सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (१) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, चैत्र २१ गते, २०७४ साि, सं ख्र्या ३

भाग –२
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सू योदय
नगरपावलकाको नगर कायाा वलकाले बनाएको तल ले विए बमोविमको काया विवध,
वनदे विका सिा साधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ ।

आधारभूत तह (कक्षा 8) परीक्षा सञ्चािन कार्ययफिलध, २०७४
नेपािको सं फिधान अनुसार फिद्यािर्य शिक्षाको सञ्चािन, व्र्यिस्थापन
िगार्यतका कार्ययहरु स्थानीर्य तहको क्षेत्रालधकारमा रहेकोिे हाि स्थानीर्य तहको
गठन भई कार्यय सञ्चािन भइरहेको र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
कार्यायन्िर्यनमा आइसकेको हुुँदा सो ऐनको पररच्छे द ३ दिा ११ ज(१४) बमोशजम

आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको सञ्चािन, व्र्यिस्थापन तथा प्रमार्ीकरर्
गने कार्यय समेत स्थानीर्य तहबाट हुनपु ने कानुनी व्र्यिस्था भएकोिे शजल्िाशस्थत सबै
स्थानीर्य तहहरुबाट सम्पादन हुने परीक्षािाई व्र्यिशस्थत, प्रभािकारी र एकरुपता

कार्यम गनय आिश्र्यक भएको हुुँदा तपशिि बमोशजमको गाइडिाइन आधारभूत तह
(कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको सञ्चािन, व्र्यिस्थापन तथा प्रमार्ीकरर् कार्ययमा
आिश्र्यकता अनुसार उपर्योग गने गरी र्यो कार्ययफिलध तर्यार गररएको छ ।
उद्देश्र्यहरु
१. सबै तहको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा एकै समर्य र
कार्ययतालिका अनुसार सञ्चािन गने ।
२. परीक्षा केन्र लनधायरर्, प्रश्नपत्र लनमायर्, उत्तरपुशस्तका पररक्षर् तथा नलतजा
प्रकािनमा एकरुपता कार्यम गने ।

३. स्थानीर्य तहबाट आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाथीिाई फितरर्
गररने िबधांक पत्रको ढाुँचा र प्रमार्ीकरर्मा एकरुपता ल्र्याउने ।
४. परीक्षाको मर्यायदा, स्तरीर्यता र गोपलनर्यतािाई कार्यम गने ।
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा सञ्चािन तथा व्र्यिस्थापनका िालग प्रत्र्येक
स्थानीर्य तहमा लनम्न बमोशजमको सलमलत गठन हुनेछ ।
क) प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत िा शिक्षा िाखा प्रमुख

- अध्र्यक्ष

ख) सामाशजक फिकास सलमलतिे तोकेको शिक्षाफिद् १ जना

- सदस्र्य

ग) सामुदाफर्यक र सं स्थागत फिद्यािर्य मध्र्येबाट १/१ जना
पने गरी एकजना मफहिा शिक्षक सफहत दुई जना शिक्षक
घ) अध्र्यक्षिे तोकेको कमयचारी/श्रोतव्र्यशि

- सदस्र्य
- सदस्र्य सशचि

सलमलतिे आिश्र्यक ठानेमा आमशन्त्रत सदस्र्यको रुपमा फिषर्य फिज्ञिाई सहभागी
गराउन सक्नेछ ।५०% बैठकमा सहभालगतािाई गर्पुरक सं ख्र्या मालननेछ ।
नगरपालिकाको लनर्यमानुसार परीक्षा सलमलतिे बैठक सम्बन्धी कार्ययफिलध आुँिै तर्यार
गनय सक्नेछ । सलमलतिे कार्ययफिलधको लनमायर् प्रमुखको सल्िाह एिं परामिय लिई
गनय सक्नेछ।
अत्र्यािश्र्यक कार्ययहरु
१. परीक्षाथीको तथर्यांक सं किन – फिद्यािर्यिे तोफकएको ढाुँचामा आधारभूत तह
(कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षामा सामेि हुने परीक्षाथीको फििरर् भरी भराई
सम्बशन्धत स्थानीर्य तहमा िागुन ७ गतेलभत्र बुझाउनु पनेछ । (२०७४

सािको परीक्षामा सं िग्न हुने पररक्षाथीको जन्मलमलत २०६२ साि चैत्र
मसान्त भन्दा अशघको मात्र हुनपु नेछ ।)

२. परीक्षा केन्र लनधायरर् – फिद्यािर्यबाट प्राप्त फिद्याथी तथर्यांकको आधारमा

फिगतका िषयहरुमा अभ्र्यास हुुँदै आएका केन्र लनधायरर् गरी परीक्षा सञ्चािन
गने कार्ययिाई लनरन्तरता ददने गरी सम्बशन्धत स्थानीर्य तहका फिद्यािर्यहरुको
केन्र परीक्षा सलमलतिे लनधायरर् गने ।

३. परीक्षा

तालिका

–

शजल्िाका

सबै

स्थानीर्य

तह

अन्तगयत

सञ्चालित

फिद्यािर्यहरुको तोफकएका परीक्षा केन्रहरुमा लमलत २०७४/१२/०४ गते

ददनको दठक १:०० बजेबाट दे हार्य बमोशजमको परीक्षा तालिका (प्रस्ताफित
मात्र) अनुसार परीक्षा सञ्चािन गने ।

गते

बार

साधारण विक्षा तर्ा का संस्कृ त विक्षा तर्ा का
विषय
विषय

२०७४/१२/०४

आइतबार

अंग्रेजी

अंग्रेजी वा संस्कृ त शिक्षा

२०७४/१२/०५

सोमबार

नेपाली

नेपाली

२०७४/१२/०६

मंगलबार

शवज्ञान तथा वातावरण

संस्कृ त व्याकरण

२०७४/१२/०७

बुधबार

सामाशजक अध्ययन र
जनसंख्या शिक्षा

सामाशजक अध्ययन र
जनसंख्या शिक्षा

२०७४/१२/०८

शवशिबार

पेिा प्रशवशध व्यवसाय

कममकाण्ड वा फशलत
ज्योशतष

२०७४/१२/०९

िक्र
ु बार

स्वास््य तथा िारीररक शिक्षा
र नैशतक शिक्षा

वेद वा नीशत िास्त्र

२०७४/१२/१२

सोमबार

गशणत

गशणत

२०७४/१२/१३

मंगलबार

स्थानीय शवषय

संस्कृ त रचना

४. केन्राध्र्यक्ष – सम्बशन्धत केन्र फिद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापक िा लनजिे तोकेको
माध्र्यलमक तहको शिक्षकिाई परीक्षा सञ्चािन र व्र्यिस्थापनको शजम्मेिारी
ददई केन्राध्र्यक्ष तोक्ने ।

५. प्रिेि पत्र – परीक्षाथीहरुिाई सम्बशन्धत फिद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापकिे
प्रमाशर्त गरी प्रिेि पत्र ददनुपनेछ

र प्रिेि पत्रमा रोि नं. कार्यम गदाय

आफ्नो फिद्यािर्यको कोड पछालड ००१ गदै तर्यार गनुप
य नेछ । उदाहरर्का
िालग फिद्यािर्यको कोड ०३३ छ भने उि फिद्यािर्यिे ०३३००१,
०३३००२ गदै रोि नं. कार्यम गने ।
६. परीक्षा केन्रमा परीक्षाथीहरुिाई एकजना शिक्षकको साथमा फिद्यािर्य
पोिाकमा पठाउनुपनेछ ।

७. लनररक्षक – सम्बशन्धत फिषर्य शिक्षक बाहे कका शिक्षकहरुिाई लनररक्षकको
शजम्मेिारी ददने ।

८. परीक्षा सामग्री व्र्यिस्थापन – प्रश्नपत्र लनमायर्, मोडरे सन, उत्तरपुशस्तका
व्र्यिस्थापन, माकय िेजर, माकयलसट, परीक्षा सलमलतको छाप, प्र्याड िगार्यतका
परीक्षा सामग्रीहरुको व्र्यिस्था स्थानीर्य तहस्तरीर्य आधारभूत तह उत्तीर्य परीक्षा
सलमलतबाटै गनुप
य ने ।
९. प्रश्नपत्रको लनमायर् र मोडरे सन – सबै फिषर्यका फिषर्यफिज्ञबाट स्थानीर्य तहको
परीक्षा सलमलतिे नमुना प्रश्नपत्र लनमायर् गनय िगाई फिषर्य फिज्ञबाट मोडरे सन
गरी प्रश्नपत्रको अशन्तम रुप ददने ।
१०. परीक्षा सञ्चािन र व्र्यिस्थापनका िालग बजेट – सामुदाफर्यक फिद्यािर्यका
फिद्याथीको हकमा नेपाि सरकार शिक्षा मन्त्रािर्यबाट उपिबध प्रलत फिद्याथी
िागत रकम सम्बशन्धत परीक्षा सलमलतको सदस्र्यसशचि माियत उपिबध हुनेछ,

सं स्थागत फिद्यािर्यको हकमा परीक्षा सलमलतिे लनधायरर् गरे बमोशजम तोफकएको
रकम सम्बशन्धत परीक्षा सलमलतमा जम्मा गनुप
य नेछ ।
११. उत्तरपुशस्तका परीक्षर् र सम्परीक्षर्को मापदण्ड – सम्बशन्धत फिद्यािर्यको

परीक्षाथीको उत्तरपुशस्तका परीक्षर् गनय नपाउने गरी उत्तरकुशिकाको आधारमा
फिषर्यगत शिक्षकबाट उत्तरपुशस्तका परीक्षर् सम्परीक्षर् गराउने ।

१२. उत्तरपुशस्तका परीक्षर् र सम्परीक्षर् – परीक्षर् र सम्परीक्षर् कार्ययका िालग
आिश्र्यक रकम फिगत िषयहरुमा जस्तै समूह फिद्यािर्यहरुबाट व्र्यिस्था गने
िा बजेटको िैकशल्पक श्रोत जुटाउन स्थानीर्य तहसुँग समन्िर्य गने ।
१३. परीक्षा

सञ्चािन

पश्चात्

केन्राध्र्यक्षिे

लसिबन्दी

उत्तरपुशस्तका

परीक्षा

सञ्चािनको चौथो ददन र अशन्तम ददन सम्बशन्धत स्थानीर्य तहको श्रोतकेन्रको
कार्यायिर्यमा बुझाउनु पने ।

१४. नलतजा प्रकािन – चैत्र २५ गतेलभत्र नलतजा प्रकािन गनुप
य नेछ । नलतजा
प्रकािन गनुप
य ूि य चैत्र २४ गते मापदण्ड लनमायर् गनय र नलतजामा एकरुपता
कार्यम गनय सबै परीक्षा सलमलतका सदस्र्य सशचिहरुको बैठक शजल्िा शिक्षा
कार्यायिर्य, इिाममा बस्नेछ ।
१५. पुनर्योग सम्बन्धमा – नलतजामा शचत्त नबुझेमा परीक्षाथीिाई पुनर्योग गने

अिसर ददनुपनेछ । पुनर्योगबाट प्राप्त नलतजामा समेत शचत्त नबुझाई
उत्तरपुशस्तका हेन य चाहेमा तोफकएको रकम जम्मा गरी हेन य ददनुपनेछ तर सक्कि
उत्तरपुशस्तकाको बाफहरी पृष्ठबाहेक अन्र्य पृष्ठ परीक्षाथीिे चाहेमा िोटोकपी
उपिबध गराउनुपने साथै सक्कि उत्तरपुशस्तका परीक्षा सञ्चािन भएको लमलतिे
६ मफहनासम्म सुरशक्षत राख्नुपनेछ ।

१६. प्रमार्ीकरर् तथा प्रमार्पत्र फितरर् – तोफकएको मापदण्ड बमोशजम उत्तीर्य
भएका

परीक्षाथीहरुिाई

सम्बशन्धत

फिद्यािर्यको

प्रधानाध्र्यापक,

परीक्षा

सलमलतको सदस्र्य सशचि र परीक्षा सलमलतको अध्र्यक्षको नाम, पद र
दस्तखतको अलतररि परीक्षा सलमलतको छाप भएको िबधांक पत्र प्रमाशर्त
गरी जारी गनुप
य नेछ ।
१७. नलतजा प्रकािन पश्चात् पररक्षाथीको प्राप्तांकिाई हाि प्रर्योगमा रहेको
Software को Flash II इन्री गरी सोही सफ्टिेर्यरबाट माकयलसट फप्रन्ट
गनुप
य नेछ।(सबै कक्षाका िालग)
१८. परीक्षा सम्बन्धी अन्र्य व्र्यिस्थापनका िालग परीक्षा सलमलतिे थप कार्ययफिलध
लनमायर् गनय सक्नेछ ।

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिका, उद्यम फिकास कोष पररचािन कार्ययफिलध, २०७४
प्रस्तािना : सूर्योदर्य नगरपालिका नगर कार्ययपालिकाको प्रथम नगर सभा २०७४
ुँ ीको अभािमा उद्यम सञ्चािन गनय नसकेका र्यूिाहरुिाई
िे उद्यम गनय चाहने तर पूज
िशक्षत गरी "नगरपालिकािे एक कोष खडा गरी "हामी उद्यम आफ्नै पौरखमा

गदयछौं" कार्ययक्रम कार्ययफिलध बनाई कार्यायन्िर्यन गने नीलत रहनेछ" भन्ने नीलत तथा
कार्ययक्रम नगरसभाबाट पाररत भई उद्यम फिकास कोषमा बजेट समेत फिलनर्योजन
भएको अिस्थामा र्यसको व्र्यिस्थापन र कोष पररचािन गनय िान्छलनर्य भएकोिे
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकािे पाररत गरे को नीलत तथा कार्ययक्रम, ऐन, लनर्यमाििी
तथा अन्र्य कार्ययफिलधको समेत पररलधमा रहीसूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकािे उद्यम
फिकास कोष पररचािन कार्ययफिलध २०७४ बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भ
१) सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
क) र्यस कार्ययफिलधको नाम सूर्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम फिकास कोष
पररचािन कार्ययफिलध, २०७४ रहेको छ।

ख) र्यो कार्ययफिलध नगर कार्ययपालिकाबाट स्िीकृत भएपलछ तुरुन्त प्रारम्भ
हुनेछ।

२) पररभाषा :

फिषर्य िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययफिलधमा
क) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनुपछय ।
ख) "प्रमुख" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनुपछय ।

ग) "प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत" भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको प्रमुख
प्रिासकीर्य अलधकृतिाई सम्झनुपछय ।

घ) "सलमलत" भन्नािे उद्यम फिकास कोष पररचािन सलमलत सम्झनुपछय ।
ङ) "सं स्था िा समूह" भन्नािे उद्यम व्र्यिसार्य सञ्चािन गने कानुनी रुपमा
सूर्योदर्य नगरपालिकामा दताय भएका समूह िा सं स्थािाई बुझाउनेछ ।
च) "कोष" भन्नािे उद्यम फिकास कोष सम्झनुपछय ।
छ) "उद्यमी" भन्नािे र्यस कार्ययफिलध अन्तगयत उद्यम फिकास पररचािन

कोषबाट रकम प्राप्त गनय मापदण्ड पुगेको व्र्यशिहरुको समूह, सहकारीव्र्यािसाफर्यक िामयहरु सम्झनुपछय ।

ज) "फििेष अनुदान" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािे उद्यम फिकास कोषबाट
सम्पूर्य मापदण्ड पूरा गरी लनशश्चत समर्यािलधमा िकायउने व्र्याज छु ट
रकमिाई सम्झनुपछय ।
झ) "सामाशजक पररक्षर्" भन्नािे उद्यम फिकास कोषबाट प्राप्त रकमको
प्रभािकारी कार्यायन्िर्यन, र्योजनाहरु, उद्यमिीिताको फिकास तथा सेिा
प्रिाहिे सामाशजक र आलथयक फिकासमा गरे को समग्र प्रभाि र र्योगदानको
िेखाजोखा, फिश्लेषर् तथा मुल्र्यांकन कार्यय सम्झनुपछय ।
ञ) "सम्झौता पत्र" भन्नािे उद्यम फिकास पररचािन कोषबाट पररचालित
फििेष अनुदानको िालग प्रथम पक्ष सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको
कार्यायिर्य र दोश्रो पक्ष उद्यमी समूह, सहकारी तथा व्र्यािसाफर्यक िामयहरु

फिच हुने ऋर् प्रिाह तथा असुिी प्रकृर्याको फिचको सम्झौता बुशझनेछ।

३) कार्ययफिलधको उद्देश्र्य
र्यो कार्ययफिलधको
(1)

लनम्न उद्देश्र्य रहनेछ ।

उद्यम फिकास कोषबाट पररचालित फििेष अनुदानिाई उद्देश्र्य मुताफिक,
पारदिी, जिािदे हीपूर्य रुपमा पररचािन गने पद्दलतको फिकास गने ।

(2)

उद्यम

फिकास

कोषिाई

संघीर्य,

प्रादे शिक,

राफिर्य

तथा

अन्तरायफिर्य

सं घसं स्थाहरु माियत समेत रकमहरु िृफि गनय िगाई समग्र नगरपालिका
उद्यमिीिताको फिकास केन्र लनमायर् गने ।

उद्यम फिकास कोषको व्र्यिस्थापन, बजेट लनकासा, खचय प्रफक्रर्याहरुिाई
सरिीकृत गदै कार्यायन्िर्यनमा सहजीकरर् प्रदान गने ।उद्यमिीिताको

फिकास माियत गाउुँ मै रमाउने र कमाउने फकसानिाई उद्यमी तथा बेरोजगार
समस्र्या हि गनय तथा सामाशजक उद्यमिीिताको फिकास गने।
पररच्छे द २
कोष तथा कोष सञ्चािन सम्बन्धी व्र्यिस्था
४) कोष तथा कोष सञ्चािन सम्बन्धी व्र्यिस्था लनम्नानुसार रहनेछ ।
(1) सूर्योदर्य नगरपालिकामा एक उद्यम फिकास कोष रहनेछ ।
(2) उद्यम फिकास कोष पररचािन सलमलत दे हार्य बमोशजमको हुनेछ ।

आलथयक फिकास सलमलतको सं र्योजक

-अध्र्यक्ष

प्रमुखिे मनोलनत गरे को एक मफहिा सफहत
नगर कार्ययपालिका सदस्र्य २ जना

- सदस्र्य

प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिा लनजिे तोकेको व्र्यशि-सदस्र्य सशचि

(3) सलमलतिे सम्बशन्धत क्षेत्रको फििेषज्ञ तथा अन्र्य व्र्यशिहरुिाई बैठकमा

आमशन्त्रत गनय सक्नेछ ।
(4) बैठक सम्बन्धी कार्ययफिलध सलमलत आुँिैिे लनधायरर् गनय सक्नेछ ।
(5) सलमलतिे र्यस कार्ययफिलधको उद्देश्र्य कार्यायन्िर्यन गनय आिश्र्यकता अनुसार

अनुसार फिलभन्न उपसलमलतहरु गठन गनय सक्नेछ ।
(6) र्यस्ता उपसलमलतहरूबाट प्रलतिेदनहरुको अध्र्यर्यन गरी आिश्र्यक लनर्यर्य

गनेछ ।
५) सलमलतको काम कतयव्र्य र अलधकार
र्यस कार्ययफिलधमा अन्र्यत्र व्र्यिस्था भएदे शख बाहेक सलमलतको काम कतयव्र्य र
अलधकार दे हार्य बमोशजम हुनेछ ।

(1) उद्यम फिकास कोषबाट फििेष अनुदानको िालग अनुसूची १ र २ को

ढाुँचामा आएको लनिेदनहरु माियत छििि गरी लनर्यर्य गने ।
(2) उद्यम फिकास कोषमा आिश्र्यकता अनुसार रकम थपघट गने ।
(3) कार्ययक्रमको अनुगमन, लनदे िन, लनर्यमन तथा लनर्यन्त्रर् गने ।
(4) उद्यम फिकास कोषको सञ्चािन गने ।
(5) सामाशजक पररक्षर् गने गराउने ।
(6) आिश्र्यकता अनुसार अन्र्य सलमलत उपसलमलत गठन गने ।
(7) आिश्र्यकता अनुसार लसप प्रफिलध तथा अन्र्य आिश्र्यक फिषर्यको उशचत

व्र्यिस्थापन गने ।

६) अनुगमन सलमलत

उद्यम फिकास कोषबाट "हामी उद्यम आफ्नै पौरखमा गदयछौं" िीषयकमा पररचालित
रकमको सफह कार्यायन्िर्यन, त्र्यसको उपिशबध तथा प्रभािकाररता र नलतजाको
लनर्यलमत अनुगमनको िालग सूर्योदर्य नगरपालिका श्रोत पररचािन तथा व्र्यिस्थापन
कार्ययफिलध, २०७४ को दिा ३२ अनुसार हुनेछ ।
७) कोषको स्थापनााः—

(1) उद्यम फिकास कोषको व्र्यिस्थापन गनय एक कोष रहनेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोशजम कोषमा दे हार्य बमोशजमका रकमहरु रहनेछन्—

1. नगर सभािे फिलनर्योजन गरे को रकम
2. सं घीर्य तथा प्रादे शिक सरकारबाट प्राप्त रकम

3. फिदे िी सरकार, राफिर्य तथा अन्तराफिर्य सं घसं स्थासुँग सम्झौता गरी
प्राप्त रकम
4. अन्र्य श्रोतबाट प्राप्त रकमहरु
८) सुफिधा ददन सक्नेाः—
नगरपालिकािे उद्यम फिकास कोषबाट पररचालित रकमद्वारा सं चालित
उद्यम तथा व्र्यिसार्यिाई प्रिियनको िालग लनम्न छु ट ददन सक्नेछ ।
(1) उद्यम प्रिियनमा आिश्र्यक थप प्रफिलध फिस्तारका िालग थप अनुसन्धान

तथा ऋर्,
(2) उत्पाददत शचज,िस्तुको फिक्री फितरर्मा सहजीकरर्,

(3) कृफषिाई प्राङगीकरर् गने कार्ययिाई थप सुफिधा ददन सफकने ।

मालथ उल्िेशखत सुफिधाको अलतररि अन्र्य सुफिधा सलमलतको लसिाररसमा
कार्ययपालिकािे तोकेबमोशजम हुनेछ ।
९) कोषको सञ्चािन—
(1) उद्यम फिकास कोष सञ्चािनका िालग नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे

प्रचलित कानून बमोशजम बैंक खाता खोलि सं चािन गनेछ ।

(2) कोषको खाताको सं चािन प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत िा लनजिे तोकेको

ु दस्तखतिाट सं चािन
अलधकृतस्तरको कमयचारी र िेखा अलधकृतको सं र्यि
हुनेछ ।

ु ूि य अनुसूची—३ बमोशजमको सम्झौता पत्रमा
(3) कोषको पररचािन हुनप
हस्ताक्षर हुन ु पनेछ ।

(4) कोषको सं चािन सम्बन्धी अन्र्य व्र्यिस्था सलमलतिे लनधायरर् गनय सक्नेछ।

१०) आिेदन सम्बन्धी व्र्यिस्थााः—
(1) उद्यम फिकास कोषको फििेष अनुदानको िालग आिेदन ददन पूि य

लनम्न ितयहरु पूरा गरे को हुन ु पदयछ—

ु नेछ । र्यस्तो समूह
(2) १० िा दि भन्दा बढी व्र्यशिहरुको समूह हुनप
सहकारी सं स्थािे प्रिियन गरे को समेत हुन सक्नेछ ।
(3) समूहका सदस्र्य, व्र्यािसाफर्यक िमयको सञ्चािकिे सीप फिकास तथा

व्र्यािसाफर्यक तालिम लिएको हुनपु नेछ ।

(4) व्र्यािसाफर्यक िामयको हकमा कशम्तमा ५ जना रोजगारी पाएको तथा

मूल्र्य श्रृंखिामा आधाररत अिधारर्ा पत्र पेि गरे को हुनपु नेछ ।

(5) व्र्यिसार्य सं चािन गने समूहको उमेरको हद १८—५० बषयको

हुनपु नेछ ।

(6) उद्यम

सं चािन

गने

समूह, सं स्था

िा

व्र्यिसाफर्यक

िामयका

सं चािकहरुको नागररकताको प्रलतलिपी र कशम्तमा कक्षा १० उत्तीर्य
गरे को प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी पेि गनुप
य नेछ ।

ु नेछ ।
(7) ५०% मफहिा अलनिार्यय हुनप

(8) सूर्योदर्य न.पा.मा सं स्था, समूह िा व्र्यिसाफर्यक िामय दताय भएको

हुनपु नेछ ।

ु नेछ
(9) करमा दाशखिा िा स्थार्यी िेखा नम्बर(पान नं.) लिएको हुनप
।
(10)

िडा सलमलतको लसिाररसअलनिार्यय पेि हुनपु नेछ ।

(11)

आिेदन साथ उद्यम तथा व्र्यिसार्यको अिधारर् पत्र र अिधारर्

पत्र स्िीकृत भएपलछ पूरक पररर्योजना पत्र पेि गनुप
य नेछ ।
(12)

उद्यम फिकास कोषबाट फििेष अनुदना प्राप्त गनय मापदण्ड पुगेको

उद्यमीिे न्र्यूनतम २५% िगानी सहभालगता हुने लनशश्चतता पूरक
पररर्योजना पत्रमा पेि गनुप
य नेछ ।
(13)

व्र्यिसाफर्यक उद्यम सं चािन गनय चाहाने सबै सदस्र्यहरुिे पूि य

अिस्थामा कुनै शिप तथा उद्यमशििता सम्बन्धी तालिम पूरा गरी
कुनै व्र्यिसार्यमा सं िग्न भएको भलन िडा कार्यायिर्यबाट प्रमाशर्त
गरे को
(14)

हुनपु नेछ ।

उद्यम फिकास कोषबाट फििेष अनुदान प्राप्त गनयिाई िडा

सलमलतबाट अलनिार्यय रुपमा लसिाररस ल्र्याउनु पनेछ ।
२. आिेदन ददं दा उद्यमीिे अको व्र्यिस्था नगरुन्जेि सम्म लनम्न शिषयक र
मापदण्डमा आधाररत हुनपु नेछ—
क)

आर्यात प्रलतस्थापन र लनर्यायत प्रिियन हुने कृफष तथा
पिुपंक्षीीजन्र्य उद्यम तथा व्र्यिसार्य,

ख)
ग)
घ)

पुष्प व्र्यिसार्य,

कृफष उपज सं किन केन्र तथा सामुफहक पसि,
िन तथा नसयरी व्र्यिस्थापन,

ङ)

किा, सं स्कृलत तथा पर्ययटन सम्बन्धीी व्र्यिसार्य,

च)

प्राङ्गाररक सम्बन्धी व्र्यिसार्य,

छ)

सूचना, सं चार फिज्ञान तथा प्रफिलध सम्बन्धी व्र्यिसार्य,

ज)

प्िाफिक, बोति तथा िोहोरमैिाको व्र्यिस्थापनमा सहर्योगी

व्र्यिसार्यहरु,
३. प्राथलमकता क्रमाः—
कोषबाट रकम ददं दा आिदे किाई लनम्न प्राथलमकता लनधायरर् गररनेछाः—
क)

सहभालगतामूिक र्योजना तजुम
य ा तथा छनोट प्रफक्रर्या अन्तगयत िडा
सभाबाट पाररत कार्ययक्रम अन्तगयत पेि भएका अिधारर्ा पत्रहरु ।

ख)
ग)
४.

अलत फिपन्न र फिकासको पहुुँच नपुगेको क्षेत्रको कार्ययक्रमहरुिाई ।
बढी भन्दा बढी िशक्षत िगय समािेि भएका उद्यमहरुिाई ।

कोषको िगानी तथा लसिाररसाः

(1) र्यस कार्ययक्रममा सहभागी हुन चाहने व्र्यशि, िमय, समूहहरुबाट प्राप्त लनिेदन,

व्र्यािसाफर्यक कार्ययर्योजना, िगानीको मात्रा तथा फिताय गने समेत व्र्यिस्थाको
लसिाररसका िालग दिा ४ (ख) अनुसारको सलमलतिे छु ट्टै ५ सदस्र्यीर्य
मुल्र्यांकन तथा लसिाररस उपसलमलत गठन गरी उि सलमलतबाट प्राप्त
प्रलतिेदनका आधारमा लनर्यर्य गनेछ ।

(2) उपदिा (क) अनुसार लनर्यर्य गदाय व्र्यिसार्यको प्रकृलत, सोबाट प्राप्त हुने

प्रलतिि, िगानी फिताय गने लनशश्चत आधार र फिताय नभए असुिउपर गने
आधार र प्रफक्रर्यासमेत लनधायरर् गरी लनर्यर्य गनुप
य नेछ ।

११)लनदे िन तथा लनदे िनको पािनााः—
(1) नगरपालिकाबाट फििेष अनुदान प्राप्त गरी उद्यम व्र्यिसार्य संचािन गरी

रहेको सं स्था, समूह िा िामयहरुिाई नगरपालिकािे समर्य समर्यमा अनुगमन
तथा लनररक्षर् गरी आिश्र्यक लनदे िन ददन सक्नेछ ।
(2) उपदिा १ बमोशजम प्राप्त लनदे िनको पािना गनय सम्बशन्धत िाभग्राही

सं स्थाको कतयव्र्य हुनेछ ।

१२)प्रचलित कानून बमोशजम हुनेाः—

र्यस कार्ययफिलधमा उल्िेख भएको फिषर्य प्रचलित कानून बमोशजम हुनेछ ।
१३)लनर्यम बनाउन सक्नेाः—

र्यस कार्ययफिलधको उद्देश्र्य पुरा गनय उद्यम फिकास कोष पररचािन सलमलतिे आिश्र्यक
थप लनर्यर्य गनय सक्नेछ ।

१४)बचाउ तथा खारे जीाः—
(1) र्यस कार्ययफिलधमा उल्िेख भएका फिषर्यहरु नेपािको सं फिधान र संघीर्य तथा

प्रादे शिक कानूनसुँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म सं फिधान सं घीर्य तथा
प्रादे शिक कानून बमोशजम हुनेछ ।
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नोट : व्यवसाय वा उद्यमको प्रकृ शत िेरी शविेष अनुदान शफतामको सम्झौता फारम र शकस्ता समय ताशलका फरक िुनेछ ।

सयू ोदय नगरपावलकाको विक्षा वनयमािली, २०७४
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ३(ज) ले शदएको अशधकार प्रयोग
गरी यो सयू ोदय नगर कायमपाशलकाले यो सयू ोदय नगरपाशलका शिक्षा शनयमावली,
२०७४ जारी गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारवभभक
संवक्षप्त नाम र पररभाषा
१.
संवक्षप्त नाम र प्रारभभ
(१) यी शनयमिरूको नाम “सूयोदय नगरपाशलका शिक्षा शनयमावली, २०७४” रिेको छ ।
(२) यो शनयमावली सूयोदय नगरपाशलका क्षेत्रभर लागु िुनेछ ।
(३) यो शनयमावली तुरुधत प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषााः शवषय वा प्रसङ् गले अको अथम नलागेमा यस शनयमावलीमा–
(क) “ऐन” भधनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐनलाई सम्झनु पछम ।
(ख) “कायमपाशलका” भधनाले सूयोदय नगरपाशलकाको नगर कायमपाशलकालाई सम्झनु पछम ।
(ग) “कोष” भधनाले शनयम ८५ वमोशजमको शवद्यालय सचं ालनका लाशग खडा गररएको कोषलाई
सम्झनु पछम ।
(घ) “नगरपाशलका” भधनाले सयू ोदय नगरपाशलकालाई सम्झनु पछम ।
(ङ) “धाशममक शवद्यालय” भधनाले परम्परागत रुपमा चशलआएका गोधपा, गुरुकुल, आश्रम, मदरसा जस्ता
धाशममक शवद्यालयिरुलाई जनाउँदछ ।
(च) “शनरीक्षक” भधनाले शवद्यालय शनरीक्षण गनम तोशकएको अशधकृ तलाई सम्झनु पछम ।
(छ) “पररवार” भधनाले शिक्षक वा कममचारीसँग एकासगोलमा बस्ने तथा शनज आफैं ले पालनपोषण गनुम
पने पशत, पत्नी, छोरा, अशववाशिता छोरी, धममपुत्र अशववाशिता धममपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी
आमा सम्झनु पछम र सो िब्दले पुरुष शिक्षक वा कममचारीको िकमा शनजको बाजे, बज्यै तथा
मशिला शिक्षक वा कममचारीको िकमा शनजको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ ।
(ज) “परीक्षा सशमशत” भधनाले शनयम ३४ बमोशजम गठन िुने परीक्षा संचालन तथा समधवय सशमशतलाई
सम्झनु पछम ।
(झ) “पाठ् यक्रम शवकास के धर” भधनाले संघीय ऐन वमोशजम पाठ् यक्रम शनमामणको लाशग शजम्मेवार
शनकायलाई सम्झनु पदमछ ।
(ञ) “प्रधानाध्यापक” भधनाले शनयम ५० बमोशजम शनयुक्त शवद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछम ।
(ट) “प्रमख
ु ” भधनाले नगरपाशलकाको प्रमख
ु लाई सम्झनु पछम ।
(ठ) “प्रमख
ु प्रिासशकय अशधकृ त” भधनाले नगरपाशलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तलाई सम्झनु
पछम ।

(ड) “प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर” भधनाले चार वषम उमेर पूरा भई पाँच बषम उमेर पूरा नगरे का
बालबाशलकाको लाशग शनयम ३८ बमोशजम खोशलएको प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर, नसमरी, के जी,
मधटेसरी आशद सम्झनु पछम ।
(ढ) “व्यवस्थापन सशमशत” भधनाले शनयम २६ बमोशजम गठन िुने शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत सम्झनु
पछम ।
(ण) “मधत्रालय” भधनाले नेपाल सरकार, शिक्षा मधत्रालय सम्झनु पछम ।
(त) “शिक्षा अशधकृ त” भधनाले नगरपाशलकाको शिक्षा िाखाको प्रमख
ु वा सो प्रमख
ु को कामकाज गनम
तोशकएको कममचारीलाई सम्झनु पछम ।
(थ) “शिक्षा िाखा” भधनाले नगरपाशलकामा रिेको शिक्षा िेने शवभाग मिािाखा र िाखा वा ईकाईलाई
सम्झनु पछम ।
(द) “शिक्षक शकताबखाना” भधनाले संघीय शिक्षा कानून वमोशजम गठन भएको शिक्षक शकताबखाना
सम्झनु पछम ।
(ध) “शिक्षक सेवा आयोग” भधनाले सघं ीय काननू वमोशजम गठन भएको शिक्षकिरुको शनयक्त
ु ी
शसफाररस आशद गने आयोग सम्झनु पछम ।
(न) “शिक्षा सशमशत” भधनाले नगर प्रमख
ु ले नेतत्ृ व गरे को शनयम २४ अनुसारको शिक्षा सम्बधधी सशमशत
सम्झनु पछम ।
(प) “िल्ु क” भधनाले शवद्यालयले शनयम बमोशजम शवद्याथीसँग शलन पाउने िल्ु क सम्झनु पछम ।
(फ) “िैशक्षक गुठी” भधनाले शवद्यालय सञ्चालन गनमको लाशग कुनै व्यशक्तले नाफा नशलने उद्देश्यले
स्थापना गरे को सावमजशनक वा शनजी गुठी सम्झनु पछम ।
(ब) “िैशक्षक सत्र” भधनाले शवद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वाशषमक अवशध सम्झनु पछम ।
(भ) “समदु ायद्वारा सञ्चाशलत शवद्यालय” भधनाले शनयम ५ बमोशजम स्वीकृ शत प्राप्त गरी नगरपाशलका
वा व्यवस्थापन सशमशतले व्यवस्थापन शजम्मा शलएको सामदु ाशयक शवद्यालय सम्झनु पछम ।
(म) “सामदु ाशयक शिक्षक” भधनाले समदु ायद्वारा व्यवशस्थत शवद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त वा
अनमु ोदन प्राप्त दरबधदी अधतगमत व्यवस्थापन सशमशतले शनयक्त
ु गरे को शिक्षक सम्झनु पछम ।
(य) “सामदु ाशयक शसकाइ के धर” भधनाले समुदाय स्तरमा सञ्चालन गररने आजीवन शसकाई, अध्ययन
अनुसधधान र सीप शसकाई लगायतका काम गने के धर लाई सम्झनु पछम ।
(र) “संघीय शिक्षा ऐन” भधनाले संघीय संसदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनु पछम ।
(ल) “संस्थागत शवद्यालय” भधनाले शनजी लगानीमा संचालन गने गरी शनयम ५ बमोशजम अनुमती पाई
स्थाशपत शवद्यालयलाई सम्झनु पछम ।
(व) “सामाशजक शवकास सशमशत” भधनाले सूयोदय नगरकायमपाशलका (कायमसम्पादन) शनयमावली,
२०७४ शनयम १५ को उपशनयम (१) खण्ड (ग) बमोशजम गशठत सशमशतलाई सम्झनु पछम ।
(ि) “स्रोत व्यशक्त” भधनाले नगरपाशलकाले भौगोशलक क्षेत्र र शवद्यालय संख्याको आधारामा
शवद्यालयिरुको समिू शवभाजन गरी उक्त शवद्यालयिरुमा शनरीक्षण, अनुगमन तथा सूचना प्रवाि र
िैशक्षक उत्थानका लाशग खटाइएको कममचारी सम्झनु पनेछ ।

पररच्छे द २
विद्यालय िोल्ने अनुमवत िा स्िीकृ वत सभबन्धी व्यिस्था
३. शवद्यालय खोल्ने अनुमशतको लाशग शनवेदन शदनु पनेःाः (१) कसैले शवद्यालय खोल्न चािेमा वडा
सशमशतको शसफाररस शलई िैशक्षकसत्र सुरु िुनुभधदा कम्तीमा चार मशिना अगावै अनुसूची१
बमोशजमको ढाँचामा नगर कायमपाशलकाको कायामलयमा शनवेदन शदनु पनेछ ।
४. शवद्यालय खोल्नको लाशग पूरा गनुम पने पूवामधारःाः शवद्यालय खोल्नको लाशग अनुसूची २ बमोशजमको
पूवामधार पूरा गरे को िुनु पनेछ ।
५. शवद्यालय खोल्न अनुमशत शदनेाः
(१) शनयम ३ बमोशजम शवद्यालय खोल्ने अनुमशतको लाशग शनवेदन परे मा शिक्षा िाखा प्रमख
ु ले
शनवेदनसाथ प्राप्त कागजातिरु र स्थलगत जाँचबुझ गनेछ । त्यसरी जाँचबुझ गदाम प्रस्ताशवत
शवद्यालयको लाशग शनयम ४ बमोशजमको पवू ामधार परू ा भएको देशखएमा आधारभतू शवद्यालयको
िकमा िैशक्षकसत्र सुरु िुनुभधदा दईु मशिना अगावै र माध्यशमक शवद्यालयको िकमा िैशक्षक सत्र
सरुु िुनु भधदा कम्तीमा तीन मशिना अगावै आफ्नो राय सशितको प्रशतवेदन िाखा प्रमख
ु ले शिक्षा
सशमशतको वैठकमा पेि गनुमपनेछ । यस्तो प्रशतवेदनमा अनुमशत माग गररएको शवद्यालय
सामदु ाशयक वा संस्थागत कुन स्वरुपमा संचालन गने अनुमशत माग गररएको िो सो का सम्बधधमा
एशकन उल्लेख िुनु पने छ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम शिक्षा सशमशतको वैठकबाट अनुमशत शदने शसफाररसको शनणमय भएमा
सामाशजक शवकास सशमशतसमक्ष पठाउनु पनेछ ।सामाशजक शवकास सशमशतले आवश्कतानुसार
स्थलगत शनरीक्षण समेत गरी नगरकायमपाशलकालाई शसफाररस गनेछ । यसरी प्राप्त शसफाररसको
आधारमा नगरकायमपाशलकाले शस्वकृ शत सम्बधधमा आफ्नो शसफाररस सशित नगरसभामा पेि
गनुमपनेछ ।
(३) उपशनयम (२) अनसु ार नगरसभाले कायमपाशलकाको शसफाररस उपयक्त
ु लागेमा शवद्यालय खोल्न
अनुमशत शदन सक्नेछ । नगरसभा को शनणमय बमोशजम शिक्षा िाखा प्रमख
ु ले अनुसूशच ३
बमोशजमको ढाँचामा अनमु शत शदनेछ ।
(४) यसरी अनुमशत शदँदा प्राथशमक शवद्यालयको िकमा िैशक्षकसत्र सुरु िुनुभधदा ३० शदन अगावै
शदनुपनेछ र माध्यशमक शवद्यालयको िकमा िैशक्षकसत्र सुरु िुनुभधदा दईु मशिना अगावै अनुमशत
शदनुपनेछ ।
(५) उपशनयम (२) वमोशजम शिक्षा सशमशतले शवद्यालय खोल्ने अनुमशतको शसफाररि गने शनणमय गदाम
शवद्यालय नक्साङकन, स्कुल जोशनङ् ग र नगर शिक्षा सशमशतले शनधामरण गरे को नगरपाशलका र
वडाको लागी शवद्यालयको अशधकतम संख्याको अधीनमा रिी शदनु पनेछ ।
(६) कसैले ऐन तथा यस शनयमावली शवपरीत अनुमशत शदएको वा प्राप्त गरे को पाइएमा सामाशजक
शवकास सशमशतले छानशवन गरी पेि गरे को प्रशतवेदनको आधारमा नगरकायमपाशलकाले त्यसरी
अनुमशत प्राप्त शवद्यालयको अनुमशत जुनसुकै बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनुमशत शदनका लाशग
शसफाररस गने र अनुमशत प्रदान गने पदाशधकारी तथा कममचारीलाई प्रचशलत काननू बमोशजम
कारबािी गररनेछ ।

६. शवद्यालयले पालना गनुम पने ितम तथा बधदेजाः शवद्यालयले पालन गनुम पने ितम तथा बधदेजिरू देिाय
बमोशजम िुनेछन्ाः
(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त पाठ् यक्रम र पाठ् यपुस्तक लागू गनुम पने,
(ख) शिक्षा िाखाको राय सशित सामाशजक शवकास सशमशतले सूचीकृ त गरे का थप पाठ् यपुस्तक
तथा पाठ् यसामग्री मात्र प्रयोग गनम पाइने,
(ग) राशरियता प्रशत आँच आउने पाठ् यसामग्री भएको पाठ् यपुस्तक अध्यापन गनम, गराउन निुने,
(घ) शवद्यालयमा वालमैत्री, अपाङ् खतामैत्री तथा लैङ्शखकमैत्री बातावरण सृजना गने,
(ङ) अशभभावकको वाशषमक भेला गराई शवद्यालयको आय व्यय, िैशक्षक उपलशब्ध र आगामी
िैशक्षक सत्रको कायमक्रमको जानकारी गराउनु,
(च) यस शनयमावली बमोशजम आय व्ययको लेखा राख्नु पने,
(छ) शवद्यालयले गरे को लगानीको अशभलेख राख्नु पने,
(ज) शवद्यालयमा नेपालको राशरिय एकता, सावमभौशमकता, जातीय, क्षेत्रीय, भाशषक, लैःंशगक,
सामाशजक तथा धाशममक सशिरणतु ामा खलल पाने कुनै पशन शक्रयाकलाप िुन नशदने,
(झ) सामःुदाशयक शवद्यालयमा नगर कायमपाशलकाले तोके को संख्याको अशधनमा रिी शिक्षक सेवा
आयोगको शसफाररस अनुसार शिक्षक शनयुशक्त गनुम पनेछ,
(ञ) शवद्यालयमा शनयशमत रुपमा पररयोजना कायर,् सामाशजक सेवा, अशतररक्त शक्रयाकलाप, तथा
अधय कायमक्रम सञ्चालन गनुम पने,
(ट) शवद्यालय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर, सत्य, शनष्ठा र नैशतक चररत्र शनमामण, उद्यमशिलता
प्रवर्द्मन, समाशजक सद्भाव प्रवर्द्नम तथा सामाशजक शवकृ शत (वालशववाि, नशःरक्षरता,
छाउपडी, दिेज, बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जाशतगत उचनीचता, छोरी माशथको शवभेद आशद)
उधमल
ु न को वातावरण कायम गनम स्थानीय पाठ् यक्रम तयार गरी स्वीकृ शतको लाशग प्रस्तुत गने
र कायामधवयनको आवश्यक व्यवस्था शमलाउने,
(ठ) आवासीय शवद्यालयमा शिक्षा सशमशतले शनधामरण गरे बमोशजम शवद्याथीको लाशग खाना तथा
पौशिक आिारको गणु स्तर कायम गनमु पने,
(ड) नगरसभाले पाररत गरे को कानून तथा िैशक्षक नीशतको अशधनमा रिी काम गनुमपने छ,
(ढ) यस शनयमावली बमोशजम पूरा गनुम पने पूवामधारिरू कायम राख्नु पने र शवद्याथी सख्ं याका
आधारमा पूवामधारको शवस्तार तथा स्तर वृशर्द् गनुमपने,
(ण) मधत्रालय वा शिक्षा िाखाले शनधामरण गरे को ढाँचामा शवद्यालयले िैशक्षक त्याङ् क तयार गरी
िैशक्षक सत्र सशकएको १५ शदन शभत्र शिक्षा िाखामा पठाउनु पने,
(त) शवद्यालयले शवद्याथीको लाशग प्रयोग गने सवारी साधन प्रचशलत कानून बमोशजमको मापदण्ड
अनुरुप परीक्षण गररएको िुनु पने,
(थ) तोशकएको मापदण्ड अनुरुप शवद्यालयको भवन तथा कक्षाकोठा सफा तथा सुरशक्षत राख्नु पने,
(द) प्रत्येक वषम शवद्यालयको भौशतक तथा सामाशजक परीक्षण गराई त्यसको प्रशतवेदन शिक्षा
िाखामा पठाउनु पनेछ ।
७. शवद्यालय खोल्न स्वीकृ शत प्रदान गनेाः

(१) शनयम ५ को उपशनयम (३) बमोशजम अनुमशत प्राप्त आधारभतू तथा माध्यशमक शवद्यालयले
स्वीकृ शतको लाशग अनुसूची–४ बमोशजमको ढाँचामा नगरकायमपाशलका समक्ष शनवेदन शदनु
पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम शनवेदन प्राप्त भएमा शिक्षा िाखामाफम त त्यस्तो शवद्यालयको जाँचबुझ
गरी वा गराई त्यसको प्रशतवेदन पेि गनम लगाउनु पनेछ ।
(३) उपशनयम (२) बमोशजम जाँचबुझ प्रशतवेदन प्राप्त भएपशछ शनयम ६ बमोशजमको ितम तथा बधदेज
पूरा गरे को देशखएमा शिक्षा सशमशतको शनणमयको आधारमा अनुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा
कायमपाशलकाले आफ्नो शनणमय सशित नगर सभा समक्ष पेि गनुम पनेछ । यसरी प्राप्त शसफारीस
सभाबाट शस्वकृ त भएमा शिक्षा िाखाले शनयम ६ बमोशजमको ितम तथा बधदेज को अशधनमा
रिी त्यस्तो शवद्यालयलाई अनुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा स्वीकृ शत प्रदान गनेछ ।
८. मातृभाषामा शिक्षा शदने शवद्यालयको अनुमशत तथा स्वीकृ शत सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) यस शनयमावलीमा अधयत्र जुनसक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन आधारभतू तिसम्म मातृभाषामा
शिक्षा शदने शवद्यालयको अनुमशत तथा स्वीकृ शत सम्बधधी प्रशक्रया शनयम ७ वमोशजम िुनेछ ।
यसका लाशग एकल भाषाभाषी शवद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षा शदने, द्वीभाषी शवद्यालयमा दवु ै
भाषामा शिक्षा शदने र विुभाषी शवद्यालयमा भाशषक स्थानाधतरणको नीशत अपनाई
वालवाशलकािरुलाई उनीिरुको मातृभाषाबाट नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा सिज रुपमा लाने
व्यवस्था गररने छ । एकल वा द्वीभाषी शवद्यालयका अशभभावकले चािेमा त्यिां पशन भाशषक
स्थानाधतरणको नीशत अपनाइने छ । सबै खाले भाषाभाषीलाई एकअकामको भाषा, शलशप तथा
संस्कृ शत शसक्न एवं शसकाउन प्रोत्साशित गररने छ ।
(२) यस शनयमावलीमा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन आधारभतू ति भधदा माशथ मातृभाषामा
शिक्षा शदने शवद्यालयको अनुमशत तथा स्वीकृ शत सम्बधधी प्रशक्रया र मापदण्ड सघं ीय शिक्षा
मधत्रालयले शनधामरण गरे बमोशजम िुनेछ ।
९. मनु ाफा नशलने शवद्यालय सञ्चालन सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) सःंघीय कानूनको मापदण्ड बमोशजम गुरुकुल, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोधपा समेतका
सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले शवद्यालय सञ्चालन गनम शनवेदन शदने लगायत
त्यस्तो शवद्यालयको अनुमशत, स्वीकृ शत र कक्षा थप सम्बधधी व्यवस्था शनयम ३, ५, ७ र २०
मा उल्लेख भए बमोशजम िुनेछ ।
(२) यस शनयमावलीमा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन उपशनयम (१) बमोशजम शवद्यालय
सञ्चालन गनम पूरा गनुम पने पूवामधार अनुसूची–६ मा उल्लेख भए बमोशजम िुनेछ ।
(३) गुरुकुल, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोधपा समेतका सामाशजक, धाशममक, परोपकारी वा
कल्याणकारी संस्थाले सञ्चालन गने शिक्षा सम्बधधी नीशत, पाठ् यक्रम, त्यस्ता संस्थालाई शदने
अनुदान तथा समधवय सम्बधधी व्यवस्था मधत्रालयले शनधामरण गरे बमोशजम िुनेछ ।
१०. कम्पनी ऐन अधतगमत सञ्चाशलत शवद्यालयलाई िैशक्षक गुठी अधतगमत सञ्चालन गने सम्बधधी
व्यवस्थााः

