
 

बा नीगढ  जयगढ गाउँपा लका 

थानीय राजप  

ख डः ३                    सं याः १             म तः २०७७/१०/२२ 

भाग–२ 
बा नीगढ  जयगढ गाउँपा लका 

 
 

 

“बा नीगढी जयगढ  गाउँपािलका िश ा कायिविध २०७५” दो ो संशोधन  
तावनाः थानीय सरकार ि याशील भएको वतमान प र े यमा थानीय जनताह को इ छा तथा 

भावना अनुकूल थानीय िश ण सघं सं थाह को यव थापन गन ुवा छनीय भएकाले िश ा ऐन २०२८ 
(नव  सशंोधन) तथा िश ा िनयमावली २०५९ को भावना िवप रत नहने गरी नेपालको सिंवधान २०७२ 
को अनसुचूी ८ मा उि लिखत अिधकार एव ं थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज ले 
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िदएको अिधकार योग गरी बा नीगढी जयगढ गाँउपािलकाल ेगाउँपािलका िश ा कायिविध िनमाण गरी 
लाग ूगरेको छ । 
१.सि  नाम र ार भः 

क) यो कायिविधको नाम “बा नीगढी जयगढ गाउँपािलका िश ा कायिविध २०७५” रहकेो छ । 

ख) यो कायिविध तु त लाग ूहनेछ । 

२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागमेा यस कायिविधमा– 

(क) “कायपािलका” भ नाल ेबा नीगढी जयगढ गाउँकायपािलकालाई स झनु पछ । 

(ख) “गाउँपािलका” भ नाले बा नीगढी जयगढ गाउँपािलकालाई स झन ुपछ । 

(ग) “ मखु” भ नाले गाउँपािलकाको मखुलाई स झनु पछ । 

(घ) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले गाउँपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई स झन ुपछ । 

(ङ) “िश ा शाखा” भ नाले गाउँपािलकामा रहकेो िश ा हने शाखालाई स झनपुछ । 

(च) “िश ा अिधकृत” भ नाल ेगाउँपािलकाको िश ा शाखाको मुख वा सो कामकाज गन तोिकएको  

       कमचारीलाई स झन ुपछ । 

(छ) “ ोत यि ” भ नाले समुह िव ालयह को सपुरीवे ण, िनरी ण, अनगुमन र सहजीकरण लगायतको  

      काय गन तोिकएको यि लाई स झन ुपछ । 

(ज) “धािमक िव ालय” भ नाले पर परागत पमा चिलआएका गो पा, गु कुल, आ म मदरसा ज ता  

       धािमक िव ालयह लाई जनाउँदछ । 

(झ) “शैि क गुठी” भ नाले िव ालय स चालन गनको लािग कुनै यि  वा सं थाले नाफा निलन े 

      उ े यले थापना गरेको सावजिनक वा िनजी गठुी स झनु पछ । 

(ञ) “आधारभतू िश ा उ ीण परी ा” भ नाले क ा आठको अ यमा िलइने परी ालाई स झनपुछ 

(ट) “आधारभतू िव ालय भ नाले क ा एक दिेख आठ स म पठनपाठन हने िव ालय स झनपुछ । 

(ठ) “मा यिमक िव ालय” भ नाले क ा क ा एक दिेख बा  तथा क ा नौ दिेख बा  स म पठनपाठन  

      हने िव ालय स झनपुनछ । 

(ड) “ ारि भक बाल िश ा के ” भ नाल ेचार वष उमेर परूा भई पाँच बष उमेर पूरा गरेका  
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      बालबािलकाको िश ा तथा िवकासका लािग खोिलएको ारि भक बाल िश ा के , नसरी, केजी,  

      म टे वरी आिद स झनु पछ । 

(ढ) “ यव थापन सिमित” भ नाले िव ालय यव थापन सिमित स झन ुपछ । 

(ण) “िश ा सिमित” भ नाले बा नीगढी जयगढ गाउँपािलकाको अ य ल ेनतेृ व गरेको गाउँ िश ा  

       सिमित स झनु पछ । 

(त) “परी ा सिमित” भ नाले आधारधतू परी ा स चालन तथा सम वयका लािग गिठत सिमितलाई  

      स झन ुपछ । 

थ) “शु क” भ नाले िव ालयले िनयम बमोिजम िव ाथ सगँ िलन पाउने शु क स झनु पछ 

(द) “शैि क स ” भ नाल ेिव ालयमा अ ययन अ यापन गराइने वािषक अविध स झनु पछ 

ध) “सामुदाियक िसकाइ के ” भ नाले समदुाय तरमा स चालन ग रने आजीवन िसकाई,अ ययन  

     अनसु धान र सीप िसकाई लगायतका काम गन के लाई स झन ुपछ 

(न) “िश क” भ नाले िव ालयमा िश ण गन िश क स झनुपछ, सो श दले धाना यापकलाई  

     समेतलाई जनाउनेछ । 

(प) “िव ालय कमचारी” भ नाले िव ालय सहायक तथा िव ालय सहयोगी स झनुपछ । 

(फ) “सहयोगी कायकता” भ नाले वालिवकास के को बाल िश ा िश कलाई स झनुपछ । 

(ब) “प रचािलका” भ नाले सामदाियक िसकाइ के  सचंालन गन तोिकएको कमचारीलाई स झन ुपछ ।  

(भ) “प रवार” भ नाले िश क वा कमचारीसगँ एका सगोलमा ब ने तथा िनज आफँैल ेपालन पोषण गन ु 

      पन पित, प नी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमपु  अिववािहता धमपु ी,बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा    

      स झन ुपछ र सो श दले पु ष िश क वा कमचारीको हकमा िनजको बाज,े ब य ैतथा मिहला िश क  

      वा कमचारीको हकमा िनजको सास,ू ससरुालाई समते जनाउँछ । 

प र छेद -दुई 

गाउँ िश ा सिमित स ब धी यव था 

३. गाउँ िश ा सिमितः 



4 
 

गाउँपािलका े  िभ  स चालन हने िव ालयको स चालन, य थापन र सम वय गन कामको लािग 
गाउँपािलकामा दहेाय बमोिजमको गाउँ िश ा सिमित गठन ग रनेछ ।  

(क गाउँपािलकाको अ य  वा सो काम गन तोिकएको यि                              – अ य   

(ख)  गाउँपािलकाले तोकेका गाउँ कायपािलकाका सद यह  म यबेाट क तीमा एक जना मिहला सिहत 
दईुजना                              - सद य                                       

ग)  गाउँपािलका े  िभ  रहकेा िव ालयका िव ालय यव थापन सिमितका अ य ह  म यबेाट गाउँ 
िश ा सिमितले मनोिनत गरेको एकजना          –सद य                                                                                                                        
(घ)  थानीय समाजसवेी वा िश ा ेमीह  म यबेाट गाउँ िश ा सिमितबाट मनोिनत एकजना दिलत र 
एकजना मिहला सिहत दइु जना                                             –सद य                                        

(ङ) गाउँपािलका े िभ  रहकेा सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयका धाना यापकह  म यबेाट 
गाउँपािलकाल ेमनोिनत गरेका एकजना मिहला सिहत दईु जना                       – सद य                     

(च) गाउँपािलका ि थत िवशेष िश ा, समावेसी िश ा वा ोत क ा स चालन गन िव ालय वा 
अपाङ्गता  िश ण सं थाबाट ितिनिध व हने गरी गाउँ िश ा सिमितल ेमनोिनत गरेको अपाङ्गता भएका 
यि  एकजना                                                             -  सद य                                                                                                                          

(छ) गाउँपािलकाले तोकेको िश ा हने िवषयगत सिमितको सयंोजक                     – सद य                                                                        

(ज मखु शासक य अिधकृत                                                 –सद य 

(झ) स बि धत ोत यि                                                       –सद य                                                                         

(झ) िश ा शाखा मुख वा ोत यि                           –सद य सिचव 

(२) उपदफा (१) सिमितका पदने सद य बाहके मनोिनत सद यको कायकाल दईु वषको हनेछ । मनोिनत 
सद यले आ नो पद अनसुारको आचरण नगरेको दिेखएमा मनोनयन गन पदािधकारी वा िनकायल े
िनजलाई जनुसकैु बखत हटाउन स नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउन ुअिघ िनजलाई आ नो सफाई पशे गन 
मौकाबाट बि चत ग रन ेछैन । 

(३) गाउँपािलका तरका नेपाल िश क महासघंका मखु वा ितिनधीलाई गाउँ िश ा सिमितको बैठकमा 
आम ण गरन्पुन छ ।                               

(४) गाउँ िश ा सिमितको वैठक यके दईु मिहनामा एक पटक व न ेछ वा आव यकता अनसुार ब ने छ । 

(५) गाउँ िश ा सिमितको वैठक भ ा गाउँपािलकाको चिलत काननु वमोिजम हनछे तर एक आिथक  

     वषमा वढीमा ६ वटा भ दा वढी वैठकको भ ा उपल ध गराईने छैन । 
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(६) वैठक सचंालनको लािग क तीमा ५० ितशत सद यको उपि थित आव यक पनछ भने वैठकको   

     िनणय वहमतको आधारमा हनछे । 

(७) गाउँ िश ा सिमितको बैठक सो सिमितको अ य को िनदशनमा सद य–सिचवल ेबोलाउनछे । 

(८) मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन गाउँ िश ा सिमितका एक ितहाई सद यले िलिखत अनरुोध  

     गरेमा सद य–सिचवले जिहलेसकैु पिन गाउँ िश ा सिमितको बैठक बोलाउन ुपनछ । 

४. गाउँ िश ा सिमितको काम कत य र अिधकारः 

गाउँ िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः 

(क) गाउँपािलका तरीय आधारभतू तथा मा यिमक िश ा स ब धी नीित तथा काय म तजमुा गरी   
गाउँकायपािलकालाई िसफा रस गन । 

(ख) िव ालय खो न,े क ा थप गन, था तरण गन, नाम प रवतन गन र व द गन स व धमा कायिविध 
तथा चिलत कानूनको अिधनमा रही िनणय गनको लािग कायापािलकामा िसफा रस गन । 

(ग) उाउँपािलकामा व थ शैि क वातावरण कायम रा न तथा िश ाको गणु तर बृि  गन काय म 
तजमुा गन । 

(घ) िव ालयलाई आिथक सहायता उपल ध गराउन ेतथा य तो सहायताको लािग स बि धत िनकायमा 
िसफा रस गन, 

(ङ) नेपाल सरकारको वीकृत नीित र िनदशन अनु प िवशेष आव यकता िश ा, समावेशी िश ा, 
अनौपचा रक िश ा, िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा खलुा िश ा काय म स चालन स ब धी आव यक 
यव था गन, 

(च) िव ालयको स पि को सरु ा गन तथा िव ालयको समिृ को लािग आव यक यव था गन, 

(छ) िव ालयको िवकासको लािग स चािलत शिै क काय म तथा अनदुानको बाँडफाडँ गन, 

(ज) िश क, िव ालय कमचारी, वाल िवकास के का सहयोगी कायकता तथा प रचािलकालाई 
कायस पादनका आधारमा परु कार तथा द डको यव थाका लािग िसफा रस गन । 

(झ) िश क, कमचारी तथा िव ाथ  क याणको लािग आव यक काय म बनाउने, 

(ट) िव ालयलाई आिथक पमा आ मिनभर गराउन योजना बनाई काया वयन गन, 

(ठ) गाउँ तरको शैि क याले डर बनाई िव ालय स चालन गन यव थापन सिमितलाई िनदशन िदन,े 

(ढ) गाउँ तरीय अित र  ि याकलाप स चालनको लािग आिथक ोत जुटाउन पहल गन 
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(ण) िव ालयको लेखापरी ण स ब धमा लेखापरी कले िदएको ितवेदन अनसुार आव यक कारबाही 
गन, गराउन,े 

(त) आधारभतू तथा मा यिमक िश ा स चालन तथा यव थापन स ब धी 

मापद डह  िनधारण गरी गाउँ कायपािलकामा वीकृितका लािग िसफा रस गन । 

(थ) गाउँपािलकाबाट वीकृत िश ा योजना र मापद ड िभ  रही आव यक िनदशन िदने । 

(द) िव ालयल ेकायम गन ुपन यनुतम सरसफाई तथा शौचालयको मापद ड तो ने । 

(ध) गाउँ े  िभ  सबै वालवािलकालाई अिनवाय आधारभतू िश ाको यव था गन ।  

(न) िव ालय सधुार तथा िबकासका लािग नीित िनदशन गन । 

(प) आवासीय िव ालयका िव ाथ का लािग खाना तथा पौि क आहारको गणु तर तो ने । 

५.गाउँ िश ा कोषः  (१) िश ा स ब धी काय म काया वयनका लािग गाउँपािलकामा दहेाय बमोिजमका 
गाउँ िश ा कोष थापना हनेछ, जसमा दहेायका रकमह  रहनेछन ।   

(क) सघंीय सरकारबाट ा  अनदुान रकम   

(ख) िश ा करबाट ा  रकम   

(ग) च दाबाट ा  रकम   

(घ) गाउँ कायपािलकाकाल ेतोके बमोिजमका द तुर वापतको रकम  

 (ङ) अ य ोतवाट ा  रकम (२) गाउँ िश ा कोषको रकम गाउँ कायपािलकाले वीकृत गरेको काय म 
र मापद ड अनसुार खच ग रनेछ ।   

प र छेद- तीन 

गाउँपािलकाको िश ा स ब धी काम, कत य र अिधकारको काया वयन स ब धी यव था 

६.गाउँकायपािलकाको काम, कत य र अिधकार सघंीय िश ा ऐन, ादिेशक िश ा ऐन तथा गाउँ िश ा 
ऐनल ेअ यथा यव था गरेमा वाहके गाउँ कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ ।  

(क) िश ा स ब धी गाउँ तरीय नीित तथा काय म तजमुा गरी काया वयन गन गराउने ।   

(ख) गाउँ िश ा ऐन तयार गरी सभामा पेश गन ।    

(ग) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन गाउँ िश ा सिमित, मखु शासिकय अिधकृत तथा 
िश ा अिधकृतलाई आव यक िनदशन िदन,े    
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(घ) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन आव यकता अनसुार सिमित, उपसिमित वा कायटोली 
गठन गन,  

 (ङ) िव ालय स चालन, यव थापन, िनरी ण, िव ालय सशुासन र गणु तर अिभविृ का लािग 
मापद डह  वीकृत गन ।    

(च) िश क तथा कमचारीह को शासन, यव थापन तथा शैि क िवकास स ब धी काय योजना 
वीकृत गन र काया वयन गन िनदशन िदन,े   

(छ) दशे तथा सघंको काननु वमोिजम हने िश ा स वि ध िवषयह को काया वयन गन िश ा सिमितलाई 
िनदशन िदन,े 

(ज) गाउँपािलकािभ का सबै िकिसमका िव ालयह को अनगुमन तथा मू याङ्कन गरी गराई   अपिे त 
गणु तर कायम गन,   

(झ) गाउँिश ा सिमितबाट पशे भएका िश ा स ब धी िसफा रस काय वयन तथा िनणय िदने   

७. गाउँकायपािलकाको कायालयको काम, कत य र अिधकारः 

(क) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन गाउँपािलकाको सम  शिै क नीित, योजना, 
काय मको काया वयन एवं अनगुमन गन, गराउन,े   

(ख) िव ालयह को लेखा परी णको यव था िमलाउने,  

 (ग) िश ा स ब धी कुनै ताव गाउँपािलकामा पेश गन ुपन भए सो गन,   

(घ) गाउँ िश ा सिमितबाट िसफा रस भएका िश ा स ब धी गाउँ तरीय योजना कायपािलकामा 
वीकृितको लािग पशे गन र वीकृत योजना काया वयन गन,    

(ङ) थानीय तहको िश ाको अव था, गित आिद समेिटएको िश ा स ब धी ि थितप  तयार गरी 
यके वष कािशत गन,    

(च) गाउँ कायपािलकाबाट वीकृत अनौपचा रक िश ा, िवशषे िश ा, िदवा खाजा काय म, खलुा तथा 
दरु िश ा काय म, ारि भक क ा पठन सीप व ्धन काय म लगायत िश ा स ब धी काय म 
काया वयन गन गराउन ेतथा सो स ब धी अिभलेख तयार गन ।  

(छ)  िव ाथ  सं या घट्न गई फािजलमा परेका सामुदाियक िव ालयका िश कलाई अक  समुदाियक 
िव ालयमा िमलान गन गाउँ िश ा सिमितमा पेश गन,    

(ज) वीकृत काय योजना अनसुार िव ालय स चालन भए नभएको स ब धमा िनयिमत पले िनरी ण र 
सपुरीवे ण गरी यसको ितवेदन तयार गन,    
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(झ) िश ाको गणु तर बढाउनको लािग िश क, धाना यापक तथा यव थापन सिमितका 
पदािधकारीह को समय समयमा बैठक, गो ी वा तािलमको सचंालन गन,   

(ञ) िव ालय तरमा स चालन हने परी ाको अिभलेख, प  र उ र पिु तका िझकाई जाँच गन, 
िव ालयमा िश ाको गणु तर बिृ  भए नभएको स ब धमा मू याङ्कन गरी अिभलेख रा ने तथा सो 
स ब धमा सधुारका लािग आव यक काम गन,   

(ट)  चिलत काननू तथा यस कायिविध बमोिजम िव ालयह  स चालन भए नभएको जाँचबझु गन तथा 
िव ालयमा िश ाको गुण तर बढाउन, सधुार गन वा िव ालय ब द गन ुपन नपन स ब धमा िनरी ण गरी 
िव ालयको तर बढाउन,ु सधुार गन ु वा िव ालय ब द गन ु पन भएमा तत ् स ब धी कारबाही ि या 
अगािड बढाउन,े    

(ठ) िनयिु  वा बढुवाको लािग आयोगबाट िसफा रस भई आएका िश क वा कमचारीलाई   िनयिु  गन,    

