्तभा १ िषयको काभ गने कफलुरमत गया इ 
लनमकु्त गनुय ऩनेछ ।  

(२) विद्यारमको प्रभखु सञ्चारक तथा व्मिस्थाऩक कशम्तभा १२ कऺा उत्तीणय िा  सो 
सयहको िैशऺक मोग्मता प्राप्त गयी कशम्तभा १६ ददन (प्रलत ददन ८ घण्टा)  को 
विद्यारम य विषमिस्त ुसम्फन्धी तालरभ प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ ।अन्म सहजकतायहरु 
कशम्तभा कऺा १०  (SLC/SEE) उत्तीणय गयी कशम्तभा ५ ददनको  (प्रलत ददन ८ 
घण्टा) विषमगत तालरभ प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ । 
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(३) सञ्चारक तथा व्मिस्थाऩक , सहजकताय य अन्म सहमोगीहरुभा प्रत्मेक  
फारफालरकाराई सभान रुऩरे भामा य याम्रो व्मिहाय गने , आिश्मक्ता अनसुाय  
सहमोग गने , रुशच बएका  फारफालरकाहरुको स्िास्थ्म अिस्था , भनोविऻान, रुशच य 
आिश्मक्ता फझु्न सक्ने सीऩभूरक , कथा, गीत, कविता बन्न तथा नतृ्म गनय जाने्न , 

नेऩारी सॊस्काय , सॉस्कृलत, जात्राऩिं, चाडिाड फझेुको , फारफालरकाहरुको िायीरयक , 

भानलसक, सॊिेगात्भक विकासराई सहमोगी फन्न सक्ने ऺभता बएको भदृबुाषी , 

ऩेिाप्रलत आस्थािान , अनिुालसत, सदाचायी, सच्चरयत्र जस्ता फान्छनीम मोग्मता 
हनुऩुनेछ । 

(४) काभकाजभा रगाइएका जनिशक्तहरुराई लनमशुक्त ऩत्र य न्मूनतभ तरफ,  बत्ता, सवुिधा 
विद्यारमको कामयविलध÷विलनमभािरीभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुऩुनेछ ।  

४८. ऩूिय प्राथलभक विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत सम्फन्धी व्मिस्था  ्(१) ऩूिय प्राथलभक विद्यारम 
सञ्चारन÷व्मिस्थाऩन गनय लनम्न फभोशजभको (७ सदस्मीम) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत 
गठन गनुय ऩनेछ । 

 

क) सॊस्थाऩक िा रगानीकतायहरु  भध्मेफाट विद्यारमको लसपारयस  
य नगय प्रभखुको सहभलत भा प्रभखु शिऺा अलधकृतरे भनोनीत 
गयेको व्मशक्त   

-अध्मऺ 

ख) अलबबािकहरु भध्मेफाट कशम्तभा १ जना भवहरा अलनिा मय 
ऩने गयी विद्यारम  व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोनीत गयेका २ 
जना 

-सदस्म 

ग) सम्फशन्धत िडाको लनिायशचत भवहरा सदस्म -सदस्म 

घ) शिऺा प्रभेी तथा सभाजसेिीहरु  भध्मेफाट सम्फशन्धत िडा 
अध्मऺरे भनोनीत गयेको व्मशक्त       

-सदस्म 

ङ) शिऺक÷सहजकताय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्म 

च) प्रभखु व्मिस्थाऩक  -सदस्म सशचि 

(२) वि.व्म.स. को काभ, कतयव्म य अलधकाय: विद्यारम सञ्चारन सम्फन्धभा नीलतगत लनणयम 
गने, अनभुलत अनसुाय विद्यारम सञ्चारन गने सम्ऩूणय शजम्भेिायी  विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलतको हनुेछ ।सलभलतरे मो कामयविलध तथा सभम  सभमभा उऩ रब्ध गयाइने 
लनदेिन विऩरयत नहनुे गयी आफ्नो कामयविलध आपैफना इ विद्यारम सञ्चारन गनुय 
ऩनेछ । मो कामयविलध तथा सभम सभमभा हनुे लनदेिनको ऩारना गनुय विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतको भखु्म कतयव्म हनुेछ ।   
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४९. फारक्रफहरु गठन गने: विद्यारमहरुरे फारफालरकाको सिायङ्गीण वहत तथा विकास गनय य 
साभाशजक उत्तयदावमत्ि भहसु स गयाउन िा ताियण सॊयऺण ,  सयसपाइ तथा सहमोगी 
बािना जागतृ गयाउन फारक्र फहरु गठन गयी फार फालरकाको अलतरयक्त विकास 
गनय÷गयाउन सवकनेछ । 

५०. नगयऩालरकारे सहमोग , सम्भान िा ऩयुस्कृत गनय सक्ने : (१) मस कामयविलधको ऩूणय 
ऩरयऩारना गयी न्मून िलु्कभा गणुस्तयीम लसका इ कामयक्रभ सञ्चारन गने उत्कृि ऩूिय 
प्राथलभक विद्यारमराई नगयऩालरका  ददिस िा कुनै सन्दबय ऩायेय सम्भान गनय ,  ऩयुस्कृत 
गनय िा जनुसकैु वकलसभको आलथयक तथा प्राविलधक सहमोग गनय सक्नेछ ।  

(२) नगयऩालरकाऺेत्र लबत्र सञ्चारन हनुे ऩूिय प्राथलभक विद्यारमरे छात्रिलृत सलभलतको 
लसपारयस अनरुुऩ अलत विऩन्न , वऩछलडएका, अऩाङ्ग िा टुहयुा फार फालरकाराई 
लसपारयि अनसुायका सहमोग अलनिामय उऩरब्ध गयाइ आफ्नो िैशऺक कामयक्रभभा 
सहबागी गयाउन ुऩनेछ| 

(३) कुर फार फालरकाको कशम्तभा ५ प्रलतित फार फालरकाराई मस प्रकृलतको सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५१. खाता सञ्चारन: विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म सशचिको 
सॊमकु्त नाभभा खाता सॊचारन गनुयऩनेछ । विद्यारमरे आम -व्मम य भौज्दात यकभको 
अद्यािलधक अलबरेख याखी ऩायदशियता कामभ गनुयऩनेछ ।  

५२. रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने : प्रत्मेक आलथयक िषय सवकएको ऩौष भसान्तलबत्र नगयऩालरकारे 
खटाएको अलधकाय प्राप्त रेखाऩयीऺकफाट विद्यारमको आलथयक कायोिायको रेखाऩयीऺण 
गयाइ नगयऩालरकाभा प्रलतिेदन ऩेि गनुयऩनेछ । 

५३. विद्यारमको स्थान तथा बिन स्थानान्तयण गनुय ऩने बएभा स्िीकृलत लरनऩुने्  विद्यारमको 
स्थान सानुय ऩने बएभा सानुय ऩने कायण , सने बिनभा हार विद्यारमभा यहेका 
फारफालरकाराई प्रलतकुर असय नऩने व्महोया सभेतको कशम्तभा २ भवहना अगािै 
नगयऩालरकाको सम्फशन्धत िडा कामायरमभा लनिेदन ददई िडा कामायरमफाट सफै भाऩदण्ड 
य बौलतक ऩूिायधाय जाॉच गयी  मस कामायविलध फभोशजभ हनुे बएभा भात्र विबागरे विद्यारम 
सानय िा थऩ बिनउऩमोग गनय स्िीकृत ददनेछ । 

५४. लनमलभत फैठक् ऩूिय प्राथलभक विद्यारमभा सहजकतायहरु , कभयचायीहरु, विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलत य अलबबािकहरुफीच लनमलभत रुऩभा य कशम्तभा तै्रभालसक रुऩभा फैठक अलनिामय 
गनुय ऩनेछ । मस वकलसभको फैठकको विियण प्रगलत प्रलतिेदनभा खरुाउन ुऩनेछ । 

५५. विलनमभािरी जायी गनुयऩने: हयेक विद्यारमरे सॊस्थाभा कामय गने सफै जनिशक्तहरुको ऩद, 
मोग्मता, सेिा, सवुिधा, फढुिा, आचयण, तालरभ, कामायिलध, िावषयक तथा भालसक विदा, 
स्िास्थ्म सवुिधा, विभा सवुिधा, कामय विियण, सेिाको सयुऺा, अिकास कोष तथा अन्म 
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सवुिधा, विद्यारम सॊचारन य अन्म प्रफन्धहरु सभेत उल्रेख गयी मो कामयविलधको प्रलतकूर 
नहनुे गयी विद्यारमको विलनमभािरी तमाय गयी अलनिामय रागू गनुय ऩनेछ य रागू तथा 
ऩरयभाजयन बएको एक भवहना लबत्र शिऺा िाखाभा ऩेि गनुयऩनेछ। 

५६. िलु्क लरन ऩाउने: विद्यारमहरुरे नगयऩालरकाफाट स्िीकृत बए अनसुाय भात्र िलु्क लरन 
ऩाउनेछन ्। िलु्क प्रस्ताि शिऺा िाखाको प्रलतलनलधको उऩशस्थलतभा फसेको विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकरे लनणयम गयी िैशऺक सत्र िरुु हनुबुन्दा २ भवहना ऩूिय 
नगयऩालरकाभा ऩेि गनुयऩनेछ । 

५७. दण्ड सजाम: सलभलतरे ददएको प्रलतिेदन अनसुाय छानविन गदाय अनभुलत नलरई िा अनभुलत 
लरएय ऩलन राऩयफाही गयेको , फदलनमत गयेको िा फारभैत्री ऩूिायधाय ऩूया नबएको , न्मूनतभ 
भाऩदण्ड ऩूया नबएको तथा प्रलतफिता ऩूया नगयेको देशखएभा लनशित सभम तोकी शिऺा 
िाखारे कामयविलध ऩारना गनय लनदेिन ददन सवकने छ । मसयी लनदेिन ददई उऩरव्ध 
गयाएको सभमसीभा लबत्र ऩलन सधुाय नगयेभा कसयुको भात्रा हेयी रु.१,००० देशख 
२,५०० रुऩैमाॉ सम्भको जरयफाना िा दताय खायेज गने सम्भको कायफाही हनुेछ । 

५८. मस कामयविलध फभोशजभ गनुय ऩने: (१) मो कामयविलध जायी बई रागू हनु ुऩूिय नगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्रको ठेगाना याखी कानून फभोशजभ अनभुलत प्राप्त गयी सञ्चालरत सफै ऩूिय प्राथलभक 
विद्यारमहरु मसै कामयविलधरे तोके  फभोशजभ सञ्चालरत हनु तीन भवहनाको सभम ददइनेछ 
। सो सभमलबत्र कामयविलध फभोशजभ नबए मस ऩूिय प्राप्त अनभुलत अको िैशऺक सत्रफाट 
निीकयण गरयने छैन । मस कामयविलध  फभोशजभ सञ्चारन गनय गयाउन सफै ऩूिय प्राथलभक 
विद्यारमहरुराई िाखाफाट ऩत्राचाय गनुय ऩनेछ ।  

(२) मस कामयविलधराई आधाय भानी विषमगत सलभलतरे आिश्मकताको आधायभा अन्म 
कामयविलधहरु फनाइ कामायन्िमन गनय सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद ८ 

विद्याथी सॊख्मा, बनाय य कऺा चढाउने व्मिस्था 

५९. विद्याथी सॊख्मा् (१) साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा अनसूुची  १८ 
फभोशजभ विद्याथी सॊख्मा हनु ुऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन वििेष आिश्मकता शिऺा ददने 
विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा यहने विद्याथी सॊख्मा शिऺा सलभलत रे तोके  फभोशजभ 
हनुेछ । 

(३) कुनै कऺाभा अनसूुची  १८ फभोशजभ बन्दा फढी विद्याथी बएभा विद्यारमरे व्मिस्थाऩन 
सलभलतको लनणयम गयी त्मस्तो कऺाको अको िगय (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ । 
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(४) उऩदपा (३) फभोशजभ कऺाभा िगय खोल्न आिश्मक ऩूिायधायको व्मिस्था व्मिस्थाऩन 
सलभलत य विद्यारमरे लभराउन ुऩनेछ ।  

६० बनाय सम्फन्धी व्मिस्था् (१) विद्याथीरे विद्यारमभा बनाय हनुको रालग देहाम  फभोशजभको 
सक्कर प्रभाणऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ :- 

(क) कऺा नौ भा बनाय हनुको रालग आधायबतू तहको अशन्तभ ऩयीऺाभा उत्तीणय 
   गयेको प्रभाणऩत्र,  

(ख) कऺा एघायभा बनाय हनुको रालग कऺा दिको ऩयीऺाभा उत्तीणय गयेको 
   प्रभाणऩत्र, 

(ग) कऺा एकभा फाहेक अन्म कऺाभा बनाय हनुको रालग विद्यारमरे लरने 
  िावषयक ऩयीऺाको रब्धाङ्क य स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ।  

(२) विद्यारमरे िैशऺक सत्रको फीचभा िा िावषयक ऩयीऺा उत्तीणय नबएका विद्याथीराई 
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र लरई आए ऩलन अध्ममनयत कऺाबन्दा भालथल्रो कऺाभा बनाय 
गनुय हुॉदैन । 

(३) विद्यारमको एक तहभा बनाय बएको विद्याथीरे सोही विद्यारमको भालथल्रो कऺाभा 
ऩनु् बनाय गनुय ऩने छैन । 

(४) विद्याथीरे ऩवहरो ऩटक विद्यारमभा बनाय हनु आउॉदा साधायणतमा आफ्नो 
अलबबािकराई साथभा लरई आउन ुऩनेछ । 

(५) विद्यारमरे विद्याथी बनाय गदाय  लनधायरयत बनाय पायभभा आिश्मक विियण बयी 
अलबबािकको हस्ताऺय सवहत लरन ुऩनेछ । 

(६) ऩाॉच िषय उभेय ऩूया नबएकाराई एक कऺाभा बनाय य सोह्र िषय उभेय ऩूया 
नबएकाराई भाध्मलभक तह उत्तीणय ऩयीऺाभा सभािेि गरयने छैन । 

६१. विद्यारमभा बनाय नबई अध्ममन गने व्मशक्तको ऩयीऺा  सम्फन्धी व्मिस्था : (१) शिऺा 
िाखारे विद्यारमभा बनाय नबई लनजी रूऩभा अध्ममन गयेको व्मशक्तराई विद्यारम को 
सम्फशन्धत कऺाभा शिऺण गने स्थामी शिऺकरे  लसपारय ि गयेको लनजको ऺभता य 
स्तयको आधायभा  नगयऩालरकाफाट  लरइने कऺा आठको िावषयक ऩयीऺाभा साभेर  हनु 
व्मिस्था गनय सक्नेछ।तय उक्त विद्याथीरे कशम्तभा तीन िषय अगािै कऺा ऩाॉच उत्तीणय 
गयेको प्रभाणऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशक्तरे शिऺा िाखारे तोकेको विद्यारम 
य सभमभा सो कामायरमरे तोकेको िलु्क फझुाइ ऩयीऺा पायाभ बनुय ऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभ कऺा ८ फाहेक अन्म कऺाको ऩयीऺा ददन चाहने व्मशक्तरे 
जनु कऺाको िावषयक ऩयीऺा ददन चाहेको हो सोबन्दा दईु कऺा तरसम्भको 
विद्यारमफाट लरइएको िावषयक ऩयीऺा उत्तीणय गयेको प्रभाणऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(४) भालथ जेसकैु रेशखएता ऩलन खरुा िा फैकशल्ऩक विद्यारमभा ऩढेका विद्याथीको ऩयीऺा 
सम्फन्धी व्मिस्था भन्त्रारमरे तोके फभोशजभ हनुेछ। 

६२. स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कुनै विद्याथीरे स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र लरन ु
ऩयेभा अलबबािकको लसपारयस सवहत विद्यारम छाड्न ुऩयेको मथाथय विियण खरुा इ 
प्रधानाध्माऩक सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कऺा दि य फाह्रभा 
अध्ममनयत विद्याथीराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददइने छैन ।  

तय देहामका अिस्थाभा िैशऺक सत्र सरुु बएको दईु भवहनालबत्र स्थानान्तयण 
बई आउने विद्यारमको लसपारय िभा शिऺा िाखाको सहभलत लरई  विद्याथीराई  
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन सवकनेछ :- 

(क)  स्थानान्तयण हनुे विद्याथीको अलबबािक कभयचायी यहेछ य लनजको अन्मत्र 
   सरुिा बएभा,  

(ख)  अलबबािकरे फसा इ सयाइ गयेको लसपारयस प्राप्त बएभा िा छात्रा विद्याथी 
   वििाह बई अन्मत्र स्थानान्तयण हनु ुऩयेभा। 

(ग)  विद्याथी वियाभी बएको कायणरे सोही स्थानभा याख्न नहनुे बनी प्रचलरत 
   कानून फभोशजभ स्िीकृत शचवकत्सकरे लसपारयस गयेभा, िा 

(घ)  अन्म कुनै भनालसि कायणरे विद्याथी अन्मत्र स्थानान्तयण हनु ुऩयेभा। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ लनिेदन ऩनय आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबतू तहको 
विद्याथीको हकभा लन्िलु्क य भाध्मलभक तहको विद्याथीको हकभा शिऺा सलभलतरे 
तोके फभोशजभको  िलु्क लरई सात ददन लबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन ुऩनेछ ।   

(४) प्रधानाध्माऩकरे उऩदपा (३) फभोशजभको अिलधलबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र नददएभा 
सम्फशन्धत विद्याथीरे प्रभखु शिऺा अलध कृतसभऺ उजूयी ददन सक्नेछ य त्मसयी 
उजूयी ऩनय आएभा प्रभखु शिऺा अलधकृतरे जाॉचफझु गयी स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन 
उऩमकु्त देखेभा  प्रधानाध्माऩकराई मथािीघ्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन आदेि 
ददनेछ । 

(५) सक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हयाएभा िा नि बएभा सम्फशन्धत विद्याथी िा लनजको 
अलबबािकरे प्रलतलरवऩको रालग त्मसको व्महोया खरुा इ सम्फशन्धत विद्यारमभा 
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लनिेदन ददन सक्नेछ य त्मसयी ऩनय आएको लनिेदन भनालस फ देशखएभा 
प्रधानाध्माऩकरे लनिेदकराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ ददनेछ । 

(६) विद्यारमरे कुनै विद्याथीराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कऺाको स्थानान्तयण 
प्रभाणऩत्र ददएभा त्मस्तो प्रभाणऩत्र ददने प्रधानाध्माऩकराई कानून फभोशजभ कायफाही 
गरयनेछ य त्मसयी ददएको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द हनुेछ । 

(७) सॊस्थागत विद्यारमको हकभा विद्याथीरे जनु भवहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भागेको 
छ सो भवहनासम्भको भालसक ऩढाइ िलु्क य अन्म दस्तयु सोही विद्यारमभा फझुाउन ु
ऩनेछ । विद्याथीरे राभो विदा (िावषयक जाडो िा गभीको विदा) को अशघल्रो 
भवहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भाग्न आएभा सो विदाको िलु्क य अरु दस्तयु 
सोही विद्यारमभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(८) विद्यारमरे विद्याथीराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददॉदा सो प्रभाणऩत्र ऩाउने विद्याथी िा 
लनजको अलबबािकको यीतऩूियक बयऩाइ गयाउन ुऩनेछ ।  

६३. स्तय िवृिको रालग बनाय हनु चाहने विद्याथीराई बनाय गनुय ऩने : कऺा दि य कऺा फाह्रभा 
स्तय िवृि गने उदे्दश्मरे विद्याथी ऩनु् सोही विद्यारम य कऺाभा अध्ममन गनय आएभा 
विद्यारमरे त्मस्तो विद्याथीराई अध्ममनको व्मिस्था लभराउन ुऩनेछ ।  

६४. िावषयक ऩयीऺा नददने विद्याथीराई कऺा चढाउनेसम्फन्धी व्मिस्था : कुनै विद्याथी वियाभी 
ऩयी िा लनजको काफूफावहयको ऩरयशस्थलतको कायण लनजरे िावषयक ऩयीऺा ददन नसकेको 
बनी लनजको अलबबािकरे त्मसको प्रभाणसवहत लनिेदन ददएभा प्रधानाध्माऩकरे सो 
सम्फन्धभा जाॉचफझु गदाय लनिेदनको व्महोया भनालसि देशखएभा विद्यारमभा बएको 
अलबरेखफाट त्मस्तो विद्याथीरे अन्म ऩयीऺाभा याम्रो गयेको देखेभा  िैकशल्ऩक ऩयीऺाको 
व्मिस्था गयी उक्त ऩयीऺाको नलतजाको आधायभा सो विद्याथीराई कऺा चढाउन सक्नेछ। 

तय,   

(१)  िैशऺकसत्र सरुु बएको एक भवहनाऩलछ कुनै विद्याथीराई कऺा चढाइने छैन 

(२)  कऺा आठ य दिको िैकशल्ऩक ऩयीऺाको व्मिस्था हनुे छैन।  

६५. कऺा चढाउनेसम्फन्धी अन्म व्मिस्था्  असाधायण प्रलतबा बएका विद्याथीराई 
प्रधानाध्माऩकरे सो कऺाभा अध्माऩन गने शिऺकहरूको लसपारयसभा फढीभा एक कऺा 
चढाउन सक्नेछ ।तय कऺा नौ य एघायभा कऺा चढाउन सवकने छैन ।  

६६. िैशऺकसत्र , बनाय गने सभम य काभ गने ददन : (१) विद्यारमको िैशऺक सत्र प्रत्मेक िषयको 
िैिाख एक गतेदेशख प्रायम्ब बई चैत्र भसान्तसम्भ कामभ यहनेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन कऺा एघाय य फाह्रको हकभा 
िैशऺक सत्र श्रािण भवहनाफाट सरुु हनुेछ। 
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(३) विद्यारमरे िैशऺकसत्र सरुु बएको लभलतरे साभान्मतमा एक भवहनालबत्र नमाॉ विद्याथी 
बनाय लरई सक्न ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा ( ३) फभोशजभको अिलध नघा इ कुनै विद्याथी बनाय हनु आएभा विद्यारमरे 
त्मस्तो विद्याथीको अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदाय लनजरे सो कऺाभा बनाय बई 
िावषयक ऩयीऺा उत्तीणय गनय सक्ने देशखएभा त्मस्तो विद्याथीराई अको एक 
भवहनासम्भ बनाय गनय सवकनेछ । 

(५) कसैरे ऩलन िैशऺकसत्र सरुु नबई विद्याथी बनाय गनुय गयाउन ुहदैुन ।  

तय कऺा एकको उभेय सभूह बन्दा कभ उभेय बएका फारफालरकाको 
हकभा िैशऺक सत्र प्रायम्ब हनुबुन्दा  ३० ददन  अगािै प्रायशम्बक फार शिऺाभा 
बनायको कामय गनय फाधा ऩने छैन । 

(६) विद्यारमको एक िैशऺकसत्रभा काभ गने ददन कम्तीभा दईुसम फीस ददन हनुेछ । 

(७) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कम्तीभा सोह्र य अन्म  शिऺकहरुरे 
हप्ताभा कम्तीभा छब्फीस वऩरयमडको कऺा लरन ुऩनेछ । 

(८) बौलतक ऩूिायधाय ऩूया गनय नसकेका विद्यारमरे तोवकएको ऩाठ्यबायभा नघट्ने गयी 
विद्याथी सॊख्माको आधायभा एकै ददनभा एकबन्दा फढी सभम (लसफ्ट) भा  शिऺा 
िाखाको अनभुलतभा भात्र कऺा सञ्चारन गनय सक्नेछ | 

तय कऺा सञ्चारन गदाय आधायबतू तह िा भाध्मलभक तहका कऺाहरु एकै सभम (लसफ्ट) 
भा सञ्चारन गनुय ऩनेछ । 

६७. विद्यारम लफदा सम्फन्धभा (१) नेऩार सयकायरे तोकेको साियजलनक लफदासॉग तादात्म्मता 
कामभ हनुे गयी प्रभखु शिऺा अलधकृतरे विद्यारमभा साियजलनक लफदा लनधाययण गनय सक्नेछ 
। 

(२) शिऺा िाखाको लनदेिनभा एक िैशऺक  सत्रभा वहउॉदे लफदािा िषे लफदा िा दुफै गयी 
फढीभा ऩैंतारीस ददन विद्यारम लफदा ददन सक्नेछ । 

(३) व्मिस्थाऩन सलभलतरे एक िैशऺक  सत्रभा थऩ ऩाॉच ददनसम्भ स्थानीम लफदा ददई 
विद्यारम लफदा गनय सक्नेछ । 

(४) मस दपाभा रेशखए  देशख फाहेक अन्म ददन विद्यारम फन्द गयेभा प्रधानाध्माऩकराई 
विबागीम कायफाही गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद ९ 

प्रधानाध्माऩक य शिऺकको लनमशुक्त तथा सरुिा 
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६८. प्रधानाध्माऩकसम्फन्धी व्मिस्था्  

(१) विद्यारमको प्राशऻक तथा प्रिासकीम प्रभखुको रुऩभा काभ गनय प्रत्मेक विद्यारमभा 
एक जना प्रधानाध्माऩक यहनेछ। 

(२) (क) नगयकामयऩालरकारे साभदुावमक विद्यारम भा रयक्त  प्रधानाध्माऩकको ऩदभा 
लनमशुक्तका रालग आधायबतू तहको कऺा ऩाॉचसम्भको विद्यारम बए शिऺा िास्त्र 
विषमभा कम्तीभा प्रविणता प्रभाणऩत्र  तह  िा सो सयह , आधायबतू तहको अन्म 
विद्यारम बए शिऺा िास्त्र विषमभा कम्तीभा स्नातक तह िा सो सयह य भाध्मलभक 
तहको विद्यारम बए शिऺा िास्त्र लफषमभा कम्तीभा स्नातकोत्तय तह िा सो सयह 
उत्तीणय गयी  सम्फशन्धत तहभा कामययत  स्थामी शिऺकहरुभध्मेफाट दयखास्त आह्वान 
गनेछ।तय शिऺािास्त्र विषमभा स्नातक तह िा सो सयह ऩयीऺा  उत्तीणय गयी 
भाध्मालभक तहभा १० िषय स्थामी सेिा गयेको शिऺक भाध्मलभक तहको 
प्रधानाध्माऩकको ऩदभा उम्भेदिाय हनु ऩाउनेछ। 

(ख) प्रधानाध्माऩक छनौट लसपारयस सलभलत देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

अ) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत    -अध्मऺ 

आ) प्रभखु शिऺा अलधकृत  -सदस्म 

इ) शिऺािास्त्र विषमभा कशम्तभा स्नातकोत्तय तह उत्तीणय गयेका 
व्मशक्तहरुभध्मेफाट एकजना भवहरा सभेतको प्रलतलनलधत्ि हनुे 
गयी नगयशिऺा सलभलतरे तोकेको विऻ दईुजना   

 

      -सदस्म 

ई) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे तोकेको अलधकृत एकजना -सदस्म-सशचि 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्त हनुऩूुिय लनजरे अनसूुची  १९ 
को ५ फभोशजभको ढाॉचाभा विद्यारम विकासको प्रस्ताि नगयऩालरकाको शिऺा िाखा 
सभऺ ऩेि गनेछ। उक्त विद्यारम विकास प्रस्ताि सवहतको दयखास्त शिऺा िाखा 
प्रधानाध्मऩक छनौट लसपारयस सलभलत सभऺ ऩठाउनेछ। 

(४) उऩदपा ३ फभोशजभ विद्यारम विकास प्रस्ताि सवहतको दयखास्त प्राप्त बएऩलछ 
प्रधानाध्माऩक छनौट सलभलतरे अनसूुची १९ भा उल्रेशखत आधायभा भूल्माॊकन गयी 
सफैबन्दा फवढ अॊक प्राप्त गने उम्भेदिायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्त गनय 
शिऺा िाखा सभऺ लसपारयस गनुयऩनेछ।तय कम्तीभा साठी अॊक प्राप्त नगने 
उम्भेदिायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्तको रालग लसपारयस गरयने छैन। 

(५) उऩदपा ४ फभोशजभ लसपारयसप्राप्त बएभा लनजरे ऩेि गयेको विद्यारम विकास 
प्रस्तािभा रेशखएका सूचकहरु सभमफि रुऩभा ऩूया गने कामयदऺता कयाय गयी 
त्मस्तो उम्भेदिायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्तको रालग आिश्मक कागजात 
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सवहत नगयकामयऩालरका सभऺ ऩञ्चिषीम कामय सम्ऩादन कयाय सम्झौताका रालग 
ऩठाउन ुऩनेछ।मसयी प्राप्त बएको कागजातहरु उऩमकु्त देशखएभा नगयकामयऩालरकारे 
लनणयम गयेको एक भवहना लबत्र सम्फशन्धत उम्भेदिायराई प्रभखु शिऺा अलधकृतरे 
उल्रेशखत कामयसम्ऩादन कयाय सम्झौता गयी प्रधानाध्माऩक ऩदभा लनमकु्त गनेछ।  

