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फा गुन द  गाउँपािलका  
िश ा िनयमाविल २०७६ 

पा रत िमित २०७६।०४।१६ 
बतमान समयमा संघीय सरंचना अनसुार संघीय र दशे िश ा ऐन तथा िनयमावली बिन नसकेको अव थामा नेपालको सिंवधान, 
२०७२ को अनुसचूी ८ मसं या ८ तथा थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा रहकेो िश ा स बि ध काय 

े लाई काया वयन गन नेपालको सिंवधान २०७२ को धारा २२६(१) बमोिजम  फा गनु द  गाउँ सभावाट यायोिजत अिधकार 
योगगरी गाउँ कायपािलकाल ेयो फा गनु द  गाउँपािलकामा िव ालय िश ा संचालन ‚ यव थापन तथा िनयमनका स ब धमा बनेको 

िश ा िनयमाविल २०७६ बनाएकोछ। 
प र छेद १ 

ारि भक 
१.  सिं  नाम र ार भ   
(१) यस िश ा िनयमाविलको नाम “ फा गनु द  गाउँपािलकािश ा िनयमाविल२०७६” रहकेो छ ।  
(२) यो िश ा िनयमावली फा गनु द  गाउँपािलका े भर लाग ुहनेछ । 
(३) यो िश ा िनयमावली फा गनु द  गाउँ कायपािलकाबाट पा रत भएपिछ ार भ हनेछ । 
२.   प रभाषा:िवषय वा सङ्गल ेअक  अथ नलागेमा यस िश ा िनयमावलीमा, 
(क)“म ालय” भ नाल ेनपेाल सरकार, िश ा हने म ालय स झन ुपछ । 
(ख)“गाउँपािलका ” भ नाले नेपालको सिंवधान बमोिजम गठन भएको फा गनु द  गाउँपािलका स झन ुपछ । 
(ग) “कायपािलका” भ नाले फा गनु द  गाउँपािलकाको गाउँ कायपािलकालाई स झन ुपछ । 
(घ)“अ य ”  भ नाले गाउँपािलकाको अ य  लाई स झन ुपछ ।  
(ङ)“िश ा सिमित” भ नाले फा गनु द  गाउँ कायपािलकाको अ य ले नेतृ व गरेको िनयम २९ अनसुारको गाउँ िश ा सिमित स झन ु
पछ ।  
(च  “ मखु शासक य  अिधकृत” भ नाल ेफा गनु द  गाउँपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई स झन ुपछ ।   
(छ)“ िश ा शाखा” भ नाले फा गनु द  गाउँ कायपािलकाको कायालय मातहतको िश ा हने िवभाग लाई स झन ुपछ ।   
(ज)“ िश ा अिधकृत” भ नाले फा गनु द  गाउँपािलकाको िश ाशाखाको मखु वा मखुको कामकाज गन तोिकएको कमचारी 
स झन ुपदछ ।  
(झ) “िनरी क” भ नाले िव ालय िनरी ण गन तोिकएको िश ा अिधकृतलाई स झन ुपछ ।  
(ञ) " ोतके " भ नाल ेसमहू िब ालयको नतेृ व गन इकाइलाई स झनपुनछ । 
(ट)“ ोत यि ” भ नाले समहु िव ालयमा सम वय, शैि क, शासिनक सहयोग र सहजीकरण गन तोिकएको मा िमक िश क 
स झन ुपछ । 
(ठ)“सम वय सिमित” भ नाले िनयम ४१ बमोिजम गठन हने परी ा  सम वय सिमितलाई स झन ुपछ । 
(ड)”पाठ्य म िवकास के ” भ नाल े िव ालय तहको  पाठ्य मको लािग िज मेवार िनकायलाई स झन ुपदछ ।  
(ढ)“ धाना यापक” भ नाले िनयम ७८ बमोिजम िनयु  िव ालयको धाना यापक स झन ुपछ । 
(ण)“पूव ाथिमक िव ालय” भ नाल ेतीन र चार वष उमरेका बालबािलकाको लािग िनयम ५० बमोिजम खोिलएको ारि भक बाल 
िवकास के , म टे री, िशश ु याहार के  आिद स झन ुपछ । 
(त) “कोष” भ नाल ेिनयम १०४ वमोिजमको िव ालय संचालनका लािग खडा ग रएको सिंचत कोषलाई स झन ुपछ ।  
(थ)“िश क िकताबखाना” भ नाले संघीय कानून वमोिजम गठन भएको िश क िकताबखाना स झन ुपछ । 
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(द)“िश क सेवा आयोग” भ नाले संघीय कानून वमोिजम गठन भएको  िश क तथा कमचारीह को थायी िनयु  तथा बढुवा 
िसफा रस समते गन आयोग स झन ुपछ ।  
(ध)“शैि क स ” भ नाले िव ालयमा अ ययन अ यापन गराइने वािषक अविध स झन ुपछ ।  
(न)“ यव थापन सिमित” भ नाल ेिनयम ३१ बमोिजम गठन हने िव ालय यव थापन सिमित स झन ुपछ । 
(प)“सं थागत िव ालय” भ नाले िनजी लगानीमा संचालन गन गरी िनयम ५ बमोिजम अनमुती पाई थािपत िव ालयलाई स झन ुपछ 
। 
(फ)“सामदुाियक िव ालय“ भ नाल े सरकारबाट िनयिमत अनदुान पाउने,मनुाफाको उ े य नभएको, अनमुित/ वीकृित पाएको 
िव ालय स झन ुपछ।  
(ब)“आधारभतू िव ालय” भ नाले का ा १ दिेख ८ (१–३,१–५,१–८) स म स चािलत िव ालय र “मा यिमक िव ालय“ भ नाल े
क ा ९ देिख १२ (९–१०,९–१२) स म स चािलत िव ालय स झन ुपछ ।  
(भ)“सामदुाियक िसकाइ के “ भ नाले समदुाय तरमा स चालन ग रने जीवन  पय त  िसकाई, अ ययन अनसु धान र सीप िसकाई 
लगायतका काम गन के लाई  स झनपुछ । 
(म)“धािमक िव ालय“ भ नाल े पर परागत पमा चिल आएकामाङिहम, गु वा, गु कुल, आ म, मदरसा ज ता धािमक 
िव ालयह लाई जनाउँदछ ।  
(य)“शैि क गठुी“ भ नाल ेिव ालय स चालन गनको लािग कुन ै यि  वा समहूले नाफा निलन ेउ े यले थापना गरेको सावजिनक 
वा िनजी गठुी स झन ुपछ । 
(र)“प रवार” भ नाले िश क वा कमचारीसगँ एकासगोलमा ब न े तथा िनज आफले पालनपोषण 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 यै तथा मिहला िश क वा कमचारीको हकमा िनजको सास,ू ससरुालाई समते जनाउँछ । 
(ल)“मा िमक िश ा उितण परी ा“ भ नाले मा िमक तह क ा १२ को अ तमा िलइन ेपरी ा स झन ुपछ । 
(व) "िश क" भ नाले सामदुाियक सं थागत र धािमक िव ालयह मा अ यापन गन यि लाई स झन ु पछ र सो श दले 

यान यापकलाई समते जनाउछ । 
(श) "कमचारी" भ नाले िव ालयमा कायरत िश क बाहकेका अ य कमचारीलाई स झन ुपछ । 
(ष) "समावेिस िश ा" भ नाल े ि िबिहन, यनु ि यु , शु त वण, अिटजम, बौि क शा र रक वा अ य अपाङ्गता भएका 
बालबािलकाह लाई िनयिमत शैि क प ितको अिधनमा रिह िदईन ेिश ालाई स झन ुपछ । 
(स) "अिभभावक" भ नाले िव ालयमा अ ययनरत िब ािथका अिभभावक भनी िब ालयको अिभलेखमा जिनएका यि लाई 
स झन ुपछ । 
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प र छेद २ 
िश ाको कार, िव ालयको वग करण, अनुमती, वीकृती, समायोजन तथा िनयमन 

३. िव ालय खो ने अनुमितको लािग िनवेदन िदन ु पन:(१) कसैले िव ालय खो न चाहमेा वडा सिमितको िसफा रस िलई 
शैि कस  सु  हनुभ दा क तीमा तीन मिहना अगाव ैअनसुचूी १ बमोिजमको ढाँचामा गाउँ  कायपािलकाको कायालय, िश ाशाखामा 
िनवदेन िदन ु पनछ।  
(२) िव ालय खो नको लािग थप अधार ि याह  िश ा सिमितले िनधारण गरे अनसुार हनछे । 
४.   िव ालय खो नको लािग पूरा गन ुपन पूवाधार :िव ालय खो नको लािग अनसुचूी २ बमोिजमको  पूवाधार परूा गरेको हन ु
पनछ ।  
५.  िव ालय खो न अनमुित िदने:(१)िनयम ३ बमोिजम िव ालय खो ने अनमुितको लािग िनवदेन परेमा िश ा अिधकृतल े
िनवदेनसाथ ा  कागजातह  र थलगत जाँचबुझ गरी गराई यसरी जाँचबुझ गदा तािवत िव ालयको लािग िनयम ४ बमोिजमको 
पूवाधार परूा भएको देिखएमा शिै कस  सु  हनभु दा क तीमा दईु मिहना अगावै आ नो राय सिहतको ितवदेन  िश ा सिमितको 
वैठकमा पेश गनपुनछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजम िश ा सिमितको वैठकबाट अनमुित िदन िसफा रस गन िनणय भएमा कायपािलका सम  पठाउन ुपनछ । 
गाउँ   कायपािलकाले उ  िसफा रस मनािसव ठानमेा िव ालय खो न अनमुित िदन ेिनणय गन स नेछ । 
(३) कायपािलकाबाट अनमुित िदन ेिनणय भएमा िश ा अिधकृतबाट अनसुिूच ३ बमोिजमको ढाँचामा अनमुित िदइनेछ । 
(४) यसरी अनमुित िददँा शैि कस  सु  हनुभ दा कि तमा १५ िदन अगावै िदनपुनछ ।  
(५) उपिनयम(३) वमोिजम िव ालय खो न ेअनमुित िददंा िव ालय न साङकन, िव ालय सवेा े का साथै गाउँ िश ा सिमितल े
िनधारण गरेको वडाको लािग िव ालयको अिधकतम जनघन व र वालबािलकाको सं याको अिधनमा रही िदन ुपनछ ।  
(६) यस िश ा िनयमावली बमोिजम अनमुित निलएको िव ालय स चालन गन पाईने छैन। कसैल े यस िश ा िनयमावली िवपरीत 
अनमुित िदएको वा ा  गरेको पाइएमा गाउँ कायपािलकाल ेछानिवन गरी यसरी अनमुित ा  िव ालयको अनमुित जनुसकैु बखत 
र  गनछ । य तो अनमुित िदनका लािग िसफा रस गन र अनमुित दान गन पदािधकारी तथा कमचारीलाई चिलत काननू बमोिजम 
कायबाही ग रनेछ । 
६. िव ालयले पालना गनु पन शत तथा ब देज:िव ालयले पालन गन ुपन शत तथा ब दजेह  देहाय बमोिजम हनछेन् (क)नपेाल 
सरकार, थानीय सरकारबाट वीकृत पाठ्य म र पाठ्यपु तक लाग ूगन ुपन । 
(ख)िश ा सिमितको वीकृित निलई थप पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी योग गन नहन े। 
(ग)राि यता ित आचँ आउने पाठ्यसाम ी भएको पाठ्यपु तक अ यापन गन, गराउन नहन े। 
(घ)िव ालयमा वालमै ी, अपाङ्गतामै ी तथा लैङ्िगकमै ी बातावरण सजृना गन । 
(ङ)अिभभावकको वािषक भलेा गराई िव ालयको आय यय, शैि क उपलि ध र बजेट तथा काय मको याि  गराउन ुपन । 
(च) यस िश ा िनयमावली  बमोिजम आय ययको लेखा रा नु पन । 
(छ) िव ालयल ेगरेको लगानीको अिभलेख रा नु पन । 
(ज) िव ालयमा नेपालको राि य एकता, सावभौिमकता, जातीय, े ीय, भािषक, लैिगक, सामािजक तथा  धािमक सिह णतुामा 
खलल पान कुन ैपिन ि याकलाप हन निदन े। 
(झ) सामदूाियक िव ालयमा गाउँ कायपािलकाल ेतोकेको सं याको अिधनमा रही िश क सेवा आयोगको िसफा रस अनुसार िश क 
िनयिु  गन ुपन । 
(ञ)िव ालयमा  सा ािहक पमा अिनवारय् प रयोजना काय, सामािजक सेवा,अित र  ि याकलाप, तथा अ य काय म स चालन 
गन ुपन । 
(ट) िव ालय तथा छा ावासमा व थकर वातावरण कायम राखी स य िन ा र नैितक च र  िनमाण, उ मशीलता व न ,समािजक 
स ाव व न तथा सामािजक िवकृित (वालिववाह, िनर रता, छाउपडी, दहजे, बो सावो सी, छुवाछुत, जाितगत उचनीचता, छोरी 
मािथको िवभेद आिद ) उ मलुन को वातावरण कायम राखी थानीय पाठ्य म तयार गरी आव यक यव था िमलाउन े। 
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(ठ)आवासीय िव ालयमा  िश ा सिमितले िनधारण गरे बमोिजम िव ाथ को  लािग खाना तथा पौि क आहारको गणु तर कायम गन ु
पन । 
(ड) गाउँसभाल ेपा रत गरेको काननु तथा शैि क नीितको अिधनमा रही काम गनपुन  ।  
(ढ)यस िश ा िनयमावली बमोिजमका परूा गन ुपन पवूाधारह  र िव ाथ  सं याका आधारमा पवूाधारको िव तार तथा तर विृ  
गनपुन । 
(ण)तालुक िनकायल ेिनधारण गरेको ढाँचामा िव ालयल ेशैि क त याङ्क तयार गरी शैि क स  सिकएको १ मिहना िभ  तोिकएको 
थानमा  पठाउन ुपन । 

(त)िव ालयले िव ाथ को लािग योग गन सवारी साधन चिलत कानून बमोिजमको मापद ड अनु प परी ण ग रएको हन ुपन । 
(थ)िव ालयको भवन तथा क ाकोठा तोिकएको मापद ड अनु प हनुका साथै सफा तथा सरुि त रा नु पन । 
(द) येक वष िव ालयको लखेा तथा  सामािजक परी ण गराई यसको ितवेदन िश ाशाखामा पठाउनु पन ।  
ध. शैि क गुण थर तथा िव ाथ  सं या बिृ  गन उदे य राखी आवेदन िदई छनौटमा परेका सामूदाियक िव ालयह ले समदुायसगँको 
लागत साझेदा रको आधारमा काय गरी सोको िनर तरताको याभिूतको साथ रकम फछ ट गनपुनछ । (यस स बि ध थप यव था 
अनसुिुच २१ को मापद डको आधारमा हनपुनछ) 
७. िव ालय वीकृित दान गन:(१)िनयम ५ को उपिनयम(१) वा (३) बमोिजम अनमुित ा  आधारभतू तथा मा यिमक 
िव ालयले वीकृितको लािग िनवेदन िदएमा स बि धत िनकयमा वीकृितको लािग ि या अगािड बढाईनेछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजम िनवेदन ा  भएमा िश ा शाखामाफत य तो िव ालयको जाचँबुझ गरी वा गराई यसको ितवेदन पेश 
गन लगाउन ुपनछ । 
(३) उपिनयम(२) बमोिजम जाँचबुझ ितवेदन ा  भएपिछ िनयम ६ बमोिजमको शत  ब दजे परूा गरेको दिेखएमा गाउँ िश ा 
सिमितले िसफारीसको िनणय सिहत कायपािलका सम  पेश गन ु पनछ । यसरी ा  िसफारीस कायपािलका बाट ि वकृत भएमा 
िश ाशाखाबाट िनयम ६ बमोिजमको शत तथा ब दजे पालना हन ेगरी  य तो िव ालयलाई वीकृती दान गनको लािग ि या 
अगािड बढाईनछे ।  
८. मातृभाषामा िश ा िदने िव ालयको अनुमित तथा वीकृित स बि ध यव था:(१) यस िश ा िनयमावली मा अ य  
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तहस म मातृभाषामा िश ा िदन े िव ालयको अनमुित तथा वीकृित स बि ध ि या 
िनयम ७ वमोिजम हनछे । यसका लािग एकल भाषाभाषी िव ालयमा मातभृाषामा िश ा िदन,े ि भाषी िव ालयमा दवैु भाषामा िश ा 
िदने र वहभाषी िव ालयमा भािषक थाना तरणको नीित अपनाई वालवािलकाह लाई उनीह को मातृभाषाबाट नपेाली वा अं ेजी 
भाषामा सहज पमा लाने यव था ग रन ेछ । एकल वा ि भाषी िव ालयका अिभभावकल ेचाहमेा यहां पिन  भािषक थाना तरणको 
नीित अपनाइन ेछ । सबै खाले भाषाभाषीलाई एकअकाको भाषा, िलिप तथा सं कृित िस न एव ंिसकाउन ो सािहत ग रने छ ।   
(२) उपिनयम १ मा  जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तह भ दा मािथ मातृभाषामा िश ा िदने िव ालयको अनमुित तथा 
वीकृित स बि ध ि या र मापद ड चिलत काननू बमोिजम हनछे ।  

३. आधारभतू तहमा मातभृाषा िश ण गन िव ालयलाई गाउँपािलकाबाट एकमु ट अनदुान िदन सिकनछे ।  
९. मुनाफा निलने िव ालय स चालन स बि ध यव थाः(१)माङिहम,गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समतेका 
सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले िव ालय स चालन गन िनवेदन िदने र य तो िव ालयको अनमुित, वीकृित र क ा 
थप स बि ध यव था िनयम ३, ५, ७ र १९ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ ।  
(२) यस िश ा िनयमावली मा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपिनयम(१) बमोिजम िव ालय स चालन गन परूा गन ुपन 
पूवाधार अनसुचूी –६ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 
(३)माङिहम,गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समतेका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले स चालन गन िश ा 
स बि ध नीित, पाठ्य म, य ता सं थालाई िदन ेअनुदान तथा सम वय स बि ध यव था िचलत काननूले िनधारण गरे बमोिजम 
हनेछ । 
१०. क पनी ऐन बमोिजम स चािलत िव ालयलाई शैि क गुठी बमोिजम स चालन गन स बि ध यव था: 
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(१) क पनी ऐन बमोिजम स चालन भएको कुन ै िव ालय शैि क गठुी अ तरगत स चालन गन चाहनेल े सोको अनमुितको लािग 
अनसुचूी–७ बमोिजमको ढाँचामा गाउँ कायपािलकाको कायालय िश ा शाखासम  िनवदेन िदन ुपनछ ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजम िनवेदन ा  भएमा िश ा अिधकृत वा िनरी क ारा य तो िव ालयको जाचँबुझ गराई यसको ितवेदन 
पेश गन लगाउन ुपनछ ।  
(३) उपिनयम(२) बमोिजम ितवदेन ा  भएपिछ उ  ितवदेन र िनवेदनसाथ ा  कागजात जाँचबझु गदा य तो िव ालयलाई 
शैि क गुठी अ तगत स चालन गन मनािसब दखेमेा िश ा सिमितको िनणयको आधारमा िश ा अिधकृतले य तो िव ालयलाई 
शैि क गुठी अ तगत स चालन गन अनसुिूच  (८) बमोिजमको ढाँचामा अनमुित िदन ुपनछ । 
११. िवदेशी िश ण सं थासगँ स ब धन गरी िव ालय खो ने अनमुित वा वीकृित नेपाल सरकारको पूव वीकृित निलई 
िदन सिकने छैन । 
१२.  यसअिघ दता भएका िव ालय स वि ध यव था :(१) मािथ जेसुकै उ लेख भए पिन यस अिघ िनयमानसुार दता भई 
संचालनमा रहेका िव ालयह  यस ै िश ा िनयमावली वमोिजम सचंालन भएका मािननछेन ् ।तर यस अिघ अनमुित िलइ संचालन भै 
रहकेा िव ालयह ले िश ा शाखाले तोकेको ढाँचामा िववरण र कागजात पेश गन ुपनछ ।  
(२) उपिनयम(१) वमोिजमको िववरण ा  भए पिछ िश ा शाखाल े कागजात र िववरण तथा अिभलेख ज ु गद सो स वि ध 
अिभलेख कायम गन ितवेदन गाउँ िश ा सिमित सम  पेश गन ुपनछ ।  
(३) ा  ितवेदनको आधारमा गाउँ िश ा सिमित ले सत सिहत वा िवना सत अिभलेख कायम गन िनणय गन स नेछ । 
(४) गाउँ िश ा सिमितको िनणय वमोिजम िश ा अिधकृतल ेिव ालयको अिभलेख कायम गनपुनछ ।   
१३. धरौटी रा नु पनः(१) सं थागत िव ालय खो न ेअनमुित िलँदा सरु ण बापत दहेाय बमोिजमको रकम धरौटीको पमा रा न ु
पनछ । 
(क) मा यिमक िव ालयको लािग पाँच लाख,  
अ. क ा ९–१० चलेकोको लािग .३,५०,०००।–( अ रेपी तीनलाख पचास हजार पैया मा ) 
आ. क ा ९–१२ चलेकोको लािग .५,००,०००।–( अ रेपी पाचँ लाख पैया मा  ) 
(ख) आधारभतू िव ालयको लािग दईु लाख पचास हजार पैया,ँ   
(ग) पूव ाथिमक िव ालयको लािग .१,००,०००।–( एक लाख पैयाँ) ।तर, (१)िनयम  ९ बमोिजम िव ालय स चालन गन 
अनमुित िलँदा धरौटी रा नु पन छैन ।  
(घ) पूव ाथिमक स बि ध यव था प र छेद ७ अनसुार हनछे । 
(२) िबशेष आव यकता भएका वा िसमा तकृत िव ाथ का लािग वा अित िवकट भौिगिलक े मा िव ालय खो दा कायपािलकाले 
िनधारण गरेको मापद ड बमोिजम धरौटी छुट िदन सिकनछे तर य ता िव ालय थाना तरण भएको अव थामा उपिनयम १ बमोिजम 
धरौटी रकम बझुाउनपुनछ ।  
१४. धरौटी रकम ज मा ग रने :(१) िव ालयल ेिनयम १३ बमोिजमको  धरौटी बापतको रकम  िश ाशाखाले तोकेको बकमा ज मा 
गन ुपनछ ।बक खाता गाउँपािलका र िव ालय ितिनिधका संयु  नामबाट स चालन ग रनेछ।यो काय िविध लागहून ुभ दा पिहल े
अनमुित पाई स चालन भइरहकेा िव ालयह को धरौटी   मश तोिकएको बङ्ैकमा ज मा गन पनछ । 
१५. सावजिनक शैि क गुठी अ तगत नेपाल सरकारले सालवसाली अनदुान िदई राखेका िव ालय, िनजामती, सैिनक, 
नेपाल हरी, सश  हरी बल नेपाल र शिहद ित ान ारा स चािलत िव ालयको िनयमनका लािग छु ै िश ा 
िनयमावली बनाउन सिकनेछ । 
१६. िव ालय गा ने वा थाना तरण स बि ध यव था:(१) दहेायको कुनै अव थामा दईु वा दईुभ दा बढी िव ालयलाई एक 
आपसमा गाभी एउटा िव ालय कायम गन सिकनेछ – 
(क) अनसुचूी–२ बमोिजमको पवूाधार कायम नरहकेो । 
(ख) अिधकांश क ामा  िनयम ६९  बमोिजमको 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 पैदल दरूी एक िकलोिमटर भ दा कम रहकेो । 



6 
 

(ङ) दईु वा सो भ दा बढी िव ालयका यव थापन सिमितले िव ालय गा न संयु  िनवेदन िदएको ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजमको आधारमा िव ालयह  गा ने िनणय गदा कायपािलकाले 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 िनणय गन ुपनछ । 
(३) स थागत िव ालयलाई गा न परेमा उपिनयम(१)  ङ  र चिलत कानुनको ि या समते परुा गन ुपनछ । 
(४) यस िश ा िनयमावली मा उ लेखीत िव ालय गा ने स वि ध यव थालाई काया वयन गन कायपािलकाले गाउँ िश ा सिमितको 
िसफा रसमा िश ा िनयमाविल बनाई लाग ू गन स नछे । यसरी गािभएर खाली भएको वा ब द भएको सामदुाियक िव ालयमा  
सावजिनक योजनका लािग  पु तकालय, यिुजयम, संवाद थल, वा सीप िवकास के द, सामदुाियक िसकाई के  ज ता सं था 
बनाउन सिकने छ ।  
(५) सामा यतया सामदुाियक िव ालय थाना तरण ग रने छैन । कसैले सं थागत िव ालय थाना तरण गन कृया सिहत िश ा 
शाखासम ा िनवदेन िदएमा अव यकता र अव था अ ययन गरी गाउँ िश ा सिमितल े थाना तरण गन िनणय गन स नछे । 
१७. गािभएका वा ब द ग रएका िव ालयको स प ीको यव थापन:(१)िनयम १६ बमोिजम िव ालय गािभएमा गािभन े
िव ालयमा रहकेो चल 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 । 
क. अचल स पित भवन ज गा आदी िनयम १६ को उपिनयम ४ अनसुार हनेछ ।  
१८. िव ालयको तह वा क ा घटाउन सिकने: कुन ै िव ालयको स ब धमा िनयम १६ को उपिनयम(१) को अव था िव मान 
रहकेो भए तापिन िव ालय गा न ेआधार औिच यपणू नदिेखएमा िश ा शाखाको िसफा रसमा कायापािलकाल े य तो िव ालयको 
मािथ लो तह वा क ा घटाउन स नेछ । 
१९. िव ालयको क ा थप गन सिकने:(१) कुनै िव ालयले क ा थप गन चाहमेा शैि कस  सु  हनुभ दा क तीमा दईु मिहना 
अगावै  िश ाशाखा सम  िनवेदन िदन ुपनछ। तर यो िश ा िनयमावली लाग ूभएपिछ एकपटकका लािग  शैि क स  सु  हन ुभ दा 
पितस िदन अगािड स म िनवेदन िदन सिकन ेछ ।  
(२)उपिनयम(१) बमोिजम िनवेदन परेमा गाउँपािलकाले  िश ा शाखामाफत थप हने क ाको लािग िनयम ४            बमोिजमको 
पूवाधार परूा भए वा नभएको स ब धमा आव यक जाँचबुझ गदा पवूाधार परूा गरेको दिेखएमा िश ाशाखाको िसफा रशको आधारमा 
गाउँ िश ा सिमितले शैि कस  सु  हनु अगावै क ा थप गन अनमुित िदन स नछे।  
(३) उपिनयम(२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन क ा एघार र बा को क ा थप र िवषय थप गन अनमुित अ य चिलत 
काननू बमोिजम कुनै िनकाय बाट अनमुित , स मित िलनपुन भएमा सो समेत िलई वीकृत मापद डका आधारमा गाउँ कायपािलकाल े
िदन स नछे । 
२०.  शु क िलन पाउने:(१)सं थागत िव ालयह ले गाउँपािलकाबाट वीकृत भए अनसुार मा  शु क िलन पाउनेछन ् । शु क 