(ड) सामुदाियक िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको अिभलेख अ ाविधक गन,     

(ढ) सामुदाियक िसकाइ के  र ारि भक बाल िश ा के को िनरी ण गन, गराउने,   

(ण) मा यिमक िश ा उ ीण परी ा, मा यािमक िश ा परी ा र आधारभतू तह उ ीण परी ालाई िनयिमत 
र मयािदत ढङ्गबाट स चालन गन, गराउन,े    

(त) गाउँपािलकावाट िव ालयलाई िनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन    

(थ) िव ालयले वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लाग ू गरे नगरेको स ब धमा िनरी ण गन र 
काया वयन गराउन,े    

(द) िव ालयमा लागू ग रएको पाठ्य म, पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी सधुार गन स व धमा िव ालय 
यव थापन सिमित, िश क, अिभभावक, िव ाथ  समेतको सझुावका आधारमा पाठ्य म िवकास 

के लाई सझुाव िदन े।   

 (ध) लखेा परी कबाट ा  ितवेदनको आधारमा दिेखएका अिनयिमतता र वे ज ुफ य ट   गन लगाउँन,े   

(ध) सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीको तलबी ितवेदन पा रत गराउन सहयोग गन,   

(न) िश ा अिधकृत र ोत यि ले िदएको िनरी ण ितवेदन उपर कारबाही गन   

(प) सामुदाियक िव ालयको वीकृत, र  दरव दीमा पदपिूतको लािग आयोगमा लखेी पठाउन,े   

(फ) शैि क गणु तर अिभविृ का लािग धाना यापकह सगँ काय स पादन करार गन,    

(ब) गाउँ कायपािलका, राि य परी ा बोड र िश ा स वि धत आयोगह बाट िनदिशत वा यायोिजत 
काय गन,     
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(भ) िव ालय िनरी क र ोत यि ह को मािसक, वािषक काय म वीकृत गन   

प र छेद -चार 

ोत यि  स बि ध यव था 

८. गाउँ कायपािलकाले गाउँपािलका िभ का शैि क सं थाह को सपुरीवे ण, िनरी ण, अनगुमन र 
सहजीकरण लगायतका कायह  गनका लािग गाउँपािलका अ तगत स चािलत िव ालयका मा यिमक 
तहमा कायरत वा सोही तहमा काजमा खटी आएका दहेाय बमोिजमका िश कह  म यबेाट गाउँपािलका 
िश ा शाखामा ोत यि को पमा कामकाज गन गरी तो ने छः 

(क) मा यिमक तहमा कि तमा दश वष थायी सवेा गरेको । 

(ख) िश ाशा  िवषयमा वा सो सरहको अ य कुनै िवषयमा नातको र तह उितण भएको ।  

(ग) िश ाशा  िवषय बाहके अ य कुन ै िवषमा नातको र तह उितण गरेको भए िश ाशा  िवषयमा 
नातक तह उितण गरेको हन ुपन । 

(घ) ोत यि को कायानभुव भएको ।  

(ङ) दफा ८ बमोिजम ोत यि को लािग मािसक तलवको यव था गाउँपािलकाल ेगन छ ।                                  

प र छेद -पाँच 

िव ालय खो ने अनुमित, क ा थप, स चालन यव थापन र िनयमन 

९. िव ालय खो न अनमुितको लािग िनवेदन िदन ुपनः    

(क) कसलैे िव ालय खो न चाहमेा वडा सिमितको िसफा रस सिहत शैि क स  सु  हनभु दा क तीमा ३ 
मिहना अगावै गाउँ कायपिलकाको कायालयमा िनवेदन िदन ुपनछ । यसरी िदन े िनवेदन अनसुचूी १ को 
ढाँचा अनसुार हनपुनछ ।  

१०. िव ालय खो नको लािग परूा गन ुपन पवूाधारः िव ालय खो नको लािग अनसुचूी २  बमोिजमको 
पवूाधार परूा गरेको हन ुपनछ ।   

११. िव ालय खो न अनमुित िदनेः (क) िव ालय खो ने अनमुितको लािग िनवेदन परेमा िश ा 
अिधकृत, ोत यि  र गाउँपािलकाको िश ा हने संयोजक तथा स बि धत िव ालय रहकेो वडा 
अ य ले िनवेदनसाथ ा  कागजातह  अ ययन गरी सयंु  पमा थलगत जाँचबझु गनछ । यसरी 
जाँचबुझ गदा तािवत िव ालयको लािग अनसुचूी २ को पवूाधार परूा भएको दिेखएमा शिै कस  सु  
हनभु दा दईु मिहना अगाव ै आ नो राय सिहतको ितवदेन गाउँ िश ा सिमितको वैठकमा पेश गन ुपनछ । 
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य तो ितवदेनमा अनमुित माग ग रएको िव ालय सामदुाियक वा िनजी शैि क गठुी वा सामदुाियक 
शैि क गुठी कुन व पमा सचंालन गन अनमुित माग ग रएको हो सो को स ब धमा उ लेख हनपुन छ ।   

(ख) गाउँ िश ा सिमितले नयाँ िव ालय खो ने अनमुितको लािग गाउँ कायपािलकामा िसफा रस गनछ।    

(ग) नयाँ िव ालय खो न अनमुितको लािग गाउँ िश ा सिमितले अनमुितको िसफा रस गदा िव ालयको 
न साङकन, स बि धत गाउँ िश ा सिमितल े िनधारण गरेको गाउँपािलका र वडाको लािग िव ालयको 
अिधकतम सं याको अधीनमा रही अनमुितको िसफा रस गनछ ।   

(घ) गाउँ कायपािलकाको कायालयले गाउँ िश ा सिमितको नयाँ िव ालय खो न अनमुितको 
िसफा रसको िनणयानसुार अनसुिूच ३ बमोिजमको ढाँचामा नयाँ िव ालय खो न अनुमित िदनेछ ।    

(ङ) यसरी अनमुित िददँा शैि क स  सु  हनभु दा ३० िदन अगावै िदनपुनछ ।   

१२. िव ालयल ेपालना गन ुपन शत तथा ब दजे (१) िव ालयल ेपालन गन ुपन शत तथा ब दजेह  दहेाय 

बमोिजम हनेछन ्। 

(क) सघंीय सरकार, दशे सरकार तथा गाउँपािलकाबाट वीकृत पाठ्य म र पाठ्यपु तक लाग ूगन ुपन,  

(ख) िश ा सिमितको वीकृित निलई थप पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी योग गन नहने,  

 (ग) राि यता ित आचँ आउन ेपाठ्य साम ी भएको पाठ्यपु तक अ यापन गन, गराउन नहने,  

(घ)  िव ालयमा वालमै ी, अपाङ्खतामै ी तथा लङ्ैिखकमै ी बातावरण सजृना गन,  

(ङ) अिभभावकको वािषक भलेा गराई िव ालयको आय यय, शैि क उपलि ध र आगामी शैि क 
स को काय मको जानकारी िनधा रत ढांचामा तुत गन । 

(च) तोिकएको ढाँचामा आय ययको लेखा रा नपुन,   

(छ) िव ालयल ेगरेको लगानीको अिभलेख रा न ुपन,   

(ज) िव ालयमा नेपालको राि य एकता, सावभौिमकता, जातीय, े ीय, भािषक, लिैगक, सामािजक 
तथा धािमक सिह णतुामा खलल पान कुनै पिन ि याकलाप हन निदन,े   

(झ) िव ालयमा िनयिमत पमा प रयोजना काय, सामािजक सवेा, अित र  ि याकलाप, तथा अ य 
काय म स चालन गन ुपन,   

(ञ) िव ालय तथा छा ावासमा व थकर, स य, िन ा र निैतक च र  िनमाण, उ म िशलता पव ्धन, 
समािजक स ाव व न तथा सामािजक िवकृित (वालिववाह, िनर रता छुवाछुत, जाितगत उचनीचता, 
छोरी मािथको िवभेद आिद) उ मलुनको वातावरण कायम गन थानीय पाठ्य म तयार गरी वीकृितको 
लािग गाउँ कायपािलकाको कायालयमा पेश गन र काया वयनको आव यक यव था िमलाउन,े   
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(ट) आवासीय िव ालयले गाउँिश ा सिमितल ेिनधारण गरे बमोिजम िव ाथ को लािग पौि क आहारको 
गणु तर कायम गन ु पन र अ य िव ालयले िदवा खाजा तथा व छ िपउने पानीको ब धका लािग 
अिभभावक तथा िव ाथ  माफत पहल गनपुन ।   

(ठ) गाउँ सभाले पा रत गरेको काननू तथा शिै क नीितको अिधनमा रही काम गनपुन,    

(ड) यस कायिविध बमोिजम परूा गन ु पन पवूाधारह  कायम रा न ु पन र िव ाथ  सं याका आधारमा 
पवूाधारको िव तार तथा तर विृ  गनपुन,    

(ढ) तोिकएको ढाँचामा तोिकएको समयिभ  शैि क त याङ्क तयार गरी गाउँपािलका िश ा शाखामा 
पठाउन ुपन,    

(ण) िव ालयल ेिव ाथ को लािग योग गन सवारी साधन चिलत काननू बमोिजमको मापद ड अनु प 
परी ण ग रएको हन ुपन,   

(त) तोिकएको मापद ड अनु प िव ालयको भवन तथा क ाकोठा सफा तथा सरुि त रा न ुपन,   

(थ) यके बष िव ीय तथा सामािजक परी ण गराई यसको ितवेदन गाउँ कायपािलकाको   
कायालयमा पठाउन ुपन ।  

 (द) गाउँकायपािलकाले तोिकिदएको यनूतम िसकाइ उपलि ध परुा गनपुन ।   

(२) सं थागत िव ालयह ले िश ा िवभागबाट वीकृत सं थागत िव ालय मापद ड तथा स चालन 
िनदिशका २०६९, सं थागत िव ालय शु क मापद ड िनदिशका २०७२ र सं थागत िव ालय छा विृ  
िवतरण कायिविध २०६९ ले तोकेका आधार तथा ि याह  परुा गन ुिव ालयको अिनवाय शत हनेछ ।   
(३) सं थागत िव ालयले िलने शु क सं थागत िव ालय शु क मापद ड िनदिशका २०७२ बमोिजम 
िनधारण गरी गाउँ िश ा सिमितबाट वीकृत गरे बमोिजम मा  िलन स नेछ ।    

(४) िव ालयले यके वषको जे  मसा त िभ  सरोकारवालाह को सहभािगतामा िव ालय सधुार योजना 
तयार गरी काय वयन गनपुनछ ।  

१३. िव ालयको क ा थप स ब धी यव था    

(क) कुन ै िव ालयले क ा थप गन चाहमेा शैि कस  सु  हनभु दा क तीमा तीन मिहना अगावै 
गाउँकायपािलकाको कायालयमा िनवदेन िदन ुपनछ ।  

(ख) क ा थपका लािग िनवेदन परेमा गाउँ िश ा सिमितले थप हने क ाको लािग अनसुचूी २ बमोिजमको 
पवूाधार परूा भए वा नभएको स ब धमा स बि धत िश ा अिधकृत, ोत यि  र गाउँपािलकाको िश ा 
हने सयंोजकले िनवेदनसाथ ा  कागजातह  अ ययन गरी थलगत जाचँबुझ गनछ ।  

(ग) थलगत जाँचबुझ गदा पवूाधार परूा गरेको दिेखएमा क ा थपको िनिम  िश ा सिमितमा पशे गनछ ।  
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 (घ) तोिकएका पवुाधार परुा गरेका िव ालयह लाई गाउँ िश ा सिमितले शैि कस  सु  हन ुएक मिहना 
अगाव ैक ा थप गन अनमुितका लािग गाउँकायपािलकामा िसफा रस गन छ ।   

(ङ) क ा थप अनमुित िददंा एक शैि क स मा एक क ा मा  थप गन अनमुित िदन सिकनेछ । तर    
क ा एघार र बा को क ा थप र िवषय थप गन अनमुित सघंीय िश ा म ालयबाट वीकृत मापद डका 
आधारमा िदइनेछ ।  

१४. धरौटी रा न ु पनः  धिमक र सामुदाियक वाहके अ य िव ालय खो ने अनमुित िलँदा िव ालय 
स चालनको सरु ण बापत दहेाय बमोिजमको रकम गाउँ कायपािलकाको धरौटी खातामा धरौटीको पमा 
रा न ुपनछः  

(क) मा यिमक िव ालयको लािग दईु लाख पैया,ँ   

(ख) आधारभतू िव ालयको लािग एक लाख पचास हजार पैयाँ,    

(ग) ाथिमक िव ालयको लािग पचास हजार पैयाँ तर,   

(अ) सामुदाियक िव ालयल े मा यिमक तह स चालन गन चाहमेा ख ड (क) मा तोिकएको रकमको 
आधा रकम धरौटी वापत ज मा गनपुनछ ।   

(आ) िबशेष आव यकता भएका िव ाथ का लािग वा िसमा तकृत वा िवकट भौगोिलक े मा िव ालय 
खो दा कायापािलकाले िनधारण गरेको मापद ड बमोिजम धरौटी छुट िदन सिकनेछ ।   

१५.िव ालयको नामाकरणः (१) समाज तथा रा कै लािग उ लेखनीय योगदान गन वा ऐितहािसक 
यि , दवेी दवेता, तीथ थल वा ाकृितक स पदा आिदको नामबाट नेपालीपन झ कने गरी िव ालयको 

नामाकरण गनपुनछ .   

(२) नयाँ खोिलने िव ालयको नामाकरण आ नो नामबाट गन चाहने यि ल ेदहेाय बमोिजमको रकममा 
नघट्ने गरी गाउँपािलकाल े तोिकिदएको रकम बरावरको नगद, घर वा ज गा िव ालयको नामाकरण गन 

योजनको लािग भनी एकमु  िव ालयलाई सहयोग गरेमा सो िव ालयको नामाकरण य तो सहयोग गन 
यि को नामबाट स चालन गन सिकनेछः  

(क) मा यिमक िव ालयको लािग पचास लाख पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा ज गा,    

(ख) आधारभतू िव ालयका लािग पतीस लाख पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा ज गा,    

 (३) पिह य ैनामाकरण भईसकेको िव ालयको नामसगँ जोडेर िव ालयको नामाकरण गन चाहने यि ले 
यस कायिविध बमोिजमको रकम वा सो बराबरको घर वा ज गा िव ालयलाई सहयोग गरी पिहलेको नाम 
पछािड आफूल े ताव गरेको नाम जोड्न स नछे ।   
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(४) एउटै प रवार वा छु ाछु ै प रवारका एकभ दा बढी यि ल ेयस कायिविध बमोिजमको रकम वा घर 
वा ज गा िव ालयलाई दान गरेमा य ता यि ह को िनणयबाट बढीमा दईुजना स मको नामबाट 
िव ालयको नामाकरण गन र अ य यि को नाम िव ालयमा दिेखन े गरी रा न सिकनेछ । (५) यस 
कायिविधमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि , मारक वा ऐितहािसक चीजव तकुो 
नामबाट िव ालयको नामाकरण भएको िव ालयलाई कसैल ेजितसकैु रकम वा घर वा ज गा सहयोग गरे 
पिन य तो िव ालयको नामाकरण प रवतन ग रने छैन ।  तर य तो िव ालयलाई कुनै यि ल े क ा 
कोठा थप गन, पु तकालय भवन वा छा ावास िनमाण गन रकम सहयोग गरेमा य तो कोठा वा भवनमा 
सो रकम दान गन यि को नामबाट नामाकरण गन सिकनेछ ।    

१६. िव ालयको तह वा क ा घटाउन सिकनःे   

कुनै िव ालयको स ब धमा यस कायिविधमा तोिकएको यनूतम पवूाधार पुरा नभएको पाइएमा वा 
तोिकएका शतह  पालना नभएमा िश ा अिधकृत, ोत यि  र गाउँपािलकाको िश ा हने सयंोजक तथा 
स बि धत वडाका वडा अ य  सिहतको टोलील ेसयंु  पमा थलगत अनगुमन गरी िदएको ितवेदनको 
आधारमा गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा गाउँ कायपािलकाले य तो िव ालयको तह वा क ा 
घटाउनेछ । तर यसरी िव ालयको तह वा क ा घटाउँदा िव ालयलाई सफाइको उिचत मौका िदइनछे ।   

१७. िव ालय गा न सिकनःे  (१)  दहेायको कुनै अव थामा दईु वा दईुभ दा बढी िव ालयलाई गाउँ िश ा 
सिमितको िसफा रसमा गाउँ कायपािलकाले एक आपसमा गािभ एउटा िव ालय कायम गन सिकनेछः  

(क) अनसुूची–२ बमोिजमको पवूाधार कायम नरहकेो,   

(ख) अिधकांश क ामा दश ितशत भ दा कम िव ाथ  सं या भएको,   

(ग) दईु वा सोभ दा बढी िव ालयको प रसर एक आपसमा जोिडएको,  

(घ) दईु वा सोभ दा बढी िव ालय बीचको पदैल दरूी तीस िमनेट भ दा कम रहकेो,   

(ङ) दईु वा सो भ दा बढी िव ालयका यव थापन सिमितले िव ालय गा न सयंु  िनवेदन िदएको ।   (२) 
िव ालयह  गा ने िसफा रस गदा गाउँ िश ा सिमितले य ता िव ालयको लािग आव यक िश क तथा 
कमचारीको दरब दी यिकन गरी बढी हन आएको िश क तथा कमचारीको यव थापनको िवषयमा समेत 
िनणयको लािग िसफा रस गन ुपनछ ।   

(३) िव ालय गा न ेस ब धी यव थालाई काया वयन गन गाउँ िश ा सिमितले कायिविध बनाई लाग ूगन 
स नेछ । यसरी गािभएर खाली भएको वा ब द भएको िव ालयमा सामदुाियक योजनका लािग 
पु तकालय, यिुजयम, सवंाद थल, वा सीप िवकास के द, सामुदाियक के  वा गाउँपािलकाको 
िनणयानसुार हनेछ ।  

