
 

 

चिचिला गाईँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग - २ 

चिचिला गाईँपाचलका 

गाईँ काययपाचलकाको कायायलयको सूिना 

चिक्षा व्यवस्थापन काययचवचध, २०७५ 

प्रस्तावनाःमचमचलय गयईँपयमलकयमय मिक्षय मिषयक समसयममयक मयममलयहरुको सम्बोधन 

गननकय लयमग यथोमचत कयननूी प्रयिधयनहरु तय गनन ियञ्छनीय भएकयले, 

स्थयनीय सरकयर संचयलन ऐन, २०७४ को दफय १०२ ले मदएको ऄमधकयर प्रयोग गरी गयईँ 

कययनपयमलकयले यो मिक्षय व्यिस्थयपन कययनमिमध, २०७५ जयरी गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारचभभक 

१.  सचंक्षप्त नाम र प्रारभभ :(१) यो कययनमिमधको नयम “मिक्षय व्यिस्थयपन कययनमिमध, 

२०७५” रहकेो छ ।  

(२)  यो कययनमिमध गयईँपयमलकय क्षेत्रभर लयग ुहुनेछ । 

(३)  यो कययनमिमध प्रमयणीकरण भएको मममतबयट प्रयरम्भ हुनेछ । 

२.   पररभाषा:  मिषय िय प्रसङ्गले ऄको ऄथन नलयगेमय यस कययनमिमधमय : 

(क) “ऐन” भन्नयले स्थयनीय सरकयर संचयलन ऐन, २०७५ लयइ सम्झन ुपछन ।  

(ख) “कययनमिमध” भन्नयले  मिक्षय व्यिस्थयपन कययनमिमध, २०७५ लयइ सम्झन ुपछन ।  

(ग) “कययनपयमलकय” भन्नयले गयईँ कययनपयमलकयलयइ सम्झन ुपछन । 
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(घ) “कोष” भन्नयले दफय ९३ बमोमजमको गयईँ मिक्षय कोष र दफय ९३ (क) 

बमोमजमको मिद्ययलय संचयलनकय लयमग खडय गररएको  कोषलयइ सम्झन ुपछन । 

(ङ) “गयईँपयमलकय” भन्नयले मचमचलय गयईँपयमलकय सम्झन ुपछन । 

(च)  “मिद्ययलय मिक्षय” भन्नयले अधयरभतू तथय मयध्यममक मिक्षय सम्झन ुपछन । 

(छ)  “मिद्ययलय” भन्नयले सयमदुयमयक र संस्थयगत दबुै मिद्ययलयलयइ सम्झन ुपछन  

(ज)  “मििेष मिक्षय” भन्नयले दृमिमिहीन,  बमहरय, ऄमटज्म, बौमिक ऄपयङ्गतय, ससु्त 

श्रिण िय ऄमत ऄिक्त ियरीररक ऄपयङ्गतय भएकय बयलबयमलकयलयइ छुटै्ट 

समहूमय रयखी मििेष प्रकयर र मनमित मयध्यमबयट मदआने मिक्षय सम्झन ुपछन । 

(झ)  “समयिेिी मिक्षय” भन्नयले दहेययको मिक्षय सम्झन ुपछन,- 

(१)  दृमिमिहीन, न्यनू दृमियकु्त, बमहरय, ससु्त श्रिण, ऄमटज्म, बौमिक, 

ियरीररक र ऄन्य ऄपयङ्गतय भएकय बयलबयमलकयलयइ मनयममत िैमक्षक 

पिमतको ऄधीनमय रही मदआने मिक्षय, 

(२) सयमयमजक अमथनक िय भौगोमलक कयरणले पछयमड पयररएकय व्यमक्तलयइ 

मिभेदरमहत ियतयिरणमय मदआने मिक्षय । 

(ञ)  “धयममनक मिद्ययलय” भन्नयले परम्परयगत रुपमय चमल अएकय गोन्पय, गरुुकुल, 

अश्रम, मदरसय जस्तय धयममनक तथय  सयंस्कृमतक मिद्ययलयहरुलयइ जनयईँदछ । 

(ट)  “मिक्षक” भन्नयले मिद्ययलयको ऄध्ययपक सम्झन ु पछन र सो िब्दले 

प्रधयनयध्ययपक समेतलयआ जनयईँदछ । 

(ठ)  “ऄमभभयिक” भन्नयले मिद्ययलयमय ऄध्ययनरत मिद्ययथीको ऄमभभयिक भनी 

मिद्ययलयको ऄमभलेखमय जमनएको  व्यमक्त सम्झन ु पछन र सो िब्दले दफय २७ 

को प्रयोजनको लयमग मिद्ययथीको बयब,ु अमय, बयज,े बज्य,ै एकयघरको  दयज ु र 

भयईज ु (ऄलग घरमय बसोबयस गनेलयइ मयन्य नहुने) र ऄमिियमहत मददीलयइ 

सोही क्रमकय अधयरमय बझुयईँदछ । 

(ड)  “कमनचयरी” भन्नयले सयमदुयमयक मिद्ययलयमय कययनरत मिक्षक बयहकेकय ऄन्य 

कमनचयरी सम्झन ुपछन । 

(ढ) “मनरीक्षक” भन्नयले मिद्ययलय मनरीक्षण गनन तोमकएको ऄमधकृत कमनचयरीलयइ 

सम्झन ुपछन ।  
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(ण) “पररियर” भन्नयले मिक्षक िय कमनचयरीसँग एकयसगोलमय बस्ने तथय मनज 

अफैं ले पयलनपोषण गनुन पने पमत, पत्नी, छोरय, ऄमिियमहतय छोरी, धमनपतु्र 

ऄमिियमहतय धमनपतु्री, बयब,ु अमय िय सौतेनी अमय सम्झन ुपछन र सो िब्दले 

परुुष  मिक्षक िय कमनचयरीको हकमय मनजको बयजे, बज्यै तथय ममहलय मिक्षक 

िय कमनचयरीको हकमय मनजको सयस,ू ससरुयलयइ समेत जनयईँछ । 

(त) “परीक्षय सञ्चयलन समन्िय समममत” भन्नयले दफय ३७ बमोमजम गठन हुन े

परीक्षय संचयलन समन्िय समममतलयइ सम्झन ुपछन । 

(थ)  “परीक्षय समममत” भन्नयले दफय ३८ बमोमजम गठन हुने परीक्षय समममतलयइ सम्झन ु

पदनछ । 

(द) “पयठ्यक्रम मिकयस केन्र” भन्नयले संघीय मिक्षय ऐन बमोमजम पयठ्यक्रम 

मनमयनणको लयमग मजम्मेियर मनकययलयइ सम्झन ु पदनछ । 

(ध)  “प्रधयनयध्ययपक” भन्नयले दफय ५८ बमोमजम मनयकु्त मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपक 

सम्झन ुपछन । 

(न)  “ऄध्यक्ष” भन्नयले गयईँपयमलकयको ऄध्यक्षलयइ सम्झन ुपछन ।  

(प)  “प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत” भन्नयले गयईँपयमलकयको प्रमुख प्रियसकीय 

ऄमधकृतलयइ सम्झन ुपछन । 

(फ)  “प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र” भन्नयले पयँच बषन ईमेर परूय नगरेकय 

बयलबयमलकयको लयमग दफय ४३ बमोमजम खोमलएको  प्रयरमम्भक बयल मिक्षय 

केन्र, नसनरी, केजी, मन्टेसरी अमद सम्झन ुपछन ।  

(ब)  “व्यिस्थयपन समममत” भन्नयले दफय २७ बमोमजम गठन हुने मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममत सम्झन ुपछन । 

(भ)    “मन्त्रयलय” भन्नयले मनयमयनसुयर गठन हुने सम्बमन्धत मन्त्रयलयलयइ सम्झन ुपछन ।  

(म)  “मिक्षय ऄमधकृत” भन्नयले गयईँपयमलकयको मिक्षयको प्रमखु िय सो प्रमखुको 

कयमकयज गनन तोमकएको कमनचयरीलयइ सम्झन ुपछन । 

(य)    “मिक्षय ियखय” भन्नयले गयईँपयमलकयमय रहकेो मिक्षय ियखयलयइ सम्झन ुपछन ।   

(र)  “मबद्ययलय मिक्षक मकतयबखयनय” भन्नयले संघीय मिक्षय कयननू बमोमजम गठन 

भएको मिद्ययलय मिक्षक मकतयबखयनय सम्झन ुपछन । 
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(ल)  “मिक्षक सेिय अयोग” भन्नयले संघीय कयननू बमोमजम गठन भएको 

मिक्षकहरुको मनयमुक्त, मसफयररस, बढुिय अमद  गने अयोग सम्झन ुपछन ।  

(ि)  “गयईँ मिक्षय समममत” भन्नयले गयईँपयमलकय ऄध्यक्षले नेततृ्ि गरेको स्थयनीय 

तहको कययनपयमलकयले गठन गरेको दफय २५ ऄनसुयर गमठत समममतलयइ सम्झन ु

पछन ।  

(ि)  “मिद्ययलय मिक्षक व्यिस्थयपन समममत” भन्नयले  मचमचलय गयईँपयमलकयको 

स्रोतबयट व्यिस्थयपन गरीने मिक्षक छनौट गने समममत सम्झन ुपछन ।  

(ष)  “िलु्क” भन्नयले मिद्ययलयल े मनयमयनसुयर कययनपयमलकयले तोके बमोमजम 

मिद्ययथीसँग मलन पयईने िुल्क सम्झन ुपछन ।  

(स)  “िैमक्षक गठुी” भन्नयले मिद्ययलय सञ्चयलन गननको लयमग कुनै व्यमक्त िय समहुले 

नयफय नमलने ईद्दशे्यले सयिनजमनक महतको मनमम्त  स्थयपनय गरेको गठुीलयइ सम्झनु 

पछन । 

(ह)  “िैमक्षक सत्र” भन्नयले मिद्ययलयमय ऄध्ययन ऄध्ययपन गरयआन ेियमषनक ऄिमध 

सम्झन ुपछन ।  

(क्ष) “सयमदुयमयक मसकयआ केन्र” भन्नयले समदुययस्तरमय सञ्चयलन गररने मनरन्तर 

मसकयइ, ऄध्ययन ऄनसुन्धयन र सीप मसकयइ लगययतकय कयम गने केन्रलयइ 

सम्झन ुपछन । 

(त्र)    “संघीय मिक्षय ऐन” भन्नयले संघीय संसदले बनयएको मिक्षय ऐनलयइ सम्झन ुपछन ।  

(ज्ञ)  “सयमदुयमयक मिद्ययलय” भन्नयले नेपयल सरकयरबयट मनयममत रुपमय ऄनदुयन 

पयईने गरी ऄनमुमत िय स्िीकृमत प्रयप्त मिद्ययलय सम्झन ुपछन । 

(कक)  “संस्थयगत मिद्ययलय” भन्नयल े मनजी लगयनीमय संचयलन गने गरी दफय ५ 

बमोमजम ऄनमुमत पयइ सञ्चयलनरत  मिद्ययलयलयइ  सम्झन ुपछन । 

(कख)  “स्रोतकेन्र” भन्नयले स्थयनीय तहमय संचयलनमय रहकेय समहु मिद्ययलयहरुको 

िैमक्षक व्यिस्थयपन गननकय लयमग स्थयपनय भएको केन्रलयआ सम्झन ुपछन ।  

(कग)  “स्रोतव्यमक्त” भन्नयले स्रोतकेन्रमय िैमक्षक कयमकयज गनन मयध्यममक मिक्षकहरु 

मध्येबयट छनौट गरी कयजमय ल्ययइएको  व्यमक्तलयइ सम्झन ु पछन । 
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पररच्छेद २ 

चवद्यालय सिंालन ऄनुमचत वा स्वीकृचत सभबन्धी व्यवस्था 

३.   चवद्यालय सिंालन ऄनुमचतको लाचग चनवेदन चदनु पननः (१) कसैले मिद्ययलय 

खोल्न चयहमेय िडय समममतको मसफयररस मलइ िैमक्षक सत्र सरुु हुन ुभन्दय कम्तीमय ३ 

ममहनय ऄगयिै ऄनसुचूी १ बमोमजमको ढयँचयमय गयईँ कययनपयमलकयको कयययनलयमय 

मनिेदन मदन ुपनेछ ।  

४.   चवद्यालय सिंालनका लाचग पूरा गनुय पनन पूवायधार: मिद्ययलय खोल्नको लयमग 

ऄनसुचूी २ बमोमजमको पिूयनधयर परूय गरेको हुन ुपनेछ ।  

५.   चवद्यालय सिंालन ऄनुमचत चदनेः (१) दफय ३ बमोमजम मिद्ययलय खोल्ने ऄनमुमतको 

लयमग मनिेदन परेमय मिक्षय ियखय प्रमखुले मनिेदन सयथ प्रयप्त कयगजयतहरु र स्थलगत 

जयँचबझु गनेछ । त्यसरी जयँचबझु गदयन प्रस्तयमित मिद्ययलयको लयमग दफय ४ बमोमजमको 

पिूयनधयर परूय भएको दमेखएमय बयल मिक्षय केन्र र अधयरभतू मिद्ययलयको हकमय 

िैमक्षक सत्र सरुु हुनभुन्दय एक ममहनय ऄगयिै र मयध्यममक मिद्ययलयको हकमय िैमक्षक 

सत्र सरुु हुन ु भन्दय कम्तीमय २ ममहनय ऄगयिै अफ्नो रयय समहतको प्रमतिेदन ियखय 

प्रमखुले मिक्षय समममतको बैठकमय पेि गनुनपनेछ । यस्तो प्रमतिेदनमय ऄनमुमत मयग 

गररएको मिद्ययलय सयमदुयमयक िय संस्थयगत कुन स्िरुपमय संचयलन गने ऄनमुमत मयग 

गररएको हो सो सम्बन्धमय यमकन ईल्लेख हुन ुपने छ । 

(२)   ईपदफय (१) बमोमजम मिक्षय समममतको बैठकबयट मिद्ययलय सञ्चयलनको 

ऄनमुमत मदने मनणनय समहत मसफयररस भइ अएमय मिक्षय ऄमधकृतले 

कययनपयमलकय समक्ष पेि पनेछ । यसरी प्रयप्त मसफयररसको अधयरमय मिद्ययलय 

ऄनमुमत मदने सम्बन्धमय ईपयकू्त लयगेमय ऄनसुचूी ३ बमोमजमको ढयँचयमय 

कययनपयमलकयले मिद्ययलय संचयलन ऄनमुमत मदन सक्नेछ ।  

(३)  यसरी ऄनमुमत मददँय बयल मिक्षय केन्र र अधयरभतू मिद्ययलयको हकमय 

िैमक्षक सत्र सरुु हुनभुन्दय ३० मदन ऄगयिै र मयध्यममक मिद्ययलयको हकमय 

िैमक्षक सत्र सरुु हुनभुन्दय २ ममहनय ऄगयिै ऄनमुमत मदनपुनेछ । तर एक 

पटकमय एईटय कयमको मयत्र ऄनुममत मदनपुनेछ सयथै एक िैमक्षक िषनमय एक 

मयत्र कक्षय थप गनन समकनेछ । 



खण्डः १                                            सङ्खययः ४                             मममतः २०७५/०४/०८ 



 

(४) ईपदफय (२) बमोमजम मिक्षय समममतले मिद्ययलय संचयलन ऄनमुमतको 

मसफयररस गने मनणनय गदयन मिद्ययलय नक्ियङ्कन,  स्कुल जोमनङ र गयईँमिक्षय 

समममतले मनधयनरण गरेको गयईँपयमलकय क्षेत्रको ऄधीनमय रही मसफयररस 

गनुनपनेछ । 

(५) कसलैे ऐन तथय यस कययनमिमध मिपरीत ऄनमुमत मदएको िय प्रयप्त गरेको 

पयआएमय गयईँ कययनपयमलकयले छयनमिन गरी त्यसरी ऄनमुमत प्रयप्त मिद्ययलयको 

ऄनमुमत जनुसकैु बखत रद्द गनेछ । 

६.   चवद्यालयले पालना गनुय पनन ितय तथा बन्देज:  मिद्ययलयले पयलन गनुन पने ितन तथय 

बन्दजेह द दहेयय बमोमजम हुनेछन,्- 

(क)  नेपयल सरकयर तथय स्थयनीय सरकयरबयट स्िीकृत पयठ्यक्रम र पयठ्यपसु्तक लयग ू

गनुन पनछे । 

(ख)  मिक्षय समममतको स्िीकृमत नमलइ थप पयठ्यपसु्तक तथय पयठ्यसयमग्री प्रयोग गनन 

पयआने छैन । थप पयठ्यसयमग्री मूखय मिषयलयइ सहयोगपगु्ने मकमसमको र िढीमय २ 

िटय मयत्र थप पयठ्यसयमग्री लयग ु गनन सक्ने सयथै ईक्त सयमग्री ऄध्ययपन गरयईन 

ऄमभभयिकहरुसँगसमन्िय गरी ऄमतररक्त समय प्रयोग गनुन पनछे । यस ियपत 

ऄमतररक्त िलु्क मलन पयआने छैन । 

(ग)  रयमरियतय प्रमत अँच अईने पयठ्यसयमग्री भएको पयठ्यपसु्तक ऄध्ययपन गनन 

गरयईन पयआने छैन । 

(घ)  मिद्ययलयमय बयलमैत्री, ऄपयङ्गमैत्री तथय लैङ्मगकमैत्री बयतयिरण सजृनय गनुनपनेछ 

। 

(ङ)  ऄमभभयिकको ियमषनक भेलय गरयइ मिद्ययलयको अय व्यय, िैमक्षक ईपलमब्ध र 

अगयमी िैमक्षक सत्रको कययनक्रमको जयनकयरी गरयईन ुपनेछ । 

(च)  यस कययनमिमध बमोमजम अय व्ययको लेखय रयखन ुपनेछ । 

(छ)  मिद्ययलयले गरेको लगयनीको ऄमभलेख रयखन ुपनछे । 

(ज)  मिद्ययलयमय नेपयलको रयमरिय एकतय, सयिनभौममकतय, जयतीय, क्षेत्रीय, भयमषक, 

लैंमगक, सयमयमजक तथय धयममनक समहरणतुयमय खलल पयने कुनै पमन मक्रययकलयप 

हुनबयट रोक्न ुपनेछ । 
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(झ)  सयमदुयमयक मिद्ययलयमय गयईँकययनपयमलकयले तोकेको संखययको ऄमधनमय रही 

मिक्षक सेिय अयोगको मसफयररस  ऄनसुयर मिक्षक मनयमुक्त गनुन पनेछ । 

(ञ)  मिद्ययलयमय मनयममत रुपमय पररयोजनय कययन, सयमयमजक सेिय, ऄमतररक्त 

मक्रययकलयप तथय ऄन्य कययनक्रम सञ्चयलन गनुन पनेछ । 

(ट)  मिद्ययलय तथय छयत्रयियसमय स्िस्थकर, सत्य, मनष्ठय र नैमतक चररत्र मनमयनण, 

ईद्यममिलतय प्रििनन, समयमजक सद ्भयि  प्रििनन तथय सयमयमजक मिकृमत 

(बयलमिियह, मनरक्षरतय, छयईपडी, दहजे, बोक्सयबोक्सी, छुियछुत, जयमतगत 

ईचनीचतय, छोरी मयमथको मिभेद अमद) ईन्मलुनको ियतयिरण कययम गनन 

स्थयनीय पयठ्यक्रम तययर गरी स्िीकृमतको लयमग गयईँमिक्षय सममतममय पेि गने र 

कयययनन्ियनको अिश्यक व्यिस्थय ममलयईनपुनेछ । 

(ठ)  अियसीय मिद्ययलयमय मिक्षय समममतले मनधयनरण गरे बमोमजम मिद्ययथीको लयमग 

खयनय तथय पौमिक अहयरको गुणस्तर कययम गनुनपनछे । 

(ड)  गयईँसभयले पयररत गरेको कयननू तथय िैमक्षक नीमतको ऄमधनमय रही कयम गनुनपनेछ 

। 

(ढ)  यस कययनमिमध बमोमजम परूय गनुन पने पिूयनधयरह द कययम रयखन ु पने र मिद्ययथी 

संखययकय अधयरमय पिूयनधयरको मिस्तयर तथय स्तर िमृि गनुनपनेछ । 

(ण)  मिक्षय ियखयले मनधयनरण गरेको ढयँचयमय मिद्ययलयले िैमक्षक तथ्ययङ्क तययर गरी 

िैमक्षक सत्र समकएको १५ मदन मभत्र  गयईँपयमलकयमय पठयईन ुपनेछ । 

(त)  मिद्ययलयले मिद्ययथीको लयमग प्रयोग गने सियरी सयधन प्रचमलत कयननू 

बमोमजमको मयपदण्ड ऄनरुुप परीक्षण गररएको हुन ुपनेछ ।  

(थ)  तोमकएको मयपदण्ड ऄनरुुप मिद्ययलयको भिन तथय कक्षयकोठय सफय तथय 

सरुमक्षत रयखन ुपनेछ । 

(ध)  अधयरभतू तहमय स्थयनीय सरकयरले मनमयनण गरेको ितनमयन रयमरिय पररिेि 

ऄनसुयर स्थयनीय तहको समेत जयनकयरी भएको १०० पणूयनङ्ककको स्थयनीय 

मिषयको पयठ्यक्रम तथय पयठ्यपसु्तक लयग ूगनेछ ।  
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७.  चवद्यालय खोल्न स्वीकृचत प्रदान गननः (१) दफय ५ को ईपदफय (३) बमोमजम ऄनमुमत 

प्रयप्त अधयरभतू तथय मयध्यममक मिद्ययलयले स्िीकृमतको लयमग ऄनसुचूी–४ 

बमोमजमको ढयँचयमय गयईँ कययनपयमलकय समक्ष मनिेदन मदन ुपनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम मनिेदन प्रयप्त भएमय मिक्षय ियखय मयफन त त्यस्तो 

मिद्ययलयको जयँचबझु गरी िय गरयइ त्यसको  प्रमतिेदन पेि गननलगयईन ुपनेछ । 

(३) ईपदफय (२) बमोमजम जयँचबझु प्रमतिेदन प्रयप्त भएपमछ दफय ६ बमोमजमको ितन 

तथय बन्दजे कययम भएको दमेखएमय मिक्षय समममतको मनणनयको अधयरमय 

ऄनसुचूी–५ बमोमजमको ढयँचयमय कययनपयमलकयले अफ्नो मनणनय समहत गयईँ  सभय 

समक्ष पेि गनुन पनेछ । यसरी प्रयप्त मसफयरीस सभयबयट मस्िकृत भएमय मिक्षय 

ियखयले दफय ६ बमोमजमको ितन तथय बन्दजेको ऄमधनमय रही त्यस्तो 

मिद्ययलयलयइ ऄनसुचूी–५ बमोमजमको ढयँचयमय स्िीकृमत प्रदयन गनेछ ।  

८.  मातृभाषामा चिक्षा चदने चवद्यालयको ऄनुमचत तथा स्वीकृचत सभबन्धी 

व्यवस्था:(१) यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन अधयरभतू 

तहसम्म मयतभृयषयमय मिक्षय मदने मिद्ययलयको ऄनमुमत तथय स्िीकृमत सम्बन्धी प्रमक्रयय 

दफय ७ बमोमजम हुनेछ । यसकय लयमग एकल भयषयभयषी मिद्ययलयमय मयतभृयषयमय मिक्षय 

मदने, मिभयषी मिद्ययलयमय दिुै भयषयमय मिक्षय मदने र बहुभयषी मिद्ययलयमय भयमषक 

स्थयनयन्तरणको नीमत ऄपनयइ बयलियमलकयहरुलयइ ईनीहरुको मयतभृयषयबयट नेपयली िय 

ऄगं्रजेी भयषयमय सहज रुपमय लयने व्यिस्थय गररनेछ। एकल िय मिभयषी मिद्ययलयकय 

ऄमभभयिकले चयहमेय त्यस्तय मिद्ययलयमय पमन भयमषक स्थयनयन्तरणको नीमत ऄपनयआन े

छ । सबै खयले भयषयभयषीलयइ एक ऄकयनको भयषय, मलमप तथय संस्कृमत मसक्न एिम ्

मसकयईन प्रोत्सयमहत गररने छ ।   

(२)  यस कययनमिमधमय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन अधयरभतू तह भन्दय मयमथ 

मयतभृयषयमय मिक्षय मदने मिद्ययलयको  ऄनमुमत तथय स्िीकृमत सम्बन्धी प्रमक्रयय र 

मयपदण्ड संघीय मन्त्रयलयले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(३)  मयतभृयषयमय कक्षय संचयलनको लयमग प्रमतकक्षय कमम्तमय २१ जनय मिद्ययथी संखयय 

हुन ुपनेछ । 
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९.  धाचमयक चवद्यालय सञ्िालन सभबन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय कयननूको मयपदण्ड 

बमोमजम गरुुकुल, अश्रम, मदरसय, गमु्बय िय गोन्पय समेतकय सयमयमजक, परोपकयरी िय 

कल्ययणकयरी संस्थयले मिद्ययलय सञ्चयलन गनन मनिेदन मदने लगययत त्यस्तो 

 मिद्ययलयकोऄनमुमत, स्िीकृमत र कक्षय थप सम्बन्धी व्यिस्थय दफय ३, ५, ७ र १९ मय 

ईल्लेख भए बमोमजम हुनेछ । 

(२) यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन ईपदफय (१) 

बमोमजम मिद्ययलय सञ्चयलन गनन परूय गनुन पने पिूयनधयर ऄनसुचूी–६ मय ईल्लेख 

भए बमोमजम हुनपुनेछ । 

(३) गरुुकुल, अश्रम, मदरसय, गमु्बय िय गोन्पय समेतकय सयमयमजक, परोपकयरी िय 

कल्ययणकयरी संस्थयले सञ्चयलन गने मिक्षय सम्बन्धी नीमत,पयठ्यक्रम, त्यस्तय 

संस्थयलयइ मदने ऄनदुयन तथय समन्िय सम्बन्धी व्यिस्थय मन्त्रयलयले मनधयनरण 

गरे बमोमजम हुनेछ । 

(४)  धयममनक मिद्ययलयको हकमय कक्षय संचयलनको लयमग प्रमतकक्षय कमम्तमय १५ 

जनय मिद्ययथी हुन ुपनेछ । 

१०.  कभपनी ऐन ऄन्तगयत सञ्िाचलत चवद्यालयलाइ िैचक्षक गुठी ऄन्तगयत 

सञ्िालन गनन सभबन्धी व्यवस्थाः(१)कम्पनी ऄन्तगनत सञ्चयलन भएको कुनै 

मिद्ययलय िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत सञ्चयलन गनन चयहनेले सोको ऄनमुमतको लयमग 

ऄनसुचूी–७ बमोमजमको ढयँचयमय कययनपयमलकय समक्ष मनिेदन मदन ुपनेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम मनिेदन प्रयप्त भएमय कययनपयमलकयले त्यस्तो मिद्ययलयको 

जयँचबझु गरयइ त्यसको प्रमतिेदन पेि गनन लगयईन ुपनेछ । 

(३) ईपदफय (२) बमोमजम प्रमतिेदन प्रयप्त भएपमछ ईक्त प्रमतिेदन र मनिेदनसयथ प्रयप्त 

कयगजयत जयँचबझु गदयन त्यस्तो मिद्ययलयलयइ िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत सञ्चयलन 

गनन मनयमसब दखेेमय मिक्षय समममतको मसफयररस सयथ कययनपयमलकयमय पेि गनुन 

पनेछ । 

(४) ईपदफय (३) बमोमजम प्रयप्त मसफयररस जयँचबझु गदयन ईपयकु्त दमेखएमय 

कययनपयमलकयले त्यस्तो मिद्ययलयलयइ िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत सञ्चयलन गनन 

ऄनसुमूच (८) बमोमजमको ढयँचयमय ऄनमुमत मदनेछ । 
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(५)  िैमक्षक सत्र २०७५ दमेख संचयलन हुने संस्थयगत मिद्ययलयहरु कम्पनी ऐन बयट 

संचयलन हुने छैनन ्। 

११.  चवदेिी चिक्षण ससं्थासगँ सभबन्धनःमिदिेी मिक्षण संस्थयसँग सम्बन्धन गरी 

मिद्ययलय खोल्ने ऄनमुमत िय स्िीकृमत नेपयल सरकयरको पिून स्िीकृमत नमलइ मदन 

 समकने छैन । 

१२.   यस ऄचघ दताय भएका चवद्यालय सभबन्धी व्यवस्था : (१) मयमथ जनुसुकै कुरय 

ईल्लेख भए पमन यस ऄमघ मनयमयनसुयर दतयन र संचयलनमय रहकेय मिद्ययलयहरु यसै 

कययनमिमध बमोमजम संचयलन भएकय मयमननेछन । तर यस ऄमघ संचयलनमय भएकय 

 मिद्ययलयले गयईँकययनपयमलकयमय  तोकेको ढयँचयमय मििरण र  कयगजपत्र पेि गनुन पनेछ 

। 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम मििरण प्रयप्त भए पमछ गयईँपयमलकयले यस कययनमिमध 

बमोमजम संचयलन गनन समकने नसमकने जयँचिझु  गरी नसमकने भए गनुन पन े

सधुयरको खयकय समहत प्रमतिेदन पेि गनेछ । 

(३)  प्रयप्त प्रमतिेदन समेतको अधयरमय मिक्षय ियखयले मिक्षय समममत समक्ष संचयलन 

ऄनमुती मदन नसमकने भए सोही  बमोमजम र ितन समहत संचयलन गनन पने भए 

ितनको मििरण समहत पेि गनेछ । 

(४)  मिक्षय समममतको मनणनय बमोमजम गयईँ कययनपयमलकयले ऄनसुचुी ८ बमोमजमको 

ढयँचयमय मिद्ययलयलयइ प्रमयणपत्र मदनपुनेछ ।   

१३.  रकम जभमा गनुयपननः (१) संस्थयगत मिद्ययलय संचयलन ऄनमुमत मलँदय गयईँ मिक्षय 

कोषमय मनम्नयनसुयरको रकम मफतयन नहुने गरी जम्मय गनुनपनेछ,- 

(क)  पिून प्रयथममक मिद्ययलयको लयगी रु. पमचचस हजयर, 

(क)  अधयरभतू मिद्ययलय कक्षय १-५ को लयमग पचयस हजयर, 

(ख)  अधयरभतू मिद्ययलय कक्षय ६-८ को लयमग एक लयख, 

(ग)  मयध्यममक मिद्ययलय कक्षय ९-१० को लयमग एकलयख पचयस हजयर, 

(घ)  मयध्यममक मिद्ययलय कक्षय ११-१२ को लयमग दइु लयख, 

यसै गरी संस्थयगत मिद्ययलयहरुले हरेक तहमय कक्षय थप गदयन ऄन्य कक्षयको हकमय 

प्रमतकक्षय रु दि हजयर र कक्षय १२ को  हकमय २० हजयर गयईँ मिक्षय कोषमय ऄमनिययन 
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रुपमय जम्मय गनुनपनेछ । सयथसयथै कक्षय ११ र १२ को हकमय भने सयमदुयमयक 

मिद्ययलय तफन  पमन सोमह ऄनसुयरको रकम गयईँ मिक्षय कोषमय जम्मय गनुनपनेछ ।  

(१)  दफय ९ बमोमजम मिद्ययलय सञ्चयलन गने ऄनमुमत मलँदय यस्तो रकम जम्मय गनुन 

पने छैन ।  

(२) मबिेष अिश्यकतय भएकय मिद्ययथीकय लयमग िय मसमयन्तकृत िय ऄमत मिकट 

भौमगमलक क्षेत्रमय मिद्ययलय खोल्दय  कययनपयमलकयले  मनधयनरण गरेको मयपदण्ड 

बमोमजम यस्तो रकम छुट मदन सक्नेछ । 

(३)  संस्थयगत मिद्ययलयहरुले प्रत्येक िैमक्षक सत्र समयप्त भए पमछ जेष्ठ ममहनय मभत्रमय 

ऄमघल्लो िैमक्षक सत्रको मिद्ययथी मििरण समहत प्रमत मिद्ययथी प्रमतममहनय रु. 