(१) कम्पनी अधतगमत सञ्चालन भएको कुनै शवद्यालय िैशक्षक गुठी अधतगमत सञ्चालन गनम चािनेले
सोको अनुमशतको लाशग अनुसूची–७ बमोशजमको ढाँचामा कायमपाशलकासमक्ष शनवेदन शदनु
पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम शनवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय शिक्षा अशधकृ त वा शनरीक्षक द्वारा त्यस्तो
शवद्यालयको जाँचबुझ गराई त्यसको प्रशतवेदन पेि गनम लगाउनु पनेछ ।
(३) उपशनयम (२) बमोशजम प्रशतवेदन प्राप्त भएपशछ उक्त प्रशतवेदन र शनवेदनसाथ प्राप्त कागजात
जाँचबुझ गदाम त्यस्तो शवद्यालयलाई िैशक्षक गुठी अधतगमत सञ्चालन गनम मनाशसब देखेमा
शिक्षा सशमशत र सामाशजक शवकास सशमशतको शसफाररस साथ कायमपाशलकामा पेि गनुम पनेछ।
(४) उपशनयम (३) बमोशजम प्राप्त शसफाररस जाँचबझु गदाम उपयक्त
ु देशखएमा कायमपाशलकाले त्यस्तो
शवद्यालयलाई िैशक्षक गुठी अधतगमत सञ्चालन गनम अनुसूचःी (८) बमोशजमको ढाँचामा
अनमु शत शदनेछ ।
११.शवदेिी शिक्षण संस्थासँग सम्बधधन गरी शवद्यालय खोल्ने अनुमशत वा स्वीकृ शत नेपाल सरकारको पूवम
स्वीकृ शत नशलई शदन सशकने छै न ।
१२. यस अशघ दताम भएका शवद्यालय सम्वशधध व्यवस्थााः
(१) माशथ जेसुकै उल्लेख भए पशन यस अशघ शनयमानुसार दताम र संचालनमा रिेका शवद्यालयिरु यसै
शनयमावली वमोशजम संचालन भएका माशननेछन् ।
तर यस अशघ संचालनमा भएका शवद्यालयले शिक्षा िाखाले तोके को ढाँचामा शववरण र कागजपत्र
पेि गनम पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) वमोशजम शववरण प्राप्त भए पशछ िाखाले यस शनयमावली वमोशजम संचालन गनम
सशकने नसशकने र सशकने भए गनम पने सुधारको खाका सशित प्रशतवेदन पेि गनेछ ।
(३) प्राप्त प्रशतवेदन समेतको आधारमा शिक्षा िाखाले शिक्षा सशमशत समक्ष संचालन अनुमती शदन
नसशकने भए सोिी वमोशजम र ितम सशित सचं ालन गनम पने भए ितमको शववरण सशित पेि
गनेछ ।
(४) शिक्षा सशमशतको शनणमय वमोशजम शिक्षा अशधकृ त ले अनुसचु ी ८ वमोशजमको ढाँचामा
शवद्यालयलाई प्रमाणपत्र शदनुपनेछ ।
१३. धरौटी राख्नु पनेाः सस्ं थागत शवद्यालय खोल्ने अनुमशत शलँदा शवद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत
देिाय बमोशजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पनेछाः
(क) माध्यशमक शवद्यालयको लाशग पाँच लाख रूपैयाँ,
(ख) आधारभतू शवद्यालयको लाशग दईु लाख पचास िजार रूपैयाँ,
(ग) पूवमप्राथशमक शवद्यालयको लाशग पचास िजार रूपैयाँ ।
तर,
(१) शनयम ९ बमोशजम शवद्यालय सञ्चालन गने अनुमशत शलँदा धरौटी राख्नु पने छै न ।
(२) शबिेष आवश्यकता भएका शवद्याशथमका लाशग वा शसमाधतकृ त वा अशत शवकट भौशगशलक
क्षेत्रमा शवद्यालय खोल्दा कायामपाशलकाले शनधामरण गरे को मापदण्ड बमोशजम धरौटी छुट शदन
सशकनेछ ।
१४. धरौटी रकम जम्मा गररनेाः

(१) शवद्यालयले शनयम १३ बमोशजमको धरौटी बापतको रकम कायमपाशलकाको शनयधत्रणमा रिने गरी
बैंक खातामा धरौटी खातामा जम्मा गनमपनेछ ।
१५. सावमजशनक िैशक्षक गुठी तथा नेपाल सरकारले अनुदान शदने शनजामती, सैशनक, नेपाल प्रिरी, सिस्त्र
प्रिरी बल, नेपाल र ििीद प्रशतष्ठानद्वारा सञ्चाशलत शवद्यालयको शनयमनको लाशग संघीय शिक्षा
मधत्रालयले जारी गरे को कायमशवशधअनुसार िुने ।
१६. शवद्यालय गाभ्न, सानम, नाम पररवतमन गनम वा बधद गनम सक्ने : नगरपाशलकाको सामाशजक शवकास
सशमशतको राय शलई नगर कायमपाशलकाले नगरपाशलका क्षेत्रशभत्र भइरिेका कुनै शवद्यालयलाई एक स्थानबाट
अको स्थानमा सानम, दईु वा दईु भधदा बढी शवद्यालयलाई गाभी एउटै शवद्यालय कायम गने र नाम पररवतमन
गनम तथा शवद्यालय बधद गनम सक्नेछ ।
(१) देिायको कुनै अवस्थामा दईु वा दईु भधदा बढी शवद्यालयलाई एक आपसमा गाभी एउटा शवद्यालय
कायम गनम सशकनेछाः
(क) अनुसूची–२ बमोशजमको पूवामधार कायम नरिेको,
(ख) अशधकाि
ं कक्षामा शबस प्रशतित भधदा कम शवद्याथी सख्ं या भएको,
(ग) दईु वा सोभधदा बढी शवद्यालयको पररसर एक आपसमा जोशडएको,
(घ) दईु वा सोभधदा बढी शवद्यालय बीचको पैदल दरू ी तीस शमनेटभधदा कम वा १ शक.शम.
रिेको,
(ङ) दईु वा सो भधदा बढी शवद्यालयका व्यवस्थापन सशमशतले शवद्यालय गाभ्न संयुक्त शनवेदन
शदएको ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजमको आधारमा शवद्यालयिरु गाभ्ने शनणमय गदाम कायमपाशलकाले त्यस्ता
शवद्यालयको लाशग आवश्यक शिक्षक तथा कममचारीको दरबधदी यशकन गरी बढी िुन आएको
शिक्षक तथा कममचारीको व्यवस्थापनको शवषयमा समेत शनणमय गनुम पनेछ ।
(३) यस शनयमावलीमा उल्लेखीत शवद्यालय गाभ्ने सम्वधधी व्यवस्थालाई कायामधवयन गनम
कायमपाशलकाले शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा कायमशवधी बनाई लागू गनम सक्नेछ । यसरी
गाशभएर खाली भएको वा बधद भएको शवद्यालयमा सामदु ाशयक प्रयोजनका लाशग पस्ु तकालय,
म्युशजयम, संवाद स्थल, वा सीप शवकास के धद, सामःुदाशयक के धर जस्ता संस्था बनाउन
सशकने छ ।
१७. गाशभएका वा बधद गररएका शवद्यालयको सम्पत्तीको व्यवस्थापनाः
(१) शनयम १६ बमोशजम शवद्यालय गाशभएमा गाशभने शवद्यालयमा रिेको चल अचल सम्पशत्त,
फशनमचर, पाठ् यपुस्तक, पाठ् यसामग्री लगायतका अधय िैशक्षक सामग्री गाशभएको शवद्यालयको
नाममा नामसारी गरी वा शजधसी दाशखला गरी आम्दानी बाँधी अशभलेख राख्नु पनेछ ।
१८. शवद्यालयको ति वा कक्षा घटाउन सशकनेाः कुनै शवद्यालयको सम्बधधमा शनयम १७ को अवस्था
शवद्यमान रिेको भए तापशन शवद्यालय गाभ्ने आधार औशचत्यपूणम नदेशखएमा शिक्षा िाखाको शसफाररसमा
कायमपाशलकाले त्यस्तो शवद्यालयको माशथल्लो ति वा कक्षा घटाउन सक्नेछ ।
१९. शवद्यालयको कक्षा थप गनम सशकनेाः
(१) कुनै शवद्यालयले कक्षा थप गनम चािेमा िैशक्षकसत्र सरुु िुनभु धदा कम्तीमा दईु मशिना अगावै
कायमपाशलका वा नगरकायमपाशलका समक्ष शनवेदन शदनु पनेछ ।

(२) उपशनयम (१) बमोशजम शनवेदन परे मा नगरपाशलकाले थप िुने कक्षाको लाशग शनयम ४
बमोशजमको पूवामधार पूरा भए वा नभएको सम्बधधमा आवश्यक जाँचबुझगनम शिक्षा िाखामा
पठाइशदनेछ । शिक्षा िाखाले स्थलगत जाँचबुझ गदाम पूवामधार पूरा गरे को देशखएमा शनणमयको
शनशमत्त शिक्षा सशमशतमा पेि गरी सशमशतको शसफाररि अनुसार नगर कायमपाशलकाले
िैशक्षकसत्र सुरु िुनु अगावै कक्षा थप गनम अनुमशत शदन सक्नेछ ।
(३) उपशनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन प्राशवशधक शिक्षा प्रदान गने वािेक अधय
शवद्यालयको कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र शवषय थप गने अनुमशत संघीय शिक्षा
मधत्रालयबाट स्वीकृ त मापदण्डका आधारमा नगर सभाले शदनेछ ।

पररच्छे द ३
नगर कायापावलका,प्रमुि प्रिासकीय अवधकृ त, विक्षा अवधकृ त, वनरीक्षक तथा श्रोत व्यविको
काम, कताव्य र अवधकार
२०. नगर कायमपाशलकाको काम, कतमव्य र अशधकाराः
१) यस शनयमावलीमा अधयत्र लेशखएका काम, कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त नगर कायमपाशलकाको
काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) िैशक्षक योजना तथा कायमक्रम कायामधवयन गनम शिक्षा सशमशत, प्रमख
ु प्रिासशकय अशधकृ त तथा
स्थानीय शिक्षा अशधकृ त लाई आवश्यक शनदेिन शदने,
(ख) िैशक्षक योजना तथा कायमक्रम कायामधवयन गनम आवश्यकता अनुसार सशमशत, उपसशमशत वा
कायमटोली गठन गने,
(ग) शिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाई नगरपाशलका शभत्र एकरुपता रिने गरी शिक्षक शवद्याथी अनुपात
शमलाउने, गणु स्तर कायमगने, आचार सशं िता बनाई लागु गने,
(घ) शिक्षक तथा कममचारीिरूको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िैशक्षक शवकास सम्बधधी कायम योजना
स्वीकृ त गने र कायामधवयन गनम शनदेिन शदने,
(ङ) प्रदेि तथा संघको कानुन वमोशजम िुने शिक्षा सम्वशधध शवषयिरुको कायामधवयन गनम शिक्षा
सशमशतलाई शनदेिन शदने,
(च) प्रत्येक ६ मशिनामा नगरपाशलका शभत्रका सबै शकशसमका शवद्यालयिरुको अनुगमन तथा
मल्ू याङ् कन गरी गराई अपेशक्षत गःुणस्तर कायम गने,
(छ) शवद्यालयमा आशथमक व्यवस्था पारदिी तथा सुशनशित गनम वस्तुगत आधार तथा मापदण्ड बनाई
लागू गने, गराउने,
(ज) यस शनयमावलीको पररशध शभत्र आवश्यक क्षेत्रिरुको मापदण्ड वनाउने,
(झ) शिक्षालाई व्यविाररक, उद्यमशिल र रोजगारउधमख
ु बनाउने नीशत अवलम्बन गने,
(ञ) शिक्षा सम्बधधी कानून शनमामणको लागी नगर सभामा पेस गने ।
(ट) यस शनयमावलीको अशधनमा रिी आवश्यकतानुसार शनदेशिका जारी गनेछ ।
(२) उपशनयम (१) मा जेसक
ु ै लेशखएतापशन सस्ं थागत शवद्यालयका िकमा त्यस्ता शवद्यालयले पालना
गनुम पने मापदण्ड, गुणस्तर, िल्ु क प्रावधान, शवपधन तथा शसमाधतकृ त वगमका छात्र छात्राको लाशग
शदईने छात्रबृशत्तका आधार र प्रशतित, शिक्षक तथा कममचाररिरुको सेवा, ितम एवं पाररश्रशमक

जस्ता शवषयमा शनणमय गदाम संस्थागत शवद्यालयिरुको संगठन को समेत सिभाशगता एवं राय
परामिम शलई शनणमय गनुमपनेछ ।
२१.प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तको काम, कतमव्य र अशधकाराः ऐन तथा यस शनयमावलीमा अधयत्र
लेशखएका काम, कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तको काम, कतमव्य र अशधकार
देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) शिक्षालाई मौशलक िकको रुपमा स्थाशपत गनम नगरपाशलकाको समग्र िैशक्षक नीशत, योजना,
कायमक्रमको कायामधवयन एवं अनःुगमन गने गराउने,
(ख) नगर कायमसम्पादन शनयमावशलमा प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तले गने भनी उल्लेख भएका
शिक्षा सम्बशधध कायम गने,
(ग) िैशक्षक समधवयकताम तथा सिजकतामको भशू मका शनवामि गने,
(घ) कायमपाशलकाले प्रत्यायोजन गरे का शिक्षा सम्बधधःी कायम गने,
(ङ) नगरको उत्कृ ि िैशक्षक उपलशव्ध का लाशग शिक्षा अशधकृ तसँग कायमसम्पादन करार गने र सो
उपलब्धीपणू म रिे नरिेको शनरधतर अनगु मन गने,
(च) शवद्यालयिरुको लेखा परीक्षणको व्यवस्था शमलाउने,
(छ) शिक्षा सम्बधधी कुनै प्रस्ताव नगरपाशलकामा पेि गनुम पने भए सो गने,
(ज) सामाशजक शवकास सशमशतसँग समधवय गरी कायम गने,
(झ) शवषगत िाखाको व्यस्थापन निुधजेलसम्म सो िाखाको कायमको व्यवस्थापन गने ।
२२. शिक्षा अशधकृ तको काम, कतमव्य र अशधकाराः ऐन तथा यस शनयमावलीमा अधयत्र लेशखएका काम,
कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त नगर शिक्षा अशधकृ तको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) नगर कायमपाशलकाबाट स्वीकृ त िैशक्षक कायमक्रम कायामधवयन गने गराउने,
(ख) शिक्षा सम्बधधी कुनै प्रस्ताव नगरपाशलकामा पेि गनुम पने भए प्रमःुख प्रिासकःीय अशधकृ त
माफम त पेि गने,
(ग) शिक्षा सम्बधधी नगर स्तरीय योजना वनाई कायमपाशलकामा स्वीकृ शतको लाशग पेि गने र
स्वीकृ त योजना कायामधवयन गने,
(घ) स्थानीय तिको शिक्षाको अवस्था, प्रगशत आशद समेशटएको शिक्षा सम्वधधी शस्थशतपत्र तयार
गरी प्रत्येक वषमको चैत्र मसाधत शभत्र प्रकाशित गने,
(ङ) स्वीकृ त अनौपचाररक शिक्षा, शविेष आवश्यकता शिक्षा र शिक्षाको लाशग खाद्य कायमक्रम
कायामधवयन गने गराउने तथा सो सम्बधधी अशभलेख तयार गने,
(च) शवद्याथी संख्या घट् न गई फाशजलमा परे का सामदु ाशयक शवद्यालयका शिक्षकलाई अको
सःामदु ाशयक शवद्यालयमा शमलान गने शिक्षा सशमशतमा शसफाररि गने,
(छ) स्वीकृ त कायम योजना अनुसार शवद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बधधमा शनयशमत रूपले
शनरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रशतवेदन तयार गने,
(ज) शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लाशग शिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतका
पदाशधकारीिरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा ताशलमको संचालन गने,
(झ) आधारभतू तिको अधत्यमा शलइने परीक्षा सञ्चालन गनम परीक्षा सचं ालन सशमशतको सदस्य
सशचव भइ कायम गने,

(ञ) शवद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अशभलेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पुशस्तका शझकाई जाँच,
शवद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बृशर्द् भए नभएको सम्बधधमा मल्ू याङ् कन गरी अशभलेख राख्ने
तथा सो सम्बधधमा सुधारका लाशग आवश्यक काम गने,
(ट) नगरपाशलका शभत्र रिेका कम्पनी ऐन अधतगमत दताम भएका वा संस्थागत शवद्यालयिरुको िैशक्षक
कायम योजनाको समधवय र अनुगमन गरी सुधारका लाशग सुझाव प्रस्तुत गने
(ठ) ऐन तथा यस शनयमावली बमोशजम शवद्यालयिरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गने तथा
शवद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, सुधार गनम वा शवद्यालय बधद गनुम पने नपने सम्बधधमा
शनरीक्षण गरी शवद्यालयको स्तर बढाउनु, सुधार गनुम वा शवद्यालय बधद गनुम पने भएमा तत्
सम्बधधी कारबािी प्रशक्रया अगाशड बढाउने,
(ड) माध्यशमक शिक्षा उत्तीणम परीक्षाको लाशग रशजरिेिन फाराम भरे का शवद्याथीको नाम, थर, उमेर
प्रचशलत काननू बमोशजम सि
ं ोधन गने,
(ढ) शनयुशक्त वा बढुवाको लाशग आयोगबाट शसफाररस भई आएका शिक्षक वा कममचारीलाई
शवद्यालयमा शनयुशक्त गने,
(ण) सामदु ाशयक शवद्यालयमा कायमरत शिक्षक तथा कममचारीको सेवा शववरण तथा अधय अशभलेख
अद्यावशधक गने,
(त) शिक्षक वा कममचारीको कायमसम्पादन मल्ू याङ् कन गरी त्यसको शववरण आयोगमा पठाउने,
(थ) शवद्यालय र प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धरको शनरीक्षण गने, गराउने,
(द) मधत्रालयले तोशकशदए बमोशजम सामदु ाशयक तथा संस्थागत शवद्यालयिरूको समूि शवभाजन
गरी स्रोत के धर शनधामरण गने र स्रोत के धदबाट शवद्यालयको शनरीक्षण, शिक्षकको ताशलम तथा
अधय िैशक्षक शक्रयाकलाप गने,
(ध) माध्यशमक शिक्षा उत्तीणम परीक्षा, माध्याशमक शिक्षा परीक्षा र आधारभतू तिको अधत्यमा िुने
परीक्षालाई शनयशमत र मयामशदत ढङ् गबाट सञ्चालन गने, गराउने,
(न) सामदु ाशयक शवद्यालयका लाशग शवतरण गररएका दरबधदी िैशक्षक सत्रको सुरुमा शमलान गनम
शिक्षा सशमशतमा शसफाररस गने,
(प) शनरीक्षकलाई शवद्यालय शनरीक्षणको सुचक वनाई शनरीक्षण गनम पठाउने र शनरीक्षकले शवद्यालय
शनरीक्षण गरे नगरे को यशकन गनम स्थलगत शनरीक्षण गने,
(फ) नगरपाशलकावाट शवद्यालयलाई शनकासा भएको रकम सदपु योग भए नभएको अनुगमन गने
(ब) शवद्यालयले स्वीकृ त पाठ् यक्रम तथा पाठ् यपुस्तक लागू गरे नगरे को सम्बधधमा शनरीक्षण गने,
गराउने,
(भ) शवद्यालयमा लागू गररएको पाठ् यक्रम, पाठ् यपुस्तक तथा पाठ् यसामग्री सम्बधधमा सुधार गनुमपने
र शनाःिल्ु क पाठ् यपुस्तकको शवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने शवषयमा व्यवस्थापन
सशमशत तथा शिक्षकको राय शलई सुझाव पठाउने तथा सो सम्बधधमा अधय आवश्यक कायम
गने, गराउने,
(म) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रशतवेदनको आधारमा देशखएका अशनयशमतता र वेरुजु फर्छ्यौट गनम
लगाउने,
(य) सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनािरूको शनरीक्षण तथा समधवय गने,
(र) सामदु ाशयक शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीको तलबी प्रशतवेदन पाररत गराउने,

(ल) शवद्यालयको वाशषमक िैशक्षक कायमक्रमको शनयशमत रूपमा अनुगमन गरी सो अनुसार गने,
गराउने,
(व) शवद्यालय शनरीक्षक र स्रोत व्यशक्तले शदएको शनरीक्षण प्रशतवेदन उपर कारबािी गने
(ि) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षक अशभभावक संघ गठन गने, गराउने,
(ष) सामदु ाशयक शवद्यालयको स्वीकृ त, ररक्त दरवधदीमा पदपूशतमको लाशग आयोगमा लेखी पठाउने,
(स) कायमपाशलकाबाट स्वीकृ त मापदण्डको आधारमा शिक्षकको सरुवा तयारी गने,
(ि) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररसमा शिक्षकलाई शवद्यालय समय बािेक वा
शवद्यालयको शनयशमत पठन पाठनमा असर नगने गरी अशतररक्त समयमा अधयत्र कायम गनम पूवम
स्वीकृ शत प्रदान गने,
(क्ष) कायमसम्पादनको आधारमा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत, शिक्षक अशभभावक संघ,
प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कममचारीिरुलाई परु स्कारतथा दण्डका लाशग कायमपाशलका समक्ष
शसफाररि गने,
(त्र) शनजी, धाशममक तथा गठु ी शबद्यालयको अनगु मन गरी स्वीकृ त मापदण्डको पालना गनम लगाउने
र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको लाशग कायमपाशलका समक्ष शसफाररि गने,
(ज्ञ) नगरकायमपाशलका, राशरिय परीक्षा बोडम र शिक्षा सम्वशधधत आयोगिरुबाट शनदेशित वा
प्रत्यायोशजत कायम गने,
२३.
शनरीक्षकको काम, कतमव्य र अशधकाराः ऐन तथा यस शनयमावलीमा अधयत्र लेशखएका काम,
कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त शिक्षा अशधकृ तको मातित र प्रत्यक्ष शनदेिनमा रिी शनरीक्षकको काम,
कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) प्रत्येक दईु मशिनामा सवै शवद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत शनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण
गने । शनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सशमशतसँग छलफल
गरी छलफल भएको कुरा र शनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण सम्बधधी व्यिोरा शवद्यालयको शनरीक्षण
पुशस्तकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने,
(ख) ऐन र यस शनयमावली बमोशजम शवद्यालय शनयशमत रूपले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो
शवद्यालयमा भौशतक साधन सुरशक्षत शवद्यालय अनुरुप भए नभएको, शिक्षक पयामप्त भए
नभएको, उपलब्ध साधनको अशधकतम सदपु योग भए, नभएको र शनधामररत स्तर बमोशजम पठन
पाठन भए नभएको र समग्र िैशक्षक गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बधधमा प्रधानाध्यापक,
शिक्षक–अशभभावक संघ र शिक्षकसँग शवचार शवमिम गरी सो अनुरूप भएको नदेशखएमा सुधार
गनम लगाउने,
(ग) शवद्यालय शनरीक्षण सम्बधधी प्रशतवेदन प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ त समक्ष पेि गरी शनदेिन
वमोशजम गने,
(घ) शवद्यालयको शवकासको लाशग व्यवस्थापन सशमशत तथा सरोकावालािरूसँग सम्पकम तथा
आवश्यक सरसल्लाि र अधतरशक्रया गने,
(ङ) नमनू ा शिक्षण गने प्रयोजनको लाशग शनरीक्षण क्षेत्रशभत्रको रोिर (समिु ) तयार गने र समय–
समयमा प्रधानाध्यापक सशित शिक्षकको बैठक बोलाई शिक्षण गने शवषयमा देशखएका समस्या
समाधानको लाशग आवश्यक काम गने,

(च) शिक्षक तथा शवद्यालय कममचारीको कायम क्षमताको मल्ू याङ् कन गरी त्यसको अशभलेख शिक्षा
िाखामा उपलब्ध गराउने
(छ) शवद्यालयको िैशक्षकस्तर बृशर्द् गनम प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतका अध्यक्षिरूको
गोष्ठीको संयोजन गने, गराउने
(ज) परीक्षा सशमशतको शनदेिन बमोशजम परीक्षा सञ्चालन गने, गराउने,
(झ) शवद्यालयको िैशक्षक तथा आशथमक अशभलेख दरुु स्त भए नभएको शनरीक्षण गने, गराउने,
(ञ) आफ्नो क्षेत्र शभत्रका िैशक्षक त्याङ् क सङ् कलन तथा शवश्ले षण गरी शिक्षा िाखामा पठाउने,
(ट) शिक्षकलाई ताशलमको लाशग शसफाररस गने र ताशलम प्राप्त शिक्षकको सीप को प्रयोग भए
नभएको एशकन गनम कक्षा अवलोकन गरी सधु ारका लाशग कायम गने,
(ठ) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक शनयशमत रूपले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको भए बैठक
बोलाउन प्रधानाध्यापकलाई शनदेिन शदने,
(ड) शवद्यालय सञ्चालन सम्बधधमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सशमशतलाई आवश्यक
शनदेिन शदने,
(ढ) स्रोत व्यशक्तको कामको अनुगमन गरी प्रशतवेदन पेि गने,
(ण) शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीको शबदाको अशभलेख िैशक्षक सत्रको अधत्यमा प्रमाशणत
गने र शवद्यालयमा राख्न लगाउने,
(त) शिक्षक तथा कममचारीको िाशजरी अशभलेख दरुु स्त भए नभएको जाँच वा शनरीक्षण गरी शबदा
नशलई अनुपशस्थत िुने शिक्षक तथा कममचारीको िकमा िाशजरी पुशस्तकामा गयल जनाई सोको
जनाउ सशित कारबािीको लाशग सम्बशधधत शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत र नगर शिक्षा
सशमशतलाई शसफाररस गने,
(थ) आफनो क्षेत्रशभत्र सञ्चालन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, शविेष आवश्यकता शिक्षा,
समावेिी शिक्षा र शिक्षाको लाशग खाद्य कायमक्रमको शनयशमत रूपमा शनरीक्षण तथा अनगु मन
गरी स्थानीय शिक्षा सशमशतमा प्रशतवेदन पेि गने,
(द) शनजी, धाशममक तथा गठु ी शबद्यालयको अनगु मन गरी स्वीकृ त मापदण्डको पालना गनम लगाउने
र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको लाशग प्रमुख प्रिासकीय अशधकृ त समक्ष शसफाररि गने,
(ध) आजीवन शिक्षा र सीप शिक्षाको उशचत प्रवधध गने गराउने,
(न) प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तले तोके बमोशजम थप कायम गने, गराउने,
(प) नगरपाशलकाले शिक्षा सम्बशधध प्रत्यायोशजत कायम गने,
२३ (१) स्रोत व्यशक्तको काम, कतमव्य र अशधकाराः स्रोत व्यशक्तको काम, कतमव्य र अशधकार तोके बमोशजम
िुनेछ ।
पररच्छे द–४
सामाविक विकास सवमवत तथा नगरपावलका विक्षा सवमवतको गठन, काम, कताव्य र अवधकार
तथा बैठक सभबन्धी कायाविवध
२४.
सामाशजक शवकास सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकार तोके बमोशजम िुनेछ ।
२४ (१) शिक्षा सशमशतको सरचना तथा कायमसंचालन शवशधाः
(१) नगरपाशलकामा देिाय वमोशजमको एक शिक्षा सशमशत रिनेछाः

(क) नगरपाशलका प्रमख
ु –संयोिक
(ख) नगरकायमपाशलकाका सदस्यिरुमध्येबाट मशिला तथा दशलत सदस्य समेत ३ जना सदस्यिरु
– सदस्य
(ग) प्रमख
ु प्रिासशकय अशधकृ त – सदस्य
(घ) सामदु ाशयक शवद्यालयको प्रधानाध्यापकिरु मध्येवाट प्रत्येक दईु वषममा पररवतमन िुने गरी शिक्षा
सशमशतले तोके को एक जना प्रधानःाध्यापक– सदस्य
(ङ) शिक्षक मिासंघको प्रशतशनशध – सदस्य
(च) संस्थागत शवद्यालयिरुको प्रशतशनधीमल
ु क संस्था मध्येवाट प्रत्येक वषम पररवतमन िुने गरी नगर
प्रमख
ले
तोके
को
प्रशतशनधी
एक
जना
– सदस्य
ु
(छ) नगरपाशलका स्तरीय शवद्यालय अशभभावक संघका तफम बाट प्रत्येक वषम पररवतमन िुने गरी नगर
प्रमख
ु ले तोके को प्रशतशनधी एक जना –सदस्य
(ज) नगर प्रमख
ु ले मनोशनत गरे को शिक्षा शवद् – सदस्य
(झ) गठु ी वा परम्परागत धाशममक शवद्यालयका तफम बाट प्रत्येक दईु वषममा पररवतमन िुने गरी
नगरपाशलकाको प्रमख
ु ले तोके को सदस्य १ जना
–सदस्य
(ञ) शिक्षा अशधकृ त
–सदस्य–सविि
(२ ) शिक्षा सशमशतको वैठक कम्तीमा प्रत्येक चौमाशसकमा एक पटक बस्नेछ ।
(३ ) शिक्षा सशमशतको वैठकभत्ता नगरपाशलकाको प्रचशलत कानुन वमोशजम िुनेछ।
(४) वैठक संचालनको लाशग कम्तीमा ५० प्रशतित सदस्यको उपस्थीशत आवश्यक पनेछ भने वैठकको
शनणमय विुमतको आधारमा िुनेछ ।
२५. शिक्षा सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकाराः ऐन तथा यस शनयमावलीमा अधयत्र लेशखएका काम,
कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त शिक्षा सशमशतको अधय काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम
िुनेछाः
(क) शिक्षा िाखावाट पेि भएको िैशक्षक योजना माशथ छलफल गरी स्वीकृ शतको लागी
कायमपाशलकामा पेि गने
(ख) नगरपाशलकामा स्वस्थ िैशक्षक वातावरण कायम राख्न तथा शिक्षाको गुणस्तर बृशर्द् गनम शिक्षा
िाखा माफम त पेि भएको कायमयोजना माशथ छलफल गरी आबस्यक देशखएमा पररमाजमन सशित
स्वीकृ त गने,
(ग) नेपाल सरकारको स्वीकृ त नीशत र शनदेिन अनुरूप शविेष आवश्यकता शिक्षा, समावेिी शिक्षा,
अनौपचाररक शिक्षा, शनरधतर शिक्षा, दरू शिक्षा तथा खल
ु ा शिक्षा कायमक्रम सञ्चालन सम्बधधी
आवश्यक व्यवस्था गने,
(घ) शवद्यालयलाई आशथमक सिायता उपलव्ध गराउने तथा त्यस्तो सिायताको लाशग सम्बशधधत
शनकायमा शसफाररस गने,
(ङ) शिक्षक, कममचारी तथा शवद्याथी कल्याणको लाशग स्वीकृ त शिक्षा योजना वमोशजम आवश्यक
कायमक्रम बनाउने,
(च) शवद्यालयको सम्पशत्तको सुरक्षा गनम तथा शवद्यालयको समृशर्द्को लाशग आवश्यक व्यवस्था गने,
(छ) शवद्यालयको शवकासको लाशग सञ्चाशलत िैशक्षक कायमक्रमलाई सियोग गने,

(ज) शवद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बधधमा लेखापरीक्षकले शदएको प्रशतवेदन अनुसार आवश्यक
कारबािी गने, गराउने,
(ञ) शवद्यालयलाई आशथमक रूपमा आत्मशनभमर गराउन योजना बनाई कायम गने,
(ट) शवद्यालय बधद गनम शसफाररस गने,
(ठ) िैशक्षक क्यालेण्डर बनाई शवद्यालय सञ्चालन गनम शिक्षा िाखा माफम त व्यवस्थापन सशमशतलाई
शनदेिन शदने,
(ड) नगर स्तरीय खेलकुद, स्काउट तथा साँस्कृ शतक कायमक्रमको सञ्चालन तथा शवकासको लाशग
आशथमक स्रोत जुटाउने र प्राप्त रकम खचम गनम शिक्षा िाखालाई शनदेिन शदने,
(ढ) आवासीय शवद्यालयका शवद्याथीका लाशग खाना तथा पौशिक आिारको गणु स्तर तोक्ने ।
(न) नगरकायमपाशलका तथा नगर सभावाट स्वीकृ त शिक्षा योजना र मापदण्ड शभत्र रिी आवश्यक
शनदेिन शदने ।
(प) शवद्यालयले कायम गनुम पने धयुनतम सरसफाई तथा िौचालयको मापदण्ड तोक्ने ।
फ) नगर क्षेत्र शभत्र शविेष आवश्यकता भएका वालबाशलकाको त्याक
ं सक
ं लन गरी उनीिरुका
लाशग उशचत शवद्यालय व्यवस्थापन गनम आधार तयार पाने र सोिी अनुसारको पठनपाठन
व्यवस्था शमलाउने .
(ब) शवद्यालय सुधार तथा शबकासका लाशग नीशत शनदेिन गने .
(भ) शवद्यालय संचालन मापदण्ड तयार गरी शनदेशिका जारी गने,
(म) सामशू िक शनरीक्षण गने ।
पररच्छे द ५
विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत सभिन्धी व्यिस्था
२६. शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत रिनेाः
(१) यस शनयमावली र अधतरगत व्यवस्था भएको सशमशतिरुको अशधकार क्षेत्र वािेक शवद्यालय
सचं ालन गनम प्रत्येक सामदु ाशयक शवद्यालयमा देिाय वमोशजमको एक शवद्यालय व्यवस्थापन
सशमशत रिनेछ ।
(क) शवद्यालयका अशभभावकले स्वयम मध्येवाट चनु ेको एकजना मशिला सशितदईु जना–
सदस्य
(ख) स्थानीय शिक्षाशवदि् रु मध्येबाट नगर प्रमुखद्वारा मनोशनत एक जना
– सदस्य
(ग) शवद्यालयका संस्थापक शिक्षा प्रेमी जग्गादाता चधदादातािरु मध्येबाट व्यवस्थापन सशमशतले
मनोशनत गरे का एक मशिला सशित दईु जना – सदस्य
(घ) वडा सशमशतले तोके को एकजना प्रशतशनशध – सदस्य
(ङ) सम्वशधधत शवद्यालयको शिक्षकिरु मध्येबाट शिक्षकिरुको बैठकबाट पठाइएको एक जना
–सदस्य
(छ) शवद्यालय शिक्षक अशभभावक संघका अध्यक्ष
– सदस्य
(ज) शवद्यालय स्तरीय बालक्लवको अध्यक्ष सशित एक छात्रा रिने गरी २ जना
–
स्थायी आमवन्ित सदस्य
(झ) प्रधानाध्यापक
–सदस्य सविि

(२) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतका सदस्यिरुले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग)
बमोशजमका सदस्यिरु मध्येबाट छानेको सदस्य सो सशमशतको अध्यक्ष िुनेछ ।
(३) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लाशग वा अध्यक्षको अनुपशस्थशतमा
सो सशमशतका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(४) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको कायमअवशध ४ वषमको िुनेछ ।
(५) राजीनामा स्वीकृ त गनेाः व्यवस्थापन सशमशतका सदस्यको राजीनामा सो सशमशतका अध्यक्षले र
व्यवस्थापन सशमशतका अध्यक्षको राजीनामा सम्बशधधत व्यवस्थापन सशमशतले स्वीकृ त गनेछ ।
तर अध्यक्षको पद ररक्त रिेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यवस्थापन सशमशतको वररष्ठ
सदस्यले स्वीकृ त गनेछ । साथै शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको बैठकमा बाल क्लबका
प्रशतशनधीिरुले राखेको दृषः्शटकोण शनणमय पुशस्तकामा उल्लेख गनुम पनेछ तर प्रचशलत कानुन
शवपररतका कुनै शनणमय भएकोमा बालप्रशतशनधीिरुलाई शजम्मेवार बनाईने छै न ।
(६) अशभभावकको अशभलेख राख्नेाः
(१) शवद्यालयले शिक्षा िाखाले तोशकशदएको ढाँचामा शवद्याथीको अशभलेख राख्दा
शवद्याथीका बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, शददीको नाम, थर, ठे गाना उल्लेख गनुम पदमछ
र त्यस्ता अशभभावक नभएका शवद्याथीको िकमा शवद्याथीलाई संरक्षकत्व प्रदान गने
व्यशक्तको अशभलेख राख्नुपनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम शवद्याथीलाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशक्तलाई अशभभावकको
रुपमा अशभलेख राख्दा शनजले संरक्षकत्व प्रदान गरे को व्यिोरा सम्बशधधत वडाबाट
प्रमाशणत गराएको िुनु पनेछ ।
(७) यो शिक्षा शनयमावली लागु िुनुपूवम रिेका शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको पदावशध शनयमावली
लागु भएको शमशतबाट स्वत: समाप्त िुनेछ ।
२७. व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य छनौट सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) प्रधानाध्यापकले शनयम २६को उपशनयम (१) बमोशजमको व्यवस्थापन सशमशतको छनौट गनमको लाशग
तत्कालको व्यवस्थापन सशमशतको कायम अवशध समाप्त िुनु भधदा तीस शदन अगावै सात शदनको सचू ना
शदई अशभभावकको भेला गराउनु पनेछ ।
तर कुनै कारणले व्यवस्थापन सशमशत शवघटन भएको वा व्यवस्थापन सशमशतको सदस्यको पद ररक्त भएको
अवस्थामा त्यसरी शवघटन वा ररक्त भएको शमशतले पधर शदन शभत्र व्यवस्थापन सशमशत वा ररक्त
सदस्यको छनौटको लाशग यस शनयम बमोशजम सूचना शदई अशभभावकको भेला गराउनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम सदस्य छनौट गने सम्बधधमा अशभभावकलाई सियोग गनमको लाशग सम्बशधधत
शनरीक्षक वा शनज उपलब्ध नभएमा शिक्षा अशधकृ तले खटाएको अशधकृ तको संयोजकत्वमा
प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यशक्त र स्थानीय तिको प्रशतशनशध रिेको चार सदस्यीय छनौट सियोग सशमशत
गठन गनेछ ।
(३) व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष र सदस्यिरू छनौट सम्बधधी अधय कायमशवशध कायामपाशलकाले तोके
बमोशजम िुनेछ ।
२८. व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सम्बधधी कायमशवशधाः
(१) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक दईु मशिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(२) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सशमशतको अध्यक्षको शनदेिनमा सदस्य–सशचवले बोलाउनेछ ।

(३) उपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन व्यवस्थापन सशमशतका एक शतिाई सदस्यले
शलशखत अनुरोध गरे मा व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य–सशचवले सात शदनशभत्र व्यवस्थापन
सशमशतको बैठक बोलाउनु पनेछ ।
(४) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकमा छलफल िुने शवषय सूची सदस्य–सशचवले साधारणतया बित्तर
घण्टा अगावै सदस्यिरूलाई शदनु पनेछ ।
(५) व्यवस्थापन सशमशतमा तत्काल कायम रिेका पचास प्रशतित भधदा बढी सदस्यिरू उपशस्थत
भएमा व्यवस्थापन सशमशतको बैठकको लाशग गणपूरक संख्या पुगेको माशननेछ ।
(६) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र शनजको अनुपशस्थशतमा जेष्ठ सदस्यले
गनेछ ।
(७) व्यवस्थापन सशमशतको बैठकमा बिुमतको राय माधय िुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यक्षता गने व्यशक्तले शनणामयक मत शदन सक्नेछ ।
(८) व्यवस्थापन सशमशतको बैठक सम्बधधी अधय कायमशवशध यस शनयमावलीसँग नबाझ्ने गरी
व्यवस्थापन सशमशत आफैं ले शनधामरण गनम सक्नेछ ।
२९. व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष र सदस्य िुन नसक्ने: देिायको व्यशक्त व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष
र सदस्य िुन सक्ने छै न:
(क) गैर नेपाली नागररक,
(ख) पच्चीस वषम उमेर पूरा नभएको (वाल क्लबको प्रशतशनधी बािेक),
(ग) प्रचशलत कानून बमोशजम कालो सूचीमा परे को,
(घ) नैशतक पतन देशखने फौजदारी अशभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठिररएको,
(ङ) नगरसभाका सदस्यिरु ।
(च) शवद्यालयलाई शतनम बझु ाउन बाँकी भएको र शवद्यालयको आयसँग प्रत्यक्ष भएको व्यशक्त ।
३०. व्यवस्थापन सशमशत शवघटन गनम सक्ने: देिायका अवस्थामा नगर शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा नगर
कायमपाशलकाले शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत शवघटन गनम सक्नेछ –
(क) शवद्यालयको सम्पशत्त शिनाशमना गरे मा,
(ख) शवद्यालयको िैशक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,
(ग) प्रचशलत कानुन तथा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तिको नीशत एवम् शित
शवपरीत काम गरे मा,
(घ) शवद्यालयको व्यवस्थापन सधतोषजनक रूपमा गनम नसके मा, वा
(ङ) सम्बशधधत शनकाय वा अशधकारीले शदएको कानून अनुसारको शनदेिन पटक–पटक उल्लंघन
गरे मा ।
३१.सामदु ाशयक शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकाराः
(१) यस शनयमावलीमा अधयत्र लेशखएका काम, कतमव्य र अशधकारका अशतररक्त सामदु ाशयक शवद्यालयको
व्यवस्थापन सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) शवद्यालयको सञ्चालन, रे खदेख, शनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,
(ख) शवद्यालयको लाशग चाशिने आशथमक स्रोत जुटाउने,
(ग) शिक्षक तथा कममचारीलाई ताशलमको लाशग छनौट गने,

(घ) ताशलममा जाने शिक्षक तथा कममचारीलाई ताशलमबाट फके पशछ कम्तीमा तीन वषम शवद्यालयमा
सेवा गनुम पने सम्बधधमा ितमिरू शनधामरण गरी कवशु लयतनामा गराउने,
(ङ) शिक्षक तथा कममचारीिरूको सेवाको सुरक्षाको लागी पिल गने,
(च) शवद्यालयको स्रोतबाट व्यिोने गरी शिक्षक तथा कममचारी शनयुक्त गने र त्यसरी शनयुक्त शिक्षक
तथा कममचारीलाई शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले तोशकशदएको तलव भत्ता शदनेछ,
(छ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त दरवधदीको शिक्षक तथा कममचारीको पद ररक्त िुन आएमा स्थायी
पूशतमको लाशग सो पद ररक्त भएको शमशतले पधर शदनशभत्र शिक्षा िाखामा लेखी पठाउने,
(ज) शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीिरूको िाशजरी जाँच गरी गयल िुने शिक्षक वा कममचारी
उपर आवश्यक कारबािी गने,
(झ) कुनै शिक्षक वा कममचारीलाई यस शनयमावली बमोशजम व्यवस्थापन सशमशतले कारबािी गनम
पाउने शवषयमा शवभागीय कारबािी गरी त्यसको जानकारी शिक्षा िाखालाई शदने तथा
आफूलाई कारबािी गनम अशधकार नभएको शवषयमा कारबािीको लाशग शसफाररस गनुम पने
भएमा आवश्यकता अनसु ार आफ्नो राय सशितको प्रशतवेदन शिक्षा िाखामा पठाउने,
(ञ) शवद्यालयको िैशक्षकस्तर वृशर्द् गनम आवश्यक सामान तथा िैशक्षक सामग्रीिरूको व्यवस्था गने,
(ट) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन िुने शवशभधन कायमक्रमिरूमा शवद्यालयलाई सररक गराउने,
(ठ) शवद्याथी, शिक्षक, अशभभावक तथा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले पालना गनुम पने आचार
संशिता बनाई लागू गने,
(ड) शिक्षक तथा कममचारीिरूको अशभलेख अध्यावशधक गराई राख्ने,
(ढ) नगर कायमपाशलकाको कायामलयबाट तोशकएको लेखा परीक्षक माफम त लेखा परीक्षण गराउने,
(ण) शवद्याथी, शिक्षक, कममचारी तथा अशभभावकलाई शवद्यालयको शवकास तथा पठनपाठन तफम
उत्प्रेररत गने व्यवस्था शमलाउने,
(त) शवद्याथीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृशत्त रकम प्रदान गने,
(थ) शनरीक्षकले शवद्यालयको चेक जाँच वा शनरीक्षण गदाम िाशजरी पुशस्तका वा शवद्युतीय िाशजरीमा
गयल जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका शिक्षक तथा कममचारीको गयल भएका शदनको तलब
कट्टी गने,
(द) व्यवस्थापन सशमशतको सशचवालय शवद्यालय भवनमा राख्ने तथा शवद्यालयको कागजपत्र र
अशभलेख सुरशक्षत गने,
(ध) नगर कायमपाशलकासँग समधवय गरी िैशक्षक शवकासका कायमक्रमिरु सञ्चालन गने,
(न) शवद्यालयमा लशक्षत समूिका लाशग शविेष प्रकृ शतको िैशक्षक कायमक्रम सञ्चालन गनम
आवश्यक देशखएमा नगर कायमपाशलका तथा स्थानीय शिक्षा िाखा माफम त गने,
(प) वाशषमक रुपमा शवद्यालयका लाशग आवश्यक मालसामान, मसलधद सामग्रीको खररद योजना
स्वीकृ त गने,
(फ) शवद्यालयको शवपद, जोशखम अवस्था लेखाजोखा गरी प्रभाव धयूशनकरणका लाशग कायमयोजना
बमोशजम कायामधवयन गने,
(ब) शवद्यालयको चल अचल सम्पशत्तको सरं क्षण र सदपु योग गने,
(भ) आफ्नै स्रोतबाट शनयुक्त िुने शिक्षक तथा कममचारीको सेवा, ितम तथा शवभागीय कारबािीलाई
व्यवशस्थत गनम कायमशवशधबनाई शिक्षा सशमशतबाट स्वीकृ त गराई लागू गने,

