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सूमोदम नगयऩालरकाको शिऺा लनमभावरी, २०७६ 

प्रस्तावना:  

"गणुस्तयीम प्राववलधक य व्मावहारयक शिऺा : नैलतकवान ्य सऺभ जनिशि उत्ऩादन हाम्रो आकाॊऺा " बने्न भूर नायाराई आत्भसाथ गदै शिऺाराई 
वैऻालनक, प्राववलध, सीऩभूरक, योजगायभूरक एवॊ जनभखुी फनाउॉदै सऺभ, प्रलतष्ऩधॉ, नैलतक एवॊ याविम वहतप्रलत सभवऩित जनिशि तमाय गनि 
नगयऩालरकाभा स्थाऩना हनुे य स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका आधायबतू तथा भाध्मलभक ववद्यारमहरुको व्मवस्थाऩन , सञ्चारन य लनमभन गदै 
गणुस्तयीम शिऺाको ववकास गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ (१) य सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा ऐन , २०७६ 
को दपा ५४ (१) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी सूमोदम नगय कामिऩालरकारे सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा 
लनमभावरी, २०७६ स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । 

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायशभबक 

सॊशऺप्त नाभ य ऩरयबाषा 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब 

(१) मो लनमभावरीको नाभ ―सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा लनमभावरी, २०७६‖ यहेको छ ।  

(२) मो लनमभावरी सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रबय राग ुहनुेछ । 

(३) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायभब हनुेछ । 

२.   ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागभेा मस लनमभावरीभा– 

(क) ―ऐन‖ बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ ऐनराई सभझन ुऩछि । साथै सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक 
शिऺा ऐन, २०७६ राई सभेत सभझनऩुछि । 

(ख) ―कामिऩालरका‖ बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय कामिऩालरकाराई सभझन ुऩछि । 

(ग) ―कोष‖ बन्नारे लनमभ ८५ वभोशजभको ववद्यारम सॊचारनका रालग खडा गरयएको कोषराई सभझन ुऩछि । 

(घ) ―नगयऩालरका‖ बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाराई सभझन ुऩछि । 

(ङ)  ―धालभिक ववद्यारम‖ बन्नारे ऩयभऩयागत रुऩभा चलरआएका गोन्ऩा, गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा जस्ता धालभिक ववद्यारमहरुराई जनाउॉदछ । 

(च) ―लनयीऺक‖ बन्नारे ववद्यारम लनयीऺण गनि तोवकएको अलधकृतराई सभझन ुऩछि ।  
(छ) ―ऩरयवाय‖ बन्नारे शिऺक वा कभिचायीसॉग एकासगोरभा फस्ने तथा लनज आपैं रे ऩारनऩोषण गनुि ऩने ऩलत, ऩत्नी, छोया, अवववावहता छोयी, 

धभिऩतु्र अवववावहता धभिऩतु्री , फाफ,ु आभा वा सौतेनी आभा सभझन ुऩछि य सो िब्दरे ऩरुुष शिऺक वा कभिचायीको हकभा लनजको 
फाजे, फज्मै तथा भवहरा शिऺक वा कभिचायीको हकभा लनजको सासू, ससयुाराई सभेत जनाउॉछ । 

(ज) ―ऩयीऺा सलभलत‖ बन्नारे लनमभ ३४ फभोशजभ गठन हनुे ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सलभलतराई सभझन ुऩछि । 

(झ) ―ऩाठ्यक्रभ ववकास केन्र‖ बन्नारे सॊघीम ऐन वभोशजभ ऩाठ्यक्रभ लनभािणको रालग शजभभेवाय लनकामराई सभझन ुऩदिछ । 

(ञ)  ―प्रधानाध्माऩक‖ बन्नारे लनमभ ५० फभोशजभ लनमिु ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक सभझन ुऩछि । 

(ट)  ―प्रभखु‖ बन्नारे नगयऩालरकाको नगय प्रभखुराई सभझन ुऩछि । 

(ठ) ―प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत‖ बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई सभझन ुऩछि । 

(ड) ―प्रायशभबक फार शिऺा केन्र‖ बन्नारे चाय वषि उभेय ऩूया बई ऩाॉच फषि  उभेय ऩूया नगयेका फारफालरकाको रालग लनमभ ३८ फभोशजभ 
खोलरएको प्रायशभबक फार शिऺा केन्र, नसियी, केजी, भन्टेश्वयी आदद सभझन ुऩछि ।  

(ढ) ―व्मवस्थाऩन सलभलत‖ बन्नारे लनमभ २६ फभोशजभ गठन हनुे ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत सभझन ुऩछि । 

(ण) ―भन्त्रारम‖ बन्नारे नेऩार सयकाय, शिऺा, ववऻान तथा प्रववलध भन्त्रारम सभझन ुऩछि ।  

(त)  ―शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु‖ बन्नारे नगयऩालरकाको शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको प्रभखुराई सभझन ुऩछि । 

(थ) ―शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा‖ बन्नारे नगयऩालरकाभा यहेको शिऺा, मूवा तथा खेरकूद हेने िाखाराई सभझन ुऩछि ।  

(द)  ―शिऺक वकताफखाना‖ बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून वभोशजभ गठन बएको शिऺक वकताफखाना सभझन ुऩछि । 

(ध)  ―शिऺक सेवा आमोग‖ बन्नारे सॊघीम कानून वभोशजभ गठन बएको शिऺकहरुको स्थामी लनमशुिका रालग लसपारयस आदद गने आमोग 
सभझन ुऩछि ।  

(न)  ―नगय शिऺा सलभलत‖ बन्नारे नगय प्रभखुरे नेततृ्व गयेको लनमभ २४ अनसुायको शिऺा सभफन्धी सलभलत सभझन ुऩछि ।  
(ऩ) ―िलु्क‖ बन्नारे ववद्यारमरे लनमभ फभोशजभ ववद्याथॉसॉग लरन ऩाउने िलु्क सभझन ुऩछि ।  
(प)  ―िैशऺक गठुी‖ बन्नारे ववद्यारम सञ्चारन गनिको रालग कुनै व्मशिरे नापा नलरने उदे्दश्मरे स्थाऩना गयेको साविजलनक वा लनजी गठुी 

सभझन ुऩछि । 

(फ) ―िैशऺक सत्र‖ बन्नारे ववद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने वावषिक अवलध सभझन ुऩछि ।  
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(ब) ―सभदुामद्वाया सञ्चालरत ववद्यारम ‖ बन्नारे लनमभ ५ फभोशजभ स्वी कृलत प्राप्त गयी नगयऩालरका वा व्मवस्थाऩन सलभलतरे व्मवस्थाऩन 
शजभभा लरएको साभदुावमक ववद्यारम सभझन ुऩछि ।  

(भ) ―साभदुावमक शिऺक ‖ बन्नारे सभदुामद्वाया व्मवशस्थत ववद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत वा अनदुान प्राप्त दयफन्दी अन्तगित 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनमिु गयेको शिऺक सभझन ुऩछि । 

(म) ―साभदुावमक लसकाइ केन्र‖ बन्नारे सभदुाम स्तयभा स्थाऩना बई सञ्चारन बइयहेका वा अफ स्थाऩना  गरयने आजीवन लसकाई , अध्ममन 
अनसुन्धान य सीऩ लसकाई रगामतका काभ गने केन्र राई सभझन ुऩछि । 

(य) ―सॊघीम शिऺा ऐन‖ बन्नारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराई सभझन ुऩछि ।  
(र) ―सॊस्थागत ववद्यारम‖ बन्नारे लनजी रगानीभा सॊचारन गने गयी लनमभ ५ फभोशजभ अनभुती ऩाई स्थावऩत ववद्यारमराई सभझन ुऩछि । 

(व)  ―साभाशजक ववकास सलभलत‖ बन्नारे सूमोदम नगयकामिऩालरका (कामिसभऩादन) लनमभावरी, २०७४ लनमभ १५ को उऩलनमभ (१) खण्ड 
(ग) फभोशजभ गदठत सलभलतराई सभझन ुऩछि । 

 

ऩरयच्छेद २ 

ववद्यारम खोल्ने अनभुलत वा स्वीकृलत सभफन्धी व्मवस्था 
३. ववद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग लनवेदन ददन ुऩने् (१) कसैरे ववद्यारम खोल्न चाहेभा वडा शिऺा सलभलतको लसपारयस लरई िैशऺक ित्र सरुु 

हनुबुन्दा कभतीभा चाय भवहना अगावै अनसूुची१ फभोशजभको ढाॉचाभा नगय  कामिऩालरकाको कामािरमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
४. ववद्यारम खोल्नको रालग ऩूया गनुि ऩने ऩूवािधाय् ववद्यारम खोल्नको रालग अनसूुची २ फभोशजभको ऩूवािधाय ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ ।  
५. ववद्यारम खोल्न अनभुलत ददने् 

(१) लनमभ ३ फभोशजभ ववद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग लनवेदन ऩयेभा शिऺा , मूवा तथा खेरकूद  िाखा प्रभखुरे लनवेदनसाथ प्राप्त 
कागजातहरु य स्थरगत जाॉचफझु गनेछ । त्मसयी जाॉचफझु गदाि प्रस्ताववत ववद्यारमको रालग लनमभ ४ फभोशजभको ऩूवािधाय ऩूया बएको 
देशखएभा आधायबतू ववद्यारमको हकभा िैशऺक  ित्र सरुु हनुबुन्दा एक भवहना अगावै य भाध्मलभक ववद्यारमको हकभा िै शऺक ित्र सरुु 
हनु ुबन्दा कभतीभा दईु भवहना अगावै आफ्नो याम सवहतको प्रलतवेदन िाखा प्रभखुरे नगय शिऺा सलभलतको वैठकभा ऩेि गनुिऩनेछ । 
मस्तो प्रलतवेदनभा अनभुलत भाग गरयएको ववद्यारम साभदुावमक वा सॊस्थागत कुन स्वरुऩभा सॊचारन गने अनभुलत भाग गरयएको हो सो का  
सभफन्धभा मवकन उल्रेख हनु ुऩने छ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ नगय शिऺा सलभलतको वैठकफाट अनभुलत ददने लसपारयसको लनणिम बएभा साभाशजक ववकास सलभलत  सभऺ 
ऩठाउन ुऩनेछ। साभाशजक ववकास सलभलतरे आवश्मकतानसुाय स्थरगत लनयीऺण सभेत गयी नगयकामिऩालरकाराई लसपारयस गनेछ । 
मसयी प्राप्त लसपारयसको आधायभा नगयकामिऩालरकारे स्वीकृलत सभफन्धभा आफ्नो लसपारयस सवहत नगय सबाभा ऩेि गनुिऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) अनसुाय नगयसबारे कामिऩालरकाको लसपारयस उऩमिु रागभेा ववद्यारम खोल्न अनभुलत ददन सक्नेछ । नगयसबा को 
लनणिम फभोशजभ शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे अनसूुची ३ फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददनेछ ।  

(४) मसयी अनभुलत ददॉदा आधायबतू तहको ववद्यारमको हकभा िैशऺक ित्र सरुु हनुबुन्दा १५ ददन अगावै ददनऩुनेछ य भाध्मलभक ववद्यारमको 
हकभा िैशऺक ित्र सरुु हनुबुन्दा दईु भवहना अगावै अनभुलत ददनऩुनेछ ।  

 

 (५) उऩलनमभ (२) वभोशजभ नगय शिऺा सलभलतरे ववद्यारम खोल्ने अनभुलतको लसपारयि गने लनणिम गदाि ववद्यारम नक्साङकन, स्कुर जोइलनङ्ग 
य नगय शिऺा सलभलतरे लनधाियण गयेको नगयऩालरका य वडाको रागी ववद्यारमको अलधकतभ सॊख्माको अधीनभा यही ददन ुऩनेछ ।  

(६) कसैरे ऐन तथा मस लनमभावरी ववऩयीत अनभुलत ददएको वा प्राप्त गयेको ऩाइएभा साभाशजक ववकास सलभलतरे छानववन गयी ऩेि गयेको 
प्रलतवेदनको आधायभा नगय कामिऩालरकारे त्मसयी अनभुलत प्राप्त ववद्यारमको अनभुलत जनुसकैु फखत यद्द गनेछ य  त्मस्तो अनभुलत ददनका 
रालग लसपारयस गने य अनभुलत प्रदान गने ऩदालधकायी तथा कभिचायीराई प्रचलरत कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ । 

६. ववद्यारमरे ऩारना गनुि ऩने िति तथा फन्देज् ववद्यारमरे ऩारन गनुि ऩने िति तथा फन्देजहरू देहाम फभोशजभ हनुेछन््  
(क) नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गनुि ऩने,  

(ख) शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको याम सवहत साभाशजक ववकास सलभलतरे सूचीकृत गयेका थऩ ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री भात्र 
प्रमोग गनि ऩाइन,े  

(ग) याविमता प्रलत आॉच आउने ऩाठ्यसाभग्री बएको ऩाठ्यऩसु्तक अध्माऩन गनि, गयाउन नहनु,े  

(घ) ववद्यारमभा फारभैत्री, अऩाङ्खताभैत्री तथा रैवङ्गकभैत्री फातावयण सजृना गने, 

(ङ)  अलबबावकको वावषिक बेरा गयाई ववद्यारमको आम व्मम, िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी िैशऺक सत्रको कामिक्रभको जानकायी गयाउनऩुने, 

(च)  मस लनमभावरी फभोशजभ आम व्ममको रेखा याख्न ुऩने य रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩने, 
(छ)  ववद्यारमरे गयेको रगानीको अलबरेख याख्न ुऩने,  

(ज)  ववद्यारमभा नेऩारको याविम एकता , साविबौलभकता, जातीम, ऺेत्रीम, बावषक, रैंलगक, साभाशजक तथा धालभिक सवहष्णतुाभा खरर ऩाने कुनै 
ऩलन वक्रमाकराऩ हनु नददन,े  
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(झ)  साभदुावमक ववद्यारमभा नगय कामिऩालरकारे तोकेको सॊख्माको अलधनभा यही शिऺक सेवा आमोगको ऩाठ्यक्रभ अनसुाय ऩयीऺा 
लरई शिऺक लनमशुि गनुि ऩनेछ, 

(ञ) ववद्यारमभा लनमलभत रुऩभा ऩरयमोजना कामि, साभाशजक सेवा, अलतरयि वक्रमाकराऩ, तथा अन्म कामिक्रभ सञ्चारन गनुि ऩने,  

(ट)  ववद्यारम तथा छात्रावासभा स्वस्थकय , सत्म, लनष्ठा य नैलतक चरयत्र लनभािण , उद्यभशिरता प्रवर्द्िन, सभाशजक सद्भाव प्रवर्द्नि तथा साभाशजक 
ववकृलत (वारवववाह, लनयऺयता, छाउऩडी, दहेज, फोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जालतगत उचनीचता , छोयी भालथको ववबेद आदद ) उन्भरुन को 
वातावयण कामभ गनि स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी स्वीकृलतको रालग प्रस्ततु गने य कामािन्वमनको आवश्मक व्मवस्था लभराउन,े  

(ठ) आवासीम ववद्यारमभा नगय शिऺा सलभलतरे लनधाियण गये फभोशजभ ववद्याथॉको रालग खाना तथा ऩौविक आहायको गु णस्तय कामभ गनुि 
ऩने,  

(ड)  नगयसबारे ऩारयत गयेको कानून तथा िैशऺक नीलतको अलधनभा यही काभ गनुिऩने छ, 

(ढ)  मस लनमभावरी फभोशजभ ऩूया गनुि ऩने ऩूवािधायहरू कामभ याख्न ुऩने य ववद्याथॉ सॊख्माका आधायभा ऩूवािधायको ववस्ताय तथा स्तय ववृर्द् 
गनुिऩने,   

(ण) भन्त्रारम वा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे लनधाियण गयेको ढाॉचाभा ववद्यारमरे िैशऺक तथ्माङ्क तमाय गयी िैशऺक सत्र सवकएको 
१५ ददन लबत्र शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन ुऩने,   

(त) ववद्यारमरे ववद्याथॉको रालग प्रमोग गने सवायी साधन प्रचलरत कानून फभोशजभको भाऩदण्ड अनरुुऩ ऩयीऺण गरयएको हनु ुऩने,  
(थ)  तोवकएको भाऩदण्ड अनरुुऩ ववद्यारमको बवन तथा कऺाकोठा सपा तथा सयुशऺत याख्न ुऩने,  

(द) प्रत्मेक वषि ववद्यारमको बौलतक तथा साभाशजक ऩयीऺण गयाई त्मसको प्रलतवेदन शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
७. ववद्यारम खोल्न स्वीकृलत प्रदान गने्  

(१) लनमभ ५ को उऩलनमभ (३) फभोशजभ अनभुलत प्राप्त आधायबतू तथा भाध्मलभक ववद्यारमरे स्वीकृलतको रालग अनसूुची –४ फभोशजभको 
ढाॉचाभा नगयकामिऩालरका  सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ ।   

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभापि त त्मस्तो ववद्यारमको जाॉचफझु गयी वा गयाई त्मसको 
प्रलतवेदन ऩेि गनि रगाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफझु प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ लनमभ ६ फभोशजभको िति तथा फन्देज ऩूया गयेको दे शखएभा नगय शिऺा 
सलभलतको लनणिमको आधायभा अनसूुची –५ फभोशजभको ढाॉचाभा नगय कामिऩालरकारे आफ्नो लनणिम सवहत नगय सबा सभऺ ऩेि गनुि 
ऩनेछ । मसयी प्राप्त लसपायीस सबाफाट शस्वकृत बएभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे लनमभ ६ फभोशजभको िति तथा फन्देज को 
अलधनभा यही त्मस्तो ववद्यारमराई अनसूुची–५ फभोशजभको ढाॉचाभा स्वीकृलत प्रदान गनेछ ।     

८. भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारमको अनभुलत तथा स्वीकृलत सभफन्धी व्मवस्था्  
(१) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू तहसभभ भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारमको  अनभुलत तथा 

स्वीकृलत सभफन्धी प्रवक्रमा लनमभ ७ वभोशजभ हनुेछ । मसका रालग एकर बाषाबाषी ववद्यारमभा भातबृाषाभा  शिऺा ददने , द्वीबाषी 
ववद्यारमभा दवैु बाषाभा शिऺा ददने य वहबुाषी ववद्यारमभा बावषक स्थानान्तयणको नीलत अऩनाई वारवालरकाहरुराई उनीहरुको 
भातबृाषाफाट नेऩारी वा अॊग्रजेी बाषाभा सहज रुऩभा राने व्मवस्था गरयने छ । एकर वा द्वीबाषी ववद्यारमका अलबबावकरे चाहेभा त्महाॊ 
ऩलन  बावषक स्थानान्तयणको नीलत अऩनाइ ने छ । सफै खारे बाषाबाषीराई एकअकािको बाषा , लरवऩ तथा सॊस्कृलत लसक्न एवॊ लसकाउन 
प्रोत्सावहत गरयने छ ।   

(२) मस लनमभावरीभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन आधायबतू तह बन्दा भालथ भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारमको अनभुलत तथा 
स्वीकृलत सभफन्धी प्रवक्रमा य भाऩदण्ड सॊघीम शिऺा ववऻान तथा प्रववधी भन्त्रारमरे लनधाियण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

९. भनुापा नलरने ववद्यारम सञ्चारन सभफन्धी व्मवस्था् 
(१) सॊघीम कानूनको भाऩदण्ड फभोशजभ गरुुकुर , आश्रभ, भदयसा, गभुफा वा गोन्ऩा सभेतका साभाशजक , ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे 

ववद्यारम सञ्चारन गनि लनवेदन ददने रगामत त्मस्तो ववद्यारमको अनभुलत , स्वीकृलत य कऺा थऩ सभफन्धी व्मवस्था लनमभ ३, ५, ७ य 
२० भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ ।  

(२) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩलनमभ (१) फभोशजभ ववद्यारम सञ्चारन गनि ऩूया गनुि ऩने ऩूवािधाय 
अनसूुची–६ भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

(३) गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा, गभुफा वा गोन्ऩा सभेतका साभाशजक, धालभिक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे सञ्चारन गने शिऺा सभफन्धी 
नीलत, ऩाठ्यक्रभ, त्मस्ता सॊस्थाराई ददने अनदुान तथा सभन्वम सभफन्धी व्मवस्था भन्त्रारमरे लनधाियण गये फभोशजभ हनुेछ । 

१०. कभऩनी ऐन अन्तगित सञ्चालरत ववद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगित सञ्चारन गने सभफन्धी व्मवस्था् 
(१) कभऩनी अन्तगित सञ्चारन बएको कुनै ववद्यारम िैशऺक गठुी अन्तगित सञ्चारन गनि चाहनेरे सोको अनभुलतको रालग अनसूुची –७ 

फभोशजभको ढाॉचाभा नगय कामिऩालरकासभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु  द्वाया त्मस्तो ववद्यारमको जाॉचफझु गयी त्मसको 

प्रलतवेदन ऩेि गनि रगाउन ुऩनेछ ।  
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(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ उि प्रलतवेदन य लनवेदनसाथ प्राप्त कागजात हरु जाॉचफझु गदाि त्मस्तो ववद्यारमराई 
िैशऺक गठुी अन्तगित सञ्चारन गनि भनालसफ देखेभा नगय शिऺा सलभलत य साभाशजक ववकास सलभलतको लसपारयस साथ कामिऩालरकाभा 
ऩेि गनुि ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त लसपारयस जाॉचफझु गदाि उऩमिु देशखएभा कामिऩालरकारे त्मस्तो ववद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्तगित 
सञ्चारन गनि अनसूुची (८) फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददन शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुराई लसपायीस गनेछ ।  

११.ववदेिी शिऺण सॊस्थासॉग सभफन्धन गयी ववद्यारम खोल्ने अनभुलत वा स्वीकृलत नेऩार सयकायको ऩूवि स्वीकृलत नलरई  ददन सवकने छैन । 

१२.  मस अशघ दताि बएका ववद्यारम सभवशन्ध व्मवस्था्  

(१) भालथ जेसकैु उल्रेख बए ऩलन मस अशघ लनमभानसुाय दताि य सॊचारनभा यहेका ववद्यारमहरु मसै लनमभावरी वभोशजभ सॊचारन बएका 
भालननेछन ्। 

तय मस अशघ सॊचारनभा बएका ववद्यारमरे शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखारे तोकेको ढाॉचाभा वववयण य कागजऩत्र ऩेि गनि ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) वभोशजभ वववयण प्राप्त बए ऩलछ शिऺा मवुा तथा खेरकुद िाखारे मस लनमभावरी वभोशजभ सॊचारन गनि सवकने नसवकने 
य सवकने बए गनि ऩने सधुायको खाका सवहत प्रलतवेदन ऩेि गनेछ । 

(३) प्राप्त प्रलतवेदन सभेतको आधायभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखारे नगय शिऺा सलभलत सभऺ सॊचारन अनभुती ददन नसवकने बए सोही 
वभोशजभ य िति सवहत सॊचारन गनि ऩने बए ितिको वववयण सवहत ऩेि गनेछ । 

(४) शिऺा सलभलतको लनणिम वभोशजभ शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु रे अनसुचुी ८ वभोशजभको ढाॉचाभा ववद्यारमराई प्रभाणऩत्र 
ददनऩुनेछ ।   

१३. धयौटी याख्न ुऩने्  सॊस्थागत ववद्यारम खोल्ने अनभुलत लरॉदा ववद्यारम सञ्चारनको सयुऺण फाऩत देहाम फभोशजभको यकभ धयौटीको रूऩभा 
याख्न ुऩनेछ् 

(क) भाध्मलभक ववद्यारमको रालग ऩाॉच राख रूऩैमाॉ,  
(ख) आधायबतू ववद्यारमको रालग दईु राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ,   

(ग) ऩूविप्राथलभक ववद्यारमको रालग ऩचास हजाय रूऩैमाॉ । 

तय,  

(१) लनमभ ९ फभोशजभ ववद्यारम सञ्चारन गने अनभुलत लरॉदा धयौटी याख्न ुऩने छैन ।  
(२) लफिेष आवश्मकता बएका ववद्यालथिका रालग वा लसभान्तकृत वा अलत ववकट बौलगलरक  ऺेत्रभा ववद्यारम खोल्दा कामािऩालरकारे लनधाियण 

गयेको भाऩदण्ड फभोशजभ धयौटी छुट ददन सवकनेछ । 

१४. धयौटी यकभ जभभा गरयने्  

(१) ववद्यारमरे लनमभ १३ फभोशजभको धयौटी फाऩतको यकभ कामिऩालरकाको लनमन्त्रणभा यहने गयी  सयकायी फैंकको भदु्दती खाताभा जभभा 
गनुिऩनेछ ।  

१५. साविजलनक िैशऺक गठुी तथा नेऩार सयका यरे अनदुान ददने लनजाभती , सैलनक, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर , नेऩार य िहीद प्रलतष्ठानद्वाया 
सञ्चालरत ववद्यारमको लनमभनको रालग सॊघीम शिऺा भन्त्रारमरे जायी गयेको कामिववलधअनसुाय हनुे  । 

१६. ववद्यारम गाभ्न, सानि, नाभ ऩरयवतिन गनि वा फन्द गनि सक्ने : नगयऩालरकाको साभाशजक ववकास सलभलतको याम लरई नगय कामिऩालरकारे 
नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र बइयहेका कुनै ववद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थानभा सानि , दईु वा दईुबन्दा फढी ववद्यारमराई गाबी एउटै ववद्यारम 
कामभ गने य नाभ ऩरयवतिन गनि तथा ववद्यारम फन्द गनि सक्नेछ । 

(१) देहामको कुनै अवस्थाभा दईु वा दईुबन्दा फढी ववद्यारमराई एक आऩसभा गाबी एउटा ववद्यारम कामभ गनि सवकनेछ  ्

(क) अनसूुची–२ फभोशजभको ऩूवािधाय कामभ नयहेको,  
(ख) अलधकाॊि कऺाभा लफस प्रलतित बन्दा कभ ववद्याथॉ सॊख्मा बएको,  
(ग) दईु वा सोबन्दा फढी ववद्यारमको ऩरयसय एक आऩसभा जोलडएको, 
(घ) दईु वा सोबन्दा फढी ववद्यारम फीचको ऩैदर दूयी तीस लभनेटबन्दा कभ वा १ वक.लभ. यहेको,  
(ङ) दईु वा सो बन्दा फढी ववद्यारमका व्मवस्थाऩन सलभलतरे ववद्यारम गाभ्न सॊमिु लनवेदन ददएको ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आधायभा ववद्यारमहरु गाभ्ने लनणिम गदाि नगय कामिऩालरकारे त्मस्ता ववद्यारमको रालग आवश्मक शिऺक 
तथा कभिचायीको दयफन्दी मवकन गयी फढी हनु आएको शिऺक तथा कभिचायीको व्मवस्थाऩनको ववषमभा सभेत लनणिम गनुि ऩनेछ । 

(३) मस लनमभावरीभा उल्रेखी त ववद्यारम गाभ्ने सभवन्धी व्मवस्थाराई कामािन्वमन गनि नगय कामिऩालरकारे नगय शिऺा सलभलतको 
लसपारयसभा कामिववधी फनाई रागू गनि सक्नेछ । मसयी गालबएय खारी बएको वा फन्द बएको ववद्यारमभा साभदुावमक प्रमोजनका रालग  
ऩसु्तकारम, भमशुजमभ, सॊवाद स्थर, वा सीऩ ववकास केन्द, साभदुावमक लसकाइ केन्र जस्ता सॊस्था फसाउन सवकने छ । 