१० कय दरले हुन अईने एकमिु रकम गयईँ मिक्षय कोषमय ऄमनिययन रुपले जम्मय 

गरी प्रत्येक बषन गयईँपयमलकयबयट यस्तो मिद्ययलयको निीकरण गनुनपनेछ । 

१४.  रकम जभमा गनुयपनन: (१) मिद्ययलयले दफय  १३ बमोमजमको नगद ैरकम गयईँ मिक्षय 

कोषको खयतयमय जम्मय गनुनपनेछ । 

१५.  काययचवचध लागु हुनेःसयिनजमनक िैमक्षक गठुी तथय नेपयल सरकयरले ऄनदुयन मदने 

मनजयमती, सैमनक, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल नेपयल र िहीद  प्रमतष्ठयनियरय 

सञ्चयमलत मिद्ययलयको सञ्चयलन सम्बमन्धत मन्त्रयलयले जयरी गरेको कययनमिमध 

ऄनसुयर हुनेछ । 

१६.  चवद्यालय गाभ्न सचकने :(१) दहेययको कुनै ऄिस्थयमय दइु िय दइुभन्दय बढी 

मिद्ययलयलयइ एक अपसमय गयभी एईटय मिद्ययलय कययम गनन समकनेछ । 

(क)  ऄनसुचूी–२ बमोमजमको पिूयनधयर कययम नरहकेो, 

(ख)  औसत तीन िषनमय मिद्ययथी संखयय कक्षय १-३ मय २० जनय, कक्षय १-५ 

मय ३० जनय, कक्षय १-८ मय ८० जनय र कक्षय १-१० मय १२० जनय भन्दय 

कम भएमय, 

(ग)  भौगोमलक मिकटतय भएको क्षेत्रमय दइु िय सोभन्दय बढी मिद्ययलय 

बीचको पैदल दरूी तीस ममनेटभन्दय कम रहमेय र ऄन्य ऄिस्थयमय १५ 

ममनेट भन्दय कम पैदल दरुी भएमय, 
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(२)  ईपदफय (१) बमोमजमको अधयरमय मिद्ययलयहरु गयभ्ने मनणनय गदयन 

कययनपयमलकयले त्यस्तय मिद्ययलयको लयमग अिश्यक मिक्षक तथय कमनचयरीको 

दरबन्दी यमकन गरी बढी हुन अएको मिक्षक तथय कमनचयरीको व्यिस्थयपनको 

मिषयमय समेत मनणनय गनुन पनेछ । 

(३)  यस कययनमिमधमय ईल्लेमखत मिद्ययलय गयभ्ने सम्िन्धी व्यिस्थयलयइ 

कयययनन्ियन गनन कययनपयमलकयले मिक्षय  समममतको मसफयररसमय मयपदण्ड बनयइ 

लयग ूगनन सक्नेछ । यसरी गयमभएर खयली भएको िय बन्द भएको मिद्ययलयमय 

 सयमदुयमयक प्रयोजनकय लयमग पसु्तकयलय, म्यमुजयम, संियद स्थल, सीप 

मिकयस केन्र, सयमदुयमयक मसकयआ केन्र जस्तय  संस्थय बनयईन समकने छ । 

१७.  गाचभएका वा बन्द गररएका चवद्यालयको सभपचिको व्यवस्थापन:(१) दफय 

१६ बमोमजम मिद्ययलय गयमभएमय गयमभने मिद्ययलयमय रहकेो चल ऄचल सम्पमि, 

फमननचर, पयठ्यपसु्तक, पयठ्यसयमग्री लगययतकय ऄन्य िैमक्षक सयमग्री गयमभएको 

मिद्ययलयको नयममय नयमसयरी गरी ियमजन्सी दयमखलय गरी अम्दयनी बयँधी ऄमभलेख 

रयखन ुपनेछ । 

१८ . चवद्यालयको तह वा कक्षा घटाईन सचकने:कुनै मिद्ययलयको सम्बन्धमय दफय १६ 

को ऄिस्थय मिद्यमयन रहकेो भए तयपमन मिद्ययलय गयभ्ने अधयर औमचत्यपणून 

नदमेखएमयमिक्षय समममतको मसफयररसमय कययनपयमलकयले त्यस्तो मिद्ययलयको 

मयमथल्लो तह िय कक्षय घटयईन सक्नेछ । 

१९.  चवद्यालयको कक्षा थप गनय सचकने:(१) कुनै मिद्ययलयले कक्षय थप गनन चयहमेय 

िैमक्षक सत्र सरुु हुनभुन्दय कम्तीमय ३ ममहनय ऄगयिै गयईँकययनपयमलकय समक्ष 

तोमकएको ढयचयँमय मनिेदन मदन ुपनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम मनिेदन परेमय गयईँपयमलकयले थप हुने कक्षयको लयमग 

दफय ४ बमोमजमको पिूयनधयर परूय भए िय नभएको सम्बन्धमय अिश्यक 

जयँचबझु गनन मिक्षय ियखयमय पठयआमदनेछ । मिक्षय ियखयले स्थलगत जयँचबझु 

गदयन पिूयनधयर परूय गरेको दमेखएमय मनणनयको मनममि मिक्षय समममतमय पेि गरी 

समममतको मसफयररस ऄनसुयर गयईँ कययनपयमलकयले िैमक्षक सत्र सरुु हुन ुऄगयि ै

कक्षय थप गनन ऄनमुमत मदन सक्नेछ ।  
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(३)  ईपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन प्रयमिमधक मिक्षय प्रदयन गन े

बयहके ऄन्य मिद्ययलयको कक्षय एघयर र बयह्रको कक्षय थप र मिषय थप गने 

ऄनमुमत सम्बमन्धत मन्त्रयलयबयट स्िीकृत मयपदण्डकय अधयरमय 

गयईँपयमलकयले मदनेछ । 

२०.  चवद्यालय स्थानान्तरण सभबन्धी व्यवस्थाः(१) मनयमयनसुयर ऄनमुमत प्रयप्त गरी 

गयईँपयमलकयमय संचयलनमय रहकेय संस्थयगत मिद्ययलयहरु यसै गयईँपयमलकयको ऄको 

स्थयनमय स्थयनयन्तरण गनन मयग भइ अएमय मिक्षय समममतको मसफयररसले 

कययनपयमलकयको मनणनयले स्थयनयन्तरण गनन समकनेछ । तर सम्बमन्धत गयईँपयमलकय 

बयहकेकय मिद्ययलयहरु स्थयनयन्तरण गररने छैन ।  

 

पररच्छेद ३ 

गाईँपाचलका ऄध्यक्ष, प्रमुख प्रिासकीय ऄचधकृत, चिक्षा ऄचधकृत तथा चनरीक्षक, 

स्रोत व्यचिको काम, कतयव्य र ऄचधकार 

२१. गाईँपाचलका ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄचधकार :(१) यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र 

लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त गयईँपयमलकयको कयम, कतनव्य र 

ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ  : 

(क)  िैमक्षक योजनय तथय कययनक्रम कयययनन्ियन गनन मिक्षय समममत, प्रमखु प्रियसकीय 

ऄमधकृत तथय स्थयनीय मिक्षय  ऄमधकृत लयइ अिश्यक मनदिेन मदने,  

(ख)  िैमक्षक योजनय तथय कययनक्रम कयययनन्ियन गनन अिश्यकतय ऄनसुयर समममत, 

ईपसमममत िय कययनटोली गठन गने, 

(ग)  मिक्षक सरुियको मयपदण्ड बनयआन गयईँपयमलकय तहमय एकरुपतय रहने गरी मिक्षक 

मिद्ययथी ऄनपुयत ममलयईने, िैमक्षक गणुस्तर कययम गने, अचयर संमहतय बनयइ 

लयग ुगन,े 

(घ) मिक्षक तथय कमनचयरीह दको प्रियसन, व्यिस्थयपन तथय िैमक्षक मिकयस सम्बन्धी 

कययन योजनय स्िीकृत गने र कयययनन्ियन गनन मनदिेन मदन,े 

(ङ)  प्रदिे तथय संघको कयननु बमोमजम हुने मिक्षय सम्िन्धी मिषयहरुको कयययनन्ियन 

गनन मिक्षय समममतलयइ मनदिेन मदने, 
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(च)  प्रत्येक ६ ममहनयमय गयईँपयमलकय मभत्रकय सबै मकमसमकय मिद्ययलयहरुको ऄनगुमन 

तथय मलू्ययङ्कन गरी गरयइ ऄपेमक्षत गणुस्तर कययम गने, 

(छ) मिद्ययलयमय अमथनक व्यिस्थय पयरदिी तथय समुनमित गनन िस्तगुत अधयर तथय 

मयपदण्ड बनयइ लयग ूगने गरयईने, 

(ज)  यस कययनमिमधको पररमध मभत्र अिश्यक क्षेत्रहरुको मयपदण्ड बनयईने,  

(झ)  मिक्षयलयइ व्यिहयररक, ईद्यममिल र रोजगयरोन्मखु बनयईने नीमत ऄिलम्बन गने, 

(ञ)  मिक्षय सम्बन्धी कयननू मनमयनणको लयमग गयईँसभयमय पेस गने, 

(ट)  लेखयपरीक्षक मनयकु्त गने । 

(२)  ईपदफय (१) मय जेसकैु लेमखएतय पमन संस्थयगत मिद्ययलयकय हकमय त्यस्तय 

मिद्ययलयले पयलनय गनुन पने मयपदण्ड,  गणुस्तर, िलु्क प्रयिधयन, मिपन्न तथय 

मसमयन्तकृत िगनकय छयत्र छयत्रयलयइ मदइने छयत्रबमृिकय अधयर र प्रमतित, मिक्षक 

तथय कमनचयरीहरुको सेिय, ितन एिं पयररश्रममक जस्तय मिषयमय मनणनय गदयन 

संस्थयगत मिद्ययलयहरुको संगठन को समेत सहभयमगतय एिं रयय परयमिन मलन 

समकनेछ । 

२२.  प्रमुख प्रिासकीय ऄचधकृतको काम, कतयव्य र ऄचधकार :ऐन तथय यस 

कययनमिमधमय ऄन्यत्र लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त प्रमखु 

प्रियसकीय ऄमधकृतको कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ: 

(क)  मिक्षयलयइ मौमलक हकको रुपमय स्थयमपत गनन गयईँपयमलकयको समग्र िैमक्षक 

नीमत, योजनय, कययनक्रमको कयययनन्ियन  एिं ऄनगुमन गने गरयईने,  

(ख)  मिक्षय व्यिस्थयपन कययनिमधमय प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृतले गने भनी ईल्लेख 

भएकय मिक्षय सम्बमन्ध कययन गने, 

(ग)  िैमक्षक समन्ियकतयन तथय सहजकतयनको भमूमकय मनियनह गने, 

(घ)  कययनपयमलकयले प्रत्यययोजन गरेकय मिक्षय सम्बमन्ध कययन गने, 

(ङ)  गयईँको ईत्कृि िैमक्षक ईपलमव्धकय लयमग मिक्षय ऄमधकृतसँग कययनसम्पयदन 

करयर गने र सो ईपलमब्धपणून रह ेनरहकेो  मनरन्तर ऄनगुमन गन,े 

(च)  मिद्ययलयहरुको लेखय परीक्षणको व्यिस्थय ममलयईने, 

(छ)  मिक्षय सम्बन्धी कुनै प्रस्तयि गयईँपयमलकयमय पेि गनुन पने भए सो गने । 
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२३.  चिक्षा ऄचधकृतको काम, कतयव्य र ऄचधकारःऐन तथय यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र 

लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त गयईँ मिक्षय ऄमधकृतको कयम, 

कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ  : 

(क) गयईँ कययनपयमलकयबयट स्िीकृत िैमक्षक कययनक्रम कयययनन्ियन गने गरयईने, 

(ख) मिक्षय सम्बन्धी कुनै प्रस्तयिनय गयईँपयमलकयमय पेि गनुन पने भए प्रमखु 

प्रियसकीय ऄमधकृत मयफन त पेि गने, 

(ग)  मिक्षय सम्बन्धी गयईँस्तरीय योजनय बनयइ कययनपयमलकयमय स्िीकृमतको लयमग पेि 

गने र स्िीकृत योजनय कयययनन्ियन गने,  

(घ)  स्थयनीय तहको मिक्षयको ऄिस्थय, प्रगमत अमद समेमटएको मिक्षय सम्िन्धी 

मस्थमतपत्र तययर गरी प्रत्येक िषनको चैत्र मसयन्त मभत्र प्रकयमित गने,  

(ङ)  स्िीकृत ऄनौपचयररक मिक्षय, मििेष अिश्यकतय मिक्षय र मिक्षयको लयमग खयद्य 

कययनक्रम कयययनन्ियन गने गरयईने तथय सो सम्बन्धी ऄमभलेख तययर गने,  

(च)  मिद्ययथी संखयय घट्न गइ फयमजलमय परेकय सयमदुयमयक मिद्ययलयकय मिक्षकलयइ 

ऄको समदुयमयक मिद्ययलयमय ममलयन गनन मिक्षय समममतमय मसफयररस गने,  

(छ) स्िीकृत कययन योजनय ऄनसुयर मिद्ययलय सञ्चयलन भए नभएको सम्बन्धमय 

मनयममत  दपले मनरीक्षण र सपुरीिेक्षण गरी त्यसको प्रमतिेदन तययर गने,  

(ज) मिक्षयको गणुस्तर बढयईनको लयमग मिक्षक, प्रधयनयध्ययपक तथय व्यिस्थयपन 

समममतकय पदयमधकयरीह दको समय  समयमय बैठक, गोष्ठी िय तयमलमको 

संचयलन गने,  

(झ)  अधयरभतू तहको ऄन्त्यमय मलआने परीक्षय सञ्चयलन गनन परीक्षय संचयलन 

समममतको सदस्य समचि भआ कययन गने,  

(ञ) मिद्ययलयको कक्षय ५ तथय ८ को परीक्षयको ऄमभलेख, प्रश्नपत्र मनमयनण, ईिर 

पमुस्तकय मझकयइ परीक्षण, मिद्ययलयमय मिक्षयको गणुस्तर बमृि भए नभएको 

सम्बन्धमय मलू्ययङ्कन गरी ऄमभलेख रयखने तथय सो सम्बन्धमय सधुयरकय लयमग 

अिश्यक कयम गने,  
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(ट)  गयईँपयमलकय मभत्र रहकेय कम्पनी ऐन ऄन्तगनत दतयन भएकय िय संस्थयगत 

मिद्ययलयहरुको िैमक्षक कययन योजनयको समन्िय र ऄनगुमन गरी सधुयरकय लयमग 

सझुयि प्रस्ततु गने, 

(ठ)  ऐन, मनयमयिली तथय यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलयह द सञ्चयलन भए 

नभएको जयँचबझु गने तथय मिद्ययलयमय  मिक्षयको गणुस्तर बढयईन, सुधयर गनन 

िय मिद्ययलय बन्द गनुन पने नपने सम्बन्धमय मनरीक्षण गरी मिद्ययलयको स्तर 

बढयईन, सधुयर गनन िय मिद्ययलय बन्द गनुन पने भएमय तत ् सम्बन्धी कयरबयही 

प्रमक्रयय ऄगयमड बढयईने, 

(ड)  मयध्यममक मिक्षय ईिीणन परीक्षयको लयमग रमजरिेिन फयरयम भरेकय मिद्ययथीको 

नयम, थर, ईमेर प्रचमलत कयननू बमोमजम संिोधन गने,  

(ढ)  मनयमुक्त िय बढुियको लयमग अयोगबयट मसफयररस भइ अएकय मिक्षक िय 

कमनचयरीलयइ मिद्ययलयमय मनयमुक्त गने,  

(ण)  सयमदुयमयक मिद्ययलयमय कययनरत मिक्षक तथय कमनचयरीको सेिय मििरण तथय 

ऄन्य ऄमभलेख ऄद्ययिमधक गने,   

(त)  मिक्षक िय कमनचयरीको कययनसम्पयदन मलू्ययङ्कन गरी त्यसको मििरण 

अयोगमय पठयईन,े 

(थ)  मिद्ययलय र प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्रको मनरीक्षण गने गरयईने,  

(द)  मन्त्रयलयले तोमकमदए बमोमजम सयमदुयमयक तथय संस्थयगत मिद्ययलयह दको 

समहू मिभयजन गरी स्रोत केन्र मनधयनरण गने र स्रोतकेन्रबयट मिद्ययलयको 

मनरीक्षण, मिक्षकको तयमलम तथय ऄन्य िैमक्षक मक्रययकलयप गने,  

(ध)  मयध्यममक मिक्षय परीक्षय र अधयरभतू तहको कक्षय ५ र ८ को ऄन्त्यमय हुने 

परीक्षयलयइ मनयममत र मययनमदत ढङ्गबयट  सञ्चयलन गने गरयईने,  

(न)  सयमदुयमयक मिद्ययलयकय लयमग मितरण गररएकय मिक्षक दरबन्दी िैमक्षक सत्रको 

सरुुमय ममलयन गनन मिक्षय समममतमय मसफयररस गने,  

(प)  मनरीक्षकलयइ मिद्ययलय मनरीक्षणको सचुक बनयआ मनररक्षण गनन पठयईने र 

मनरीक्षकले मिद्ययलय मनरीक्षण गरे नगरेको यमकन गनन स्थलगत मनरीक्षण गने, 
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(फ)  गयईँपयमलकयबयट मिद्ययलयलयइ मनकयसय भएको रकम सदपुयोग भए नभएको 

ऄनगुमन गने, 

(ब)  मिद्ययलयले स्िीकृत पयठ्यक्रम तथय पयठ्यपसु्तक लयग ू गरे नगरेको सम्बन्धमय 

मनरीक्षण गने गरयईने, 

(भ)  मिद्ययलयमय लयगू गररएको पयठ्यक्रम, पयठ्यपसु्तक तथय पयठ्यसयमग्री सम्बन्धमय 

सधुयर गनुनपने र मनःिलु्क पयठ्यपसु्तकको मितरण प्रणयलीलयइ प्रभयिकयरी 

बनयईने मिषयमय व्यिस्थयपन समममत तथय मिक्षकको रयय मलइ सझुयि पठयईने 

तथय सो सम्बन्धमय ऄन्य अिश्यक कययन गने गरयईने, 

(म)  लेखय परीक्षकबयट प्रयप्त प्रमतिेदनको अधयरमय दमेखएकय ऄमनयममततय र बेरुज ु

फर्छ्यौट गनन लगयईने, 

(य)  सरकयरी तथय गैरसरकयरी िैमक्षक पररयोजनयह दको मनरीक्षण तथय समन्िय गने, 

(र)  सयमदुयमयक मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीको तलबी प्रमतिेदन पयररत 

गरयईन,े 

(ल)  मिद्ययलयको ियमषनक िैमक्षक कययनक्रमको मनयममत  दपमय ऄनगुमन गरी सो 

ऄनसुयर गने गरयईने, 

(ि)  मिद्ययलय मनरीक्षक र स्रोत व्यमक्तले मदएको मनरीक्षण प्रमतिेदन ईपर कयरबयही गने 

(ि)  मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत र मिक्षक ऄमभभयिक संघ गठन गने गरयईने, 

(ष)  सयमदुयमयक मिद्ययलयको स्िीकृत ररक्त दरिन्दीमय पदपमूतनको लयमग अयोगमय 

लेखी पठयईने, 

(स)  कययनपयमलकयबयट स्िीकृत मयपदण्डको अधयरमय मिक्षकको सरुिय तययरी गने,  

(ह)  मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतको मसफयररसमय मिक्षकलयइ मिद्ययलय समय 

बयहके िय मिद्ययलयको मनयममत पठन  पयठनमय ऄसर नगने गरी ऄमतररक्त 

समयमय ऄन्यत्र कययन गनन पिून स्िीकृमत प्रदयन गने तर दोहोरो पणूनकयमलन हुने गरी 

पिून स्िीकृमत नमदने । 

(क्ष)  कययनसम्पयदनको अधयरमय मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत, मिक्षक ऄमभभयिक 

संघ, प्रधयनयध्ययपक, मिक्षक एिं कमनचयरीहरुलयइ परुस्कयर तथय दण्डकय लयमग 

कययनपयमलकय समक्ष मसफयररस गने, 
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(त्र)  गयईँमिक्षय समममतको मनणनय ऄनुसयर मिक्षकको सरुिय गने, 

(ज्ञ)  संस्थयगत, धयममनक तथय गठुी मबद्ययलयको ऄनगुमन गरी स्िीकृत मयपदण्डको 

पयलनय गनन लगयईने र तदनसुयर परुस्कयर  र दण्डको लयमग कययनपयमलकय समक्ष 

मसफयररस गने, 

(कक)कययनपयमलकय, रयमरिय परीक्षय बोडन र मिक्षय सम्बन्धी ऄन्य मनकययहरु तथय 

अयोगहरुबयट मनदमेित िय प्रत्यययोमजत कययन गने । 

२४.  चवद्यालय चनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄचधकार :ऐन तथय यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र 

लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त मिक्षय ऄमधकृतको मयतहत र प्रत्यक्ष 

मनदिेनमय रही मनरीक्षकको कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ : 

(क)  प्रत्येक दइु ममहनयमय सिै मिद्ययलयमय कम्तीमय एक पटक स्थलगत मनरीक्षण तथय 

सपुरीिेक्षण गने । मनरीक्षण तथय  सपुरीिेक्षण गने क्रममय प्रधयनयध्ययपक र 

व्यिस्थयपन समममतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरय र मनरीक्षण तथय 

सपुरीिेक्षण सम्बन्धी व्यहोरय  मिद्ययलयको मनरीक्षण पमुस्तकयमय जनयईने तथय 

जनयईन लगयईने, 

(ख)  ऐन र यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलय मनयममत  दपले सञ्चयलन भए नभएको, 

त्यस्तो मिद्ययलयमय भौमतक सयधन सरुमक्षत मिद्ययलय ऄनरुुप भए नभएको, 

मिक्षक पययनप्त भए नभएको, ईपलब्ध सयधनको ऄमधकतम सदपुयोग भए, 

नभएको र मनधयनररत स्तर बमोमजम पठन पयठन भए नभएको र समग्र िैमक्षक 

गणुस्तर कययम भए नभएको सम्बन्धमय  प्रधयनयध्ययपक, मिक्षक–ऄमभभयिक 

संघ र मिक्षकसँग मिचयर मिमिन गरी सो ऄन ुदप भएको नदमेखएमय सधुयर गनन 

लगयईन,े 

(ग)  मिद्ययलय मनरीक्षण सम्बन्धी प्रमतिेदन मिक्षय ऄमधकृत समक्ष पेि गरी 

ऄमधकृतियट प्रयप्त मनदिेन बमोमजम कयम गने, 

(घ)  मिद्ययलयको मिकयसको लयमग व्यिस्थयपन समममत तथय सरोकयियलयह द सँग 

सम्पकन  तथय अिश्यक सरसल्लयह र ऄन्तरमक्रयय गने, 
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(ङ)  नमनूय मिक्षण गने प्रयोजनको लयमग मनरीक्षण क्षेत्र मभत्रको रोिर (समहु) तययर गन े

र समय- समयमय प्रधयनयध्ययपक  समहत मिक्षकको बैठक बोलयइ मिक्षण गने 

मिषयमय दमेखएकय समस्यय समयधयनको लयमग अिश्यक कयम गने, 

(च)  मिक्षक तथय मिद्ययलय कमनचयरीको कययन क्षमतयको मलू्ययङ्कन गरी त्यसको 

ऄमभलेख मिक्षय ियखयमय ईपलब्ध गरयईने, 

(छ)  मिद्ययलयको िैमक्षक स्तर बमृि गनन प्रधयनयध्ययपक तथय व्यिस्थयपन समममतकय 

ऄध्यक्षह दको गोष्ठीको संयोजन गने गरयईन,े 

(ज)  परीक्षय समममतको मनदिेन बमोमजम परीक्षय सञ्चयलन गने गरयईने, 

(झ)  मिद्ययलयको िैमक्षक तथय अमथनक ऄमभलेख दरुुस्त भए नभएको मनरीक्षण गने 

गरयईन,े 

(ञ)  अफ्नो क्षेत्र मभत्रकय िैमक्षक तथ्ययङ्क सङ्कलन तथय मिशे्लषण गरी मिक्षय 

ियखयमय पठयईने, 

(ट)  मिक्षकलयइ तयमलमको लयमग मसफयररस गने र तयमलम प्रयप्त मिक्षकको सीप को 

प्रयोग भए नभएको एमकन गनन कक्षय ऄिलोकन गरी सधुयरकय लयमग कययन गने, 

(ठ)  व्यिस्थयपन समममतको बैठक मनयममत  दपले बसे नबसेको जयँचबझु गरी नबसेको 

भए बैठक बोलयईन प्रधयनयध्ययपकलयइ मनदिेन मदने, 

(ड)  मिद्ययलय सञ्चयलन सम्बन्धमय प्रधयनयध्ययपक तथय व्यिस्थयपन समममतलयइ 

अिश्यक मनदिेन मदने, 

(ढ)  स्रोत व्यमक्तको कयमको ऄनगुमन गरी प्रत्येक ममहनय मिक्षय ियखयमय प्रमतिेदन पेि 

गन,े 

(ण)  मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीको मबदयको ऄमभलेख िैमक्षक सत्रको 

ऄन्त्यमय प्रमयमणत गने र मिद्ययलयमय रयखन लगयईने, 

(त)  मिक्षक तथय कमनचयरीको हयमजरी ऄमभलेख दरुुस्त भए नभएको जयँच िय मनरीक्षण 

गरी मबदय नमलइ ऄनपुमस्थत हुने  मिक्षक तथय कमनचयरीको हकमय हयमजरी 

पमुस्तकयमय गयल जनयइ सोको जनयई समहत कयरबयहीको लयमग सम्बमन्धत 

मिद्ययलय  व्यिस्थयपन समममत र गयईँ मिक्षय समममतलयइ मसफयररस गने, 
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(थ)  अफनो क्षेत्रमभत्र सञ्चयलन गररएकय ऄनौपचयररक मिक्षय, मििेष मिक्षय, 

समयिेिी मिक्षय र मिक्षयको लयमग खयद्य कययनक्रमको मनयममत  दपमय मनरीक्षण 

तथय ऄनगुमन गरी स्थयनीय मिक्षय समममतमय प्रमतिेदन पेि गने, 

(द)  संस्थयगत, धयममनक तथय गठुी मबद्ययलयको ऄनगुमन गरी स्िीकृत मयपदण्डको 

पयलनय गनन लगयईने र तदनसुयर परुस्कयर र  दण्डको लयमग मिक्षय ऄमधकृत समक्ष 

मसफयररस गने, 

(ध)  अजीिन मिक्षय र सीप मिक्षयको ईमचत प्रिन्ध गने गरयईने, 

(न)  मिक्षय ऄमधकृतले तोके बमोमजम थप कययन गने गरयईने, 

(प)  गयईँपयमलकयले मिक्षय सम्बन्धी प्रत्यययोमजत कययन गने, 

२५.  स्रोतब्यचिको काम, कतयव्य र ऄचधकारःऐन तथय यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र 

लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त मिक्षय ऄमधकृतको मयतहत र प्रत्यक्ष 

मनदिेनमय रही स्रोतब्यमक्तको कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ: 

(क)  प्रत्येक दइु ममहनयमय सिै मिद्ययलयमय कम्तीमय एक पटक स्थलगत मनरीक्षण तथय 

सपुरीिेक्षण गने । मनरीक्षण तथय सपुरीिेक्षण गने क्रममय प्रधयनयध्ययपक र 

व्यिस्थयपन समममतसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरय र मनरीक्षण तथय 

सपुरीिेक्षण सम्बन्धी व्यहोरय मिद्ययलयको मनरीक्षण पमुस्तकयमय जनयईने तथय 

जनयईन लगयईने, 

(ख)  ऐन र यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलय मनयममत  दपले सञ्चयलन भए नभएको, 

त्यस्तो मिद्ययलयमय भौमतक सयधन सरुमक्षत मिद्ययलय ऄनरुुप भए नभएको, 

मिक्षक पययनप्त भए नभएको, ईपलब्ध सयधनको ऄमधकतम सदपुयोग भए, 

नभएको र मनधयनररत स्तर बमोमजम पठन पयठन भए नभएको र समग्र िैमक्षक 

गणुस्तर कययम भए नभएको सम्बन्धमय प्रधयनयध्ययपक, मिक्षक–ऄमभभयिक संघ 

र मिक्षकसँग मिचयर मिमिन गरी सो ऄन ुदप भएको नदमेखएमय सुधयर गनन लगयईने,  

(ग)  मिद्ययलय मनरीक्षण सम्बन्धी प्रमतिेदन मिक्षय ऄमधकृत समक्ष पेि गरी 

ऄमधकृतियट प्रयप्त मनदिेन बमोमजम कयम गने,  

(घ)  मिद्ययलयको मिकयसको लयमग व्यिस्थयपन समममत तथय सरोकयियलयह दसँग 

सम्पकन  तथय अिश्यक सरसल्लयह र ऄन्तरमक्रयय गने,  
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(ङ)  नमनूय मिक्षण गने प्रयोजनको लयमग मनरीक्षण क्षेत्र मभत्रको रोिर (समहु) तययर गन े

र समय–समयमय प्रधयनयध्ययपक समहत मिक्षकको बैठक बोलयइ मिक्षण गने 

मिषयमय दमेखएकय समस्यय समयधयनको लयमग अिश्यक कयम गने, 

(च)  मिक्षक तथय मिद्ययलय कमनचयरीको कययन क्षमतयको मलू्ययङ्कन गरी त्यसको 

ऄमभलेख मिक्षय ियखयमय ईपलब्ध गरयईने, 

(छ)  मिद्ययलयको िैमक्षक स्तर बमृि गनन प्रधयनयध्ययपक तथय व्यिस्थयपन समममतकय 

ऄध्यक्षह दको गोष्ठीको संयोजन गने गरयईन,े 

(ज)  परीक्षय समममतको मनदिेन बमोमजम परीक्षय सञ्चयलन गने गरयईने, 

(झ)  मिद्ययलयको िैमक्षक तथय अमथनक ऄमभलेख दरुुस्त भए नभएको मनरीक्षण गने 

गरयईन,े 

(ञ)  अफ्नो क्षेत्र मभत्रकय िैमक्षक तथ्ययङ्क सङ्कलन तथय मिशे्लषण गरी मिक्षय 

ियखयमय पठयईने,  

(ट)  मिक्षकलयइ तयमलमको लयमग मसफयररस गने र तयमलम प्रयप्त मिक्षकको सीप को 

प्रयोग भए नभएको एमकन गनन कक्षय ऄिलोकन गरी सधुयरकय लयमग कययन गने, 

(ठ)  व्यिस्थयपन समममतको बैठक मनयममत  दपले बसे नबसेको जयँचबझु गरी नबसेको 

भए बैठक बोलयईन प्रधयनयध्ययपकलयइ मनदिेन मदने, 

(ड)  मिद्ययलय सञ्चयलन सम्बन्धमय प्रधयनयध्ययपक तथय व्यिस्थयपन समममतलयइ 

अिश्यक मनदिेन मदने, 

(ढ)  प्र.ऄ. को कयमको ऄनगुमन गरी प्रत्येक ममहनय मिक्षय ियखयमय प्रमतिेदन पेि गने, 

(ण)  मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीको मबदयको ऄमभलेख िैमक्षक सत्रको 

ऄन्त्यमय प्रमयमणत गने र मिद्ययलयमय रयखन लगयईन,े 

(त)  मिक्षक तथय कमनचयरीको हयमजरी ऄमभलेख दरुुस्त भए नभएको जयँच िय मनरीक्षण 

गरी मबदय नमलइ ऄनपुमस्थत हुने  मिक्षक तथय कमनचयरीको हकमय हयमजरी 

पमुस्तकयमय गयल जनयइ सोको जनयई समहत कयरबयहीको लयमग सम्बमन्धत 

मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत र गयईँ मिक्षय समममतलयइ मसफयररस गने, 
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(थ)  अफनो क्षेत्रमभत्र सञ्चयलन गररएकय ऄनौपचयररक मिक्षय, मििेष मिक्षय, 

समयिेिी मिक्षय र मिक्षयको लयमग खयद्य कययनक्रमको मनयममत  दपमय मनरीक्षण 

तथय ऄनगुमन गरी स्थयनीय मिक्षय समममतमय प्रमतिेदन पेि गने, 

(द)  संस्थयगत, धयममनक तथय गठुी मबद्ययलयको ऄनगुमन गरी स्िीकृत मयपदण्डको 

पयलनय गनन लगयईने र तदनसुयर परुस्कयर र  दण्डको लयमग मिक्षय ऄमधकृत समक्ष 

मसफयररस गने, 

(ध)  अजीिन मिक्षय र सीप मिक्षयको ईमचत प्रिन्ध गने गरयईने, 

(न)  मिक्षय ऄमधकृतले तोके बमोमजम थप कययन गने गरयईने, 

(प)  गयईँपयमलकयले मिक्षय सम्बन्धी प्रत्यययोमजत कययन गने । 

पररच्छेद–४ 

गाईँ चिक्षा सचमचतको गठन, काम, कतयव्य र ऄचधकार तथा बैठक सभबन्धी काययचवचध 

२६.  गाईँ चिक्षा सचमचतको सरंिना तथा कायय सिंालन चवचधः(१) गयईँपयमलकयमय 

दहेयय बमोमजमको एक मिक्षय समममत रहनेछः 

(क) गयईँपयमलकय ऄध्यक्ष      -ऄध्यक्ष 

(ख) गयईँपयमलकय ईपयध्यक्ष            - सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत -सदस्य 

(घ) गयईँ कययनपयमलकयले तोकेको कययनपयमलकयकय कमम्तमय १ जनय ममहलय समहत २ जनय -सदस्य 

(ङ) सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपकहरु मध्येबयट समममतले तोकेको एक जनय -सदस्य 

(च) संस्थयगत मिद्ययलयकय प्र.ऄ.हरुमध्ये समममतले तोकेको प्रमतमनधी एक जनय -सदस्य 

(छ) सयमदुयमयक मि. व्य. स.कय ऄध्यक्षहरु मध्येबयट समममतले तोकेको एक जनय -सदस्य 

(ज) गयईँस्तरीय मिक्षक महयसंघकय ऄध्यक्ष एक जनय -सदस्य 

(झ) गयईँस्तरीय मिक्षकको पेसयगत संस्थयकय १/१ जनयप्रमतमनमध -सदस्य 

(ञ) मिक्षयको के्षत्रमय योगदयन परु् ययएकय व्यमक्त तथय संस्थयहरु मध्येबयट समममतले मनोमनत 

गरेकय १ ममहलय समहत २ जनय 

-सदस्य 
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(ट) गयईँ कययनपयमलकयको सयमयमजक मिकयस समममतको संयोजक  -सदस्य 

(ठ) स्रोत व्यमक्त  -सदस्य 

(ड) मिक्षय ऄमधकृत िय मिद्ययलय मनरीक्षक िय स्रोतव्यमक्त  -सदस्य 

समचि 

(२)  मिक्षय समममतको बैठक कम्तीमय प्रत्येक २ ममहनयमय एक पटक बस्नपुनेछ । 

(३)  बैठक संचयलनको लयमग कम्तीमय ५० प्रमतित सदस्यको ईपमस्थमत अिश्यक 

पनेछ भने बठैकको मनणनय बहुमतको  अधयरमय हुनेछ । 

(४)  मिक्षय ऄमधकृत नभएको ऄिस्थयमय मिद्ययलय मनरीक्षक िय स्रोतव्यमक्तले सदस्य 

समचि भइ कयम गनन सक्नेछ । 

(५)  समममतको बैठकमय मिमभन्न क्षेत्रबयट अिश्कतय ऄनसुयर अमन्त्रण गनन समकनेछ 

। 

(६)  मनोमनत सदस्यहरुको पदयिमध ३ िषनको हुनेछ । 

(७)  गयईँपयमलकयमय एक गयईँ मिक्षय कोष रहनेछ । सो कोषको संचयलन गयईँ मिक्षय 

कोष सञ्चयलन कययनमिमधमय ईल्लेख  गरे बमोमजम हुनेछ ।  

२७.  गाईँ चिक्षा सचमचतको काम, कतयव्य र ऄचधकार: ऐन तथय यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र 

लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त गयईँ मिक्षय समममतको ऄन्य कयम, 

कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ : 

(क)  मिक्षय ियखयियट पेि भएको िैमक्षक योजनय मयमथ छलफल गरी स्िीकृमतको 

लयगी कययनपयमलकयमय पेि गने, 

(ख)  गयईँपयमलकयमय स्िस्थ िैमक्षक ियतयिरण कययम रयखन तथय मिक्षयको गणुस्तर 

बमृि गनन मिक्षय ियखय मयफन त पेि भएको  कययन योजनय मयमथ छलफल गरी 

अिश्यक दमेखएमय पररमयजनन समहत स्िीकृत गने, 

(ग) नेपयल सरकयरको स्िीकृत नीमत र मनदिेन ऄन ुदप मििेष मिक्षय, समयिेिी मिक्षय, 

ऄनौपचयररक मिक्षय, मनरन्तर मिक्षय, दरू मिक्षय तथय खलुय मिक्षय कययनक्रम 

सञ्चयलन सम्बन्धी अिश्यक व्यिस्थय गने, 
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(घ)  मिद्ययलयलयइ अमथनक सहययतय ईपलव्ध गरयईने तथय त्यस्तो सहययतयको लयमग 

सम्बमन्धत मनकययमय मसफयररस गने, 

(ङ)  मिक्षक, कमनचयरी तथय मिद्ययथी कल्ययणको लयमग स्िीकृत मिक्षय योजनय 

बमोमजअिश्यक कययनक्रम बनयईने, 

(च)  मिद्ययलयको सम्पमिको सरुक्षय गनन तथय मिद्ययलयको सममृिको लयमग अिश्यक 

व्यिस्थय गन,े 

(छ) मिद्ययलयको मिकयसको लयमग सञ्चयमलत िैमक्षक कययनक्रमलयइ सहयोग गने, 

(ज)  मिद्ययलयको लेखयपरीक्षण सम्बन्धमय लेखयपरीक्षकले मदएको प्रमतिेदन ऄनसुयर 

अिश्यक कयरबयही गने गरयईने, 

(ञ) मिद्ययलयलयइ अमथनक  दपमय अत्ममनभनर गरयईन योजनय बनयइ कययन गने, 

(ट) मिद्ययलय बन्द गनन कययनपयमलकयमय मसफयररस गने, 

(ठ) िैमक्षक क्ययलेण्डर बनयइ मिद्ययलय सञ्चयलन गनन मिक्षय ियखय मयफन त 

व्यिस्थयपन समममतलयइ मनदिेन मदने, 

(ड)  गयईँ स्तरीय खेलकुद, स्कयईट तथय सयँस्कृमतक कययनक्रमको सञ्चयलन तथय 

मिकयसको लयमग अमथनक स्रोत जटुयईने र  प्रयप्त रकम खचन गनन मिक्षय ियखयलयइ 

मनदिेन मदने, 

(ढ)  अियसीय मिद्ययलयकय मिद्ययथीकय लयमग खयनय तथय पौमिक अहयरको गणुस्तर 

तोक्न,े 

(न) गयईँ कययनपयमलकय तथय गयईँ सभयियट स्िीकृत मिक्षय योजनय र मयपदण्ड मभत्र रही 

अिश्यक मनदिेन मदने, 

(प) मिद्ययलयले कययम गनुन पने न्यनूतम सरसफयइ तथय िौचयलयको मयपदण्ड तोक्ने, 

(फ) गयईँ क्षेत्र मभत्र मििेष अिश्यकतय भएकय ियलबयमलकयको तथ्ययंक संकलन गरी 

ईनीहरुकय लयमग ईमचत मिद्ययलय व्यिस्थयपन गनन अधयर तययर पयने र सोही 

ऄनसुयरको पठनपयठन व्यिस्थय ममलयईने, 

(ब) मिद्ययलय सधुयर तथय मबकयसकय लयमग नीमत मनदिेन गने,  

(भ) तह, मिषय एिम ्मिक्षक मिद्ययथी ऄनपुयत ममल्ने गरी गयईँपयमलकय मभत्र मिक्षक 

दरिमन्द ममलयन गने । 
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पररच्छेद ५ 

चवद्यालय व्यवस्थापन सचमचत सभबन्धी व्यवस्था 

२८.  सामुदाचयक चवद्यालय व्यवस्थापन सचमचत रहने:(१) यस कययनमिमध र ऄन्तरगत 

व्यिस्थय भएको समममतहरुको ऄमधकयर क्षेत्र बयहके मिद्ययलय संचयलन गनन प्रत्येक 

सयमदुयमयक मिद्ययलयमय दहेयय बमोमजमको एक मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत रहनेछ । 

(क)  ऄमभभयिकहरुको भेलयले ऄमभभयिकहरु मध्यबेयट छनौट गरी पठयएकय 

दइुजनय ममहलय समहत ४ जनय            -सदस्य 

(ख) सम्बमन्धत िडयको िडयध्यक्ष िय िडयसमममतले मसफयररस गरेको १ जनय िडय 

सदस्य (पदने)                -सदस्य 

(ग) मिद्ययलयकय संस्थयपक, स्थयनीय बमुिजीिी, मिक्षयप्रेमी मध्येबयट गयईँ मिक्षय 

समममतले (मयमिको हकमय सम्बन्धीत िडयध्यक्षको परयमिनमय) मनोनयन 

गरेको २ जनय                -सदस्य 

(घ)  मिद्ययलयकय मिक्षकले अफुहरु मध्येबयट छयनी पठयएको १ जनय   -सदस्य 

(ङ) मिद्ययलयकय प्रधयनयध्ययपक (पदेन)           -सदस्य- समचि 

(च) मिद्ययलय स्तरीय बयल क्लिको ऄध्यक्ष िय छयत्र र छयत्रय प्रमतमनमध  -

अममन्त्रत सदस्य  

(२) ईपदफय १ को खण्ड क र ग बमोमजमको सदस्यहरु मध्येबयट मयत्र मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्ष छनौट गररनेछ । पदने  सदस्यको मतदयन 

ऄमधकयर हुने छैन । ऄध्यक्ष छनौट गने बैठकको ऄध्यक्षतय जेष्ठ सदस्यले गनुन 

पनेछ । मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतको कययन ऄिमध ३ िषनको हुनेछ । 

(३) यो कययनमिमध लयगू हुन ु पिून गठन भएकय मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतहरु 

कययनमिमध लयग ूभएको मममतले ६ ममहनय  मभत्रमय यो कययनमिमध बमोमजम 

पनुनगठन गनुन पनेछ । 

(४)  रयमजनयमय स्िीकृत गने:व्यिस्थयपन समममतकय सदस्यको रयमजनयमय सो 

समममतकय ऄध्यक्षले र व्यिस्थयपन समममतकय ऄध्यक्षको रयमजनयमय 

सम्बमन्धत व्यिस्थयपन समममतले स्िीकृत गनेछ । तर ऄध्यक्षको पद ररक्त 
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रहकेो ऄिस्थयमय त्यस्तो सदस्यको रयमजनयमय व्यिस्थयपन समममतको जेष्ठ 

सदस्यले स्िीकृत गनेछ । 

(५) मिद्ययलयले तोमकमदएको ढयँचयमय मिद्ययथीको ऄमभलेख रयखदय मिद्ययथीकय 

बयब,ु अमय, बयज,े बज्य,ै एकयघरको  दयजभुयईज,ु ऄमिियमहत मददीको नयम, 

थर, ठेगयनय ईल्लेख गनुन पदनछ र त्यस्तय ऄमभभयिक नभएकय मिद्ययथीको 

हकमय मिद्ययथीलयइ संरक्षकत्ि प्रदयन गने व्यमक्तको ऄमभलेख रयखन ुपनेछ । 

तर मिद्ययलय व्यिस्थयपन स मममत छनौट प्रयोजनकय लयमग संरक्षकले 

ईम्मेदियर हुन र मतदयन सम्बन्धी कययनमय भयग मलन पयईने छैनन ्। 

(६)  ईपदफय (१) बमोमजम मिद्ययथीलयइ संरक्षकत्ि प्रदयन गने व्यमक्तलयइ 

ऄमभभयिकको रुपमय ऄमभलेख रयखदय मनजले संरक्षकत्ि प्रदयन गरेको 

व्यहोरय सम्बमन्धत िडयबयट प्रमयमणत गरयएको हुन ुपनेछ । 

२९.  व्यवस्थापन सचमचतको सदस्य छनौट सभबन्धी व्यवस्था:(१) प्रधयनयध्ययपकले दफय  

२७ को ईपदफय (१) बमोमजमको व्यिस्थयपन समममतको छनौट गननको लयमग तत्कयलको 

व्यिस्थयपन समममतको कययन ऄिमध समयप्त हुन ु भन्दय ३० मदन ऄगयिै सयत मदनको 

सचूनय मदइ ऄमभभयिकको भेलय गरयईन ुपनेछ । 

तर कुनै कयरणले व्यिस्थयपन समममत मिघटन भएको िय व्यिस्थयपन समममतको 

सदस्यको पद ररक्त भएको ऄिस्थयमय त्यसरी मिघटन िय ररक्त भएको मममतले १५ मदन 

मभत्र व्यिस्थयपन समममत िय ररक्त सदस्यको छनौटको लयमग यस बमोमजम सचूनय मदइ 

ऄमभभयिकको भेलय गरयईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम सदस्य छनौट गने सम्बन्धमय ऄमभभयिकलयइ सहयोग 

गननको लयमग सम्बमन्धत मनरीक्षक िय मनज ईपलब्ध नभएमय गयईँपयमलकयले 

खटयएको ऄमधकृतको संयोजकत्िमय प्रधयनयध्ययपक, स्रोत व्यमक्त र स्थयनीय 

तहको प्रमतमनमध रहकेो ४ सदस्यीय छनौट सहयोग समममत गठन गनेछ । 

(३) व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्ष र सदस्यह द छनौट सम्बन्धी ऄन्य कययनमिमध 

कययनपयमलकयले तोके बमोमजम हुनेछ  

३०. व्यवस्थापन सचमचतको बैठक सभबन्धी काययचवचधः (१) व्यिस्थयपन समममतको 

बैठक दइु ममहनयमय कम्तीमय एक पटक बस्नेछ । 
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(२) व्यिस्थयपन समममतको बैठक समममतको ऄध्यक्षको मनदिेनमय सदस्य-समचिल े

बोलयईनेछ ।  

(३) ईपदफय (१) मय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए तयपमन व्यिस्थयपन समममतकय एक 

मतहयइ सदस्यले मलमखत ऄनरुोध गरेमय  व्यिस्थयपन समममतको सदस्य-समचिल े

जमहले सकैु पमन व्यिस्थयपन समममतको बैठक बोलयईन ुपनेछ । 

(४)  व्यिस्थयपन समममतको बैठकमय छलफल हुने मिषय सचूी सदस्य-समचिल े

सयधयरणतयय बहिर घण्टय ऄगयिै सदस्यह दलयइ मदन ुपनेछ । 

(५)  व्यिस्थयपन समममतमय तत्कयल कययम रहकेय पचयस प्रमतित भन्दय बढी 

सदस्यह द ईपमस्थत भएमय व्यिस्थयपन समममतको बैठकको लयमग गणपरूक 

संखयय पगुेको मयमननेछ । 

(६) व्यिस्थयपन समममतको बैठकको ऄध्यक्षतय ऄध्यक्षले र मनजको ऄनपुमस्थमतमय 

जेष्ठ सदस्यले गनेछ । 

(७) व्यिस्थयपन समममतको बैठकमय बहुमतको रयय मयन्य हुनेछ र मत बरयबर भएमय 

बैठकको ऄध्यक्षतय गने व्यमक्तले मनणयनयक मत मदन सक्नेछ । 

(८) व्यिस्थयपन समममतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कययनमिमध व्यिस्थयपन समममत 

अफैं ले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

३१. व्यवस्थापन सचमचतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने: दहेययको व्यमक्त व्यिस्थयपन 

समममतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन सक्ने छैन,- 

(क) गैर नेपयली नयगररक, 

(ख) पचचीस िषन ईमेर परूय नभएको (बयल क्लबको प्रमतमनधी बयहके), 

(ग) प्रचमलत कयननू बमोमजम कयलो सचूीमय परेको, 

(घ) नैमतक पतन दमेखने फौजदयरी ऄमभयोगमय ऄदयलतबयट कसरूदयर ठहररएको, 

(ङ)  सम्बमन्धत मिद्ययलयकय मिक्षक प्रमतमनमध बयहके ऄन्य सयमदुयमयक िय संस्थयगत 

मिद्ययलयकय मिक्षक िय कमनचयरी सयथै रयरिसेिक िहयलियलय कमनचयरीहरु तथय 

ऄन्य मिद्ययलयकय व्यिस्थयपन समममतमय रहकेय पदयमधकयरी भएमय, 

(च) कुनै सरकयरी मनकयय, संघसंस्थयको बेरुजु िय पेश्की बेरुज ु फछ्र्यौट गनन बयँकी 

रहकेो, 
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(छ)  मयनमसक सन्तलुन गमुयएको प्रमयमणत भएमय । 

३२.  व्यवस्थापन सचमचत चवघटन गनय सक्ने: दहेययकय ऄिस्थयमय मिक्षय समममतको 

मसफयररसमय कययनपयमलकयले समममत मिघटन गनन सक्नेछ । 

(क)  मिद्ययलयको सम्पमि महनयममनय गरेमय, 

(ख)  प्रचमलत कयननु तथय नेपयल सरकयर, प्रदिे सरकयर तथय स्थयनीय तहको नीमत 

एिम ्महत मिपरीत कयम गरेमय, 

(ग)  मिद्ययलयको व्यिस्थयपन सन्तोषजनक  दपमय गनन नसकेमय, 

(घ)  सम्बमन्धत मनकयय तह िय ऄमधकयरीले मदएको कयननू ऄनसुयरको मनदिेन पटक-

पटक ईल्लङ्घन गरेमय । 

३३.  सामुदाचयक चवद्यालयको व्यवस्थापन सचमचतको काम, कतयव्य र ऄचधकार:(१) 

यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र लेमखएकय कयम, कतनव्य र ऄमधकयरकय ऄमतररक्त सयमदुयमयक 

मिद्ययलयको व्यिस्थयपन समममतको कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ: 

(क)  मिद्ययलयको सञ्चयलन, रेखदखे, मनरीक्षण र व्यिस्थयपन गने, 

(ख)  मिद्ययलयको लयमग चयमहने अमथनक स्रोत जटुयईने, 

(ग)  मिक्षक तथय कमनचयरीलयइ तयमलमको लयमग छनौट गने, 

(घ)  तयमलममय जयने मिक्षक तथय कमनचयरीलयइ तयमलमबयट फकेपमछ कम्तीमय तीन 

िषन मिद्ययलयमय सेिय गनुन पने सम्बन्धमय ितनह द मनधयनरण गरी किमुलयतनयमय 

गरयईन,े  

(ङ) मिक्षक तथय कमनचयरीह दको सेियको सरुक्षयको लयगी पहल गने, 

(च)  मिद्ययलयको स्रोतबयट व्यहोने गरी मिक्षक तथय कमनचयरी मनयुक्त गने र त्यसरी 

मनयकु्त मिक्षक तथय कमनचयरीलयइ नेपयल सरकयरले समयन तहकय मिक्षक तथय 

कमनचयरीलयइ तोमकमदएको तलब स्केलमय नघटयइ तलब भिय मदने, 

(छ)  नेपयल सरकयरबयट स्िीकृत दरिन्दीको मिक्षक तथय कमनचयरीको पद ररक्त हनु 

अएमय स्थययी पमूतनको लयमग सो पद ररक्त भएको मममतले पन्र मदन मभत्र 

गयईँपयमलकयमय लेखी पठयईने, 

(ज)  मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीह दको हयमजरी जयँच गरी गयल हुने मिक्षक 

िय कमनचयरी ईपर अिश्यक कयरबयही गने, 
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(झ)  कुनै मिक्षक िय कमनचयरीलयइ यस मनयमयिली बमोमजम व्यिस्थयपन समममतले 

कयरबयही गनन पयईने मिषयमय मिभयगीय कयरबयही गरी त्यसको जयनकयरी 

गयईँपयमलकयलयआ मदने तथय अफूलयइ कयरबयही गनन ऄमधकयर नभएको मिषयमय 

कयरबयहीको लयमग मसफयररस गनुन पने भएमय अिश्यकतय ऄनसुयर अफ्नो रयय 

समहतको प्रमतिेदन गयईँपयमलकयमय पठयईने, 

(ञ)  मिद्ययलयको िैमक्षक स्तर िमृि गनन अिश्यक िैमक्षक सयमग्रीह दको व्यिस्थय 

गन,े 

(ट)  नेपयल सरकयरबयट सञ्चयलन हुने मिमभन्न कययनक्रमह दमय मिद्ययलयलयइ सररक 

गरयईन,े 

(ठ)  मिद्ययथीह दले पयलनय गनुन पने अचयर संमहतय बनयइ लयग ूगने,  

(ड) मिक्षक तथय कमनचयरीह दको ऄमभलेख ऄद्ययिमधक गरयइ रयखने,  

(ढ)  प्रत्येक िषन मिद्ययलयकय चन्दयदयतय र ऄमभभयिकह दको भेलय गरयइ मिद्ययलयको 

ऄमघल्लो िैमक्षक िषनको अय, व्यय तथय िैमक्षक ईपलमब्ध र अगयमी िषनको 

िैमक्षक कययनक्रमको सम्बन्धमय जयनकयरी गरयईने, 

(ण)  गयईँपयमलकयियट तोमकएको लेखय परीक्षक मयफन त लेखय परीक्षण गरयईने, 

(त)  मिद्ययथी, मिक्षक, कमनचयरी तथय ऄमभभयिकलयइ मिद्ययलयको मिकयस तथय 

पठनपयठन तफन  ईत्पे्रररत गने व्यिस्थय ममलयईने, 

(थ)  मिद्ययथीलयइ ईपलब्ध गरयआएको छयत्रिमृि रकम प्रदयन गने,  

(द)  मनरीक्षकले मिद्ययलयको मनरीक्षण तथय सपुरीिेक्षण गदयन हयमजरी पमुस्तकय िय 

मिद्यतुीय हयमजरीमय गयल जनयएकोमय  त्यस्तय गयल भएकय मिक्षक तथय 

कमनचयरीको गयल भएकय मदनको तलब कट्टी गने,  

(ध)  व्यिस्थयपन समममतको समचियलय मिद्ययलय भिनमय रयखने तथय मिद्ययलयको 

कयगजपत्र र ऄमभलेख सरुमक्षत गने,  

(न)  स्थयनीय तहसँग समन्िय गरी िैमक्षक मिकयसकय कययनक्रमहरु सञ्चयलन गने, 

(प)  मिद्ययलयमय लमक्षत समहूकय लयमग मििेष प्रकृमतको िैमक्षक कययनक्रम सञ्चयलन 

गनन अिश्यक दमेखएमय स्थयनीय तह तथय स्थयनीय मिक्षय ियखय मयफन त गने, 
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(फ)  ियमषनक रुपमय मिद्ययलयकय लयमग अिश्यक मयलसयमयन, मसलन्द सयमग्रीको 

खररद योजनय स्िीकृत गने, 

(ब)  मिद्ययलयको मिपद जोमखम ऄिस्थय लेखयजोखय गरी प्रभयि न्यनूीकरणकय लयमग 

कययनयोजनय बमोमजम कयययनन्ियन गने,  

(भ)  मिद्ययलयको चल ऄचल सम्पमिको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(म)  अफ्नै स्रोतबयट मनयकु्त हुने मिक्षक तथय कमनचयरीको सेिय, ितन तथय मिभयगीय 

कयरबयहीलयइ व्यिमस्थत गनन कययनमिमध बनयइ मिक्षय समममतबयट स्िीकृत गरयइ 

लयग ूगन,े 

(य) स्थयनीय तह, स्थयनीय मिक्षय समममत र मिक्षय ियखयले मदएको मनदिेन ऄन ुदप 

कयम गने । 

(र) मिक्षक एिं कमनचयरीलयइ मयपदण्ड बनयइ परुस्कृत गन े

(ल) मिद्ययलयको पढयइ व्यियहयररक, सीपमलूक, र स्तरीय बनयईन प्रमतस्पधी तथय 

सहयोगी भमूमकय खेल्ने, 

(ि)  प्रत्येक िषन मिद्ययलयकय चन्दयदयतय र ऄमभभयिकह दको भेलय गरयइ मिद्ययलयको 

ऄमघल्लो िैमक्षक िषनको अय, व्यय तथय िैमक्षक ईपलमब्ध र अगयमी िषनको 

िैमक्षक कययनक्रमको सम्बन्धमय सयिनजमनक परीक्षण गरयईने,  

(स)  मिद्ययलयलयइ प्रत्येक बषनको बैियख ममहनयियट सरुु गरी जेठ मसयन्त सम्ममय 

मिद्ययलय सधुयर योजनय मनमयनण र ऄद्ययिमधक गनन लगयआ जेष्ठ दोस्रो हप्तय सम्ममय 

मस्िकृत गरी गयईँपयमलकय र स्रोतकेन्रमय पठयआसक्ने र एकप्रमत मिद्ययलयमय समेत 

रयखने व्यिस्थय ममलयआ मिद्ययलयको ियमषनक गमतमिमधको मलू अधयर मिद्ययलय 

सधुयर योजनयलयआ िनयईने व्यिस्थय गने । 

(ष)  मिक्षक ऄमभभयिक संघ गठन गने । 

(२) व्यिस्थयपन समममतले अफ्नो ऄमधकयर मध्ये अिश्यकतय ऄनसुयर केही 

ऄमधकयर व्यिस्थयपन समममतको सदस्य-समचिलयइ प्रत्यययोजन गनन सक्नेछ । 

३४.  ससं्थागत चवद्यालय व्यवस्थापन सचमचत रहने:(१) यस कययनमिमध र ऄन्तगनत 

व्यिस्थय भएको समममतहरुको ऄमधकयर क्षेत्र बयहके मिद्ययलय संचयलन गनन प्रत्येक 
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संस्थयगत मिद्ययलयमय दहेयय बमोमजमको एक संस्थयगत मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत 

रहनेछ । 

(क)  मिद्ययलयकय संस्थयपक िय लगयनीकतयनहरुमध्येबयट मिद्ययलय सञ्चयलक 

समममतको मसफयररसमय मिक्षय समममतले तोकेको एक जनय     -ऄध्यक्ष 

(ख) ऄमभभयिकहरुमध्येबयट १ जनय ममहलय समेत पने गरी मिद्ययलय व्यिस्थयपन 

समममतले मनोमनत गरेकय २ जनय             -सदस्य 

(ग)  सम्बमन्धत मिद्ययलयकय मिक्षकहरुले अफुहरु मध्येबयट छनौट गरेको १ जनय -

सदस्य 

(ङ)  सम्बमन्धत िडयको िडयध्यक्ष िय िडय समममतले तोकेको िडय समममत सदस्यहरु 

मध्येबयट १ जनय                -सदस्य 

(च)  मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपक                सदस्य समचि 

३५.  ससं्थागत चवद्यालयको व्यवस्थापन सचमचतको काम, कतयब्य र ऄचधकार:(१) 

यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र लेमखए बयहके संस्थयगत मिद्ययलयको  मिद्ययलय व्यिस्थयपन 

समममतको कयम कतनब्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछ । 

(क)  मिद्ययलयको िैमक्षक गठुीकय गठुीययर िय कम्पमनकय सञ्चयलकसँग समन्िय गरी 

मिद्ययलयको सञ्चयलन, रेखदखे, मनरीक्षण र व्यिस्थयपन गने, 

(ख)  मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीको सेियको सरुक्षय र प्रबन्ध गने, 

(ग) मिद्ययथीहरुलयइ परीक्षयमय सयमेल गरयईने, 

(घ)  गयईँपयमलकय िय नेपयल सरकयरबयटबयट सञ्चयमलत मिमभन्न कययनक्रममय 

मिद्ययलयलयइ सररक गरयईने, 

(ङ)  प्रत्येक िषन ऄमभभयिकहरुको भेलय गरयइ मिद्ययलयको ऄमघल्लो िैमक्षक सत्रको 

अय व्यय तथय िैमक्षक ईपलमब्ध र अगयमी िषनको िैमक्षक कययनक्रमको 

सम्बन्धमय जयनकयरी गरयईने, 

(च)  मिद्ययलयको मिक्षक तथय कमनचयरीको पदको दरबन्दी स्िीकृत गने तथय ररक्त 

पदमय मिक्षक ऄस्थययी मनयमुक्त भएको छ ममहनय मभत्र स्थययी पदपतूी सम्बन्धी 

प्रमक्रयय िरुु गने, 
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(छ)  मिद्ययलयमय मनयकु्त मिक्षक तथय कमनचयरीको तलब भिय, मिदय, कयज तथय 

ऄन्य समुिधय सम्बन्धी कययनमिमध स्िीकृत गने तथय  मिक्षक कमनचयरीलयइ 

अिश्यक समुिधय ईपलब्ध गरयईने,  

(ज)  मिक्षक तथय कमनचयरी कल्ययण कोषको व्यिस्थय गने र सो कोषमय जम्मय भएको 

रकम सोही खण्डमय ईल्लेमखत कययनमय  मयत्र खचन गन,े 

(झ)  अफ्नो अचरण ऄनसुयर कयम नगने मिक्षक तथय कमनचयरीहरुलयइ मिभयगीय 

सजयय गने, 

(ञ)  प्रत्येक िषन मिद्ययथीबयट मलने िुल्कको प्रस्तयि तययर गरी िैमक्षक सत्र िरुु हुन ु

भन्दय एक ममहनय ऄगयिै गयईँपयमलकयमय पेि गने, 

(ट)  मिद्ययलयको लेखय परीक्षणको लयमग प्रचमलत कयननु बमोमजम दतयन भएकय लेखय 

परीक्षकहरु मध्येबयट कमम्तमय ३ जनय लेखय परीक्षकको नयम मनयमुक्तको लयमग 

मिक्षय ियखयमय पठयईने, 

(ठ)  मिक्षक तथय मिद्ययथीहरुले पयलनय गनुनपने अचयरसंमहतय बनयइ लयग ुगने, 

(ड)  मिक्षक ऄमभयिक संघ गठन गने, 

(ढ)  मन्त्रयलय, नरपयमलकय, मिक्षय समममत िय मिक्षय ियखयले मदएकय मनदिेन ऄनरुुप 

कययन गने, 

(ण) गयईँपयमलकयले मयग गरेकय मििरण पेि गने िय गनन लगयईने । 

३६. चिक्षक ऄचभभावक सघं सभबन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक मिद्ययलयकय मिक्षक र 

ऄमभभयिकह द सदस्य रहकेो एक मिक्षक ऄमभभयिक संघ रहनेछ । 

(२) व्यिस्थयपन समममतले ऄमभभयिकह दको भेलय गरयइ सो समममतको ऄध्यक्ष, 

प्रधयनयध्ययपक तथय कम्तीमय १ जनय मिक्षक र ऄमभभयिकह द समेत रहने गरी 

बढीमय ११ सदस्यीय मिक्षक-ऄमभभयिक संघको कययनकयरी समममत गठन गनुन 

 पनेछ । सो संघको ऄध्यक्ष ऄमभभयिकहरु मध्येबयट छनौट हुनेछ । 

(३)  स्रोत कक्षय सञ्चयमलत मिद्ययलयमय ईपदफय (२) बमोमजम मिक्षक ऄमभभयिक 

संघको कययनकयरी समममत गठन गदयन ऄपयङ्गतय भएकय मिद्ययथीकय कम्तीमय एक 

जनय ऄमभभयिक हुन ुपनेछ । 
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(४)  ईपदफय (२) र (३) बमोमजम गमठत कययनकयरी समममतकय सदस्यको पदयिमध ३ 

िषनको हुनेछ । 

(५)  ईपदफय (२) बमोमजमको कययनकयरी समममतको बैठक तीन ममहनयमय कम्तीमय 

एकपटक बस्नेछ र सो समममतको बैठक सम्बन्धी  ऄन्य कययनमिमध कययनकयरी 

समममत अफैले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(६)  ईपदफय (२) बमोमजमको कययनकयरी समममतको कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय 

बमोमजम हुनेछ,- 

(क)  मिद्ययलयमय मिक्षकको गुणस्तर कययम गननको लयमग अिश्यक कयम गने, 

(ख)  यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलयले िलु्क मनधयनरण गरे नगरेको 

सम्बन्धमय ऄनगुमन गने तथय सो सम्बन्धमय  मिद्ययलयलयइ अिश्यक 

सझुयि मदने,  

(ग)  मिद्ययलयको िैमक्षक गमतमिमध बयरे मनयममत जयनकयरी रयखने तथय सो 

सम्बन्धमय मिक्षक, मिद्ययथी र ऄमभभयिक बीच मनयममत ऄन्तरमक्रयय गन े

। 

(घ)  मिद्ययलयको सयमयमजक पररक्षण तोमकएको ढयँचयमय गरी मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममत समक्ष प्रमतिेदन पेि गने । 

(७)  ईपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन संस्थयगत मिद्ययलयको 

व्यिस्थयपन समममतले यस बमोमजम मिक्षक ऄमभभयिक संघको कययनकयरी 

समममत गठन गदयन सयत सदस्यमय नघटयइ गनुन पनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

पाठ्यक्रम तथा पररक्षा सिंालन र समन्वय 

३७.  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री:(१) स्थयनीय तहकय मिद्ययलयहरुमय पठन पयठन हुने 

पयठ्यक्रम मन्त्रयलय तथय स्थयनीय सरकयरले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ  

(२)  पयठ्य सयमयग्रीको समयमै सहज ईपलब्धतयको सुमनित गनन कययनपयमलकयले 

अिश्यक कययनयोजनय बनयआ लयग ूगनेछ । 
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(३)  पयठ्यक्रम, पयठयपसु्तक, र पयठ्यसयमग्रीमय सधुयर तथय नययँ पयठ्यक्रमको मनमयनण 

गनन अिश्यक दमेखएमय मिक्षय ियखयको प्रमतिेदनको अधयरमय मिक्षय समममतले 

गयईँपयमलकयमय मसफयररस गने र गयईँ कययनपयमलकयले कयययनन्ियनमय ल्ययईन 

सक्नेछ । 

३८.  परीक्षा सिंालन समन्वय सचमचत:(१) गयईँपयमलकयको मिद्ययलयहरुमय परीक्षय 

संचयलन समन्ियको लयमग दहेययको एक परीक्षय संचयलन तथय समन्िय समममत रहनेछ । 

(क) गयईँपयमलकय प्रमखु                   ऄध्यक्ष 

(ख) ईपप्रमखु                    –सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत                 –सदस्य 

(घ) स्थयनीय तहमय रहकेो प्रहरी कयययनलय प्रमखु            –सदस्य 

(ङ)  सम्बन्धीत स्थयनीय तहमय रहकेो िसत्र प्रहरी बल प्रमखु           –सदस्य 

(च) स्रोतव्यमक्त                    –सदस्य 

(छ) मिक्षय ऄमधकृत िय मिद्ययलय मनरीक्षक िय स्रोतव्यमक्त   –सदस्य-समचि 

(२) परीक्षय संचयलन समन्िय समममतको बैठक सम्बन्धी कययनमिमध सो समममत 

अफैले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(३) स्थयनीय तहको क्षेत्रमधकयर बयमहरको िैमक्षक तहको परीक्षय संचयलन गनन 

सम्बमन्धत मनकययियट भएको व्यिस्थय बमोमजम समममतले सहजीकरण र 

समन्िय गनेछ । 

(४) कक्षय ५ र कक्षय ८ को परीक्षय संचयलन कययनपयमलकयबयट स्िीकृत मयपदण्ड 

बमोमजम ३० मदन ऄगयिै समममतले मनधयनरण गनेछ । 

(५) ईपदफय ३ र ४ बयहकेको कक्षयहरुको परीक्षय संचयलन समन्िय समममतले 

मनधयनरण गरेको मयपदण्ड बमोमजममिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतको मनदिेनमय 

प्रधयनयध्ययपकले गनेछ । 

(६) परीक्षय समन्िय समममतको कयम कतनब्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछः 

(क) परीक्षय सञ्चयलन सम्बन्धमय नीमत मनधयनरण गने, परीक्षय ऄनगुमन तथय 

मनरीक्षण गने गरयईने, 

(ख) अिश्यकतय ऄनसुयर परीक्षय केन्र तोक्ने, 
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(ग) कक्षय पयँचको परीक्षय गयईँपयमलकय स्तरीय िय मिद्ययलयहरुको समहु 

बनयइ िय मिद्ययलय स्ियंलयइ सञ्चयलन गने गरी व्यिस्थयपन गन,े 

(घ) कक्षय अठको परीक्षय गयईँपयमलकयस्तरीय सञ्चयलन गने, 

(ङ) परीक्षय िलु्क तोक्ने, ईिरपमुस्तकय परीक्षण, केन्रयध्यक्ष मनयमुक्त गने 

तथय पयररश्रममक मनधयनरण गने, 

(च) परीक्षय व्यिस्थयपन समममतबयट रुज ुगरी प्रयप्त मयकन लेजर प्रमयमणत गने 

। 

(छ) परीक्षयफल प्रकयमित गने गरयईने । 

(ज) परीक्षयमय ऄमनयममततय भएमय अिश्यकतय ऄनसुयर परीक्षय बदर गरी 

पनुः परीक्षय गने गरयईने, 

(झ) स्थयनीय तहको क्षेत्रयमधकयर बयमहरको िैमक्षक तहको परीक्षय संचयलन 

गनन सम्बन्धीत मनकययियट भएको व्यिस्थय  बमोमजम समममतले 

सहजीकरण र समन्िय गनेछ । 

(ञ) दिैी प्रकोप िय ऄन्य कुनै कयरणबयट मनधयनररत समयमय परीक्षय 

सञ्चयलन गनन िय परीक्षयफल प्रकयिन गनन बयधय परेमय तरुुन्त मनणनय 

मलन,े 

(ट) प्रमयण पत्रको प्रमतमलमप िलु्क मनधयनरण गने । 

(ठ) संघीय कयननु तथय प्रदिे मन्त्रयलयले तोकेकय परीक्षय सम्बन्धी ऄन्य 

कययनहरु गने ।  

(ड) परीक्षय समन्िय समममतले मिद्ययलयस्तरकय सबै िय कुनै कक्षयकय 

ईिरपमुस्तकय मझकयइ िय नमतजय मझकयइ मिशे्लषण गनन सक्नेछ र 

अिश्यकतय परेमय पनुयोगको व्यिस्थय गनेछ । 

३९. अधारभूत तह(कक्षा ८) ईिीणय परीक्षा सचमचत:(१) गयईँपयमलकयको मिद्ययलयहरुमय 

परीक्षय संचयलनको लयमग दहेययको एक परीक्षय समममत रहनेछः 

(क) प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत          –संयोजक 

(ख) सयमदुयमयक मिद्ययलयकय प्र.ऄ. िय मिक्षकहरु मध्येबयट २ जनय  –सदस्य 

(ग) संस्थयगत मिद्ययलयकय प्र.ऄ. िय मिक्षकहरु मध्येबयट १ जनय  –सदस्य  
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(घ) स्रोतव्यमक्त                                              –सदस्य 