(६) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहामको अिस्थाभा साभदुावमक 
विद्यारमको प्रधानाध्माऩकराई नगय शिऺा सलभलतको लसपारयसभा नगयकामयऩालरकारे 
जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ् 

(क) लनजको आचयण खयाफ यहेभा , 

(ख) ऐन तथा मस कामयविलध विऩयीतको कुनै काभ गयेभा , 

(ग) लनजरे कामयसम्ऩादन सम्झौता फभोशजभ काभ गनय नसकेभा िा लनजको 
   काभ सन्तोषजनक नबएभा । 

(७) साभदुावमक विद्यारमको कुनै प्रधानाध्माऩकराई उऩदपा (५) फभोशजभको आधायभा 
ऩदफाट हटाउन ुऩने प्रभखु शिऺा अलधकृत रे त्मस्तो आधाय विद्यभान बए नबएको 
सम्फन्धभा जाॉचफझु गयी, गयाई प्रलतिेदन लरनेछ य त्मस्तो प्रलतिेदनफाट 
प्रधानाध्माऩकराई हटाउन ुऩने देशखएभा  प्रभखु शिऺा अलधकृतरे  ऩदफाट हटाउन  
नगयकामयऩालरका सभऺ याम सवहत ऩेि गनुय ऩनेछ ।   

(८) उऩदपा ( ६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सो उऩदपा  फभोशजभ 
प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट हटाउन ुअशघ लनजराई सपा इ ऩेि गने भौकाफाट फशञ्चत 
गरयने छैन ।  

(९) फहारफारा शिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩदपा (५) को खण्ड 
(क) िा (ख) फभोशजभको आधायभा हटाएको अिस्थाभा लनजराई ऐन तथा मस 
कामयविलध फभोशजभ विबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ । 

(१०) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩक लफदाभा फसेभा िा कुनै कायणरे 
प्रधानाध्माऩकको ऩद रयक्त बएभा प्रधानाध्माऩक उऩशस्थत नबएसम्भ िा 
प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूलतय नबएसम्भका रालग सो विद्यारमभा कामययत शिऺकहरुभध्मे 
भालथल्रो शे्रणीका िरयष्ठ स्थामी शिऺकरे लनलभत्त प्रधानाध्माऩक बई काभ गनेछ । 
शिऺकको िरयष्ठता लनधाययण गदाय देहामका आधायभा गरयनेछ :- 

(क)  सम्फशन्धत तह य शे्रणीको स्थामी लनमशुक्त लभलतको आधायभा , 

(ख)  खण्ड (क) को आधायभा िरयष्ठता नछुवट्टएभा सोबन्दा तल्रो तह िा  
   शे्रणीको स्थामी लनमशुक्त लभलतको आधायभा, 
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(ग)  खण्ड (क) य (ख) को आधायभा िरयष्ठता नछुवट्टएभा सम्फशन्धत तह य 
   शे्रणीको अस्थामी लनमशुक्त लभलतको आधायभा, 

(घ)  खण्ड (क) , (ख) य (ग) को आधायभा ऩलन िरयष्ठता नछुवट्टएभा खण्ड  
             (क) को लसपारयसको मोग्मताक्रभको आधायभा,  

 तय खरुा , कामयऺ भता भूल्माॉकन , आन्तरयक फढुिा एउटै लभलतभा बए 
क्रभि् कामयऺ भता, आन्तरयक प्रलतमोलगता य खरुाको क्रभराई भान्मता ददइनेछ । 

(११) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत विद्यारमको 
व्मिस्थाऩन सलभलतरे मस कामयविलध  फभोशजभ मोग्मता ऩगेुको व्मशक्तराई 
प्रधानाध्माऩकको लनमशुक्त गदाय छुटै्ट प्रवक्रमा लनधाययण गयी लनमशुक्त गनय सक्नेछ ।  

(१२) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन मो दपा प्रायम्ब हुॉदाको 
फखत कामययत प्रधानाध्माऩक उऩदपा ( १) फभोशजभ अको प्रधानाध्माऩक लनमशुक्त 
नबएसम्भ त्मस्तो ऩदभा कामभै यहन सक्नेछ । नमाॉ लनमशुक्तको हकभा भालथको 
भाऩदण्ड फभोशजभ हनुेछ। 

(१३) प्रधानाध्माऩकको ऩदािलध ऩाॉच  िषयको हनुेछ  य लनज ऩनु: सो ऩदभा लनमकु्त हनु 
सक्नेछ | 

(१४) साभदुावमक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे देहाम फभोशजभ भालसक बत्ता ऩाउनेछ- 

(क) भाध्मालभक विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे                   -ऩाॉच सम रूऩैमा 

(ख) आधायबतू (६-८) विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे              -तीन सम रूऩैमा 

(ग) आधायबतू (०-५) विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे          -दईु सम रूऩैमा 

भालथ उल्रेशखत बत्ता दयभा सॊघ, प्रदेि य स्थानीम ऐन दपाफाट ऩरयितयन 
बएभा सोही अनसुाय हनुेछ। 

६९. प्रधानाध्माऩकको काभ , कतयव्म य अलधकाय :- प्रधानाध्माऩकको काभ , कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) विद्यारमभा िैशऺक िाताियण , गणुस्तय य अनिुासन कामभ याख्न,े 

(ख)  विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीहरूसॉग सभन्िम गयी शिऺक , कभयचायी, विद्याथी 
य अलबबािकहरूफीच ऩायस्ऩरयक सहमोगको िाताियण लसजयना गने, 

(ग) विद्यारमभा सच्चरयत्रता , शििता कामभ गनय आिश्मक काभ गने, 

(घ)  शिऺकहरूसॉग ऩयाभिय गयी विद्यारमभा कऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामयक्रभ तमाय 
गने तथा त्मस्तो कामयक्रभ फभोशजभ कऺा सञ्चारन बए नबएको लनयीऺण गने, 
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(ङ)  विद्यारमभा सयसपाई , सह तथा अलतरयक्त वक्रमाकराऩ आददको प्रफन्ध गने , 

गयाउने, 

(च) विद्यारमको प्रिासलनक कामयको सञ्चारन तथा लनमन्त्रण गने , 

(छ)  विद्यारमभा विद्याथी बनाय गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन  गने, गयाउने, 

(ज)  विद्याथीराई स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र ददने , 

(झ) विद्यारमभा बए गयेका भहत्िऩूणय काभ कायफाहीको अलबरेख याख्ने , 

(ञ)  कुनै शिऺक िा कभयचायीरे जानी जानी िा राऩय फाही सा थै कुनै काभ गनायरे 
विद्यारमराई हानी नोक्सानी ऩनय गएभा त्मस्तो हानी नोक्सानीको यकभ तरफफाट 
कट्टा गयी असरु गने, 

(ट)  विद्यारमरे आफ्नै स्रोतभा लनमकु्त गयेका शिऺक िा कभयचायीरे ऩदीम शजम्भेिायी 
ऩूया नगयेभा व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयस फभोशजभ अिकाि रगामतका अन्म 
विबागीम कायफाही गने,  

(ठ) शिऺक य कभयचायीराई ददइएको सजामको अलबरेख याख्न ेतथा त्मस्तो  अलबरेख 
शिऺा अलधकायी तथा लनयीऺकरे हेनय चाहेभा देखाउने, 

(ड)  शिऺक तथा कभयचायीहरूको आचयण य कामय सम्ऩादन  सम्फन्धी प्रलतिेदन शिऺा 
िाखा तथा व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने, 

(ढ)  शिऺक िा कभयचायीराई सजाम िा ऩयुस्काय ददने सम्फन्धभा व्मिस्थाऩन सलभलत 
तथा  शिऺा िाखाभा लसपारयस गने, 

(ण) शिऺा िाखा िा सम्फशन्धत लनकामफाट स्थामी लनमशुक्त एिॊ ऩदस्थाऩन बई आएका 
शिऺकराई हाशजय गयाइ विषम य तह अनसुायको अध्माऩन कामयभा खटाउने, 

(त) भवहनाभा कम्तीभा एक ऩटक शिऺक तथा कभयचायीहरूको फैठक फोरा इ 
विद्यारमको प्राशऻक , बौलतक य िैशऺक प्रिासन  सम्फन्धी विषमभा छरपर गयी  
त्मसको अलबरेख याख्न,े 

(थ) नगयऩालरकाफाट ऩूिय स्िीकृलत लरई अलत आिश्मक बएका विषमभा विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम गया इ विद्यारमको स्रोतफाट तरफ बत्ता खाने गयी 
शिऺकको ऩद कामभ गयी सो  अनसुाय ऩद स्िीकृलत बएका विषमका शिऺकको 
मस कामयविलधभा व्मिस्था बए  फभोशजभको प्रवक्रमा अऩना इ ऩदऩूती गयी कयायभा 
लनमकु्त गने य मसयी लनमशुक्त बएका शिऺक तथा कभयचायीहरूको तरफ  सम्फन्धी 
प्रलतिेदन ऩारयत गनय व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने, 
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(द) विद्यारम बिन तथा छात्रािासको हातालबत्र कुनै वकलसभको अबर व्मिहाय हनु 
नददन,े 

(ध) विद्यारमको प्रबािकायी सॊचारनको रालग विद्यारम सधुाय मोजना फनाइ व्मिस्थाऩन 
सलभलतफाट ऩारयत गयी कामायन्िमन गने, गयाउने, 

(न) विद्यारमभा अध्ममन , अध्माऩन सम्फन्धी भालसक , अधय-िावषयक तथा िावषयक कामयक्रभ 
फनाइ कामायन्िमन गने, गयाउने, 

(ऩ) शिऺक िा कभयचायीराई तालरभभा ऩठाउन व्मिस्थाऩन सलभलतफाट अनभुोदन गया इ 
शिऺा िाखाभा ऩठाउने, 

(प) विद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू गने, 

(फ) व्मिस्थाऩन सलभलतरे ददएको लनदेिन तथा आपूरे ऩाएको अलधकाय फभोशजभ यकभ 
खचय गने य आम व्ममको वहसाफ याख्न ेतथा याख्न रगाउने, 

(ब) विद्यारमभा सञ्चारन हनुे आिलधक ऩयीऺा लनमलभत तथा भमायददत ढङ्गफाट सञ्चारन 
गने गयाउने, 

(भ) कुनै शिऺकरे अध्माऩन गयेको विषमभा रगाताय तीन िषयसम्भ ऩन्र प्रलतित बन्दा 
फढी विद्याथी असपर बएभा िा कुनै शिऺकरे राऩयिाही िा अनिुासनहीन काभ 
गयेभा त्मस्तो शिऺकको दईु िषयसम्भ तरफ फवृि योक्का गने,  

(म) विद्यारमभा दपा फभोशजभको कऺा लरने तथा शिऺकराई लरन रगाउन,े 

(य) स्िीकृत दयिन्दीभा कामययत शिऺक तथा कभयचायीको तरिी प्रलतिेदन ऩारयत गनय 
शिऺा विबागभा ऩठाउने, 

(र) विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीहरूको काभ, कतयव्म य शजम्भेिायी तोक्ने, 

(ि) शिऺा िाखा तथा व्मिस्थाऩन सलभलतरे ददएका लनदेिन ऩारन गने, गयाउने, 

(ि) विद्यारमको िैशऺक प्रगलत  सम्फन्धी विियण तथा तथ्माॊक भन्त्रारमद्वाया लनधायरयत 
ढाॉचा य सभमलबत्र विद्यारम लनयीऺकद्वाया प्रभाशणत गयाई शिऺा विबागभा ऩे ि 
गने, 

(ष) विद्यारमको आफ्नो स्रोतफाट खचय फेहोने गयी लनमकु्त बएका शिऺकहरूको कामय 
सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी व्मिस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने, 

(स) विद्यारमभा कामययत शिऺक तथा कभयचायीको सम्ऩशत्त विियण पायाभ लनधायरयत 
सभमभा बनय रगा इ विद्यारमभा दताय गयी  शिऺा िाखा भापय त शिऺक 
वकताफखानाभा ऩठाउने, 
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(ह) विद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीफाट कट्टी गयेको कभयचायी सञ्चमकोष , नागरयक 
रगानी कोष,  फीभा, साभाशजक सयुऺाकोषको यकभ सम्फशन्धत लनकामभा ऩठाउने, 

(ऺ) व्मिस्थाऩन सलभलतफाट स्िीकृत खरयद मोजनाअनसुाय भारसाभन तथा सेिा खरयद 
गने | 

(त्र) प्रधानाध्माऩक नगयऩालरका , अलबबािक एिॊ विद्याथीप्रलत शजम्भेिाय हनुेछ । 
 मसका रालग प्रधानाध्माऩकरे : 

१) अलबबािक एिॊ विद्याथीको विचाय सिेऺण गने, 

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तयीम शिऺाको रालग विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकरे शिऺा सलभलतसॉग कामयसम्ऩादन 
कयाय गये फभोशजभ प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तयीम शिऺा 
प्रत्माबतू गनुयऩने, 

३) शिऺक एिॊ कभयचायीराई प्रधानाध्माऩक  प्रलत शजम्भेिाय फनाउन तथा 
गणुस्तयीम शिऺाका रालग नगयकामयऩालरका, शिऺा सलभलत, प्रभखु शिऺा 
अलधकृतरे प्रचलरत काननु फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गयाउन तथा 
अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्धका रालग शिऺकहरुसॉग कामयसम्ऩादन कयाय गनुय 
ऩनेछ। 

४) विद्यारमको बौगोलरक ऺेत्रलबत्रका टुहयुा, अरऩत्र ऩयेका य फेसाहाया, वििेष 
आिश्मकता बएका तथा अलत विऩन्नताभा ऩयी विद्यारम जान नसकेका िा 
विद्यारम छोडेका फारफालरकाराई कामयऩालरका तथा अन्म लनकाम भापय त 
छात्रिशृत्त िा वििेष व्मिस्था गयी िा लनजका अलबबािक िा सॊयऺकराई 
सघाइ फार फालरकाराई विद्यारमभा  ल्माउन ु प्रधानाध्माऩकको शजम्भेिायी 
हनुेछ।विद्याथीराई अऩेशऺत िैशऺक उऩरशब्ध हालसर हनु ेगयी लसकाउने य 
वटकाउने दावमत्ि प्रधानाध्माऩक य शिऺकहरुको हनुेछ। 

५) विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे प्राशऻक नेततृ्ि गने, नि प्रिियनात्भक कामय 
गने। 

७०. विद्यारमभा यहने शिऺक दयफन्दी: विद्यारमभा अनसूुची २० फभोशजभ शिऺक दयफन्दी यहने 
छ । 

७१. विद्यारम सहमोगी सम्फन्धी व्मिस्था: विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे स्िीकृत दयिन्दीको 
अधीनभा यही विद्यारम सहमोगीको न्मूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशक्त िा सॊस्थासॉग कयाय 
गयी सेिा कयायफाट कामय सम्ऩादन गयाउन ुऩनेछ । 
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७२. शिऺक तथा कभयचायी छनौट सलभलत्  (१) साभदुावमक विद्यारमभा कयायभा शिऺक िा 
कभयचायी लनमशुक्तका रालग लसपारयस गनय प्रत्मेक विद्यारमभा देहाम फभोशजभको एक 
शिऺक तथा कभयचायी छनौट सलभलत यहनेछ :- 

क) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ िा लनजरे तोकेको सो 
सलभलतको सदस्म   

-अध्मऺ 

ख) सम्फशन्धत ऺेत्रको  प्रभखु शिऺा अलधकृत रे तोकेको  अलधकृत  

प्रलतलनलध 

-सदस्म 

ग) प्रभखु शिऺा अलधकृतरे तोकेको विषम वििेषऻ दईुजना -सदस्म 

घ) प्रधानाध्माऩक   -सदस्म-सशचि 

  

     (२)  उऩदपा(१) फभोशजभको विषम वििेषऻहरुको ऩदािलध दईु िषयको हनुेछ | 

(३) शिऺक तथा कभयचायी छनौट सलभलतको सशचिारम सम्फशन्धत विद्यारमभा यहनेछ। 

(४) आमोगरे शिऺक िा कभयचायी छनौट गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड लनधाययण िा कामयविलध 
जायी गयेको बए शिऺक छनौट सलभलतरे त्मस्तो भाऩदण्ड िा कामयविलधको ऩारना 
गनुय ऩनेछ । 

(५) शिऺक तथा कभयचायी छनौट सलभलतको फैठक  सम्फन्धी अन्म कामयविलध सो सलभलत 
आपैरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

(६) उऩदपा (१) को (घ) को विऻको मोग्मता देहाम फभोशजभ हनुेछ। 

(क) आधायबतू तहको शिऺक लनमशुक्तको रालग सम्फशन्धत विषमभा शिऺािास्त्र     
सॊकामभा स्नातक उत्तीणय गयी ५ िषय शिऺण अनबुि बएको व्मशक्त हनुु  

ऩनेछ। 

(ख) भाध्मलभक तहको शिऺक लनमशुक्तको रालग सम्फशन्धत विषमभा शिऺा  िास्त्र सॊकामभा 
स्नातकोत्तय उत्तीणय गयी ५ िषय शिऺण अनबुि बएको व्मशक्त हनु ुऩनेछ। 

(ग) दईु जना विषमविऻ भध्मे उऩरब्ध बएसम्भ एक जना भवहरा हनुऩुनेछ। 

(७) शिऺक छनौट सलभलतरे कयायभा शिऺक लनमशुक्तको रालग लसपारयस गदाय 
साभान्मतमा  शिऺक सेिा आमोगरे लनधाययण गयेको ऩाठ्यक्रभ य प्रवक्रमा अिरम्िन 
गनुय ऩनेछ। 

७३. कयायभा शिऺक लनमशुक्त  सम्फन्धी व्मिस्था् (१) स्िीकृत दयिन्दीभा स्थामी शिऺक 
लनमशुक्त हनु नसकी तत्कार कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनुय ऩने बएभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे  
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प्रभखु शिऺा अलधकृत  भापय त आमोगफाट कयायभा शिऺक लनमशुक्तको रालग प्रकाशित 
बएको सूची भाग गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका 
उम्भेदिायभध्मे मोग्मताक्रभका आधायभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे फढीभा एक िैशऺक 
सत्रको रालग कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनय सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कुनै उम्भेदिाय  
नयहेभा िा सूचीभा सभािेि बएका उम्भेदिायरे शिऺक ऩदभा लनमकु्त हनु लनिेदन 
नददएभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे शिऺक छनौट सलभलतको लसपारयसभा फढीभा एक 
िैशऺक सत्रको रालग मोग्मता ऩगेुका कुनै व्मशक्तराई कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनय 
सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमशुक्त गदाय शिऺा िाखाफाट 

दयिन्दी रयक्त यहेको व्महोया प्रभाशणत गयाएय विषम लभल्ने गयी भात्र कयायभा 
शिऺक लनमशुक्त गनय सवकनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ शिऺक लनमशुक्त गनय कम्तीभा ऩन्र ददनको  म्माद सवहतको  

साियजलनक सूचना कशम्तभा एउटा याविमस्तयको ऩलत्रका रगामत सम्बाव्म सफै 
भाध्मभफाट प्रकािन गनुयका साथै शिऺा िाखा, िडा कामायरम य सम्फशन्धत विद्यारम 
सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्न ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (३) फभोशजभ शिऺक ऩदभा लनमकु्त हनु लनिेदन ददने उम्भेदिायरे आफ्नो 
िैशऺक मोग्मता का प्रभाणऩत्रहरू य  नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र का प्रभाशणत 
प्रलतलरवऩ लनिेदन साथ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(७) विद्यारमरे मस दपा फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमकु्त गयेको जानकायी शिऺा 
िाखाराई ददन ुऩनेछ य शिऺा िाखारे सोको अलबरेख याखेको प्रभाण विद्यारमराई 
ददन ुऩनेछ ।  

(८) उऩदपा (२) िा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता  ऩलन कयायभा शिऺक 
लनमशुक्त बएको एक िैशऺक सत्रसम्भ ऩलन रयक्त ऩदभा स्थामी ऩद ऩलुतय नबएभा 
स्थामी ऩद ऩलुतय नबएसम्भका रालग एक ऩटकभा एक िषयभा नफढाई व्मिस्थाऩन 
सलभलतरे कयायको म्माद थऩ गनय सक्ने छ । 

(९) उऩदपा (८) फभोशजभ कयाय  गरयएको जानकायी विद्यारमरे  शिऺा िाखाराई  ददन ु
ऩनेछ ।  

(१०) मस दपा  फभोशजभको प्रवक्रमा नऩुमायगई शिऺक लनमशुक्त गयेभा त्मस्तो लनमशुक्त फदय 
गयी सम्फशन्धत प्रधानाध्माऩकराई विबागीम कायफाही गरयनेछ।  
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७४. दयफन्दी नबएको ऩदभा शिऺक िा कभयचायी लनमशुक्त िा सरुिा गनय नहनुे ्(१) शिऺक िा 
कभयचायीराई दयफन्दी रयक्त नयहेको िा दयिन्दी नबएको विद्यारमभा लनमशुक्त िा सरुिा 
गनुय हुॉदैन ।   

(२) अनसूुची  २०भा उशल्रशखत विषमको शिऺक नयहेको विद्यारमभा अको विषमको 
शिऺक लनमशुक्त िा सरुिा गनुय हुॉदैन ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) विऩयीत कसैरे कुनै शिऺक िा कभयचायी लनमशुक्त िा सरुिा 
गयेभा त्मस्तो शिऺक िा कभयचायीको रालग तरफ बत्ता िाऩत खचय बएको यकभ 
त्मसयी लनमशुक्त िा सरुिा गने अलधकायीफाट असरु उऩय गयी त्मस्तो अलधकायीराई 
विबागीम कायफाही गरयनेछ  ।  

७५. सरुिा  सम्फन्धी व्मिस्था :(१) ldlynf नगयऩालरका लबत्र एक विद्यारमिाट अको 
विद्यारमभा तह तथा विषम लभल्ने दयिन्दी लबत्र प्रभखु शिऺा अलधकृतरे सरुिा गनय 
सक्नेछ ।  

(२) स्थामी शिऺक तथा स्थामी कभयचायीको भात्र सरुिा गरयनेछ | 

(३) साभान्मतमा शिऺकको सरुिा प्रत्मेक िैशऺक सत्रको ऩवहरो भवहनाभा भात्र गरयनेछ 
| 

(४) एक ऩटक सरुिा बएको शिऺकराई सरुिा बएको विद्यारमभा साभान्मत चाय िषय 
सेिा ऩूया नगयी अन्मत्र सरुिा गरयनेछैन  

 तय  कुनै विद्यारमभा कामययत शिऺक असक्त ब एभा लनजराई ऩामक ऩने 

गयी जनुसकैु फखत ऩलन सरुिा गनय सवकनेछ । 

(५) शिऺक सरुिा गदाय शिऺकको तह य अध्माऩन गने विषम लभराउन ुऩनेछ । 

(६) शिऺकराई सरुिा गदाय देहाम फभोशजभको भाऩदण्डका आधायभा गनुय ऩनेछ :- 

(क) एउटा विद्यारमभा आिश्मकता बन्दा फढी एकै विषमका शिऺक बएभा,  

(ख) दयिन्दी लभरान गने क्रभभा तोवकएको भाऩदण्ड बन्दा फढी शिऺक बएभा,  

(ग) उऩदपा ( ४) को प्रलतफन्धात्भक िाक्माॊिभा रेशखए फभोशजभको अिस्था 
बएभा, 

(घ) विऩद्का कायणफाट विद्यारम य विद्यारम यहेको सभदुाम नै अन्मत्र 
स्थानान्तयण गनुय ऩने अिस्थाभा नगयऩालरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतरे 
लसपारयस गयेभा, 
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(च) नैलतक आचयण तथा लनजको व्मशक्तगत अनिुासन , अमोग्मता, असऺभता 
रगामतका कायणफाट कुनै शिऺकराई सो विद्यारमभा याशखयहॉदा विद्यारमको 
िैशऺक िाताियण खर फलरएको िा खर फलरन सक्ने व्महोया विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतफाट लनणयम बई आएभा, 

(छ) कुनै शिऺकरे उत्कृि नलतजा ल्माउन सपर यहेको िा वििेषऻता सेिा प्रिाह 
गयेको अिस्थाभा उक्त सेिाराई अन्म विद्यारमभा उऩमोग गनय आिश्मक 
देशखएभा, 

(ज) ऩलत ऩशत्न दिैु शिऺक यहेको अिस्था बए सकबय एकै िडा लबत्र ऩने गयी 
सरुिा गनुय ऩयेभा, 

(झ) शिऺक सरुिाको अन्म भाऩदण्ड कामयऩालरकारे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

(७)  स्थामी लनमशुक्त बएको एक िषय नऩगेुको शिऺक य अलनिामय अिकाि हनु एक  िषय 
िा सोबन्दा कभ अिलध फाॉकी यहेको शिऺकराई एक विद्यारमफाट अको 
विद्यारमभा सरुिा गरयने छैन । 

(८) शिऺक सरुिा गदाय साधायणतमा अऩाङ्ग ता बएका शिऺक शिशऺका य भवहराराई 
ऩामक ऩने स्थानभा सरुिा गरयनेछ । 

(९)  शिऺक सरुिा गदाय राभो अिलध एकै विद्यारमभा फसेकाराई ऩवहरो प्राथलभकता  

ददइनेछ। 

(१०) सरुिा बएको एक्काइस ददनलबत्र प्रधानाध्माऩकरे सम्फशन्धत शिऺक िा कभयचायीराई 
अनसूुची २१ फभोशजभको ढाॉचाभा यभाना ऩत्र ददई सोको जानकायी सम्फशन्धत 
विद्यारम य शिऺा िाखाराई सभेत ददन ुऩनेछ । 

७६. अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरुिा सहभलत सम्फन्धी व्मिस्था: (१) दपा  ७५ फभोशजभ य 
अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरुिा हनु चाहने शिऺकरे सरुिाको रालग अनसूुची  २२ 

फभोशजभको ढाॉचाभा प्रभखु शिऺा अलधकृत सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) मस दपाको प्रमोजनको रालग शिऺा िाखारे प्रत्मेक भवहनाभा रयक्त यहेका 
शिऺकहरुको ऩद सॊख्मा मवकन गयी याख्न ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ अन्तय स्थानीम तह सरुिाको रालग लनिेदन ददने शिऺकराई 
सरुिा बई जान चाहेको विद्यारम य सोसॉग सम्फशन्धत शिऺा िाखा तथा आपू 
सेिायत विद्यारम य शिऺा िाखाको सरुिा सहभलतको लसपारयस आिश्मक ऩने छ।   

तय मस कामयविलधभा सरुिा गने भाऩदण्ड विऩयीत हनुे गयी सरुिा सहभलत 
ददइने छैन ।    
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ऩरयच्छेद१० 

लफदा तथा काजसम्फन्धी व्मिस्था 

७७. शिऺक तथा कभयचायीरे ऩाउने लफदा : (१) शिऺक तथा कभयचायीरे देहाम फभोशजभका 
लफदाहरू  ऩाउनेछ :- 

क) बैऩयी आउने लफदा िषय बरयभा छ ददन 

ख) ऩिय लफदा िषय बरयभा छ ददन 

ग) लफयाभी लफदा िषय बरयभा फाह्र ददन 

घ) प्रसूती लफदा प्रसूतीको अशघ िा ऩलछ गयी अन्ठानब्फे ददन  

(दईु ऩटक भात्र) 

ङ) प्रसूती स्माहाय लफदा ऩन्र ददन (दईु ऩटक भात्र) 

च) वकरयमा लफदा ऩन्र ददन 

छ) असाधायण लफदा एक ऩटकभा एक िषयभा नफढाई नोकयीको 
जम्भा अिलधभा फढीभा तीन िषय 

ज अध्ममन लफदा शिऺकको नोकयीको तभाभ अिलधभा एकै 
ऩटक िा ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीन िषय 

झ) फेतरिी लफदा औशचत्मताका आधायभा फढीभा ऩाॉच िषय 

 

(२) बैऩयी आउने लफदा य ऩिय लफदा आधा ददन ऩलन लरन सवकनेछ । मस्तो  लफदा सशञ्चत 
हनुे छैन ।   

(३) शिऺक तथा कभयचायीरे लफयाभी लफदा सशञ्चत गनय सक्नेछ । शिऺक तथा कभयचायीरे 
प्रत्मेक िषय त्मस्तो लफदा लनयीऺकफाट प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ । कुनै व्महोयारे 
शिऺक तथा कभयचायी सेिाफाट अिकाि बएभा लनजको सशञ्चत लफयाभी लफदा फाऩत 
लनजको ऩदालधकाय यहेको ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ स्केरको दयरे हनु आउने 
यकभ लनजरे एकभिु ऩाउनेछ । 