१७. गालबएका वा फन्द गरयएका ववद्यारमको सभऩत्तीको व्मवस्थाऩन्  
(१) लनमभ १६ फभोशजभ ववद्यारम गालबएभा गालबने ववद्यारमभा यहेको चर अचर सभऩशत्त , पलनिचय, ऩाठ्यऩसु्तक, ऩाठ्यसाभग्री रगामतका 

अन्म िैशऺक साभग्री गालबएको ववद्यारमको नाभभा नाभसायी गयी वा शजन्सी दाशखरा गयी आभदानी फाॉधी अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 
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१८. ववद्यारमको तह वा कऺा घटाउन सवकने् कुनै ववद्यारमको सभफन्धभा लनमभ १७ को अवस्था ववद्यभान यहेको बए ताऩलन ववद्यारम गाभ्ने 
आधाय औशचत्मऩूणि नदेशखएभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको लसपारयसभा कामिऩालरकारे त्मस्तो ववद्यारमको भालथल्रो तह वा कऺा घटाउन 
सक्नेछ । 

१९. ववद्यारमको कऺा थऩ गनि सवकने्  
(१) कुनै ववद्यारमरे कऺा थऩ गनि चाहेभा िैशऺक ित्र सरुु हनुबुन्दा कभतीभा दईु भवहना अगावै नगयकामिऩालरका सभऺ  लनवेदन ददन ु

ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा नगयऩालरकारे थऩ हनुे कऺाको रालग लनमभ ४ फभोशजभको ऩूवािधाय ऩूया बए वा नबएको 
सभफन्धभा आवश्मक जाॉचफझुगनि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाइददनेछ । शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखारे स्थरगत जाॉचफझु 
गदाि ऩूवािधाय ऩूया गयेको देशखएभा लनणिमको लनलभत्त नगय शिऺा सलभलतभा ऩेि गयी सलभलतको लसपारयि अनसुाय नगय कामिऩालरकारे 
िैशऺक ित्र सरुु हनु ुअगावै कऺा थऩ गनि अनभुलत ददन सक्नेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन प्राववलधक शिऺा प्रदान गने वाहेक अन्म ववद्यारमको कऺा एघाय य फाह्रको कऺा 
थऩ य ववषम थऩ गने अनभुलत सॊघीम शिऺा ववऻान तथा प्रववधी भन्त्रारमफाट स्वीकृत भाऩदण्डका आधायभा नगय सबारे ददनेछ । 

ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामिऩालरका,प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत, शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु य िाखा अलधकृतको, काभ, कतिव्म य अलधकाय 
२०. नगय कामिऩालरकाको काभ, कतिव्म य अलधकाय् 
१) मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य अलधकायका अलतरयि  नगय कामिऩालरकाको काभ , कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ् 

(क) िैशऺक मोजना तथा कामिक्रभ कामािन्वमन  गनि नगय शिऺा सलभलत , प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत तथा  शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा 
प्रभखु राई आवश्मक लनदेिन ददन,े  

(ख) िैशऺक मोजना तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि आवश्मकता अनसुाय सलभलत, उऩसलभलत वा कामिटोरी गठन गने, 

(ग) शिऺक सरुवाको भाऩदण्ड वनाई नगयऩा लरका लबत्र एकरुऩता यहने गयी शिऺक ववद्याथॉ अनऩुात लभराउने , गणुस्तय कामभ गने, आचाय 
सॊवहता फनाई राग ुगने,    

(घ) शिऺक तथा कभिचायीहरूको प्रिासन , व्मवस्थाऩन तथा िैशऺक ववकास सभफन्धी कामि मोजना स्वीकृत गने य कामािन्वमन गनि लनदेिन 
ददन,े 

(ङ) प्रदेि तथा सॊघको काननु वभोशजभ हनुे शिऺा सभवशन्ध ववषमहरुको कामािन्वमन गनि शिऺा सलभलतराई लनदेिन ददन,े 

(च) प्रत्मेक ६ भवहनाभा नगयऩालरका लबत्रका सफै वकलसभका ववद्या रमहरुको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी गयाई  अऩेशऺत गुणस्तय कामभ 
गने, 

(छ) ववद्यारमभा आलथिक व्मवस्था ऩायदिॉ तथा सलुनशित गनि वस्तगुत आधाय तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गने, गयाउने, 
(ज)  मस लनमभावरीको ऩरयलध लबत्र यही आवश्मक ऺेत्रहरुको भाऩदण्ड वनाउन,े  

(झ) शिऺाराई व्मवहारयक, उद्यभशिर य योजगायउन्भखु फनाउने नीलत अवरभफन गने, 

(ञ) शिऺा सभफन्धी कानून लनभािणको रागी नगय सबाभा ऩेस गने । 

(ट) मस लनमभावरीको अलधनभा यही आवश्मकतानसुाय लनदेशिका जायी गने । 

(२)  उऩलनमभ (१) भा जेसकैु कुया रेशखएताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमका हकभा त्मस्ता ववद्यारमरे ऩारना गनुि ऩने भाऩदण्ड , गणुस्तय, िलु्क 
प्रावधान, ववऩन्न तथा लसभान्तकृत वगिका छात्र छात्राको रालग ददईने छात्रफशृत्तका आधाय य प्रलतित, शिऺक तथा कभिचारयहरुको सेवा, िति 
एवॊ ऩारयश्रलभक जस्ता ववषमभा लनणिम गदाि सॊस्थागत ववद्यारमहरुको सॊगठन को सभेत सहबालगता एवॊ याम  ऩयाभिि लरई लनणिम 
गनुिऩनेछ। 

२१.प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कतिव्म य अलधकाय् ऐन तथा मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य  अलधकायका अलतरयि 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गनि नगयऩालरकाको सभग्र िैशऺक नीलत , मोजना, कामिक्रभको कामािन्वमन एवॊ अनु गभन गने 
गयाउने,  

(ख) नगय कामिसभऩादन लनमभावरीभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे गने बनी उल्रेख बएका शिऺा सभफशन्ध कामि गने, 
(ग) िैशऺक सभन्वमकताि तथा सहजकतािको बलूभका लनवािह गने, 

(घ) कामिऩालरकारे प्रत्मामोजन गयेका शिऺा सभफन्धी कामि गने, 

(ङ)  नगयको उत्कृि िैशऺक उऩरशव्ध का रालग शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सॉग कामिसभऩादन सभझौता कयाय गने य सो 
उऩरब्धीऩूणि यहे नयहेको लनयन्तय अनगुभन गने, 

(च) ववद्यारमहरुको रेखा ऩयीऺणको व्मवस्था लभराउन,े 

(छ) शिऺा सभफन्धी कुनै प्रस्ताव नगयऩालरकाभा ऩेि गनुि ऩने बए सो गने, 
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(ज) साभाशजक ववकास सलभलतसॉग सभन्वम गयी कामि गने, 
२२. शिऺा अलधकायीको काभ , कतिव्म य अलधकाय् ऐन तथा मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य अलधकायका अलतरयि  नगय 
शिऺा नगय अलधकायीको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) नगय कामिऩालरकाफाट स्वीकृत िैशऺक कामिक्रभ कामािन्वमन गने गयाउन,े 

(ख) शिऺा सभफन्धी कुनै प्रस्ताव नगयकामिऩालरकाभा ऩेि गनुि ऩने बएभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत भापि त ऩेि गने, 

(ग) शिऺा सभफन्धी नगय स्तयीम मोजना वनाई नगय कामिऩालरकाभा स्वीकृलतको रालग ऩेि गने य स्वीकृत मोजना कामािन्वमन गने,  

(घ) स्थानीम तहको शिऺाको अवस्था, प्रगलत आदद सभेवटएको शिऺा सभवन्धी शस्थलतऩत्र तमाय गयी प्रत्मेक वषिको चैत्र भसान्त लबत्र प्रकािन 
गने,  

(ङ) स्वीकृत अनौऩचारयक शिऺा , वविेष आवश्मकताका शिऺा य शिऺाको रालग खाद्य कामिक्रभ कामािन्वमन गने गयाउने तथा सो सभफन्धी 
अलबरेख तमाय गने,  

(च) ववद्याथॉ सॊख्मा घट्न गई पाशजरभा ऩयेका साभदुावमक ववद्यारमका शिऺकराई अको सा भदुावमक ववद्यारमभा लभरान गने नगय शिऺा 
सलभलतभा ऩेि गने,  

(छ) स्वीकृत कामि मोजना अनसुाय ववद्यारम सञ्चारन बए नबएको सभफन्धभा लनमलभत रूऩरे   लनयीऺण अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण गयी 
त्मसको सभविगत प्रलतवेदन तमाय गने,  

(ज) शिऺाको गणुस्तय फढाउनको रालग शिऺक,प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक , गोष्ठी तथा 
तालरभको सॊचारन गने,  

(झ) आधायबतू तहको अन्त्मभा लरइने ऩयीऺा सञ्चारन गनि ऩयीऺा सॊचारन सलभलतको सदस्म सशचव बइ कामि गने,  

(ञ) ववद्यारमको कऺा ५ तथा ८ को ऩयीऺाको अलबरेख, प्रश्नऩत्र य उत्तय ऩशुस्तका शझकाई जाॉच, ववद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय फवृर्द् बए 
नबएको सभफन्धभा भूल्माङ्कन गयी अलबरेख याख्न ेतथा सो सभफन्धभा सधुायका रालग आवश्मक ऩहर गने,  

(ट) नगयऩालरका लबत्र यहेका कभऩनी ऐन अन्तगित दताि बएका सॊस्थागत ववद्यारमहरु को िैशऺक कामि मोजनाको सभन्वम य अनगुभन गयी 
सधुायका रालग सझुाव प्रस्ततु गने  

(ठ) ऐन तथा मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमहरू सञ्चारन बए नबएको जाॉचफझु गने तथा ववद्यारमभा शिऺाको गणुस्तय फढाउन , सधुाय 
गनि वा ववद्यारम फन्द गनुि ऩने नऩने सभफन्धभा लनयी ऺण गयी ववद्यारमको स्तय फढाउन , सधुाय गनि वा ववद्यारम फन्द गनुि ऩने अवस्था 
बएभा तत ्सभफन्धी कायफाही प्रवक्रमा अगालड फढाउन,े  

(ड) भाध्मलभक शिऺा उत्तीणि ऩयीऺाको रालग यशजिेिन पायाभ बयेका ववद्याथॉको नाभ , थय, उभेय प्रचलरत कानून फभोशजभ सॊिो धन गनि 
लसपायीस गने,  

(ढ) लनमशुि वा फढुवाको रालग शिऺक सेवा आमोगफाट लसपारयस बई आएका शिऺक वा कभिचायीराई ववद्यारमभा ऩदस्थाऩना गने, 
(ण) साभदुावमक ववद्यारमभा कामियत शिऺक तथा कभिचायीको सेवा वववयण तथा अन्म अलबरेख अद्यावलधक गने,   

(त) शिऺक वा कभिचायीको कामिसभऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मसको वववयण शिऺक सेवा आमोगभा ऩठाउन,े 

(थ) ववद्यारम य प्रायशभबक फार शिऺा केन्रको लनयीऺण गने, गयाउने,  
(द) भाध्मलभक शिऺा उत्तीणि ऩयीऺा , भाध्मालभक शिऺा ऩयीऺा य आधायबतू तहको अन्त्मभा हनुे ऩयी ऺाराई लनमलभत य भमािददत ढङ्गफाट 

सञ्चारन गने, गयाउने,  
(ध) साभदुावमक ववद्यारमका रालग ववतयण गरयएका दयफन्दी िैशऺक सत्रको सरुुभा लभरान गनि  नगय शिऺा सलभलतभा लसपारयस गने,  

(न) िाखा अलधकृतराई ववद्यारम लनयीऺणको सचुक वनाई लनयीऺण गनि ऩठाउने य लनजरे ववद्यारम लनयीऺण गये नगयेको मवकन गनि 
स्थरगत लनयीऺण गने,    

(ऩ) नगयऩालरकावाट ववद्यारमराई लनकासा बएको यकभ सदऩुमोग बए नबएको अनगुभन गने  

(प) ववद्यारमरे स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू गये नगयेको सभफन्धभा लनयीऺण गने, गयाउने,  
(फ) ववद्यारमभा रागू गरयएको ऩाठ्यक्रभ , ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री सभफन्धभा सधुाय गनुिऩने य लन्िलु्क ऩाठ्यऩसु्तकको ववतयण 

प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने ववषमभा व्मवस्थाऩन सलभलत तथा शिऺकको याम लरई सझुाव ऩठाउने तथा सो सभफन्धभा अन्म 
आवश्मक कामि गने, गयाउने,  

(ब) रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रलतवेदनको आधायभा देशखएका अलनमलभतता य वेरुज ुपर्छ्यौट गनि रगाउन,े 
(भ) सयकायी तथा गैयसयकायी िैशऺक ऩरयमोजनाहरूको लनयीऺण तथा सभन्वम गने,   

(म) साभदुावमक ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीको तरफी प्रलतवेदन ऩारयत गयाउन,े 

(य) ववद्यारमको वावषिक िैशऺक कामिक्रभको लनमलभत रूऩभा अनगुभन गयी सो अनसुाय गने, गयाउने, 
(र) िाखा अलधकृत य अन्म अनगुभनकतािहरुरे ददएको लनयीऺण प्रलतवेदन उऩय कायफाही गने गयाउने, 
(व) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गने, गयाउने, 
(ि) साभदुावमक ववद्यारमको स्वीकृत, रयि दयवन्दीभा ऩदऩूलतिको रालग शिऺा सेवा आमोगभा रेखी ऩठाउन,े 
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(ष) नगय कामिऩालरकाफाट स्वीकृत भाऩदण्डको आधायभा शिऺकको सरुवाको तमायी गने,  

(स) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा शिऺकराई ववद्यारम सभम फाहेक वा ववद्यारमको लनमलभत ऩठन ऩा ठनभा असय नगने गयी 
अलतरयि सभमभा अन्मत्र कामि गनि ऩूवि स्वीकृलत प्रदान गने,  

(ह) कामिसभऩादनको आधायभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत , शिऺक अलबबावक सॊघ ,प्रधानाध्माऩक, शिऺक एवॊ कभिचायीहरुराई ऩयुस्कायतथा 
दण्डका रालग कामिऩालरका सभऺ लसपारयि गने, 

(ऺ)  लनजी, धालभिक तथा िैशऺक गठुी लफद्यारमको अनगुभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनि रगाउने य तदनसुाय ऩयुस्काय य दण्डको 
रालग नगय कामिऩालरका सभऺ लसपारयि गने, 

(त्र) नगय कामिऩालरका, याविम ऩयीऺा फोडि य शिऺा सभवशन्धत आमोगहरुफाट प्राप्त लनदेिनहरुको कामािन्वमन गने, गयाउने ।  

२३. िाखा अलधकृतको काभ, कतिव्म य अलधकाय्  ऐन तथा मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य अलधकायका अलतरयि 
शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुको भातहत य प्रत्मऺ लनदेिनभा यही िाखा अलधकृतको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क)  प्रत्मेक दईु भवहनाभा सवै ववद्यारमभा कभतीभा एक ऩटक स्थरगत लनयीऺण तथा सऩुयीवेऺण गने । लनयीऺण तथा 
सऩुयीवेऺण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य व्मवस्थाऩन सलभलतसॉग छरपर गयी छरपर बएको कुया य लनयीऺण तथा सऩुयीवेऺण 
सभफन्धी व्महोया ववद्यारमको लनयीऺण ऩशुस्तकाभा जनाउने तथा जनाउन रगाउन,े 

(ख)  ऐन य मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारम लनमलभत रूऩरे सञ्चारन बए नबएको , त्मस्तो ववद्यारमभा बौलतक साधन सयुशऺत 
ववद्यारम अनरुुऩ बए नबएको , शिऺक ऩमािप्त बए नबएको , उऩरब्ध साधनको अलधकतभ सदऩुमोग बए , नबएको य लनधािरयत स्तय 
फभोशजभ ऩठन ऩाठन बए नबएको य सभग्र िैशऺक गणुस्तय कामभ बए नबएको सभफन्धभा प्रधानाध्माऩक , शिऺक–अलबबावक सॊघ य 
शिऺकसॉग ववचाय ववभिि गयी सो अनरुूऩ बएको नदेशखएभा सधुाय गनि रगाउन,े  

(ग)  ववद्यारम लनयीऺण सभफन्धी प्रलतवेदन शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सभऺ ऩेि गयी लनदेिन वभोशजभ गने,  

(घ)  ववद्यारमको ववकासको रालग व्मवस्थाऩन सलभलत तथा सयोकावाराहरूसॉग सभऩकि  तथा आवश्मक सयसल्राह य अन्तयवक्रमा गने,  

(ङ) नभूना शिऺण गने प्रमोजनको रालग लनयीऺण ऺेत्रलबत्रको योिय (सभहु) तमाय ग ने य सभम –सभमभा प्रधानाध्माऩक सवहत शिऺकको 
फैठक फोराई शिऺण गने ववषमभा देशखएका सभस्मा सभाधानको रालग आवश्मक ऩहर गने,  

(च)  शिऺक तथा ववद्यारम कभिचायीको कामि ऺभताको भूल्माङ्कन गयी त्मसको अलबरेख शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा उऩरब्ध गयाउने  
(छ)  ववद्यारमको िैशऺकस्तय फवृर्द् गनि प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरूको गोष्ठीको सॊमोजन गने, गयाउन े

(ज)  ऩयीऺा सलभलतको लनदेिन फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन गने, गयाउने,  
(झ)  ववद्यारमको िैशऺक तथा आलथिक अलबरेख दरुुस्त बए नबएको लनयीऺण गने, गयाउने,  
(ञ)  आफ्नो ऺेत्र लबत्रका िैशऺक तथ्माङ्क सङ्करन तथा ववश्लषेण गयी शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन,े  

(ट)  शिऺकराई तालरभको रालग लसपारयस गने य तालरभ प्राप्त शिऺकको सीऩ को प्रमोग बए नबएको एवकन गनि कऺा अवरोकन गयी 
सधुायका रालग कामिहरु गने,   

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

(ड)  ववद्यारम सञ्चारन सभफन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतराई आवश्मक लनदेिन ददन,े  

(ढ)  ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीको लफदाको अलबरेख िैशऺक सत्रको अन्त्मभा प्रभाशणत गने य ववद्यारमभा याख्न रगाउन,े  
(ण)  शिऺक तथा कभिचायीको हाशजयी अलबरेख दरुुस्त बए नबएको जाॉच वा लनयीऺण गयी लफदा नलरई अनऩुशस्थत हनुे शिऺक तथा 

कभिचायीको हकभा हाशजयी ऩशुस्तकाभा गमर जनाई सो को जनाउ सवहत कायफाहीको रालग सभफशन्धत ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य 
नगय शिऺा सलभलतराई लसपारयस गने,  

(त)  आपनो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गरयएका अनौऩचारयक शिऺा , वविेष आवश्मकता शिऺा , सभावेिी शिऺा य शिऺाको रालग खाद्य कामिक्रभको 
लनमलभत रूऩभा लनयीऺण तथा अनगुभन गयी नगय शिऺा मवुा तथा खेरकुद िाखाभा प्रलतवेदन ऩेि गने,  

(थ) लनजी, धालभिक तथा गठुी लफद्यारमको  अनगुभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनि रगाउने य तदनसुाय ऩयुस्काय य दण्डको रालग 
शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सभऺ लसपारयि गने, 

(द)  आजीवन शिऺा य सीऩ शिऺाको उशचत प्रवन्ध गने गयाउन,े 

(ध)  शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे तोके फभोशजभ थऩ कामि गने, गयाउने, 
(न)  नगयऩालरकारे शिऺा सभफशन्ध प्रत्मामोशजत कामि गने, 

२३ (१) स्रोत व्मशिको काभ, कतिव्म य अलधकाय् स्रोत व्मशिको काभ, कतिव्म य अलधकाय तोकेफभोशजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद–४ 

साभाशजक ववकास सलभलत, नगय शिऺा सलभलत तथा वडा शिऺा सलभलतको गठन, काभ, कतिव्म य अलधकाय तथा फैठक सभफन्धी व्मवस्था 
२४. साभाशजक ववकास सलभलतको काभ, कतिव्म य अलधकाय तोके फभोशजभ हनुेछ । 

२५. नगय शिऺा सलभलतको सयचना तथा कामिसॊचारन ववलध् 
(१)  नगयऩालरकाभा देहाम वभोशजभको नगय शिऺा सलभलत यहनेछ् 

(क) नगयऩालरकाको प्रभखु–अध्म  ऺ

(ख) नगय कामिऩालरकारे तोकेको शिऺा हेने ववषमगत सलभलतको सॊमोजक    – सदस्म 

(ग) प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत – सदस्म 

(घ) नगय कामिऩालरकारे भनोलनत गयेको नगय सबाका सदस्महरु भध्मेफाट एक जना भवहरा सवहत २ जना  - सदस्म 

(ङ) नगयऩालरका लबत्रका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺज्मूहरु भध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना -  
सदस्म 

(च) साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेवाट नगय शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको एक जना  प्रधानाध्माऩक– सदस्म 

(छ)  शिऺक भहासॊघको प्रलतलनलध – सदस्म 

(ज) लनजी तथा आवािीम ववद्यारम अगिनाइजेसन नगय कलभटी अध्मऺ -  सदस्म 

(झ)  सभाजसेवी वा शिऺाप्रभेी भध्मेहरुफाट नगय शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको कभतीभा १ जना भवहरा ऩनेगयी २ जना सदस्म  –

सदस्म  
(ठ)  नगयऩालरकाको शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखाको िाखा प्रभखु –सदस्म–सशचव 

(२ ) नगय शिऺा सलभलतको वैठक कभतीभा प्रत्मेक चौभालसकभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(३ ) नगय शिऺा सलभलतको वैठकबत्ता नगयऩालरकाको प्रचलरत काननु वभोशजभ हनुेछ । 

(४) वैठक सॊचारनको रालग कभतीभा ५० प्रलतित सदस्मको उऩशस्थलत आवश्मक ऩनेछ बने वैठकको लनणिम वहभुतको आधायभा हनुेछ । 

(५) नगय शिऺा सलभलतको काभ , कतिव्म य अलधकाय् ऐन तथा मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य अलधकायका अलतरयि 
नगय शिऺा सलभलतको अन्म काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क)  शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखावाट ऩेि बएको िैशऺक मोजना भालथ छरपर गयी स्वीकृलतको रालग कामिऩालरकाभा ऩेि गने 

(ख) नगयऩालरकाभा स्वस्थ िैशऺक वातावयण कामभ याख्न तथा शिऺाको गणुस्तय फवृर्द् गनि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा भापि त ऩेि 
बएको कामिमोजना भालथ छरपर गयी आवश्मक देशखएभा ऩरयभाजिन सवहत स्वीकृत गने,  

(ग) नेऩार सयकायको स्वीकृत नीलत य लनदेिन अनरुूऩ वविेष आवश्मकता शिऺा , सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय 
शिऺा तथा खरुा शिऺा रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन सभफन्धी आवश्मक व्मवस्था गने,  

(घ)  ववद्यारमराई आलथिक सहामता उऩरव्ध गयाउने तथा त्मस्तो सहामताको रालग सभफशन्धत लनकामभा लसपारयस गने,  

(ङ)  शिऺक, कभिचायी तथा ववद्याथॉ कल्माणको रालग स्वीकृत शिऺा मोजना वभोशजभ आवश्मक कामिक्रभ फनाउन,े  

(च)  ववद्यारमको सभऩशत्तको सयुऺा गनि तथा ववद्यारमको सभवृर्द्को रालग आवश्मक व्मवस्था गने,  

(छ) ववद्यारमको ववकासको रालग सञ्चालरत िैशऺक कामिक्रभराई सहमोग गने,  

(ज)  ववद्यारमको रेखाऩयीऺण सभफन्धभा रेखाऩयीऺकरे ददएको प्रलतवेदन अनसुाय आवश्मक कायफाही गने, गयाउने,  
(ञ)  ववद्यारमराई आलथिक रूऩभा आत्भलनबिय गयाउन मोजना फनाई कामि गने,  

(ट)  ववद्यारम फन्द गनि लसपारयस गने,    

(ठ) िैशऺक क्मारेण्डय फनाई ववद्यारम सञ्चारन गनि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा भापि त व्मवस्थाऩन सलभलतराई लनदेिन ददन,े  

(ड)  नगय स्तयीम खेरकुद, स्काउट तथा साॉस्कृलतक कामिक्रभको सञ्चारन तथा ववकासको रालग आलथिक स्रोत जटुाउने य प्राप्त यकभ खचि 
गनि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाराई लनदेिन ददन,े  

(ढ) आवासीम ववद्यारमका ववद्याथॉका रालग खाना तथा ऩौविक आहायको गणुस्तय तोक्न े। 

(न) नगयकामिऩालरका तथा  नगय सबावाट स्वीकृत शिऺा मोजना य भाऩदण्ड लबत्र यही आवश्मक लनदेिन ददने । 

(ऩ) ववद्यारमरे कामभ गनुि ऩने न्मनुतभ सयसपाई तथा िौचारमको भाऩदण्ड तोक्ने । 

प) नगय ऺेत्र लबत्र वविेष आवश्मकता बएका वारफालरकाको  तथ्माॊक सॊकरन गयी उनी हरुका रालग उशचत ववद्यारम व्मवस्थाऩन गनि 
आधाय तमाय ऩाने य सोही अनसुायको ऩठनऩाठन व्मवस्था लभराउने . 