(ङ) मिक्षय ऄमधकृत िय सो नभए संयोजकले तोकेको ऄमधकृत स्तरको   

                सदस्य–समचि  

(२) परीक्षय व्यिस्थयपनको लयमग समममतको कयम कतनब्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम 

हुनेछः 

(क) परीक्षय सञ्चयलनकय लयमग कययनतयमलकय मनमयनण गने, 

(ख) परीक्षयथीहरुको व्यमक्तगत परीक्षय अिेदन फयरयम सम्बन्धीत मिद्ययलय 

मयफन त भरयइ रुज ुगरी परीक्षयथी रोल नं. कययम गने तथय प्रिेि पत्र मितरण 

गन,े 

(ग) परीक्षयकय लयमग पयठ्यक्रमले तोकेको मिमििीकरण तयमलकय (ग्रीड) 

बमोमजम अिश्यक प्रश्नहरु मनमयनण गरी गरयइ प्रश्न बैंक मनमयनण गने, 

(घ) मिद्ययलयहरुबयट प्रयप्त मिद्ययथी तथ्ययङ्क यमकन गरी अिश्यक प्रश्नपत्र, 

ईिरपमुस्तकय तथय मयकन लेजर मिद्ययलयलयइ ईपलब्ध गरयईने, 

(ङ) प्रश्न पत्र नेपयली तथय ऄगं्रेजी भयषयमय तययर गने, 

(च) ईिर पमुस्तकय परीक्षणकय लयमग परीक्षक तोक्ने तथय अिश्यक भएमय 

सम्परीक्षक समेत तोकी परीक्षणको मिश्वसनीयतय कययम गने, 

(छ) परीक्षण सम्पन्न भए पियत मिद्ययलयहरुलयइ मयकन लेजर तययर गनन लगयइ 

रुज ूगरी समन्िय समममतमय पेि गने, 

(ज) समन्िय समममतबयट मनणनय भइ अएको मयकन लेजरकय अधयरमय प्रमयण 

पत्र तथय लब्धयङ्क पत्र तययर गरी प्रमयमणत गरी सम्बन्धीत मिद्ययलय 

मयफन त मिद्ययथीलयइ ईपलब्ध गरयईने । 

४०.  ससं्थागत चवद्यालयले परीक्षा िुल्क बापतको रकम जभमा गनुय पननः(१) दफय ३७ 

को ४ बमोमजम परीक्षय गदयन मिक्षय समममतले तोके बमोमजमको िलु्क सम्बन्धीत 

संस्थयगत मिद्ययलयले गयईँ मिक्षय कोषमय जम्मय गनुन पनेछ ।  

 (२) संस्थयगत मिद्ययलयले तोमकएको रमजरिेिन, परीक्षय तथय प्रमयणपत्र बयपतको 

मिद्ययथीहरुबयट मलएको िुल्क परीक्षय  संचयलन गने मनकययको खयतयमय जम्मय 

गरी त्यसको जयनकयरी समेत मदनु पनेछ । 
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४१.  ऄनौपिाररक चिक्षा, दुर चिक्षा, समावेिी चिक्षा, चनरन्तर चिक्षा, खुला चिक्षा 

तथा बैकचल्पक िैचक्षक काययक्रमःऄनौपचयररक मिक्षय, दरु मिक्षय, समयिेिी मिक्षय, 

मनरन्तर मिक्षय, खलुय मिक्षय तथय बैकमल्पक िैमक्षक कययनक्रमको संचयलन 

कययनपयमलकयले मन्त्रयलयियट भएको व्यिस्थयसँग तयदयम्यतय कययम हुने गरी अिश्यक 

कययनमिमध बनयआ गनेछ । 

४२.  िैचक्षक गुणस्तर परीक्षण सभबन्धी व्यवस्थाः (१) गयईँसभयले ियमषनक रुपमय 

मिक्षयको गणुस्तर मयपन गरी सधुयरको लयगी कययनपयमलकयलयइ मनदिेन मदनेछ । 

सम्बमन्धत मन्त्रयलयले बनयएको गणुस्तरको खयकय र पयठयक्रम मिकयस केन्रले बनयएको 

पयठयक्रम प्रयरुपलयइ मलू अधयर मयन्नपुने छ । 

(२)  गयईँसभयले सयमयमजक मिकयस समममतको संयोजकको संयोजकत्िमय मिज्ञ 

समहतको ३ सदस्यीय गणुस्तर मयपन समममत मनमयनण गरी सोको प्रमतिेदन 

बयमषनक रुपमय सभय समक्ष पेि गनन तोक्नेछ । 

(३)  ईपदफय (२) बमोमजम तोमकएको सदस्यले प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत सँग 

समन्िय गरी गणुस्तर मयपन र प्रमतिेदन तययर गनेछ । 

(४) गणुस्तर मयपन र प्रमतिेदन तययरीको मिमध र ढयँचय ईपदफय २ बमोमजम 

तोमकएको सदस्यअफैले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(५)  गणुस्तर मयपन र प्रमतिेदन िैमक्षक सत्र िरुु हुन ुभन्दय २ ममहनय ऄगयडी पेि भइ 

सक्न ुपनेछ । 

४३.  ऄन्य कक्षाहरुका परीक्षा सञ्िालनः मिद्ययलयकय ऄन्य कक्षयहरुको परीक्षय संचयलन 

परीक्षय समममतले मनधयनरण गरेको मयपदण्ड बमोमजम  स्रोतकेन्रको समन्ियमय मिद्ययलय 

अफैले गनेछ र प्रधयनयध्ययपकले प्रमयणीकरण गनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

प्रारचभभक बाल चिक्षा केन्र\पवूय प्राथचमक कक्षा सभबन्धी व्यवस्था 

४४.  प्रारचभभक बाल चिक्षा केन्र/पूवय प्राथचमक कक्षा स्थापनाः (१) कुनै संस्थयले 

प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र स्थयपनय गनन चयहमेय ऄनमुमतको लयमग सम्बमन्धत िडय 

कयययनलयमय ऄनसुचूी–९ बमोमजमको ढयँचयमय मनिेदन मदन ुपनेछ ।  
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(२) ईपदफय (१) बमोमजम मनिेदन पनन अएमय त्यस्तो मनिेदनकय सम्बन्धमय 

अिश्यक जयँचबझु गदयन मनिेदकलयइ  प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक 

कक्षय स्थयपनय गनन कययनपयमलकयले तोकेको मयपदण्ड तथय प्रमक्रयय 

बमोमजमऄनमुमत मदन मनयमसब दमेखएमय िडय समममतको मसफयररस समहत 

गयईँपयमलकयमय पेि गनेछ र कययनपयमलकयले स्िीकृत गरेपमछ अिश्यक ितन तोकी 

ऄनसुचूी–१० बमोमजमको ढयँचयमय गयईँपयमलकयले ऄनमुमत मदन सक्नेछ । 

(३) कुनै संस्थयले ईपदफय (२) बमोमजम तोमकएको ितन ऄन ुदप प्रयरमम्भक बयल मिक्षय 

केन्र, पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन नगरेमय कययनपयमलकयले त्यस्तो केन्रलयइ 

मदएको ऄनमुमत जनुसुकै बखत रद्द गनन सक्नेछ । 

४५.  प्रारचभभक बाल चिक्षा केन्र/पूवय प्राथचमक कक्षा सिंालन गनय िाचहने पूवायधार: 

(१) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र /पिून प्रयथममक कक्षय स्थयपनय गननको लयमग दहेययकय 

पिूयनधयर परूय गरेको हुन ुपनेछ  

(क) फरयमकलो, खलुय र सरुमक्षत भिन भएको, 

(ख) गयईँपयमलकयले तोमकमदएको मयपदण्ड बमोमजम जग्गयको क्षेत्रफल र भिन भएको, 

(ग) बयल ईद्ययनको व्यिस्थय भएको,  

(घ) सफय र स्िचछ खयनेपयनीको व्यिस्थय भएको, 

(ङ) िौचयलयको रयम्रो व्यिस्थय भएको,  

(च) बयलबयमलकयको हरेचयह गने अयको व्यिस्थय भएको । 

४६.  स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पननः प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र / पिून प्रयथममक 

कक्षयमय सम्बन्धीत मन्त्रयलय तथय स्थयनीय सरकयरले स्िीकृत गरेको पयठ्यक्रम  प्रयोग 

गनुन पनेछ । यो कययनमिमध लयग ूहुन ुपिून मनयमयनसुयर ऄनमुमत र ऄनदुयन पयइ संचयलनमय 

रहकेय सयमदुयमयक  बयलमिकयस केन्रलयइ अिश्यक देमखएमय कययनपयमलकयको 

मनणनयले सयनन िय मिद्ययलयमय गयभ्न सक्नेछ ।  

४७.  बाल चवकास केन्रः समदुययमय अधयररत बयल मिकयस केन्रमय मयत ृमिद्ययलय तोकी 

व्यिस्थयपन गररनेछ ।  
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४८.  सहयोगी काययकताय चनयुिीः बयल मिक्षय केन्रको सहयोगी कययनकतयन पद ररक्त भएमय 

सम्बमन्धत मिद्ययलय िय बयलमिकयस केन्रको व्यिस्थयपन समममतले मनयमयनसुयर 

मिज्ञयपन गरी छनौट प्रमक्रयय परुय गरी सहयोगी कययनकतयन मनयमूक्त गनेछ ।  

४९.  ऄन्य व्यवस्थाः बयल मिक्षय केन्र सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्थय प्रयरमम्भक बयल मिकयस 

केन्र कययनक्रम संचयलन मनदमेिकय बमोमजम हुनेछ । 

पररच्छेद–८ 

चवद्याथी सखं्या, भनाय र कक्षा िढाईने व्यवस्था 

५०.  चवद्याथी सखं्याः (१) सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रत्येक कक्षयमय मिद्ययथी संखयय 

सयमयन्यतयय १५ हुन ुपनेछ । 

(२)  संस्थयगत मिद्ययलयको प्रत्येक कक्षयमय मिद्ययथी संखयय सयमयन्यतयय न्यनूतम १५, 

ऄमधकतम ३० र औसत २५ हुनु  पनेछ । 

(३)  ईपदफय (१) िय (२) मय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए तयपमन मििेष मिक्षय मदने 

मिद्ययलयको प्रत्येक कक्षयमय रहने मिद्ययथी संखयय गयईँ मिक्षय समममतले तोके 

बमोमजम हुनेछ । 

(४)  कुनै कक्षयमय ईपदफय (१) मय लेमखए भन्दय बढी मिद्ययथी भएमय मिद्ययलयले 

व्यिस्थयपन समममतको ऄनमुमत मलइ त्यस्तो कक्षयको ऄको िगन (सेक्सन) खोल्न 

सक्नेछ ।  

(५)  ईपदफय (४) बमोमजम कक्षयमय िगन खोल्न अिश्यक पिूयनधयरको व्यिस्थय 

व्यिस्थयपन समममत र मिद्ययलयले ममलयईन ुपनेछ ।  

५१.  भनाय सभबन्धी व्यवस्था: (१) मिद्ययथीले मिद्ययलयमय भनयन हुनको लयमग दहेयय 

बमोमजमको प्रमयणपत्र पेि गनुन पनेछः 

(क) कक्षय ९ मय भनयन हुनको लयमग अधयरभतू तहको ऄमन्तम परीक्षयमय ईिीणन गरेको 

प्रमयणपत्र,  

(ख) कक्षय ११ मय भनयन हुनको लयमग कक्षय दिको परीक्षयमय ईिीणन गरेको प्रमयणपत्र, 

(ग) कक्षय १ बयहके ऄन्य कक्षयमय भनयन हुनको लयमग मिद्ययलयले मलने ियमषनक 

परीक्षयको लब्धयङ्क र स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र ।  
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(२) मिद्ययलयले िैमक्षक सत्रको बीचमय िय ियमषनक परीक्षय ईिीणन नभएकय 

मिद्ययथीलयइ स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र मलइ अए पमन ऄध्ययनरत कक्षय भन्दय 

मयमथल्लो कक्षयमय भनयन गनुन हुदँनै ।  

(३) मिद्ययलयको एक तहमय भनयन भएको मिद्ययथीले सोही मिद्ययलयको मयमथल्लो 

कक्षयमय पनुः भनयन गनुन पने छैन ।   

(४) मिद्ययथीले पमहलो पटक मिद्ययलयमय भनयन हुन अईँदय सयधयरणतयय अफ्नो 

ऄमभभयिकलयइ सयथमय मलइ अईन ुपनेछ । 

(५) मिद्ययलयले मिद्ययथी भनयन गदयन मनःिलु्क मिक्षयको प्रयोजनको लयमग 

ऄमभभयिकको नयम, ठेगयनय समेतकय मििरण मयग गरी रयखन ुपनेछ । 

(६) ५ िषन ईमेर परूय नभएकयलयइ १ कक्षयमय भनयन र १६ बषन ईमेर परूय नभएकयलयइ 

मयध्यममक तह ईिीणन परीक्षयमय समयिेि गररने छैन । 

५२.  चवद्यालयमा भनाय नभइ ऄध्ययन गनन व्यचिको परीक्षा सभबन्धी व्यवस्था: (१) 

गयईँपयमलकयले मिद्ययलयमय भनयन नभइ मनजी  दपमय ऄध्ययन गरेको व्यमक्तलयइ 

मिद्ययलयले मसफयररस गरेको मनजको क्षमतय र स्तरको अधयरमय मिद्ययलयबयट मलआने 

कक्षय अठसम्मको ियमषनक परीक्षयमय सयमेल हुनको लयमग भनयन गनन  अिश्यक व्यिस्थय 

गनन सक्नेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम परीक्षय मदन चयहने व्यमक्तले गयईँपयमलकयले तोकेको 

मिद्ययलय र समयमय सो कयययनलयले तोकेको  िलु्क बझुयइ परीक्षय फयरयम भनुन 

पनेछ । 

(३) ईपदफय (१) बमोमजम परीक्षय मदन चयहने व्यमक्तले जनु कक्षयको ियमषनक परीक्षय 

मदन चयहकेो हो सो भन्दय दइु कक्षय तल सम्मको मिद्ययलयबयट मलआएको ियमषनक 

परीक्षय ईिीणन गरेको प्रमयणपत्र पेि गनुन पनेछ । 

(४) मयमथ जे सुकै लेमखएतय पमन खलुय िय बैकमल्पक मिद्ययलयमय पढेकय मिद्ययथीको 

परीक्षय सम्बमन्ध व्यिस्थय संघीय  सम्बमन्धत मन्त्रयलयले तोके बमोमजम हुनेछ । 

५३.  स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सभबन्धी व्यवस्थाः(१)कुनै मिद्ययथीले स्थयनयन्तरण 

प्रमयणपत्र मलनु परेमय ऄमभभयिकको मसफयररस समहत मिद्ययलय छयड्न ु परेको यथयथन 

मििरण खलुयइ प्रधयनयध्ययपक समक्ष मनिेदन मदन ुपनेछ । 
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(२) ईपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन कक्षय दि र बयह्रमय ऄध्ययन 

गने मिद्ययथीलयइ स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र मदआने छैन ।  

 तर दहेययकय ऄिस्थयमय िैमक्षक सत्र सरुु भएको दइु ममहनयमभत्र स्थयनयन्तरण भइ 

अईने मिद्ययलयको मसफयररसमय पररक्षय समन्ियको सहममत मलइ स्थयनयन्तरण 

प्रमयणपत्र मदन समकनेछ  : 

(क) स्थयनयन्तरण हुने मिद्ययथीको ऄमभभयिक कमनचयरी रहछे र मनजको ऄन्यत्र 

सरुिय भएमय,  

(ख) ऄमभभयिकको बसयइ सरयइ भएको मसफयररस प्रयप्त भएमय, 

(ग) मिद्ययथी मिरयमी भएको कयरणले सोही स्थयनमय रयखन नहुने भनी प्रचमलत 

कयननू बमोमजम स्िीकृत मचमकत्सकले मसफयररस गरेमय, िय 

(घ) ऄन्य कुनै मनयमसि कयरणले मिद्ययथी ऄन्यत्र स्थयनयन्तरण हुन ुपरेमय । 

(३) ईपदफय (१) बमोमजम मनिेदन पनन अएमय प्रधयनयध्ययपकले अधयरभतू तहको 

मिद्ययथीको हकमय मनःिलु्क र मयध्यममक तहको मिद्ययथीको हकमय गयईँ मिक्षय 

समममतले तोके बमोमजमको िुल्क मलइ सयत मदनमभत्र स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र मदन ु

पनेछ । सयथै मिद्ययलयले मलने सम्पणून िलु्कहरु गयईँसभयले पयररत गरे बमोमजम 

हुनेछ ।  

(४) प्रधयनयध्ययपकले ईपदफय (३) बमोमजमको ऄिमध मभत्र स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र 

नमदएमय सम्बमन्धत मिद्ययथीले स्थयनीय गयईँपयमलकयमय समक्ष ईजरूी मदन सक्नेछ र 

त्यसरी ईजरूी पनन अएमय मिक्षय ऄमधकृतले जयँचबझु गरी स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र 

मदन ईपयकु्त दखेेमय प्रधयनयध्ययपकलयइ यथयिीघ्र स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र मदन 

मनदिेन मदनेछ ।  

(५) सक्कल स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र हरयएमय िय नि भएमय सम्बमन्धत मिद्ययथी िय 

मनजको ऄमभभयिकले प्रमतमलमपको लयमग त्यसको व्यहोरय खलुयइ सम्बमन्धत 

मिद्ययलयमय मनिेदन मदन सक्नेछ र त्यसरी पनन अएको मनिेदन मनयमसि दमेखएमय 

प्रधयनयध्ययपकले मनिेदकलयइ स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्रको प्रमतमलमप मदनेछ । 
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(६) मिद्ययलयले कुनै मिद्ययथीलयइ अफूले ऄध्ययपन नगरयएको कक्षयको स्थयनयन्तरण 

प्रमयणपत्र मदएमय त्यस्तो प्रमयणपत्र मदने प्रधयनयध्ययपकलयइ कयननू बमोमजम 

कयरबयही गररनेछ र त्यसरी मदएको स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र रद्द हुनेछ । 

(७) संस्थयगत मिद्ययलयको हकमय मिद्ययथीले जनु ममहनयमय स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र 

मयगेको छ सो ममहनय सम्मको मयमसक पढयइ िुल्क र ऄन्य दस्तरु सोही 

मिद्ययलयमय बझुयईन ुपनेछ ।  

(८) मिद्ययलयले मिद्ययथीलयइ स्थयनयन्तरण प्रमयणपत्र मददँय सो प्रमयणपत्र पयईने मिद्ययथी 

िय मनजको ऄमभभयिकको रीतपिूनक भरपयइ गरयईन ुपनेछ । 

५४.  स्तर वृचिको लाचग भनाय हुन िाहने चवद्याथीलाइ भनाय गनुय पननःकक्षय  दि र कक्षय 

बयह्रमय स्तर िमृि गने ईद्दशे्यल े मिद्ययथी पनुः सोही मिद्ययलय र कक्षयमय ऄध्ययन गनन 

अएमय मिद्ययलयले त्यस्तो मिद्ययथीलयइ भनयन गनुन पनेछ । 

५५.  वाचषयक परीक्षा नचदने चवद्याथीलाइ कक्षा िढाईने सभबन्धी व्यवस्था: कुनै 

मिद्ययथी मिरयमी परी िय मनजको कयबू बयमहरको पररमस्थमतको कयरण मनजले ियमषनक 

परीक्षय मदन नसकेको सम्बन्धमय  मनजको ऄमभभयिकले त्यसको प्रमयण समहत मनिेदन 

मदएमय प्रधयनयध्ययपकले सो सम्बन्धमय जयँचबझु गदयन मनिेदनको व्यहोरय मनयमसि 

दमेखएमय मिद्ययलयमय भएको ऄमभलेखबयट त्यस्तो मिद्ययथीले ऄन्य परीक्षयमय रयम्रो 

गरेको दखेेमय अिश्यकतय ऄनसुयर मखुय मखुय मिषयको परीक्षय मलइ सो मिद्ययथीलयइ 

कक्षय चढयईन सक्नेछ । 

तर, 

(१) िैमक्षक सत्र सरुु भएको १ ममहनय पमछ कुनै मिद्ययथीलयइ कक्षय चढयआने छैन । 

(२) कक्षय ९ र ११ मय कुनै मिद्ययथीलयइ कक्षय चढयआने छैन । 

५६.  कक्षा िढाईने सभबन्धी ऄन्य व्यवस्थाः ऄसयधयरण प्रमतभय भएकय मिद्ययथीलयइ 

प्रधयनयध्ययपकले सो कक्षयमय ऄध्ययपन गने मिक्षकह दको  मसफयररसमय बढीमय  एक 

कक्षय चढयईन सक्नेछ । तर कक्षय नौ र एघयरमय कक्षय चढयईन समकने छैन । तर िैमक्षक 

सत्र िरुु भएको एक  ममहनय  मभत्रै हुनपुनेछ ।  

५७.  िैचक्षक सत्र, भनाय गनन समय र काम गनन चदन: (१) मिद्ययलयको िैमक्षक सत्र प्रत्येक 

िषनको िैियख एक गतेदमेख प्रयरम्भ भइ चैत्र मसयन्तसम्म कययम रहनेछ । 
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(२)  ईपदफय (१) मय जनु सकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन पयठ्यक्रम मिकयस केन्रियट 

कक्षय ९२ को एमककृत पयठ्यक्रम मनमयनण भआ लयग ु नभएसम्म कक्षय एघयर र 

बयह्रको हकमय िैमक्षक सत्र श्रयिण ममहनयियट सरुु हुनेछ । 

(३)  मिद्ययलयले िैमक्षक सत्र सरुु भएको मममतले सयमयन्यतयय एक ममहनय मभत्र नययँ 

मिद्ययथी भनयन मलइ सक्न ुपनेछ । 

(४)  ईपदफय (३) बमोमजमको ऄिमध नघयइ कुनै मिद्ययथी भनयन हुन अएमय 

मिद्ययलयले त्यस्तो मिद्ययथीको ऄध्ययनको स्तर परीक्षण गदयन मनजले सो 

कक्षयमय भनयन भइ ियमषनक परीक्षय ईिीणन गनन सक्ने दमेखएमय त्यस्तो मिद्ययथीलयइ 

ऄको एक ममहनयसम्म भनयन गनन समकनेछ । 

(५)  कुनै पमन मिद्ययलयले िैमक्षक सत्र सरुु नभइ मिद्ययथी भनयन गनुन गरयईन ुहुदनै । तर 

कक्षय एकको ईमेर समहू भन्दय कम ईमेर भएकय बयलबयमलकयको हकमय िैमक्षक 

सत्र प्रयरम्भ हुनभुन्दय पन्र मदन ऄगयिै प्रयरमम्भक बयल मिक्षयमय भनयनको कययन गनन 

बयधय पने छैन । 

(६)  मिद्ययलयको एक िैमक्षक सत्रमय कयम गने मदन ऄध्ययपन समय कम्तीमय २ सय 

२० मदनको हुनेछ । 

(७) सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपकले हप्तयको कम्तीमय १२, सहययक 

प्रधयनयध्ययपकले हप्तयको कम्तीमय १८ र  मिक्षकले हप्तयमय कम्तीमय ३० कक्षय 

ऄध्ययपन गरयईन ुपनेछ । 

(८)  भौमतक पिूयनधयर परूय गनन नसकेकय मिद्ययलयले तोमकएको पयठ्यभयरमय नघट्न े

गरी मिद्ययथी संखययको अधयरमय एकै मदनमय एकभन्दय बढी समय (मसफ्ट) मय 

कक्षय सञ्चयलन गनन सक्नेछ । तर कक्षय सञ्चयलन गदयन अधयरभतू तह िय 

मयध्यममक तहकय कक्षयहरु एकै समय (मसफ्ट) मय सञ्चयलन गनुन पनेछ । 

५८.  चवद्यालय चवदा सभबन्धमाः(१) नेपयल सरकयरले तोकेको सयिनजमनक मबदयसँग 

तयदयम्यतय कययम हुने गरी गयईँ मिक्षय समममतले मिद्ययलयमय सयिनजमनक मिदय मनधयनरण 

गनन सक्नेछ । 
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(२) मिक्षय ियखयको मनदिेनमय एक िैमक्षक सत्रमय महईँदे मबदय िय िष ेमबदय िय दिुै 

गरी िढीमय पैंतयलीस मदन मिद्ययलय  मिदय मदन समकनेछ । यस्तो मिदय २ पटक 

भन्दय बढी ईपभोग गनन पयआने छैन । 

(३) व्यिस्थयपन समममतले एक िैमक्षक सत्रमय थप पयँच मदनसम्म स्थयनीय मबदय मदइ 

मिद्ययलय मिदय गनन सक्नेछ । 

(४) यस कययनमिमधमय लेमखएदमेख बयहके ऄन्य मदन मिद्ययलय बन्द गरेमय 

प्रधयनयध्ययपकलयइ मिभयगीय कयरबयही गररनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

प्रधानाध्यापक र चिक्षकको चनयुचि तथा काम, कतयव्य र ऄचधकार 

५९.  प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थाः(१) प्रत्येक मिद्ययलयमय मिद्ययलयको प्रयमज्ञक तथय 

प्रियसकीय प्रमखुको  दपमय कयम गनन स्िीकृत दरबन्दीमय नबढ्न े गरी एक 

प्रधयनयध्ययपकको पद रहनेछ । 

(२) अधयरभतू तहको कक्षय पयँचसम्मको मिद्ययलय भए कम्तीमय बयह्र कक्षय िय सो 

सरह ईिीणन गरेको, अधयरभतू तहको ऄन्य मिद्ययलय भए कम्तीमय स्नयतक तह 

िय सो सरह ईिीणन गरेको र मयध्यममक तहको मिद्ययलय भए कम्तीमय 

स्नयतकोिर  तह िय सो सरह ईिीणन गरेको, मिद्ययलयमय कम्तीमय पयँच िषन 

स्थययी मिक्षकको रुपमय मिक्षण ऄनभुि भएको, संघीय ऐन तथय सो ऐन 

ऄन्तगनत बनेको कययनमिमध बमोमजम मिक्षक बन्ने योग्यतय भएको ३ जनयको नयम 

मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतले गयईँ मिक्षय समममतमय मसफयररस गनुन पनेछ । 

यसरी मसफयररस भइ अएकय व्यमक्तहरु मध्ये मिक्षय समममतले मलू्ययकंन  गरी 

पयँच िषनको लयमग मिक्षय समममतको सदस्य समचिले सयमदुयमयक मिद्ययलयको 

प्रधयनयध्ययपकको पदमय मनयमुक्त गनेछ । 

(३) ईपदफय (२) बमोमजम प्रधयनयध्ययपकको पदमय मनयमुक्त हुन ु पिून मनजल े

ऄनसुचूी–११ बमोमजमको ढयँचयमय मिद्ययलय मिकयसको प्रस्तयि मलइ सोही 

अधयरमय प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृतसँग पञ्चिमषनय कययन सम्पयदन करयर 

सम्झौतय गनुन पनेछ । 
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(४) एईटै सयमदुयमयक मिद्ययलयमय लगयतयर एक कययनकयल भन्दय बढी एकै व्यमक्त 

प्रधयनयध्ययपक हुन सक्ने छैन तर  कययनसम्पयदन सम्झौतय ऄनसुयर सन्तोषजनक 

कयम भएमय व्यिस्थयपन समममतको मसफयररसकय अधयरमय गयईँ मिक्षय समममतले 

१ कययनकयल थप गनन सक्नेछ । 

(५) ईपदफय (२) मय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए तयपमन दहेययको ऄिस्थयमय 

सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपकलयइ मिद्ययलय  व्यिस्थयपनसमममतको 

मसफयररसमय मिक्षय समममतले जनुसकैु बखत हटयईन सक्नेछः 

(क) मनजको अचरण खरयब रहमेय, 

(ख) ऐन तथय यस मनयमयिली मिपरीतको कुनै कयम गरेमय, 

(ग) मनजले कययनसम्पयदन सम्झौतय बमोमजम कयम गनन नसकेमय िय मनजको 

कयम सन्तोषजनक नभएमय, 

(घ) मिद्ययलयको चल ऄचल सम्पमि महनय ममनय गरेमय, 

(ङ) ियरररीक िय मयनमसक रुपमय कययनसम्पयदन गनन नसक्ने भएमय, 

(६) सयमदुयमयक मिद्ययलयको कुनै प्रधयनयध्ययपकलयइ ईपदफय (५) बमोमजमको 

अधयरमय पदबयट हटयईन ुपने भएमय मिक्षय ऄमधकृतले त्यस्तो अधयर मिद्यमयन 

भए नभएको सम्बन्धमय जयँचबझु गरी गरयइ प्रमतिेदन मलनेछ र त्यस्तो 

प्रमतिेदनबयट प्रधयनयध्ययपकलयइ हटयईन ु पने दमेखएमय पदबयट हटयईन गयईँ 

मिक्षय समममत समक्ष रयय समहत पेि गनुन पनेछ । 

(७) ईपदफय (६) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन सो ईपदफय बमोमजम 

प्रधयनयध्ययपकलयइ पदबयट हटयईन ु ऄमघ मनजलयइ सफयइ पेि गने मौकयबयट 

िमञ्चत गररने छैन । 

(८) प्रधयनयध्ययपकलयइ ईपदफय (५) को खण्ड (क) िय (ख) बमोमजमको अधयरमय 

हटयएको ऄिस्थयमय मनजलयइ ऐन तथय यस कययनमिमध बमोमजम मिभयगीय 

कयरबयही समेत गररनेछ । 

(९) सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रधयनयध्ययपक मिदयमय बसेमय िय कुनै कयरणले 

प्रधयनयध्ययपकको पद ररक्त भएमय प्रधयनयध्ययपक ईपमस्थत नभएसम्म िय 

प्रधयनयध्ययपकको पदपमूतन नभएसम्मकय लयमग सो मिद्ययलयमय कययनरत 
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मिक्षकहरु मध्ये मयमथल्लो श्रेणीको िररष्ठ स्थययी मिक्षकले मनममि 

प्रधयनयध्ययपक भइ कयम गनेछ । मिक्षकको िररष्ठतय मनधयनरण गदयन दहेययकय 

अधयरमय गररनेछ | 

(क) सम्बमन्धत तह र श्रेणीको स्थययी मनयमुक्त मममतको अधयरमय, 

(ख) खण्ड (क) को अधयरमय िररष्ठतय नछुरट्टएमय सो भन्दय तल्लो तह िय 

श्रेणीको स्थययी मनयमुक्त मममतको अधयरमय, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) को अधयरमय िररष्ठतय नछुरट्टएमय सम्बमन्धत तह र 

श्रेणीको ऄस्थययी मनयमुक्त मममतको अधयरमय, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को अधयरमय पमन िररष्ठतय नछुरट्टएमय खण्ड (क) 

को मसफयररसको योग्यतयक्रमको अधयरमय,  

तर खलुय, कययनक्षमतय मलू्ययँकन, अन्तररक िढुिय एईटै मममतमय भए 

क्रमिः कययनक्षमतय, अन्तररक प्रमतयोमगतय र खलुयको क्रमलयइ मयन्यतय 

मदआनेछ । 

(१०) यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन संस्थयगत 

मिद्ययलयको व्यिस्थयपन समममतले यस कययनमिमध बमोमजम योग्यतय पगुेको 

व्यमक्तलयइ प्रधयनयध्ययपकको मनयमुक्त गदयन मनमित प्रमक्रयय मनधयनरण गरी मनयमुक्त 

गनन सक्नेछ ।  

(११) यस कययनमिमधमय ऄन्यत्र जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन यो कययनमिमध 

प्रयरम्भ हुदँयको बखत कययनरत प्रधयनयध्ययपक ईपदफय (२) बमोमजम ऄको 

प्रधयनयध्ययपक मनयमुक्त नभएसम्म त्यस्तो पदमय कययमै रहन सक्नेछ । 

६०.  प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र ऄचधकार: प्रधयनयध्ययपकको कयम, कतनव्य र 

ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछः 

(क) मिद्ययलयमय िैमक्षक ियतयिरण, गणुस्तर र ऄनिुयसन कययम रयखने,  

(ख) मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीह दसँग समन्िय गरी मिक्षक, कमनचयरी, 

मिद्ययथी र ऄमभभयिकह द बीच पयरस्पररक सहयोगको ियतयिरण मसजननय गने,  

(ग) मिद्ययलयमय ऄनिुयसन, सचचररत्रतय, मिितय कययम गनन अिश्यक कयम गने,  
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(घ) मिक्षकह दसँग परयमिन गरी मिद्ययलयमय कक्षय सञ्चयलन सम्बन्धी कययनक्रम 