(म) नगर कायमपाशलका, स्थानीय शिक्षा सशमशत र शिक्षा िाखाले शदएको शनदेिन अनुरूप काम गने।
(य) शिक्षक एवं कममचारीलाई मापदण्ढ बनाई पुरस्कृ त गने
(र) शवद्यालयको पढाई व्यवािाररक, सीपमल
ू क, र स्तरीय बनाउन प्रशतस्पधी तथा सियोगी भशू मका
खेल्ने
ल) प्रत्येक वषम शवद्यालयका चधदादाता र अशभभावकिरूको भेला गराई शवद्यालयको अशघल्लो
िैशक्षक वषमको आय, व्यय तथा िैशक्षक उपलशब्ध र आगामी वषमको िैशक्षक कायमक्रमको
सम्बधधमा सावमजशनक परीक्षण गराउने,
(२) व्यवस्थापन सशमशतले आफ्नो अशधकार मध्ये आवश्यकता अनुसार के िी अशधकार व्यवस्थापन
सशमशतको सदस्य–सशचवलाई प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ ।
३२. शिक्षक अशभभावक संघ सम्बधधी व्यवस्थाःाः
(१) प्रत्येक शवद्यालयका शिक्षक र अशभभावकिरू सदस्य रिेको एक शिक्षक अशभभावक सघं रिनेछ।
(२) व्यवस्थापन सशमशतले अशभभावकिरूको भेला गराई सो सशमशतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा
कम्तीमा एक जना शिक्षक र अशभभावकिरू समेत रिने गरी बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक–
अशभभावक सघं नामक सशमशत गठन गनुम पनेछ ।
(३) स्रोत कक्षा सञ्चाशलत शवद्यालयमा उपशनयम (२) बमोशजम शिक्षक अशभभावक संघको कायमकारी
सशमशत गठन गदाम अपाङ् गता भएका शवद्याथीका कम्तीमा एक जना अशभभावक िुनु पनेछ ।
(४) उपशनयम (२) र (३) बमोशजम गशठत सशमशतका सदस्यको पदावशध तीन वषमको िुनेछ ।
(५) उपशनयम (२) बमोशजमको सशमशतको बैठक तीन मशिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो
सशमशतको बैठक सम्बधधी अधय कायमशवशध सशमशत आफै ले शनधामरण गनम सक्नेछ ।
(६) उपशनयम (२) बमोशजमको कायमकारी सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) शवद्यालयमा शिक्षकको गुणस्तर कायम गनमको लाशग आवश्यक काम गने,
(ख) यस शनयमावली बमोशजम शवद्यालयले िल्ु क शनधामरण गरे नगरे को सम्बधधमा अनुगमन गने
तथा सो सम्बधधमा शवद्यालयलाई आवश्यक सुझाव शदने,
(ग) शवद्यालयको िैशक्षक गशतशवशधबारे शनयशमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बधधमा शिक्षक,
शवद्याथी र अशभभावक बीच शनयशमत अधतरशक्रया गने ।
(७) उपशनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन सस्ं थागत शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशतले
यस शनयम बमोशजम शिक्षक अशभभावक संघ सशमशत गठन गदाम सात सदस्यमा नघटाई गनुम पनेछ ।
पररच्छे द ६
पाठ् यक्रम तथा पररक्षा संिालन र समन्िय
३३. पाठ् यक्रम र पाठ् यसामग्रीाः
(१) नगर क्षेत्रका शवद्यालयिरुमा पठन पाठन िुने पाठ् यक्रम मधत्रालयले शनधामरण गरे वमोशजम िुनेछ ।
(२) पाठय सामाग्रीको समयमै सिज उपलब्धताको सुशनिशःत गनम नगर कायमपाशलकाले आवश्यक
कायमयोजना वनाइ लागू गनेछ ।
(३) पाठ् यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसामग्रीमा सुधार तथा नयाँ पाठ् यक्रमको शनमामण गनम आवश्यक
देशखएमा शिक्षा िाखाको प्रशतवेदनको आधारमा शिक्षा सशमशतले नगर कायमपाशलकालाई
शसफाररस गने र नगर कायमपाशलकाको विुमत सदस्यको शनणमयले मधत्रालयमा अनुरोध गने ।
३४.परीक्षा सचं ालन तथा समधवय सशमशताः

(१) नगरपाशलका क्षेत्रशभत्र शवद्यालयिरुमा परीक्षा संचालन तथा समधवयको लाशग देिायको एक परीक्षा
संचालन तथा समधवय सशमशत रिनेछ ।
(क) शिक्षा सशमशतको अध्यक्ष
संयोजक
(ख) प्रमख
सदस्य
ु प्रिासशकय अशधकृ त
(ग) शजल्ला प्रिासन कायामलयको अशधकृ त प्रशतशनधी
सदस्य
(घ) प्रमख
सदस्य
ु , नगर क्षेत्रमा रिेको प्रिरी कायामलय
(ङ) प्रमख
सदस्य
ु , नगर क्षेत्रमा रिेको िसस्त्र प्रिरी बल
(च) शिक्षा अशधकृ त
सदस्य सशचव
(२) परीक्षा सचं ालन तथा समधवय सशमशतको बैठक सम्बधधी कायमशवशध सशमशत आफै ले शनधामरण गरे
बमोशजम िुनेछ ।
(३) नगरको क्षेत्रःाशधकार वाशिरको िैशक्षक तिको परीक्षा सचं ालन गनम सम्वशधधत शनकायवाट भएको
व्यवस्था वमोशजम सशमशतले सिजीकरण र समधवय गनेछ ।
(४) आधारभतू ति उत्तीणम परीक्षा तथा नगरस्तरीय परीक्षा सचं ालन तथा शनयमन गनम देिाय बमोशजमको
परीक्षा सशमशत गठन गररनेछ ।
(क) शिक्षा िाखा प्रमख
अध्यक्ष
ु
(ख) शिक्षक मिासंघको प्रशतशनशध
सदस्य
(ग) सस्थागत शवद्यालयिरुको प्रशतशनशधमल
सदस्य
ू क संस्थाले तोके को प्रशतशनशध
(घ) सामाशजक शवकास सशमशतले तोके को शिक्षाशवद्
सदस्य
(ङ) शिक्षािाखा प्रमख
सदस्य
ु ले तोके को कममचारी
सशचव
(५) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा संचालन नगर कायमपाशलकाबाट स्वीकृ त मापदण्ड वमोशजम सशमशतले
गनेछ ।
(६) उपशनयम ३ र ४ वािेकको कक्षािरुको परीक्षा संचालन सशमशतले शनधामरण गरे को मापदण्ड
वमोशजम शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शनदेिनमा प्रधानाध्यापकले गनेछ ।
३५. सःंस्थागत शवद्यालयले परीक्षा िल्ु क बापतको रकम जम्मा गनुम पनेाः
(१) शनयम ३४ को ४ वमोशजम परीक्षा गदाम शिक्षा सशमशतले तोके वमोशजमको िल्ु क सम्वशधधत
संस्थागत शवद्यालयले नगर संशचत कोषमा जम्मा गनुम पनेछ ।
(२) संस्थागत शवद्यालयले तोशकएको रशजरिेिन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको शवद्याथीिरुबाट
शलएको िल्ु क पररक्षा संचालन गने शनकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समेत शदनु
पनेछ ।
३६. अनौपचाररक शिक्षा, दरु शिक्षा, समावेिी शिक्षा, शनरधतर शिक्षा, खल
ु ा शिक्षा तथा बैकशल्पक िैशक्षक
कायमक्रमको संचालन नगर कायमपाशलकाले मधत्रालयवाट भएको व्यवस्थासँग तादाम्यता कायम िुने
गरी आवश्यक कायमशवशध वनाई गनेछ ।
३७. िैशक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) नगरसभाले वाशषमक रुपमा शिक्षाको गणु स्तर मापन गरी सधु ारको लागशः नगर कायमपाशलकालाई
शनदेिन शदनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम शवकास के धरले
बनाएको पाठयक्रम प्रारुपलाई मल
ू आधार माधनःुपने छ ।

(२) नगरसभाले सामाशजक शवकास सशमशतको संयोजक माफम त शिक्षाको गुणस्तर मापन गनम लगाई सोको
प्रशतवेदन बाशषमक रुपमा सभा समक्ष पेि गनम तोक्नेछ ।
(३) उपशनयम (२) वमोशजम तोशकएको सदस्यले प्रमख
ु प्रिासकःीय अशधकृ तसँग समधवय गरी
गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन तयार गनेछ ।
(४) गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन तयारीको शवशध र ढाँचा उपशनयम २ वमोशजम तोशकएको सदस्य आफै ले
शनधामरण गरे वमोशजम िुनेछ ।
(५) गुणस्तर मापन र प्रशतवेदन िैशक्षक सत्र िरुु िुनु भधदा दईु मशिना अगाडी पेि भई सक्नु पनेछ ।
पररच्छे द–७
प्रारवभभक बाल विक्षा सभबन्धी व्यिस्था
३८. प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर स्थापनााः
(१) कुनै संस्थाले प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर स्थापना गनम चािेमा अनुमशतको लाशग सम्बशधधत वडा
कायामलयमा अनुसचू ी–९ बमोशजमको ढाँचामा शनवेदन शदनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम शनवेदन पनम आएमा त्यस्तो शनवेदनका सम्बधधमा आवश्यक जाँचबुझ गदाम
शनवेदकलाई प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर स्थापना गनम वा नगर कायमपाशलकाले तोके को मापदण्ड
तथा प्रशक्रया वमोशजम अनुमशत शदन मनाशसब देशखएमा आवश्यक ितम तोकी अनुसूची–१०
बमोशजमको ढाँचामा अनुमशत शदन वडा सशचवले वडा सशमशत समक्ष पेि गनेछ ।
तर नगर कायमपाशलकालाई आशथमक दाशयत्व पने गरी यस्तो के धर खोशलने भएमा वा नगर
कायमपाशलकाको अनुमशत शलनु पनेछ ।
(३) उपशनयम (२) वमोशजम पेि िुन आएमा वडा सशमशतको शनणमयमा वडा सशचवले अनुमती शदनेछ ।
(४) कुनै संस्थाले उपशनयम (२) बमोशजम तोशकएको ितम अनुरूप प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर सञ्चालन
नगरे मा वडाअध्यक्षले त्यस्तो के धरलाई शदएको अनमु शत जनु सक
ु ै बखत रद्द गनम सक्नेछ ।
३९. प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर स्थापना गनम चाशिने पूवामधाराः प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर स्थापना गनमको
लाशग देिायका पवू ामधार परू ा गरे को िुनु पनेछाः
(क) फराशकलो, खुला र सुरशक्षत भवन भएको,
(ख) नगरपाशलकाले तोशकशदएको मापदण्ड बमोशजम जग्गाको क्षेत्रफल र भवन भएको
(ग) बाल उद्यानको व्यवस्था भएको,
(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको,
(ङ) िौचालयको राम्रो व्यवस्था भएको,
(च) बाल बाशलकाको िेरचाि गने आयाको व्यवस्था भएको ।
४०. स्वीकृ त पाठ् यक्रम प्रयोग गनुम पनेाःप्रारशम्भक बाल शिक्षा के धरमा पाठ् यक्रम शवकास के धरबाट स्वीकृ त
पाठ् यक्रम प्रयोग गनुम पनेछ ।
पररच्छे द–८
विद्याथी सख्
या,
भनाा
र कक्षा िढाउने व्यिस्था
ं
४१. शवद्याथी संख्यााः
(१) सामदु ाशयक शवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा शवद्याथी सख्ं या सामाधयतया पच्चीस िुनु पनेछ ।

(२) संस्थागत शवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा शवद्याथी संख्या सामाधयतया धयूनतम वाइस, अशधकतम
चौवालीस र औसत तेतशतस िुनु पनेछ ।
(३) उपशनयम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन शविेष आवश्यकता शिक्षा शदने
शवद्यालयको प्रत्येक कक्षामा रिने शवद्याथी संख्या शिक्षा सशमशतले तोके बमोशजम िुनेछ ।
(४) कुनै कक्षामा उपशनयम (१) मा लेशखए भधदा बढी शवद्याथी भएमा शवद्यालयले व्यवस्थापन सशमशतको
अनुमशत शलई त्यस्तो कक्षाको अको वगम (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।
(५) उपशनयम (४) बमोशजम कक्षामा वगम खोल्न आवश्यक पूवामधारको व्यवस्था व्यवस्थापन सशमशत र
शवद्यालयले शमलाउनु पनेछ ।
४२. भनाम सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) शवद्याथीले शवद्यालयमा भनाम िुनको लाशग देिाय बमोशजमको प्रमाणपत्र पेि गनुम पनेछ:
(क) कक्षा नौ मा भनाम िुनको लाशग आधारभतू तिको अशधतम परीक्षामा उत्तीणम गरे को
प्रमाणपत्र,
(ख) कक्षा एघारमा भनाम िुनको लाशग कक्षा दिको परीक्षामा उत्तीणम गरे को प्रमाणपत्र,
(ग) कक्षा एकमा बािेक अधय कक्षामा भनाम िुनको लाशग शवद्यालयले शलने वाशषमक परीक्षाको
लब्धाङ् क र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र ।
(२) शवद्यालयले िैशक्षक सत्रको बीचमा वा वाशषमक परीक्षा उत्तीणम नभएका शवद्याथीलाई स्थानाधतरण
प्रमाणपत्र शलई आए पशन अध्ययनरत कक्षाभधदा माशथल्लो कक्षामा भनाम गनुम िुदँ ैन ।
(३) शवद्यालयको एक तिमा भनाम भएको शवद्याथीले सोिी शवद्यालयको माशथल्लो कक्षामा पुनाः भनाम
गनुम पने छै न ।
(४) शवद्याथीले पशिलो पटक शवद्यालयमा भनाम िुन आउँदा साधारणतया आफ्नो अशभभावकलाई
साथमा शलई आउनु पनेछ ।
(५) शवद्यालयले शवद्याथी भनाम गदाम शनाःिल्ु क शिक्षाको प्रयोजनको लाशग अशभभावकको नाम, ठे गाना
समेतका शववरण माग गरी राख्नु पनेछ ।
(६) पाँच वषम उमेर परू ा नभएकालाई एक कक्षामा भनाम र सोह्र बषम उमेर परू ा नभएकालाई माध्यशमक ति
उत्तीणम परीक्षामा समावेि गररने छै न ।
४३. शवद्यालयमा भनाम नभई अध्ययन गने व्यशक्तको परीक्षा सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) शिक्षा िाखाले शवद्यालयमा भनाम नभई शनजी रूपमा अध्ययन गरे को व्यशक्तलाई शवद्यालयले
शसफाररस गरे को शनजको क्षमता र स्तरको आधारमा शवद्यालयबाट शलइने कक्षा आठसम्मको
वाशषमक परीक्षामा सामेल िुनको लाशग भनाम गनम आवश्यक व्यवस्था गनम सक्नेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम परीक्षा शदन चािने व्यशक्तले शिक्षा िाखाले तोके को शवद्यालय र समयमा
सो कायामलयले तोके को िल्ु क बुझाई परीक्षा फाराम भनुम पनेछ ।
(३) उपशनयम (१) बमोशजम परीक्षा शदन चािने व्यशक्तले जुन कक्षाको वाशषमक परीक्षा शदन चािेको िो
सो भधदा दईु कक्षा तलसम्मको शवद्यालयबाट शलइएको वाशषमक परीक्षा उत्तीणम गरे को प्रमाणपत्र
पेि गनुम पनेछ ।
(४) माशथ जे सक
ु ै लेशखएता पशन खल
ु ा वा बैकशल्पक शवद्यालयमा पढेका शवद्याशथमको परीक्षा सम्बशधध
व्यवस्था संघीय शिक्षा मधत्रालयले तोके बमोशजम िुनेछ ।
४४.स्थानाधतरण प्रमाणपत्र सम्बधधी व्यवस्थााः

(१) कुनै शवद्याथीले स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शलनु परे मा अशभभावकको शसफाररस सशित शवद्यालय छाड् नु
परे को यथाथम शववरण खल
ु ाई प्रधानाध्यापक समक्ष शनवेदन शदनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययन गने शवद्याथीलाई
स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदइने छै न ।
तर देिायका अवस्थामा िैशक्षकसत्र सुरु भएको दईु मशिनाशभत्र स्थानाधतरण भई आउने शवद्यालयको
शसफाररसमा शिक्षा िाखाको सिमशत शलई स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदन सशकनेछाः
(क) स्थानाधतरण िुने शवद्याथीको अशभभावक कममचारी रिेछ र शनजको अधयत्र सरुवा भएमा,
(ख) अशभभावकले बसाई सराई गरे को शसफाररस प्राप्त भएमा
(ग) शवद्याथी शवरामी भएको कारणले सोिी स्थानमा राख्न निुने भनी प्रचशलत काननू बमोशजम
स्वीकृ त शचशकत्सकले शसफाररस गरे मा, वा
(घ) अधय कुनै मनाशसव कारणले शवद्याथी अधयत्र स्थानाधतरण िुनु परे मा।
(३) उपशनयम (१) बमोशजम शनवेदन पनम आएमा प्रधानाध्यापकले आधारभतू तिको शवद्याथीको िकमा
शनाःिल्ु क र माध्यशमक तिको शवद्याथीको िकमा शिक्षा सशमशतले तोके बमोशजमको िल्ु क शलई
सात शदनशभत्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदनु पनेछ ।
(४) प्रधानाध्यापकले उपशनयम (३) बमोशजमको अवशधशभत्र स्थानाधतरण प्रमाणपत्र नशदएमा सम्बशधधत
शवद्याथीले शिक्षा अशधकृ त समक्ष उजूरी शदन सक्नेछ र त्यसरी उजूरी पनम आएमा शिक्षा अशधकृ तले
जाँचबुझ गरी स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदन उपयुक्त देखेमा प्रधानाध्यापकलाई यथािीघ्र
स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदन शनदेिन शदनेछ ।
(५) सक्कल स्थानाधतरण प्रमाणपत्र िराएमा वा नि भएमा सम्बशधधत शवद्याथी वा शनजको अशभभावकले
प्रशतशलशपको लाशग त्यसको व्यिोरा खल
ु ाई सम्बशधधत शवद्यालयमा शनवेदन शदन सक्नेछ र त्यसरी
पनम आएको शनवेदन मनाशसव देशखएमा प्रधानाध्यापकले शनवेदकलाई स्थानाधतरण प्रमाणपत्रको
प्रशतशलशप शदनेछ ।
(६) शवद्यालयले कुनै शवद्याथीलाई आफूले अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदएमा
त्यस्तो प्रमाणपत्र शदने प्रधानाध्यापकलाई काननू बमोशजम कारबािी गररनेछ र त्यसरी शदएको
स्थानाधतरण प्रमाणपत्र रद्द िुनेछ ।
(७) सस्ं थागत शवद्यालयको िकमा शवद्याथीले जुन मशिनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो
मशिनासम्मको माशसक पढाई िल्ु क र अधय दस्तुर सोिी शवद्यालयमा बुझाउनु पनेछ । शवद्याथीले
लामो शबदा (वाशषमक जाडो वा गमीको शबदा) को अशघल्लो मशिनामा स्थानाधतरण प्रमाणपत्र माग्न
आएमा सो शबदाको िल्ु क र अरु दस्तुर सोिी शवद्यालयमा बुझाउनु पनेछ ।
(८) शवद्यालयले शवद्याथीलाई स्थानाधतरण प्रमाणपत्र शदँदा सो प्रमाणपत्र पाउने शवद्याथी वा शनजको
अशभभावकको रीतपूवमक भरपाई गराउनु पनेछ ।
४५. स्तर वृशर्द्को लाशग भनाम िुन चािने शवद्याथीलाई भनाम गनुम पनेाः कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर वृशर्द्
गने उद्देश्यले शवद्याथी पुनाः सोिी शवद्यालय र कक्षामा अध्ययन गनम आएमा शवद्यालयले त्यस्तो
शवद्याथीलाई भनाम गनुम पनेछ ।
४६. वाशषमक परीक्षा नशदने शवद्याथीलाई कक्षा चढाउने सम्बधधी व्यवस्था: कुनै शवद्याथी शवरामी परी वा
शनजको काबू बाशिरको पररशस्थशतको कारण शनजले वाशषमक परीक्षा शदन नसके को सम्बधधमा शनजको
अशभभावकले त्यसको प्रमाण सशित शनवेदन शदएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बधधमा जाँचबझु गदाम

शनवेदनको व्यिोरा मनाशसव देशखएमा शवद्यालयमा भएको अशभलेखबाट त्यस्तो शवद्याथीले अधय
परीक्षामा राम्रो गरे को देखेमा आवश्यकता अनुसार मख्ु य मख्ु य शवषयको परीक्षा शलई सो शवद्याथीलाई
कक्षा चढाउन सक्नेछ ।
तर,
(१) िैशक्षकसत्र सुरु भएको एक मशिना पशछ कुनै शवद्याथीलाई कक्षा चढाइने छै न ।
(२) कक्षा नौ र एघारमा कुनै शवद्याथीलाई कक्षा चढाइने छै न ।
४७. कक्षा चढाउने सम्बधधी अधय व्यवस्थााः असाधारण प्रशतभा भएका शवद्याथीलाई प्रधानाध्यापकले सो
कक्षामा अध्यापन गने शिक्षकिरूको शसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नेछ । तर कक्षा नौ
र एघारमा कक्षा चढाउन सशकने छै न ।
४८. िैशक्षकसत्र, भनाम गने समय र काम गने शदनाः
(१) शवद्यालयको िैशक्षकसत्र प्रत्येक वषमको वैिाख दईु गतेदेशख प्रारम्भ भई चैत्र मसाधतसम्म कायम
रिनेछ ।
(२) उपशनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन कक्षा एघार र बाह्रको िकमा िैशक्षक सत्र
श्रावण मशिनावाट सुरु िुनेछ ।
(३) शवद्यालयले िैशक्षकसत्र सुरु भएको शमशतले सामाधयतया एक मशिनाशभत्र नयाँ शवद्याथी भनाम शलई
सक्नु पनेछ ।
(४) उपशनयम (४) बमोशजमको अवशध नघाई कुनै शवद्याथी भनाम िुन आएमा शवद्यालयले त्यस्तो
शवद्याथीको अध्ययनको स्तर परीक्षण गदाम शनजले सो कक्षामा भनाम भई वाशषमक परीक्षा उत्तीणम
गनम सक्ने देशखएमा त्यस्तो शवद्याथीलाई अको एक मशिनासम्म भनाम गनम सशकनेछ ।
(५) कुनै पशन शवद्यालयले िैशक्षकसत्र सुरु नभई शवद्याथी भनाम गनुम गराउनु िुदैन ।
तर कक्षा एकको उमेर समूि भधदा कम उमेर भएका बालबाशलकाको िकमा िैशक्षक सत्र प्रारम्भ
िुनभु धदा पधर शदन अगावै प्रारशम्भक बाल शिक्षामा भनामको कायम गनम वाधा पने छै न ।
(६) शवद्यालयको एक िैशक्षकसत्रमा काम गने शदन अध्यापन समय कम्तीमा दईु सय बीस शदन िुनेछ
।
(७) सामदु ाशयक शवद्यालयको प्रधानाध्यापकले िप्ताको कम्तीमा बाह्र, सिायक प्रधानाध्यापकले
िप्ताको कम्तीमा अठार र शिक्षकले िप्तामा कम्तीमा छब्बीस कक्षा अध्यापन गराउन’ पनेछ ।
(८) भौशतक पूवामधार पूरा गनम नसके का शवद्यालयले तोशकएको पाठ् यभारमा नघट् ने गरी शवद्याथी
संख्याको आधारमा एकै शदनमा एकभधदा बढी समय (शसफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गनम सक्नेछ
।
तर कक्षा सञ्चालन गदाम आधारभतू ति वा माध्यशमक तिका कक्षािरु एकै समय (शसफ्ट) मा सञ्चालन
गनुम पनेछ ।
४९. शवद्यालय शवदा सम्वधधमाःाः
(१) नेपाल सरकारले तोके को सावमजशनक शबदासंग तादाम्यता कायम िुने गरी नगर शिक्षा अशधकृ तले
शिक्षा सशमशतको सिमशतमा शवद्यालयमा सावमजशनक शवदा शनधामरण गनम सक्नेछ ।
(२) शिक्षा िाखाको शनदेिनमा एक िैशक्षकसत्रमा शिउँदे शबदा वा वषे शबदा वा दवु ै गरी वढीमा
पैंतालीस शदन शवद्यालय शवदा शदन सशकनेछ । तर शवदा नगरको िैशक्षक क्यालेण्डरबमोशजम
िुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन सशमशतले एक िैशक्षकसत्रमा थप पाँच शदनसम्म स्थानीय शबदा शदई शवद्यालय शवदा
गनम सक्नेछ ।
(४) यस शनयममा लेशखएदेशख बािेक अधय शदन शवद्यालय बधद गरे मा प्रधानाध्यापकलाई शवभागीय
कारबािी गररनेछ ।
पररच्छे द–९
प्रधानाध्यापक र विक्षकको वनयुवि तथा काम, कताव्य र अवधकार
५०.प्रधानाध्यापक सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) प्रत्येक शवद्यालयमा शवद्यालयको प्राशज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमख
ु को रूपमा काम गनम स्वीकृ त
दरबधदीमा नवढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रिनेछ ।
(२) आधारभतू तिको कक्षा पाँचसम्मको शवद्यालय भए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरि उत्तीणम
गरे को, आधारभतू तिको अधय शवद्यालय भए कम्तीमा स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को
र माध्यशमक तिको शवद्यालय भए कम्तीमा स्नातकोत्तर ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को,
शवद्यालयमा स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुभव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अधतगमत
बनेको शनयमावली बमोशजम शिक्षक बधने योग्यता भएको तथा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले
शसफाररस गरे को व्यशक्तलाई नगर कायमपाशलकाको शनणमय वमोशजम बढीमा पाँच वषमको लाशग
प्रमख
ु प्रिासकःीय अशधकृ तले सामदु ाशयक शवद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा शनयुशक्त
गनेछ ।
(३) उपशनयम (२) बमोशजम प्रधानाध्यापकको पदमा शनयुशक्त िुनु पूवम शनजले अनुसूची–११
बमोशजमको ढाँचामा शवद्यालय शवकासको प्रस्ताव शलई सोिी आधारमा शिक्षा अशधकृ तसँग
पञ्चवशषमय कायम सम्पादन करार सम्झौता गनुम पनेछ ।
(४) एउटै सामदु ाशयक शवद्यालयमा लगातार दईु कायमकाल भधदा बढी एकै व्यशक्त प्रधानाध्यापक िुन
सक्ने छै न ।
(५) उपशनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन देिायको अवस्थामा सामदु ाशयक
शवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई नगर शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा कायमपाशलकाले जुनसुकै
बखत िटाउन सक्नेछाः—
(क) शनजको आचरण खराब रिेमा,
(ख) ऐन तथा यस शनयमावली शवपरीतको कुनै काम गरे मा,
(ग) शनजले कायमसम्पादन सम्झौता बमोशजम काम गनम नसके मा वा शनजको काम सधतोषजनक
नभएमा,
(घ) शवद्यालयको चल अचल सम्पशत्त शिना शमना गरे मा,
(६) सामदु ाशयक शवद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकलाई उपशनयम (५) बमोशजमको आधारमा पदबाट
िटाउनु पने भएमा शिक्षा अशधकृ तले त्यस्तो आधार शवद्यमान भए नभएको सम्बधधमा जाँचबुझ
गरीरगराई प्रशतवेदन शलनेछ र त्यस्तो प्रशतवेदनबाट प्रधानाध्यापकलाई िटाउनु पने देशखएमा
पदबाट िटाउन नगर कायमपाशलका समक्ष राय सशित पेि गनमु पनेछ ।
(७) उपशनयम (६) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन सो उपशनयम बमोशजम प्रधानाध्यापकलाई
पदबाट िटाउनु अशघ शनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत गररने छै न ।

(८) बिालबाला शिक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकलाई उपशनयम (५) को खण्ड (क) वा
(ख) बमोशजमको आधारमा िटाएको अवस्थामा शनजलाई ऐन तथा यस शनयमावली बमोशजम
शवभागीय कारबािी समेत गररनेछ ।
(९) सामदु ाशयक शवद्यालयको प्रधानाध्यापक शवदामा बसेमा वा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद
ररक्त भएमा प्रधानाध्यापक उपशस्थत नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपूशतम नभएसम्मका
लाशग सो शवद्यालयमा कायमरत शिक्षकिरुमध्ये माशथल्लो श्रेणीका वररष्ठ स्थायी शिक्षकले
शनशमत्त प्रधानाध्यापक भई काम गनेछ । शिक्षकको वररष्ठता शनधामरण गदाम देिायका आधारमा
गररनेछ:
(क) सम्बशधधत ति र श्रेणीको स्थायी शनयुशक्त शमशतको आधारमा,
(ख) खण्ड (क) को आधारमा वररष्ठता नछुरट्टएमा सो भधदा तल्लो ति वा श्रेणीको स्थायी
शनयशु क्त शमशतको आधारमा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) को आधारमा वररष्ठता नछुरट्टएमा सम्बशधधत ति र श्रेणीको अस्थायी
शनयशु क्त शमशतको आधारमा,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पशन वररष्ठता नछुरट्टएमा खण्ड (क) को
शसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा,
तर खल
ु ा, कायमक्षमता मल्ू याँकन, आधतररक वढुवा एउटै शमशतमा भए क्रमिाः कायमक्षमता,
आधतररक प्रशतयोशगता र खल
ु ाको क्रमलाई माधयता शदइनेछ ।
(१०) यस शनयममा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन संस्थागत शवद्यालयको व्यवस्थापन
सशमशतले यस शनयमावली बमोशजम योग्यता पुगेको व्यशक्तलाई प्रधानाध्यापकको शनयुशक्त गदाम
छुट्टै प्रशक्रया शनधामरण गरी शनयुशक्त गनम सक्नेछ ।
(११) यस शनयममा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन यो शनयम प्रारम्भ िुदँ ाको बखत
कायमरत प्रधानाध्यापक उपशनयम (२) बमोशजम अको प्रधानाध्यापक शनयुशक्त नभएसम्म त्यस्तो
पदमा कायमै रिन सक्नेछ ।
५१. प्रधानाध्यापकको काम, कतमव्य र अशधकाराः प्रधानाध्यापकको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय
बमोशजम िुनेछाः
(क) शवद्यालयमा िैशक्षक वातावरण, गुणस्तर र अनुिासन कायम राख्ने,
(ख) शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीिरूसँग समधवय गरी शिक्षक, कममचारी, शवद्याथी र
अशभभावकिरू बीच पारस्पररक सियोगको वातावरण शसजमना गने,
(ग) शवद्यालयमा अनुिासन, सच्चररत्रता, शििता कायम गनम आवश्यक काम गने,
(घ) शिक्षकिरूसँग परामिम गरी शवद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सम्बधधी कायमक्रम तयार गने तथा
त्यस्तो कायमक्रम बमोशजम कक्षा सञ्चालन भए नभएको शनरीक्षण गने,
(ङ) शवद्यालयमा सरसफाई, अशतररक्त शक्रयाकलाप आशदको प्रबधध गने, गराउने,
(च) शवद्यालयको प्रिासशनक कायमको सञ्चालन तथा शनयधत्रण गने,
(छ) शवद्यालयमा शवद्याथी भनाम गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,
(ज) शवद्याथीलाई स्थानाधतरण तथा अधय प्रमाणपत्र शदने,
(झ) शवद्यालयमा भए गरे का मित्वपूणम काम कारबािीको अशभलेख राख्ने,

(ञ) कुनै शिक्षक वा कममचारीले जानी जानी वा लापरवािी साथ कुनै काम गनामले शवद्यालयलाई
िानी नोक्सानी पनम गएमा त्यस्तो िानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असुल गने,
(ट) शवद्यालयले आफ्नै स्रोतमा शनयुक्त गरे का शिक्षक वा कममचारीले पदीय शजम्मेवारी पूरा नगरे मा
व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररस बमोशजम अवकाि लगायतका अधय शवभागीय कारबािी
गने,
(ठ) शिक्षक र कममचारीलाई शदइएको सजायको अशभलेख राख्ने तथा त्यस्तो अशभलेख नगर शिक्षा
अशधकृ त तथा शनरीक्षकले िेनम चािेमा देखाउने,
(ड) शिक्षक तथा कममचारीिरूको आचरण र कायम सम्पादन सम्बधधी प्रशतवेदन शिक्षा िाखा तथा
व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गने,
(ढ) शिक्षक वा कममचारीलाई सजाय वा पुरस्कार शदने सम्बधधमा व्यवस्थापन सशमशत तथा नगर
शिक्षा िाखामा शसफाररस गने,
(ण) नगर कायमपाशलकाबाट स्थायी शनयुशक्त एवं पदस्थापन भई आएका शिक्षकलाई िाशजर गराई
शवषय र ति अनुसारको कक्षा शिक्षणमा खटाउने,
(त) मशिनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षक तथा कममचारीिरूको बैठक बोलाई शवद्यालयको प्राशज्ञक,
भौशतक र िैशक्षक प्रिासन सम्बधधी शवषयमा छलफल गरी त्यसको अशभलेख राख्ने,
(थ) नगरपाशलकाबाट पूवम स्वीकृ शत शलई अशत आवश्यक भएका शवषयमा शवद्यालय व्यवस्थापन
सशमशतको शनणमय गराई शवद्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायम गरी
सो अनुसार पद स्वीकृ शत भएका शवषयका शिक्षकको यस शनयमावलीमा व्यवस्था भए
बमोशजमको प्रशक्रया अपनाई पदपूती गरी करारमा शनयुक्त गने र यसरी शनयुशक्त भएका शिक्षक
तथा कममचारीिरूको तलब सम्बधधी प्रशतवेदन पाररत गनम व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गने,
(द) शवद्यालय भवन तथा छात्रावासको िाताशभत्र कुनै शकशसमको अवाशञ्धछत शक्रयाकलाप िुन
नशदने,
(ध) शवद्यालयको प्रभावकारी संचालनको लागी वाशषमक योजना बनाई व्यवस्थापन सशमशतबाट
पाररत गरी कायामधवयन गने, गराउने,
(न) शवद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बधधी माशसक, अधम–वाशषमक तथा वाशषमक कायमक्रम बनाई
कायामधवयन गने, गराउने,
(प) शिक्षक वा कममचारीलाई ताशलममा पठाउन व्यवस्थापन सशमशतबाट अनुमोदन गराई स्थानीय
शिक्षा िाखामा पठाउने,
(फ) शवद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त पाठ् यक्रम तथा पाठ् यपुस्तक लागू गने,
(ब) व्यवस्थापन सशमशतले शदएको शनदेिन तथा आफूले पाएको अशधकार बमोशजम रकम खचम गने
र आय व्ययको शिसाब राख्ने तथा राख्न लगाउने,
(भ) शवद्यालयमा सञ्चालन िुने आवशधक परीक्षा शनयशमत तथा मया्मशदत ढङ् गबाट सञ्चालन गने
गराउने,
(म) कुनै शिक्षकले अध्यापन गरे को शवषयमा लगातार तीन वषमसम्म पधर प्रशतित भधदा बढी
शवद्याथी असफल भएमा वा कुनै शिक्षकले लापरवािी वा अनुिासनिीन काम गरे मा त्यस्तो
शिक्षकको दईु वषमसम्म तलब बृशर्द् रोक्का गने,
(य) शवद्यालयमा शनयम बमोशजमको कक्षा शलने तथा शिक्षकलाई शलन लगाउने,

(र) स्वीकृ त दरवधदीमा कायमरत शिक्षक तथा कममचारीको तलवी प्रशतवेदन पाररत गनम शिक्षा
िाखामा पठाउने,
(ल) शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीिरूको काम, कतमव्य तोक्ने,
(व) शिक्षा िाखा तथा व्यवस्थापन सशमशतले शदएका शनदेिन पालन गने, गराउने,
(ि) शवद्यालयको िैशक्षक प्रगशत सम्बधधी शववरण तथा त्यांक मधत्रालयद्वारा शनधा्मररत ढाँचा र
समय शभत्र शनरीक्षकद्वारा प्रमाशणत गराई स्थानीय शिक्षा िाखामा पठाउने,
(ष) शवद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट खचम बेिोने गरी शनयुक्त भएका शिक्षकिरूको कायम सम्पादन
मल्ू याङ् कन फाराम भरी व्यवस्थापन सशमशतमा पेि गने,
(स) शवद्यालयमा कायमरत शिक्षक तथा कममचारीको सम्पशत्त शववरण फाराम शनधामरशःत समयमा भनम
लगाई शवद्यालयमा दताम गरी शिक्षा िाखा माफम त शिक्षक शकताबखानामा पठाउने,
(ि) शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीबाट कट्टी गरे को कममचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी
कोष, बीमा, सामाशजक सुरक्षाकोषको रकम सम्बशधधत शनकायमा पठाउन लगाउने,
(क्ष) व्यवस्थापन सशमशतबाट स्वीकृ त खररद योजना अनुसार मालसामन तथा सेवा खररद गने ।
(त्र) प्रधानाध्यापक नगर कायमपाशलका, अशभभावक एवं शवद्याथीप्रशत शजम्मेवार िुनेछ । यसका
लाशगाः
१) अशभभावक एवं शवद्याथीको शवचार सवेक्षण गने,
२) प्रचशलत मापदण्डको पालना एवं गुणस्तररय शिक्षाको लाशग शवद्यालय व्यवस्थापन सशमती
र प्रधानाध्यापकले शिक्षा अशधकृ तसँग कायमसम्पादन करार गरे बमोशजम प्रचशलत
मापदण्डको पालना एवं गुणस्तररय शिक्षा प्रत्याभतू गनुमपने,
३) शिक्षक एवं कममचारीलाई प्रधानाध्यापकप्रशत शजम्मेवार बनाउन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका
लाशग नगरकायमपाशलका, शिक्षा सशमशत र शिक्षा अशधकृ तले प्रचशलत कानुन बमोशजम
शदएका शनदेिन पालना गराउन तथा अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्धका लाशग शिक्षकिरुसँग
कायमसम्पादन करार गनुमपनेछ,
४. शवद्यालयको भौगोशलक क्षेत्र शभत्रका टुिुरा, अलपत्र परे का र बेसािारा, शविेष आवश्यकता
भएका तथा अशतशवपधनतामा परी शवद्यालय जान नसके का वा शवद्यालय छोडेका
बालवाशलकालाई कायमपाशलका माफम त छात्रबृशत्त वा शविेष व्यवस्था गरी वा शनजका
अशभभावक वा संरक्षकलाई सघाई वालवाशलकालाई शवद्यालयमा ल्याउनु
प्रधानाध्यापकको शजम्मेवारी िुनेछ । शवद्याशथमलाई अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्ध िाशसल िुने
गरी शसकाउने र शटकाउने दाशयत्व प्रधानाध्यापकको िुनेछ,
५. शवद्यालयको प्राशज्ञक नेतत्ृ व गने, प्रवर्द्नात्मक कायम गने ।
५२. सिायक प्रधानाध्यापक सम्बधधी व्यवस्थााः माध्यशमक तिको प्रधानाध्यापकलाई सियोग पःुर्याउन
शवद्यालयमा कायमरत माध्यशमक तिका शिक्षक मध्येबाट शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले
एकजनालाई सिायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नेछ ।
५३. शवद्यालय सियोगी सम्बधधी व्यवस्थााः शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले स्वीकृ त दरवधदीको अधीनमा
रिी शवद्यालय सियोगीको धयनू तम पाररश्रशमक तोकी व्यशक्त वा सस्ं थासँग करार गरी सेवा करारबाट
कायम सम्पादन गराउनु पनेछ ।
५४. शिक्षक तथा कममचारी छनौट सशमशताः

(१) सामदु ाशयक शवद्यालयमा करारमा शिक्षक वा कममचारी शनयुशक्तका लाशग शसफाररस गनम प्रत्येक
शवद्यालयमा देिाय वमोशजमको एक शिक्षक तथा कममचारी छनौट सशमशत रिनेछाः
(क) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष वा शनजले तोके को सो सशमशतको सदस्य
संयोजक
(ख)सम्बशधधत

क्षेत्रको

शवद्यालय

शनरीक्षक

वा

शिक्षा

अशधकृ त

सदस्य
(ग) सामाशजक शवकास सशमशतले तोके को एक जना शवज्ञ सशित दईु जना प्रशतशनशध
सदस्य
(घ) प्रधानाध्यापक
सदस्यसशचव
(२) शिक्षक तथा कममचारी छनौट सशमशतको सशचवालय सम्बशधधत शवद्यालयमा रिनेछ ।
(३) आयोगले शिक्षक वा कममचारी छनौट गने सम्बधधमा मापदण्ड शनधामरण वा कायमशवशधजारी गरे को
भए शिक्षक छनौट सशमशतले त्यस्तो मापदण्ड वा काश्वमशधको पालना गनुम पनेछ ।
(४) शिक्षक तथा कममचारी छनौट सशमशतको बैठक सम्बधधी अधय कायमशवशध सशमशत आफै ले
शनधामरण गरे वमोशजम िुनेछ ।
५५. करारमा शिक्षक शनयुशक्त सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) स्वीकृ त दरवधदीमा स्थायी शिक्षक शनयुशक्त िुन नसकी तत्काल करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनुम पने
भएमा व्यवस्थापन सशमशतले प्रमःुख प्रिासकःीय अशधकृ त माफम त आयोगबाट करारमा
शिक्षक शनयुशक्तको लाशग प्रकाशित भएको सूची माग गनुम पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम माग गरे को सूची प्राप्त भए पशछ सचू ीमा रिेका उम्मेदवारमध्ये व्यवस्थापन
सशमशतले बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लाशग करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनम सक्नेछ ।
(३) उपशनयम (१) बमोशजम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका लाशग कुनै उम्मेदवार नरिेमा वा
सूचीमा समावेि भएका उम्मेदवारले शिक्षक पदमा शनयुक्त िुन शनवेदन नशदएमा व्यवस्थापन
सशमशतले शिक्षक छनौट सशमशतको शसफाररसमा बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लाशग योग्यता
पुगेका कुनै व्यशक्तलाई करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनम सक्नेछ ।
(४) उपशनयम (२) वा (३) बमोशजम करारमा शिक्षक शनयुशक्त गदाम शिक्षा िाखाबाट दरवधदी ररक्त
रिेको व्यिोरा प्रमाशणत गराएर शवषय शमल्ने गरी मात्र करारमा शिक्षक शनयुशक्त गनम सशकनेछ ।
(५) उपशनयम (३) बमोशजम शिक्षक शनयुशक्त गनम कम्तीमा पधर शदनको सावमजशनक सूचना सम्भाव्य
सवै माध्यमवाट प्रकािन गनुमका साथै वडा कायामलय वा नगर कायमपाशलका र सम्बशधधत
शवद्यालय समेतमा त्यस्तो सूचना टाँस्नु पनेछ । यस्तो सचना सम्बशधधत नगरपाशलकाको
ध्भदकरतभ मा समेत राख्ने व्यवस्था शमलाउनःु पने छ ।
(६) उपशनयम (३) बमोशजम शिक्षक पदमा शनयुक्त िुन शनवेदन शदने उम्मेदवारले आफ्नो िैशक्षक
योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र शनवेदन साथ पेि गनमु पनेछ ।

(७) शवद्यालयले यस शनयम बमोशजम करारमा शिक्षक शनयुक्त गरे को जानकारी शिक्षा िाखालाई शदनु
पनेछ र शिक्षा िाखाले सोको अशभलेख राखेको प्रमाण शवद्यालयलाई शदनु पनेछ ।
(८) उपशनयम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन करारमा शिक्षक शनयुक्त भएको
एक िैशक्षक सत्र सम्म पशन ररक्त पदमा स्थायी पद पुशतम नभएमा व्यवस्थापन सशमशतले एक
पटकको लाशग मात्र अशधकतम एक वषमका लाशग करारको म्याद थप गनम सक्नेछ ।
(९) उपशनयम (८) बमोशजम करार गररएको जानकारी शवद्यालयले शिक्षा िाखालाई शदनु पनेछ ।
(१०) यस शनयम वमोशजमको प्रशक्रया नपुर्याई शिक्षक शनयुशक्त गरे मा त्यस्तो शनयुशक्त बदर गरी
सम्बशधधत प्रधानाध्यापकलाई शवभागीय कारबािी गररनेछ ।
५६. दरबधदी नभएको पदमा शिक्षक वा कममचारी शनयशु क्त वा सरुवा गनम निुनेाः
(१) शिक्षक वा कममचारीलाई दरबधदी ररक्त नरिेको वा दरवधदी नभएको शवद्यालयमा शनयुशक्त वा
सरुवा गनमु िुदँ ैन ।
(२) अनुसूची–१२ मा उशल्लशखत शवषयको शिक्षक नरिेको शवद्यालयमा अको शवषयको शिक्षक
शनयशु क्त वा सरुवा गनमु िुदँ ैन ।
(३) उपशनयम (१) वा (२) शवपरीत कसैले कुनै शिक्षक वा कममचारी शनयुशक्त वा सरुवा गरे मा त्यस्तो
शिक्षक वा कममचारीको लाशग तलब भत्ता बापत खचम भएको रकम त्यसरी शनयुशक्त वा सरुवा
गने अशधकारीबाट असुल उपर गरी त्यस्तो अशधकारीलाई शवभागीय कारबािी गररनेछ ।
५७. सरुवा सम्बधधी व्यवस्थााः
(१) नगरपाशलका शभत्र एक शवद्यालयवाट अको शवद्यालयमा ति तथा शवषय शमल्ने दरव्नदी शभत्र
प्रमख
ु प्रिासशकय अशधकृ तले सरुवा गनम सक्नेछ ।
(२) स्थायी शिक्षक तथा स्थायी कममचारीको मात्र सरुवा गररनेछ ।
(३) शिक्षकको सरुवा प्रत्येक िैशक्षक सत्रको पशिलो मशिनामा मात्र गररनेछ ।
(४) एक पटक सरुवा भएको शिक्षकलाई त्यस शवद्यालयमा तीन वषम सेवा परू ा नगरी सरुवा गररनेछैन
।
तर कुनै शवद्यालयमा कायमरत शिक्षक असक्त भई सो स्थानमा शनजको उपचार िुन नसक्ने
व्यिोरा नेपाल सरकारले तोके को मेशडकल बोडम वा स्वीकृ त शचशकत्सकले शसफाररस गरे मा
शनजलाई जुनसुकै वखत पशन सरुवा गनम सशकनेछ ।
(५) शिक्षक सरुवा गदाम शिक्षकको ति र अध्यापन गने शवषय शमलाउनु पनेछ ।
(६) शिक्षकलाई सरुवा गदाम देिाय बमोशजमको मापदण्डका आधारमा गनुम पनेछाः
(क) तोशकएको शजम्मेवारी तोशकएको समय शभत्र पूरा नगरे को भनी सम्बशधधत शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशतको शनणमय सशित शवद्यालय शनरीक्षकबाट शसफाररस भएमा,
(ख) एउटा शवद्यालयमा आवश्यकता भधदा बढी एकै शवषयका शिक्षक भएमा,
(ग) दरवधदी शमलान गने क्रममा तोशकएको मापदण्ड भधदा बढी शिक्षक भएमा,
(घ) उपशनयम (५) को प्रशतबधधात्मक वाक्यांिमा लेशखए बमोशजमको अवस्था भएमा,
(ङ) शवपदक
् ा कारणबाट शवद्यालय र शवद्यालय रिेको समदु ाय नै अधयत्र स्थानाधतरण गनुम पने
अवस्थामा नगरपाशलकाको शवपद् व्यवस्थापन सशमशतले शसफाररस गरे मा,