ताव िश ाशाखाको ितिनिधको उपि थितमा बसेको िव ालय यव थापन सिमितको बैठकले िनणय गरी शैि क स  शु  हनुभ दा 
२ मिहना पवू गाउँपािलका,िश ा शाखामा पेश गनपुनछ । 
    (२) उपिनयम १ को काया वयनका लािग सं थागत िव ालयह को वग करण गरी शु क िनधारण गन गाउँ िश ा सिमितले 
िनदिशका वनाई लाग ूगन स नछे । उ  िनदिशका नवने स म सं थागत िव ालयह ले सािवक वमोिजम कै शु क यव था लाग ू
गनपुन छ ।  
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प र छेद ३ 
गाउँ कायपािलका, मखु शासक य अिधकृत, िश ा अिधकृत तथा िव ालय िनरी क, ोत यि को काम, कत य र अिधकार 
२१. गाउँ कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार  
(१) यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र  गाउँ कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनछे –  
(क)शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन िश ा सिमित, मखु शासक य अिधकृत तथा  िश ा अिधकृतलाई आव यक 
िनदशन िदने। 
(ख)शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन आव यकता अनसुार सिमित, उपसिमित वा कायटोली गठन गन। 
(ग) िश क स वाको मापद ड वनाई गाउँपािलका िभ  एक समान पमा िश क िव ाथ  अनपुात िमलाउन,े शैि क गणु तर 
कायमगन, आचार संिहता बनाई लाग ुगन। 
(घ) िश क तथा कमचारीह को शासन, यव थापन तथा शैि क िवकास स बि ध काय योजना वीकृत गन र काया वयन गन 
िनदशन िदने । 
(ङ)  दशे तथा संघको काननु वमोिजम हन ेिश ा स वि ध िवषयह को काया वयन गन िश ा सिमितलाइ िनदशन िदन े। 
(च)  येक ६ मिहनामा गाउँपािलका िभ का िव ालयह को अनगुमन तथा मू याङ्कन गरी गराई  अपिे त गणु तर कायम गन। 
(छ) िव ालयमा आिथक यव था पारदश   बनाउन व तगुत आधार तथा मापद ड  बनाई लागू गन, गराउन।े 
(ज) यस िश ा िनयमावलीको प रिध िभ  रिह शैि क गुण तर र सशुासनका लािग  मापद डह  वनाउन।े 
(झ) गाउँपािलकािभ  स चािलत सामुदाियक िव ालयह लाई एकामु ट अनुदान, ो साहन अनुदान र परु कारको यव था गन । 
(ञ)िश ा स बि ध काननू िनमाणको लािग गाउँ सभामा पेस गन । 
(ट) गाउँपािलकािभ का सामदूाियक िव ालयका िश कह लाई उपयु  आधारमा द ड र परु कारको यव था गन तथा उ कृ  
िव ाथ लाई परु कृत गन । 
(ठ) गाउँपािलका िभ का ोतके  ह लाई यवि थत गन ।  
(ड) गाउँपािलकािभ का िव ालयह को आय ययको लेखा कमचारी खटाई जाँचबझु गन ।  
(ढ) गाउँपािलका िभ का सबै सामदुाियक िव ालयह लाई िविधयु  बनाउन पहल गन ।  
(ण) गाउँपािलकालाई राि य मापद ड अनसुार बालमैि  पणू बनाउन पहल गन । 
(त) गाउँपािलका िभ का िश क तथा कमचारीह को तलव भ ा मािसक पमा यव थापन गन ।  
(२)  उपिनयम(१) मा जेसकैु लेिखएतापिन सं थागत िव ालयका हकमा य ता िव ालयले पालना गन ुपन मापद ड, गणु तर, शु क 

ावधान, िवप न तथा िसमा तकृत वगका छा  छा ाका लािग िदईने छा बिृ का आधार र ितशत, िश क तथा कमचा रह को सवेा, 
शत एव ंपा र िमक ज ता िवषयमा िनणय गदा सं थागत िव ालयह को संगठन को सहभािगता एवं राय परामश िलनपुनछ । 
२२. मुख शासक य अिधकृतको काम, कत य र अिधकार:ऐन तथा यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य 
र अिधकारका अित र  मखु शासक य अिधकृतको काम , कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनछे – 
(क) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन गाउँपािलकाको सम  शिै क नीित, योजना, काय मको काया वयन एव ंअनगुमन 
गन, गराउने। 
(ख) गाउँ कायस पादन िनयमाविलमा मखु शासक य अिधकृतले गन भनी उ लेख भएका िश ा स बि ध काय गन। 
(ग)  शिै क सम वयकता तथा सहजकताको भूिमका िनवाहगन। 
(घ)  कायपािलकाले यायोजन गरेका  िश ा स बि ध काय गन । 
(ङ)  गाउँको उ कृ  शैि क उपलि धका लािग शिै क नीित तथा काय म ताव गन। 
(च)  िव ालयह को िनयमानसुार लेखा परी णको यव था िमलाउने । 
२३.  िश ा अिधकृतको काम, कत य र अिधकार:यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  िश ा अिधकृतको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनछे । 
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(क) शैि क काय म काया वयन र अनगुमन गन, गराउने। 
(ख) िश ा स बि ध गाउँ तरीय योजना वनाई कायपािलकावाट पा रत गराई काया वयन गन, गराउने ।  
(ग) गाउँको िश ाको अव था, गती समेिटएको िश ा स वि ध ि थतीप  तयार गरी कािशत गन। 
(घ) अनौपचा रक िश ा, िवशेष आव यकता भएका बालबािलकाको लािग िश ा र िश ाको लािग खा  काय म काया वयन गन 
गराउने। 
(ङ)  फािजलमा परेका सामदुाियक िव ालयका िश कलाई अक  समदुाियक िव ालयमा िमलान गन िश ा सिमितमा िसफा रश गन। 
(च) काय योजना अनुसार िव ालय स चालन भए नभएको स ब धमा िनयिमत पले िनरी ण र सपुरीवे ण गरी गराइ ितवेदन 
तयार गन। 
(छ) िश ाको गणु तर बढाउनको लािग िश क, धाना यापक तथा िव ालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह को बैठक, गो ी 
वा तािलम संचालन गन। 
(ज) आधारभूत तहको अ यमा िलइने परी ा स चालन गन परी ा यब थापन  सिमितको अ य  भइ काय गन। 
(झ)  ि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 काय गन। 
(ञ) ऐन तथा यस िश ा िनयमावली बमोिजम िव ालयह  स चालन भए नभएको जाचँबुझ गन तथा िव ालयमा िश ाको गणु तर 
बढाउने स ब धमा िनरी ण गरी कायबाही ि या अगािड बढाउन े। 
(ट) मा यिमक िश ा उ ीण परी ाको लािग रिज ेशन फाराम भरेका िव ाथ को नाम, थर, उमेर चिलत काननू बमोिजम सशंोधन 
गन। 
(ठ) िनयिु  वा बढुवाको लािग आयोगबाट िसफा रस भई आएका िश क वा कमचारीलाई िव ालयमा िनयिु  गन। 
(ड) सामदुाियक िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको िववरण तथा अ य अिभलेख अ ाविधक गन। 
(ढ) िश क वा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कनको लािग स बि धत िव ालय बाट पेश भई आएका िववरण कायस पादन गरी 
स बि धत िनकायमा पेश गन। 
(ण) धाना यापक सगं काय स पादन करार गन र करार काया वयन अव था अनगुमन गन गराउने । 
(त) सामदुाियक तथा सं थागत िव ालयह को समहू िवभाजन गरी ोतके  िनधारण गन र ोतके दबाट िव ालयको िनरी ण, 
िश कको तािलम तथा अ य शिै क ि याकलाप स चालन गन। 
(थ) मा यिमक िश ा उ ीण परी ा, मा यािमक िश ा परी ा र आधारभतू तहको अ यमा हने परी ालाई िनयिमत र मयािदत 
ढङ्गबाट स चालन गन, गराउन।े 
(द) सामदुाियक िव ालयका लािग िवतरण ग रएका दरब दी शैि क स को सु मा िमलान गन िश ा सिमितमा िसफा रस गन। 
(ध) िनरी कलाई िव ालय िनरी णको सचुक वनाई िनरी ण गन पठाउने र िनरी कले िव ालय िनरी ण गरे नगरेको यिकन गन 
थलगत िनरी ण गन। 

(न) सामदुाियक र सं थागत िव ालयह को आय यय तथा सिुवधा र गणु तर िनय ण गन। 
(प)  िव ालयले वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गरे नगरेको स ब धमा िनरी ण गन, गराउन।े 
(फ) िव ालयमा लागू ग रएको पाठ्य म, पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी स ब धमा सधुार गनपुन र िनःशु क पाठ्यपु तकको िवतरण 

णालीलाई भावकारी बनाउन ेिवषयमा यव थापन सिमित तथा िश कको राय िलई सझुाव पठाउने ।  
(ब) लेखा परी कको अ याविधक सचूीबाट िव ालयको लेखा परी ण गराई लखेा परी कबाट ा  ितवेदनको आधारमा वे ज ु
फ य ट गन लगाउन।े 
(भ)  सरकारी तथा गैरसरकारी शैि क योजना तथा काय मह को िनरी ण तथा सम वय गन। 
(म) सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीको तलबी ितवेदन पा रत गराउन।े 
(य) िव ालय िनरी क र ोत यि ले िदएको िनरी ण ितवेदन उपर कायबाही गन । 
(र) धाना यापक तथा िश कलाई तािलमका लािग िसफा रस गन। 
(ल) सामदुाियक िव ालयको वीकृत, र  दरव दीमा पदपिूतको लािग आयोगमा लेखी पठाउने। 
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(व)तोिकएको मापद डको आधारमा िश कको स वा तयारी गन। 
(श) िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रसमा िश कलाई िव ालय समय बाहके वा िव ालयको िनयिमत पठन पाठनमा असर 
नगन गरी अित र  समयमा अ य  काय गन पवू वीकृित दान गन। 
(ष) िव ालयको कायस पादन परी ण गन  गराउने र काय स पादनको आधारमा िव ालय यव थापन सिमित, िश क अिभभावक 
संघ, धाना यापक, िश क एवं कमचारीह लाई परु कार तथा द डका लािग कायपािलका सम  िसफा रश गन । 
(ह) िनजी, धािमक तथा गठुी िब ालयको  अनगुमनगरी वीकृत मापद डको पालना गन लगाउन ेर तदनसुार परु कार र द डको लािग 
कायपािलका सम  िसफा रश गन ।  
( ) गाउँ कायपािलका, राि य परी ा बोड  र िश ा स वि ध िनकायह बाट िनदिशत वा यायोिजत काय गन । 
२४.  िनरी कको काम, कत य र अिधकार: ऐन तथा यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  िश ा अिधकृतको य  मातहत र िनदशनमा रही िनरी कको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ। 
(क) येक तीन मिहनामा सवै िव ालयमा क तीमा एक पटक थलगत िनरी ण तथा सपुरीवे ण गन र सुपरीवे ण गन ममा 

धाना यापक र यव थापन सिमितसँग छलफल गरी छलफल भएको यहोरा िव ालयको िनरी ण पिु तकामा जनाउने तथा जनाउन 
लगाउन।े 
(ख) ऐन, िनयमावली र यस िश ा िनयमावली बमोिजम िव ालय िनयिमत पले स चालन भए नभएको, भौितक साधन सरुि त 
िव ालय अनु प भए नभएको, िश क पया  भए नभएको, उपल ध साधनको अिधकतम सदपुयोग भए, नभएको र िनधा रत तर 
बमोिजम पठन पाठन भए नभएको र सम  शिै क गणु तर कायम भए नभएको स ब धमा धाना यापक, िश क–अिभभावक सघं र 
िश कसँग िवचार िवमश गरी सधुार गन लगाउन।े 
(ग) िव ालय िनरी ण स बि ध ितवेदन िश ा अिधकृत सम  पेश गरी िनदशन वमोिजम गन। 
(घ) िव ालय िवकासको लािग यव थापन सिमित तथा सरोकावालाह सँग सरस लाह र अ तरि या गन। 
(ङ) नमनूा िश ण गन योजनको लािग िनरी ण े िभ को िवषयिव  समहू तयार गन र समय–समयमा धाना यापक सिहत 
िश कको बैठक बोलाई िश ण गन िवषयमा दिेखएका सम या समाधानको लािग य न गन। 
(च) िश कह को काय मताको मू याङ्कन गरी यसको अिभलेख िश ा  शाखामा उपल ध गराउने । 
(छ) िव ालयको शैि क गुण तर बिृ  गन धाना यापक तथा यव थापन सिमितका अ य ह को गो ीको संयोजन गन। 
(ज) िव ालयको परी ा स चालन लाई यवि थत र मयिदत बनाउन अनगुमन गन। 
(झ) िव ालयको शिै क तथा आिथक अिभलेख दु त भए नभएको िनरी ण गन, गराउन।े 
(ञ) आ नो े  िभ का शैि क त याङ्क सङ्कलन तथा िव ेषण गरी िश ाशाखामा पशे गन। 
(ट) िश कलाई तािलमको लािग िसफा रस गन र तािलम ा  िश कको सीप को योग अव था यिकन गन क ा अवलोकन गरी 
सधुारका काय गन। 
(ठ) यव थापन सिमितको बैठक िनयिमत पले बस ेनबसेको जाँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन धाना यापकलाई िनदशन 
िदन।े 
(ड) िव ालय स चालन स ब धमा धाना यापक तथा यव थापन सिमितलाई आव यक िनदशन िदन।े 
(ढ) ोत यि को कामको अनगुमन गरी येक मिहना गाउँ कायपािलका, िश ाशाखामा ितवेदन पशे गन। 
(ण) िव ालयका िश क तथा कमचारीको िबदाको अिभलेख शैि क स को अ यमा मािणत गन र िव ालयमा रा न लगाउन।े 
(त) िश क तथा कमचारीको हािजरी अिभलेख दु त भए नभएको जाँच वा िनरी ण गरी िबदा निलई अनपुि थत हन ेिश क तथा 
कमचारीको हकमा हािजरी पिु तकामा गयल जनाई कायबाहीको लािग स बि धत िव ालय यव थापन सिमित र िश ा अिधकृतलाई 
िसफा रस गन। 
(थ) आफनो े िभ  स चालन ग रएका अनौपचा रक िश ा, िवशषे िश ा, समावेशी िश ा र िश ाको लािग खा  काय मको 
िनयिमत पमा िनरी ण तथा अनगुमन गरी िश ा अिधकृत सम  ितवेदन पेश गन। 
(द) सं थागत तथा धािमक कृितका िब ालयको अनगुमन गरी वीकृत मापद डको पालना गन लगाउने र तदनसुार परु कार र 
द डको लािग िश ा अिधकृत सम  िसफा रश गन ।  
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(ध) जीवन पय त िश ा र जीवन उपयोगी िश ाको उिचत व ध गन गराउने ।  
(न) िश ा अिधकृत ित जवाफदहेी ब द ैिनजले तोके बमोिजम थप काय गन, गराउन े। 
(प)  गाउँपािलका, गाउँ कायपािलकाको कायालय, िश ा शाखाल ेतोक िदएका काय गन । 
२५. ोत यि को यव था :– (१)सामदुाियक, सं थागत र धािमक िव ालय समते गरी वढीमा २५ िव ालय वरावर एक 

ोत यि  करारमा िनयिू  गन सिकनेछ। यसरी करारमा ोत यि   िनयिू  गदा गाउँपािलका े  िभ का बढी दरव दी भएका 
िव ालयका िश ाशा  िवषयमा नातको र तह उ ीण गरेका कि तमा पांच बष थायी सेवा अबधी भएका मा यिमक िश कह  
म ये बाट गाउँ िश ा सिमित बाट ि वकृत िश ा िनयमावली बमोिजम ग रनछे । यस अगावै िव ालय े िवकास काय म अ तगत 
िज ला िश ा कायालय बाट करार संझौतागरी फा गनु द  गाउँ काय े  तोक  िनयू  ोत यि ह  यसै िश ा िनयमावली बमोिजम 
िनयू  भएको मािननछे। आिथक बष सु  भएको एक मिहना िभ  गाउँ े  िभ  कायरत ोत यि ह को करार संझौता गरी गाउँ 
कायपािलकाको कायालय बाट ग रनेछ।  
(२) सेवा सत: (क) तलब ेड: संघीय काननु अनसुार हनछे । 
(ख) िफ ड भ ा: िव ालय े िवकाश काय मले तोकेबमोिजम (तलबको १०% मािसक पमा) हनछे । 
(ग) ोतके  यव थापन र मसल द खच: िव ालय े िवकास काय मले याब था गरे अनसुार ( ७५ हजार) हनछे । 
(घ) उपिनयम (१)को ख ड (ख)र (ग) को रकम सघंीय सरकारबाट ा  नभएमा गाउँकायपािलकाल ेिनणय गरी उपल ध गराउनछे । 
२६.  ोत यि को काम, कत य र अिधकारः ऐन तथा यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  िश ा अिधकृतको मातहत र य  िनदशनमा रही ोत यि को काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ । 
(क) ोत यि ले ोतके  र समहू िव ालयह मा िश क ािविधक सहयोग र ोतके  तरमा मता अिभविृ  गन सहजकताको 
भिूमका िनवाह गन। 
(ख) शैि क सवेा सिुवधा एवम ्सचूनाह  वाह र शैि क काय मह  भावकारी पमा काया वयन गन गराउने। 
(ग) शैि क नीित िनदशन पालन गन गराउन।े 
(घ) गाउँ िश ा योजना र िव ालय सधुार योजना िनमाणमा स य भिूमका िनवाह गन। 
(ङ) थानीय तहलाई िश ाको योजना िनमाण गन तथा सोको काया वयन स वि धकायमा ािविधक सहयोग उपल ध गराउन।े 
(च) ोतके  िभ का िव ालयह को िव. य. स. र िश क अिभभावक संघको बैठकमा  भाग िलन ेर आव यक  
     स लाह सझुाव उपल ध गराउन।े 
(छ) समहू िव ालयको सपु रवे ण, ािविधक सहयोग, िश क सहयोग स वि ध काय म बनाउन ेर काया वयन गन। 
(ज) गाउँपािलकािभ का िव ालय िश ासगँ स बि धत स पूण सचूनाह  अ ाविधक गरी रा ने र आव यकता अनसुार 
गाउँपािलकामा पेश गन। 
(झ) गाउँपािलका अ तगत िव ालयह को िव ालय सधुार योजना िनमाण, सामािजक परी ण र िव ालय तरीकरण कायमा 

ािविधक सहयोग गन। 
(ञ) गाउँपािलका िभ  शैि क उ नयन तथा सधुारका लािग समहू िव ालयह को सहयोग तथा सहकायमा आव यकता अनसुार 
अनसु धाना मक,रचना मक, सहयोगा मक र सधुारा मक कायह  स चालन गन, गराउने। 
(ट)  िव ालयगत पमा गत  शिै क स को क ा १देिख१० स मका परी ाफलको नितजा िब ेषण गन। 
(ठ) मिहनामा कि तमा १० ओटा िव ालयको सपु रवे ण गन, सपु रवे ण ग रएको िव ालयमा कि तमा २ ओटा क ा अवलोकन 
गरी स बि धत िश कसँग अ तरि याका साथै पृ पोषण गन। 
(ड)  यसिश ा िनयमावली बमोिजमका अ य कायह  गन। 
 
२७.   ोतके  सहायकको यव था:–       येक ोत यि को सहयोगीको पमा एक ोत सहायक ाथिमक तहका 
िश कलाइ काजमा रा न सिकनछे। यसरी काजमा याउँदा गाउँपािलका े  िभ का बढी दरव दी भएका िव ालयका िश कह  
म ये बाट क यटुर िशप भएका िश कलाई गाउँ िश ा  सिमितबाट वीकृत गराई करार सझंौता गरीनछे । यस अगाव ैिज ला िश ा 
कायालय बाट करार संझौता गरी फा गनु द  गाउँपािलका काय े  तोक  िनयू  ोतके  सहायकह  यस िश ा िनयमावली 
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बमोिजम िनयू  भएको मािननछे। शैि क श  सु  भएको एक मिहना िभ  गाउँ े  िभ  कायरत ोतके  सहायकह को करार 
संझौता मखु शासिकय अिधकृत बाट ग रनेछ। 
२८. ोतके  सहायकको काम, कत य र अिधकार: ऐन तथा यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र 
अिधकारका अित र  िश ा अिधकृत र ोत यि को मातहत र य  िनदशनमा रही ोतके  सहायकको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनछे : 
(क) ोतके को त याङ्क सकंलन ,अिभलेख यव थापन र परी ा स बि ध कायह  । 
(ख) ोतके का शासिनक, यव थापक य र अ य आव यक कायह  ।  
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प र छेद–४ 
गाउँ िश ा सिमितको गठन, काम, कत य र अिधकार तथा बैठक स बि धिश ा िनयमावली 
२९. गाउँ िश ा सिमितको गठन तथा कायसचंालन िविध:(१) फा गनु द  गाउँपािलकामा देहाय वमोिजमको एक गाउँ िश ा 
सिमित रहनछे  : 
(क)गाउँ कायपािलकाको मखु            (अ य ) 
(ख)गाउँ कायपािलकाले तोकेको कायपािलकाका सद यह म येबाट १  मिहला  सिहत ३ जना         ( सद य)   
(ग)  गाउँपािलकाको सामािजक िवकास सिमितको सयंोजक               ( सद य) 
(घ)  गाउँपािलकाका मखु शासक य अिधकृत                           (सद य) 
(ङ) सामदुाियक िव ालयको धाना यापक र अ यापकह  म येवाट गाउँ कायपािलकाको मखुबाट मनोिनत एकजना    
          ( सद य) 
(च) सं थागत िव ालयका धाना यापक सं थापक म येवाट गाउँ कायपािलका मखुबाट मनोिनत एक जना     
              ( सद य) 
(छ) गाउँपािलका िभ का अिभभावक संघका अ य ह  म येबाट गाउँिश ा सिमितबाट मनोिनत  एक जना   
               ( सद य ) 
(ज)  पर परागत धािमक िव ालयका तफबाट गाउँ िश ा सिमितबाट मनोिनत  १ जना      ( सद य) 
(झ) िश क महासघं गाउँपािलका सिमित अ य    १ जना           ( सद य) 
(ञ) िव ालय यव थापन सिमितका अ य  म येबाट गाउँ िश ा सिमित बाट मनोिनत  १ जना  ( सद य)(ट) िश ा 

ेिम बिु िजिब म येबाट गाउँ िश ा सिमित बाट मनोिनत  १ जना    ( सद य) 
(ठ) गाउँपािलकािभ  िश ा े मा ि याशील गैर सरकारी स था म यवेाट कायपािलका मखुवाट मनोिनत     
           ( सद य) 
(ड) ािविधक िश ा िदन ेिव ालयका िश क म येबाट िश ा सिमितले मनोिनत गरेको १ जना  (सद य) 
(ढ) िश ा अिधकृत / ोत यि                                                           सद य( सिचव) 
(२)  गाउँ िश ा सिमितको बैठकमा िबिभ न े का िव  यि ह लाई आम ण गन सिकने छ । 
(३) उपिनयम १(ङ)(च)(छ)(ज)(ञ)(ट) बमोिजमका सद यह को पदावधी ३ वष हनेछ । 
(४) गाउँ िश ा सिमितको वैठक क तीमा तीन मिहनामा एक पटक व नुपनछ । 
(५) गाउँ िश ा सिमितको वैठकभ ा बिढमा ६ पटक स म गाउँपािलकाको चिलत कानुन वमोिजम हनेछ ।   
(६) वैठक संचालनकोलािग क तीमा ५० ितशत सद यको उपि थित आव यक पन  र वैठकको िनणय वहमतको आधारमा हनेछ । 
  