१८.गािभएका वा ब द ग रएका िव ालयको स पि को यव थापनः   
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 (१) िव ालय गािभएमा वा व द भएमा गािभन े िव ालयमा रहकेो चल अचल स पि , फिनचर, 
पाठ्यपु तक, पाठ्यसाम ी लगायतका अ य शैि क साम ी गािभएको िव ालयको नाममा नामसारी गरी 
वा िज सी दािखला गरी आ दानी बाँधी अिभलेख रा न ुपनछ ।  

१९.दरव दी िमलान स ब धी यव था   

(क) गाउँपािलका े िभ का िव ालयह मा कायरत िश क, कमचारीह को दरव दी िमलान गाउँ िश ा 
सिमितको िसफा रसमा गाउँ कायपािलकाको िनणयानसुार ग रनेछ ।   

(ख) दरव दी िमलानका आधारह  िव ाथ  सं या, यनूतम िश क िव ाथ  अनपुात, िव ालयको 
िवषयगत िश कको अव था समतेलाई आधार मानी गाउँ िश ा सिमितले दरव दी िमलान स ब धी 
मापद डह  िनधारण गनछ ।   

(ग) दरव दी िमलान स व धमा नपेाल सरकार, िश ा म ालय तथा िवभागले तय गरेका आधारह लाई 
समेतलाई दरव दी िमलानका आधार मािननछे ।   

२०. िव ालय यव थापन सिमित    

गाउँ िश ा ऐन तथा िनयमावली काया वयन नभए स म सघंीय िश ा ऐन तथा िनयमावली बमोिजम भएका 
िव ालय यव थापन सिमित गठन, पदाविध, िव ालय यव थापन सिमितको बैठक र काम कत य र 
अिधकार यस ैकायिविध बमोिजम भएको मािननेछ । िव ालय यव थापन सिमितको अ य  हन चाहनेले 
िव ालय सधुार योजनाको सिं  ताव गठन भलेाकै िदन पेश गनपुनछ ।  

२१. िव ालयको िनरी ण, अनगुमन तथा िनयमन   

(क) गाउँ े  िभ का िव ालयह को िनरी ण, अनगुमन र िनयमन गाउँ कायपािलकाको कायालयबाट 
हनेछ ।   

(ख) गाउँ े  िभ का िव ालयह को िनरी ण सपुरीवे ण गन िज मवेारी ो यि को हनेछ ।   

(ग) ोत यि ले मािसक िनरी ण योजना बनाई काया वयन गनुपनछ ।  

प र छेद- छ 

िव ालय यव थापन सिमित स व धी यव था 

२२. िव ालय यव थापन सिमित रहन े  (१) यस कायिविध र अ तरगत यव था भएको सिमितह को 
अिधकार े  वाहके िव ालय सचंालन, रेखदखे तथा यव थापन गन यके सामुदाियक िव ालयमा 
दहेाय वमोिजमको एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ ।  

(क) िव ालयका अिभभावकह ले छनौट गरेका सद यह  म यबेाट चिुनएको एकजना      – अ य                      
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   (ख) अिभभावकले आफूह  म यबेाट छानी पठाएका क तीमा दईुजना मिहल एक जना दिलत सिहत 
चार जना           - सद य                              

(ग)  िव ालय रहकेो स बि धत वडाको वडा सिमितका सद यह  म यबेाट वडा सिमितले मनोनयन 
गरेको एकजना           –सद य  

(घ) िव ालयका सं थापक, थानीय बुि िजवी, िश ा मेी, िव ालयलाई िनर तर उ ले य सहयोग गरेका 
यि ह  म यबेाट िव ालय यव थापन सिमितले मनोिनत गरेको एकजना मिहला सिहत दईुजना                                       

– सद य                                                                                  

(ङ) िव ालयका िश कह ले आफूह  म यबेाट छानी पठाएको िश क एकजना         – सद य                                                                                  

(च) िव ालयको धाना यापक                                 –सद य सिचव                                                                                     
(२) िव ालय तरीय बाल लवले मनोनयन गरेका एक जना बाल लवका ितिनधी आमि त सद यको 

पमा रहनछेन् । 

(३)  ािविधक र यावसांियक िवषयमा अ ययन वा तािलम गराइने मा यिमक िव ालयको िव ालय 
यव थापन सिमितमा गाउँपािलका े िभ का स बि धत िवषय तथा यवसायसँग गाउँ तरका उ ोग तथा 

वािण य महासंघका दईु जना ितिनधी सद य रहनेछन । 

(४) िवशषे िश ा स चालन गन िव ालयको यव थापन सिमितमा क तीमा पचास ितशत सद यह  
अपाङ्गता भएका यि को अिभभावकह  सद य रहनेछन ्। 

(५) यव थापन सिमितको याद सिकनभु दा कि तमा एक मिहना अगाव ैनयाँ यव थापन सिमितको गठन 
बहालवाला यव थापन सिमितल े गरी पदभार ह ता तरण गन ुपनछ । यसो हन नसकेमा वा यव थापन 
सिमित गठन िववािदत भइ पदाविध सिकएको एक मिहना िभ  सिमित गठन हन नसकेमा तोिकए बमोिजम 
यव थापन सिमितको गठन गाउँ िश ा सिमितले गनछ ।     

(२) आव यकता अनसुार िव ालय िन र क वा ोत यि लाई बैठकमा आम ण गन सिकनेछ ।  

(३) िव ालय यव थापन सिमितको काय अविध ३ वषको हनेछ ।  

(४) राजीनामा वीकृत गनः यव थापन सिमितका सद यको राजीनामा सो सिमितका अ य ले र 
यव थापन सिमितका अ य को राजीनामा स बि धत यव थापन सिमितले वीकृत गनछ । तर 

अ य को पद र  रहकेो अव थामा य तो सद यको राजीनामा यव थापन सिमितको व र  सद यल े
वीकृत गनछ । साथै िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा बाल लबका ितिनधी ह ले राखेको 
ि कोण िनणय पिु तकामा उ लेख गन ु पनछ तर चिलत काननु िवप रतका कुन ै िनणय भएकोमा 

बाल ितिनधीह लाई िज मवेार बनाईनेछैन ।  
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(५) अिभभावकको अिभलखे रा न े (१) िव ालयले िश ा शाखाले तोिकिदएको ढाँचामा िव ाथ को 
अिभलेख रा दा िव ाथ का बाबु, आमा, बाज,े ब य,ै दाज,ु िददीको नाम, थर, ठेगाना उ लेख गन ुपदछ र 
य ता अिभभावक नभएका िव ाथ को हकमा िव ाथ लाई संर क व दान गन यि को अिभलखे 

रा न ु पनछ । (२) उपदफा (१) बमोिजम िव ाथ लाई संर क व दान गन यि लाई अिभभावकको 
पमा अिभलेख रा दा िनजले सरं क व दान गरेको यहोरा स बि धत वडाबाट मािणत गराएको हन ु

पनछ ।  

२३. सँ थागत िव ालयको िव ालय यब थापन सिमित  (१) सँ थागत िव ालयको सचँालन, रेखदखे र 
यब थापन गनका लािग यके िव ालयमा दहेाय बमोिजम एक िव ालय यब थापन सिमित रहने छ । 

(क) िव ालयका सँ थापक वा लगानीकताह  म यवेाट स बि धत िव ालयको िसफा रसमा गाउँ िश ा 

सिमितका मुखले मनोनीत गरेको यि ः                             -अ य                                                   

ख) अिभभावकह  म यबेाट १ जना मिहला पन गरी िव. य.स.ले मनोनीत गरेका २ जना - सद य  

(ग) थानीय िश ा ेमी वा समाजसवेीह बाट गाउँ िश ा सिमितका मुखल ेमनोनीत गरेको १ जना   

-सद य 

 (घ) स बि धत िव ालयका िश कह ले आफुह  म यवेाट छानी पठाएको १ जना   -सद य  

(ङ) िव ालय िनरी क वा ोत य         -सद य  

(च) स ब धीत वडा सिमितल ेतोकेको ितिनधी १ जना      - सद य  

(छ) िव ालयको धाना यापक        -सद य सिचव  

(२) सं थागत िव ालय यब थापन सिमितको पदावधी ३ बषको हनेछ ।   

२४. यव थापन सिमितको सद य छनौट स ब धी यव थाः (१) धाना यापकल ेदफा २३ को उपदफा 
(१) बमोिजमको यव थापन सिमितको छनौट गनको लािग त कालको यव थापन सिमितको काय 
अविध समा  हन ुभ दा तीस िदन अगाव ैसात िदनको सचूना िदई अिभभावकको भलेा गराउन ुपनछ । तर 
कुनै कारणले यव थापन सिमित िवघटन भएको वा यव थापन सिमितको सद यको पद र  भएको 
अव थामा यसरी िवघटन वा र  भएको िमितले प  िदन िभ  यव थापन सिमित वा र  सद यको 
छनौटको लािग यस दफा बमोिजम सचूना िदई अिभभावकको भेला गराउनु पनछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सद य छनौट गन स ब धमा अिभभावकलाई सहयोग गनको लािग स बि धत 
िनरी क वा िनज उपल ध नभएमा िश ा अिधकृतल ेखटाएको अिधकृतको सयंोजक वमा धाना यापक, 

ोत यि  र थानीय तहको ितिनिध रहकेो चार सद यीय छनौट सहयोग सिमित गठन गनछ ।  

(३) यव थापन सिमितको अ य  र सद यह  छनौट स ब धी अ य कायिविध कायापािलकाल े तोके 
बमोिजम हनेछ ।  

२५. यव थापन सिमितको बैठक स ब धी कायिविधः (१) यव थापन सिमितको बैठक दईु मिहनामा 
क तीमा एक पटक ब नेछ ।  

(२) यव थापन सिमितको बैठक सिमितको अ य को िनदशनमा सद य–सिचवल ेबोलाउनछे ।  

(३) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यव थापन सिमितका एक ितहाई सद यल े
िलिखत अनरुोध गरेमा यव थापन सिमितको सद य–सिचवले जिहलेसकैु पिन यव थापन सिमितको 
बैठक बोलाउनु पनछ ।  

(४) यव थापन सिमितको बैठकमा छलफल हने िवषय सचूी सद य–सिचवले साधारण तया बह र घ टा 
अगाव ैसद यह लाई िदनु पनछ ।  

(५) यव थापन सिमितमा त काल कायम रहकेा पचास ितशत भ दा बढी सद यह  उपि थत भएमा 
यव थापन सिमितको बैठकको लािग गणपरूक सं या पगुेको मािननछे ।  

(६) यव थापन सिमितको बैठकको अ य ता अ य ले र िनजको अनपुि थितमा जे  सद यले गनछ । 
(७) यव थापन सिमितको बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता गन 
यि ले िनणायक मत िदन स नेछ ।  

(८) यव थापन सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध यव थापन सिमित आफले िनधारण गरे 
बमोिजम हनेछ ।  

२६. यव थापन सिमितको अ य  र सद य हन नस नेः दहेायको यि  यव थापन सिमितको अ य  र 
सद य हन स ने छैनः  

(क) गैर नेपाली नाग रक,  

(ख) प चीस वष उमेर पूरा नभएको (वाल लबको ितिनधी बाहके),  

(ग) चिलत काननू बमोिजम कालो सचूीमा परेको,  

(घ) नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरूदार ठह रएको,  



18 
 

२७. यव थापन सिमित िवघटन गन स नेः दहेायका अव थामा िश ा सिमितको िसफा रसमा गाउँ 
कायपािलकाले िव ालय यव थपन सिमित िवघटन गन स नेछ ।  

(क) िव ालयको स पि  िहनािमना गरेको मािणत भएमा,  

(ख) िव ालयको शैि क वातावरण ख ब याएमा,  

(ग) चिलत काननु तथा नेपाल सरकार, दशे सरकार तथा थानीय तहको नीित एवम ्िहत िवपरीत काम 
गरेमा,  

(घ) िव ालयको यव थापन स तोषजनक पमा गन नसकेमा, वा  

(ङ) स बि धत िनकाय वा अिधकारीले िदएको काननू अनसुारको िनदशन पटक–पटक उलंघन गरेमा । २८. 
सामुदाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकारः (१) यस कायिविधमा अ य  
लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र  सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, 
कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः  

(क) िव ालयको स चालन, रेखदखे, िनरी ण र यव थापन गन,  

(ख) िव ालयको लािग चािहने आिथक ोत जटुाउन,े  

(ग) िश क तथा कमचारीलाई तािलमको लािग छनौट गन,  

(घ) तािलममा जान े िश क तथा कमचारीलाई तािलमबाट फकपिछ क तीमा तीन वष िव ालयमा सवेा 
गन ुपन स ब धमा शतह  िनधारण गरी कविुलयतनामा गराउने,  

(ङ) िश क तथा कमचारीह को सवेाको सरु ाको लागी पहल गन,  

(च) िव ालयको ोतबाट यहोन गरी िश क तथा कमचारी िनयु  गन र यसरी िनयु  िश क तथा 
कमचारीलाई नपेाल सरकारले समान तहका िश क तथा कमचारीलाई तोिकिदएको तलब केलमा नघटाई 
तलब भ ा िदन,े  

(छ) नेपाल सरकारबाट वीकृत दरव दीको िश क तथा कमचारीको पद र  हन आएमा थायी पिूतको 
लािग सो पद र  भएको िमितले प  िदनिभ  िश ा शाखामा लेखी पठाउन,े  

(ज) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को हािजरी जाँच गरी गयल हने िश क वा कमचारी उपर 
आव यक कारबाही गन,  

(झ) कुन ै िश क वा कमचारीलाई यस कायिविध बमोिजम यव थापन सिमितले कारबाही गन पाउन े
िवषयमा िवभागीय कारबाही गरी यसको जानकारी िश ा शाखालाई िदन ेतथा आफूलाई कारबाही गन 
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अिधकार नभएको िवषयमा कारबाहीको लािग िसफा रस गन ुपन भएमा आव यकता अनसुार आ नो राय 
सिहतको ितवेदन िश ा शाखामा पठाउन,े  

(ञ) िव ालयको शैि क तर वृि  गन आव यक सामान तथा शिै क साम ीह को यव था गन,  

(ट) नेपाल सरकारबाट स चालन हने िविभ न काय मह मा िव ालयलाई स रक गराउने,  

(ठ) िव ाथ ह ले पालना गन ुपन आचार सिंहता बनाई लागू गन,  

(ड) िश क तथा कमचारीह को अिभलेख अ याविधक गराई रा न,े 

(ढ) यके वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भलेा गराई िव ालयको अिघ लो शिै क 
वषको आय, यय तथा शिै क उपलि ध र आगामी वषको शैि क काय मको स ब धमा जानकारी 
गराउन,े  

(ण) गाउँपािलकावाट तोिकएको लखेा परी क माफत लेखा परी ण गराउने,  

(त) िव ाथ , िश क, कमचारी तथा अिभभावकलाई िव ालयको िवकास तथा पठनपाठन तफ उ े रत 
गन यव था िमलाउन,े  

(थ) िव ाथ लाई उपल ध गराइएको छा विृ  रकम दान गन,  

(द) िनरी कले िव ालयको चके जाँच वा िनरी ण गदा हािजरी पिु तका वा िव तुीय हािजरीमा गयल 
जनाएकोमा य ता गयल भएका िश क तथा कमचारीको गयल भएका िदनको तलब क ी गन,  

(ध) यव थापन सिमितको सिचवालय िव ालय भवनमा रा न ेतथा िव ालयको कागजप  र अिभलेख 
सरुि त गन,  

(न) थानीय तहसगँ सम वय गरी शैि क िवकासका काय मह  स चालन गन,  

(प) िव ालयमा लि त समहूका लािग िवशषे कृितको शिै क काय म स चालन गन आव यक 
दिेखएमा थानीय तह तथा थानीय िश ा शाखा माफत गन,  

(फ) वािषक पमा िव ालयका लािग आव यक मालसामान, मसल द साम ीको ख रद योजना वीकृत 
गन,  

(ब) िव ालयको िवपद, जोिखम अव था लखेाजोखा गरी भाव यिूनकरणका लािग काययोजना 
बमोिजम काया वयन गन,  

(भ) िव ालयको चल अचल स पि को सरं ण र सदपुयोग गन,  

(म) आ न ै ोतबाट िनयु  हने िश क तथा कमचारीको सवेा, शत तथा िवभागीय कारबाहीलाई 
यवि थत गन कायिविध बनाई िश ा सिमितबाट वीकृत गराई लाग ूगन,  
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(य) थानीय तह, थानीय िश ा सिमित र िश ा शाखाले िदएको िनदशन अनु प काम गन ।  

(र) िश क एवं कमचारीलाई मापद ढ बनाई परु कृत गन । 

(ल) िव ालयको पढाई यवाहा रक, सीपमलूक, र तरीय बनाउन ित पध  तथा सहयोगी भिूमका खे न े।  

(व) यके वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भलेा गराई िव ालयको अिघ लो शैि क 
वषको आय, यय तथा शिै क उपलि ध र आगामी वषको शैि क काय मको स ब धमा सावजिनक 
परी ण गराउन े।  

(२) यव थापन सिमितले आ नो अिधकार म य े आव यकता अनसुार केही अिधकार यव थापन 
सिमितको सद य–सिचवलाई यायोजन गन स नेछ ।  

२९.  िश क अिभभावक सघं स ब धी यव थाः  

(१) यके िव ालयका िश क र अिभभावकह  सद य रहकेो एक िश क अिभभावक सघं रहनेछ ।   

(२) यव थापन सिमितले अिभभावकह को भेला गराई सो सिमितको अ य , धाना यापक तथा 
क तीमा एक जना िश क र अिभभावकह  समेत रहने गरी बढीमा एघार सद यीय िश क–अिभभावक 
सघंको कायकारी सिमित गठन गन ुपनछ । 