(४) कुनै ठूरो िा कडा योग रागी उऩचाय गनय लफयाभी लफदा विदाफाट नऩगु हनुे बएभा 
स्िीकृत शचवकत्सकको प्रभाणऩत्र ऩेि गयी शिऺक तथा कभयचायीरे ऩलछ ऩाउने 
वियाभी लफदाफाट कट्टा हनुे गयी फाह्र ददनसम्भ थऩ लफयाभी लफदा  ऩेश्कीको रूऩभा 
त्मस्तो लफयाभी बएको फखत लरन सक्नेछ । मसयी ऩेश्की लफदा लरएको शिऺक िा 
कभयचायीको भतृ्म ुहनु गएभा त्मस्तो ऩेश्की लरएको लफदा स्ित् लभनाहा हनुेछ । 
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(५) सशञ्चत लफयाभी लफदाको यकभ लरन नऩाउॉदै शिऺक िा कभयचायीको भतृ्म ुबएभा 
त्मस्तो सशञ्चत वियाभी लफदाको यकभ लनजरे इच्छाएको िा नशजकको हकिारारे 
एकभिु ऩाउनेछ । 

(६) कुनै ऩरुुष शिऺक िा कभयचायीको ऩत्नी प्रसूती हनुे बएभा त्मस्तो शिऺक िा 
कभयचायीरे प्रसूतीको अशघ िा ऩलछ गयी ऩन्र ददन प्रसूती स्माहाय  लफदा ऩाउनेछ । 
प्रसूती स्माहाय लफदा फसेको शिऺक िा कभयचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो लफदा 
सेिा अिलध बयभा दईु ऩटक भात्र लरन ऩाइनेछ । 

(७) प्रसूती लफदा ऩाएको शिऺक िा कभयचायीरे फढीभा दईुिटा फच्चाको रालग जनही 
एकभिु ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । 

(८) कुनै शिऺक िा कभयचायीरे कुर धभय अनसुाय आपै वकरयमा फस्न ुऩयेभा िा त्मस्तो 
शिऺक िा कभयचायीको फाफआुभा , फाजे फज्मै , छोया छोयी िा वििावहत भवहरा 
शिऺक िा कभयचायीको सास ुससयुाको भतृ्म ुबएभा िा ऩरुुष शिऺकको हकभा 
लनजको ऩत्नीको तथा भवहराको हकभा ऩलतको भतृ्म ुबएभा वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । 
भवहरा शिऺक िा कभयचायीको ऩलतरे वकरयमा फस्न ुऩयेभा त्मस्तो भवहरा शिऺक िा 
कभयचायीरे ऩलन वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । 

(९) मस दपा फभोशजभ वकरयमा लफदा लरने शिऺक िा कभयचायीरे विद्यारमभा हाशजय 
बएको ऩन्र ददनलबत्र भतृ व्मशक्तको भतृ्म ुदतायको प्रभाणऩत्र तथा भतृ व्मशक्तसॉगको 
नाता देशखने प्रभाण ऩेि गनुय ऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र य प्रभाण ऩेि नगने शिऺक 
िा कभयचायीरे त्मस्तो अिलधको रालग ऩाएको यकभ लनजरे ऩाउने तरफ यकभफाट 
कट्टा गरयनेछ । 

(१०) लफयाभी ऩयेको अिस्थाभा फाहेक घटीभा ऩाॉच िषय स्थामी सेिा अिलध नऩगेुको 
शिऺक िा कभयचायीरे असाधायण लफदा ऩाउन सक्ने छैन । 

(११) स्थामी सेिा ऩाॉच िषय ऩगेुको शिऺकराई लनजरे अध्माऩन गने विषमभा एकतह 
भालथको उच्च अध्ममनका रालग तरफ सवहतको अध्ममन लफदा ददन सवकनेछ । 

(१२) उच्च अध्ममनका रालग लफदा स्िीकृत गदाय शिऺा सलभलतरे एक आलथयक िषयभा 
आधायबतू तहको रालग एक जना य भाध्मलभक तहका रालग एक जनाको अध्ममन 
लफदा स्िीकृत गनय सक्नेछ । 

(१३) अध्ममन लफदा ददॊदा देहामको प्रवक्रमा अिरम्फन गरयनेछ्– 

(क)  अध्ममन लफदा स्िीकृलतका रालग लभलथरा नगयऩालरकाभा साियजलनक रुऩभा 
सूचना गयी इच्छुक शिऺकको लनिेदन आह्वान गने, 
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(ख)  लनिेदन ददने शिऺकरे आफ्नो प्रलतफिता ऩत्र, आपूरे अध्माऩन गने विषमभा 
विद्याथीको तीन िैशऺक सत्रको िैशऺक उऩरशब्ध स्तय , अध्ममनऩलछको 
आफ्नो शिऺण लसकाइको मोजना य व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयस ऩेि 
गनुय ऩनेछ । त्मसयी ऩेि बएका प्रस्तािका आधायभा भनोनमनका रालग 
नाभ छनौट गयी सूचना प्रकािन गने,  

(ग)  खण्ड (ख) फभोशजभ भनोनमनका रालग छनौट बएका शिऺकको नाभािरी 
उऩय उजूयी गने अिसय प्रदान गरयनेछ । उजूयीकतायको उजूयीका आधायभा 
अशन्तभ नाभािरी प्रकािन गयी अध्ममनका रालग अशन्तभ नाभ छनौट गने, 

(घ) अशन्तभ नाभ छनौटभा ऩयेका शिऺकराई जनु विद्यारमभा अध्माऩन गदाय 
अध्ममन लफदा ददईएको हो अध्ममन सभालप्त बए ऩश्च्चात कशम्तभा ५ िषय 
सोही विद्यारमभा सेिा गनुय ऩने अन्मथा लनजरे अध्ममन लफदाभा यहदा 
लरएको तरि बत्ता रगामतका सफै आलथयक सवुिधाहरु सयकायी फाॉकी सयह 
अिरु गनय भञ्जुय यहेको व्महोयासभेत उशल्रशखत किलुरमतनाभा गयाइ 
अध्ममनको अिलधका रालग अध्ममन लफदा स्िीकृत गरयनेछ । मसयी 
अध्ममन लफदा स्िीकृत बएका शिऺकरे प्रत्मेक सेभेिय िा िावषयक ऩयीऺाको 
नलतजा सवहतको प्रलतिेदन शिऺा िाखाभा ऩेि गनुय ऩने,  

(ङ) अध्ममन लफदा ऩाएका शिऺकरे आपूरे कफलुरमत गये अनसुायको प्रलतिेदन 
शिऺा िाखाभा फझुाउन ुऩनेछ ।अध्ममनभा सन्तोषजनक प्रगलत नगने 
शिऺकको लफदा स्िीकृत बएको अिलध सभाप्त नहुॉदै यद्द गनय सवकनेछ । 

(च) लफदा यद्द बएभा त्मस्ता शिऺकफाट अध्ममन अिलधबय ऩाएको तरफ असरु 
गरयनेछ । 

(१४) फेतरिी लफदा देहामका अिस्थाभा ददइनेछ् – 

(क) कुनै शिऺक िा कभयचायीको ऩलत िा ऩत्नी विदेि शस्थत नेऩारी याजदूतािास 
िा लनमोगभा खवटई गएको प्रभाण सवहत त्मस्तो शिऺकरे फेतरिी लफदा 
भाग गयेभा एकै ऩटक िा ऩटक-ऩटक गयी नोकयी अिलधबय तीन िषयसम्भ , 

तय लनजको वियाभी लफदा सशचत नबएको हनु ुऩने । 

(ख)  कुनै शिऺक भटुु , भगृौरा, क्मान्सय जस्ता कडा योगका कायण राभो 
उऩचायभा फस्न ुऩने बए िा भरुकुलबत्र िा फावहय गई उऩचाय गयाउन ुऩने 
बनी भेलडकर फोडयफाट लसपारयस बएभा कामयऩालरकारे एक ऩटकभा एक 
िषय य नोकयी अिलधबयभा फढीभा तीन िषयसम्भ।    

(१५) फेतरिी लफदा को अिलध लनजको सेिा अिलधभा गणना गरयने छैन । 
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(१६) बैऩयी आउने लफदा, ऩिय लफदा , घय लफदा,  लफयाभी लफदा, वकरयमा लफदा,  प्रसूती लफदा, 
प्रसूलत स्माहाय लफदा फस्ने शिऺक तथा कभयचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ । 

(१७) असाधायण य फेतरफी लफदाभा फसेको शिऺक िा कभयचायीरे तरफ ऩाउने छैन । 

(१८) मस दपा फभोशजभको असाधायण लफदा , अध्ममन लफदा य िेतरिी लफदा फाहेकका 
अन्म लफदाहरु अस्थामी शिऺक य याहत शिऺकरे सभेत ऩाउनेछन ्।    

७८. लफदा ददने अलधकायी्  (१) प्रधानाध्माऩकको लफदा व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺरे य 
शिऺक िा कभयचायीको लफदा प्रधानाध्माऩकरे स्िीकृत गनेछ ।     

तय, एक ऩटकभा तीन ददनभा नफढाई ऩिय िा बैऩयी आउने लफदा प्रधानाध्माऩक 
आपैरे लरन सक्नेछ । सोबन्दा फढी ऩिय िा बैऩयी आउने लफदा लरन ुऩयेभा 
प्रधानाध्माऩकरे व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺराई जानकायी ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन शिऺक िा कभयचायीको 
असाधायण लफदा , फेतरिी लफदा य अध्ममन लफदा य एक हप्ताबन्दा फढीको वियाभी 
लफदा व्मिस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा प्रभखु शिऺा अलधकृतरे स्िीकृत गनेछ ।     

७९. लफदा नलरई अनऩुशस्थत बएको ददन सेिा अिलधभा गणना नहनुे् शिऺक िा कभयचायीरे लफदा 
नलरई विद्यारमभा अनऩुशस्थत बएको ददन लनजको सेिा अिलधभा गणना हनुे छैन ।  

८०. अस्थामी शिऺक िा कभयचायीको लफदाको यकभ सम्फन्धभा: अस्थामी शिऺक िा कभयचायीरे 
िषे िा वहउॉदे लफदा उऩबोग गनय नऩाउॉदै अिकाि ऩाएभा दि भवहनाराई िावषयक काभ 
गयेको अिलध भानी दाभासाहीरे काभ गयेको अिलधको लफदा यकभ ऩाउनेछ ।  

८१. लफदा सहलुरमत भात्र हनुे् (१) लफदा अलधकायको कुया नबएय सहलुरमत भात्र हनुेछ । 

  (२) शिऺक तथा विद्यारम कभयचायीरे ऩाउने लफदा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सॉघीम तथा 
प्रदेि काननु फभोशजभ हनुेछ । 

८२. काज तथा दैलनक भ्रभण बत्ता्  (१) विद्यारम िा अध्माऩन सम्फन्धी काभको रालग शिऺा 
िाखाको आदेिानसुाय कुनै सबा , सम्भेरन िा सेलभनायभा खवटने शिऺक िा कभयचायीरे 
सोही आदेिभा तोके फभोशजभको दैलनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउने छन ्।  

(२) विद्यारमको काभको रालग शिऺक िा कभयचायीरे प्रधानाध्माऩकको य 
प्रधानाध्माऩकरे व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको लरशखत अनभुलत लरई फढीभा एक 
हप्तासम्भ काजभा जान सक्नेछ ।  

८३. मस ऩरयच्छेदको व्मिस्था रागू नहनुे: मस ऩरयच्छेदभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩलन सॊस्थागत विद्यारमको शिऺक य आफ्नै स्रोतफाट व्महोने गयी साभदुावमक 
विद्यारमभा लनमकु्त शिऺकको सम्फन्धभा मस ऩरयच्छेदको व्मिस्था रागू हनुे छैन । 
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त्मस्ता शिऺकरे विद्यारमफाट फनाइएको य शिऺा  सलभलतफाट स्िीकृत बएको कामयविलध 
फभोशजभको लफदाको सवुिधा ऩाउने छन ्। 

८४. शिऺक तथा कभयचायीको सेिा सवुिधा: (१) शिऺक तथा कभयचायीको तरि बत्ता , 

लनितृ्तबयण, उऩदान रगामतका अन्म सवुिधा खाइऩाइ आएकोभा नघट्ने गयी सॊघीम तथा 
प्रदेि शिऺा ऐनभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

(२) शिऺक तथा विद्यारम कभायचायीको ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम, 
प्रदेि तथा मस काननुरे व्मिस्था गये फभोशजभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद११ 

छात्रिशृत्त तथा लन्िलु्क शिऺा सम्फन्धी व्मिस्था 

८५. छात्रिशृत्तको व्मिस्था गनुयऩने : (१) साभदुावमक विद्यारमरे सॊघ, प्रदेि य नगयऩालरकाको 
ऐन दपा य नीलत लनदेिन फभोशजभ विद्याथीहरूराई छात्रिशृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(२) सॊस्थागत विद्यारमरे उक्त विद्यारमभा अध्ममन गने कूर विद्याथी सॊख्माको कम्तीभा १० 
प्रलतितभा नघट्ने गयी देहाम फभोशजभका जेहेन्दाय, दलरत, जनजालत, एिॊ 
लसभान्तकृत य सफै जातजालतका विऩन्न विद्याथीराई छात्रिशृत्त उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ।मसयी छात्रिलृत प्रदान गदाय कम्तीभा ५० प्रलतित छात्रा अलनिा मय रुऩभा 
सभािेि गनुय ऩनेछ :- 

 (क)  विद्याथीको ऩरयिायको कुनै ऩलन सदस्मको नोकयी ,  व्माऩाय,  व्मिसाम य  आम-
 आजयनको व्मिस्था नबई जीिन लनिायह गनय न्मूनतभ आिश्मक ऩने आम्दानी नबई 
 अलनिामय शिऺाको रालग आिश्मक ऩने ऩाठ्यऩसु्तक तथा काऩी , करभ जस्ता स्टेिनयी 
 उऩरब्ध गयाउन नसक्ने अिस्थाभा यहेको, 

(ख) बलूभ सम्फन्धी ऐन , २०२१ फभोशजभ जग्गािाराको हैलसमतरे याख्न ऩाउने 
अलधकतभ हदिन्दीको दि प्रलतित बन्दा कभ खेती मोग्म जग्गा यहेको, िा 

(ग) याविम मोजना आमोगफाट ऩरयबावषत बए फभोशजभ लनयऩेऺ गरयफीको येखा  

भलुनऩने य सो बन्दा कभ आम्दानी बएको । 

(घ) अऩाङ्गता बएका फारफालरका 

(३) उऩदपा २ फभोशजभको छात्रिशृत्त उऩरब्ध गयाउनका रालग सम्फशन्धत विद्यारमभा 
देहाम फभोशजभ छात्रिशृत्त  सलभलत यहने छ्- 

क) सम्फशन्धत विद्यारमको प्रधानाध्माऩक िा वप्रशन्सऩर िा व्मिस्थाऩक
  

-सॊमोजक 
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ख) सम्फशन्धत िडाको िडाध्मऺ िा िडाध्मऺरे तोकेको िडा 
सलभलतको सदस्म एकजना  

-सदस्म 

ग) सम्फशन्धत ऺेत्रको शिऺा अलधकृत -सदस्म 

घ) दपा ३३ (१) "ग" फभोशजभका दईुजना   -सदस्म 

 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ छात्रिशृत्त उऩरव्ध गयाउन ुअशघ विद्यारमरे िैशऺक सत्र सरुु 
बएको एक भवहनालबत्र त्मस्तो छात्रिशृत्तको  रालग लनिेदन ददन अलनिामय रुऩभा  

विद्यारमभा सूचना प्रकािन गनुयऩनेछ य त्मस्को जानकायी शिऺा िाखाराई ऩलन 
ददनऩुनेछ। 

८६. नाभािरी साियजलनक गनुयऩने:  (१) दपा ८३ फभोशजभ छात्रिलृत उऩरब्ध गयाइएका 
विद्याथीहरुको नाभ, थय, कऺा तथा लनजको फाफ ुआभाको नाभ, थय ितन सवहतको विियण 
विद्यारमरे विद्यारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी य विद्यारमको िेबसाईट बएभा त्मसभा 
याखी साियजलनक गनुय ऩनेछ य त्मस्तो विियण शिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको विियण हेनय चाहने व्मशक्तराई विद्यारमरे त्मस्तो विियण 
लन्िलु्क हेनय ददन ुऩनेछ ।  

८७. फारफालरकाराई अलनिामय रुऩभा विद्यारमभा ऩठाउन ुऩने: (१) सफै अलबबािकरे ऩाॉच िषय 
ऩयुा बएका फारफालरकाराई  आधायबतू शिऺाका रालग अलनिामय रुऩभा विद्यारम ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारफालरकाराई विद्यारम ऩठाए 
नऩठाएको सम्फन्धभा सम्फशन्धत शिऺा सलभलत तथा साभदुावमक विद्यारमका शिऺक 
तथा कभयचायीरे अनगुभन तथा लनयीऺण गनुय ऩनेछ । 

(३) कुनै अलबबािकरे उऩदपा (१) फभोशजभ फारफालरकाराई विद्यारमभा ऩठाएको 
नदेशखएभा त्मस्तो अलबबािकराई सम्झा इ फझुा इ, वििेष सहमोग तथा प्ररेयत गयी 
त्मस्ता फारफालरकाराई विद्यारमभा ऩठाउन रगाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा ३ फभोशजभ सम्झाइ फझुाइगदाय सभेत फारफालरकाराई विद्यारम  नऩठाउन े
अलबबािकराई नगयऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाउने सेिा सवुिधािाट फशञ्चत गनय 
सवकनेछ । तय नगयऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाउने सेिा सवुिधाफाट फशञ्चत गनुय ऩूिय 
सपाईको भौका ददन ुऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोशजभ विद्यारमभा बनाय बएका विद्याथीराई विद्यारमरे लन्िलु्क 
अध्ममन गयाउन ुऩनेछ । 



55 
 

(६) विद्यारम जाने उभेय सभूहका फारफालरकाराई अलनिामयरुऩभा विद्यारमभा बनाय 
गयाउन बनाय अलबमान तथा कामयक्रभ तजुयभा गयी रागू गने दावमत्ि शिऺा सलभलतको 
हनुेछ । 

ऩरयच्छेद१२ 

विद्यारमको शचन्ह, नाभाकयण तथा अन्म व्मिस्था 

८८. विद्यारमको शचन्ह  ्(१) विद्यारमको शचन्ह षट्कोणको हनुेछ । 

(२) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे लनणयम गयी सो षट्कोणको फीचभा आफ्नो विद्यारमको छुटै्ट 
शचन्ह याख्न सक्नेछ । 

८९. विद्यारमको नाभाकयण: (१)  नमाॉ स्थाऩना हनुे विद्यारमको नाभाकयण गदाय िा नाभ 
ऩरयितयन गदाय सभाज तथा यािकै रालग उल्रेखनीम मोगदान गने िा ऐलतहालसक व्मशक्त , 

देिी देिता , तीथयस्थर िा प्राकृलतक सम्ऩदा  आदद को नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी 
विद्यारमको नाभाकयण गनुयऩनेछ। 

२) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो नाभभा 'ऩशब्रक' िव्द जोड्न चाहेभा कशम्तभा एक 
लतहाई विद्या थी ऩूणय छात्रिशृत्तभा अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ, कुनै सॊस्थागत 
विद्यारमरे आ फ्नो नाभभा ' नेिनर' िव्द जोड्न चाहेभा नेऩारको कम्तीभा २५ 
शजल्राका विद्याथी अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ य तय कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे 
आफ्नो नाभभा 'इन्टयनेिनर' िव्द जोड्न चाहेभा कशम्तभा एक लतहाई सॊख्माभा  
विदेिी विद्याथी हनुऩुनेछ। 

(३) सफै विद्यारमरे आफ्नो नाभको अन्तभा विद्यारम, स्कुर िा ऩाठिारा िव्द 
जोलडएको हनुऩुनेछ। 

तय मो उऩदपा रागू हनु ु अगाफै मस दपा विऩरयतका िव्दहरु जोलडई नाभाकयण  
बैसकेका विद्यारमको हकभा मो कामयविलध जायी बएको लभलतरे छ भवहनालबत्र 
नगयऩालरकाफाट ऩनुनायभाकयण गयी स्िीकृलत लरनऩुनेछ। 

(४) प्राविलधक शिऺा सञ्चारन गनय अनभुलत ऩाएको साभदुावमक विद्यारमरे आ -आफ्नो 
विद्यारमको नाभको ऩछालड कोष्ठकभा 'प्राविलधक शिऺा सञ्चारन गनय अनभुलत प्राप्त ' 
विद्यारम बनी थऩ गनय सक्नेछ । 

(५) नमाॉ खोलरने विद्यारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गनय चाहने व्मशक्तरे देहाम 
फभोशजभको यकभभा नघट्ने गयी नगयऩालरकारे  तोवक ददएको यकभ फयाफयको 
नगद, घय िा जग्गा विद्यारमको नाभाकयण गने प्रमोजनको रालग बनी एकभिु 
विद्यारमराई सहमोग गयेभा सो विद्यारमको नाभाकयण त्मस्तो सहमोग गने 
व्मशक्तको नाभफाट गनय सवकनेछ : 
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(क)  भाध्मलभक विद्यारमको रालग ऩचास राख रूऩैमाॉ िा सो भूल्म फयाफयको 
   घय िा जग्गा,   

(ख)  आधायबतू  (६ -८) विद्यारम को रालग तीस राख रूऩैमाॉ िा सो भूल्म 
फयाफयको घय िा जग्गा, 

(ग) आधायबतू (० -५) विद्यारम को रालग फीस राख रूऩैमाॉ िा सो भूल्म 
फयाफयको घय िा जग्गा, 

(६) ऩवहल्मै नाभाकयण बईसकेको विद्यारमको नाभसॉग जोडेय विद्यारमको नाभाकयण गनय 
चाहने व्मशक्तरे उऩदपा ( ५) फभोशजभको यकभ िा सो फयाफयको घय िा जग्गा 
विद्यारमराई सहमोग गयी ऩवहरेको नाभ ऩछालड आपूरे प्रस्ताि गयेको नाभ जोड्न 
सक्नेछ । 

(७) एउटै ऩरयिाय िा छुट्टाछुटै्ट ऩरयिायका एकबन्दा फढी व्मशक्तरे उऩदपा ( ५)  
फभोशजभको यकभ िा घय िा जग्गा विद्यारमराई प्रदान गयेभा त्मस्ता व्मशक्तहरूको 
लनणयमफाट फढीभा दईुजनासम्भको नाभफाट विद्यारमको नाभाकयण गनय य अन्म 
व्मशक्तको नाभ विद्यारमभा देशखने गयी याख्न सवकनेछ । 

(८) उऩदपा (५) य (६)  भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कुनै व्मशक्त , स्भायक 
िा ऐलतहालसक चीजिस्तकुो नाभफाट विद्यारमको नाभाकयण बएको विद्यारमराई 
कसैरे जलतसकैु यकभ िा घय िा जग्गा सहमोग गये ऩलन त्मस्तो विद्यारमको 
नाभाकयण ऩरयितयन गरयने छैन । 

तय त्मस्तो विद्यारमराई कुनै व्मशक्तरे कऺा कोठा थऩ गनय , ऩसु्तकारम बिन िा 
छात्रािास लनभायण गनय यकभ सहमोग गयेभा त्मस्तो कोठा िा बिनभा सो  यकभ 
प्रदान गने व्मशक्तको नाभफाट नाभाकयण गनय सवकनेछ । 

(९) मस दपा  फभोशजभ विद्यारमको नाभाकयण  सम्फन्धी लनणयम नगयकामयऩारका रे 
गनेछ। 

९०. याविम गान गाउन ुऩने : विद्यारम खरेुको प्रत्मेक ददनको प्रायम्ब य विद्यारम भा आमोजना 
गरयने विलबन्न सभायोहको सरुुिात याविम गानफाट गनुय ऩनेछ । 

९१. झण्डोत्तोरन गनुय ऩने: विद्यारमभा भनाइने प्रत्मेक सभायोहको प्रायम्बभा याविम  झण्डोत्तोरन 
गनुय ऩनेछ । 

९२. विद्याथी तथा शिऺकको ऩोिाक: (१) नगयऩालरकारे नगय ऺेत्रलबत्र कामययत  शिऺकको  
रालग एकै वकलसभको, कभ खशचयरो, साधायण, याविमता झल्काउने य हािाऩानी  सहुाउॉदो 
ऩोिाक तोक्न सक्नेछ ।  

(२) मस नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका विद्यारमहरुरे विद्याथीको रालग एकै वकलसभको , कभ 
खशचयरो, साधायण, याविमता झल्काउने य हािाऩानी सहुाउॉदो ऩोिाकतोक्न सक्नेछ ।  

 तय विद्यारमरे ऩोिाक खरयद गने स्थान िा ऩसर बने तोक्न ऩाउने छैन । 
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ऩरयच्छेद-१३ 

विद्यारमको सम्ऩशत्त सॊयऺणसम्फन्धी व्मिस्था 

९३. विद्यारमको सम्ऩशत्तको सयुऺा: 

(१) विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशत्तको सयुऺा गने प्रभखु दावमत्ि व्मिस्थाऩन सलभलत य 
प्रधानाध्माऩकको हनुेछ । 

(२) साभदुावमक विद्यारमको नाभभा यहेको उऩदपा (१) फभोशजभको सम्ऩशत्तको विियण 
शिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ य सो को रगत सॊकरन तथा अध्मािलधक गने 
शजम्भेिायी शिऺा िाखाको यहनेछ । 

(३) साभदुावमक विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशत्तको अध्माविधक विियण शिऺा िाखारे 
िावषयक रुऩभा साियजलनक गनेछ । 

(४) विद्यारम सम्ऩशत्त सॊयऺण सम्िन्धभा शिऺा सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

(क) विद्यारमको नाभभा प्राप्त बई दताय हनु फाॉकी यहेको जग्गा दताय गने  
   व्मिस्था लभराउने, 

(ख)  विद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩशत्तराई अलधकतभ पाइदा हनुे काभभा 
   प्रमोग गनय व्मिस्थाऩन सलभलतराई लनदेिन ददन,े  

(ग) विद्यारमको नाभभा यहेको जग्गाको आम्दानी असूर उऩय गने व्मिस्था 
   लभराउने,  

(घ) विद्यारमको सम्ऩशत्त कसैफाट हानी-नोक्सानी हनु गएभा सो बयाउने  
   व्मिस्था गने,  

(ङ) विद्यारमको विकास गने काभभा फाहेक विद्यारमको नाभभा दताय बएका 
   जग्गा िा अन्म सम्ऩशत्त फेचविखन िा स्िालभत्ि हस्तान्तयण गनय नददने,   

(च) विद्यारमको जग्गा सॊयऺण गनय व्मिस्थाऩन सलभलत तथा प्रधानाध्माऩकराई 
   सहमोग गने ।  

९४. विद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री गनय िा लधतो याख्न नहनु:े (१) विद्यारमको नाभको जग्गा 
लफक्री िा लधतो याख्न ऩाइने छैन । 

९५. विद्यारमको नाभको जग्गा सट्टाऩट्टा गनय नहनुे : (१) विद्यारमको नाभभा यहेको जग्गा 
सट्टाऩट्टा गनय ऩाइने छैन । 
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९६. विद्यारमको नाभभा सम्ऩशत्त याख्न ुऩने : (१) साभदुावमक विद्यारम य िैशऺक गठुीको रूऩभा 
सञ्चालरत विद्यारमरे विद्यारमको अचर सम्ऩशत्त विद्यारमको नाभभा यशजिेिन ऩारयत गनुय 
ऩनेछ । 

(२) कम्ऩनीको रूऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमरे विद्यारमको अचर सम्ऩशत्त 
कम्ऩनीको स्िालभत्िभा याख्न ुऩनेछ ।  

९७. लनजी िैशऺक गठुी  अन्तगयत गरयएको रगानी हस्तान्तयण गनेसम्फन्धी व्मिस्था :  लनजी 
िैशऺक गठुी िा त्मस्ता गठुीका सञ्चारकरे आफ्नो रगानीको ऩूयै िा आॊशिक वहस्सा 
विद्यारम सञ्चारनभा फाधा नऩने गयी आफ्नो उत्तयालधकायीको रुऩभा लनमकु्त गयेको 
गदुठमायराई प्रचलरत कानूनफभोशजभ हस्तान्तयण गनय सक्नेछ । 