३०.  गाउँ िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार:यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका 
अित र  गाउँ िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ । 
(क)  िश ा शाखावाट पशे भएको शिै क योजना काय म र बजेट मािथ छलफल गरी कायपािलका सम  िसफा रस गन 
(ख) गाउँपािलकामा व य शैि क वातावरण कायम राखी िश ाको गणु तर बिृ  गन िश ा शाखामाफत पेश भएको काययोजना 
मािथ छलफल गरी वीकृत गन। 
(ग) नपेाल सरकारको नीित, काय म अनु प िवशेष िश ा, समावेशी िश ा, अनौपचा रक िश ा, िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा 
खलुा िश ा काय म स चालन स बि ध आव यक यव था गन। 
(घ) िव ालयलाई आिथक सहायता उपल ध गराउने तथा थप सहायताको लािग स बि धत िनकायमा िसफा रस गन। 
(ङ) िश क, कमचारी तथा िव ाथ  क याणको लािग वीकृत िश ा योजना वमोिजम आव यक काय म बनाउन,े र िश क 
कमचारीलाई मािसक पमा तलव भ ाको यव थापनको लािग आव यक पहल गन ।   
(च) िव ालयको स पि को सरु ा गन तथा िव ालयको समिृ को लािग आव यक यव था गन। 
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(छ) िव ालय िवकासको लािग स चािलत शिै क काय मलाई सहयोग गन। 
(ज) िव ालयको लेखापरी ण प ात लेखापरी कले िदएको ितवेदन अनुसार आव यक कायबाही गन, गराउने साथै सामािजक 
परी ण गराइ ा  नितजा िव ेषण गरी कायबाही गन ।  
(झ) िव ालयलाई आिथक पमा आ मिनभर गराउन योजना बनाई काय गन। 
(ञ) िव ालय गा न र ब द गन िसफा रस गन। 
(ट)गाउँ तरीय खलेकुद, काउट तथा साँ कृितक काय मको स चालन तथा िवकासको लािग आिथक ोत जटुाउन ेर ा  रकम 
खच गन िश ा शाखालाई िनदशन िदने। 
(ठ)आवासीय िव ालयका िव ाथ का लािग खाना तथा पौि क आहारको गणु तर तो न े। 
(ड)  गाउँपािलकावाट वीकृत िश ा योजना र मापद ड िभ  रही शिै क सं थाह लाई आव यक िनदशन िदने । 
(ढ) िव ालयल ेकायम गन ुपन यनुतम सरसफाई तथा शौचालयको मापद ड तो ने । 
(ण)  गाउँ े  िभ  िवशेष आव यकता भएका वालबािलकाको  त यांक सकंलन गरी उनीह का लािग उिचत पठनपाठनको यव था 
िमलाउन े। 
(त) सं थागत र सामदुाियक िव ालय सधुार,  िबकास र िनयमनका लािग िनदिशकार मापद ड बनाई काया वयन गन। 
(थ)  फा गनु द  गाउँपािलका िभ  उ कृ  ठह रएका  िव ालयलाइ नमनूा िव ालयका पमा घोषणा , परु कृत र स मान गन । 
(द) गाउँपािलका वडा िभ का शिै क स थाह लाइ सरं ण, सहयोग र अनगुमन गन वडा कायलयह लाई आव यकता अनसुार थप 
िज मेवारी िदन े।  
(ध) गाउँपािलका तरीय शैि क पा ो िनमाण गरी काया वयन गन गराउने ।  
(न) िव ालयको आय ययको िनरी ण गन गराउने ।  
(प)िब ाथ  िश क अनपुातका आधारमा गाउँपािलका िभ का िब ालयह को िश क दरब दी िमलान गन । 
(फ)अ थाई तथा करार िश क को याद समा  भएको अव थामा शु क तोिक नवीकरण गन । 
(ब) िश क छनौट योजनका लागी िबषयिब को याव था गन । 
३१. वडा िश ा सिमितको गठन, काम, कत य र अिधकार 
(१) वडा तरमा दहेाय बमोिजमको वडा िश ा सिमित रहने छ : 
ख) स बि धत वडाको वडा य        अ य  
ग) वडा सिमितका सद यह  म ये वडा सिमितले तोकेको एक जना   सद य 
घ)  िव ालय यव थापन सिमितका अ य ह  म य ेवडा सिमितल ेतोकेको एक जना  सद य  
ड.) मा यिमक तह रआधारभतू तहका िव ालयका धाना यापक म येबाट वडा िश ा सिमितले तोकेको उपल ध भए स म एकजना 
मिहला पन गरी दईु जना       सद य 
च) स बि धत वडा िभ का िश ा ेमीह  म येबाट वडा सिमितले तोकेको दिलत,मिहला र अपाङ्गता भएका यि  म येबाट तीन 
जना                                                                           सद य 
छ) स बि धत वडाका वडा सिचव                                सद य 
ज) स बि धत े को ोत यि /गाउँिश ा सिमितबाट मनोिनत उ चतम िव ालयको .अ.  सद य सिचव 
(२).   वडा िश ा सिमितको काम कत य र अिधकार देहाय वमोिजम हनेछ   
क) गाउँ िश ा सिमितसंग सम वय ग र आ नो वडाको शैि क योजना तयार गन,  
ख) आपनो े  िभ  स चालन हने परी ालाई मयािदत र भयरिहत बनाउन सहयोग गन, 
ग) िव ालय यव थापन सिमितलाई आव यक िनदशन िदन,े जाग क र सजग वनाउन,े 
घ) िव ालयको लािग आव यक साधन ोत जटुाउने र प रचालन गन गराउन,े 
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ङ) स बि धत वडा िभ का अिभभावक कमचारी र िश क वीच िववाद भएमा यसको समाधान गन, 
च) िव ालयको सपुरीवे ण तथा अनगुमन गन गराउन,े  
छ) जोिनङ तथा न सांकनको आधारमा िव ालय गा न,े सान नाम प रवतन गन, तहक ा थपघट गन गाउँ िश ा सिमितमा िसफा रस 
गन ,  
ज) वडाको शैि क अिभबिृ का लािग आव यक कायह  गन ,  
झ) वडा िश ा सिमितले आ नो बैठक स चालन तथा कायिविध आफैले िनधारण गनछ । 
ञ) ारि भक बालिवकास के   स चालन गन गाउँ िश ा सिमितलाई िसफा रस गन ,  

ट) गाउँ िश ा सिमितले तोके बमोिजम अ य काय गन ,
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प र छेद ५ 
िव ालय यव थापन सिमित स वि ध यव था 

३३. िव ालय यव थापन सिमित गठन र कायस चालन ि या:   (१) िव ालय संचालन रेखदखे र यव थापन गन येक 
सामदुाियक िव ालयमा देहाय वमोिजमको एकिव ालय यव थापन सिमित रहनछे । 
(क)अिभभावकह ले आफूम येबाट छानी पठाएका दईुजना मिहला सिहत चार जना           – सद य 
(ख)गाउँपािलकाको स बि धत वडाको वडा अ य  वा वडा सिमितका सद यह  म येबाट वडा य ले  
    मनोनयन गरेको एक जना          –सद य    
(ग)िब ालयका सं थापक, बिु िजवी, िश ा ेमी, िब ालयलाई िनर तर दश बष दिेख सहयोगगन वा िब ालयलाई दशलाख वा सो 
भ दा बढी नगद वा िज सी सहयोग गरेका यि ह म येबाट िब ालय यव थापन सिमितले मनोिनत गरेका तीन जना    
      –  सद य 
(घ) िव ालयका िश कले आफूह म येबाट छानी पठाएको एकजना              – सद य 
(ङ)    धाना यापक                                                                       – सद य सिचव 
(च) बाल लवका छा /छा ा सिहत २ जना आमि त       -सद य 
(२) अिभभावकले आफूम येबाट पठाएका ख ड (क) बमोिजमका सद य, ख ड (ख) बमोिजमका सद य र  ख ड (ग) बमोिजमका 
सद य म येबाटसोिह सिमितका सद यह  ारा िब ालय यव थापन सिमितको  अ य को छनौट ग रनछे।  
(३)  अ य  छनौट गन पिहलो बैठकको अ य ता जे  सद यल ेगनछ ।  
(४) ािविधक र यबसाियक िवषयमा अ ययन वा तािलम गराइन ेमा यिमक िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितमा उ ोग 
बािण य महासंघका दईु जना ितिनिध, समािहत िश ा उपल ध गराउने िव ालयमा उ  िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ का 
अिभभावक म ये बाट एक जना र अपाङ्गता भएका वालवािलका अ ययन गन िवशेष िव ालयमा स बि धत अपाङ्गताका े मा 
काम गन सं थाका एक जना ितिनिध सद य रहने छन ्। 
(५) नेपाल सरकार, दशे सरकार र थानीय सरकारबाट अनदुान िनकासा हन ेधािमक िव ालयह  ( मदसा, गु बा, गु कुल) मा िनयम 
३१ को उपिनयम (१) बमोिजमको िव ादय यव थापन सिमित गठन ग रनेछ । 
(६) िव ालय सचंालन तथा रेखदखे गन येक सं थागत िव ालयमा देहाय वमोिजमका सद यह  भएको एक िव ालय यव थापन 
सिमित     रहनेछ । 
(क)िव ालयका सं थापकह  म येबाट िव ालय स चालक सिमितको िसफा रसमा िश ा अिधकृतले तोकेको     
          – अ य  
(ख)अिभभावकह म येबाट एकजना मिहला समते पनगरी िव ालय यव थापन सिमितल ेमनोिनत गरेका दईु जना   
          – सद य 
(ग)स बि धत े को ोत यि  र िव ालय िनरी क  एक जना                           –सद य     
(घ)स बि धत िव ालयका िश कह ले आफूह म यबेाट छानी पठाएको एक जना     – सद य 
(ङ) स बि धत वडा सिमितले पठाएको ितिनिध एक जना         
          – सद य 
(च)िव ालयको धाना यापक                                                       –सद य सिचव 
(७)  िव ालय यव थापन सिमितको काय अविध ३ शिै क स को हनेछ । 
िनिजलगानीका िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ  
(क  (िव ालय स चालनका लािग ा  साधन र ोतको प रचालन गन , 
(ख  (िव ालयका लािग आव यक भौितक साधनको यव था गन , 
(ग  (िव ालयको चल , अचल स पि को सरु ा र संर ण गन, 
(घ  (िव ालयमा व छ शैि क वातावरण क ◌ायम रा न,े 
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(ङ  (वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक अिनवाय पमा लागू गन , 
(च  (अ यापन अनमुितप  िलई चिलत काननुबमोिजम िशक पदका लािग उ मेदवार हन यो यता परूा गरेका यि लाई िश क 
पदमा िनयिु  गन, 
(छ  (िश क तथा कमचारीको िनयिु  छनौट सिम ितमाफत गरी चिलत काननुल ेिनधारण गरेको  यनूतम तलब, भ ा, अ य सवेा र 
सिुवधा तो न,े 
(ज  (अनशुासनहीन िश कउपर कारबाही गन , 
(झ  (संिघय िश ा ऐन , िनयमावली तथा अ य कानूनमा उि लिखत यव थाका अित र  गाउँपािलकाबाट जारी िश ा ऐन, िनयम,  
नीित तथा िनदशनह को पालना गन । 
(ञ (िव ालय यव थापन सिमितको अ य काम , कत य, अिधकार र बैठक स ब धी कायिविध तोिकएबमोिजम गन, 
(ट  (लेखा परी ण गराई अिनवाय पमा बािषक ितवेदन वडा िश ा सिमित र गाउँिश ा सिमितमा पेस गन , 
(ठ  (िश क कमचारी तथा िव ाथ को आचारसिंहता बनाई लाग ुगन ।  
(ड (भना शु क र अ य शु क कि तमा  ५१  ितसत अिभभावकह को भलेावाट िनणय गराई वीकृित गनपुनछ ।  
 
(८) राजीनामा वीकृत गन : 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 । 
(९) यो िश ा िनयमावली लाग ु हनु भ दाअिघ िनयमानसुार गठन भएको िव ालय यव थापन सिमितको पदाबिधभर सो सिमित 
बहाल रहनछे । 
(१०) अ य को पद र  रहकेो अव थामा सद यको राजीनामा यव थापन सिमितले वीकृत गनछ । िव. य.स. अ य को रािजनामा 
वीकृत भएको अव थामा सिमितको बैठकको अ य ता सद यह म येबाट सबैभ दा जे  सद यल ेगनछन ।  िव ालय यव थापन 

सिमितको बैठकमा बाल लबका ितिनधीलाई आमि त गन ुपनछ । यसरी आम ण ग रएका बाल लबका ितिनधीह ले राखेको 
िट कोण िनणय पिु तकामा उ लेख गन ुपनछ तर चिलत काननु िवप रतका कुन ैिनणय भएकोमा बाल ितिनधीह लाई िज मेवार 

बनाईनछैेन ।   
(११) अिभभावकको अिभलेख रा ने : (१) िव ालयले गाउँ कायपािलका, िश ा शाखाले तोक िदएको ढाचँामा िव ाथ को 
अिभलेख रा दा िव ाथ का बाब,ु आमा, बाजे, ब यैको नाम, थर, ठेगाना उ लेख गन ुपदछ र य ता अिभभावक नभएका िव ाथ को 
हकमा िव ाथ लाई चिलत िनयम बमोिजम संर क व दान गन यि को अिभलेख रा नु पनछ तर सरं क अिभभावकले  यस ै
िनयमको उपिनयम (१) (क)  बमोिजम िव ालय यब थापन सिमितको पदािधका रमा उ मेदवार हन पाउने छैन । 
    (२) उपिनयम (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 हनु पनछ । 
३४. सामुदाियक िव ालयको यव थापन सिमितको सद य छनौट स बि ध यव था: (१) धाना यापकल ेिनयम ३० को 
उपिनयम (१) बमोिजमको यव थापन सिमितको छनौट गनको लािग त कालको यव थापन सिमितको काय अविध समा  हनु भ दा 
तीस िदन अगावै सात िदनको सचूना िदई अिभभावकको भेला गराउन ुपनछ ।  
तर कुन ै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 कायिबिध बमोिजम सचूना िदई 
अिभभावकको भलेा गराउन ुपनछ । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम सद य छनौट गन स ब धमा अिभभावकलाई सहयोग गनको लािग स बि धत िनरी क वा िनज उपल ध 
नभएमा मखु िश ा अिधकृतल ेखटाएको अिधकृत/कमचारीको सयंोजक वमा धाना यापक, ोत यि  र वडा अ य  वा िनजल े
तोकेको ितिनिध रहकेो चार सद यीय छनौट सहयोग सिमित गठन गरन् पनछ । उ  सिमितले िश ा िनयमावली आफै बनाई 
िव ालय यव थापन सिमित गठन गन छ ।  
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(३) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा उ लेख भएको भए पिन शैि क स को पिहलो ह ा र अि तम ह ा िव ालय यब थापन सिमित 
गठन ग रने छैन ।  
३५. िव ालय यव थापन सिमितको बैठक स बि ध यव था: (१) यव थापन सिमितको बैठक दईु मिहनामा क तीमा एक 
पटक ब नछे । 
(२) यव थापन सिमितको बैठक सिमितको अ य को िनदशनमा सद य–सिचवले बोलाउनछे ।  
(३) उपिनयम (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यव थापन सिमितका एक ितहाई सद यले िलिखत अनरुोध गरेमा 
यव थापन सिमितको सद य–सिचवले जिहलेसकैु पिन यव थापन सिमितको बैठक बोलाउन ुपनछ ।  

(४) यव थापन सिमितको बैठकमा छलफल हने िवषय सचूी सद य–सिचवले साधारणतया अठचालीस घ टा अगावै सद यह लाई 
िदन ु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 पगुकेो मािननेछ ।  
(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 हनछे र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता गन यि ले िनणायक मत िदन 
स नेछ ।  
(८) यव थापन सिमितको बैठक स बि ध अ य िश ा िनयमावली यव थापन सिमित आफले िनधारण गरे बमोिजम हनछे । 
३६. िव ालय यव थापन सिमितको अ य  र सद य हन नस ने : दहेायको यि  यव थापन सिमितको अ य  र सद य हन 
स ने छैन : 
(क)गैर नपेाली नाग रक। 
(ख) प चीस वष उमेर परूा नभएको।    
(ग) चिलत काननू बमोिजम कालो सचूीमा परेको। 
(घ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरूदार ठह रएको । 
(ङ) स बि धत िव ालयको िश क ितिनधी बाहके अ य सामदुाियक वा सं थागत िव ालयका िश क तथा कमचारीह  । 
(च) अ य िव ालयको िव ालय यव थापन सिमित अ य  पदमा कायरत रहेको। 
(छ) अ य  हनकालािग कि तमा आधारभतु िव ालयमा एस ई ई  र मा यिमक िव ालयमा १२ क ा वा सो सरह उि ण नभएको तर 
य तो यो यता भएको यि  नरहकेो अव थामा एक तह मिुनक हनपुनछ । 

३७. िव ालय यव थापन सिमित िवघटन गन स ने : दहेायका अव थामा गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा 
गाउँकायपािलकाल ेिव ालय यव थापन सिमित िवघटन गन स नछे– 
(क) िव ालयको स पि  िहनािमना गरेमा। 
(ख) िव ालयको शैि क वातावरण ख ब याएमा। 
(ग) चिलत काननु तथा नपेाल सरकार, दशे सरकार तथा थानीय सरकारको नीित एवम् िहत िवपरीत काम गरेमा। 
(घ) स बि धत िनकाय वा अिधकारीले िदएको काननू अनुसारको िनदशन पटक–पटक उलंघन गरेमा ।  
 
३८. सामुदाियक िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार: (१) यस िश ा िनयमावलीमा 
अ य  लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र  सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनछे । 
(क) िव ालयको स चालन, रेखदखे, िनरी ण र यव थापन गन। 
(ख) िव ालयको लािग चािहने आिथक ोत जटुाउने। 
(ग) िश क तथा कमचारीलाई तािलमको लािग छनौट गन। 
(घ) १० मिहना वा सो भ दा बिढको तािलममा जान े िश क तथा कमचारीलाई तािलमबाट फकपिछ क तीमा तीन वष िव ालयमा 
सेवा गन ुपन शतह  िनधारण गरी कविुलयतनामा गराउने। 
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(ङ) िश क तथा कमचारीह को सवेाको सरु ाको लािग पहल गन। 
(च) िव ालयको ोतबाट यहोन गरी िश क तथा कमचारी िनयु  गन र यसरी िनयु  िश क तथा कमचारीलाई तलब भ ा िदन।े 
(छ) नपेाल सरकार तथा थानीय सरकारबाट वीकृत दरव दीको िश क तथा कमचारीको पद र  हन आएमा थायी पिूतको लािग 
पद र  भएको िमितले प  िदनिभ  िश ा शाखामा लेखी पठाउने। 
(ज) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को हािजरी जाँच गरी गयल हने िश क वा कमचारी उपर आव यक कायबाही गन। 
(झ) कुनै िश क वा कमचारीलाई यस िश ा िनयमावलीबमोिजम  कायबाही गन पाउने िवषयमा िवभागीय कायबाही गरी यसको 
याि  िश ा शाखालाई िदने तथा आफूलाई कायबाही गन अिधकार नभएको िवषयमा कायबाहीको लािग िसफा रस गन ुपन भएमा 

आव यकता अनसुार आ नो राय सिहतको ितवेदन  पठाउने। 
(ञ) थानीय सरकार बाट स चालन हन ेिविभ न काय मह मा िव ालयलाई स रक गराउने। 
(ट) िश क, अिभभावक, िश.अ.स.ं, िव. या.स.र िव ाथ ह ले पालना गन ुपन आचार संिहता बनाई लागू गन। 
(ठ) गाउँपािलकावाट तोिकएको लेखा परी क माफत लखेा परी ण गराउने । 
(ड) िव ाथ , िश क, कमचारी तथा अिभभावकलाई िव ालयको िवकास तथा पठनपाठन तफ  उ े रत गन यव था िमलाउने। 
(ढ) िव ाथ लाई उपल ध गराइएको छा विृ  रकम दान गन। 
(ण) िनरी कले िव ालयको ि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। 
(त) यव थापन सिमितको सिचवालय िव ालय भवनमा रा ने तथा िव ालयको कागजप  र अिभलेख सरुि त गन। 
(थ) थानीय तहसँग सम वय गरी शैि क िवकासका काय मह  स चालन गन। 
(द) वािषक पमा िव ालयका लािग आव यक मालसामान, मसल द साम ीको ख रद योजना वीकृत गन। 
(ध) िव ालयको िवपद, जोिखम अव था लेखाजोखा गरी भाव यिूनकरणका लािग काययोजना बनाई काया वयन गन। 
(न) िव ालयको चल अचल स पि को संर ण र सदपुयोग गन। 
(प) आ न ै ोतबाट िनयु  हन ेिश क तथा कमचारीको सेवा, शत तथा िवभागीय कायबाहीलाई यवि थत गन िश ा िनयमावली 
बनाई िश ा सिमितबाट वीकृत गराई लाग ूगन। 
(फ) गाउँपािलका, गाउँ िश ा सिमित र िश ा शाखाले िदएको िनदशन अनु प काम गन । 
(ब) िश क एव ंकमचारीलाई मापद ड बनाई परु कृत गन तथा कायबाहीको लािग िसफा रससाथ िश ा शाखामा पठाउने । 
(भ) िव ालयको पढाइ यवाहा रक, सीपमलूक, र तरीय बनाउन ित पध  तथा सहयोगी भिूमका खे ने  । 
(म) येक वष शिै क स को सु मा िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराई िव ालयको अिघ लो शैि क वषको 
आय, यय तथा शैि क उपलि ध र आगामी वषको शिै क काय म  सावजिनक गन। 
(२) यव थापन सिमितले आ नो अिधकार म ये आव यकता अनसुार केही अिधकार यव थापन सिमितको सद य–सिचवलाई 

यायोजन गन स नेछ । 
३९. िश क अिभभावक संघ स बि ध यव थाः  (१) येक िव ालयमा िश क र अिभभावकह  सद य रहेको एक िश क 
अिभभावक संघ 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 रहन े गरी बढीमा एघार सद यीय िश क–अिभभावक सघंको कायकारी सिमित गठन गनु पनछ । िश क 
अिभभावक संघको अ य  अिभभावक म येबाट छनौट गनपुन छ ।    
(३) ोत क ा स चािलत िव ालयमा उपिनयम (२) बमोिजम िश क अिभभावक सघंको कायकारी सिमित गठन गदा अपाङ्गता 
भएका िव ाथ का क तीमा एक जना अिभभावक हन ुपनछ ।  
(४) उपिनयम (२) र (३) बमोिजम गिठत कायकारी सिमितका सद यको पदाविध तीन वषको हनेछ ।  
(५) उपिनयम (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको बैठक तीन मिहनामा क तीमा एकपटक ब नेछ र सो सिमितको बैठक स बि ध 
अ य िश ा िनयमावली कायकारी सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।   
(६) उपिनयम (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ : 
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(क) िव ालयमा िश ाको गुण तर कायम गन तथा सधुारको लािग आव यक काम गन। 
(ख) यस िश ा िनयमावली बमोिजम िव ालयले काय गरे/नगरेको स ब धमा अनुगमन गन तथा िव ालय यव थापन सिमितलाई 
आव यक सझुाव िदने। 
(ग) िव ालयको शैि क गितिविधबारे िनयिमत याि  रा न ेतथा िश क, िव ाथ  र अिभभावक बीच िनयिमत अ तरि या गन ।  
(घ) िव ालयको िनयिमत अनगुमन गन र िव ालयको सम  प को मू याङ्कन गरी सधुारको लािग िव ालय यव थापन 
सिमितलाई सझुाव िदन े।  
(ङ) िव ालयको शैि क ,भौितक , आिथक यब थापक य प को सामािजक परी ण गरी गाउँ िश ा सिमितमा बािषक ितबदेन 
पेस गन । 
(७) उपिनयम (२) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितले यस िश ा िनयमावली 
बमोिजम िश क अिभभावक संघको कायकारी सिमित गठन गदा सात सद यमा नघटाई गन ुपनछ । 
४०. सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार: (१) यस िश ा िनयमावलीमा अ य  लेिखए 
बाहके सं थागत िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको काम कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनछे । 
(क) िव ालयको गुठीयार वा क पनी स चालकसँग सम वय गरी िव ालयको स चालन, रेखदेख, िनरी ण र यव थापन गन। 
ख) िव ालयका िश क तथा कमचारीको सेवाको सरु ा र ब ध गन। 
(ग) िव ाथ ह लाई परी ामा सामले गराउने। 
(घ) गाउँपािलका वा नेपाल सरकार बाट स चािलत िविभ न काय ममा िव ालयलाई स रक गराउने। 
(ङ) येक वष अिभभभावकह को भलेा गराई िव ालयको अिघ लो शैि क स को आय यय तथा शैि क उपलि ध र आगामी 
वषको शैि क काय मको स ब धमा याि  गराउन।े 
(च) िव ालयका िश क तथा कमचारीको दरब दी वीकृत गन तथा र  पदमा अ थायी िनयिु  भएको छ मिहना िभ  थायी 
पदपतू  स बि ध ि या शु  गन। 
(छ) िव ालयमा िनयु  िश क तथा कमचारीको तलब भ ा, िवदा, काज तथा अ य सिुवधा स बि धिश ा िनयमावली वीकृत गन 
तथा िश क कमचारीलाई आव यक सिुवधा उपल ध गराउने । 
(ज) िश क तथा कमचारी क याण कोषको यव था गन, र सो कोषमा ज मा भएको रकम सोही ख डमा उ लेिखत कायमा मा  खच 
गन। 
(झ) रा ो आचरण सिहत कत य परुा नगन िश क तथा कमचारीह लाई िवभागीय सजाय गन। 
(ञ) येक वष िव ाथ बाट िलने शु कको ताव तयार गरी शैि क स  शु हन भ दा एक मिहना अगावै फा गनु द  गाउँपािलका, 
िश ा शाखामा पेश गन। 
(ट) िव ालयको लखेा परी णको लािग चिलत काननु बमोिजम दता भएका लेखा परी कह म येबाट कि तमा ३ जना लेखा 
परी कको नाम िनयिु को लािग िश ा शाखामा पठाउने। 
(ठ) िश क तथा िव ाथ ह ले पालना गनपुन आचारसिंहता बनाई लागु गन। 
(ड) िश क अिभावक संघ गठन गन। 
(ढ) म ालय, गाउँपािलका, गाउँ िश ा सिमित वा िश ा शाखाले िदएका िनदशन काया वयन गन गराउन।े 
(ण) गाउँपािलकाले  माँग गरेका िववरण पेश गन वा गन लगाउने। 
(२) िव ालय यव थापन सिमितल ेआफूलाई ा  अिधकार म य ेआव यकता अनसुार केही अिधकार यव थापन सिमितको सद य 
सिचवलाई यायोजन गन स नेछ । 
४१.  बाल लवह  गठन गन: िव ालयह ले बालवािलकाको सवाङ्िगण िहत तथा िवकास गन र सामािजक उ रदािय व महसशु 
गराउन वातावरण सरं ण, सरसफाई तथा सहयोगी भावना जागतृ गराउन बाल लवह  गठन गरी काया वयन गनपुनछ । 
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प र छेद ६ 
पाठ्य म तथा परी ा सचंालन स बि ध यव था 

४२. पाठ्य म र पाठ्यसामा ी :  (१) फा गनु द  गाउँपािलकाका िव ालयह का पाठ्य मको व प पाठ्य म िवकास के ले 
िनधारण गरे बमोिजम हनछे ।  
(२) पाठय सामा ीको समयम ैसहज उपल धताको सिुन त गन कायपािलकाल ेआव यक काययोजना वनाइ लागू गनछ। 
(३) पाठ्य म, पाठयपु तक, र पाठयसाम ीमा सधुार तथा नयाँ पाठ्य मको िनमाण गन आव यक दिेखएमा िश ा शाखाको 