 (३) ोत क ा स चािलत िव ालयमा उपदफा (२) बमोिजम िश क अिभभावक सघंको कायकारी 
सिमित गठन गदा अपाङ्गता भएका िव ाथ का क तीमा एक जना अिभभावक हन ुपनछ । 

 (४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम गिठत कायकारी सिमितका सद यको पदाविध तीन वषको हनछे ।  

(५) उपदफा (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको बैठक तीन मिहनामा क तीमा एकपटक ब नेछ र सो 
सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविधकायकारी सिमित आफैल ेिनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।  

(६) उपदफा (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ ।  

(क) िव ालयमा िश कको गुण तर कायम गनको लािग आव यक काम गन,  

(ख) यस कायिविध बमोिजम िव ालयले शु क िनधारण गरे नगरेको स ब धमा अनगुमन गन तथा सो 
स ब धमा िव ालयलाई आव यक सझुाव िदने,  

(ग) िव ालयको शैि क गितिविध बारे िनयिमत जानकारी रा न ेतथा सो स ब धमा िश क, िव ाथ  र 
अिभभावक बीच िनयिमत अ तरि या गन ।  

(७) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितल ेयस 
दफा बमोिजम िश क अिभभावक सघंको कायकारी सिमित गठन गदा सात सद यमा नघटाई गन ुपनछ ।  
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प र छेद- सात 

ारि भक वालिवकास के  स ब धी यव था 

३०. ारि भक वालिवकास के  खो न िनवेदन िदनपुनः  

(क)  कसलै े ारि भक बाल िश ा के  खो न चाहमेा अनसुचूी-४ बमोिजमको ढाचँामा स वि धत वडा 
कायालयमा िनवेदन िदनपुनछ ।   

(ख) वडा कायलयमा वालिवकास के  खो न िनवेदन िदएको िनवेदन स व धमा वडा कायालयले 
आव यक जाँचबुझ गरी पवूाधार परुा भएको दिेखएमा गाउँ िश ा सिमित सम  िसफा रस गरी पठाउनपुनछ 
।   

(ग) वडा कायालयबाट ा  िसफा रस अनसुार ारि भक वालिवकास के  स चालन हन स न ेआधार 
दिेखएमा गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा गाउँकायपािलकाल े ारि भक वाल िवकास के  खो न 
अनमुित िदनेछ ।  

३१. ारि भक वालिवकास के  थापना गनको लािग दहेायका पवूाधार परूा गरेको हन ुपनछ ।   

(क) फरािकलो, खलुा र सरुि त भवन भएको,     

(ख) गाउँपािलकाल ेतोिकिदएको मापद ड बमोिजम ज गाको े फल र भवन भएको   

(ग) बाल उ ानको यव था भएको,   

(घ) सफा र व छ खानेपानीको यव था भएको,  

(ङ) शौचालयको रा ो यव था भएको,   

(च) बाल बािलकाको हरेचाह गन आयाको यव था भएको ।    

३२. ारि भक वालिवकास के को पाठ्य म ारि भक वालिवकास के को पाठ्य म पाठ्य म 
िवकास के ले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । वालिवकास के मा गाउँपािलकाले बनाएको नीित अनसुार 
अं जेी भाषा मा यम पिन अपनाउन सिकन ेछ ।      

 

प र छेद -आठ 

पाठ्य म तथा परी ा सचंालन र सम वय 
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३३. पाठ्य म र पाठ्यसामा ीः  (१) थानीय तहका िव ालयह मा पठन पाठन हने पाठ् म तथा 
पाठ्यसाम ी िश ा म ालयले िनधारण गरे वमोिजम हनछे ।  

(२) पाठय सामा ीको समयमै सहज उपल धताको सिुन त गन कायपािलकाले आव यक काययोजना 
वनाई लाग ूगनछ ।  

(३)  पाठ्य म, पाठयपु तक, र पाठयसाम ीमा सधुार तथा नया ँ पाठ्य मको िनमाण गन आव यक 
दिेखएमा िश ा शाखाको र ोत यि को ितवेदनको आधारमा िश ा सिमितले कायपािलकालाई 
िसफा रस गन र कायपािलकाको वहमत सद यको िनणयले म ालयमा अनरुोध ग रनछे ।   

(४) गाउँ कायपािलकाको कायालयबाट िनःशु क पाठ्यपु तकका लािग िनकासा भए बमोिजम 
िव ालयले बैशाख पिहलो ह ािभ  िनःशु क पाठ्यपु तकको यव था गरीस नपुनछ ।   

३४. आधारभतू िश ा उ ीण परी ा सिमितः  (१)  आधारभतू िश ा उ ीण परी ाको प रचालन र 
िनय ण गनका लािग दहेाय बमोिजमको आधारभूत िश ा उ ीण परी ा सिमित रहनछे 

९क गाउँपािलकाको िश ा¸ यवुा तथा खलेकुद शाखा मखु वा सोस ब धी   काम गन तोिकएको यि  

           -सयंोजक                                                     

९ख. गाउँपािलका िभ  स चािलत मा यिमक िव ालयका धाना यापकह म य ेगाउँ िश ा सिमितल े

मनोिनत गरेको  एकजना                                                                                         -सद य     

९ग. गाउँपािलका िभ  स चािलत सामदुाियक िव ालयका आधारभतू तहका थायी िश कह म य ेगाउँ 
िश ा सिमितले मनोिनत गरेका फरक फरक िवषयका कि तमा एक जना मिहला सिहत चार जना  

- सद य 

९घ. गाउँपािलकािभ  स चािलत सं थागत िव ालयका िश कह म य ेगाउँ िश ा सिमितले मनोिनत 
गरेका एक जना            - सद य   

९ङ. गाउँपािलकाको िश ा यवुा तथा खलेकुद शाखाको परी ा हने अिधकृत वा ोत यि   

-सद य सिचव                                               

                                                                                                                                       

९च.  गाउँपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई सिमितको वैठकमा आम ण गन सिकनेछ। 

९छ. सिमितका मनोिनत सद यह को पदाविध दईु वषको हनेछ । 
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९ज.  दफा ३४ को उपदफा ९क. मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन गाउँपािलकाको िश ा शाखा  
मखु शाखा अिधकृत सयंोजक रहन ेअव थामा ोत यि  सिमितको सद य सिचव रहन ेछ। 

९झ.  दफा ४ को उपदफा ९ख. र ९ग. मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन गाउँपािलका िभ  थायी 
िश क उपल ध नभएको अव थामा अ थाई, राहत वा िनजी ोतका िश कह  म यबेाट मनोनयन गन 
बाधा पन छैन। 

३५. बैठकस ब धी यव थाः (क) परी ा सिमितको वैठक स ब धी कायिविध सिमित आफँैले िनधारण 
गरे बमोिजम हनेछ   

(ख) परी ा सिमितले स वि धत िवषयका िवशेष लाई परी ा स ब धी बैठकमा आम ण गन स नेछ ।    

(ग) परी ा सिमितको वैठक वापतको वैठक भ ा सघंीय सरकारको वीकृत न स िभ  रही गाउँ 
कायपािलकाको कायालयबाट भु ानी हनेछ । 

३६.परी ा सिमितको काम कत य र अिधकारः  आधारभूत िश ा उ ीण परी ा सिमितको काम, कत य र 
अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः  

(क) परी ा प रचालनको स व धमा नीित िनधारण गन ।  

(ख) परी ा के  तो ने ।  

(ग) परी ाफल कािशत गराउने तथा उ ीण परी ाथ लाई माणप  िदने ।  

(घ) परी ा शु क तथा परी ा स ब धी काममा सलं न यि को पारी िमक िनधारण गन ।   

(ङ) कुन ैपिन परी ा के मा अिनयिमतता भएमा आव यकतानसुार परी ा वदर गरी पनुः परी ा गराउने 
वा य तो परी ा के  व द गन ।   

(च)  दवैी कोप वा अ य कुन ैकारणबाट िनधारीत परी  स चालन गन वा परी ाफल कािशत गन वाधा 
परेमा तु त आव यक िनणय िलन े।  

(छ) परी ा सचंालन तथा यव थापनस ब धी अ य आव यक िनणय िलने र अनगुमन गरी आव यक 
िनदशन िदन े।  

(ज) परी ा स ब धी कायमा अ य थानीय तहका परी ा सिमितसगँ सम वय गन ।   

३७.अिधकार यायोजनः परी ा सिमितल े आफूलाई ा  अिधकार म य े आव यकतानसुार केही 
अिधकार उपसिमित वा कायटोली वा ोत यि लाई योजन गन स नेछ ।   

३८.अ य क ाह को परी ा स चालन स ब धी यव थाः आधारभूत िश ा उ ीण परी ा वाहके अ य 
क ाह को परी ा गाउँपािलका तरीय गन सिकनेछ ।   
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३९.शु क स व धमाः सं थागत िव ालयबाट आधारभतू तह उ ीण परी ामा सहभागी गराउन े
िव ालयबाट परी ा सिमितल ेतोके बमोिजम शु क िलइनेछ ।       

प र छेद- नौ 

धाना यापक, िश क र िव ालय कमचारीको िनयुि  तथा धाना यापकका काम, कत य र 
अिधकार 

४०. धाना यापक स ब धी यव था  (१)  यके िव ालयमा िव ालयको ाि क तथा शासक य 
मखुको पमा काम गन वीकृत दरब दीमा नवढ्ने गरी एक धाना यापकको पद रहनेछ ।   

(२)  आधारभतू तहको क ा पाचँस मको िव ालय भए क तीमा बा  क ा वा सो सरह उ ीण गरेको, 
आधारभूत तहको अ य िव ालय भए क तीमा नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको र मा यिमक तहको 
िव ालय भए क तीमा नातको र तह वा सो सरह उ ीण गरेको, िव ालय जनु तहको हो सोही उ चतम 
तहमा क तीमा पाँच वष थायी िश कको पमा िश ण अनभुव भएको, सघंीय ऐन तथा सो ऐन अ तगत 
बनेको िनयमावली बमोिजम िश क ब ने यो यता भएको तथा िव ालय यव थापन सिमितले िसफा रस 
गरेको िश कह  म यबेाट गाउँ िश ा सिमितको िनणय वमोिजम पाँच वषको लािग सामदुाियक 
िव ालयको धाना यापकको पदमा िनयिु  ग रनेछ । थायी िश क एक जना पिन नभएको हकमा 
अ थायी करारमा कायरत व र तम िश कह  म यबेाट िव ालय यव थापन सिमितले िसफा रस गरेको 
यि लाई गाउँ िश ा सिमितले धाना यापकको पदमा िनयिु  गनछ र थायी िश कको पदपूित भएमा 

सो ठाउँमा थायी िश कलाई धाना यापकको लािग िसफा रस गनपुनछ र सोही िसफा रसको आधारमा 
िश ा सिमितले थायी िश कलाई न ै धाना यापकको पमा िनयिु  गनपुनछ ।   

(३) धाना यापकको पदमा िनयिु  हन ु पवू िनजल े िव ालय िवकासको तावका आधारमा िश ा 
अिधकृतसँग प चवष य काय स पादन करार स झौता गन ुपनछ ।  

(४) एउटै सामुदाियक िव ालयमा लगातार पाच वष भ दा बढी एकै यि  धाना यापक हन स नेछैन । 
.अ.को काय मताका आधारमा अक  िव ालयमा स वा भई .अ.को कायभार स हा न स ने छ । तर 

दहेायको अव थामा सामुदाियक िव ालयको धाना यापकलाई गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा 
कायपािलकाले जुनसकैु बखत हटाई िवभागीय कारवाही समेत गन स नेछः  

(क) िनजको आचरण खराब रहमेा,  

(ख) ऐन, िनयमावली तथा कायिविध िवपरीतको कुनै काम गरेमा,   

(ग) िनजले कायस पादन स झौता बमोिजम काम गन नसकेमा वा िनजको काम स तोषजनकनभएमा, (घ) 
िव ालयको चल अचल स पि  िहना िमना गरेमा,  
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(५) सामुदाियक िव ालयको कुनै धाना यापकलाई पदबाट हटाउन ुपन भएमा िश ा अिधकृतले य तो 
आधार िव मान भए नभएको स ब धमा जाँचबुझ गरी गराई ितवेदन िलनेछ र य तो ितवेदनबाट 

धाना यापकलाई हटाउनु पन दिेखएमा पदबाट हटाउन गाउँ िश ा सिमित सम  राय सिहत पेश गनपुनछ 
र गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा गाउँ कायपािलकाले हटाउन स नेछ ।  

(६) मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो धाना यापकलाई पदबाट हटाउन ुअिघ िनजलाई सफाई 
पेश गन मौकाबाट वि चत ग रने छैन ।   

(७) सामुदाियक िव ालयको धाना यापक िवदामा बसमेा वा कुनै कारणले धाना यापकको पद र  
भएमा धाना यापक उपि थत नभएस म वा धाना यापकको पदपिूत नभएस मका लािग सो िव ालयमा 
कायरत िश कह म य ेमािथ लो तह र ेणीका व र  थायी िश कले िनिम  धाना यापक भई काम 
गनछ ।   

(८) यस कायिविधमा अ य  जुनसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन 
सिमितले यस कायिविध बमोिजम यो यता पुगेको यि लाई धाना यापकको िनयिु  गदा छु ै ि या 
िनधारण गरी िनयिु  गन स नेछ ।  

 (९)  यस िनयममा अ य  जुनसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन यो िनयम ार भ हदँाको बखत कायरत 
धाना यापक यस कायिविध बमोिजम अक  धाना यापक िनयिु  नभएस म य तो पदमा कायमै रहन 

स नेछ ।   

४१. धाना यापकको काम, कत य र अिधकारः धाना यापकको काम, कत य र अिधकार दहेाय 

बमोिजम हनेछ । 

(क) िव ालयमा शैि क वातावरण, गणु तर र अनशुासन कायम रा न,े   

(ख) िव ालयका िश क तथा कमचारीह सगँ सम वय गरी िश क, कमचारी, िव ाथ  र अिभभावकह  
बीच पार प रक सहयोगको वातावरण िसजना गन,   

(ग)  िव ालयमा अनशुासन, स च र ता, िश ता कायम गन आव यक काम गन,   

(घ) िश कह सगँ परामश गरी िव ालयमा क ा स चालन स ब धी काय म तयार गन तथा य तो 
काय म बमोिजम क ा स चालन भए नभएको िनरी ण गन,   

(ङ) िव ालयमा सरसफाई, अित र  ि याकलाप आिदको ब ध गन, गराउने,   

(च) िव ालयको शासिनक कायको स चालन तथा िनय ण गन,  

(छ) िव ालयमा िव ाथ  भना गन तथा परी ा स चालन गराउन,े   
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(ज) िव ाथ लाई थाना तरण तथा अ य माणप  िदन,े   

(झ) िव ालयमा भए गरेका मह वपणू काम कारबाहीको अिभलखे रा न,े   

(ञ) कुन ै िश क वा कमचारील े जानी जानी वा लापरवाही साथ कुन ै काम गनाले िव ालयलाई हानी 
नो सानी पन गएमा य तो हानी नो सानीको रकम तलबबाट क ा गरी असलु गन,   

(ट) िव ालयल े आ नै ोतमा िनयु  गरेका िश क वा कमचारीले पदीय िज मवेारी परूा गाउँमा 
यव थापन सिमितको िसफा रस बमोिजम अवकाश लगायतका अ य िवभागीय कारबाही गन,    

(ठ) िश क र कमचारीलाई िदइएको सजायको अिभलखे रा न े तथा य तो अिभलखे िश ा अिधकृत 
तथा िनरी कल ेहने चाहमेा दखेाउन,े   

(ड) िश क तथा कमचारीह को आचरण र काय स पादन स ब धी ितवदेन गाउँ िश ा शाखा तथा 
यव थापन सिमितमा पेश गन,   

(ढ) िश क वा कमचारीलाई सजाय वा परु कार िदने स ब धमा यव थापन सिमित तथा गाउँ िश ा 
शाखामा िसफा रस गन,  

(ण) गाउँ कायपािलकाबाट थायी िनयिु  एवं पद थापन भई आएका िश कलाई हािजर गराई िवषय र 
तह अनसुारको क ा िश णमा खटाउन,े    

(त) मिहनामा क तीमा एक पटक िश क तथा कमचारीह को बैठक बोलाई िव ालयको ाि क, भौितक 
र शैि क शासन स ब धी िवषयमा छलफल गरी यसको अिभलेख रा ने,  

(थ) गाउँपािलकाबाट पवू वीकृित िलई अित आव यक भएका िवषयमा िव ालय यव थापन सिमितको 
िनणय गराई िव ालयको ोतबाट तलब भ ा खान े गरी िश कको पद कायम गरी सो अनसुार पद 
वीकृित भएका िवषयका िश कको यस िनयमावलीमा यव था भए बमोिजमको ि या अपनाई पदपतू  

गरी करारमा िनयु  गन र यसरी िनयिु  भएका िश क तथा कमचारीह को तलब स ब धी ितवेदन 
पा रत गन यव थापन सिमितमा पेश गन,   

(द) िव ालय भवन तथा छा ावासको हातािभ  कुन ैिकिसमको अवाि छत ि याकलाप हन निदन,े (ध) 
िव ालयको भावकारी सचंालनको लागी वािषक योजना बनाई यव थापन सिमितबाट पा रत गरी 
काया वयन गन, गराउन,े   

(न) िव ालयमा अ ययन, अ यापन स ब धी मािसक, अध–वािषक तथा वािषक काय म बनाई 
काया वयन गन, गराउन,े   

(प) िश क वा कमचारीलाई तािलममा पठाउन यव थापन सिमितबाट अनमुोदन गराई गाउँ िश ा 
शाखामा पठाउने,   
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(फ) िव ालयमा नपेाल सरकारबाट वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लाग ूगन,  

(ब) यव थापन सिमितल ेिदएको िनदशन तथा आफूले पाएको अिधकार बमोिजम रकम खच गन र आय 
ययको िहसाब रा न ेतथा रा न लगाउँन,े   