(फ) ववद्यारम सधुाय तथा लफकासका रालग नीलत लनदेिन गने . 
(ब) ववद्यारम सॊचारन भाऩदण्ड तमाय गयी लनदेशिका जायी गने, 

(भ) साभूवहक लनयीऺण गने । 

२६. वडा शिऺा सलभलतको सॊयचना तथा कामिसञ्चारन ववलध:  

(१)  नगयऩालरका अन्तगितका प्रत्मेक वडाहरुभा देहाम वभोशजभको एक वडा शिऺा सलभलत यहनेछ् 
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(क) वडा सलभलतको अध्मऺ -  सॊमोजक 
(ख) वडा सलभलतका सदस्महरु भध्मे वडा सलभलतको फैठकरे तोकेको एक जना -  सदस्म 

(ग) अगवुा ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक -  सदस्म 

(घ) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट वडा सलभलतको फैठकरे तोकेको एक जना अध्मऺ -  सदस्म 

(ङ) वडालबत्रका शिऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट वडा शिऺा सलभलतरे तोकेको एक जना भवहरा सवहत २ जना -  सदस्म 

(च) सॊस्थागत ववद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट वडा शिऺा सलभलतरे तोकेको एक जना -  सदस्म  

(छ) वडा कामािरमको सशचव -  सदस्म सशचव 

 

(२) वडा शिऺा सलभलतको काभ, कतिव्म य अलधकाय:  

(क) वडालबत्र यहेका साभदुावमक तथा सॊस्थागत ववद्यारमहरुको अनगुभन, लनमभन, लनमन्त्रण सभफन्धी सभऩूणि कामि गने । 

(ख) ववद्यारमभा कामियत शिऺक तथा ववद्याथॉको रगत याख्न े

(ग) नमाॉ ववद्यारम खोल्नका रालग लसपारयस ददनऩूुवि ववद्यारम खोल्नऩुने आधायहरु , कायणहरु य ववद्यारम खोल्न आवश्मक 
ऩने ऩूवािधायहरुको अनगुभन गयी लसपारयस गने । 

(घ) ववद्याथॉ सॊख्माको आधायभा दयफन्दी भागका रालग नगय शिऺा सलभलतभा लसपारयस गने 

(ङ) ववद्याथॉ सॊख्माको अनऩुातको आधाय य फारफालरकाराई ववद्यारम ऩगु्न राग्ने सभम य दयुीको आधायभा ववद्यारम 
गाभ्नको रालग लसपारयस गयाउने । 

(च) ववद्यारमहरुको िैशऺक गणुस्तय सधुायका रालग सभन्वमकायी बलूभका लनवािह गने । 

(छ) ववद्यारमहरुको ऩूवािधाय ववकासका रालग ववलबन्न मोजनाहरुको वडा सलभलतराई लसपारयस गने । 

 

ऩरयच्छेद ५ 

ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत सभवन्धी व्मवस्था 
२६. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन् 

(१) साभदुावमक ववद्यारमको सञ्चारन , येखदेख तथा व्मवस्थाऩन गनि का रालग प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरु यहेको एक ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ: 
(क) सदस्महरुरे (ख) य (घ) भध्मेफाट छानेका व्मशि -  अध्मऺ 

(ख) अलबबावकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएका कभतीभा दईु जना भवहरा सवहत चाय जना -  सदस्म 

(ग) ववद्यारम यहेको सभफशन्धत वडाको वडाध्मऺ वा लनजरे तोकेको सदस्म एक जना -  सदस्म 

(घ) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुर्द्शजवी, शिऺाप्रभेी, ववद्यारमराई लनयन्तय उल्रेख्म सहमोग गयेका  

व्मशिहरु भध्मेफाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेको कभतीभा एक जना भवहरा सवहत दईु जना - सदस्म 

(ङ) ववद्यारमका शिऺकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएको एक जना शिऺक -  सदस्म 

(च) ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक -  सदस्म सशचव 

 

(२)  ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका सदस्महरुरे उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोशजभका सदस्महरु भध्मेफाट छानेको सदस्म 
सो सलभलतको अध्मऺ हनुेछ । 

(३) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ छनौट नबएसभभका रालग वा अध्मऺको अनऩुशस्थलतभा सो सलभलतका जेष्ठ सदस्मरे फैठकको 
अध्मऺता गनेछ ।  

(४) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको कामिअवलध ४ वषिको हनुेछ । 

(५) याजीनाभा स्वीकृत गने् व्मवस्थाऩन स लभलतका सदस्मको याजीनाभा सो सलभलतका अध्मऺरे य व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺको याजीनाभा 
सभफशन्धत व्मवस्थाऩन सलभलतरे स्वीकृत गनेछ । 

तय अध्मऺको ऩद रयि यहेको अवस्थाभा त्मस्तो सदस्मको याजीनाभा व्मवस्थाऩन सलभलतको वरयष्ठ सदस्मरे स्वीकृत गनेछ । साथै ववद्यार म 
व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा फार क्रफका प्रलतलनधी हरुरे याखेको दृविकोण लनणिम ऩशुस्तकाभा उल्रेख गनुि ऩनेछ तय प्रचलरत काननु 
ववऩरयतका कुनै लनणिम बएकोभा फारप्रलतलनधीहरुराई शजभभेवाय फनाईन ेछैन । 

(६) अलबबावकको अलबरेख याख्ने्   

(१) ववद्यारमरे शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे तोवकददएको ढाॉचाभा ववद्याथॉको अलबरेख याख्दा ववद्याथॉका फाफु , आभा, फाजे, फज्मै, 

दाज,ु दददीको नाभ, थय, ठेगाना उल्रेख गनुि ऩदिछ य त्मस्ता अलबबावक नबएका ववद्याथॉको हकभा ववद्याथॉराई सॊयऺकत्व प्रदा न 
गने व्मशिको अलबरेख याख्नऩुनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ववद्याथॉराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मशिराई अलबबावकको रुऩभा अलबरेख याख्दा लनजरे सॊयऺकत्व प्रदान 
गयेको व्महोया सभफशन्धत वडाफाट प्रभाशणत गयाएको हनु ुऩनेछ । 
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     (७) मो शिऺा लनमभावरी राग ुहनुऩूुवि यहेका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको ऩदावलध लनमभावरी राग ुबएको लभलतफाट स्वत: सभाप्त हनुेछ 
। 
२७. व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म छनौट सभफन्धी व्मवस्था्  

(१) प्रधानाध्माऩकरे लनमभ २६को उऩलनमभ (१) फभोशजभको व्मवस्थाऩन सलभलतको छनौट गनिको रालग तत्कारको व्मवस्थाऩन सलभलतको कामि 
अवलध सभाप्त हनु ुबन्दा तीस ददन अगावै सात ददनको सूचना ददई अलबबावकको बेरा गयाउन ुऩनेछ ।  

तय कुनै कायणरे व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन बएको वा व्म वस्थाऩन सलभलतको सदस्मको ऩद रयि बएको अवस्थाभा त्मसयी ववघटन वा रयि 
बएको लभलतरे ऩन्र ददन लबत्र व्मवस्थाऩन सलभलत वा रयि सदस्मको छनौटको रालग मस लनमभ फभोशजभ सूचना ददई अलबबावक हरुको बेरा 
गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सदस्म छनौट गने सभफन्धभा अलब बावकराई सहमोग गनिको रालग शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा  प्रभखुरे 
खटाएको अलधकृतको सॊमोजकत्वभा प्रधानाध्माऩक, वडा सलभलतको प्रलतलनलध यहेको तीन सदस्मीम छनौट सहमोग सलभलत गठन गनेछ ।  

(३) व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्महरू छनौट सभफन्धी अन्म कामिववलध कामिऩालरकारे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

२८. व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सभफन्धी कामिववलध्  

(१) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक दईु भवहनाभा कभतीभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(२) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सलभलतको अध्मऺको लनदेिनभा सदस्म–सशचवरे फोराउनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रे शखएको बए ताऩलन व्मवस्थाऩन सलभलतका एक लतहाई सदस्मरे लरशखत अनयुोध गयेभा व्मवस्थाऩन 
सलभलतको सदस्म–सशचवरे सात ददनलबत्र व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक फोराउन ुऩनेछ ।  

(४) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा छरपर हनुे ववषम सूची सदस्म–सशचवरे साधायणतमा फहत्तय घण्टा अगावै सदस्महरूराई ददन ुऩनेछ ।  
(५) व्मवस्थाऩन सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रलतित बन्दा फढी सदस्महरू उऩशस्थत बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकको रालग 

गणऩूयक सॊख्मा ऩगुकेो भालननेछ ।  
(६) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य लनजको अनऩुशस्थलतभा जेष्ठ सदस्मरे गनेछ ।  
(७) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशिरे लनणािमक भत ददन 

सक्नेछ ।  

(८) व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक सभफन्धी  अन्म कामिववलध मस लनमभावरीसॉग नफाझ्ने गयी व्मवस्थाऩन सलभलत आपैं रे लनधाियण गनि 
सक्नेछ। 

२९. व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु नसक्न:े देहामको व्मशि व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य सदस्म हनु सक्ने छैन: 
(क) गैय नेऩारी नागरयक,  

(ख) ऩच्चीस वषि उभेय ऩूया नबएको (वार क्रफको प्रलतलनधी फाहेक),    

(ग) प्रचलरत कानून फभोशजभ कारो सूचीभा ऩयेको, 
(घ) नैलतक ऩतन देशखने पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएको,  

(ङ) नगयसबाका सदस्महरु । 

(च) ववद्यारमराई लतनि फझुाउन फाॉकी बएको य ववद्यारमको आमसॉग प्रत्मऺ सयोकाय बएको व्मशि । 

३०. व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन गनि सक्ने : देहामका अवस्थाभा नगय शिऺा सलभलतको लसपारयसभा नगय कामिऩालरकारे ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलत ववघटन गनि सक्नेछ  – 

(क) ववद्यारमको सभऩशत्त वहनालभना गयेभा,  
(ख)  ववद्यारमको िैशऺक वातावयण खल्फल्माएभा,   
(ग)  प्रचलरत काननु तथा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय तथा स्थानीम तहको नीलत एवभ ्वहत ववऩयीत काभ गयेभा,  
(घ)  ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गनि नसकेभा, वा  

(ङ)  सभफशन्धत लनकाम वा अलधकायीरे ददएको कानून अनसुायको लनदेिन ऩटक–ऩटक उल्रॊघन गयेभा । 

३१.साभदुावमक ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कतिव्म य अलधकाय्  

(१) मस लनमभावरीभा अन्मत्र रेशखएका काभ , कतिव्म य अलधकायका अलतरयि साभदुावमक ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ , कतिव्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख, लनयीऺण य व्मवस्थाऩन गने,                                                    

(ख)  ववद्यारमको रालग चावहने आलथिक स्रोत जटुाउन,े  

(ग)  शिऺक तथा कभिचायीराई तालरभको रालग छनौट गने,  

(घ)  राभो अवलधका रालग तालरभभा जाने शिऺक तथा कभिचायीराई तालरभफाट पकेऩलछ कभतीभा  तीन वषि ववद्यारमभा सेवा गनुि ऩने 
सभफन्धभा ितिहरू लनधाियण गयी कवलुरमतनाभा गयाउन,े  

(ङ) शिऺक तथा कभिचायीहरूको सेवाको सयुऺाको रागी ऩहर गने,  
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(च)  ववद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शिऺक तथा कभिचायी लनमिु गने य त्मसयी लनमिु शिऺक तथा क भिचायीराई ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतरे तोवकददएको तरव बत्ता ददनेछ,   

(छ)  नेऩार सयकायफाट स्वीकृत दयवन्दीको शिऺक तथा कभिचायीको ऩद रयि हनु आएभा स्थामी ऩूलतिको रालग सो ऩद रयि 
बएको लभलतरे ऩन्र ददनलबत्र शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा रेखी ऩठाउन,े  

(ज)  ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीहरूको हाशजयी जाॉच गयी गमर हनुे शिऺक वा कभिचायी उऩय आवश्मक कायफाही गने, 
(झ)  कुनै शिऺक वा कभिचायीराई मस लनमभावरी फभोशजभ व्मवस्थाऩन सलभलतरे कायफाही गनि ऩाउने ववषमभा ववबागीम कायफाही 

गयी त्मसको जानकायी शिऺा, मूवा तथा खे रकूद िाखाराई ददने तथा आपूराई कायफाही गनि अलधकाय नबएको ववषमभा कायफाहीको 
रालग लसपारयस गनुि ऩने बएभा आवश्मकता अनसुाय आफ्नो याम सवहतको प्रलतवेदन शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन,े 

(ञ)  ववद्यारमको िैशऺकस्तय ववृर्द् गनि आवश्मक साभान तथा िैशऺक साभग्रीहरूको व्मवस्था गने,   

(ट)  नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हनुे ववलबन्न कामिक्रभहरूभा ववद्यारमराई सरयक गयाउन,े  

(ठ)  ववद्याथॉ, शिऺक, अलबबावक तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे ऩारना गनुि ऩने आचाय सॊवहता फनाई रागू गने,  

(ड) शिऺक तथा कभिचायीहरूको अलबरेख अध्मावलधक गयाई याख्न,े   

(ढ)  नगय कामिऩालरकाको कामािरमफाट तोवकएको रेखा ऩयीऺक भापि त रेखा ऩयीऺण गयाउन,े  

(ण)  ववद्याथॉ, शिऺक, कभिचायी तथा अलबबावकहरुराई ववद्यारमको ववकास तथा ऩठनऩाठन तपि  उत्प्ररेयत गने व्मवस्था लभराउन,े 

(त)  ववद्याथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रवशृत्त यकभ प्रदान गने / गनि रगाउन े

(थ)  अनगुभनकतािरे ववद्यारमको चेक जाॉच वा लनयीऺण गदाि हाशजयी ऩशुस्तका वा ववद्यतुीम हाशजयीभा गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका 
शिऺक तथा कभिचायीको गमर बएका ददनको तरफ कट्टी गने य सो याजश्व खाताभा जभभा गनि रगाउने  

(द)  व्मवस्थाऩन सलभलतको सशचवारम ववद्यारम बवनभा याख्न ेतथा ववद्यारमको कागजऩत्र य अलबरेख सयुशऺत गने / गयाउन े

(ध)  नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयी िैशऺक ववकासका कामिक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(न)  ववद्यारमभा रशऺत सभूहका रालग वविेष प्रकृलतको िैशऺ क कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक देशखएभा नगयऩालरका तथा शिऺा, मूवा 
तथा खेरकूद िाखा भापि त गने, 

(ऩ) वावषिक रुऩभा ववद्यारमका रालग आवश्मक भारसाभान, भसरन्द साभग्रीको खरयद मोजना स्वीकृत गने, 

(प) ववद्यारमको ववऩद, जोशखभ अवस्था रेखाजोखा गयी प्रबाव न्मूलनकयणका रालग कामिमोजना फभोशजभ कामािन्वमन गने,  

(फ)  ववद्यारमको चर अचर सभऩशत्तको सॊयऺण य सदऩुमोग गने, 

(ब)  आफ्नै स्रोतफाट लनमिु हनुे शिऺक तथा कभिचायीको सेवा , िति तथा ववबागीम कायफाहीराई व्मवशस्थत गनि कामिववलधफनाई शिऺा 
सलभलतफाट स्वीकृत गयाई रागू गने, 

(भ) नगय कामिऩालरका, वडा शिऺा सलभलत य शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखारे ददएको लनदेिन अनरुूऩ काभ गने गयाउने  

(म) शिऺक एवॊ कभिचायीराई भाऩदण्ढ फनाई ऩयुस्कृत गने 

(य) ववद्यारमको ऩढाई व्मवाहारयक, सीऩभूरक, य स्तयीम फनाउन प्रलतस्ऩधॉ तथा सहमोगी बलूभका खेल्ने     

र) प्रत्मेक वषि ववद्यारमका चन्दादाता य अलबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्यारमको अशघल्रो िैशऺक वषिको आम , व्मम तथा िैशऺक 
उऩरशब्ध य आगाभी वषिको िैशऺक कामिक्रभको सभफन्धभा साविजलनक ऩयीऺण गयाउन,े  

(२) व्मवस्थाऩन सलभलतरे आ फ्नो अलधकाय भध्मे आवश्मकता अनसुाय केही अलधकाय व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म –सशचवराई प्रत्मामोजन गनि 
सक्नेछ । 

३२. शिऺक अलबबावक सॊघ सभफन्धी व्मवस्था् 
(१) प्रत्मेक ववद्यारमका शिऺक य अलबबावकहरू सदस्म यहेको एक शिऺक अलबबावक सॊघ यहनेछ ।   
(२) व्मवस्थाऩन सलभलतरे अलबबावकहरूको बेरा गयाई सो सलभलतको अध्मऺ , प्रधानाध्माऩक तथा कभतीभा एक जना शिऺक य अलबबावकहरू 

सभेत यहने गयी फढीभा एघाय सदस्मीम शिऺक–अलबबावक सॊघ नाभक सलभलत गठन गनुि ऩनेछ ।  

(३) स्रोत कऺा सञ्चालरत ववद्यारमभा उऩलनमभ (२) फभोशजभ शिऺक अलबबावक सॊघको कामिकायी सलभलत गठन गदाि अऩाङ्गता बएका 
ववद्याथॉका कभतीभा एक जना अलबबावक हनु ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (२) य (३) फभोशजभ गदठत सलभलतका सदस्मको ऩदावलध तीन वषिको हनुेछ ।  
(५) उऩलनमभ (२) फभोशजभको सलभलतको फैठक तीन भवहनाभा कभतीभा एकऩटक फस्नेछ य सो सलभलतको फैठक सभफन्धी अन्म कामिववलध  

सलभलत आपैरे लनधाियण गनि सक्नेछ ।  

(६) उऩलनमभ (२) फभोशजभको कामिकायी सलभलतको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क)  ववद्यारमभा शिऺकको गणुस्तय कामभ गनिको रालग आवश्मक काभ गने,   

(ख)  मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमरे िु ल्क लनधाियण गये नगयेको सभफन्धभा अनगुभन गने तथा सो सभफन्धभा ववद्यारमराई 
आवश्मक सझुाव ददन,े  
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(ग)  ववद्यारमको िैशऺक गलतववलधफाये लनमलभत जानकायी याख्न ेतथा सो सभफन्धभा शिऺक , ववद्याथॉ य अलबबावक फीच लनमलभत अन्तयवक्रमा 
गने ।  

(७) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे मस लनमभ फभोशजभ शिऺक अलबबावक 
सॊघ सलभलत गठन गदाि सात सदस्मभा नघटाई गनुि ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ६ 

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩरयऺा सॊचारन य सभन्वम 
३३. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री्  

(१) नगय ऺेत्रका ववद्यारमहरुभा ऩठन ऩाठन हनुे ऩाठ्यक्रभ भन्त्रारमरे लनधाियण गये वभोशजभ हनुेछ । 

(२) ऩाठम साभाग्रीको सभमभै सहज उऩरब्धताको सलुनशित गनि नगय कामिऩालरकारे आवश्मक कामिमोजना वनाइ रागू गनेछ । 

(३) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठमऩसु्तक, य ऩाठमसाभग्रीभा सधुाय तथा नमाॉ ऩाठ्यक्रभको लनभािण गनि आवश्मक देशखएभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको 
प्रलतवेदनको आधायभा शिऺा सलभलतरे नगय कामिऩालरकाराई लसपारयस गने य नगय कामिऩालरकाको वहभुत सदस्मको लनणिमरे भन्त्रारमभा 
अनयुोध गने ।  

३४.ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सलभलत् 
(१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र ववद्यारमहरुभा ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वमको रालग देहामको एक ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सलभलत यहनेछ । 

(क) नगय शिऺा सलभलतको अध्मऺ सॊमोजक 

(ख) प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत सदस्म  

(ग) शजल्रा प्रिासन कामािरमको अलधकृत प्रलतलनधी सदस्म  

(घ) प्रभखु, नगय ऺेत्रभा यहेको प्रहयी कामािरम सदस्म  

(ङ) प्रभखु, नगय ऺेत्रभा यहेको िसस्त्र प्रहयी फर  सदस्म 

(च) शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सदस्म सशचव  

(२) ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सलभलतको फैठक सभफन्धी कामिववलध सलभलत आपैरे लनधाियण गये फभोशजभ हनुेछ । 

(३) नगयको ऺेत्रालधकाय वावहयको िैशऺक तहको ऩयीऺा सॊचारन गनि सभवशन्ध त लनकामवाट बएको व्मवस्था वभोशजभ  सलभलतरे सहजीकयण य 
सभन्वम गनेछ । 

(४) आधायबतू तह उत्तीणि ऩयीऺा तथा नगयस्तयीम ऩयीऺा सॊचारन तथा लनमभन गनि देहाम फभोशजभको ऩयीऺा सलभलत गठन गरयनेछ । 

 (क) शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु अध्मऺ 

 (ख) शिऺक भहासॊघको प्रलतलनलध   सदस्म 

 (ग) सॊस्थागत ववद्यारमहरुको प्रलतलनलधभूरक सॊस्थारे तोकेको प्रलतलनलध  सदस्म 

 (घ) साभाशजक ववकास सलभलतरे तोकेको शिऺाववद्   सदस्म 

 (ङ) शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे तोकेको कभिचायी   सदस्म सशचव 

(५) कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन नगय कामिऩालरकाफाट स्वीकृत भाऩदण्ड वभोशजभ उि सलभलतरे गनेछ ।  

 (६) उऩलनमभ ३ य ४ वाहेकको कऺाहरुको ऩयीऺा सॊचारन सलभलतरे लनधाियण गयेको भाऩदण्ड वभोशजभ ववद्यारम व्मवस्थाऩ न सलभलतको 
लनदेिनभा प्रधानाध्माऩकरे गनेछ ।  

३५. सॊस्थागत ववद्यारमरे ऩयीऺा िलु्क फाऩतको यकभ जभभा गनुि ऩने्  
(१) लनमभ ३४ को ४ वभोशजभ ऩयीऺा गदाि नगय शिऺा सलभलतरे तोके वभोशजभको िलु्क सभवशन्धत सॊस्थागत ववद्यारमरे नगय सॊशचत कोषभा 

जभभा गनुि ऩनेछ ।  

(२) सॊस्थागत ववद्यारमरे तोवकएको यशजिेिन , ऩयीऺा तथा प्रभाणऩत्र फाऩतको ववद्याथॉहरुफाट लरएको िलु्क ऩरयऺा सॊचारन गने लनकामको 
खाताभा जभभा गयी त्मसको जानकायी सभेत ददन ुऩनेछ । 

३६. अनौऩचारयक शिऺा, दयु शिऺा, सभावेिी शिऺा, लनयन्तय शिऺा, खरुा शिऺा तथा फैकशल्ऩक िैशऺक कामिक्रभको सॊचारन नगय कामिऩालरकारे 
भन्त्रारमवाट बएको व्मवस्थासॉग तादाभमता कामभ हनुे गयी आवश्मक कामिववलध वनाई गनेछ ।  

३७. िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण सभफन्धी व्मवस्था्  

(१) नगयसबारे वावषिक रुऩभा शिऺाको गणुस्तय भाऩन गयी सधुायको रालग नगय कामिऩालरकाराई लनदेिन ददनेछ । शिऺा, ववऻान तथा प्रववलध 
भन्त्रारमरे फनाएको गणुस्तयको खाका य ऩाठमक्रभ ववकास केन्ररे फनाएको ऩाठमक्रभ प्रारुऩराई भूर आधाय भानु्नऩने छ । 

(२) नगयसबारे साभाशजक ववकास सलभलतको सॊमोजक भापि त शिऺाको गणुस्तय भाऩन गनि रगाई सोको प्रलतवेदन फावषिक रु ऩभा सबा सभऺ 
ऩेि गनि रगाउन सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) वभोशजभ तोवकएको सदस्मरे शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सॉग सभन्वम गयी गणुस्तय भाऩन य प्रलतवेदन तमाय 
गनेछ । 

(४) गणुस्तय भाऩन य प्रलतवेदन तमायीको ववलध य ढाॉचा उऩलनमभ २ वभोशजभ तोवकएको सदस्म आपैरे लनधाियण गये वभोशजभ हनुेछ । 
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(५) गणुस्तय भाऩन य प्रलतवेदन िैशऺक सत्र िरुु हनु ुबन्दा दईु भवहना अगाडी ऩेि बई सक्न ुऩनेछ । 

  

ऩरयच्छेद–७ 

प्रायशभबक फार शिऺा सभफन्धी व्मवस्था 
३८. प्रायशभबक फार शिऺा केन्र स्थाऩना  ्

(१) कुनै सॊस्थारे प्रायशभबक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गनि चाहेभा अनभुलतको रालग सभफशन्धत वडा कामािरमभा अनसूुची –९ फभोशजभको 
ढाॉचाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩनि आएभा त्मस्तो लनवेदनका सभफन्धभा आवश्मक जाॉचफझु गदाि लनवेदकराई प्रायशभबक फार शिऺा केन्र 
स्थाऩना गनि  वा नगय कामिऩालरकारे तोकेको भाऩदण्ड तथा प्रवक्रमा वभोशजभ अनभुलत ददन भनालसफ देशखएभा आवश्मक िति तोकी 
अनसूुची–१० फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददन वडा सशचवरे वडा सलभलत सभऺ ऩेि गनेछ ।  

तय नगय कामिऩालरकाराई आलथिक दावमत्व ऩने गयी मस्तो केन्र खोलरने बएभा  वा नगय कामिऩालरकाको अनभुलत लरन ुऩनेछ ।    
(३) उऩलनमभ (२) वभोशजभ ऩेि हनु आएभा वडा सलभलतको लनणिमभा वडा सशचवरे अनभुती ददनेछ ।   
(४) कुनै सॊस्थारे उऩलनमभ (२) फभोशजभ तोवकएको िति अनरुूऩ प्रायशभबक फार शिऺा केन्र सञ्चारन नगयेभा वडाअध्मऺरे त्मस्तो केन्रराई 

ददएको अनभुलत जनुसकैु फखत यद्द गनि सक्नेछ ।   
३९. प्रायशभबक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गनि चावहने ऩूवािधाय् प्रायशभबक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गनिको रालग देहामका ऩूवािधाय ऩूया गयेको हनु ु
ऩनेछ् 

(क)  पयावकरो, खरुा य सयुशऺत, फारभैत्री तथा अऩाॊगभैत्री बवन बएको,    
(ख) नगयऩालरकारे तोवकददएको भाऩदण्ड फभोशजभ जग्गाको ऺेत्रपर य बवन बएको  
(ग)  फार उद्यानको व्मवस्था बएको,  
(घ) सपा य स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था बएको, 
(ङ) िौचारमको याम्रो व्मवस्था बएको,  
(च) फार फालरकाको हेयचाह गने आमाको व्मवस्था बएको ।   

४०. स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनुि ऩने्प्रायशभबक फार शिऺा केन्रभा ऩाठ्यक्रभ ववकास केन्रफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनुि ऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–८ 

ववद्याथॉ सॊख्मा, बनाि य कऺा चढाउने व्मवस्था 
४१. ववद्याथॉ सॊख्मा् 
(१) साभदुावमक ववद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा ववद्याथॉ सॊख्मा साभान्मतमा ऩच्चीस हनु ुऩनेछ ।   
(२) सॊस्थागत ववद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा ववद्याथॉ सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ वाइस, अलधकतभ चौवारीस य औसत तेतलतस हनु ुऩनेछ ।   

(३) उऩलनमभ (१) वा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन वविेष आवश्मकता शिऺा ददने ववद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा यहने ववद्याथॉ 
सॊख्मा शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभ हनुेछ ।   

(४) कुनै कऺाभा उऩलनमभ (१) भा रेशखए बन्दा फढी ववद्याथॉ बएभा ववद्या रमरे व्मवस्थाऩन सलभलतको अनभुलत लरई त्मस्तो कऺाको अको 
वगि (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ कऺाभा वगि खोल्न आवश्मक ऩूवािधायको व्मवस्था व्मवस्थाऩन सलभलत य ववद्यारमरे लभराउन ुऩनेछ ।  
४२. बनाि सभफन्धी व्मवस्था्  

(१) ववद्याथॉरे ववद्यारमभा बनाि हनुको रालग देहाम फभोशजभको  प्रभाणऩत्र ऩेि गनुि ऩनेछ: 
(क) कऺा नौ भा बनाि हनुको रालग आधायबतू तहको अशन्तभ ऩयीऺाभा उत्तीणि गयेको प्रभाणऩत्र,  

(ख) कऺा एघायभा बनाि हनुको रालग कऺा दिको ऩयीऺा (SEE) भा उत्तीणि गयेको प्रभाणऩत्र, 

(ग) कऺा एकभा फाहेक अन्म कऺाभा बनाि हनुको रालग ववद्यारमरे लरने वावषिक ऩयीऺाको रब्धाङ्क य स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ।  
(घ) कऺा १ भा बनाि हुॉदा जन्भ दताि प्रभाण ऩत्र 

(२) ववद्यारमरे िैशऺक सत्रको फीचभा वा वावषिक ऩयीऺा उत्तीणि नबएका ववद्याथॉराई स्था नान्तयण प्रभाणऩत्र लरई आए ऩलन अध्ममनयत 
कऺाबन्दा भालथल्रो कऺाभा बनाि गनुि हुॉदैन ।  