तययर गने तथय त्यस्तो कययनक्रम बमोमजम कक्षय सञ्चयलन भए नभएको मनरीक्षण 

गन,े  

(ङ) मिद्ययलयमय सरसफयइ, ऄमतररक्त मक्रययकलयप अमदको प्रबन्ध गने गरयईने,  

(च) मिद्ययलयको प्रियसमनक कययनको सञ्चयलन तथय मनयन्त्रण गने,  

(छ) मिद्ययलयमय मिद्ययथी भनयन गने तथय परीक्षय सञ्चयलन गरयईने,  

(ज) मिद्ययथीलयइ स्थयनयन्तरण तथय ऄन्य प्रमयणपत्र मदने,  

(झ) मिद्ययलयमय भए गरेकय महत्िपणून कयम कयरबयहीको ऄमभलेख रयखने,  

(ञ) कुनै मिक्षक िय कमनचयरीले जयनी जयनी िय लयपरियही सयथ कुनै कयम गनयनले 

मिद्ययलयलयइ हयनी नोक्सयनी पनन गएमय त्यस्तो हयनी नोक्सयनीको रकम 

तलबबयट कट्टय गरी ऄसलु गने,  

(ट) मिद्ययलयले अफ्नै स्रोतमय मनयकु्त गरेकय मिक्षक िय कमनचयरीले पदीय 

मजम्मेियरी परूय नगरेमय व्यिस्थयपन समममतको मसफयररस बमोमजम ऄिकयि 

लगययतकय ऄन्य मिभयगीय कयरबयही गने,   

(ठ) मिक्षक र कमनचयरीलयइ मदआएको सजययको ऄमभलेख रयखने तथय त्यस्तो 

ऄमभलेख स्थयनीय मिक्षय ऄमधकृत तथय मनरीक्षकले हनेन चयहमेय दखेयईने,  

(ड) मिक्षक तथय कमनचयरीह दको अचरण र कययन सम्पयदन सम्बन्धी प्रमतिेदन 

स्थयनीय मिक्षय ियखय तथय व्यिस्थयपन समममतमय पेि गने,  

(ढ) मिक्षक िय कमनचयरीलयइ सजयय िय परुस्कयर मदने सम्बन्धमय व्यिस्थयपन समममत 

तथय स्थयनीय मिक्षय ियखयमय मसफयररस  गने, 

(ण) मिक्षक सेिय अयोगियट स्थययी मनयमुक्तकय लयमग मसफयररस भइ अएकय तथय 

करयर छनौट समममतियट करयरमय मसफयररस भआ अएकय मिक्षकलयइ मनयमुक्तको 

व्यिस्थय ममलयआ हयमजर गरयएर मिषय र तह ऄनसुयरको कक्षय मिक्षणमय  खटयईने, 

(त) ममहनयमय कम्तीमय एक पटक मिक्षक तथय कमनचयरीह दको बैठक बोलयइ 

मिद्ययलयको प्रयमज्ञक, भौमतक र िैमक्षक  प्रियसन सम्बन्धी मिषयमय छलफल 

गरी त्यसको ऄमभलेख रयखने, 
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(थ) गयईँपयमलकयबयट पिून स्िीकृमत मलइ ऄमत अिश्यक भएकय मिषयमय मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममतको मनणनय गरयइ  मिद्ययलयको स्रोतबयट तलब भिय खयने गरी 

मिक्षकको पद कययम गरी सो ऄनसुयर पद स्िीकृमत भएकय मिषयकय मिक्षकको 

यस कययनमिमधमय व्यिस्थय भए बमोमजमको प्रमक्रयय ऄपनयइ पदपतूी गरी 

करयरमय मनयकु्त गने र यसरी मनयमुक्त भएकय मिक्षक तथय कमनचयरीह दको तलब 

सम्बन्धी प्रमतिेदन पयररत गनन व्यिस्थयपन समममतमय पेि गने,  

(द) मिद्ययलय भिन तथय छयत्रयियसको हयतयमभत्र कुनै मकमसमको ऄियमञ्छत 

मक्रययकलयप हुन नमदने, 

(ध) मिद्ययलयको प्रभयिकयरी संचयलनको लयमग ियमषनक योजनय बनयइ व्यिस्थयपन 

समममतबयट पयररत गरी कयययनन्ियन गने गरयईन,े 

(न) मिद्ययलयमय ऄध्ययन ऄध्ययपन सम्बन्धी मयमसक, ऄधन–ियमषनक तथय ियमषनक 

कययनक्रम बनयइ कयययनन्ियन गने गरयईने, 

(प) मिक्षक िय कमनचयरीलयइ तयमलममय पठयईन व्यिस्थयपन समममतबयट ऄनमुोदन 

गरयइ स्थयनीय मिक्षय ियखयमय पठयईने, 

(फ) मिद्ययलयमय नेपयल सरकयरबयट स्िीकृत पयठ्यक्रम तथय पयठ्यपसु्तक लयग ूगने, 

(ब) व्यिस्थयपन समममतले मदएको मनदेिन तथय अफूले पयएको ऄमधकयर बमोमजम 

रकम खचन गने र अय व्ययको महसयब रयखने तथय रयखन लगयईने, 

(भ) मिद्ययलयमय सञ्चयलन हुने अिमधक परीक्षय मनयममत तथय मययनमदत ढङ्गबयट 

सञ्चयलन गने गरयईने, 

(म) कुनै मिक्षकले ऄध्ययपन गरेको मिषयमय लगयतयर तीन िषनसम्म पन्र प्रमतित 

भन्दय बढी मिद्ययथी ऄसफल भएमय िय कुनै मिक्षकले लयपरियही िय 

ऄनिुयसनहीन कयम गरेमय त्यस्तो मिक्षकको दइु िषनसम्म तलब बमृि रोक्कय 

गन,े 

(य) मिद्ययलयमय तोमकए बमोमजमको कक्षय मलने तथय मिक्षकलयइ मलन लगयईने, 

(र) स्िीकृत दरिन्दीमय कययनरत मिक्षक तथय कमनचयरीको तलिी प्रमतिेदन पयररत गनन 

मिक्षय ियखयमय पठयईने, 

(ल) मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीह दको कयम, कतनव्य तोक्ने, 
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(ि) मिक्षय ियखय तथय व्यिस्थयपन समममतले मदएकय मनदिेन पयलन गने गरयईने, 

(ि) मिद्ययलयको िैमक्षक प्रगमत सम्बन्धी मििरण तथय तथ्ययंक मन्त्रयलयियरय 

मनधयनररत ढयँचय र समय मभत्र मनरीक्षकियरय प्रमयमणत गरयइ गयईँपयमलकयमय 

पठयईने, 

(ष) मिद्ययलय स्थययी मिक्षकको कययनसम्पयदन मलू्ययकंन भरी कययनपयमलकयमय र 

अफ्नो स्रोतबयट खचन बहेोने गरी मनयकु्त  भएकय मिक्षकह दको कययन सम्पयदन 

मलू्ययङ्कन फयरयम भरी व्यिस्थयपन समममतमय पेि गने, 

(स) मिद्ययलयमय कययनरत मिक्षक तथय कमनचयरीको सम्पमि मििरण फयरयम मनधयनररत 

समयमय भनन लगयइ मिद्ययलयमय दतयन गरी मिक्षय ियखय मयफन त मबद्ययलय मिक्षक 

मकतयबखयनयमय पठयईने, 

(ह) मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीबयट कट्टी गरेको कमनचयरी सञ्चयकोष, 

नयगररक लगयनी कोष, बीमय, सयमयमजक सरुक्षय कोषको रकम सम्बमन्धत 

मनकययमय पठयईन लगयईने, 

(क्ष) व्यिस्थयपन समममतबयट स्िीकृत खररद योजनय ऄनसुयर मयलसयमन तथय सेिय 

खररद गन,े 

(त्र) िैमक्षक सत्र सरुु भएको २ ममहनय मभत्रमय अफु र अफ्नो मयतहतकय 

मिक्षकहरुको मिरयमी मिदय मिद्ययलय मनरीक्षक िय मिक्षय ऄमधकृतियट प्रमयमणत 

गरयईन,े 

(ज्ञ) प्रधयनयध्ययपक स्थयनीय तह, ऄमभभयिक एिं मिद्ययथीप्रमत मजम्मेियर हुनेछ 

।यसकय लयमगः 

(१) ऄमभभयिक एिं मिद्ययथीको मिचयर सिेक्षण गने, 

(२) प्रचमलत मयपदण्डको पयलनय एिं गणुस्तररय मिक्षयको लयमग मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममत र प्रधयनयध्ययपकले मिक्षय  ऄमधकृतसँग कययनसम्पयदन 

करयर गरे बमोमजम प्रचमलत मयपदण्डको पयलनय एिं गणुस्तररय मिक्षय 

प्रत्ययभतू गनुनपन,े 

(३) मिक्षक एिं कमनचयरीलयइ प्रधयनयध्ययपक प्रमत मजम्मेियर बनयईन तथय 

गणुस्तरीय मिक्षयकय लयमग कययनपयमलकय, मिक्षय समममत र मिक्षय 
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ऄमधकृतले प्रचमलत कयननु बमोमजम मदएकय मनदिेन पयलनय गरयईन तथय 

ऄपेमक्षत िैमक्षक ईपलमव्धकय  लयमग मिक्षकहरुसँग कययनसम्पयदन करयर 

गनुनपनेछ । 

(४) मिद्ययलयको भौगोमलक क्षेत्र मभत्रकय टुहुरय, ऄलपत्र परेकय र बेसयहयरय, 

मििेष अिश्यकतय भएकय तथय ऄमत मिपन्नतयमय परी मिद्ययलय जयन 

नसकेकय िय मिद्ययलय छोडेकय बयलियमलकयलयइ कययनपयमलकय मयफन त 

छयत्रबमृि िय मििेष व्यिस्थय गरी िय मनजकय ऄमभभयिक िय संरक्षकलयइ 

सघयइ ियलियमलकयलयइ मिद्ययलयमय ल्ययईन ुप्रधयनयध्ययपकको मजम्मेियरी 

हुनेछ । मिद्ययथीलयइ ऄपेमक्षत िैमक्षक ईपलमव्ध हयमसल हुने गरी मसकयईने 

र मटकयईने दयमयत्ि प्रधयनयध्ययपक र मिक्षकहरुको हुनेछ । 

(५) मिद्ययलयको प्रयमज्ञक नेततृ्िकय सयथै प्रिर्धनयत्मक कययन गने । 

६१.  सहायक प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थाः(१) अधयरभतू तह कक्षय ६-८ को 

हकमय तथय मयध्यममक तहको हकमय सोही तह र श्रेणीमय कययनरत मिक्षकहरु मध्येियट 

प्रधयनयध्ययपकलयइ सहयोग पयुयनईनमिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतले एक जनयलयइ 

सहययक प्रधयनयध्ययपक तोक्न सक्नेछ । 

६२.  चवद्यालय सहयोगी सभबन्धी व्यवस्था:(१) मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतले स्िीकृत 

दरिन्दीको ऄधीनमय रही मिद्ययलय सहयोगीको न्यनूतम पयररश्रममक तोकी  व्यमक्त सँग 

करयर गरी सेिय करयरबयट कययन सम्पयदन गरयईन ुपनेछ । 

६३. चिक्षक, बाल सहयोगी काययकताय तथा कमयिारी छनौट सचमचतः (१) सयमदुयमयक 

मिद्ययलयमय करयरमय मिक्षक, बयल सहयोगी कययनकतयन िय कमनचयरी मनयमुक्तकय लयमग 

मसफयररस गनन प्रत्येक मिद्ययलयमय दहेयय बमोमजमको एक मिक्षक तथय कमनचयरी छनौट 

समममत रहनेछ : 

(क) मिव्यस ऄध्यक्ष              –संयोजक 

(ख) मिक्षक छनौट समममतको मयग बमोमजम सूमचकृत मिज्ञहरु मध्येियट गयईँ मिक्षय 

समममत ऄध्यक्षियट मसफयररस गररएकय मििेषज्ञ २ जनय     –सदस्य 

(ग) मिक्षय ऄमधकृत िय मिद्ययलय मनरीक्षक /िय.ऄ.स्रोतव्यमक्त     -सदस्य 

(घ) स्रोतव्यमक्त                 -सदस्य 
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(ङ) प्रधयनयध्ययपक               –सदस्य-समचि 

(२) मिक्षक तथय कमनचयरी छनौट समममतको समचियलय सम्बमन्धत मिद्ययलयमय रहनेछ 

। सयथै बयल मिमक्षकय र कमनचयरी छनौटकय लयमग एक मयत्र मिज्ञ प्रयोग गनन 

समकनेछ । 

(३) अयोगले मिक्षक िय कमनचयरी छनौट गने सम्बन्धमय मयपदण्ड मनधयनरण िय 

कययनमिमध जयरी गरेको भए मिक्षक छनौट समममतले त्यस्तो मयपदण्ड िय 

कययनमिमधको पयलनय गनुन पनेछ । 

(४) मिक्षक तथय कमनचयरी छनौट समममतको बैठक सम्बमन्ध ऄन्य कययनमिमध समममत 

अफैले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

६४. करारमा चिक्षक चनयुचि सभबन्धी व्यवस्थाः (१) स्िीकृत दरिन्दीमय स्थययी मिक्षक 

मनयमुक्त हुन नसकी तत्कयल करयरमय मिक्षक मनयमुक्त गनुन पने भएमय व्यिस्थयपन 

समममतले प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत मयफन त अयोगबयट करयरमय मिक्षक मनयमुक्तको 

लयमग प्रकयमित भएको सचूी मयग गनुन पनेछ । 

(२)  मचमचलय गयईँपयमलकयको स्रोतबयट मिक्षक व्यिस्थयपन गरी मिद्ययलयमय तहगत र 

मिषयगत मिक्षक पतुी गरी पठनपयठनलयइ  मनरन्तरतय तथय मनयममततय मदआ मसकयआ 

ईपलमब्ध बमृि गने प्रयोजनकय लयमग  मिक्षक दरबन्दी मसजननय गनन सक्नेछ र 

गयईँपयमलकयबयट करयरमय मिक्षक मनयमुक्त गनन सक्नेछ ।   

६५. चवद्यालय चिक्षक व्यवस्थापन सचमचतः(१) मचमचलय गयईँपयमलकयको स्रोतबयट 

मिक्षक व्यिस्थयपन गरी मिद्ययलयमय तहगत र मिषयगत मिक्षक पमूतन गरी 

पठनपयठनलयइ  मनरन्तरतय तथय मनयममततय मदआ मसकयआ ईपलमब्ध बमृि गने प्रयोजनयथन 

मिक्षक मनयमुक्तकय लयमग मसफयररस गनन दहेयय बमोमजमको एक समममत रहनेछ,- 

(क) गयईँ मिक्षय समममतको ऄध्यक्ष – ऄध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत – सदस्य 

(ग) गयईँ कययनपयमलकयको कयययनलयको मिक्षय तथय यिुय 

ियखय प्रमखु िय मिद्ययलय मनरीक्षक              

– सदस्य 

(घ) सयमिक मजल्लय मिक्षय कयययनलय, संखिुयसभयले सचुीकृत 

गरेकय मिज्ञहरुमध्येबयट मिषयमिज्ञ २ जनय  

– सदस्य 
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(ङ) सयमयमजक मिकयस समममतको संयोजक – सदस्य 

(च) मयध्यममक मिद्ययलयहरुकय प्रधयनयध्ययपक मध्ये गयईँ 

ऄध्यक्षले तोकेको प्रधयनयध्ययपक एक जनय 

– सदस्य 

(छ) स्रोत व्यमक्त –सदस्य समचि 

 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम मयग गरेको सचूी प्रयप्त भए पमछ सचूीमय रहकेय 

ईम्मेदियरहरु मध्ये िररष्ठतय क्रमको अधयरमय व्यिस्थयपन समममतले बढीमय एक 

िैमक्षक सत्रको लयमग करयरमय मिक्षक मनयमुक्त गनन सक्नेछ ।  

(३) ईपदफय (१) बमोमजम अयोगबयट प्रकयमित सचूीमय करयरकय लयमग कुनै 

ईम्मेदियर नरहमेय िय सचूीमय समयिेि भएकय ईम्मेदियरले मिक्षक पदमय मनयकु्त 

हुन मनिेदन नमदएमय व्यिस्थयपन समममतले मिक्षक छनौट समममतको मसफयररसमय 

बढीमय एक िैमक्षक सत्रको लयमग योग्यतय पगुेकय व्यमक्तलयइ परीक्षय मलआ करयरमय 

मिक्षक मनयमुक्त गनन सक्नेछ । 

(४)  ईपदफय (२) िय (३) बमोमजम करयरमय मिक्षक मनयमुक्त गदयन मिक्षय ियखयबयट 

दरिन्दी ररक्त रहकेो व्यहोरय प्रमयमणत गरयएर मिषय ममल्ने गरी मयत्र करयरमय 

मिक्षक मनयमुक्त गनन समकनेछ । 

(५)  ईपदफय (३) बमोमजम मिक्षक मनयमुक्त गनन कम्तीमय १५ मदनको सयिनजमनक 

सचूनय सम्भयव्य सिै मयध्यमियट प्रकयिन गनुनकय सयथै िडय कयययनलय, 

कययनपयमलकय र सम्बमन्धत मिद्ययलय समेतमय त्यस्तो सचूनय टयँस्न ुपनेछ । यस्तो 

सचूनय सम्बमन्धत स्थयनीय तहको िेिसयआटमय समेत रयखने व्यिस्थय ममलयईन ु

पनेछ । 

(६)  ईपदफय (३) बमोमजम मिक्षक पदमय मनयकु्त हुन मनिेदन मदने ईम्मेदियरले अफ्नो 

िैमक्षक योग्यतय, स्थययी ऄध्ययपन ऄनमुमत पत्रको प्रमतमलमप नेपयली 

नयगररकतयको प्रमयणपत्र मनिेदन सयथ पेि गनुन पनेछ । सम्बमन्धत मिषयमय 

तोमकएको िैमक्षक योग्यतय ईिीणन भएको हुनपुनेछ । कम्ुयटुर मिज्ञयन र गमणत 

तथय मिज्ञयन मिषयको हकमय बयहके ऄध्ययपन ऄनमुमत पत्र ऄमनिययन गररएको छ 

। कम्ुयटुर मिज्ञयन मिक्षककमय अिेदन मदने ईम्मेदियर सम्बमन्धत मिषयमय 
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तोमकएको िैमक्षक योग्यतय प्रयप्त नगरेको भएतयपमन मयन्यतयप्रयप्त संस्थयबयट 

कम्तीमय छ ममहने कम्ुयटुर तयमलम मलएकोलयइ ईम्मेदियरी मदन बयधय परेको 

मयमनने छैन तर यसरर छनौट भएकय मिक्षकले ५ बषन मभत्रमय ऄमनबययन  रुपमय 

ऄध्ययपन ऄनमुमतपत्र पेि गनुन पने छ । 

(७)  मिद्ययलयले यस दफय बमोमजम करयरमय मिक्षक मनयकु्त गरेको जयनकयरी मिक्षय 

ियखयलयइ मदआ मनयमुक्त समथनन मलन ुपनेछ र मिक्षय ियखयले सोको ऄमभलेख 

रयखेको प्रमयण मिद्ययलयलयइ मदन ुपनेछ । 

(८)  ईपदफय (२) िय (३) मय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए तयपमन करयरमय मिक्षक 

मनयकु्त भएको एक िैमक्षक सत्र सम्म पमन ररक्त पदमय स्थययी पद पमुतन नभएमय र 

कययनसम्पयदन करयर सम्झौतय ऄनसुयर कययन सन्तिु हुने ऄिस्थय भएमय 

व्यिस्थयपन समममतले प्रत्येक पटक १ बषनको लयमग करयरको निीकरण गनन 

सक्नेछ । 

(९)  ईपदफय (८) बमोमजम करयर नमिकरणको जयनकयरी मिद्ययलयले स्थयनीय मिक्षय 

ियखयलयइ मदन ुपनेछ । 

(१०) यस दफय बमोमजमको प्रमक्रयय नपरु् ययइ मिक्षक मनयमुक्त गरेमय त्यस्तो मनयमुक्त 

बदर गरी सम्बमन्धत प्रधयनयध्ययपकलयइ मिभयगीय कयरबयही गररनेछ । 

६६.  दरबन्दी नभएको पदमा चिक्षक वा कमयिारी चनयुचि वा सरुवा गनय नहुनेः (१) 

मिक्षक िय कमनचयरीलयइ दरबन्दी ररक्त नरहकेो िय दरिन्दी नभएको मिद्ययलयमय मनयमुक्त 

िय सरुिय गनुन हुदँनै । 

(२) ऄनसुचूी–१२ मय ईमल्लमखत मिषयको मिक्षक नरहकेो मिद्ययलयमय ऄको 

मिषयको मिक्षकमनयमुक्त िय सरुिय गनुन हुदँनै । 

(३) ईपदफय (१) िय (२) मिपरीत कसैले कुनै मिक्षक िय कमनचयरी मनयमुक्त िय सरुिय 

गरेमय त्यस्तो मिक्षक िय कमनचयरीको लयमग तलब भिय बयपत खचन भएको रकम 

त्यसरी मनयमुक्त िय सरुिय गने ऄमधकयरीबयट ऄसलु ईपर गरी त्यस्तो 

ऄमधकयरीलयइमिभयगीय कयरबयही गररनेछ । 

६७.  सरुवा सभबन्धी व्यवस्थाः(१) गयईँपयमलकय मभत्र एक मिद्ययलयबयट ऄको 

मिद्ययलयमय मिक्षकले सरुिय हुन चयहमेय मबव्यस को मनणनय समहत सरुियको मनिेदन 
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भएमय तह तथय मिषय ममल्ने दरबन्दीमय गयईँ मिक्षय समममतको मनणनय र मसफयररसमय 

मिक्षय मिकयस तथय समन्िय आकयइ सङ्खिुयसभयले सरुिय गनेछ ।  

(२)  मचमचलय गयईँपयमलकयको स्रोतबयट मिक्षक व्यिस्थयपन गरी मिद्ययलयमय तहगत र 

मिषयगत मिक्षक पमूतन गरी  पठनपयठनलयइ  मनरन्तरतय तथय मनयममततय मदआ 

मसकयआ ईपलमब्ध बमृि गने प्रयोजनकय लयमग  मिक्षक दरबन्दी मसजननय गनन सक्ने 

छ र गयईँपयमलकय बयट  मनयमुक्त गररएकय मिक्षकको सरुिय मिक्षय समममतको 

मसफयररसमय प्रियसकीय प्रमखुले गयईँपयमलकय मभत्र  गनन सक्ने छ । 

(३)  सयमयन्यतयय स्थययी मिक्षक तथय स्थययी कमनचयरीको मयत्र सरुिय गररनेछ । तर 

मिद्ययलयहरु मिच दोहोरो सहममत भइ  स्थययी दरबन्दीमय रयहत दरिमन्द सयट्न 

समकने मिव्यसको मनणनय समहत गयईँ मिक्षय समममतमय मसफयररस गरर पठयएमय 

त्यस्तो दरिन्दीको सयथै तह र मिषय ममल्ने भएमय रयहत र रयहत दरबन्दी िीच पमन 

सरुियको मसमफररस गनन समकनेछ । 

(४)  सयमयन्यतयय मिक्षकको सरुिय प्रत्येक िैमक्षक सत्रको पमहलो ममहनयमय गररनेछ तर 

अिश्यकतय परेमय जनुसकैु ममहनयमय  पमन यस्तो सरुिय गनन समकनेछ । 

(५)  मिक्षक सरुिय गदयन मिक्षकको तह र ऄध्ययपन गने मिषय ममलयईन ुपनेछ । 

(६)  मिक्षकलयइ सरुिय गदयन दहेयय बमोमजमको मयपदण्डकय अधयरमय गनुन पनेछः 

(क)  एईटय मिद्ययलयमय अिश्यकतय भन्दय बढी एकै मिषयकय मिक्षक भएमय, 

(ख)  दरिन्दी ममलयन गने क्रममय तोमकएको मयपदण्ड भन्दय बढी मिक्षक भएमय, 

(ग)  मिद्ययलय गयमभने िय स्थयन्तरण गनुन पने ऄिस्थय भएमय, 

(घ)  मिपदक्य कयरणबयट मिद्ययलय र मिद्ययलय रहकेो समदुयय नै ऄन्यत्र 

स्थयनयन्तरण गनुन पने ऄिस्थयमय गयईँपयमलकयको मिपद ् व्यिस्थयपन 

समममतले मसफयररस गरेमय,  

(ङ)  नैमतक अचरण तथय मनजको व्यमक्तगत ऄनिुयसन लगययतकय कयरणबयट 

कुनै मिक्षकलयइ सो मिद्ययलयमय रयमख रहदँय मिद्ययलयको िैमक्षक ियतयिरण 

खलिमलएको िय खलिमलन सक्ने ब्यहोरय मिद्ययलय व्यिस्थयपन 

समममतबयट मनणनय भइ अएमय, 
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(च)  कुनै मिक्षकले ईत्कृि नमतजय ल्ययईन सफल रहकेो िय मििेषज्ञतय सेिय 

प्रियह गरेको ऄिस्थयमय ईक्त सेियलयइ ऄन्य मिद्ययलयमय ईपयोग गनन 

अिश्यक दमेखएमय, 

(ज)  पमत पमत्न दिुै मिक्षक रहकेो ऄिस्थय भए सकभर एकै मिद्ययलय िय िडय 

मभत्र पने गरी सरुिय गनुन परेमय । 

(७) स्थययी मनयमुक्त भएको एक िषन नपगुेको मिक्षक र ऄमनिययन ऄिकयि हुन एक िषन 

िय सो भन्दय कम ऄिमध बयकँी रहकेो मिक्षकलयइ एक मिद्ययलयबयट ऄको 

मिद्ययलयमय सरुिय गररने छैन । 

(८)  ईपदफय (१) बमोमजम सरुिय गदयन सयधयरणतयय ऄपयङ्गतय भएकय मिक्षक र 

ममहलय मिक्षकलयइ पययक पने स्थयनमय सरुिय गररनेछ ।  

(९)  मिक्षक सरुिय गदयन लयमो ऄिमध एकै मिद्ययलयमय बसेकयलयइ पमहलो प्रयथममकतय 

मदआनेछ । 

(१०) सरुिय भएको १५ मदनमभत्र प्रधयनयध्ययपकले सम्बमन्धत मिक्षक िय कमनचयरीलयइ 

ऄनसुचूी–१३ बमोमजमको ढयँचयमय रमयनय पत्र मदइ सोको जयनकयरी सम्बमन्धत 

मिद्ययलय र गयईँपयमलकयको कयययनलयलयइ समेत मदन ुपनेछ । 

(११) सरुिय भइ अएको िय जयने मिक्षकलयइ सम्बमन्धत मिद्ययलयले मनयमयनसुयर 

हयमजर नगरयएमय िय रमयनय नमदएमय सो दरबन्दी ऄन्य मिद्ययलयमय स्थयन्तरण गनन 

गररनेछ । 

६८.  ऄन्तर स्थानीय तह तथा ऄन्तर चजल्ला चिक्षक सरुवा सभबन्धी व्यवस्थाः(१) 

ऄन्तर स्थयनीय तह तथय ऄन्तर मजल्लय सरुिय हुन चयहने मिक्षकले सरुियको लयमग 

ऄनसुचूी–१४ बमोमजमको ढयँचयमय  गयईँ मिक्षय समममत समक्ष मनिेदन मदन ुपनेछ । 

(२) यस दफय को प्रयोजनको लयमग मिक्षय ियखयले प्रत्येक ममहनयमय ररक्त रहकेय 

मिक्षकहरुको पद संखयय यमकन गरी प्रदिे मन्त्रयलयमय पठयईन ुपनेछ । 

(३) ईपदफय (१) बमोमजम ऄन्तर स्थयनीय तह तथय ऄन्तर मजल्लय सरुियको लयमग 

मनिदेन मदने मिक्षकलयइ सरुिय भइ जयन चयहकेो मिद्ययलय, अफू सेियरत 
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मिद्ययलय सयथै दिुै स्थयनीय तहको दोहोरो रुपको सरुिय सहममतको मसफयररस 

अिश्यक पनेछ । 

 

पररच्छेद– १० 

छात्रवृचि तथा चनःिुल्क चिक्षा सभबन्धी व्यवस्था 

६९.  छात्रवृचिको व्यवस्था गनुयपननः(१) संस्थयगत मिद्ययलयले मिद्ययलयमय भनयन भएकय 

कुल मिद्ययथी संखययको न्यनूतम १० प्रमतितमय दहेययकय मिपन्न एिं मसमयन्तकृत, 

ऄपयङ्गतय भएकय, दमलत, जेहने्दयर मिद्ययथीलयइ मनिलु्क छयत्रिमृि ईपलब्ध गरयईन ु

पनेछ । यसरी मसफयररस गदयन कम्तीमय ५० प्रमतित छयत्रयलयइ ऄमनिययन रुपमय समयबेि 

गनुन पनेछः 

(क) मिद्ययथीको पररियरको कुनै पमन सदस्यको नोकरी, व्ययपयर, व्यिसयय र अय–

अजननको व्यिस्थय नभइ जीिन मनियनह गनन न्यनूतम अिश्यक पने अम्दयनी नभइ 

ऄमनिययन मिक्षयको लयमग अिश्यक पने पयठ्यपसु्तक तथय कयपी कलम जस्तय 

स्टेिनरी ईपलब्ध गरयईन नसक्ने ऄिस्थयमय रहकेो, 

(ख) भमूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोमजम जग्गयियलयको हमैसयतले रयखन पयईन े

ऄमधकतम हदिन्दीको पयँच प्रमतित भन्दय कम खेती योग्य जग्गय रहकेो िय  

(ग) रयमरिय योजनय अयोगबयट पररभयमषत भए बमोमजम मनरपेक्ष गररबीको रेखयमय पन े

र सो भन्दय कम अम्दयनी भएको, 

(घ) ऄपयङ्गतय भएकय बयलबयमलकय । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम छयत्रिमृि ईपलव्ध गरयईन ु ऄमघ मिद्ययलयले त्यस्तो 

छयत्रिमृिको लयमग मनिेदन मदन मिद्ययलयमय सचूनय प्रकयिन गनुन पनेछ । 

७०.  नामावली साबयजचनक गनुयपननः(१) दफय  ६७ बमोमजम छयत्रिमृत ईपलब्ध गरयआएकय 

मबद्ययथीहरुको नयम, थर, कक्षय तथय मनजको बयब ु अमयको नयम, थर ितन समहतको 

मििरण मिद्ययलयले मिद्ययलयको सचूनय पयटीमय टयँस गरी र मिद्ययलयको िेभसयइट 

भएमय त्यसमय रयखी  सयिनजमनक गनुन पनेछ र त्यस्तो मििरण मिक्षय ियखय पठयईन ुपनेछ 

। 



खण्डः १                                            सङ्खययः ४                             मममतः २०७५/०४/०८ 



 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजमको मििरण हनेन चयहने व्यमक्तलयइ मिद्ययलयले त्यस्तो 

मििरण मनःिलु्क हनेन मदन ुपनेछ ।  

७१. बालबाचलकालाइ ऄचनवायय रुपमा चवद्यालयमा पठाईनु पननः(१) सबै 

ऄमभभयिकले पयँच िषन परुय भएकय बयलबयमलकयलयइ  अधयरभतू मिक्षयकय लयमग 

ऄमनिययन रुपमय मिद्ययलय पठयईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजम अफ्नो क्षेत्रमभत्रकय बयलबयमलकयलयइ मिद्ययलय पठयए 

नपठयएको सम्बन्धमय सम्बमन्धत मिक्षय समममत, मिद्ययलय मनरीक्षक, स्रोत व्यमक्त 

तथय सयमदुयमयक मिद्ययलयकय मिक्षक तथय कमनचयरीले ऄनगुमन तथय मनरीक्षण 

गनुन पनेछ । 

(३) कुनै ऄमभभयिकले ईपदफय (१) बमोमजम बयलबयमलकयलयइ मिद्ययलयमय पठयएको 

नदमेखएमय त्यस्तो ऄमभभयिकलयइ सम्झयइ बझुयइ, मििेष सहयोग तथय प्रेररत गरी 

त्यस्तय बयलबयमलकयलयइ मिद्ययलयमय पठयईन लगयईन ुपनेछ । 

(४) ईपदफय (३) बमोमजम सम्झयइ बझुयइ गदयन समेत बयलबयमलकयलयइ मिद्ययलय 

नपठयईने ऄमभभयिकलयइ स्थयनीय तहियट ईपलब्ध गरयईने सेिय समुिधयियट 

िमञ्चत गनन समकनेछ । 

(५) यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलयमय भनयन भएकय मिद्ययथीलयइ मिद्ययलयल े

मनःिलु्क ऄध्ययपन गरयईन ुपनेछ । 

(६) मिद्ययलय जयने ईमेर समहूकय बयलबयमलकयलयइ ऄमनिययन रुपमय मिद्ययलय भनयन 

ऄमभययन तथय कययनक्रम तजुनमय गरी लयग ुगने दयमयत्ि मिक्षय समममतको हुनेछ । 

  

पररच्छेद–११ 

चबदा तथा काज सभबन्धी व्यवस्था 

७२.  चिक्षक तथा कमयिारीले पाईने चवदाः(१) मिक्षक, कमनचयरी तथय बयलमिकयसकय 

सहयोगी कययनकतयनले दहेयय बमोमजमकय मबदयह द पयईनेछ,- 

(क) भैपरी अईने मबदय िषनभररमय छ मदन, 

(ख) पिन मबदय िषनभररमय छ मदन, 

(ग) मबरयमी मबदय िषनभररमय बयह्र मदन, 
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(घ) प्रसतूी मबदय प्रसतूीको ऄमघ िय पमछ गरी ऄन्ठयनब्बे मदन, 