(भ) िव ालयमा स चालन हने आविधक परी ा िनयिमत तथा मयाि्दत ढङ्गबाट स चालन गन गराउन,े 

 (म)  कुन ै िश कले अ यापन गरेको िवषयमा लगातार तीन वषस म प  ितशत भ दा बढी िव ाथ  
असफल भएमा वा कुनै िश कले लापरवाही वा अनशुासनहीन काम गरेमा य तो िश कको दईु वषस म 
तलब बिृ  रो का गन,    

(य) िव ालयमा िनयम बमोिजमको क ा िलन ेतथा िश कलाई िलन लगाउँन,े   

(र) वीकृत दरव दीमा कायरत िश क तथा कमचारीको तलवी ितवेदन पा रत गन गाउँ िश ा शाखामा 
पठाउन,े   

(ल) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को काम, कत य तो न,े   

(व) गाउँ िश ा शाखा तथा यव थापन सिमितले िदएका िनदशन पालन गन, गराउन,े   

(श) िव ालयको शैि क गित स ब धी िववरण तथा त यांक म ालय ारा िनधा रत समय िभ  
िनरी क ारा मािणत गराई िश ा शाखामा पठाउन,े   

(ष) िव ालयको आ नो ोतबाट खच बेहोन गरी िनयु  भएका िश कह को काय स पादन मू याङ्कन 
फाराम भरी यव थापन सिमितमा पशे गन,  

(स) िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको स पि  िववरण फाराम िनधा रत समयमा भन लगाई 
िव ालयमा दता गरी गाउँ िश ा शाखा माफत िश क िकताबखानामा पठाउन,े  

(ह) िव ालयका िश क तथा कमचारीबाट क ी गरेको कमचारी स चयकोष, नाग रक लगानी कोष, 
बीमा, सामािजक सरु ाकोषको रकम स बि धत िनकायमा पठाउन लगाउँन,े  

( ) यव थापन सिमितबाट वीकृत ख रद योजना अनसुार मालसामन तथा सवेा ख रद गन ।  

( ) ोत यि ले िदएका िनदशन काया वयन गन ।  

४२. सहायक धाना यापक स ब धी यव थाः  मा यिमक तहको धाना यापकलाई सहयोग पयुाउन 
िव ालयमा कायरत िव ालयको उ चतम तहका िश क म यबेाट िव ालय यव थापन सिमितले एक 
जनालाई सहायक धाना यापक तो न स नेछ ।  

४३. अ थायी करार िश क िनयिु  स ब धी यव थाः 
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(क) नेपाल सरकारबाट वीकृत दरब दीमा थायी िश क िनयिु  हन नसक  त काल करारमा िश क 
िनयिु  गन ुपन भएमा वा राहत अनदुान कोटा वा स ा िश क पदमा करार िनयिु  गनपुन भएमा दरब दी 
तथा अनदुान कोटा र  रहकेो यहोरा गाउँपािलकाबाट मािणत गराएर मा  िनयिु को ि या अिघ 
बढाउनपुनछ । तर दरव दी तथा अनदुान कोटा गाउँपािलकामा ह ता तरण नभए स म मािणत र  
दरव दी तथा अनदुान कोटा अनसुार पदपूित ि या अगािड बढाउन बाधा पन छैन ।   

(ख) िश क पदपूितको ि या यस कायिविधको अिधनमा रही िश क छनौट सिमितको िनणय अनसुार 
हनेछ ।   

(ग)  िव ालय वा गाउँपािलकाले आयोगबाट कािशत पिछ लो करार सचूीका उ मदेवारले दरखा त िदन े
गरी वा खु ला ितयोिगताबाट छनौट गनका लािग ७ िदन दिेख १५ िदन स मको याद िदई िव ापन 

काशन गनपुनछ ।    

(घ) करार िश क िनयिु को लािग ग रएको िव ापनको सचूना गाउँपािलकाको कायालय, स बि धत वडा 
कायालय एवम ् थानीय सावजिनक थलमा टाँस गनपुनछ ।   

(ङ) िश क सवेा आयोगबाट कािशत सचूीमा रहकेा उ मेदवारको दरखा त ा  भएमा सचूना काशन 
भएको आठ  िदन पिछ करार सचूीको मािथ लो यो यता मको उ मेदवारलाई करार सचूीमा कािशत 
िववरण र िनजको िववरण जाँचबुझ गरी छनौट सिमितले िनयिु का लािग िव ालय यव थापन सिमित 
सम  िसफा रस गनछ ।    

(च) आयोगबाट कािशत सचूीमा करारका लािग कुन ै उ मेदवार नरहमेा वा सचूीमा समावेश भएका 
उ मेदवारको िश क पदमा िनयु  हन िनवेदन नपरेमा छनौट सिमितले खलुा ितयोिगता मक परी ाबाट 
िश क िसफा रस गनछ ।    

(छ) करार िश क पदमा िनयु  हन िनवेदन िदन े उ मेदवारल े आ नो शैि क यो यता, नेपाली 
नाग रकताको माणप , अ यापन अनमुित प  र िनरोिगताको माणप  िनवेदन साथ पेश गन ुपनछ । तर 
करार सचूीमा दरखा त िदन े उ मेदवारले करार सचूीको ितिलिप र िनजको वशेप  समते साथै पशे 
गनपुनछ ।    

(ज) करार िश क छनौटस ब धी परी ाह  स वि धत गाउँपािलका वा गाउँपािलकाल े तोकेको थानमा 
स चालन हनछेन ्।    

(झ) आधारभूत तह (क ा (१–५) मा सं या मक आधारमा र आधारभतू तह (क ा६–८) तथा मा यिमक 
तहमा िवषय िम ने गरी मा  करारमा िश क िनयिु  गनपुनछ ।    

(ञ) ि या नपु  याई िश क िनयिु  ग रएमा गाउँ िश ा सिमितले य तो िनयिु  बदर गनछ ।  
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४४. िश क छनौट गदा अपाउनुपन कायिविधः  (क) आवेदकले तोिकएको द तरु र कागजात सिहत 
स वि धत िव ालयमा दरखा त िदन स नछेन ् । स वि धत िव ालयका धाना यापकल े दरखा त 
जाँचबुझ गरी दता र यि गत िववरण सिहत रोल न वर कायम गरी फोटो टाँस गरी वेश-प  उपल ध 
गराउनपुनछ ।    

(ख) गाउँपािलकाल ेपरी ा हन,े िमित, समय र थानको सचूना स वि धत िव ालय यव थापन सिमितको 
मागको आधारमा ७ िदन अगावै तय गनछ । परी ा िमित तो दा एक भ दा बढी िव ालयको तह र 
िवषयको कृित िमलमेा एकै िमित, समय र थानमा तो नपुनछ ।    

(ग) कुनै परी ाथ को अनपुि थितको कारणले तोिकएको समयमा िलिखत एवं मौिखक परी ा 
स चालनमा बाधा पनछैन ।    

(घ) परी ाको अनगुमन आव यकता अनसुार गाउँपािलका मखु, गाउँ िश ा सिमितका पदािधकारीबाट 
हन स नेछ ।   

(ङ) गाउँपािलकाको िश ा अिधकृत वा ोत यि  तथा िवषय िव को सहभािगतामा प  िनमाण 
गनपुनछ । ािविधक धारका िवषयमा िश क िश क िनयिु का लािग स वि धत िवषयको िव लाई 
छनौट सिमितको िनणय बमोिजम आमि त सद यको पमा िलनपुनछ ।    

(च) प  िनमाण गन िव ह बाट न ैउ र पिु तका परी ण गराउनपुनछ । के ा य  र कोड िडकोिडङ 
लगायतका परी ासगँ स वि धत अ य कायह का लािग छनौट सिमितका अ य सद यह लाई िज मेवारी 
िदनपुनछ । िश क छनौट कायको यव थापनमा स वि धत ोत यि ले सम वयकताको भूिमका िनवाह 
गनपुनछ ।    

(छ) प  िनमाण गदा िश क सेवा आयोगले तोकेको पाठ्य म बमोिजमको िवषयव तलुाई अलग 
अलग शीषकमा िवभाजन गरी आव यकता अनसुार गोला था समतेबाट िनि त सं यामा िव ह बाट 

प  िनमाण गन लगाई सबै िव ह ले तयार गरेका प ह  समानपुाितक पमा समावेश हन े गरी 
प को अि तम प तयार गरी िलिखत परी ा स चालन गनपुनछ तर ारि भक बाल क ा िश क र 

कायालय सहायकको छनोट गदा िव ालयको आव यकता लाई म यनजर गरी िश क छनोट सिमितको 
िनणय अनसुार िलिखत तथा मौिखक परी ा स चालन गनपुनछ ।   

(ज) िलिखत परी ा समा  भएपिछ परी ाको कुनै पिन कायमा सलं न नभएको अिधकृत तरको 
कमचारी ारा उ र पिु तका कोिडङ गराई उपल ध िव ह को क तीमा २ जनाको एक समूह बनाई एउटा 
उ रपिु तकामा क तीमा २ िव  समहूबाट परी ण गराउने । कुनै िव  समहूबाट परी ण गदा एक 
उ मेदवारको ा ाङ्कमा १० ितशत भ दा वढी फरक परेमा त काल सोही समहूलाई पनुः परी ण गन 
लगाई ा ाङ्कको औसत िनकाली कोिडङ गन यि लाई न ैिडकोिडङ गन लगाई िनयमानसुार िलिखत 
परी ाको नितजा काशन गन र अ तवाता स चालन गन िज मवेारी छनौट सिमितलाई िदइनछे ।    
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(झ) के ा य  र कोिडङ िडकोड गन कमचारीवाहकेा सद यह ले िश क सवेा आयोगल े तोकेको 
मापद ड अनसुार यि गत अ तवाता १० पणूाङ्कको स चालन गरी ा ाङ्कको औसत िनकाली नितजा 
छनौट सिमितमा पेश गनपुनछ ।     

(ञ) िलिखत परी ाको ा ाङ्क, अ तावाताको ा ाङ्क र शिै क यो यताको अकं समेतका आधारमा 
कोिडङ िडकोिडङको िज मेवारी िलएको अिधकृत ारा अि तम नितजा तयार गरी स वि धत िव ालयको 
िश क छनौट सिमितमा पशे गन र छनौट सिमितल ेअि तम नितजा काशन गरी यव थापन सिमित सम  
िनयिु का लािग िसफा रस गनपुनछ ।    

(ट) परी ाथ  सं या २० जना भ दा वढी भएमा र एकै िदनमा अि तम नितजा कािशत गन नसिकन ेभनी 
छनौट सिमितले िनणय गरेमा िलिखत परी ाको उ र पिु तका िनयमानसुार िसलव दी गरी रा न ुपन छ ।    

(ठ) उ रपिु तका परी ण काय शु  गरेपिछ सबै उ र पिु तकाह को परी ण काय समा  नभए स म 
परी ण काय रो न पाइने छैन ।    

(ड) कुनै परी ाथ  एक भ दा वढी िव ालयमा उ मेदवार भएमा र उ  िव ालयह को परी ा एकै िदनमा 
स चालन हने भएमा िनज परी ाथ को मू यांकन एउटै परी ाबाट हनेछ र िलिखत परी ाको नितजा प ात 
िव ापन भएको िमितका आधारमा जुन िव ालयको िव ापन पिहला भएको हो सोही िव ालयको 
अ तवाता मशः हनेछ  तर िव ापन समेत एकै िमितमा भएको अव थामा िव ालयको नामको नपेाली 
वणानु मानुसार गरी अि तम नितजा सोही बमोिजम कािशत हनेछ । एक िव ालयमा िसफा रस 
भइसकेको उ मेदवारलाई अक  िव ालयमा िसफा रस ग रनेछैन ।    

(ढ) कसलेै कायिविध (ड) उ लघंन गरी मौिखक परी ामा सामेल भई उ ीण भएको मािणत भएमा 
िनजको िसफा रस वदर गरी वैकि पक उ मेदवारलाई िसफा रस ग रनेछ ।    

(ण) कुन ैपिन िव ालयमा नपेाल सरकारको सिुवधा ा  ग ररहकेो कायरत िश कले समान तहमा आवेदन 
िदई परी ामा सामेल हन पाउनछैेन तर कायरत िव ालयबाट िनजले आ नो राजीनामा वीकृत भएको 

माण पेश गरेमा परी ामा सामेल हन बाधा पन छैन ।    

(त) िसफा रस ग रएको उ मदेवारल ेतोिकएको समयावधीिभ  िनयिु  नबुझमेा वा िनयुिु  भएको ६ मिहना 
िभ  राजीनामा िदएमा वा स वा वाहके अ य कारणले उ  पद र  भएमा छनौट सिमितले अि तम नितजा 

काशन गदा बैकि पक सचूीमा रहकेो उ मेदवारलाई िनयुि  गन स नेछ ।    

(थ) यस कायिविध बमोिजम परी ा स चालन गनपुवू स वि धत िव ालयल े यस कायिविध एवं 
आचारसिंहता बमोिजम परी ा स चालन गरीपाऊ भनी गाउँ िश ा शाखामा िनवेदन िदए प ात परी ा 
स चालनको ि या अगािड बढाइनेछ । एक भ दा वढी िव ालयको परी ा स चालन हदँा उपल ध 
िव ह बाट उ  परी ा स चालनका स पणू ि याह मा सामूिहक सहभािगता रहनेछ ।   
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(द) कुन ै यि ले प को गोपिनयता भगं गरेको वा गन लगाएको वा परी ाको प रणाम फेरवदल गरेको 
वा गन लगाएको, स वि धत आव यक कागजात याते वा न  गरे गराएको मािणत भएमा चिलत ऐन 
िनयमानसुार कारवाही हनेछ ।    

(ध) करार िश क िनयिु  स व धमा चिलत नीित, िनयम एवं िनदिशका बमोिजम कुनै प रवतन भएमा 
सोही बमोिजम हनेछ ।   

(न) करार िश क छनौट स ब धी परेको स पणू उजुरको अि तम िकनारा गाउँ कायपािलकाले गनछ ।  

४५. िश क छनौट परी ा स चालन स ब धी आचार सिंहताः   

(क)  परी ा स चालनका लािग के ा य  र िनरी क परी ा सिमितले तोके बमोिजम हनछे । प  
िनमाण तथा उ रपिु तका परी णमा सलं न हने पदािधकारीह ले उ  परी ा स चालन अविधभर परी ा 
हलमा वेश गन पाउने छैनन ्।    

(ख) तोिकएको थानमा परी ाको प  िनमाण दिेख परी ाको नितजा सावजिनक नह जले स म छनौट 
सिमितमा सलं न सिमितका िज मवेार यि ह ले मोवाइल फोन वीच अफ गनपुनछ र यव थापन 
कायमा संल न कमचारीले आव यकतानुसार मोवाइल फोन योग गन स नेछन ्। परी ाथ ले भने परी ा 
अविधभर मोवाइल फोन वीच अफ गनपुनछ ।    

(ग) परी ा स चालनमा सलं न छनौट सिमितका यि ह  िलिखत परी ा समा  हनपुवु तथा उ र 
पिु तका परी ण र अ तावाताको नितजा काशन नह जेल परी ा के बाट वािहर िन कन पाउने छैनन ्।     

(घ) परी ा के  िभ  वेश ग रसकेपिछ परी ामा सलं न यि ह ले परी ाथ ह सँग र अ य अस वि धत 
यि ह सगँ यि गत भेटघाट र स पक गन पाउने छैनन ्।   

(ङ) परी ा मयािदत, सयंिमत र िन प  पमा स चालन गन गराउने मु य िज मवेारी िश क छनौट 
सिमितको हनेछ ।    

(च) परी ा के को सरु ाको यव था िमलाउने दािय व छनौट सिमितको हनेछ ।    

(छ) तोिकएको परी ा के लाई चारिक ला कायम गरी परी ा ि या आर भ भइसकेपिछ नितजा 
सावजिनक नह जेल परी ासँग अस वि धत यि ह लाई उ  थानमा वेश िनषधे ग रनेछ ।   

(ज) परी ाथ ले योग गन उ रपिु तका र ले न े मसीमा एक पता हनपुनछ र सबै परी ाथ लाई 
स वि धत िव ालयले अिनवाय पमा उ रपिु तका र कलम उपल ध गराउनपुनछ ।    

(झ) परी ामा अवाि छत ि याकलाप हन निदन वा  ह त ेप र भाव पन कुनै गितिवधी भएमा 
िव ालय यव थापन सिमितका अ य  वा छनौट सिमितको गाउँपािलकाको ितिनिधले त काल यसको 
जानकारी गाउँ कायपािलकाको कायालय वा सुर ा िनकायलाई िदनपुनछ ।   
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(ञ) परी ामा िव , सद य र अिधकृतवाट अिनयिमत काय भएको मािणत भएमा य तो काय गन 
अिधकृत र िव लाई िव को सचूीबाट हटाइ िवभागीय एवं िनयमानसुार कारवाहीका लािग िसफा रस 
ग रनेछ । अिनयिमत काय भएको मािणत भएमा उ  परी ा र  हनेछ र पनुः परी ाको ि या अगािड 
बढाउनपुनछ । छनौट सिमितमै रहकेा कुनै पदािधकारीलाई नितजा उपर अस तु ी रही सहभािगता 
नजनाएमा यसको अि तम िनणय गाउँ िश ा सिमितले गनछ ।  

४६. करार िनयिु  तथा याद थप स ब धी   

(क)  करार िश क छनौट सिमितले िसफा रस गरेको उ मेदवारलाई िव ालयल ेिसफा रस भएको ७ िदन 
िभ  बढीमा एक शैि क स को लािग करारमा िनयिु  िदई स नपुनछ । यसरी करारमा िनयिु  भएको 
जानकारी गाउँपािलका कायालयलाई िदन ुपनछ ।    

(ख) करारमा िश क िनयु  भएको एक शैि क स स म पिन र  पदमा थायी पदपिूत नभएमा 
यव थापन सिमितले यसरी थायी पद पूित नभएस मका लािग एक पटकमा छ मिहनामा नबढाई करारको 
याद थप गन स नेछ ।   