(च) नैशतक आचरण तथा शनजको व्यशक्तगत अनुिासन लगायतका कारणबाट कुनै
शिक्षकलाई सो शवद्यालयमा राशखरिँदा शवद्यालयको िैशक्षक वातावरण खलवशलएको
वा खलवशलन सक्ने ब्यिोरा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतबाट शनणमय भई आएमा,
(छ) कुनै शिक्षकले उत्कृ ि नशतजा ल्याउन सफल रिेको वा शविेषज्ञता सेवा प्रवाि गरे को
अवस्थामा उक्त सेवालाई अधय शवद्यालयमा उपयोग गनम आवश्यक देशखएमा,
(ज) पशत पशत्न दवु ै शिक्षक रिेको अवस्था भए सकभर एकै शवद्यालय वा वडा शभत्र पने गरी
सरुवा गनुम परे मा ।
(झ) शिक्षक सरुवाको अधय मापदण्ड नगर कायमपाशलकाले तोके वमोशजम िुनेछ ।
(८) स्थायी शनयशु क्त भएको एक वषम नपगु ेको शिक्षक र अशनवायम अवकाि िुन एक वषम वा सो भधदा
कम अवशध बाँकी रिेको शिक्षकलाई एक शवद्यालयबाट अको शवद्यालयमा सरुवा गररने छै न ।
(९) उपशनयम (७) बमोशजम सरुवा गदाम साधारणतया अपाङ् गता भएका शिक्षक शिशक्षका र
मशिलालाई पायक पने स्थानमा सरुवा गररनेछ ।
(१०) शिक्षक सरुवा गदाम लामो अवशध एकै शवद्यालयमा वसेकालाई पशिलो प्राथशमकता शदइनेछ ।
(११) सरुवा भएको एक्काइस शदनशभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बशधधत शिक्षक वा कममचारीलाई
अनुसूची–१३ बमोशजमको ढाँचामा रमाना पत्र शदई सोको जानकारी सम्बशधधत शवद्यालय र
शिक्षा िाखालाई समेत शदनु पनेछ ।
५८. अधतर स्थानीय ति शिक्षक सरुवा सिमती सम्वधधी (१) शनयम ५४ वमोशजम र अधतर स्थानीय ति
शिक्षक सरुवा िुन चािने शिक्षकले सरुवाको लाशग अनुसूची–१४ बमोशजमको ढाँचामा शिक्षा
अशधकृ त समक्ष शनवेदन शदनु पनेछ ।
(२) यस शनयमको प्रयोजनको लाशग शिक्षा िाखाले प्रत्येक मशिनामा ररक्त रिेका शिक्षकिरुको पद संख्या
यशकन गरी प्रदेि मधत्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपशनयम (१) बमोशजम अधतरस्थानीय ति सरुवाको लाशग शनवेदन शदने शिक्षकलाई सरुवा भई जान
चािेको शवद्यालय र सोसँग सम्बशधधत शिक्षा िाखा तथा आफू सेवारत शवद्यालय र शिक्षा िाखाको
सरुवा सिमशतको शसफाररस आवश्यक पनेछ ।
तर,यस शनयमावलीमा सरुवा गने मापदण्ड शवपररत िुने गरी सरुवा सिमती शदइने छै न ।

पररच्छे द– १०
छाििृवि तथा वनिःिुल्क विक्षा सभबन्धी व्यिस्था
५९. छात्रवृशत्तको व्यवस्था गनुमपनेाः
(१) संस्थागत शवद्यालयले देिाय बमोशजमका शवपधन एवं शसमाधतकृ त शवद्याथीलाई छात्रवृशत्त
उपलब्ध गराउनु पनेछ । यसरी शसफाररस गदाम कम्तीमा ५) प्रशतित बाशलका अशनवायम रुपमा
समाबेि गनुमपनेछाः
(क) शवद्याथीको पररवारको कुनै पशन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजमनको
व्यवस्था नभई जीवन शनवामि गनम धयूनतम आवश्यक पने आम्दानी नभई अशनवायम
शिक्षाको लाशग आवश्यक पने पाठ् यपुस्तक तथा कापीकलम जस्ता स्टेिनरी उपलब्ध
गराउन नसक्ने अवस्थामा रिेको,

(ख) भशू म सम्बधधी ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गावालाको िैशसयतले राख्न पाउने अशधकतम
िदवधदीको तराई तथा उपत्यका, पिाडी र शिमाली क्षेत्रमा क्रमिाः पाँच, दि र पधर
प्रशतित भधदा कम खेती योग्य जग्गा रिेको, वा
(ग) राशरिय योजना आयोगबाट पररभाशषत भए बमोशजम शनरपेक्ष गररबीको रे खामा पने र सो
भधदा कम आम्दानी भएको,
(घ) अपाङ् गता भएका वालवाशलका ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम छात्रवृशत्त उपलव्ध गराउनु अशघ शवद्यालयले त्यस्तो छात्रवृशत्तको लाशग
शनवेदन शदन शवद्यालयमा सूचना प्रकािन गनुम पनेछ ।
६०. नामावली साबमजशनक गनमपु नेाः
(१) शनयम ५९ बमोशजम छात्रवृशत उपलब्ध गराइएका शबद्याथीिरुको नाम, थर, कक्षा तथा शनजको
बाबु आमाको नाम, थर वतन सशितको शववरण शवद्यालयले शवद्यालयको सचू ना पाटीमा टाँस
गरी र शवद्यालयको वेभसाईट भएमा त्यसमा राखी सावमजशनक गनुम पनेछ र त्यस्तो शववरण शिक्षा
िाखामा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजमको शववरण िेनम चािने व्यशक्तलाई शवद्यालयले त्यस्तो शववरण शनाःिल्ु क
िेनम शदनु पनेछ ।
६१. बालबाशलकालाई अशनवायम रुपमा शवद्यालयमा पठाउनु पनेाः
(१) सबै अशभभावकले पाँच वषम पुरा भएका बाल.बाशलकालाई आधारभतु शिक्षाका लाशग अशनवायम
रुपमा शवद्यालय पठाउनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम आफ्नो क्षेत्रशभत्रका बालबाशलकालाई शवद्यालय पठाए नपठाएको
सम्बधधमा सम्बशधधत शिक्षा सशमशत, शवद्यालय शनररक्षक, स्रोत व्यशक्त तथा सामदु ाशयक
शवद्यालयका शिक्षक तथा कममचारीले अनुगमन तथा शनरीक्षण गनुम पनेछ ।
(३) कुनै अशभभावकले उपशनयम (१) बमोशजम बालबाशलकालाई शवद्यालयमा पठाएको नदेशखएमा
त्यस्तो अशभभावकलाई सम्झाई बुझाई, शविेष सियोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता
बालबाशलकालाई शवद्यालयमा पठाउन लगाउनु पनेछ ।
(४) उपशनयम (३) वमोशजम सम्झाई बुझाई गदाम समेत बालबाशलकालाई शवद्यालय नपठाउने
अशभभावकलाई स्थानीय तिवाट उपलब्ध गराउने सेवा सुशवधावाट वशञ्चत गनम सशकनेछ ।
(५) यस शनयम बमोशजम शवद्यालयमा भनाम भएका शवद्याथीलाई शवद्यालयले शनाःिल्ु क अध्ययन
गराउनु पनेछ ।
(६) शवद्यालय जाने उमेर समिू का वालवाशलकालाई अशनवायम रुपमा शवद्यालय भनाम अशभयान तथा
कायमक्रम तजुममा गरी लागु गने दाशयत्व शिक्षा सशमशतको िुनेछ ।
पररच्छे द–११
वबदा तथा काि सभबन्धी व्यिस्था
६२. शिक्षक तथा कममचारीले पाउने शबदााः
(१) शिक्षक तथा कममचारीले देिाय बमोशजमका शबदािरू पाउनेछाः
(क) भैपरी आउने शबदा वषमभररमा छ शदन,
(ख) पवम शबदा वषमभररमा छ शदन,
(ग) शबरामी शबदा वषमभररमा बाह्र शदन,

(घ) प्रसूती शबदा प्रसूतीको अशघ वा पशछ गरी अधठानब्बे शदन,
(ङ) प्रसूती स्यािार शबदा पधर शदन,
(च) शकररया शबदा पधर शदन,
(छ) असाधारण शबदा एक पटकमा एक वषममा नबढाई नोकरीको जम्मा अवशधमा बढीमा तीन
वषम,
(ज) अध्ययन शबदा शिक्षकको सेवाको सम्पूणम अवशधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा
तीन वषम,
(झ) बेतलवी शबदा बढीमा पाँच वषम ।
(२) भैपरी आउने शबदा र पवम शबदा आधा शदन पशन शलन सशकनेछ । यस्तो शबदा सशञ्चत िुने छै न ।
(३) शिक्षक तथा कममचारीले शबरामी शबदा सशञ्चत गनम सक्नेछ । शिक्षक तथा कममचारीले प्रत्येक
वषम त्यस्तो शबदा शनरीक्षकबाट प्रमाशणत गराई राख्नु पनेछ । कुनै व्यिोराले शिक्षक तथा
कममचारी सेवाबाट अवकाि भएमा शनजको सशञ्चत शबरामी शबदा बापत शनजको पदाशधकार
रिेको पदमा खाइपाई आएको तलब स्के लको दरले िुन आउने रकम शनजले एकमिु पाउनेछ ।
(४) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गनम शबरामी शबदाबाट नपुग िुने भएमा स्वीकृ त
शचशकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी शिक्षक तथा कममचारीले पशछ पाउने शवरामी शबदाबाट कट्टा
िुने गरी बाह्र शदनसम्म थप शबरामी शबदा पेश्कीको रूपमा त्यस्तो शबरामी भएको बखत शलन
सक्नेछ । यसरी पेश्की शबदा शलएको शिक्षक वा कममचारीको मृत्यु िुन गएमा त्यस्तो पेश्की
शलएको शबदा स्वताः शमनािा िुनेछ ।
(५) सशञ्चत शबरामी शबदाको रकम शलन नपाउँदै शिक्षक वा कममचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सशञ्चत
शवरामी शबदाको रकम शनजले इच्छाएको वा नशजकको िकवालाले एकमिु पाउनेछ ।
(६) कुनै पुरुष शिक्षक वा कममचारीको पत्नी प्रसूती िुने भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कममचारीले प्रसूतीको
अशघ वा पशछ गरी पधर शदन प्रसतू ी स्यािार शबदा पाउनेछ । प्रसतू ी स्यािार शबदा बसेको शिक्षक
वा कममचारीले पूरा तलब पाउनेछ र यस्तो शबदा सेवा अवशध भरमा दईु पटकमात्र शलन पाइनेछ
।
(७) प्रसूती शबदा पाएको शिक्षक वा कममचारीले बढीमा दईु वटा बच्चाको लाशग जनिी एकमिु
पाँचिजार रुपैयाँ पाउनेछ ।
(८) कुनै शिक्षक वा कममचारीले कुल धमम अनुसार आफै शकररया बस्नु परे मा वा त्यस्तो शिक्षक वा
कममचारीको वावु आमा, वाजे वज्यै, छोरा छोरी वा शववाशित मशिला शिक्षक वा कममचारीको
सासु ससुराको मृत्यु भएमा वा पुरुष शिक्षकको िकमा शनजको पत्नीको तथा मशिलाको िकमा
पशतको मृत्यु भएमा शकररया शबदा पाउनेछ । मशिला शिक्षक वा कममचारीको पशतले शकररया
बस्नु परे मा त्यस्तो मशिला शिक्षक वा कममचारीले पशन शकररया शबदा पाउनेछ ।
(९) यस शनयम बमोशजम शकररया शबदा शलने शिक्षक वा कममचारीले शवद्यालयमा िाशजर भएको पधर
शदन शभत्र मृत व्यशक्तको मृत्यु दतामको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यशक्तसँगको नाता देशखने प्रमाण पेि
गनुम पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगने शिक्षक वा कममचारीले त्यस्तो अवशधको लाशग
पाएको रकम शनजले पाउने तलब रकमबाट कट्टा गररनेछ ।
(१०) शबरामी परे को अवस्थामा बािेक घटीमा पाँच वषम स्थायी सेवा अवशध नपुगेको शिक्षक वा
कममचारीले असाधारण शबदा पाउन सक्ने छै न ।

(११) स्थायी सेवा पाँच वषम पुगेको शिक्षकलाई शनजले अध्यापन गने शवषयमा एकति माशथको उच्च
अध्ययनका लाशग तलब सशितको अध्ययन शबदा शदन सशकनेछ ।
(१२) उच्च अध्ययनका लाशग शबदा स्वीकृ त गदाम नगर शिक्षा सशमशतले एक आशथमक वषममा
आधारभतू तिको पशिलो र दोस्रो तिका लाशग एक एक जना र माध्यशमक तिका लाशग एक
जनाको अध्ययन शबदा स्वीकृ त गनम सक्नेछ ।
(१३) अध्ययन शबदा शदंदा देिायको प्रशक्रया अबलम्बन गररनेछाः–
(क) अध्ययन शबदा स्वीकृ शतका लाशग, नगर कायमपाशलकामा सावमजशनक रुपमा सूचना गरी
इच्छुक शिक्षकको शनवेदन आह्वान गने,
(ख) शनवेदन शदने शिक्षकले आफ्नो प्रशतबर्द्ता पत्र, अध्ययनपशछको आफ्नो शिक्षण
शसकाइको योजना र व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररस पेि गनुम पनेछ । त्यसरी पेि
भएका प्रस्तावका आधारमा मनोनयनका लाशग नाम छनौट गरी सचू ना प्रकािन गने,
(ग) खण्ड (ख) बमोशजम मनोनयनका लाशग छनौट भएका शिक्षकको नामावली उपर
उजरू ी गने अवसर प्रदान गररने छ । उजरू ीकतामको उजरू ीका आधारमा अशधतम
नामावली प्रकािन गरी अध्ययनका लाशग अशधतम नाम छनौट गने,
(घ) अशधतम नाम छनौटमा परे का शिक्षकलाई कवशु लयत गराई अध्ययनको अवशधका
लाशग अध्ययन शबदा स्वीकृ त गररनेछ । यसरी अध्ययन शबदा स्वीकृ त भएका
शिक्षकले प्रत्येक सेमेिर वा वाशषमक परीक्षाको नशतजा सशितको प्रशतवेदन शिक्षा
िाखामा पेि गनुम पने,
(ङ) अध्ययन शबदा पाएका शिक्षकले आफूले कबुशलयत गरे अनुसारको प्रशतवेदन शिक्षा
िाखामा बुझाउनु पनेछ । अध्ययनमा सधतोषजनक प्रगशत नगने शिक्षकको शबदा
स्वीकृ त भएको अवशध समाप्त निुदँ ै रद्द गनम सशकनेछ ।
(च) शबदा रद्द भएमा त्यस्ता शिक्षकबाट अध्ययन अवशधभर पाएको तलब असुल गररने छ
।
(१४) बेतलवी शबदा देिायका अवस्थामा शदइनेछाः –
(क) कुनै शिक्षक वा कममचारीको पशत वा पत्नी शवदेि शस्थत नेपाली राजदतू ावास वा
शनयोगमा खशटई गएको प्रमाण सशित त्यस्तो शिक्षकले बेतलवी शबदा माग गरे मा एकै
पटक वा पटक पटक गरी नोकरी अवशधभर पाँच वषमसम्म,
(ख) कुनै शिक्षक मटु ु , मृगौला, क्याधसर जस्ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा बस्नु
पने भए वा मल
ु ुकशभत्र वा बाशिर गई उपचार गराउनु पनै भशन मेशडकल बोडमबाट
शसफाररस भएमा कायमपाशलकाले एक पटकमा एक वषम र नोकरी अवशधभरमा बढीमा
तीन वषमसम्म शदन सक्नेछ ।
(१५) बेतलवी शबदाको अवशध शनजको सेवा अवशधमा गणना गररने छै न ।
(१६) भैपरर आउने शबदा, पवम शबदा, शबरामी शबदा, शकररया शबदा, प्रसूती शबदा, प्रसूशत स्यािार शवदा
बस्ने शिक्षक तथा कममचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।
(१७) असाधारण र बेतलबी शबदामा बसेको शिक्षक वा कममचारीले तलब पाउने छै न ।
(१८) यस शनयम बमोशजमको असाधारण शबदा, अध्ययन शबदा र वेतलवी शबदा बािेकका अधय
शबदािरु अस्थायी शिक्षक र राित शिक्षकले समेत पाउनेछन् ।

६३. शबदा शदने अशधकारीाः
(१) प्रधानाध्यापकको शबदा व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्षले र शिक्षक वा कममचारीको शबदा
प्रधानाध्यापकले स्वीकृ त गनेछ ।
तर, एक पटकमा तीन शदनमा नबढाई पवम वा भैपरी आउने शबदा प्रधानाध्यापक आफै ले शलन सक्नेछ
। सो भधदा बढी पवम वा भैपरी आउने शबदा शलनु परे मा प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन सशमशतको
अध्यक्षलाई जानकारी शदनु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन शिक्षक वा कममचारीको असाधारण शबदा,
बेतलवी शबदा र अध्ययन शबदा व्यवस्थापन सशमशतको शसफाररसमा प्रमख कायमकारी
अशधकृ तले स्वीकृ त गनेछ ।
६४. शबदा नशलएको शदन सेवा अवशधमा गणना निुनेाः शिक्षक वा कममचारीले शबदा नशलई शवद्यालयमा
अनपु शस्थत भएको शदन शनजको सेवा अवशधमा गणना िुने छै न ।
६५. अस्थायी शिक्षक वा कममचारीको शबदाको रकम सम्बधधमा: अस्थायी शिक्षक वा कममचारीले वषे वा
शिउँदे शबदा उपभोग गनम नपाउँदै अवकाि पाएमा दि मशिनालाई वाशषमक काम गरे को अवशध मानी
दामासािीले काम गरे को अवशधको शबदा रकम पाउनेछ ।
६६. शबदा सिुशलयत मात्र िुनेाः शबदा अशधकारको कुरा नभएर सिुशलयत मात्र िुनेछ ।
६७. काज तथा दैशनक भ्रमण भत्तााः
(१) शवद्यालय वा अध्यापन सम्बधधी कामको लाशग नगर कायमपाशलकाको आदेिानुसार कुनै सभा,
सम्मेलन वा सेशमनारमा खशटने शिक्षक वा कममचारीले सोिी आदेिमा तोके को अवशधसम्मको
लाशग काज पाउने छ ।
(२) शवद्यालयको कामको लाशग शिक्षक वा कममचारीले प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले
व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्षको शलशखत अनुमशत शलई बढीमा एक िप्तासम्म काजमा जान
सक्नेछ ।
(३) सरुवा भएको शिक्षक वा कममचारीलाई सरुवा भएको शवद्यालयमा िाशजर िुन जाँदा तोशकएको
दरमा दैशनक तथा भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना शदने शवद्यालयले आफ्नै कोषबाट शदनु
पनेछ ।
तर आफ्नो स्वेच्छाले सरुवा भई जाने शिक्षक वा कममचारीले यस उपशनयम बमोशजम दैशनक तथा भ्रमण
भत्ता बापतको रकम पाउने छै न ।
६८. यस पररच्छे दको व्यवस्था लागू निुनेाः यस पररच्छे दमा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन
संस्थागत शवद्यालयको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यिोने गरी सामदु ाशयक शवद्यालयमा शनयुक्त
शिक्षकको सम्बधधमा यस पररच्छे दको व्यवस्था लागू िुने छै न । त्यस्ता शिक्षकले शवद्यालयद्वारा तोके
बमोशजम शबदाको सुशवधा पाउने छन् ।
६९. शिक्षक तथा शवद्यालय कमामचारी सजाय सम्बधधी व्यवस्था संघीय कानुनले व्यवस्था गरे वमोशजम
िुनेछ।
पररच्छे द–१२
विद्यालयको विन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यिस्था
७०. शवद्यालयको शचधिाः शवद्यालयको शचधि षट् कोणको िुनेछ । शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले शनणमय
गरी सो षट् कोणको बीचमा आफ्नो शवद्यालयको छुट्टै शचधि राख्न सक्नेछ ।

७१. शवद्यालयको नामाकरणाः
(१) समाज तथा रारिकै लाशग उल्लेखनीय योगदान गने वा ऐशतिाशसक व्यशक्त, देवी देवता, तीथमस्थल
वा प्राकृ शतक सम्पदा आशदको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी शवद्यालयको नामाकरण
गनुमपनेछ .
तर यो शनयम प्रारम्भ िुनु भधदा अगाबै यस शनयम शवपररत नामाकरण भै सके का शवद्यालयको िकमा
यो शनयमावली जारी भएपशछको दोश्रो िैशक्षक ित्रको सुरु देशखनै लागु िुने गरी पुननामाकरण
गरी नगर कायमपाशलकाबाट शस्वकृ ती शलनु पने छ ।
(२) कुनै संस्थागत शवद्यालयले आफ्नो नाममा “पशव्लक’’ िव्द जोड् न चािेमा कशम्तमा एक शतिाई
शवद्याथी पणू म छात्रबृशत्तमा अध्ययनरत रिेको िुनपु नेछ । कुनै सस्ं थागत शवद्यालयले आफ्नो
नाममा “नेिनल’’ िव्द जोड् न चािेमा नेपालको कम्तीमा २५ शजल्लाका शवद्याथी अध्ययनरत
रिेको िुनपु नेछ र कुनै सस्ं थागत शवद्यालयले आफ्नो नाममा “इधटरनेिनल’’ िव्द जोड् न
चािेमा कशम्तमा एक शतिाई संख्यामा शवदेशि शवद्याथी िुनुपनेछ शवद्यालयको नामको अधतमा
“शवद्यालय”, “स्कूल” वा “पाठिाला” िव्द जोशडएको िुनपु नेछ ।
तर यो उपशनयम लागु िुनु अगाबै यस शनयम शवपररतका िव्दिरु जोशडई नामाकरण भै सके का
शवद्यालयको िकमा यो शनयमावशल जारी भएपशछको दोश्रो िैशक्षक ित्रको सुरु देशखनै लागु िुने
गरी उपयुक्र्त व्यवस्था पालना गनम वा पुननाममाकरण गनुम पने छ,
(३) प्राशवशधक शिक्षा सञ्चालन गनम अनुमशत पाएको सामदु ाशयक शवद्यालयले आफ्नो शवद्यालयको
नामको पछाशड कोिकमा प्राशवशधक शिक्षा सञ्चालन गनम अनुमशत प्राप्त शवद्यालय भनी थप
गनम सक्नेछ ।
(४) नयाँ खोशलने शवद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनम चािने व्यशक्तले देिाय बमोशजमको
रकममा नघट् ने गरी वा नगरपाशलकाले तोशकशदएको रकम बरावरको नगद, घर वा जग्गा
शवद्यालयको नामाकरण गने प्रयोजनको लाशग भनी एकमिु शवद्यालयलाई सियोग गरे मा सो
शवद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सियोग गने व्यशक्तको नामबाट सञ्चालन गनम सशकनेछ:
(क) माध्यशमक शवद्यालयको लाशग पचास लाख रूपैयाँ वा सो मल्ू य बराबरको घर वा जग्गा,
(ख) आधारभतू शवद्यालयका लाशग पैंतीस लाख रूपैयाँ वा सो मल्ू य बराबरको घर वा जग्गा,
(५) उपशनयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन नगरपाशलका क्षेत्र शभत्रका शवद्यालयको
िकमा पच्चीस प्रशतित थप रकम वा सो बराबरको घर वा शवद्यालयको कम्पाउण्डसँग
जोशडएको जग्गा शवद्यालयलाई सियोग गरे मा त्यस्तो सियोग गने व्यशक्तको नामबाट
शवद्यालयको नामाकरण गनम सशकनेछ ।
(६) पशिल्यै नामाकरण भईसके को शवद्यालयको नामसँग जोडेर शवद्यालयको नामाकरण गनम चािने
व्यशक्तले उपशनयम (३) वा (४) बमोशजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा शवद्यालयलाई
सियोग गरी पशिलेको नाम पछाशड आफूले प्रस्ताव गरे को नाम जोड् न सक्नेछ ।
(७) एउटै पररवार वा छुट्टाछुट्टै पररवारका एकभधदा बढी व्यशक्तले उपशनयम (३) वा (४) बमोशजमको
रकम वा घर वा जग्गा शवद्यालयलाई प्रदान गरे मा त्यस्ता व्यशक्तिरूको शनणमयबाट बढीमा
दईु जनासम्मको नामबाट शवद्यालयको नामाकरण गनम र अधय व्यशक्तको नाम शवद्यालयमा देशखने
गरी राख्न सशकनेछ ।

(८) उपशनयम (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन कुनै व्यशक्त, स्मारक वा
ऐशतिाशसक चीजवस्तुको नामबाट शवद्यालयको नामाकरण भएको शवद्यालयलाई कसैले
जशतसुकै रकम वा घर वा जग्गा सियोग गरे पशन त्यस्तो शवद्यालयको नामाकरण पररवतमन गररने
छै न ।
तर त्यस्तो शवद्यालयलाई कुनै व्यशक्तले कक्षा कोठा थप गनम, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास शनमामण गनम
रकम सियोग गरे मा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गने व्यशक्तको नामबाट नामाकरण गनम सशकनेछ
।
(९) यस शनयम बमोशजम शवद्यालयको नामाकरण नगरसभाले गनेछ ।
७२. राशरिय गान गाउनु पनेाः शवद्यालय खल
ु ेको प्रत्येक शदनको प्रारम्भ र शवशभधन समारोिमा राशरिय गान
गाउनु पनेछ ।
७३. झण्डोत्तोलन गनमु पनेाः शवद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोिको प्रारम्भमा राशरिय झण्डोत्तोलन गनमु पनेछ
।
७४. शवद्याथीको पोिाकाः शवद्यालयले शवद्याथीको लाशग एकै शकशसमको, कम खशचमलो, साधारण,
राशरियता झल्काउने र िावापानी सुिाउँदो पोिाक तोक्न सक्नेछ । शवद्यालयले पोिाक खररद गने
स्थान वा पसल तोक्न पाउने छै न ।
पररच्छे द–१३
विद्यालयको सभपवि संरक्षण सभबन्धी व्यिस्था
७५. शवद्यालयको सम्पशत्तको सुरक्षााः
(१) शवद्यालयको नाममा रिेको सम्पशत्तको सुरक्षा गने प्रमख
ु दाशयत्व व्यवस्थापन सशमशत र
प्रधानाध्यापकको िुनेछ ।
(२) सामदु ाशयक शवद्यालयको नाममा रिेको उपशनयम १ वमोशजमको सम्पशत्तको शववरण शिक्षा
िाखामा पठाउनु पनेछ र सो को लगत सक
ं लन तथा अध्यावशधक गने शजम्मेवारी शिक्षा
िाखाको रिनेछ ।
(३) सामदु ाशयक शवद्यालयको नाममा रिेको सम्पशत्तको अध्याशवधक शववरण शिक्षा िाखाले वाशषमक
रुपमा सावमजशनक गनेछ ।
७६. शवद्यालय सम्पशत्त सरं क्षण सम्वधधमा शिक्षा सशमशतको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछाः
(क) शवद्यालयको नाममा प्राप्त भई दताम िुन बाँकी रिेको जग्गा दताम गने व्यवस्था शमलाउने
(ख) शवद्यालयको नाममा रिेको सम्पशत्तलाई अशधकतम फाइदा िुने काममा प्रयोग गनम
व्यवस्थापन सशमशतलाई शनदेिन शदने,
(ग) शवद्यालयको नाममा रिेको जग्गाको आम्दानी असूल उपर गने व्यवस्था शमलाउने,
(घ) शवद्यालयको सम्पशत्त कसैबाट िानी–नोक्सानी िुन गएमा सो भराउने व्यवस्था गने,
(ङ) शवद्यालयको शवकास गने काममा बािेक शवद्यालयको नाममा दताम भएका जग्गा वा अधय
सम्पशत्त बेचशवखन वा स्वाशमत्व िस्ताधतरण गनम नशदने,
(च) शवद्यालयको जग्गा संरक्षण गनम व्यवस्थापन सशमशत तथा प्रधानाध्यापकलाई सियोग गने
।
७७. शवद्यालयको नामको जग्गा शबक्री गनम वा शधतो राख्न निुनेाः (१) शवद्यालयको नामको जग्गा शबक्री
वा शधतो राख्न पाइने छै न ।

७८. शवद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनम निुनेाः (१) शवद्यालयको नाममा रिेको जग्गा सट्टापट्टा गनम
पाइने छै न ।
७९. शवद्यालयको नाममा सम्पशत्त राख्नु पनेाः
(१) सामदु ाशयक शवद्यालय र िैशक्षक गुठीको रूपमा सञ्चाशलत शवद्यालयले शवद्यालयको अचल
सम्पशत्त शवद्यालयको नाममा रशजरिेिन पाररत गनुम पनेछ ।
(२) कम्पनीको रूपमा सञ्चाशलत संस्थागत शवद्यालयले शवद्यालयको अचल सम्पशत्त कम्पनीको
स्वाशमत्वमा राख्नु पनेछ ।
८०. शनजी िैशक्षक गुठी अधतगमत गररएको लगानी िस्ताधतरण गने सम्बधधी व्यवस्था: शनजी िैशक्षक गुठी
वा त्यस्ता गठु ीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको परू ै वा आशं िक शिस्सा शवद्यालय सञ्चालनमा
वाधा नपने गरी आफ्नो उत्तराशधकारीको रुपमा शनयुक्त गरे को गुशठयारलाई प्रचशलत कानून बमोशजम
िस्ताधतरण गनम सक्नेछ ।
८१. शमनािा शदन सक्नेाः प्राकृ शतक शवपद् वा कावु बाशिरको पररशस्थशतले गदाम सामदु ाशयक शवद्यालयको
सम्पशत्त िानी नोक्सानी िुन गएको प्रमाशणत िुन आएमा वीस िजार रूपैयाँसम्मको भए
प्रधानाध्यापकको शसफाररसमा व्यवस्थापन सशमशतले, पचास िजार रूपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन
सशमशतको शसफाररसमा प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ तले, एक लाख रूपैयाँसम्मको भए प्रमख
ु ले शमनािा
शदन सक्नेछ । सोभधदा बढी रकम शमनािा शदनु परे मा नगर कायमपाशलकाको शसफाररसमा नगरसभाले
शमनािा शदन सक्नेछ ।
पररच्छे द १४
विद्यालयलाई वदइने अनुदान तथा अन्य व्यिस्था
८२. शवद्यालयलाई अनुदान शदनेाः
(१) सामदु ाशयक शवद्यालयलाई नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकार वा नगरपाशलकाबाट शवद्यालयको
लागी प्राप्त रकम नगर कायमपाशलकाले वाशषमक कायमक्रममा स्वीकृ त गराई शवद्यालयको कोषमा
पठाउने व्यवस्था शमलाउने छ ।
(२) शवद्यालयको आधतररक आय समेतलाई अध्ययन गरी शवद्यालयलाई देिायका आधारमा अनुदान
बाँडफाँड गररने छ ।
(क) शवद्यालयको शवद्याथी संख्या,
(ख) शवद्यालयको शिक्षक संख्या,
(ग) शवद्यालयको परीक्षाको पररणाम,
(घ) शवद्यालयको आशथमक अवस्था ।
ङ) शवद्यालयले पुरा गनुम पने धयुनतम पूवामधारिरु (Prioritized Minimun Enabling
Conditions PEMEC)
(३) अनुमशत प्राप्त सामदु ाशयक शवद्यालयले दरबधदी प्राप्त नगने ितममा र स्वीकृ त प्राप्त सामदु ाशयक
शवद्यालयले आफूलाई प्राप्त सबै शिक्षक दरबधदी शिक्षा िाखामा शफताम गरी शिक्षक लगायत
शवद्यालय व्यवस्थापनका सम्पूणम पक्षिरु आफै ले गने गरी शवद्यालयलाई प्राप्त िुने अनदु ान
एकमिु शलन चािेमा तोशकएको ितम शभत्र शवद्यालय सञ्चालन गने गरी एकमिु अनुदान पाउन
सशकने व्यवस्था गनम सशकनेछ ।

(५) शवद्यालयको पूवामधार शवकास गने प्रयोजनका लाशग नगर कायमपाशलकाले ितम तोकी सावमजशनक
िैशक्षक गुठी अधतगमत सञ्चाशलत शवद्यालयलाई समेत अनुदान शदन सक्नेछ ।
८३. सम्बशधधत काममा खचम गनुम पनेाः शवद्यालयलाई प्राप्त रकम जुन कामको लाशग खचम गनम शनकासा भएको
िो सोिी काममा मात्र खचम गनुम पनेछ । खचम िुन नसके को रकमको बारे मा शिक्षा िाखालाई जानकारी
गराउनु पनेछ ।
८४. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुम पनेाः
(१) शवद्यालयले शवद्यालयको भवन, फशनमचर र अधय कायमको लाशग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको
व्यवस्था गनुम पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम स्थानीय स्रोतबाट भवन शनमामणको लाशग रकम नपग्ु ने भएमा नगर
कायमपाशलकाले जनसियोगलाई प्रोत्सािन गने गरी सामदु ाशयक शवद्यालयलाई आवश्यक रकम
अनदु ान शदन सक्नेछ ।
(३) संस्थागत शवद्यालयले उपशनयम (१) बमोशजमको कायमको लाशग शवद्याथीबाट सियोगको नाममा
िल्ु क उठाउन पाउने छै न ।
पररच्छे द–१५
विद्यालयको बिेट, आय व्ययको लेिा तथा अन्य व्यिस्था
८५. शवद्यालय संचालन कोषको सञ्चालनाः
(१) प्रत्येक शवद्यालयमा शवद्यालयको सम्पूणम आम्दानीिरु जम्मा गने गरी एक शवद्यालय संचालन
कोष रिनेछ ।
(२) शवद्यालयले संचालन कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन सशमशतको शनणमय बमोशजम खचम
गनुम पनेछ ।
(३) शवद्यालय सचं ालन कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष वा सोिी सशमशतले
तोके को व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य र प्रधानाध्यापकको संयुक्त दस्तखतबाट िुनेछ ।
(४) उपशनयम (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन माध्यशमक शवद्यालय सचं ालन कोषको
सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखासम्बधधी काम गने शिक्षक वा कममचारीको संयुक्त
दस्तखतबाट गररनेछ ।
(५) शवद्यालय संचालन कोषको शिसाब–शकताब लेखा राख्ने, बेरुजु फछम यौट गने काम प्रधानाध्यापक
र लेखा सम्बधधी काम गने कममचारीको िुनेछ ।
(६) शवद्यालयको कायम सञ्चालनको लाशग शवद्यालय संचालन कोषको रकम शिक्षा िाखाले
तोशकशदएको नशजकै को कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुम पनेछ ।
(७) शवद्यालयको सम्पूणम खचम शवद्यालय संचालन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यिोररनेछ ।
८६. बजेट तयार गनेाः (१) शनयम ८३ मा जेसुकै लेशखए पशन प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषम को मसाधत शभत्र
आगामी वषमको बजेट तयार गरी व्यवस्थापन सशमशतबाट स्वीकृ त गराई त्यसको एक प्रशत शिक्षा
िाखामा समयमा पठाउनु पनेछ ।
८७. शवद्यालयको आय व्ययको लेखााः
(१) शवद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुसूची—१५ बमोशजमको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।

(२) शवद्यालयको आय व्ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत आवश्यक कागजात राख्ने काम
शवद्यालयको लेखा सम्बधधी काम गने शिक्षक वा कममचारीको िुनेछ ।
(३) उपशनयम (२) बमोशजम कागज प्रमाशणत गराई राख्ने, राख्न लगाउने शजम्मेवारी प्रधानाध्यापकको
िुनेछ ।
(४) उपशनयम (१) बमोशजमको आय व्ययको लेखा राख्दा शवद्यालयको काम कारबािीको वास्तशवक
शस्थती थािा िुने गरी मालसामानिरूको खररद शबक्री र शवद्यालयको नगदी, शजधसी, जायजेथा
दाशयत्व आशदको शवस्तृत शववरण स्पि रूपले खोलेको िुनु पनेछ ।
(५) शवद्यालयको नगदी, शजधसी, जायजेथामा कुनै शकशसमको शिनाशमना, िानी–नोक्सानी वा
लापरबािी िुन नपाउने गरी सरु शक्षत राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दाशयत्व
प्रधानाध्यापकको िुनेछ ।
(६) प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बधधी काम गनम शजम्मेवारी तोशकएको शिक्षक वा कममचारीले
शवद्यालयको आय व्ययको प्रशतवेदन शिक्षा िाखाले तोके को अवशध शभत्र माशसक वा त्रैमाशसक
रूपमा सो िाखामा पठाउनु पनेछ ।
८८. लेखा परीक्षण गराउनेाः
(१) व्यवस्थापन सशमशतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषम नगर कायमपाशलकाबाट शनयुक्त
दतामवाला लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पनेछ ।
(२) लेखा परीक्षणको शसलशसलामा प्रधानाध्यापकले शवद्यालयको आय व्ययको बिीखाता लेखा
परीक्षकले मागेको बखत जाँच्न शदनुपनेछ र शनजले कै शफयत तलब गरे को कुराको यथाथम जवाफ
समेत सरोकारवालालाई शदनु पनेछ ।
(३) शवद्यालयको आय व्ययको लेखा र नगर कायमपाशलकाबाट खटाइएको कममचारीले जुनसुकै बखत
जाँचबुझ गनम सक्नेछ । यसरी जाँचबुझ गदाम खटी आएको कममचारीले माग गरे को शववरण
देखाउनु प्रधानाध्यापक, लेखाको शजम्मेवारी प्राप्त शिक्षक वा कममचारीको कतमव्य िुनेछ ।
(४) यस शनयम बमोशजम लेखापरीक्षकले शवद्यालयको लेखा परीक्षण गने शसलशसलामा अधय कुराका
अशतररक्त शवद्यालयको आम्दानी र खचमका बारे मा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतका
पदाशधकारीिरुसँग छलफल गरी आफ्नो प्रशतवेदन तयार गनुम पनेछ ।
(५) यस शनयमावली बमोशजम शवद्यालयसँग स्वाथम रिेको व्यशक्तले वा शवद्यालय व्यवस्थापनका
अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रधानाध्यापकको नशजकको नातेदारले शवद्यालयको लेखा परीक्षण गनम
पाउने छै न ।
८९. प्रशतवेदन पेि गनुम पनेाः लेखापरीक्षकले शवद्यालयको लेखा परीक्षण गरी सके पशछ देिायका कुरािरू
खल
ु ाई सो सम्बधधी प्रशतवेदन तयार गरी व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षा िाखामा एक–एक प्रशत
पठाउनु पनेछाः–
(क) सोशधएका र कै शफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथािीघ्र भए नभएको,
(ख) पेि भएको आय व्ययको शिसाब ररतपूवमक भए नभएको,
(ग) आय व्ययको स्रेस्ता कानून बमोशजम राखे नराखेको,
(घ) शवद्यालयको आय व्ययको लेखा यथाथम रूपमा देशखने गरी वासलात दरुु स्त भए नभएको,
(ङ) कुनै शिक्षक वा कममचारीले कानून शवपरीत कामकाज वा बेशिसाब गरे नगरे को,
(च) शवद्यालयको कारोबार सधतोषप्रद भए नभएको,

(छ) शवद्यालयलाई जुन कामका लाशग शनकासा भएको िो सोिी प्रयोजनमा खचम लेखे नलेखेको,
(ज) शवद्यालयको सम्पशत्त दरुु पयोग गरे , नगरे को
(झ) लेखा परीक्षकले मनाशसव र आवश्यक सम्झेको अधय कुरा ।
९०. शवद्यालयको कामको सामाशजक परीक्षण गनेाः सामदु ाशयक शवद्यालयले आफ्नो कामको सामाशजक
परीक्षण गनमपनेछ ।
९१. बरबुझारथ गनेाः
(१) शवद्यालयको नगदी, शजधसी मालसामानको लगत, स्रेस्ता राख्ने शजम्मा शलएको शिक्षक वा
कममचारी सरुवा वा अधय कारणबाट शवद्यालय छोडी जाने भएमा आफ्नो शजम्मा रिेको नगदी,
शजधसी मालसामानको बरबझु ारथ सामाधयतया २१ शदनशभत्र शवद्यालयमा गनमु पनेछ ।
(२) उपशनयम (१) बमोशजम बरबुझारथ नगने शिक्षक तथा कममचारीलाई बरबुझारथ नगरे सम्म सरुवा
भएको शवद्यालयमा जान रमानापत्र शदइने छै न । साथै शनजले कुनै रकम वा मालसमान शिनाशमना
गरे को रिेछ भने सो बापतको रकम शनजले पाउने जुनसुकै रकमबाट असूल उपर वा सोधभनाम
गररनेछ ।
९२. शिक्षक तथा कममचारीको तलब, भत्ता र अधय सुशवधा संधीय कानून अनुसार िुनेछ ।
९३. शिक्षक तथा कममचारीका शनवृत्रीभरण, उपदान, उपचार खचम र अधय व्यवस्था संधीय कानून अनुसार
िुनेछ ।
९४. शिक्षक तथा कममचारीका अवकास सम्बधधी व्यवस्था संधीय कानून अनुसार िुनेछ ।
९५. शिक्षक तथा कममचारीकासजाय सम्बधधी व्यवस्था संधीय कानूनले तोके को मापदण्ड अनुसार िुनेछ ।
९६. शवद्यालयको वशगमकरण संधीय कानूनले तोके को मापदण्ड अनुसार िुनेछ ।
९७. शवद्यालय िल्ु क सम्बधधी व्यवस्था संधीय कानूनले बनाएको मापदण्ड अनुसार िुनेछ ।
पररच्छे द– १६
विविध
९८. शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसम्वर्द् जनिक्तीको ताशलमाः १) ताशलम तथा प्रशिक्षण सम्बधधी व्यवस्था सघं
र प्रदेिले व्यवस्था गरे अनुरुप िुनेछ ।
तर यस शनयमले नगर पाशलकाका शिक्षकलाई स्वीकृ त वाशषमक कायमक्रम वमोशजम ताशलम शदन वाधा पने
छै न ।
९९.अशतररक्त शक्रयाकलाप सम्बधधी व्यवस्थााः
१) शवद्यालयिरुले शिक्षा सशमशतले शनधामरण गरे को मापदण्ड वमोशजम अशतररक्त शक्रयाकलाप
संचालन गनुमपनेछ ।
२) नगर कायमपाशलकाले वाशषमक कायमक्रममा समावेि गरी अधतर शवद्यालय प्रशतस्पधामत्मक
अशतररक्त शक्रयाकलाप सचालन गनुम पनेछ ।
३) अधतर शवद्यालय प्रशतस्पधामत्मक अशतररक्त शक्रयाकलाप संचालन सम्वशधध थप व्यवस्था
कायमपाशलकाले शनधामरण गरे वमोशजम िुनेछ ।
४) शवद्यालयले उपशनयम (१ र २) बमोशजम अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्चालन गदाम देिाय
बमोशजमका प्रशतयोशगतामा शवद्याथीिरूलाई भाग शलन लगाउनु पनेछ –
(क) शचत्रकला, मशू तमकला र िस्तकला प्रशतयोशगता,

(ख) बाद्यबादन तथा संशगत प्रशतयोशगता,
(ग) नृत्य प्रशतयोशगता,
(घ) नाटक प्रशतयोशगता,
(ङ) वक्तृत्व कला प्रशतयोशगता,
(च) िाशजरी जवाफ प्रशतयोशगता,
(छ) शिज्जे प्रशतयोशगता,
(ज) खेलकुद प्रशतयोशगता,
(झ) साशिशत्यक गशतशवशध, कथा, कशवता र शनवधध प्रशतयोशगता,
(ञ) फूलबारी र कृ शष सम्बशधध प्रशतयोशगता,
(ट) सृजनात्मक तथा अधवेषणात्मक र शवज्ञानका प्रयोगात्मक प्रशतयोशगता
(ट) अधय प्रशतयोशगता,
(५) शवद्यालयले प्रत्येक िक्र
ु बारको दैशनक पठनपाठनको कायम समाप्त भएपशछ शवद्याथीलाई
अशतररक्त शक्रयाकलापको कायमक्रममा सिभागी गराउनु पनेछ । र शनयशमत समयसम्म शवद्यालय
संचालन गनुमपनेछ ।
१००. शवद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, ति, श्रेणी शवभाजन र दरवधदी सम्वधधी व्यवस्थााः (१) यस सम्वधधमा
संघ तथा प्रदेिको कानून वा शनयमसँग तादात्म्यता कायम िुने गरी कायमपाशलकाले कायमशवशधवनाई
नगर सभावाट स्वीकृ त गराए वमोशजम िुनेछ ।
१०१.शजम्मेवार रिनेाः
(१) प्रधानाध्यापक स्थाशनय ति, अशभभावक एवं शवद्याथीप्रशत शजम्मेवार िुनेछ, यसकालाशग उनले
अशभभावक एवं शवद्याथीको शवचार सवेक्षण गनेछन ।
२) प्रचशलत मापदण्डको पालना एवं गुणस्तररय शिक्षाको लाशग शवद्यालय व्यवस्थापन सशमती र
प्रधानाध्यापकले शिक्षा सशमशतसँग कायमसम्पादन करार गनमपु नेछ ।
३) शिक्षक एवं कममचारी प्रधानाध्यापकप्रशत शजम्मेवार िुनेछन । शनजिस्ले गुणस्तरीय शिक्षाका
लाशग वा नगरकायमपाशलका, शिक्षा सशमशत र शिक्षा अशधकृ तले प्रचशलत कानून बमोशजम
शदएका शनदेिन पालना गनुम पनेछ अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्धका लाशग शिक्षकिरुले
प्रधानाध्यापकसँग कायमसम्पादन करार गनुमपनेछ ।
४). शिक्षालाई मौशलक िकको रुपमा स्थाशपत गनम नगर कायमपाशलकाले प्रत्येक शवद्यालयका लाशग
शनशित भौगोशलक क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा तोशकशदन सक्नेछ । त्यस्तो भौगोशलक क्षेत्र
शभत्रका टुिुरा, अलपत्र परे का र बेसािारा तथा अशतशवपधनतामा परी शवद्यालय जान नसके का
वा शवद्यालय छोडेका बालवाशलकालाई छात्रबृशत्त वा शविेष व्यवस्था गरी वा शनजका
अशभभावक वा संरक्षकलाई सघाई वालवाशलकालाई शवद्यालयमा ल्याउनुनगरपाशलका,
शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत र प्रधानाध्यापकको शजम्मेवारी िुनेछ ।
शवद्याशथमलाई अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्ध िाशसल िुने गरी शसकाउने र शटकाउने दाशयत्व
प्रधानाध्यापक र शिक्षकिरुको िुनेछ ।
५) कुनै अशभभावक वा सरं क्षकले शवद्यालय जाने उमेरका वालबाशलकालाई शवद्यालय पठाउन अटेर
गरे मा शनजलाई नगरपाशलकाबाट प्रदान गररने सेवा सुशवधािरुबाट बशधचत गनम सशकनेछ ।

१०२. संरक्षकको भशू मकााः वडाअध्यक्षको आफ्नो वडा शभत्रका शवद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाका लाशग
प्रमख
ु संरक्षकको रुपमा कायम गनुम गराउनुपनेछ ।
१०३.नगरपाशलकाका शनवामशचत पदाशधकारीिरुले पालना गनुमपने आचारसंशितााः नगरपाशलकाका
शनवामशचत पदाशधकारीिरुले देिायबमोशजमको आचारसंशिता पालना गनुमपनेछाः
क) संस्थागत शबद्यालय वा शनजी अधय कुनै प्रकारका िैशक्षक संघ संस्था सञ्चालनमा संलग्नता
िुन निुने तर प्राशज्ञक शक्रयाकलापमा भाग शलन बधदेज नरिने,
ख) धमम, सम्प्रदाय, जनजाशत, शलङ् ग, भाषा, वगम, क्षेत्र वा सम्प्रदायको आधारमा घृणा वा द्वेष
उत्पधन िुने कुनै शक्रयाकलापमा भाग शलन बधदेज नरिने,
ग) राजनीशतक पाटी वा अधय कुनै दलगत समिू को स्वाथममा शबद्याथी र िैशक्षक संरचनाको
प्रयोगलाई शनषेशधत गनुमपने,
घ) शवद्यालयको समग्र िैशक्षक गणु स्तरको अशभवृशर्द्मा ध्यान शदनपु ने .
ङ) जनप्रशतशनशध समाजकै रोल मोडेल िुने िुँदा सावमजशनक ठाउँिरु तथा शवद्यालय वा िैशक्षक
सस्ं थामा उपशस्थत रिँदा नकरात्मक सधदेि प्रवाि िुने कुनैशक्रयाकलाप नगनम सजग रिनु पने
।
१०४. शिक्षक तथा कममचारीले पालन गनुम पने आचार संशितााः शिक्षक तथा कममचारीले देिाय बमोशजमको
आचार संशिता पालन गनुम पनेछःाः
(क) आफुलाई खटाएको ठाउँमा गई तोशकएको काम गनुम पने,
(ख) शनधामररत समयमा शनयशमत रुपले शवद्यालयमा आए गएको समय जनाई िाशजर िुनु पने र
पशिले शबदाको अनुमशत नशलई शवद्यालयमा अनुपशस्थत िुनु निुने,
(ग) आफ्नो सेवा सम्बधधी कःुरामा मतलव साध्य गने मनसायले कसैमाशथ पशन कुनै राजनैशतक
वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानम वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनम निुने,
(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्पररक सम्बधधमा वा कुनै शवदेिी रारिसँगको
सम्बधधमा खलल पनम सक्ने गरी आफ्नो वास्तशवक वा काल्पशनक नामबाट वा बेनामी कुनै
लेख प्रकाशित गनम वा प्रेसलाई कुनै खबर शदन वा रे शडयो वा टेशलशभजन आशद जस्ता सचु ना
माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनम वा कुनै सावमजशनक भाषण शदन वा वक्तव्य प्रकाशित गनम
निुन,े
(ङ) शवद्याथीलाई योग्य नागररक बनाउने उद्देश्य शलई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मख्ु य
लक्ष्य सम्झनु पने,
(च) आज्ञाकाररता, अनुिासन, सद्भावना, सियोग, सदाचार, सिानुभशू त, धैयम र सच्चररत्रतालाई
प्रोत्सािन शदनु पने,
(छ) कुनैभाषा, सम्प्रदाय तथा धमम शवरोधी भावना शिक्षक तथा शवद्याथी वगममा फै लाउन निुने,
(ज) सामदु ाशयक शवद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन सशमशत र सम्बधधीत स्थानीय तिको
स्वीकृ शत नशलई आफू विाल रिेको शवद्यालय बाशिर काम गनम निुने,
(झ) शवद्यालय वा िैशक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा राशरिय भावना जागृत गरी देिमा भावनात्मक
एकता ल्याउन काम गनमु पने,
(ञ) नेपाल रारिको सावमभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देिको िाशधत, सुरक्षा,
वैदेशिक सम्बधध र सावमजशनक मयामदा तथा अदालतको अविेलना िुने वा कुनैपशन

कायामलय वा अशधकृ तको कानूनद्वारा शनधामररत कतमव्य पूरा गनममा बाधा शवरोध िुने गरी
प्रदिमन, िड् ताल, थुनछे क तथा घेराउ गनम निुने ।
(ट) शवद्याथीलाई िारीररक वा मानशसक यातना शदन निुने,
(२) उपशनयम (१) बमोशजमको आचार संशिताको पालन भए नभएको अशभलेख शिक्षकिरुको िकमा
प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको िकमा व्यवस्थापन सशमशतले राख्नु पनेछ र आचार संशिता
पालन नभएको भए त्यसको शववरण सम्बशधधत स्थानीय तिमा पठाउनु पनेछ ।
१०५. शवद्याथीले पालन गनुम पने आचार संशितााः शवद्याथीिरुले देिाय बमोशजमको आचार संशिता पालन
गनुम पनेछाः–
(क) शिक्षकको आज्ञापालन र आदर गनमु पने,
(ख) शवद्यालयमा वा बाशिर जिाँसुकै अनुिासनमा रिनु पने,
(ग) राशरियता, भाषा र सस्ं कृ शतको उत्थानको शनशमत्त सधं ै प्रयत्निील रिनु पने,
(घ) शवद्यालयले आयोजना गरे को कायमक्रममा सशक्रय रुपमा भाग शलनु पने,
(ङ) सबैसँग शिि व्यविार गनमु पने,
(च) व्यवस्थापन सशमशतले शनधामरण गरे का अधय आचार संशिता पालना गनुम पने,

अनुसूची–१
(शनयम ३ सँग सम्बशधधत)
विद्यालय िोल्ने अनुमवतको लावग वदइने वनिेदन
श्री शिक्षा अशधकृ त ज्य,ू
सूयोदय नगरपाशलका, शफक्कल, इलाम ।
विषयिः विद्यालय िोल्ने तह कक्षा थप गने अनुमवत सभबन्धमा ।
मिोदय,
िैशक्षक सत्र ..................... देशख ...................... तिको शवद्यालय खोल्न चािेकोले
अनमु शतको लाशग देिायका शववरणिरु खल
ु ाई यो शनवेदन गरे को छु ।
(क) प्रस्ताशवत शवद्यालयकोाः
१. नामाः ...................................................................
२. ठे गानााः ................... नगरपाशलका. ............... वडा नं. ..............
टोल.........................
फोनाः ................... फ्याक्स नं. ..................................
३. शकशसमाः
(१) सामदु ाशयक
(२) संस्थागत (अ) शनजी िैशक्षक गुठी (आ) सावमजशनक िैशक्षक
गुठी
४. अनुमशत शलन चािेको ति र सञ्चालन गने कक्षााः
५. भशवरयमा सञ्चालन गनम चािेको ति र कक्षााः
(ख) प्रस्ताशवत शवद्यालयको लाशग पूरा गररएको भौशतक पूवामधाराः
१. भवनकोाः
(१) सख्ं यााः
(२) कच्ची वा पक्की वा अधम पक्की
(३) आफ्नै वा
बिालमा वा सावमजशनक
२. कोठाको शववरणाः
कोठाको लम्वाई चौडाई उचाई झ्याल ढोकाको प्रकाि वत्तीको प्रयोजन कै शफयत
सख्ं या
अवस्था
अवस्था
३. फशनमचरको संख्यााः
(१)
(२) बेञ्च
(३) टेबल
डेस्क

(४) दराज

(५) मेच

(६) अधय

४. खेलकूद मैदानको अवस्था र जग्गााः (रोपनी वा शवगािामा)....................
५. िौचालयको संख्यााः (१) छात्रले प्रयोग गनेःाः ................
(२)
प्रयोग गनेःाः ..................
६. खानेपानीको अवस्थााः
७. पुस्तकालयको अवस्था तथा पुस्तकको संख्यााः
८. प्रयोगिालााः
सामग्रीाः

छात्राले

९. सवारी साधनको शववरणाः
१०. िैशक्षक सामग्रीको शववरणाः
(ग) शवद्याथी संख्यााः (प्रस्ताशवत) ...............