(ङ) प्रसतूी स्ययहयर मबदय पन्र मदन, 

(च) मकररयय मबदय धमननसुयर बढीमय पन्र मदन, 

(छ) ऄसयधयरण मबदय एक पटकमय एक िषनमय नबढयइ नोकरीको जम्मय ऄिमधमय 

बढीमय तीन िषन, 

(ज) ऄध्ययन मबदय मिक्षकको सेियको सम्पणून ऄिमधमय एकै पटक िय पटक पटक गरी 

बढीमय तीनिषन, 

(झ) बेतलिी मबदय बढीमय पयँच िषन । 

(२) भैपरी अईने मबदय र पिन मबदय अधय मदन पमन मलन समकनेछ । यस्तो मबदय 

समञ्चत हुने छैन । 

(३) मिक्षक तथय कमनचयरीले मबरयमी मबदय समञ्चत गनन सक्नेछ । मिक्षक तथय 

कमनचयरीले प्रत्येक िषन त्यस्तो मबदय  मनरीक्षकबयट प्रमयमणत गरयइ रयखन ु पनेछ । 

कुनै व्यहोरयले मिक्षक तथय कमनचयरी सेियबयट ऄिकयि भएमय मनजको समञ्चत 

मबरयमी मबदय बयपत मनजको पदयमधकयर रहकेो पदमय खयआपयइ अएको तलब 

स्केलको दरले हुन अईने रकम मनजले एकमिु पयईनेछ । 

(४) कुनै ठूलो िय कडय रोग लयमग ईपचयर गनन मबरयमी मबदयबयट नपगु हुने भएमय 

स्िीकृत मचमकत्सकको प्रमयणपत्र पेि गरी मिक्षक तथय कमनचयरीले पमछ पयईने 

मिरयमी मबदयबयट कट्टय हुने गरी बयह्र मदनसम्म थप मबरयमी मबदय पेश्कीको  दपमय 

मलन सक्नेछ । यसरी पेश्की मबदय मलएको मिक्षक िय कमनचयरीको मतृ्य ुहुन गएमय 

त्यस्तो पेश्की मलएको मबदय स्ितः ममनयहय हुनेछ । 

(५) समञ्चत मबरयमी मबदयको रकम मलन नपयईँद ै मिक्षक िय कमनचयरीको मतृ्य ुभएमय 

त्यस्तो समञ्चत मिरयमी मबदयको रकम मनजले आचछयएको िय नमजकको 

हकियलयले एकमिु पयईनेछ । 

(६) कुनै परुुष मिक्षक िय कमनचयरीको पत्नी प्रसतूी हुने भएमय त्यस्तो मिक्षक िय 

कमनचयरीले प्रसतूीको ऄमघ िय पमछ गरी पन्र मदन प्रसतूी स्ययहयर मबदय पयईनेछ । 

प्रसतूी स्ययहयर मबदयमय बसेको मिक्षक िय कमनचयरीले परूय तलब पयईनेछ र यस्तो 
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मबदय सेिय ऄिमध भरमय दइु पटकमयत्र मलन पयआनेछ । तर लयमो मबदयको ऄिमध 

मभत्र प्रसतुी भएमय प्रसतुी भएको मदन दमेख नै मिदय गणनय गररनेछ । 

(७) प्रसतूी मबदय पयएको मिक्षक िय कमनचयरीले बढीमय दइु पटकको लयमग जनही 

एकमिु पयँच हजयर रुपैययँ मिि ुस्ययहयर भिय  पयईनेछ । 

(८) कुनै मिक्षक िय कमनचयरीले कुल धमन ऄनसुयर अफै मकररयय बस्न ुपरेमय िय त्यस्तो 

मिक्षक िय कमनचयरीको ियि ुअमय, बयजे िज्य,ै छोरय छोरी िय मिियमहत ममहलय 

मिक्षक िय कमनचयरीको सयस ु ससरुयको मतृ्य ु भएमय िय परुुष मिक्षकको हकमय 

मनजको पत्नीको तथय ममहलयको हकमय पमतको मतृ्य ुभएमय मकररयय मबदय पयईनछे 

। ममहलय मिक्षक िय कमनचयरीको पमतले मकररयय बस्न ु परेमय त्यस्तो ममहलय 

मिक्षक िय कमनचयरीले पमन मकररयय मबदय पयईनेछ । 

(९) यस कययनमिमध बमोमजम मकररयय मबदय मलने मिक्षक िय कमनचयरीले मिद्ययलयमय 

हयमजर भएको पन्र मदन मभत्र मतृ व्यमक्तको मतृ्य ु दतयनको प्रमयणपत्र तथय मतृ 

व्यमक्तसगँको नयतय दमेखने प्रमयण पेि गनुन पनेछ । यस्तो प्रमयणपत्र र प्रमयण पेि 

नगने मिक्षक िय कमनचयरीले त्यस्तो ऄिमधको लयमग पयएको रकम मनजले पयईने 

तलब रकमबयट कट्टय गररनेछ । 

(१०) मबरयमी परेको ऄिस्थयमय बयहके घटीमय पयँच िषन स्थययी सेिय ऄिमध नपगुेको 

मिक्षक िय कमनचयरीले ऄसयधयरण मबदय पयईन सक्ने छैन। 

(११) स्थययी सेिय पयँच िषन पगुेको मिक्षकलयइ मनजले ऄध्ययपन गने मिषयमय एक तह 

मयमथको ईचच ऄध्ययनकय लयमग तलब समहतको ऄध्ययन मबदय मदन समकनेछ । 

(१२) ईचच ऄध्ययनकय लयमग मबदय स्िीकृत गदयन मिक्षय समममतले एक अमथनक िषनमय 

अधयरभतू तहको पमहलो र दोस्रो तहकय लयमग एक/एक जनय र मयध्यममक तहकय 

लयमग एक जनयको ऄध्ययन मबदय स्िीकृत गनन सक्नेछ । 

(१३) ऄध्ययन मबदय मददंय दहेययको प्रमक्रयय ऄबलम्बन गररनेछः– 

(क) ऄध्ययन मबदय स्िीकृमतकय लयमग गयईँपयमलकयमय सयिनजमनक रुपमय सचूनय 

गरी आचछुक मिक्षकको मनिेदन अह्वयन गने, 

(ख) मनिेदन मदने मिक्षकले अफ्नो प्रमतबितय पत्र, ऄध्ययनपमछको अफ्नो 

मिक्षण मसकयआको योजनय र व्यिस्थयपन समममतको मसफयररस पेि गनुन पनेछ 
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। त्यसरी पेि भएकय प्रस्तयिकय अधयरमय मनोनयनकय लयमग नयम छनौट 

गरी सचूनय प्रकयिन गने, 

(ग) खण्ड (ख) बमोमजम मनोनयनकय लयमग छनौट भएकय मिक्षकको नयमयिली 

ईपर ईजरूी गने ऄिसर प्रदयन गररने छ । ईजरूीकतयनको ईजरूीकय अधयरमय 

ऄमन्तम नयमयिली प्रकयिन गरी ऄध्ययनकय लयमग ऄमन्तम नयम छनौट गने,  

(घ) ऄमन्तम नयम छनौटमय परेकय मिक्षकलयइ किमुलयत गरयइ ऄध्ययनको 

ऄिमधकय लयमग ऄध्ययन मबदय स्िीकृत गररनेछ । यसरी ऄध्ययन मबदय 

स्िीकृत भएकय मिक्षकले प्रत्येक सेमेिर िय ियमषनक परीक्षयको नमतजय 

समहतको प्रमतिेदन गयईँपयमलकयमय पेि गनुन पने, 

(ङ) ऄध्ययन मबदय पयएकय मिक्षकले अफूले कबमुलयत गरे ऄनसुयरको 

प्रमतिेदन मिक्षय ियखयमय बझुयईन ुपनेछ । ऄध्ययनमय सन्तोषजनक प्रगमत 

नगने मिक्षकको मबदय स्िीकृत भएको ऄिमध समयप्त नहुदँ ैरद्द गनन समकनेछ । 

(च) मबदय रद्द भएमय त्यस्तय मिक्षकबयट ऄध्ययन ऄिमधभर पयएको तलब 

ऄसलु गररनेछ । 

(१४) बेतलिी मबदय दहेययकय ऄिस्थयमय मदआनेछ,-  

(क)  कुनै मिक्षक िय कमनचयरीको पमत िय पत्नी मिदिे मस्थत नेपयली रयजदतूयियस 

िय मनयोगमय खमटइ गएको प्रमयण समहत त्यस्तो मिक्षकले बेतलिी मबदय 

मयग गरेमय एकै पटक िय पटक पटक गरी नोकरी ऄिमधभर पयँच िषनसम्म,  

(ख)  कुनै मिक्षक मटुु, मगृौलय, क्ययन्सर जस्तय कडय रोगकय कयरण लयमो 

ईपचयरमय बस्न ुपने भए िय मलुकुमभत्र िय बयमहर गइ ईपचयर गरयईन ुपने भमन 

मेमडकल बोडनबयट मसफयररस भएमय कययनपयमलकयले एक पटकमय एक िषन र 

नोकरी ऄिमधभरमय  बढीमय तीन िषनसम्म बेतलमि मिदय मदन सक्नेछ । 

(१५) बेतलिी मबदयको ऄिमध मनजको सेिय ऄिमधमय गणनय गररने छैन । 

(१६) भैपरी अईने मबदय, पिन मबदय, मबरयमी मबदय, मकररयय मबदय, प्रसतूी मबदय, प्रसमूत 

स्ययहयर मिदय बस्ने मिक्षक तथय कमनचयरीले परूय तलब पयईनेछ । 

(१७) ऄसयधयरण र बेतलबी मबदयमय बसेको मिक्षक िय कमनचयरीले तलब पयईने छैन ।  
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(१८) यस दफय बमोमजमको ऄसयधयरण मबदय, ऄध्ययन मबदय र िेतलिी मबदय बयहकेकय 

ऄन्य मबदयहरु ऄस्थययी मिक्षक र  रयहत मिक्षकले समेत पयईनेछन ्। 

(१९) सतु्केरी मिदयमय िसेको ममहलय मिक्षक तथय बयल मिमक्षकयको हकमय सम्बन्धीत 

िडयको मसफयररसमय गयईँ मिक्षय समममतले नमजकको कुनै ऄको मिद्ययलयियट 

मिक्षक िय बयल मिक्षय केन्रको बयल मिमक्षकय कयजमय ल्ययइ पठनपयठनलयइ 

मनयममततय गननसक्नेछ । 

(२०) मबरयमी मिदयमय िसेको समयमय सयिनजमनक मिदय परेमय सो मदन समेत मिरयमी 

मिदयमय गणनय हुनेछ । 

(२१) मिरयमी मिदय मलएको मदन भकु्तयन भएपमछ पिन िय अकमस्मक मिदय मलन 

पयइनेछैन । यदी सो ऄिस्थय रहमेय पिन िय  अकमस्मक मिदय समेत मिरयमी मिदयमय 

गणनय हुनेछ । 

७३.  चबदा स्वीकृत गनन ऄचधकारीः(१) प्रधयनयध्ययपकको मबदय व्यिस्थयपन समममतको 

ऄध्यक्षले र मिक्षक िय कमनचयरीको मबदय प्रधयनयध्ययपकले स्िीकृत गनेछ । 

तर एक पटकमय तीन मदनमय नबढयइ पिन िय भैपरी अईने मबदय प्रधयनयध्ययपक अफैले 

मलन सक्नेछ । सो भन्दय बढी पिन िय भैपरी अईने मबदय मलन ुपरेमय प्रधयनयध्ययपकले 

व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्षलयइ जयनकयरी मदन ुपनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) मय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए तयपमन मिक्षक िय कमनचयरीको 

ऄसयधयरण मबदय, बेतलिी मबदय र ऄध्ययन मबदय व्यिस्थयपन समममतको 

मसफयररसमय गयईँ मिक्षय समममतले स्िीकृत गनेछ । 

७४.  चबदा नचलएको चदन सेवा ऄवचधमा गणना नहुनेः मिक्षक िय कमनचयरीले मबदय 

नमलइ मिद्ययलयमय ऄनपुमस्थत भएको मदन मनजको सेिय ऄिमधमय गणनय हुने छैन ।  

७५.  ऄस्थायी चिक्षक वा कमयिारीको चबदाको रकम सभबन्धमा: ऄस्थययी मिक्षक िय 

कमनचयरीले िष े िय महईँद े मबदय ईपभोग गनन नपयईँद ै ऄिकयि पयएमय दि ममहनयलयइ 

ियमषनक कयम गरेको ऄिमध मयनी दयमयसयहीले कयम गरेको ऄिमधको मबदय रकम 

पयईनेछ । 

७६.  चबदा सहुचलयत मात्र हुने मबदय ऄमधकयरको कुरय नभएर सहुमलयत मयत्र हुनेछ । 
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७७.  काज तथा दैचनक भ्रमण भिाः(१) मिद्ययलय िय ऄध्ययपन सम्बन्धी कयमको लयमग 

कययनपयमलकयको अदिेयनसुयर कुनै सभय, सम्मेलन िय सेममनयरमय खमटने मिक्षक िय 

कमनचयरीले सोही अदिेमय तोकेको ऄिमधसम्मको लयमग कयज पयईने छ । 

(२) मिद्ययलयको कयमको लयमग मिक्षक िय कमनचयरीले प्रधयनयध्ययपकको र 

प्रधयनयध्ययपकले व्यिस्थयपन समममतको  ऄध्यक्षको मलमखत ऄनमुमत मलइ 

बढीमय एक हप्तयसम्म कयजमय जयन सक्नेछ । मिक्षय समममतले अिश्यक ठयनेमय 

स्रोतकेन्र िय गयईँ कययनपयमलकयमय मिक्षकलयइ मनमित ऄिमधको लयमग मजम्मेियरी 

तोकी कयजमय खटयईन सक्नेछ । 

(३) सरुिय भएको मिक्षक िय कमनचयरीलयइ सरुिय भएको मिद्ययलयमय हयमजर हुन जयँदय 

तोमकएको दरमय दमैनक तथय भ्रमण भिय बयपतकोरकम रमयनय मदने मिद्ययलयले 

अफ्नै कोषबयट मदन सक्नेछ । 

तर अफ्नो स्िेचछयले सरुिय भइ जयने मिक्षक िय कमनचयरीले यस ईपदफय 

बमोमजम दमैनक तथय भ्रमण भिय बयपतको रकम पयईने छैन । 

७८.  यस पररच्छेदको व्यवस्था लागू नहुनेः यस पररचछेदमय ऄन्यत्र जनुसकैु कुरय 

लेमखएको भए तयपमन संस्थयगत मिद्ययलयको मिक्षक र अफ्नै स्रोतबयट व्यहोने गरी 

सयमदुयमयक मिद्ययलयमय मनयकु्त मिक्षकको सम्बन्धमय यस पररचछेदको व्यिस्थय लयग ू

हुने छैन । त्यस्तय  मिक्षकले  मिद्ययलयियरय तोके बमोमजम मबदयको सुमिधय पयईने छन ्। 

७९.  चिक्षक तथा चवद्यालय कमयिारी सजाय सभबन्धी व्यवस्थाः संघीय कयननुले 

व्यिस्थय गरे बमोमजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१२ 

चवद्यालयको चिन्ह, नामाकरण तथा ऄन्य व्यवस्था 

८०.  चवद्यालयको चिन्हः मिद्ययलयको मचन्ह षट्कोणको हुनेछ । मिद्ययलय व्यिस्थयपन 

समममतले मनणनय गरी सो षट्कोणको बीचमय अफ्नो मिद्ययलयको छुटै्ट मचन्ह रयखन 

सक्नेछ । 
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८१.  चवद्यालयको नामाकरणः (१) समयज तथय रयरिकै लयमग ईल्लेखनीय योगदयन गने िय 

ऐमतहयमसक व्यमक्त, दिेी दिेतय, तीथनस्थल िय प्रयकृमतक सम्पदय अमदको नयमबयट 

नेपयलीपन झल्कने गरी मिद्ययलयको नयमयकरण गनुनपनेछ । 

तर यो कययनमिमध प्रयरम्भ हुन ु भन्दय ऄगयिै दफय (१) मिपररत नयमयकरण भै सकेकय 

मिद्ययलयको हकमय यो कययनमिमध जयरी  भएपमछको दोस्रो िैमक्षक सत्रको सरुु दमेख नै 

लयग ुहुने गरी पनुः नयमयकरण गरी गयईँपयमलकय बयट मस्िकृती मलनु पनेछ । 

(२) कुनै संस्थयगत मिद्ययलयले अफ्नो नयममय “पमब्लक’’ िब्द जोड्न चयहमेय 

कमम्तमय एक मतहयइ मिद्ययथी पणून छयत्रबमृिमय  ऄध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ । कुनै 

संस्थयगत मिद्ययलयले अफ्नो नयममय “नेिनल’’ िब्द जोड्न चयहमेय नेपयलको 

कम्तीमय २५ मजल्लयकय मिद्ययथी ऄध्ययनरत रहकेो हुनपुनेछ र कुनै संस्थयगत 

मिद्ययलयले अफ्नो नयममय “आन्टरनेिनल’’ िब्द जोड्न चयहमेय कमम्तमय एक 

मतहयइ संखययमय मिदिेी मिद्ययथी हुनपुनेछ । मिद्ययलयको नयमको ऄन्तमय 

“मिद्ययलय”, “स्कूल” िय “पयठियलय” िब्द जोमडएको हुनपुनेछ । 

 तर यो कययनमिमध लयग ु हुन ु ऄगयिै यस कययनमिमध मिपररतकय िब्दहरु जोमडइ 

नयमयकरण भै सकेकय मिद्ययलयको हकमय यो कययनमिमध जयरी भएपमछको दोस्रो 

िैमक्षक सत्रको सरुु दमेख नै लयग ु हुने गरी ईपयकु्त व्यिस्थय पयलनय गनन िय 

पनुनयनमयकरण गनुन पनेछ । 

(३) प्रयमिमधक मिक्षय सञ्चयलन गनन ऄनमुमत पयएको सयमदुयमयक मिद्ययलयले अफ्नो 

मिद्ययलयको नयमको पछयमड कोिकमय प्रयमिमधक मिक्षय सञ्चयलन गनन ऄनमुमत 

प्रयप्त मिद्ययलय भनी थप गनन सक्नेछ । 

(४) नययँ खोमलने मिद्ययलयको नयमयकरण अफ्नो नयमबयट गनन चयहने व्यमक्तले देहयय 

बमोमजमको रकममय नघट्ने गरी गयईँपयमलकयले तोमकमदएको रकम बरयिरको 

नगद, घर िय जग्गय मिद्ययलयको नयमयकरण गने प्रयोजनको लयमग भनी एकमिु 

मिद्ययलयलयइ सहयोग गरेमय सो मिद्ययलयको नयमयकरण त्यस्तो सहयोग गने 

व्यमक्तको नयमबयट सञ्चयलन गनन समकनेछ  

(क) मयध्यममक मिद्ययलयको लयमग पचयस लयख  दपैययँ िय सो मूल्य बरयबरको 

घर िय जग्गय, 
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(ख) अधयरभतू मिद्ययलयकय लयमग पैंतीस लयख  दपैययँ िय सो मलू्य बरयबरको 

घर िय जग्गय, 

(५) ईपदफय (३) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन गयईँपयमलकय क्षेत्र मभत्रकय 

मिद्ययलयको हकमय पचचीस प्रमतित थप रकम िय सो बरयबरको घर िय 

मिद्ययलयको कम्पयईण्डसँग जोमडएको जग्गय मिद्ययलयलयइ सहयोग गरेमय त्यस्तो 

सहयोग गने व्यमक्तको नयमबयट मिद्ययलयको नयमयकरण गनन समकनेछ । 

(६) पमहल्यै नयमयकरण भइसकेको मिद्ययलयको नयमसँग जोडेर मिद्ययलयको नयमयकरण 

गनन चयहने व्यमक्तले ईपदफय (३) िय (४) बमोमजमको रकम िय सो बरयबरको घर 

िय जग्गय मिद्ययलयलयइ सहयोग गरी पमहलेको नयम पछयमड अफूले प्रस्तयि गरेको 

नयम जोड्न सक्नेछ । 

(७) एईटै पररियर िय छुट्टयछुटै्ट पररियरकय एकभन्दय बढी व्यमक्तले ईपदफय (३) िय (४) 

बमोमजमको रकम िय घर िय जग्गय मिद्ययलयलयइ प्रदयन गरेमय त्यस्तय व्यमक्तह दको 

मनणनयबयट बढीमय दइुजनय सम्मको नयमबयट मिद्ययलयको नयमयकरण गनन र ऄन्य 

व्यमक्तको नयम मिद्ययलयमय दमेखने गरी रयखन समकनेछ । 

(८) ईपदफय (३), (४) र (५) मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए तयपमन कुनै व्यमक्त, 

स्मयरक िय ऐमतहयमसक चीजिस्तकुो नयमबयट मिद्ययलयको नयमयकरण भएको 

मिद्ययलयलयइ कसैले जमतसकैु रकम िय घर िय जग्गय सहयोग गरे पमन त्यस्तो 

मिद्ययलयको नयमयकरण पररितनन गररने छैन । 

तर त्यस्तो मिद्ययलयलयइ कुनै व्यमक्तले कक्षय कोठय थप गनन, पसु्तकयलय भिन िय 

छयत्रयियस मनमयनण गनन रकम सहयोग गरेमय त्यस्तो कोठय िय भिन सो रकम प्रदयन 

गने व्यमक्तको नयमबयट नयमयकरण गनन समकनेछ । 

(९) यस दफय बमोमजम मिद्ययलयको नयमयकरण गयईँसभयले गनेछ । 

८२.  राचरिय गानः रयमरिय गयन गयईन ु पने मिद्ययलय खलुेको प्रत्येक मदनको प्रयरम्भ र 

मिमभन्न समयरोहमय रयमरिय गयन गयईन ुपनेछ । 

८३.  राचरिय झणडाः रयमरिय झण्डय झण्डोिोलन गनुन पनेः मिद्ययलयमय मनयआने प्रत्येक 

समयरोहको प्रयरम्भमय रयमरिय झण्डोिोलन गनुन पनेछ । 



खण्डः १                                            सङ्खययः ४                             मममतः २०७५/०४/०८ 



 

८४.  पोिाकः मिद्ययलयल मिक्षकको लयगी तोमकएको र मिद्ययथीको लयमग एकै मकमसमको, 

कम खमचनलो, सयधयरण, रयमरियतय झल्कयईने र हयियपयनी सहुयईँदो पोियक तोक्न 

सक्नेछ । मिद्ययलयले पोियक खररद गने स्थयन िय पसल तोक्न पयईने छैन । 

  

पररच्छेद–१३ 

चवद्यालयको सभपचि सरंक्षण सभबन्धी व्यवस्था 

८५.  चवद्यालयको सभपचिको सरुक्षाः(१) मिद्ययलयको नयममय रहकेो सम्पमिको सरुक्षय गने 

प्रमखु दयमयत्ि व्यिस्थयपन समममत र प्रधयनयध्ययपकको हुनेछ । 

(२)  सयमदुयमयक मिद्ययलयको नयममय रहकेो ईपदफय १ बमोमजमको चल ऄचल 

सम्पमिको मििरण ३ ममहनय मभत्र गयईँपयमलकयमयपठयईन ु पनेछ र सो को लगत 

संकलन तथय ऄध्ययिमधक गने मजम्मेियरी मिक्षय ियखयको रहनेछ । 

(३)  सयमदुयमयक मिद्ययलयको नयममय रहकेो सम्पमिको ऄद्ययिमधक मििरण मिक्षय 

ियखयले ियमषनक रुपमय सयिनजमनक गनेछ । 

८६.  चवद्यालयको सभपचि सरंक्षणः मिद्ययलय सम्पमि संरक्षण सम्बन्धमय मिक्षय समममतको 

कयम, कतनव्य र ऄमधकयर दहेयय बमोमजम हुनेछः 

(क) मिद्ययलयको नयममय प्रयप्त भइ दतयन हुन बयँकी रहकेो जग्गय दतयन गने व्यिस्थय 

ममलयईने, 

(ख) मिद्ययलयको नयममय रहकेो सम्पमिलयइ ऄमधकतम फयआदय हुने कयममय प्रयोग गनन 

व्यिस्थयपन समममतलयइ मनदिेन मदने, 

(ग) मिद्ययलयको नयममय रहकेो जग्गयको अम्दयनी ऄसलू ईपर गने व्यिस्थय ममलयईने, 

(घ) मिद्ययलयको सम्पमि कसैबयट हयनी-नोक्सयनी हुन गएमय सो भरयईने व्यिस्थय गने, 

(ङ)   मिद्ययलयको मिकयस गने कयममय बयहके मिद्ययलयको नयममय दतयन भएकय जग्गय िय 

ऄन्य सम्पमि बेचमिखन िय स्ियममत्ि हस्तयन्तरण गनन नमदने, 

(च) मिद्ययलयको जग्गय संरक्षण गनन व्यिस्थयपन समममत तथय प्रधयनयध्ययपकलयइ 

सहयोग गने । 
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८७.  चवद्यालयको नामको जग्गा चबक्री वा चधतो सभबन्धमाः मिद्ययलयको नयमको जग्गय 

मबक्री गनपुरेमय िय मधतो रयखन ुपरेमय प्रचमलत कयननु बमोमजम हुनेछ । मिक्षय समममतको 

मसफयररसमय गयईँसभयले मनणनय गनेछ । 

८८.  चवद्यालयको जग्गा सट्टापट्टा सभबन्धमाः सयमयन्यतयय मिद्ययलयको नयममय रहकेो 

जग्गय सट्टयपट्टय गनन पयआने छैन तर सो नगरी नहुने भएमय मिक्षय समममतको मसफयररसमय 

गयईँसभयले मनणनय गरे ऄनसुयर हुनेछ । 

८९.  चवद्यालयको नाममा सभपचि राख्नु पननः(१) सयमदुयमयक मिद्ययलय र िैमक्षक गठुीको 

 दपमय सञ्चयमलत मिद्ययलयले मिद्ययलयको ऄचल सम्पमि मिद्ययलयको नयममय 

रमजरिेिन पयररत गनुन पनेछ । 

(२)  कम्पनीको  दपमय सञ्चयमलत संस्थयगत मिद्ययलयले मिद्ययलयको ऄचल सम्पमि 

कम्पनीको स्ियममत्िमय रयखन ुपनेछ ।  

९०.  चनजी िैचक्षक गुठी ऄन्तगयत गररएको लगानी हस्तान्तरण गनन सभबन्धी व्यवस्थाः 

मनजी िैमक्षक गठुी िय त्यस्तय गुठीकय सञ्चयलकले अफ्नो लगयनीको परैू िय अंमिक 

महस्सय मिद्ययलय सञ्चयलनमय बयधय नपने गरी अफ्नो ईिरयमधकयरीको रुपमय मनयकु्त 

गरेको गमुठययरलयइ प्रचमलत कयनून बमोमजम हस्तयन्तरण गनन सक्नेछ । 

९१.  चमनाहा चदन सक्नेः प्रयकृमतक मिपद ्िय कयब ुबयमहरको पररमस्थमतले गदयन सयमदुयमयक 

मिद्ययलयको सम्पमि हयनी नोक्सयनी हुन गएको प्रमयमणत हुन अएमय िीस हजयर 

 दपैययँसम्मको भए प्रधयनयध्ययपकको मसफयररसमय व्यिस्थयपन समममतले पचयस हजयर 

 दपैययँ सम्मको भए व्यिस्थयपन समममतको मसफयररसमय प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृतले, 

एक लयख  दपैययँसम्मको भए गयईँ प्रमखुले ममनयहय मदन सक्नेछ । सो भन्दय बढी रकम 

ममनयहय मदन ुपरेमय कययनपयमलकयको मसफयररसमय गयईँ सभयले ममनयहय मदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद १४ 

चवद्यालयलाइ चदआने ऄनदुान तथा ऄन्य व्यवस्था 

९२.  चवद्यालयलाइ ऄनुदान चदने:(१) सयमदुयमयक मिद्ययलयलयइ नेपयल सरकयर िय प्रदिे 

सरकयर िय गयईँपयमलकयबयट मिद्ययलयको लयगी प्रयप्त रकम गयईँकययनपयमलकयले ियमषनक 

कययनक्रममय स्िीकृत गरयइ मिद्ययलय कोषमय पठयईने व्यिस्थय ममलयईने छ । 
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(२)  मिद्ययलयको अन्तररक अय समेतलयइ ऄध्ययन गरी मिद्ययलयलयइ दहेययकय 

अधयरमय ऄनदुयन बयँडफयँड गररने छ,- 

(क)  मिद्ययलयको मिद्ययथी संखयय, 

(ख)  मिद्ययलयको मिक्षक संखयय, 

(ग)  मिद्ययलयको परीक्षयको पररणयम, 

(घ)  मिद्ययलयको अमथनक ऄिस्थय र  

(ङ)  मिद्ययलयले परुय गनुन पने न्यनुतम पिूयनधयरहरुको ऄिस्थय । 

(३)  मिद्ययलयको पिूयनधयर मिकयस गने प्रयोजनकय लयमग कययनपयमलकयले ितन तोकी 

सयिनजमनक िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत सञ्चयमलत मिद्ययलयलयइ समेत ऄनदुयन मदन 

सक्नेछ । 

९३.  सभबचन्धत काममा खिय गनुय पननःमिद्ययलयलयइ प्रयप्त रकम जुन कयमको लयमग खचन 

गनन मनकयसय भएको हो सोही कयममय मयत्र खचन गनुन पनछे । खचन हुन नसकेको रकमको 

बयरेमय गयईँपयमलकयलयइ जयनकयरी गरयईन ुपनेछ । 

९४.  स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गनुय पननः(१) मिद्ययलयले मिद्ययलयको भिन, 

फमननचर र ऄन्य कययनको लयमग स्थयनीय स्रोतबयट समेत  रकमको व्यिस्थय गनुन पनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम स्थयनीय स्रोतबयट भिन मनमयनणको लयमग रकम नपगु्ने भएमय 

गयईँ कययनपयमलकयले जन सहयोगलयइ प्रोत्सयहन गने गरी सयमदुयमयक 

मिद्ययलयलयइ अिश्यक रकम ऄनदुयन मदन सक्नेछ । 

(३)  संस्थयगत मिद्ययलयले ईपदफय (१) बमोमजमको कययनको लयमग मिद्ययथीबयट 

सहयोगको नयममय िलु्क ईठयईन पयईने छैन । 

 

पररच्छेद–१५ 

गाईँ चिक्षा कोष, चवद्यालयको बजेट, अय व्ययको लेखा तथा ऄन्य व्यवस्था 

९५.  गाईँ चिक्षा कोष सभबन्धी व्यवस्थाः गयईँपयमलकयको मिक्षय सम्बन्धी कययनलयइ 

व्यिमस्थत गनन एक गयईँ मिक्षय कोष रहनेछ । ईक्त कोषको व्यिस्थयपन र सञ्चयलन 

मिक्षय सम्बन्धी अमथनक कययनमिमधमय ईल्लेख भए बमोमजम हुनेछ । 
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९६.  चवद्यालय कोषको सञ्िालनः(१) प्रत्येक मिद्ययलयमय मिद्ययलयको सम्पणून 

अम्दयनीहरु जम्मय गने गरी एक मिद्ययलय कोष रहनेछ । 

(२)  मिद्ययलयले संचयलन कोषमय जम्मय भएको रकम गयईँपयमलकयको पिून स्िीकृती 

मलआन व्यिस्थयपन समममतले खचन गनुन पनेछ । 

(३)  मिद्ययलय संचयलन कोषको सञ्चयलन प्रधयनयध्ययपक र लेखयसम्बन्धी 

कमनचयरीको संयकु्त दस्तखतबयट गररनेछ । लेखय सम्बन्धी कमनचयरी नभएमय 

मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्ष र प्रधयनयध्ययपकको संयकू्त दस्तखतबयट 

गररनेछ । 

(४)  मिद्ययलय संचयलन कोषको महसयब-मकतयब लेखय रयखने, बेरुज ुफछनयौट गने कयम 

प्रधयनयध्ययपक र लेखय सम्बन्धी कयम  गने कमनचयरी/मिक्षकको हुनेछ । 

(५)  मिद्ययलयको कययन सञ्चयलनको लयमग मिद्ययलय संचयलन कोषको रकम 

गयईँपयमलकयले तोमकमदएको नमजकैको कुनै बैंकमय खयतय खोली जम्मय गनुन पनेछ । 

(६)  मिद्ययलयको सम्पणून खचन मिद्ययलय संचयलन कोषमय जम्मय भएको रकमबयट 

व्यहोररनेछ । 

९७.  बजेट तयार गननः दफय  ९३ मय जेसकैु लेमखए पमन प्रधयनयध्ययपकले प्रत्येक िषनको जेठ 

मसयन्त मभत्र अगयमी िषनको बजेट तययर गरी व्यिस्थयपन समममतबयट स्िीकृत गरयइ 

त्यसको एक प्रमत गयईँपयमलकयमय समयमय पठयईन ुपनेछ । 

९८.  चवद्यालयको अय व्ययको लेखाः(१) मिद्ययलयको अय व्ययको लेखय ऄनसुचूी-

१५ बमोमजमको ढयँचयमय रयखन ुपनेछ । 

(२)  मिद्ययलयको अय व्ययको लेखय, बील, भरपयइ लगययत अिश्यक कयगजयत 

रयखने कयम मिद्ययलयको लेखय सम्बन्धी कयम गन ेमिक्षक िय कमनचयरीको हुनेछ । 

(३)  ईपदफय (२) बमोमजम कयगज प्रमयमणत गरयइ रयखने, रयखन लगयईने मजम्मेियरी 

प्रधयनयध्ययपकको हुनेछ । 

(४)  ईपदफय (१) बमोमजमको अय व्ययको लेखय रयखदय मिद्ययलयको कयम 

कयरबयहीको ियस्तमिक मस्थती थयहय हुने गरी मयलसयमयनह दको खररद मबक्री र 

मिद्ययलयको नगदी, मजन्सी, जययजेथय दयमयत्ि अमदको मिस्ततृ मििरण स्पि 

 दपले खोलेको हुन ुपनेछ । 
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(५)  मिद्ययलयको नगदी, मजन्सी, जययजेथयमय कुनै मकमसमको महनयममनय, हयनी-