(ग) याद थिपएको जानकारी िव ालयले गाउँपािलकालाई िदन ुपनछ ।   

४७. करार िश क छनौट सिमितः   

 १. सामुदाियक िव ालयमा करारमा िश क िनयिु का लािग िसफा रस गन  िव ालयल े दहेाय 

बमोिजमको एक िश क छनौट सिमित गठन गनछ।   

(क) िव ालय यव थापन सिमितको अ य       -सयंोजक   

(ख) िश ा शाखाको मखु वा िव.िन. वा ोत यि      –सद य      

(ग) िवषयिव  कि तमा दईुजना        – सद य   

(घ) स बि धत िब ालयको .अ.      सद य–सिचव   

(२) आम ण गन सिकनःे मा यिमक तहको िश क छनौट गन ु पन भएमा िश ाशा  िवषयमा वा सो 
सरहको अ य कुन ैिवषय वा स बि धत िवषयमा  क तीमा नातको र र अ य तहको िश क छनौट गन ुपन 
भए िश ाशा  िवषयमा क तीमा नातक तह उ ीण गरेका स बि धत तहमा कि तमा पाँच बष सवेा 
अविध परूा गरेका थायी िश कह  म यबेाट ितिनिध व हन ेगरी छनौट सिमितल ेआव यकता अनसुार 
िवषय िव लाई छनोट सिमितमा आम ण गन स नेछ थायी िश क उपल ध हन नस ने अब थामा 
राहत तथा अ थायीलाई समेत आम ण गन सिकने छ ।  
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४८. िश क अनदुान कोटा  

(क) गाउँपािलकाले आ नो े  िभ का िव ालयह को िव ाथ  सं या एिकन गरी िव ाथ  िश क 
अनपुातका आधारमा िश क सं या कम भएका िव ालयका लािग गाउँ िश ा सिमितको बैठकबाट 
गाउँपािलका कोषबाट तलबभ ा यहोन गरी आव यक िश क अनदुान कोटा िनधारण गरी स बि धत 
िव ालयह लाइ िवतरण गन छ । 

(ख) दहेायका यि ह  िश क पदमा उ मेदवार हनको लािग यो य हन स ने छैननः 

(१) गैर नेपाली नाग रक । 

(२) १८ वष उमेर परुा नगरेको । 

(३) ४० वष उमेर परुा भएको । 

(४) मगज िब केो । 

(५) नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहरीएको । 

(६) भिव यमा सरकारी नोकरी वा िश क सवेाको लािग अयो य ठह रने गरी सवेाबाट बखा त ग रएको  

(७) अ यापन अनमुित प  निलएको । 

(८) आव यक तािलम निलएको । 

(ग) िश क अनदुान कोटामा िश क िनयिू  गदा गाउँ पािलकाल े आफै िव ापन खोली आव यक 
िश क, तह तथा िवषय अनसुार छनौट गरी िनयिू को लािग स बि धत िव ालयलाई िसफा रस गन दफा 
४४, ४५, ४६ र ४७ को िविध र कृया अपनाउन स नेछ । 

(घ) दफा ४८ बमोिजम िनयू  िश कले गाउँपािलकाले तोके बमोिजमको तलब भ ा पाउन ेछन । 

(ङ) दफा ४८ बमोिजम सामदुाियक िव ालयमा अनदुान िश क करारमा िनयिु का लािग गाउँपािलकामा 
दहेाय बमोिजमको अनदुान िश क छनौट सिमित रहने छ ।  

(क) मुख शासक य अिधकृत        – सयंोजक   

 (ख) िश ा शाखाको ितिनिध       –सद य      

(ग) िवषय िव  कि तमा दईुजना        – सद य   

 (घ) िश ा शाखाको मखु वा मखुको काम गन तोिकएको यि    – सद य–सिचव   
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 १. िश ा शाखामा एक जना मा  कमचारी रहकेो अव थामा ख ड ख बमोिजमको ितिनिध नभए 
पिन िश कको पदपूित गन बाधा पन छैन ।  

(२) िवषय िव को पमा आम ण गन सिकनेः मा यिमक तहको िश क छनौट गन ुपन भएमा िश ाशा  
िवषयमा वा सो सरहको अ य कुन ै िवषय वा स बि धत िवषयमा  क तीमा नातको र र अ य तहको 
िश क छनौट गन ुपन भए िश ाशा  िवषयको स बि धत िवषयमा क तीमा नातक तह उ ीण गरेका 
स बि धत तहमा कि तमा पाँच बष सवेा अविध परूा गरेका थायी िश कह  म यबेाट ितिनिध व हन े
गरी छनौट सिमितले आव यकता अनसुार िवषय िव को पमा कामकाज गन गरी आम ण गन स नेछ 
तर थायी िश क उपल ध हन नस ने अब थामा राहत तथा अ थायीलाई समते आम ण गन सिकन ेछ ।  

४९. िव ालय कमचारी तथा ारि भक वाल िवकास िश कको िनयिु  स ब धी यव थाः     

(क) सामुदाियक िव ालयमा अनदुान कोटामा कायरत िव ालय कमचारी तथा ारि भक वालिवकास 
िश कको पद र  भएमा सोको जानकारी गाउँपािलकाको िश ा शाखालाई िदनपुनछ ।    

(ख) िव ालयमा र  भएको िव ालय कमचारी तथा ारि भक वाल िवकास िश क िनयिु का लािग 
गाउँपािलकाको िश ा शाखाल ेअनमुित िदनछे ।   

(ग) िव ालय यव थापन सिमितले गाउँपािलकाको िश ा शाखाबाट वीकृत गराएको कायिविध तथा 
गाउँपािलकाले िदएको अनमुितप  आधारमा िव ालयले उ  पदह  पदपिूत गन स नछे ।   

(ङ) िव ालयल ेउ  पदह  पदपिूत गदा गाउँपािलकाल े िदएको अनमुित वा िव ालयको वीकृत गरेको 
िव ालय कमचारी स ब धी िविनयमको ितकुल दिेखएमा गाउँ कायपािलकाल े उ  िनयिु  वदर गन 
स नेछ ।   

(च) उ  पदह मा भएको िनयिु  स ब धी िनणय तथा िनयु  हने उ मेदवारको यि गत फायल 
अिभलेख योजनका लािग गाउँपािलकाको िश ा शाखामा स वि धत िव ालयले पशे गनपुनछ ।    

प र छेद -दश 

िव ाथ  सं या, भना र क ा चढाउने यव था 

५०. यनूतम िव ाथ  सं याः   (१)  सामुदाियक िव ालयको यके क ामा िव ाथ  सं या सामा य तया 
पतालीस हन ुपनछ ।   

(२) सं थागत िव ालयको यके क ामा िव ाथ  सं या सामा यतया यनूतम बाइस, अिधकतम 
चौवालीस र औसत ते ीस हन ु पनछ । तर िवशेष आव यकता िश ा िदने िव ालयको यके क ामा 
रहने िव ाथ  सं या गाउँ िश ा सिमितले तोके बमोिजम हनेछ ।    
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५१. भना स ब धी यव था  (१) िव ाथ ले िव ालयमा भना हनको लािग दहेाय बमोिजमको  माणप  

पेश गन ुपनछ ।  

(क) क ा नौ मा भना हनको लािग आधारभूत तहको अि तम परी ामा उ ीण गरेको माणप ,     

(ख) क ा एघारमा भना हनको लािग क ा दशको परी ामा उ ीण गरेको माणप ,    

(ग) क ा एकमा बाहके अ य क ामा भना हनको लािग िव ालयले िलने वािषक परी ाको ल धाङ्क र 
थाना तरण माणप  ।   

(२) िव ालयले शिै क स को बीचमा वा वािषक परी ा उ ीण नभएका िव ाथ लाई थाना तरण 
माणप  िलई आए पिन अ ययनरत क ा भ दा मािथ लो क ामा भना गन ुहदँनै ।   

(३) िव ालयको एक तहमा भना भएको िव ाथ ले सोही िव ालयको मािथ लो क ामा पनुः भना गन ुपन 
छैन ।    

(४) िव ाथ ले पिहलो पटक िव ालयमा भना हन आउँदा साधारणतया आ नो अिभभावकलाई साथमा 
िलई आउन ुपनछ ।   

(५) िव ालयल ेिव ाथ  भना गदा ज मदताको अिभलखे समेत हरेी सोही बमोिजम अिभलेख रा न ुपनछ।   

(६) पाँच वष उमेर परूा नभएकालाई एक क ामा भना ग रने छैन ।  

५२. थाना तरण माणप  स ब धी यव थाः   (१) कुनै िव ाथ ल े थाना तरण माणप  िलन ु परेमा 
अिभभावकको िसफा रस सिहत िव ालय छाड्न ु परेको यथाथ िववरण खलुाई धाना यापक सम  
िनवेदन िदन ुपनछ ।     

(२) दहेायका अव थामा शैि कस  सु  भएको दईु मिहनािभ  थाना तरण भई आउने िव ालयको 

िसफा रसमा िव ालयल े थाना तरण माणप  िदनपुनछ ।   

(क) थाना तरण हने िव ाथ को अिभभावक कमचारी रहछे र िनजको अ य  स वा भएमा,    

(ख) अिभभावकले बसाई सराई गरेको िसफा रस ा  भएमा    

(ग) िव ाथ  िवरामी भएको कारणले सोही थानमा रा न नहन े भनी चिलत काननू बमोिजम वीकृत 
िचिक सकले िसफा रस गरेमा, वा    

(घ) अ य कुन ैमनािसव कारणल ेिव ाथ  अ य  थाना तरण हन ुपरेमा ।   

(३) थाना तरण माणप को िनवेदन पन आएमा धाना यापकले आधारभतू तहको िव ाथ को हकमा 
िनःशु क र मा यिमक तहको िव ाथ को हकमा िश ा सिमितले तोके बमोिजमको शु क िलई सात 
िदनिभ  थाना तरण माणप  िदन ुपनछ ।     
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(४) धाना यापकले तोिकएको अविधिभ  थाना तरण माणप  निदएमा स बि धत िव ाथ ल े
गाउँपािलका सम  उजूरी िदन स नेछ र यसरी उजूरी पन आएमा गाउँपािलकाल ेजाचँबझु गरी थाना तरण 

माणप  िदन उपयु  दखेेमा धाना यापकलाई यथाशी  थाना तरण माणप  िदन िनदशन िदनेछ ।    

(५) स कल थाना तरण माणप  हराएमा वा न  भएमा स बि धत िव ाथ  वा िनजको अिभभावकल े
ितिलिपको लािग यसको यहोरा खलुाई स बि धत िव ालयमा िनवेदन िदन स नेछ र यसरी पन 

आएको िनवेदन मनािसव दिेखएमा धाना यापकले िनवेदकलाई थाना तरण माणप को ितिलिप 
िदनपुनछ ।    

(६) िव ालयले कुन ैिव ाथ लाई आफूले अ यापन गरेको क ाको थाना तरण माणप  िदएमा य तो 
माणप  िदन े धाना यापकलाई काननू बमोिजम कारबाही ग रनेछ र यसरी िदएको थाना तरण माणप  

र  हनेछ ।    

(७) सं थागत िव ालयको हकमा िव ाथ ले जनु मिहनामा थाना तरण माणप  मागकेो छ सो 
मिहनास मको मािसक पढाई शु क र अ य द तरु सोही िव ालयमा बुझाउन ुपनछ । िव ाथ ले लामो िबदा 
(वािषक जाडो वा गम को िबदा) को अिघ लो मिहनामा थाना तरण माणप  मा न आएमा सो िबदाको 
शु क र अ  द तरु सोही िव ालयमा बुझाउन ुपनछ ।    

(८) िव ालयल े िव ाथ लाई थाना तरण माणप  िददँा सो माणप  पाउन े िव ाथ  वा िनजको 
अिभभावकको रीतपवूक भरपाई गराउन ुपनछ ।    

(९)  माणप  वापतको शु क गाउँ िश ा सिमितले तोके बमोिजम हन ेछ  

५३. वािषक परी ा निदन े िव ाथ लाई क ा चढाउन ेस ब धी यव थाः  कुन ै िव ाथ  िवरामी परी वा 
िनजको काबू बािहरको प रि थितको कारण िनजल े वािषक परी ा िदन नसकेको स ब धमा िनजको 
अिभभावकले यसको माण सिहत िनवदेन िदएमा धाना यापकल े सो स ब धमा जाँचबझु गदा 
िनवेदनको यहोरा मनािसव दिेखएमा िव ालयमा भएको अिभलेखबाट य तो िव ाथ ल ेअ य परी ामा 
रा ो गरेको दखेमेा आव यकता अनसुार मु य मु य िवषयको परी ा िलई सो िव ाथ लाई क ा चढाउन 
स नेछ ।   तर,   

(१) शिै कस  सु  भएको एक मिहना पिछ कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छैन ।   

(२) क ा नौ र एघारमा कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छैन ।   

५४. क ा चढाउन ेस ब धी अ य यव थाः 

 असाधारण ितभा भएका िव ाथ लाई धाना यापकल े सो क ामा अ यापन गन िश कह को 
िसफा रसमा बढीमा एक क ा चढाउन स नेछ ।  तर क ा नौ र एघारमा क ा चढाउन सिकने छैन ।   
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५५. तर विृ को लािग भना हन चाहने िव ाथ लाई भना गन ुपनः 

  क ा दश र क ा बा मा तर विृ  गन उ े यले िव ाथ  पनुः सोही िव ालय र क ामा अ ययन गन 
आएमा िव ालयले य तो िव ाथ लाई भना गन ुपनछ ।   

५६. शिै कस , भना गन समय र काम गन िदनः   

(१)  िव ालयको शैि कस  यके वषको वैशाख एक गतेदिेख ार भ भई चै  मसा तस म कायम 
रहनेछ ।   तर क ा एघार र बा को हकमा शैि क स  राि य परी ा वोडबाट िनधारण भए बमोिजम हनेछ 
।    

(२) िव ालयल ेशिै कस  सु  भएको िमितल ेसामा यतया एक मिहनािभ  नया ँिव ाथ  भना िलई स न ु
पनछ । शिै क स  शु  भएको एक मिहना पिछ कुन ै िव ाथ  भना हन आएमा िव ालयले य तो 
िव ाथ को अ ययनको तर परी ण गदा िनजले सो क ामा भना भई वािषक परी ा उ ीण गन स ने 
दिेखएमा य तो िव ाथ लाई अक  एक मिहनास म भना गन सिकनेछ ।   

(३) कुनै पिन िव ालयल ेशिै कस  सु  नभई िव ाथ  भना गन ुगराउन ुहदनै ।   

(४) िव ालयको एक शिै कस मा काम गन िदन अ यापन समय क तीमा दईुसय बीस िदन हनेछ ।   

(५) िव ालय समय ह ामा ६ िदन िवहान १०.०० बज ेदिेख अपरा ह ४.०० बज ेस म हनेछ ।  

(६) सामदुाियक िव ालयको धाना यापकल ेह ाको क तीमा बा  र िश कले ह ामा क तीमा चौिवस 
िप रयड क ा अ यापन गराउन पनछ ।   

(७) भौितक पवूाधार परूा गन नसकेका िव ालयल ेतोिकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी िव ाथ  सं याको 
आधारमा एकै िदनमा एकभ दा बढी समय (िस ट) मा क ा स चालन गन स नछे तर क ा स चालन 
गदा आधारभूत तह वा मा यिमक तहका क ाह  एकै समय (िस ट) मा स चालन गन ुपनछ ।  

(८) िव ालय तथा क ाकोठामा हने िश ण िसकाइ समयलाई मापन तथा िव ेषण गरी िव ाथ  
िनयिमता तथा िसकाइ सु ढीकरणका लािग िश ा िवभागले जारी गरेको िश ण िसकाइ समय काया वयन 
कायिविध २०७४ लाई िव ालयले िश ण िसकाइमा अिनवाय उपयोग गनपुनछ ।    

५७. िव ालय िवदा स व धमाः (१)  नेपाल सरकारल ेतोकेको सावजिनक िबदा िव ालयको हकमा लाग ु
हनेछ ।    

(२)  एक शिै कस मा िहउँद े िबदा वा वष िबदा वा दवुै गरी वढीमा पतालीस िदन िव ालय िवदा िदन 
सिकनेछ ।   

(३) यव थापन सिमितले एक शिै क स मा थप पाँच िदनस म थानीय िबदा गन स नेछ ।   
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(४) िहउँदे वा वष वा थानीय िवदा गदा िव ालय यव थापन सिमितको िनणयानसुार िवदा गनपुनछ, 
िवदाको जानकारी अिनवाय पमा गाउँपािलका कायालयलाई िदनुपनछ ।    

(५) यस कायिविधमा लेिखएदिेख बाहके अ य िदन िव ालय ब द गरेमा धाना यापकलाई िवभागीय 
कारबाही ग रनेछ ।                                    

प र छेद- एघार 

छा वृि  तथा िनःशु क िश ा स ब धी यव था 

५८. छा विृ को यव था गनपुन  

(१) सामुदाियक िव ालयह ले गाउँपािलकाबाट िव ालयका लािग िनकासा भएको छा वृि  रकम 
समयमै िवतरण गरी छा विृ  िवतरणको भरपाई ितिलपी गाउँपािलका कायालयमा पशे गनपुनछ ।  

(२) िव ालयल ेगाउँपािलका वा िव ालय ोत वा दाताबाट ा  भएको छा विृ  िवतरण गदा िव ालय 
यव थापन सिमितको िनणयानसुार िवतरण गनपुनछ ।   

(३) सं थागत िव ालयले दहेाय बमोिजमका िवप न एवं िसमा तकृत िव ाथ लाई छा विृ  उपल ध 
गराउन ुपनछ । यसरी िसफा रस गदा क तीमा १० ितशत बािलका अिनवाय पमा समाबेश गनपुन पनछः 