९८. लभनाहा ददन सक्ने् प्राकृलतक विऩद् िा का फफुावहयको ऩरयशस्थलतरे गदाय साभदुावमक 
विद्यारमको सम्ऩशत्त हानी नोक्सानी हनु गएको प्रभाशणत हनु आएभा िीस हजाय 
रूऩैमाॉसम्भको बए प्रधानाध्माऩकको लसपारयसभा व्मिस्थाऩन सलभलतरे , ऩचास हजाय 
रूऩैमाॉसम्भको बए व्मिस्थाऩन  सलभलतको लसपारयसभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे ,  एक 
राख रूऩैमाॉसम्भको बए नगय प्रभखुरे लभनाहा ददन सक्नेछ ।सोबन्दा फढी यकभ लभनाहा 
ददन ुऩयेभा नगयकामयऩालरकाको लनणयम अनसुाय लभनाहा ददन सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद १४ 

विद्यारमराई ददइने अनदुान तथा अन्म व्मिस्था 

९९. विद्यारमराई अनदुान ददने : (१) साभदुावमक विद्यारमराई नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकाय 
िा नगयऩालरकाफाट विद्यारमको रालग प्राप्त यकभ नगयकामयऩालरकारे िावषयक कामयक्रभभा 
स्िीकृत गयाई विद्यारम सॊशचत कोषभा ऩठाउनेछ । 

(२) विद्यारमफाट प्राप्त फजेटसभेतराई अध्ममन गयी विद्यारमराई देहामका आधायभा 
अनदुान फाॉडपाॉट गनेछ्- 

(क) विद्यारमको विद्याथी सॊख्मा, 

(ख) विद्यारमको शिऺक सॊख्मा, 

(ग) विद्यारमको ऩयीऺाको ऩरयणाभ,  

(घ) विद्यारमको आलथयक अिस्था ।  

ङ)  विद्यारमरे ऩूया गनुयऩने न्मनुतभ ऩूिायधायहरु 

(Prioritized Minimun Enabling Conditions- PMEC) 
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(३) अनभुलत प्राप्त साभदुावमक विद्यारमरे दयफन्दी प्राप्त नगने ितयभा य स्िीकृत प्राप्त 
साभदुावमक विद्यारमरे आपूराई प्राप्त सफै शिऺक दयफन्दी शिऺा  िाखाभा वपताय 
गयी शिऺक रगामत विद्यारम व्मिस्थाऩनका सम्ऩूणय ऩऺहरु आपैरे गने  गयी 
विद्यारमराई प्राप्त हनुे अनदुान एकभिु लरन चाहेभा तोवक एको ितयलबत्र विद्यारम 
सञ्चारन गने गयी एकभिु अनदुान ददने ब्मिस्था गनय सक्नेछ । 

(४) विद्यारमको ऩूिायधाय विकास गने प्रमोजनका रालग नगयऩालरकारे ितय तोकी 
साियजलनक िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई सभेत अनदुान ददन सक्नेछ 
। 

१००. सम्फशन्धत काभभा खचय गनुय ऩने् विद्यारमराई प्राप्त यकभ जनु काभको रालग खचय गनय 
लनकासा बएको हो सोही काभभा भात्र खचय गनुय ऩनेछ । खचय हनु नसकेको यकभको 
फायेभा शिऺा िाखाराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ |  

१०१.स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मिस्था गनुय ऩने: (१) विद्यारमरे विद्यारमको बिन, पलनयचय य 
अन्म कामयको रालग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको व्मिस्था गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थानीम स्रोतफाट बिन लनभायणको रालग यकभ नऩगु्ने बएभा 
नगयकामयऩालरकारे जनसहमोगराई प्रोत्साहन गने गयी साभदुावमक विद्यारमराई 
आिश्मक यकभ अनदुान ददन सक्नेछ । 

(३) सॊस्थागत विद्यारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको कामयको रालग विद्याथीफाट 
सहमोगको नाभभा िलु्क उठाउन ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद १५ 

विद्यारमको फजेट, आम व्ममको रेखा तथा अन्म व्मिस्था 

१०२. विद्यारम सॊचारन सॊशचत कोषको सञ्चारन : (१) प्रत्मेक विद्यारमभा विद्यारमको सम्ऩूणय 
आम्दानीहरु जम्भा गने गयी एक विद्यारम सॊचारन सॊशचत कोष यहनेछ । 

(२) विद्यारमरे सॊशचत कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम 
फभोशजभ खचय गनुय ऩनेछ । 

(३) विद्यारम कोषको सञ्चारन व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ िा सो सलभलतरे तोकेको 
व्मिस्थाऩन सलभलतको सदस्म य प्रधानाध्माऩकको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ ।  

(४) उऩदपा ( ३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन भाध्मलभक तथा आधायबतू 
(६-८) विद्यारम कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखाऩार िा  रेखा सम्फन्धी 
काभ गने शिऺक िा कभयचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट गरयनेछ । 
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(५) विद्यारम कोषको वहसाफ-वकताफ  रेखा  याख्ने , फेरुज ुपर्छ्यौट गने  काभ 
प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्धी काभ गने कभयचायीको हनुेछ । 

(६) विद्यारमको कामय सञ्चारनको रालग विद्यारम कोषको यकभ शिऺा िाखारे  तोवक 
ददएको नशजकैको कुनै फैंकभा खाता खोरी जम्भा गनुय ऩनेछ । 

(७) विद्यारमको सम्ऩूणय खचय विद्यारम कोषभा जम्भा बएको यकभफाट व्महोरयनेछ ।  

१०३. फजेट तमाय गने: दपा १०१ भा जेसकैु रेशखए ऩलन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक िषय आगाभी 
िषयको फजेट तमाय गयी  िैशऺक सत्र सरुु बएको एक भवहनालबत्र  व्मिस्थाऩन सलभलतफाट 
स्िीकृत गयाई त्मसको एक प्रलत शिऺा िाखाभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

१०४. विद्यारमको आम व्ममको रेखा्  (१) विद्यारमको आम व्ममको रेखा अनसूुची  २३ 
फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  

(२) विद्यारमको आम व्ममको रेखा , फीर, बयऩाई रगामत आिश्मक कागजात याख्न े
काभ विद्यारमको रेखा सम्फन्धी काभ गने कभयचायीको हनुेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कागज प्रभाशणत गयाई याख्ने , याख्न रगाउने शजम्भेिायी 
प्रधानाध्माऩकको  हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको आम व्ममको रेखा याख्दा विद्यारमको काभ कायफाहीको 
िास्तविक शस्थलत थाहा हनुे गयी भारसाभानहरूको खरयद लफक्री य विद्यारमको 
नगदी, शजन्सी, जामजेथा, दावमत्ि आददको विस्ततृ विियण स्ऩि रूऩरे खोरेको 
हनुऩुनेछ । 

(५) विद्यारमको नगदी , शजन्सी, जामजेथाभा कुनै वकलसभको वहनालभना , हानी-नोक्सानी िा 
राऩयफाही हनु नऩाउने गयी सयुशऺत याख्न ेय सोको रगत याख्न ेतथा याख्न रगाउने 
दावमत्ि प्रधानाध्माऩकको हनुेछ । 

(६) प्रधानाध्माऩक य रेखा  सम्फन्धी काभ गनय शजम्भेिायी तोवकएको  कभयचायीरे 
विद्यारमको आम व्ममको प्रलतिेदन  शिऺा िाखारे तोकेको अिलधलबत्र चौभालसक 
रूऩभा शिऺा िाखाभा ऩठाउन ु ऩनेछ ।  

१०५. रेखा ऩयीऺण गयाउने्  (१) व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक 
िषय नगयकामयऩालरकाफाट लनमकु्त रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) रेखा ऩयीऺणको लसरलसराभा प्रधानाध्माऩकरे विद्यारमको आम व्ममको फहीखाता 
रेखा ऩयीऺकरे भागेको फखत जाॉच्न ददनऩुनेछ य लनजरे कैवपमत तरफ गयेको 
कुयाको मथाथय जिाप सभेत सयोकायिाराराई ददन ुऩनेछ । 
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(३) विद्यारमको आम व्ममको रेखा लभलथरा नगयऩालरका फाट खटाइएको कभयचायीरे 
जनुसकैु फखत जाॉचफझु गनय सक्नेछ । मसयी जाॉचफझु गदाय खटी आएको 
कभयचायीरे भाग गयेको विियण देखाउन ुप्रधानाध्माऩ क य रेखाको शजम्भेिायी प्राप्त 
शिऺक िा कभयचायीको कतयव्म हनुेछ । 

(४) मस दपा फभोशजभ रेखाऩयीऺकरे विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गने लसरलसराभा अन्म 
कुयाका अलतरयक्त विद्यारमको आम्दानी य खचयका फायेभा विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलतका ऩदालधकायीहरुसॉग छरपर गयी आफ्नो प्रलतिेदन तमाय गनुय ऩनेछ । 

(५) मस कामयविलध फभोशजभ विद्यारमसॉग स्िाथय यहेको व्मशक्तरे िा विद्यारम 
व्मिस्थाऩनका अध्मऺ , सदस्म तथा प्रधानाध्माऩकको नशजकको नातेदायरे 
विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गनय ऩाउने छैन ।  

१०६. प्रलतिेदन ऩेि गनुय ऩने: रेखाऩयीऺकरे विद्यारमको रेखा ऩयीऺण गयी सकेऩलछ देहामका 
कुयाहरू खरुाई सो सम्फन्धी प्रलतिेदन तमाय गयी व्मिस्थाऩन सलभलत  य शिऺा िाखाभा 
एक-एक प्रलत ऩठाउन ुऩनेछ्- 

(क) सोलधएका य कैवपमत बएका कुयाको जिाप मथािीघ्र बए नबएको,  

(ख) ऩेि बएको आम व्ममको वहसाफ रयतऩूियक बए नबएको,  

(ग) आम व्ममको से्रस्ता कानून फभोशजभ याखे नयाखेको,  

(घ) विद्यारमको आम व्ममको रेखा मथाथय रूऩभा देशखने गयी िासरात दरुुस्त 
  बए नबएको,  

(ङ) कुनै शिऺक िा कभयचायीरे कानून विऩयीत काभकाज िा फेवहसाफ गये  
  नगयेको,  

(च) विद्यारमको कायोफाय सन्तोषप्रद बए नबएको,  

(छ) विद्यारमराई जनु काभका रालग लनकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा खचय 
  रेखे नरेखेको, 

(ज) विद्यारमको सम्ऩशत्त दरुुऩमोग गये नगयेको, 

(झ) रेखा ऩयीऺकरे भनालसि य आिश्मक सम्झेको अन्म कुया । 

१०७. विद्यारमको काभको साभाशजक ऩयीऺण गने: साभदुावमक विद्यारमरे  िैशऺक सत्र सभाप्त 
बएको ३ भवहनालबत्र  आफ्नो काभ को साभाशजक ऩयीऺण गयी शिऺा िाखाभा प्रलतिेदन 
ऩेि गनुयऩनेछ । 
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१०८. फयफझुायथ गने: (१) विद्यारमको नगदी, शजन्सी भार साभानको रगत, से्रस्ता याख्न ेशजम्भा 
लरएको शिऺक िा कभयचायी सरुिा िा अन्म कायणफाट विद्यारम छोडी जाने बएभा 
आफ्नो शजम्भा यहेको नगदी , शजन्सी भार साभानको फयफझुायथ साभान्मतमा २१ ददनलबत्र 
विद्यारमभा गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ फयफझुायथ नगने शिऺक तथा कभयचायीराई फयफझुायथ 
नगयेसम्भ सरुिा बएको विद्यारमभा जान यभानाऩत्र ददइने छैन । साथै लनजरे कुनै 
यकभ िा भारसभान वहनालभना गयेको यहेछ बने सो फाऩतको यकभ लनजरे ऩाउने 
जनुसकैु यकभफाट असूर उऩय िा सोधबनाय गरयनेछ ।  

ऩरयच्छेद१६ 

विद्यारमको िगीकयण 
१०९. विद्यारमको िगीकयण: (१) विद्यारमराई अनसूुची  २४ भा उल्रेशखत आधायभा देहाम 

फभोशजभ चाय शे्रणीभा िगीकयण गरयनेछ:- 
क) “क” शे्रणीको विद्यारम 

ख) “ख” शे्रणीको विद्यारम 

ग) “ग” शे्रणीको विद्यारम 

घ) “घ” शे्रणीको विद्यारम 

 

२) उऩदपा (१) फभोशजभ विद्यारम िगीकयण गनयको रालग प्रभखु शिऺा अलधकृ तरे 
आफ्नो सॊमोजकत्िभा विद्यारम लनयीऺक , सम्िशन्धत िडाध्मऺ य नगय शिऺा 
सलभलतको एक जना सदस्म यहेको एक सलभलत गठन गनेछ । 

३) मस दपा फभोशजभ गरयएको िगीकयणफाट तल्रो शे्रणीभा ऩयेको कुनै विद्यारमरे 
भालथल्रो शे्रणीको विद्यारमको रालग चावहने आधाय ऩूया गयी सो शे्रणीभा यहन 
चाहेभा प्रभखु शिऺा अलधकृतसभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

४) उऩदपा (३) फभोशजभ लनिेदन ऩयेभा उऩदपा (२) फभोशजभको सलभलतरे सो 
विद्यारमको स्थरगत लनयीऺण गनेछ य लनयीऺण गदाय त्मस्तो विद्यारमराई 
भालथल्रो शे्रणीको विद्यारमभा कामभ गनय भनालसफ देशखएभा भाग  फभोशजभ 
भालथल्रो शे्रणीको विद्यारमभा सभािेि गनेछ । 

५) मस दपा फभोशजभ गरयएको िगीकयणफाट भालथल्रो शे्रणीभा ऩयेको कुनै विद्यारमको 
जाॉचफझु गदाय सो शे्रणीको विद्यारम हनुको रालग चावहने आधाय ऩूया गयेको 
नदेशखएभा नगय प्रभखु स्तयीम लनणयमफाट त्मस्तो विद्यारमराई सो विद्यारमरे ऩूया 
गयेको आधाय हेयी तल्रो शे्रणीभा कामभ गरयनेछ । 

 तय मसयी विद्यारमराई तल्रो शे्रणीभा कामभ गनुय अशघ सम्फशन्धत विद्यारमराई 
आफ्नो सपाइ ऩेि गने भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन । 
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६) मस दपा फभोशजभ विद्यारम िगीकयण सम्फन्धभा बएको लनणयम उऩय शचत्त नफझु्ने 
विद्यारमरे सो लनणयम बएको ऩैंतीस ददनलबत्र नगयऩालरकाभा उजयुी ददन सक्नेछ य 
सो उजयुीका सम्फन्धभा नगय प्रभखु स्तयीम लनणयम अशन्तभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद१७ 

िलु्क सम्फन्धी व्मिस्था 
११०. विद्यारमरे लरन ऩाउने िलु्क तथा धयौटी् (१) लनिलु्क शिऺा घोवषत बएका विद्यारम  

फाहेकका विद्यारमरे विद्याथीसॉग देहाम फभोशजभ िलु्क य धयौटी लरन ऩाउनेछ:- 
 क) भालसक ऩढाई िलु्क, 

 ख) खेरकुद िलु्क, 

 ग) ऩसु्तकारम िलु्क, 

 घ) गयीफ विद्याथी सहामता िलु्क, 

 ङ) बनाय िलु्क, 

 च) ऩयीऺा िलु्क, 

 छ) स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र िलु्क, 

 ज) कम््मूटय शिऺा िलु्क, 

 झ) प्रमोगिारा िलु्क,  

 ञ) वििेष प्रशिऺण (जडुो, कयाॉते, ऩौडी, घोडचढी, गामन, नतृ्म आदद) िलु्क, 

 ट) ऩरयिहन िलु्क, 

 ठ) आिास िलु्क, 

 ड) बोजन िलु्क, 

 ढ) भभयत सधुाय िलु्क, 

 ण) अध्ममन भ्रभण िलु्क । 

२) उऩदपा (१) फभोशजभ विद्यारमरे लरन ऩाउने िलु्कको यकभ दपा१  ०९फभोशजभ 
लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

३) विद्यारमरे उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फाहेकको अन्म िलु्क त्मस्तो सवुिधा 
उऩमोग गने विद्याथी सॉग त्मस्तो सवुिधा उऩमोग गयेको सभमभा भात्र लरन सक्नेछ 
। 

४) विद्यारमफाट एक िैशऺक सत्रभा फाह्र भवहना बन्दा फढी अिलधका रालग कुनै िलु्क 
उठाउन ऩाइने छैन । 

५) सॊस्थागत विद्यारमरे विद्याथीसॊग लरने िावषयक िलु्क यकभको फढीभा ऩच्चीस प्रलतित 
यकभ शिऺा अलधकायीको स्िीकृलत लरई धयौटी लरन सक्नेछ य त्मस्तो यकभ 
विद्याथीरे विद्यारम छाडेभा तरुुन्तै वपताय गनुय ऩनेछ । 

१११. िलु्क सम्फन्धी व्मिस्था  ्(१) विद्यारमरे विद्याथीसॊग लरने िलु्क साभदुावमक विद्यारम य 
कम्ऩनी िा िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चालरत विद्यारमको रालग छुट्टाछुटै्ट हनुेछ । 
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२) विद्यारमरे िैशऺक सत्र िरुु हनु ुबन्दा कम्तीभा दईु भवहना  अगािै आगाभी िैशऺक 
सत्रको  रालग  विद्याथीसॊग लरने िलु्कको प्रस्तावित दय अनसूुची  २५ को 
आधायभा प्रस्तावित गयी स्िीकृलतको रालग नगयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

३) उऩदपा (२) फभोशजभ िलु्कको दय प्राप्त बएभा नगयऩालरकारे सो िलु्क अनसूुची  
२५ को आधायभा तमाय गये नगयेको सम्फन्धभा जाॉचफझु गयी सो अनरुुऩ बएको 
नदेशखएभा आिश्मक सॊिोधन गयी िलु्कको अलधकतभ दय स्िीकृलत गनेछ । 

४) उऩदपा (३) फभोशजभ नगयऩालरकारे स्िीकृत गयेको िलु्कको अलधनभा यही 
विद्यारमरे शिऺक अलबबािक सॊघको कामयकायी सलभलत सॉग ऩयाभिय गयी 
व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम फभोशजभ िलु्क लनधाययण गनुय ऩनेछ । 

५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन विद्यारमरे देहामका िलु्क एक 
िैशऺक सत्रभा देहामभा रेशखए बन्दा फढी लरन ऩाउने छैन:– 
क) दपा १०७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) , (ग), (घ), (ङ), (च) य (छ)  

फभोशजभको िलु्क विद्याथीरे फझुाउने दईु भवहनाको ऩढाई िलु्क बन्दा फढी, 
ख) दपा १०७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ज) , (झ), (ञ) य (ढ) फभोशजभको 

िलु्क विद्याथीरे फझुाउने दईु भवहनाको ऩढाई िलु्क बन्दा फढी, 
ग) दपा १०७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ण) फभोशजभको िलु्क विद्याथीरे 

फझुाउने साधायणतमा एक भवहनाको ऩढाई िलु्क बन्दा फढी । 

६) िलु्क लनधाययण गरयसकेऩलछ विद्यारमरे सो को जानकायी शिऺा िाखाभा तथा 
सम्फशन्धत िडा कामायरमभा  ऩठाई आ-आफ्नो विद्यारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गनुय 
ऩनेछ । 

११२. सम्फशन्धत काभभा खचय गनुय ऩने: विद्यारमरे विद्याथीसॉग जनु काभको रालग िलु्क लरएको 
हो सोही काभभा खचय गनुय ऩनेछ । 

११३. सभमभा िलु्क फझुाउन ुऩने : विद्यारमरे तोकेको सभमभा विद्याथीरे विद्यारमभा िलु्क 
फझुाउन ुऩनेछ । 

११४. मस कामयविलधभा रेशखएदेशख फाहेकका विषमहरु आिश्मक्ताको आधायभा कामयऩालरकारे 
लनभायण गनय सक्ने तथा सॊघीम/प्रदेि शिऺा ऐन तथा लनमभािरीभा रेशखए फभोशजभ 
हनुेछ । 

ऩरयच्छेद १८ 

विविध 

११५. शिऺक तथा शिऺा ऺेत्र सम्फि जनिक्तीको तालरभ् तालरभ तथा प्रशिऺण  सम्फन्धी 
व्मिस्था सॊघ य प्रदेिरे व्मिस्था गये अनरुुऩ हनुेछ । 

            तय मस दपारे नगयऩालरकाका शिऺकराई स्िीकृत िावषयक 
कामयक्रभ फभोशजभ तालरभ ददन फाधा ऩने छैन । 
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११६. अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सम्फन्धी व्मिस्था्  (१) विद्यारमहरुरे शिऺा सलभलतरे लनधाययण 
गयेको भाऩदण्ड फभोशजभ अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन गनुयऩनेछ । 

(२) नगय कामयऩालरकारे िावषयक कामयक्रभभा सभािेि गयी अन्तय विद्यारम 
प्रलतस्ऩधायत्भक अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय सक्नेछ । 

(३) अन्तय विद्यारम प्रलतस्ऩधायत्भक  अलतरयक्त वक्रमाकराऩ  सञ्चारन सम्फन्धीथऩ 
व्मिस्था नगयकामयऩालरकारे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

(४) विद्यारमरे उऩदपा (१ ) य (२ ) फभोशजभ अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाय 
देहाम फभोशजभका प्रलतमोलगताभा विद्याथीहरूराई बाग लरन रगाउन ुऩनेछ:- 

(क) शचत्रकरा, भूलतयकरा य हस्तकरा प्रलतमोलगता,  
(ख) फाद्यफादन तथा सॊलगत प्रलतमोलगता, 
(ग) नतृ्म प्रलतमोलगता , 

(घ) नाटक प्रलतमोलगता, 
(ङ) िकृ्तत्ि करा प्रलतमोलगता, 
(च) हाशजयी जिाप प्रलतमोलगता, 
(छ) वहज्जे प्रलतमोलगता, 
(ज) खेरकुद प्रलतमोलगता, 
(झ) सावहशत्मक गलतविलध, कथा, कविता य लनफन्ध प्रलतमोलगता, 
(ञ) पूरफायी य कृवष सम्फशन्ध प्रलतमोलगता,  
(ट) सजृनात्भक तथा अन्िेषणात्भकखारका प्रलतमोलगता, 
(ठ) अन्म प्रलतमोलगता, 

(५) विद्यारमरे प्रत्मेक िकु्रफायको दैलनक ऩठनऩाठनको कामय सभाप्त बएऩलछ 
विद्याथीराई अलतरयक्त वक्रमाकराऩको कामयक्रभभा सहबागी गयाउन ुऩनेछ । साथै 
प्रत्मेक िकु्रिायसभेत विद्यारम १० फजे देशख ४ फजे सम्भ सॊचारन हनु ुऩनेछ। 

११७. विद्यारम शिऺा सेिाको गठन , तह, शे्रणी विबाजन य दयिन्दी  सम्िन्धी व्मिस्था:  (१) 
विद्यारम शिऺा सेिाको गठन , तह, शे्रणी विबाजन य दयिन्दी  सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम 
तथा प्रदेि शिऺा ऐन तथा लनमभािरी फभोशजभ हनुेछ |  

११८. शजम्भेिाय यहन े : (१) प्रधानाध्माऩक नगयऩालरका , शिऺा सलभलत, अलबबािक एिॊ 
विद्याथीप्रलत शजम्भेिाय य जिापदेही हनुेछ।मसका रालग प्रधानाध्माऩकरे आिश्मकता 
फभोशजभ अलबबािक एिॊ विद्याथीको विचाय सिेऺण गनेछन।् 

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एिॊ गणुस्तयीम शिऺाको रालग विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलत य प्रधानाध्माऩकरे शिऺा सलभलतसॉग कामयसम्ऩादन कयाय गनुयऩनेछ। 
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३) शिऺक एिॊ कभयचायी प्रधानाध्माऩकप्रलत शजम्भेिाय हनुेछन।्लनजहरुरे गणुस्तयीम 
शिऺाका रालग नगय कामयऩालरका, शिऺा सलभलत य प्रभखु शिऺा अलधकृतरे प्रचलरत 
काननु फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गनुयऩनेछ।अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्धका 
रालग शिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩकसॉग कामयसम्ऩादन कयाय गनुयऩनेछ। 

४) शिऺाराई भौलरकहकको रुऩभा स्थावऩत गनय नगयकामयऩालरकारे प्रत्मेक विद्यारमका 
रालग लनशित बौगोलरक ऺेत्रराई सेिा  ऺेत्रको रुऩभा तोवक ददन सक्नेछ।त्मस्तो 
बौगोलरक ऺेत्रलबत्रका टुहयुा, अरऩत्र ऩयेका य फेसाहाया तथा अलत विऩन्नताभा ऩयी 
विद्यारम जान नसकेका िा विद्यारम छोडेका फारफालरकाराई छात्रिशृत्त िा वििेष 
व्मिस्था गयी िा लनजका अलबबािक िा सॊयऺकराई सघा इ फारफालरकाराई  
विद्यारमभा ल्माउन ुनगयऩालरका , विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकको 
शजम्भेिायी हनुेछ। 

विद्याथीराई अऩेशऺत  िैशऺक उऩरशव्ध हालसर हनुे गयी लसकाउन े य वटकाउन े
दावमत्ि प्रधानाध्माऩक य शिऺकहरुको हनुेछ। 

११९. सॊयऺकको बलूभका: िडाअध्मऺ आफ्नो िडालबत्रका विद्यारमको गणुस्तयीम शिऺाका रालग 
प्रभखु सॊयऺकको रुऩभा यहनेछ। 

१२०.  िैशऺक प्रभाणीकयण सम्फन्धी कामय: आफ्नो ऺेत्र लबत्रका विद्यारमहरुरे प्रदान गयेका 
प्रभाणऩत्रहरुको  शिऺा िाखाको भौजदुा अलबरेखका आधायभा सत्माऩन गने  कामय गनुय 
सम्फशन्धत प्रभखु शिऺा अलधकृतको कतयव्म हनुेछ । 

१२१. खायेजी य फचा उ् (१) मस कामयविलधभा रेशखएदेशख फाहेकका विषमहरुभा सॊघीम तथा 
प्रदेि शिऺा ऐन तथा लनमभािरीभा रेशखए फभोशजभ हनुेछ । 

(२) मस कामयविलधराई आधायभानी विषमगत सलभलतरे आिश्मकताको आधायभा अन्म 
कामयविलधहरु फनाइ कामायन्िमन गनय सक्नेछ . 
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अनसूुची - १ 

(दपा ३ सॉग सम्फशन्धत) 

विद्यारम खोल्न/ेकऺा िा तह थऩ गने अनभुलतको रालग ददइने लनिेदन 

श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू, 

ldlynf नगयऩालरका, 
9Ns]j/, धनषुा, नेऩार। 
 

 

विषम : विद्यारम खोल्ने अनभुलत सम्फन्धभा । 
भहोदम, 

 िैशऺक सत्र ..................... देशख ...................... तहको विद्यारम खोल्न 
चाहेकोरे अनभुलतको रालग देहामका विियणहरु खरुाई मो लनिेदन गयेको छु । 

(क) प्रस्तावित विद्यारमको : 
 १. नाभ्  

 २. ठेगाना्  ldlynfन.ऩा........िडा नॊ. .............. गाउॉ/टोर 

  पोन् ................... फ्माक्स नॊ. ..................................  
 ३. वकलसभ्  

  (१) साभदुावमक    

  (२) सॊस्थागत:     (अ) लनजी िैशऺक गठुी      

        (आ) साियजलनक िैशऺक गठुी 
 

 ४. अनभुलत लरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा्  

 ५. बविष्मभा सञ्चारन गनय चाहेको तह य कऺा्  

 (ख) प्रस्तावित विद्यारमको रालग ऩूया गरयएको बौलतक ऩूिायधाय: 
 १.  बिनको्  

  (१) सॊख्मा्  (२) कच्ची  िा ऩक्की िा अधय ऩक्की 
  (३) आफ्नै िा फहारभा िा साियजलनक   

 २. कोठाको विियण्  

कोठा
को 
सॊख्मा 

रम्िाई चौडाई उचाई झ्मार 
ढोकाको 
अिस्था 

प्रकाि 
ित्तीको 
अिस्था 

प्रमोजन कैवपमत 

        
 ३. पलनयचयको सॊख्मा्  
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 (१) डेस्क ..........(२) फेञ्च ..........(३) टेफर ............(४) दयाज ..........
 (५) भेच............(६) अन्म.................... 