कक्षा संख्याःाः ...................

(घ) शिक्षक संख्यााः (प्रस्ताशवत)
(ङ) आशथमक शववरणाः (प्रस्ताशवत)
१. अचल सम्पशत्ताः
२. चल सम्पशत्ताः
३. वाशषमक आम्दानीाः
४. आम्दानीको स्रोताः
माशथ लेशखएका शववरण िरु ठीक साँचो छ, झट्टु ा ठिरे काननू बमोशजम सिुल
ँ ा बुझाउँला ।
शनवेदकको सिीाः
नामाः
ठे गानााः
शमशताः
संलग्न गनुम पने कागजातिरुाः
(१) गुठी अधतगमत शवद्यालय सञ्चालन गने भए िैशक्षक गुठीको शवधानको प्रशतशलशप ।
(२) जग्गा वा भवन भाडामा शलने भए कम्तीमा पाँच वषमसम्मको लाशग घर वा जग्गाधनीले बिालमा शदने
सम्बधधमा भएको कबुशलयतनामा सम्बधधी पत्र ।
(३) प्रस्ताशवत शवद्यालयको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा ।
(४) सम्बशधधत वडासशमशतको शसफाररस ।
अनस
ु ि
ू ी–२
(वनयम ४ सँग सभबवन्धत)
विद्यालय िोल्नको लावग िावहने पूिााधारहरु
(क) कक्षा कोठािरू सामाधयतया नौ शफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ िुने शकशसमको िुनु
पने,
(ख) कक्षागत क्षेत्रफल आधारभतू शवद्यालयको िकमा प्रशत शवद्याथी १.०० वगम मीटर तथा माध्यशमक
शवद्यालयको िकमा १.२० वगम मीटर भधदा कम िुन निुने,
(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा िावाको प्रवाि, प्रकािको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ िुनु पने,
(घ) कक्षा कोठामा शवद्याथी संख्याको आधारमा फशनमचरको व्यवस्था िुनु पने,
(ङ) यथेि स्वस्थकर खानेपानीको प्रवधध गनुमपने,
(च) प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर बािेक अधय शवद्यालयमा छात्र छात्राको लाशग अलग अलग
िौचालयको व्यवस्था िुनुपने र प्रत्येक थप ५० जना शवद्याथीको लाशग एक कम्पाटममेधट थप
िुनुपने,
(छ) पाठ् यक्रम, पाठ् यसामग्री, शिक्षक शनदेमश् िका सशितको १ शवद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रशतका दरले
पुस्तक उपलब्ध भएको पुस्तकालय िुनु पने,

(ज)
(झ)
(ञ)

(ट)
(ठ)

(ड)

(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

शिक्षण शक्रयाकलापको लाशग आवश्यकीय िैशक्षक सामग्रीिरू जस्तै (सेतोपाटी, कालोपाटी,
नक्सा, ग्लोब, गशणतीय सामग्री आशद िुनु पने,
सम्पूणम शवद्याथीिरू एकै साथ उशभन सक्ने मैदान िुनु पने,
प्रारशम्भक वाल शिक्षा के धरमा घर बाशिरका शक्रयाकलापिरू सञ्चालन गनम पुग्ने र अधय
शवद्यालयका लाशग भशलबल खेल्न शमल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्रीको
व्यवस्था िुनु पने,
पाठ् यक्रम अनुसारको शवज्ञान सामग्रीको व्यवस्था िुनु पने,
सामदु ाशयक शवद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामाधयतया देिाय बमोशजम र संस्थागत शवद्यालयमा
सामाधयता प्रशतकक्षा कम्तीमा बाईस जना देशख बढीमा चौवालीस जना सम्म र औसतमा तेत्तीस
जना शवद्याथी िुनु पनेछ ।
सामदु ाशयक शवद्यालयमा कम्तीमा देिाय बमोशजमको शिक्षकको व्यवस्था िुनु पनेाः–
माध्यशमक तिको ०–१० कक्षाका लाशग
१४ जना
माध्यशमक तिको ०–१२ कक्षाका लाशग
१६ जना
आधारभतू तिको ०–८ कक्षाका लाशग
९ जना
आधारभतू तिको ०–५ कक्षाको लाशग
४ जना
प्रारशम्भक बालशबकास के धरको लाशग
२ जना
तर संस्थागत शवद्यालयमा कक्षा शिक्षक अनुपात धयूनतम १:१.४ िुनु पनेछ ।
शवद्यालयको स्थायी आय स्रोत िुनु पने,
शवद्यालयमा प्राथशमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था िुनु पने,
आवासीय शवद्यालयको लाशग आवास भवन िुनु पने,
शवद्यालयको िाता पखामल वा बारले घेररएको िुनु पने,
भाडाको भवनमा शवद्यालयको सञ्चालन गने भए कम्तीमा पाँच वषम घर भाडा सम्बधधी सम्झौता
भएको िुनु पने ।
शवद्यालयमा वालमैत्री अपाङ् गता मैत्री तथा वातावरण मैत्री िुनपु ने ।

अनुसूची–३
(शनयम ५ को उपशनयम (१) र (३) सँग सम्बशधधत)
विद्यालय सञ्िालन गना वदइने अनुमवत
श्री..............................
................................।
शवद्यालय खोल्ने सम्बधधमा शमशत............................मा प्राप्त शनवेदन उपर कारबािी िुदँ ा शिक्षा
शनयमावली, ..... को शनयम ४ बमोशजमको पूवामधार पूरा गरे को देशखएकोले िैशक्षक सत्र ...................
देशख आधारभतू / माध्यशमक तिको .............कक्षासम्मको शवद्यालय सञ्चालन गनम यो अनुमशत
शदइएकोछ ।

कायामलयको छाप
अनुमशत प्रदान गने अशधकारीको–
सिीःाः......................
शमशताः.....................
नामाः......................
पदाः........................

अनुसूची –४
(शनयम ७ को उपशनयम (१) सँग सम्बशधधत)
विद्यालयको स्िीकृ वतको लावग वदइने वनिेदन
श्री..............................
विषयिः विद्यालयको स्िीकृ वत सभबन्धमा ।
स्थानीय शिक्षा सशमशतको शमशत .................. को शनणमयानुसार अनुमशत पाई खोशलएको यस शवद्यालयको
स्वीकृ शत पाउन शनम्न शववरणिरू खल
ु ाई यो शनवेदन गरे को छु ।
(क) शवद्यालयकोाः
१. नामाः ..........
२. ठे गानााः .............. नगरपाशलका .......... वडा नं. ..... टोल ........... फोन नं. ............ फ्याक्स नं.
...........
३. अनुमशत प्राप्त गरे को ति र शमशताः
आधारभतू ति
शमशताः...............
माध्यशमक ति
शमशताः...............
(ख) शवद्यालयको भौशतक अवस्थााः
१. भवनकोाः
(१) संख्यााः .........
(२) कच्ची / पक्की / अधमपक्की (३) आफ्नै / बिालमा /
सावमजशनक
२. कोठाको शववरणाः
३. फशनमचरको संख्यााः (१)डेक्स.......... (२) बेञ्च .......... (३) टेबुल......... (४) दराज
......... (५) मेच...... (६) अधय ......
४. खेलकुद मैदानको अवस्था र जग्गा (रोपनी वा शवगािामा)
५. िौचालयको संख्यााः मशिला...........
पुरुष.................
६. खानेपानीको अवस्थााः
७. पुस्तकालयको अवस्थााः
८. प्रयोगिालाको अवस्थााः
९.सवारी साधनको शववरणाः
१०. िैशक्षक सामाग्रीको शववरणाः
(ग) शवद्याथी संख्यााः (कक्षागत रूपमा)
(घ) शिक्षकको संख्यााः
(ङ) आशथमक शस्थशताः
१. अचल सम्पशत्त
२. चल सम्पशत्त
३. वाशषमक आम्दानी
४. आम्दानीको स्रोत
माशथ लेशखएको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठिरे कानून बमोशजम सिुल
ँ ा बझु ाउँला ।
शवद्यालयको छाप
सिीाः
नामाः
ठे गानााः
शमशताः

अनुसूची–५
(शनयम ७ को उपशनयम (३) र (४) सँग सम्बशधधत)
विद्यालयको स्िीकृ वत सभबन्धमा
श्री.......................शवद्यालय,
................................।
त्यस शवद्यालयबाट शमशत.................................मा शवद्यालय स्वीकृ त गने सम्बधधमा शदएको शनवेदन
उपर कारबािी िुदँ ा शिक्षा शनयमावली, ......... को शनयम ६ बमोशजमका ितमिरू पालन गरे को देशखएकोले
कक्षा.........देशख कक्षा.........सम्म शिक्षा प्रदान गनम स्वीकृ शत प्रदान गररएको छ ।

कायामलयको छाप
स्वीकृ शत प्रदान गने अशधकारीको,–
सिीाः
नामाः
पदाः
शमशताः

अनुसूची–६
(शनयम ९ को उपशनयम (२) सँग सम्बशधधत)
मुनार्ा नवलने गरी विद्यालय सञ्िालन गना पूरा गनाु पने पूिााधार
१. प्रशत कक्षा धयूनतम ११ जना शवद्याथी िुनु पने
२. शवद्याथीलाई आवश्यक पने कक्षा कोठा, फशनमचर, शपउने पानी, खेल मैदान तथा पुस्तकालयको पयामप्त
व्यवस्था भएको िुनु पने,
३. आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था भएको िुनु पने,
४. पाठ् यक्रम शवकास के धरले शनधामरण गरे बमोशजमका शसकाई उपलशब्धिरु पूरा िुने गरी शवद्यालय शिक्षण
शसकाई कायमक्रमको तजममु ा गररएको िुनु पने,
५. मधत्रालयले तोके बमोशजम अधय पूवामधार पूरा भएको िुनु पने ।

अनुसूची–७
(शनयम १० को उपशनयम (१) सँग सम्बशधधत)
कभपनी अन्तगात सञ्िावलत विद्यालयलाई िैवक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्िालन गना वदइने वनिेदन
श्री प्रमख
ु ज्यू
नगर कायमपाशलकाको कायामलय,
प्रदेि नं., नेपाल ।
शवषयःाः िैशक्षक गठु ी अधतगमत शवद्यालय सञ्चालन गनम पाउँ ।
मिोदय,
मैले र िामीले शनम्न शवद्यालय कम्पनी अधतगमत सञ्चालन गरे कोमा सो शवद्यालय िैशक्षक गठु ी अधतगमत
सञ्चालन गनम चािेकोले देिायका शववरणिरु खल
ु ाई यो शनवेदन गरे को छु छौ ।
१.शवद्यालयकोाः
(क) नामाः
(ख) ठे गानाःाः सूयोदय नगरपाशलका वडा नं ......................
२. शवद्यालय सञ्चालन भएको शमशताः
३. शनजी वा सावमजशनक कुन िैशक्षक गुठी अधतगमत शवद्यालय सञ्चालन गनम चािेको िो ? सो व्यिोरााः
४. अधय आवश्यक कुरािरुाः
माशथ लेशखएका शववरणिरु ठीक साँचो छ झट्टु ा ठिरे कानुन बमोशजम सिुँला बुझाँउला ।
शनवेदककोाः
सिीःाः
नामाः
ठे गानााः
शमशताः

वनिेदन साथ संलग्न गनाु पने कागिातहररुिः
(१) िैशक्षक गुठीको रुपमा शवद्यालय सञ्चालन गनम आपशत्त नभएको कम्पनी रशजिारको कायामलयको पत्र
।
(२) कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन सशमशतको शनणमय ।
(३) कम्पनीको प्रवधधपत्र तथा शनयमावलीको प्रशतशलशप ।
(४) प्रस्ताशवत िैशक्षक गुठीको शवधान ।
(५) शनवेदकको नागररकताको प्रशतशलशप ।

अनुसूची–८
(शनयम १० को उपशनयम (४) सँग सम्बशधधत)
कभपनी अन्तगात विद्यालयलाई सञ्िावलत िैवक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्िालन गना वदइने स्िीकृ वत
श्री .....................शवद्यालय
......................................।
शवषयःाः िैशक्षक गठु ी अधतगमत शवद्यालय सञ्चालन गने स्वीकृ शत शदइएको सम्बधधमा ।
त्यस शवद्यालयले शमशत...................... मा िैशक्षक गठु ी ( सावमजशनक / शनजी ) अधतगमत
सञ्चालन गने स्वीकृ शतको लाशग शदएको शनवेदन उपर कारवािी िुदँ ा यस कायामलय / मधत्रालयको शमशत
................... को शनणमयानसु ार त्यस शवद्यालयलाई िैशक्षक गठु ी ( सावमजशनक / शनजी ) को रुपमा
सञ्चालन गनम स्वीकृ शत प्रदान गररएको छ ।
कायामलयको छापाः
स्वीकृ शत प्रदान गने अशधकारीको,–
सिीाः
नामाः
पदाः
कायामलयाः
शमशताः

अनुसूची– ९
(शनयम ३८ को उपशनयम (१) सँग सम्बशधधत)
प्रारवभभक बाल विक्षा िा नसारी के न्र सञ्िालनका लावग वदइने वनिेदन
श्री सूयोदय नगरकायमपाशलका
वडा नं........ को कायामलय ।
शवषयाः प्रारशम्भक वाल शिक्षा के धर सञ्चालन गनम अनमु शत पाऊँ ।
िैशक्षक सत्र.................देशख प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर सञ्चालन गनम अनुमशत पाउन
अशभभावक तथा समदु ायरशवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शमशत....................को शनणमयानुसार देिायका
शववरण र कागजात सल
ं ग्न गरी यो शनवेदन पेि गरे को छुरछौं ।
(क) प्रस्ताशवत प्रारशम्भक वाल शिक्षा के धरको,–
(१) नामाः
(२) ठे गानााःनगरपाशलका .................... वडा नं.: ......................... टोल.....................
फोन नं..........
(३) सेवा पर्ु याइने बालबाशलकाको संख्यााः
(ख) सञ्चालनका लाशग शजम्मेवारी शलने वा आबर्द्ता शदने शवद्यालयको,–
(१) नामाः–
(२) ठे गानााः–
(३)
फोन नं.:
(ग) प्रस्ताशवत प्रारशम्भक वाल शिक्षा के धरको भौशतक पवू ामधारिरूाः
(१) भवनाः (अ) कोठा
(आ) कच्ची वा पक्की
(इ) के ले बनेको
(ई) भाडा / आफ्नै / सावमजशनक
(२) फशनमचरको शववरणाः
(अ) मेचाः
(आ)
टेवल
ु ाः
(इ) वेञ्चरडेस्काः
(३) खेलकुद मैदान र त्यसको क्षेत्रफलाः(अ) आफ्नै
(आ) भाडामा वा
सावमजशनक (इ) अधय
(४) िौचालयको अवस्थााः
(अ) संख्या
(आ) कच्चीरपक्की
(इ) पानीको व्यवस्था भए नभएको
(५) खानेपानीको अवस्थााः
(अ) बोके र ल्याउने (आ) धाराबाट प्राप्त
(इ) पयामप्त अपयामप्त
(६) पाठ् यसामग्रीको नाम र संख्यााः (अ)
(आ)
(इ)
(७) आशथमक शववरणाः (अ) अचल सम्पशत्त (आ) चल सम्पशत्त (इ) अधय
(८) आम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी शमलाइधछाः

(९) अधय कुनै शववरण भए उल्लेख गनेाः
माशथ लेशखएको शववरण ठीक छ, झट्टु ा ठिरे कानून बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
शनवेदकको,–
संस्थाको छाप
सिीाः
नामाः
ठे गानााः
शमशताः–
संलग्न कागिातिः
(१) भवन खेल मैदान सम्बधधी प्रमाण, कागजात र शववरण ।
(२) संस्थाबाट सञ्चालन गने भएमा संस्था दतामको प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप र शनयमानुसारको नवीकरण र
लेखापरीक्षण प्रशतवेदन ।
(३) आपसी सियोग समिू बाट शनवेदन गररएको भए त्यस्तो समूिको वैठकको शनणमय ।
(४) कुनै शवद्यालयसँग आवर्द् गरी सञ्चालन गनम खोशजएको भए सो शवद्यालयको शसफाररस ।

अनुसूची–१०
(शनयम ३८ को उपशनयम (२) सँग सम्बशधधत)
प्रारवभभक बाल विक्षा के न्र सञ्िालन गना वदइने अनुमवत
श्री सूयोदय नगर कायापावलकाको कायाालय
(..............................................)
श्री..............................
...............................।
शवषयःाः प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर सञ्चालन गनम शदइएको अनमु शत
तपाई ँले / त्यस शवद्यालय/ सस्ं थाले प्रारशम्भक वाल शिक्षा के धर सञ्चालन गने सम्बधधमा यस
सूयोदय नगर कायमपाशलकाको कायामलयमा शदनु भएको शनवेदन उपर कारबािी िुदँ ा शिक्षा शनयमावली,
........ समेतको पूवामधार पूरा गरे को र यस नगर कायमपाशलकाको नक्साङ् कनमा परे कोले िैशक्षकसत्र
..................देशख प्रारशम्भक बाल शिक्षा के धर सञ्चालन गनम अनुमशत प्रदान गररएको छ ।
अनमु शत प्रदान गने अशधकारीको,–
कायामलयको छाप
सिीाः
नामाः
पदाः
शमशताः
अनसु ूची–११
(शनयम ५० को उपशनयम (३) सँग सम्बशधधत)

1.
2.
3.
4.
5.

विद्यालय विकास प्रस्तािको नमुना
शवद्यालयको वतममान िैशक्षक र आशथमक अवस्थााः
शवद्यालयले िाशसल गनुम पने अपेशक्षत उपलशब्धाः
वतममान अवस्था र अपेशक्षत उपलब्धीका सूचकगत अधतराः
अपेशक्षत उपलशब्ध िाशसल गने स्रोत पशिचान सशितको कायमयोजनााः
कायम योजनाका मल्ू याङ् कनका सचू किरुाः

अनुसूची –१२
(शनयम ५६ उपशनयम (२) सँग सम्बशधधत)
विद्यालयमा रहने विक्षक दरिन्दी
शवद्यालयमा कम्तीमा देिाय बमोशजम शिक्षक दरबधदी रिनेछन्:
(क) प्रारशम्भक बाल शिक्षा वा नसमरी देशख पाँच कक्षा सञ्चालन भएको शवद्यालयमा पचास जनासम्म
शवद्याथी भएमा कम्तीमा तीन जना र सोभधदा बढी शबद्याथी भएमा कम्तीमा चार जना शिक्षक ।
(ख) आधारभतू तिको शवद्यालयमााः प्रारशम्भक बाल शिक्षा वा नसमरीदेशख आठ कक्षा सञ्चालन भएको
शवद्यालयमा देिाय बमोशजमका कम्तीमा नौ जना शिक्षकाः
(१) अंग्रेजी मल
ू शवषय शलई स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(२) शवज्ञान वा गशणत मल
ू शवषय शलई स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(३) नेपाली वा संस्कृ त मल
ू शवषय शलई स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(४) सामाशजक शवषय अध्यापन गनमको लाशग स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(५) प्रमाणपत्र वा सो सरि उत्तीणम गरे को चार जना
(६) साशवकको एस.एल.सी. वा सो सरि उत्तीणम गरे को एक जना ।
(ग) माध्यशमक शवद्यालयमााः
१. नौं कक्षा देशख दि कक्षासम्म सञ्चालन भएको शवद्यालयमा माध्यशमक तिको पाँच जना शिक्षकाः–
(१) अंग्रेजी मल
ू शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(२) गशणत वा शवज्ञान मूल शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को
एकजना
(३) नेपाली मल
ू शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(४) सामाशजक शवषय अध्यापन गनमको लाशग स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को
एकजना
(५) अधय ऐशच्छक शवषयको लाशग सम्बशधधत शवषयमा स्नातक वा सो सरि उत्तीणम
गरे को एक जना ।
२. नौं कक्षा देशख बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको शवद्यालयमा देिाय बमोशजमका कम्तीमा नौ जना
शिक्षक:
(१) अंग्रेजी मल
ू शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(२) गशणत मल
ू शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(३) नेपाली मल
ू शवषय शलई स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(४) सामाशजक शवषय अध्यापन गनमको लाशग स्नातकोत्तर वा सो सरि उत्तीणम गरे को
एकजना
(५) अधय ऐशच्छक शवषयको लाशग सम्बशधधत शवषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरि
उत्तीणम गरे को दईु जना
(६) शवज्ञान मल
ू शवषय शलई स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को एकजना
(७) अधय शवषयमा स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणम गरे को दईु जना ।

३. प्रारशम्भक बाल शिक्षा देशख दि कक्षासम्म सञ्चालन भएको शवद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को
उपखण्ड (१) बमोशजमको दरबधदी रिनेछ ।
४. प्रारशम्भक बाल शिक्षा देशख बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको शवद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को
क्रमसंख्या (२) बमोशजमको दरबधदी रिनेछ ।
रष्टव्यिः
(१) खण्ड (ख) को क्रमसंख्या (१) देशख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक शनयुशक्त नभएसम्म
एउटै शवषयमा एक भधदा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररने छै न ।
(२) खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसख्ं या (१) देशख (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक
शनयुशक्त नभएसम्म एउटै शवषयमा एक भधदा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररने छै न ।
(३) खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसख्ं या (१) देशख (७) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक
शनयुशक्त नभएसम्म एउटै शवषयमा एक भधदा बढी शिक्षक शनयुशक्त गररने छै न ।
(४) शिक्षक शनयशु क्तको लाशग आवश्यक पने तालीम प्रचशलत काननू बमोशजम िुनेछ ।
(५) िाल शवद्यालयमा उपरोक्तानुसारका शवषयका योग्यता भधदा कम योग्यता भएका स्थायी शिक्षक रिेछन्
भने त्यस्ता शिक्षक पदबाट निटेसम्म साशवक बमोशजमकै योग्यता भएका शिक्षकवाट अध्यापन िुने
।
(६) उशल्लशखत दरवधदी शभत्र प्रधानाध्यापकको पद समेत समावेि रिनेछ ।

अनुसूची–१३
(शनयम ५७ को उपशनयम (११) सँग सम्बशधधत)
रमाना - पि
पत्रसंख्यााः
शमशताः
श्री .....................
............................. ।
त्यस शवद्यालयमा सरुवा िुनु भएका श्री ..........................................लाई शनजको शववरण
सशितको रमानापत्र शदई त्यस शवद्यालयमा िाशजर िुन पठाइएको व्यिोरा अनुरोध गदमछु ।
१. शिक्षक वा कममचारीको नाम, थराः
२. संकेत नम्बराः
३. साशवकाः
(क) तिाः
(ख) श्रेणीाः
(ग) पदाः
(घ) शिक्षक भए शवषयाः
(ङ) शवद्यालयाः
४. सरुवा भएको (क) शनणामय शमशताः
(ख) सरुवा गने कायामलयाः
(ग) तिाः
(घ) श्रेणीाः
(ङ) पदाः (च) शवषय
(छ)
शवद्यालयाः
५. बरबुझारथ सम्वधधी शववरणाः
(क) गरे को (ख) नगरे को
६. रमाना िुने शमशताः .....................
७. रमानापत्रको शमशत सम्म खचम भएका शबदााः
(क) भैपरी आउने र पवम शबदा .................. शदन ।
(ख) शबरामी शबदा .................. शदन ।
(ग) प्रसुती शबदा शबदा .................. शदन ।
(घ) प्रसुती स्यािार शबदा .................. पटक ।
(ङ) अध्ययन शबदा .................. शदन ।
(च) असाधाराण शबदा .................. शदन ।
(छ) वेतलवी शबदा .................. शदन ।
८. रमानापत्रको शमशतसम्म संशचत शबरामी शबदााः .................. शदन ।
९. शवद्यालयमा रुजु िाशजर भएको शदनाः
१०. खाइपाई आएको माशसक
(क) तलबाः
(ख) वृशर्द् रु तलबाः
११. तलब भक्त
ानी
शलएको
अशधतम
शमशताः
ु
१२. कममचारी संचयकोष कट्टी रकमाः
१३ भक्त
शमशताः
ु ानी शलएको उपचार खचमको रकमाः

१४. तलव वृशर्द् िुन सुरु भएको सुरु शमशताः
१५. नागररक लगानी कोषकट्टी रकमाः
१६. आयकर कट्टी रकमाः
१७. (क) सावशधक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मशिना...... .गते....
(ख) सावशधक जीवन बीमावापत वाशषमक शप्रशमयम शतरे के साल.....मशिना... गते ....
१८. चाडपवम खचम शलने चाडको नाम र सो चाड पने शतशथ र सम्भाशवत मशिनााः
१९. शििस्ु यािार भत्ता शलएको शववरणाः
बोधाथमाः
श्री शवद्यालय शिक्षक शकताबखाना ।
श्री कममचारी सचं यकोष ।
श्री .......... शवद्यालय ।
श्री .....................(सम्बशधधत शिक्षक वा कममचारी) सरुवा भएको कायामलयमा िाशजर िुन जानु िुन ।
अनुसूची–१४
(शनयम ५८ को उपशनयम (१) सँग सम्बशधधत)
सरुिा हुन वदइने वनिेदन
श्री शिक्षा अशधकृ त
सूयोदय नगरपाशलका ।
विषयिः सरुिा सभबन्धमा ।
मलाई शनम्न शवद्यालयमा सरुवा गररशदनु िुन शनम्न शववरणिरु खल
ु ाई शनवेदन गरे को छु ।
शिक्षकको नाम, थराः
स्थायी ठे गानााः
ति र श्रेणीाः
िालको शवद्यालयको नाम र ठे गानााः
सरुवा भई जान चािेको शवद्यालयको नाम र ठे गानााः
योग्यता र तालीमाः
स्थायी शनयुशक्त शमशताः
िालको शजल्लामा काम गरे को अवशधाः
सरुवा माग गनुम पने कारणाः
शनवेदकको–
सिीाः
नामाः
कायमरत शवद्यालयाः
शमशताः
(१) सरुवा भई जाने शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशतको सिमशत

(क) यस शवद्यालयका शिक्षक श्री ...................................... लाई व्यवस्थापन सशमशतको
शमशत .......................... को शनणमय अनुसार यस शवद्यालयबाट सरुवा भई जान सिमशत
शदइएको छ ।
शवद्यालयको छाप
व्यवस्थापन
सशमशतको
अध्यक्षको–
सिीाः
नामाः
शवद्यालयाः
शमशताः
(ख)................गाँउपाशलका / नगरपाशलका.... ...... अधतगमतको ............ शवद्यालयका
शिक्षक श्री ...................................... लाई सो शवद्यालयबाट सरुवा भई जान सिमशत
शदईएको छ ।
कायामलयको छाप
प्रमख
ु
प्रिासकीय अशधकृ त
सिीाः
नामाः
शमशताः
(२ ) सरुवा भई आउने शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशत तथा शिक्षा िाखाको सिमशत
(क) ............................... शवद्यालयका शिक्षक श्री ................................... लाई
व्यवस्थापन सशमशतको शमशत ....................... को शनणमय अनुसार यस शवद्यालयमा सरुवा भई
आउन सिमशत शदइएको छ ।
शवद्यालयको छाप
व्यवस्थापन
सशमशतको अध्यक्षको–
सिीाः
नामाः
शमशताः
शवद्यालयाः
(ख)
............................... शवद्यालयका शिक्षक श्री ...................................
लाई यस वा नगरपाशलकाको ............... शवद्यालयमा सरुवा भई आउन सिमशत शदइएको
छ।

कायामलयको छाप

शिक्षा अशधकारीको–
सिीाः
नामाः
शमशताः

अनुसूची–१५
शनयम ८६ को उपशनयम (१) सँग सम्बशधधत
विद्यालयको आय व्ययको िाता राख्ने ढाँिा
शवद्यालयले आफ्नो आयव्ययको खाता देिाय बमोशजम राख्नुपनेाः–
खाताको नाम
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

शवद्यालयको बजेट खाता
आम्दानीको शिसाब खाता
खचमको शिसाब खाता
नगदी खाता
बैंक खाता
पेश्की खाता
शजधसी खाता
माशसक आम्दानी खचमको शववरण खाता
िल्ु कदताम शकताब खाता
वासलात खाता

तोशकएको फाराम नं.
फा. नं. १
फा. न.ं २
फा. नं. ३
फा. न.ं ४
फा. नं. ५
फा. नं. ६
फा. नं. ७
फा. नं. ८
फा. नं. ९
फा. नं. १०

फा.नं. १
विद्यालयको बिेट िाता
शवद्यालयको नाम :ठे गाना :िैशक्षक सत्र............................. को बजेट
व्यय
िीषम िीषमक गत यस
स्वी
क न को
िैशक्ष िैशक्ष कृ त
नाम
क
क
रकम
सत्र सत्रको
को प्रस्ता
व्यय शवत
व्यय
१

२

३

४

५

आय
िीषम िीषमक गत
क न को
िैशक्ष
नाम
क
सत्र
को
आय

६

७

८

यस
स्वी
िैशक्ष कृ त
क
रकम
सत्रको
प्रस्ता
शवत
आय

कै शफ
यत

९

११

१०

प्रधानाध्यापकको सिी
व्यवस्थापन सशमशतका अध्यक्षको सिी–
रिव्य :(१)
िःीषमकको शसलशसलेवार नम्बर लेख्ने
(२)
शिक्षक तलब, मसलधद, फशनमचर जस्ता खचमतफम भएको िीषमकको नाम लेख्ने

(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)

न.ं २ का िीषमकिरुमा गत वषम भएको खुद खचम उल्लेख गने
चालःू िैशक्षक सत्रको प्रस्ताशवत खचम रकम लेख्ने
चालःू िैशक्षक सत्रको लाशग व्यवस्थापन सशमशतले स्वीकृ त गरे को रकमसम्म उल्लेख गने
आयतफम को िीषमकको शसलशसलेवार नम्बर लेख्ने
सरकारी अनुदान, शवद्याथी िल्ु क (शनजीको िकमा) जस्ता अधय िीषमकको नाम उल्लेख गने
गत िैशक्षक सत्रको खदु आम्दानी िीषमक अनुसारउल्लेख गने
यस िैशक्षक सत्रको आम्दानीको प्रस्ताशवत रकम उल्लेख गने
स्वीकृ त रकम उल्लेख गने (सरकारी अनुदानको रकम स्वीकृ त तलब स्के ल अनुसारिुनु पनेछ
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .

फा. नं. २
आभदानीको वहसाब िाता
शवद्यालयको नामाः
ठे गाना :वषम.....................मशिना...................
रशसद शिषमक (४)
शमशत शववरण
नं,
सरकारी पढाई
(१) (२)
(३) अनुदान िल्ु क

जम्मा
रु.
(५)

बैक
दाखीला
(६)

कै शफयत
(७)

यस मशिनाको जम्मा

रिव्याः
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६
(७)

आम्दानी भएको शमशत उल्लेख गने
किाँबाट वा कसबाट प्राप्त भएको उल्लेख गने
रशसद नं. उल्लेख गने
क’न िीषमक बापत प्राप्त भएको िो सोिी मिलमा लेख्ने र आवश्यकता अनुसारमिल बढाउने
प्राप्त भएको जम्मा रु. उल्लेख गने
प्राप्त रकममध्ये बैंक दाशखला भएको रकम उल्लेख गने
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .

फा. नं. ३
ििाको वहसाब िाता
शवद्यालयको नाम :ठे गाना :शमशत शववरण
(१) (२)

वषम :-

मशिना :तलब भत्ता
भौचर स्वीकृ त कममचारी दरबधदी
नं.
दरबधदी (५)
बाशिरको
(३) (४)
शिक्षक
(६)

अधय
जम्मा
िीषमक
(८)
(७)

कै शफयत
(९)

यस मशिनाको जम्मा
रिव्य :(१)
कारोबारको शमशत उल्लेख गने
(२)
खचमको शववरण उल्लेख गने
(३)
भौचर नं. उल्लेख गने
(४)
नगरपाशलका बाट अनुदान रकम प्राप्त िुने स्वीकृ त दरबधदीशभत्रका शिक्षकिरुको तलब भत्ता
खचम रकम उल्लेख गने
(५)
शवद्यालयमा कायमरत कममचारीिरुको तलब भत्ता खचम रकम उल्लेख गने
(६)
अनुदान रकम प्राप्त निुने दरबधदी बाशिरको शिक्षकिरुको तलब भत्ता खचम रकम उल्लेख गने
(७)
यसमा आवश्यकता अनसु ारमसलधद, फशनमचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. जस्ता मिलिरु खडा गरी
रकम उल्लेख गने
(८)
मिल ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्लेख गने
(९)
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .

फा. नं. ४, ५ र ६
नगदी \बैंक \पेश्की िाता
शवद्यालयको नामाः
ठे गाना :शमशत
शववरण
१

२

वषम :मशिना :भौचर नं डेशबट क्रेशडट
३

४

५

डेशबट\
क्रेशडट
६

बाँकी

कै शफयत

७

८

रिव्य :नगदी खाता प्रयोग गदाम :(१)
शमशत उल्लेख गने
(२)
छोटकरीमा आम्दानी खचमको शववरण उल्लेख गने
(३)
भौचर नं. उल्लेख गने
(४)
नगद प्राप्त भएमा उल्लेख गने
(५)
नगद रकम बैंक दाशखला वा खचम भएमा उल्लेख गने
(६)
मिल ७ को बाँकी रकम डेशबट वा क्रेशडट बाँकी के िो ? डेशबट बाँकी भए डे. र
क्रेशडट बाँकी भए क्रे. उल्लेख गने
(७)
बाँकी रकम उल्लेख गने
(८)
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .
(ख)
बैंक खाता प्रयोग गदाम
(१)
शमशत उल्लेख गने
(२)
आम्दानी खचमको छोटो शववरण र चेक नं. वा बैंक दाशखला भौचर नम्बर उल्लेख
गने
(३)
भौचर नम्बर उल्लेख गने
(४)
बैंक दाशखला भएको रकम उल्लेख गने
(५)
बैंकबाट खचम भएको रकम उल्लेख गने
(६)
बैंकमा डेशवट बाँकी भए डे. र क्रेशडट बाँकी भए क्रे. लेख्ने
(७)
बाँकी रकम उल्लेख गने
(८)
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .
(ग) पेश्की खाता प्रयोग गदाम :(१)
शमशत उल्लेख गने
(२)
पेश्की शलइएको वा फछ्र्यौट भएको काम उल्लेख गने
(३)
भौचर नम्बर उल्लेख गने
(४)
पेश्की शदएको रकम उल्लेख गने
(५)
पेश्की फछ्र्यौट भएको रकम उल्लेख गने
(६)
बाँकी पेश्की डेशवट बाँकी भए डे. र क्रेशडट भए क्रे. उल्लेख गने
(क)

(७)
(८)

पेश्की बाँकी रकम उल्लेख गने
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .
फा. नं. ७
विन्सी िाता

शवद्यालयको नाम
ठे गाना
शमशत
(१)

शववरण
(२)

वषम
मल्ू य
(३)

मशिना

प्रशत जम्मा
ईकाई

आम्दानी
(४)

खचम
(५)

यस मशिनाको जम्मा
रिव्याः
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

शमशत उल्लेख गने,
सामानको नाम, प्राप्त वा खचमको छोटो शववरण उल्लेख गने
सामानको प्रशत इकाई दर उल्लेख गने
प्राप्त सामानको पररमाण उल्लेख गने
खचम भएको सामानको पररमाण उल्लेख गने
बाँकीसामानको पररमाण उल्लेख गने
अधय कुनैकुरा भए उल्लेख गने .

ईकाइमा गोटा, थान, दजमन आशद उल्लेख गने .

बाँकी (६)

कै शफयत
(७)

फा. नं. ८
मावसक आभदानी ििाको वििरण िाता
शवद्यालयको नामाः
ठे गाना :व्यय
िी िीषम वा
षमक कको शषमक
नं
नाम स्वी
कृ त
रक
म

१

२

३

वषम :अशघ
ल्लो
मशि
ना
सम्म
को
खचम
रकम
४

यो
मशि
नाको
खचम

५

मशिना :आय
ज िी
म्मा षमक
व्य नं.
य
रक
म

िी
कम
को
ना
म

वा
शषमक
स्वी
कृ
तर
कम

अशघ
ल्लो
मशिना
सम्म
को
आय
रकम

यो
मशि
नाको
आय

ज
म्मा

६

८

९

१०

११

१२

७

जम्मा

बाँकीरकमाः–
नगदाः–
बैंकाः–
रिव्य :(१)
फा. नं. १ को व्ययको िीषमक नं. उल्लेख गने
(२)
फा. न.ं १ को व्ययको िीषमकको नाम उल्लेख गने
(३)
फा. नं. १ को वाशषमक स्वीकृ त व्यय रकम उल्लेख गने
(४)
गएको मशिनासम्मको सम्बशधधत िीषमकको खचम रकम उल्लेख गने
(५)
यो मशिनाको सम्बशधधत िीषमकि?को खचम रकम उल्लेख गने
(६)
मिल नं. ४ र ५ को जम्मा रकम उल्लेख गने
(७)
फा नं. १ को आयको िीषमक नं. उल्लेख गने
(८)
फा. नं. १ को आयको िीषमक नाम उल्लेख गने
(९)
फा नं. १ को वाशषमक स्वीकृ त आय रकम उल्लेख गने
(१०)
अशघल्लो मशिनासम्मको सम्बशधधत िीषमकको आय रकम उल्लेख गने
(११)
मिल नं.१० र ११ को जम्मा रकम उल्लेख गने .
(१२) बाँकी रकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्लेख गने .

शि. म. फा. नं. ९
िुल्क दताा वकताब िाता

जम्मा

चैत्र

फागनु

माघ

पौष

मशं सर

काशतमक

आशिन

भार

साउन

मशिना :-

असार

वषम :-

जेष्ठ

शवद्याथीको
नाम, थर
वैिाख

रो.न.ं

शवद्यालयको नाम:ठे गाना :कक्षा :-

फा. नं. १०
िासलात िाता
शवद्यालयको नाम :वषम....................... को आशखरी शदन......................सम्मको
दाशयत्व
रकम
सम्पशत
१
२
३

प्रधानाध्यापक
रिव्याः
(१)
(२)
(३)
(४)

लेखापाल

शवद्यालयको दाशयत्व शववरणिरु उल्लेख गने,
दाशयत्व रकम उल्लेख गने,
शवद्यालयको चालू अचल सम्पशत्तको शववरण उल्लेख गने
सम्पशत्तको रकम उल्लेख गने ।

रकम
४

लेखापरीक्षक

सिकारी शनयमावली
प्रस्तािना :
सूयोदय नगर कायमपाशलकाको सिकारी ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले शदएको अशधकारलाई
प्रयोग गरी संघ तथा प्रदेि सरकारको सिकारी शनयमावली बनेपशछ बाशझएको िदसम्म प्रचशलत शनयमावली
बमोशजम िुने गरी सूयोदय नगर कायमपाशलकाले शनम्नशलशखत शनयमिरु सशित सिकारी शनयमावली, २०७४
बनाएको छ ।
1.

संवक्षप्त नाम र प्रारभभ :
(क) यी शनयमिरुको नाम “सिकारी शनयमावली, २०७४” िुनेछ ।
(ख) यो शनयमावली तुरुधत प्रारम्भ िुनेछ ।

2.

पररभाषा:
शवषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेमा यो शनयमावलीमा
(क) “ऐन” भधनाले सिकारी ऐन, २०७४ सम्झनुपछम ।
(ख) “व्यवस्थापक” भधनाले संस्था वा संघको व्यवस्थापक सम्झनुपछम ।
3.

सस्ं था िा सघं को दताा
(क) ऐनको दफा ४ बमोशजम सस्ं था वा सघं को दताम गनमका लाशग रशजरिार समक्ष अनुसूची १ को
ढाँचामा शनवेदन शदनुपनेछ ।
(ख) उपदफा (क) बमोशजम प्राप्त शनवेदनलाई सस्ं था वा सघं को सञ्चालनको सम्भाव्यता प्रशतवेदन
सशित नगर प्रमख
ु समक्ष पेि गनुमपनेछ ।
(ग) सिकारी संस्था दताम गदाम दताम गने अशधकारीले त्यस्तो सिकारी संस्थाले पालन गनुमपने गरी
कुनै ितम तोक्न सक्नेछ ।
(घ) ितम तोशकएकोमा सोको पालना गनुम सम्बशधधत सिकारी संस्थाको कतमव्य िुनेछ ।

4.

दतााको वनवमि प्राथवमकता
(क) संस्था वा संघको दतामको लाशग एक भधदा बढी शनवेदन परे मा ररतपूवमक दताम भएको पशिलो
शनवेदनलाई प्राथशमकता प्रदान गररनेछ ।
(ख) दरखास्त साथ पेि भएको संस्थाको शवशनयम, सिकारी ऐन, शनयमावली बमोशजम, सिकारी
मल्ू यमाधयता र शसर्द्ाधत अनुरुप सञ्चालन िुन सक्ने आधार रिेको र सिकारी संस्था
समदु ायमा आधाररत एवं सदस्यके शधरत भई सञ्चालन र शनयधत्रण िुन सक्ने स्पि आधार
रिेको िुनुपनेछ ।

5.

दतााको प्रमाण पि
ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजम नगरपाशलकाले संस्था वा संघलाई दतामको प्रमाण पत्र शदँदा
अनुसूची २ को ढाँचामा शदनुपनेछ ।

6.

सहकारी सस्ं थाको कायाक्षेि
सिकारी ऐनको दफा ३ मा कायमक्षेत्र सस्ं था वा सघं को शवशनयम तोशकए बमोशजम भशनए तापशन सस्ं था वा
संघले कायमक्षेत्र शनधामरण गदाम शनम्न मापदण्ड अपनाउनु पनेछ । संस्थाको शवशनयममा अनुसूची ३ मा भएका
शवषयिरु उल्लेख गनुमपनेछ ।
(क) आफ्नो संस्था वा संघ कायमक्षेत्र शनधामरण गरे को क्षेत्रमा समान उद्देश्य र प्रकृ शतको अको संस्था
वा संघको कायमक्षेत्र नभएको िुनुपनेछ ।
(ख) व्यावसाशयक स्तरमा सेवा सञ्चालन गनम आवश्यक संख्या पुग्ने स्थान िुनुपनेछ ।
(ग) संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सिभाशगतामल
ू क लोकताशधत्रक शनयधत्रण कायम िुनेगरी पायक
पने स्थान चयन गनुमपनेछ ।
7.