(३) ववद्यारमको एक तहभा बनाि बएको ववद्याथॉरे सोही ववद्यारमको भालथल्रो कऺाभा ऩनु् बनाि गनुि ऩने छैन ।   
(४) ववद्याथॉरे ऩवहरो ऩटक ववद्यारमभा बनाि हनु आउॉदा साधायणतमा आफ्नो अलबबावकराई साथभा लरई आउन ुऩनेछ ।  
(५) ववद्यारमरे ववद्याथॉ बनाि गदाि लन्िलु्क शिऺाको प्रमोजनको रालग अलबबावकको नाभ, ठेगाना सभेतका वववयण भाग गयी याख्न ुऩनेछ । 

(६) ऩाॉच वषि उभेय ऩूया नबएकाराई एक कऺाभा बनाि य चौध फषि उभेय ऩूया नबएकाराई भाध्मलभक तह उत्तीणि ऩयीऺाभा सभावेि गरयने छैन 
। 

४३. ववद्यारमभा बनाि नबई अध्ममन गने व्मशिको ऩयीऺा सभफन्धी व्मवस्था्  
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(१) शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे ववद्यारमभा बनाि नबई लनजी रूऩभा अध्ममन गयेको व्मशिराई ववद्यारमरे  ऩूवि ऩयीऺा लरई लसपारयस 
गयेको लनजको ऺभता य स्तयको आधायभा ववद्यारमफाट लरइने कऺा आठसभभको वावषिक ऩयीऺाभा साभेर हनुको रालग बनाि गनि 
आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ ।   

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशिरे शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे तोकेको  ववद्यारम य सभमभा सो कामािरमरे 
तोकेको िलु्क फझुाई ऩयीऺा पायाभ बनुि ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयीऺा ददन चाहने व्मशिरे जनु कऺाको वावषिक ऩयीऺा ददन चाहेको हो सो बन्दा दईु कऺा तरसभभको 
ववद्यारमफाट लरइएको वावषिक ऩयीऺा उत्तीणि गयेको प्रभाणऩत्र ऩेि गनुि ऩनेछ । 

(४) भालथ जे सकैु रेशखएता ऩलन खरुा वा फैकशल्ऩक ववद्यारमभा ऩढेका ववद्यालथिको ऩयीऺा  सभफशन्ध व्मवस्था सॊघीम शिऺा , ववऻान तथा प्रववलध 
भन्त्रारमरे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

४४.स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र सभफन्धी व्मवस्था्  

(१) कुनै ववद्याथॉ रे स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र लरन ुऩयेभा अलबबावकको लसपारयस सवहत ववद्यारम छाड्न ुऩयेको मथाथि वववयण खरुाई 
प्रधानाध्माऩक सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ ।   

(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कऺा दि य फाह्रभा अध्ममन गने ववद्याथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददइने छैन ।  
तय देहामका अवस्थाभा िैशऺक ित्र  सरुु बएको दईु भवहनालबत्र स्थानान्तयण बई आउने ववद्यारमको लसपारयसभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद 

िाखाको सहभलत लरई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन सवकनेछ  ्

(क)  स्थानान्तयण हनुे ववद्याथॉको अलबबावक कभिचायी यहेछ य लनजको अन्मत्र सरुवा बई यभाना बएभा,  
(ख)  अलबबावकरे फसाई सयाई गयेको लसपारयस प्राप्त बएभा 
(ग) वववाह दताि प्रभाण- ऩत्र ऩेि हनु आएभा 

 (३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन ऩनि आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबतू तहको ववद्याथॉको हकभा लन्िलु्क य भाध्मलभक तहको ववद्याथॉको 
हकभा नगय शिऺा सलभलतरे तोके फभोशजभको िलु्क लरई सात ददनलबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन ुऩनेछ ।   

(४) प्रधानाध्माऩकरे उऩलनमभ (३) फभोशजभको अवलधलबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र नददएभा सभफशन्धत ववद्याथॉरे शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा 
प्रभखु सभऺ उजयुी ददन सक्नेछ य त्मसयी उजयुी ऩनि आएभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे जाॉचफझु गयी स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र 
ददन उऩमिु देखेभा प्रधानाध्माऩकराई मथािीघ्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददन लनदेिन ददनेछ ।  

(५) सक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हयाएभा वा नि बएभा सभफशन्धत ववद्याथॉ वा लनजको अलबबावकरे प्रलतलरवऩको रालग त्मसको व्महोया खरुाई 
सभफशन्धत ववद्यारमभा लनवेदन ददन सक्नेछ य त्मसयी ऩनि आएको लनवेदन भनालसव देशखएभा प्रधानाध्माऩकरे लनवेदकराई स्थानान्तयण 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ ददनेछ ।  

(६) ववद्यारमरे कुनै ववद्याथॉराई आपू रे अध्माऩन नगयाएको कऺाको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददएभा त्मस्तो प्रभाणऩत्र ददने प्रधानाध्माऩकराई 
कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ य त्मसयी ददएको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द हनुेछ ।  

(७) सॊस्थागत ववद्यारमको हकभा ववद्याथॉरे जनु भवहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भा गकेो छ सो भवहनासभभको भालसक ऩढाई िलु्क य अन्म 
दस्तयु सोही ववद्यारमभा फझुाउन ुऩनेछ । ववद्याथॉरे राभो लफदा (वावषिक जाडो वा गभॉको लफदा ) को अशघल्रो भवहनाभा स्थानान्तयण 
प्रभाणऩत्र भाग्न आएभा सो लफदाको िलु्क य अरु दस्तयु सोही ववद्यारमभा फझुाउन ुऩनेछ ।  

(८) ववद्यारमरे ववद्याथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ददॉदा सो प्रभाणऩत्र ऩाउने ववद्याथॉ वा लनजको अलबबावकको यीतऩूविक बयऩाई गयाउनु  ऩनेछ 
।  

४५. स्तय ववृर्द्को रालग बनाि हनु चाहने ववद्याथॉराई बनाि गनुि ऩने् कऺा दि य कऺा फाह्रभा स्तय ववृर्द् गने उदे्दश्मरे ववद्या थॉ ऩनु् सोही 
ववद्यारम य कऺाभा अध्ममन गनि आएभा ववद्यारमरे त्मस्तो ववद्याथॉराई बनाि गनुि ऩनेछ ।  

४६. वावषिक ऩयीऺा नददने ववद्याथॉराई कऺा चढाउने सभफन्धी व्मवस्था: कुनै ववद्याथॉ ववयाभी ऩयी वा लनजको काफू फावहयको ऩरयशस्थलतको कायण 
लनजरे वावषिक ऩयीऺा ददन नसकेको सभफन्धभा लनजको अलबबावकरे त्मसको प्रभाण सवहत लनवेदन ददएभा प्रधानाध्माऩकरे सो सभफन्धभा 
जाॉचफझु गदाि लनवेदन को व्महोया भनालसव देशखएभा ववद्यारमभा बएको अलबरेखफाट त्मस्तो ववद्याथॉरे अन्म ऩयीऺाभा याम्रो गयेको देखेभा 
आवश्मकता अनसुाय भखु्म भखु्म ववषमको ऩयीऺा लरई सो ववद्याथॉराई कऺा चढाउन सक्नेछ ।  

तय,   

(१)  िैशऺक ित्र सरुु बएको एक भवहना ऩलछ कुनै ववद्याथॉराई कऺा चढाइने छैन ।  
(२)  कऺा नौ य एघायभा कुनै ववद्याथॉराई कऺा चढाइने छैन ।  

४७. कऺा चढाउने सभफन्धी अन्म व्मवस्था् असाधायण प्रलतबा बएका ववद्याथॉराई प्रधानाध्माऩकरे सो कऺाभा अध्माऩन गने शिऺकहरूको 
लसपारयसभा फढीभा एक कऺा चढाउन सक्नेछ । तय कऺा नौ य एघायभा कऺा चढाउन सवकने छैन ।  

४८. िैशऺक ित्र, बनाि गने सभम य काभ गने ददन्  
(१) ववद्यारमको िैशऺक ित्र प्रत्मेक वषिको वैिाख एक गतेदेशख प्रायभब बई चैत्र भसान्तसभभ कामभ यहनेछ ।  
 (३) ववद्यारमरे िैशऺक ित्र सरुु बएको लभलतरे साभान्मतमा एक भवहनालबत्र नमाॉ ववद्याथॉ बनाि लरई सक्न ुऩनेछ ।   
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(४) उऩलनमभ (४) फभोशजभको अवलध नघाई कुनै ववद्याथॉ बनाि हनु आएभा ववद्यारमरे त्मस्तो ववद्याथॉको अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदाि 
लनजरे सो कऺाभा बनाि बई वावषिक ऩयीऺा उत्तीणि गनि सक्ने देशखएभा त्मस्तो ववद्याथॉराई अको एक भवहनासभभ बनाि गनि सवकनेछ ।  

(५) कुनै ऩलन ववद्यारमरे िैशऺक ित्र सरुु नबई ववद्याथॉ बनाि गनुि गयाउन ुहदैुन ।  
तय कऺा एकको उभेय सभूह बन्दा कभ उभेय बएका फारफालरकाको हकभा िैशऺक सत्र  प्रायभब हनुबुन्दा ऩन्र ददन अगावै प्रायशभबक फार 

शिऺाभा बनािको कामि गनि वाधा ऩने छैन ।   
(६) ववद्यारमको एक िैशऺक ित्रभा काभ गने ददन अध्माऩन सभम कभतीभा दईुसम फीस ददन हनुेछ ।  
(७) साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कभतीभा २४, सहामक प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कभतीभा २६  य शिऺकरे हप्ताभा 

कभतीभा २८ कऺा अध्माऩन गयाउन ुऩनेछ ।  

(८) बौलतक ऩूवािधाय ऩूया गनि नसकेका ववद्यारमरे तोवकएको ऩाठ्यबायभा नघट्ने गयी ववद्याथॉ सॊख्माको आधायभा एकै ददनभा एकबन्दा फढी 
सभम (लसफ्ट) भा कऺा सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

(९) ववद्यारमभा कऺा सञ्चारन साविजलनक ववदाको ददन फाहेक अन्म सफै ददन कभतीभा ववहान १०:०० फजेफाट अऩयान्ह ४:०० फजेसभभ 
हनुऩुनेछ । 

तय कऺा सञ्चारन गदाि आधायबतू तह वा भाध्मलभक तहका कऺाहरु एकै सभम (लसफ्ट) भा सञ्चारन गनुि ऩनेछ । 

४९. ववद्यारम ववदा सभवन्धभा् 
(१) नेऩार सयकायरे तोकेको साविजलनक लफदासॊग तादाभमता कामभ हनुे गयी शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे नगय शिऺा सलभलतको 

सहभलतभा ववद्यारमभा साविजलनक ववदा लनधाियण गनि सक्नेछ । 

(२) शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको लनदेिनभा एक िैशऺक ित्रभा वहउॉदे लफदा वा वषे लफदा वा दवैु गयी वढीभा ऩैंतारीस ददन ववद्यारम 
ववदा ददन सवकनेछ । तय ववदा नगयको िैशऺक क्मारेण्डय फभोशजभ हनुेछ । 

(३) व्मवस्थाऩन सलभलतरे एक िैशऺक ित्रभा थऩ ऩाॉच ददनसभभ स्थानीम लफदा ददई ववद्यारम ववदा गनि सक्नेछ । मसयी लफ दा गदाि 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतफाट लनणिम गयाई सोको जानकायी ववद्याथॉ तथा अलबबावकहरुराई जानकायी ददनऩुनेछ । साथै फोधाथि 
नगयऩालरकाभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) मस लनमभभा रेशखएदेशख फाहेक अन्म ददन ववद्यारम फन्द गयेभा प्रधानाध्माऩकराई ववबागीम कायफाही गरयनछे । 

 

ऩरयच्छेद–९ 

प्रधानाध्माऩक य शिऺकको लनमशुि तथा काभ, कतिव्म य अलधकाय 
५०.प्रधानाध्माऩक सभफन्धी व्मवस्था् 

(१) प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यारमको प्राशऻक तथा प्रिासकीम प्रभखुको रूऩभा काभ गनि स्वीकृत दयफन्दीभा नफढ्ने गयी एक प्रधानाध्माऩकको 
ऩद यहनेछ ।  

(२) आधायबतू तहको कऺा ऩाॉचसभभको ववद्यारम बए कभतीभा फाह्र कऺा वा सो सयह उत्तीणि गयेको , आधायबतू तहको अन्म ववद्यारम बए 
कभतीभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको य भाध्मलभक तहको ववद्यारम बए कभतीभा स्ना तकोत्तय तह वा सो सयह उत्तीणि 
गयेको, ववद्यारमभा स्थामी शिऺकको रुऩभा शिऺण अनबुव बएको, सॊघीम ऐन तथा सो ऐन अन्तगित फनेको लनमभावरी फभोशजभ शिऺक 
फने्न मोग्मता बएको तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे लसपारयस गयेको व्मशिराई नगय कामिऩालरकाको लनणिम वभोशजभ फढीभा ऩाॉच 
वषिको रालग शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुि गनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुि हनु ुऩूवि लनजरे अनसूुची –११ फभोशजभको ढाॉचाभा ववद्यारम ववकासको प्रस्ताव 
लरई सोही आधायभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुसॉग ऩञ्चवषॉम कामि सभऩादन कयाय सभझौता गनुि ऩनेछ । 

(४) एउटै साभदुावमक ववद्यारमभा रगाताय दईु कामिकार बन्दा फढी एकै व्मशि प्रधानाध्माऩक हनु सक्ने छैन ।  
(५) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहामको अवस्थाभा साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकराई नगय शि ऺा 

सलभलतको लसपारयसभा नगय कामिऩालरकारे जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ्— 

(क) लनजको आचयण खयाफ यहेभा, 
(ख) ऐन तथा मस लनमभावरी ववऩयीतको कुनै काभ गयेभा, 
(ग)   लनजरे कामिसभऩादन सभझौता फभोशजभ काभ गनि नसकेभा वा लनजको काभ सन्तोषजनक नबएभा, 
(घ)  ववद्यारमको चर अचर सभऩशत्त वहना लभना गयेभा, 

(६) साभदुावमक ववद्यारमको कुनै प्रधानाध्माऩकराई उऩलनमभ (५) फभोशजभको आधायभा ऩदफाट हटाउन ुऩने बएभा  शिऺा, मवुा तथा 
खेरकूद िाखा प्रभखु रे त्मस्तो आधाय ववद्यभान बए नबएको सभफन्धभा जाॉचफझु गयीयगयाई प्रलतवेदन लरनेछ य त्मस्तो प्रलतवेदनफाट 
प्रधानाध्माऩकराई हटाउन ुऩने देशखएभा ऩदफाट हटाउन नगय शिऺा सलभलतभा यामसवहत ऩेि गनुिऩनेछ । नगय शिऺा सलभलतरे सो 
प्रलतवेदन नगय कामिऩालरका सभऺ ऩेि गनुि ऩनेछ ।   
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(७) उऩलनमभ (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सो उऩलनमभ फभोशजभ प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट हटाउन ुअशघ लनजराई सपाई 
ऩेि गने भौकाफाट वशञ्चत गरयने छैन ।  

(८) फहारफारा शिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩलनमभ (५) को खण्ड (क) वा (ख) फभोशजभको आधायभा हटाएको 
अवस्थाभा लनजराई ऐन तथा मस लनमभावरी फभोशजभ ववबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ । 

(९) साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक ववदाभा फसेभा वा कुनै कायणरे प्रधानाध्माऩकको ऩद रयि बएभा प्रधानाध्माऩक उऩशस्थत 
नबएसभभ वा प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूलति नबएसभभका रालग सो ववद्यारमभा कामियत शिऺकहरुभध्मे भालथल्रो शे्रणीका वरयष्ठ स्थामी 
शिऺकरे लनलभत्त प्रधानाध्माऩक बई काभ गनेछ । शिऺकको वरयष्ठता लनधाियण गदाि देहामका आधायभा गरयनेछ: 
(क)  सभफशन्धत तह य शे्रणीको स्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(ख)  खण्ड (क) को आधायभा वरयष्ठता नछुवट्टएभा सो बन्दा तल्रो तह वा शे्रणीको स्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(ग)  खण्ड (क) य (ख) को आधायभा वरयष्ठता नछुवट्टएभा सभफशन्धत तह य शे्रणीको अस्थामी लनमशुि लभलतको आधायभा, 
(घ)  खण्ड (क), (ख) य (ग) को आधायभा ऩलन वरयष्ठता नछुवट्टएभा खण्ड  (क) को लसपारयसको मोग्मताक्रभको आधायभा,  
 तय खरुा, कामिऺ भता भूल्माॉकन, आन्तरयक वढुवा एउटै लभलतभा बए क्रभि् कामिऺ भता , आन्तरयक प्रलतमोलगता य खरुाको क्रभराई 

भान्मता ददइनेछ । 

(१०) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे मस लन मभावरी फभोशजभ मोग्मता 
ऩगुकेो व्मशिराई प्रधानाध्माऩकको लनमशुि गदाि छुटै्ट प्रवक्रमा लनधाियण गयी लनमशुि गनि सक्नेछ ।  

(११) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन मो लनमभ प्रायभब हुॉदाको फखत कामियत प्रधानाध्माऩक उऩलनमभ (२) 
फभोशजभ अको प्रधानाध्माऩक लनमशुि नबएसभभ त्मस्तो ऩदभा कामभै यहन सक्नेछ । 

५१. प्रधानाध्माऩकको काभ, कतिव्म य अलधकाय् प्रधानाध्माऩकको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) ववद्यारमभा िैशऺक वातावयण, गणुस्तय य अनिुासन कामभ याख्न,े  

(ख)  ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीहरूसॉग सभन्वम गयी शिऺक, कभिचायी, ववद्याथॉ य अलबबावकहरू फीच ऩायस्ऩरयक सहमोगको 
वातावयण लसजिना गने,  

(ग) ववद्यारमभा अनिुासन, सच्चरयत्रता, शििता कामभ गनि आवश्मक ऩहर गने,  

(घ)  शिऺकहरूसॉग ऩयाभिि गयी ववद्यारमभा कऺा सञ्चारन सभफन्धी कामिक्रभ तमाय गने तथा त्मस्तो कामिक्रभ फभोशजभ कऺा सञ्चारन बए 
नबएको लनयीऺण गने,  

(ङ)  ववद्यारमभा सयसपाई, अलतरयि वक्रमाकराऩ आददको प्रफन्ध गने, गयाउने,  
(च) ववद्यारमको प्रिासलनक कामिको सञ्चारन तथा लनमन्त्रण गने,  

(छ)  ववद्यारमभा ववद्याथॉ बनाि गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन गयाउन,े  

(ज)  ववद्याथॉराई स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र ददन,े  

(झ) ववद्यारमभा बए गयेका भहत्वऩूणि काभ कायफाहीको अलबरेख याख्न,े  

(ञ)  कुनै शिऺक वा कभिचायीरे जानी जानी वा राऩयवाही का साथ कुनै काभ गनािरे ववद्यारमराई हानी नोक्सानी ऩनि गएभा त्मस्तो हानी 
नोक्सानीको यकभ तरफफाट कट्टा गयी असरु उऩय गने,  

(ट)  ववद्यारमरे आफ्नै स्रोतभा लनमिु गयेका शिऺक वा कभिचायीरे ऩदीम शजभभेवायी ऩूया नगयेभा ववद्यरम व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयस 
फभोशजभ अवकाि रगामतका अन्म ववबागीम कायफाही गने,   

(ठ) शिऺक य कभिचायीराई ददइएको सजामको अलबरेख याख्न ेतथा त्मस्तो अलबरेख शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु  तथा 
अनगुभनकतािरे हेनि चाहेभा देखाउन,े  

(ड)  शिऺक तथा कभिचायीहरूको आचयण य कामि सभऩादन सभफन्धी प्रलतवेदन शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा  तथा व्मवस्थाऩन सलभलतभा 
ऩेि गने,  

(ढ)  शिऺक वा कभिचायीराई सजाम वा ऩयुस्काय ददने सभफन्धभा व्मवस्थाऩन सलभलत तथा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा लसपारयस गने, 

(ण) नगय कामिऩालरकाफाट स्थामी लनमशुि एवॊ ऩदस्थाऩन बई आएका शिऺकराई हाशजय गयाई ववषम य तह अनु सायको कऺा शिऺणभा 
खटाउन,े   

(त) भवहनाभा कभतीभा एक ऩटक शिऺक तथा कभिचायीहरूको फैठक फोराई ववद्यारमको प्राशऻक , बौलतक य िैशऺक प्रिासन सभफन्धी 
ववषमभा छरपर गयी त्मसको अलबरेख याख्न,े 

(थ) नगयऩालरकाफाट ऩूवि स्वीकृलत लरई अलत आवश्मक बएका ववषमभा ववद्यारम व्म वस्थाऩन सलभलतको लनणिम गयाई ववद्यारमको स्रोतफाट 
तरफ बत्ता खाने गयी शिऺकको ऩद कामभ गयी सो अनसुाय ऩद स्वीकृलत बएका ववषमका शिऺकको मस लनमभावरीभा व्मवस्था बए 
फभोशजभको प्रवक्रमा अऩनाई ऩदऩूतॉ गयी कयायभा लनमिु गने य मसयी लनमशुि बएका शिऺक तथा कभिचा यीहरूको तरफ सभफन्धी 
प्रलतवेदन ऩारयत गनि ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतभा ऩेि गने,  

(द) ववद्यारम बवन तथा छात्रावासको हातालबत्र कुनै वकलसभको अवाशञ्छत वक्रमाकराऩ हनु नददन,े   
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(ध)  ववद्यारमको प्रबावकायी सॊचारनको रागी वावषिक मोजना फनाई व्मवस्थाऩन सलभलतफाट ऩारयत गयी कामािन्वमन गने, गयाउन,े  

(न)  ववद्यारमभा अध्ममन, अध्माऩन सभफन्धी भालसक, अधि–वावषिक तथा वावषिक कामिक्रभ फनाई कामािन्वमन गने, गयाउने,  
(ऩ) शिऺक वा कभिचायीराई तालरभभा ऩठाउन व्मवस्थाऩन सलभलतफाट अनभुोदन गयाई शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन,े  

(प)  ववद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक रागू गने, 

(फ)  ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे ददएको लनदेिन तथा आपूरे ऩाएको अलधकाय फभोशजभ यकभ खचि गने य आम व्ममको वहसाफ याख्न ेतथा 
याख्न रगाउन,े  

(ब)  ववद्यारमभा सञ्चारन हनु ेआवलधक ऩयीऺा लनमलभत तथा भमािददत ढङ्गफाट सञ्चारन गने गयाउन,े  

(भ)  कुनै शिऺकरे अध्माऩन गयेको ववषमभा रगाताय तीन वषिसभभ ऩन्र प्रलतित बन्दा फढी ववद्याथॉ असपर बएभा वा कुनै शिऺकरे 
राऩयवाही वा अनिुासनहीन काभ गयेभा त्मस्तो शिऺकको दईु वषिसभभ तरफ फवृर्द् योक्का गने,   

(म)  ववद्यारमभा लनमभ फभोशजभको कऺा लरने तथा शिऺकराई लरन रगाउन,े  

(य)  स्वीकृत दयवन्दीभा कामियत शिऺक तथा कभिचायीको तरवी प्रलतवेदन ऩारयत गनि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन,े  

(र)  ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीहरूको काभ, कतिव्म तोक्ने,  
(व) शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे ददएका लनदेिन ऩारन गने, गयाउने,  
(ि) ववद्यारमको िैशऺक प्रगलत सभफन्धी वववयण तथा तथ्माॊक भन्त्रारमद्वाया लनधािरयत ढाॉचा य सभम लबत्र लनयीऺकद्वाया प्रभाशणत गयाई शिऺा, 

मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन,े  

(ष)  ववद्यारमको आफ्नो स्रोतफाट खचि फेहोने गयी लनमिु बएका शिऺकहरूको कामि सभऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी व्मवस्थाऩन सलभलतभा 
ऩेि गने, 

(स)  ववद्यारमभा कामियत शिऺक तथा कभिचायीको सभऩशत्त वववयण पायाभ लनधािरय त सभमभा बनि  रगाई ववद्यारमभा दताि गयी शिऺा, मूवा 
तथा खेरकूद िाखा भापि त शिऺक वकताफखानाभा ऩठाउन,े 

(ह) ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीफाट कट्टी गयेको कभिचायी सञ्चमकोष , नागरयक रगानी कोष , फीभा, साभाशजक सयुऺा कोष रगामतका 
यकभ सभफशन्धत लनकामभा ऩठाउन रगाउन,े 

(ऺ)  ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतफाट स्वीकृत खरयद मोजना अनसुाय भारसाभन तथा सेवा खरयद गने । 

(त्र) प्रधानाध्माऩक नगय कामिऩालरका, शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा , ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत , अलबबावक एवॊ ववद्याथॉप्रलत शजभभेवाय 
हनुेछ । मसका रालग् 
१) अलबबावक एवॊ ववद्याथॉको ववचाय सवेऺण गने,  

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गणुस्तरयम शिऺाको रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकरे शिऺा, मवुा तथा खेरकूद 
िाखा प्रभखुसॉग कामिसभऩादन कयाय गये फभोशजभ प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गणुस्तरयम शिऺा प्रत्माबतू गनुिऩने, 

३) शिऺक एवॊ कभिचायीराई प्रधानाध्माऩकप्रलत शजभभेवाय फनाउन तथा गणुस्तयीम शिऺाका रालग नगय कामिऩालरका, नगय शिऺा सलभलत 
य शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु रे प्रचलरत काननु फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गयाउन तथा अऩेशऺत िैशऺक 
उऩरशव्धका रालग शिऺकहरुसॉग कामिसभऩादन कयाय गनुिऩनेछ, 

४. ववद्यारमको बौगोलरक ऺेत्र लबत्रका टुहयुा , अरऩत्र ऩयेका य फेसाहाया, वविेष आवश्मकता बएका तथा अलत ववऩन्नताभा ऩयी ववद्यारम 
जान नसकेका वा ववद्यारम छोडेका फारवालरकाराई  नगय कामिऩालरका भापि त छात्रफशृत्त वा वविे ष व्मवस्था गयी वा लनजका 
अलबबावक वा सॊयऺकराई सघाई वारवालरकाराई  ववद्यारमभा ल्माउन ु प्रधानाध्माऩकको शजभभेवायी हनुेछ ।  ववद्याथॉराई 
अऩेशऺत िैशऺक उऩरव्धी हालसर हनुे गयी लसकाउने य वटकाउन ेदावमत्व प्रधानाध्माऩकको हनुेछ, 

५. ववद्यारमको प्राशऻक नेततृ्व गने, प्रवर्द्िनात्भक कामि गने । 

५२. सहामक प्रधानाध्माऩक सभफन्धी व्मवस्था् भाध्मलभक तहको प्रधानाध्माऩकराई सहमोग ऩु माि उन ववद्यारमभा कामियत भाध्मलभक तहका 
शिऺक भध्मेफाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे एकजनाराई सहामक प्रधानाध्माऩक तोक्न सक्नेछ । 

५३. ववद्यारम सहमोगी कभिचायी सभफन्धी व्मवस्था् ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे स्वीकृत दयवन्दीको अधीनभा यही ववद्यारम सहमोगी  
कभिचायीको न्मूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशि वा सॊस्थासॉग कयाय गयी सेवा कयायफाट कामि सभऩादन गयाउन ुऩनेछ । 