नोक्सयनी िय लयपरबयही हुन नपयईने गरी सरुमक्षत रयखने र सोको लगत रयखने तथय 

रयखन लगयईने दयमयत्ि प्रधयनयध्ययपकको हुनेछ । 

(६)  प्रधयनयध्ययपक र लेखय सम्बन्धी कयम गनन मजम्मेियरी तोमकएको मिक्षक िय 

कमनचयरीले मिद्ययलयको अय व्ययको प्रमतिेदन मिक्षय ियखयले तोकेको ऄिमध 

मभत्र मयमसक िय त्रैमयमसक  दपमय सो ियखयमय पठयईन ुपनेछ । 

९९.  लेखा परीक्षण गराईनेः(१) मिद्ययलयले प्रत्येक िषन मिक्षय ऄमधकृतको मसफयररसमय 

कययनपयमलकयबयट मनयकु्त दतयनियलय लेखय परीक्षकबयट लेखय परीक्षण गरयईन ुपनेछ । 

(२) लेखय परीक्षणको मसलमसलयमय प्रधयनयध्ययपकले मिद्ययलयको अय व्ययको 

बहीखयतय लेखय परीक्षकले मयगेको बखत  जयँचन मदनपुनेछ र मनजले कैमफयत 

तलब गरेको कुरयको यथयथन जियफ समेत सरोकयरियलयलयइ मदन ुपनेछ । 

(३) मिद्ययलयको अय व्ययको लेखय गयईँ कययनपयमलकयबयट खटयआएको कमनचयरीले 

जनुसकैु बखत जयँचबझु गनन सक्नेछ । यसरी जयँचबझु गदयन खटी अएको 

कमनचयरीले मयग गरेको मििरण दखेयईन ुप्रधयनयध्ययपक, लेखयको मजम्मेियरी प्रयप्त 

मिक्षक िय कमनचयरीको कतनव्य हुनेछ । 

(४) यस दफय बमोमजम लेखयपरीक्षकले मिद्ययलयको लेखय परीक्षण गने मसलमसलयमय 

ऄन्य कुरयकय ऄमतररक्त मिद्ययलयको  अम्दयनी र खचनकय बयरेमय मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममतकय पदयमधकयरीहरु सँग छलफल गरी अफ्नो प्रमतिेदन तययर 

गनुन पनेछ । 

(५) यस कययनमिमध बमोमजम मिद्ययलयसँग स्ियथन रहकेो व्यमक्तले िय मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममतकय ऄध्यक्ष, सदस्य तथय प्रधयनयध्ययपकको नमजकको 

नयतेदयरले मिद्ययलयको लेखय परीक्षण गनन पयईने छैन । 

(६) मिद्ययलयको लेखयपररक्षण गननको लयमग मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतबयट गयईँ 

कययनपयमलकयको कयययनलयले समूचकृत गरेको लेखयपरीक्षकहरु मध्ये तीन जनयको 

नयम मसफयररस गनुन पनेछ । 
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१००.  प्रचतवेदन पेि गनुय पननः  लेखयपरीक्षकले मिद्ययलयको लेखय परीक्षण गरी सकेपमछ 

दहेययकय कुरयह द खलुयइ सो सम्बन्धी प्रमतिेदन तययर गरी  व्यिस्थयपन समममत र मिक्षय 

ियखय ियखयमय एक-एक प्रमत पठयईन ुपनेछ,- 

(क) सोमधएकय र कैमफयत तलब भएकय कुरयको जियफ यथयिीघ्र भए नभएको, 

(ख) पेि भएको अय व्ययको महसयब ररतपिूनक भए नभएको, 

(ग) अय व्ययको स्रेस्तय कयननू बमोमजम रयखे नरयखेको, 

(घ) मिद्ययलयको अय व्ययको लेखय यथयथन  दपमय दमेखने गरी ियसलयत दरुुस्त भए 

नभएको, 

(ङ) कुनै मिक्षक िय कमनचयरीले कयनून मिपरीत कयमकयज िय महसयब गरे नगरेको, 

(च) मिद्ययलयको कयरोबयर सन्तोषप्रद भए नभएको, 

(छ) मिद्ययलयलयइ जनु कयमकय लयमग मनकयसय भएको हो सोही प्रयोजनमय खचन लेख े

नलेखेको, 

(ज) मिद्ययलयको सम्पमि दरुुपयोग गरे, नगरेको, र 

(झ) लेखय परीक्षकले मनयमसि र अिश्यक सम्झेको ऄन्य कुरय । 

१०१.  चवद्यालयको कामको सामाचजक परीक्षण गननः सयमदुयमयक मिद्ययलयले अफ्नो 

कयमको सयमयमजक परीक्षण गनुनपनेछ । सो को प्रमतिेदन ियमषनक रुपमय गयईँपयमलकयमय 

पेि गनुन पनेछ । 

१०२.  बरबुझारथ गननः(१) मिद्ययलयको नगदी, मजन्सी मयलसयमयनको लगत, स्रेस्तय रयखने 

मजम्मय मलएको मिक्षक िय कमनचयरी सरुिय िय ऄन्य कयरणबयट मिद्ययलय छोडी जयने 

भएमय अफ्नो मजम्मय रहकेो नगदी, मजन्सी मयलसयमयनको बरबझुयरथ सयमयन्यतयय 

एक्कयआस मदनमभत्र मिद्ययलयमय गनुन पनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम बरबझुयरथ नगने मिक्षक तथय कमनचयरीलयइ बरबझुयरथ 

नगरेसम्म सरुिय भएको मिद्ययलयमय  जयन रमयनय पत्र मदआने छैन । सयथै मनजले 

कुनै रकम िय मयलसमयन महनयममनय गरेको रहछे भने सो बयपतको रकम मनजले 

पयईने जनुसकैु रकमबयट ऄसलू ईपर िय सोधभनयन गररनेछ । 
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पररच्छेद– १६ 

चवचवध 

१०३.  तलब तथा भिाः मिक्षक तथय कमनचयरीको तलब, भिय र ऄन्य समुिधय संघीय 

कयननू ऄनसुयर हुनेछ । 

१०४.  चनवृिभरण, ईपदान, ईपिार खियः मिक्षक तथय कमनचयरीको मनििृभरण, ईपदयन, 

ईपचयर खचन र ऄन्य व्यिस्थय संघीय कयननू ऄनसुयर हुनेछ । 

१०५.  ऄवकाि सभबन्धी व्यवस्थाः मिक्षक तथय कमनचयरीको ऄिकयस सम्बन्धी व्यिस्थय 

संघीय कयननू ऄनसुयर हुनेछ । 

१०६.  पुरस्कार र दणडको व्यवस्थाः मिक्षक र कमनचयरीको पसु्कयर तथय दण्ड सजयय 

सम्बन्धी व्यिस्थय संघीय कयननूले तोकेको मयपदण्ड ऄनसुयर हुनेछ । 

१०७.  चवद्यालयको वगीकरणः मिद्ययलयको िमगनकरण संघीय कयननूले तोकेको मयपदण्ड 

ऄनसुयर हुनेछ । 

१०८.  चवद्यालय िुल्कः मिद्ययलय िलु्क सम्बन्धी व्यिस्थय संघीय कयननूले बनयएको 

मयपदण्ड ऄनसुयर हुनेछ । 

१०९.  चिक्षक तथा चिक्षा के्षत्र सभबि जनिचिको ताचलमः(१) तयमलम तथय प्रमिक्षण 

सम्बन्धी व्यिस्थय संघ र प्रदिेले व्यिस्थय गरे ऄनरुुप हुनेछ । 

तर यस व्यिस्थयले गयईँपयमलकयकय मिक्षकलयइ स्िीकृत ियमषनक कययनक्रम बमोमजम 

तयमलम मदन बयधय पने छैन । 

११०.  ऄमतररक्त मक्रययकलयप सम्बन्धी व्यिस्थयः(१) मिद्ययलयहरुले मिक्षय समममतले 

मनधयनरण गरेको मयपदण्ड बमोमजम ऄमतररक्त मक्रययकलयप  संचयलन गनुनपनेछ । 

(२)  कययनपयमलकयले ियमषनक कययनक्रममय समयिेि गरी ऄन्तर मिद्ययलय 

प्रमतस्पधयनत्मक ऄमतररक्त मक्रययकलयप संचयलन गनुन पनेछ । 

(३)  ऄन्तर मिद्ययलय प्रमतस्पधयनत्मक ऄमतररक्त मक्रययकलयप संचयलन सम्बन्धी थप 

व्यिस्थय कययनपयमलकयले मनधयनरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(४)  मिद्ययलयले ईपदफय (१) र (२) बमोमजम ऄमतररक्त मक्रययकलयप सञ्चयलन गदयन 

दहेयय बमोमजमकय प्रमतयोमगतयमय मिद्ययथीह दलयइ भयग मलन लगयईन ुपनेछः 

(क) मचत्रकलय, ममूतनकलय र हस्तकलय प्रमतयोमगतय, 
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(ख) बयद्यबयदन तथय संमगत प्रमतयोमगतय, 

(ग) नतृ्य प्रमतयोमगतय, 

(घ) नयटक प्रमतयोमगतय, 

(ङ) िकृ्तत्ि कलय प्रमतयोमगतय, 

(च) हयमजरी जियफ प्रमतयोमगतय, 

(छ) महज्जे प्रमतयोमगतय, 

(ज) खेलकुद प्रमतयोमगतय, 

(झ) सयमहमत्यक गमतमिमध, कथय, कमितय र मनिन्ध प्रमतयोमगतय, 

(ञ) फूलबयरी र कृमष सम्बन्धी प्रमतयोमगतय, 

(ट) सजृनयत्मक तथय ऄन्िेषणयत्मक र मिज्ञयनकय प्रयोगयत्मक प्रमतयोमगतय, र 

(ट) ऄन्य प्रमतयोमगतय । 

(५)  मिद्ययलयले प्रत्येक िकु्रबयरको दमैनक पठनपयठनको कययन समयप्त भएपमछ 

मिद्ययथीलयइ ऄमतररक्त मक्रययकलयपको कययनक्रममय सहभयगी गरयईन ुपनेछ । 

(६)  मिद्ययलयले सियरी सयधन खररद गनन चयहमेय मन्त्रयलयले मनधयनरण गरेको रङ र 

मनयमयनसुयर हुने गरी खररद गनुनपनेछ । 

(७)  मिद्ययलयहरुले मनमयनण गने भिन र िौचयलय बयलमैत्री एिम ् ऄपयङ्गमैत्री 

मकमसमियट मनमयनण गनुनपनेछ । 

(८)  मिद्ययलयहरुले छयत्रिमृि ऄक्षयकोष, स्ममृत कोष लगयएतकय कोषहरुको 

मनयमयनसुयर व्यबस्थयपन गनुनपनछे । 

१११.  चवद्यालय चिक्षा सेवा सभबन्धी व्यवस्थाः मिद्ययलय सेियको गठन, तह, श्रेणी 

मिभयजन र दरबन्दी सम्बन्धी व्यिस्थय संघ तथय प्रदिेको कयननूसँग तयदयत्म्यतय कययम 

हुने गरी कययनपयमलकयले कययनमिमध बनयआ गयईँ सभयियट स्िीकृत गरयए बमोमजम हुनेछ । 

११२.  चजभमेवार रहनेः(१) प्रधयनयध्ययपक स्थयनीय तह, ऄमभभयिक एिं मिद्ययथीप्रमत 

मजम्मेियर हुनेछ । यसकय लयमग ईनले ऄमभभयिक एिं मिद्ययथीको मिचयर सिेक्षण 

गनेछ । 
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(२)  प्रचमलत मयपदण्डको पयलनय एिं गणुस्तररय मिक्षयको लयमग मिद्ययलय 

व्यिस्थयपन समममत र प्रधयनयध्ययपकले मिक्षय समममतसँग कययनसम्पयदन करयर 

गनुनपनेछ । 

(३) मिक्षक एिं कमनचयरी प्रधयनयध्ययपक प्रमत मजम्मेियर हुनेछन । मनजहरुले 

गणुस्तरीय मिक्षयकय लयमग गयईँकययनपयमलकय, मिक्षय समममतले प्रचमलत कयननू 

बमोमजम मदएकय मनदिेन पयलनय गनुन पनेछ । ऄपेमक्षत िैमक्षक ईपलमव्धकय 

लयमग मिक्षकहरुले प्रधयनयध्ययपकसँग कययनसम्पयदन करयर ऄमनिययन रुपमय 

गनुनपनेछ । 

(४) मिक्षयलयइ मौमलक हकको रुपमय स्थयमपत गनन कययनपयमलकयले प्रत्येक 

मिद्ययलयकय लयमग मनमित भौगोमलक क्षेत्रलयइ सेिय क्षेत्रको रुपमय तोमकमदन 

सक्नेछ । त्यस्तो भौगोमलक क्षेत्र मभत्रकय टुहुरय, ऄलपत्र परेकय र बेसयहयरय तथय 

ऄमत मिपन्नतयमय परी मिद्ययलय जयन नसकेकय िय मिद्ययलय छोडेकय 

बयलियमलकयलयइ छयत्रबमृि िय मििेष व्यिस्थय गरी िय मनजकय  ऄमभभयिक िय 

संरक्षकलयइ सघयइ बयलियमलकयलयइ मिद्ययलयमय ल्ययईनु गयईँपयमलकय, 

मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममत र प्रधयनयध्ययपकको मजम्मेियरी हुनेछ । 

मिद्ययथीलयइ ऄपेमक्षत िैमक्षक ईपलमव्ध हयमसल हुने गरी मसकयईने र मटकयईने 

दयमयत्ि प्रधयनयध्ययपक र मिक्षकहरुको हुनेछ । 

(५)  कुनै ऄमभभयिक िय संरक्षकले मिद्ययलय जयने ईमेरकय ियलबयमलकयलयइ 

मिद्ययलय पठयईन ऄटेर गरेमय मनजलयइ गयईँपयमलकयबयट प्रदयन गररने सेिय 

समुिधयहरुबयट बमन्चत गनन समकनेछ । 

(६)  मिक्षक तथय कमनचयरीहरुले मिद्ययलय समयमभत्र िैमक्षक कययन बयहके ऄन्य 

संघसंस्थयको गमतमिमधमय संलग्न हुन पयइने छैन । सयथै मिक्षक तथय कमनचयरीले 

मिषयगत संघसंस्थय बयहके ऄन्य संघसंस्थयको कययनकयरी भमूमकयमय बस्न पयइन े

छैन । 

११३. सरंक्षकको भूचमकाः िडय ऄध्यक्षले अफ्नो िडय मभत्र रहकेय अधयरभतू 

मिद्ययलयहरुको गुणस्तरीय मिक्षयकय लयमग प्रमखु संरक्षकको रुपमय कययन गनेछ । 

मयध्यममक तहको मिद्ययलयको हकमय गयईँपयमलकय ऄध्यक्ष प्रमखु संरक्षक रहनेछ । 
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११४.  चिक्षक तथा कमयिारीले पालन गनुय पनन अिार सचंहताः मिक्षक तथय कमनचयरीले 

दहेयय बमोमजमको अचयर संमहतय पयलन गनुन पनेछः 

(क) अफूलयइ खटयएको ठयईँमय गइ तोमकएको कयम गनुन पने, 

(ख) मनधयनररत समयमय मनयममत रुपले मिद्ययलयमय अए गएको समय जनयइ हयमजर 

हुन ुपने र पमहले मबदयको ऄनमुमत नमलइ मिद्ययलयमय ऄनपुमस्थत हुन ुनहुने, 

(ग) अफ्नो सेिय सम्बन्धी कुरयमय मतलि सयध्य गने मनसययले कसैमयमथ पमन कुनै 

रयजनैमतक िय ऄियञ्छनीय प्रभयि पयनन िय प्रभयि पयने प्रयत्न गनन नहुने, 

(घ) नेपयल सरकयर र नेपयली जनतयको पयरस्पररक सम्बन्धमय िय कुनै मिदिेी 

रयरिसँगको सम्बन्धमय खलल पनन सक्ने गरी अफ्नो ियस्तमिक िय कयल्पमनक 

नयमबयट िय बेनयमी कुनै लेख प्रकयमित गनन िय पे्रसलयइ कुनै खबर मदन िय रेमडयो 

िय टेमलमभजन अमद जस्तय सचुनय मयध्यमियरय भयषण प्रसयररत गनन िय कुनै 

सयिनजमनक भयषण मदन िय िक्तव्य प्रकयमित गनन नहुने, 

(ङ) मिद्ययथीलयइ योग्य नयगररक बनयईने ईद्दशे्य मलइ ऄध्ययन र ऄध्ययपनलयइ 

अफ्नो मखुय लक्ष्य सम्झन ुपन,े 

(च) अज्ञयकयररतय, ऄनिुयसन, सद ्भयिनय, सहयोग, सदयचयर, सहयनभुमूत, धैयन र 

सदच्ररत्रतयलयइ प्रोत्सयहन मदन ुपने, 

(छ) कुनै भयषय, सम्प्रयदयय तथय धमन मिरोधी भयिनय मिक्षक तथय मिद्ययथी िगनमय 

फैलयईन नहुने, 

(ज) सयमदुयमयक मिद्ययलयकय मिक्षकले व्यिस्थयपन समममत र सम्बमन्धत स्थयनीय 

तहको स्िीकृमत नमलइ अफू बहयल रहकेो मिद्ययलय बयमहर कयम गनन नहुने, 

(झ) मिद्ययलय िय िैमक्षक संस्थयको मयध्यमियरय रयमरिय भयिनय जयगतृ गरी दिेमय 

भयिनयत्मक एकतय ल्ययईन कयम गनुन पने, 

(ञ) नेपयल रयरिको सयिनभौमसिय र ऄखण्डतयमय अँच अईने गरी दिेको ियमन्त, 

सरुक्षय, िैदमेिक सम्बन्ध र सयिनजमनक मययनदय तथय ऄदयलतको ऄिहलेनय हुन े

िय कुनैपमन कयययनलय िय ऄमधकृतको कयननूियरय मनधयनररत कतनव्य परूय गननमय 

बयधय मिरोध हुने गरी प्रदिनन, हड्तयल, थनुछेक तथय घेरयई गनन नहुने । 

(ट) मिद्ययथीलयइ ियरीररक िय मयनमसक ययतनय मदन नहुने, 
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(ठ) मिद्ययलयमय रहदँय र ऄन्य िैमक्षक कययनक्रममय सहभयगी हुदयँ तोमकएको पोियक 

ऄमनिययन लगयईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफय (१) बमोमजमको अचयर संमहतयको पयलन भए नभएको ऄमभलेख 

मिक्षकहरुको हकमय प्रधयनयध्ययपकले र प्रधयनयध्ययपकको हकमय व्यिस्थयपन 

समममतले रयखन ुपनेछ र अचयर संमहतय पयलन नभएको भए त्यसको मििरण गयईँ 

कययनपयमलकयको कयययनलयमय पठयईन ुपनेछ । 

११५. चवद्याथीले पालन गनुय पनन अिार सचंहता: मिद्ययथीहरुले दहेयय बमोमजमको 

अचयर संमहतय पयलन गनुन पनेछ,- 

(क)  मिक्षकको अज्ञयपयलन र अदर गनुन पन,े 

(ख)  मिद्ययलयमय िय बयमहर जहयँसुकै ऄनिुयसनमय रहन ुपने, 

(ग)  रयमरियतय, भयषय र संस्कृमतको ईत्थयनको मनममि सधैं प्रयत्निील रहन ुपन,े 

(घ)  मिद्ययलयले अयोजनय गरेको कययनक्रममय समक्रय रुपमय भयग मलन ुपने, 

(ङ)  सबैसँग मिि व्यिहयर गनुन पन,े 

(च) व्यिस्थयपन समममतले मनधयनरण गरेकय ऄन्य अचयर संमहतय पयलनय गनुन पने, 

११६.  िैचक्षक गुणस्तरः िैमक्षक गणुस्तर ऄमभबमृिकय लयमग गयईँ मिक्षय समममतले प्रचमलत 

कयननूसम्मत कययनमिमध बनयइ गयईँमभत्रकय सयमदुयमयक र संस्थयगत मिद्ययलयको 

बीचमय एक ऄकयनकय रयम्रय ऄभ्ययसको प्रयोग गनन कययनक्रमहरु सञ्चयलन गनन सक्नेछ । 

११७.  चवद्यालय िाचन्त के्षत्र रहनेः गयईँपयमलकय क्षेत्र मभत्रकय सबै मिद्ययलयहरु ियमन्त क्षेत्र 

हुनेछन ्। 

११८.  बालमैत्री चिक्षाको सचुनचितताः भयरमहत तथय बयलमैत्री ियतयिरणमय गणुस्तरीय 

मिक्षय पयईने मिद्ययथीको हक र ऄमधकयर रहनेछ यसको लयमग मिद्ययलय व्यिस्थयपन 

समममतले अिश्यक कययनमिमध तययर गरी कयययनन्ियन गनुनपनछे । 

११९.  ऄचधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेः गयईँ कययनपयमलकय, मिक्षय समममत तथय प्रमखु 

प्रियसकीय ऄमधकृतले यस कययनमिमध बमोमजम अफुलयइ प्रयप्त ऄमधकयर मध्ये 

अिश्यकतय ऄनसुयर केही ऄमधकयर मिक्षय ऄमधकृत िय ऄन्य पदयमधकयरीलयइ 

प्रत्यययोजन गनन सक्नेछ । 
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१२०.  चनदनचिका बनाईने सक्नेः यस कययनमिमधको ऄमधनमय रही कययनमिमधमय लेमखएकय 

बुँदयहरु कयययनन्ियन गनन अिश्यकतय ऄनसुयर गयईँ कययनपयमलकय  िय गयईँ मिक्षय 

समममतले मनदमेिकय बनयइ लयग ुगनन सक्नेछ । 

१२१.  सावयजचनक खररद प्रचक्रयाः यस कययनमिमधमय जनुसुकै कुरय लेमखएको भएतयपमन 

मिद्ययलयले अमथनक कयरोबयर संचयलन गदयन सयिनजमनक खररद ऐन, २०६३ र 

सयिनजमनक खररद मनयमयिली, २०६४ को प्रमक्रयय परुय गनुन पनेछ । 

१२२.  ऄनुसिूीमा हेरफेरः गयईँ कययनपयमलकय बैठकले ऄनसुचूीमय अिश्यक हरेफेर तथय 

संिोधन गनन सक्नेछ । 

१२३.  यसै काययचवचध बमोचजम भएको माचनने: (१) यस ऄमघ मिक्षय मनयमयिली 

बमोमजम भए गरेकय कययनहरु यसै कययनमिमध बमोमजम भएको मयमननेछ । 

(२) यो कययनमिमधमय लेमखए जमत कुरयहरु यसै कययनमिमध बमोमजम हुने तर संघीय 

कयननु तथय प्रयदमेिक कयननु सँग बयमझएको हदसम्म ऄमयन्य हुनेछ तथय यसमय 

नलेमखएकय कुरयहरु प्रचमलत मिक्षय ऐन, कययनमिमध तथय प्रचमलत कयननु 

बमोमजम हुनेछन ्। 

(३) यस कययनमिमधमय लेमखएकय कुरयहरुको कयययनन्ियनकय लयमग अिश्यकतय 

ऄनसुयर सम्बमन्धत मनकययसँग समन्िय गरी सम्पयदन गररनेछ । 
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ऄनुसिूी–१ 

(दफा ३ सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालय सिंालन ऄनुमचतको लाचग चदआने चनवेदन 

श्री चिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख ज्यू, 

चिचिला गाईँ काययपाचलकाको कायायलय,  

चिचिला, सखुंवासभा । 

मिषय: चवद्यालय सिंालन ऄनुमचत सभबन्धमा । 

महोदय, 

िैमक्षक सत्र ..............दमेख .................तहको मिद्ययलय खोल्न चयहकेोले ऄनमुमतको 

लयमग दहेययकय मििरणहरु खलुयइ यो मनिेदन गरेको छु । 

(क) प्रस्तयमित मिद्ययलयकोः 

१. नयमः................ 

२. ठेगयनयःगयईँपयमलकय. ............... िडय नं. .............. गयईँ/टोल ... ... ... ...  

 फोनः .........................फ्ययक्स नं. ...................... 

३. मकमसमः 

(१) सयमदुयमयक 

(२) संस्थयगत     (ऄ) मनजी िैमक्षक गठुी     (अ) सयिनजमनक िैमक्षक गठुी 

(३)  धयममनक तथय सयंस्कृमतक 

४. ऄनमुमत मलन चयहकेो तह र सञ्चयलन गने कक्षयः........... 

५. भमिरयमय सञ्चयलन गनन चयहकेो तह र कक्षयः................ 

(ख)  प्रस्तयमित मिद्ययलयको लयमग परूय गररएको भौमतक पिूयनधयरः 

१.  भिनकोः (ऄ) संखययः ..................  (अ) कचची िय पक्की िय ऄधन पक्की   

  (आ) अफ्नै िय बहयलमय िय सयिनजमनक   

२. कोठयको मििरणः (प्रस्तयमित कक्षय संचयलन हुने हकमय मयत्र) 

कोठय लम्बयइ चौडयइ ईचयइ झ्ययल ढोकय प्रकयिको मिद्यतु 

लयआन भए 

प्रयोजन 
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नं. मफटमय मफटमय मफटमय भए नभएको पययनप्ततय नभएको 

        

 ३. फमननचरको संखययः 

(१) डेस्क   (२) बेञ्च  (३) टेबल   (४) दरयज (५) मेच  (६) ऄन्य  

 ४. खेलकूद मैदयनको ऄिस्थय र जग्गयः (रोपनी िय मिगयहयमय) 

 ५. िौचयलयको संखययः    (१) छयत्रले प्रयोग गने     (२) छयत्रयले प्रयोग गने  

 ६. खयनेपयनीको ऄिस्थयः 

 ७. पसु्तकयलयको ऄिस्थय तथय पसु्तकको संखययः  

 ८. प्रयोगियलयः        सयमग्रीः  

 ९.  सियरी सयधनको मििरणः 

 १०.  िैमक्षक सयमग्रीको मििरणः 

(ग)  मिद्ययथी संखययः (प्रस्तयमित कक्षयको ऄनमुयमनत समेत) 

कक्षय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ कैमफयत 

             

(घ) मिक्षक संखययः ............(मिक्षकको िैमक्षक योग्यतय समहतको मििरण छुटै्ट पयनयमय संलग्न गने) 

(ङ) अमथनक मििरणः  (प्रस्तयमित) 

१. ऄचल सम्पमिः............   २. चल सम्पमिः....... 

३. ियमषनक अम्दयनीः..........  ४. अम्दयनीको स्रोतः..... 

मयमथ लेमखएकय मििरण हरु ठीक सयँचो छ, झटु्टय ठहरे कयननू बमोमजम सहुलँय बझुयईँलय । 

 मनिेदकको– 

 सहीः 

 नयमः...........................ठेगयनयः................................मममतः............................. 

संलग्न गनुन पने कयगजयतहरुः 
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(१)   गठुी ऄन्तगनत मिद्ययलय सञ्चयलन गने भए िैमक्षक गठुीको मिधयनको प्रमतमलमप । 

(२) जग्गय िय भिन भयडयमय मलने भए कम्तीमय पयँच िषनसम्मको लयमग घर िय जग्गयधनीले 

बहयलमय मदने सम्बन्धमय भएको कबमुलयतनयमय  सम्बन्धी पत्र । 

(३)  प्रस्तयमित मिद्ययलयको क्षेत्रको िैमक्षक नक्सय । 

(४)  सम्बमन्धत िडय समममतको मसफयररस । 
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ऄनुसिूी–२ 

(दफा ४ सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालय सिंालनका लाचग िाचहने पूवायधारहरु 

(क) कक्षय कोठयह द सयमयन्यतयय अठ मफट ईचयइको र घयम तथय पयनीबयट बचयई हुन े

मकमसमको हुन ुपनेछ । 

(ख) कक्षयगत क्षेत्रफल अधयरभतू मिद्ययलयको हकमय प्रमत मिद्ययथी १.०० िगन ममटर 

तथय मयध्यममक मिद्ययलयको हकमय १.२० िगन ममटर भन्दय  कम हुन हुदँनै । 

(ग) ऄध्ययपन गरयआने कक्षय कोठयमय हयियको प्रियह, प्रकयिको व्यिस्थयको सयथै स्िस्थ 

हुन ुपनेछ ।  

(घ) कक्षय कोठयमय मिद्ययथी संखययको अधयरमय फमननचरको व्यिस्थय हुन ुपनेछ ।  

(ङ) यथेि स्िस्थकर खयनेपयनीको प्रिन्ध गनुन पनेछ ।   

(च) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र बयहके ऄन्य मिद्ययलयमय छयत्र छयत्रयको लयमग ऄलग 

ऄलग छयत्रय तथय मििेष अिश्यकतय बयलबयमलकय मैत्री िौचयलयको व्यिस्थय 

हुनपुने र प्रत्येक थप ५० जनय मिद्ययथीको लयमग एक कम्पयटनमेन्ट थप हुन ुपनेछ ।   

(छ) पयठ्यक्रम, पयठ्यसयमग्री, िैमक्षक मनदमेिकय समहतको १ मिद्ययथी बरयबर कम्तीमय २ 

प्रमतकय दरले पसु्तक ईपलब्ध भएको पसु्तकयलय हुन ुपनेछ । 

(ज) मिक्षण मक्रययकलयपको लयमग अिश्यकीय िैमक्षक सयमग्रीह द जस्तैः 

सेतोपयटी,कयलोपयटी, नक्सय, ग्लोब, गमणतीय सयमग्री अमद हुन ुपनेछ । 

(झ) सम्पणून मिद्ययथीह द एकैसयथ ईमभन सक्ने मैदयन हुन ुपनेछ । 

(ञ) प्रयरमम्भक ियल मिक्षय केन्रमय घर बयमहरकय मक्रययकलयपह द सञ्चयलन गनन पगु्ने र 

ऄन्य मिद्ययलयकय लयमग भमलबल खेल्न ममल्ने सम्मको खेल मैदयनको व्यिस्थय र 

खेल सयमग्रीको व्यिस्थय हुन ुपनछे ।   

(ट) पयठ्यक्रम ऄनसुयरको मिज्ञयन सयमग्रीको व्यिस्थय हुन ुपनेछ ।   

(ठ) सयमदुयमयक मिद्ययलयको प्रत्येक कक्षयमय सयमयन्यतयय कमम्तमय १० जनय मिद्ययथी 

हुनपुनेछ र संस्थयगत मिद्ययलयमय सयमयन्यतय प्रमतकक्षय कम्तीमय १५ जनय  बढीमय 

२५ जनय सम्म मिद्ययथी हुन ुपनेछ ।  

(ड) सयमदुयमयक मिद्ययलयमय कम्तीमय दहेयय बमोमजमको मिक्षकको व्यिस्थय हुन ुपनेछ,- 
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मयध्यममक तहको १–१२ कक्षयकय लयमग      – १६ जनय  

मयध्यममक तहको १–१० कक्षयकय लयमग      – १४ जनय  

अधयरभतू तहको १–८ कक्षयकय लयमग        – ९ जनय  

अधयरभतू तहको १–५ कक्षयको लयमग      – ४ जनय  

प्रयरमम्भक बयलमबकयस केन्रको लयमग       – १ जनय  

तर संस्थयगत मिद्ययलयमय कक्षय मिक्षक ऄनपुयत न्यनूतम १:१४ हुन ुपनेछ ।  

(ढ) मिद्ययलयको स्थययी अय स्रोत हुन ुपनेछ । 

(ण) मिद्ययलयमय प्रयथममक ईपचयर सयमग्रीको व्यिस्थय हुन ुपनेछ । 

(त) अियसीय मिद्ययलयको लयमग अियस भिन हुन ुपनछे । 

(थ) मिद्ययलयको हयतय पखयनल िय बयरले घेररएको हुन ुपनेछ । 

(द) भयडयको भिनमय मिद्ययलयको सञ्चयलन गने भए कम्तीमय पयँच िषन घर भयडय 

सम्बन्धी सम्झौतय भएको हुन ुपनेछ । 

(ध) मिद्ययलय बयलमैत्री, ऄपयङ्गतयमैत्री तथय ियतयिरणमैत्री हुन ुपनेछ । 
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ऄनुसिूी–३ 

(दफा ५ को ईपदफा (१) र (३) सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालय सञ्िालन गनय चदआने ऄनुमचत 

श्री..............................  

................................।   

गयईँ कययनपयमलकयको मममत.................    मनणनययनसुयर ...............   ...मिक्षय व्यिस्थयपन 

कययनमिमध २०७५ को दफय ४ बमोमजमको पिूयनधयर परूय गरेको दमेखएकोले िैमक्षक सत्र 

................... दमेख  अधयरभतू/मयध्यममक तहको .............कक्षयसम्मको मिद्ययलय 

सञ्चयलन गनन यो ऄनमुमत मदआएको छ ।   

   

ऄनमुमत प्रदयन गने ऄमधकयरीः  

सही  :        

नयम थरः 

पद  : 

मममत :  
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ऄनुसिूी –४ 

(दफा ७ को ईपदफा (१) सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालयको स्वीकृचतको लाचग चदआने चनवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

चवषयः चवद्यालयको स्वीकृचत सभबन्धमा । 

गयईँ मिक्षय समममतको मममत .................. को मनणनययनसुयर ऄनमुमत पयइ खोमलएको यस 

मिद्ययलयको स्िीकृमत पयईन मनम्न मििरणह द खलुयइ यो मनिेदन गरेको छु: 

(क)  मिद्ययलयको  

१.  नयम  ............................. 

२.  ठेगयनय  ....................गयईँपयमलकय .......... िडय नं. .....  िस्ती/टोल ...........  

फोन नं. ........ .... फ्ययक्स नं.  ...........  

३. ऄनमुमत प्रयप्त गरेको तह र मममत  

  अधयरभतू तह   मममतः...............  

  मयध्यममक तह    मममत ..................  

(ख)  मिद्ययलयको भौमतक ऄिस्थय  

१. भिनको  

 (१) संखयय    (२) कचची, पक्की र ऄधनपक्की (३) अफ्नै, बहयलमय र सयिनजमनक  

२. कोठयको मििरण  

३. फमननचरको संखययः 

 (१) डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबलु     (४) दरयज     (५) मेच   (६) ऄन्य  

४. खेलकुद मैदयनको ऄिस्थय र जग्गय (रोपनी िय मिगयहयमय)  

५. िौचयलयको संखयय  ममहलय\परुुष  

६. खयनेपयनीको ऄिस्थय  

७. पसु्तकयलयको ऄिस्थय  

८. प्रयोगियलयको ऄिस्थयः 
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९. सियरी सयधनको मििरण  

१०. िैमक्षक सयमयग्रीको मििरण  

(ग)  मिद्ययथी संखययः (कक्षयगत  दपमय)  

(घ)  मिक्षकको संखयय  

(ङ)  अमथनक मस्थमतः १. ऄचल सम्पमि.....२.चल सम्पमि.....३. ियमषनक अम्दयनी......  

४. अम्दयनीको स्रोत ...... 