(क) िव ाथ को प रवारको कुनै पिन सद यको नोकरी, यापार, यवसाय र आय– आजनको यव था 
नभई जीवन िनवाह गन यनूतम आव यक पन आ दानी नभई अिनवाय िश ाको लािग आव यक पन 
पाठ्यपु तक तथा कापी कलम ज ता टेशनरी उपल ध गराउन नस ने अव थामा रहकेो,    

(ख) भिूम स ब धी ऐन बमोिजम ज गावालाको हैिसयतले रा न पाउने अिधकतम हदव दीको तराई तथा 
उप यका, पहाडी र िहमाली े मा मशः पाँच, दश र प  ितशत भ दा कम खेती यो य ज गा रहकेो, वा    

(ग) राि य योजना आयोगबाट प रभािषत भए बमोिजम िनरपे  ग रबीको रेखामा पन र सो भ दा कम 
आ दानी भएको,   

(घ) अपाङ्खता भएका वालवािलका ।  

(४) छा विृ  उपल ध गराउन ुअिघ िव ालयले य तो छा विृ को लािग िनवदेन िदन िव ालयमा सचूना 
काशन गन ुपनछ ।  

(५) छा विृ  िवतरण स व धमा िश ा िवभागबाट वीकृत िव ालय छा विृ  यव थापन िनदिशका 
२०७४ को कायिविध तथा ि यालाई अवल वन गनपुनछ ।   

५९. नामावली साबजिनक गनपुन  (१)  सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयले छा विृत उपल ध 
गराइएका िब ाथ ह को नाम, थर, क ा तथा िनजको बाबु आमाको नाम, थर वतन सिहतको िववरण 
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िव ालयल ेिव ालयको सचूना पाटीमा टाँस गरी र िव ालयको वेभसाईट भएमा यसमा राखी सावजिनक 
गन ुपनछ र य तो िववरण िश ा शाखामा पठाउन ुपनछ ।  

(२) िव ालयले िवतरण गरेको छा विृ को िववरण हने चाहने यि लाई िव ालयले य तो िववरण 
िनःशु क हने िदन ुपनछ ।   

(३) िव ालयले जे  मसा त िभ  छा विृ  रकम िवतरण गरी सोको जानकारी गाउँ कायपािलकाको 
कायालयमा गराउनपुनछ ।   

६०.बालबािलकालाई अिनवाय पमा िव ालयमा पठाउनपुन  (१) सबै अिभभावकल ेपाँच वष परुा भएका 
बाल.बािलकालाई  आधारभुत िश ाका लािग अिनवाय पमा िव ालय पठाउन ुपनछ ।  

(२) आ नो े िभ का बालबािलकालाई िव ालय पठाए नपठाएको स ब धमा गाउँ िश ा सिमित, 
िव ालय िन र क, ोत यि  तथा सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीले अनगुमन तथा 
िनरी ण गन ुपनछ ।  

(३) कुनै अिभभावकले बालबािलकालाई िव ालयमा पठाएको नदिेखएमा य तो अिभभावकलाई स झाई 
बुझाई, िवशषे सहयोग तथा े रत गरी य ता बालबािलकालाई िव ालयमा पठाउन लगाउँन ुपनछ ।  

(४) स झाई बझुाई गदा समते बालबािलकालाई िव ालय नपठाउन े अिभभावकलाई थानीय तहवाट 
उपल ध गराउने सवेा सिुवधावाट वि चत गन सिकनेछ ।  

(५) आधारभतू तहमा सामदुाियक िव ालयमा भना भएका िव ाथ लाई िव ालयल े िनःशु क अ ययन 
गराउन ुपनछ ।  

(६) िव ालय जाने उमेर समूहका वालवािलकालाई अिनवाय पमा िव ालय भना अिभयान तथा 
काय म तजमुा गरी लाग ुगन दािय व िश ा सिमितको हनेछ ।      

प र छेद -बा  

िव ालयलाई िदइने अनुदान तथा अ य यव था 

६१. िव ालयलाई अनदुान िदने (१) सामदुाियक िव ालयलाई नेपाल सरकार वा दशे सरकार वा 
गाउँपािलकाबाट िव ालयको लागी ा  रकम गाउँ कायपािलकाले वािषक काय ममा वीकृत गराई 
िव ालय कोषमा पठाउन े यव था िमलाउने छ ।  

(२) िव ालयको आ त रक आय समेतलाई अ ययन गरी िव ालयलाई दहेायका आधारमा अनदुान 

बाँडफाटँ ग रने छ । 

(क) िव ालयको िव ाथ  सं या,  
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(ख) िव ालयको िश क सं या,  

(ग) िव ाथ को िसकाइ उपल धी,  

(घ) िव ालयको आिथक अव था ।   

(ङ) िव ालयल ेपुरा गन ुपन यनुतम पवूाधारह    

६२. स बि धत काममा खच गन ु पनः  िव ालयलाई ा  रकम जनु कामको लािग खच गन िनकासा 
भएको हो सोही काममा मा  खच गन ुपनछ । खच हन नसकेको रकमको बारेमा गाउँपािलकालाई जानकारी 
गराउन ुपनछ   

६३. थानीय ोतबाट रकमको यव था गन ु पन  (१)  िव ालयल े िव ालयको भवन, फिनचर र अ य 
कायको लािग थानीय ोतबाट समेत रकमको यव था गन ुपनछ ।  

(२) थानीय ोतबाट भवन िनमाणको लािग रकम नपु ने भएमा गाउँपािलकाले जनसहयोगलाई ो साहन 
गन गरी सामुदाियक िव ालयलाई आव यक रकम अनदुान िदन स नेछ ।   

(३) सं थागत िव ालयले भौितक पवूाधार िनमाण कायको लािग िव ाथ बाट सहयोगको नाममा शु क 
उठाउन पाउने छैन ।     

प र छेद -ते  

िव ालयको बजेट, आय ययको लेखा तथा अ य यव था 

६४.िव ालय संचालन कोषको स चालन  (१) यके िव ालयमा िव ालयको स पणू आ दानीह  ज मा 
गन गरी एक िव ालय सचंालन कोष रहनेछ ।  

(२) िव ालयल े संचालन कोषमा ज मा भएको रकम यव थापन सिमितको िनणय बमोिजम खच गन ु
पनछ ।   

(३) िव ालय सचंालन कोषको स चालन यव थापन सिमितको अ य  वा सोही सिमितल े तोकेको 
यव थापन सिमितको सद य र धाना यापकको सयंु  द तखतबाट हनेछ ।   तर मा यिमक िव ालय 

सचंालन कोषको स चालन धाना यापक र लखेास ब धी काम गन िश क वा कमचारीको सयंु  
द तखतबाट ग रनछे ।     

(५) िव ालय सचंालन कोषको िहसाब–िकताब लखेा रा न,े बे ज ु फछयौट गन काम धाना यापक र 
लेखा स ब धी काम गन कमचारीको हनेछ ।   

(६) िव ालयको काय स चालनको लािग िव ालय संचालन कोषको रकम गाउँपािलकाले तोिकिदएको 
निजकैको कुनै बकमा खाता खोली ज मा गन ुपनछ ।  
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 (७) िव ालयको स पणू खच िव ालय संचालन कोषमा ज मा भएको रकमबाट यहो रनेछ ।   

६५. बजेट वीकृत गन (१)  धाना यापकल े यके वषको चै  मसा त िभ  आगामी वषको बजेट तयार 
गरी यव थापन सिमितबाट वीकृत गराई यसको एक ित गाउँपािलकामा समयमा पठाउन ुपनछ ।   

६६. िव ालयको आय ययको लखेाः (१)  िव ालयको आय ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत 
आव यक कागजात रा ने काम िव ालयको लेखा स ब धी काम गन िश क वा कमचारीको हनेछ ।   

(२) आय ययको लखेा, बील, भरपाई लगायत आव यक कागजात मािणत गराई रा न,े रा न लगाउँन े
िज मवेारी धाना यापकको हनेछ । आ दानी खचको अिभलखे रा ने ढाँचा नेपाल सरकारले िनधारण गरे 
बमोिजम हनेछ ।  

(३)◌े आय ययको लखेा रा दा िव ालयको काम कारबाहीको वा तिवक ि थती थाहा हने गरी 
मालसामानह को ख रद िब  र िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथा दािय व आिदको िव ततृ िववरण 
प  पल ेखोलकेो हन ुपनछ ।   

(४) िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथामा कुन ैिकिसमको िहनािमना, हानी–नो सानी वा लापरबाही हन 
नपाउने गरी सरुि त रा ने र सोको लगत रा न ेतथा रा न लगाउँन ेदािय व धाना यापकको हनछे ।   

(५) धाना यापक र लेखा स ब धी काम गन िज मवेारी तोिकएको िश क वा कमचारीले िव ालयको 
आय ययको ितवेदन चौमािसक पमा सो गाउँपािलकामा पठाउन ुपनछ  

६७.लेखा परी ण गराउनेः 

 (१ यव थापन सिमितको अ य  र धाना यापकले यके वष तोिकएको दतावाला लखेा परी कबाट 
लेखा परी ण गराउन ुपनछ ।   

(२) लेखा परी णको िसलिसलामा धाना यापकल े िव ालयको आय ययको बहीखाता लखेा 
परी कले मागकेो बखत जाँ न िदनुपनछ र िनजल े कैिफयत तलब गरेको कुराको यथाथ जवाफ समेत 
सरोकारवालालाई िदन ुपनछ ।   

(३) िव ालयको आय ययको लेखा गाउँपािलकाबाट खटाइएको कमचारील ेजनुसकैु बखत जाँचबुझ गन 
स नेछ । यसरी जाँचबझु गदा खटी आएको कमचारील े माग गरेको िववरण दखेाउन ु धाना यापक, 
लेखाको िज मेवारी ा  िश क वा कमचारीको कत य हनेछ ।   

(४) लखेापरी कल े िव ालयको लेखा परी ण गन िसलिसलामा अ य कुराका अित र  िव ालयको 
आ दानी र खचका बारेमा िव ालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह सँग छलफल गरी आ नो 

ितवेदन तयार गन ुपनछ ।   
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(५) यस कायिविध बमोिजम िव ालयसगँ वाथ रहेको यि ले वा िव ालय यव थापनका अ य , 
सद य तथा धाना यापकको निजकको नातेदारले िव ालयको लेखा परी ण गन पाउने छैन ।   

६८. ितवेदन पशे गन ुपनः  लेखापरी कल े िव ालयको लखेा परी ण गरी सकेपिछ दहेायका कुराह  
खलुाई सो स ब धी ितवेदन तयार गरी यव थापन सिमित र गाउँपािलकामा एक–एक ित पठाउन ुपनछः  

(क) सोिधएका र कैिफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशी  भए नभएको,    

(ख) पेश भएको आय ययको िहसाब रतपवूक भए नभएको,   

(ग) आय ययको े ता कानून बमोिजम राखे नराखेको,   

(घ) िव ालयको आय ययको लखेा यथाथ पमा दिेखने गरी वासलात दु त भए नभएको,   

(ङ) कुन ैिश क वा कमचारीले काननू िवपरीत कामकाज वा बेिहसाब गरे गाउेको,   

(च) िव ालयको कारोबार स तोष द भए नभएको,   

(छ) िव ालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही योजनमा खच लेख ेनलेखेको,  

(ज) िव ालयको स पि  दु पयोग गरे, गाउेको   

(झ) लेखा परी कले मनािसव र आव यक स झेको अ य कुरा ।  

६९. िव ालयको कामको सामािजक परी ण गनः  सामदुाियक िव ालयको काम कारवाही चिलत ऐन 
िनयम तथा यस कायिविध बमोिजम भए नभएको स व धमा मू याङ्कन गन येक िव ालयमा सामािजक 
परी ण सिमित रहनछे । सामािजक परी ण गन स व धमा िश ा िवभागले जारी गरेको िव ालयह को 
सामािजक परी ण गन स ब धी िनदिशका (ससंोधन सिहत) २०६५ को कायिविध, ढाँचा र समयसीमा 
अवल वन गनपुनछ ।   

७०. बरबुझारथ गनः  

(१) िव ालयको नगदी, िज सी मालसामानको लगत, े ता रा ने िज मा िलएको िश क वा कमचारी 
स वा वा अ य कारणबाट िव ालय छोडी जान ेभएमा आ नो िज मा रहकेो नगदी, िज सी मालसामानको 
बरबझुारथ सामा यतया २१ िदनिभ  िव ालयमा बरबझुारथ गनु पनछ ।  

(२) तोिकएको समयिभ  बरबुझारथ नगन िश क तथा कमचारीलाई बरबुझारथ नगरायस म स वा भएको 
िव ालयमा जान रमानाप  िदइन े छैन । बरबझुारथ वाकँ  अव थामा रमाना िदएमा सो वाँक  रमाना िदन े

धाना यापकबाट असलू उपर वा सोध भना ग रनछे ।   

प र छेद - चौध 
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िविवध 

७१.िश क तथा िश ा े स व  जनश को तािलमः (१) तािलम तथा िश ण स ब धी यव था सघं 
र देशले यव था गरे अनु प हनेछ । तर यस िनयमले गाउँपािलकाका िश कलाई वीकृत वािषक 
काय म वमोिजम तािलम िदन वाधा पन छैन ।   

७२.अित र  ि याकलाप स ब धी यव थाः  (१) िव ालयह ले िश ा सिमितले िनधारण गरेको 
मापद ड वमोिजम अित र  ि याकलाप  संचालन गनपुनछ ।  

(२) गाउँ कायपािलकाले वािषक काय ममा समावेश गरी अ तर िव ालय ित पधा मक अित र  
ि याकलाप सचालन गनु पनछ ।  

(३) अ तर िव ालय ित पधा मक अित र  ि याकलाप सचंालन स वि ध थप यव था 
कायपािलकाले िनधारण गरे वमोिजम हनेछ ।  

(४) िव ालयले शिै क मण गराउँदा मणको तावना िश ा शाखाबाट वीकृत गराई अनमुित 
िलनुपनछ   

(५) िव ालयल ेअित र  ि याकलाप स चालन गदा दहेाय बमोिजमका ितयोिगतामा िव ाथ ह लाई 
भाग िलन लगाउँन ुपनछ –  

(क) िच कला, मूितकला र ह तकला ितयोिगता,   

(ख) बा बादन तथा सिंगत ितयोिगता,  

(ग) नृ य ितयोिगता,  

(घ) नाटक ितयोिगता,  

(ङ) व ृ व कला ितयोिगता,  

(च) हािजरी जवाफ ितयोिगता,  

(छ) िह जे ितयोिगता,  

(ज) खेलकुद ितयोिगता,  

(झ) सािहि यक गितिविध, कथा, किवता र िनव ध ितयोिगता,  

(ञ) फूलबारी र कृिष स बि ध ितयोिगता,   

(ट) सजृना मक तथा अ वेषणा मक र िव ानका योगा मक ितयोिगता  
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(ट) अ य ितयोिगता, (६) िव ालयले यके शु बारको दिैनक पठनपाठनको काय समा  भएपिछ 
िव ाथ लाई अित र  ि याकलापको काय ममा सहभागी गराउनु पनछ ।  

७३.िज मेवार रहन े  (१) धाना यापक थािनय तह, स बि धत ोत यि ,अिभभावक एव ंिव ाथ ित 
िज मवेार हनेछ ।   

(२) िश क एवं कमचारी धाना यापक ित िज मेवार हनछेन । िनजह ले गणु तरीय िश ाका लािग 
गाउँकायपािलका, िश ा सिमित र िश ा अिधकृतले चिलत काननू बमोिजम िदएका िनदशन पालना गन ु
पनछ । अपिे त शैि क उपलि धका लािग िश कह ले धाना यापकसँग कायस पादन करार गनपुनछ ।  

(३) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन गाउँ कायपािलकाले यके िव ालयका लािग िनि त 
भौगोिलक े लाई सवेा े को पमा तोिकिदन स नछे । य तो भौगोिलक े  िभ का टुहरा, अलप  
परेका र बेसाहारा तथा अितिवप नतामा परी िव ालय जान नसकेका वा िव ालय छोडेका 
बालवािलकालाई छा बिृ  वा िवशेष यव था गरी वा िनजका अिभभावक वा सरं कलाई सघाई 
वालवािलकालाई िव ालयमा याउन ु गाउँपािलका, िव ालय यव थापन सिमित र धाना यापकको 
िज मवेारी हनेछ ।   

(४) िव ािथलाई अपेि त शैि क उपलि ध हािसल हने गरी िसकाउन ेर िटकाउन ेदािय व धाना यापक र 
िश कह को हनेछ ।  

(५) कुन ैअिभभावक वा सरं कल ेिव ालय जान ेउमेरका वालबािलकालाई िव ालय पठाउन अटेर गरेमा 
िनजलाई गाउँपािलका बाट दान ग रने सवेा सिुवधाह बाट बि चत गन सिकनेछ ।    

७४. िश क तथा कमचारील े पालन गन ु पन आचार सिंहता (१) िश क तथा कमचारील े दहेाय 
बमोिजमको आचार संिहता पालन गन ुपनछ ।  

(क) आफुलाई खटाएको ठाउँमा गई तोिकएको काम गनु पन,    

(ख) िनधा रत समयमा िनयिमत पल े िव ालयमा आए गएको समय जनाई हािजर हन ु पन र पिहले 
िबदाको अनमुित निलई िव ालयमा अनपुि थत हन ुनहन,े   

(ग) आ नो सवेा स ब धी कुरामा मतलव सा य गन मनसायले कसमैािथ पिन कुन ै राजनिैतक वा 
अवा छनीय भाव पान वा भाव पान य न गन नहन,े   

(घ) नेपाल सरकार र नपेाली जनताको पार प रक स ब धमा वा कुनै िवदशेी रा सगँको स ब धमा खलल 
पन स ने गरी आ नो वा तिवक वा का पिनक नामबाट वा बेनामी कुन ैलेख कािशत गन वा ेसलाई कुन ै
खबर िदन वा रेिडयो वा टेिलिभजन आिद ज ता सचुना मा यम ारा भाषण सा रत गन वा कुन ैसावजिनक 
भाषण िदन वा व य कािशत गन नहन,े   
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(ङ) िव ाथ लाई यो य नाग रक बनाउने उ े य िलई अ ययन र अ यापनलाई आ नो मु य ल य स झन ु
पन,   