५४. शिऺक तथा कभिचायी छनौट सलभलत् 
(१) साभदुावमक ववद्यारमभा कयायभा शिऺक वा कभिचायी लनमशुिका रालग लसपारयस गनि प्रत्मेक ववद्यारमभा देहाम वभोशजभको एक शिऺक 

तथा कभिचायी छनौट सलभलत यहनेछ् 
(क) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको सो सलभलतको सदस्म सॊमोजक 

(ख) सभफशन्धत ऺेत्रको ववद्यारम लनयीऺक वा शिऺा अलधकृत सदस्म 

(ग)  साभाशजक ववकास सलभलतरे तोकेको एक जना ववऻ सवहत दईु जना प्रलतलनलध सदस्म 

(घ)  प्रधानाध्माऩक सदस्मसशचव 

(२) शिऺक तथा कभिचायी छनौट सलभलतको सशचवारम सभफशन्धत ववद्यारमभा यहनेछ ।  
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(३) शिऺक सेवा आमोगरे शिऺक वा कभिचायी छनौट गने सभफन्धभा भाऩदण्ड लनधाियण वा कामिववलध  जायी गयेको बए शिऺक छनौट 
सलभलतरे त्मस्तो भाऩदण्ड वा कामिववलध ऩारना गनुि ऩनेछ । 

(४) शिऺक तथा कभिचायी छनौट सलभलतको फैठक सभफन्धी अन्म कामिववलध सलभलत आपैरे लनधाियण गये वभोशजभ हनुेछ । 

५५. कयायभा शिऺक लनमशुि सभफन्धी व्मवस्था् 
(१) स्वीकृत दयवन्दीभा स्थामी शिऺक लनमशुि हनु नसकी तत्कार कयायभा शिऺक लनमशुि गनुि ऩने बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे नगय 

शिऺा सलभलत भापि त शिऺक सेवा आमोगफाट कयायभा शिऺक लनमशुिको रालग प्रकाशित बएको सूची भाग गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका उभभेदवायभध्मे व्मवस्थाऩन सलभलतरे फढीभा एक िैशऺक सत्रको 
रालग कयायभा शिऺक लनमशुि गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कुनै उभभेदवा य नयहेभा वा सूचीभा सभावेि बएका उभभेदवायरे 
शिऺक ऩदभा लनमिु हनु लनवेदन नददएभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺक छनौट सलभलतको लसपारयसभा फढीभा एक िैशऺक 
सत्रको रालग मोग्मता ऩगुकेा व्मशिराई कयायभा शिऺक लनमशुि गनि सक्नेछ । 

(४) उऩलनमभ (२) वा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमशुि गदाि शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा फाट दयवन्दी रयि यहेको व्महोया 
प्रभाशणत गयाएय ववषम लभल्ने गयी भात्र कयायभा शिऺक लनमशुि गनि सवकनेछ । 

(५) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक लनमशुि गनि कभतीभा ऩन्र ददनको साविजलनक सूचना सभबाव्म  सवै भाध्मभवाट प्रकािन गनुिका साथै 
वडा कामािरम, नगय कामिऩालरका य सभफशन्धत ववद्यारम सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्न ुऩनेछ । मस्तो सू चना सभफशन्धत नगयऩालरकाको 
वेफसाइटभा सभेत याख्न ेव्मवस्था लभराउन ुऩने छ । 

(६) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक ऩदभा लनमिु हनु लनवेदन ददने उभभेदवायरे आफ्नो िैशऺक मोग्मता , नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र य 
स्थामी अध्माऩन अनभुलत ऩत्र लनवेदन साथ ऩेि गनुि ऩनेछ ।  

(७) ववद्यारमरे मस लनमभ फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमिु गयेको जानकायी शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाराई ददन ुऩनेछ य शिऺा, मूवा 
तथा खेरकूद िाखारे सोको अलबरेख याखेको प्रभाण ववद्यारमराई ददन ुऩनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (२) वा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कयायभा शिऺक लनमिु बएको एक िैशऺक सत्र सभभ ऩलन रयि ऩदभा 
स्थामी ऩद ऩलुति नबएभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे एक ऩटकको रालग भात्र अलधकतभ एक वषिका रालग कयायको भमाद थऩ गनि 
सक्नेछ ।  

(९) उऩलनमभ (८) फभोशजभ कयाय गरयएको जानकायी ववद्यारमरे शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाराई ददन ुऩनेछ ।  
(१०) मस लनमभ वभोशजभको प्रवक्रमा नऩुमाई कयाय शिऺक लनमशुि गयेभा त्मस्तो लनमशुि फदय गयी सभफशन्धत प्रधानाध्माऩकराई ववबागीम 

कायफाही गरयनेछ ।  

(११) नगयऩालरकाफाट कयायभा लनमिु बएका स्थानीम शिऺकहरुको स्थानभा कुनै स्थामी शिऺक लसपारयस बई आएभा त्मस्ता कयाय 
शिऺकराई बववष्मभा रयि हनु आउने ऩदभा मो ग्मता य लनजरे कयायभा यहॉदा गयेको कामिसभऩादनका आधायभा लनमशुि ददई काभभा 
रगाउने व्मवस्था गनेछ । 

५६. दयफन्दी नबएको ऩदभा शिऺक वा कभिचायी लनमशुि वा सरुवा गनि नहनुे  ्
(१) शिऺक वा कभिचायीराई दयफन्दी रयि नयहेको वा दयवन्दी नबएको ववद्यारमभा लनमशुि वा सरुवा गनुि हुॉदैन ।   
(२) अनसूुची–१२ भा उशल्रशखत ववषमको शिऺक नयहेको ववद्यारमभा अको ववषमको शिऺक लनमशुि वा सरुवा गनुि हुॉदैन ।  
(३) उऩलनमभ (१) वा (२) ववऩयीत कसैरे कुनै शिऺक वा कभिचायी लनमशुि वा सरुवा गयेभा त्मस्तो शिऺक वा कभिचायीको रालग त रफ 

बत्ता फाऩत खचि बएको यकभ त्मसयी लनमशुि वा सरुवा गने अलधकायीफाट असरु उऩय गयी त्मस्तो अलध कायीराई ववबागीम कायफाही 
गरयनेछ।  

५७. सरुवा सभफन्धी व्मवस्था् 
(१) नगयऩालरका लबत्र एक ववद्यारमवाट अको ववद्यारमभा तह तथा ववषम लभल्ने दयफन्दी लबत्र नगय शिऺा सलभलतको लनणिमानसुाय सरुवा 

गनि सवकनेछ ।  

(२) स्थामी शिऺक तथा स्थामी कभिचायीको भात्र सरुवा गरयनेछ । 

(३) शिऺकको सरुवा प्रत्मेक िैशऺक सत्रको ऩवहरो भवहनाभा भात्र गरयनेछ । 

(४) एक ऩटक सरुवा बएको शिऺकराई त्मस ववद्यारमभा तीन वषि सेवा ऩूया नगयी ऩनु् सरुवा गरयने छैन । 

 तय कुनै ववद्यारमभा कामियत शिऺक असि बई सो स्थानभा लनजको उऩचाय हनु नसक्ने व्महोया नेऩार सयकायरे तोकेको भेलडकर 
फोडिरे लसपारयस गयेभा लनजराई जनुसकैु वखत ऩलन सरुवा गनि सवकनेछ ।  

(५) शिऺक सरुवा गदाि शिऺकको तह य अध्माऩन गने ववषम लभराउन ुऩनेछ । 

(६) शिऺकराई सरुवा गदाि देहाम फभोशजभको भाऩदण्डका आधायभा गनुि ऩनेछ  ्

(क) तोवकएको शजभभेवायी तोवकएको सभम लबत्र ऩूया नगयेको बनी सभफशन्धत ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणिम सवहत नगय शिऺा 
सलभलतभा लसपारयस बएभा,  
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(ख)  एउटा ववद्यारमभा आवश्मकता बन्दा फढी एकै ववषमका शिऺक बएभा,  
(ग)  दयवन्दी लभरान गने क्रभभा तोवकएको भाऩदण्ड बन्दा फढी शिऺक बएभा,  
(घ)  उऩलनमभ (५) को प्रलतफन्धात्भक वाक्माॊिभा रेशखए फभोशजभको अवस्था बएभा, 
(ङ)  ववऩद्का कायणफाट ववद्यारम य ववद्यारम यहेको सभदुाम नै अन्मत्र स्थानान्त यण गनुि ऩने अवस्थाभा नगयऩालरकाको ववऩद् 

व्मवस्थाऩन सलभलतरे लसपारयस गयेभा,  
(च)  नैलतक आचयण तथा लनजको व्मशिगत अनिुासन रगामतका कायणफाट कुनै शिऺकराई सो ववद्यारमभा याशखयहॉदा ववद्यारमको 

िैशऺक वातावयण खरवलरएको वा खरवलरन सक्ने ब्महोया ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतफाट लनणिम बई आएभा,  
(छ)  कुनै शिऺकरे उत्कृि नलतजा ल्माउन सपर यहेको वा वविेषऻता सेवा प्रवाह गयेको अवस्थाभा उि सेवाराई अन्म 

ववद्यारमभा उऩमोग गनि आवश्मक देशखएभा, 
(ज)  ऩलत ऩशत्न दवैु शिऺक यहेको अवस्था बए सकबय एकै ववद्यारम वा वडा लबत्र ऩने गयी सरुवा गनुि ऩयेभा । 

(झ) शिऺक सरुवाको अन्म भाऩदण्ड नगय कामिऩालरकारे तोके वभोशजभ हनुेछ । 

(८) स्थामी लनमशुि बएको एक वषि नऩगुकेो शिऺक य अलनवामि अवकाि हनु एक वषि वा सो बन्दा कभ अवलध फाॉकी यहेको शिऺकराई 
एक ववद्यारमफाट अको ववद्यारमभा सरुवा गरयन ेछैन । 

 (९) उऩलनमभ (७) फभोशजभ सरुवा गदाि साधायणतमा अऩाङ्गता बएका शिऺक य भवहराराई ऩामक ऩने स्थानभा सरुवा गरयनेछ ।  
(१०) शिऺक सरुवा गदाि राभो अवलध एकै ववद्यारमभा वसेकाराई ऩवहरो प्राथलभकता ददइनेछ ।  

(११) सरुवा बएको एक्काइस ददनलबत्र प्रधानाध्माऩकरे सभफशन्धत शिऺक वा कभिचायीराई अनसूुची–१३ फभोशजभको ढाॉचाभा यभाना ऩत्र ददई 
सोको जानकायी सभफशन्धत ववद्यारम य शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाराई सभेत ददन ुऩनेछ । 

५८. अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरुवा सहभती सभवन्धी (१) लनमभ ५४ वभोशजभ य अन्तय स्थानीम तह शिऺक सरु वा हनु चाहने शिऺकरे 
सरुवाको रालग अनसूुची–१४ फभोशजभको ढाॉचाभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखु सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) मस लनमभको प्रमोजनको रालग शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे प्रत्मेक भवहनाभा रयि यहेका शिऺकहरुको ऩद सॊख्मा मवकन गयी प्रदेि 
भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अन्तयस्थानीम तह सरुवाको रालग लनवेदन ददने शिऺकराई सरुवा बई जान चाहेको ववद्यारम य सोसॉग सभफशन्धत 
शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा  तथा आपू सेवायत ववद्यारम य शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा को सरुवा सहभलतको लसपारयस आवश्मक 
ऩनेछ ।   

तय,मस लनमभावरीभा सरुवा गने भाऩदण्ड ववऩरयत हनुे गयी सरुवा सहभती ददइने छैन ।    
 
 

ऩरयच्छेद– १० 

छात्रवृशत्त तथा लन्िलु्क शिऺा सभफन्धी व्मवस्था 
५९. छात्रवशृत्तको व्मवस्था गनुिऩने्  

(१) सॊस्थागत ववद्यारमरे देहाम फभोशजभका ववऩन्न एवॊ लसभान्तकृत  ववद्याथॉराई छात्रवशृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩने छ । मसयी लसपारयस गदाि 
कभतीभा १० प्रलतित फालरका अलनवामि रुऩभा सभाफेि गनुिऩनेछ् 
(क) ववद्याथॉको ऩरयवायको कुनै ऩलन सदस्मको नोकयी , व्माऩाय, व्मवसाम य आम –आजिनको व्मवस्था नबई जीवन लनवािह गनि न्मू नतभ 

आवश्मक ऩने आभदानी नबई अलनवामि शिऺाको रालग आवश्मक ऩने ऩाठ्यऩसु्तक तथा काऩीकरभ जस्ता स्टेिनयी उऩरब्ध 
गयाउन नसक्ने अवस्थाभा यहेको, 

(ख)  बलूभ सभफन्धी ऐन , २०२१ फभोशजभ जग्गावाराको हैलसमतरे याख्न ऩाउने अलधकतभ हदवन्दीको तयाई तथा उऩत्मका , ऩहाडी 
य वहभारी ऺेत्रभा क्रभि् ऩाॉच, दि य ऩन्र प्रलतित बन्दा कभ खेती मोग्म जग्गा यहेको, वा  

(ग)   याविम मोजना आमोगफाट ऩरयबावषत बए फभोशजभ लनयऩेऺ गरयफीको येखाभा ऩने य सो बन्दा कभ आभदानी बएको, 
(घ) अऩाङ्गता बएका वारवालरका । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ छात्रवशृत्त उऩरव्ध गयाउन ुअशघ ववद्यारमरे त्मस्तो छात्रवशृत्तको रालग लनवेदन ददन ववद्यारमभा सूचना प्रकािन 
गनुि ऩनेछ । 

६०. नाभावरी साफिजलनक गनुिऩने्  

(१) लनमभ ५९ फभोशजभ छात्रवलृत उऩरब्ध गयाइएका लफद्याथॉहरुको नाभ , थय, कऺा तथा लनजको फाफ ुआभाको नाभ , थय वतन सवहतको 
वववयण ववद्यारमरे ववद्यारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी य ववद्यारमको वेफसाइटभा याखी साविजलनक गनुि ऩनेछ य त्मस्तो वववयण शिऺा, 
मूवा तथा खेरकूद िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको वववयण हेनि चाहने व्मशिराई ववद्यारमरे त्मस्तो वववयण लन्िलु्क हेनि ददन ुऩनेछ ।  
६१. फारफालरकाराई अलनवामि रुऩभा ववद्यारमभा ऩठाउन ुऩने्  

(१) सफै अलबबावकरे ऩाॉच वषि ऩयुा बएका फारफालरकाराई आधायबतु शिऺाका रालग अलनवामि रुऩभा ववद्यारम ऩठाउन ुऩनेछ । 
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(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाए  नऩठाएको सभफन्धभा वडा शिऺा सलभलत, िाखा अलधकृत 
तथा साभदुावमक ववद्यारमका शिऺक तथा कभिचायीरे अनगुभन तथा लनयीऺण गनुि ऩनेछ । 

(३) कुनै अलबबावकरे उऩलनमभ (१) फभोशजभ फारफालरकाराई ववद्यारमभा ऩठाएको नदेशखएभा त्मस्तो अलबबावकराई सभझाई फझुाई, वविेष 
सहमोग तथा प्ररेयत गयी त्मस्ता फारफालरकाराई ववद्यारमभा ऩठाउन रगाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) वभोशजभ सभझाई फझुाई गदाि सभेत फारफालरकाराई ववद्यारम  नऩठाउने अलबबावकराई स्थानीम तहवाट उऩरब्ध 
गयाउने सेवा सवुवधावाट वशञ्चत गनि सवकनेछ । 

(५) मस लनमभ फभोशजभ ववद्यारमभा बनाि बएका ववद्याथॉराई ववद्यारमरे लन्िलु्क अध्ममन गयाउन ुऩनेछ । 

(६) ववद्यारम जाने उभेय सभूहका वारवालरकाराई अलनवामि रुऩभा ववद्यारम बनाि अलबमान तथा कामिक्रभ तजुिभा गयी राग ुगने दावमत्व नगय 
शिऺा सलभलतको हनुेछ । 

ऩरयच्छेद–११ 

लफदा तथा काज सभफन्धी व्मवस्था 
६२. शिऺक तथा कभिचायीरे ऩाउने लफदा  ्

(१) शिऺक तथा कभिचायीरे देहाम फभोशजभका लफदाहरू  ऩाउनेछ  ्

(क) बैऩयी आउने लफदा वषिबरयभा छ ददन,  

(ख) ऩवि लफदा वषिबरयभा छ ददन,  

(ग) लफयाभी लफदा वषिबरयभा फाह्र ददन,   

(घ) प्रसूती लफदा प्रसूतीको अशघ वा ऩलछ गयी अन्ठानब्फे ददन,   

(ङ) प्रसूती स्माहाय लफदा ऩन्र ददन,   

(च) वकरयमा लफदा ऩन्र ददन,   

(छ) असाधायण लफदा एक ऩटकभा एक वषिभा नफढाई नोकयीको जभभा अवलधभा फढीभा तीन वषि,  
(ज) अध्ममन लफदा शिऺकको सेवाको सभऩूणि अवलधभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीन वषि, 
(झ) फेतरवी लफदा फढीभा ऩाॉच वषि । 

(२) बैऩयी आउने लफदा य ऩवि लफदा आधा ददन ऩलन लरन सवकनेछ । मस्तो लफदा सशञ्चत हनुे छैन ।   
(३) शिऺक तथा कभिचायीरे लफयाभी लफदा सशञ्चत गनि सक्नेछ । शिऺक तथा कभिचायीरे प्रत्मेक वषि त्मस्तो लफदा िाखा अलधकृतफाट 

प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ । कुनै व्महोयारे शिऺक तथा कभिचायी सेवाफाट अवकाि बएभा लनजको सशञ्चत लफयाभी लफदा फाऩत लनजको 
ऩदालधकाय यहेको ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ स्केरको दयरे हनु आउने यकभ लनजरे एकभिु ऩाउनेछ ।  

(४) कुनै ठूरो वा कडा योग रागी उऩचाय गनि लफयाभी लफ दाफाट नऩगु हनुे बएभा स्वीकृत शचवकत्सकको प्रभाणऩत्र ऩेि गयी शिऺक तथा 
कभिचायीरे ऩलछ ऩाउने ववयाभी लफदाफाट कट्टा हनुे गयी फढीभा फाह्र ददनसभभ थऩ लफयाभी लफदा ऩेश्कीको रूऩभा त्मस्तो लफयाभी बएको 
फखत लरन सक्नेछ । मसयी ऩेश्की लफदा लरएको शिऺक वा कभिचायीको भतृ्मु  हनु गएभा त्मस्तो ऩेश्की लरएको लफदा स्वत् लभनाहा 
हनुेछ ।  

(५) सशञ्चत लफयाभी लफदाको यकभ लरन नऩाउॉदै शिऺक वा कभिचायीको भतृ्म ुबएभा त्मस्तो सशञ्चत ववयाभी लफदाको यकभ लनजरे इच्छाएको 
वा नशजकको हकवारारे एकभिु ऩाउनेछ ।  

(६) कुनै ऩरुुष शिऺक वा कभिचायीको ऩत्नी प्रसूती हनुे बएभा त्मस्तो शिऺक वा कभिचायीरे प्रसूतीको अशघ वा ऩलछ गयी ऩन्र ददन प्रसूती 
स्माहाय लफदा ऩाउनेछ । प्रसूती स्माहाय लफदा फसेको शिऺक वा कभिचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो लफदा सेवा अवलध बयभा दईु 
ऩटकभात्र लरन ऩाइनेछ ।  

(७) प्रसूती लफदा ऩाएको शिऺक वा कभिचायीरे फढीभा दईुवटा फच्चाको रालग जनही एकभिु ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । 

(८) कुनै शिऺक वा कभिचायीरे कुर धभि अनसुाय आपै वकरयमा फस्न ुऩयेभा वा त्मस्तो शिऺक वा कभिचायीको वाव ुआभा , वाजे वज्मै, छोया 
छोयी वा वववावहत भवहरा शिऺक वा कभिचायीको सास ुससयुाको भतृ्म ुबएभा वा ऩरुुष शिऺकको हकभा लनजको ऩत्नीको तथा भवहराको 
हकभा ऩलतको भतृ्म ुबएभा वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । भवहरा शिऺक वा कभिचायीको ऩलतरे  आपैं  वकरयमा फस्न ुऩयेभा त्मस्तो भवहरा 
शिऺक वा कभिचायीरे ऩलन वकरयमा लफदा ऩाउनेछ । 

(९) मस लनमभ फभो शजभ वकरयमा लफदा लरने शिऺक वा कभिचायीरे ववद्यारमभा हाशजय बएको ऩन्र ददन लबत्र भतृ व्मशिको भतृ्म ुदतािको 
प्रभाणऩत्र तथा भतृ व्मशिसॉगको नाता देशखने प्रभाण ऩेि गनुि ऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र य प्रभाण ऩेि नगने शिऺक वा कभिचायी रे 
त्मस्तो अवलधको रालग ऩाएको यकभ लनजरे ऩाउने तरफ यकभफाट कट्टा गरयनेछ। 

(१०) लफयाभी ऩयेको अवस्थाभा फाहेक घटीभा ऩाॉच वषि स्थामी सेवा अवलध नऩगुकेो शिऺक वा कभिचायीरे असाधायण लफदा ऩाउन सक्ने छैन 
।  

(११) स्थामी सेवा ऩाॉच वषि ऩगुकेो शिऺकराई लनजरे अध्माऩन गने ववषमभा एकतह भालथको  उच्च अध्ममनका रालग तरफ सवहतको 
अध्ममन लफदा ददन सवकनेछ । 
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(१२) उच्च अध्ममनका रालग लफदा स्वीकृत गदाि नगय शिऺा सलभलतरे एक आलथिक वषिभा आधायबतू तहको ऩवहरो य दोस्रो तहका रालग 
एक एक जना य भाध्मलभक तहका रालग एक जनाको अध्ममन लफदा स्वीकृत गनि सक्नेछ ।  

(१३) अध्ममन लफदा ददॊदा देहामको प्रवक्रमा अफरभफन गरयनेछ्– 

(क)  अध्ममन लफदा स्वीकृलतका रालग, नगय कामिऩालरकाभा साविजलनक रुऩभा सूचना गयी इच्छुक शिऺकको लनवेदन आह्वान गने,  

(ख)  लनवेदन ददने शिऺकरे आफ्नो प्रलतफर्द्ता ऩत्र , अध्ममनऩलछको आफ्नो शिऺण लसकाइको मोजना य व्मवस्थाऩन सलभलतको 
लसपारयस ऩेि गनुि ऩनेछ । त्मसयी ऩेि बएका प्रस्तावका आधायभा भनोनमनका रालग नाभ छनौट गयी सूचना प्रकािन गने,  

(ग)  खण्ड (ख) फभोशजभ भनोनमनका रालग छनौट बएका शिऺकको नाभावरी उऩय उजूयी गने अवसय प्रदान गरयने छ । 
उजूयीकतािको उजूयीका आधायभा अशन्तभ नाभावरी प्रकािन गयी अध्ममनका रालग अशन्तभ नाभ छनौट गने,  

(घ) अशन्तभ नाभ छनौटभा ऩयेका शिऺकराई कवलुरमत गयाई अध्ममनको अवलधका रालग अध्ममन लफदा स्वीकृत गरयनेछ । मसयी 
अध्ममन लफदा स्वीकृत बएका शिऺकरे प्रत्मेक सेभेिय वा वावषिक ऩयीऺाको नलतजा सवहतको प्रलतवेदन शिऺा, मूवा तथा खेरकूद 
िाखाभा ऩेि गनुि ऩने,  

(ङ) अध्ममन लफदा ऩाएका शिऺकरे आपूरे कफलुरमत गये अनसुायको प्रलतवेदन शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा फझुाउन ुऩनेछ । 
अध्ममनभा सन्तोषजनक प्रगलत नगने शिऺकको लफदा स्वीकृत बएको अवलध सभाप्त नहुॉदै यद्द गनि सवकनेछ । 

(च)  लफदा यद्द बएभा त्मस्ता शिऺकफाट अध्ममन अवलधबय ऩाएको तरफबत्ता असरु गरयने छ । 

(१४)    फेतरवी लफदा देहामका अवस्थाभा ददइनेछ् – 

(क)  कुनै शिऺक वा कभिचायीको ऩलत वा ऩत्नी ववदेि शस्थत नेऩारी याजदूतावास वा लनमोगभा खवटई गएको प्रभाण  सवहत त्मस्तो 
शिऺकरे फेतरवी लफदा भाग गयेभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी नोकयी अवलधबय ऩाॉच वषिसभभ,  

(ख)  कुनै शिऺक भटुु , भगृौरा, क्मान्सय जस्ता कडा योगका कायण राभो उऩचायभा फस्न ुऩने बए वा भरुकुलबत्र वा फावहय गई 
उऩचाय गयाउन ुऩनै बलन भेलडकर फोडिफाट लसपारय स बएभा नगय कामिऩालरकारे एक ऩटकभा एक वषि य नोकयी अवलधबयभा 
फढीभा तीन वषिसभभ ददन सक्नेछ ।    

(१५) फेतरवी लफदाको अवलध लनजको सेवा अवलधभा गणना गरयने छैन ।  
(१६) बैऩरय आउने लफदा , ऩवि लफदा , लफयाभी लफदा , वकरयमा लफदा , प्रसूती लफदा , प्रसूलत स्माहाय ववदा फस्ने शि ऺक तथा कभिचायीरे ऩूया तरफ 

ऩाउनेछ ।  

(१७) असाधायण य फेतरफी लफदाभा फसेको शिऺक वा कभिचायीरे तरफ ऩाउने छैन ।  
(१८) मस लनमभ फभोशजभको असाधायण लफदा , अध्ममन लफदा य वेतरवी लफदा फाहेकका अन्म लफदाहरु अस्थामी कयाय शिऺक य याहत 

अनदुानको शिऺकरे सभेत ऩाउनेछन ्।    
६३. लफदा ददने अलधकायी् 

(१) प्रधानाध्माऩकको लफदा व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺरे य शिऺक वा कभिचायीको लफदा प्रधानाध्माऩकरे स्वीकृत गनेछ ।     
तय, एक ऩटकभा तीन ददनभा नफढाई ऩवि वा बैऩयी आउने लफदा प्रधानाध्माऩक आपैरे लरन सक्नेछ । सो बन्दा फढी ऩवि वा बैऩयी आउने 

लफदा लरन ुऩयेभा प्रधानाध्माऩकरे व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺफाट स्वीकृलत लरन ुऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन शिऺक वा  कभिचायीको असाधायण लफदा, फेतरवी लफदा य अध्ममन लफदा ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे स्वीकृत गनेछ ।     

६४. लफदा नलरएको ददन सेवा अवलधभा गणना नहनुे् शिऺक वा कभिचायीरे लफदा नलरई ववद्यारमभा लफना जानकायी अनऩुशस्थत बएको ददन 
लनजको सेवा अवलधभा गणना हनुे छैन ।  

६५. अस्थामी शिऺक वा कभिचायीको लफदाको यकभ सभफन्धभा : अस्थामी कयाय शिऺक वा कभिचायीरे वषे वा वहउॉदे लफदा उऩबोग गनि नऩाउॉदै 
अवकाि ऩाएभा दि भवहनाराई वावषिक काभ गयेको अवलध भानी दाभासाहीरे काभ गयेको अवलधको वहसाफ गयी लफदा यकभ ऩाउनेछ ।  

६६. लफदा सहलुरमत भात्र हनुे् लफदा अलधकायको कुया नबएय सहलुरमत भात्र हनुेछ ।  
६७. काज तथा दैलनक भ्रभण बत्ता् 