 

मयमथ लेमखएको व्यहोरय ठीक सयँचो छ, झठु्ठय ठहरे कयननू बमोमजम सहुलँय बझुयईँलय ।   

मनिेदककोः         मिद्ययलयको छयप     

सहीः            

नयम  

ठेगयनय 

मममत  
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ऄनुसिूी–५ 

(दफा ७ को ईपदफा (३) सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालयको स्वीकृचत सभबन्धमा 

 

श्री.......................चवद्यालय,  

................................।   

त्यस मिद्ययलयबयट मममत.................................मय मिद्ययलय स्िीकृत गने सम्बन्धमय 

मदएको मनिेदन ईपर कयरबयही हुदँय मिक्षय व्यिस्थयपन कययनमिमध, २०७५......... को दफय ६ 

बमोमजमकय ितनह द पयलन गरेको दमेखएकोले कक्षय.........देमख कक्षय.........सम्म मिक्षय 

प्रदयन गनन स्िीकृमत प्रदयन गररएको छ । 

 

स्िीकृमत प्रदयन गने ऄमधकयरीकोः     कयययनलयको छयप    

सही  

नयमः 

पदः 

मममतः 
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ऄनुसिूी–६ 

(दफा ९ को ईपदफा (२) सगँ सभबचन्धत) 

परभपरागत, धाचमयक तथा सांस्कृचतक चवद्यालय सञ्िालन गनय पूरा गनुय पनन पूवायधार 

 

१. प्रमत कक्षय न्यनूतम १५ जनय मिद्ययथी हुन ुपने, 

२. मिद्ययथीलयइ अिश्यक पने कक्षय कोठय, फमननचर, मपईने पयनी, खेल मैदयन तथय 

पसु्तकयलयको पययनप्त व्यिस्थय भएको हुन ुपने, 

३. अिश्यक मिक्षकको व्यिस्थय भएको हुन ुपने, 

४. पयठ्यक्रम मिकयस केन्रले मनधयनरण गरे बमोमजमकय मसकयइ ईपलमब्धहरु परूय हुने गरी 

मिद्ययलय मिक्षण मसकयइ कययनक्रमको तजुनमय गररएको हुन ुपने, 

५. मन्त्रयलयले तोके बमोमजम ऄन्य पिूयनधयर परूय भएको हुन ुपने ।  
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ऄनुसिूी–७ 

(दफा १० को ईपदफा (१) सगँ सभबचन्धत) 

कभपनी ऄन्तगयत सञ्िाचलत चवद्यालयलाइ िैचक्षक गुठी ऄन्तगयत सञ्िालन गनय 

चदआने चनवेदन 

श्री प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत ज्य ू

मचमचलय गयईँ कययनपयमलकयको कयययनलय, 

मिषयः िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत मिद्ययलय सञ्चयलन गनन पयईँ । 

महोदय,  

मैले र हयमीले मनम्न मिद्ययलय कम्पनी ऄन्तगनत सञ्चयलन गरेकोमय सो मिद्ययलय िैमक्षक 

गठुी ऄन्तगनत सञ्चयलन गनन चयहकेोले दहेययकय मििरणहरु खलुयइ यो मनिेदन गरेको छु/छौ । 

१. मिद्ययलयको  

  (क) नयम ........................ (ख) ठेगयनय................. गयईँपयमलकय िडय नं ............ 

२.   मिद्ययलय सञ्चयलन भएको मममत  

३.   मनजी िय सयिनजमनक कुन िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत मिद्ययलय सञ्चयलन गनन चयहकेो हो ? 

सो व्यहोरय  

४.  ऄन्य अिश्यक कुरयहरुः  

मयमथ लेमखएकय मििरणहरु ठीक सयँचो छ झटु्टय ठहरे कयननु बमोमजम सहुलँय बझुयँईलय । 

मनिेदककोः 

सही        नयम  

ठेगयनय        मममत  

मनिेदन सयथ संलग्न गनुन पने कयगजयतहरु,-  

(१) िैमक्षक गुठीको रुपमय मिद्ययलय सञ्चयलन गनन अपमि नभएको कम्पनी रमजियरको कयययनलयको पत्र । 

(२) कम्पनीकय सञ्चयलक तथय व्यिस्थयपन समममतको मनणनय । 

(३) कम्पनीको प्रिन्धपत्र तथय मनयमयिलीको प्रमतमलमप । 

(४) प्रस्तयमित िैमक्षक गुठीको मिधयन । 

(५) मनिेदकको नयगररकतयको प्रमतमलमप । 
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ऄनुसिूी–८ 

(दफा १० को ईप (४) सगँ सभबचन्धत) 

कभपनी ऄन्तगयत सञ्िाचलत चवद्यालयलाइ िैचक्षक गुठी ऄन्तगयत सञ्िालन गनय चदआने 

स्वीकृचत 

श्री .....................मिद्ययलय 

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

मिषयः िैमक्षक गठुी ऄन्तगनत मिद्ययलय सञ्चयलन गने स्िीकृमत मदआएको सम्बन्धमय । 

त्यस मिद्ययलयले मममत...................... मय िैमक्षक गठुी (सयिनजमनक/मनजी) ऄन्तगनत 

सञ्चयलन गने स्िीकृमतको लयमग मदएको मनिेदन ईपर कयरियही हुदँय यस 

कयययनलयरमन्त्रयलयको मममत ................... को मनणनययनसुयर त्यस मिद्ययलयलयइ िैमक्षक गठुी 

(सयिनजमनक र मनजी) को रुपमय सञ्चयलन गनन स्िीकृमत प्रदयन गररएको छ । 

 

कयययनलयको छयप       

स्िीकृमत प्रदयन गने ऄमधकयरीको,–  

सही  

नयमः  

पद  

कयययनलय  

मममत  
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ऄनुसिूी– ९ 

(दफा ३८ को ईपदफा (१) सगँ सभबचन्धत) 

प्रारचभभक बाल चिक्षा केन्र/पवूय प्राथचमक कक्षा सञ्िालनका लाचग चदआने चनवेदन 

श्री मचमचलय  गयईँपयमलकय  

... नं. िडय कयययनलय ।  

 

मिषयः प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन गनन ऄनमुमत पयउँ । 

 

िैमक्षक सत्र.................दमेख प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन गनन 

ऄनमुमत पयईन ऄमभभयिक तथय समदुयय र मिद्ययलय व्यिस्थयपन समममतको 

मममत....................को मनणनययनुसयर दहेययकय मििरण र कयगजयत संलग्न गरी यो मनिेदन पेि 

गरेको छु/छौं ।  

(क)  प्रस्तयमित प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षयको 

(१) नयम ........................................ 

(२) ठेगयनयः  मचमचलय गयईँपयमलकय िडय नं....... िस्ती/टोल.............. फोन नं.......... 

(३) सेिय परु् ययआने बयलबयमलकयको संखयय  

(ख)  सञ्चयलनकय लयमग मजम्मेियरी मलने िय अबितय मदने मिद्ययलयको,– 

(१) नयमः–    (२) ठेगयनयः–    (३) फोन नं.- 

(ग) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय भौमतक पिूयनधयरह द  

(१) भिनः  

(ऄ) कोठय  (अ)  कचची िय पक्की (आ) के ले बनेको   (इ) 

भयडय/अफ्न/ैसयिनजमनक  

(२) फमननचरको मििरणः  

(ऄ) मेचः  (अ) टेिलु   (आ) िेञ्च/डेस्कः   

(३) खेलकुद मैदयन र त्यसको क्षेत्रफलः 

(ऄ) अफ्नै (अ) भयडयमय िय सयिनजमनक  (आ) ऄन्य  

(४) िौचयलयको ऄिस्थयः   
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(ऄ) संखयय.. (अ) कचची र पक्की  (आ) पयनीको व्यिस्थय भए नभएको  

(५) खयनेपयनीको ऄिस्थयः   

(ऄ) बोकेर ल्ययईने  (अ) धयरयबयट प्रयप्त    (आ) पययनप्त÷ऄपययनप्त  

(६) पयठ्य सयमग्रीको नयम र संखयय ःः (ऄ)     (अ)     (आ)   

(७) अमथनक मििरणः  (ऄ) ऄचल सम्पमि  (अ) चल सम्पमि   (आ) ऄन्य  

(८) अम्दयनीको स्रोतको व्यिस्थय कसरी ममलयआन्छः 

(९) ऄन्य कुनै मििरण भए ईल्लेख गनेः 

मयमथ लेमखएको मििरण ठीक छ, झटु्टय ठहरे कयननू बमोमजम सहुलँय बझुयईँलय ।  

 मनिेदकको संस्थयको  

 छयप      सहीः                   

 नयमः–                            

 ठेगयनय     मममतः– 

संलग्न कयगजयत,-  

(१) भिन खेल मैदयन सम्बन्धी प्रमयण, कयगजयत र मििरण ।  

(२) संस्थयबयट सञ्चयलन गने भएमय संस्थय दतयनको प्रमयणपत्रको प्रमतमलमप र ऄनुसयरको 

निीकरण  र लेखयपरीक्षण प्रमतिेदन । 

(३) अपसी सहयोग समहूबयट मनिेदन गररएको भए त्यस्तो समहूको बैठकको मनणनय ।  

(४) कुनै मिद्ययलयसँग अिि गरी सञ्चयलन गनन खोमजएको भए सो मिद्ययलयको मसफयररस 

। 
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ऄनुसिूी–१० 

(दफा ४३ को ईपदफा (२) सगँ सभबचन्धत) 

प्रारचभभक बाल चिक्षा केन्र / पूवय प्राथचमक कक्षा सञ्िालन गनय चदआने ऄनुमचत 

 

श्री..............................  

...............................।   

मिषयः प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन गनन मदआएको ऄनमुमत 

तपयइले/त्यस मिद्ययलयले/संस्थयले प्रयरमम्भक बयल मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन 

गने सम्बन्धमय यस .............. कययनपयमलकयको कयययनलयमय मदन ु भएको मनिेदन ईपर 

कयरबयही हुदँय मिक्षय व्यिस्थयपन कययनमिमध, २०७५  ले मनधयनरण गरेको पिूयनधयर परूय गरेको र 

यस कययनपयमलकयको नक्सयङ्कनमय परेकोले िैमक्षक सत्र..................दमेख प्रयरमम्भक बयल 

मिक्षय केन्र/पिून प्रयथममक कक्षय सञ्चयलन गनन ऄनमुमत प्रदयन गररएको छ ।  

         

ऄनमुमत प्रदयन गने ऄमधकयरीको,–  

सहीः 

नयम  

पदः 

मममतः 
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ऄनुसिूी–११ 

(दफा ५८ को ईपदफा (३) सगँ सभबचन्धत) 

 

चवद्यालय चवकास प्रस्तावको नमुना 

क) मिद्ययलयलको ितनमयन िैमक्षक र अमथनक ऄिस्थय  

ख) मिद्ययलयले हयमसल गनुन पने ऄपेमक्षत ईपलमब्ध  

ग) ितनमयन ऄिस्थय र ऄपेमक्षत ईपलब्धीकय सचूकगत ऄन्तर  

घ) ऄपेमक्षत ईपलमब्ध हयमसल गने स्रोत पमहचयन समहतको कययनयोजनय  

ङ) कययन योजनयकय मलू्ययङ्कनकय सचूकहरु  
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ऄनुसिूी –१२ 

(दफा ६४ ईपदफा (२) सगँ सभबचन्धत) 

चवद्यालयमा रहने चिक्षक दरबन्दी 

मिद्ययलयमय कम्तीमय दहेयय बमोमजम मिक्षक दरबन्दी रहनेछन ् 

(क) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय िय ननसनरी दमेख पयँच कक्षय सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय ४० 

जनयसम्म मिद्ययथी भएमय कम्तीमय तीन जनय र सोभन्दय बढी मबद्ययथी भएमय कम्तीमय 

चयर जनय मिक्षक । 

(ख) अधयरभतू तहको मिद्ययलयमय  

प्रयरमम्भक बयल मिक्षय िय नसनरीदमेख अठ कक्षय सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय दहेयय 

बमोमजमकय कम्तीमय ९जनय मिक्षक  

(१)  ऄगं्रजेी मलू मिषय मलइ स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय  

(२)  गमणत मलू मिषय मलइ स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय 

(३)  मिज्ञयन मलू मिषय मलइ स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय, यमद सो 

िैमक्षक योग्यतय भएकय जनिमक्त ईपलव्ध हुननसकेमय मिज्ञयन मलू मिषय मलआ 

कक्षय १२ िय सो सरह ईमिणन गरेको एकजनय । 

(४)  नेपयली िय संस्कृत मलू मिषय मलइ स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

(५)  सयमयमजक मिषय ऄध्ययपन गननको लयमग स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको 

एकजनय । 

(६) प्रमयणपत्र िय सो सरह ईिीणन गरेको ४ जनय । 

(ग) मयध्यममक मिद्ययलयमयः 

कक्षय नौं कक्षय देमख दि कक्षयसम्म सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय मयध्यममक तहको ५ 

जनय मिक्षकः– 

(१)  ऄगं्रजेी मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

(२)  गमणत िय मिज्ञयन मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

तर मिज्ञयन मिषयकय लयमग भने सो िैमक्षक योग्यतयको ईपलव्ध हुन नसकेमय मिज्ञयन 

मलू मिषय मलआ स्नयतक िय सो सरह ईमिणन गरेको एकजनय । 

(४)  नेपयली मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय  
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(५) सयमयमजक मिषय ऄध्ययपन गननको लयमग स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको 

एकजनय । 

(६)  ऄन्य ऐमचछक मिषयको लयमग सम्बमन्धत मिषयमय स्नयिक िय सो सरह ईिीणन 

गरेको एक जनय । 

कक्षय नौं कक्षय देमख बयह्र कक्षयसम्म सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय दहेयय बमोमजमकय 

कम्तीमय नौ जनय मिक्षक  

(१)  ऄगं्रजेी मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

(२)  गमणत मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

(३)  मिज्ञयन मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर तह िय सो नभएमय स्नयतक ईिीणन गरेको 

एकजनय । 

(४)  नेपयली मलू मिषय मलइ स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको एकजनय । 

(५)  सयमयमजक मिषय ऄध्ययपन गननको लयमग स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन गरेको 

एकजनय । 

(६)  ऄन्य ऐमचछक मिषयको लयमग सम्बमन्धत मिषयमय स्नयतकोिर िय सो सरह ईिीणन 

गरेको दइुजनय 

(७)  ऄन्य मिषयमय स्नयतक तह िय सो सरह ईिीणन गरेको दइुजनय । 

(घ) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय दमेख दि कक्षयसम्म सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय खण्ड (ख) र 

खण्ड (ग) को  ईपखण्ड (१) बमोमजमको दरबन्दी रहनेछ ।  

(ङ) प्रयरमम्भक बयल मिक्षय दमेख बयह्र कक्षयसम्म सञ्चयलन भएको मिद्ययलयमय खण्ड (ख) र 

खण्ड (ग) को क्रमसंखयय (२) बमोमजमको दरबन्दी रहनेछ । 

(च) रिव्यः (१) खण्ड (ख) को क्रमसंखयय (१) दमेख (५) सम्मकय कम्तीमय एक एक जनय 

मिक्षक मनयमुक्त नभएसम्म एईटै  मिषयमय एक भन्दय बढी मिक्षक मनयमुक्त गररने छैन । 

(छ) खण्ड (ग) को ईपखण्ड १ को क्रमसंखयय (१) दमेख (४) सम्मकय कम्तीमय एक एक जनय 

मिक्षक मनयमुक्त नभएसम्म एईटै मिषयमय एक भन्दय बढी मिक्षक मनयमुक्त गररने छैन ।  

(ज) खण्ड (ग) को ईपखण्ड २ को क्रमसंखयय (१) दमेख (७) सम्मकय कम्तीमय एक एक जनय 

मिक्षक मनयमुक्त नभएसम्म एईटै मिषयमय एक भन्दय बढी मिक्षक मनयमुक्त गररने छैन । 

(झ) मिक्षक मनयमुक्तको लयमग अिश्यक पने तयलीम प्रचमलत कयननू बमोमजम हुनेछ । 
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(ञ) हयल मिद्ययलयमय ईपरोक्तयनसुयरकय मिषयकय योग्यतय भन्दय कम योग्यतय भएकय स्थययी 

मिक्षक रहछेन ्भने त्यस्तय मिक्षक पदबयट नहटेसम्म  सयमिक बमोमजमकै योग्यतय भएकय 

मिक्षकियट ऄध्ययपन हुने ।  

(ट) ईमल्लमखत दरिन्दी मभत्र प्रधयनयध्ययपकको पद समेत समयिेि रहनेछ । 
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ऄनुसिूी–१३ 

(दफा ६५ को ईपदफा (११) सगँ सभबचन्धत) 

रमयनय - पत्र 

पत्र संखययः                      

                   मममतः  

श्री ..................... 

............................. । 

त्यस मिद्ययलयमय सरुिय हुन ुभएकय श्री ..........................................लयइ मनजको मििरण 

समहतको रमयनयपत्र मदइ त्यस मिद्ययलयमय हयमजर हुन पठयआएको व्यहोरय ऄनरुोध गदनछु । 

१.  मिक्षक िय कमनचयरीको नयम, थरः 

२.  संकेत नम्बर  

३.  सयमिक  

 (क) तह   (ख) श्रेणी   (ग) पद  (घ) मिक्षक भए मिषय    (ङ) मिद्ययलय  

४.  सरुिय भएको   

(क) मनणनय मममत ... ... ... ... (ख) सरुिय गने कयययनलय ... (ग) तह ... (घ) श्रेणी...  

(ङ) पद .... (च) मिषय... (छ) मिद्ययलय ... 

५.  बरबझुयरथ सम्िन्धी मििरणः    गरेको    नगरेको     

६.  रमयनय लयग ुहुने मममत  ..................... 

७.  रमयनयपत्रको मममत सम्म खचन भएकय मबदय  

(क) भैपरी अईने र पिन मबदय    ..................मदन । 

(ख) मबरयमी मबदय      ..................मदन । 

(ग) प्रसतुी मबदय मबदय    .................. मदन । 

(घ) प्रसतुी स्ययहयर मबदय     ..................पटक । 

(ङ) ऄध्ययन मबदय     .................. मदन । 

(च) ऄसयधयरयण मबदय     .................. मदन । 

(छ) िेतलिी मबदय       ..................मदन । 

८.  रमयनयपत्रको मममतसम्म संमचत मबरयमी मबदयः   .................. मदन । 
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९.  मिद्ययलयमय रुज ुहयमजर भएको मदन  

१०.  खयआपयइ अएको मयमसक (क) तलब   (ख) िमृि रु तलब    

११.  तलब भकु्तयनी मलएको ऄमन्तम मममत  

१२.  कमनचयरी संचयकोष कट्टी रकम  

१३  भकु्तयनी मलएको ईपचयर खचनको रकम  ........................   मममत  

१४.  तलि िमृि हुन सरुु भएको सरुु मममत  

१५.  नयगररक लगयनी कोषकट्टी रकमः 

१६.  अयकर कट्टी रकम  

१७.  (क) सयिमधक जीिन बीमय कोषमय जम्मय भएको सयल........ममहनय...... .गते....  

(ख) सयिमधक जीिन बीमयियपत ियमषनक मप्रममयम मतरेके सयल.....ममहनय... गते .... 

१८.  चयडपिन खचन मलने चयडको नयम र सो चयड पर्नने मतमथ र सम्भयमित ममहनय  

१९.  मििसु्ययहयर भिय मलएको मििरण 

 

बोधाथय  

श्री मिद्ययलय मिक्षक मकतयबखयनय । 

श्री कमनचयरी संचयकोष । 

श्री .......... मिद्ययलय । 

श्री .....................(सम्बमन्धत मिक्षक िय कमनचयरी) सरुिय भएको मिद्ययलय/कयययनलयमय 

हयमजर हुन जयन ुहुन । 
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ऄनुसिूी–१४ 

(दफा ६६ को ईपदफा (१) सगँ सभबचन्धत) 

सरुवा हुन चदआने चनवेदन 

श्री प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत ज्य ू 

मचमचलय गयईँपयमलकय । 

मिषयः सरुिय सम्बन्धमय । 

मलयइ मनम्न मिद्ययलयमय सरुिय गररमदन ुहुन मनम्न मििरणहरु खलुयइ मनिेदन गरेको छु । 

मिक्षकको नयम, थरः  

स्थययी ठेगयनयः  

तह र श्रेणीः  

हयलको मिद्ययलयको नयम र ठेगयनयः  

सरुिय भइ जयन चयहकेो मिद्ययलयको नयम र ठेगयनयः  

योग्यतय र तयलीमः  

स्थययी मनयमुक्त मममतः  

हयलको मजल्लयमय कयम गरेको ऄिमधः  

सरुिय मयग गनुन पने कयरणः  

मनिेदकको– 

सहीः  

मममतः.......................... 

(१) सरुिय भइ जयने मिद्ययलयको व्यिस्थयपन समममतको सहममत 

(क) यस मिद्ययलयकय मिक्षक श्री ...........लयइ व्यिस्थयपन समममतको मममत .........को 

मनणनय ऄनसुयर यस मिद्ययलयबयट सरुिय भइ जयन सहममत मदआएको छ । 

        मिद्ययलयको छयप     व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्षको–  

     सही  

     नयम  

     मिद्ययलय  

     मममत  
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(ख) .......गयईँपयमलकय ... ... ऄन्तगनतको... ... ... मिद्ययलयकय मिक्षक श्री ......लयइ सो 

मिद्ययलयबयट सरुिय  भइ जयन सहममत मदइएको छ । 

कयययनलयको छयप      

     सही  

     नयम  

     मममत  

(२)   सरुिय भइ अईने मिद्ययलयको व्यिस्थयपन समममतको सहममत   

(क)  ...............मिद्ययलयकय मिक्षक श्री ..............लयइ व्यिस्थयपन समममतको मममत 

..........को मनणनय  ऄनसुयर यस मिद्ययलयमय सरुिय भइ  अईन सहममत मदआएको छ । 

  मिद्ययलयको छयप    व्यिस्थयपन समममतको ऄध्यक्षको–  

     सही  

     नयम  

     मममतः.....................मिद्ययलय .................. 

(ख) ...............मिद्ययलयकय मिक्षक श्री ............... लयइ यस गयईँपयमलकयको 

.........मिद्ययलयमय  सरुिय भइ अईन सहममत मदआएको छ । 

सरुिय ऄमधकयरीको– 

     सही  

     नयम ...................कयययनलयको छयप  मममत .................. 
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ऄनुसिूी–१५ 

दफा ९५ को ईपदफा (१) सगँ सभबचन्धत 

चवद्यालयको अय व्ययको खाता राख्ने ढाँिा 

मिद्ययलयले अफ्नो अयव्ययको खयतय दहेयय बमोमजम रयखनपुनेः– 

खयतयको नयम      तोमकएको फयरयम नं. 

(क) मिद्ययलयको बजेट खयतय     फयरयम नं.१ 

(ख) अम्दयनीको महसयब खयतय     फयरयम नं.२ 

(ग) खचनको महसयब खयतय     फयरयम नं.३ 

(घ) नगदी खयतय      फयरयम नं.४ 

(ङ) बैंक खयतय      फयरयम नं.५ 

(च) पेश्की खयतय      फयरयम नं.६ 

(छ) मजन्सी खयतय      फयरयम नं.७ 

(ज) मयमसक अम्दयनी खचनको  मििरण खयतय    फयरयम नं.८ 

(झ) िलु्कदतयन मकतयब  खयतय     फयरयम नं.९ 

(ञ) ियसलयत खयतय      फयरयम नं.१० 

 

मिद्ययलयको नयम  

ठेगयनय  

िैमक्षक सत्र............................. को बजेट 

 

व्यय/अय 

िीषनक  

नं. 

िीषनकको 

नयम 

गत 

िमैक्षक 

सत्रको 

व्यय 

यस 

िमैक्षक 

सत्रको 

प्रस्तयमित 

व्यय 

स्िीकृत 

रकम 

िीषनक 

नं. 

िीषनकको 

नयम 

गत 

िमैक्षक 

सत्रको 

अय 

यस 

िमैक्षक 

सत्रको 

प्रस्तयमित 

अय 

स्िीकृत 

रकम 

कैमफयत 

           



खण्डः १                                            सङ्खययः ४                             मममतः २०७५/०४/०८ 



 

 

प्रधयनयध्ययपकको सही                   

  व्यिस्थयपन समममतकय ऄध्यक्षको सही 

रिव्यः-  

(१) मिक्षकको मसलमसलेियर नम्बर लेखने 

(२) मिक्षक तलब, मसलन्द, फमननचर जस्तय खचनतफन  भएको िीषनकको नयम लेखने 

(३) नं. २ कय िीषनकहरुमय गत िषन भएको खदु खचन ईल्लेख गने 

(४) चयल ुिैमक्षक सत्रको प्रस्तयमित खचन रकम लेखन े

(५) चयल ुिैमक्षक सत्रको लयमग व्यिस्थयपन समममतले स्िीकृत गरेको रकम सम्म ईल्लेख गने 

(६) अय तफन को िीषनकको मसलमसलेियर नम्बर लेखने 

(७) सरकयरी ऄनदुयन, मिद्ययथी िलु्क (मनजीको हकमय) जस्तय ऄन्य िीषनकको नयम ईल्लेख 

गन े

(८) गत िैमक्षक सत्रको खदु अम्दयनी िीषनक ऄनुसयर ईल्लेख गने 

(९) यस िैमक्षक सत्रको अम्दयनीको प्रस्तयमित रकम ईल्लेख गने 

(१०) स्िीकृत रकम ईल्लेख गने (सरकयरी ऄनदुयनको रकम स्िीकृत तलब स्केल ऄनसुय रहुन ु

पनेछ  

(११) ऄन्य कुनैकुरय भए ईल्लेख गने । 

 

फाराम नं.२ 

अभदानीको चहसाब खाता 

मिद्ययलयको नयमः 

ठेगयनय  

िषन.....................ममहनय................... 

मममत मििरण रयमसद नं. िीषनक जम्मय रु. बैंक दयमखलय कैमफयत 

सरकयरी ऄनुदयन पढयइ िलु्क 
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यस ममहनयको जम्मय       

रिव्यः 

(१) अम्दयनी भएको मममत ईल्लेख गने 

(२) कहयँबयट िय कसबयट प्रयप्त भएको ईल्लेख गने 

(३) रमसद नं. ईल्लेख गने 

(४) कुन िीषनक बयपत प्रयप्त भएको हो सोही महलमय लेखने र अिश्यकतय ऄनसुयरमहल 

बढयईने 

(५) प्रयप्त भएको जम्मय रु. ईल्लेख गने  

(६) प्रयप्त रकम मध्ये बैंक दयमखलय भएको रकम ईल्लेख गने 

(७) ऄन्य कुनै कुरय भए ईल्लेख गने । 

फाराम नं.३ 

खियको चहसाब खाता 

मिद्ययलयको नयम  

ठेगयनय    िषन             ममहनय  

मममत मििरण भौचर 

नं. 

तलब  भिय ऄन्य 

िीषनक 

जम्मय कैमफयत 

स्िीकृत 

दरबन्दी 

कमनचयरी 

दरबन्दी 

दरबन्दी बयमहरको 

मिक्षक 

         

यस ममहनयको जम्मय       

रिव्यः  

(१) कयरोबयरको मममत ईल्लेख गने 

(२) खचनको मििरण ईल्लेख गने 

(३) भौचर नं. ईल्लेख गने 

(४) मिक्षय मिभयगियट बयट ऄनदुयन रकम प्रयप्त हुने स्िीकृत दरबन्दी मभत्रकय मिक्षकहरुको 

तलब भिय खचन रकम ईल्लेख गने  
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(५) मिद्ययलयमय कययनरत कमनचयरीहरुको तलब भिय खचन रकम ईल्लेख गने 

(६) ऄनदुयन रकम प्रयप्त नहुने दरबन्दी बयमहरको मिक्षकहरुको तलब भिय खचन रकम ईल्लेख 

गने 

(७) यसमय अिश्यकतय ऄनसुयर मसलन्द, फमननचर, छपयइ, सेिय, द.ैभ्र.भ. जस्तय महलहरु 

खडय गरी रकम ईल्लेख गने 

(८) महल ४, ५, ६ र ७ को जम्मय रकम ईल्लेख गने  

(९) ऄन्य कुनै कुरय भए ईल्लेख गने । 

 

  

फाराम नं. ४, ५ र ६ 

नगदी/बैंक/पेश्की खाता 

मिद्ययलयको नयमः 

ठेगयनयः                             िषन            ममहनय  

मममत मििरण भौचर नं. डेमबट के्रमडट डेमबट के्रमडट बयँकी कैमफयत 

         

रिव्य  

(क) नगदी खयतय प्रयोग गदयन  

(१) मममत ईल्लेख गने 

(२) छोटकरीमय अम्दयनी खचनको मििरण ईल्लेख गने 

(३) भौचर नं. ईल्लेख गने  

(४) नगद प्रयप्त भएमय ईल्लेख गने  

(५) नगद रकम बैंक दयमखलय िय खचन भएमय ईल्लेख गने  

(६) महल ७ को बयँकी रकम डेमबट िय के्रमडट बयँकी के हो ?डेमबट बयँकी भए डे. र के्रमडट 

बयँकी भए के्र. ईल्लेख गने  

(७) बयँकी रकम ईल्लेख गने  

(८) ऄन्य कुन कुरय भए ईल्लेख गने । 
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(ख) बैंक खयतय प्रयोग गदयन  

(१) मममत ईल्लेख गने  

(२) अम्दयनी खचनको छोटो मििरण र चेक नं. िय बैंक दयमखलय भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

(३) भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

(४) बैंक दयमखलय भएको रकम ईल्लेख गने  

(५) बैंकबयट खचन भएको रकम ईल्लेख गने  

(६) बैंकमय डेमिट बयँकी भए डे. र के्रमडट बयँकी भए के्र. लेखने  

(७) बयँकी रकम ईल्लेख गने  

(८) ऄन्य कुनै कुरय भए ईल्लेख गने । 

(ग)   पेश्की खयतय प्रयोग गदयन  

(१) मममत ईल्लेख गने 

(२) पेश्की मलआएको िय फछ्र्यौट भएको कयम ईल्लेख गने  

(३) भौचर नम्बर ईल्लेख गने  

(४) पेश्की मदएको रकम ईल्लेख गने  

(५) पेश्की फछ्र्यौट भएको रकम ईल्लेख गने  

(६) बयँकी पेश्की डेमिट बयँकी भए डे. र के्रमडट भए के्र. ईल्लेख गने 

(७) पेश्की बयँकी रकम ईल्लेख गने  

(८) ऄन्य कुनैकुरय भए ईल्लेख गने । 

 

फाराम नं.७ 

चजन्सी खाता 

मिद्ययलयको नयम 

ठेगयनयः                                िषन               ममहनय  

मममत मििरण मलू्य अम्दयनी खचन बयँकी कैमफयत 

प्रमत आकयआ जम्मय 
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रिव्यः   

(१) मममत ईल्लेख गने, 

(२) सयमयनको नयम, प्रयप्त िय खचनको छोटो मििरण ईल्लेख गने  

(३) सयमयनको प्रमत आकयइ दर ईल्लेख गने  

(४) प्रयप्त सयमयनको पररमयण ईल्लेख गने  

(५) खचन भएको सयमयनको पररमयण ईल्लेख गने  

(६) बयँकीसयमयनको पररमयण ईल्लेख गने  

(७) ऄन्य कुनैकुरय भए ईल्लेख गने । 

इकयआमय गोटय, थयन, दजनन अमद ईल्लेख गने । 

  

फाराम नं.८ 

माचसक अभदानी खियको चववरण खाता 

मिद्ययलयको नयमः 

ठेगयनय    िषन      ममहनय  
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जम्मय            

 बयँकी रकमः– 

 नगदः– 

 बैंकः– 

रिव्य   
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(१) फयरयम नं.१ को व्ययको िीषनक नं. ईल्लेख गने   

(२) फयरयम नं.१ को व्ययको िीषनकको नयम ईल्लेख गने  

(३) फयरयम नं.१ को ियमषनक स्िीकृत व्यय रकम ईल्लेख गने  

(४) गएको ममहनयसम्मको सम्बमन्धत िीषनकको खचन रकम ईल्लेख गने  

(५) यो ममहनयको सम्बमन्धत िीषनकह?को खचन रकम ईल्लेख गने  

(६) महल नं. ४ र ५ को जम्मय  रकम ईल्लेख गने  

(७) फय नं. १ को अयको िीषनक नं. ईल्लेख गने  

(८) फयरयम नं.१ को अयको िीषनक नयम ईल्लेख गने  

(९) फय नं. १ को ियमषनक स्िीकृत अय रकम ईल्लेख गने  

(१०) ऄमघल्लो ममहनयसम्मको सम्बमन्धत िीषनकको अय रकम ईल्लेख गने  

(११) महल नं.१० र ११ को जम्मय रकम ईल्लेख गने  

(१२) बयँकी रकममय अय र व्ययको जम्मय रकमको फरक ईल्लेख गने । 

 

चि. म. फाराम नं.९ 

िुल्क दताय चकताब खाता 

 

मिद्ययलयको नयम  

ठेगयनय 

कक्षयः                            िषनः                         

ममहनयः 

रो.नं. मिद्ययथीको  

नयम, थर 

िैियख जठे ऄसयर सयईन भदौ ऄसोज कयमतनक ममंसर पुष मयघ फयगुन चैत 

              

जम्मय             

 

फाराम नं.१० 
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वासलात खाता 

मिद्ययलयको नयम  

िषन........................................... को अमखरी 

मदन..............................................सम्मको 

दयमयत्ि रकम सम्पमि रकम 

    

    

    

 

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

प्रधयनयध्ययपक      लेखयपयल         लेखयपरीक्षक 

रिव्यः 

(१) मिद्ययलयको दयमयत्ि मििरणहरु ईल्लेख गने, 

(२) दयमयत्ि रकम ईल्लेख गने, 

(३) मिद्ययलयको चयल ूऄचल सम्पमिको मििरण ईल्लेख गने, 

(४) सम्पमिको रकम ईल्लेख गने । 

 

 

 
 

अज्ञयले, 

रेम्ब ुचयमम्लङ रयइ 

 प्रमखु प्रियसकीय ऄमधकृत 

 

गाईँ काययपाचलकाको कायायलयबाट मुचरत । मूल्य रु ५२।८०- 

प्रमाणीकरण चमचतः२०७५/०४/०८ 

 