ितवेदनको आधारमा िश ा सिमितले कायपािलकालाई िसफा रस गन र कायपािलकाको िनणयल ेपाठ्य म िवकास के मा लेखी 
पठाउन ेछ । 
(४) म ालयले िनधारण गरे वमोिजम पाठ्य म ा पमा तोिकएको थानीय पाठ्य म गाउँ िश ा सिमितले िनधारण गरे बमोिजम 
हनेछ । थानीय भाषा, सं कृित, पर परा र यवसाय सं वि ध े  पिहचान गरी पाठ्य म िनमाण ग रने छ । 
४३. परी ा सम वय सिमित : (१) गाउँपािलका िभ  िनयमानसुार वीकृित वा अनमुित ा  गरी स चालनमा रहकेा सामदुाियक र 
सं थागत िव ालयह मा परी ा स चालनको नीित िनधारण र सम वय गन देहायको एक परी ा सम वय सिमित रहनछे । 
(क) मखु शासक य अिधकृत                                                   –अ य  
(ख) थािनयसुर ा िनकाय मखू       –सद य  
( ग ) गाउँपािलकाको सामािजक िवकास सिमित संयोजक                               – सद य 
(घ) सामदुाियक िव ालयका .अ. म ये बाट एक जना        – सद य  
(ङ) सं थागत िव ालयका स चालक वा ि ि सपल म येबाट एक जना               – सद य 
(च) नपेाल िश क महासघं अ य             – सद य 
(छ) ोत यि ह म य ेबाट १ जना       -सद य 
(ज) िश ा अिधकृत / ोत यि        –सद य–सिचव  
(२)उपिनयम १ (घ) (ङ) बमोिजमका सद यह  परी ा सम वय सिमित वाट मनोिनत हनछेन ्।  
(३)  परी ा सम वय सिमितको बैठक स बि धिश ा िनयमावली सो सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 
४४. परी ा सम वय सिमितको काम कत य र अिधकार:  परी ा सम वय सिमितको काम कत य र अिधकार   देहाय बमोिजम 
हनेछ । 
(क) परी ा स चालन स ब धमा नीित िनधारण गन। 
(ख) आव यकता अनसुार परी ा के  तो न।े  
(ग) क ा पाचँ र आठको परी ा गाउँपािलका तरीय स चालन गन आव यक यव था गन । 
(घ) परी ा शु क तो न,े  के ा य  िनयिु  गन, तथा पा र िमक िनधारण गन। 
(ङ) परी ामा अिनयिमतता भएमा आव यकता अनसुार परी ा बदर गरी पनुः परी ा गन गराउने। 
(च) परी ा अनगुमन तथा िनरी ण गन गराउने। 
(छ) िविभ न िनकायवाट भएको परी ा स बि ध कायमा सहयोग तथा सम वय गन । 
(ज) माण प को ितिलिप शु क िनधारण गन । 
(झ) परी ा लाई मयािदत, यवि थत बनाउन उपसिमितह  गठन तथा आव यक काय गन । 
(ञ) परी ा उपसिमित र िव ालयबाट पा  माकलेजर माणीकरण गरी नितजा काशनको िनणय गन। 
(ट)  संघीय कानून तथा दशे काननू बमोिजमका परी ा स बि ध अ य कायह  गन । 
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४५. थानीय परी ा बोड: (१) गाउँपािलका िभ का िव ालयह मा क ा ५ र  आधारभूत तहको अ तमा िलइने क ा आठको 
परी ा  सचंालन तथा यव थापनको लािग दहेायको एक  थानीय परी ा रहनछे । 
(क) िश ा अिधकृत                                                    –अ य  
(ख) सामदुाियक िव ालयका धाना यापक/िश कह  म येबाट १ जना                –सद य  
(ग) सं थागत िव ालयका ि ि सपल/सं थापकह   म येबाट १ जना                 –सद य 
(घ) गाउँपािलकाका ोत यि  म ये बाट १ जना       –सद य 
(ङ) िव ालयका िश कह  म येबाट परी ा सम वयन सिमितले मनोिनत गरेका ३ जना  -सद य 
(च)  िश ा िनरी क / ोत यि                                                    –सद य–सिचव  
(२) परी ा यव थापन सिमितको बैठक स बि धिश ा िनयमावली सो सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।  
(३) उपिनयम १ ख ड (ख) (ग) र (घ) बमोिजमका सद यह को मनोनयन परी ा सम वय सिमितले गनछ । मनोिनत सद यको 
पदाबधी २ वषको हनेछ ।  
(४) परी ा सम वय सिमितले िव ालयह मा परी ा स चालन गन छु ै परी ा यव थापन उपसिमित गठन गरी परी ा सं चालन गन 
िज मेवारी तो न स नछे ।  
४६.  परी ा यव थापन सिमितको काम कत य र अिधकार:(१) परी ा यव थापन सिमितको काम कत य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम हनेछ । 
(क) क ा ५ र आधारभतू तहको अ तमा िलइने परी ा स चालनका लािग कायतािलका िनमाण गन । 
(ख) परी ाथ ह को यि गत परी ा आवेदन फाराम स वि धत िव ालय माफत भराई ज ुगरी परी ा रोल न.ं कायम गन तथा वेश 
प  िवतरण गन । 
(ग) परी ाका लािग पाठ्य मल ेतोकेको िविशि करण तािलका  बमोिजम आव यक ह  िनमाण गरी गराई  बक िनमाण गन । 
(घ) िव ालयह बाट ा  िव ाथ  त याङ्क यिकन गरी आव यक प , उ रपिु तका तथा माकलेजर िव ालयलाई उपल ध 
गराउने । 
ङ)   प  नपेाली तथा अं ेजी भाषामा तयार गन  र  प  िवतरण, परी ा संचालनको उपयु  यव था गन  । 
(च) उ र पिु तका परी णका लािग परी क तो ने तथा आव यक भएमा समप र क समेत तोक  िव सिनयता कायम गन। 
(छ) परी ण स प न भए प ात िव ालयह लाई माकलेजर तयार गनलगाई ज ूगन । 
(ज)  सम वय सिमितबाट माणीकरण र नितजा काशन भएपिछ माणप  स वि धत िव ालय माफत िव ाथ लाई उपल ध गराउन े
।  
४७. अ य क ाह का परी ा स चालन: (१) िव ालयका अ य क ाह को परी ा सचंालन  परी ा सम वय  सिमितले िनधारण 
गरेको मापद ड बमोिजम गाउँपािलका/ ोतके  तरीय परी ा सिमितले गन स नछे र धाना यापकले मानीकारण गनछन ्। 
(२) परी ा सम वय सिमितले आव यक ठानेमा  िव ालय तरका  उ रपिु तका छड्के जाँच गरी नितजा  िव ेषण गन स नछे । 
(३). परी ा स प न भएको कि तमा ६ मिहनास म उ र पुि तका सरुि त रा ने दािय व िव ालयको हन ेछ । (क)परी ाथ ले ३५ िदन 
िभ  उ रपिु तकाको समपरी णको लािग तोिकएको शु क बुझाइ िनवेदन िदएमा सोको स प र णको व ध गन ।  
४८. सं थागत िव ालयले परी ा शु क बापतको रकम ज मा गन ुपनः (१) यस िश ा िनयमावली वमोिजम क ा ५ र क ा 
८को परी ा गदा परी ा सम वय सिमितले  तोके  बमोिजमको रिज ेशन, परी ा तथा माणप  शु क  सं थागत िव ालयह ले 
तोिकएको बक खातामा ज मा गन ुपनछ ।  
(२) उपिनयम १ बमोिजमको संकिलत रकम परी ा यव थापन सिमितले परी ा यब थापन तथा अनगुमन कायमा खच गन स नेछ । 
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(३) ितिलिप स वि ध यव था : आधारभतू तह क ा आठको माण प को ितिलिप मा न आएमा परी ा सम वय सिमितल े  
िनधारण गरेको शु क िलई सम वय सिमितको सिचवले ितिलिप दान गन छ ।   
४९. अनौपचा रक िश ा, दुर िश ा, समावेशी िश ा, िनर तर िश ा, खुला िश ा तथा बैकि पक शैि क काय मको 
सचंालन गाउँकायपािलकाले सघंीय र ादेिशक कानिून यव थासगँ नबािझने गरी आव यक िश ा िनयमावली वनाई 
गनछ ।  
५०. शैि क गुण तर परी ण स बि ध यव थाः  (१) गाउँसभाल ेवािषक पमा िश ाको गणु तर मापन गरी सधुारको लािग 
कायपािलकालाई िनदशन िदनेछ । गणु तर सधूारका लािग िश ा मं ालयले बनाएको गणु तरको खाका र पाठय म िवकास के ल े
बनाएको पाठय म ा पलाई मलू आधार मािनन ेछ । 
(२) गाउँसभाले कायपािलकाको सद य म येबाट एक जना सद यको संयोजक वमा ३ सद यीय सिमित गठन गरी िश ाको गणु तर 
मापन गन लगाई सोको ितवदेन बािषक पमा सभा सम  पेश गन लगाउनछे । 
(३) गणु तर मापन र ितवदेन तयारीको िविध र ढाँचा उपिनयम २ वमोिजम तोिकएको सिमित आफैले िनधारण गरे वमोिजम हनेछ । 
(४) गणु तर मापनको ितवेदन शैि क स  शु  हनु भ दा अगािड पेश भई स न ुपनछ । 
५१. गाउँ िश ा कोष: (१) गाउँपािलकामा एक छु ै गाउँ िश ा कोष थापना हनेछ जसमा देहायका रकमह  रहनछेन । 
(क) िव ालयको परी ा शु कबाट ा  रकम। 
(ख)अ थाइ तथा करार िश कह को गरी बापत ा  शु क । 
(ग) नपेाल सरकारबाट ा  रकम। 
(घ) च दाबाट ा  रकम। 
(ङ) गाउँ कायपािलकाबाट ा  रकम। 
(च) संघ तथा दशे सरकारबाट िविभ न िशषकमा िनकासा भई खच हन नसकेको रकम। 
(छ) अ य ोतबाट ा  रकम। 
(२) गाउँ िश ा कोष स चालनको लािग गाउँ कायपािलकाको कायालयल ेतोकेको बैङ्कमा खाता खोिलनछे । 
(३) गाउँ िश ा कोषको स चालन मखु शासक य अिधकृत, िश ा अिधकृत र लेखा अिधकृत वा लेखापालको सयंु  
द तखतबाट स चालन हनेछ । 
(४) गाउँ िश ा कोषमा रहकेो रकम खच गन िश ा अिधकृतले काययोजना बनाई िश ा सिमितमा पेश गनछ र सो सिमितको िनणय 
अनसुार खच ग रनछे ।  
तर आधारभतु तह क ा पाँच र क ा आठ को परी ा स चालनको लािग उठेको शु क वापतको रकम परी ा यब थापन सिमितको 
िनणय अनसुार खच ग रनेछ । 
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प र छेद–७ 
पूव ाथिमक िव ालय स बि ध यव था 

५२.  (१) पूव ाथिमक िव ालय:  क ा १ मा भना हनु भ दा पिहले ३ र ४ वषका वालवािलकालाई ारि भक वाल िवकास के  
माफत िसकाई वातावरण िदन गाउँपािलका े  िभ  पूव ाथिमक िव ालयह  सचंालन हनेछन ् । पवू ाथिमक िव ालयको पमा 
स चालन हने सबै कारका िशश ु याहार के , िक डर गाडन, म टे री वालिवकास के लाई पूव ाथिमक िव ालयले सबंोधन 
ग रनेछ ।  
   (२) पूव ाथिमकम िव ालय खो न िनवेदन िदन ुपन :  फा गनु द  गाउँपािलका े  िभ  पूव ाथिमक िव ालयल स चालन गन 
चाहमेा तोिकएको िववरण खलुाई अनसुचूी ९को ढाँचामा वडाकायालयको िसफा रस सिहत गाउँपािलका िश ा शाखामा िनवेदन िदन ु
पनछ । उ  िनवदेन शिै क स  शु  हनु भ दा कि तमा २ मिहना अगावै िदईस न ुपनछ । 
५३.  िनवेदनका साथ स ल न गनु पन कागजातह ः 
(१)िव ालय खो न िनवेदकले अनसुचूी १०–बमोिजमका कागजातह  िनवेदनका साथ स ल न गनपुनछ 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परेमा गाउँपािलकाको  िश ा अिधकृतले थलगत िनरी ण गरी गराई तोिकएका  पवूाधारह  परुा 
भए नभएको यिकन गरी ितवेदन गाउँपािलकामा पेश गन ुपनछ ।   
(३) उपिनयम (२) बमोिजम तािवत िव ालयको िनरी ण गरी अनसुचूी १२  अनसुारको ा  ितवदेन उपयु  र मनािसव देिखएमा 
गाउँ कायपािलकाको कायलयले अनमुित  िदन ेिनणय गन स नेछ  ।  
(४) उपिनयम (३) बमोिजम अनमुितको िनणय भएमा शैि क स  सु  हनु भ दा अगािड सं थागत िव ालयल े अनसुचूी१३ 
बमोिजमको धरौटी तथा दता शु क िलई अनुसचूी १४ बमोिजमको ढाँचामा िश ा अिधकृतले पवू ाथिमक िव ालय सचंालन गन 
अनमुित िदन ुपनछ । 
(५) उपिनयम (४) बमोिजम अनमुित िदन ुभ दा अगािड  िव ालयल ेअनसुचूी–१५ बमोिजमको ितब ता प  पेश गन ुपनछ । 
५४. िव ालयको नामाकरण:पवू ाथिमक िव ालयह को नामाकरण गदा राि य मह वको, भौगोिलक, धािमक वा ऐितहािसक 
थल, राि य िवभिूत, राि य वा अ तराि य  यि वको नाम, िश ा े मा मह वपणू योगदान गरेको िश ा ेमी, तथा स चालक 

सं था आिदको नामबाट स चालन गन गरी नामाकरण गन ुपनछ । एकपटक दता भई सकेको नाममा अक  िव ालय दता हन स न ेछैन 
।  
५५. पाठ्य म, पाठ्यपु तक र पाठ्य साम ीस वि ध यव था: 
(१) पूव ाथिमक क ाका बालवािलकामा अ तिनिहत ितभाको िवकास गरी उनीह लाई आ मिव ासी, वािभमानी, सहयोगी, 
आफूलाई सरुि त महससु गन तथा वावल वी बनाउन आव यक वातावरणको िवकास गन नेपाल सरकार पाठ्य म िवकासके बाट 
वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक हनपुनछ ।  

(२) िव ालयले योग गन थप पाठ्य साम ी, पाठ्यपु तक  िश ा सिमितले वीकृत गरेको हन ुपनछ ।  
(३) हरेक िव ालयल ेसबै कृयाकलापह  समटेी वािषक काय पा ो /काय योजना अिनवाय पमा िनमाण गरी शिै क स  शु  भएको 
एक मिहना िभ  िव ालय यव थापन सिमितबाट वीकृत गराइ काया वयन गन ुपनछ र सोको याि  िश ा शाखामा  िदनपुनछ । 
(४) सामा यतः पवू ाथिमक तहका बालबािलकालािग ारि भक बालिवकासका क ाह मा शारी रक, मानिसक, सामािजक र 
संवेगा मक िवकासका ि याकलापह  स चालन गनपुनछ । नेपाल सरकार िश ा म ालयबाट जारी ारि भक बालिवकास 
िद दशनमा आधा रत भई पाठ्य म योगमा याउन ुपनछ ।  
५६. बालमै ी पवूाधारह : तािवत पूव ाथिमक िव ालयह ले अनुसचूी११ मा उ लेख भए बमोिजमका बालमै ी पवूाधारह  
अिनवाय परूा गरेको हनु पनछ ।  
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५७. पूव ाथिमक िव ालयको थप मापद डह : (१) िव ालयले यनूतम मापद डबाहेक देहायका थप मापद डह को पिन 
पालना गन ुपनछ ।  
(क) िव ालय बालवािलकाको घरबाट बढीमा ३० िमनटेको पैदल दरूीको पँहचमा हनु पनछ । 
(ख) क ा कोठा बालवािलकाको वा य अनकुुल ताप म भएको हनु पनछ साथै िव ालय स चालन गन भवनको चारैितर खलुा र 
अ य घर नजोिडएको शा त, उ यालो तथा दोहोरो हावा बहन स न ेबालमै ी पुण, सरुि त यव थापन भएको हन ुपनछ ।  
(ग) कोठाको े फल बालवािलकाको लािग वत  पले ब न, च न, खे न तथा सु न पु ने हनु पनछ । िव ालय भवन आसपासमा 
पे ोलप प, मु य सडक, बसपाक ,खलुाम च, वाचनालय, कलकारखाना तथा ािफक जोिखम नभएको थलमा हनु पनछ ।  
(घ) िव ालय इनार ,पोखरी, िभर, खोला, फोहोर संकलन के , बसपाक, वनी दषुक उ ोग ध दा, हवाइ मैदानबाट क तीमा ५०० 
मीटर दरूीमा हनपुनछ ।  
(ङ) ३ बष मुि्नका बालवािलकाह को लािग अिनवाय भुइँतला र ४-५ बषका बालवािलकाह को लािग बढीमा पिहलो त ला स ममा 
क ाकोठा स चालन हनपुन साथै सहज त रकाले तलमािथ आवत-जावत गन स ने भयाङ हनपुनछ । 
(च) भवनल ेओगटेको जिमनको भागको कि तमा दईु ितहाई खाली जिमन खलेमैदानको पमा हनुपनछ ।  
(छ) बालवािलकाको उमेर सहुाउँदो शौचालय हन ुपनछ । शौचालय बालवािलकाको सङ् या अनसुार हनुको साथै अिनवाय साबनु, 
माल, पानी, िनयिमत सफा सु घर गन सरसामानह  तथा सरसफाई गन ब ध हनपुनछ ।   

(ज) येक क ा कोठामा कि तमा ५ जनाको ४ वटा सानो समहू र १५ दिेख २० जना बालवािलकाह को ठूलो समहू वत  पले 
ब न, च न, खे न,ना न, घेरामा बसेर छलफल गन उपयु  ठाउँ रहकेो हनु पनछ ।  
(झ) येक क ा कोठामा उपयु  शैि क साम ीह  ,िसकाई साम ीह , पाठ्यपु तकह , बालवािलकाह को यि गत सामान छु ा 
छु् ै रा ने गरी याकको ब ध गरेको हनुपनछ ।  
(ञ) बालवािलकाह ले तयार गरेको शिै क साम ीह  तथा कृयाकलापह  सबै बालवािलकाह ले दे न े गरी  बालवािलकाह को 
आँखाको लेवलमा िभ ामा टाँ न ु पनछ । िभ ामा राखीएको पाटीको आकार र झु डाइने थान बालवािलकाह को सहज पहँजमा 
हनुपदछ ।  
(ट) िसकाईको लािग योग गन पो र या िच  रा नको लािग बालवािलकाह को आँखाको उचाईमा रहने गरी एउटा नरम पाटीको 
यव था हन ुपनछ ।  

(ठ) बालवािलकाह को लािग पया  खेल साम ी क ामा नै हनुपनछ ।  
(ड) कायालय कोठा, कपडा फेन कोठा ,िवरामी आराम क , ाथिमक उपचार क , नुहाउने कोठा, कपडा धनेु, भाँडा मा न,े खाना 
पकाउन ेज ता भौितक संरचनाह  भवन िभ  अल गै हन ुपनछ । 
(ढ) िव ालयमा हातहितयार, औषधी, िकटनाशक औषधीह  तथा बालवािलकाह को लािग हािनकारक हन ेसंरचनाह  रहन ुहदनै ।   
(ण) िसकाईको मा यम अिभनय, खेलकुद, मनोर जन, िसजना मक ि याकलापह , वावल वन िसकाई, िव ान िसकाई, तथा 
अ यासजनक िसकाई साम ीह  येक क ा कोठामा यव था गनपुनछ ।  
(त) क ा कोठाको िसकाईको मा यम,गीत,कथा, िच ,अ य ि याकलापह  उमेर समहु अनसुारको दिैनक कायतािलकाको ब ध 
ग रनकुा साथै खले, बाल गीत, कथा, कुराकानी, अवलोकन, िच , नाटक ज ता ि याकलापह बाट अवधारणा प  ग रनपुदछ ।  
(थ) ाथिमक उपचारको लािग आव यक औषिधह  र वा य चौक बाट उपल ध गराईन ेिनयिमत वा य सेवा सिुनि त ग रनपुदछ 
। खाजा  तथा खाना उपल ध गराउने बार अनसुारको व थ तथा वा य बधक खाना खाजाको िववरण यिकन गरी अिभभावकबाट 
उपल ध गराउनपुनछ ।  
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(द) बालवािलकाह लाई िसकाई ि याकलापह मा स य सहभागी गराउन वा तिवकता झ काउने खालका पतूली, लक, मािनस, 
पश,ु घर, चरा, वा य चौक , टाँक, तुना, चेन, तराज,ु माटो, वालुवा, काठका टु ाह , कागजका टु ाह , फूल, भाँडा वतन, 
लुगाफाटा, बाजागाजा, सागस जी, फलफूल, माछा, भा छाका सामानह , रबर बल, बाँसका टु ाह , मकैको खो टाह , िविभ न 
िकिसमका गेडागडुीका िबयाँह , न रवलको खपडा, ल सीका िबयाँ आिद खेलौनाह को िनयिमत योग गन यव था िमलाउनपुनछ । 
(ध) भना पिु तका, दिैनक हािजर पिु तका, बैठक पुि तका, वा य पिु तका, येक बालवािलकाको लािग  र िश क कमचारीह को 
लािग १/१ वटा यि गत फाइल तथा पवू लेखन अ यास पुि् तका हनुपनछ । अिभभावकह  तथा अनगुमनकताह को लािग अलग 
अलग आग तुक तथा िनरी ण पिु तका अिनवाय पमा रा नु पनछ ।  
(न) बालवािलकाह लाई खे न उपयुु  खले साम ीह  ज तै िच लेटी, टायर टनेल, िढिक याउँ, िपङ, भयाङग,  बलह , ि किपङ, 
आिद हनु पनछ । घेराल ेबारेको चौर, बोट िव वा, फूलबारी भएको बगैचा हनुपनछ । 
(प) िव ाथ  अिभलेख, आ दानी खच अिभलेख, िव ाथ  गित अिभलखे, तथा अ य अिभलेखह  यवि थत पमा रा न े ब ध 
ग रनपुनछ ।  
(फ) बालवािलकाह  बीचमा एक आपसमा सबैसगँ समान िम वत स व ध रा न हरेक िदन फरक-फरक समहूमा ब न,े खे न,े िस ने 
वातावरण बनाई सबैसँग सबैको घलुिमल, ससु व ध र सहयोगी बनाउने काय म हनुपनछ ।  
(ब) िव ालयले मािसक गती ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा ने र३ /३ मिहनामा ोतके  माफत िश ा शाखामा  पेश गन ुपनछ ।   
(भ) येक वषको शिै क काय म ार भ हनपुवू कायरत जनशि ले कि तमा ३ िदनको पनूताजगी तािलम िलने यव था 
िव ालयले न ैिमलाउनु पनछ र यसको अिभलेख रा नुपनछ । 
(म) फोहोर मलैा  तथा ढल यव थापनको त रका िनयम अनसुार गाउँपािलकाले तोके बमोिजमको हनछे । िव ालय प रसरमा िवपद ्
पदाको बखत समेत सरु ाको ब ध हनपुनछ ।  
(य) िव ालयमा भना भएका बालवािलकाह को उमेर र सङ् याका आधारमा सहजकताह  िनयु  गनपुनछ । सामा यतः ३ बष 
मिुनका बालवािलकाह सँगको अनपुात १५:१, ४ बषका बालवािलकाह सगँको अनपुात २०:१, ५ बषका बालवािलकाह सँगको 
अनपुात २५:१ हनपुनछ । 
५८. दैिनक पमा गनपुन यूनतम ि याकलापह ःपूव ाथिमक िव ालयमा येक िदन िन न ि याकलापह  अिनवाय पमा 
गनपुनछ ।  
(क) बालवािलकाह लाई यानो वागत । 
(ख) सरसफाई अवलोकन तथा सरसफाई काय । 
(ग) यायाम । 
(घ) ाथना, हािजरी। 
(ङ) िदसा िपसाव गराउने। 
(च) घेरा समय, आराम क को समय। 
(छ) मातािपता र गु ित आभारी हने निैतक िसकाइ। 
(ज) गीत,कथा, अिभनय, िसजना मक चाल, बालवािलकाह को मौिलक ि याकलाप। 
(झ) पुनरावलोकन/ठूलो समहूमा छलफल । 
(ञ) पूव सा रता /पूवलेखन ि याकलाप । 
(ट) सामिूहक वत  खेल, समहू खेल र वावल वन सीप िवकास खेल, बािहरी खेल। 
(ठ) खाजा तथा खाना खवुाउने । 
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(ड) िवदाइ गीत आिद । 
५९. जनशि  पदपिूत स वि ध यव था: भौगोिलक आव यकता बालबािलकाको सं याका आधारमा गाउँपािलकाले आव यक 
ठानेमा बालिबकास के  थापना स बि ध ि या परुा गरी आएका िव ालय/समदुाय लाई बालिबकास के को वीकित दान गन 
स नेछ र य तो वीकृित भएको बालिबकास के लाई नपेाल सरकारले तोकेको आधारमा दरबि द िदईनछे । 
(१) नेपाल सरकार बाट अनदुान पाई स चािलत बाल िबकास के ह मा सहयोगी कायकताको पद कुन ैकारण बाट र  हन आएमा 
बैक पीक सहयोगी कायकता ि याशील रहकेो अव थामा िनजलाइ नै याव थापन सिमितले सहयोगी कायकतामा िनयु  िदनपुनछ 
तर बैक पीक सहयोगी कायकता नरहेको अव थामा र  पदमा िनयिु का लािग गाउँ िश ा शाखामा यव थापन सिमितको िनणय 
सिहत िनवेदन पेस गनपुनछ । 
 (२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन पेस हन आएमा गाउँ कायपािलकाको कायालयल ेआव यक जाँचवझु गरी सहयोगी कायकता 
िनयिू का लािग उ  िव ालयलाई अनमुित िदनस नछे । 
(३) िव ालयले सावजिनक सचूना माफत आवेदन माग गरी ित पधा मक िविधबाट यो य, अनभुवी र द  जनशि को पदपिूत गन ु
पनछ । थानीय िववािहत मिहलालाई छनौटमा िवशेष ाथिमकता िदनुपनछ । िव ालयमा जनशि  िनयु  गदा कि तमा १ वषको 
काम गन कबुिलयत गराई िनयु  गन ुपनछ ।  
(४) िव ालयको मखु स चालक तथा यव थापक कि तमा १२ क ा उ ीण वा सो सरहको शैि क यो यता ा  गरी कि तमा १६ 
िदन ारि भक बालिवकास स बि ध तािलम ा  गरेको हनु पनछ । अ य सहजकताह  कि तमा (SLC/SEE) उ ीण गरी कि तमा ७ 
िदनको िवषयगत तािलम ा  गरेको हनु पनछ ।  
(५) स चालक तथा यव थापक, सहजकता र आया सहयोगीह मा येक बालवािलकालाई समान पले माया र रा ो यवहार गन, 
आव यकता अनुसार सहयोग गन िच भएका, बालवािलकाह को वा य अव था, मनोिव ान, िच र आव यकता बु न स न े
सीपमलूक, कथा, गीत, किवता भ न तथा नृ य गन जा न,े नेपाली सं कार, सँ कृित, जा ापव, चाडवाड बझुेको, बालवािलकाह को 
शारी रक, मानिसक, संवेगा मक िवकासलाई सहयोगी ब न स ने मता भएको मदृभुाषी, पेशा ित आ थावान, अनशुािसत, सदाचारी, 
स च र  ज ता बा छनीय यो यता हनुपनछ ।  
६०.  बालिवकास के  यव थापन सिमित: (१) ारि भक बाल िवकास के  स चालन तथा यब थापन गन िन न बमोिजमको 
िव ालय यव थापन सिमित गठन गनपुनछ ।  
(क) िव ालयमा स चािलत ारि भक बालिवकास के को यव थापन सिमित सोही िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितलाई 
मािननेछ । 
(ख) समदुायमा आधा रत बालिवकास के को यव थापन सिमित ारि भक बालिवकास के  स चालन िनदिशका बमोिजमको 
हनेछ ।  
(२) स थागत िव ालयको हकमा तपिशल बमोिजमको यव थापन सिमित रहनछे ।  
   (क) सं थापक वा लगानीकताह  म येबाट िव ालयको िसफा रसमा िश ा अिधकृतल ेमनोिनत गरेको यि     अ य                                                       
   (ख) अिभभावकह  म येबाट १ जना मिहला पन गरी िव ालय यव थापन सिमितले मनोिनत २ जना   
           सद य  
(ग) स वि धत वडाको िनवािचत मिहला सद य म य ेवडा य ले मनोिनत गरेको १ जना   सद य  
(घ) िश ा मेी तथा समाजसेवीह  म येबाट स बि धत वडा सिमितले मनोिनत गरेको यि  (१ जना) सद य 
(ङ) िश क /सहजकता ितिनिध १ जना            सद य  
(च) मखु यव थापक /सहजकता          सद य सिचव  