(१) ववद्यारम वा अध्माऩन सभफन्धी काभको रालग नगय कामिऩालरकाको आदेिानसुाय कुनै सबा , सभभेरन वा सेलभनायभा खवटने शिऺक वा 
कभिचायीरे सोही आदेिभा तोकेको अवलधसभभको रालग काज ऩाउने छ ।  

(२) ववद्यारमको काभको रालग शिऺक वा कभिचायीरे प्रधानाध्माऩकको य प्रधानाध्माऩकरे व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको लरशखत अनभुलत 
लरई फढीभा एक हप्तासभभ काजभा जान सक्नेछ ।  

(३) सरुवा बएको शिऺक वा कभि चायीराई सरुवा बएको ववद्यारमभा हाशजय हनु जाॉदा तोवकएको दयभा दैलनक तथा भ्रभण बत्ता फाऩतको 
यकभ यभाना ददने ववद्यारमरे आफ्नै कोषफाट ददन ुऩनेछ ।  

तय आफ्नो स्वेच्छारे सरुवा बई जाने शिऺक वा कभिचायीरे मस उऩलनमभ फभोशजभ दैलनक तथा भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ ऩाउने छैन ।  



22 
 

६८. मस ऩरयच्छेदको व्मवस्था रागू नहनुे् मस ऩरयच्छेदभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन सॊस्थागत ववद्यारमको शिऺक य आफ्नै 
स्रोतफाट व्महोने गयी साभदुावमक ववद्यारमभा लनमिु शिऺकको सभफन्धभा मस ऩरयच्छेदको व्मवस्था रागू हनुे छैन । त्मस्ता शिऺकरे  
ववद्यारमद्वाया तोके फभोशजभ लफदाको सवुवधा ऩाउने छन ्। 

६९. शिऺक तथा ववद्यारम कभािचायी सजाम सभफन्धी व्मवस्था सॊघीम काननुरे व्मवस्था गये वभोशजभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद–१२ 

ववद्यारमको शचन्ह, नाभाकयण तथा अन्म व्मवस्था 
७०. ववद्यारमको शचन्ह् ववद्यारमको शचन्ह षट्कोणको हनुेछ । ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनणिम गयी सो षट्कोणको फीचभा आफ्नो 
ववद्यारमको छुटै्ट शचन्ह याख्न सक्नेछ । 

७१. ववद्यारमको नाभाकयण्  

(१) सभाज तथा यािकै रालग उल्रेखनीम मोगदान गने वा ऐलतहालसक व्मशि , देवी देवता, तीथिस्थर वा प्राकृलतक सभऩदा आददको ना भफाट 
नेऩारीऩन झल्कने गयी ववद्यारमको नाभाकयण गनुिऩनेछ । 

तय मो लनमभ प्रायभब हनु ुबन्दा अगाफै मस लनमभ  ववऩरयत नाभाकयण बै सकेका ववद्यारमको हकभा मो लनमभावरी जायी बएऩलछको दोश्रो 
िैशऺक ित्रको सरुु देशखनै राग ुहनुे गयी ऩनुनाभाकयण गयी नगय कामिऩालरकाफाट शस्वकृती लरन ुऩने छ । 

(२) कुनै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो नाभभा ―ऩशव्रक’’ िव्द जोड्न चाहेभा कशभतभा एक लतहाई ववद्याथॉ ऩूणि छात्रफशृत्तभा अध्ममनयत यहेको 
हनुऩुनेछ  । कुनै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो नाभभा ―नेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा नेऩारको कभतीभा २५ शजल्राका  ववद्याथॉ 
अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ य  कुनै सॊस्थागत ववद्यारमरे आफ्नो नाभभा ―इन्टयनेिनर’’ िव्द जोड्न चाहेभा कशभतभा एक लतहाई 
सॊख्माभा ववदेिी ववद्याथॉ हनुऩुनेछ ववद्यारमको नाभको अन्तभा   ―ववद्यारम‖, ―स्कूर‖ वा  ―ऩाठिारा‖ िव्द जोलडएको हनुऩुनेछ । 

तय मो उऩलनमभ राग ुहनु ुअगाफै मस लनमभ ववऩरयतका िव्दहरु जोलडई नाभाकयण बै सकेका ववद्यारमको हकभा मो लनमभावलर जायी 
बएऩलछको दोश्रो िैशऺक ित्रको सरुु देशखनै राग ुहनुे गयी उऩमकु्र्त व्मवस्था ऩारना गनि वा ऩनुनािभाकयण गनुि ऩने छ, 

(३) प्राववलधक शिऺा सञ्चारन  गनि अनभुलत ऩाएको साभदुावमक ववद्यारमरे आफ्नो ववद्यारमको नाभको ऩछालड कोिकभा प्राववलधक शिऺा 
सञ्चारन गनि अनभुलत प्राप्त ववद्यारम बनी थऩ गनि सक्नेछ । 

(४) नमाॉ खोलरने ववद्यारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गनि चाहने व्मशिरे देहाम फभोशजभको यकभभा नघट्ने गयी  वा  नगयऩालरकारे 
तोवकददएको यकभ फयावयको नगद, घय वा जग्गा ववद्यारमको नाभाकयण गने प्रमोजनको रालग बनी एकभिु ववद्यारमराई सहमोग गयेभा 
सो ववद्यारमको नाभाकयण त्मस्तो सहमोग गने व्मशिको नाभफाट सञ्चारन गनि सवकनेछ: 
(क)  भाध्मलभक ववद्यारमको रालग ऩचास राख रूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा जग्गा,   
(ख)  आधायबतू ववद्यारमका रालग ऩैंतीस राख रूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा जग्गा,   

(५) उऩलनमभ (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका ववद्यारमको हकभा ऩच्चीस प्रलतित थऩ यकभ वा सो 
फयाफयको घय वा ववद्या रमको कभऩाउण्डसॉग जोलडएको जग्गा ववद्यारमराई सहमोग गयेभा त्मस्तो सहमोग गने व्मशिको नाभफाट 
ववद्यारमको नाभाकयण गनि सवकनेछ । 

(६) ऩवहल्मै नाभाकयण बईसकेको ववद्यारमको नाभसॉग जोडेय ववद्यारमको नाभाकयण गनि चाहने व्मशिरे उऩलनमभ (३) वा (४) फभोशजभको 
यकभ वा सो फयाफयको घय वा जग्गा ववद्यारमराई सहमोग गयी ऩवहरेको नाभ ऩछालड आपूरे प्रस्ताव गयेको नाभ जोड्न सक्नेछ । 

 (७) एउटै ऩरयवाय वा छुट्टाछुटै्ट ऩरयवायका एकबन्दा फढी व्मशिरे उऩलनमभ (३) वा (४) फभोशजभको यकभ वा घय वा जग्गा ववद्यारमराई 
प्रदान गयेभा त्मस्ता व्मशिहरूको लन णिमफाट फढीभा दईुजनासभभको नाभफाट ववद्यारमको नाभाकयण गनि य अन्म व्मशिको नाभ 
ववद्यारमभा देशखने गयी शिरारेखभा याख्न सवकनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (३), (४) य (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कुनै व्मशि, स्भायक वा ऐलतहालसक चीजवस्तकुो नाभफाट ववद्यारमको 
नाभाकयण बएको ववद्यारमराई कसैरे जलतसकैु यकभ वा घय वा जग्गा सहमोग गये ऩलन त्मस्तो ववद्यारमको नाभाकयण ऩरयवतिन गरयने 
छैन ।  

तय त्मस्तो ववद्यारमराई कुनै व्मशिरे कऺा कोठा थऩ गनि , ऩसु्तकारम बवन वा छात्रावास लनभािण गनि यकभ सहमोग गयेभा त्मस्तो कोठा वा 
बवनभा सो यकभ प्रदान गने व्मशिको नाभफाट नाभाकयण गनि सवकनेछ ।  

(९) मस लनमभ फभोशजभ ववद्यारमको नाभाकयण नगयसबारे गनेछ ।  
७२. याविम गान गाउन ुऩने् ववद्यारम खरेुको प्रत्मेक ददनको प्रायभब य ववलबन्न सभायोहभा याविम गान गाउन ुऩनेछ ।  
७३. झण्डोत्तोरन गनुि ऩने् ववद्यारमभा भनाइने प्रत्मेक सभायोहको प्रायभबभा याविम झण्डोत्तोरन गनुि ऩनेछ ।  
७४. ववद्याथॉको ऩोिाक् ववद्यारमरे ववद्याथॉको रालग एकै वकलसभको , कभ खशचिरो , साधायण, याविमता झल्काउने य हावाऩानी सहुाउॉदो ऩोिाक 

तोक्न सक्नेछ । ववद्यारमरे ऩोिाक खरयद गने स्थान वा ऩसर तोक्न ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद–१३ 

ववद्यारमको सभऩशत्त सॊयऺण सभफन्धी व्मवस्था 
७५. ववद्यारमको सभऩशत्तको सयुऺा् 
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(१) ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तको सयुऺा गने प्रभखु दावमत्व ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकको हनुेछ ।  
(२) साभदुावमक ववद्यारमको नाभभा यहेको उऩलनमभ १ वभोशजभको सभऩशत्तको वववयण शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा भा ऩठाउन ुऩनेछ य 

सो को रगत सॊकरन तथा अध्मावलधक गने शजभभेवायी शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको यहनेछ । 

(३) साभदुावमक ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तको अध्माववधक वववयण शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखारे वावषिक रुऩभा साविजलनक गनेछ 
। 

७६. ववद्यारम सभऩशत्त सॊयऺण सभवन्धभा नगय शिऺा सलभलतको काभ, कतिव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ  ्

(क) ववद्यारमको नाभभा प्राप्त बई दताि हनु फाॉकी यहेको जग्गा दताि गने व्मवस्था लभराउन े

(ख)  ववद्यारमको नाभभा यहेको सभऩशत्तराई अलधकतभ पाइदा हनुे काभभा प्रमोग गनि व्मवस्थाऩन सलभलतराई लनदेिन ददन,े  
(ग) ववद्यारमको नाभभा यहेको जग्गाको आभदानी असूर उऩय गने व्मवस्था लभराउन,े  

(घ) ववद्यारमको सभऩशत्त कसैफाट हानी–नोक्सानी हनु गएभा सो बने बयाउने व्मवस्था गने,  

(ङ) ववद्यारमको ववकास गने काभभा फाहेक ववद्यारमको नाभभा दताि बएका जग्गा वा अन्म सभऩशत्त फेचववखन वा स्वालभत्व हस्तान्तयण 
गनि नददन,े   

(च) ववद्यारमको जग्गा सॊयऺण गनि व्मवस्थाऩन सलभलत तथा प्रधानाध्माऩकराई सहमोग गने ।  

७७. ववद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री गनि वा लधतो याख्न नहनुे्  (१) ववद्यारमको नाभको जग्गा लफक्री वा लधतो याख्न ऩाइने छैन ।  
७८.    ववद्यारमको नाभको जग्गा सट्टाऩट्टा गनि नहनुे् (१) ववद्यारमको नाभभा यहेको जग्गा सट्टाऩट्टा गनि ऩाइने छैन ।  
७९. ववद्यारमको नाभभा सभऩशत्त याख्न ुऩने्  

(१) साभदुावमक ववद्यारम य िैशऺक गठुीको रूऩभा सञ्चालरत ववद्यारमरे ववद्यारमको अचर सभऩशत्त ववद्यारमको नाभभा यशजिेिन ऩारयत 
गनुि ऩनेछ । 

(२) कभऩनीको रूऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमको अचर सभऩशत्त कभऩनीको स्वालभत्वभा याख्न ुऩनेछ ।  
८०. लनजी िैशऺक गठुी अन्तगित गरयएको रगानी हस्तान्तयण गने सभफन्धी व्मवस्था : लनजी िैशऺक गठुी वा त्मस्ता गठुीका सञ्चारकरे आफ्नो 

रगानीको ऩूयै वा आॊशिक वहस्सा ववद्यारम सञ्चारनभा वाधा नऩने गयी आफ्नो उत्तयालधकायीको रुऩभा  लनमिु गयेको गदुठमायराई प्रचलरत 
कानून फभोशजभ हस्तान्तयण गनि सक्नेछ ।   

८१. लभनाहा ददन सक्ने् प्राकृलतक ववऩद् वा काव ुफावहयको ऩरयशस्थलतरे गदाि साभदुावमक ववद्यारमको सभऩशत्त हानी नोक्सानी हनु गएको प्रभा शणत 
हनु आएभा वीस हजाय रूऩैमाॉसभभको बए प्रधानाध्माऩ कको लसपारयसभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे , ऩचास हजाय रूऩैमाॉसभभको बए व्मवस्था ऩन 
सलभलतको लसपारयसभा शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा प्रभखुरे , एक राख रूऩैमाॉसभभको बए प्रभखुरे लभनाहा ददन सक्नेछ । सोबन्दा फढी 
यकभ लभनाहा ददन ुऩयेभा नगय कामिऩालरकाको लसपारयसभा नगयसबारे लभनाहा ददन सक्नेछ ।  

 
ऩरयच्छेद १४ 

ववद्यारमराई ददइने अनदुान तथा अन्म व्मवस्था 
८२. ववद्यारमराई अनदुान ददने्  

(१) साभदुावमक ववद्यारमरा ई नेऩार सयकाय वा प्रदेि सयकाय  वा नगयऩालरकाफाट ववद्यारमको रागी प्राप्त यकभ नगय कामिऩालरकारे 
वावषिक कामिक्रभभा स्वीकृत गयाई ववद्यारमको कोषभा ऩठाउने व्मवस्था लभराउने छ । 

(२) ववद्यारमको आन्तरयक आम सभेतराई अध्ममन गयी ववद्यारमराई देहामका आधायभा अनदुान फाॉडपाॉड गरयने छ । 

(क) ववद्यारमको ववद्याथॉ सॊख्मा, 
(ख) ववद्यारमको शिऺक सॊख्मा, 
(ग) ववद्यारमको ऩयीऺाको ऩरयणाभ,  

(घ) ववद्यारमको आलथिक अवस्था ।  

ङ) ववद्यारमरे ऩयुा गनुि ऩने न्मनुतभ ऩूवािधायहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions PEMEC) 

(३) अनभुलत प्राप्त साभदुावमक ववद्यारमरे दयफन्दी प्राप्त नगने ितिभा य स्वीकृत प्राप्त साभदुावमक ववद्यारमरे आपूराई प्राप्त सफै शि ऺक 
दयफन्दी शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा भा वपताि गयी शिऺक रगामत ववद्यारम व्मवस्थाऩनका सभऩूणि ऩऺहरु आपैरे गने गयी 
ववद्यारमराई प्राप्त हनुे अनदुान एकभिु लरन चाहेभा तोवकएको िति लबत्र ववद्यारम सञ्चारन गने गयी एकभिु अनदुान ऩाउन सवकने 
व्मवस्था गनि सवकनेछ । 

(५) ववद्यारमको ऩूवािधाय ववकास गने प्रमोजनका रालग नगय कामिऩालरकारे िति तोकी साविजलनक िैशऺक गठुी अन्तगित सञ्चा लरत 
ववद्यारमराई सभेत अनदुान ददन सक्नेछ । 

८३. सभफशन्धत काभभा खचि गनुि ऩने् ववद्यारमराई प्राप्त यकभ जनु काभको रालग खचि गनि लनकासा बएको हो सोही काभभा भात्र खचि गनुि  
ऩनेछ । खचि हनु नसकेको यकभको फायेभा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

८४. स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मवस्था गनुि ऩने  ्
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(१) ववद्यारमरे ववद्यारमको बवन, पलनिचय य अन्म कामिको रालग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको व्मवस्था गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ स्थानीम स्रोतफाट बवन लनभािणको रालग यकभ नऩगु्ने बएभा नगय कामि ऩालरकारे जनसहमोगराई प्रोत्साहन गने 
गयी साभदुावमक ववद्यारमराई आवश्मक यकभ अनदुान ददन सक्नेछ ।  
(३) सॊस्थागत ववद्यारमरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको कामिको रालग ववद्याथॉफाट सहमोगको नाभभा िलु्क उठाउन ऩाउने छैन । 

 

ऩरयच्छेद–१५ 

ववद्यारमको फजेट, आम व्ममको रेखा तथा अन्म व्मवस्था 
८५.  ववद्यारमको सॊचारन कोष सञ्चारन्  

(१) प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यारमको सभऩूणि आभदानीहरु जभभा गने गयी एक ववद्यारम सॊचारन कोष यहनेछ । 

(२) ववद्यारमरे सॊचारन कोषभा जभभा बएको यकभ व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणिम फभोशजभ खचि गनुि ऩनेछ ।  
(३) ववद्यारम सॊचारन कोषको सञ्चारन व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा सोही सलभलतरे तोकेको व्मवस्थाऩन सलभलतको सदस्म य 

प्रधानाध्माऩकको सॊमिु दस्तखतफाट हनुेछ ।  
(४) उऩलनमभ (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन भाध्मलभक ववद्यारम सॊचारन कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखा सभफन्धी 

काभ गने शिऺक वा कभिचायीको सॊमिु दस्तखतफाट गरयनेछ ।    

(५) ववद्यारम सॊचारन कोषको वहसाफ –वकताफ रेखा याख्ने , फेरुज ुपछिमौट गने काभ प्रधानाध्माऩक य रेखा सभफन्धी काभ गने कभिचायीको 
हनुेछ ।  

(६) ववद्यारमको कामि सञ्चारनको रालग ववद्यारम सॊचारन कोषको यकभ शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखा रे तोवकददएको नशजकैको कुनै 
फैंकभा खाता खोरी जभभा गनुि ऩनेछ ।  

(७) ववद्यारमको सभऩूणि खचि ववद्यारम सॊचारन कोषभा जभभा बएको यकभफाट व्महोरयनेछ ।  
८६. फजेट तमाय गने् (१) लनमभ ८३ भा जेसकैु रेशखए ऩलन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक  िैशऺक वषिको भसान्त लबत्र आगाभी वषिको फजेट तमाय 

गयी व्मवस्थाऩन सलभलतफाट स्वीकृत गयाई त्मसको एक प्रलत शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा सभमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

८७. ववद्यारमको आम व्ममको रेखा् 
(१) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा अनसूुची—१५ फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  
(२) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा , फीर, बयऩाई रगामत आवश्मक कागजात याख्न ेकाभ ववद्यारमको रेखा सभफन्धी काभ गने शिऺक वा 

कभिचायीको हनुेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ कागज प्रभाशणत गयाई याख्न,े याख्न रगाउने शजभभेवायी प्रधानाध्माऩकको  हनुेछ ।  
(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आम व्ममको रेखा याख्दा ववद्यारमको काभ कायफाहीको वास्तववक शस्थती थाहा हनुे गयी भारसाभानहरूको 

खरयद लफक्री य ववद्यारमको नगदी, शजन्सी, जामजेथा दावमत्व आददको ववस्ततृ वववयण स्ऩि रूऩरे खोरेको हनु ुऩनेछ ।  
(५) ववद्यारमको नगदी, शजन्सी, जामजेथाभा कुनै वकलसभको वहनालभना , हानी–नोक्सानी वा राऩयफाही हनु नऩाउने गयी सयुशऺत याख्न ेय सोको 

रगत याख्न ेतथा याख्न रगाउने दावमत्व प्रधानाध्माऩकको हनुेछ ।  

(६) प्रधानाध्माऩक य रेखा सभफन्धी काभ गनि शजभभेवायी तोवकएको शिऺक वा कभिचायीरे ववद्यारमको आम व्ममको प्रलतवेदन शिऺा, मूवा 
तथा खेरकूद िाखारे तोकेको अवलध लबत्र भालसक वा तै्रभालसक रूऩभा सो िाखाभा ऩठाउन ु ऩनेछ ।  

८८. रेखा ऩयीऺण गयाउने्  

(१) व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वषि  नगयऩालरकाफाट लनमिु दतािवारा रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण 
गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) रेखा ऩयीऺणको लसरलसराभा प्रधानाध्माऩकरे ववद्यारमको आम व्ममको फहीखाता रेखा ऩयीऺकरे भागकेो फखत जाॉच्न ददनऩुनेछ य 
लनजरे कैवपमत जनाएको कुयाको मथाथि जवाप सभेत सयोकायवाराराई ददन ुऩनेछ ।  

(३) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा य नगय कामिऩालरकाफाट खटाइएको कभिचायीरे जनुसकैु फखत जाॉचफझु गनि सक्नेछ । मसयी जाॉचफझु 
गदाि खटी आएको कभिचायीरे भाग गयेको वववयण देखाउन ुप्रधानाध्माऩक , रेखाको शजभभेवायी प्राप्त शिऺ क वा कभिचायीको कतिव्म 
हनुेछ।  

(४) मस लनमभ फभोशजभ रेखाऩयीऺकरे ववद्यारमको रेखा ऩयीऺण गने लसरलसराभा अन्म कुयाका अलतरयि ववद्यारमको आभदानी य खचिका 
फायेभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायीहरुसॉग छरपर गयी आफ्नो प्रलतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ ।  

(५) मस लनमभावरी फभोशजभ ववद्यारमसॉग स्वाथि यहेको व्मशिरे वा ववद्यारम व्मवस्थाऩन  सलभलतका अध्मऺ, सदस्म तथा प्रधानाध्माऩकको 
नशजकको नातेदायरे ववद्यारमको रेखा ऩयीऺण गनि ऩाउने छैन ।  

 ८९. प्रलतवेदन ऩेि गनुि ऩने् रेखाऩयीऺकरे ववद्यार मको रेखा ऩयीऺण गयी सकेऩलछ देहामका कुयाहरू खरुाई सो सभफन्धी प्रलतवेदन तमाय गयी 
व्मवस्थाऩन सलभलत य शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाभा एक–एक प्रलत ऩठाउन ुऩनेछ्–  

(क) सोलधएका य कैवपमत जनाइएका कुयाको जवाप मथािीघ्र कामािन्वमन बए नबएको,  
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(ख) ऩेि बएको आम व्ममको वहसाफ रयतऩूविक बए नबएको,  
(ग) आम व्ममको से्रस्ता कानून फभोशजभ याखे नयाखेको,  
(घ) ववद्यारमको आम व्ममको रेखा मथाथि रूऩभा देशखने गयी वासरात दरुुस्त बए नबएको,  
(ङ) कुनै शिऺक वा कभिचायीरे कानून ववऩयीत काभकाज वा फेवहसाफ गये नगयेको,  
(च) ववद्यारमको कायोफाय सन्तोषप्रद बए नबएको,  
(छ) ववद्यारमराई जनु काभका रालग लनकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा खचि रेखे नरेखेको, 
(ज) ववद्यारमको सभऩशत्त दरुुऩमोग गये, नगयेको  

(झ) रेखा ऩयीऺकरे भनालसव य आवश्मक सभझेको अन्म कुया । 

९०. ववद्यारमको काभको साभाशजक ऩयीऺण गने् साभदुावमक ववद्यारमरे आफ्नो काभको साभाशजक ऩयीऺण गनिऩनेछ । 

९१. फयफझुायथ गने्  

(१) ववद्यारमको नगदी , शजन्सी भारसाभानको रगत , से्रस्ता याख्न ेशजभभा लरएको शिऺक वा कभिचायी सरुवा वा अन्म कायणफाट ववद्यारम 
छोडी जाने बएभा आफ्नो शजभभा यहेको नगदी, शजन्सी भारसाभानको फयफझुायथ साभान्मतमा २१ ददनलबत्र ववद्यारमभा गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ फयफझुायथ नगने शिऺक तथा कभिचायीराई फयफझुायथ नगयेसभभ सरुवा बएको ववद्यारमभा जान यभानाऩत्र ददन 
ऩाइने छैन । साथै लनजरे कुनै यकभ वा भारसभान वहनालभना गयेको यहेछ बने सो फाऩतको यक भ लनजरे ऩाउने जनुसकैु यकभफाट 
असूर उऩय वा सोधबनाि गरयनेछ । 

९२. शिऺक तथा कभिचायीको तरफ, बत्ता य अन्म सवुवधा सॊधीम कानून अनसुाय हनुेछ । 

९३. शिऺक तथा कभिचायीका लनवतृ्रीबयण, उऩदान, उऩचाय खचि य अन्म व्मवस्था सॊधीम कानून अनसुाय हनुेछ । 

९४. शिऺक तथा कभिचायीका अवकास सभफन्धी व्मवस्था सॊधीम कानून अनसुाय हनुेछ । 

९५. शिऺक तथा कभिचायीको सजाम सभफन्धी व्मवस्था सॊधीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय हनुेछ । 

९६. ववद्यारमको वलगिकयण सॊघीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय  हनुेछ । 

९७. ववद्यारम िलु्क सभफन्धी व्मवस्था सॊधीम कानूनरे फनाएको भाऩदण्ड अनसुाय हनुेछ । 

 
 
 

ऩरयच्छेद– १६ 

ववववध 

९८. शिऺक तथा शिऺा ऺेत्रसभवर्द् जनििीको तालरभ् १) तालरभ तथा प्रशिऺण सभफन्धी व्मवस्था सॊघ य प्रदेिरे व्मवस्था गये अनरुुऩ हनुेछ 
। 

तय मस लनमभरे नगयऩालरकाका शिऺकराई नगयऩालरकाको आन्तरयक श्रोतफाट स्वीकृत वावषिक कामिक्रभ वभोशजभ तालरभ ददन वाधा ऩने छैन । 

९९.अलतरयि वक्रमाकराऩ सभफन्धी व्मवस्था् 
१) ववद्यारमहरुरे नगय शिऺा सलभलतरे लनधाियण गयेको भाऩदण्ड वभोशजभ अलतरयि वक्रमाकराऩ  सॊचारन गनुिऩनेछ । 

२)  नगय कामिऩालरकारे वावषिक कामिक्रभभा सभावेि गयी  अन्तय ववद्यारम प्रलतस्ऩधाित्भक  अलतरयि वक्रमाकराऩ सचारन गनुि ऩनेछ । 

३) अन्तय ववद्यारम प्रलतस्ऩधाित्भक  अलतरयि वक्रमाकराऩ सॊचारन सभवशन्ध थऩ व्मवस्था कामिऩालरकारे लनधाियण गये वभोशजभ हनुेछ । 

४) ववद्यारमरे उऩलनमभ (१ य २) फभोशजभ अलतरयि वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाि देहाम फभोशजभका प्रलतमोलगताभा ववद्याथॉहरूराई बाग 
लरन रगाउन ुऩनेछ – 

(क) शचत्रकरा, भूलतिकरा य हस्तकरा प्रलतमोलगता,  
(ख) फाद्यफादन तथा सॊलगत प्रलतमोलगता, 
(ग) नतृ्म प्रलतमोलगता, 
(घ) नाटक प्रलतमोलगता, 
(ङ) विृत्व करा प्रलतमोलगता, 
(च) हाशजयी जवाप प्रलतमोलगता, 
(छ) वहज्जे प्रलतमोलगता, 
(ज) खेरकुद प्रलतमोलगता, 
(झ) सावहशत्मक गलतववलध, कथा, कववता य लनवन्ध प्रलतमोलगता, 
(ञ) पूरफायी य कृवष सभफशन्ध प्रलतमोलगता,  
(ट) सजृनात्भक तथा अन्वेषणात्भक य ववऻानका प्रमोगात्भक प्रलतमोलगता 
(ट) फारफालरकाको भानलसक, िायीरयक रगामत चौतपी ववकास हनुे खारका अन्म प्रलतमोलगता, 
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(५) ववद्यारमहरुरे प्रत्मेक िकु्रफायको  ददन दैलनक ऩठनऩाठनको कामि सभाप्त बएऩलछ ववद्याथॉराई अलतरयि वक्रमाकराऩको कामि क्रभभा 
सहबागी गयाउन ुऩनेछ य लनमलभत सभमसभभ ववद्यारम सॊचारन गनुिऩनेछ । 