 ४. खेरकूद भैदानको अिस्था य जग्गा् (योऩनी )  

 ५. िौचारमको सॊख्मा : (१) छात्ररे प्रमोग गने  (२) छात्रारे प्रमोग गने  

 ६. खानेऩानीको अिस्था्  

 ७. ऩसु्तकारमको अिस्था तथा ऩसु्तकको सॊख्मा्  

 ८. प्रमोगिारा्  साभग्री्  

 ९.  सिायी साधनको विियण्  

 १०.  िैशऺक साभग्रीको विियण्  

(ग) विद्याथी सॊख्मा् (प्रस्तावित)  

कऺा             

सॊख्मा             

 घ) शिऺक सॊख्मा् (प्रस्तावित)  

ङ) आलथयक विियण्  (प्रस्तावित)  

 १. अचर सम्ऩशत्त् 
 २. चर सम्ऩशत्त् 
 ३. िावषयक आम्दानी् 
 ४. आम्दानीको स्रोत् 
भालथ रेशखएका विियणहरु ठीक साॉचो छ, झटु्टा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा  

  फझुाउॉरा । 

       लनिेदकको:- 
       सही् 
       नाभ् 
       ठेगाना् 
       लभलत् 
 

सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु : 
(१)  गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गने बए िैशऺक गठुीको विधानको प्रलतलरवऩ । 

(२)  जग्गा िा बिन बाडाभा लरने बए कम्तीभा ऩाॉच िषयसम्भको रालग घय िा  
 जग्गाधनीरे फहारभा ददने सम्फन्धभा बएको कफलुरमतनाभा सम्फन्धी ऩत्र। 

(३)  प्रस्तावित विद्यारमको ऺेत्रको िैशऺक नक्सा । 

(४)  सम्फशन्धत िडासलभलतको लसपारयस । 

(५) कऺा/तह थऩको रालग बए सम्फशन्धत विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम । 
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अनसूुची - २ 

(दपा ४ सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारम खोल्नको रालग चावहने ऩूिायधायहरु 

(क) कऺा कोठाहरू साभान्मतमा नौ वपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट 
   फचाउ हनुे वकलसभको हनु ुऩने, 

(ख) कऺागत ऺेत्रपर आधायबतू विद्यारमको हकभा प्रलत विद्याथी १.०० िगय 
   भीटय तथा भाध्मलभक विद्यारमको हकभा १.२० िगय भीटय बन्दा कभ 
   हनु नहनु,े  

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हािाको प्रिाह , प्रकािको व्मिस्थाको 
   साथै स्िस्थ हनु ुऩने,  

(घ) कऺा कोठाभा विद्याथी सॊख्माको आधायभा पलनयचयको व्मिस्था हनु ुऩने ,  

(ङ) मथेि स्िस्थकय खानेऩानीको प्र फन्ध गनुयऩने,  

(च) प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र फाहेक अन्म विद्यारमभा छात्र छात्राको रालग 
   अरग अरग िौचारमको व्मिस्था हनुऩुने य प्रत्मेक थऩ ५० जना  
   विद्याथीको रालग एक कम्ऩाटयभेन्ट थऩ हनुऩुने, भाध्मलभक तहभा  
   छात्राभैत्री िौचारम हनुऩुने,  

(छ) ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यसाभग्री, शिऺक लनदेशिका सवहतको १ विद्याथी फयाफय 
   कम्तीभा २ प्रलतका दयरे ऩसु्तक उऩरब्ध बएको ऩसु्तकारम हनु ुऩने,  

(ज)  शिऺण वक्रमाकराऩको रालग आिश्मकीम िैशऺक साभग्रीहरू जस्तै - 
   सेतोऩाटी, कारोऩाटी, नक्सा, ग्रोफ, गशणतीम साभग्री आदद हनु ुऩने,  

(झ) सम्ऩूणय विद्याथीहरू एकैसाथ उलबन सक्ने भैदान हनु ुऩने , 

(ञ) प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रभा घय फावहयका वक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गनय 
   ऩगु्ने य अन्म विद्यारमका रालग बलरफर खेल्न लभल्नेसम्भको खेर  
   भैदानको व्मिस्था य खेर साभग्रीको व्मिस्था हनु ुऩने,  

(ट) ऩाठ्यक्रभ अनसुायको विऻान साभग्रीको व्मिस्था हनु ुऩने ,  

(ठ) साभदुावमक विद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा साभान्मतमा देहाम फभोशजभ य 
   सॊस्थागत विद्यारमभा साभान्मतमा प्रलतकऺा कम्तीभा फीस जनादेशख  
   फढीभा चालरस जनासम्भ य औसतभा तीस जना विद्याथी हनुऩुनेछ ।  

(ड) साभदुावमक विद्यारमभा कम्तीभा देहाम फभोशजभको शिऺकको व्मिस्था
  हनुऩुने्  

 भाध्मलभक तहको ०-१० कऺाका रालग   १४जना  

 भाध्मलभक तहको ०-१२ कऺाका रालग   १६ जना  

 आधायबतू तहको ०-८ कऺाका रालग     ९ जना  

 आधायबतू तहको ०-५ कऺाको रालग        ४ जना  
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 प्रायशम्बक फारलफकास केन्रको रालग    २ जना  

तय सॊस्थागत विद्यारमभा कऺा शिऺक अनऩुात न्मूनतभ १:१ हनुऩुनेछ ।  

(ढ) विद्यारमभा प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मिस्था हनुऩुने ,  

(ण) आिासीम विद्यारमको रालग आिास बिन हनुऩुने ,  

(त) विद्यारमको हाता ऩखायर िा फायरे घेरयएको हनुऩुने ,  

(थ) बाडाको बिनभा विद्यारमको सञ्चारन गने बए कम्तीभा ऩाॉच िषय घय 
   बाडा सम्फन्धी सम्झौता बएको हनुऩुने । 

(द) विद्यारमभा फारभैत्री अऩाङ्गताभैत्री तथा िाताियणभैत्री हनुऩुने 

 

 

 

 

अनसूुची - ३ 

(दपा ५ को उऩदपा (३) सॉगसम्फशन्धत) 
विद्यारम सञ्चारन गनय ददइने अनभुलत 

 

श्री..............................  

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

 

 

विद्यारम खोल्ने सम्फन्धभा लभलत............................भा प्राप्त लनिेदन उऩय 
कायफाही हुॉदा शिऺा कामयविलध , ..... को दपा ४ फभोशजभको ऩूिायधाय ऩूया गयेको 
देशखएकोरे लभलत.....................िैशऺक सत्र ................... देशख  आधायबतू/भाध्मलभक 
तहको .............कऺासम्भको विद्यारम सञ्चारन गनय मो अनभुलत ददइएकोछ ।   

 

 

कामायरमको छाऩ           

      अनभुलत प्रदान गने अलधकायीको:- 
      स ही :     

       नाभ : 
      ऩद : 
       

      लभलत : 
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अनसूुची - ४ 

(दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारमको स्िीकृलतको रालग ददइने लनिेदन 

 

श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू 

ldlynf नगयऩालरका, 
9Ns]j/, धनषुा, नेऩार। 

 

विषम् विद्यारमको स्िीकृलत सम्फन्धभा । 
 

ldlynf न.ऩा.को नगय शिऺा सलभलतको लभलत..................को लनणयमानसुाय 
अनभुलत ऩाई खोलरएको मस विद्यारमको स्िीकृलत ऩाउन लनम्न विियणहरू खरुा इ मो 
लनिेदन गयेकोछु।   

(क) विद्यारमको : 
१. नाभ : ................ 
२. ठेगाना : लभलथरा नगयऩालरका .......... िडा नॊ. .....  गाउॉ/टोर  
 ..................... पोन नॊ. ........ .... ..........फ्माक्स नॊ. ...........  

३. अनभुलत प्राप्त गयेको तह य लभलत : 
   आधायबतू तह   लभलत्...............  

   भाध्मलभक तह    लभलत :............  

  (ख) विद्यारमको बौलतक अिस्था : 
  १. बिनको  

   (१) सॊख्मा  : 
   (२) कच्ची/ऩक्की/अधयऩक्की  

   (३) आफ्नै /फहारभा/साियजलनक  

  २. कोठाको विियण : 
  ३. पलनयचयको सॊख्मा् 
  (१) डेक्स.........(२)फेञ्च.........(३)टेफरु.........(४) दयाज.......... 
  (५) भेच..........(६) अन्म.................. 
४. खेरकुद भैदानको अिस्था य जग्गा (योऩनी िा विगहाभा)  

५. िौचारमको सॊख्मा : भवहरा/ऩरुुष  

६. खानेऩानीको अिस्था : 
७. ऩसु्तकारमको अिस्था : 
८. प्रमोगिाराको अिस्था् 
९. सिायी साधनको विियण : 
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१०. िैशऺक साभाग्रीको विियण : 
  (ग) विद्याथी सॊख्मा् (कऺागत रूऩभा)  

  (घ) शिऺकको सॊख्मा : 
  (ङ) आलथयक शस्थलत् 

  १. अचर सम्ऩशत्त  

  २. चर सम्ऩशत्त  

  ३. िावषयक आम्दानी  

  ४. आम्दानीको स्रोत  

भालथ रेशखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झठु्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉराफझुाउॉरा।  

      

        लनिेदकको:- 
 विद्यारमको छाऩ     

        सही्   
        नाभ : 
        ठेगाना : 
        लभलत : 
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अनसूुची - ५ 

(दपा ७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारमको स्िीकृलत सम्फन्धभा 

 

श्री.......................विद्यारम,  

................................।   

 

 त्मस विद्यारमफाट लभलत.................................भा विद्यारम स्िीकृत गने 
सम्फन्धभा ददएको लनिेदन उऩय कायफाही हुॉदा शिऺा कामयविलध , ......... को दपा -६ 
फभोशजभका ितयहरू ऩारन गयेको देशखएकोरे कऺा.........देशख कऺा.........सम्भ शिऺा 
प्रदान गनय स्िीकृलत प्रदान गरयएको छ । 

 

 

कामायरमको छाऩ      

स्िीकृलत प्रदान गने अलधकायीको,–  

      सही : 
नाभ् 

      ऩद् 
      लभलत् 
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अनसूुची - ६ 

(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्धत) 
भनुापा नलरने गयी विद्यारम सञ्चारन गनय ऩूया गनुय ऩने ऩूिायधाय 

 

१. प्रलत कऺा न्मूनतभ ११ जना विद्याथी हनु ुऩने 

२. विद्याथीराई आिश्मक ऩने कऺा कोठा , पलनयचय,वऩउने ऩानी, खेर भैदान 
   तथा ऩसु्तकारमको ऩमायप्त व्मिस्था बएको हनु ुऩने, 

३. आिश्मक शिऺकको व्मिस्था बएको हनु ुऩने , 

४. ऩाठ्यक्रभ विकास केन्ररे लनधाययण गये  फभोशजभका लसकाइ उऩरशब्धहरु 
   ऩूया हनुे गयी विद्यारम शिऺण लसकाइ कामयक्रभको तजुयभा गरयएको हनु ु
   ऩने, 

५. भन्त्रारमरे तोके  फभोशजभ अन्म ऩूिायधाय ऩूया बएको हनु ुऩने ।  

 

अनसूुची - ७ 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 
कम्ऩनी अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय ददइने लनिेदन 

 

श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू 

ldlynf नगयऩालरका, 
9Ns]j/, धनषुा, नेऩार। 
 

विषम : िैशऺक गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गनय ऩाउॉ । 

भहोदम,  

भैरे/हाभीरे लनम्न विद्यारम कम्ऩनी अन्तगयत सञ्चारन गयेकोभा सो विद्यारम 
िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय चाहेकोरे देहामका विियणहरु खरुाइ मो लनिेदन 
गयेको छु/छौं। 

१. विद्यारमको : 
(क) नाभ : 
(ख) ठेगाना...................... नगयऩालरका िडा नॊ ...................... 
२.  विद्यारम सञ्चारन बएको लभलत : 
३.  लनजी िा साियजलनक कुन िैशऺक गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गनय  

  चाहेको हो ? सो व्महोया : 
४.  अन्म आिश्मक कुयाहरु : 
 भालथ रेशखएका विियणहरु ठीक साॉचो छ झटु्टा ठहये काननु फभोशजभ सहुॉरा  

 फझुाॉउरा ।      
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        लनिेदकको् 
        सही :    

        नाभ : 
        ठेगाना :  

         लभलत : 
लनिेदन साथ सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु : 
(१) िैशऺक गठुीको रुऩभा विद्यारम सञ्चारन गनय आऩशत्त नबएको कम्ऩनी  

  यशजिायको कामायरमको ऩत्र  

(२) कम्ऩनीका सञ्चारक तथा व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम । 

(३) कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र तथा कामयविलधको प्रलतलरवऩ । 

(४) प्रस्तावित िैशऺक गठुीको विधान । 

(५) लनिेदकको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 

 
  

अनसूुची - ८ 

(दपा १० को उऩदपा (३) य दपा ११ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्धत) 
 

कम्ऩनी अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय ददइन ेस्िीकृलत 

 

श्री ...............................विद्यारम 

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

 

विषम : िैशऺक गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गने स्िीकृलत ददइएको सम्फन्धभा । 
 

त्मस विद्यारमरे लभलत...................... भा िैशऺक गठुी (साियजलनक /लनजी) 
अन्तगयत सञ्चारन गने स्िीकृलतको रालग ददएको लनिेदन उऩय कायिाही हुॉदा मस 
कामायरम/भन्त्रारमको लभलत ................... को लनणयमानसुाय त्मस विद्यारमराई िैशऺक 
गठुी (साियजलनक/लनजी) को रुऩभा सञ्चारन गनय स्िीकृलत प्रदान गरयएको छ ।  

 

कामायरमको छाऩ :     स्िीकृलत प्रदान गने अलधकायीको –  

        सही : 
        नाभ : 
        ऩद : 
        कामायरम : 
        लभलत : 
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अनसूुची - ९ 

(दपा ३९ सॉग सम्फशन्धत ) 
विद्यारम सञ्चारनका रालग ददइने लनिेदन 

 

श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू 

ldlynf नगयऩालरका, 
9Ns]j/, धनषुा, नेऩार। 
 

   विषम् ऩूियप्राथलभक विद्यारम सञ्चारन गनय अनभुलत ऩाउॉ । 
िैशऺक सत्र .................... देशख शिि ुस्माहाय केन्रवकण्ड य गाडेन /भन्टेश्वयी/ऩूिय 
प्राथलभक विद्यारम सञ्चारन गनय अनभुलत ऩाउन अलबबािक /सभदुाम/विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलतको लभलत ..............................को लनणयमअनसुाय तऩ लसरका विियण य कागजात 
सॊरग्न गयी मो लनिेदन ऩेि गयेको छु/छौं।  

(क) प्रस्तावित विद्यारमको,  
१. नाभ् ..............................................................  

२. ठेगाना्.........................िडा नॊ.........सडकको नाभ .............................. 
 घय नॊ. ........... टोर...............................पोन नॊ..............................  
३.(क) सेिा ऩमुायउने फारफालरकाको सङ्खख्मा(उभेय सभूहसभेत)...................... 

(ख) सञ्चारनको रालग सहभलत ददने नशजकको २ िटा विद्यारमको (बए सम्भ  साभदुावमक 
विद्यारम),  

१. नाभ्....................................२. नाभ् ..................................... 
 ठेगाना् ...............................ठेगाना:................................... 
 पोन नॊ. ...............................  पोन नॊ..................................  
(ग) सञ्चारनको रालग शजम्भेिायी लरने व्मशक्त िा सॊघ-सस्थाको विियण: 

 नाभ्................................. नाभ:...................................  

 ठेगाना् ................................ ठेगाना: ...........................  
 पोन नॊ. ............................... पोननॊ................................  

(घ) प्रस्तावित विद्यारमको बौलतक ऩूिायधायहरु्  

१. बिन ........................... 
 अ) कोठा ................ आ) कच्ची /ऩक्की.................................... 
  इ) के रे फनेको .............................ई) बाडा, आफ्नै िा 
साियजलनक............ 
२. पलनयचयको विियण:...........................................  
३. खेरकुद भैदानको ऺेत्रपर................. 
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  अ) आफ्नै 

  आ) बाडाभा  

  इ)साियजलनक 

  ई) अन्म  

४. िौचारमको अिस्था्  

  अ) बिन सङ्खख्मा: 
  आ) कोठा सङ्खख्मा: 
  इ) कच्ची÷ऩक्की: 
  ई) ऩानीको व्मिस्था्  

  उ) सयसपाइको व्मिस्था्  

५. खानेऩानीको व्मिस्था्  

६. ऩाठ्यसाम्रगीको व्मिस्था्  

  अ) 
  आ)  

  इ) 
  ई)  

७. आलथयक विियण्  

  अ) अचर सम्ऩलत्  

 आ) चर सम्ऩलत्  

  इ) अन्म: 
८. आम्दानीको स्रोतको व्मिस्था्  

९. अन्म कुनै विियण बए्  

   विद्यारमको छाऩ      लनिेदकको  

        सही..............   
        नाभ्....................... 
        ठेगाना्......................... 
        पोन नॊ....................... 
        लभलत ........................ 
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अनसूुची - १० 

(दपा ४० उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत ) 
आिश्मक कागजातहरु 

(क)आपूरे फारफालरकाराई उऩरब्ध गयाउन प्रस्ताि गयेका सेिा सवुिधाहरु ।  

(ख) आपूरे सञ्चारन गने विद्यारमभा बनाय हनु आउने फारफालरकाहरुको उभेय सभूह ।  

(ग) अलबबािकहरुसॉग गरयएको छरपर य फैठकको लनणयम उताय ।  

(घ) बिनलबत्र य बिनफावहय फार फालरकाहरुराई उऩरव्ध गयाइने सवुिधा तथा लसकाइ 
 प्रकृमा ।  

(ङ) ध्िलन प्रदषुण, लछभेकीहरुफाट हनु सक्ने प्रदषुण तथा अियोध , पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन, 

ढर लनकास प्रफन्ध आदद फाये व्मिस्थाऩकीम मोजना य त्मसफाट प्रलतकूर प्रबाि 
नऩने सलुनशितता ।  

(च) विद्यारम सञ्चारन गने स्थानको विियण ।  

(छ) प्रस्तावित विद्यारमको विधान/कामयविलधको प्रलतलरवऩ ।  

(ज) ऩढ्ने फारफालरका य सहजकताय/शिऺकको विियण । 

(झ) सञ्चारकहरुको नागरयकताको छाॉमाप्रलत ।  

(ञ) कम्ऩनी ऩापय त विद्यारम सञ्चारन गने बए कम्ऩनीको प्रफन्ध ऩत्र  य लनमभािरीको 
छाॉमाप्रलत । 

(ट) सहकायी भापय त सञ्चारन गने हो बने सॊस्थाको विलनमभािरीको छाॉमाप्रलत , य डीलबजन 
सहकायी कामायरमको सहभलत ऩत्र ।  

(ठ) कम्ऩनी फाहेक प्रचलरत नेऩार कानूनफभोशजभ अन्म कुनै लनकाम िा सॊस्थाफाट 
विद्यारम सञ्चारन गने उदे्दश्म याखी दताय िा अनभुलत लरएको बए सोसम्फन्धी 
कागजातहरुको छाॉमाप्रलत ।  

(ण) आफ्नो घय जग्गाभा विद्यारम सञ्चारन गने बएभा जग्गा धनी प्रभाणऩजुाय, नक्सा  

 प्रभाण ऩत्र य ऩारयत नक्सा तथा लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्रको छाॉमाप्रलत ।  

(त) विद्यारम घय बाडाभा सञ्चारन गने बएभा कशम्तभा ५ िषय सम्भको रालग घय 
धनीसॉग  घयबाडाको कयाय सॊझौता गयेको कागजात ।  

(थ) फार फालरका सम्फशन्ध ऐन , लनभम तथा अन्म कानूनहरु विऩरयत कामय नगरयने , 
फारवहॉसा, िोषण, अऩयाध हनु नददने , फारभनोविऻान विऩ यीत कामय नगरयने , मातना 
नददइने, फारभनोविऻानभा आधारयत फारविकासराई प्रिधयन गनय तालरभ प्राप्त 
जनिशक्त ऩरयचारन गयी विद्यारम सञ्चारन गनेछु बने्न प्रलतििता-ऩत्र ।  
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(द) विद्यारम सञ्चारन गनय राग्ने कुर खचय (ऩूॉजीगत रगानी , भभयत सॉबाय खचय , सञ्चारन 
खचय, सयुशऺत कोषको व्मिस्था) उल्रेख गयी तमाय गरयएको वित्तीम विियण -
ऩत्र।सञ्चारन खचय अन्तयगत बाडा, िैशऺक साभग्री, प्रिासलनक खचय तथा कभयचायीको 
ऩारयश्रलभक खचयहरुको अरग अरग विियण उल्रेख गनुय ऩनेछ ।  

(ध) विद्यारमभाभा काभ गने जनिशक्तहरु य उनीहरुको िैशऺक मोग्मता य विषमगत 
तालरभ लरएको प्रभाण ऩत्रहरुको छाॉमाप्रलत |  

(न) स्िीकृलत भाग गरयएकै प्रकाय य प्रकृलतका विद्यारम ियऩय बए कशम्तभा २ िटा 
नशजकको विद्यारमको नाभ य सञ्चारन बएको स्थानको नक्सासवहतको विियण 

(ऩ) फारभैत्री ऩूिायधाय सूचकहरुको विियण , न्मूनतभ भाऩदण्ड , विद्यारम सञ्चारन गरयने 
बिन तथा अन्म सॊयचनाहरु सयुशऺत यहेको व्महोयाको इशन्जलनमय िा इशन्जलनमरयङ्ग 
ऩयाभिय सेिा प्रदामक सॊस्थाको लसपारयस ऩत्र तथा सो व्महोया झल्काउने पोटोहरु 
।  

 

अनसूुची - ११ 

(दपा ४० को उऩ-दपा (२) सॉग सम्िशन्धत ) 
ऩूिायधायहरु 

(क) कऺा कोठाहरु साभान्मतमा नौ पीट उचाइको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ हनुे 
वकलसभको फारभैत्री हनुऩुने । 

(ख) कऺागत ऺेत्रपर प्रलत विद्याथी १.५ िगय भीटय बन्दा कभ हनु ुनहनुे । 

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺाकोठाभा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्मिस्थाको साथै उशचत 
सयसपाइ य स्िस्थ िाताियण हनुऩुने  

(घ) फारफालरका फस्नका रालग चकटी तथा काऩेटको सभशुचत व्मिस्था हनुऩुने । 

(ङ) फारफालरकाराई रेखऩढ गनय उशचत बइू टेफर य आयाभ य भनोयञ्जन गनय उशचत 
साभग्रीको व्मिस्था हनुऩुने । 

(च) फारफालरकाका रालग खेरकुद य िैशऺक साम्रगीको व्मिस्था हनु ुऩनेछ ।  

(छ) ऩमायप्त य स्िस्थकय खाने ऩानीको प्रफन्ध हनु ुऩनेछ ।  

(ज) उऩमूक्त स्थानभा फारफालरकाका जतु्ता, झोरा य वटवपन\खाजाको फट्टा याख्न े¥माक, 
दयाजको व्मिस्था हनुऩुने छ ।  

(झ) एउटा कऺा कोठाभा फढीभा २० जना फारफालरकाहरु भात्र याख्न ेव्मिस्था हनुऩुने 
छ । 
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(ञ) भखु्म विषमहरुका रालग आिश्मकीम िैशऺक साभग्रीहरु सवहतको छुट्टाछुटै्ट विषमगत 
कुनाको व्मिस्था गयेको हनुऩुनेछ । 

(ट) शिऺण वक्रमाकराऩ सञ्चारनका रालग िैशऺक लबते्तऩाटी य अन्म िैशऺक साभग्रीहरु 
प्रदियन ऩाटीको व्मिस्था हनुऩुनेछ ।   

(ठ) विद्यारम ऩरयसयको घेयाफेया य सयुऺा प्रफन्ध हनुऩुनेछ ।  

(ड) िावषयक िैशऺक ऩात्रो य सूचना ऩाटीहरुको प्रफन्ध हनुऩुनेछ । 

 

 

 

 

अनसूुची - १२ 

(दपा ४० को उऩ-दपा (३) सॉग सम्िशन्धत ) 
विद्यारम अनगुभन पायभको ढाॉचा 

१. अनगुभन गरयएको विद्यारमको नाभ्.....................................................  
२. विद्यारमको ठेगाना् ...........................................................  
३. प्रभखु व्मिस्थाऩकको नाभ्..................................................  
४. सम्ऩकय  नॊ. ...........................   ५. अनगुभन लभलत्..................................  
६. अनगुभन विियण: 
  (क)  सयुशऺत फारभैत्री विद्यारम बिन:  

  (ख)  उऩमकु्त कऺा कोठा:  

  (ग)  वऩउन मोग्मखानेऩानी:  

  (घ)  फार उऩमोगी पलनयचय:  

  (ङ)  उऩमकु्त खेर भैदान:  

  (च)  उभेय अनसुायको खेर साभग्री:  

  (छ)  ऩोषणमकु्त खाना खाजाको व्मिस्था:  

  (ज)  स्िास्थ्म ऩयीऺण सम्फशन्ध उऩमकु्त व्मिस्था:  

  (झ)  फार ऩसु्तकारमको व्मिस्था: 
  (ञ)  तालरभ प्राप्त शिऺकको व्मिस्था: 
  (ट)  न्मूनतभ भाऩदण्डहरु् 
   (अ) 
   (आ)  
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   (इ)  

   (ई) 
   (उ)  

७. खेर भैदानको ऺेत्रपर य अिस्था्  
  (अ) आफ्नै (आ) बाडाभा (इ) साियजलनक  (ई) अन्म  

८. िौचारमको अिस्था: 
  (अ) सङ्खख्मा: .................... (आ) कच्ची÷ऩक्की .......... 
  (इ) ऩानीको व्मिस्था:..................... 
(ई) सयसपाइको अिस्था 
...........................................................................................  

९. खानेऩानीको व्मिस्था: 
 (अ) फोकेय ल्माउने (आ) धायाफाट (इ) फोतर(लभनेयर) जाय (ई) ऩमायप्त िा अऩमायप्त  

१०. ऩाठ्यसाभग्री, लसकाइ साभग्री, सन्दबय साभग्रीहरुको अिस्था: 
  (अ).......................................................  
  (आ) ....................................................  
  (इ)........................................................  
  (ई) ......................................................  
११. आलथयक विियण्  
  (क) चरसम्ऩलत...........................................  

 (ख) अचर सम्ऩलत 
अन्म्..............................................................................................
....................................................................................................
.............................................................................  

१२. आम्दानीकोस्रोतहरु  ्
 ...................................................................................................  