28 
 

(३) पूव ाथिमक यव थापन सिमित को काम, कत य र अिधकार : िव ालय स चालन स व धमा नीितगत िनणय गन, आव यक 
पुवाधार जटुाई िनयिमत िव ालय स चालन गन स पूण िज मेवारी िव ालय यव थापन सिमितको हनेछ ।  
६१.  गाउँपािलकाले सहयोग, स मान वा पुर कृत गन स ने : यो िश ा िनयमावली बमोिजम यनू शु कमा गणु तरीय िसकाई 
काय म स चालन गन उ कृ  पवू ाथिमक िव ालयलाई गाउँपािलकाले  कुनै स दभ पारेर स मान गन, पुर कृत गन वा जुनसकैु 
िकिसमको आिथक तथा ािविधक सहयोग गन स नछे ।  
६२. असहाय/अपाङ्ग/अनाथ बालवािलकाह लाई सहयोग गनु पनःगाउँपािलका े  िभ  स चालन हन े सं थागत पवू 

ाथिमक िव ालयल े िश ा सिमितको िसफा रस अनु प अित िवप न, िपछिडएका, अपाङ्ग वा अनाथ बालवािलकालाई सहयोग 
उपल ध गराई आ नो शैि क काय ममा सहभागी गराउन ुपनछ । कूल बालवािलकाको कि तमा ५ ितशत बालवािलकालाई यस 

कृितको सहयोग उपल ध गराउनु पनछ । 
६३. खाता स चालन:पूव ाथिमक  िव ालय यव थापन सिमितको अ य  र सद य सिचवको संयु  नाममा बैङ्क खाता 
संचालन गनपुनछ । िव ालयल ेआय, यय र मौ दात रकमको अ ाविधक अिभलेख राखी पारदिशता कायम गनपुनछ ।  
६४. लेखापरी ण गराउन ुपन: येक आ.व. सिकएको पौष मसा त  िभ  गाउँपािलकाले खटाएको अिधकार ा  लखेापरी कबाट 
िव ालयको आिथक कारोवारको लेखापरी ण गराई ितवेदन गाउँपािलकामा पशे गनपुनछ । पूव ाथािमक िव ालयह को 
लेखापरी ण स बि धत िव ालय र मातकृ िव ालय माफत हनछे ।  
६५. िव ालयको थान तथा भवन थाना तरण गन ुपन भएमा वीकृित िलनपुनः िव ालय स चािलत  थान सान ुपन भएमा  
कारण सिहत सन भवनमा हाल िव ालयमा रहकेा बालवािलकालाई ितकुल असर नपन यहोरा उ लेख गरी कि तमा २ मिहना 
अगावै गाउँपािलकाको स वि धत वडा कायालयमा िनवेदन िदई वडा कायालयबाट सबै मापद ड र भौितक पवूाधार जाँच गरी 
िसफारीस गरेमा िश ा सिमितको िनणय अनसुार िश ा शाखाल ेिव ालय सान वा थप भवन उपयोग  गन  वीकृत िदनेछ । 
६६. िनयिमत बैठकः पवू ाथिमक िव ालयमा सहजकताह , कमचारीह , िव ालय यव थापन सिमित र 
अिभभावकह  बीच  कि तमा ैमािसक पमा बैठक  गन ुपनछ । यस िकिसमको बैठकको िववरण गित ितवेदनमा 
खुलाउनु पनछ ।  
६७. द ड सजाय: पूव ाथिमक िव ालयह को अनगुमन गदा अनमुित निलई वा अनमुित िलएर पिन लापरबाही गरेको, बदिनयत 
गरेको वा बालमै ी पवूाधार यनूतम मापद ड परूा नभएको, ितब ता परूा नगरेको देिखएमा िनि त समय तोक  िश ा िनयमावली 
पालना गन िनदशन िदन सिकन े छ । यसरी िनदशन िदई उपल ध गराएको समयसीमा िभ  पिन सधुार नगरेमा कसरुको मा ा हरेी 
१,०००दिेख २,५०० पैयाँ स मको ज रवाना वा दता खारेज गन स मको कायबाही हनेछ ।  
६८. िश ा िनयमावली बमोिजम गनु पन: यो िश ा िनयमावली  जारी भई लाग ूहन ुपवू गाउँपािलका े  िभ को ठेगाना राखी 
काननू बमोिजम अनमुित ा  गरी स चािलत सबै पवू ाथिमक िव ालयह  यसै िश ा िनयमावली  बमोिजमका पुवाधार सिहत 
स चािलत गन तीन मिहनाको समय िदइनछे । सो समयिभ  िश ा िनयमावली बमोिजम नभए यस पवू ा  अनमुित आउदो शैि क 
स बाट खारेजी गन सिकनेछ । 
६९. सामुदाियक िव ालयमा पूव ाथिमक क ा स चालन गनपुन:  फा गनु द  गाउँपािलकाका येक सामदुाियक 
िव ालयमा कि तमा एउटा पूव ाथिमक क ाको यब थापन गनपुनछ । यसका लािग बाल क ाको अव था र आव यकता 
अ ययन गरी िश ा शाखावाट अनदुान कोटा र रकम पनुिवतरण गन सिकने छ ।  
७०. पूव ाथिमक िव ालयलाई  अनुदान िदन सिकने : (१) यो िश ा िनयमावली लाग ूहनुपवू िश ा म ालयवाट ारि भक 
बाल िबकास क ाका लािग ा  अनुदान कोटा तथा रकमको प रिध िभ  रिह िवप न तथा िसमा तकृत प रवारका बाल बािलका 
रहकेा पूव ाथिमक िव ालयमा  अनदुान िदन  सिकने छ ।  
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 (२)उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा भएपिन सािवकमा अनमुित िलई िनयिमत पले स चालनमा रहकेा पवू ाथिमक िव ालयको 
अिभलेख अ ाविधक गरी अनदुान िनयिमत  गन सिकने छ । 
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प र छेद–८ 
िव ाथ  सं या, भना, क ा चढाउने, शैि क स  र िमन पचास िबदाको यव था 

७१.  िव ाथ  सं याः(१) सामदुाियक िव ालयको येक क ामा िव ाथ  सं या सामा यतया चालीस हनु पनछ ।   
(२) सं थागत िव ालयको येक क ामा िव ाथ  सं या सामा यतया यनूतम २०, अिधकतम ४० र औसत ३० हन ुपनछ ।   
(३) उपिनयम(१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवशषे आव यकता भएका वालविलकालाइ िश ा िदने िव ालयको 

येक क ामा रहने िव ाथ  सं या गाउँ िश ा सिमितले तोके बमोिजम हनेछ ।   
(४) कुनै क ामा उपिनयम(१) मा लेिखए भ दा बढी िव ाथ  भएमा िव ालयले िव ालय  यव थापन सिमितको अनमुित िलई 
य तो क ाको अक  वग खो न स नेछ ।  

(५) उपिनयम(४) बमोिजम क ामा वग खो न आव यक पवूाधारको यव था यव थापन सिमित र िव ालयल ेिमलाउन ुपनछ ।  
७२. िवधाथ  भना स बि ध यव थाः(१) िव ाथ ले िव ालयमा भना हनको लािग दहेाय बमोिजमको स कल माणप  पेश गन ु
पनछ । 
(क)  क ा नौ मा भना हनको लािग आधारभतू तहको अि तम परी ामा उ ीण गरेको माणप । 
(ख)  क ा एघारमा भना हनको लािग क ा एस.एल.िस./ एस.इ.इ. परी ामा उ ीण गरेको माणप । 
(ग) क ा १ मा भना हन ज म दता माण प । 
(घ)  क ा एकमा बाहके अ य क ामा भना हनको लािग वािषक परी ाको ल धाङ्क र थाना तरण  माणप । 
(२) िव ालयले वािषक परी ा उ ीण नभएका िव ाथ लाई अ ययनरत क ाभ दा मािथ लो क ामा भना गन ुहदँनै। 
(३) िव ालयको एक क ामा 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 ालयले िव ाथ  भना गदा अिभभावकको नाम, ठेगाना समेतको अिभलेख रा नु पनछ। 
(६) पाँच वष उमेर परूा नभएकालाई एक क ामा भना र सो  बष उमरे परूा नभएकालाई मा यिमक तह उ ीण परी ामा समावेश ग रन े
छैन। 
(७) फा गनु द  गाउँपािलका िभ का येक सामदुाियक िव ालयह ले िव ालय सवेा े  यिकन गरी िव ालय उमरेका येक 
वालवािलकाह का लगत राखी िविवध उपायगरी अिनवाय िव ालयमा भना गराउन पनछ । 
७३. िव ालयमा भना नभई अ ययन गन यि को परी ा स बि ध यव था:(१) िश ा शाखाल ेिव ालयमा भना नभई िनजी 

पमा अ ययन गरेको यि लाई िनजको मता र तरको आधारमा िव ालयल ेिसफा रस गरेको क ा आठस मको वािषक परी ामा 
सामेल हनको लािग  आव यक यव था गन स नछे ।   
(२) उपिनयम(१) बमोिजम परी ा िदन चाहन े यि ले तोिकएको ि या परुा गरी परी ा फाराम भन ुपनछ । 
(३) उपिनयम(१) बमोिजम परी ा िदन चाहन े यि ले जनु क ाको वािषक परी ा िदन चाहकेो हो सो भ दा दईु क ा तलस मको 
वािषक परी ा उ ीण गरेको माणप  पेश गन ुपनछ । 
(४) मािथ ज ेसकैु लेिखएता पिन खलुा वा बैकि पक िव ालयमा पढेका िव ाथ को परी ा स बि ध यव था तोिकए बमोिजम हनेछ 
।  
७४. थाना तरण माणप  स बि ध यव थाः(१) कुनै िव ाथ ले थाना तरण माणप  िलन ुपरेमा अिभभावकको िसफा रस 
सिहत िव ालय छाड्न ुपरेको यथाथ िववरण खलुाई धाना यापक सम  िनवेदन िदन ुपनछ ।   
(२) उपिनयम(१) मा जनुसकैु उ लेख भए तापिन क ा दश र बा मा अ ययन गन िव ाथ लाई थाना तरण माणप  िदइन ेछैन । तर 
दहेायका अव थामा शैि कस  सु  भएको दईु मिहनािभ  थाना तरण भई आउने िव ालयको िसफा रसमा िश ाशाखाको सहमित 
िलई थाना तरण माणप  िदन सिकनेछ :– 
(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 । 
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(ग) िव ाथ  िवरामी भएको कारणले सोही थानमा रा न नहने भनी चिलत काननू बमोिजम वीकृत िचिक सकले िसफा रस गरेमा, 
वा अ य कुन ैमनािसव कारणले िव ाथ  अ य  थाना तरण हन ुपरेमा। 
(३) उपिनयम(१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा धाना यापकले आधारभतू तहको िव ाथ को हकमा िनःशु क र मा यिमक तहको 
िव ाथ को हकमा िश ा शाखाले तोकेको मापद ड बमोिजमको शु क िलई तीन िदन िभ  थाना तरण माणप  िदन ुपनछ ।   
(४) धाना यापकले उपिनयम(३) बमोिजमको अविधिभ  थाना तरण माणप  निदएमा स बि धत िव ाथ ले िश ा अिधकृत 
सम  उजरूी िदन स नेछ र यसरी उजरूी पन आएमा िश ा अिधकृतले जाँचबझु गरी गराइ थाना तरण माणप  िदन उपयु  दखेमेा 

धाना यापकलाई यथाशी  थाना तरण माणप  िदन आदशे िदनछे ।  
(५) स कल थाना तरण माणप  हराएमा वा न  भएमा स बि धत िव ाथ  वा िनजको अिभभावकले ितिलिपको लािग यसको 
यहोरा खलुाई स बि धत िव ालयमा िनवदेन िदन स नछे र यसरी पन आएको िनवदेन मनािसव दिेखएमा धाना यापकले 

िनवदेकलाई थाना तरण माणप को ितिलिप िदनपुनछ ।  
(६) िव ालयले कुनै िव ाथ लाई आफूले अ यापन नगराएको क ाको थाना तरण माणप  िदएमा य तो माणप  िदन े

धाना यापकलाई काननू बमोिजम कायबाही ग रनछे र यसरी िदएको थाना तरण माणप  र  हनछे ।  
(७) सं थागत िव ालयको हकमा िव ाथ ले जनु मिहनामा थाना तरण माणप  मागेको छ सो मिहनास मको मािसक पढाई शु क र 
अ य द तुर सोही िव ालयमा बुझाउनु पनछ ।  
(८) िव ालयले िव ाथ लाई थाना तरण माणप  िदँदा सो माणप  पाउने िव ाथ  वा िनजको अिभभावकलाई रीतपवूक भरपाई 
गराउन ुपनछ ।  
७५. तर वृि को लािग भना हन चाहने िव ाथ लाई भना गन ुपन :क ा दश र क ा बा मा तर विृ  गन उ े यल ेिव ाथ  
पुनः सोही िव ालय र क ामा अ ययन गन आएमा िव ालयल े य तो िव ाथ लाई भना गन ुपनछ ।  
७६. वािषक परी ा निदने िव ाथ लाई क ा चढाउने स बि ध यव था(१)कुन ैिव ाथ  िवरामी परी वा िनजको काबू बािहरको 
प रि थितको कारण वािषक परी ा िदन नसकेको स ब धमा िनजको अिभभावकल े यसको माण सिहत िनवेदन िदएमा 

धाना यापकले सो स ब धमा जाँचबझु गदा िनवेदनको यहोरा मनािसव देिखएमा िव ालयमा भएको अिभलेखबाट य तो 
िव ाथ ले अ य परी ामा रा ो गरेको दखेेमा आव यकता अनसुार मु य मु य िवषयको परी ा िलई सो िव ाथ लाई क ा चढाउन 
स नेछ । तर,  १  शैि कस  सु  भएको एक मिहना पिछ कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइन ेछैन ।  
(२)  क ा नौ र एघारमा कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छैन ।  
७७. क ा चढाउने स बि ध 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 नछे । तर क ा नौ र एघारमा क ा चढाउन सिकने छैन ।  
७८. शैि कस , भना गन समय र काम गन िदन :(१) िव ालयको शिै कस  येक वषको वैशाख एक गतेदिेख ार भ भई चै  
मसा तस म कायम हनछे ।  
(२)  उपिनयम(१) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन क ा एघार र बा को हकमा शैि क स  ावण मिहनावाट सु  हनेछ ।  
(३) िव ालयले शिै कस  सु  भएको िमितल ेसामा यतया एक मिहनािभ  नयाँ िव ाथ  भना िलई स नु पनछ ।   
(४) उपिनयम(३) बमोिजमको अविध नघाई कुनै िव ाथ  भना हन आएमा 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 ।  
(५) कसैले पिन शिै कस  सु  नभई िव ाथ  भना गन ु गराउन ु हदनै ।  तर क ा एकको उमरे समहू भ दा कम उमरे भएका 
बालबािलकाको हकमा शैि क स  ार भ हनभु दा अगािड पूव ाथिमक िव ालयमा भना गन वाधा पन छैन ।   
(६) िव ालयको एक शैि कस मा काम गन िदन क तीमा दईुसय बीस िदन हनछे ।  
(७) सामदुाियक िव ालयको धाना यापकले ह ाको क तीमा बा , सहायक धाना यापकले ह ाको क तीमा अठार र िश कल े
ह ामा क तीमा छ बीस िप रयडको क ा िलन ुपनछ ।  
(८) भौितक पवूाधार परूा नभएका िव ालयले तोिकएको पाठ्यभारमा नघट्न े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 आधारभतू तह वा मा यिमक तहका क ाह  एकै समय 
(िस ट) मा स चालन गन ुपनछ । 
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७९. िव ालय िवदा स व धमा:(१) नेपाल सरकारले तोकेको सावजिनक िबदा बमोजम हने गरी िश ा शाखाले  िव ालयमा 
सावजिनक िवदा िनधारण गन स नछे । 
(२) िश ा शाखाको िनदशनमा एक शैि कस मा िहउँदे िबदा वा वष िबदा वा दवु ैगरी वढीमा पतालीस िदन िव ालय िवदा िदन 
सिकनेछ ।   
(३) उप िनयम १ र २ बाहके िव ालय यव थापन सिमितल ेएक शैि कस मा थप पाँच िदनस म थानीय िबदा  गन स नेछ ।  
(४) यस िश ा िनयमावलीको यव था  बाहेक अ य िदन िव ालय ब द गरेमा धाना यापकलाई िवभागीय कायबाही ग रनछे । 
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प र छेद ९ 
धाना यापक र िश कको िनयुि  तथा काम, कत यर अिधकार 

८०. धाना यापक स बि ध यव थाः  
(१) आधारभतू तहको क ा पाचँस मको िव ालय भए िश ाशा  िवषयमा क तीमा िबणता माण प  तह वा बा  क ा उ ीण 
गरेको, क ा आठ स मको िव ालय भए िश ाशा  िवषयमा क तीमा नातक तहउ ीण गरेको र मा यिमक तहको िव ालय भए 
िश ाशा  िवषयमा क तीमा ना को र तह उ ीण गरी क तीमा पाचँ वष थायी िश कको पमा िश ण अनभुव भएको, संघीय 
ऐन र सो ऐन अ तगत बनेको िनयमावली बमोिजम िश क ब न ेयो यता भएका िश कम येबाट िव ालय िवकास ताव माग गरी 
गाउँ िश ा िसिमितबाट िनधा रत छनोटका आधार बमोिजम परी ा सम वय सिमितले  िसफा रस गरेको यि लाई पाँच वषको लािग 
िश ा अिधकृतले सामदुाियक िव ालयको धाना यापकको पदमा िनयिु  गनछ ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजम धाना यापकको पदमा िनयिु  हनु पवू िनजले अनुसचूी–१६ बमोिजमको ढाँचामा िव ालय िवकासको 

ताव पशे गरी सोही आधारमा िश ा अिधकृत सगँ प चबष य काय स पादन करार स झौता गन ुपनछ । 
(३) प चबष य काय स पादन करार स झौता भू ान भएपिछ धाना यापकको काय स पादन स तोषजनक रहमेा िव ालय िवकास 

ताव िलई करार स झौता नवीकरण गन सिकन ेछ । 
(४) उपिनयम(१) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन दहेायको अव थामा सामदुाियक िव ालयको धाना यापकलाई गाउँ िश ा 
सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाल ेजनुसकैु बखत हटाउन स नछेः 
(क) िनजको आचरण खराब रहमेा। 
(ख) ऐन, िनयम, कायिबिध िवपरीतको कुनै काम गरेमा। 
(ग) िनजले कायस पादन स झौता बमोिजम काम गन नसकेमा वा िनजको काम स तोषजनक नभएमा । 
(५) सामदुाियक िव ालयको कुन ै धाना यापकलाई उपिनयम(४) बमोिजमको आधारमा पदबाट हटाउन ुपन भएमा िश ा अिधकृतले 
य तो आधार िव मान भए नभएको स ब धमा जाँचबुझ गरीगराई ितवेदन िलनेछ र ितवेदनबाट धाना यापकलाई हटाउन ुपन 

दिेखएमा पदबाट हटाउन गाउँ िश ा सिमित सम  राय सिहत पेश गन ुपनछ ।   
(६) उपिनयम(५) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन सो उपिनयम बमोिजम धाना यापकलाई पदबाट हटाउन ु अिघ िनजलाई 
सफाई पशे गन मौकाबाट वि चत ग रने छैन ।  
(७) बहालबाला िश कम येबाट छनौट भएको धाना यापकलाई उपिनयम(४) को ख ड (क) वा (ख) बमोिजमको आधारमा 
हटाएको अव थामा िनजलाई काननू बमोिजम िवभागीय कायबाही समेत ग रनछे । 
(८) सामदुाियक िव ालयको धाना यापक िवदामा बसमेा वा कुनै कारणल े धाना यापकको पद र  भएमा धाना यापक उपि थत 
नभएस म वा धाना यापकको पदपिूत नभएस मका लािग सो िव ालयमा कायरत सहायक .अ.र िश कह म ये मािथ लो ेणीका 
व र  थायी िश कल ेिनिम  धाना यापक भई काम गनछ । िश कको व र ता िनधारण गदा देहायका आधारमा ग रनछे । 
(क) स बि धत तह र ेणीको थायी िनयिु  िमितको आधारमा। 
(ख) ख ड (क) को आधारमा व र ता नछु एमा सो भ दा त लो तह वा ेणीको थायी िनयिु  िमितको आधारमा। 
(ग) ख ड (क) र (ख) को आधारमा व र ता नछु एमा स बि धत तह र ेणीको अ थायी िनयिु  िमितको आधारमा। 
(घ) ख ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पिन व र ता नछु एमा ख ड  (क) को िसफा रसको यो यता मको आधारमा। तर खलुा, 
काय मता मू याँकन, आ त रक वढुवा एउटै िमितमा भए मशः काय मता, आ त रक ितयोिगता र खु लाको मलाई   मा यता 
िदइनेछ । 
(९) यस िनयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन सिमितले यस कायिबिध बमोिजम 
यो यता पगुेको यि लाई धाना यापक िनयिु  गदा छु ै ि या िनधारण गरी िनयिु  गन स नेछ ।  
(१०) कायरत धाना यापक कायम रहने :  यो िनयम ार भ हदँाको बखत कायरत धाना यापक उपिनयम(१) बमोिजम अक  

धाना यापक िनयिु  नभएस म य तो पदमा कायम रहन स नछे । 
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(११) सहायक धाना यापक स बि ध यव था : मा यिमक तहको धाना यापकलाई सहयोग पयुाउन िव ालयमा कायरत 
मा यिमक तहका िश क म येबाट िव ालय यव थापन सिमितले एकजनालाई सहायक धाना यापक तो न स नछे । तर कुनै 
सामदुाियक िव ालयमा ५०० वा सोभ दा बढी िव ाथ  सं या भएमा थप एक जना गरी दईु जना सहायक धाना यापक तो नुपनछ ।  
(१२) िश क परी ा सम वय सिमित स वि ध यव था:यस िश ा िनयमावली वमोिजम  सामदुाियक िव ालयमा धाना यापक वा 
करारमा िश क  िनयिु का लािग परी ामा सम वय गन गाउँपािलकामा दहेाय वमोिजमको एक िश क परी ा सम वय सिमित रहनेछ 
। 
(क) गाउँ िश ा सिमित बाट मनोिनत िश ा शा मा नातको र गरी कि तमा १०बष िश ण वा िश ा शाशन े मा काय गरेका 
यि                                                                                           सयोजक 

(ख) गाउँ िश ा सिमितको सद य म येबाट सो सिमितबाट मनोिनत                                             सद य           
(ग) िश ा शाखा मखु वा िनजले तोकेके िश ा अिधकृत                                      सद य सिचव 
(१३) फा गनु द  गाउँपािलका िभ  ग रएका सबै अ थाइ करार िश क िव ापनह को परी ा स चालन,  उ रपिु तका परी ण र 
नितजा काशन िश क परी ा सम वय सिमितले आ नो रोहवरमा एउटै िमितमा गन आव यक यव था गन स नछे। 
(१४) यस िश ा िनयमावली वमोिजम सामदुाियक िव ालयमा धाना यापक हनका लािग ताव पशे गन िश कह को तोिकएको 
मापद ड अनसुार मू याङ्कन गरी  अ िनयिू का लािग िसफा रस गन ुिश क परी ा सम वय सिमितको िज मेवारी हनेछ ।  
(१५) धाना यापक तथा िश क छनोटलाई मयािदत, पारदश , यवि थत बनाउन ुिश क परी ा सम वय सिमितको कत य हनछे ।  
(१६) िश क परी ा सम वय सिमितको बैठक स बि ध कायिबिध सो सिमितले आफै िनधारण गनछ ।  
(१७) िश क परी ा सम वय िसिमितका पदािधकारीह को पदाविध ३ बषको हनेछ ।  
(१८) िश क परी ा सम वय सिमितको बैठक भ ा गाउँपािलकाको िनयमानसुार हनछे ।  
८१. धाना यापकको काम, कत य र अिधकार :  सामुदाियक िव ालयका धाना यापकको काम, कत य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम हनेछ । 
(क) िव ालयमा शैि क वातावरण, गणु तर र िनयिमतता कायम रा न।े 
(ख) िव ालयका िश क, कमचारी, िव ाथ  र अिभभावकह  बीच पार पा रक सहयोगको वातावरण िसजना गन। 
(ग) िव ालयमा अनुशासन, स च र ता, िश ता कायम गन आव यक काम गन। 
(घ) िश कह सगँ परामश गरी िव ालयमा क ा स चालन स बि ध काय म तयार गन तथा य तो काय म बमोिजम क ा 
स चालन भए नभएको िनरी ण गन। 
(ङ) िव ालयमा सरसफाई, अित र  ि याकलापको 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 गराउने। 
(ज) िव ाथ लाई थाना तरण तथा अ य माणप  िदने। 
(झ) िव ालयमा भए गरेका मह वपणू काम कायबाहीको अिभलेख रा न।े 
(ञ) कुनै िश क वा कमचारीले जानी जानी वा लापरवाही साथ कुनै काम गनाले िव ालयलाई हानी नो सानी पन गएमा य तो हानी 
नो सानीको रकम तलबबाट क ा गरी असलु गन। 
(ट) िव ालयल ेआ न ै ोतमा िनयु  गरेका िश क वा कमचारीले पदीय िज मेवारी परूा नगरेमा यव थापन सिमितको िसफा रस 
बमोिजम अवकाश लगायतका अ य िवभागीय कायबाही गन। 
(ठ) िश क र कमचारीलाई िदइएको सजायको अिभलेख रा न ेतथा य तो अिभलेख िश ा अिधकृत  तथा िव ालय िनरी कल ेहने 
चाहमेा दखेाउन।े 
(ड) िश क तथा कमचारीह को आचरण र काय स पादन स बि ध ितवेदन िश ा शाखातथा िव ालय यव थापन सिमितमा पेश 
गन। 
(ढ) िश क वा कमचारीलाई सजाय वा परु कार िदन ेस ब धमा िवधालय यव थापन सिमित तथा िश ा शाखामा िसफा रस गन। 
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(ण) गाउँपािलका, िश ा शाखावा स वि धत िनकायबाट 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,आिथक र िश ास बि ध 
िवषयमा छलफल गरी यसको अिभलेख रा न।े 
(थ) गाउँपािलकाबाट पूव वीकृित िलई अित आव यक भएका िवषयमा िव ालय यव थापन सिमितको िनणय गराई िव ालयको 