१००. ववद्यारम शिऺा सेवाको गठन , तह, शे्रणी ववबाजन य दयवन्दी सभवन्धी व्मवस्था् (१) मस सभवन्धभा सॊघ तथा प्रदेिको कानून वा 
लनमभसॉग तादात्भमता कामभ हनुे गयी कामिऩालरकारे कामिववलधवनाई नगय सबावाट स्वीकृत गयाए वभोशजभ हनुेछ । 

१०१.शजभभेवाय यहने् 
(१) प्रधानाध्माऩक नगयऩालरका, ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत, शिऺक अलबबावक सॊघ,  अलबबावक एवॊ ववद्याथॉप्रलत शजभभेवाय हनुेछ, मसका 

रालग उनरे अलबबावक एवॊ ववद्याथॉको ववचाय सवेऺण गनेछन ्। 

२) प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गणुस्तरयम शिऺा को रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभती य प्रधानाध्माऩकरे नगय शिऺा सलभलतसॉग 
कामिसभऩादन कयाय गनुिऩनेछ । 

३) शिऺक एवॊ कभिचायी प्रधानाध्माऩक  प्रलत शजभभेवाय हनुेछन् । लनजहरुरे गणुस्तयीम शिऺाका रालग वा नगय कामिऩालरका, नगय शिऺा 
सलभलत य शिऺा अलधकृतरे प्रचलरत कानून फभोशजभ ददएका लनदेिन ऩारना गनुि ऩनेछ । अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्धका रालग 
शिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩकसॉग कामिसभऩादन कयाय गनुिऩनेछ । 

४). शिऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गनि नगय कामिऩालरकारे प्रत्मेक ववद्या रमका रालग लनशित बौगोलरक ऺेत्रराई सेवा ऺेत्रको 
रुऩभा तोवकददन सक्नेछ । त्मस्तो बौगोलरक ऺेत्र लबत्रका टुहयुा , अरऩत्र ऩयेका य फेस हाया तथा अलत  ववऩन्नताभा ऩयी ववद्यारम जान 
नसकेका वा ववद्यारम छोडेका फारवालरकाराई छात्रफशृत्त वा वविेष व्मवस्था गयी वा लनजका  अलबबावक वा सॊयऺकराई सघाई 
वारवालरकाराई  ववद्यारमभा ल्माउन ुनगयऩालरका, ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य प्रधानाध्माऩकको शजभभेवायी हनुेछ । 

 ववद्याथॉराई अऩेशऺत िैशऺक उऩरशव्ध हालसर हनुे गयी लसकाउने य वटकाउन ेदावमत्व प्रधानाध्माऩक य शिऺकहरुको हनुेछ । 

५) कुनै अलबबावक वा सॊयऺकरे ववद्यारम जाने उभेयका वारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाउन अटेय गयेभा लनजराई नगयऩालरकाफाट प्रदान 
गरयने सेवा सवुवधाहरुफाट फशन्चत गनि सवकनेछ । 

१०२. सॊयऺकको बलूभका् वडाअध्मऺको आफ्नो वडा लबत्रका ववद्यारमको गणुस्तयीम शिऺाका रालग प्रभखु सॊयऺकको रुऩभा कामि गनुि 
गयाउनऩुनेछ । 

१०३.नगयऩालरकाका लनवािशचत ऩदालधकायीहरुरे ऩारना गनुिऩने आचायसॊवहता् नगयऩालरकाका लनवािशचत ऩदालधकायीहरुरे देहामफभोशजभको 
आचायसॊवहता ऩारना गनुिऩनेछ् 
क) सॊस्थागत लफद्यारम वा लनजी अन्म कुनै प्रकायका िैशऺक सॊघ सॊ स्था सञ्चारनभा सॊरग्नता हनु नहनुे तय प्राशऻक वक्रमाकराऩभा बाग 

लरन फन्देज नयहन,े 

ख)  धभि, सभप्रदाम, जनजालत, लरङ्ग, बाषा, वगि, ऺेत्र वा सभप्रदामको आधायभा घृणा वा दे्वष उत्ऩन्न हनुे कुनै वक्रमाकराऩभा बाग लरन फन्देज 
नयहन,े 

ग) याजनीलतक ऩाटॊ वा अन्म कुनै दरगत सभूहको स्वाथिभा लफद्याथॉ य िैशऺक  सॊयचनाको प्रमोगराई लनषेलधत गनुिऩने, 

घ)  ववद्यारमको सभग्र िैशऺक गणुस्तयको अलबववृर्द्भा ध्मान ददनऩुने . 
ङ)  जनप्रलतलनलध सभाजकै योर भोडेर हनुे हुॉदा साविजलनक ठाउॉहरु तथा ववद्यारम वा िैशऺक सॊस्थाभा उऩशस्थ त यहॉदा नकयात्भक सन्देि 

प्रवाह हनुे कुनैवक्रमाकराऩ नगनि सजग यहन ुऩने । 

१०४. शिऺक तथा कभिचायीरे ऩारन गनुि ऩने आचाय सॊवहता् शिऺक तथा कभिचायीरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारन गनुि ऩनेछ  ्  

(क) आपुराई खटाएको ठाउॉभा गई तोवकएको काभ गनुि ऩने,   

(ख)  लनधािरयत सभमभा लनमलभत रुऩरे ववद्यारमभा आए गएको सभम जनाई हाशजय हनु ुऩने य ऩवहरे लफदा  स्वीकृत नगयाई  
ववद्यारमभा अनऩुशस्थत हनु ुनहनु,े  

(ग)  आफ्नो सेवा सभफन्धी कु याभा भतरव साध्म गने भनसामरे कसैभालथ ऩलन कुनै याजनैलतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानि वा प्रबा व ऩाने 
प्रमत्न गनि नहनु,े  

(घ)  नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩरयक सभफन्धभा वा कुनै ववदेिी यािसॉगको सभफन्धभा खरर ऩनि सक्ने गयी आफ्नो 
वास्तववक वा काल्ऩलनक नाभफाट वा फेनाभी कुनै रेख प्रकाशित गनि वा प्रसेराई कुनै खफय ददन वा येलडमो वा टेलरलबजन आ दद 
जस्ता सचुना भाध्मभद्वाया बाषण प्रसारयत गनि वा कुनै साविजलनक बाषण ददन वा विव्म प्रकाशित गनि नहनु,े  

(ङ)  ववद्याथॉराई मोग्म नागरयक फनाउने उदे्दश्म लरई अध्ममन य अध्माऩनराई आफ्नो भखु्म रक्ष्म सभझन ुऩने,  
(च)  आऻाकारयता, अनिुासन, सद्भावना, सहमोग, सदाचाय, सहानबुलूत, धैमि य सच्चरयत्रताराई प्रोत्साहन ददन ुऩने,  

(छ)  कुनै बाषा, सभप्रदाम तथा धभि ववयोधी बावना शिऺक तथा ववद्याथॉ वगिभा पैराउन नहनु,े  

(ज)  साभदुावमक ववद्यारमका शिऺकरे व्मवस्थाऩन सलभलत य नगयऩालरकाको ऩूविस्वीकृलत नलरई आपू वहार यहेको ववद्यारम फावहय काभ 
गनि नहनु,े  

(झ)  ववद्यारम वा िैशऺक सॊस्थाको भाध्मभद्वाया याविम बावना जागतृ गयी देिभा बावनात्भक एकता ल्माउन काभ गनुि ऩने,  
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(ञ)  नेऩार यािको साविबौभसत्ता य अखण्डताभा आॉच आउने गयी देिको िाशन्त , सयुऺा, वैदेशिक सभफन्ध य साविजलनक भमािदा तथा 
अदारतको अवहेरना हनुे वा कुनैऩलन कामािरम वा अलधकृतको कानूनद्वाया लनधािरयत कतिव्म ऩूया गनिभा फाधा ववयोध हनुे गयी प्रदििन , 

हड्तार, थनुछेक तथा घेयाउ गनि नहनुे । 

(ट) ववद्याथॉराई िायीरयक वा भानलसक मातना ददन नहनु,े 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आचाय सॊवहताको ऩारन बए नबएको अलबरेख शिऺकहरुको हकभा प्रधानाध्माऩकरे य प्रधानाध्माऩकको हकभा 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे याख्न ुऩनेछ य आचाय सॊवहता ऩारन नबएको बए त्मसको वववयण सभफशन्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

१०५. ववद्याथॉरे ऩारन गनुि ऩने आचाय सॊवहता् ववद्याथॉहरुरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारन गनुि ऩनेछ्–  

(क)  शिऺकको आऻाऩारन य आदय गनुि ऩने,  

(ख)  ववद्यारमभा वा फावहय जहाॉसकैु अनिुासनभा यहन ुऩने,  

(ग)  याविमता, बाषा य सॊस्कृलतको उत्थानको लनलभत्त सॊधै प्रमत्निीर यहन ुऩने,  

(घ)  ववद्यारमरे आमोजना गयेको कामिक्रभभा सवक्रम रुऩभा बाग लरन ुऩने,  

(ङ)  सफैसॉग शिि व्मवहाय गनुि ऩने,  

(च)  व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनधाियण गयेका अन्म आचाय सॊवहता ऩारना गनुि ऩने, 

(छ) SEE उत्तीणि गयेका ववद्याथॉहरुरे अलनवामि रुऩभा वृऺ योऩण गयी सो वृऺ योऩणको प्रलतवेदन ववद्यारमभा ऩेि गनुिऩनेछ । सो प्रलतवेदन 
ऩेि गयेऩलछ भात्र SEE उत्तीणि गयेको प्रभाणऩत्र प्राप्त गनि सक्नेछ । 

 

१०६. सॊिोधन तथा व्माख्मा सभफन्धी व्मवस्था : (१) मस लनमभावरीभा बएको व्मवस्थाको आवश्मक सॊिोधन तथा व्माख्मा गने अलधकाय नगय 
कामिऩालरकाराई हनुेछ । 

१०७. खायेजी तथा फचाउ: (१) सूमोदम नगयऩालरकाको शिऺा लनमभावरी, २०७४ खायेज गरयएको छ । 

(२) मस लनमभावरीभा बएका व्मवस्थाहरु नेऩारको सॊववधान तथा प्रचलरत कानूनसॉग फाशझएभा फाशझएको हदसभभ फदयबागी हनुेछ । 
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अनसूुची–१ 

(लनमभ ३ सॉग सभफशन्धत) 
ववद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग ददइने लनवेदन 

श्रीभान िाखा प्रभखुज्मू, 
शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा 
सूमोदम नगयऩालरका, वपक्कर, इराभ । 

ववषम् नमाॉ ववद्यारम खोल्न ेतथा तह कऺा थऩ गने अनभुलत सभफन्धभा । 
भहोदम, 

 िैशऺक सत्र ..................... देशख नमाॉ ववद्यारम खोल्न / तह तथा कऺा थऩ गनि  चाहेकोरे अनभुलतको रालग देहामका वववयणहरु 
खरुाई मो लनवेदन गयेको छु । 

(क) प्रस्ताववत नमाॉ ववद्यारमको / तह / कऺा् 
१. नाभ् ...................................................................  

२. ठेगाना् ................... नगयऩालरका. ............... वडा नॊ. .............. टोर.........................  
 पोन् ................... फ्माक्स नॊ. ..................................  

३. वकलसभ् 
 (१) साभदुावमक   (२) सॊस्थागत    (अ) लनजी िैशऺक गठुी     (आ) साविजलनक िैशऺक गठुी 
४. अनभुलत लरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा  ्

५. बववष्मभा सञ्चारन गनि चाहेको तह य कऺा  ्

(ख) प्रस्ताववत ववद्यारमको रालग ऩूया गरयएको बौलतक ऩूवािधाय  ्

१.  बवनको् 
 (१) सॊख्मा्  (२) कच्ची वा ऩक्की वा अधि ऩक्की सॊख्मा (३) आफ्नै वा फहारभा वा साविजलनक स्थानभा यहेको  

२. कोठाको वववयण् 
क्र.सॊ. कोठाको 

सॊख्मा 
रभवाई चौडाई उचाई झ्मार ढोकाको अवस्था प्रकाि वत्तीको अवस्था प्रमोजन कैवपमत 

         
         

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

      

४. खेरकूद भैदानको अवस्था य जग्गा् (योऩनी वा ववगाहाभा)....................  
५. िौचारमको सॊख्मा्    (१) छात्ररे प्रमोग गने् ................     (२) छात्रारे प्रमोग गने्  .................. शिऺक / कभिचायीका 

रालग सॊख्मा् 
६. खानेऩानीको अवस्था् 
७. ऩसु्तकारमको अवस्था तथा ऩसु्तकको सॊख्मा्  
८. प्रमोगिारा्        साभग्री्  

९.  सवायी साधनको वववयण् 
१०.  िैशऺक साभग्रीको वववयण् 

(ग) कऺागत ववद्याथॉ सॊख्मा् (प्रस्ताववत) ...............   कऺा सॊख्मा् ...................   

(घ) कऺागत / तहगत शिऺक सॊख्मा् (प्रस्ताववत) 
(ङ) आलथिक वववयण्  (प्रस्ताववत) 
 १. अचर सभऩशत्त् 
 २. चर सभऩशत्त् 
 ३. वावषिक आभदानी् 
 ४. आभदानीको स्रोत् 
भालथ रेशखएका वववयण हरु ठीक साॉचो छ, झटु्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

लनवेदकको सही् 
 नाभ् 
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 ठेगाना् 
 लभलत् 

सॊरग्न गनुि ऩने कागजातहरु् 
(१) गठुी अन्तगित ववद्यारम सञ्चारन गने बए िैशऺक गठुीको ववधानको प्रलतलरवऩ । 

(२) जग्गा वा बवन बाडाभा लरने बए कभतीभा दि वषिसभभको रालग घय वा जग्गाधनीरे फहारभा ददने सभफन्धभा बएको कफलुरमतनाभा 
सभफन्धी ऩत्र । 

(३) प्रस्ताववत ववद्यारमको ऺेत्रको िैशऺक नक्सा । 

(४) सभफशन्धत वडा सलभलतको लसपारयस । 

(५) कभऩनी यशजिायको कामािरमभा दताि प्रभाण ऩत्र 

(६) PAN No. य प्रलतलरवऩ 

(७) Prospectus 

(८) शिऺक, कभिचायीहरुको वववयण य मोग्मताका प्रभाण ऩत्रहरु 

(९) शिऺक, कभिचायीहरुको लनमशुि ऩत्रहरु य PAN No. 

अनसूुची–२ 

(लनमभ ४ सॉग सभफशन्धत) 
ववद्यारम खोल्नको रालग चावहने ऩूवािधायहरु 
(क) कऺा कोठाहरू साभान्मतमा नौ वपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ हनुे वकलसभको हनु ुऩने, 
(ख) कऺागत ऺेत्रपर आधायबतू ववद्यारमको हकभा प्रलत ववद्याथॉ १.०० वगि लभटय तथा भाध्मलभक ववद्यारमको हकभा १.२० वगि भीटय 

बन्दा कभ हनु नहनु,े  

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्मवस्थाको साथै स्वस्थ हनु ुऩने,  

(घ) कऺा कोठाभा ववद्याथॉ सॊख्माको आधायभा पलनिचयको व्मवस्था हनु ुऩने,  

(ङ) मथेि स्वस्थकय खानेऩानीको प्रवन्ध गनुिऩने,  

(च) प्रायशभबक फार शिऺा केन्र फाहेक अन्म ववद्यारमभा छात्र छात्राको रालग अरग अरग िौचारमको व्मवस्था हनुऩुने य प्रत्मेक थऩ ५० 
जना ववद्याथॉको रालग एक कभऩाटिभेन्ट थऩ हनुऩुने,  

(छ) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यसाभग्री, शिऺक लनदे्िशिका सवहतको १ ववद्याथॉ फयाफय कभतीभा २ प्रलतका दयरे ऩसु्तक उऩरब्ध बएको ऩसु्तकारम हनु ु
ऩने,  

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

(झ) सभऩूणि ववद्याथॉहरू एकैसाथ उलबन सक्ने भैदान हनु ुऩने,  

(ञ) प्रायशभबक वार शिऺा केन्रभा घय फावहयका वक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गनि ऩगु्ने य अन्म ववद्यारमका रालग बलरफर खेल्न लभल्नेसभभको 
खेर भैदानको व्मवस्था य खेर साभग्रीको व्मवस्था हनु ुऩने,  

(ट) ऩाठ्यक्रभ अनसुायको ववऻान साभग्रीको व्मवस्था हनु ुऩने,  

(ठ) साभदुावमक ववद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा साभान्मतमा देहाम फभोशजभ य सॊस्थागत ववद्यारमभा साभान्मता प्रलतकऺा कभतीभा फाईस जना देशख 
फढीभा चौवारीस जना सभभ य औसतभा तेत्तीस जना ववद्याथॉ हनु ुऩनेछ ।  

(ड) साभदुावमक ववद्यारमभा कभतीभा देहाम फभोशजभको शिऺकको व्मवस्था हनु ुऩने्– 

भाध्मलभक तहको ०–१० कऺाका रालग १४ जना  

भाध्मलभक तहको ०–१२ कऺाका रालग १६ जना  

आधायबतू तहको ०–८ कऺाका रालग ९ जना  

आधायबतू तहको ०–५ कऺाको रालग ४ जना  

प्रायशभबक फारलफकास केन्रको रालग २ जना  

तय सॊस्थागत ववद्यारमभा कऺा शिऺक अनऩुात न्मूनतभ १:१.४ हनु ुऩनेछ ।  

(ढ) ववद्यारमको स्थामी आम स्रोत हनु ुऩने,  

(ण) ववद्यारमभा प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको व्मवस्था हनु ुऩने,  

(त) आवासीम ववद्यारमको रालग आवास बवन हनु ुऩने,  

(थ) ववद्यारमको हाता ऩखािर वा फायरे घेरयएको हनु ुऩने,  

(द) बाडाको बवनभा ववद्यारमको सञ्चारन गने बए कभतीभा दि वषि घय बाडा सभफन्धी सभझौता बएको हनु ुऩने । 

(ध) ववद्यारमभा वारभैत्री अऩाङ्गता भैत्री तथा वातावयण भैत्री हनुऩुने । 
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अनसूुची–३ 

(लनमभ ५ को उऩलनमभ (१) य (३) सॉग सभफशन्धत) 
 

ववद्यारम सञ्चारन गनि ददइने अनभुलत 
 

श्री..............................  

................................।   

 

ववद्यारम खोल्ने सभफन्धभा लभलत ............................भा प्राप्त लनवेदन उऩय कायफाही हुॉदा शिऺा लनमभावरी , ..... को लनमभ ४ फभोशजभको 
ऩूवािधाय ऩूया गयेको देशखएकोरे िैशऺक सत्र ................... देशख  आधायबतू / भाध्मलभक तहको .............कऺासभभको ववद्यारम सञ्चारन गनि 
मो अनभुलत ददइएकोछ ।   

 
 

कामािरमको छाऩ                                 अनभुलत प्रदान गने 
अलधकायीको– 

सही्......................  
लभलत्.....................  
नाभ्......................  
ऩद्........................  
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अनसूुची –४ 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत) 
 

ववद्यारमको स्वीकृलतको रालग ददइने लनवेदन 
श्री..............................  

................................ । 

 

ववषम् ववद्यारमको स्वीकृलत सभफन्धभा । 
 

नगय शिऺा सलभलतको लभलत .................. को लनणिमानसुाय अनभुलत ऩाई खोलरएको मस ववद्यारमको स्वीकृलत ऩाउन लनभन वववयणहरू खरुाई मो 
लनवेदन गयेको छु / छौँ ।   

(क) ववद्यारमको् 
१. नाभ् .......... 
२. ठेगाना् .............. नगयऩालरका .......... वडा नॊ. .....   टोर ........... पोन नॊ. ............ फ्माक्स नॊ. ...........  

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

भाध्मलभक तह  लभलत्...............  

(ख) ववद्यारमको बौलतक अवस्था् 
१. बवनको् 

 (१) सॊख्मा् .........          (२) कच्ची / ऩक्की / अधिऩक्की   (३) आफ्नै / फहारभा / साविजलनक  

२. कोठाको वववयण् 
३. पलनिचयको सॊख्मा् (१)डेक्स.......... (२) फेञ्च ..........    (३) टेफरु.........     (४) दयाज .........    (५) भेच......   

(६) अन्म ...... 
४. खेरकुद भैदानको अवस्था य जग्गा (योऩनी वा ववगाहाभा)  

५. िौचारमको सॊख्मा् भवहरा...........   ऩरुुष.................  

६. खानेऩानीको अवस्था् 
७. ऩसु्तकारमको अवस्था् 
८. प्रमोगिाराको अवस्था् 
९.सवायी साधनको वववयण् 
१०. िैशऺक साभाग्रीको वववयण् 

(ग) ववद्याथॉ सॊख्मा् (कऺागत रूऩभा)  

(घ) शिऺकको सॊख्मा् 
(ङ) आलथिक शस्थलत् 

१. अचर सभऩशत्त  

२. चर सभऩशत्त  

३. वावषिक आभदानी  

४. आभदानीको स्रोत  

भालथ रेशखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झठु्ठा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  
 

लनवेदकको–  

ववद्यारमको छाऩ 

सही् 
नाभ् 
ठेगाना् 
लभलत् 
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अनसूुची–५ 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (३) य (४) सॉग सभफशन्धत) 
 

ववद्यारमको स्वीकृलत सभफन्धभा 
 

श्री....................... ववद्यारम,  

................................।   

 

 त्मस ववद्यारमफाट लभलत .................................भा ववद्यारम स्वीकृत गने  सभफन्धभा ददएको लनवेदन उऩय कायफाही हुॉदा शिऺा लनमभावरी , 

......... को लनमभ ६ फभोशजभका ितिहरू ऩारन गयेको देशखएकोरे कऺा .........देशख कऺा.........सभभ शिऺा प्रदान गनि स्वीकृलत प्रदान गरयएको 
छ । 

 
 
 
 

कामािरमको छाऩ      

स्वीकृलत प्रदान गने अलधकायीको,–  

सही् 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची–६ 

(लनमभ ९ को उऩलनमभ (२) सॉग सभफशन्धत) 
 

भनुापा नलरने गयी ववद्यारम सञ्चारन गनि ऩूया गनुि ऩने ऩूवािधाय 
 

१.  प्रलत कऺा न्मूनतभ ११ जना ववद्याथॉ हनु ुऩने 

२. ववद्याथॉराई आवश्मक ऩने कऺा कोठा, पलनिचय, वऩउने ऩानी, खेर भैदान तथा ऩसु्तकारमको ऩमािप्त व्मवस्था बएको हनु ुऩने, 

३. आवश्मक शिऺकको व्मवस्था बएको हनु ुऩने, 

४. ऩाठ्यक्रभ ववकास केन्ररे लनधाियण गये फभोशजभका लसकाई उऩरशब्धहरु ऩूया हनुे गयी ववद्यारम शिऺण लसकाई कामिक्रभको तजुिभा गरयए को 
हनु ुऩने, 

५. सॊघीम तथा प्रादेशिक भन्त्रारमरे तोके फभोशजभ अन्म ऩूवािधाय ऩूया बएको हनु ुऩने ।  
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विद्यालयको छाप 

अनसूुची–७ 

(लनमभ १० को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत) 
 

कभऩनी अन्तगित सञ्चालरत ववद्यारमराई िैशऺक गठुी अन्र्तगत सञ्चारन गनि ददइने लनवेदन 

 

श्री प्रभखु ज्मू 

नगय कामिऩालरकाको कामािरम, 

प्रदेि नॊ., नेऩार । 

ववषम् िैशऺक गठुी अन्तगित ववद्यारम सञ्चारन गनि ऩाउॉ । 

भहोदम,  

भैरे य हाभीरे लनभन ववद्यारम कभऩनी अन्तगित सञ्चारन गयेकोभा सो ववद्यारम िैशऺक गठुी अन्तगित सञ्चारन गनि चाहेकोरे देहामका वववयणहरु 
खरुाई मो लनवेदन गयेको छु छौ । 

१.ववद्यारमको् 
(क) नाभ् 
(ख) ठेगाना् सूमोदम नगयऩालरका वडा नॊ ...................... , इराभ 

२.  ववद्यारम सञ्चारन बएको लभलत् 
३.  लनजी वा साविजलनक कुन िैशऺक गठुी अन्तगित ववद्यारम सञ्चारन गनि चाहेको हो ? सो व्महोया् 
४.  अन्म आवश्मक कुयाहरु् 
भालथ रेशखएका वववयणहरु ठीक साॉचो छ झटु्टा ठहये काननु फभोशजभ सहुॉरा फझुाॉउरा । 

 

लनवेदकको् 
सही् 
नाभ् 
ठेगाना्  

लभलत् 
 
 

लनवेदन साथ सॊरग्न गनुि ऩने कागजातहयरु् 
(१) िैशऺक गठुीको रुऩभा ववद्यारम सञ्चारन गनि आऩशत्त नबएको कभऩनी यशजिायको कामािरमको ऩत्र । 

(२) कभऩनीका सञ्चारक तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणिम । 

(३) कभऩनीको प्रवन्धऩत्र तथा लनमभावरीको प्रलतलरवऩ । 

(४) प्रस्ताववत िैशऺक गठुीको ववधान । 

(५) लनवेदकहरुको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 
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अनसूुची–८ 

(लनमभ १० को उऩलनमभ (४) सॉग सभफशन्धत) 
 

कभऩनी अन्तगित ववद्यारमराई सञ्चालरत िैशऺक गठुी अन्र्तगत सञ्चारन गनि ददइने स्वीकृलत 
 

श्री ..................... ववद्यारम 

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

 

ववषम् िैशऺक गठुी अन्तगित ववद्यारम सञ्चारन गने स्वीकृलत ददइएको सभफन्धभा । 

 

त्मस ववद्यारमरे लभलत ...................... भा िैशऺक गठुी ( साविजलनक / लनजी ) अन्तगित सञ्चारन गने स्वीकृलतको रालग  ददएको 
लनवेदन उऩय कायवाही हुॉदा मस कामािरम / भन्त्रारमको लभलत ................... को लनणिमानसुाय त्मस ववद्यारमराई िैशऺक गठुी ( साविजलनक / 
लनजी ) को रुऩभा सञ्चारन गनि स्वीकृलत प्रदान गरयएको छ ।  
 

कामािरमको छाऩ्   

    

स्वीकृलत प्रदान गने अलधकायीको,–  

सही् 
नाभ् 
ऩद् 
कामािरम् 
लभलत् 
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अनसूुची– ९ 

(लनमभ ३८ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत) 
 

प्रायशभबक फार शिऺा वा नसियी केन्र सञ्चारनका रालग ददइने लनवेदन 
 

श्री सूमोदम नगयकामिऩालरका 
वडा नॊ........ को कामािरम । 

 

ववषम् प्रायशभबक वार शिऺा केन्र सञ्चारन गनि अनभुलत ऩाऊॉ  । 

 

 िैशऺक सत्र.................देशख प्रायशभबक फार शिऺा केन्र सञ्चारन गनि अनभुलत ऩाउन अलबबावक तथा सभदुाम / ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतको लभलत....................को लनणिमानसुाय देहामका वववयण य कागजात सॊरग्न गयी मो लनवेदन ऩेि गयेको छु / छौं ।  

(क) प्रस्ताववत प्रायशभबक वार शिऺा केन्रको,– 

 (१) नाभ् 
 (२) ठेगाना् नगयऩालरका ....................  वडा नॊ.:  ......................... टोर.....................  पोन नॊ..........  