िानकारी वदनुपने
नगरपाशलका भधदा बढी कायमक्षेत्र भई सञ्चालनमा रिेका संस्था वा संघिरुले नगरपाशलकामा सेवा
सञ्चालन गदाम सञ्चाशलत सेवाको शववरणसशित रशजरिारलाई जानकारी शदनुपनेछ ।
8.

विषयगत िगीकरण
(1)

(क)
(ख)

(ग)

(घ)

सिकारी संस्थाको वगीकरण देिायको िुनेछ ।
उत्पादक संस्था : कृ शष दग्ू ध, शचया, कफी, फलफूल, माछापालन शविेषका शवषयगत र
अगुवावाली तथा उत्पादनको योजना समेतको आधारमा अधय उत्पादनमुलक संस्था
उपभोक्ता संस्था : उपभोक्ता भण्डार, बचत तथा ऋण ऊजाम, स्वास््य, यातायात शविेषका
शवषयगत र प्राथशमक आवश्यकता एवं सेवाको योजना समेतका आधारमा अधय उपभोगजधय
संस्था
श्रशमक संस्थााः िस्तकला, खाद्यपररकार, औद्योशगक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार
शविेषका शवषयगत र सीप वा श्रमको शविेषता एवं स्वरोजगारीको योजना समेतको आधारमा
अधय श्रममा आधाररत संस्था
बिुउद्देश्यीय संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीको सेवा समेत
सञ्चालन गने अधय बिुमख
ु ी संस्था

(2)

9.

वगीकरण भएका संस्थािरु दईु वा दईु भधदा बशढ शमलेर संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो
उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लाशग ऐनको अशधनमा रिी आवश्यक कारोबार,
व्यवसाय उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनम सक्नेछन् ।

संस्थाको सदस्यता
सिकारी ऐन, २०७४ को पररच्छे द ३ मा संस्थाको सदस्यता सम्बधधमा
(क) संस्थाको सदस्यता शलने व्यशक्तले संस्थाले गरे को कारोबारसँग प्रशतरपधाम गरी कारोबार नगरे को
िुनुपनेछ ।

(ख) कुनै व्यशक्त एकै प्रकृ शतको भधदा बशढ संस्थाको सदस्य िुन पाउने छै न । तर यो शनयमावली
प्रारम्भ िुनुभधदा अगाशड कुनै व्यशक्त एकै प्रकृ शतका एकभधदा बढी संस्थाको सदस्य रिेको भए
१ वषमशभत्रमा एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम गरे को िुनुपनेछ ।
10. सदस्यता समावप्त
(1)

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सदस्यको सदस्यता समावप्त देहायको अिस्थामा िुनेछ ।
सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा
सदस्य बधन योग्य नरिेमा
ऐन, शनयमावली तथा शवशनयम उल्लंघन गरे मा
लगातार वाशषमक साधारण सभामा शबना सूचना तीन पटक सम्म अनुपशस्थत भएमा उपदफा (१)
मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापशन सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भक्त
ु ान गनुमपने कुनै रकम वा
दाशयत्व भएमा सो फरफारक नभएसम्म ऋण असुल नगरे सम्म, कुनै अधय सदस्यको शधतो वा
जमानत बसेकोमा सोको दाशयत्व फरफारक नभएसम्म शनजको सदस्यता समाप्त िुनेछैन ।

11. सवु िधा प्राप्त गना नसक्ने

कुनैपशन सदस्यले सिकारी सस्ं थालाई शतनमपु ने रकम शनधामररत समयशभत्र भक्त
ु ान नगरे मा ऐन, शनयम र
शवशनयमको बारम्बार उल्लघं न गरे मा त्यस्तो सदस्यले अधय सदस्य सरिको सशु वधा प्राप्त गनम सक्ने
छै न ।
12. िेयर वर्ताा वलने

शनयम १० बमोशजम कुनै सदस्यको सदस्यता कायम नरिेमा शनजले िेयर खररद गरी संस्था वा संघमा
लगानी गरे को रकम शवशनयममा व्यवस्था भए बमोशजम शफताम गनम सशकनेछ ।
13. िेयरको नामसारी
(1)

कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा शनजको नाममा रिेको िेयर र संस्था वा संघबाट शनजलाई प्राप्त
िुने िक शनजले शनयम ९ बमोशजम गरे को कुनै िकवाला भए सो िकवाला र त्यस्तो
िकवाला नभए प्रचशलत कानून बमोशजमको िकवालाको नाममा नामसारी गररशदनु पनेछ ।

(2)

तर त्यस्तो िकवालामा सदस्यता प्राप्त गनमका लाशग शवशनयममा तोशकएको योग्यता नभएमा
सदस्यको मृत्यु भएको ६ मशिनाशभत्र सदस्यताको लाशग योग्य अरु कुनै िकवालाको नाममा
नामसारी गरीपाउँ भनी दरखास्त शदन सक्नेछ र त्यस्तोमा सो िकवालाको नाममा नामसारी
शदनपु नेछ ।
उपशनयम (१) बमोशजम मृत्यु भएको सदस्यको िकवालाले नामसारी गराई शलन नचािेमा
शनजले पाउने रकम त्यस्तो िकवालालाई शफताम शदनुपनेछ ।

(3)

(4)

उपशनयम (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भएतापशन मृत सदस्यको िकवाला
नाबाशलक रिेको वा शनजको मानशसक सधतल
ु न ठीक रिेनछ भने मृत सदस्यले पाउने िेयर
कम्तीमा दईु जना साक्षीको रोिवरमा सो िकवालाको सरं क्षकलाई शफताम शदनपु नेछ ।
14. हकिाला मनोवनत गने
(1)

िकवाला मनोशनत गदाम कम्तीमा दईु जना साक्षीको रोिवरमा शलखत तयार गरी पनुमपनेछ र
त्यस्तो शलखतमा मनोशनत गने सदस्य र साक्षीिरुले सिीछाप समेत गरे को िुनपु नेछ ।

(2)

उपशनयम (१) बमोशजम िकवाला मनोशनत गने सदस्यले एकभधदा बढी िेयर नशलएको
अवस्थामा एउटा व्यशक्तलाई मात्र िकवाला मनोशनत गनम सक्नेछ ।

(3)

कुनै सदस्यले उपशनयम (२) को अशधनमा रिी एकभधदा बढी व्यशक्तिरुलाई िकवाला
मनोशनत गरे कोमा त्यस्ता प्रत्येक सदस्यलाई िस्ताधतरण िुने िेयर र िकको दामासािी स्पि
रुपले शलखतमा खल
ु ाउनु पनेछ ।

15. प्रारवभभक साधारण सभा
(1)
(2)

(3)

प्रत्येक संस्था वा संघले दताम भएको शमशतले तीन मशिनाशभत्र प्रारशम्भक साधारण सभा
बोलाउनु पनेछ ।
उपशनयम (क) बमोशजम प्रारशम्भक साधारण सभा नबोलाइएको अवस्थामा कुनै सदस्यले
त्यस्तो सभा बोलाउन नगरपाशलकाको आशथमक शवकास सशमशत वा नगर प्रमुख समक्ष
शनवेदन शदएमा वा त्यस्तो शनवेदन नशदएमा पशन उपशनयम (क) मा तोशकएको शमशतले ३५
शदनशभत्र आशथमक शवकास सशमशत वा नगर प्रमख
ु ले तोके को व्यशक्तले त्यस्तो सभा बोलाउन
सक्नेछ ।
सस्ं था वा संघको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रशतित सदस्यिरुको उपशस्थशत भएमा
प्रारशम्भक साधारण सभा सञ्चालन गनम गणपुरक संख्या पुगेको माशननेछ ।

(4)

प्रारशम्भक साधारण सभाले देिायका कायमिरु गनेछ :
(क) सभाको सभापशतको शनवामचन गने ।
(ख) अशघल्लो शदनसम्मको संस्था वा संघको कामकारबािीको िरशिसाबको जानकारी शलने
।
(ग) सभामा पेि भएका प्रारशम्भक प्रशतवेदनमाशथ छलफल गने र शनदेिन शदने ।
(घ) शवशनयममा तोशकए बमोशजम सशमशतको शनवामचन गने ।

16. िावषाक साधारण सभा
(1)

प्रत्येक आशथमक वषम समाप्त भएको शमशतले ६ मशिनाशभत्र प्रत्येक सस्ं था वा सघं ले वाशषमक
साधारण सभा बोलाउनु पनेछ ।

(2)

उपशनयम (१) बमोशजम वाशषमक साधारण सभा नबोलाइएको अवस्थामा कुनै सदस्यले
त्यस्तो सभा बोलाउन रशजस्िारसमक्ष शनवेदन शदएमा वा त्यस्तो शनवेदन नशदएमा पशन
उपशनयम (१) मा तोशकएको म्याद समाप्त भएको शमशतले ३५ शदनशभत्र आशथमक शवकास
सशमशत वा सशमशतले तोके को व्यशक्तले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

(3)

वाशषमक साधारण सभाको गणपुरक संख्या त्यस्तो सभाको कुल सदस्य संस्थाको िकमा
पच्चीस प्रशतित वा १३ जनामा जुन बढी िुधछ सोिी र संघको िकमा पचास प्रशतित िुनेछ
।

(4)

उपशनयम (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भएतापशन सभा सञ्चालनको लाशग पशिलो पटक
गणपरु क सख्ं या नपगु ी दोश्रो पटक सभा बोलाउनु परे को अवस्थामा कम्तीमा सात शदनको
अको सचू ना शदनु पनेछ र त्यसरी दोश्रो पटक बोलाइएको सभाको गणपरु क सख्ं या कुल
सदस्य सख्ं याको सस्ं थाको िकमा १५ प्रशतित वा ११ जनामा जनु बढी िुधछ सोिी र सघं को
िकमा चाशलस प्रशतित िुनेछ ।

(5)

वाशषमक साधारण सभाको सभापशतत्व सशमशतको अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको
अनुपशस्थशतमा उपशस्थत सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले सभाको सभापशतत्व
गनेछ ।

(6)

वाशषमक साधारण सभामा छलफल गररने शवषयिरु प्रस्तावको रुपमा पेि गनमपु नेछ र त्यस्तो
प्रस्ताव सभामा उपशस्थत सदस्यिरुको बिुमतबाट शनणमय गररनेछ ।

(7)

मत बराबर भएमा सभापशतले शनणामयक मत शदनेछन् ।

17. वििेष साधारण सभा
(1)

(क)
(ख)

(ग)
(घ)

देिाय बमोशजमको अवस्थामा सशमशतले संस्था/संघको शवशनयममा व्यवस्था भए
बमोशजमको कायमशवशध अपनाई संस्था वा संघको शविेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।
संस्थाको शिसाब शकताबको जाँचबुझ गदाम शविेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखेमा
त्यस्तो कारण समेत खोली लेखापररक्षकले सशमशत समक्ष शलशखत अनुरोध गरे मा, वा
ऐनको दफा १७ बमोशजम लेखा सशमशत वा दफा १९ बमोशजमको उपसशमशतले कुनै शविेष
कामको लाशग शविेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखेमा कारण खोली सञ्चालक
सशमशत समक्ष शलशखत अनुरोध गरे मा, वा
कुनै सञ्चालकले शविेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक छ भशन कारण खोली सशमशत
समक्ष पेि गरे को प्रस्ताव सशमशतद्वारा पाररत भएमा, वा
संस्थाको िकमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रशतित वा १० जनामध्ये जुन बढी िुधछ त्यशत
सदस्यले र संघको िकमा २० प्रशतित सदस्यले शविेष साधारण सभा बोलाउनु पने कारण
खल
ु ाई शनवेदन शदएमा ।

(2)

शविेष साधारण सभाको गणपरु क सख्ं या कुल सदस्य सख्ं याको सस्ं थाको िकमा १५
प्रशतित वा ११ जनामा जनु बशढ िुधछ सोशि र सघं को िकमा चालीस प्रशतित िुनेछ ।

(3)

शविेष साधारण सभाको सभापशतत्व सशमशतको अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको
अनुपशस्थशतमा उपशस्थत सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले सभाको सभापशतत्व
गनेछन् ।

(4)

शविेष साधारण सभामा पेि गररने सबै शवषयलाई प्रस्तावको रुपमा पेि गनमु पनेछ र त्यस्तो
प्रस्ताव सभामा उपशस्थत सदस्यिरुको बिुमतबाट शनणमय गररनेछ । मत बराबर भएमा
सभापशतले शनणामयक मत शदनेछन् ।

18. प्रवतवनवधत्ि गराउने

एउटा संस्था वा संघको तफम बाट अको संस्था वा संघमा प्रशतशनशधत्व गनम संस्थाको शवशनयममा
तोशकएको ितमको अशधनमा रिी सदस्यिरु मध्येबाट एक जना प्रशतशनशध मनोशनत गनेछ ।
19. वििरण िुलाउने

सस्ं था वा संघले शवशनयम बनाउँदा अनुसूची ३ मा तोशकएको शववरणिरुको आधारमा
बनाउनु पनेछ ।
20. रविष्ट्रारको वनयुवि
(1)

आशथमक शवकास सशमशत अधतगमत सिकारी िाखाको कायम गने कममचारीको रुपमा नगर
कायमपाशलकाले एक कममचारीलाई तोक्नेछ जसले रशजरिारले गनुमपने काम गनेछ ।

21. रविष्ट्रारको काम कताव्य र अवधकार

रशजरिारको काम कतमव्य अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछ
(1)

नगर प्रमख
ु द्वारा शसफाररस गररएको संस्था वा संघ दताम गने र दतामको प्रमाणपत्र शदने

(2)

ऐन र शनयमको अशधनमा रिी संस्था वा संघले आफ्नो कायम सञ्चालन गनम बनाएको
शवशनयमलाई अध्ययन गरी स्वीकृ शतका लाशग नगर प्रमख
ु समक्ष पठाउने

(3)

संस्था वा संघको सञ्चालक सशमशतको शनवामचन गराउने
आशथमक शवकास सशमशतबाट शसफाररस भइआएको सस्ं था वा सघं को एकीकरण र शवभाजन
गने

(4)
(5)

संस्था वा संघको शनररक्षण गने
(6) संस्था वा संघ सम्बधधी कायम प्रवर्द्मन गनम शतनीिरुको प्रिासकीय काम कारवािीको
सञ्चालनमा समधवय गने तथा आशथमक शवकास सशमशतद्वारा शसफाररस भइआएको संस्था
वा सघं को शिसाब जाँच गराउने
22. सदस्यके न्रीत बित तथा ऋण कारोबार

(1)

सस्ं था वा सघं ले आफ्ना सदस्यिरुको मात्र बचत स्वीकार गने, सोको पररचालन गने र
सदस्यिरुलाई मात्र ऋण प्रदान गनम सक्नेछ ।

(2)

बचत तथा ऋणको व्याजदर बीचको अधतर नेपाल रारि बैंकले शनधामरण गरे को दरभधदा बशढ
िुनेछैन ।

(3)

संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेवािल्ु क र नशवकरण िल्ु क शलन पाउने छै न ।
संस्थाले िेयर पूँजी कोषको १० गुणासम्म बचत गनम सक्नेछ ।

(4)

23. व्यविगत बितको सीमा

संस्थामा सदस्यको व्यशक्तगत बचतको सीमा १५ लाख सम्म िुनेछ ।
24. संस्थाको कोष
(1)

संस्थाको कोष
संस्थाको कोषमा देिाय बमोशजमको रकम रिनेछ ।
(क) िेयर शवक्रीबाट प्राप्त रकम
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम
(ङ) शवदेिी सरकार वा अधतरामशरिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सिायताको रकम
(च) व्यावसाशयक कायमबाट आशजमत रकम
(छ) सदस्यता प्रवेि िल्ु क
(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त िुने अधय जुनसुकै रकम
(2)

िगेडा कोष
संस्थामा एक जगेडा कोष रिनेछ । जगेडा कोष अशवभाज्य िुनेछ । यस कोषमा देिाय बमोशजमका रकमिरु
रिनेछन् ।
(क) आशथमक वषमको खदु बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रशतित रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा शनकायले प्रदान गरे को पूँजीगत अनुदान रकम,
(ग) शस्थर सम्पशत्त शवक्रीबाट प्राप्त रकम
(घ) अधय श्रोतबाट प्राप्त रकम
(3)

संरवक्षत पूँिी वर्ताा कोष
(क) संस्थामा एक संरशक्षत पूँजी शफताम कोष रिनेछ ।
(ख) शनयम २४ को उपशनयम (२) बमोशजमको जगेडा कोषमा सो उपशनयमको खण्ड (क)
बमोशजमको रकम छुट् याई बाँकी रिेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रशतित रकम
संरशक्षत पूँजी शफताम कोषमा वाशषमक रुपमा जम्मा गनुमपनेछ।

(ग) उपशनयम (३) को खण्ड (क) बमोशजमको रकम सदस्यले गरे को संघीय कानूनमा
तोशकए बमोशजमको वाशषमक कारोबारको आधारमा सम्बशधधत सदस्यलाई उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।
(4)

सहकारी प्रिर्द्ान कोषसभबन्धी व्यिस्था
(क) सस्ं थाले सिकारी व्यवसायको प्रवर्द्मन गनमको लाशग दफा ४७ बमोशजम जगेडा कोषमा
सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोशजमको रकम छुट् याई बाँकी रिेको
रकमको िधु य दिमलव पाँच प्रशतितले िुन आउने रकम सघं ीय कानूनमा व्यवस्था
भएबमोशजमको सिकारी प्रवर्द्मन कोषमा वाशषमक रुपमा जम्मा गनुमपनेछ ।
(ख) उक्त कोषको उपयोग संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोशजम िुनेछ ।

(5)

अन्य कोष सभबन्धी व्यिस्था
(क) शनयम २६ उपशनयम (१) बमोशजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूशतमका लाशग
शवशनयममा तोशकए बमोशजम उपयोग गनम सशकनेछ ।
तर एक वषमको िेयर लाभांिको रकम िेयर पूँजीको पधर प्रशतितभधदा बढी िुने छै न ।

25. िेयर विक्री गना सक्ने

ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोशजम सस्ं था वा सघं ले देिाय बमोशजमका शनकायिरुलाई पशन िेयर
शवक्री गनम सक्नेछ ।
(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामीत्वमा रिेको संस्था वा शनकायिरु
(ख) सिकारी संस्था वा संघसँग आशथमक कारोबार गने शवत्तीय संस्थािरु
26. बितको वितरण
(1)

सस्ं था वा सघं को कुनै वषमको खदु बचतबाट ऐनको दफा २७ को उपदफा(१) मा
लेशखएबमोशजमको रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रिन आएको रकम मध्येबाट
देिायका कोषिरु खडा गनम सशकनेछ
(क) िेयर लाभाि
ं कोष
(ख) संरशक्षत कोष
(ग) कममचारी बोनस कोष
(घ) सिकारी शिक्षा कोष
(ङ) सिकारी शवकास कोष
(च) घाटा पूशतम कोष

(2)

उपशनयम (१) बमोशजम खडा गररएको कोषको रकम छुट्टाछुट्टै खातामा राख्नुपनेछ र त्यस्तो
कोषको सञ्चालन सशमशतले तोशकशदए बमोशजम िुनेछ ।

27. िगेडा कोष

जगेडा कोषको सञ्चालन र उपभोग शवशनयममा व्यवस्था भए बमोशजम िुनेछ ।
28. अवभलेि राख्ने
(1)

प्रत्येक संस्था वा संघले आफ्नो काम कारवािी सञ्चालन गनम देिायबमोशजमको अशभलेख
अद्यावशधक रुपमा राख्नुपनेछाः
(क) अनसु चू ी ४ बमोशजम सदस्य दताम शकताब
(ख) प्रारशम्भक साधारण सभा, साधारण सभा, शविेष साधारण सभा र सशमशत, लेखा सशमशत,
उप-सशमशतिरुको छुट्टाछुट्टै कारवािी शकताविरु
(ग) नगदी विी
(घ) सस्ं था वा सघं ले अरु कुनै व्यशक्त वा संस्था वा सघं सँग कुनै कारोबार गरे को भए सो
कारोबार देखाउने दताम शकताब
(ङ) िेयर दताम शकताब
(च) स्टक दताम शकताब
(छ) ऋण लेनदेन दताम शकताब
(ज) बेरुजु एवं सम्परीक्षण खाता
(झ) व्यशक्तगत
(ञ) आम्दानी, खचम, सम्पशत्त र दाशयत्व सम्बधधी अलग-अलग खातािरु
(ट) समय-समयमा सञ्चालक सशमशतले तोशकशदएको अधय अशभलेख तथा खातािरु

(2)

प्रत्येक संस्था वा संघले आफ्नो आयव्यय, उत्पादन लागत तथा शस्थशत शववरणको प्रशतवेदन
अनुसूची-५ बमोशजमको ढाँचामा नगरप्रमख
ु वा शनजले तोके को अशधकारी समक्ष पेि
गनुमपनेछ ।

29. बैङ्क िा अन्य वनकायसँग िानकारी माग्ने

नगरप्रमख
ु ले आवश्यक देखेमा प्रत्येक सस्ं था वा सघं ले लेनदेन कारोबार गने बैंक तथा अधय
शनकायसँग देिायका कुरािरु सम्बधधी जानकारी माग्न सक्नेछ ।
(क) लेनदेन सम्बधधी कुनै वा सबै शववरण
(ख) बैंक वा अधय शनकायसँग रिेको संस्था वा संघको शिसाब शकताबको नक्कल
(ग) संस्था वा संघको नाममा जम्मा िुने गरी भक्त
ु ानी गररएको वा संस्था वा संघले दरशपठ
गरे को चेकिरु
(घ) आशथमक कारोबार सम्बधधी शबल भरपाई आशद ।

30. वनररक्षण गने
(1)

अशधकार प्राप्त अशधकारीले संस्था वा संघको जुनसुकै कागजपत्रिरु तथा अशभलेखिरु
शनररक्षण गनम सक्नेछ र त्यस्तो शनररक्षण गनम शदनु संस्था वा संघका सञ्चालक सदस्य वा
कममचारीको कतमव्य िुनेछ ।

(2)

उपशनयम (१) बमोशजम शनररक्षण गररसके पशछ सम्बशधधत अशधकारीले आफ्नो राय सुझाव
सशित अनसु चू ी ६ बमोशजम ढाँचामा शनररक्षण प्रशतवेदन पेि गनमपु नेछ ।
शनररक्षण प्रशतवेदनमा लेशखए बमोशजमको त्रुशटिरु सुधार गनम लगाउने कतमव्य आशथमक
शवकास सशमशतको िुनेछ ।

(3)

31. प्रवतिेदन वदनुपने

प्रत्येक संस्था वा संघले ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख भएका कुरािरुको प्रशतवेदन आशथमक वषम समाप्त भएको
तीन मशिनाशभत्र नगरप्रमख
ु वा नीजले तोके को अशधकारी समक्ष पेि गनुमपनेछ । उक्त शनरीक्षण प्रशतवेदन
अनुसूची-४ मा उल्लेख भएका शवषयिरु धयूनतम समेशटएको िुनुपनेछ ।
32. वललाम विक्री गने कायाविवध
(1)

ऐनको दफा ३९ बमोशजम संस्था वा संघको बाँकी वक्यौता असुल उपर गनुमपने व्यशक्तको
जायजेथा शललाम शवक्री गरी असुल उपर गदाम संस्था वा संघले आँफै वा संस्था वा संघको
शसफाररसमा रशजरिारले देिाय बमोशजम कायमशवशध अपनाउनु पदमछ ।
(क) बाँकी वक्यौता शतनम बुझाउनु पने ठिर भएको व्यशक्तको नाममा बाटोको म्याद बािेक
पैंशतस शदनशभत्र शतनम बुझाउन आउनु र उक्त रकम शतरी बुझाई सके को भए त्यसको
प्रमाण पेि गनम आउनु भनी पूजी पठाउनु पदमछ । यसरी म्याद पूजी जारी गररएकोमा
उक्त म्यादशभत्र शतनुम बुझाउनु पने रकम शतनम बुझाउन नआएमा वा शतरी बुझाइसके को
प्रमाण पेि नगरे मा शनजको नाउँमा शललाम शवक्री गने सूचना प्रकाशित गनुमपनेछ ।
(ख) शधतो राखेको घर, जग्गा-जशमन मालपोत कायामलयबाट रोक्का गराइएको छै न भने
रोक्का गनम लगाई त्यसको प्रमाण राख्नपु नेछ ।
(ग) शधतो राखेको चल अचल सम्पशत्तको शललाम शवक्रीको सचू ना प्रकाशित गनमपु दाम
शधतोको शववरण, शनजले बझु ाउनु पने साँवा, व्याज र िजामनाको रकम समेत उल्लेख
गरी सचू ना प्रकाशित गरे को शमशतले चल सम्पशत्त १५ शदन शभत्र र अचल सम्पशत्त भए
पैंतीस शदनशभत्र शललाम शवक्री गरी साँवा, ब्याज र िजामनाको रकम असल
ु उपर गररने
बारे को सचू ना नगर कायमपाशलका र सावमजशनक स्थानमा टाँस गरी स्थानीय वा राशरिय
स्तरको कुनै एक पत्रपशत्रकामा प्रकाशित गनमपु नेछ ।

(घ) शललाम शवक्री गदाम कायामलय खल्ु ने समयदेशख िरुु गरी बधद िुने समय भधदा एक
घण्टा अगाशड समाप्त गनुमपनेछ । शललाम शवक्री िुने भनी तोशकएको शदन शवदा पनम
गएमा त्यसको भोशलपल्ट सोशि स्थान र समयमा शललाम शवक्री गनुमपनेछ ।
(ङ) शधतो शललाम शवक्री गदाम शललाम गररने चल अचल सम्पशत्तको पञ्चकृ शत मोल
कायम गरी सोशि रकमबाट डाँक बढाबढ गरी िरुु गनुम पनेछ । डाँक बोल्न उपशस्थत
भई डाँक बढाबढ गने व्यशक्तिरुमध्ये सबैभधदा बढी डाँक बोल्ने व्यशक्तको नाममा
शललाम शवक्री स्वीकृ त गनुमपनेछ ।
(च) डाँक बोल्न िरु ी गरी बढाबढ गनेले डाँक अंक बोलेपशछ शवशनयमले तोके बमोशजमको
ढाँचाको फारममा शनजले बोलेको अंक स्पि खोली शनजको सिीछाप गराउनु पनेछ ।
(2)

उपशनयम (१) बमोशजम शललाम शवक्री गदाम शजल्ला प्रिासन कायामलय, मालपोत कायामलय
र शललाम शवक्री िुने ठाउँ नशजक कुनै सरकारी कायामलय भए सो कायामलय र स्थानीय वडाको
प्रशतशनशधलाई साक्षी राखी मचु ल्ु का गराई शललाम गनुम पनेछ ।

(3)

शलशखत रुपमा अनुरोध गदाम पशन उपशनयम (२) मा लेशखएका कुनै कायामलयिरुको प्रशतशनशध
खशटई नआएमा उपशस्थत प्रशतशनशध र स्थानीय वडाका प्रशतशनशधिरुलाई साक्षी राखी
शललाम शवक्री गनुमपनेछ ।

(4)

बाँकी वक्यौता असुल उपर गनम जुन व्यशक्तको चल अचल सम्पशत्त शललाम शवक्री गररने िो
सो शललाम शवक्री िुने समय र ठाउँ तोकी उपशस्थत िुने सूचना पठाउनु पनेछ । तर त्यसरी
शललाम शवक्री िुने शदन सरोकारवाला व्यशक्त उपशस्थत नभएमा पशन शललाम शवक्री गनम बाधा
पुगेको माशनने छै न ।

33. वललाम विक्री स्थवगत गना सक्ने

शललाम शवक्रीको सूचना प्रकाशित भइसके पशछ सनाशसव माशफकको कुनै कारण परी सो
शललाम शवक्री स्थशगत गनुमपने देशखएमा शललाम शवक्रीको सूचना प्रकाशित गने संस्था वा
संघ वा रशजरिारले त्यस्तो शललाम के शि समयको लाशग स्थशगत गनम सक्नेछ ।
34. असुल उपर हुन नसके को रकम अरु िायिेथाबाट असुल उपर गने
(1)

शधतो राखेको सम्पशत्त शललाम शवक्री गदाम आएको रकमबाट साँवा, ब्याज र िजामनाको रकम
असुल उपर िुन नसके मा बाँकी बक्यौता असुल उपर गनुमपने व्यशक्तको िक भोगको नेपाल
मल
ु ुकको जुनसुकै ठाउँमा रिेको सम्पशत्तबाट एक वषमशभत्र शनयम ३२ को कायमशवशध अपनाई
शललाम शवक्री गरी असुल उपर गनुमपनेछ ।

(2)

मोिीले शलएको ऋणको िकमा शनजले कमाएको बाली शललाम शवक्री गरी साँवा, व्याज र
िजामनाको रकम असुल उपर गनमपु नेछ ।

(3)

उपशनयम(१) र (२) बमोशजम शललाम शवक्री गदाम शललाम शवक्री िुने शदनसम्मको साँवा,
ब्याज र िजामनाको रकम असल
ु उपर गरी बाँकी िुन आएको रकम सरोकारवाला व्यशक्तलाई
शफताम गनमपु नेछ ।
35. वललाम सकाने व्यविबाट रकम असूल गने
(1)

(2)
(3)

शललाम शवक्रीको कायम सशकनासाथ शललाम सकार गने व्यशक्तबाट सकार गरे को मल्ू यको
दि प्रशतित सोशि शदन धरौटीको रुपमा शलई राख्नु पनेछ । बाँकी नब्बे प्रशतित रकम शललाम
सकारे को शमशतले सात शदनशभत्र बझु ाईसक्नु पनेछ । सो म्यादशभत्र नबझु ाएमा धरौटीबापत
राखेको रकम जफत िुने व्यिोराको कागज गराइराख्नु पनेछ ।
शललाम सकाने व्यशक्तले सकार गरे को मल्ू यको दि प्रशतित रकम सोशि शदन नबुझाएमा
शनजपशछ सबैभधदा बढी डाँक बोल्ने व्यशक्तको नाममा शललाम सदर गनुमपनेछ ।
शललाम सकार गने व्यशक्तले यस शनयम बमोशजम सकार गरे को पूरा मल्ू य बुझाएमा शनजको
नाउँमा जो जायजेथामा प्रचशलत कानून बमोशजम रशजरिेिन वा दाशखल खारे ज समेत
गररशदनको लाशग संस्था वा संघले सम्बशधधत कायामलयमा लेखी पठाउनु पनेछ ।

36. वललाम विक्री नभएमा िायिेथा संस्था िा संघको स्िामीत्िमा रहने

शनयम ३२ र ३३ बमोशजम शललाम शवक्री गनुमपने जायजेथा शललाम शवक्री गदाम कसैले नसकारे मा
संस्था वा संघले उक्त जायजेथाको स्वामीत्व आफूमा शलन सक्नेछ र त्यस्तो शस्थशतमा सम्बशधधत
सिकारी कायामलयिरुले संस्था वा संघको जनाउ बमोशजम आफ्नो कायामलयमा रिेको श्रेरतामा
तदनुसार रशजरिेिन वा दाशखल खारे ज गरी शदनु पनेछ ।
37. ििा असूल गने

सस्ं था वा संघले बाँकी वक्यौता असुल उपर गनुमपने व्यशक्तको जायजेथा शललाम शवक्री गरी बाँकी वक्यौता
असुल उपर गदाम साँवा, ब्याज, िजामनाको रकम र शललाम शवक्री गदाम लागेको सबै शकशसमको खचम समेत
कटाई असुल उपर गनुमपनेछ ।
38. वमनाहा गने

सस्ं था वा संघले असुल उपर गनुमपने ऋण वा अरु कुनै रकम शमनािा गनुम पदाम वाशषमक साधारण सभामा
उपशस्थत सदस्यको दईु शतिाई बिुमतको शनणमयबाट गनुमपनेछ ।
तर व्यावसाशयक कारोबारको शसलशसलामा िुन गएको सामाधय सुखन, चिु न जशतमको शमनािा शवशनयममा
व्यवस्था भए बमोशजम सशमशतले गनम सक्नेछ ।
39. बेरुिु वनयवमत गराउनु पने

सस्ं था वा संघको बेरुजु रकम सो संस्थाको लेखापरीक्षण भएको लगत्तै पशछको आशथमक वषमशभत्र
शनयशमत गराइसक्नु पनेछ ।

सो अवशधशभत्र बेरुजुको रकम शनयशमत नगराएमा सम्बशधधत कममचारीसँग शनयशमत गराउनुपने
बेरुजुको रकम सरकारी बाँकी सरि कायमशवशध अपनाई असूल उपर गनुम पनेछ ।
40. वलक्िीडेटरको काम कताव्य र अवधकार
(1)

ऐनको दफा ४१ अधतगमत शनयुक्त शलक्वीडेटरको काम, कतमव्य र अशधकार देिाय बमोशजम िुनेछ ।
(क) शवघटन भएका संस्था वा संघबाट असूल िुन बाँकी रिेको रकम चक्त
ु ा गनमको लाशग सो संस्था
वा संघ वा िालवाला वा साशवकवाला सदस्यिरु वा मृत सदस्यिरुको जायजेथाबाट बाँकी
रकम शनयम ३२ र ३४ को कायमशवशध अपनाई असुल उपर गने ।
(ख) शवघटन भएका संस्था वा संघसँग कुनै सािुको कुनै रकम बाँकी लाशग राखेको रिेछ र सो कुरा
संस्था वा संघको शिसाव शकतावमा चढाइएको रिेनछ भने त्यस्ता सािुलाई यो यशत म्याद शभत्र
सो रकमको दावा गनम आउनु भनी वा सो बाँकी लागेको प्रमाशणत नभएसम्म त्यशत रकम शवतरण
नगररयोस् भनी दावा गनम आउनु भनी सूचना गने ।
(ग) सािुिरुमध्ये कसलाई प्राथशमकता शदने भधने प्रश्न उठे मा त्यसको शनणमय गने ।
(घ) संस्था वा संघ शवघटन गने शसलशसलामा, संस्था वा संघको जायजेथा जम्मा गने र शवतरण गने
सम्बधधमा आवश्यक शनदेिन शदने ।
(ङ) रशजरिारको पूवम स्वीकृ शत शलई संस्था वा संघले गरे को वा संस्था वा संघको शवरुर्द्मा गररएको
दावीको सम्बधधमा दवु ै पक्ष बीचमा शमलापत्र गने ।
(च) शवघटनको लाशग आवश्यक देखेमा सदस्यिरुको बैठक बोलाउने ।
(छ) संस्था वा संघको खाताविी, कागजात, शलखत र जायजेथाको शजम्मा शलने ।
(ज) संस्था वा संघको सम्पशत्त वेचशवखन गने ।
(झ) संस्था वा संघको जायजेथा शवतरण गने योजना रशजरिारबाट स्वीकृ त भई आएपशछ त्यसको
शवतरण गने ।

(2)

उपशनयम (१) बमोशजमको अशधकारिरु प्रयोग गदाम शलक्वीडेटरले आवश्यक सम्झेमा संस्था वा
संघको गठन, काम, कतमव्य, सम्पशत्त वा अधय कुरािरुको सम्बधधमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गनम
पक्ष, शवपक्ष, साक्षीिरु र संस्था वा संघको कुनै कममचारीलाई आफू समक्ष उपशस्थत गराई सोधपुछ
गनम सक्नेछ ।

41. विघटन वनयन्िण गने अवधकार

शनयम ३३ बमोशजमको अशधकार प्रयोग गरी शलक्वीडेटरले गरे को कामलाई रशजरिारले दोिोर्याई
िेरी देिाय बमोशजम गनम सक्नेछ ।
(क) शनदेिन शवपररत शलक्वीडेटरले जारी गरे को आदेि खारे ज गनम बदल्न वा आवश्यकता अनुसार
अको आदेि जारी गनम
(ख) संस्था वा संघको खाताविी, कागजात, शलखत र जायजेथािरु पेि गराउन

(ग) शनयम ४० बमोशजमको शलक्वीडेटरको अशधकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको िद बधदेज
तोशकशदन
(घ) शलक्वीडेटरले जाँचेको शिसाब शकताबको प्रशतवेदन शलन
(ङ) संस्था वा संघको जायजेथा शवतरण गनम अशधकार शदन
(च) शलक्वीडेटरले पाउने पाररश्रशमक एवं भत्ताको शनशमत्त आवश्यक शनदेिन शदन र
(छ) शलक्वीडेटरलाई पदबाट िटाउन
42. विघटनको कामको समावप्त
(1)

ऐनको दफा ४० अधतगमत दताम खारे ज गररएको कारण शवघटन भएको संस्था वा संघको कोषबाट
देिाय बमोशजमको प्राथशमकता क्रम अनुसार देिायमा लेशखएका कामको लाशग खचम गनम सशकनेछ ।
(क) शवघटनको कामको शनशमत्त भएका खचमिरु फर्छ्यौट गनम
(ख) कममचारीको तलव भत्ता शदन
(ग) ऋण भक्त
ु ानी गनम
(घ) अधय भक्त
ु ानी शदनुपने रकमिरु शदन
(ङ) िेयर पूँजी शफताम शदन
(च) लाभांि नबाँशडएको समय जशतको िकमा प्रशत वषम िेयर पूँजीको आठ प्रशतितको दरमा नबढ्ने
गरी लाभांि शवतरण गनम

(2)

कुनै संस्था वा संघको शवघटनको काम समाप्त भइसके पशछ पशन सो संस्था वा संघको कुनै सािुले
शवतरणको योजना अनुसार पाउनु पने रकम शलन नआएमा शवघटनको काम समाशप्त भएको शमशतले
तीन मशिना शभत्र उक्त संस्था वा संघको कोष उपर त्यस्तो सािुले आफूले पाउनु पने रकमको शनशमत्त
दावी गररसक्नु पनेछ । सो म्याद नाघेपशछ परे को दावी उपर कुनै कारवािी िुनेछैन ।

(3)

उपशनयम (१) मा लेशखएका काममा खचम गररसक्दा पशन सम्बशधधत संस्था वा संघको कोषको रकम
बाँकी रिन आएमा उक्त रकम रशजरिारको शनदेिन बमोशजम देिायको प्राथशमकता क्रम अनुसार
िस्ताधतरण गररनेछ ।
(क) शवघशटत संस्था वा संघको कायमक्षेत्रमा सेवा पुर्याउन सक्ने नशजकको सोशि प्रकृ शतको अधय
कुनै संस्था वा संघ
(ख) सो संस्था वा संघ सदस्य भएको सोिी प्रकृ शतको माशथल्लो संघ
(ग) राशरिय सिकारी संघ

(4)

उपशनयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन नेपाल सरकारले रशजरिारको शसफाररसमा
उपशनयम (१) अनुसार खचम गररसके पशछ बाँकी रिन आएको त्यस्तो संस्था वा संघको कोषको रकम
सिकारी आधदोलनलाई योगदान पुर्याउन अधय कुनै शनकायलाई िस्ताधतरण गनम सक्नेछ ।

43. अनुसूिीमा हेरर्े र गना सक्ने

नगर कायमपाशलकाले आवश्यक देखेमा सूचना प्रकािन गरी अनुसूचीिरुमा आवश्यक थपघट
वा िेरफे र गनम सक्नेछ ।
44. िारेिी तथा बिाऊ

प्रचशलत सिकारी शनयमावली तथा प्रचशलत सिकारी शसर्द्ाधत र मापदण्डसँग बाशझएका दफा
उपदफा, सघं तथा प्रदेि सरकारको सिकारी शनयमावली बनेपशछ बाशझएको िदसम्म प्रचशलत
शनयमावली बमोशजम िुनेछ ।

अनसु ूची-१
शनयम ४ सँग सम्बशधधत
दताम दरखास्तको नमनु ा
शमशत : .................
श्री रशजरिारज्यू,
सूयोदय नगर कायमपाशलकाको कायामलय,
शफक्कल, इलाम ।
शवषय : सिकारी संस्थाको दताम
मिोदय,
िामी देिायका व्यशक्तिरु देिायका कुरा खोली देिायको संस्था दताम गरी पाउन शनवेदन गदमछौं
। उद्देश्य अनुरुप संस्थाले तत्काल गने कायमिरुको योजना र प्रस्ताशवत संस्थाको शवशनयम दईु प्रशत यसैसाथ
संलग्न राखी पेि गरे का छौं ।
संस्था सम्बधधी शववरण
(क) प्रस्ताशवत संस्थाको नाम :........................
(ख) ठे गाना : .........................
(ग) उद्देश्य : .........................
(घ) मख्ु य कायम : ............................
(ङ) कायमक्षेत्र : ......................
(च) दाशयत्व : ........................
(छ) सदस्य सख्ं या :
(1) मशिला............ जना
(2)

परुु ष .......... जना
(ज) प्राप्त िेयर पँजू ीको रकम : रु.......................
(झ) प्राप्त प्रवेि िल्ु कको रकम : रु....................

अनसु ूची-२
शनयम ५ सँग सम्बशधधत
संस्था दताम प्रमाणपत्रको नमुना
सूयोदय नगर कायमपाशलकाको कायामलय, शफक्कल, इलाम ।
सहकारी दताा प्रमाण पि
दताम नं.
सयू ोदय नगरपाशलका सिकारी ऐन, २०७४ को दफा................ बमोशजम श्री ........................... लाई
सीशमत दाशयत्व भएको संस्थामा दताम गरी स्वीकृ त शवशनयम सशित यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ ।
वगीकरण : ...........................
दताम गरे को शमशत :
दस्तखत :
दताम गने अशधकारीको नाम :
कायामलयको छाप :

अनसु ूची - ३
शनयम ६ सँग सम्बशधधत
विवनयममा उल्लेि गनापु ने विषयहरु
नाम र ठे गाना
2. कायमक्षत्रे
3. पररभाषा
4. उद्देश्य
5. कायम
6. सदस्यता
7. सदस्यको लाशग योग्यता
8. प्रवेि िल्ु क
9. सदस्यताबाट राजीनामा
10. कोषको व्यवस्था
11. िेयर पजूँ ी
12. िेयरको प्रमाण पत्र
13. िेयरको िस्ताधतरण वा शफताम
14. दाशयत्व िकवालाको मनोनयन
15. िकदावी वा नामसारी
16. प्रारशम्भक साधारण सभा
17. साधारण सभा
18. शविेष साधारण सभा
19. साधारण सभाका कतमव्य र अशधकार
20. सञ्चालक सशमशतको गठन एवं काम कतमव्य र अशधकार
21. सञ्चालकको पदमा बिाल रिन नसक्ने अवस्था
22. सशमशतको बैठक
23. अध्यक्षको काम कतमव्य र अशधकार
24. उप-सशमशतको गठन र कायमशवशध
25. लेखा सशमशतको गठन
26. लेखा सशमशतको काम कतमव्य र अशधकार
27. व्यवस्थापकको शनयुशक्त, काम, कतमव्य र अशधकार
28. बचत शववरण
29. कोषको सुरक्षा
30. कोषको उपयोग
31. संघ, संस्थाले राख्नुपने विीखाता र शकताबिरु
32. वाशषमक शिसाव जाँच
33. शनवामचन
34. मध्यस्थता सम्बधधी व्यवस्था
35. शवशनयम ससं ोधन
36. शवघटन

37. शवशवध

अनसु ूची - ४
शनयम ३१ सँग सम्बशधधत
वनरीक्षण प्रवतिेदनमा उल्लेि गनाुपने विषयहरु
1.

सस्ं थाको नाम :...........................................................................

2.

ठे गाना........................................................................................

3.

दताा नं........................................................................................

4.

दताा वमवत...................................................................................

5.

वनररक्षण गरेको वमवत...................................................................

6.

अवघल्लो वनरीक्षण वमवत..............................................................

7.

सदस्य संख्या..............................................................................

8.

िि
ु ा िेयर रकम..........................................................................
संस्था/संघको मुख्य कारोबार........................................................

9.

10. सञ्िालक सवमवतको बैठक कवत अिवधमा हुने गरेको छ ?
11. सो बैठकमा कवत सञ्िालकहरु उपवस्थत हुने गदाछन् ?
12. सञ्िालक तथा कमािारीहरुको संयुि बैठक

कवत अिवधमा बस्ने गरेको छ ?

13. सञ्िालक सवमवतको वनणायहरु, ऐन, वनयम र विवनयम अनुकुल छ वक छै न ?
14. सो वनणायले

वनभन मध्ये कुन क्षेिमा सकारात्मक अथिा नकारात्मक कस्तो प्रभाि पारेको

छ?
15. सस्ं था/सघ
ं को कारोबार
16. संस्था/संघको कमािारी
17. संस्था/संघको सदस्य
18. ऐन, वनयम र विवनयम बमोविम िातािही रािेको छ वक छै न ?
19. िाता पिमा अद्यािवधक लेिा गरेको छ/छै न ?
20. संस्था/संघले राख्नुपने अवभलेिहरु राख्ने गरेको छ वक छै न ?
21. नगद मौज्दात ठीक दुरुस्त छ वक छै न ?
22. वनधााररत कायाक्रम तथा बिेट बमोविम कायाान्ियन गरेको छ वक छै न ?
23. संस्था/संघको नगद/विन्सी वहनावमना/बाँकी िक्यौता राख्न वदएको छ वक छै न ?

24. अवघल्लो वनरीक्षणमा देिाइएका

िवु ट, समस्याको सध
ु ार र सझ
ु ािको कायाान्ियन भएको

छ वक छै न ?
25. देिा परेका समस्याहरु के

के छन् ?

26. समस्या समाधानको उपायहरु के

के छन् ?
शमशत :
वनरीक्षण गने व्यविको
दस्तखत :
नाम :
पद :

;"of]{bo gu/kflnsfsf] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&$
k|:tfjgfM
g]kfnsf]] ;+ljwfg, @)&@ sf] cg';"rL–* adf]lhd pkef]Qmf lxt ;+/If0ffy{
ahf/ cg'udgsf] lhDd]jf/L :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] xF'bf ;f] ;+a}wflgs bfloTj
sfof{GjoGfsf] nflu g]kfn ;/sf/ dGqL kl/ifb\af6 ldlt @)&#÷!)÷!* df :jLs[t sfo{
lj:t[tLs/0f k|ltj]bgsf] clwgdf /xL pkef]Qmfsf] :jf:Yo, ;'ljwf / cfly{s lxt sfod
/fVg, pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf] u'0f:t/, kl/df0f Pj+ d"Nosf] clgoldttfaf6
pkef]QmfnfO{ ;+/If0f k|bfg ug{, j:t' jf ;]jfsf] pTkfbg :yn jf eG;f/ ljGb', 9'jfgL
dfu{, e08f/0f tyf ;+ro :yn, yf]s tyf v'b|f ljlqm :yn / pkef]u :yn nufotsf
7fpFx¿df j:t' jf ;]jf k|bfos jf laqm]tfsf] Joj;flos sf/f]jf/sf] btf{, gjLs/0f,
cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg nufotsf Jofkfl/s lqmofsnfksf] lgodg ug{
;"of]{bo gu/kflnsfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf @)&$ hf/L
ul/Psf] 5 .
kl/R5]b –!
k|f/lDes
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM

-s_

o; lgb]{lzsfsf] gfd æ;"of]{bo gu/kflnsfsf] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&$Æ /x]sf]
5.

-v_

of] lgb]{lzsf gu/ sfo{kflnsfsf] a}7saf6 :jLs[t ePkl5 t'?Gt nfu'" x'g]5 .

@=

kl/efiffMljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgb]{lzsfdf,

-s_ æcg'udg 6f]nLÆ eGgfn] sfof{non]] ljz]if1 ;lxt u7g u/]sf] ahf/ cg'udg 6f]nL ;Demg'
kb{5 .
-v_ æpkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] pkk|d'vsf] ;+of]hsTjdf
ul7t ;ldlt a'‰g' kb{5 .
-u_ æsfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 .