१३. फारभैत्री ऩूिायधायहरु: 
  (अ) 
  (आ) 
  (इ)  

  (ई) 
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  (उ)  

  (ऊ)  

१४.विद्यारमको न्मूनतभ भाऩदण्ड्  
  (अ) 
  (आ) 
  (इ)  

  (ई) 
  (उ)  

  (ऊ)  

१५. अन्म कुनै विियणहरु बए्   
 भालथ उल्रेशखत विियण ठीक छन।् झठुा ठहये काननुफभोशजभ सहुॉराफझुाउरा बनी 
सॊस्थाको छाऩ  

     लनिेदकको सही/हस्ताऺय  ........................ 
     नाभ्......................................  
     ठेगाना्.......................................  
     लभलत्.........................................  
     सॊरग्न कागजातहरु् ........................... 
   अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका क्रभभा देशखएका मस लनदेशिका प्रलतकुरका कुनै 
तथ्म/तथ्माङ्क िा अिस्था पेरा ऩयेभा िा अलत गणुात्भक यहेभा मस विियणभा थऩ ढाॉचा 
फनाई उल्रेख गनय िा फुॉदागत रुऩभा व्महोया खरुाउन सवकनेछ । प्रलतिेदनभा अनगुभन 
भूल्माङ्कन गने सलभलतका सदस्महरुरे नाभ रेखी हस्ताऺय गयी ऩेि गनुयऩनेछ । 
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अनसूुची - १३ 

(दपा ४० उऩ-दपा (४) सॉग सम्िशन्धत ) 
सॊस्थागत विद्यारमरे याख्न ुऩने धयौटी तथा दस्तयु 

क. ऩूियप्राथलभक विद्यारम 
  १. ऩूियप्राथलभक विद्यारम (१ िषे) धयौटी याख्नऩुने यकभ रु. १,००,०००.।- 
  २. ऩूियप्राथलभक विद्यारम (२ िषे) धयौटी याख्नऩुने यकभ रु. १,५०,०००.।- 
  ३. ऩूियप्राथलभक विद्यारम (३ िषे) धयौटी याख्नऩुने यकभ रु. २,००,०००।-. 
  ४. विद्यारम दताय यकभ रु.१०,०००।-. 
  ५ . विद्यारम निीकयण यकभ (प्रत्मेक िषय) रु.५,०००।- 
ख सॊस्थागत विद्यारम सम्फन्धी 
  १) विद्यारम दताय्- रु.२०,०००।- 
  २) विद्यारम निीकयण िलु्क्-  

   (क) ५०० बन्दा कभ विद्याथी बएभा           - रु.१०,०००।-  

   (ख) ५००-१,००० सम्भ विद्याथी बएभा        - रु.२०,०००।-  

   (ग) रु.१,००० बन्दाभालथ विद्याथी बएभा        - रु.३०,०००।-  

३) धयौटी्- क्रभि् १-३, १-५, १-८, १-१०, १-१२, को रालग क्रभि् 
 रु.२,००,०००, रु.२,५०,०००।-, रु.३,००,०००।-, 
रु.४,००,०००।- य रु.५,००,०००।- 

  ४) प्रत्मेक कऺा थऩ १-८ सम्भ रु.१०,०००|- य ९-१२ को रु.२०,०००।- 
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अनसूुची - १४ 

(दपा ४० को उऩ-दपा (४) सॉग सम्िशन्धत ) 
अनभुलत÷स्िीकृलतको ढाॉचा 

श्री ...................................  
........................................... ।  

 

विषम् अनभुलत/स्िीकृलत सम्फन्धभा 
 

तऩाईरे शिि ुस्माहाय केन्र /वकण्डय गाडेन /भण्टेश्वयी/ऩूिय प्राथलभक विद्यारमको कऺा 
सञ्चारन गने सम्फन्धभा मस ldlynf नगयऩालरकाभा ददन ुबएको लनिेदन उऩय कायफाही 
हुॉदा नगयऩालरकाको “ldlynf नगयऩालरकाभा विद्यारम शिऺा सॊचारन ‚ व्मिस्थाऩन तथा 
लनमभनका सम्फन्धभा  फनेको कामयविधी , २०७७” अनसुायको ऩूिायधाय ऩूया गयेको य मस 
नगयऩालरकाको नक्साॊकनभा ऩयेकोरे िैशऺक सत्र.................  देशख रागू हनुे  गयी 
ldlynf नगयऩालरका िडा नॊ......... शस्थत .................... ... ठाॉउको ..................... 
सडकभा जोलडएको घय नॊ  ......... को घयभा विद्यारम सञ्चारन गनय मस नगयऩालरकाको 
लभलत ................................ लनणयमानसुाय अनभुलत/स्िीकृलत प्रदान गरयएको छ ।  

कामायरमको छाऩ     अनभुलत प्रदान गने अलधकायीको 
        सही........................... 
        नाभ्............................ 
        ऩद............................. 
        लभलत्............................. 
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अनसूुची - १५ 

(दपा ४० को उऩ-दपा (५) सॉग सम्िशन्धत ) 
प्रलतफिता ऩत्र  

 भ÷हाभी................................................................................................लनम्न 
प्रलतफिताहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गने छु/छौं। 

(क) विद्यारमसॉग सम्फशन्धत ऐन, दपा तथा '' लभलथरा नगयऩालरकाभा विद्यारम शिऺा सॊचारन, 
व्मिस्थाऩन तथा लनमभनका सम्फन्धभा फनेको कामयविलध, २०७७'' ऩूणय रुऩभा ऩारना गने 
छु । 

(ख) नगयऩालरकारे सभम सभमभा सम्फशन्धत सलभलत भापय त ददएका लनदेिनहरु, सझुािहरु तथा 
ऩरयऩत्र, ऩत्राचायहरुको ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु ।  

(ग) प्रत्मेक िषय तोवकए फभोशजभ कय, दस्तयु फझुाइ विद्यारम निीकयण गनेछु ।  

(घ) विद्यारमका जनिशक्तको ऺभता विस्ताय य िैशऺक गणुस्तय िवृि गने कामय गनेछु । 

 

             दस्तखत्............... 
         नाभ्..................... 
         ऩद्.......................... 
         लभलत्.......................... 
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अनसूुची - १६ 

(दपा ४५ सॉग सम्िशन्धत) 
   ऩूिय प्राथलभक विद्यारम सम्फन्धी थऩ भाऩदण्डहरु ्

(१) विद्यारम फार फालरकाको घयफाट फढीभा २० लभनेटको ऩैदर दूयीको ऩहुॉचभा हनु ु
 ऩनेछ । 

(२) कोठा फार फालरकाको स्िास्थ्म अनु कूर ताऩक्रभ बएको हनु ुऩनेछ साथै विद्यारम 
 सञ्चारन गने बिनको चायैलतय खरुा य अन्म घय नजोलडएको िान्त , उज्मारो तथा 
 दोहोयो हािा चल्न सक्ने हनु ुऩनेछ । झ्मारभा लग्रर याखेको हनु ुऩनेछ । 

(३) कोठाको ऺेत्रपर फार फालरकाको रालग स्ितन्त्र रुऩरे फस्न , चल्न, खेल्न तथा सतु्न 
ऩगु्ने हनुकुा साथै बिनभा ऩमायप्त ऩावकय ङ सवुिधा , स्थानीम भालनसहरुका रालग सहज 
तरयकारे आित जाित गनय भागय बएको हनु ुऩनेछ । विद्यारम बिन आसऩासभा 
ऩेट्रोरऩम्ऩ, भखु्म सडक , फसऩाकय , खरुाभञ्च, िाचनारम, करकायखाना तथा ट्रावपक 
जोशखभ नबएको स्थरभा हनु ुऩनेछ । 

(४) विद्यारम इनाय , ऩोखयी लबय , खोरा, पोहोय सॊकरन केन्र , फसऩाकय , ध्िनी प्रदषुक 
उद्योग धन्दा, हिाइ भैदानफाट कम्तीभा ५०० भीटयको दूयीभा हनुऩुनेछ । 

(५) ३ फषय भुल्नका फारिालरकाहरुको रालग अलनिामयत् बूॉइतरा य ४ -५ िषयका 
फारफालरकाहरुको रालग फढीभा ऩवहरो तल्रासम्भभा कऺाकोठा सञ्चारन हनुऩुने 
साथै सहज तरयकारे तरभालथ आित-जाित गनय सक्ने लसॊढी हनुऩुनेछ । 

(६) बिनरे ओगटेको जलभनको बागको कशम्तभा दईु लतहा इ खारी जलभन खेरभैदानको 
रुऩभा हनुऩुनेछ । 

(७) फारफालरकाको उभेय सहुाउॉदो िौचारम हनु ुऩनेछ।फार फालरकाको सङ्खख्मा अनसुाय 
य फारफालरकाहरुका रालग छुट्टा-छुटै्ट िौचारम हनुकुो साथै अलनिामय साफनु , रुभार, 

ऩानी, ट्िाइरेट ऩेऩय , लनमलभत सपा सगु्घय गने सयसाभानहरु तथा लनमलभत 
सयसपाइ गने प्रफन्ध हनुऩुनेछ । 

(८) प्रत्मेक कऺा कोठाभा कशम्तभा ५ जनाको ४ िटा सानो सानो य १५ देशख २० 
जना फारफालरकाहरुको ठूरो सभूह स्ितन्त्र रुऩरे फस्न ,  चल्न, खेल्न, नाच्न, घेयाभा 
फसेय छरपर गनय उऩमकु्त ठाउॉ यहेको हनु ुऩनेछ । 

(९) प्रत्मेक कऺा कोठाभा उऩमकु्त िैशऺक साभग्रीहरु , लसकाइ साभग्रीहरु, ऩाठ्यऩसु्तकहरु 
(शचत्र अॊवकत कशम्तभा ५० ऩसु्तक सवहत अन्म ऩसु्तकहरु) , फारफालरकाहरुको 
व्मशक्तगत साभान छुट्टा-छ्ुटै्ट याख्न ेगयी ञायकको प्रफन्ध गयेको हनुऩुनेछ ।  
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(१०) फारफालरकाहरुरे तमाय गयेको िैशऺक साभग्रीहरु तथा कृमाकराऩहरु सफै  
 फारफालरकाहरुरे देख्न ेगयी फारफालरकाहरुको आॉखाको रेिरभा लबत्ताभा टाॉस्न ु 
 ऩनेछ । लबत्ताभा याशखएको ऩाटीको आकाय य झनु्डाइने स्थान फारफालरकाहरुको  
 सहज ऩॉहचुभा हनुऩुदयछ । 

(११) लसकाइको रालग प्रमोग गने ऩोिय मा शचत्र याख्नको रालग फारफालरकाहरुको  
 आॉखाको उचाईभा यहने गयी एउटा नयभ ऩाटीको व्मिस्था हनु ुऩनेछ ।  

(१२) फारफालरकाहरुको रालग ऩमायप्त खेर साभग्री कऺाभा नै हनुऩुनेछ ।  

(१३) कामायरम कोठा , कऩडा पेने कोठा , वियाभी आयाभ कऺ ,  प्राथलभक उऩचाय कऺ , 

  नहुाउने कोठा ,  कऩडा धनुे ,  बाॉडा भाझ्ने , खाना ऩकाउने जस्ता बौलतक 
सॊयचनाहरु बिन लबत्र अरग्गै हनु ुऩनेछ । 

(१४) हातहलतमाय, औषधी,  वकटनािक औषधीहरु तथा फारफालरकाहरुको रालग  
  हालनकायक हनुे सॊयचनाहरु उनीहरुको ऩहुॉच नहनुे गयी याख्न ुऩनेछ ।   

(१५) लसकाइको भाध्मभ अलबनम, खेरकुद, भनोयञ्जन, लसजयनात्भक वक्रमाकराऩहरु,  
  स्िािरम्िन लसकाइ, विऻान लसकाइ तथा अभ्मासजनक आिश्मक लसकाइ 
  साभग्रीहरु प्रत्मेक कऺा कोठाभा व्मिस्था गनुयऩनेछ ।  

(१६) कऺा कोठाको लसका इको भाध्मभ , गीत, कथा, शचत्र, अन्म वक्रमाकराऩहरु उभेय 
सभहु अनसुायको दैलनक कामयरालतकाको प्रफन्ध गरयन ुऩदयछ साथै खेर , फार गीत, 

कथा, कुयाकानी, अिरोकन, शचत्र, नाटक जस्ता वक्रमाकराऩहरुफाट अिधायणागत 
रुऩभा स्ऩि गरयनऩुदयछ । 

(१७) प्राथलभक उऩचायको रालग आिश्मक औषलधहरु , स्िास्थ्म चौकीफाट उऩरब्धगयाईने 
लनमलभत स्िास्थ्म सेिा सलुनशित गरयनऩुदयछ । खाजा तथा खाना उऩरब्धगयाउने 
फाय अनसुायको स्िस्थ तथा स्िास्थ्मफध्जयक खाना खाजाको विियण (उभेय अनसुाय)  
मवकन गयी अलबबािक सभेतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(१८) फारफालरकाहरुराई लसका इ वक्रमाकराऩहरुभा सवक्रम सहबागी गयाउन 
िास्तविकता झल्काउने खारका ऩूतरी , ब्रक, भालनस, ऩि,ु घय, चया, स्िास्थ्म 
चौकी, विद्यारम, टाॉक, तनुा, चेन, तयाज,ु भाटो, फारिुा, काठका टुक्राहरु, कागजका 
टुक्राहरु, पूर, बाॉडा ितयन , रगुापाटा, फाजागाजा, सागसब्जी, परपूर, भाछा, 
बान्छाका साभानहरु , यफय फर , फाॉसका टुक्राहरु , भकैको खोस्टाहरु , विलबन्न 
वकलसभका गेडागडुीका लफमाॉहरु , नरयिरको खऩडा , र्सीका लफमाॉ आदद 
खेरौनाहरुको लनमलभत प्रमोग गने व्मिस्था लभराउनऩुनेछ । 
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(१९) बनाय ऩशुस्तका, दैलनक हाशजय ऩशुस्तका (कभयचायीहरु य फारफालरकाहरुको रालग  

 अरग अरग) , फैठक ऩशुस्तका , स्िास्थ्म ऩशुस्तका , प्रत्मेक फारफालरकाको रालगय 
शिऺक कभयचायीहरुको रालग १ /१ िटा व्मशक्तगत पाइर तथा ऩूिय रेखन 
अभ्मास ऩशुस्तका हनुऩुनेछ । अलबबािकहरु तथा अनगुभनकतायहरुको रालग अरग 
अरग आगन्तकु तथा लनयीऺण ऩशुस्तका अलनिामय रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

(२०) फार फालरकाहरुराई खेल्न उऩमुकु्त खेर साभग्रीहरु जस्तै शच्रेटी , टामय टनेर , 

वढवकच्माउॉ, वऩङ, बमायङ,  फरहरु, शस्कवऩङ, आदद हनु ुऩनेछ । घेयारे फायेको चौय , 

फोट विरुिा, पूरफायी बएको फगैंचा हनुऩुनेछ । 

(२१) विद्याथी अलबरेख , आम्दानी खचय अलबरेख , विद्याथी प्रगलत अलबरेख , तथा अन्म 
अलबरेखहरु व्मिशस्थत रुऩभा याख्न ेप्रफन्ध गरयनऩुनेछ । 

(२२) फारफालरकाहरु फीचभा एक आऩसभा सफै -सफै सॉग सभान लभत्रित सम्फन्ध याख्न 
हयेक ददन पयक -पयक सभूहभा फस्ने , खेल्ने, लसक्ने िाताियण फना इ सफैसॉग 
सफैको घरुलभर, ससुम्फन्ध य सहमोगी फनाउने कामयक्रभ हनुऩुनेछ । 

(२३) विद्यारमरे भालसक प्रगती प्रलतिेदन तमाय गयी अलबरेख याख्न े३/३ भवहनाभा 
स्रोतकेन्र भापय त नगयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।   

(२४) प्रत्मेक िषयको िैशऺक कामयक्रभ प्रायम्ब हनुऩूुिय कामययत जनिशक्तरे कशम्तभा ३ 
ददनको ऩूनतायजगी तालरभ लरने व्मिस्था विद्यारमरे नै लभराउन ुऩनेछ य त्मसको 
अलबरेख याख्नऩुनेछ । 

(२५) पोहोयभैरा  तथा ढर व्मिस्थाऩनको तरयका पाहोयभैरा व्मिस्थाऩन ऐन तथा 
दपा अनसुाय नगयऩालरकारे तोके फभोशजभको हनुेछ । विद्यारम ऩरयसयभा विऩद् 
ऩदायको फखत सभेत सयुशऺत हनुे तरयकाको प्रफन्ध हनुऩुनेछ । 

(२६) फार फालरका सहजकताय अनऩुात सम्फन्धभा  विद्यारमभा बनाय बएका 
फारफालरकाहरुको उभेय य सङ्खख्माका आधायभा सहजकतायहरु लनमकु्त गनुयऩने
 छ। साभान्मत्  ३ िषयभलुनका फारफालरकाहरुसॉगको अनऩुात १ 5:1, ४ िषयका 
फारफालरकाहरुसॉगको अनऩुात २०:१ ,  ५ िषयका फारफालरकाहरुसॉगको अनऩुात 
२५:१ हनुऩुनेछ । 
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अनसुचुी १७ 

(दपा ४६ सॉग सम्फशन्धत) 
ऩूियप्राथलभक विद्यारमभा दैलनक रुऩभा गनुयऩने न्मूनतभ वक्रमाकराऩहरु 

    (क) फारफालरकाहरुराई न्मानो स्िागत  

    (ख) सयसपाइ अिरोकन तथा सयसपाइ कामय  

    (ग) व्मामाभ  

    (घ) प्राथयना  

    (ङ) ददसा वऩसाि गयाउने 
    (च) घेया सभम(साभूवहक कार)  

    (छ) हाशजयी  

    (ज) गीत,कथा, अलबनम, लसजयनात्भक चार, फारफालरकाहरुको भौलरक 
   वक्रमाकराऩ 

    (झ) ऩनुयािरोकन/ठूरो सभूहभा छरपर  

    (ञ) ऩूिय साऺयता/ऩूियरेखन वक्रमाकराऩ  
    (ट) साभूवहक स्ितन्त्र खेर, सभूह खेर य स्िािरम्िन सीऩ विकास खेर, 

   फावहयी खेर,  

    (ठ) सभमभाखाजा तथा खाना खिुाउने 
    (ड) स्िीकृत ऩसु्तक तथा ऩाठ्य साभग्रीको प्रमोग 

    (ढ) आयाभ कऺ  

    (ण) भातावऩता य गरुुप्रलत आबायी हनुे लसकाइ 

    (त) लफदाइ गीत आदद । 

 मस फाहेक थऩ वक्रमाकराऩ गनय चाहेभा कामयविलधभा उल्रेख गयी स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  
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अनसूुची-१८ 

(दपा ५९ उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत )  
साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा यहने विद्याथी विियण 

(१) साभदुावमकविद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा विद्याथी सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ २५, अलधकतभ 
४० य औसत ३० हनु ुऩनेछ 

(२) सॊस्थागत विद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा विद्याथी सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ २०, अलधकतभ 
३५ य औसत २५ हनु ुऩनेछ । 

 

अनसूुची - १९ 

(दपा ६८ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत ) 

(१) प्रधानाध्माऩक छनौटका आधायहरु 
 

क्र.सॊ छनौटका आधाय अॊक बाय 

१ िैशऺक मोग्मता  

क) न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता                               

ख) भालथल्रो िैशऺक मोग्मता 

 

१५ 

१० 

२ शिऺण अनबुि २५ 

३ तालरभ 

क) िैशऺक तालरभ       

ख) विद्यारम व्मिस्थाऩन तालरभ 

 

१० 

२ 

४ अध्माऩन गयेको विषमभा प्राप्त नलतजा  १२ 

५ विद्यारम विकास प्रस्ताि 
क) विद्यारम विकास प्रस्ताि लनभायण                          

ख) विद्यारम विकास प्रस्तािको प्रस्ततुीकयण                      

 

१० 

४ 

६ नेततृ्ि लरने ऺभता 
क) प्रभखु शिऺा अलधकृतको भूल्माङ्कनफाट                       

ख) प्रधानाध्माऩक छनौट लसपारयस सलभलतको भलु्माङ्कनफाट 

ग) शिऺा अलधकृत/वि.लन./प्रा.स.को भूल्माङ्कनफाट 

 

५ 

५ 

२ 

 जम्भा १०० 

 

रिव्म्  
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१. न्मनुतभ िैशऺक मोग्मता  िा ऩत अङ्क प्रदान गदाय न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता िाऩत प्रथभ 
शे्रणीको रालग १५ अङ्क , दद्वतीम शे्रणीको रालग १३ अङ्क य ततृीम शे्रणीको रालग ११ अङ्क 
ददइने छ । भालथल्रो िैशऺक मोग्मता िाऩत अङ्क प्रदान गदाय प्रथभ शे्रणीको रालग १० 
अङ्क, दद्वतीम शे्रणीको रालग ८ अङ्क , ततृीम शे्रणीको रालग ६ अङ्क ददइने छ । भाध्मलभक 
तहको हकभा भालथल्रो िैशऺक मोग्मता बन्नारे एभ. वपरराई जनाउने छ । तय दि िषय 
स्थामी सेिागयेका शिऺक उम्भेदिायको हकभा स्नातक तहको िैशऺक मोग्मताको क्रभि् 
प्रथभ शे्रणीको बए १० अङ्क , दद्वतीम शे्रणीको रालग ८ अङ्क य ततृीम शे्रणीको रालग ६ अङ्क 
ददइने छ । 

२. शिऺण अनबुि  िा ऩत अङ्क प्रदान गदाय सम्फशन्धत तह (विद्यारम) भा स्थामी लनमशुक्त ऩाई 
शिऺण गयेको प्रलत िषयको जनु तहको शिऺक सो तहको प्रथभ शे्रणीको बए २.५ अङ्कका 
दयरे, दद्वतीम शे्रणीको बए २.०  अङ्कका दयरे य ततृीम शे्रणीको  बए १.५ अङ्कका दयरे 
फढीभा २५ अङ्क ददइने छ ।  

 तय भवहराको हकभा २५ अङ्क ननाघ्ने गयी फीस प्रलतित अङ्क थऩ गरयने छ ।  

३. तालरभ अन्तगयत िैशऺक तालरभ फाऩत अङ्क प्रदान गदाय प्रथभ शे्रणीको रालग १० अङ्क , दद्वतीम 
शे्रणीको रालग ८ अङ्क य ततृीम शे्रणीको रालग ६ अङ्क ददइने छ । शे्रणी नखरेुको तालरभ  
िाऩत दद्वतीम शे्रणीको अङ्क ददइने छ । उ म्भेदिायरे सम्फशन्धत तहको रालग लरएको कुनै 
एउटा तालरभ िाऩत भात्र अङ्क ऩाउने छ ।तालरभ अन्तगयत विद्यारम व्मिस्थाऩन तालरभ 
िाऩत एकभिु २ अङ्क प्रदान गरयने छ । 

४. अध्माऩन गयेको विषमभा प्राप्त नलतजा िाऩत ऩलछल्रो तीन िैशऺक सत्रको प्रलत िैशऺक 
सत्रको फढीभा चाय अङ्कका दयरे अलधकतभ १२ अङ्क ददइने छ । अध्माऩन गयेको विषमभा 
प्राप्त नलतजा िाऩत अङ्क ददॉदा प्रलत िषय देहामका आधायभा ददइने छ:-

अध्माऩन गयेको विषमको कऺागत औसत उत्तीणय प्रलतितसम्फशन्धत
 विषमको बौगोलरक इकाइको औसत उत्तीणय प्रलतित

x ४ 

(क) बौगोलरक इका ईको औसत उत्तीणय प्रलतितका अङ्क ४० बन्दा कभ बएभा ४० राई 
भालननेछ ।मस खण्डको प्रमोजनका रालग ''बौगोलरक इकाई ” बन्नारे स्रोत केन्रराई 
जनाउॉछ । 

(ख) सम्फशन्धत विद्यारम फाहेक अन्म विद्यारमका शिऺक प्रधानाध्माऩक उ म्भेदिाय बएको 
अिस्थाभा लनजरे ऩढाएको विद्यारमको विद्याथीको उऩरब्धताको आधायभा मस खण्ड 
अनसुायको भूल्माङ्कन गनुय ऩनेछ ।  

५. देहामको कामयढाॉचाभा तमाय बएको विद्यारम विकास प्रस्ताि िाऩत अङ्क १० य सो को 
प्रस्ततुीकयण िाऩत अङ्क ४ ददइने छ । प्रस्ताि िाऩत अङ्क प्रदान गदाय ८० प्रलतितबन्दा 
फढी य ४० प्रलतितबन्दा कभ अङ्क ददन ुऩयेभा सो को ऩषु्याई सभेत ददन ुऩनेछ ।  
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      (क) ितयभान िैशऺक य आलथयक अिस्था,  

      (ख) विद्यारमरे हालसर गनुय ऩने अऩेशऺत उऩरशब्ध 

      (ग) फतयभान अिस्था य अऩेशऺत उऩरशब्धका सूचकगत अन्तय, 

      (घ) अऩेशऺत उऩरशब्ध हालसर गने स्रोत ऩवहचान सवहतको कामय मोजना,,  

      (ङ) कामयमोजनाको भूल्माङ्कनका सूचकहरु,  

६. प्रभखु शिऺा अलधकृत य प्रधानाध्माऩक छ नौट लसपारयस सलभलतरे प्रधानाध्माऩकको 
उम्भेदिायको नेत्ततृ्ि लरने ऺभताको भूल्माङ्कन देहामका आधायभा गनुय ऩनेछ ।  

 भूल्माङ्कनका आधायहरु  ्अलत उत्तभ, उत्तभ भध्मभ, साभान्म 

(क) शिऺण ऩेिाप्रलत लनष्ठािान तथा रगनिीर १.२५   १.०००.७५०.५०  

(ख) विद्यारमको िैशऺक गणुस्तय प्रलतको सभऩयणबाि  

(ग) विद्याथी, शिऺक य व्मिस्थाऩन सलभलतफीच प्रबा िकायी सम्फन्ध स्थाऩना गनय य सभदुामराई 
प्रबािकायी ऩरयचारन गनय सक्ने ऺभता,   

(घ) उत्तयदावमत्ि य ऩायदशियता सम्फन्धी व्मिहाय   

७. शिऺा अलधकृत /प्रा.सरे भूल्माङ्कन गयी अङ्क प्रदान गदाय खण्ड (६) भा उशल्रशखत 
भूल्माङ्कनको आधायभा अलत उत्तभ, उत्तभ, भध्मभ, साभान्म फाऩत क्रभि् ०.५,०.४,०.३ य 
०.२ अङ्कप्रदान गनुय ऩनेछ । प्रधानाध्माऩक छ नौट लसपा रयस सलभलतरे शिऺा 
अलधकृत/प्रा.स. फाट लनददयि ढाॉचाको पायभभा तोवकएको अिलध लबत्र भूल्माङ्कनको प्राप्त गयी 
गणना गनुय ऩनेछ । शिऺा अलधकृत/प्रा.स.रे प्रधानाध्माऩक छनोट लसपारयस सलभलतराई 
तोकेको अिलध लबत्र आफ्नो भूल्माङ्कन फझुान ुऩनेछ । 

८. प्रधानाध्माऩक छ नौट लसपारयस सलभलतरे उ म्भेदिायको भूल्माङ्कन गदाय फैठक फसी लरशखत 
लनणयम गनुय ऩनेछ । 

९. प्रधानाध्माऩक छनौट लसपारयस सलभलतरे प्रधानाध्माऩक ऩदको रालग शिऺक लसपारयस गदाय 
भवहरा, दलरत य अऩाङ्ग उम्भेदिायय अन्म उम्भेदिायको अङ्क फयाफय बएभा क्रभि् भवहरा, 
दलरत य अऩाङ्ग उम्भेदिायराई लसपारयस गनुय ऩने छ । 
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अनसूुची - २० 

(दपा ७० सॉग सम्फशन्धत) 
विद्यारमभा यहने शिऺक दयफन्दी 

 

क) ऩूिय प्राथलभक विद्यारम ऩूिय प्राथलभक विद्यारमभा कम्तीभा एक जना शिऺक,  

ख) प्राथलभक विद्यारमभा: ऩचास जना सम्भ विद्याथी बएका कशम्तभा दईुजना य सो बन्दा फढी 
विद्याथी बएभा कम्तीभा तीन जना शिऺक।  

ग) १. कऺा ८ सम्भ सञ्चारन बएको आधायबतू विद्यारमभा थऩ अॊग्रजेी, विऻान य गशणत, 

 साभाशजक तथा नेऩारी िा सॊस्कृत विषम भूर विषम लरइ अध्ममन गयी शिऺा िास्त्र 
 विषमभा स्नातक तह उत्तीणय गयेको शिऺक ।  

२. कऺा १ देशख कऺा ८ सम्भ सञ्चारन बएको आधायबतू विद्यारमभा साभान्मतमा 
 देहाम फभाशजभका कम्तीभा सात जना शिऺक्  

क) अॊग्रजेी भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातक तह उत्तीण िा सो सयह उत्तीणय 
गयेको १ जना ।  

 ख) विऻान िा गशणत भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातक तह उत्तीण िा सो 
 सयह उत्तीणय गयेको १ जना ।  

 ग) नेऩारी िा सॊस्कृत भूर विषम लरई शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातक तह उत्तीणय िा सो 
 सयह उत्तीणय गयेको १ जना ।  

  घ) साभाशजक भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातक तह उत्तीणय िा सो सयह 
 उत्तीणय गयेको १ जना ।  

 ङ) शिऺा िास्त्र विषम लरइ कऺा १२ िा सो सयह उत्तीणय गयेको १ जना । 

घ)  १. कऺा ९ देशख कऺा १२ सम्भ सञ्चारन बएको विद्यारमभा ८ जना शिऺक 

 २. कऺा १० सम्भ सञ्चारन बएको विद्यारमभा देहाम फभोशजभका कम्तीभा १२ जना
 शिऺक्  

  क) अॊग्रजेी भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातकोत्तय तह उत्तीणय िा सो 
  सयह उत्तीणय गयेको १ जना । 

  ख) विऻान िा गशणत भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातकोत्तय तह 
   उत्तीणय िा सो सयह उत्तीणय गयेको १ जना । 
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  ग) नेऩारी भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातकोत्तय तह उत्तीणय िा सो 
  सयह उत्तीणय गयेको १ जना । 

  घ) साभाशजक शिऺा भूर विषम लरई  शिऺा िास्त्र विषमभा स्नातकोत्तय तह  
  उत्तीणय िा सो सयह उत्तीणय गयेको १ जना ।  

  ङ) आिश्मक ऐशच्छक विषमभा स्नातकोत्तय तह उत्तीण िा सो सयह उत्तीणय  
  गयेको ४ जना ।  

 ३. कऺा १ देशख कऺा १० सम्भ सञ्चारन बएको विद्यारमभा खण्ड ''ग'' को उऩखण्ड 
 (२) फभोशजभ  दयफन्दी भा प्राथलभक तहको कम्तीभा तीन जना शिऺक यहनेछ ।  

 रिव्म्  

१. खण्ड (ग) को उऩखण्ड २ को क्रभसॊख्मा (क) देशख (घ) सम्भका कम्तीभा १-१ जना 
शिऺक लनमशुक्त नबएसम्भ एउटै विषमभा एक बन्दा फढी शिऺक लनमशुक्त गरयने छैन 
।  

२. खण्ड (घ) को उऩखण्ड २ को क्रभ सॊख्मा (क) देशख (घ) सम्भका कशम्तभा एक/एक 
जना शिऺक लनमशुक्त नबएसम्भ एउटै विषमभा एक बन्दा फढी शिऺक लनमशुक्त 
गरयने छैन।  

 ३. शिऺक लनमशुक्तका रालग आिश्मक ऩने तालरभ प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुेछ ।  
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अनसूुची - २१ 

(दपा - ७५ को उऩदपा (११) सॉग सम्फशन्धत) 
यभानाऩत्र 

  

श्री .......................... 
..............................। 

 

त्मस विद्यारमभा सरुिा हनु ुबएका श्री ..........................................राई लनजको विियण 
सवहतको यभानाऩत्र ददई त्मस विद्यारमभा हाशजय हनु ऩठाइएको व्महोया अनयुोध गदयछु । 

१. शिऺक िा कभयचायीको नाभ, थय : 
२. सॊकेत नम्फय : 
३. साविक : 
(क) तह :     (ख) शे्रणी :   (ग) ऩद : 
(घ) शिऺक बए विषम :   (ङ) विद्यारम : 
४. सरुिा बएको  (क) लनणायम लभलत :  

(ख) सरुिा गने कामायरम :  

(ग) तह :  (घ) शे्रणी :         (ङ) ऩद :  (च) विषम  

(छ) विद्यारम : 

५. फयफझुायथ सम्िन्धी विियण् (क) गयेको      (ख) नगयेको     

६. यभाना हनुे लभलत : ..................... 
७. यभानाऩत्रको लभलत सम्भ खचय बएका लफदा : 
  (क) बैऩयी आउने य ऩिय लफदा     ................. ... ददन । 

  (ख) लफयाभी लफदा      ................. ... ददन । 

  (ग) प्रसतुी लफदा लफदा     ................. ... ददन । 

  (घ) प्रसतुी स्माहाय लफदा    .................. ऩटक ।  

  (ङ) अध्ममन लफदा     .................. ददन । 

  (च) असाधायाण लफदा      ..................ददन ।  

  (छ) िेतरिी लफदा     .................. ददन । 

८. यभानाऩत्रको लभलतसम्भ सॊशचत लफयाभी लफदा :     ..................ददन ।  

९. विद्यारमभा रुज ुहाशजय बएको ददन :   

१०. खाइऩाई आएको भालसक (क) तरफ :  (ख) तरफ िवृि रु :   
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११. तरफ बकु्तानी लरएको अशन्तभ लभलत : 
१२. कभयचायी सॊचमकोष कट्टी यकभ : 
१३. बकु्तानी लरएको उऩचाय खचयको यकभ  :   

१४. तरफ िवृि हनु सरुु बएको सरुु लभलत : 
१५. नागरयक रगानी कोषकट्टी यकभ : 
१६. आमकय कट्टी यकभ : 
१७. (क) सािलधक जीिन फीभा कोषभा जम्भा बएको सार........भवहना........गते....  