ोतबाट तलब भ ा खाने गरी िश कको पद कायम गरी यस िश ा िनयमावलीमा यव था भए बमोिजमको ि या अपनाई  करारमा 
िनयु  गन र यसरी िनयिु  भएका िश क तथा कमचारीह को तलबी ितवेदन पा रत गन यव थापन सिमितमा पेश गन। 
(द) िव ालय भवन तथा छा ावासको हातािभ  कुनै िकिसमको अभ  यवहार हन निदन।े 
(ध) िव ालयको भावकारी सचंालनको लािग वािषक योजना बनाई िवधालय यव थापन सिमितबाट पा रत गराइ काया वयन गन, 
गराउने। 
(न) िव ालयमा अ ययन, अ यापन स बि ध मािसक, अध–वािषक तथा वािषक काय म बनाई काया वयन गन, गराउने। 
(प) िश क वा कमचारीलाई तािलममा पठाउन यव थापन सिमितबाट अनमुोदन गराई िश ा शाखामा पठाउने। 
(फ) िव ालयमा फा गनु द  गाउँपािलकाबाट वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गन। 
(ब) िव ालय यव थापन सिमितले िदएको िनदशन तथा आफूल ेपाएको अिधकार बमोिजम रकम खच गन र आय ययको िहसाब 
रा न ेतथा रा न लगाउने। 
(भ) िव ालयमा स चालन हन ेआविधक परी ा िनयिमत तथा मयािदत ढङ्गबाट स चालन गन गराउने। 
(म) कुन ैिश कल ेअ यापन गरेको िवषयमा लगातार तीन वषस म प  ितशत भ दा बढी िव ाथ  असफल भएमा वा कुनै िश कल े
लापरवाही वा अनशुासनहीन काम गरेमा य तो िश कको दईु वषस म तलब बिृ  रो का गन। 
(य) वीकृत दरव दीमा कायरत िश क तथा कमचारीको तलवी ितवेदन पा रत गन िश ा शाखामा पठाउने। 
(र) िव ालयका िश क तथा कमचारीह लाई काय िज मेवारी तो ने । 
(ल) गाउँपािलका िश ा शाखातथा यव थापन सिमितले िदएका िनदशन पालन गन, गराउन।े 
(व) िव ालयको शैि क िववरण तथा त यांक िनधा रत ढाँचा र समय िभ  िव ालय िनरी क ारा मािणत गराई गाउँपािलका, िश ा 
शाखामा पठाउने। 
(श) िव ालयको आ नो ोतबाट खच बेहोन गरी िनयु  भएका िश कह को काय स पादन मू याङ्कन फाराम भराई यव थापन 
सिमितमा पेश गन। 
(ष) िव ालयका िश क तथा कमचारीको स पि  िववरण फाराम िनधा रत समयमा भन लगाई िव ालयमा दता गरी िश क 
िकताबखानामा पठाउने। 
(स) िव ालयका िश क तथा कमचारीबाट क ी गरेको स चयकोष, नाग रक लगानी कोष, बीमा, सामािजक सरु ाकोषको रकम 
स बि धत िनकायमा पठाउने । 
(ह) यव थापन सिमितबाट वीकृत ख रद योजना अनसुार मालसामान तथा सेवा ख रद गन । 
( ) िश क एव ंकमचारीलाई  धाना यापक ित िज मेवार बनाउन िश कह सँग कायस पादन करार गन । 
( ) िव ालय सेवा े  िभ का अनाथ, बेसाहारा, िवशेष आव यकता भएका 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 सशुिुचत गराई 
वालवािलकालाई  िव ालयमा िभ ाउनु  धाना यापकको िज मेवारी हनेछ ।  िव ाथ लाई अपेि त शिै क उपलि ध हािसल हन ेगरी 
िसकाउने र िव ालयमा िटकाउने  धाना यापक र िश कह को दािय व हनेछ । 
८२.  िश क तथा कमचारी छनौट सिमित :(१) सामदुाियक िव ालयमा करारमा िश क वा कमचारी िनयिु का लािग िसफा रस 
गन येकिव ालयमा देहाय वमोिजमको एक िश क तथा कमचारी छनौट सिमित रहनछे  
(क) िव ालय यव थापन सिमितको अ य  वा िनजले तोकेको सो सिमितको सद य        –अ य   
(ख) िव ालय िनरी क वा िश ा अिधकृतल ेतोकेको अिधकृत ितिनिध      –सद य 
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(ग) गाउँ कायपािलकाको कायलयको िव  सचूीमा उ लेिखत स वि धत िवषय िव म ये िश ा अिधकृतल ेतोकेको २ जना (य ता   
िव  िश क सवेा आयोगले तोके बमोिजम हनेछ) ।     –सद य 
(घ)  धाना यापक                                                                  –सद य सिचव 
(२) उपिनयम(१)(ग) को येजनको लािग िश ाशाखाले समय समयमा दरखा त आ ान गरी िवषय िव ह को यि गत     िववरण 
सिहतको िव  सचूी अ याविधक गरी रा नु पनछ ।  
(३) रो टर सचूीमा ािविधक िवषयको िव  नभएको अव थामा िव ालय यव थापन सिमितले िसफ रस गरेका िव लाई िश ा 
अिधकृतले तो न स न ेछ । 
(४) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको सिचवालय स बि धत िव ालयमा रहनछे । परी ा के  ोत के  वा िश क परी ा 
सम वय सिमितले तोकेको थानमा हनछे।  
(५) िश क सवेा आयोगले िश क वा कमचारी छनौट गन स ब धमा मापद ड िनधारण वा िश ा िनयमावली जारी गरेको भए िश क 
तथा कमचारी छनौट सिमितल े य तो मापद ड वा िश ा िनयमावलीको पालन गन ुपनछ । 
(६) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको बैठक स बि धिश ा िनयमावली सो सिमित आफैले िनधारण गरे वमोिजम हनेछ । 
(७) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितले सबै िश क िव ापनह को परी ा स चालन उ रपिु तका परी ण र नितजा काशन गदा 
िश क परी ा सम वय सिमितको सम वय र रोहवरमा गनपुन छ । 
(८) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको बैठकमा स बि धत ोतके को ोत यि लाइ आम णा गनपुनछ ।  
(९) ोत याि  िश क तथा कमचारी छनौट परी ाको याव थापक रहनेछ । 
८३.  करारमा िश क िनयिु  स बि ध यव थाः(१) वीकृत दरव दीमा थायी िश क िनयिु  हन नसक  त काल करारमा 
िश क िनयिु  गन ुपन भएमा यव थापन सिमितले गाउँपािलका िश ा शाखामाफत आयोगबाट करारमा िश क िनयिु को लािग 

कािशत भएको सचूी माग गन ुपनछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजम माग गरेको सचूी ा  भए पिछ सचूना कािशत गरी सचूीमा रहकेा  आवेदकह म य े मािथ लो 
यो यता मका उ मदेवारलाइ यव थापन सिमितल ेबढीमा एक शैि क स को लािग करारमा िश क िनयिु  गन स नछे ।  
(३) उपिनयम(१) बमोिजम आयोगबाट कािशत सचूीमा करार िश क िनयु का लािग कुन ैउ मेदवार  नरहमेा वा सचूीमा समावेश 
भएका उ मेदवारले िश क पदमा िनयु  हन िनवेदन निदएमा यव थापन सिमितल े िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको 
िसफा रसमा बढीमा एक शैि क स को लािग यो यता पगुेका कुन ै यि लाई करारमा िश क िनयिु  गन स नेछ । 
(४) उपिनयम(२) वा (३) बमोिजम करारमा िश क िनयिु  गदा िश ा शाखाबाट दरव दी र  रहकेो यहोरा मािणत सिहत 
िनयु को अनमुती िलएर मा  गन सिकनेछ । 
(५) उपिनयम(३) बमोिजम िश क िनयिु  गन क तीमा प  िदनको याद िदई सावजिनक सचूना िश ा शाखा, वडा कायालय र 
स बि धत िव ालय समेतमा टाँ न ुपनछ । 
(६) उपिनयम(३) बमोिजम िश क पदमा िनयु  हन िनवदेन िदने उ मदेवारले शैि क यो यता, अ यापन अनमुती प  नेपाली 
नाग रकताको माणप  िनवेदन साथ पेश गन ुपनछ ।  
(७) िव ालयले यस िनयम बमोिजम करारमा िश क िनयु  गरेको याि  िश ाशाखालाई िदन ु पनछ र िश ा शाखाले सोको 
अिभलेख जनाइएको माण िव ालयलाई िदन ुपनछ ।  
८. उपिनयम २ वा ३ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन करारमा िश क िनयिु  भएको एक शैि क स िभ  पिन थायी पद पिुत 
नभएमा थायी पदपिुत नभएस मका लािग एक पटकमा एक वषमा नबढाई िश ा शाखाल े करारको याद थप गन स नछे, उ  
जानकारी िव ालयलाई पिन िदनपुनछ ।  
(९) उपिनयम(८) बमोिजम करार ग रएको याि  िव ालयल ेिश ा शाखालाई िदन ुपनछ ।  
(१०) यस िनयम वमोिजमको ि या बाहके िश क िनयिु  गरेमा य तो िनयिु  बदर गरी स बि धत धाना यापकलाई िवभागीय 
कायबाही ग रनेछ।  
८४.दरब दी नभएको पदमा िश क वा कमचारी िनयुि  वा स वा गन नहनेः(१) िश क वा कमचारीलाई दरब दी र  नरहकेो 
वा दरव दी नभएको िव ालयमा िनयिु  वा स वा गन ुहदँनै ।   
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(२) अनसुचूी१७ मा उि लिखत िवषयको िश क नरहकेो िव ालयमा अक  िवषयको िश क िनयिु  वा स वा गन ुहदँनै ।  
(३) उपिनयम(१) वा (२) िवपरीत कसैले कुनै िश क वा कमचारी िनयिु  वा स वा गरेमा य तो िश क वा कमचारीको लािग तलब 
भ ा बापत खच भएको रकम यसरी िनयिु  वा स वा गन अिधकारीबाट असलु उपर गरी य तो अिधकारीलाई िवभागीय कायबाही 
ग रनेछ  ।  
८५. स वा स बि ध यव था :(१) फा गनु द  गाउँपािलका िभ  एक िव ालयवाट अक  िव ालयमा तह तथा िवषय िम न े र  
दरब दी िभ  िश कको माग तथा िव ालय यब थापन सिमितको िसफा रस आधारमा िश ा सिमितको िनणय बमोिजम िश ा 
अिधकृतले स वा गन स नछे ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजम थायी, राहत, करार, अ थायी िश कको मा  स वा ग रनेछ । 
(३) सामा यतया  िश कको स वा येक शैि क स को पिहलो मिहनामा मा  ग रनेछ ।  
(४) एक पटक स वा भएको िश कलाई स वा भएको िव ालयमा कि तमा ितन वष सेवा परूा नगरी अ य  स वा ग रनछैेन  तर  कुन ै
िव ालयमा कायरत िश क अस  भई सो थानमा िनजको उपचार हन नस न े यहोरा नेपाल सरकारले तोकेको मेिडकल बोड   वा 
वीकृत िचिक सकले िसफा रस गरेमा िनजलाई जनुसकैु वखत पिन स वा गन सिकनछे ।  

(५) िश क स वा गदा िश कको तह र अ यापन गन िवषय िम नु पनछ । 
(६) उपिनयम(१) दिेख बाहेक िश कलाई स वा गदा गाउँ िश ा सिमितले दहेाय बमोिजमको मापद डका आधारमा गन स नेछ: 
(क) एउटा िव ालयमा आव यकता भ दा बढी एकै िवषयका िश क भएमा वा िव ाथ  सं या यनु रहमेा । 
(ख) दरव दी िमलान गन ममा तोिकएको मापद ड भ दा बढी िश क भएमा। 
(ग) उपिनयम(४) को ितब धा मक वा यांशमा लिेखए बमोिजमको अव था भएमा। 
(घ) िवपदक्ा कारणबाट िव ालय र िव ालय रहकेो समदुाय नै अ य  थाना तरण गन ु पन अव थामा गाउँपािलकाको िवपद ्
यव थापन सिमितल ेिसफा रस गरेमा। 

(ङ) नैितक आचरण तथा िनजको यि गत अनशुासनका कारणबाट कुन ैिश कलाई सो िव ालयमा राखीरहदँा िव ालयको शैि क 
वातावरण खलविलएको वा खलविलन स न े यहोरा िव ालय यव थापन सिमितबाट वा ोत यि  र िव ालय िनरी कबाट  
िसफा रस भई आएमा। 
(च) कुन ै िश कले उ कृ  नितजा याउन सफल रहेको वा िवशेष  सेवा वाह गरेको अव थामा उ  सेवालाई अ य िव ालयमा 

योग गन आव यक दिेखएमा। 
(छ) पित पि न दवैु िश क रहकेो अव था भए सकभर एकै वडा िभ  पन गरी स वा गन ुपरेमा। 
(ज) िश क स वाको अ य मापद ड गाउँ कायपािलकाल ेतोके वमोिजम हनेछ । 
(७) थायी िनयिु  भएको एक वष नपगुेको िश क र अिनवाय अवकाश हन एक वष वा सो भ दा कम अविध बाँक  रहकेो 
िश कलाई एक िव ालयबाट अक  िव ालयमा स वा ग रन ेछैन । 
(८) उपिनयम(६) बमोिजम स वा गदा साधारणतया अपाङ्गता भएका र मिहला िश क लाई अपायक  थानमा स वा ग रनछैेन ।  
(९) िश क स वा गदा िनयिु को किन तालाई पिहलो ाथिमकतामा राखीनछे ।  
(१०) स वा भएको ए काइस िदनिभ  धाना यापकले स बि धत िश क वा कमचारीलाई अनसुचूी–१८ बमोिजमको ढाचँामा रमाना 
प  िदई सोको याि  स बि धत िव ालय र िश ा शाखालाई समेत िदनु पनछ । 
८६. अ तर थानीय तह िश क स वा स वि ध यव था सघं र देश ऐन तथा िनयमावलीमा उ लेख भएअनसुार हनेछ ।   
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प र छेद– १० 
छा वृि  तथा िनःशु क िश ा स बि ध यव था 

८७. छा विृ को यव था गनपुन:(१) सं थागत िव ालयल े दहेाय बमोिजमका ५ ितशत  िसमा तकृत गरीव तथा जेह दार  
िव ाथ लाई छा विृ  उपल ध गराउन ु पनछ । यसरी छा विृत दान गदा क तीमा ५० ितशत गाउँ कायपािलका कायालयल े
छनेटगरी िव ालयमा िसफा रस गनछ । य तो छा बिृ  िवप न वग केि त हनुपनछ , एक प रवारका दईु भ दा बढी वालवािलका 
रहकेो अव थामा िव ालयल ेिदएको छुट सिुवधालाई यसमा छा बिृ  मा न सिकनेछैन ।   
(क) कुनै पिन सद यको नोकरी, यापार, यवसाय र आय–आजनको यव था नभई जीवन िनवाह गन यनूतम आव यक पन 
आ दानी नभएका र पाठ्यपु तक तथा टेशनरी उपल ध गराउन नस ने अव थामा रहकेो प रवारका िव ाथ  । 
(ख) भिूम स बि ध ऐन, २०२१ बमोिजम ज गावालाको हिैसयतले रा न पाउने अिधकतम हदव दीको तराई उप यका, पहाडी र 
िहमाली े मा मशः पाँच, दश र प  ितशत भ दा कम खतेी यो य ज गा रहकेो प रवारका िव ाथ  । 
(ग) राि य योजना आयोगबाट प रभािषत भए बमोिजम िनरपे  ग रबीको रेखामा पन र सो भ दा कम आ दानी भएको प रवारका 
िव ाथ  । 
(घ) अपाङ्खता भएका वालवािलकाह  । 
   ङ. गाउँपािलकाले िवप न बग तोकेको प रवारका िव ाथ  ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजम छा विृ  उपल ध गराउन िव ालयल े य तो छा विृ को लािग िनवेदन िदन िव ालयमा भना अविधिभ  े
सचुना काशन गनपुछ । सो सचुना गाउँपािलकाको कायालयमा समेत टाँस गनपुन छ ।  
८८. नामावली साबजिनक गनपुन:(१)िनयम ८५ बमोिजम छा विृत उपल ध गराइएका िब ाथ ह को नाम, थर, क ा तथा िनजको 
बाब ुआमाको नाम, थर वतन सिहतको िववरण िव ालयले  सचूना पाटीमा टाँस गनका साथै गाउँपािलका र ोतके मा समते पेश गन ु
पनछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजमको िववरण हने चाहन े यि लाई िव ालयले हने िदन ुपनछ ।  
८९. बालबािलकालाई अिनवाय पमा िव ालय पठाउन ुपन:(१) सबै अिभभावकले पाँच वष परुा भएका बालबािलकालाई  
अिनवाय पमा िव ालयमा भनागरी िनयिमत पढ्न पठाउन ुपनछ । (२) उपिनयम(१) बमोिजम आ नो े िभ का 
बालबािलकालाई िव ालय पठाए नपठाएको स ब धमा स बि धत िवधालय यव थापन सिमित तथा िव ालयले अनगुमन गन ुपनछ 
। 
(३) कुनै अिभभावकले उपिनयम(१) बमोिजम बालबािलकालाई िव ालयमा पठाएको नदिेखएमा य तो अिभभावकलाई स झाई 
बझुाई, िवशेष सहयोग तथा े रत गरी बालबािलकालाई िव ालयमा पठाउन लगाउन ुपनछ । 
(४) उपिनयम(३) वमोिजम स झाई बझुाई गदा समेत बालबािलकालाई िव ालय  नपठाउन ेअिभभावकलाई गाउँपािलकावाट उपल ध 
गराउने सवेा सिुबधाह  थिगत गरी अिनवाय अधारभतु िश ा काया वयन ग रनेछ । तर गाउँपािलकावाट उपल ध गराउने सवेा 
सिुवधावाट वि चत गन ुपवू िनजलाइ सफाईको मौका िदइनेछ । 
(५)  यस िनयम बमोिजम िव ालयमा भना भएका िव ाथ लाई िव ालयल ेिनःशु क अ यापन गराउनु  पनछ । 
(६)  फा गनु द  गाउँपािलकाको “छोरी बचाउँ‘, छोरी पढाउँ“ अिभयानलाइ पणू काया वयन गन िव ालय उमरे समहूका वािलकालाई 
अिनवाय पमा िव ालय भना अिभयान काय म गरी िव ालय िभ याउने र िटकाईरा ने दािय व िव ालय यव थापन सिमित र गाउँ 
िश ा सिमितको हनेछ । 
(७)  िव ालय भना पिछ िनयिमतताकालािग िवप न र िसमा तकृत प रवारका अिभभावकह को समहू बनाई आय तथा रोजगारमलूक 
काय गन ल ीत वग काय म माफत गाउँपािलकाबाट सहिलयत ऋण उपल ध गराउन सिकनेछ ।   
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प र छेद–११ 
िबदा तथा काज स बि ध यव था 

९०. िश क तथा कमचारीह को िवदा तथा काज स वि ध यव था  
(१) िश क तथा िव ालय कमचारीले पाउने िवदा स बि ध यव था संघीय र ादिेशक काननु बमोिजम हनेछ । उ  काननू नबने स म 
िश ा एन २०२८ र िश ा िनयमावली २०५९(संशोधन सिहत) बमोिजम हनेछ । 
(२)िश कलाई िश ण सीकाई तथा िव ालयको शिै क गितिवधी स बि ध कायमा िनि त अविध तोक  गाउँ कायपािलकाको 
कायालयल े काज खटाउन स नछे साथै कुनै िव ालयमा कुन ै शैि क स मा िव ाथ  सं या अित यनु भए सो िव ालयका 
िश कलाई अ य  िव ालयमा काजमा खटाउन सिकनछे ।  
 

प र छेद१२ 
िव ालयको िच ह, नामाकरण तथा अ य यव था 

९१.  िव ालयको िच हः  िव ालयको िच ह षट्कोण हनेछ । िव ालय यव थापन सिमितले िनणय गरी सो षट्कोणको बीचमा 
आ नो िव ालयको छु ै िच ह रा न स नेछ । 
९२.  िव ालयको नामाकरण :(१) समाज तथा रा कै लािग उ लेखनीय योगदान गन वा ऐितहािसक यि , दवेी देवता, तीथ थल 
वा ाकृितक स पदा आिदको नामबाट नेपालीपन झ कन ेगरी िव ालयको नामाकरण गनपुनछ । 
(२) कुनै सं थागत िव ालयल ेआ नो नाममा पि लक, श द जोड्न चाहमेा कि तमा एक ितहाई िव ाथ  पणू छा बिृ मा अ ययनरत 
रहकेो हनुपनछ । कुनै सं थागत िव ालयल ेआ नो नाममा नेशनल, श द जोड्न चाहमेा नपेालको क तीमा २५ िज लाका  िव ाथ  
अ ययनरत रहेको हनपुनछ । कुन ैसं थागत िव ालयले आ नो नाममा इ टरनेशनल, श द जोड्न चाहमेा कि तमा एक ितहाई सं यामा 
िवदशेी िव ाथ  हनुपनछ । िव ालयको नामको अ तमा िव ालय, कुल, वा  पाठशाला, श द जोिडएको हनुपनछ ।तर यो िश ा 
िनयमावली लाग ुहन ुअगाबै  नामाकरण भ ैसकेका िव ालयको हकमा यो िश ा िनयमावली अनसुारन ैभएको मािननछे ।  
(३) ािविधक िश ा स चालन गन अनमुित पाएको सामदुाियक िव ालयल ेआ नो िव ालयको नामको पछािड को मा ािविधक 
िश ा स चालन गन अनमुित ा  िव ालय भनी थप गन स नछे । 
(४) नयाँ खोिलन े िव ालयको नामाकरण आ नो नामबाट गन चाहन े यि ले देहाय बमोिजमको रकममा नघट्न े गरी सो 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 यि को नामबाट  गन सिकनेछ : 
(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। 
(५) पिह यै नामाकरण भईसकेको िव ालयको नामसगँ जोडेर िव ालयको नामाकरण गन चाहने यि ले उपिनयम(४) बमोिजमको 
रकम वा सो बराबरको घर वा ज गा िव ालयलाई सहयोग गरी पिहलेको नाम पछािड आफूले ताव गरेको नाम जोड्न स नछे । 
(६) एउटै प रवार वा छु ाछु ै प रवारका एकभ दा बढी यि ले उपिनयम(४) बमोिजमको रकम वा घर वा ज गा िव ालयलाई दान 
गरेमा य ता यि ह को िनणयबाट बढीमा दईुजनास मको नामबाट िव ालयको नामाकरण गन सिकनछे ।  
(७) उपिनयम(४), र (६) मा जुनसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन कुनै यि , मारक वा ऐितहािसक चीजव तुको नामबाट िव ालयको 
नामाकरण भएको िव ालयलाई 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 कुन ै यि ले क ा कोठा थप गन, पु तकालय भवन वा छा ावास िनमाण गन रकम सहयोग गरेमा य तो 
कोठा वा भवन सो रकम दान गन यि को नामबाट नामाकरण गन सिकनेछ ।  
(८) यस िनयम बमोिजम िव ालयको नामाकरण कायपािलकाले गनछ ।  
९३. राि य गान गाउन ुपन : िव ालय खलेुको येक िदनको ार भ र िविभ न समारोहमा राि य गान गाउन ुपनछ ।  
९४. झ डो ोलन गन ुपन:िव ालयमा मनाइने येक समारोहको ार भमा राि य झ डो ोलन गन ुपनछ ।  
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९५. िव ालय पोशाक:(१)  िव ालयल ेिव ाथ को लािग एकै िकिसमको, कम खिचलो, साधारण, राि यता झ काउने र हावापानी 
सहुाउँदो पोशाक तो न स नछे । 
(२) गाउँपािलका िभ का सामदुाियक र स थागत िव ालयका िश क तथा कमचा रह का लािग िश ा                                       
शाखाले िश ा सिमितको िनणय अनसुार एकै िकिसमको पोशाक तो न स नेछ । प र छेद–१३ 

िव ालयको स पि  सरं ण स बि ध यव था 
९६. िव ालयको स पि को सरु ा :(१) िव ालयको नाममा रहकेो स पि को सरु ा गन मखु दािय व यव थापन सिमित र 

धाना यापकको हनछे ।  
(२) सामदुाियक िव ालयको नाममा रहकेो उपिनयम १ वमोिजमको स पि को िववरण  ोतके मा पठाउन ुपनछ र सो को लगत 
संकलन तथा अ याविधक गन िज मेवारी ोत यि को हनछे । 
(३) सामदुाियक िव ालयको नाममा रहकेो स पि को अ यािवधक िववरण ोत के ले स बि धत िनकाय वा िश ा शाखामा पेश 
गन ुपनछ । 
९७.  िव ालय स पि  सरं ण स व धमा गाउँ िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ। 
(क) िव ालयको नाममा ा  भई दता हन बाँक  रहकेो ज गा दता गन यव था िमलाउन े। 
(ख) िव ालयको नाममा रहकेो स पि लाई अिधकतम फाइदा हन ेकाममा योग गन यव थापन सिमितलाई िनदशन िदन े। 
(ग) िव ालयको नाममा रहकेो भवन र ज गाको आ दानी असलू उपर गन यव था िमलाउने। 
(घ) िव ालयको स पि  कसबैाट हानी–नो सानी हन गएमा भराउने यव था गन। 
(ङ) न साङ्कनमा परेका सामदुाियक िव ालयलाई सावजिनक ज गा उपयोग गन अनमुती िदने। 
(च) िव ालयको िवकास गन काममा बाहेक िव ालयको ज गा वा अ य स पि  बेचिवखन वा वािम व ह ता तरण गन निदन।े 
(छ) िव ालयको ज गा संर ण गन िव ालय यव थापन सिमित तथा धाना यापकलाई सहयोग गन ।  
९८.  िव ालयको नामको ज गा िब  गन वा िधतो रा न नहने :(१) िबशेष अव था बाहके िव ालयको नामको ज गा िब  
गन र िधतो रा न पाइने छैन ।  
९९.  िव ालयको नामको ज गा स ाप ा गन नहने :(१) िबशषे अव था बाहके िव ालयको नाममा रहकेो ज गा स ाप ा गन 
पाइन ेछैन ।  
१००.  िव ालयको नाममा स पि  रा नु पन :(१) सामुदाियक िव ालय र शिै क गठुीको पमा स चािलत िव ालयले 
िव ालयको अचल स पि  िव ालयको नाममा रिज ेशन पा रत गन ुपनछ । 
(२) क पनीको पमा स चािलत सं थागत िव ालयले िव ालयको अचल स पि  क पनीको वािम वमा रा न ुपनछ ।  
१०१.  िनजी शैि क गुठी अ तगत ग रएको लगानी ह ता तरण गन स बि ध यव था: िनजी शैि क गठुी वा य ता गठुीका 
स चालकले आ नो लगानीको परैू वा आंिशक िह सा िव ालय स चालनमा वाधा नपन गरी आ नो उ रािधकारीको पमा िनयु  
गरेको गिुठयारलाई चिलत काननू बमोिजम ह ता तरण गन स नेछ ।   
१०२.  िमनाहा िदन स नेः ाकृितक िवपद ्वा काव ुबािहरको प रि थितले गदा सामदुाियक िव ालयको स पि  हानी नो सानी हन 
गएको मािणत हन आएमा वीस हजार पैयाँस मको भए धाना यापकको िसफा रसमा यव थापन सिमितल,े पचास हजार 