-3_ æk|bfosÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, cfoftstf{, e08f/0f jf ljlqmljt/0f ug]{ JolQm
jf ;+:yf ;Demg' kb{5 .
-ª_ æj:t'Æ eGgfn] pkef]Qmfn] pkef]u jf k|of]u ug]{ j:t'sf] ;+ld>0faf6 ag]sf] kbfy{ ;Demg'
kb{5 / ;f] zAbn] pkef]Uo j:t'sf] lgdf{0fdf k|of]u x'g] sRrf kbfy{, /Ë, ;'uGw jf
/;fognfO{ ;d]t hgfpF5 .
-r_ æljqm]tfÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, k}7f/Lstf{, yf]s jf v'b|f ljqm]tf, ;]jf k|bfos
;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] xf]6n, nh, xf]i6]n, vfhf3/ ;+rfns cflbnfO ;d]t hgfpg]
5.
-5_ æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .
-h_ æ;]jfÆ eGgfn] Joj;flos ;]jf, ;+rf/ ;]jf, lgdf{0f tyf OlGhlgol/ª ;]jf, ljt/0f ;]jf,
lzIff ;]jf, jftfj/0fLo ;]jf, ljlQo ;]jf, :jf:Yo / ;fdflhs ;]jf, ko{6g ;]jf,
dgf]/~hg tyf v]ns'b ;]jf, oftfoft ;]jf nufotsf b:t'/÷kfl/>lds lnO{ jf glnO{
k|bfg ul/g] ;Dk"0f{ ;]jfx¿ ;Demg' kb{5 .
-em_ æ;ldltÆ eGgfn] pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt eGg] ;Demg' kb{5 .
kl/R5]b–@
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt

#=

pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt
pkef]Qmfsf] lxt ;+/If0f ;DaGwL laifodf cfjZos gLltut Aoj:yf ug{ tyf ahf/
cg'udg sfo{nfO{ dfu{bz{g P+j ;dGjosf] nflu gu/kflnsfn] pkef]Qmf lxt ;+/If0f
;ldltsf] u7g ug]{5 .

$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g b]xfo cg';f/ x'g]5 M
-s_= ===================
–

gu/kflnsfsf]

pkk|d'v

;+of]hs
-v_=

================

gu/kflnsfsf]

cfly{s

ljsf;

;ldltsf

;+of]hs

–

;b:o
-u_

lhNnf k|zf;g sfof{no jf Onfsf k|zf;g sfof{nosf

clws[t k|ltlgwL –

;b:o
-3_

vfB, u'0f:t/, cf}iflw÷hg:jf:Yo÷pBf]u afl0fHo x]g]{ -pknAw eP
;Ddsf

If]qut

ljifo

x]g]{_

zfvfsf

k|d'v÷k|ltlglw

–
;b:o
-ª_

;DalGwt

pBf]u

afl0fHo

;+3sf]

k|ltlglw

–
;b:o
-r_

pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx? dWo]af6 ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf
–
;b:o

-5_ sfof{nosf]

pkef]Qmf

lxt

;+/If0f

x]g]{

zfvf÷8]S;÷OsfO{sf

k|d'v

–
;b:o ;lrj
%= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf sfd st{Ao / clwsf/
s= pkef]Qmf lxt ;+/If0fsf] nflu cfaZos gLltut Aoj:yf ug]{ .
v= cTofjZos a:t'x?sf] dfu / cfk"lt{sf] cj:yf ;DaGwL tYofÍ ;+sng / dfusf] k|If]k0f
ug]{,
u= ;ldltn] o; lgb]{lzsfsf] bkmf -*_ @ cg';f/ ul7t cg'udg 6f]nLåf/f cg';"rL–! sf]
kmf/ddf pNn]v eP cg';f/ k|:t't u/]sf] ahf/ cg'udg ;DaGwL k|ltj]bg dfly
ljZn]if0f u/L cfjZos lgb]{zg lbg],
-r_

pkef]Qmsf] lxt ;+/If0f ug{ cfk"lt{ Joj:yf / pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf] 58\s] cg'udg
ug]{,

-5_

ahf/ cg'udg ;DaGwL sfdsf] d"Nofªsg ug]{ / 6f]nLnfO{ cfjZostf cg';f/ dfu{
bz{g ug]{ ,

-h_

gu/kflnsfn] lbPsf] cGo lgb]{zg / cfb]zsf] sfof{Gjog ug]{÷ u/fpg] .

-em_ pkef]Qmf lxt ljkl/t sfo{df cfjZos sfg'gL sf/jfxLsf] nflu lg/LIf0f jf cg';Gwfg
clws[t tf]Sg] .
-`_ cfjZostf cg';f/ sDtLdf klg rf}dfl;s ?kdf gu/kflnsf If]qleq /x]sf ahf/sf]
cg'udg ug]{ .
^= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{lalw
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] a}7s dlxgfdf Ps k6s clgjfo{ ¿kdf a:g' kg]{5 .
;ldltsf] a}7sn] cfˆgf] sfo{ljlw cfk}m tof/ ug]{5 . o;/L j}7s j:bf slDtdf tLg
lbg cufl8 j}7ssf] ljifo ;lxtsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .

kl/R5]b –#
ahf/ cg'udg ;DaGwL Joj:yf
&=

j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n nufotsf Jofkfl/s
lqmofsnfknfO{ pkef]Qmf d}qL agfpg gu/kflnsfn] lgDg Joj:yf ug'{ kg]{5 M–

-s_ u'0f:t/Lo pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] ;xh / ;j{;'ne cfk"lt{ x'g] jftfj/0fsf] ;'lglZrttf
;lxt pkef]Qmfsf] xs / lxtsf] ;+/If0f ug{ sfof{nodf pkef]Qmf lxt ;+/If0f
zfvf÷OsfO{÷8]S;sf] Joj:yf u/L lgoldt / k|efjsf/L ahf/ cg'udgsf] Joj:yf ug]{,
-v_

ahf/ k|0ffnLnfO{ k|lt:kwL{ / pkef]Qmf k|lt lhDd]jf/ t'Nofpg k|rlnt sfg'gsf]
sfo{Gjogdf hf]8 lbg],

-u_ pkef]Qmf lzIff ;DaGwL ;r]tgf / ahf/ cg'udgsf] sfo{of]hgf tof/ u/L pkef]Qmf lxt
;+/If0fsf] ljifonfO{ ljz]if k|fyldstfdf /fVg],
-3_

pkef]QmfnfO{ ;r]t / hfu¿s t'Nofpg j8f ;ldltsf] sfof{nob]lv g} pkef]Qmf ;r]tgf
nufotsf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{,

-ª_

cfkm\gf] gu/kflnsf cGtu{t :yflkt jf ;+rflnt pBf]u Joj;fosf] btf{, gljs/0f, lan
ljhs tyf laqmLsf] nflu /flvPsf dfnj:t', gfktf}n, u'0f:t/, n]an, cfk"lt{, cflbsf]
cg'udg ug]{,

-r_ t/sf/L, kmnkm"n, df5f, df;', ld7fO{ k;n, 8]/L, xf]6n nufotsf vfB j:t'sf] laqmL
:ynsf] dfkb08 tf]Sg] / 5'§} kmnkm"n tyf t/sf/L ahf/ / jwzfnfsf] Joj:yf ug]{,
*=

ahf/ cg'udg 6f]nL u7g M

!= j:t' jf ;]jf k|bfos Joj;fosf] btf{, gljs/0f, cfk'lt{, d'No, gfktf}n, lj1fkg nufot
Jofkfl/s lqofsnfksf] lgoldt P+j cfsl:ds cg'udgsf] nflu gu/kflnsfn] ahf/
cg'udg 6f]nL u7g ug]{5 .
@= pkbkmf -!_ adf]lhd u7g x'g] cg'udg 6f]nLdf b]xfo adf]lhdsf] kbflwsf/Lx? /xg]5g M
s=

sfof{nosf]
–

pkef]Qmf

lxt

;+/If0f

x]g]{

zfvf÷OsfO{÷8]Sssf]

k|d'v

;+of]hs
v=

;DalGwt

ljifout

If]qsf]

k|ltlglw

-pknAw

eP;Dd_

–
;b:o
u=

:yfgLo

k|zf;gsf]

k|ltlglw

-pknAw

eP;Dd_

–

;b:o
3=

:yfgLo

;'/Iff

lgsfo

-g]kfn

k|x/L_

sf]

k|ltlglw

–
;b:o
8==

pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx? dWo]af6 dgf]lgt Ps hgf–
;b:o

r=

pBf]u
–
;b:o

jfl0fHo

;+3sf]

k|ltlglw-pknAw

eP;Dd_Ps

hgf

;b:o

5=

kqsf/

dxf;+3÷;+rf/sdL{

Ps

hgf

–
;b:o
#= cg'udg 6f]nLdf sDtLdf % hgf k|ltlglw ;+nUg eO ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ ul/g] 5
. t/ s'g} ljifout If]qsf] cg'udg ug]{ sfo{df ;DalGwt ljifout If]qsf] lj1÷k|ltlgwL
clgjfo{ ?kdf ;dfj]z u/fpg' kg]{ 5 . - laifout la1 jf k|ltlgwL eGgfn] h:t} vfB
jf s[lif pkhsf] nflu vfB lg/LIfs jf pknAw gePdf s[lif k|fljlws a'lEfmg] 5 ._
$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf jf OsfOn] dfl;s ?kdf tf]lsPsf] 9fFrfdf ahf/ cg'udgsf]
PsLs[t k|ltj]bg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 .
(=

ahf/ cg'udg 6f]nLsf] sfd, st{Jo / clwsf/M–

bkmf * -!_ adf]lhd ul7t ahf/ cg'udg 6f]nLn] k|rlnt sfg'g adf]lhd b]xfo cg';f/sf
sfo{x¿ ug'{kg]{5M–
-s_ ahf/ cg'udgsf] k"j{ sfo{ of]hgf / dfl;s cg'udg sfo{tflnsf agfO{ :jLs[tLsf] nflu
;ldltdf k]z ug]{,
-v_ :jLs[t sfo{of]hgf adf]lhd lgoldt ¿kdf ahf/ cg'udg ug]{ / cfjZostf adf]lhd
cfsl:ds jf ljz]if cg'udg ug]{,
-u_ j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg nufotsf Jofkfl/s
lqmofsnfksf] cg'udg ug]{,
-3_ sfnf]ahf/L, Psflwsf/ -l;lG8s]6_, ldnLdtf]k"0f{ efp lgwf{/0f -sf6{]lnË_, s[ltd cefj tyf
ahf/ k|j]zdf cj/f]w ug]{ h:tf u}/ k|lt:kwL{ Jofkfl/s lqmofsnfk eP÷ gePsf]
cg'udg ug]{,
-ª_ s'g} j:t'sf] cg'lrt Jofkfl/s ls|ofsnfk -ld;fj6÷u'0f:t/lxg_ sd tf}n ePsf]
b]lvPdf÷e]l6Pdf cfjZostf cg';f/ To:tf j:t' hkmt ug]{, gi6 ug]{, sf/f]jf/ /f]Ssf
ug]{ jf aGb ug]{ nufotsf sfo{ ug]{,

-r_ pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltaf6 ;do–;dodf lbOPsf lgb]{zg Pj+ cfb]z adf]lhdsf
sfdx¿ ug]{ .
-5_ ;+kGg ahf/ cg'udg k|ltj]bg ;f]lx lbg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 .

!)= ahf/ cg'udg sfo{ljlw M
!= ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ lgDg ljifodf ljz]if Wofg lbg' kg]{5 M
-s_

laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] lgofds lgsfoaf6 sfg'g adf]lhd k|bfg ul/g] u/]sf] Joj;fo
btf{ k|df0f–kq, :yfoL n]vf gDa/ -PAN_ sf] k|df0f–kq, vfB cg'1f–kq, cf}ifwL k;n
btf{ k|df0f–kq nufotsf cfjZos sfuhftx? lnPsf] 5÷5}g x]g]{ . ;fy} k|df0fkq
lgoldlt ?kdf gljs/0f eP÷gePsf] x]g]{ . k|df0fkq glnPsf] jf gljs/0f u/]sf]
gb]lvPdf a9Ldf & lbg leq ;f] sfo{ u/L sfof{nodf k]z ug{ lnlvt lgb]{zg lbg] .

-v_

laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] cfˆgf] Joj;fosf] ;fOgaf]8{ /fv]sf] 5÷5}g x]g]{ . g/fv]sf] eP
# lbgleqdf /flv sfof{nodf hfgsf/L lbg lnlvt lgb]{zg lbg] .

-u_

k|bfosn] j:t'sf] ljlqm sIfdf d"No ;"rL /fv]sf] 5 ÷5}g x]g]{ . g/fv]sf] eP # lbg
leqdf /flv sfof{nonfO{ ;f] sf] hfgsf/L lbg lnlvt lgb]{zg lbg] .

-3_

dfn, j:t'sf] kl/df0f, d"No, u'0f:t/ / tf}n l7s 5 ÷5}g x]g]{,

-ª_

Kofs]lhË ul/Psf] j:t'sf] n]andf pTkfbs jf k}7f/Lstf{sf] gfd, pTkfbg ldlt, pkef]Uo
cjlw jf ldlt, clwstd v'b|f d"No, ld>0f, e08f/0f / pkef]u ug]{ tl/sf pNn]v
ul/Psf] 5÷5}g x]g]{,

-r_

cf}iflw jf cf}iflwo'Qm kbfy{ eP ;f] sf] KoflsË k|of]u ug]{ tl/sf pNn]v 5÷5}g x]g]{ .
cf}ifwLlj1 -kmfdf{l;i6_ cf}ifwL laqmL :yndf eP÷gePsf] Pj+ cf}iflw ljqm]tf k|df0fkq
;d]t x]g]{ .

-5_

pkef]Uo ldlt gf3]sf] cf}ifwL, k|zf]lwt kfgL, lj:s'6, kfp/f]6L nufotsf vfB tyf
pkef]Uo j:t'x¿ km]nf k/]df gi6 ug]{,

-h_

pTkfbg ldlt, pkef]Uo ldlt s]/d]6 u/]sf] jf k'gM n]alnË jf 5kfO{ u/]sf] 5÷5}g x]g]{
. k'gM n]alnË jf 5kfO{ u/]sf] kfO{Pdf To:tf] j:t' hkmt ug]{, j:t'sf] k|s[lt cg';f/
d'r'Nsf u/L gi6 ug]{,

-em_ df5fdf;', kmnkm"n, t/sf/L, ld7fO{ k;n, 8]/L / xf]6n awzfnf jf df5f df;' ljlqm:yn
;kmf;'U3/ / dfkb08 cg';f/ 5÷5}g x]g]{ . gePdf s;'/sf] k|s[lt cg';f/ ;hu u/fpg]
jf r]tfjgL lbg] tyf c6]/L u/]df tf]lsP adf]lhd b08 h/Ljfgf ug]{,
-`_

ljqm]tf jf qm]tfnfO{ j:t'sf] ljnljhs hf/L u/]sf] 5÷5}g x]g]{ . ljn clgjfo{ ug{
lgb]{zg lbg] .

-6_

Psk|sf/sf] Jofkf/ Joj;fo ug]{ :jLs[lt lnO{ csf]{ k|sf/sf] ;d'x jf k|s[ltdf kg]{ j:t'
Pp6} 7fpFaf6 a]rljvg ug]{ u/]sf] 5÷5}g x]g]{ . olb /x]5 eg] ;ft lbgleq 5'6 \ofP/
a]Unfa]Un} 7fpFaf6 lgodfg';f/ Ohfht lnO{ ljs|Lljt/0f ug{ lnlvt lgb]{zg lbg] .

@=

gu/kflnsfn] cg';"rL–@ df pNn]lvt j:t' / ;]jfsf] cg'udg ug{ pkef]Qmf lxt
;+/If0f x]g]{ zfvf÷OsfO{÷8]S;nfO{ lnlvt sfo{ ljj/0f tf]Sg' kg]{5 . ;f]xL cfwf/df
ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ ug'{ kg]{5 .
kl/R5]b–$
ph'/L ;DaGwL Joj:yf

!!=

ph'/L lbg ;Sg]M

-s_

s'g} j:t' jf ;]jfsf] ljqm]tf jf k|bfosn] pkef]Qmfsf] lxt ljkl/t Jofkfl/s lqmofsnfk
u/]sf] elg s'g} klg JolQmn] pkef]Qf lxt ;+/If0f ;ldlt jf ahf/ cg'udg 6f]nL jf
sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf÷OsfO{÷8]S;df df}lvs jf lnlvt ;"rgf jf
ph'/L lbg ;Sg],

-v_

pkbkmf -s_ adf]lhdsf] lgsfon] ph'/L jf ;fj{hlgs ;~rf/ dfWodaf6 k|fKt ;"rgfnfO{
ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f ul/g] 5,

-u_

pkbkmf -s_ jf -v_ adf]lhdsf] ph'/L jf cGo s'g} ;/sf/L lgsfoaf6 cg'udgsf] nflu
n]lv cfPdf ;f] nfO{ ;d]t ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f u/L ahf/ cg'udg 6f]nLn] cg'udg
tyf lg/LIf0f ug'{ kg]{5,

-3_ pkbkmf -u_ adf]lhd cg'udg tyf lgl/If0f ubf{ ljqm]tf jf ;]jf k|bfosn] k|rlnt sfg'g
jf dfkb08 ljkl/t Jofkfl/s lqmofsnfk u/]sf] kfOPdf tTsfn sf/jfxL rnfpg' kg]{5,
-ª_ pkbkmf -3_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn] u/]sf] sfd sf/jfxLdf lrQ ga'em]df ljqm]tfn]
k|rlnt sfg'g adf]lhd gu/kflnsfsf] pkfWoIf jf pkk|d'v ;dIf lnlvt ?kdf ph'/L
lbg ;Sg]5,
-r_ cg'udgdf lrQ ga'em]df !% lbgleq ph'/L ug{ ;Sg]5 .
kl/R5]b–%
cg'udg ;DaGwL k|s[of

!@=

cg'udgsf] k"j{ tof/L M cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug'{ k"j{ b]xfosf] tof/L ug'{ kg]{5 M

-s_

lg/LIf0f jf cg'udgdf hfg' k"j{ cTofjZos j:t' tyf ;]jf dWo] s'g s'g ljifonfO{
klxnf] k|yldstfdf /fVg] eGg] ls6fg u/L ljifo;"rL tof/ ug'{kg]{5 .

-v_

cg'udgdf hfFbf cg'udg ul/g] j:t' jf ;]jf;Fu ;DalGwt P]g lgodx¿, ljj/0f /
r]sln:6 ;fy} lnO hfg'kg]{5 .

-u_

j:t' tyf ;]jfsf] cfk"lt{, ljqmL ljt/0f, d"No, u'0f:t/ cflbsf] af/]df kof{Kt ;"rgf /
hfgsf/L xfl;n ug'{kg]{5 .

-3_

cg'udg jf lg/LIf0f ug{ hfg' cufj} tflnsf agfO{ cfjZos kg]{ ;fwg ;'/Iff cflbsf]
k"j{ tof/L ug'{kg]{5 .
!#= ahf/ cg'udg ug]{ k|s[ofM

-s_

ahf/ cg'udg ubf{ cg'udgdf vl6O hfg] JolQmn] cfˆgf] kl/ro kq b]vfO{ ahf/
cg'udg ug'{kg]{5 . cg'udg 6f]lnsf ;+of]hsn] cg'udgsf] cfjZostf af/] hfgsf/L
u/fpg' kg]{5 / ;DalGwt Joj;foLn] lagf s'g} cj/f]w cg'udg ug{ lbg' kg]{5 .

-v_

pkbkmf -s_ adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{ ;DalGwt Joj;foLn] afwf la/f]w u/]df afwf
la/f]w ug]{nfO{ k|rlnt sfg'g adf]lhd sf/jfxLsf] nflu ;DalGwt lgsfodf cg'/f]w ug{
jf n]vL k7fpg ;Sg]5 .

-u_

cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ j:t' jf ;]jfsf] gd"gf ;+sng ug'{kg]{ b]lvPdf
k|rlnt sfg"g adf]lhd gd"gf ;+sng u/L ;f]sf] oyfy{ ljj/0f v'nfO{ ;Dej eP;Dd
;DalGwt Joj;foLsf] ;d]t b:tvt ePsf] :ynut d'r'Nsf agfpg' kg]{5 . ;DalGwt
Joj;foLn] d'r'Nsf b:tvt ug{ gdfg]df ;f]xL Joxf]/f hgfO{ pkl:yt JolQmx¿sf]
/f]xj/df d'r'Nsf tof/ u/L cfjZostf cg';f/ l;naGbL ;d]t u/L k/LIf0fsf] nflu
oyfl;3| ;DalGwt lgsfodf gd"gf ;lxt n]lv k7fpg'kg]{5 .

-3_

cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ tTsfn s]xL ;'wf/ ug'{kg]{ b]v]df ;DalGwt
Joj;foLnfO{ cjwL tf]sL :ynut lnlvt lgb]{zg lbO{ ;'wf/ ug{ nufpg ;Sg]5 .

-ª_

ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ s'g} j:t' tTsfn gi6 gu/] hg:jf:Yodf
c;/ kg]{ b]lvPdf To:tf j:t'sf] gd"gf ;+sng u/L k|df0fsf] ¿kdf ;'/lIft /flv c¿
k|rlnt sfg"g adf]lhd cfjZos k|lqmof k'¥ofO{ ;DalGwt Joj;foL / pkl:yt
JolQmx¿sf] /f]xj/df d'r'Nsf u/L jftfj/0fdf c;/ gkg]{ u/L To:tf] j:t' gi6 ug'{kg]{5
. ;+slnt gd"gf cfjZostf cg';f/ kl/If0fsf nflu k|of]uzfnfdf k7fpg ;lsg]5 .

-!$_ b08 hl/jfgf M
-s_

ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ ;]jf jf j:t' /fv]sf] :yfgsf] lgodfg';f/
hfFra'em jf vfgtnf;L ug{ ;Sg]5 . vfgtnf;Laf6 j:t' jf ;]jfsf] ljqmL ljt/0fdf
cg'lrt jf clgoldt sfo{ u/]sf] kfOPdf cfjZostf cg';f/ To:tf] ;]jf jf j:t'sf]
k|of]u jf laqmL ljt/0fdf /f]s nufpg ;Sg]5 tyf To:tf a:t' cg'udg 6f]nLn] sAhfdf
lnO{ lgodfg';f/ sfo{jfxL a9fpg] 5 .

-v_

cg'udg ubf{ s'g} sfg"gL sf/jfxL ug'{kg]{ b]lvPdf cg'udg 6f]nLn] ;DalGwt
Joj;foL;“u t'¿Gt lnlvt :ki6Ls/0f dfu ug{ ;Sg]5 .

-u_

cg'udg 6f]nLsf] k|ltj]bg jf gd"gf k/LIf0faf6 ubf{ d'2f bfo/ ug'{kg]{ b]lvPdf k|rlnt
sfg"g adf]lhd cg';Gwfg txlssftsf] nflu lg/LIf0f clws[t tf]Sg] u/L d'2f bfo/ ug{
;ldltaf6 lg0f{o u/fO{ oyflz3| cleof]hg clwsf/L ;dIf cfjZos sfuhft ;lxt
n]vL k7fpg' kg]{5 .

-3_

pkbkmf -u_ adf]lhd n]lv cfPdf ;DalGwt clwsf/Ln] k|rlnt sfg"g adf]lhd k|lqmof
k"/f u/L ;DalGwt lgsfodf d'2f bfo/ ug'{kg]{5 .

-ª_

pkbkmf -s_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn]] cvfB j:t' jf cGo j:t' gi6 ubf{ nfu]sf] vr{
;DalGwt Joj;foLn] g} Joxf]g'{ kg]{5 .

-r_

cg'udg ul/Psf dfn j:t'sf] k|s[lt cg';f/ d'r'Nsf p7fpg' kg]{df d'r'Nsf p7fpg],
r]slni6 cg';f/ eP gePsf] x]g]{ / gd"gf k/LIf0f lng'kg]{ ePdf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng
P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf
vfB lgodfjnL, @)@& sf] lgod !) jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL, @)%^ sf] lgod
@& cg'¿k jf g]kfn u'0f:t/ P]g, @)#& jf k|rlnt sfg"g adf]lhd gd"gf ;+sng
ug'{kg]{5 .

-5_

lg/LIf0f, hfFra'em jf vfgtnf;L ubf{ pkef]Uo j:t' /f]Ssf /fVg'kg]{ ePdf :yfgLo
zf;g ;+rfng ;DalGw P]g jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf ePsf]df ;f]xL
adf]lhd cGoyf vfB lgodfjnL @)@& sf] lgod !# jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL,
@)%^ sf] lgod @%, jf g]kfn u'0f:t/ P]g @)#& / :6\of088{ gfktf}n P]g @)@% sf
k|rlnt sfg"g adf]lhd ug'{kg]{5 .

-h_

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf ePsf]df
;f]xL adf]lhd cGoyf j:t' jf dfn;fdfg l;naGbL ug'{kbf{ vfB lgodfjnL, @)@& sf]
lgod !# jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL, @)%^ sf] lgod @* / @( jf g]kfn u'0f:t/
P]g, @)#& jf :6\of088{ gfktf}n P]g, @)@% jf k|rlnt sfg"g cg';f/ ug'{kg]{5 .

-em_

vfB k|zf]wg ug{ cfjZos kg]{ s'g} pks/0f h8fg e} s'g} j:t' jf kbfy{sf] pTkfbg
ul/Psf]df cg'udg ug]{ lgsfon] pTkfbg k|zf]wg sfg"g ;Ddt eP gePsf] x]/L gePsf]
eP To:tf] :yfgdf l;njGbL ug{ ;Sg]5 . o;/L l;naGbL ul/Psf]df k|zf]wg pBf]unfO{
lglZrt ;dofjwL lbO{ cfjZos dfkb08 k"/f u/L ;'wf/ ug{ lgb]{zg lbg ;lsg]5 .

-`_

pkbkmf -0f_ adf]lhd lgb]{zg lbPsf]df pBf]un] ;'wf/fTds sfo{x¿ u/L l;naGbL x6fO{
kfpF egL sfof{nodf lgj]bg lbPdf sfof{nosf] 6f]nLn] ahf/ cg'udg u/fO{ ;'wf/
ePsf] kfOPdf l;naGbL x6fO{ lbg ;Sg]5 . ;'wf/ ePsf] gkfOPdf sfg"g adf]lhd
sf/jfxL cufl8 a9fpg]5 .

-6_

j:t' jf ;]jf If]qdf cg'lrt Jofkfl/s lqmofsnfk -Unfair Trade Practices_,
sfg"g4f/f lgolGqt jf lgif]lwt Jofkfl/s lqmofsnfk -Restrictive Trade

Practices_ / Psflwsf/k"0f{ Jofkfl/s lqmofsnfk -Monopolistic Trade
Practices_ eP gePsf] ljifodf ;d]t cg'udgsf qmddf x]g'{kg]{5 .
kl/R5]b –^
cfrf/ ;+lxtf
!%=

cfrf/ ;+lxtfM

ahf/ cg'udg ug{ hfg] cg'udg 6f]nLn] lgDg adf]lhdsf] cfrf/

;+lxtf kfngf ug'{kg]{5 M
-s_ cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug]{ :yn / cg'udg ul/g] j:t'sf] af/]df ;f] sfo{df ;+nUg
;b:ox¿ afx]s c¿ s;}nfO{ klg ;f] af/]df k"j{ ;"rgf jf hfgsf/L u/fpg' x'Fb}g,
-v_

cg'udgdf vl6g] JolQmn] cfˆgf] gftfuf]tf jf Oi6ldq sxfF cg'udg ug{ hfg' x'Fb}g,

-u_ cg'udg sfo{df ;+nUg s'g} klg ;b:on] cg'udg ug]{ ljqm]tf Joj;foLaf6 s'g} klg
lsl;dsf] rGbf, bfg, bftJo jf pkxf/ :jLsf/ ug'{ x'Fb}g,
-3_

cg'udg ug{ hfFbf k|bfosx¿n] lbPsf] ;'ljwf tyf cfltYo :jLsf/ ug'{x'Fb}g,

-ª_+

s'g} lsl;dsf] k|nf]eg jf df]nflxhfdf kg'{ x'Fb}g,

-r_

cg'udgsf] sf/jfxL ;DaGwL ;"rgf k|jfx ubf{ cg'udg 6f]nLsf] g]t[Tj ug]{ JolQmaf6
dfq k|jfx ug'{kg]{5 tyf cg'udg 6f]nLdf /xg] cGo ;b:ox¿sf] hfgsf/L lbg' x'Fb}g\ ,

-5_

ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLsf kbflwsf/Lx¿ k|bfos ;dIf dof{lbt tl/sfn]
k|:t't x'g'kg]{ / Joj;foLsf] e08f/0f :yn jf k;naf6 hyfefjL tl/sfn] dfn j:t'
lgsfNg' x'Fb}g ,

-h_

cg'udg 6f]nLsf s'g} ;b:on] cg'udg ;DaGwL sfo{ ubf{ uf]Kotf eË ug]{ nufot cGo
s'g} u}/sfg"gL sfd u/]df sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/jfxL ug{
/ cGo JolQm eP 6f]nLaf6 x6fO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/afxL ug{ ;lsg]5,

-em_

dfgj clwsf/jfbL ;+3;+:yf, pkef]Qmf xslxt ;+/If0f sfo{df ;+nUg ;+:yfx¿, ljleGg
;~rf/ dfWoddf sfo{/t ;~rf/sdL{ k|ltlglwx¿n] cg'udg sfo{nfO{ ;xof]u k'Ug] u/L
cg'udg k|lqmofsf] :ynut cjnf]sg ug{ ;Sg]5g\ . t/ ;fdfg hkmt ug]{, w'Nofpg] jf
gi6 ug]{ jf l;naGbL ug]{ sfo{df ;DalGwt cflwsfl/s sd{rf/L jf k|x/L4f/f g} sfo{
;DkGg ug'{kg]{5 .

kl/R5]b –&
ljljw
!^=

ahf/ cg'udg ;ldltsf] sfo{qmd tyf ah]6M

-s_

gu/kflnsfn] cfˆgf] ;|f]t ;fwg / hgzlQm k|of]u x'g] u/L ahf/ cg'udgsf nflu
cfjZos sfo{qmd / ah]6 k|fyldstfsf ;fy aflif{s sfo{qmddf ;dfj]z ug'{ kg]{5,

-v_

g]kfn ;/sf/af6 ahf/ cg'udgsf nflu cg'bfg k|fKt ePdf ;f]xL cg';f/ sfo{qmddf
;dfj]z ug'{kg]{5,

-u_

aflif{s sfo{qmddf pkef]Qmf ;r]tgfsf] sfo{qmd ;d]t ;dfj]z ug'{kg]{5,

-3_

ahf/ cg'udgsf] qmddf gd"gf ;+sng ubf{ k|bfosnfO{ j:t'sf] d"No e"QmfgL u/L aLn
lng' kg]{ x'G5,

-ª_

ahf/ cg'udg 6f]nLdf vl6Psf JolQmx¿nfO{ vfhf jfkt eQf lbg'kg]{5 .

!&=

:yfgLo k|zf;gsf] st{JoM ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLn]] ;'/Iff nufotsf cfjZos
;xof]u dfu u/]df tTsfn To:tf] ;'/Iff tyf ;xof]u pknAw u/fpg' :yfgLo k|zf;gsf]
st{Jo x'g]5 .

!*=

c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; lgb]{lzsf adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{ c;n
lgotn] u/]sf sfdsf] ;DaGwdf 6f]nLsf ;+of]hs tyf ;b:ox¿ pk/ s'g} sf/jfxL x'g]
5}g .

!(=

k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]M

-s_

o; lgb]{lzsfdf ePsf] Joj:yfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g] cGo cg'udg sfo{nfO{
afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .
@)= b08 ;hfoM
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf
ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf k|rlnt sfg"g -pkef]Qmf lxt ;+/If0f P]g lgod, vfB
P]g lgod, cf}ifwL ljqmL ljt/0f ;DaGwL P]g lgod, sfnf] ahf/L tyf cGo s]xL ;fdflhs

ck/fw tyf ;hfo P]g, df;' hfFr P]g, nufotsf_ clwgdf /xL ahf/ cg'udgaf6 bf]ifL
kfOPsf Joj;foL pk/ sfg'gL sf/jfxL / b08 ;hfo ug'{ kg]{5 .
@!= k|ltj]bgM
-s_ ahf/ cg'udgsf] dfl;s k|ult k|ltj]bg cg';"rL–# cg';f/ tof/ ug'{kg]{5 .

@@=

afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; lgb]{lzsfsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8\sfp k/]df
pkef]Qmf lxt ;+/If0f tyf d"NofÍg ;ldltsf] j}7saf6 lg0f{osf nflu afwf c8\sfp
km'sfp ug{ gu/kflnsfdf k7fO{g] 5 .

@#=

;+zf]wgM o; lgb]{lzsfdf yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL gu/;efsf]
x'g]5 .

cg';"rL –!
-bkmf * sf] pkbkmf $ ;“u ;DalGwt_
>L ;"of]{bo gu/kflnsf

ljifoM– ahf/ cg'udgsf] dfl;s k|ltj]bg .

cfh ldlt @) ÷

÷

b]lv @) ÷

÷

ubf{ lgDgfg';f/ b]lvPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .

;Dd lgDg :yfgx¿df ahf/ cg'udg

l;=

cg'ud

cg'udg

cg'udg

;fdfg

gi6

l;naG

ul/Psf]

s}lkmo

g+=

g

ul/Psf]

sf]

sf]

ul/Psf]

bL

gd'gf

t

ul/Ps

If]q÷k|s[l

ljj/0f -

hkmt÷

j:t'÷kl/d

ul/Ps

;+sng

f] :yfg

t÷

kl/0ffd,

a/fdbL

f0f

f] dfqf

dfqf÷;+V

j:t'x¿

cj:yf

gfd

÷

of

kl/df0f

;+Vof

/ cGo
s'/f_
Joj;flo
s
k|lti7f
;+:yf

af]wfy{M
>L ;+of]hsHo"
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt .

gfd
÷kl/df
0f

cg';"rL –@
-bkmf ( ;“u ;DalGwt_
-c_ cg'udg ul/g] j:t'sf] jlu{s/0fM ahf/ cg'udgsf] qmddf laleGg
pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] cg'udg ug'{ kg]{ ePsfn] pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf]
lgDgfg';f/ jlu{s/0f ul/Psf] 5 .
;d"x æsÆ –vfBfGg df5f÷df;'hGo÷t/sf/L kmnkm"n÷b}lgs pkef]Uo
-!_ vfBfGg tyf vfB kbfy{x¿ g"g, lrgL, lrof, skmL, dx, k|zf]lwt
kfgL cflb .
-@_ ck|zf]lwt, cw{k|zf]lwt jf k|zf]lwt vfB kbfy{x¿,
-#_ k|zf]lwt vfB kbfy{ pTkfbg ug{ k|of]u ul/g] sRrf kbfy{,
-$_ vfB kbfy{ pTkfbg ug]{ pBf]u,
-%_ vfB kbfy{ ljqmL ljt/0f ul/g] ljqmL:yn / e08f/u[x jf ;+ro
:yn,
-^_ vfg] t]n, l3p -jg:ktL l3p ;d]t_,
-*_ b'w tyf b'Uw kbfy{x¿ / b'w KoflsË ug{ k|of]u x'g] Knfli6s
kfprx¿,
-(_ df5f, df;', c08f,
-!)_ d;nfhGo kbfy{x¿ -lh/f, dl/r, cb'jf, n;'g, wlgof, a];f/,
Hjfgf], d]yL,
Njfª, ;'s'd]n, cn}+rL, bflNrgL / v';f{gL
nufotsf d;nfsf] ¿kdf pkef]u ul/g] kbfy{x¿_
;d"x ævÆ cf}ifwL Pj+ :jf:Yo ;]jf
-!_ cf}ifwL tyf cf}ifwLhGo kbfy{x¿ -kz'k+IfL cf}ifwL tyf
hl8a'6Ldf cfwfl/t
cf}ifwL ;d]t_,
-@_ cf}ifwL pTkfbg ug]{ pBf]u tyf laqmL ljt/0f ul/g] :yn,
-#_ c:ktfn, gl;{ªxf]d, lSnlgs cflb :jf:Yo ;]jf k|bfos :f:yfx?
.
;d"x æuÆ /f;folgs dn÷ljifbL÷ljp lahg÷s[lif cf}hf/M
-!_ kz'k+IfL cfxf/ / To;df k|of]u x'g] sRrf kbfy{x¿ ;d]t,
-@_ /f;folgs dn, ljiffbL, lapljhg, s[lif cf}hf/x?,
;d"x æ3ÆOGwgM
-!_ OGwg e08f/0f, k]6«f]lnod kbfy{sf] gfktf}n, u'0f:t/ d"No tyf
dfkb08x¿sf] kl/kfngf,
;d"x æªÆ lgdf{0f ;fdfu|LM
-!_ 9'Ëf, O6f, lu6\6L, afn'jf nufotsf lgdf{0f ;fdfu|L tyf ;f];“u
;DalGwt pBf]u, e08f/0f :yn / laqmL ljt/0f :yn .
;d"x ærÆ z}lIfs ;fdfu|LM

-!_ kf7\o ;fdu|L, :6]zg/L nufotsf z}lIfs ;fdfu|Lx? .
-@_ lzIff lgb]{lzsf cg';f/ ljBfnox?sf] z"Ns cflb .
;d"x æ5Æ xf]6n÷nh÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhM
-!_ xf]6n÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhsf] ;/;kmfO tyf cGo
Joj:yfkg
-@_ k|zf]lwt / ck|zf]lwt j:t'x?sf] e08f/0f
-#_ xf]6n, /]i6'/f tyf ld7fO{ k;nx¿df laqmL x'g] ksjfg tyf Kofs]lhË
u/L
laqmL x'g] vfB kbfy{x¿, xNsf k]o kbfy{x¿, dlb/fhGo kbfy{,
;d"x æhÆ ;'lt{hGo kbfy{M
-!_ ;'kf/L, kfgk/fu, ;'tL{{, lj8L, r'/f]6 tyf ;'tL{hGo kbfy{ .
;d"x æemÆ gfk tf}nM
-!_ 9s, t/fh' nufotsf gfktf}ndf k|of]u x'g] pks/0fx¿ .
;d"x æ`Æ kz'k+IfL xf6 ahf/M
-!_ kz'k+IfL xf6ahf/ tyf laqmL :yn .
;d"x æ6Æ ;f}Gbo{ ;fdfu|LM
-!_ ljleGg k|sf/sf ;f}Gbo{ ;fdfu|Lx?
-@_ Jo"l6 kfn{/÷;}n'g cflb .
;d"x æ7Æ ljB'tLo ;fdfgx?M
-!_ ljB'tLo ;fdfgx¿,
-@_ On]S6«lgS; ;fdfgx¿ .
;d"x æ8Æ /Ë÷/f]ugM
-!_ ljleGg sDklgsf ejg ;DalGw /Ë / /Ë /f]ug ;+aGwL
;fdfu|Lx? .
;d"x æ9Æ u/uxgf M
-!_ ;'g, rfFlb, lx/f, df]tL, hjfx/t tyf ;f] af6 lgld{t
u/uxgfx?sf] gfktf}n P+j u’0f:t/ .
;d"x æ0fÆ ;jf/L ;fwg
-!_ 6\ofS;L ld6/ z'Ns / l/S;f, gu/a; cflbsf] ef8f cflb .
;d"x ætÆ cGoM -!_ cGo pkef]Uo j:t'x¿sf] pTkfbg :yn, k|zf]wg :yn,
9'jfgLsf] cj:yf, laqmL :ynx¿,
-cf_ cg'udg ul/g] ;]jfsf] ljj/0fM
-!_ Jofkfl/s ;]jf
-@_ ;+rf/ ;]jf,
-#_ :yn oftfoft tyf xjfO{ ;]jf,
-$_ laB't ;]jf,

-%_ vfg]kfgL ;]jf,
-^_ lj1fkg ;]jf cGo pkef]Uo ;]jfx¿,
-&_ :jf:Yo ;]jf,
-*_ lzIff ;]jf,
-(_ ljlQo ;]jfx? .

cg';"rL – $
-bkmf !) ;“u ;DalGwt_
b}lgs ahf/ cg'udg kmf/d
-ahf/ cg'udg kmf/dsf] k|dfl0ft k|lt ;DalGwt JojzfoLnfO{ lbg' kg]{5_

ldltM
Jofkfl/s k|lti7fgsf] gfdM >L
7]ufgfM
K|ff]kfO6/ jf kmd{wgLsf] gfdM
kmf]g g+=M
o; sfof{nosf] g]t[Tjdf vl6Psf] ahf/ cg'udg 6f]nLaf6 tkfO{sf]
ljqmL:yn÷uf]bfd÷pBf]usf] lg/LIf0f ubf{ lgDg cg'¿ksf] l:ylt e]l6Psf]n] b]xfocg';f/
ug'{ u/fpg' x'g lgb]{zg lbOPsf] 5 .
qm=;+= ljj/0f
ePsf]
gePsf] 6f]nLaf6 lbOPsf]
lgb]{zg
!=
d"No–;"rL
@=
;fOgaf]8{
#=
Joj;fobtf{÷gjLs/0f
$=
gfktf}nsf] k|df0f
^=
n]andf v'nfpg'kg]{ s'/fx¿ :ki6
pNn]v eP÷gePsf]
&=
Dofb gf3]sf] ;fdfu|L
*=
:yfoL
n]vf
-PAN_
gDa/÷Vatdfbtf{
(=
laqmL lan lbg] k|lqmof
eP÷gePsf]
!)= vfB cg'1f–kq -vfB pBf]usf]
nflu_
!!=
df;'sf] u'0f:t/ ;Gtf]ifhgs
eP÷gePsf]
!@=
ld7fO{sf] u'0f:t/ nufotsf
kIfx¿ ;Gtf]ifhgs
!#=
UofF;sf] tf}n, d"No nufotsf
ljifo ;Gtf]ifhgs
!$= vl/b lan÷gePsf]
!%= o; cufl8sf] lgb]{zgdf kfngf
!^=
cGo s}lkmotk"0f{ l:ylt -v'nfpg]_
Ps k6s lbOPsf lgb]{zgx¿ k'gM cg'udg ubf{ kfngf gePsf] kfOPdf k|rlnt sfg"g
adf]lhd s8f sf/afxL x'g]5 .
lg/LIf0f 6f]nL
!= ;+of]hs >L =============================
@= ;b:o >L =============================

#= ;b:o >L =============================
$= ;b:o >L =============================
%= ;b:o >L=============================
===================================
Dfly pNn]lvt ljj/0f 7Ls 5 egL pTkfbs÷laqm]tfsf] gfd / ;xL
k|lti7fgsf] 5fk

cg';"rL – %
-bkmf !$ ;“u ;DalGwt_
d'r'Nsf
======================= lhNnf ===================== gu/kflnsf =================== j8f g+= ======
6f]n=======df v8f u/]sf] 36gf:yn ÷a/fdbL÷vfgtnf;L÷lzn5fk nufPsf] d'r'NsfM–
!= ph'/L jf ;"rgfsf] 5f]6s/L ljj/0fM–
@= rf/ lsNnf ;lxt vfgtnf;L÷a/fdbL ul/Psf] lrh j:t'sf] gd'gf tyf 7fpFsf]
ljj/0fM–
#= a/fdb ePsf] ;fdfg÷b;Lsf] ljj/0f÷lzn5fk ul/Psf] ljj/0fM–
-s_
-v_
-u_
$= vfgtnf;L÷a/fdbL ePsf] b]v] adf]lhd ;lx 5fk ug]{ ;fIfLM– -gfd, jtg ;d]t_
-s_
-v_
-u_
%= /f]xa/df a:g]x¿sf] gfd, y/, pd]/, jtg / ;lx5fkM–
-s_
-v_
-u_
^= lgl/If0f 6fnLn]n] d]/f] pBf]u, uf]bfd,k;ndf cg'udg ubf{ s'g} ;fdfg lxgfldgf
ePsf] 5}g . dfly k|s/0f # df pNn]v ePsf] lrh j:t' tyf ;fdfgx¿ ======= pBf]u,
uf]bfd,k;naf6 a/fdb ePsf] xf] . ;fy} 6f]nLn] nufPsf] l;n yfg======5fk ePsf] l7s
;fFrf] xf] elg ;lx5fk ug]{M–
-s_
-v_
-u_
&= sfo{ tfd]nL ug]{M–
-s_
-v_
-u_
ldltM–

;doM–
cg';"rL – ^
bkmf !$ ;“u ;DalGwt
tf/]v e/kfO{
kIfM===========================================
ljkIfMlhNnf ================================= ufpkflnsf jf g=kf======================j8f g+=
================ :yfoL 3/ eO{ xfn ============================================= lhNnf
============================== ufpkflnsf jf g=kf j8f g+====================a:g] >L
======================================sf
gftL÷gfltgL>L
===================================sf
5f]/f÷5f]/L
aif{
================================
sf]
===================================================gfds
Joj;fosf
;~rfns
>L
================================== ;Dks{ g+= ==============.
tf/]v
ldlt ========;fn ======= dlxgf ==== ut] ==========/f]h lbgsf] ;do ==================ah]
pkl:yt x'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ .
x:tfIf/M
gfdM
ldlt======================= ;fn=======================dlxgf=======================ut] ==========/f]h
lbgsf] ;do ==========ah] pkl:ytx'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ .
x:tfIf/M
gfdM
ldlt ======================= ;fn =======================dlxgf ======================= ut] ==========/f]h
lbgsf] ;do ==========ah] pkl:yt x'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ .
x:tfIf/M
gfdM

सूर्योदर्य नगरपालिकाको मेिलमिाप कार्ययसञ्चािन कार्ययफिलध, २०७४
नगर कार्ययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७४/११/१०
प्रमार्ीकरर् लमलत : २०७४/११/१३

नेपािको सं फिधानको धारा २१४(१,२) तथा अनुसशु च‒८ मा उल्िेशखत

प्रस्तािनाीाः-

स्थानीर्य तहको अलधकारहरु र मेिलमिाप सम्बन्धी ऐन २०६८ तथा लनर्यमाििी २०७०
िाई आत्मसाथ गदै , स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दिा ४७ को उपदिा २
अनुसारका फििादहरु मेिलमिापको माध्र्यमबाट समाधान गनयका िागशी मेिलमिाप कार्यय
सञ्चािन कार्ययफिलधको व्र्यिस्था गनय िाञ्छलनर्य भएकोिे सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाद्वारा र्यो
मेिलमिाप कार्ययसंचािन कार्ययफिलध २०७४ िागु गररएको छ ।
पररच्छे द– १
प्रारशम्भक
१. सशक्षप्त नाम र प्रारम्भीाः(१) र्यस कार्ययफिलधको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको मेिलमिाप कार्ययसञ्चािन
कार्ययफिलध, २०७४” रहेको छ ।
(२) र्यो कार्ययफिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा

लबषर्य िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययफिलधमा,

क) “सं फिधान” भन्नािे नेपािको सं फिधानिाई सम्झनुपछय
(ख) “ऐन” भन्नािे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनु पछय ।
(ग)

“कार्ययफिलध” भन्नािे

सूर्योदर्य

नगरपालिकाद्वारा

जारी

गररएको

सूर्योदर्य

नगरपालिकाको मेिलमिाप कार्ययसञ्चािन कार्ययफिलध, २०७४ सम्झनु पछय ।
(घ) “मेिलमिाप केन्र” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा स्थापना गररएको िा

मेिलमिापसम्बन्धी काम गनय अनुमलत प्राप्त गैर सरकारी सं स्थाद्वारा नगरकार्ययपालिका
सुँग समन्िर्य गरी स्थापना गररएको सामुदार्यीक मेिलमिाप केन्र समेतिाई सम्झनु
पछय ।
(ङ)

“न्र्याफर्यक

सलमलत” भन्नािे

नेपािको

सं फिधानको

धारा २१७

बमोशजम

नगरपालिकाको उपप्रमुख अध्र्यक्षतामा गदठत न्र्याफर्यक सलमलत सम्झनु पछय ।
(च)

“पक्ष” भन्नािे फििादका पक्षहरु सम्झनु पछय ।

(छ) “पफहिो पक्ष” भन्नािे फििाद समाधानको िालग न्र्याफर्यक सलमलत तथा मेिलमिाप
केन्रमा लनिेदन ददने व्र्यशि सम्झनु पछय ।

(ज) “दोस्रो पक्ष” भन्नािे पफहिो पक्षको लनिेदनको आधारमा मेिलमिापको िालग
न्र्याफर्यक सलमलत तथा मेिलमिाप केन्रिे बोिाएको फििादको पक्ष सम्झनु पछय ।
(झ) “फििाद” भन्नािे न्र्याफर्यक सलमलत तथा मेिलमिाप केन्रमा दताय रहेको फििाद
सम्झनु पछय ।

(ञ) “मेिलमिाप” भन्नािे पक्षहरुिे मेिलमिापकतायकतायको सहर्योगमा फििाद िा
मुिाको लनरुपर् गनय अपनाइने प्रकृर्या सम्झनु पछय ।

(ट) “मेिलमिापकताय” भन्नािे पक्षहरु बीचको फििादिाई छििि गराई

सहज

िातािरर् सृजना गनय तथा सो फिषर्यमा सहमलत कार्यम गनयका िालग उत्प्रेररत गनय
र्यस कार्ययफिलध बमोशजम लनर्युि मेिलमिापकताय सम्झनु पछय ।
(ठ) “स्थानीर्य तह” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका, नगरकार्ययपालिका र र्यसका िडा
सलमतीहरुिाई समेत सम्झनु पदयछ ।
(ड) “प्रमार्पत्र” भन्नािे मेिलमिापकतायको रुपमा काम गनय मेिलमिाप पररषद िा
पररषदद्वारा अनुमलत प्राप्त सं स्थाद्वारा प्रदान गररएको प्रमार्पत्र सम्झनु पछय ।
(ढ) “नगरपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका सम्झनुपने छ ।
(र्) “प्रमुख” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पछय ।
(त) “उपप्रमुख” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको उपप्रमुख सम्झनु पछय ।
(थ) “िडा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको िडा सम्झनु पछय ।
(द) “िडाध्र्यक्ष” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको िडाध्र्यिाई सम्झनु पछय ।
(ध) “नगर सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पछय ।
(न) “कार्ययपालिका” भन्नािे सुर्योदर्य नगर कार्ययपालिकािाई सम्झनु पछय ।
३.