(ख) सािलधक जीिन फीभा िाऩत िावषयक वप्रलभमभ लतयेको सार.....भवहना......गते .... 
१८. चाडऩिय खचय लरने चाडको नाभ य सो चाड ऩने लतलथ य सम्बावित भवहना : 
१९. शििसु्माहाय बत्ता लरएको विियण : 
 

फोधाथय : 
श्री याविम वकताफखाना (शिऺक) । 

श्री कभयचायी सॊचमकोष । 

श्री .......... विद्यारम । 

श्री ..................... .................................(सम्फशन्धत शिऺक िा कभयचायी) सरुिा बएको 
कामायरमभा हाशजय हनु जान ुहनु । 
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अनसूुची - २२ 

(दपा ७६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 
सरुिा हनु ददइने लनिेदन 

 

श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू, 
लभलथरा नगयऩालरका, 
ढल्केिय, धनषुा, नेऩार। 

विषम् सरुिा सम्फन्धभा । 
भराई लनम्न विद्यारमभा सरुिा गरयददन ुहनु लनम्न विियणहरु खरुाइ लनिेदन गयेको छु । 

शिऺकको नाभ, थय्  

स्थामी ठेगाना्  

तह य शे्रणी्  

हारको विद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

सरुिा बई जान चाहेको विद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

मोग्मता य तारीभ्  

स्थामी लनमशुक्त लभलत्  

हारको शजल्राभा काभ गयेको अिलध्  

सरुिा भाग गनुय ऩने कायण्  

 

         लनिेदक शिऺकको :- 
         सही्  

         नाभ्  

         तह य शे्रणी् 
         कामययत विद्यारम् 
         लभलत् 
(१) सरुिा बई जाने विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलतको सहभलत  

(क)   मस विद्यारमका शिऺक श्री ...................................... राई व्मिस्थाऩन सलभलतको 
लभलत .......................... को लनणयम अनसुाय मस विद्यारमफाट सरुिा बई जान सहभलत 
ददइएको छ । 

     व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको :-  

        सही : 
        नाभ : 
        विद्यारम : 
विद्यारमको छाऩ      लभलत : 
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(ख) लभलथरा नगयऩालरका िडा नॊ....... अन्तगयतको ............ विद्यारम  ................  का 
शिऺक श्री .....................................राई सो विद्यारमफाट सरुिा बई जान सहभलत 
ददइएको छ । 

                              प्रभखु शिऺा अलधकृतको 
        सही : 
        नाभ : 
कामायरमको छाऩ      लभलत : 
 

(२ )   सरुिा बई आउने विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलत तथा शिऺा िाखाको सहभलत   

(क)  ............................... विद्यारमका शिऺक श्री ................................... राई 
व्मिस्थाऩन सलभलतको लभलत ....................... को लनणयम अनसुाय मस विद्यारमभा 
सरुिा बई आउन सहभलत ददइएको छ । 

     व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको  

       सही : 
       नाभ :  

       लभलत :    

विद्यारमको छाऩ    विद्यारम : 
 

(ख) ............................... विद्यारमका शिऺक श्री ................................... राई मस 
नगयऩालरकाको ............... ................................. विद्यारमभा  सरुिा बई आउन 
सहभलत ददइएको छ । 

 

       प्रभखु शिऺा अलधकृतको 
       सही : 
       नाभ : 
कामायरमको छाऩ    लभलत : 
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अनसूुची - २३ 
दपा -१०४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत 
विद्यारमको आम-व्ममको खाता याख्न ेढाॉचा 

  

 विद्यारमरे  आफ्नो आम-व्ममको खाता देहाम फभोशजभ याख्नऩुने्- 
 

क्र.स. खाताको नाभ तोवकएको पायाभ नॊ. 
१ विद्यारमको फजेट खाता पा.नॊ. १ 

२ आम्दानीको वहसाफ खाता पा.नॊ. २ 

३ खचयको वहसाफ खाता पा.नॊ. ३ 

४ नगदी खाता पा.नॊ. ४ 

५ फैंक खाता पा.नॊ. ५ 

६ ऩेश्की खाता पा.नॊ. ६ 

७ शजन्सी खाता पा.नॊ. ७ 

८ भालसक आम्दानी खचयको विियण खाता पा.नॊ. ८ 

९ िलु्क दताय वकताफ खाता पा.नॊ. ९ 

१० िासरात खाता पा.नॊ. १० 
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पा.नॊ. १ 
विद्यारमको फजेट खाता 

विद्यारमको नाभ : 
ठेगाना :  

िैशऺक सत्र.............................को फजेट 
 

व्मम आम  
िीषयक 
नॊ. 

िीषयकको
नाभ 

गत 
िैशऺक
सत्रको
व्मम 

मस 
िैशऺकस
त्रको 

प्रस्तावित
व्मम 

स्िीकृत
यकभ 

िीषयक 
नॊ. 

िीषयकको
नाभ 

गत 
िैशऺक
सत्रको
आम 

मस 
िैशऺक 
सत्रको 
प्रस्तावित
आम 

स्िीकृत
यकभ 

कैवपमत 

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

          

  
 
प्रधानाध्माऩकको सही व्मिस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको सही 
 

रिव्म : 

(१) शिऺकको लसरलसरेिाय नम्फयरेख्न े

(२) शिऺक तरफ, भसरन्द, पलनयचयजस्ता खचयतपय  बएको िीषयकको नाभ रेख्न े

(३) नॊ. २ का िीषयकहरुभा गतिषय बएको खदु खचय उल्रेख गने 

(४) चारू िैशऺकसत्रको प्रस्तावित खचय यकभ रेख्न े

(५) चारू िैशऺकसत्रको रालग व्मिस्थाऩन सलभलतरे स्िीकृत गयेको यकभ उल्रेख गने 

(६) आम तपय को िीषयकको लसरलसरेिाय नम्फय रेख्न े

(७) सयकायी अनदुान, विद्याथी िलु्क ( लनजीकोहकभा) जस्ता अन्म िीषयकको नाभ उल्रेख 
गने 

(८) गत िैशऺक सत्रको खदु आम्दानी िीषयक अनसुाय उल्रेख गने 

(९) मस िैशऺक सत्रको आम्दानीको प्रस्तावित यकभ उल्रेख गने 

(१०) स्िीकृत यकभ उल्रेख गने (सयकायी अनदुानको यकभ स्िीकृत तरफस्केर अनसुाय 
हनुऩुनेछ) 

(११) अन्म कुनै कुया बएउल्रेख गने। 
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पा. नॊ. २ 
 

आम्दानीको वहसाफ खाता 
विद्यारमको नाभ: 

ठेगाना 
 
िषय.....................भवहना................... 
 

लभलत 
(१) 

विियण 
(२) 

यलसद 
नॊ. 
(३) 

िीषयक 
(४) जम्भारु. 

(५) 
फैंक दाशखरा 

(६) 
कैवपमत 
(७) सयकायी 

अनदुान 
ऩढाइ 
िलु्क 

 
 
 
 

 

       

मस भवहनाको जम्भा      
रिव्म: 
(१) आम्दानी बएको लभलत उल्रेख गने 
(२) कहाॉफाट िाकसफाट प्राप्तबएको उल्रेख गने 
(३) यलसद नॊ. उल्रेख गने 
(४) कुन िीषयक फाऩत प्राप्त बएको हो सोही भहरभा रेख्नये आिश्मकता अनसुाय भहर फढाउने 
(५) प्राप्त बएको जम्भा रु. उल्रेख गने 
(६ प्राप्त यकभभध्मे फैंक दाशखरा बएको यकभ उल्रेख गने 

(७) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 
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पा. नॊ. ३ 
खचयको वहसाफ खाता 

विद्यारमको नाभ : 
ठेगाना :                    िषय :            भवहना : 

 
लभलत 
 

विियण 
 

बौचय 
नॊ. 

तरफ बत्ता अन्म 
िीषयक 

जम्भा कैवपमत 
 स्िीकृत 

दयफन्दी 
कभयचायी दयफन्दी 

फावहयको 
शिऺक 

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

 

     

मस भवहनाको जम्भा       
 
रिव्म : 
(१) कायोफायको लभलत उल्रेख गने 
(२) खचयको विियण उल्रेख गने 
(३) बौचय नॊ. उल्रेख गने 
(४) शिऺा विकास तथा सभन्िम इकाईफाट अनदुान यकभ प्राप्त हनुे स्िीकृतदयफन्दी लबत्रका 

शिऺकहरुको तरफ बत्ता खचय यकभ उल्रेख गने 
(५) विद्यारमभा कामययत कभयचायीहरुको तरफ बत्ता खचय यकभ उल्रेख गने 
(६) अनदुान यकभ प्राप्त नहनु ेदयफन्दी फावहयको शिऺकहरुको तरफ बत्ता खचय यकभ उल्रेख 

गने 
(७) मसभा आ िश्मकता अनसुाय भसरन्द, पलनयचय, छऩाइ, सेिा, दैलनक भ्रभण बत्ता जस्ता 

भहरहरु खडागयी यकभ उल्रेख गने 
(८) भहर ४, ५, ६ य ७ को जम्भा यकभ उल्रेख गने 
(९) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 
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पा. नॊ. ४, ५ य ६ 
नगदी /फैंक /ऩेश्की खाता 

विद्यारमको नाभ: 
ठेगाना :                             िषय :          भवहना : 
 
लभलत विियण बौचय नॊ. डेलफट के्रलडट डेलफट/के्रलडट फाॉकी कैवपमत 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
 
 
 

 

       

 
रिव्म : 
(क) नगदी खाता प्रमोग गदाय : 
 (१)  लभलत उल्रेख गने 
 (२)  छोटकयीभा आम्दानी खचयको विियण उल्रेख गने 
 (३)  बौचय नॊ. उल्रेख गने 
 (४)  नगद प्राप्त बएभा उल्रेख गने 
 (५)  नगद यकभ फैंक दाशखरा िा खचय बएभा उल्रेख गने 
 (६)  भहर ७ को फाॉकी यकभ डेलफट िा के्रलडट फाॉकी के हो ? डेलफट फाॉकी बए डे. य 

के्रलडट फाॉकी बए के्र. उल्रेख गने 
 (७)  फाॉकी यकभ उल्रेख गने 
 (८)  अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 
 
(ख)  फैंक खाता प्रमोग गदाय : 
 (१)  लभलत उल्रेख गने 
 (२)  आम्दानी खचयको छोटो विियण य चेक नॊ. िा फैंक दाशखरा बौचय नम्फय उल्रेख गने 
 (३)  बौचय नम्फय उल्रेख गने 
 (४)  फैंक दाशखरा बएको यकभ उल्रेख गने 
 (५)  फैंकफाट खचय बएको यकभ उल्रेख गने 
 (६)  फैंकभा डेविट फाॉकी बए डे. य के्रलडट फाॉकी बए के्र. रेख्न े
 (७)  फाॉकी यकभ उल्रेख गने 
 (८)  अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 
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(ग) ऩेश्की खाता प्रमोग गदाय : 
 (१) लभलत उल्रेख गने 
 (२) ऩेश्की लरइएको िा पर्छ्यौट बएको काभ उल्रेख गने 
 (३) बौचय नम्फय उल्रेख गने 
 (४) ऩेश्की ददएको यकभ उल्रेख गने 
 (५) ऩेश्की पर्छ्यौट बएको यकभ उल्रेख गने 
 (६) फाॉकी ऩेश्की डेविट फाॉकी बए डे. य के्रलडट बए के्र. उल्रेख गने 
 (७) ऩेश्की फाॉकी यकभ उल्रेख गने 
 (८) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 

 
 

    पा. नॊ. ७ 

शजन्सी खाता 
 
विद्यारमको नाभ 
ठेगाना :                                िषय :              भवहना : 
 

लभलत 
(१) 

विियण 
(२) 

भूल्म 
(३) 

आम्दानी 
(४) 

खचय 
(५) 

फाॉकी 
(६) 

कैवपमत 
(७) 

  प्रलतइकाई जम्भा     
 
 
 
 

       

 
रिव्म:   
(१) लभलत उल्रेख गने, 
(२) साभानको नाभ, प्राप्त िा खचयको छोटो विियण उल्रेख गने 
(३) साभानको प्रलत इकाई दय उल्रेख गने 
(४) प्राप्त साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने 
(५) खचय बएको साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने 
(६) फाॉकी साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने 
(७) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने। 
 
ईकाइभा गोटा, थान, दजयन आदद उल्रेख गने। 
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पा.नॊ. ८ 
भालसक आम्दानी खचयको विियण खाता 

विद्यारमको नाभ: 
ठेगाना : िषय :भवहना :  

व्मम आम 
िीषयक
नॊ. 

िीषयकको
नाभ 

िावषयक
स्िीकृत
यकभ 

अशघल्रो
भवहनास
म्भको 
खचय 
यकभ 

मो 
भवहनाको
खचय 

जम्भा
व्ममय
कभ 

िीषयक
नॊ. 

िीषयकको 
नाभ 

िावषयक
स्िीकृत
यकभ 
आम 

अशघल्रो
भवहनास
म्भको 
यकभ 

मो 
भवहनाको
आम 

जम्भा 

 
 

           

  
 फाॉकी यकभ:– 
 नगद:– 
  फैंक:– 
रिव्म :  
(१) पा. नॊ. १ को व्ममको िीषयकनॊ. उल्रेख गने  
(२) पा. नॊ. १ को व्ममको िीषयकको नाभ उल्रेख गने 
(३) पा. नॊ. १कोिावषयकस्िीकृतव्ममयकभउल्रेखगने 
(४) गएको भवहनासम्भको सम्फशन्धत िीषयकको खचय यकभ उल्रेख गने 
(५) मो भवहनाको सम्फशन्धत िीषयकहरुको खचय यकभ उल्रेख गने 
(६) भहर नॊ. ४ य ५ को जम्भा यकभ उल्रेख गने 
(७) पा.नॊ. १ को आमको िीषयक नॊ. उल्रेख गने 
(८) पा. नॊ. १ को आमको िीषयकको नाभ उल्रेख गने 
(९) पा.नॊ. १ को िावषयक स्िीकृत आम यकभ उल्रेख गने 
(१०) अशघल्रो भवहनासम्भको सम्फशन्धत िीषयकको आम यकभ उल्रेख गने 
(१२) भहर नॊ. १० य ११ को जम्भा यकभ उल्रेख गने। 
(१३) फाॉकी यकभभा आम य व्ममको जम्भा यकभको पयक उल्रेख गने। 
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पा. नॊ. ९ 
िलु्क दताय वकताफ खाता 

 
विद्यारमको नाभ: 
ठेगाना: 
कऺा:                      िषय:                 भवहना: 

यो.नॊ. विद्याथीको 
नाभ, थय 

िैिाख जेष्ठ असाय साउन बारर आशश्वन कालतयक भॊलसय ऩौष भाघ पागनु चैत्र 

 
 
 
 

             

जम्भा             
 

पा. नॊ. १० 
िासरात खाता 

विद्यारमको नाभ : 
ठेगाना 
 

िषय....................... को आशखयी ददन......................सम्भको 
दावमत्ि यकभ सम्ऩशत्त यकभ 
१ २ ३ ४ 
    

 
प्रधानाध्माऩक    रेखाऩार                     रेखाऩयीऺक 
रिव्म: 
(१) विद्यारमको दावमत्ि विियणहरु उल्रेख गने, 
(२) दावमत्ि यकभ उल्रेखग ने, 
(३) विद्यारमको चारू अचर सम्ऩशत्तको विियण उल्रेख गने 
(४) सम्ऩशत्तको यकभ उल्रेख गने। 
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अनसूुची - २४ 
दपा १०९ को उऩदपा १ सॉग सम्फशन्धत 

विद्यारम िगीकयणका आधायहरू 
क) साभदुावमक विद्यारम िगीकयणका आधायहरू  

१) बौलतक सवुिधा  
२) शिऺक दऺता  
३) उत्तयदावमत्ि य ऩायदशियता  
४) विद्यारम सॊचारन प्रवक्रमा  
५) िैशऺक उऩरशब्ध 
६) अन्म उऩरशब्ध 

ख) सॊस्थागत विद्यारमको रालग  
१. ''क'' शे्रणीको विद्यारमको रालग चावहने आधायहरू (अऩेशऺत सवुिधामकु्त 
 विद्यारम अथायत ्''ख'' शे्रणीका विद्यारमको ऩूिायधायभा थऩहनुऩुने) 

क) सबाकऺ , 
ख) सेिा कऺ (पोन , फ्माक्स, इभेर आदद) 
ग) अलतरयक्त वक्रमाकराऩ कऺ , 
घ) क्माफ्टेरयमा , 
ङ) एक ऩटकभा कम्तीभा ५० जना विद्याथी फसेय ऩढ्न सक्ने 
 छुटै्ट ऩसु्तकारम कोठाको व्मिस्था य 
च)   अनसूुची २० को खण्ड (ख) को देहाम (च) फभोशजभको वििेष 
 सवुिधामकु्त विद्यारमको रालग लनधायरयत सवुिधा उऩरब्ध
 गयाएको हनुऩुनेछ ।  

२. “ख”  शे्रणीको विद्यारमको रालग चावहने आधायहरू (आधायबतू सवुिधामकु्त 
 विद्यारम अथायत ्“ग”  शे्रणीका विद्यारमको ऩूिायधायभा थऩ हनुऩुने) 
 क) प्रधानाध्माऩक , शिऺक, कभयचायी य प्रिासनीक कभयचायीका रालग  
  छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्मिस्था,  
 ख) शिऺक स्टापको रालग छुटै्ट िौचारमको व्मिस्था , 
 ग) कुनै दईु प्रकायका दैलनक ऩलत्रकाहरूसवहतको एक ऩटकभा कम्तीभा  
  ३० जना विद्याथी फसेय ऩढ्न सक्ने छुटै्ट ऩसु्तकारम कोठाको व्मिस्था, 
 घ) बलरफर खेल्न लभल्ने खेर भैदानको अलतरयक्त सम्ऩूणय विद्याथी एकैसाथ  
  उलबन सक्ने कम्ऩाउण्डको व्मिस्था, 
 ङ) छुटै्ट विऻान प्रमोगिारा कोठाको व्मिस्था , 
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 च) विद्यारमभा कम््मटुय विषम याखेको बए छुटै्ट कम््मटुय कऺको व्मिस्था , 
 छ) प्राथलभक उऩचाय कऺको व्मिस्था य  
 ज) अनसूुची  २२ को खण्ड (ख) को देहाम (च) फभोशजभको अऩेशऺत  
  सवुिधामकु्त विद्यारमको रालग लनधायरयत सवुिधा उऩरब्ध गयाएको हनुऩुने । 
३. “ग” शे्रणीको विद्यारम (अथायत ्आधायबतू सवुिधामकु्त विद्यारम) को रालग 

चावहने  ऩूिायधायहरू 
क) कऺाकोठाहरू ऩूिय प्राथलभक य प्राथलभक तहको हकभा प्रलत विद्याथी  

 ०.७५ िगयलभटय आधायबतू तह य भाध्मलभक तहको हकभा १.००  
 िगयलभटय,  

ख) हािाको याम्रो प्रिाह य मथेि प्रकाि बएका कऺाकोठाहरू , 
ग) विद्याथी सॊख्माको आधायभा सफैराई ऩगु्ने डेस्क फेन्च , 
घ) छात्रछात्रा य शिऺक का रालग कम्तीभा ३ िटा छुट्टाछुटै्ट िौचारम य  
  प्रत्मेक थऩ ५० जना विद्याथीका रालग एक कम्ऩाटयभेन्ट थऩ, 
ङ) मथेि खानेऩानीको व्मिस्था , 
च) ऩाठ्यक्रभ ऩाठ्यऩसु्तक शिऺक लनदेशिका सवहतको १ विद्याथी फयाफय  
 कम्तीभा २ ऩसु्तक बएको ऩसु्तकार, 
छ) प्रलत कऺाभा कारोऩाटी य अन्म आिश्मक िैशऺक साभग्री, 
ज) सफै विद्याथी एकै ऩटक उलबन सक्ने आॉगन ,  
झ) बलरफर खेल्न लभल्नेसम्भको खेर भैदान , 
ञ) कऺा शिऺक अनऩुात १.१.४ , 
ट) ऩाठ्यक्रभ अनसुायको विऻान साभग्रीको व्मिस्था , 
ठ) प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मिस्था हनुऩुने य  
ड) अनसूुची  - २० को खण्ड (ख) को देहाम (३) अनसुायको छात्रिशृत्त य  
  सोही अनसूुचीको सोही खण्डको देहाम (७) अनसुायको शिऺक तथा  
  कभयचायी सॊख्मा 

४. “घ”  शे्रणीका विद्यारम (अथायत न्मून सवुिधाका विद्यारम) आधायबतू सवुिधा  
 ऩूया नबएका विद्यारमहरू । 
५.  सॊस्थागत विद्यारमहरूराई खण्ड (क) , (ख), (ग) य (घ) फभोशजभ िगीकयण  

गनयको रालग दपा १०९ को उऩदपा २  फभोशजभको सलभलतरे आिश्मकता  
अनसुाय स्थानीमतह\प्रदेि\सॉघीम भन्त्रारमद्वाया गदठत सयोकायिाराहरू  सभेत 
सशम्भलरत बएको सलभलतको ऩयाभिय लरन सक्नेछ । 
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अनसूुची - २५ 
(दपा १११ को उऩदपा २ य ३ सॉग सम्फशन्धत) 

िलु्क लनधाययण आधायहरू 
क) साभदुावमक विद्यारमको रालग  
क्र.सॊ. िीषयक 
१. शिऺक तथा कभयचायीको तरफ बत्ताभा बएको खचय 
२. अन्म विषमभा बएको खचय 
 क) विद्यारम सॊचारन य व्मिस्थाऩनको रालग 
 ख) िैशऺक साभग्रीको रालग 
३. सयकायी अनदुान िा अन्म स्रोतफाट विद्यारमको रालग बएको आम्दानी 
४. ओबयहेड खचय 
 

रिव्म् 
१) िलु्क लनधाययण गने प्रमोजनको रालग उऩयोक्त तालरकाको क्रभसॊख्मा १ य २ 
 फभोशजभ बएको खचय जोड्ने।त्मसयी जोड्दा हनु आएको कूर यकभभा 
 क्रभसॊख्मा ३ को यकभ घटाउने।त्मसयी घटाउॉदा आएको यकभभा 
 क्रभसॊख्मा ४ फभोशजभको ओबयहेड खचय यकभ जोडी जम्भा खचय यकभ 
 लनकाल्ने।त्मसयी लनकालरएको जम्भा  खचय यकभराई कूर विद्याथी सॊख्मारे 
 बाग गयी प्रलत विद्याथी िावषयक िलु्क लनकाल्ने  
२) िलु्क लनधाययण गने प्रमोजनको रालग शिऺक तथा कभयचायीको तरफ बत्ताभा 
 बएको  खचयको वहसाफ गदाय कुनै विद्यारमभा शिऺक विद्याथी अनऩुात मस 
 कामयविलधभा तोवकएबन्दा फढी बए ऩलन सो अनऩुात सम्भको शिऺक सॊख्मा 
 भात्र कामभ गनुय ऩने छ । 
 उदाहयणको रालग ऩहाडी ऺेत्रको विद्यारमभा चारीस बन्दा फढी असी बन्दा 
 कभ  विद्याथी बए दईु शिऺकको तरफ बत्ता  िाऩत बएको खचयको आधायभा 
 िलु्क लनधाययण गनुय ऩनेछ । 
३) विद्यारमरे शिऺक सॊख्माको दि प्रलतितसम्भ कभयचायी (कामायरम  

सहमोगीसभेत)  को तरफ बत्ताराई िलु्क लनधाययण गने प्रमोजनको लनलभत्त  
खचयभा गणना गनय सक्नेछ । 

 उदाहयणको रालग दि शिऺक बएको विद्यारमभा एकजना  कभयचायीको तरफ 
 भात्र कभयचायीको तरफ खचयभा सभािेि हनुेछ य सो बन्दा  फढी 
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एघायदेशख फीस जनासम्भ शिऺक बएको विद्यारमभा दईु जना कभयचायीसम्भको 
तरफ यकभराई खचयभा सभािेि गनय सवकनेछ । 

४) अन्म विषमभा बएको खचय िाऩतको यकभ शिऺक तथा कभयचायीरे ऩाउने
 तरफको विद्यारमको हकभा फीस प्रलतित बन्दा फढी हनुे छैन । 
 उदाहयणको रालग साभदुावमक आधायबतू विद्यारमको शिऺक सॊख्मा दि 

 बएभा सफै शिऺकको तरफ भालसक रु. ४२ ,०००।– हनु आउॉछ य सो 
 िाऩत  िावषयक तरफ खचय य दिैं खचयको सभेत गयी (४२ ,०००×१३ को 
 वहसाफरे) रु.५,४६,०००।– य कभयचायीको भालसक तरफ रु. 
 २,०००।– बएभा सो िाऩत थऩ रु.२६ ,०००।– सभािेि गदाय शिऺक 
 तथा कभयचायीको तरफ खचय रु. ५ ,७२,०००।– हनु आउॉछ । सो यकभको 
 फढीभा फीस प्रलतित अथायत रु.११४ ,४००।– अन्म खचयको रूऩभा िलु्क 
 लनधाययण गने प्रमोजनको लनशम्त जम्भा  खचयभा सभािेि गनय सवकनेछ । कुनै 
 विद्यारमको अन्म खचय सो बन्दा फढी बए ऩलन िलु्क लनधाययण गने 
 प्रमोजनको लनलभत्त अन्म खचय  िाऩत फढीभा रु.११४ ,४००।– भात्र सभािेि 
गयी जम्भा खचय लनकाल्न ुऩनेछ । 