पैयाँस मको भए यव थापन सिमित र िश ा अिधकृतको िसफा रसमा मखु शासक य अिधकृतल,े एक लाख पैयाँस मको भए 
गाउँपािलका मखुले िमनाहा िदन स नछे । सोभ दा बढी रकम िमनाहा िदन ु परेमा गाउँ कायपािलकाको िसफा रसमा गाउँसभाल े
िमनाहा िदन स नछे ।   

प र छेद १४ 
िव ालयलाई िदइने अनदुान तथा अ य यव था 
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१०३.  िव ालयलाई अनुदान िदने:(१) सामदुाियक िव ालयलाई नपेाल सरकार वा दशे सरकार वा गाउँपािलकाबाट िव ालयको 
लािग ा  रकम वािषक काय म वीकृत गराई िव ालय संिचत कोषमा पठाइनेछ । 
(२)  गाउँ िश ा सिमितले ा  बजटे समेतलाई अ ययन गरी िव ालयलाई देहायका आधारमा अनदुान बाँडफाँट गनछः 
(क) िव ालयको िव ाथ  सं या। 
(ख) िव ालयको िश क सं या। 
(ग) िव ालयको परी ाको प रणाम। 
(घ) िव ालयको आिथक अव था ।  
(ङ)  िव ालयले परुा गन ुपन यनुतम पवूाधारह  । 
च) अ यापन गराईने िवषयको कृित ।   
(३) अनमुित ा  सामदुाियक िव ालयल े थप दरब दी ा  नगन शतमा िश क लगायत िव ालय यव थापनका स पूण प ह  
आफैले   गन गरी िव ालयलाई ा  हने अनदुान एकमु  िलन चाहमेा एकमु  अनदुान िदने यव था गन सिकनेछ । 
(४) िव ालयको पवूाधार िवकास गन योजनका लािग गाउँ कायपािलकाले शत तोक  सावजिनक शिै क गठुी अ तगत स चािलत 
िव ालयलाई समेत अनदुान िदन स नेछ । 
(५) सामदुाियक िव ालयबाट शैि क गणु तर तथा िव ािथ सं या बृ का काय मका लागी तावना पेश हन आएमा सो का 
आधारमा िश ा सिमितको िनणय अनसुार एकमु  अनदुान िदन स नछे । 
१०४.  स बि धत काममा खच गन ुपनः  िव ालयलाई ा  रकम जुन कामको लािग खच गन िनकासा भएको हो सोही काममा 
मा  खच गन ु  पनछ । खच हन नसकेको रकमको बारेमा  िश ा शाखालाई याि  गराउन ुपनछ । 
१०५. थानीय ोतबाट सहयोग िलन स ने:(१) सामदुाियक िव ालयल े भवन, फिनचर र अ य कायको लािग थानीय ोतबाट 
दान, च दा,    सहयोग रकम िलन स नेछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजम थानीय ोतबाट पवूाधार िवकासको लािग रकम नपु न े भएमा गाउँ कायपािलकाल े जनसहयोगलाई 

ो साहन   गन गरी सामदुाियक िव ालयलाई आव यक रकम अनदुान िदन स नछे ।  
(३) सं थागत िव ालयले उपिनयम(१) बमोिजमको कायको लािग िव ाथ बाट सहयोगको नाममा शु क उठाउन पाउने छैन । 
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प र छेद–१५ 
िव ालयको बजेट, आय ययको लेखा तथा अ य यव था 

१०६.  िव ालय सिंचत कोषको स चालन:(१) येक िव ालयमा िव ालयको स पूण आ दानीह  ज मा गन एक िव ालय 
संिचत कोष रहनेछ । 
(२) िव ालयले संिचत कोषमा ज मा भएको रकम यव थापन सिमितको िनणय बमोिजम खच गन ुपनछ ।  
(३) िव ालय सिंचत कोषको स चालन यव थापन सिमितको अ य ,लेखा स बि ध काय गन िश क वा कमचारी र 

धाना यापकको  संयु  द तखतबाट हनछे । तर खाता स चालनमा कुनै बाधा यवधान दिेखएमा गाउँ िश ा सिमितको िसफा रसमा 
.अ. र िश कको संयु  द तखतबाट पिन खाता स चालन गन सिकनेछ ।  

(४) उपिनयम(३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन मा यिमक िव ालय संिचत कोषको स चालन धाना यापक र 
लेखास बि ध काम गन िश क वा कमचारीको संयु  द तखतबाट  ग रनेछ ।  
(५) िव ालय संिचत कोषको लेखा रा न,े बे ज ुफछयौट गन काम धाना यापक र लेखा स बि ध काम गन कमचारीको हनेछ ।  
(६) िव ालयको काय स चालनको लािग िव ालय संिचत कोषको रकम िश ाशाखाले तोक िदएको निजकैको कुन ैबकमा खाता 
खोली ज मा गन ुपनछ ।  
(७) िव ालयको स पूण खच िव ालय संिचत कोषमा ज मा भएको रकमबाट यहो रनेछ ।  
१०७.  बजेट तयार गन:(१)िनयम १०२ मा जनुसकैु कुरा लेिखए पिन धाना यापकल े येक वष आगामी वषको बजेट तयार गरी 
यव थापन सिमितबाट वीकृत गराई एक ित िश ा शाखामा पठाउन ुपनछ ।  

१०८.  िव ालयको आय ययको लेखाः(१) िव ालयको आय ययको लेखा अनसुचूी २० बमोिजमको ढाँचामा रा न ुपनछ ।  
(२) िव ालयको आय ययको लखेा, बील, भरपाई लगायत आव यक कागजात रा न ेकाम िव ालयको लेखा स बि ध काम गन 
िश क वा कमचारीको हनछे ।  
(३) उपिनयम(२) बमोिजम कागज मािणत गराई रा न,े रा न लगाउने िज मेवारी धाना यापकको  हनछे ।  
(४) उपिनयम(१) बमोिजमको आय ययको लेखा रा दा िव ालयको काम कायबाहीको वा तिवक ि थती थाहा हन े गरी 
मालसामानह को ख रद िब  र िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथा दािय व आिदको िव ततृ िववरण प  पले खोलेको हन ु
पनछ ।  
(५) िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथामा कुन ैिकिसमको िहनािमना, हानी–नो सानी वा लापरबाही हन नपाउन ेगरी सरुि त साथ 
लगत रा न ेतथा रा न लगाउने दािय व धाना यापकको हनछे ।  
(६) धाना यापक र लेखा स बि ध काम गन िज मेवारी तोिकएको िश क वा कमचारीले िव ालयको आय ययको ितवेदन िश ा 
शाखासम  आिथक बष समा  भएको ३ मिहना िभ  पेश गन ुपनछ।  
१०९. लेखा परी ण गराउनेः(१) यव थापन सिमितको अ य  र धाना यापकले येक वष िश ा शाखाको िसफा रसमा गाउँ 
कायपािलकाको कायालयबाट िनयु  लेखा परी कबाट लेखा परी ण गराउन ुपनछ ।  
(२) लेखा परी णको िसलिसलामा धाना यापकले िव ालयको आय ययको बिहखाता लेखा परी कले मागकेो बखत जाँ न 
िदनपुनछ र िनजले कैिफयत तलब गरेको कुराको यथाथ जवाफ समेत िदन ुपनछ ।  
(३) िव ालयको आय ययको लेखा फा गनु द  गाउँपािलकाबाट खटाइएको कमचारीले जनुसुकै बखत जाचँबुझ गन स नछे । यसरी 
जाँचबुझ गदा खटी आएको कमचारीले माग गरेको िववरण दखेाउन ु धाना यापक, लेखा रा न ेिश क वा कमचारीको कत य हनछे ।  
(४) यस िश ा िनयमावली बमोिजम लेखापरी 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 ।  
(५) यस िश ा िनयमावली बमोिजम िव ालयसगँ वाथ रहकेो यि ले वा िव ालय यव थापनका अ य , सद य तथा 

धाना यापकको निजकको नातेदारले िव ालयको लखेा परी ण गन पाउने छैन ।  
(६) लेखा परी णका लािग िश ा  शाखाले लखेा परी कको सचूी अ याविधक गरी रा न स नेछ । 
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११०. ितवेदन पेश गनु पन:लेखापरी कल े िव ालयको लेखा परी ण गरी सकेपिछ दहेायका कुराह  खलुाई सो स बि ध 
ितवेदन तयार गरी यव थापन सिमित र िश ा शाखामा एक–एक ित पठाउनु पनछः 

(क) सोिधएका र कैिफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशी  भए नभएको। 
(ख) पेश भएको िहसाब यथाथ र रतपवूक भए नभएको। 
(ग) आय ययको े ता काननू बमोिजम राख ेनराखकेो। 
(घ) िव ालयको आय ययको लेखा यथाथ पमा देिखने गरी वासलात दु त भए नभएको। 
(ङ) कुन ैिश क वा कमचारील ेकानून िवपरीत कामकाज वा बेिहसाब गरे नगरेको। 
(च) िव ालयको कारोबार स तोष द भए नभएको। 
(छ) िव ालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही योजनमा खच लेखे नलेखेको । 
(ज) िव ालयको स पि  दु पयोग गरे, नगरेको । 
(झ) लेखा परी कले मनािसव र आव यक स झेको अ य कुरा । 
१११.  िव ालयको कामको सामािजक परी ण गन:सामदुाियक िव ालयले येक बष भा  मसा त िभ  आ नो कामको 
सामािजक परी ण गरी गाउँपािलका िश ा शाखामा ितवेदन पेश गनपुनछ । 
११२. बरबुझारथ गन:(१) िव ालयको नगदी, िज सी मालसामानको लगत, े ता रा न ेिज मा िलएको िश क वा कमचारी स वा 
वा अ य   कारणबाट िव ालय छोडी जाने भएमा आ नो िज मा रहकेो नगदी, िज सी मालसामानको बरबझुारथ सामा यतया २१ 
िदनिभ  िव ालयमा   गन ुपनछ ।  
(२) उपिनयम(१) बमोिजम बरबुझारथ नगन िश क तथा कमचारीलाई बरबझुारथ नगरेस म स वा भएको िव ालयमा जान रमानाप  
िदइन ेछैन । साथै िनजल ेकुन ैरकम वा मालसमान िहनािमना गरेको रहछे भन ेसो बापतको रकम िनजले पाउने जनुसकैु रकमबाट असलू 
उपर वा सोधभना ग रनेछ ।  
 

प र छेद१६ 
िविवध 

११३.  िश क तथा िश ा स व  जनशि को तािलमः  िश क तथा कमचारीह का लािग तािलम तथा िश ण स बि ध 
यव था संघ र दशे   काननुमा यव था गरे अनु प हनेछ ।तर यस िनयमले  गाउँपािलकाले सं थागत िव ालयका िश कह लाई 

लागत साझेदारीमा र सामुदाियक िव ालयका  िश कह लाई वीकृत वािषक काय म वमोिजम मता िवकास र पनूताजगी तािलम 
िदन वाधा पन छैन । 
११४. अित र  ि याकलाप स बि ध यव थाः(१) िव ालयह ले यस िश ा िनयमावली र गाउँ िश ा सिमितले िनधारण गरेको 
मापद ड वमोिजम अित र  ि याकलाप  सचंालन गनपुनछ । 
(२) िश ाशाखाले  काय तािलका बनाइ अ तर िव ालय ित पधा मक अित र  ि याकलाप स चालन गन ुपनछ । 
(३) अ तर िव ालय ित पधा मक  अित र  ि याकलाप सचंालन स वि ध यव था ोतके को िसफा रसमा गाउँिश ा सिमितले 
िनधारण गरे वमोिजम हनेछ । 
(४) िव ालयले उपिनयम(१) र (२) बमोिजम अित र  ि याकलाप स चालन गदा दहेाय बमोिजमका ितयोिगतामा 
िव ाथ ह लाई भाग िलन  लगाउन ुपनछ । 
(क) िच कला, मिूतकला र ह तकला ितयोिगता। 
(ख) बा बादन तथा सिंगत ितयोिगता। 
(ग) नृ य ितयोिगता । 
(घ) नाटक ितयोिगता। 
(ङ) व ृ व कला ितयोिगता। 
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(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 खालका ितयोिगता । 
(ट) अ य ितयोिगता । 
(५) िव ालयले येक शु बारको दिैनक पठनपाठनको काय समा  भएपिछ िव ाथ लाई उपिनयम(४) बमोिजमका अित र  
ि याकलापको काय ममा सहभागी गराउन ुपनछ । 
११५.  िव ालय िश ा सेवाको गठन, तह, ेणी िवभाजन र दरव दी स वि ध यव था:(१) यस स व धमा संघीय िश ा ऐन, 
िनयमावली  वमोिजम हनछे। संघीय ऐन, िनयमावलीमा यव था नह जेल िश ा ऐन २०२८ र िश ा िनयमावली २०५९(संशोधन 
सिहत) वमोिजम यस   िश ा िनयमावलीको िनयम ११७ अनसुार काया वयन ग रनेछ । 
११६.  िज मेवारी र दािय व :(१) धाना यापक थानीय तह, अिभभावक एव ंिव ाथ ित िज मेवार हनुपनछ ।यसकालािग समय 
समयमा अिभभावक एवं िव ाथ को िवचार सव ण गनपुनछ ।  
(२)राि य मापद ड वमोिजम िव ालय स चालन एव ंगणु तरीय िश ाको लािग िव ालय यव थापन सिमती र धाना यापकल े
गाउँपािलका सगँ कायस पादन करार गनपुनछ । (गणु तर र िव ाथ  बिृ  काय ममा छनोट भएका िव ालयका लािग अ य यव था  
अनसुचुी २१ बमोिजमको मापद ड अनसुार हनछे ।िश क एव ंकमचारी  धाना यापक ित िज मेवार हनेछन । िनजह ले गणु तरीय 
िश ाका लािग गाउँकायपािलका, िश ा सिमित र िश ा अिधकृतले चिलत काननु बमोिजम िदएका िनदशन पालना गन ुपनछ ।  
अपिे त शैि क उपलि धका लािग िश कह ले धाना यापकसँग कायस पादन करार गनपुनछ । 
(४)  िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन गाउँ कायपािलकाल े येक िव ालयका लािग िनि त भौगोिलक े लाई सेवा 

े को पमा तोिकिदन स नछे । य तो भौगोिलक े  िभ का टुहरा, अलप  परेका र बेसाहारा तथा अित िवप नतामा परी िव ालय 
जान नसकेका वा िव ालय छोडेका बालवािलकालाई छा बिृ  वा िवशेष यव था गरी वा िनजका अिभभावक वा सरं कलाई सचते 
गराई वालवािलकालाई  िव ालयमा याउन ुगाउँपािलका, िव ालय यव थापन सिमित र धाना यापकको िज मेवारी हनेछ ।  
(५)िव ाथ लाई अपेि त शैि क उपलि ध हािसल हने गरी िसकाउन ेर िटकाउने  दािय व धाना यापक र िश कह को हनछे । 
(६) फा गनु द  गाउँपािलका े  िभ का सं पूण िव ालयह को पवूाधार िवकास ,िश ामा पहचं र गणु तर कायम गराउन ु गाउँ 
कायपािलकाको िज मवारी हनेछ । 
११७. सरं कको भूिमकामा रहने: गाउँपािलका अ य ले गाउँपािलका िभ  र वडाअ य ले आ नो वडा िभ का िव ालयको 
गणु तरीय िश ाका लािग मखु सरं कको भिुमकामा रही काय गन ुपनछ। 
११८.  शैि क माणीकरण स वि ध काय:(१) आ नो े  िभ का िव ालयह ले दान गरेका माण प  तथा त याङ्कह को  
संवि धत िनकायको मौजदुा अिभलेखका आधारमा स यापन गन काय गन ुस वि धत िश ा अिधकृतको कत य हनेछ । 
११९. सामुदाियक िव ालयका कमचारी स वि ध यव था:िश ा ऐन २०२८, िश ा िनयमावली २०५९ मा मौजदुा  
सामदुाियक िव ालयका कमचारीह को वग करण तथा सिुवधालाई कायम रा द ै समयानसुार पनुराबलोकन गन सिकन े छ ।सबै 
सामदुाियक िव ालयमा िव ालय कमचा रको यव था ग रनछे । यसका लािग िव ालय कमचारीह को स पूण अिभलेख 
अ ाविधक गरी राखीन े छ।िव ालय कमचारी यब थापनका लािग छु ै िश ा िनयमावली वनाई काया वयन गन सिकन े छ।उ  
िश ा िनयमावलीसंघीय तथा ादेिशक काननु बमोिजम हनछे। 
१२०. पूव वीकृित िलन पन: सामदुाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीह ले कुनै िकिसमका शैि क सं थाह मा काम 
गनकालािग कायरत िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रस सिहत गाउँ कायपािलका िश ा शाखाबाट पूव वीकृित िलन ुपनछ । 
१२१. शैि क सं था िनयमन स वि ध यव था:(१) फा गनु द  गाउँपािलका िभ  स चालन हने हो टल, कोिचङ क ा, ट्यसून 
से टर, भाषा िश ण के  , शैि क परामश के  , ािविधक तािलम के ह  सचंालन गन तोिकए बमोिजम गाउँ कायपािलकाको 
कायालय , िश ा शाखा बाट अनमुित ा  गन ुपनछ । 
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(२) उपिनयम १ वमोिजम दता गन ुपवू हाल स चालन भई रहकेा स पूण शैि क सं थाह ले कुनैपिन िनकाय वाट ा  अनमुितको 
ितिलिप सिहतको िववरण गाउँ कायपािलकाको, िश ा शाखा सम  तोिकएको िमितमा पेस गनपुनछ।  

१२२.  फा गुन द  िश ा आयोग गठन:फा गनु द  गाउँपािलका े  िभ  िव ालय िश ा, अनपैचारीक िश ा, िनर तर िश ा, 
ािविधक र यवसाियक िश ालाई गणु तरीय, ित पिध र समयसापे  बनाउन गाउँ कायपािलकालाई आव यक नीितगत स लाह 

सझूाव िसफारीस गन कायपािलकाले एक फा गनु द  िश ा आयोग गठन गन स नेछ । 
१२३. शैि क स वाद सिमित स बि ध यव था:शिै क नीित तथा काय म काया वयनलाई भावकारी र िव सिनय बनाउद ै
शैि क सरोकारवालाह  िवच सम वय कायम गन गाउँ कायपािलकाको कायालय, िश ाशाखाले शैि क स वाद सिमित गठन गरी 
सहकाय गन स नछे । 
१२४.  यस िश ा िनयमावलीमा उ लेख नभएका िवषय सवं धमा:(१) यस िश ा िनयमावलीमा  लेिखए दिेख वाहकेका 
िवषयह मा सघंीय र ादेिशक िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा लेिखए बमोिजम हनेछ । 
(२) उपिनयम(१) बमोिजमको संघीय र ादिेशक िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा यव था नह जले चिलत िश ा ऐन २०२८ र िश ा 
िनयमावली २०५९(संशोधन सिहत) र सो सगं स वि धत िनदिशकाह मा भएको यव थालाई काया वयन ग रन ेछ । 
१२५. या या गन अिधकार:(१) यस िश ा िनयमावलीको काया वयनमा कुन ैजिटलता, अ प टता भएमा िश ा िनयमावलीको 
या या गन अिधकार फा गनु द  गाउँ कायपािलकालाई हनछे । 

(२) उपिनयम(१)  बमोिजम या या गन सं व धमा गाउँ कायपािलकाल ेआव यकता महससु गरेमा िवशेष  यि ह संग परामश गन 
स नेछ।   
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अनसुचूी–१ 
(िनयम ३ सँग स बि धत) 

िव ालय खो नरेक ा वा तह थप गन  अनमुितको लािग िदइन ेिनवेदन 
ीमान िश ा अिधकृत य,ू 

फा गनु द  गाउँपािलका  
यासोक, पाँचथर। 

िवषय :िव ालय खो ने अनमुित स ब धमा । 
महोदय, 
 शैि क स  ..........................दिेख ..........................तहको िव ालय खो न चाहकेोल ेअनमुितको लािग दहेायका 
िववरणह  खलुाई यो िनवेदन गरेको छु । 
(क) तािवत िव ालयको : 
 १.नामः 
 २.ठेगानाःफा गनु द  गाउँपािलका  वडा न.ं..................... गाउँरटोल .....................फोनः ....................      या स 

न.ं.......................... 
 ३.िकिसमः(१) सामदुाियक   (२) सं थागत:(अ) िनजी शैि क गुठी     (आ) सावजिनक शैि क गुठी 
 ४.अनमुित िलन चाहेको 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 पूवाधार : 
 १. भवनकोः 
  (१) सं याः  (२) क ची वा प क  वा अध प क  
  (३) आ नै वा बहालमा वा सावजिनक   
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 २.कोठाको िववरणः 
कोठाको 
सं या 

ल वाई चौडाई उचाई याल 
ढोकाको 
अव था  

काश 
व ीको 
अव था 

योजन कैिफयत 

        
 
 ३.फिनचरको सं याः 
  (१) डे क (२) बे च  (३) टेबल  (४) दराज (५) मेच  (६) अ य  
 ४.खेलकूद मदैानको अव था र ज गाः (रोपनी ) 
 ५.शौचालयको सं या :(१) छा ले योग गन     (२) छा ाल े योग गन  
 ६.खानपेानीको अव थाः 
 ७.पु तकालयको अव था तथा पु तकको सं याः  
 ८. योगशालाः      साम ीः  
 ९. सवारी साधनको िववरणः 
 १०. शैि क साम ीको िववरणः 
(ग) िव ाथ  सं याः ( तािवत) 
क ा             
सं या             
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 लेिखएका िववरण ह  ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला । 
 िनवेदकको– 
 सहीः 
 नामः 
 ठेगानाः 
 िमितः 
संल न गन ुपन कागजातह  : 
(१) गठुी अ तगत िव ालय स चालन गन भए शिै क गुठीको िवधानको ितिलिप । 
(२)ज गा वा भवन भाडामा िलने भए क तीमा पाँच वषस मको लािग घर वा ज गाधनीले बहालमा िदन ेस ब धमा भएको 
कबुिलयतनामा स बि ध प  । 
(३) तािवत िव ालयको े को शैि क न सा । 



48 
 

(४)स बि धत वडासिमितको िसफा रस । 
(५) क ा र तह थपको लािग भए स बि धत िव ालय यव थापन सिमितको िनणय ।  
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अनसुचूी–२ 
(िनयम ४ सँग स बि धत) 

िव ालय खो नको लािग चािहने पवूाधारह  
(क)क ा कोठाह  सामा यतया आठ िफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हने िकिसमको हनु 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 विढ हनपुन,  
(ग)अ यापन गराइने क ा कोठामा हावाको वाह, काशको यव थाको साथै व थ हनु पन। 
(घ)क ा कोठामा िव ाथ  सं याको आधारमा फिनचरको यव था हनु पन। 
(ङ) व थकर खानपेानीको व ध गनपुन। 
(च) ारि भक बाल िव ालय बाहके अ य िव ालयमा छा  छा ाको लािग अलग अलग शौचालयको  यव था हनपुन र येक थप 
५० जना िव ाथ को लािग एक शौचालय कोठा थप हनुपन। 
(छ)पाठ्य म, पाठ्यसाम ी, िश क िनदिशका सिहतको १ िव ाथ  बराबर क तीमा २ ितका दरले पु तक उपल ध भएको 
पु तकालय हनु पन। 
(ज) िश ण ि याकलापको लािग आव यक य शैि क साम ीह  ज तै( सतेोपाटी,कालोपाटी, न सा, लोब, गिणतीय साम ी आिद 
हनु पन। 
(झ)स पूण िव ाथ ह  एकैसाथ उिभन स ने मैदान हनु पन। 
(ञ) ारि भक वाल िव ालयमा घर बािहरका ि याकलापह  स चालन गन पु न ेर अ य िव ालयका लािग भिलबल खे न 
िम नेस मको खेल मैदानको यव था र खले साम ीको यव था हन ुपन। 
(ट)पाठ्य म अनसुारको िव ान साम ीको यव था हन ुपन। 
(ठ)सामदुाियक िव ालयमा येक क ामा  देहाय बमोिजम र सं थागत िव ालयमा  ितक ा क तीमा बीस जना देिख बढीमा 
चािलस जना स म र औसतमा तीस जना िव ाथ  हनु पनछ ।  
(ड) सामदुाियक िव ालयमा  दहेाय बमोिजमको िश कको यव था हन ुपन। 
मा यिमक तहको १–१० क ाका लािग   – १४ जना  
मा यिमक तहको १–१२ क ाका लािग   – १६ जना  
आधारभूत तहको १–८ क ाका लािग     – ९ जना  
आधारभूत तहको १–५ क ाको लािग  – ४ जना  

ारि भक बाल िव ालयका लािग    – २ जना  
तर सं थागत िव ालयमा क ा िश क अनपुात यनूतम १:१.४ हनु पनछ ।  
(ढ)िव ालयको थायी आय ोत हनु 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 हनु पन। 
(द)भाडाको भवनमा िव ालयको स चालन गन भए क तीमा पाचँ वष घर भाडा स बि ध स झौता भएको हनु पन । 
(ध)िव ालय वालमै ी अपाङ्गता मै ी तथा वातावरण मै ी हनुपन । 

अनसुचूी–३ 
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(िनयम ५ को उपिनयम(१) र (३) सँग स बि धत) 
िव ालय स चालन गन िदइन ेअनमुित 

िमित : 
ी.......................... 