उद्देश्र्य - र्यस र्यस कार्ययफिलधको उद्देश्र्य दे हार्य बमोशजम हुनेछ –
(क) मेिलमिाप सम्बन्धी कार्ययिाई सरि र सहज तिरिे सञ्चािन गनय सहर्योग
पुर्यायउनु ।
(ख) स्थानीर्यस्तरमा िाशन्त, सौहादयता र मेिलमिाप कार्यम गनय सहर्योग
पुर्यायउनु ।

पररच्छे द– २
मेिलमिाप केन्रको स्थापना,गठन, काम, कतयबर्य र अलधकार
४. नगरस्तरीर्य मेिलमिाप केन्रको स्थापना - (१) मेिलमिाप प्रफक्रर्याद्वारा फििाद
समाधानमा सहर्योग पुर्यायउन सूर्योदर्य नगरपालिका र प्रत्र्येक िडामा न्र्याफर्यक सलमलतको
परामियमा नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा मेिलमिाप केन्र स्थापना गनेछ

।

५.नगरस्तरीर्य मेिलमिाप केन्रको गठन - नगरकार्ययपालिकािे न्र्यार्यीक सलमतीको सदस्र्यको
सं र्योजकत्िमा बफढमा लतन सदस्र्य नगरस्तरीर्य मेिलमिाप सलमती गठन गनेछ। िडा

सलमतीिे िडा सलमतीको सदस्र्यको सं र्योजकत्िमा तीन सदस्र्य िडा स्तरीर्य मेिलमिाप सलमती
गठन गनेछ ।
६. न्र्याफर्यक सलमलत तथा मेिलमिाप केन्रको काम, कतयव्र्य र अलधकार –
(१) िडा स्तरीर्य मेिलमिाप सलमलतिे आफ्नो िडा लभत्रको फििाद लमिाउन नसकेको
खण्डमा नगरस्तरीर्य मेिलमिाप सलमलतमा लसिाररस गरी पठाउनु पनेछ। नगर
नगरस्तरीर्य मेिलमिाप सलमतीिे पलन लमिाउन नसकेमा न्र्यार्यीक सलमतीमा लसिारीस

गरी पठाउनु पनेछ । र्यसरी नलमिेका फििादहरु आिूभन्दा मालथल्िो तहमा लसिाररस
गरी पठाउुँ दा आफ्नो तहबाट भएगरे का प्रर्यासहरुको फििरर् समेत पठाउनु पनेछ ।
(२) न्र्याफर्यक सलमलत तथा मेिलमिाप केन्रको काम, कतयव्र्य र अलधकार दे हार्य
िमोशजम हुनेछ ।

(क) फििादका पक्षबाट फििादसुँग सम्बशन्धत फिषर्यको लनिेदन लिने, दताय गने ।
(ख) मेिलमिाप सम्बन्धी फििादका पक्षहरुिाई सूचना ददने ।
(ग) र्योग्र्यता पुगेका मेिलमिापकतायहरुिाई सूचीकृत गने ।
(घ) सूचीकृत मेिलमिापकताय मध्र्येबाट फििादका पक्षहरुिाई मेिलमिापकताय छनौट
गनय िगाउने ।
(ङ)

मेिलमिाप प्रफक्रर्यामा सहजीकरर् गने ।

(च)

फििादको लनिेदन, अन्र्य कागजात तथा सहमती पत्रको अलभिेख राख्ने ।

(छ) सहमती हुन नसकेको फिषर्यहरु कानुन बमोशजम न्र्याफर्यक सलमलतमा पठाउने ।
(ज) पक्षहरु िीचको सहमती कार्यायन्िर्यन गने ।
(झ) सहमलत कार्यायन्िर्यन भए नभएको अनुगमन गने गराउने तथा पक्षहरुको आपसी
सम्बन्धबारे जानकारी लिने ।

(ञ) स्थानीर्य िालसन्दािाई मेिलमिाप सेिा प्रर्योग गनय अलभप्रेररत गने ।
(ट) मेिलमिाप सेिाको प्रचार प्रसार गने ।
ु ी २ मा
(ठ) मेिलमिापकतायको रुपमा सुशचकृत हुन बषयमा कशम्तमा १ पटक अनुसच
उल्िेशखत ढाुँचामा सुचना प्रकाशित गने ।
(ड) मेिलमिापसुँग सम्बशन्धत लनकार्यबाट तोफकएका अन्र्य कामहरु गने ।
७. नगरस्तरीर्य मेिलमिाप केन्रमा हुन पने आधारभूत सुफिधाहरुीाः- केन्रमा हुन पने
आधारभूत सुफिधाहरु दे हार्य बमोशजम हुनेछन् -

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािनका िालग गोपनीर्य र सुरशक्षत स्थानको व्र्यिस्था ।
(ख) मेिलमिापकताय, फििादका पक्षहरु एिं सरोकारिािाहरुको सुफिधाको िालग
मेिलमिाप कक्षमा आिश्र्यक कुसी, टे बि िगार्यत पर्यायप्त स्थानको व्र्यिस्था ।

(ग) सूशचकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठे गाना र िोटो सफहतको सूची र मेिलमिाप
केन्र शचनाउनका िालग साईन बोडयको व्र्यिस्था ।
(घ) फििादका पक्षहरुको िालग स्िच्छ फपउने पानी तथा िौचािर्यको व्र्यिस्था
।
(ङ) फििाद दताय लनिेदनको िारम र फििाद दताय गने रशजिर, मेिलमिापकताय
रोजेको रे कडय राख्नको िालग िारम, दोस्रो पक्षिाई जानकारी गराउने िारम,
मेिलमिापकतायिाई जानकारी गराउने िारम, सहमलत–पत्रको िारम, प्रगलत
प्रलतिेदन िारम, अलभिेख राख्न रशजिर िगार्यतका अन्र्य मसिन्द सामाग्रीहरुको
व्र्यिस्था ।
पररच्छे द– ३
मेिलमिाप सेिाको व्र्यिस्थापन
८. मेिलमिापकतायको छनौट प्रकृर्याीाः(१) नगरपालिका र प्रत्र्येक िडा कार्यायिर्यमा आिश्र्यक सं ख्र्यामा मेिलमिापकताय
रहनेछन् ।
(२) प्रत्र्येक मेिलमिाप केन्रमा कशम्तमा ६ जना मेिलमिापकताय सूचीकृत गररएको

हुनेछ ।

(३) मेिलमिापकताय छनौट गदाय समािेसी आधारमा गरीनेछ ।

(४) उपदिा (३) बमोशजम मेिलमिापकताय छनौट गदाय कशम्तमा ३३ प्रलतित
मफहिा हुन ु पनेछ ।

(५) नगरपालिकाको कार्यायिर्य रहेको मेिलमिाप केन्रमा समेत कशम्तमा ६ जना

मेिलमिापकताय सूचीकृत रहनेछ ।
(६)

र्यो कार्ययफिलध िागू हुुँदा र्योग्र्यता पुगेका कार्ययरत मेिलमिापकतायहरु सूचीकृत

गनय सफकनेछ ।

(७) फििादको सं ख्र्या बढ्न गई िा अन्र्य कारर्िे मेिलमिापकतायको सं ख्र्या कमी
भएमा नगरपालिकािे उपदिा (१) र (५) मा उल्िेशखत सं ख्र्याको अलतररि
आिश्र्यक सं ख्र्यामा थप मेिलमिापकताय राख्न बाधा पने छै न ।
(८) नगरपालिका िा न्र्याफर्यक सलमलतिे मेिलमिापकतायको रुपमा सेिा प्रदान गने
व्र्यशििाई छनौट गदाय स्थानीर्य समुदार्यमा सामाशजक कार्ययमा फक्रर्याशिि व्र्यशिहरु,
सेिा लनिृत्त राि सेिक, शिक्षक, प्राध्र्यापक, स्थानीर्य समाजसेिीहरु िगार्यत सामाशजक
सेिाको काम गनय प्रलतबि र तत्पर व्र्यशिहरुिाई समािेशिताको आधारमा
प्राथलमकता ददनुपनेछ ।
९. मेिलमिापकतायको र्योग्र्यता - (१) दे हार्यको व्र्यशि मेिलमिापकताय हुन र्योग्र्य हुनेछ :–
(क) नेपािी नागररक ।
(ख) पच्चीस िषय उमेर पूरा भएको ।
(ग) मेिलमिाप सम्बन्धी कशम्तमा ४० घण्टाको आधारभूत तािीम लिएको ।
(घ) अन्र्य प्रचलित कानूनद्वारा अर्योग्र्य नभएको ।
१०. मेिलमिापकतायको चर्यन प्रकृर्याीाः(१) सम्झौतामा मेिलमिापकतायको सं ख्र्या तोफकएकोमा सोही बमोशजम र
नतोफकएकोमा पक्षहरुको सहमलतबाट १ जना िा ३ जना मेिलमिापकतायको
सं ख्र्या लनधायरर् गरी लनर्युि गररनेछ ।
(२) एकजना मेिलमिापकताय लनर्युि गनय पक्षहरु सहमत भएकोमा दुबै पक्षको
सहमलतबाट र ३ जना मेिलमिापकताय लनर्युि गनुय परे मा प्रत्र्येक पक्षिे १ जना
र पक्षहरु आिैिे िा त्र्यसरी लनर्युि भएका २ जना मेिलमिापकतायिे तेश्रो
मेिलमिापकताय लनर्युि गनेछन् ।

(३) मेिलमिाप गराउुँ दा स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दिा ४७
को उपदिा (२) अन्तगयतका फििादहरु न्र्याफर्यक सलमलतद्वारा मेिलमिाप गररनेछ

। ऐनको दिा ४७ को उपदिा (१) बमोशजमको फििादहरु न्र्याफर्यक सलमलतिे

सुशचकृत मेिलमिापकताय समक्ष पठाई सुशचकृत मेिलमिापकतायद्वारा मेिलमिाप
गररनेछ ।
(४) फििादका पक्षहरुिे मेिलमिाप केन्रमा मेिलमिाप गनयको िालग लनिेदन
गरे मा सुशचकृत मेिलमिापकतायहरुद्वारा मेिलमिाप गररनेछ ।
११. मेिलमिापकतायहरुिे ध्र्यान ददनुपने कुराहरु (क) मेिलमिाप सत्र सं चािन गदाय उठे का लबषर्य फटपोट गने र त्र्यसको अथय
पक्षहरुिाई बुझाउने ।
(ख) फििादमा लनर्यर्य नददने र आिूिाई लनर्यर्यकताय नभई फििाद समाधान

प्रकृर्याको सहजकताय सम्झने र छििि िाताय सं िादबाट फििाद समाधानका िालग
सहजीकरर् गने ।
(ग) कुनै पक्षिाई जात, जालत, धमय, िर्य, लिङ्ग, सम्प्रदार्य र राजनीलतक आस्थाका
आधारमा भेदभाि नगरी लनष्पक्ष र तटस्थ रहने ।
(घ) मानि अलधकार सं रक्षर् र सामाशजक न्र्यार्यको लबषर्यमा सं िेदनिीि रहने ।
(ङ) मेिलमिाप सत्रको समाप्तीपलछ सहमलत बाहेक िेखेका अन्र्य फटपोट सम्बन्धी
सामाग्री नि गरी गोपलनर्यता कार्यम गने ।

(च) कुनै कानूनी जफटिता आएमा स्थानीर्य तहको सहर्योगमा लबिेषज्ञसंग परामिय
लिएर मात्र कानूनसम्मत रुपमा पक्षहरु बीच सहमलत गराउने ।
(छ) फििादका पक्षिाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउुँ दा नगरपालिका कार्यायिर्यमा

रहेको मेिलमिाप केन्रबाट हुने फििाद समाधानका प्रकृर्याका सम्बन्धमा

सम्बशन्धत पक्षिाई न्र्याफर्यक सलमलतका सं र्योजक र िडा स्तरका मेिलमिाप
केन्रमा िडाध्र्यक्षिे जानकारी गराउने ।
१२. मेिलमिाप सेिाको कार्ययफिलधीाः-

मेिलमिापको कार्ययफिलध दे हार्य बमोशजम हुनेछ ।

(क) फििाद दतायीाः- फििादका प्रथम पक्षिे मेिलमिापका िालग नगरपालिकाको
कार्यायिर्यमा तथा िडा शस्थत मेिलमिाप केन्रमा लिशखत लनिेदन ददन सक्नेछ ।
कुनै कारर्िस लिशखत नभै मौशखक रुपमा व्र्यि गरे मा त्र्यसिाई लिशखत रुपमा
उतार गरी मेिलमिाप केन्रिे लनजको सहीछाप गराई दताय गनेछ ।

(ख)

प्रथम पक्षद्वारा मेिलमिापकतायको छनौटीाः- प्रथम पक्षको लनिेदन दताय

भैसकेपलछ मेिलमिाप सलमलतको सं र्योजकिे सूचीकृत मेिलमिापकताय मध्र्येबाट
दिा ९ को प्रफक्रर्या अनुसार छनौट गनय िगाउनु पनेछ ।
(ग)

दोश्रो पक्षिाई अनुरोधीाः-

न्र्यार्यफक सलमलतको सं र्योजक िा िडाध्र्यक्षिे

मेिलमिापको प्रकृर्यामा सहभागी हुन दोश्रो पक्षिाई केन्रमा

उपशस्थत भै

आप्mनो तियबाट मेिलमिापकताय छनौट गनय अनुरोध गरी पत्र पठाउने िा अन्र्य
कुनै माध्र्यमबाट सूचना पठाउनु पनेछ ।

(घ) दोश्रो मेिलमिापकतायको छनौटीाः- मेिलमिाप केन्रका सं र्योजकिे फििादको
दोस्रो पक्षिाई सूचीकृत भएका मेिलमिापकताय मध्र्येबाट दिा ९ बमोशजमको
प्रफक्रर्या अनुसार छनौट गनय िगाउने छ ।
(ङ) मेिलमिाप सत्र सञ्चािन (१)

छालनएका

मेिलमिापकतायहरुिे

पक्षहरुसं ग

समन्िर्य

गरी

मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गने लमलत र स्थान तर्य गनेछन् । फििादका
पक्षहरु र मेिलमिापकताय पूिय लनधायररत स्थान, लमलत र समर्यमा
ु नेछ ।
मेिलमिाप सत्रमा उपशस्थत हुनप
(२)

फििादका

पक्षहरु

उपशस्थत

भैसकेपलछ

छालनएका

मेिलमिापकतायहरुिे फििादका पक्षहरुिाई सुरशक्षत मेिलमिाप कक्षमा
गै मेिलमिाप प्रक्रृर्या र मेिलमिापकतायहरुको भूलमका बारे जानकारी

ददने र मेिलमिाप सत्र सं चािन हुुँदा पािन गनुप
य ने आधारभूत लनर्यमहरु
लनधायरर् गरी मेिलमिाप प्रफक्रर्याका चरर्हरु अपनाउुँ दै फििाद समाधान
गनय सहजीकरर् गनेछन् ।
(३) मेिलमिाप सत्र आिश्र्यकता अनुसार एक िा सो भन्दा बढी पटक
बस्न सक्नेछ ।
(च) सहमलतपत्रीाः-

सहमती भएमा

र्यस कार्ययफिलधको अनुसूची–३ बमोशजमको

सहमलतपत्र तर्यार गरी एक एक प्रलत फििादका पक्षहरुिाई ददई अको प्रलत
सं र्योजकिे अलभिेख राख्नको िालग नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा राख्नु पनेछ
। सहमतीपत्रको अलभिेख सम्बशन्धत मेिलमिाप केन्रमा रहेको फििाद दताय
रशजिरमा समेत दताय गरी राख्नु पनेछ ।

(छ) मेिलमिाप गने समर्यािलध - र्यस पररच्छे द बमोशजम मेिलमिापद्वारा फििाद
समाधान गदाय मेिलमिापकताय लनर्युशि भएको लमलतिे तीस ददनलभत्र सम्पन्न
गररसक्नु पनेछ ।

(ज) लिशखत जानकारी ददने - मेिलमिाप हुन नसकेमा सोही कुरा उल्िेख गरी
सम्बशन्धत पक्षिाई जानकारी ददने र सोको जानकारी न्र्याफर्यक सलमलतका सं र्योजक
तथा िडाध्र्यक्षिाई ददनु पनेछ ।
१३. मेिलमिाप सम्बन्धी काम, कतयव्र्य र अलधकारीाः(१) मेिलमिाप सेिा फिस्तार र फिकासका िालग न्र्याफर्यक सलमलतको काम, कतयव्र्य र
अलधकार दे हार्य बमोशजम हुनेछ (क) मेिलमिाप सेिा फिस्तार र फिकासबारे िाफषयक र्योजना एिं कार्ययक्रम तजुम
य ा
र कार्यायन्िर्यन गने ।
(ख) मेिलमिापबाट समाधान भएका फििादहरुको प्रमाशर्करर् गने, सहमती–
पत्रको अलभिेख राख्ने र मेिलमिाप सम्बन्धी कार्ययक्रमको िालग आिश्र्यक बजेट
फिलनर्योजन गराउने ।
(ग) मेिलमिाप सेिा सञ्चािनका िालग मेिलमिाप केन्र स्थापना र आिश्र्यक
भौलतक सामग्री र मसिन्द व्र्यिस्थापन

गनय बजेट फिलनर्योजन गराउने ।

घ) मेिलमिाप सम्बन्धी तालिमका िालग मेिलमिापकतायहरुको छनौट गने र
गैरसरकारी सं स्था तथा अन्र्य लनकार्यसं ग समन्िर्य गने तथा तालिम आर्योजना गनय
प्राफिलधक, आलथयक तथा अन्र्य सहर्योग पुर्यायउने
(ङ)

तालिम

प्राप्त

मेिलमिापकतायिाई

मेिलमिापकतायिाई सूचीकृत गने ।

सपथ

गराई

र्योग्र्यता

पुगेका

(च) मेिलमिाप सम्बन्धी प्रगलत प्रलतिेदन तर्यार गरी सम्बन्धीत कार्यायिर्यमा राख्ने
।
(छ) सहमलत कार्यायन्िर्यन गने, गराउने र सहमती कार्यायन्िर्यनको अनुगमन र
समीक्षा गने ।
१४. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्र्य र अलधकार - मेिलमिापकतायको काम, कतयव्र्य र
अलधकार दे हार्यबमोशजम हुनेछ (क)

मेिलमिापको प्रफक्रर्या अनुसरर् गरी सहजकतायको है लसर्यतिे फििाद समाधानमा
सहर्योग पुर्यायउने

(ख)

फििाद

समाधान

गनय

सहार्यता

गदाय

सल्िाहकारको भूलमका लनिायह नगरी
।

न्र्यार्याधीि, मध्र्यस्थ

िा

कानूनी

सहजकतायको मात्र भूलमका लनिायह गने

(ग)

मेिलमिापको फिकास र फिस्तारका िालग कार्ययरत रहने ।

(घ)

सहमलत कार्यायन्िर्यनमा सहर्योग पुर्यायउने ।

(ङ)

मेिलमिाप सत्र सहशजकरर् गदाय डर, त्रास, दिाि र प्रभािबाट मुि हुने र
फििादका पक्षिाई पलन मुि राख्ने ।

(च) मानिअलधकार, सामाशजक न्र्यार्यको फिषर्यमा सचेत रहने ।
आघातमा परे का िा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्र्यामा रहेका पक्षहरुिाई

(छ)

मनोसामाशजक परामियको िालग पठाउने।
(ज) मेिलमिाप प्रफक्रर्यािाई उशचत व्र्यिस्थापन गने र सहमतीको िालग पक्षिाई
स्ितन्त्र रुपमा भुलमका लनिायह गनय ददने
(झ) पक्षहरुिाई मेिलमिापको अनुशचत प्रर्योगबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउन सचेत
रहने ।

(ञ) मेिलमिाप िातायको सन्दभयमा फििादका पक्षहरुबाट व्र्यि भएका कुराको
गोपलनर्यता कार्यम राख्ने ।
ु ी ६ मा तोफकएको आचारसं फहताको पािना गने ।
(ट) अनुसच
पररच्छे द – ४
फिफिध
१५. दुई िा दुई भन्दा बढी िडामा रहेका बालसन्दाको फििाद सम्बन्धी व्र्यिस्था - दुई िा
दुई भन्दा बढी िडामा रहेका बालसन्दा बीचको

फििादको

समाधान गदाय लनम्न बमोशजम

गररने छ ।
(क)

फििादका पक्ष दुई िरक िडामा बसोबास गरे को अिस्थामा फििादको

पफहिो पक्ष बसेको िडामा फििादको दताय गररनेछ र पक्षहरु सहमत भएको कुनै
मेिलमिाप केन्रबाट मेिलमिाप प्रकृर्या प्रारम्भ हुनेछ
(ख)

मेिलमिाप केन्र छनौटमा फििादका पक्षहरुको सहमती भएमा

फििादका पक्षहरुिे रोजेको जुनसुकै मेिलमिाप केन्रमा सो फििाद दताय गरी

उि मेिलमिाप केन्रबाट मेिलमिाप सत्र सं चािन गनय पक्षहरु स्ितन्त्र हुनेछन्
। त्र्यसरी दताय भएको फििादिाई सम्बशन्धत मेिलमिाप केन्रिे मेिलमिापको
प्रफक्रर्या सञ्चािनमा मागयप्रिस्त गनुय पनेछ ।

१६. मेिलमिाप नलतजाको अलभिेख व्र्यिस्थापन - नगरपालिकािे मेिलमिाप केन्रमा दताय

भएका फििादहरु तथा समाधान भएका फििाद र फििादका पक्षहरुको अलभिेख राख्नेछ ।

फििादको सिितापूिक
य लनरुपर् भएको अिस्थामा न्र्याफर्यक सलमलतका सं र्योजक तथा लनजिे
तोकको व्र्यशििे र िडा तहमा िडाध्र्यक्ष तथा लनजिे तोकेको व्र्यशििे मेिलमिाप केन्रमा

दुिै पक्षको र मेिलमिापकतायको हस्ताक्षर सफहतको सहमलत पत्र समेत तर्यार पारी राख्नुपदयछ
। अलभिेख राख्नका िालग न्र्याफर्यक सलमलतिे लनम्न अनुसारका अलभिेख/िारामहरु तर्यार
गरी राख्नुपदयछ ।
(क) फििाद दताय पुशस्तका,
(ख) फििाद र फििादका पक्षहरुको फििरर् खुल्ने गरी तोफकएको िाराम,
(ग) लनिेदन पत्रको िाराम,
(घ) दोस्रो पक्षिाई जानकारी गराउने िाराम,
(ङ) मेिलमिापकताय छनौट िाराम,
(च) मेिलमिापकतायिाई सूचना ददने िारम,
(छ) मेिलमिाप केन्रमा पक्षहरुको उपशस्थलतको अलभिेख िाराम,
(ज) सहमलत–पत्र िाराम,
(झ) फििाद अनुगमन िाराम आदद ।
१७. तालिम सम्बन्धी व्र्यिस्था –
(१) न्र्याफर्यक सलमलत, िडाध्र्यक्ष र मेिलमिापकतायको िालग आधारभूत, पुनतायजगी,
लबिेष अनुशिक्षर्, र अन्र्य मेिलमिाप सम्बन्धी तालिमहरु सं चािन गने,
सं स्थाहरुको र श्रोत व्र्यशिहरुको रोिर तर्यार गरी न्र्याफर्यक सलमलतिे राख्नु पनेछ
।
(२) मेिलमिाप सम्बन्धी आधारभूत र अन्र्य तालिम मेिलमिाप पररषदिारा
लनधायररत पाठ्यक्रम बमोशजम सं चािन गनुय पनेछ ।
१८. मेिलमिाप कोषाः(१) सूर्योदर्य नगरपालिकामा मेिलमिाप सम्बन्धी कार्यय गनयको िालग छु ट्टै एउटा
कोष रहने छ र सो कोषमा दे हार्य बमोशजमको रकम रहनेछ ।
(क) स्थानीर्य सरकारिे फिलनर्योजन गरे को रकम ।
(ख) नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारिे फिलनर्योजन गरे को रकम ।
(ग) दातृ सं स्थाहरुिे सहर्योग स्िरुप प्रदान गरे को रकम ।

(घ) अन्र्य श्रोतबाट मेिलमिाप सम्बन्धी कार्यय गनय सहर्योग स्िरुप
प्रदान गरे को रकम ।
(२) मेिलमिाप सम्बन्धी कोषमा रहेको रकम खचय गदाय प्रचलित कानूनमा व्र्यिस्था भए
बमोशजम गनुप
य नेछ ।
१९. मेिलमिाप कोषबाट गरशीने खचयीाः(क) मेिलमिाप केन्र स्थापना, भौलतक व्र्यिस्थापन, सूचना सम्प्रेषर् र मेिलमिाप
सम्बन्धी कृर्याकिाप सं चािन ।
(ख)

फिलभन्न तालिम, जनचेतनामुिक कार्ययक्रम र प्रिधयनात्मक कार्ययक्रमहरु

सं चािन ।
(ग)

मसिन्द सामग्री व्र्यिस्थापन ।

(घ)

मेिलमिाप सत्र र अन्र्य गलतफिलधहरु सं चािन ।

(ङ)

मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप सत्रसम्म आउने जाने र्यातार्यात खचय ।

(च)

फपउने पानी, खाजा र शचर्यापानको व्र्यिस्था ।

२०. िेखा परीक्षर्ीाः- मेिलमिाप कोषमा जम्मा भएको र खचय भएको रकमको िेखा
परीक्षर् प्रचलित कानून बमोशजम गररनेछ ।
२१. आचार सं फहता र सपथीाः(१)

र्यस

कार्ययफिलधको

अनुसूची–६

बमोशजमको

आचार

सं फहता

सबै

मेिलमिापकतायिे पािन गनुप
य नेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोशजमको आचारसं फहताका अलतररि मेिलमिापकतायिे

मेिलमिापकतायको
मेिलमिापकतायको

रुपमा

लनष्ठापूिक
य

है लसर्यतिे

सं िग्न

काम

हुन

गने

सपथ

चाहने

लिनु

र्योग्र्यता

पनेछ

।

पुगेका

मेिलमिापकतायिाई नगरपालिकाको न्र्याफर्यक सलमलतका सं र्योजकबाट अनुसूची–७
बमोशजमको सपथ लिएपलछ सं बशन्धत मेिलमिाप केन्रमा मेिलमिापकतायको रुपमा
सूचीकृत हुनेछन् । मेिलमिाप सपथ र आचारसं फहताको पािन सम्बन्धी अनुगमन
नगरपालिकािे गनेछन ।

(३) र्यदद कुनै सामुदाफर्यक मेिलमिापकतायिे सपथ र आचार सं फहता फिपररत काम
गरे मा त्र्यस्तो मेिलमिापकतायिाई मेिलमिापकतायको न्र्याफर्यक सलमलतिे सूचीबाट
हटाउनेछ ।

२२. फििादका पक्षहरुको उपशस्थलताः र्यस कार्ययफिलध बमोशजम फििादका पक्षहरु केन्दबाट
तोफकएको लमलत स्थान र समर्यमा उपशस्थत हुन ु पनेछ ।

२३. पक्षहरुको लनशम्त मेिलमिापको पररर्ाम मान्र्य हुनेीाः -

पक्षहरुको सहमलतपत्रमा

उल्िेख भएका कुराहरु समबशन्धत पक्षहरुिे बाध्र्यात्मक रुपमा पािना गनुय पनेछ ।
२४. सहमती कार्यायन्िर्यन :

(१) मेिलमिाप केन्रमा लमिापत्र भएको लमलतिे पैंतािीस ददनलभत्र सम्बशन्धत
पक्षिे त्र्यस्तो लमिापत्र कार्यायन्िर्यन गनुय पनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोशजमको अिलधलभत्र सम्बशन्धत पक्षिे उपदिा (१)
बमोशजम लमिापत्र कार्यायन्िर्यन नगरे मा सम्बशन्धत पक्षिे लमिापत्र कार्यायन्िर्यनको
िालग लमिापत्र भएको फिषर्यसुँग सम्बशन्धत लनकार्य समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ
।
(३) उपदिा (२) बमोशजम लनिेदन प्राप्त भएमा नगरपालिकािे प्रचलित कानून
बमोशजम त्र्यस्तो लमिापत्र कार्यायन्िर्यन गररददनु पनेछ ।
२५. प्रोत्साहन पुरस्कारको व्र्यिस्थाीाः- मेिलमिाप कार्ययक्रममा उल्िेखनीर्य र्योगदान ददने
व्र्यशि, सं घसं स्था तथा मेिलमिापकतायिाई नगरपालिकािे उशचत प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान
गनय सक्नेछ ।
२६. कार्ययफिलधको प्रर्योगीाः- मेिलमिाप कार्ययक्रमिाई सुचारु र समन्िर्यात्मक रुपमा
सञ्चािन गरी सामाशजक सद्भाि, आपसी सहर्योग र मैत्रीपूर्य परम्परािाई प्रिद्र्धन गनय र्यो
कार्ययफिलधिाई सूर्योदर्य नगरपालिकामा मेिलमिाप सम्बन्धी काम गने अन्र्य सरकारी सं घ
सं स्था, सामाशजक सं घ सं स्था एिं समूदार्यहरुिे प्रर्योग गनय सक्नेछन् ।
२७. प्रलतिेदन पेि गनुप
य ने : न्र्याफर्यक सलमलतिे नगर सभामा अनुसूची–७ बमोशजमको
प्रलतिेदन तर्यार गरी पेि गनेछ
२८. कार्ययफिलधको व्र्याख्र्या गने िा िाधा अड्काउ िुकाउने अलधकार : कार्ययफिलधको
कार्यायन्िर्यनको लसिलसिामा कुनै दुफिधा हुन गएमा सोको व्र्याख्र्या िा िाधा अड्काउ
िुकाउने अलधकार नगर कार्ययपालिकािाई हुनेछ ।

२९. खारे जी र बचाउ : र्यो कार्ययफिधी मेिलमिाप सम्बन्धी प्रचलित नेपाि कानुनसुँग बाुँशझन
गएमा बाुँशझएको हद सम्म र्यो कार्ययफिधीमा िेशखएको कुराहरु अमान्र्य हुनेछन
कानुनमा िेशखएको कुराहरु मान्र्य हुनछ
े ।

र नेपाि

३०. मेिलमिाप सम्बन्धी कार्यय सं चािन गदाय र्यो कार्ययफिधी बमोशजम हुनेछ र र्यस
कार्ययफिधीमा उल्िेख नभएका प्रफक्रर्याहरु अििम्िन गदाय मेिलमिाप सम्बन्धी प्रचलित नेपाि
कानुनमा भएको मेिलमिाप प्रफक्रर्याहरु अििम्िन गनय कुनै बाधा पने छै न ।
अनुसूची – १
(दिा ५(क) सुँग सम्बशन्धत)
फििाद दताय / अलभिेख िारमको नमूना

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
इिाम शजल्िा

फििादका पक्षहरुको फििरर्
दताय नं.

दताय लमलताः

फििादको प्रकार
१. फििादको पफहिो

पक्षको फििरर्ाः

नामाः

लिङ्गाः जात/जालताः

उमेराः
शजल्िााः इिाम

सूर्योदर्य नगारपालिका

िडा नं.

सम्पकय ठे गाना (टे लििोन/ मोिाइि .........................................)
२. फििादको दोश्रो पक्षको फििरर्ाः
नामाः

लिङ्गाः
उमेराः

शजल्िााः इिाम

सूर्योदर्य नगारपालिका

िडा नं.

सम्पकय ठे गाना (टे लििोन / मोिाइि .........................................)
३. फििाद सुरु भएको लमलताः

जात/जालताः

ु ी–२
अनुसच
दिा ५ (ड) सुँग सम्बशन्धत

मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हुन ददइने लनिेदनको ढाुँचा
श्री .................................................
...............................................................।
फिषर्य - मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गरीपाुँऊ ।
मिाई त्र्यस नगरपालिकाको/िडाको मेिलमिाप केन्रमा मेिलमिाप केन्रको रुपमा आफ्नो
नाम सूचीकृत गरी मेिलमिाप कतायको रुपमा कार्यय गनय इच्छा भएकोिे तपशिि बमोशजमको

प्रमार् कागज साथै राखी र्यो लनिेदन गदयछु । लनिेदन माग बमोशजम मेिलमिापकतायको
रुपमा सूचीकृत गरी पाुँऊ ।
तपशिि
सं िग्न प्रमार् कागजात
क) नेपािी नागररकता प्रमार्पत्रको िोटोकपी,
ख) मेिलमिाप सम्बन्धी तालिम लिएको प्रमार् पत्रको िोटोकपी,
ग) िैशक्षक र्योग्र्यताको प्रमार्पत्रको िोटोकपी,
घ) पासपोटय साइजको िोटो ।
लनिेदक
नाम थर
ठे गाना

.............................................................
.........................................................

सही

...............................................

लमलत

...................................

अनुसूची–३
(दिा ५(ग) सुँग सम्बशन्धत)
सूर्योदर्य नगरपालिका, इिाम

सूचीकृत मेिलमिापकतायको नामाििी

क्र.सं .

नाम थर

ठे गाना

सूचीकृत

निीकरर्

सम्पकय

भएको

भएको

नं

लमलत

लमलत

िोटो

कैफिर्यत

अनुसूची–४
(दिा ११(च) सुँग सम्बशन्धत)
सहमलत–पत्रको ढाुँचा
............................ मेिलमिाप केन्र
सहमलत पत्र

फििादको लबषर्य ........................................................................... ।
इिाम शजल्िा सूर्योदर्य नगरपालिका

........... िडा नं.....

...................................................र

.बस्ने िषय ....

.....................

को श्री
शजल्िा

............................ ....................गाउुँ पालिका / नगरपालिका ..... िडा नं.........
बस्ने िषय ........ को श्री ..........................................बीच उल्िेशखत लबषर्यमा फििाद
भई र्यस मेिलमिाप केन्रमा लनिेदन परे को हुनािे दुबै पक्षिाई राखी मेिलमिाप प्रफक्रर्याद्वारा

लमलत .... .................................. गतेमा छििि गराउुँ दा तपलसिका बुुँदाहरुमा हामी
दुबै पक्षको शचत्त बुझ्दो सहमलत भएकोिे सहमत भएको बुुँदाहरुिाई लनष्ठापूिक
य पािना गने

गरी मेिलमिापकतायहरुको/न्र्याफर्यक सलमलतको उपशस्थलतमा राजीखुिीिे र्यो सहमलत पत्रमा
सहीछाप गरी लिर्यौँ/ददर्यौँ ।
१...................................................................................
२...................................................................................
३....................................................................................
सहमत हुने पक्षहरु
पफहिो पक्ष

दोस्रो पक्ष

नाम थरः-

नाम थर:-

ठे गानाः-

ठे गाना:

हस्तक्षरः-

हस्ताक्षर:

दार्याुँ

बार्याुँ

दार्याुँ

बार्याुँ

मेिलमिापकतायहरु

नाम थरः-

नाम थर:-

ठे गानाः-

ठे गाना:

हस्तक्षरः-

हस्ताक्षर:

ईलत

सम्बत्...................

साि

गते.........................रोज िुभम् ।

.................

मफहना

................

अनुसूची–५
(दिा ५(त) सुँग सं बशन्धत)
मेिलमिाप अनुगमन िाराम
स्थानीर्य तहको नामीाः- सूर्योदर्य नगरपालिका
शजल्िााः इिाम
अनुगमन गररएको अिलध...................दे शख..................सम्म ।
तीालिम प्राप्त कुि मेिलमिापकतायको सं ख्र्या ..............
मेिलमिापकतायको सं ख्र्या........ .......

फििाद

दताय

फक्रर्यािीि
संख्र्या

......................

समाधान भएको सं ख्र्या ........................समाधान हुन नसकी सम्बशन्धत
लनकार्यमा

पठाएको

सं ख्र्या

..........................मेिलमिाप

सं ख्र्या.......................
१. केन्रको भौलतक अिस्थााः२. आचार सं फहताको पािनाको अिस्था ३. फिलनर्योशजत बजेट र खचयको अिस्थाीाः४. मेिलमिाप कोषको अिस्था ५. मेिलमिापकतायको िालग तालिमको आिश्र्यकता ६. मेिलमिापकतायको पर्यायप्तता/अपर्यायप्तता ७. अनुगमनकतायको फटप्पर्ी - १. ..................
२. ....................
३. ....................
अनुगमनकतायको नामाःदस्तखताःलमलताः-

प्रकृर्यामा

रहेको

अनुसूची–६
(दिा २१ सुँग सम्बशन्धत)
मेिलमिापकतायको आचारसं फहता, २०७४

१. मेलशमलापकतामको पेिागत आचरण
क. मेलशमलाप सम्बधधी काम कारबािी शनरपक्ष रुपले गनुम पनेछ,
ख. कुनै पक्षप्रशत झक
ु ाव, आग्रि, पूवामग्रि वा सो देशखने कुनै व्यविार गनुम िुदँ ैन,
ग. कुनै पक्षलाई डर, त्रास, झक्ु यान वा प्रलोभनमा पारी मेलशमलाप गराउन िुदँ ैन,
घ. मेलशमलाप सम्बधधी काम कारबािीको शसलशसलामा पक्षसँग आशथमक तथा अधय स्वाथमजधय कुनै काम
कारबािी वा लेनदेन व्यविार गनमु िुदँ ैन,
ङ. मेलशमलापकतामले शववादको शवषयवस्तु वा शववादका पक्षिरुसँग अनुशचत वा जालसाजपूणम तवरले कुनै
काम कारबािी गनमु िुदँ ैन,
च. मेलशमलापको काम कारबािी वा मेलशमलापको प्रशक्रयामा जानाजान त्रुटी वा अशनयशमतता गने,
अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउने, शढलो गने वा मेलशमलाप सम्बधधी काम कारबािीमा अशभरुची नदेखाउने
जस्ता कायम गनुम िुदँ ैन,
छ. मेलशमलापको क्रममा पक्ष र मेलशमलापकतामको वीचमा भएका कुरा र पक्षको पररचय लगायत
मेलशमलापकतामलाई जानकारी िुन आएका त्य गोप्य राख्नुका साथै पक्षिरुको शित प्रशतकूल िुने गरी
प्रकट गनुम िुदँ ैन,
ज. संशवधान, कानून, सावमजशनक नीशत र स्थाशनय/अधम धयाशयक/धयाशयक शनकायको गररमा उच्च बनाउंदै
पक्षिरुको सामाशजक मयामदा र आत्मसम्मानलाई सम्मान पुग्ने कायम गनुम पदमछ । शववादका पक्षिरूसँग
मेलशमलाप गराईशदए वापत ठे क्का वा प्रशतितमा पाररश्रशमक शनधामरण नगरर कानुनले तोके को शसमामा रिी
पक्षिरुसंगको सिमती बमोशजमको पाररश्रशमक स्वीकार गनुम पनेछ ।
१.१. मेलशमलाप सम्बधधी कायमशवशधको पालना गनमु पने
क. मेलशमलाप सम्बधधी कायम संशवधान, प्रचशलत ऐन कानून र यस कायमशवशध बमोशजम मेलशमलाप प्रकृ या
सचं ालन गनमु पनेछ ।
ख. कुनै सम्झौतामा मेलशमलापद्वारा शववाद समाधान गररने व्यवस्था भएमा त्यस्तो शववाद सोिी सम्झौतामा
उल्लेख भएको कायमशवधी अनुरुप गनुम पनेछ ।
ग. पक्षिरु मेलशमलाप गनम सिमत भएमा मेलशमलापकतामले सो व्यिोराको मेलशमलापको शलखत खडा गरी
सिमशत भएका बूँदािरू र त्यसको पररणामको बारे मा पक्षिरूलाई स्पिसँग बताएर मात्र सो कागजमा
पक्षिरुको सिीछाप गनम लगाई आफ्नो समेत सिी गरर सिमतीपत्र तैयार गनुम पछम ।
१.२. मेलशमलापकतामको शजम्मेवारीःाःक. मेलशमलाप भएमा सिमतीपत्रको कागज सशित तोशकएको समय शभत्र शववादका पक्षिरुलाई सम्बशधधत
शनकायमा पठाइ शदनु पनेछ । मेलशमलाप िुन नसके मा तोशकएको ढाँचामा सम्बशधधत स्थानीय ति समक्ष
प्रशतवेदन पेि गनमपु नेछ
ख. मेलशमलापको कायमशवशध अपनाउँदा पक्षिरु बीच मेलशमलाप गराउन नसशकएमा मेलशमलापद्वारा शववाद
समाधान नभएको व्यिोराको शलशखत जानकारी शदनु पनेछ ।
१.३. मेलशमलापकतामको दाशयत्वःाः-

क.
मेलशमलापकतामले शववादको शवषयवस्तुमा छलफल गनुम अशघ मेलशमलापको प्रशक्रयामा
अपनाइने कायमशवशध, सिमशत वा शनरकषममा पुग्ने काम पक्षिरु स्वयम्को भएको र मेलशमलापकताम
सिजकतामको भशू मकामा मात्र रिेको कुरा जानकारी गराउनु पछम ।
ख. मेलशमलापको प्रशक्रयामा भए गरे का कायम आफू र पक्षले पशन गोप्य राख्नु पने शवषय, मेलशमलापको
प्रशक्रयामा संलग्न भै शचत्त नबुझेमा कुनै पशन समयमा अलग िुन पाउने शवषयमा पक्षिरुलाई जानकारी गराउनु
पनेछ ।
ग. मेलशमलापकतामको रुपमा शनयुक्त भएको व्यशक्तले मेलशमलापकताम भई काम गनम नचािेमा आपूmले
शनयुशक्तको सूचना पाएको सात शदनशभत्र सोको शलशखत जानकारी सम्बशधधत शनकायलाई शदनु पनेछ ।
घ. मेलशमलापकताम शनयक्त
ु भएको व्यशक्तले मेलशमलाप गदाम मैत्रीपणू म तवरबाट शववाद समाधान गनम
पक्षिरुलाई स्वतधत्र, तटस्थ र शनरपक्ष भएर सियोग गनुम पनेछ ।
ङ. शववादको शवषयवस्तु उपर मेलशमलापकतामको कुनै स्वाथम शनशित रिेको भए वा आफुले स्वतधत्र तथा
शनरपक्ष रुपमा काम गनम नसक्ने प्रकृ शतको शववाद भएमा शववादका पक्ष र मद्दु ा प्रेशषत गने शनकायलाई शलशखत
गराउनु पनेछ ।
च. लैङ्शगक शवभेद, धमम, जातजाशत, आशथमक स्तर वा राजनैशतक संलग्नताको आधारमा कुनै प्रकारको
झक
ु ाव र पूवामग्रािी भावना नदेखाई मेलशमलापमा संलग्न िुनु पनेछ र शनधामररत समयमा मेलशमलाप कायम
सम्पधन गनम प्रयास गनुम पनेछ
छ. मेलशमलापकतामले प्राकृ शतक स्रोत साधन सम्बधधी शववादमा, व्यापाररक प्रकृ शतको शववादमा
मेलशमलापको प्रकृ या, शवषयगत दक्षता र तत्सम्बधधी अभ्यास तथा प्रचलनलाई मित्व शदनु पनेछ र
सामदु ाशयक शववादमा मेलशमलाप गदाम सम्बशधधत समदु ायमा उपलब्ध शववाद समाधान सम्बधधी परम्परा,
अभ्यास र स्वीकृ त माधयतालाई ध्यान शदई शनरपक्षता, वस्तुशनष्ठता, स्वच्छता र धयायका शसर्द्ाधतबाट सदैव
शनदेशित िुनु पनेछ ।
ज. मेलशमलापकतामले आफै मेलशमलाप प्रकृ यामा सल
ं ग्न भएको मद्दु ामा कुनै पशन पक्षको तफम बाट काननू
व्यवसायी, मध्यस्थकताम वा धयायाधीिको रुपमा संलग्न भै शववाद सुनुवाई नगरी सिजकतामको मात्र भशू मका
शनवामि गने र मेलशमलापद्वारा भएको शववादको समाधानलाई िारजीतको रुपमा नशलन उत्प्रेररत गनमु पनेछ ।

अनुसूची–७
(दिा २१ सुँग सम्बशन्धत)
मेिलमिापकतायको सपथपत्र
(लनर्यम ..... सुँग सम्बशन्धत)
सपथको ढाुँचा
म....................ईश्वरको नाममा / सत्र्य लनष्ठापूिक
य मेिलमिापकतायको रुपमा िपथ लिन्छु

फक मैिे मेिलमिाप सम्बन्धी प्रफक्रर्याको लसिलसिामा कुनै पक्ष प्रलत मरमोिाफहजा नराखी,
पक्षपात नगरी, गोपलनर्यता र लनष्पक्षता कार्यम गदै कानून र न्र्याफर्यक प्रफक्रर्या प्रलत सम्मान

तथा समपयर्को भािना राखी काम गनेछु । मैिे मेिलमिाप सम्बन्धी र्यस कार्ययफिफिध तथा

प्रचलित कानून बमोशजम पािन गनुय पने आचरर्को पूर्य पािना गदै आिूिाई सुशम्पएको
दाफर्यत्ि इमान्दारीपूिक
य लनिायह गनेछु ।
सपथ लिनेको,–

सपथ गराउनेको,–

सहीाः

सहीाः

नामाः

नामाः

पद
छापाः
कार्यायिर्याः
लमलताः

अनुसूची–८
(दिा २७ सुँग सम्बशन्धत)
मेिलमिाप कार्ययक्रमको प्रगती प्रलतिेदनको ढाुँचा
(क) न्र्याफर्यक सलमलतको िालगाः
नगरपालिकाको नामीाः- ...........................
शजल्िा

.....................................

प्रदे िाः ......................................
प्रलतिेदनको अिलधीाः- लमलत ............................. दे शख ....................... सम्म
१.मेिलमिापकतायको संख्र्या ......................
२. फििादको प्रकार ......................
३.फििादको सं ख्र्या .........................
४.मेिलमिाप भएको सं ख्र्या ..........................
५.मेिलमिाप हुन नसकी सम्बशन्धत लनकार्यमा पठाएको सं ख्र्या .........................
६.मेिलमिाप प्रफक्रर्यामा रहेको सं ख्र्या ..............................................

आज्ञािे
राजेन्र भट्टराई

प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