 (३) सेवा ऩमुािााइने फारफालरकाको सॊख्मा  ्

(ख) सञ्चारनका रालग शजभभेवायी लरने वा आफर्द्ता ददने ववद्यारमको,– 

 (१) नाभ्–    (२) ठेगाना्–    (३) पोन नॊ.: 
(ग) प्रस्ताववत प्रायशभबक वार शिऺा केन्रको बौलतक ऩूवािधायहरू् 
 (१) बवन् (अ) कोठा    (आ)  कच्ची वा ऩक्की  

    (इ) के रे फनेको   (ई) बाडा / आफ्नै / साविजलनक  

 (२) पलनिचयको वववयण्  (अ) भेच्   (आ) टेवरु् (इ) वेञ्च / डेस्क् 
(३) खेरकुद भैदान य त्मसको ऺेत्रपर्(अ) आफ्नै   (आ) बाडाभा वा साविजलनक  (इ) अन्म  

 (४) िौचारमको अवस्था्  (अ) सॊख्मा    (आ) कच्ची / ऩक्की  

     (इ) ऩानीको व्मवस्था बए / नबएको  

 (५) खानेऩानीको अवस्था्  (अ) फोकेय ल्माउने  (आ) धायाफाट प्राप्त    (इ) ऩमािप्त / अऩमािप्त  

 (६) ऩाठ्यसाभग्रीको नाभ य सॊख्मा् (अ)     (आ)     (इ)   

 (७) आलथिक वववयण् (अ) अचर सभऩशत्त  (आ) चर सभऩशत्त   (इ) अन्म  

 (८) आभदानीको स्रोतको व्मवस्था कसयी लभराइन्छ् 
 (९) अन्म कुनै वववयण बए उल्रेख गने  ्

भालथ रेशखएको वववयण ठीक छ, झटु्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

 

लनवेदकको,– 

सॊस्थाको छाऩ 

सही् 
नाभ् 
ठेगाना्  

लभलत्– 

सॊरग्न कागजातहरु  ्

(१) बवन खेर भैदान सभफन्धी प्रभाण, कागजात य वववयण ।  

(२) सॊस्थाफाट सञ्चारन गने बएभा सॊस्था दतािको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ य लनमभानसुायको नवीकयण  य रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन । 

(३) आऩसी सहमोग सभूहफाट लनवेदन गरयएको बए त्मस्तो सभूहको वैठकको लनणिम ।  

(४) कुनै ववद्यारमसॉग आवर्द् गयी सञ्चारन गनि खोशजएको बए सो ववद्यारमको लसपारयस । 
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अनसूुची–१० 

(लनमभ ३८ को उऩलनमभ (२) सॉग सभफशन्धत) 
 

प्रायशभबक फार शिऺा केन्र सञ्चारन गनि ददइने अनभुलत 
 

श्री सूमोदम नगय कामिऩालरकाको कामािरम 
(..............................................) 

 

श्री..............................  

...............................।   

ववषम् प्रायशभबक फार शिऺा केन्र सञ्चारन गनि अनभुलत ददइएको 
 

 तऩाईँरे / त्मस ववद्यारम/ सॊस्थारे प्रायशभबक वार शिऺा केन्र सञ्चारन गने सभफन्धभा मस सूमोदम नगय कामिऩालरकाको कामािरमभा 
ददन ुबएको लनवेदन उऩय कायफाही हुॉदा शिऺा लनमभावरी , ........ सभेतको ऩूवािधाय ऩूया गयेको य मस  नगय कामिऩालरकाको नक्साङ्कनभा ऩयेकोरे 
िैशऺक ित्र ..................देशख प्रायशभबक फार शिऺा केन्र सञ्चारन गनि अनभुलत प्रदान गरयएको छ ।  

        
  

अनभुलत प्रदान गने अलधकायीको,–  

कामािरमको छाऩ 

सही् 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची–११ 

(लनमभ ५० को उऩलनमभ (३) सॉग सभफशन्धत) 
 

ववद्यारम ववकास प्रस्तावको नभनुा 
1. ववद्यारमको वतिभान िैशऺक य आलथिक अवस्था्  

2. ववद्यारमरे हालसर गनुि ऩने अऩेशऺत उऩरशब्ध  ्

3. वतिभान अवस्था य अऩेशऺत उऩरब्धीका सूचकगत अन्तय  ्

4. अऩेशऺत उऩरशब्ध हालसर गने स्रोत ऩवहचान सवहतको कामिमोजना  ्

5. कामि मोजनाका भूल्माङ्कनका सूचकहरु् 
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अनसूुची –१२ 

(लनमभ ५६ उऩलनमभ (२) सॉग सभफशन्धत) 
ववद्यारमभा यहने शिऺक दयवन्दी 

ववद्यारमभा कभतीभा देहाम फभोशजभ शिऺक दयफन्दी यहनेछन:्  

(क) प्रायशभबक फार शिऺा वा नसियी देशख ऩाॉच कऺा सञ्चारन बएको ववद्यारमभा ऩचास जनासभभ ववद्याथॉ बएभा कभतीभा तीन जना य सोबन्दा 
फढी लफद्याथॉ बएभा कभतीभा चाय जना शिऺक य १ जना फार शिऺक । 

(ख) आधायबतू तहको ववद्यारमभा् प्रायशभबक फार शिऺा वा नसियीदेशख आठ कऺा सञ्चारन बएको ववद्यारमभा देहाम फभोशजभका कभतीभा नौ 
जना शिऺक् 

(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(२) ववऻान वा गशणत भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(३) नेऩारी वा सॊस्कृत भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनिको रालग स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(५) प्रभाणऩत्र वा सो सयह उत्तीणि गयेको चाय जना  
(६) साववकको एस.एर.सी. वा सो सयह उत्तीणि गयेको एक जना / फार शिऺक 

(ग) भाध्मलभक ववद्यारमभा् 
१. नौं कऺा देशख दि कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा भाध्मलभक तहको ऩाॉच जना शिऺक –् 

(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(२) गशणत वा ववऻान भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(३) नेऩारी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनिको रालग स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना   
(५) अन्म ऐशच्छक ववषमको रालग सभफशन्धत ववषमभा स्नातक वा सो सयह उत्तीणि गयेको एक जना । 

२. नौं कऺा देशख फाह्र कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा देहाम फभोशजभका कभतीभा नौ जना शिऺक: 
(१) अॊग्रजेी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(२) गशणत भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(३) नेऩारी भूर ववषम लरई स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(४) साभाशजक ववषम अध्माऩन गनिको रालग स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना   
(५) अन्म ऐशच्छक ववषमको रालग सभफशन्धत ववषमभा स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणि गयेको दईुजना  
(६) ववऻान भूर ववषम लरई स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको एकजना  
(७) अन्म ववषमभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणि गयेको दईुजना  । 

३. प्रायशभबक फार शिऺा देशख दि कऺास भभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा खण्ड (ख) य खण्ड (ग) को  उऩखण्ड (१) फभोशजभको दयफन्दी 
यहनेछ ।  

४. प्रायशभबक फार शिऺा देशख फाह्र कऺासभभ सञ्चारन बएको ववद्यारमभा खण्ड (ख) य खण्ड (ग) को क्रभसॊख्मा (२) फभोशजभको दयफन्दी 
यहनेछ । 

 

रिव्म  ्

(१) खण्ड (ख) को क्रभसॊख्मा (१) देशख (४) सभभका कभतीभा एक एक जना शिऺक लनमशुि नबएसभभ एउटै ववषमभा एक बन्दा फढी शिऺक 
लनमशुि गरयने छैन ।  

(२) खण्ड (ग) को उऩखण्ड १ को क्रभसॊख्मा (१) देशख (४) सभभका कभतीभा एक एक जना शिऺक लनमशुि नबएसभभ एउटै ववषमभा एक 
बन्दा फढी शिऺक लनमशुि गरयने छैन ।  

(३)  खण्ड (ग) को उऩखण्ड २ को क्रभसॊख्मा (१) देशख (७) सभभका कभतीभा एक एक जना शिऺक लनमशुि नबएसभभ एउटै ववषमभा एक 
बन्दा फढी शिऺक लनमशुि गरयने छैन । 

(४) शिऺक लनमशुिको रालग आवश्मक ऩने तालरभ प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुेछ ।  
(५) हार ववद्यारमभा उऩयोिानसुायका ववषमका मोग्मता बन्दा कभ मोग्मता बएका स्थामी शिऺक यहेछन ्बने त्मस्ता शिऺक ऩदफाट नहटेसभभ 

साववक फभोशजभकै मोग्मता बएका शिऺकवाट अध्माऩन हनुछे । 
(६) उशल्रशखत दयवन्दी लबत्र प्रधानाध्माऩकको ऩद सभेत सभावेि यहनेछ । 
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अनसूुची–१३ 

(लनमभ ५७ को उऩलनमभ (११) सॉग सभफशन्धत) 
यभाना - ऩत्र 

  

 ऩत्र सॊख्मा् 
च.नॊ.           लभलत् 
 

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

 

त्मस ववद्यारमभा सरुवा हनु ुबएका श्री ..........................................राई लनजको वववयण सवहतको यभानाऩत्र ददई त्मस ववद्यारमभा 
हाशजय हनु ऩठाइएको व्महोया अनयुोध छ । 

१. शिऺक वा कभिचायीको नाभ, थय् 
२. सॊकेत नभफय् 
३. साववक् 
(क) तह्  (ख) शे्रणी्   (ग) ऩद्  (घ) शिऺक बए ववषम्      (ङ) ववद्यारम् 
४. सरुवा बएको  (क) लनणािम लभलत्   (ख) सरुवा गने कामािरम्      (ग) तह्      (घ) शे्रणी्         
(ङ) ऩद्      (च) ववषम         (छ) ववद्यारम् 
५. फयफझुायथ सभवन्धी वववयण्   (क) गयेको  (ख) नगयेको     

६. यभाना हनुे लभलत् .....................  
७. यभानाऩत्रको लभलत सभभ खचि बएका लफदा् 
  (क) बैऩयी आउने य ऩवि लफदा .................. ददन । 

  (ख) लफयाभी लफदा .................. ददन । 

  (ग) प्रसलुत लफदा .................. ददन य ऩटक । 

  (घ) प्रसतुी स्माहाय लफदा .................. ऩटक । 

  (ङ) अध्ममन लफदा .................. ददन । 

  (च) असाधायाण लफदा   .................. ददन । 

  (छ) वेतरवी लफदा  .................. ददन । 

८. यभानाऩत्रको लभलतसभभ सॊशचत लफयाभी लफदा्  .................. ददन । 

९. ववद्यारमभा रुज ुहाशजय बएको ददन् 
१०. खाइऩाई आएको भालसक (क) तरफ्  (ख) तरफ ववृर्द््  सॊख्मा्  यकभ्   

११. तरफ बिुानी लरएको अशन्तभ लभलत् 
१२. कभिचायी सॊचमकोष कट्टी यकभ् 
१३ बिुानी लरएको उऩचाय खचिको यकभ्                   लभलत् 
१४. तरव ववृर्द् हनु सरुु बएको सरुु लभलत् 
१५. नागरयक रगानी कोषकट्टी यकभ् 
१६. आमकय कट्टी यकभ् 
१७. (क) सावलधक जीवन फीभा कोषभा जभभा बएको सार........भवहना...... .गते....  

(ख) सावलधक जीवन फीभावाऩत वावषिक वप्रलभमभ लतयेके सार.....भवहना... गते .... 
१८. चाडऩवि खचि लरने चाडको नाभ य सो चाड ऩने लतलथ य सभबाववत भवहना्    लरएको बए यकभ्         
लभलत् 
१९. शििसु्माहाय बत्ता लरएको वववयण् 
 

फोधाथि्  
श्री ववद्यारम शिऺक वकताफखाना । 

श्री कभिचायी सॊचम कोष । 

श्री नागरयक रगानी कोष । 

श्री .......... ववद्यारम । 
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श्री .....................(सभफशन्धत शिऺक वा कभिचायी) सरुवा बएको कामािरमभा हाशजय हनु जान ुहनु । 

अनसूुची–१४ 

(लनमभ ५८ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत) 
सरुवा हनु ददइने लनवेदन 

श्रीभान ्िाखा प्रभखु ज्मू, 
शिऺा, मवुा तथा खेरकूद िाखा, सूमोदम नगयऩालरका, इराभ । 

ववषम् सरुवा सभफन्धभा । 
 भराई लनभन ववद्यारमभा सरुवा गरयददन ुहनु लनभन वववयणहरु खरुाई लनवेदन गयेको छु । 

शिऺकको नाभ, थय्  

स्थामी ठेगाना्  

तह य शे्रणी्  

हारको ववद्यारमको नाभ य ठेगाना्  
सरुवा बई जान चाहेको ववद्यारमको नाभ य ठेगाना्  
मोग्मता य तालरभ्   

स्थामी लनमशुि लभलत्  

हारको शजल्राभा काभ गयेको अवलध्  
सरुवा भाग गनुि ऩने कायण्  

 लनवेदकको– 

 सही्  

 नाभ्  

 कामियत ववद्यारम् 
 लभलत् 

(१) सरुवा बई जाने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको सहभलत 

(क) मस ववद्यारमका शिऺक श्री ...................................... राई ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लभलत .......................... को 
लनणिम अनसुाय मस ववद्यारमफाट सरुवा बई जान सहभलत ददइएको छ । 

        ववद्यारमको छाऩ     व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको –                    
प्रधानाध्माऩकको 

     सही्                                          सही् 
     नाभ्                                          नाभ् 
     ववद्यारम्                                   ववद्यारम् 
     लभलत्                                         लभलत् 

(ख)................गाॉउऩालरका / नगयऩालरका.... ...... अन्तगितको ............ ववद्यारमका शिऺक श्री ...................................... 
राई सो ववद्यारमफाट सरुवा बई जान सहभलत ददईएको छ । 

         कामािरमको छाऩ     प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

     सही् 
     नाभ् 
     लभलत् 

(२ )   सरुवा बई आउने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत तथा शिऺा, मूवा तथा खेरकूद िाखाको सहभलत   
(क) ............................... ववद्यारमका शिऺक श्री ................................... राई ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लभलत 
....................... को लनणिम अनसुाय मस ववद्यारमभा सरुवा बई आउन सहभलत ददइएको छ । 

                ववद्यारमको छाऩ    ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺको –                        
प्रधानाध्माऩकको 

     सही्                                                                           
सही् 
     नाभ्                                                                           
नाभ् 
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     लभलत्                                                  
लभलत् 
            ववद्यारम्                                                                     
ववद्यारम् 

 

(ख) ............................... ववद्यारमका शिऺक श्री ....................... ............ राई मस  वा नगयऩालरकाको ............... 
ववद्यारमभा  सरुवा बई आउन सहभलत ददइएको छ । 

 

कामािरमको छाऩ       प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको– 

        सही् 
        नाभ् 
        लभलत् 
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अनसूुची–१५ 

लनमभ ८६ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत 

 

ववद्यारमको आम व्ममको खाता याख्न ेढाॉचा 
 

ववद्यारमरे आफ्नो आमव्ममको खाता देहाम फभोशजभ याख्नऩुने –् 

 

खाताको नाभ     तोवकएको पायाभ नॊ. 
 

१) ववद्यारमको फजेट खाता       पा. नॊ. १ 

२)   आभदानीको वहसाफ खाता       पा. नॊ. २ 

३) खचिको वहसाफ खाता        पा. नॊ. ३ 

४) नगदी खाता        पा. नॊ. ४ 

५) फैंक खाता         पा. नॊ. ५ 

६) ऩेश्की खाता        पा. नॊ. ६ 

७) शजन्सी खाता        पा. नॊ. ७ 

८) भालसक आभदानी खचिको  वववयण खाता      पा. नॊ. ८ 

९) िलु्कदताि वकताफ  खाता       पा. नॊ. ९ 

१०) वासरात खाता        पा. नॊ. १० 
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पा.नॊ. १ 

ववद्यारमको फजेट खाता 
 

ववद्यारमको नाभ :- 
ठेगाना :-  

िैशऺक सत्र............................. को फजेट 

व्मम आम  

िीषिक 
न 

 

िीषिकको 
नाभ 

 

गत िैशऺक 
सत्रको व्मम 

मस 
िैशऺक 
सत्रको 
प्रस्ताववत 
व्मम  

 

स्वीकृत 

यकभ   

िीषिक 
न 

 

िीषिकको 
नाभ 

 

गत 
िैशऺक 
सत्रको 
आम 

मस िैशऺक 
सत्रको 
प्रस्ताववत 
आम  

 

स्वीकृत 

यकभ   

कैवपमत 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

प्रधानाध्माऩकको सही                      ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺको सही– 

रिव्म :- 
(१) िीषिकको लसरलसरेवाय नभफय रेख्न े

(२) शिऺक तरफ, भसरन्द, पलनिचय जस्ता खचितपि  बएको िीषिकको नाभ रेख्न े

(३) नॊ. २ का िीषिकहरुभा गत वषि बएको खदु खचि उल्रेख गने 

(४) चारू  िैशऺक सत्रको प्रस्ताववत खचि यकभ रेख्न े

(५) चारू  िैशऺक सत्रको रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे स्वीकृत गयेको यकभ उल्रेख गने 

(६) आमतपि को िीषिकको लसरलसरेवाय नभफय रेख्न े

(७) सयकायी अनदुान, ववद्याथॉ िलु्क (लनजीको हकभा) जस्ता अन्म िीषिकको नाभ उल्रेख गने 

(८) गत िैशऺक सत्रको खदु आभदानी िीषिक अनसुायउल्रेख गने 

(९) मस िैशऺक सत्रको आभदानीको प्रस्ताववत यकभ उल्रेख गने 

(१०) स्वीकृत यकभ उल्रेख गने (सयकायी अनदुानको यकभ स्वीकृत तरफ स्केर अनसुाय हनु ुऩनेछ । 

(११) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने । 

  
 

 
 

 पा. नॊ. २ 

आभदानीको वहसाफ खाता 
ववद्यारमको नाभ् 
ठेगाना :- 
 

वषि.....................भवहना...................  
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लभलत 

(१) 
वववयण 

(२) 
यलसद नॊ, 
(३) 

शिषिक (४) 
जभभा रु. 
(५) 

फैक दाखीरा 
(६) 

कैवपमत 

(७) 
 

सयकायी 
अनदुान 

ऩढाई 
िलु्क 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

मस भवहनाको जभभा आभदानी 
       

 
        

रिव्म् 
(१) आभदानी बएको लभलत उल्रेख गने 

(२) कहाॉफाट वा कसफाट प्राप्त बएको उल्रेख गने 

(३) यलसद नॊ. उल्रेख गने 

(४) कुन िीषिक फाऩत प्राप्त बएको हो सोही भहरभा रेख्न ेय आवश्मकता अनसुाय भहर फढाउन े। 

(५) प्राप्त बएको जभभा रु. उल्रेख गने 

(६ प्राप्त यकभभध्मे फैंक दाशखरा बएको यकभ उल्रेख गने 

(७) अन्म कुनैकुया बए उल्रेख गने . 
 
 
 
 

 पा. नॊ. ३ 

खचिको वहसाफ खाता 
ववद्यारमको नाभ :- 
ठेगाना :-                    वषि :-            भवहना :- 

लभलत 

(१) 
वववयण 

(२) 
बौचय नॊ. 
(३) 

तरफ बत्ता 
अन्म िीषिक 

(७) 
जभभा 
(८) 

कैवपमत 

(९) 
 

स्वीकृत 
दयफन्दी 
(४) 

कभिचायी 
(५) 

दयफन्दी फावहयको 
शिऺक (६) 
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मस भवहनाको जभभा खचि 
      

 

रिव्म :- 
(१) कायोफायको लभलत उल्रेख गने 

(२) खचिको वववयण उल्रेख गने 

(३) बौचय नॊ. उल्रेख गने 

(४) नगयऩालरका फाट अनदुान यकभ प्राप्त हनुे स्वीकृत दयफन्दी लबत्रका शिऺकहरुको तरफ बत्ता खचि यकभ उल्रेख गने  
(५) ववद्यारमभा कामियत कभिचायीहरुको तरफ बत्ता खचि यकभ उल्रेख गने 

(६) अनदुान यकभ प्राप्त नहनुे दयफन्दी फावहयको शिऺकहरुको तरफ बत्ता खचि यकभ उल्रेख गने 
(७) मसभा आवश्मकता अनसुाय भसरन्द, पलनिचय, छऩाई, सेवा, दै.भ्र.ब. जस्ता भहरहरु खडा गयी यकभ उल्रेख गने 

(८) भहर ४, ५, ६ य ७ को जभभा यकभ उल्रेख गने  
(९) अन्म कुनैकुया बए उल्रेख गने .  

  
 

 
 

पा. नॊ. ४, ५ य ६ 

नगदी \फैंक \ऩेश्की खाता 
ववद्यारमको नाभ् 
ठेगाना :-                             वषि :-          भवहना :- 

लभलत वववयण बौचय नॊ डेलफट के्रलडट  डेलफट\ के्रलडट फाॉकी कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  रिव्म :- 
(क) नगदी खाता प्रमोग गदाि :- 
 (१) लभलत उल्रेख गने 
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 (२) छोटकयीभा आभदानी खचिको वववयण उल्रेख गने 

 (३) बौचय नॊ. उल्रेख गने  

 (४) नगद प्राप्त बएभा उल्रेख गने  
 (५) नगद यकभ फैंक दाशखरा वा खचि बएभा उल्रेख गने  
 (६) भहर ७ को फाॉकी यकभ डेलफट वा के्रलडट फाॉकी के हो ? डेलफट फाॉकी बए डे. य के्रलडट फाॉकी बए के्र. उल्रेख गने  

 (७) फाॉकी यकभ उल्रेख गने  
 (८) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने । 

(ख) फैंक खाता प्रमोग गदाि  

 (१) लभलत उल्रेख गने  

(२) आभदानी खचिको छोटो वववयण य चेक नॊ. वा फैंक दाशखरा बौचय नभफय उल्रेख गने 

 (३) बौचय नभफय उल्रेख गने  

 (४) फैंक दाशखरा बएको यकभ उल्रेख गने  
 (५) फैंकफाट खचि बएको यकभ उल्रेख गने  
 (६) फैंकभा डेववट फाॉकी बए डे. य के्रलडट फाॉकी बए के्र. रेख्न े 

 (७) फाॉकी यकभ उल्रेख गने  
 (८) अन्म कुनैकुया बए उल्रेख गने .  

(ग)   ऩेश्की खाता प्रमोग गदाि :- 
 (१) लभलत उल्रेख गने 

 (२) ऩेश्की लरइएको वा पछ्र्मौट बएको काभ उल्रेख गने  
 (३) बौचय नभफय उल्रेख गने  

 (४) ऩेश्की ददएको यकभ उल्रेख गने  
 (५) ऩेश्की पछ्र्मौट बएको यकभ उल्रेख गने  
 (६) फाॉकी ऩेश्की डेववट फाॉकी बए डे. य के्रलडट बए के्र. उल्रेख गने 

 (७) ऩेश्की फाॉकी यकभ उल्रेख गने  
 (८) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने . 

 
 

 पा. नॊ. ७ 

शजन्सी खाता 
 

ववद्यारमको नाभ 

ठेगाना                                वषि              भवहना  

लभलत 

(१) 
वववयण 

(२) 

भूल्म 

(३) 
 आभदानी (४) खचि (५) फाॉकी (६) 

कैवपमत 

(७) 
 प्रलत 

ईकाई  

जभभा 

        

 

मस भवहनाको जभभा 
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रिव्म्   

(१) लभलत उल्रेख गने, 

(२) साभानको नाभ, प्राप्त वा खचिको छोटो वववयण उल्रेख गने  
(३) साभानको प्रलत इकाई दय उल्रेख गने  
(४) प्राप्त साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने  
(५) खचि बएको साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने  
(६) फाॉकी साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने  
(७) अन्म कुनै कुया बए उल्रेख गने । 

 

नोट: इकाईभा गोटा, थान, दजिन आदद उल्रेख गने । 

  
 
 

पा. नॊ. ८ 

भालसक आभदानी खचिको वववयण खाता 
ववद्यारमको नाभ् 
ठेगाना :-   वषि :-           भवहना :- 
व्मम आम  

िीषिक 
नॊ 

िीषिक
को नाभ 

वावषिक 
स्वीकृत 
यकभ 

अशघल्रो 
भवहना 

सभभको खचि 
यकभ 

मो 
भवहना
को खचि 

जभभा 
व्मम 
यकभ 

िीषिक 
नॊ. 

िीषि
कको 
नाभ 

वावषिक 
स्वीकृत यकभ 

अशघल्रो 
भवहना 

सभभको आम 
यकभ 

मो 
भवहना
को आम 

जभभा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

जभभा           

 
  
      

फाॉकी यकभ्– 

नगद्– 

फैंक्– 

 

रिव्म :-  

(१) पा. नॊ. १ को व्ममको िीषिक नॊ. उल्रेख गने   

(२) पा. नॊ. १ को व्ममको िीषिकको नाभ उल्रेख गने  
(३) पा. नॊ. १ को वावषिक स्वीकृत व्मम यकभ उल्रेख गने  
(४) गएको भवहनासभभको सभफशन्धत िीषिकको खचि यकभ उल्रेख गने  
(५) मो भवहनाको सभफशन्धत िीषिकह?को खचि यकभ उल्रेख गने  
(६) भहर नॊ. ४ य ५ को जभभा  यकभ उल्रेख गने  
(७) पा नॊ. १ को आमको िीषिक नॊ. उल्रेख गने  
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(८) पा. नॊ. १ को आमको िीषिक नाभ उल्रेख गने  
(९) पा नॊ. १ को वावषिक स्वीकृत आम यकभ उल्रेख गने  
(१०) अशघल्रो भवहनासभभको सभफशन्धत िीषिकको आम यकभ उल्रेख गने  
(११) भहर नॊ.१० य ११ को जभभा यकभ उल्रेख गने . 
(१२)  फाॉकी यकभभा आम य व्ममको जभभा यकभको पयक उल्रेख गने . 

शि. भ. पा. नॊ. ९ 

िलु्क दताि वकताफ खाता 
 

ववद्यारमको नाभ:-  

ठेगाना :- 
कऺा :-                      वषि :-                भवहना :- 
 

यो.नॊ. ववद्याथॉको नाभ, थय वैिाख जेष्ठ असाय साउन बार आशश्वन कालतिक भॊलसय ऩौष भाघ पागनु चैत्र 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

जभभा 
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पा. नॊ. १० 

वासरात खाता 
ववद्यारमको नाभ :- 
वषि....................... को आशखयी ददन......................सभभको 

दावमत्व यकभ सभऩलत यकभ 

१ २ ३ ४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
    
 

प्रधानाध्माऩक         रेखाऩार                        रेखाऩयीऺक 

 

रिव्म् 
(१) ववद्यारमको दावमत्व वववयणहरु उल्रेख गने, 

(२) दावमत्व यकभ उल्रेख गने, 

(३) ववद्यारमको चारू अचर सभऩशत्तको वववयण उल्रेख गने 

(४) सभऩशत्तको यकभ उल्रेख गने । 

 
 
 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर  

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
 