(च) अनशुासन, स ावना, सहयोग, सदाचार, सहानभुिूत, धयै र स च र तालाई ो साहन िदनु पन,   

(छ) कुनभैाषा, स दाय तथा धम िवरोधी भावना िश क तथा िव ाथ  वगमा फैलाउन नहन,े   

(ज) सामुदाियक िव ालयका िश कले यव थापन सिमित र गाउँपािलकाको वीकृित निलई आफू वहाल 
रहकेो िव ालय बािहर काम गन नहने,  

(झ) िव ालय वा शैि क सं थाको मा यम ारा राि य भावना जागतृ गरी दशेमा भावना मक एकता 
याउन काम गन ुपन,   

(ञ) नेपाल रा को सावभौमस ा र अख डतामा आचँ आउन ेगरी दशेको शाि त, सरु ा, वैदिेशक स ब ध 
र सावजिनक मयादा तथा अदालतको अवहलेना हने वा कुनैपिन कायालय वा अिधकृतको काननू ारा 
िनधा रत कत य परूा गनमा बाधा िवरोध हने गरी दशन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गन नहने ।  

(ट) िव ाथ लाई शारी रक वा मानिसक यातना िदन नहने, 

(२) आचार सिंहताको पालन भए नभएको अिभलेख िश कह को हकमा धाना यापकल े र 
धाना यापकको हकमा यव थापन सिमितले रा न ुपनछ र आचार सिंहता पालन नभएको भए यसको 

िववरण गाउँपािलकामा पठाउन ुपनछ ।  

७५. िव ाथ ल ेपालन गन ुपन आचार संिहता   िव ाथ ह ले दहेाय बमोिजमको आचार सिंहता पालन गन ु
पनछ   (क)  िश कको आ ापालन र आदर गन ुपन,   

(ख) िव ालयमा वा बािहर जहाँसकैु अनशुासनमा रहन ुपन,   

(ग) राि यता, भाषा र सं कृितको उ थानको िनिम  सधैं य नशील रहन ुपन,   

(घ) िव ालयले आयोजना गरेको काय ममा सि य पमा भाग िलन ुपन,   

(ङ) सबैसगँ िश  यवहार गन ुपन,   

(च) यव थापन सिमितले िनधारण गरेका अ य आचार सिंहता पालना गन ुपन,  

७६. चिलत काननू बमोिजम हनेः  

(१) दहेायका िवषयमा सघंीय काननू बमोिजम हनेछ ।   

(क) िश क कमचारीको तलव, भ ा र अ य सिुवधा    

(ख) िश क तथा कमचारीका िनविृ भरण, उपदान, उपचार खच र अ य यव था   
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(ग) िश क तथा कमचारीका अवकास स ब धी यव था   

(घ) िश क तथा कमचारीका सजाय स ब धी यव था   

(ङ) िश क तथा कमचारीका स वा, बढुवा स ब धी यव था तर गाउँपािलका िभ  स वा गन बाधा पन 
छैन ।   

(च) िव ालयको विगकरणका मापद ड   

(छ) िव ालय शु क स ब धी यव था    

७७. दश ितशतभ दा कम भएको िव ाथ  भएको िव ालयलाई ब द गरी सो िव ालयको िव ाथ लाई 
सो िव ालयको सवेा े  भएको िव ालयमा वैकि पक यव था ग रनेछ ।  

७८. बािझएमा अमा य हनेः यो कायिविध थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज मा 
थानीय तहलाई तोिकएका आधारभतू तथा मा यिमक िश ा स चालन स ब धी काम, कत य र 

अिधकारसगँ बािझएमा बािझएको हदस म अमा य हनछे ।  

७९. वाधा अडचन िन पण र सशंोधनः 

   (क) यो कायिविध काया वयनमा कुन ैबाधा यवधान आई परेमा सो को िन पण गाउँकायपािलकाले गन 
छ । 

   (ख) यो कायिविध आव यकता अनुसार गाउँकायपािलकाले सशंोधन गरी काया वयन गन छ । 

   (ग) यो कायिविध गाउँकायपािलकाबाट सशंोधन वा खारेज भएको अव थामा खारेज वा सशंोधन हन ु
पवू भएका कायह  यस ैकायिविध बमोिजम भएको मािनने छ । 

 

  

 

                                   

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

अनसुचूीह  

अनसुचूी–१ 

िव ालय खो ने अनमुितको लािग िदइन ेिनवेदन 

ी बा नीगढी जयगढ गाउँकायपािलकाको कायालय, जयगढ 

                           िवषयः िव ालय खो न/ेक ा थप गन अनमुित पाऊँ ।  

महोदय,   

शैि क स  ..................... दिेख ...................... तहको िव ालय खो न चाहकेोले अनमुितको लािग 
दहेायका िववरणह  खलुाई यो िनवदेन गरेको छु ।  

(क) तािवत िव ालयकोः   

१. नामः   

२. ठेगानाः ................... गाउँपािलका. ............... वडा नं. .............. गाउँ ..................   फोनः 
................... या स नं. ..................................   

३. िकिसमः   (१) सामुदाियक  (२) सहकारी   (३) िनजी शैि क गठुी  (४) सावजिनक शिै क गठुी  ४. 
अनमुित िलन चाहकेो तह र स चालन गन क ाः   

५. भिव यमा स चालन गन चाहकेो तह र क ाः (ख) तािवत िव ालयको लािग परूा ग रएको भौितक 
पवूाधारः   

१.  भवनकोः   (१) सं याः   

(२) क ची वा प क  वा अध प क     

३) आ नै वा बहालमा वा सावजिनक         

२. कोठाको िववरणः  

कोठाको .स.ं 
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 ल वाइः    चौडाइः उचाइ याल ढोकाको अव था 

 काश र व ीको अव था 

३. फिनचरको सं याः (१) डे क         (२) बे च         (३) टेबल          (४) दराज   

(५) मेच        (६) अ य    

४. खलेकूद मैदानको अव था र ज गाः (रोपनी वा िवगाहामा)   

५. शौचालयको सं याः    (१) छा ले योग गन     (२) छा ाले योग गन    

६. खानपेानीको अव थाः   

७. पु तकालयको अव था तथा पु तकको सं याः    

८. योगशालाः        साम ीः    

९.  सवारी साधनको िववरणः   

१०. शिै क साम ीको िववरणः  

(ग) िव ाथ  सं याः ( तािवत) क ाः   सं याः           

(घ) िश क सं याः ( तािवत)  

(ङ) आिथक िववरणः ( तािवत)   

१. अचल स पि ः   

२. चल स पि ः  

३. वािषक आ दानीः   

४. आ दानीको ोतः  

मािथ लिेखएका िववरण ह  ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहलँा बुझाउँला ।  िनवेदकको   

सहीः    

नामः    

ठेगानाः    

िमितः सलं न गन ुपन कागजातह ः  

(१) गुठी अ तगत िव ालय स चालन गन भए शैि क गठुीको िवधानको ितिलिप ।  
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(२) ज गा वा भवन भाडामा िलन ेभए क तीमा पाँच वषस मको लािग घर वा ज गाधनीले बहालमा िदन े
स ब धमा भएको कबुिलयतनामा स ब धी प  ।  

(३) तािवत िव ालयको े को शिै क न सा ।  

(४) स बि धत वडासिमितको िसफा रस ।  

(५) निजकका सोही तह स चालन हने यनूतम दईु िव ालयको सहमित प   

(६) िव ालयको आिथक ोत खलुेको माण  

(७) िश क िनयिु को माण     
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अनसुचूी–२ 

िव ालय खो नको लािग चािहन ेपवूाधारह  

(क) क ा कोठाह  सामा यतया नौ िफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हन ेिकिसमको हन ुपन,  

(ख) क ागत े फल आधारभतू िव ालयको हकमा ित िव ाथ  १.०० वग मीटर तथा मा यिमक 
िव ालयको हकमा १.२० वग मीटर भ दा कम हन नहन,े   

(ग) अ यापन गराइने क ा कोठामा हावाको वाह, काशको यव थाको साथै व थ हन ुपन,   

(घ) क ा कोठामा िव ाथ  सं याको आधारमा फिनचरको यव था हन ुपन,   

(ङ) यथे  व थकर खानेपानीको व ध गनपुन,   

(च) ारि भक बाल िश ा के  बाहके अ य िव ालयमा छा  छा ाको लािग अलग अलग शौचालयको 
यव था हनुपन र यके थप ५० जना िव ाथ को लािग एक क पाटमे ट थप हनपुन,   

(छ) पाठ्य म, पाठ्यसाम ी, िश क िनदेि्शका सिहतको १ िव ाथ  बराबर क तीमा २ ितका दरल े
पु तक उपल ध भएको पु तकालय हन ुपन,   

(ज) िश ण ि याकलापको लािग आव यक य शैि क साम ीह  ज तै (सतेोपाटी,कालोपाटी, न सा, 
लोब, गिणतीय साम ी आिद हन ुपन,   

(झ) स पणू िव ाथ ह  एकैसाथ उिभन स ने मैदान हन ुपन,   

(ञ) ारि भक वाल िश ा के मा घर बािहरका ि याकलापह  स चालन गन पु ने र अ य िव ालयका 
लािग भिलबल खे न िम नेस मको खले मैदानको यव था र खले साम ीको यव था हन ुपन,   

(ट) पाठ्य म अनसुारको िव ान साम ीको यव था हन ुपन,   

(ठ) सामुदाियक िव ालयमा यके क ामा सामा यतया दहेाय बमोिजम र सं थागत िव ालयमा 
सामा यता ितक ा क तीमा बाईस जना दिेख बढीमा चौवालीस जना स म रऔसतमा ते ीस जना 
िव ाथ  हनपुनछ ।   

(ड) सामुदाियक िव ालयमा क तीमा दहेाय बमोिजमको िश कको यव था हन ुपनः–    

मा यिमक तहको ०–१० क ाका लािग  – १४ जना   

मा यिमक तहको ०–१२ क ाका लािग  – १६ जना   

आधारभूत तहको ०–८ क ाका लािग    – ९ जना   
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आधारभूत तहको ०–५ क ाको लािग – ४ जना   

ारि भक बालिबकास के को लािग  – २ जना  तर सं थागत िव ालयमा क ा िश क अनपुात यनूतम 
११.४ हन ुपनछ ।   

(ढ) िव ालयको थायी आय ोत हन ुपन,   

(ण) िव ालयमा ाथिमक उपचार साम ीको यव था हन ुपन,   

(त) आवासीय िव ालयको लािग आवास भवन हन ुपन,   

(थ) िव ालयको हाता पखाल वा बारले घे रएको हन ुपन,   

(द) भाडाको भवनमा िव ालयको स चालन गन भए क तीमा पाँच वष घर भाडा स ब धी स झौता भएको 
हन ुपन ।  

(ध) िव ालयमा वालमै ी अपाङ्गता मै ी तथा वातावरण मै ी हनपुन ।   
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अनसुचूी–३ 

िव ालय स चालन गन िदइने अनमुित 

ी..............................   

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

िव ालय खो न ेस ब धमा िमित............................मा ा  िनवेदन उपर कारबाही हदँा चिलत िश ा 
ऐन, िनयमावली तथा यस कायिविध बमोिजम पूवाधार परूा गरेको दिेखएकोले शैि क स  ................... 
दिेख  आधारभतू/मा यिमक तहको .............क ास मको िव ालय स चालन गन यो अनमुित िदइएकोछ 
।       

कायालयको छाप                             अनमुित दान गन अिधकारीकोः     

                                                        सहीः                                                        

                                                        नामः 

                                                        पदः                                                            

                                                       िमितः           
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अनसुचूी– ४ 

ारि भक बाल िवकास के  स चालनका लािग िदइने िनवेदन 

ी बा नीगढी जयगढ गाउँकायपािलका  वडा न.ं....... को कायालय   

                             िवषयः ारि भक वाल िवकास के स चालन गन अनुमित पाऊँ ।   

 शैि क स .................दिेख ारि भक बाल िवकास के  स चालन गन अनमुित पाउन अिभभावक 
तथा समुदाय र िव ालय यव थापन सिमितको िमित....................को िनणयानसुार दहेायका िववरण र 
कागजात सलं न गरी यो िनवेदन पेश गरेका छ  ।   

(क) तािवत ारि भक वाल िश ा के को,–   

(१) नामः   

(२)  ठेगानाः गाउँपािलका.................... वडा नं.  .........................     गाउँ वा टोल.....................   
फोन न.ं.........    

(३)  सवेा पयुाइन ेबालबािलकाको सं याः  

(ख) स चालनका लािग िज मेवारी िलने वा आब ता िदने िव ालयको,–   

(१) नामः–     

(२) ठेगानाः–     

(३) फोन न◌ंः   

(ग) तािवत ारि भक वाल िश ा के को भौितक पवूाधारह ः  

(१) भवनः    (अ) कोठा   (आ) क ची वा प क     (इ) के ल ेबनकेो    

(ई) भाडा÷आ न÷ैसावजिनक   

(२) फिनचरको िववरणः (अ) मेचः   (आ) टेवुलः   (इ) वे चरडे कः       

(३) खलेकुद मैदान र यसको े फलः  

(४) शौचालयको अव थाः    (अ) सं या     (आ) क चीरप क      (इ) पानीको यव था भए नभएको    

(५) खानेपानीको अव थाः    

(अ) बोकेर याउने   
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(आ) धाराबाट ा    

(इ) पया /अपया    

(६) पाठ्यसाम ीको नाम र सं याः (अ)     (आ)     (इ)   (७) आिथक िववरणः  

(अ) अचल स पि   

(आ) चल स पि     

(इ) अ य   

(८) आ दानीको ोतको यव था कसरी िमलाइ छः   

(९) अ य कुन ै िववरण भए उ लेख गनः मािथ लेिखएको िववरण ठीक छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम 
सहलँा बुझाउँला ।   

      सं थाकोछाप                                                                                  

                                                               िनवेदकको  

                                                                   सहीः                                                     

                                                                   पदः 

                                                                   नामः 

                                                                   ठेगानाः                                                    

                                                                   िमितः–  

सलं न कागजातः  

(१) भवन खेल मैदान स ब धी माण, कागजात र िववरण ।   

(२) सं थाबाट स चालन गन भएमा सं था दताको माणप को ितिलिप र िनयमानसुारको नवीकरण र 
लेखापरी ण ितवेदन ।  

(३) आपसी सहयोग समहूबाट िनवेदन ग रएको भए य तो समहूको वैठकको िनणय ।   

(४) कुनै िव ालयसगँ आव  गरी स चालन गन खोिजएको भए सो िव ालयको िसफा रस ।          
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अनसुचूी–५ 

ारि भक बाल िवकास के  स चालन गन िदइने अनमुित 

ी..............................   

...............................।     

िवषयः ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन िदइएको अनमुित  । 

तपाईलँ÷े यस िव ालय÷सं थाले ारि भक वाल िश ा के  स चालन गन स ब धमा वडा कायालय 
माफत िदनभुएको िनवेदन उपर कारबाही हदँा चिलत िश ा ऐन, िनयमावली तथा यस कायिविध बमोिजम 
पवूाधार पूरा गरेको दिेखएकोल े गाउँ िश ा सिमितको िमित .............................. को िनणयानसुार 
शैि कस ..................दिेख ारि भक बाल िश ा के  स चालन गन अनमुित दान ग रएकोछ ।         

कायालयको छाप                             अनमुित दान गन अिधकारीकोः     

                                                        सहीः                                                        

                                                        नामः 

                                                        पदः                                                            

                                                       िमितः           
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अनसुचूी–६ 

िव ालय अनगुमन/िनरी ण जु सचूी (१) 

                                  िव ालय िववरण  

१.िव ालयकोनाम,                               ठेगानाः.............................................. 

थापना िमितः...............................स पक न.ं....................  

२.तहः............. 

स चािलत क ा........... 

खाता न.ं............... ............बािषक आ दानी..................खच.................वचतः..................  

३. िव ालयको नाममा रहकेो ज गा, े फलः....................................  

४.भवन सङ् या................... 

कोठा सङ् या................ 

ज मा िश क सङ् या............ 

कमचारी सङ् या...........  

ज मा िव ाथ  सङ् या........  

५. शौचालयको अव थाः.....................................  

६. खानपेानीको अव था............................   

७. खलेमैदानको अव थाः.................................................................  

८.अ यकोषको अव था...........  

९.सिमित गठन िमितः  

अ) िव. य.स.ं................................ 

आ) िश.अ.स.ं.............................. 

इ) सामािजक परी ण सिमितः...................  

१०. सामािजक परी ण स प न साल.........................  
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११. लखेा परी ण स प न साल................................   

                            िश क,कमचारी िववरण  

.स ं िश कको नाम,थर थायी ठेगाना ज म िमित िनयिु  िमित  

 िनयिु को िकिसम ( थायी/अ थायी करार/राहत/िनजी ोत)  

 तहः                                  ेणी 

 शिै क यो यता  

 कैिफयत (िलयन वा पलु भएमा सोको उ लेख भएको हनपुन) 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         
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िव ालय अनगुमन िनरी ण ज ुसचूी(२) 

िव ाथ  िववरण 

क ा ज मा िव ाथ  सङ् या  

 छा ा सङ् या छा  सङ् या दिलत छा  सङ् या  

 दिलत छा ा सङ् या  

 जनजाती  सङ् या  

 िवशषे िव ाथ  सङ् या  

 िसमा तकृत  सङ् या 

मशः 
१         
२         
३         
४         
५         
ज मा         
६         
७         
८         
ज मा         
९         
१०         
ज मा         
११         
१२         
ज मा         
कूल ज मा   

    आ ाले, 

  रामच  जोशी 

                                                   न. मखु शासक य अ धकृत 