५) विद्यारमको ओबयहेड खचय ऩाॉच प्रलतित हनुेछ ।  
६) कऺागत िलु्क सभानऩुालतक हनुेछ । कुनै विद्यारमको शिऺक  तथा 

कभयचायीको तरफ िावषयक रु.  ५,००,०००।– तथा अन्म खचय रु.  
१,००,०००।– गयी जम्भा खचय रु.  ६,००,०००।– छ य सो विद्यारमको 
अन्म आम्दानी रु.  ४,५०,०००।– छ बने त्मस्तो आम्दानीफाट जम्भा खचय 
घटाउॉदा फाॉकी यकभ रु.  १,५०,०००।– हनु जान्छ। अथायत रु.  
६,००,०००।– को ऩाॉच प्रलतितरे रु.  ३०,०००।– सो विद्यारमको 
ओबयहेड खचय छ य विद्यारमको विद्याथी सङ्खख्मा दईु सम छ बने 
(१,५०,०००+३०,००० गदाय हनु आउने रु. १ ,८०,०००।–) राई दईु 
समरे बाग गदाय आउने रु. ९००। – सो विद्यारमको एक जना विद्याथीको 
िावषयक ऩढाइ िलु्क हनु जान्छ । 

 अफ कऺा ६ देशख १० कऺासम्भको प्रत्मेक कऺाको विद्याथी सॊख्मा फयाफय 
 छ य िलु्कभा सभानऩुालतक दयरे िवृि हनु्छ बन्न विलबन्न कऺाको औसत 
 िलु्क  लनम्न फभोशजभ हनुेछ्– 
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कऺा विद्याथी 

सॊख्मा 
िलु्कको दय जम्भा िलु्क 

६ ४० कऺा ६ि (कऺाका वहसाफभा भानौं) २४०ि 
(४०×६) 

७ ४०   कऺा ७ि          ''     '' २८०ि 
(४०×७) 

८ ४० कऺा ८ि         ''     '' ३२०ि 
(४०×९) 

९ ४०   कऺा ९ि         ''     '' ३६०ि 
(४०×९) 

१० ४० कऺा १०ि       ''      ''    ४००ि 
(४०×१०) 

  कूर १६००ि हो । 
 
मसयी वहसाफ गदाय प्रकयण (७) भा उल्रेख बए अनसुाय जम्भा िलु्क १६००ि 
फयाफय हनु जान्छ । 
 त्मसैरे १६००ि बनेको = १,८०,०००।– 
 अथिा ि को भान = १८०००० 
                        १६००      
तसथय, कऺा ६ को िलु्क = ६ि = ६×११२।५० = ६७५।– 
 कऺा ७ को िलु्क = ७ि = ७×११२।५० = ७८७।५० 
 कऺा ८ को िलु्क = ८ि = ८×११२।५० = ९००।– 
 कऺा ९ को िलु्क = ९ि = ९×११२।५० = १०१२।५० 
 कऺा १० को िलु्क = १०ि = १०×११२।५० = ११२५।– 
 त्मसैरे कऺा ६ को िावषयक ऩढाइ िलु्क = रु. ६७५ य भालसक एक 

भवहनाको रु. ५६।२५ हनु्छ । वहसाफ गनय सशजरोको रालग भालसक रु. 
५५।– देशख  रु. ६०।– सम्भ लरन सवकन्छ । त्मसैगयी अन्म कऺाको 
िलु्क ऩलन िावषयक अॊकराई १२ रे बाग गयेय आउने यकभ फयाफय हनु्छ । 

(७) मस सू त्रानसुाय लनधायरयत िलु्कको दयबन्दा कुनै विद्यारमरे लरएको िलु्क 
 कभ बएभा सो विद्यारमरे िैशऺक सत्रको लफचभा िलु्क दयभा िवृि गनय 
 ऩाउने छैन ।  विद्यारमरे अको िैशऺक सत्रभा दि प्रलतित बन्दा फढी दयरे 
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 िलु्क िवृि गनय चाहेभा मस कामयविलधको यीत ऩमुायई स्थानीम तहसॉग  ऩूिय 
 स्िीकृलत लरनऩुनेछ । 
(८) मस सू त्रानसुाय लनशित िलु्कको दय बन्दा कुनै विद्यारमरे लरइयहेको िलु्कको 

दय फढी बएभा सो विद्यारमरे मस लनमभािरी प्रायम्ब हनुासाथ लरइयहेको 
िलु्कराई मस लनमभािरीद्वाया लनशित सूत्रानसुाय सभामोजन गयी आिश्मक 
देशखएभा विद्याथीराई िलु्क वपताय गनुय ऩनेछ । 

(ख) सॊस्थागत विद्यारमको रालग  
(१) नेऩार सयकाय सॊघीम कानूनरे तोकेफभोशजभ आधायबतू तह य भाध्मलभक 
 तहका  शिऺकहरुको न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता एिॊ तालरभ हनुऩुदयछ । साथै 
 हयेक शिऺकरे शिऺक सेिा आमोगफाट अध्माऩन अनभुलतऩत्र लरएको 
 हनु ुऩनेछ । 
(२) िलु्क लनधाययण प्रमोजनको अनसूुची –१९ फभोशजभ “ग”  शे्रणीको सॊस्थागत 
 विद्यारमराई आधायबतू सवुिधामकु्त विद्यारम भालनएको हुॉदा उक्त शे्रणीको 
 विद्यारमभा देहामफभोशजभको शिऺक तथा कभयचायी याख्न ुऩनेछ । 

 
शिऺक\कभयचायी 

तह अनसुाय शिऺक तथा कभयचायी सॊख्मा 
नसययी देशख ५ g;{/L b]lv ८ g;{/L b]lv१० 

प्र. अ. 
आई.ए. 
स्नातक 

 
१ 
- 

 
- 

१ 

 
- 
१ 

शिऺक 
एस.एर.सी. 
आई.ए. 
स्नातक 

 
९ 
- 
- 

 
६ 
७ 
- 

 
९ 
- 
८ 

रेखाऩार १(एस.एर.सी.) १(आई.ए.) १(आई.ए.) 
आमा\स्िीऩय २ २ २ 
स्टोय\राइबे्ररयमन _ _ २ 
गाडय\वऩमन २ २ ३ 
 
(३) उऩखण्ड (२) फभोशजभका शिऺक कभयचायीको तरफ िाऩत एस.एर.सी. स्तय , 

 आई.ए. स्तय य स्नातकस्तयको रालग क्रभि् नेऩार सयकायरे आधायबतू य 
 भाध्मलभकतहको शिऺकराई तोकेको स्केरभा य लतनीहरूराई ददइने  अन्म 
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सवुिधा िाऩत तरफ यकभको १८ प्रलतितसम्भ छुयाई मसयी हनु आउने 
जम्भा खचयराई विद्यारमको कूर खचयको ६० प्रलतित भानौं फाॉकी  यहेको 
४० प्रलतितभध्मे ८ प्रलतित छात्रिशृत्त य १.५ प्रलतित ग्राभीण शिऺा विकास 
कोषभा रगानी गनुय ऩनेछ य फाॉकी हनु आउने यकभ  विद्यारमको आिश्मकता 
अनसुायका िीषयकहरूभा खचय गने गयी आिश्मक व्मिस्था गनय सक्नेछ । 

 तय “घ”  शे्रणीका अथायत ्न्मून सवुिधामकु्त विद्यारमरे बने आफ्नो विद्यारमभा 
 अध्ममनयत विद्याथीहरूको ऩाॉच प्रलतित बन्दा फढीराई छात्रिशृत्त ददन ुअलनिामय 
 भालनने छैन । 
(४) नगयऩालरकाको िहयी ऺेत्र तथा ग्राभीण ऺेत्रभा िलु्क दय पयक पयक 
 हनुऩुनेछ । 
(५) खण्ड (२) , (३) य (४) को व्मिस्थाराई विचाय गयी “ग”  शे्रणीका 

आाधायबतू सवुिधामकु्त विद्यारमको िलु्क देहामको औसत सीभालबत्र यही 
लनधाययण गनुय ऩनेछ । 

 
तह ऺेत्र 

नगयऩालरकाको ग्रालभण ऺेत्र नगयऩालरकाको िहयी ऺेत्र 
आधायबतु ५०० ५०० 
भाध्मलभक ६५० ७०० 

 
(६) उऩखण्ड (५) फभोशजभको िलु्क दय आधायबतू सवुिधामकु्त विद्यारमको रालग 

 बएकोरे सो सवुिधा नऩगेुका “घ”  शे्रणीका न्मून सवुिधाका विद्यारमरे 
तरुनात्भक रूऩभा कभ खचय गये ऩगु्ने बएको हुॉदा मस्ता विद्यारमहरूको 
आधायबतू सवुिधाका विद्यारमको बन्दा २५ प्रलतितसम्भ कभ िलु्क हनुे गयी 
िलु्क लनधाययण गनुय ऩनेछ। 

(७) आधायबतू बन्दा भालथको सवुिधा ददइयहेका अऩेशऺत सवुिधामकु्त “ख”  शे्रणीका 
य वििेष सवुिधामकु्त “क”  शे्रणीका विद्यारमहरूरे देहामफ भोशजभका थऩ 
सवुिधाका लनशम्त खचय जोडेय िलु्क वहसाफ गनय ऩाउने छन ्। 

 
 
लस.नॊ विियण अऩेशऺत सवुिधा 

(प्रलतित) 
वििेष सवुिधा 

(प्रलतित) 
(क) शिऺक कभयचायी तरफ तथा सवुिधा १५ २५ 
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(ख) खेरकुद तथा अलतरयक्त वक्रमाकराऩ ५ १० 
(ग) िैशऺक साभाग्री ५ १० 
(घ) बौलतक ऩिुायधाय १० १५ 
(ङ) िैशऺक उऩरशब्ध १० १० 
(च) छात्रिशृत्त ५ ७ 
(छ) सॊस्थागत विकास १० १० 
 मी सफै सवुिधा थऩ बएफाऩत खण्ड (च) 

को िलु्क दयभा थऩ गरयने िलु्क 
३५ ५० 

 
थऩ सवुिधामकु्त विद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सवुिधा अनसुाय भालथ उल्रेशखत विलबन्न 
िीषयकहरूभा उल्रेख गरयएको भाऩदण्ड  अनसुायको कूर प्रलतितराई १०० प्रलतित 
भानी अऩेशऺत सवुिधामकु्त विद्यारमहरूभा २५ प्रलतित य वििेष सवुिधामकु्त 
विद्यारमभा ५० प्रलतितसम्भ थऩ िलु्क लरन सवकनेछ । 
(८) कुनै विद्यारमरे लरई आएको िलु्क दय मस अनसूुची अनसुाय हनु आउने 

िलु्क दयबन्दा कभ बए त्मस्ता विद्यारमहरूराई उक्त िलु्क दयभा लनयन्तयता 
ददन स्थानीम, प्रदेि, सॊघीम भन्त्रारमरे वििेष प्रोत्साहन कामयक्रभहरू सॊचारन 
गनय सक्नेछ । 

(९) अनसूुची  १९ को खण्ड (ख) फभोशजभ “क”  शे्रणीभा ऩयेका वििेष सवुिधामकु्त 
विद्यारमरे विद्यारमका कम्तीभा दईु लतहाई अलबबािकहरूको लनणयमफाट 
लनम्नफभोशजभ कुनै एउटा प्रािधान ऩारन गने गयी नगय शिऺा िाखाको 
लसपारयस य सॊस्थागत विद्यारमहरू सम्फन्धी नीलतगत सल्राह ददन गदठत 
सलभलतको ऩयाभियभा स्थानीम, प्रदेि, सॊघीम भन्त्रारमरे त्मस्तो भालथल्रो 
दयको िलु्क रागू गनय स्िीकृलत ददन सक्नेछ । 

(क) गरयफीको येखाभलुन यहेका ऩरयिायका विद्याथीराई रशऺत गयी २५ प्रलतित 
विद्याथीराई वििेष छुट य भध्मभ िगयका विद्याथीराई रशऺत  गयी आॊशिक 
छुट ददने, 

(ख) विद्यारमभा अलधकाॊि विद्याथीराई ऩूणय िलु्कभा अध्माऩन गयाई उठेको िलु्क 
 यकभको कम्तीभा १८ प्रलतित यकभ छुटै्ट कोषभा याखी आफ्नै विद्यारमभा 
 अध्ममनयत य नेऩारका विलबन्न विद्यारमभा अध्ममन गने न्मून आम बएका 
 विद्याथीराई छात्रिशृत्त ददने तथा त्मस्ता विद्यारमको गणुस्तय सधुायभा सभेत 
 सहमोग प्रदान गने 
(क) साभदुावमक विद्यारम िगीकयणका आधायहरू 
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(१) बौलतक सवुिधा 
(२) शिऺक दऺता 
(३) उत्तयदावमत्ि य ऩायदशियता 
(४) विद्यारम सॊचारन प्रवक्रमा 
(५) िैशऺक उऩरशब्ध 
(६) अन्म उऩरशब्ध 

(ख) सॊस्थागत विद्यारमको रालग 
१. “क” शे्रणीको विद्यारमको रालग चावहने आधायहरू (अऩेशऺत सवुिधामकु्त 

विद्यारम अथायत ्“ख” शे्रणीका विद्यारमको ऩूिायधायभा थऩ हनुऩुने) 
(क) सबाकऺ, 
(ख) सेिा कऺ (पोन, फ्माक्स, इभेर आदद) 
(ग) अलतरयक्त वक्रमाकराऩ कऺ, 
(घ) क्माफ्टेरयमा, 
(ङ) एक ऩटकभा कम्तीभा ५० जना विद्याथी फसेय ऩढ्न सक्ने छुटै्ट 

ऩसु्तकारम कोठाको व्मिस्था य 
(च) अनसूुची २० को खण्ड (ख) को देहाम (च) फभोशजभको वििेष 

सवुिधामकु्त विद्यारमको रालग लनधायरयत सवुिधा उऩरब्ध गयाएको हनुऩुनेछ 
।  

२. “ख” शे्रणीको विद्यारमको रालग चावहने आधायहरू (आधायबतू सवुिधामकु्त 
विद्यारम अथायत ्“ग” शे्रणीका विद्यारमको ऩूिायधायभा थऩ हनुऩुने) 
(क) प्रधानाध्माऩक, शिऺक, कभयचायी य प्रिासनीक कभयचायीका रालग 

छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्मिस्था,  
(ख) शिऺक स्टापको रालग छुटै्ट िौचारमको व्मिस्था, 
(ग) कुनै दईु प्रकायका दैलनक ऩलत्रकाहरूसवहतको एक ऩटकभा कम्तीभा ३० 

जना विद्याथी फसेय ऩढ्न सक्ने छुटै्ट ऩसु्तकारम कोठाको व्मिस्था, 
(घ) बलरफर खेल्न लभल्ने खेर भैदानको अलतरयक्त सम्ऩूणय विद्याथी एकैसाथ 

उलबन सक्ने कम्ऩाउण्डको व्मिस्था, 
(ङ) छुटै्ट विऻान प्रमोगिारा कोठाको व्मिस्था, 
(च) विद्यारमभा कम््मटुय विषम याखेको बए छुटै्ट कम््मटुय कऺको व्मिस्था , 
(छ) प्राथलभक उऩचाय कऺको व्मिस्था य 
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(ज) अनसूुची–२२ को खण्ड (ख) को देहाम (च) फभोशजभको अऩेशऺत 
सवुिधामकु्त विद्यारमको रालग लनधायरयत सवुिधा उऩरब्ध गयाएको हनु ुऩने 
। 

३. “ग” शे्रणीको विद्यारम (अथायत ्आधायबतू सवुिधामकु्त विद्यारम) को रालग चावहन े
ऩूिायधायहरू 

(क) कऺाकोठाहरू ऩूिय प्राथलभक य प्राथलभक तहको हकभा प्रलत विद्याथी 
०.७५ िगयलभटय लनम्नभाध्मलभक य भाध्मलभक तहको हकभा १.०० 
िगंभीटय,  

(ख) हािाको याम्रो प्रिाह य मथेि प्रकाि बएका कऺाकोठाहरू, 
(ग) विद्याथी सॊख्माको आधायभा सफैराई ऩगु्ने डेस्क फेन्च, 
(घ) छात्रछात्रा य शिऺकका रालग कम्तीभा ३ िटा छुट्टाछुटै्ट िौचारम य 

प्रत्मेक थऩ ५० जना विद्याथीका रालग एक कम्ऩाटयभेन्ट थऩ, 
(ङ) मथेि खानेऩानीको व्मिस्था, 
(च) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩसु्तक य शिऺक लनदेशिका सवहतको १ विद्याथी 

फयाफय कम्तीभा २ ऩसु्तक बएको ऩसु्तकारम, 
(छ) प्रलत कऺाभा कारोऩाटी य अन्म आिश्मक िैशऺक साभग्री, 
(ज) सफै विद्याथी एकै ऩटक उलबन सक्ने आॉगन,  
(झ) बलरफर खेल्न लभल्नेसम्भको खेर भैदान, 
(ञ) कऺा शिऺक अनऩुात १.१.४, 
(ट) ऩाठ्यक्रभ अनसुायको विऻान साभग्रीको व्मिस्था, 
(ठ) प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मिस्था हनुऩुने य 
(ड) अनसूुची २० को खण्ड (ख) को देहाम(३) अनसुायको छात्रिशृत्त य सोही 

अनसूुचीको सोही खण्डको देहाम (७) अनसुायको शिऺक तथा कभयचायी 
सॊख्मा 

४. “घ” शे्रणीका विद्यारम (अथायत न्मून सवुिधाका विद्यारम) 
आधायबतू सवुिधा ऩूया नबएका विद्यारमहरू । 

५. सॊस्थागत विद्यारमहरूराई खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) फभोशजभ िगीकयण 
गनयको रालग दपा १०९(२) फभोशजभको सलभलतरे आिश्मकता अनसुाय स्थानीम, 
प्रदेि, सॊघीम भन्त्रारमद्वाया गदठत सयोकायिाराहरूसभेत सशम्भलरत बएको 
सलभलतको ऩयाभिय लरन सक्नेछ । 

 
अनसूुची - २६ 
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(दपा१ ८,  ४१ य ५३ सॉग सम्फशन्धत) 
अनभुती िा कऺा थऩ, नाभाकयण य स्थानान्तयण सम्फन्धी व्मिस्था: 

१. अनभुलत िा कऺा थऩ सम्फन्धभा् 
१.१ सॊस्थागत विद्यारमहरुको अनभुलत िा कऺा थऩ सम्फन्धी व्मिस्था देहाम अनसुाय 

बएको हनु ुऩनेछ ।  
१.२ सॊस्थागत विद्यारम अनभुलतको रालग सो विद्यारमरे सेिा ऩु मायनउने ऺेत्र विद्यारम 

नक्साॊकनको आधायभा एवकन बएको हनु ुऩनेछ । 
१.३ सॊस्थागत विद्यारम अनभुलतको भाग गदाय  मस लनदेशिकाभा यहेका भाऩदण्ड ऩूया 

बएको खण्डभा भात्र अनभुलतका रालग विद्यारमरे प्रस्ताि ऩेि गनुय ऩनेछ । 
१.४ विद्यारम अनभुलतका रालग भाग गदाय विद्यारम स्थाऩना गने स्थान विद्यारम 

नक्साॊकन लबत्र ऩयेको य विद्यारम आिश्मक बएको एवकन बएऩिात भात्र नमाॉ 
विद्यारमको अनभुलत ददन सवकने छ । 

१.५ अनभुलत नलरइ विद्यारम सञ्चारन गनय ऩाइने छैन । सञ्चारन बएको ऩाइएभा 
शिऺा ऐन , दपा तथा मस कामयविलधभा व्मिस्था बएफभोशजभ जरयिानासवहत 
विद्यारम फन्द गरयने छ ।  

१.६ विद्यारमरे प्रत्मेक िषय एउटा भात्र कऺा थऩ गनय ऩाइने छ । 
१.७  अनभुलत/कऺा थऩको रालग न्मूनतभ विद्याथी सङ्खख्मा य बौलतक ऩूिायधाय ऩूया 

बएभा सो सो ऺेत्रको विद्यारम लनयीऺण गने अलधकायप्राप्त अलधकृत िा प्रभखु 
शिऺा अलधकृतरे तोकेको कभयचायीको लसपारयस प्राप्त बएभा दपा ५ 
फभाशजभको प्रकृमा ऩमुायरई विद्यारमको नमाॉ कऺा थऩ गनय सवकने छ । 

१.८ अनभुलत /कऺा थऩको लसपारयस फभोशजभ ऩून् लनयीऺण गदाय सो अिस्था 
नदेशखएभा लसपारयस प्रलतिेदन ऩेि गने ऩदालधकायीराई विबागीम सजाम हनुेछ 
। 

१.९ सॊस्थागत विद्यारमहरुको अनभुलत प्रदान िा स्थानान्तयण गदाय स म्फशन्धत िडाभा 
सञ्चारन बएको साभदुावमक विद्यारम सभेतराई गणना गयी देहाम फभोशजभको 
अनऩुातको आधायभा हनुेछ । 
ऺेत्र  आधायबतू तहका विद्यारम भाध्मलभकतहका विद्यारम 
प्रत्मेक िडाभा  ७ िटा  ४िटा 

रिव्म: 
मो कामयविलध रागू हनु ुऩूिय स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका विद्यारमहरुराई ऩूियित 
रुऩभा ससञ्चारनभा कुनै योक रगाइने छैन । नमाॉ स्थाऩना य स्थानान्तयणका रालग 
भालथको सङ्खख्माराई आधाय भालननेछ ।  
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२. नाभाकयण सम्फन्धभा: 
२.१ सॊस्थागत विद्यारमको नाभाकयण गदाय याविम भहत्िको , बौगोलरक, धालभयक िा 

ऐलतहालसक स्थर, याविम विबलूत, याविम िा अन्तयायविम व्मशक्तत्िको नाभ , शिऺा 
ऺेत्रभा भहत्िऩूणय मोगदान गयेका शिऺाप्रभेी तथा सञ्चारक सॊस्था आददको 
नाभफाट सञ्चारन गने गयी नाभाकयण गनुय ऩनेछ । 

२.२ मो कामयविलध जायी हनु ुऩूिय विदेिी नाभफाट नाभाकयण बएका विद्यारम ऩवहचान 
गयी औशचत्मऩूणय य सान्दलबयक नदेशखएभा छ  (६) भवहनालबत्र फुॉदा नॊ २.१ 
फभोशजभ अलनिामयरुऩभा नाभ ऩरयितयन गनुय ऩने छ । 

२.३ विद्यारमको नाभ मस कामयविलधको आिम विऩ यीत नहनुे गयी अॊग्रजेीभा ऩलन हनु 
सक्नेछ । 

२.४ कानूनी हैशिमत प्राप्त बएका सॊस्सथाद्वाया प्राप्त सॊस्थागत सहमोग िा गठुीफाट 
विद्यारम सञ्चारन हनुे अिस्थाभा भात्र प्रलसि धभयगरुु , सावहत्मकाय, िैऻालनक य 
शिऺाविद्को नाभफाट विद्यारम सञ्चारन गनय सवकनेछ ।  

 स्ऩविकयण: सॊस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान , ऋवषभहवषय, स्िदेिी विद्वान , सावहत्मकाय, 
िैऻालनक, ऐलतहालसक व्मशक्तत्िका नाभभा विद्यारम खोल्न िा नाभाकयण गनय 
मसरे कुनै फाधा ऩमुायााएको भालनने छैन।  

३.  विद्यारम सथानान्तयण सम्फन्धभा: 
साभान्मतमा सॊस्थागत विद्यारम स्थान्तयण गरयने छैन । तय देहामको अिस्थाभा भात्र 

सॊस्थागत विद्यारम स्थानान्तयण गनय सवकनेछ ।  
 (क) मस नगयऩालरका लबत्रभा सञ्चालरत विद्यारम अन्म नगय/गाउॉऩालरका ऺेत्रभा 

स्थानान्तयण हनु चाहेभा उक्त नगय/गाउॉऩालरकाको स्िीकृलतभा स्थानान्तयण 
गनय सवकने छ ।  

(ख) स्थानान्तयण हनु चाहने विद्यारमरे बाडाको बिन य जग्गाभा स्थानान्तयण गने 
बएभा  न्मूनतभ ५ िषयको सम्झौता गयेको हनुऩुनेछ । 

(ग)  स्थानान्तयण हनु चाहने विद्यारमरेऩालरकाभा फझुाउनऩुने कय दस्तयु  फझुाएको 
हनुऩुने छ। 

(घ) कम्ऩनी स्थानान्तयणका आधायभा विद्यारम स्थानान्तयण गनय ऩाइने छैन । 
(ङ) सॊस्थागत विद्यारमको स्थान ऩरयितयन, स्िालभत्ि ऩरयितयन य नाभ ऩरयितयन प्रत्मेक 

कामयको रालग देहाम अनसुायको दस्तयु राग्ने छ्- 
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(१) स्थान ऩरयितयन्- 
 

विद्यारम आन्तरयक िाह्य 
ऩिुय प्राथलभक विद्यारम रु ५,०००।- रु १०,०००।- 
आधायबतु विद्यारम रु १०,०००।- रु २०,०००।- 

भाध्मलभक रु १५,०००।- रु ५०,०००।- 
 
(२) स्िालभत्ि ऩरयितयन-् रु ५०,०००।- 
(३) नाभ ऩरयितयन -्     रु १५,०० 
 
 
 
 

अनसूुची - २७ 

(दपा ६ (न) सॉग सम्फशन्धत ) 
 

                                               लभलत................ 
श्रीभान ्प्रभखु शिऺा अलधकृतज्मू, 
लभलथरा नगयऩालरका, 
ढल्केिय, धनषुा 

 

विषम:- विद्यारम दताय अद्यािलध सम्फन्धभा| 
 

प्रस्ततु विषमभा लभलथरा नगयऩालरका िाडा नॊ........भा अिशस्थत  श्री 
................................. विद्यारम ..................... राई  ताहाॉ नगयऩालरकाभा 
विद्यारम दताय अद्यािलधक गरयददन तऩलसरका कागजात सॊरग्न याखी मो लनिेदन ऩेि 
गरयएको व्महोया अनयुोध छ | 

तऩलसर 
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१) कम्ऩलन यशजिाय कामायरमभा दताय बएको प्रा. लर. नॊ ......................(निीकयण सवहतको 
प्रभाणऩत्रहरुको प्रलतलरवऩ) 

२)  स्थामी रेखा नॊ. (P A N N O.)................................ 
३)  विद्यारम  स्थाऩना िा कऺा सॊचारन का रालग अलधकाय प्रा प्त लनकामफाट  प्राप्त 

अनभुलतऩत्रको प्रलतलरवऩ (तहगत तथा कऺागत सफै) 
४) विद्यारमको साभाशजक ऩयीऺण तथा ऩयीऺणको प्रलतलरवऩ  

५) विद्यारम सॊचारक िा सॊचारकहरुको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ सवहतको विियण  
क्र.स. नाभ, थय स्थामी ठेगाना नागरयकता प्रभाण ऩत्र ्मान 

नॊ. 
सम्ऩकय  नॊ. 

नम्फय जायी गने शजल्रा जायी लभलत 
        

        

 

६)  विद्यारम  यहेको जग्गा िा बिनको जग्गा ध नी प्रभाण ऩत्र य  बिन लनभायण अनभुलत 
ऩत्रको प्रलतलरवऩ,  विद्यारम  बाडाको घय य जग्गाभा बए कयायनाभा गयेको ऩत्र को 
प्रलतलरवऩ सवहतको विियण (तऩलसरको ढाॉचाभा) 

लस.नॊ. जग्गा धनीको नाभ जग्गाको 
नक्साको  लसट 
नॊ. 

वकत्ता नॊ. ऺेत्रपर घय जग्गा कयायभा 
लरएको बए  

कैवपमत 

  कयाय लभलत देशख सम्भ  

        

 

                                                              ................. 
                                                                 लनिेदक 

७) विद्यारमको सॊशऺप्त विियण झशल्कने प्रभाणहरु 

८) विद्यारमको स्थानीकयणको नक्सा (L o c a t io n M a p) 
९)   विद्यारमको धयौटी जम्भा गयेको यलसदको प्रलतलरवऩ  
१०) नगयऩालरकाभा लतनुयऩने एकीकृत सम्ऩलत कय रगामत कय चकु्ता प्रभाणको प्रलतलरवऩ  
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                                     प्रिािीकरि मिमत:................................ 

 

                                      नगरऩामऱकाको तपय फाट,  
                                           नगय प्रभखु 

                                         हरयनायामण भहतो 

 

 

 

 

 

 