.......................... 
 िव ालय खो न े स ब धमा िमित..........................मा ा  िनवेदन उपर कायबाही हदँा िश ा िनयमाविल २०७६, को िनयम ४ 
बमोिजमको पवूाधार परूा गरेको दिेखएकोल े शैि क स  .......................... दिेख  आधारभतू/मा यिमक तहको 
..........................क ास मको िव ालय स चालन गन  िमित.......................... िश ा सिमितको िनणय अनसुार यो अनमुित 
िदइएकोछ ।   
 
 
कायालयको छाप           
अनमुित दान गन अिधकारीको,–  
सही :        
नाम : 
पद : 
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अनसुचूी –४ 
(िनयम ७ को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 

िव ालयको वीकृित ि याका लािग िदइन ेिनवेदन 
ीमान अ य  य,ू 

फा गनु द  गाउँकायपािलकाको कायालय 
यासोक, पाचँथर । 
िवषयः िव ालयको वीकृित स ब धमा । 
 
फा गनु द  गाउँपािलका गाउँ कायपािलकाको  िमित .......................... को िनणयानसुार अनमुित पाई खोिलएको यस िव ालयको 
वीकृित ि या अगािड बढाउनको लािग िन न िववरणह  खलुाई यो िनवदेन गरेको छौ ँ।   

(क) िव ालयको : 
१. नाम : .......................... 
२. ठेगाना :.......................... गाँउपािलका..........................वडा न.ं..........................गाउँरटोल .......................... फोन 
न.ं.......................... या स न.ं.......................... 
३. अनमुित ा  गरेको तह र िमित : 
   आधारभूत तह   िमितः.......................... 
   मा यिमक तह    िमित : .......................... 
(ख) िव ालयको भौितक अव था : 
  १. भवनको : 
   (१) सं या  :(२) क ची/प क /अधप क   
   (३) आ न/ैबहालमा/सावजिनक  
  २. कोठाको िववरण : 
४. फिनचरको सं याः 
(१)डे स (२) बे च    (३) टेबलु     (४) दराज     (५) मेच   (६) अ य  
५. खलेकुद मैदानको अव था र ज गा (रोपनी वा िवगाहामा) 
  ५. शौचालयको सं या :मिहला/पु ष  
  ६. खानेपानीको अव था : 
६. पु तकालयको अव था : 
७. योगशालाको अव थाः 
८.सवारी साधनको िववरण : 
९. शैि क सामा ीको िववरण : 
(ग) िव ाथ  सं याः (क ागत पमा) 
(घ) िश कको सं या : 
(ङ) आिथक ि थितः 
१. अचल स पि   
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२. चल स पि   
३. वािषक आ दानी  
४. आ दानीको ोत  
मािथ लेिखएको यहोरा ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला ।  
    िनवेदक– 

.अ.         यव थापन सिमितको अ य  
 नाम :   िव ालयको छाप:    नाम: 
सहीः         सहीः   
ठेगाना :         ठेगाना :  
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अनसुचूी–५ 
(िनयम ७ को उपिनयम(३) सँग स बि धत) ढाँचा 

 
ी...........................................िव ालय,  

.................................................. 
 यस िव ालयबाट िमित......................................मा िव ालय वीकृत गन स ब धमा िदएको िनवदेन उपर कायबाही हदँा िश ा 
िश ा िनयमाविल २०७६, ............ को िनयम ६ बमोिजमका शतह  पालन गरेको दिेखएकोले क ा..........दिेख क ा...........स म 
िश ा दान गन गाउँ कायपािलकाको िमित ............................. को िनणय अनसुार वीकृित दान ग रएको छ । 
 
 
कायालयको छाप      
वीकृित दान गन अिधकारीको,–  

      सही  
नामः 

      पदः 
      िमितः 
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अनसुचूी–६ 

(िनयम ९ को उपिनयम(२) सँग स बि धत) 
मनुाफा निलन ेगरी िव ालय स चालन गन परूा गन ुपन पवूाधार 
१.  ित क ा यनूतम ११ जना िव ाथ  हन ुपन । 
२.िव ाथ लाई आव यक पन क ा कोठा, फिनचर, िपउने पानी, खेल मैदान तथा पु तकालयको पया  यव था भएको हन ुपन। 
३.आव यक िश कको यव था भएको हन ुपन। 
४.पाठ्य म िवकास के ले िनधारण गरे बमोिजमका िसकाई उपलि धह  परूा हन ेगरी िव ालय िश ण िसकाई काय मको तजमुा 
ग रएको हन ुपन। 
५.म ालयले तोके बमोिजम अ य पवूाधार परूा भएको हन ुपन ।  
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अनसुचूी–७ 
(िनयम १० को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 

क पनी अ तगत स चािलत िव ालयलाई शैि क गुठी अ तगत स चालन गन िदइने िनवेदन 
ीमान िश ा अिधकृत य ू

गाउँ कायपािलका को कायालय,  
फा गनु द  गा.पा., पाँचथर 

दशे न.ं  १  नपेाल । 
िवषय :शैि क गठुी अ तगत िव ालय स चालन गन पाउँ । 
महोदय,  
मैल ेर हामीले िन न िव ालय क पनी अ तगत स चालन गरेकोमा सो िव ालय शैि क गुठी का पमा स चालन गन चाहकेोल े
दहेायका िववरणह  खलुाई यो िनवदेन गरेको छु/छौ । 
१.िव ालयको : 
(क) नाम : 
(ख) ठेगाना..........................  गाउँपािलका वडा न ं.......................... 
२.  िव ालय स चालन भएको िमित : 
३.  िनजी वा सावजिनक कुन शैि क गठुी अ तगत िव ालय स चालन गन चाहकेो हो सो यहोरा : 
४.  अ य आव यक कुराह  : 
मािथ लेिखएका िववरणह  ठीक साँचो छ झु ा ठहरे काननु बमोिजम सहलँा बुझाँउला । 
िनवदेककोः 
सही     नाम  
ठेगाना             िमित  
िनवदेन साथ संल न गन ुपन कागजातह   
(१) शैि क गठुीको पमा िव ालय स चालन गन आपि  नभएको क पनी रिज ारको कायालयको प   
(२) क पनीका स चालक तथा यव थापन सिमितको िनणय । 
(३) क पनीको व धप  तथा िश ा िनयमावलीको ितिलिप । 
(४) तािवत शैि क गुठीको िवधान । 
(५) िनवदेकको नाग रकताको ितिलिप । 
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अनसुचूी–८ 

(िनयम १० को उपिनयम(३) सँग स बि धत) 
क पनी अ तगत स चािलत िव ालयलाई  शैि क गठुी अ तगत स चालन गन िदइने वीकृित 

ी ..........................िव ालय 
.................................................... 
 
िवषय :शैि क गठुी अ तगत िव ालय स चालन गन वीकृित िदइएको स ब धमा । 
 
यस िव ालयले िमित..........................मा शैि क गुठी ( सावजिनकरिनजी ) अ तगत स चालन गन वीकृितको लािग  िदएको 

िनवदेन उपर कारवाही हदँा यस कायालयको िमित ..........................को िनणयानसुार यस िव ालयलाई शैि क गुठी ( 
सावजिनकरिनजी ) को पमा स चालन गन वीकृित दान ग रएको छ ।  
 

कायालयको छाप      वीकृित दान गन अिधकारीको,–  
       सही : 

नाम : 
पद : 
कायालय : 
िमित : 
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अनसुचूी—९ 
( िनयम ५२ को उपिनयम(२) सँग स बि धत ) 

पूव ाथिमक िव ालय स चालनका लािग िदइन ेिनवेदन 
ीमान िश ा अिधकृत य,ू 

 फा गनु द  गाउँपािलका  
यासोक, पाँचथर। 

िवषयः पवू ाथिमक िव ालय स चालन गन अनमुित पाउँ । 
शैि क स  .................... दिेख बालिबकास के /िशश ु याहार के /िक डर गाडन/म टे री िव ालय स चालन गन अनमुित 
पाउन अिभभावक /समदुाय/िव ालय यव थापन सिमितको िमित ..............................को िनणय अनसुार तपिशलका िववरण र 
कागजात सलं न गरी यो िनवेदन पशे गरेको छु /छौ ।  
(क) तािवत िव ालयको,  
१. नामः .............................................................. 
२. ठेगानाः....................... वडा न.ं ........सडकको नाम .............................घर नं. टोल .........................फोन न.ं ....... 
३. (क) सेवा पयुाउने बालवािलकाको सङ् या (उमरे समहू समते) ........................................................... 
(ख) स चालनको लािग सहमित िदने निजकको २ वटा िव ालयको,  
१. नामः...............................                 २. नामः ................................................ 
ठेगानाः ...................................................      ठेगाना : ........................................... 
फोन न.ं ...............................           फोन न.ं.............................................. 
(ग) स चालनको लािग िज मेवारी िलन े यि  वा सधं स थाको िववरण : 
नामः................................................................ नाम ............................................ 
ठेगानाः ...................................................      ठेगाना : ........................................... 
फोन न.ं ...............................                 फोन न.ं..............................................  
(घ) तािवत िव ालयको भौितक पूवाधारह ः  
१. भवन :........................... 
अ) कोठा ................ आ) क ची  /प क    
इ) के ले बनेको ................................. ई) भाडा, आ नै वा सावजिनक  
२. फिनचरको िववरण : ........................................... 
३. खलेकुद मैदानको े फल...... 
अ) आ नै  
आ) भाडामा  
इ) सावजिनक 
ई) अ य  
४. शौचालयको अव थाः  
अ) भवन सङ् या: 
आ) कोठा सङ् या : 
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इ) क ची/प क  : 
ई) पानीको यव थाः  
उ) सरसफाइको यव थाः  
५. खानेपानीको यव थाः  
६. पाठ्यसा गीको यव थाः  
अ) 
आ)  
इ) 
ई)  
 
७. आिथक िववरणः  
अ) अचल स पितः 
आ) चल स पितः 
इ) अ य : 
८. आ दानीको ोतको यव थाः  
९. स बि धत वडाको िसफा रस: 
१०. अ य कुन ैिववरण भएः  
        िव ालयको छाप  
िनवदेकको सही....... 
नाम............................ 
ठेगानाः......................... 
फोनन.ं........................ 
िमित ........................... 
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अनसुचूी—१० 
(िनयम ५३ को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 
िव ालय खो न आव यक कागजात 
(क)आफूले बालवािलकालाई उपल ध गराउन ताव गरेका सवेा सिुवधाह  ।  
(ख) आफूले स चालन गन िव ालयमा भना हन आउने बालवािलकाह को उमरे खलेुको िववरण ।  
(ग) अिभभावकह सँग ग रएको छलफल र बैठकको िनणय उतार ।  
(घ) भवन िभ  र भवन बािहर बालवािलकाह लाकई उपल ध गराइन ेसिुवधा तथा िसकाइ कृया ।  
( ङ) विन दषुण, िछमेक ह बाट हन स ने दषुण तथा अवरोध, फोहोर मलैा यव थापन, ढल िनकास ब ध आिद बारे 
यव थापक य योजना र यसबाट ितकूल भाव नपन सिुनि तता ।  

(च) िव ालय स चालन गन थानको िववरण ।  
(छ) तािवत िव ालयको िवधान/िश ा िनयमावलीको ितिलिप ।  
(ज) पढ्न ेसहजकता/िश कको िववरण । 
(झ) स चालकह को नाग रकताको छाँया ित ।  
(ञ) क पनी माफत िव ालय स चालन गन भए क पनीको ब ध प   र िनयमावलीको छाँया ित । 
(ट) सहकारी माफत स चालन गन हो भने सं थाको िविनयमावलीको छाँया ित ।  
(ठ) क पनी बाहके चिलत नपेाल काननू बमोिजम अ य कुनै िनकाय वा सं थाबाट िव ालय स चालन गन उ े य राखी दता वा 
अनमुित िलएको भए सो स बि ध कागजातह को छाया ित ।  
(ण) आ नो घर ज गामा िव ालय स चालन गन भएमा ज गा धनी माणपजुा ,न सा माण प  र पा रत न सा  तथा िनमाण स प न 

माण प को छाँया ित ।  
(त) िव ालय घर भाडामा स चालन गन भएमा कि तमा ५ बष स मको लािग घर धनीसँग घरभाडाको करार संझौता गरेको कागजात ।  
(थ) बालवािलका स वि ध ऐन, िनमय तथा अ य काननूह  िवप रत काय नग रन,े बालिहसँा, शोषण, अपराध हन निदन,े 
बालमनोिव ान िवप रत काय नग रने ,यातना निदइन,े बालमनोिव ानमा आधा रत बाल िवकासलाई वधन गन तािलम ा  जनशि  
प रचालन गरी िव ालय स चालन गनछु भ न े ितव ता-प  ।  
(द) िव ालय स चालन गन ला न ेकुल खच (पूँजीगत लगानी, ममत सँभार खच, स चालन खच, सरुि त कोषको यव था ) उ लेख 
गरी तयार ग रएको िव ीय िववरण-प  । स चालन खच अ तरगत भाडा, शैि क साम ी, शासिनक खच तथा कमचारीको 
पा र िमक खचह को अलग अलग िववरण उ लेख गन ुपनछ ।  
(ध) िव ालयमा काम गन जनशि ह  र उनीह को शिै क यो यता र िवषयगत तािलम िलएको माण प ह को छाँया ित । 
(न) वीकृित माग ग रएकै कार र कृितका िव ालय वरपर भए कि तमा २ वटा निजकको िव ालयको नाम र स चालन भएको 
थानको न सा सिहतको िववरण । 

(प) बालमै ी पवूाधार सचूकह को िववरण, यनूतम मापद ड, िव ालय स चालन ग रन ेभवन तथा अ य सरंचनाह  सरुि त रहकेो 
यहोराको इि जिनयर वा इि जिनय रङ्ग परामश सवेा दायक सं थाको िसफा रस प  तथा सो यहोरा झ काउने फोटोह  ।  
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अनसुचूी—११ 
(िनयम ५६ सगँ स बि धत) 

पूवाधारह   
(क) क ा कोठाह  सामा यतया नौ फ ट उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हन ेिकिसमको बालमै ी हनुपन ।  
(ख)क ागत े फल ित िव ाथ  १.५ वग मीटर भ दा कम हन ुनहन े। 
(ग) अ यापन गराइन ेक ाकोठामा हावाको वाह, कासको यव थाको साथै उिचत सरसफाइ र व थ वातावरण हनुपन  
(घ) बालवािलका ब नका लािग चकटी तथा कापटको समिुचत यव था हनुपन ।  
(ङ) बालवािलकालाई लेखपढ गन उिचत भइू टेबल र आराम र मनोर जन गन उिचत साम ीको यव था हनुपन । 
(च) बालवािलकाका लािग खलेकुद र शैि क सा गीको यव था हन ुपनछ ।  
(छ) पया  र व थकर खाने पानीको ब ध हन ुपनछ ।  
(ज) उपयू  थानमा बालवािलकाका जु ा, झोला र िटिफन/खाजाको ब ा रा न े¥याक /दराजको यव था हनपुन छ ।  
(झ) एउटा क ा कोठामा बढीमा २० जना बालवािलकाह  मा  रा न े यव था हनुपन छ ।  
(ञ) मु य िवषयह का लािग आव यक य शैि क साम ीह  सिहतको छु ा छु ै िवषयगत कुनाको यव था गरेको हनपुनछ ।  
(ट) िश ण ि याकलाप स चालनका लािग शिै क िभ पेाटी र अ य शैि क साम ीह  दशन पाट को यव था हनु पनछ ।   
(ठ) िव ालय प रसरको घरेाबरेा र सुर ा ब ध हनपुन छ ।  
(ड) बािषक शैि क पा ो र सचूना पाटीह को ब ध हनपुन छ । 
 
 
 

अनसुचूी—१२ 
(िनयम ५३ को उपिनयम(३) सँग स बि धत०) 

िव ालय अनगुमन ितवेदनको ढाँचा 
१. अनगुमन ग रएको िव ालयको नामः..................................................... 
२. िव ालयको ठेगानाः ........................................................... 
३. मखु यव थापक/ याना यापकको नामः.................................................. 
४. स पक न.ं ...........................   ५ . अनगुमन िमित :.................................................... 
६ . अनगुमन िववरण : 
(क)  सरुि त बालमै ी िव ालय भवन : 
(ख)  उपयु  क ा कोठा : 
(ग)  िपउन यो यखानपेानी : 
(घ)  बाल उपयोगी फिनचर : 
(ङ)  उपयु  खले मैदान : 
(च)  उमेर अनसुारको खले साम ी : 
(छ)  पोषणयु  खाना खाजाको यव था : 
(ज)  वा य परी ण स बि ध उपयु  यव था : 
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(झ) बाल पु तकालयको यव था : 
(ञ) तािलम ा  िश क तथा आयाको यव था : 
(ट) यनूतम मापद डह ः 
(अ) 
(आ)  
(इ)  
(ई) 
(उ)  
७. खले मैदानको े फल र अव थाः  
(अ) आ न ै(आ) भाडामा (इ) सावजिनक  (ई) अ य  
८. शौचालयको अव था : 
(अ) सङ् या : .................... (आ) क ची/प क  ..........(इ) पानीको यव था :..................... 
(ई) सरसफाइको अव था ........................................................................................... 
९. खानेपानीको यव था : 
(अ) बोकेर याउने (आ) धाराबाट (इ) बोटल(िमनरेल) जार (ई) पया  वा अपया   
१० पाठ्य साम ी /िसकाई साम ी /स दभ साम ीह को अव था : 
(अ)....................................................... 
(आ) .................................................... 
(इ)........................................................ 
(ई) ...................................................... 
११. आिथक िववरणः (क) चल स पित...................................................................... 
(ख) अचल स पित ................................................................... 
अ यः.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
१२: आ दानीको ोतह ः.............................................................................................................. 
१३. बालमै ी पवूाधारह  : 
(अ) 
(आ) 
(इ)  
(ई) 
१४.िव ालयको यनूतम मापद डः  
(अ) 
(आ) 
(इ)  
(ई) 
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१५. अ य कुन ैिववरणह  भए : 
मािथ उ लेिखत िववरण ठीकछन्। झुठा ठहरे काननु बमोिजम सहलँा/बझुाउला भनी सं थाको छाप  
समबि धत .अ. को सही/ह ता र  .................................          अनमुान कताको ह ता र .......................... 
नामः......................................     नामः...................................... 
ठेगानाः.......................................    पद....................................... 
िमितः......................................... 
संल न कागजातह  : ........................... 
 
 (अनगुमन तथा मू याङ्कनका ममा दिेखएका यस िनदिशका ितकुलका कुन ैत य/त याङ्क वा अव था फेला परेमा वा अित 
गणुा मक रहमेा यस िववरणमा थप ढाँचा बनाई उ लेख गन वा बुँदागत पमा यहोरा खुलाउन सिकनेछ । ितवेदनमा अनगुमन 
मू याङ्कन गन सिमितका सद यह ले नाम लेखी ह ता र गरी पेश गनपुनछ ।) 
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अनसुचूी—१३ 
(िनयम ५३ को उपिनयम(४) सँग स बि धत) 

धरौटी तथा द तरु  
१. धरौटी रा नुपन रकम . १००,०००/ 
२.दता रकम .५,०००/ 
३. गरी रकम ( येक बष) .३,०००/ 
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अनसुचूी—१४ 
(िनयम ५३ को उपिनयम(४) सँग स बि धत) 

अनमुित / वीकृितको ढाँचा 
ी फा गनु द  गाउँपािलका 

गाउँ कायपािलकाको कायालय, यासोक  
च.न.ं             
         िमित.............................. 

िवषय : अनुमित/ वीकृित स ब धमा 
ी ................................... 

........................................... । 
तपाईल ेबालिबकास के /िशश ु याहार के /िक डर गाडन/म टे री/पूव ाथिमक िव ालयको क ा स चालन गन स ब धमा यस 
फा गनु द  गाउापािलकामा िदनु भएको िनवेदन उपर कायबाही हदँा “फा गनु द  गाउँपािलकाको िव ालय िश ा सचंालन तथा 
िनयमनका स ब धमा बनेको िश ा िनयमाविल २०७६”अनसुारको पवूाधार परूा गरेको र यस गाउँपािलकाको  न साङकनमा परेकोले 
शैि क स ..........................दिेख लाग ू हन े गरी फा गनु द  गाउँपािलका वडा नं. ........ि थत ......................ठाँउ को 
.....................सडकमा जोिडएको घर नं.........को घरमा िव ालय स चालन गन यस गाउँपािलकाको 
िमित................................िनणय अनसुार अनमुित/ वीकृित दान ग रएको छ ।  
कायालयको छाप     अनमुित दान गन अिधकारीको सही........................... 
      नामः........................................ 
      पद.............................                                                                                                
      िमितः............................. 
बोधाथः ी ...................................... ोतके ,  
............, फा गनु द  पाचँथर । 

ी िज ला िश ा िवकास तथा सम वय इकाई । 
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अनसुचूी—१५ 
ितब ता प  

(िनयम ५३ को उपिनयम(५) सँग स बि धत) 
म/हामी...................................................................................................िन न ितब ताह  पणू पमा पालना गन छु/छौ । 
 (क) िव ालयसगँ स वि धत ऐन तथा िनयम र फा गनु द  गाउँपािलकामा िव ालय िश ा सचंालन, यव थापन तथा िनयमनका 
स ब धमा बनेको िश ा िनयमाविल २०७६ पूण पमा पालना गन छु/छौ । 
(ख)गाउँपािलकाले समय समयमा स बि धत सिमित माफत िदएको िनदशनह , सझुावह  तथा प रप , प ाचारह को पणू पालना गन 
छु/छौ ।  
(ग) येक बष तोिकए बमोिजम कर, द तुर बझुाई िव ालय स चालन गन म जरु छु/छौ।  
(घ) िव ालयका जनशि को मता िव तार र शैि क गणु तर बिृ  गन काय गन छु/छौ । 
द तखतः............... 
नामः..................... 
पदः.......................... 
िमितः.................... 
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अनसुचूी १६ 
(िनयम८० को उपिनयम(२) सगँ स बि धत) 

िव ालय िवकास तावका िवषयव तु 
 
१ िव ालयलको वतमान शैि क र आिथक अव थाः  
२ िव ालयले हािसल गन ुपन अपेि त उपलि ध : 
३ वतमान अव था र अपेि त उपल धीका सचूकगत अ तर : 
४ अपिे त उपलि ध हािसल गन ोत पिहचान सिहतको काययोजना : 
५ काय योजनाका मू याङ्कनका सचूकह  : 
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अनसुचूी –१७ 

(िनयम ८४ को उपिनयम (२) सँग स बि धत) 
िव ालयमा रहने िश क दरव दी 
िव ालयह मा देहाय बमोिजम िश क दरब दी रहनछेन ्: 
(क) ारि भक बालक ा देिख पाँच क ा स चालन भएको िव ालयमा पचास जनास म िव ाथ  भएमा क तीमा दईु जना र सोभ दा 
बढी १०० जनास म िब ाथ  भएमा तीन जना र सोभ दा बढी भएमा १:४५ िश क िव ाथ  अनपुात कायम ग रनेछ । 
(ख)आधारभूत तहको िव ालयमा : ारि भक बालक ा देिख आठ क ा स चालन भएको िव ालयमा देहाय बमोिजमका क तीमा 
नौ जना िश क : 
(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(२) िव ान वा गिणत मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(३) नेपाली वा सं कृत मलू िवषय िलइर ्  नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(४) सामािजक िवषय अ यापन गनको लािग नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(५) माणप  वा सो सरह उ ीण गरेको पाँच जना । 
(ग)  मा यिमक िव ालयमाः 
१. न  क ा र दश क ा स चालन भएको िव ालयमा मा यिमक तहको पाँच जना िश कः– 
(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(२) गिणत वा िव ान मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(३) नेपाली मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(४) सामािजक िवषय अ यापन गनको लािग नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना   
(५) अ य ऐि छक िवषयको लािग स बि धत िवषयमा नातक वा सो सरह उ ीण गरेको एक जना । 
२. न  क ा दिेख बा  क ास म स चालन भएको िव ालयमा देहाय बमोिजमका क तीमा नौ जना िश क : 
(१) अं ेजी मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(२) गिणत मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(३) नेपाली मलू िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(४) सामािजक िवषय िलई नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना   
(५) अ य ऐि छक िवषयको लािग स बि धत िवषयमा नातको र वा सो सरह उ ीण गरेको दईुजना  
(६) िव ान मलू िवषय िलई नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको एकजना  
(७) अ य िवषयमा नातक तह वा सो सरह उ ीण गरेको दईुजना  । 
३.  ारि भक बाल िश ा देिख दश क ास म स चालन भएको िव ालयमा ख ड (ख) र ख ड (ग) को  उपख ड (१) बमोिजमको 
दरब दी रहनछे ।  
४. ारि भक बाल िश ा दिेख बा  क ास म स चालन भएको िव ालयमा ख ड (ख) र ख ड (ग) को मसं या (२) बमोिजमको 
दरब दी रहनछे । 

यः 
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(१) ख ड (ख) को मसं या (१) दिेख (४) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै िवषयमा एक भ दा बढी 
िश क िनयिु  ग रन ेछैन ।  
(२)ख ड (ग) को उपख ड १ को मसं या (१) दिेख (४) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै िवषयमा 
एक भ दा बढी िश क िनयिु  ग रने छैन ।  
(३)ख ड (ग) को उपख ड २ को मसं या (१) दिेख (७) स मका क तीमा एक एक जना िश क िनयिु  नभएस म एउटै िवषयमा 
एक भ दा बढी िश क िनयिु  ग रने छैन । 
(४)  ऐि छक िवषयको िश क समेत िव ालयमा नदोह रन ेगरी यव थापन ग रनेछ । 
(५) िश क िनयिु को लािग आव यक पन तालीम चिलत काननू बमोिजम हनेछ । 
(६) हाल कायरत िश कह को यस िश ा िनयमावली बमोिजमको यो यता नभएपिन पदबाट नहटेस म सािवक बमोिजमकै यो यताले 
कामकाज गन बाधा पन छैन । 
(७)उि लिखत दरव दी िभ  धाना यापकको पद समते समावेश रहनछे । 
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अनसुचूी  १८ 
(िनयम ८५ को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 

रमाना ( प ) 
  
 प सं याः                       िमित  
च.न.ं 

ी .......................... 
................................................... 
यस िव ालयमा स वा हन ुभएका ी ...................................................लाई िनजको िववरण सिहतको रमानाप  िदई यस 

िव ालयमा हािजर हन पठाइएको यहोरा अनरुोध गदछु । 
१. िश क वा कमचारीको नाम, थर : 
२. संकेत न बर : 
३. सािवक : 
(क) तह :    (ख) ेणी :   (ग) पद : 
(घ)िबषयगत िश क भएमा िबषय:  (ङ) िव ालय : 
४. स वा भएको  (क) िनणाय िमित : (ख) स वा गन कायालय : (ग) तह : (घ) ेणी : (ङ) पद :(च) िवषय (छ) 
िव ालय: 
५. बरबझुारथ स वि ध िववरणः  
   गरेको    नगरेको     
६. रमाना हन ेिमित.......................... 
७. रमानाप को िमित स म खच भएका िबदा  
  (क) भैपरी आउने र पव िबदा    .......................... िदन । 
  (ख) िबरामी िबदा     .......................... िदन । 
  (ग) सतुी िबदा िबदा    ..........................िदन । 
  (घ) सतुी याहार िबदा    .......................... पटक । 
  (ङ) अ ययन िबदा   .......................... िदन । 
  (च) असाधाराण िबदा   .......................... िदन । 
  (छ) वेतलवी िबदा   .......................... िदन । 
८. रमानाप को िमितस म सिंचत िबरामी िबदा    .......................... िदन । 
९. िव ालयमा ज ुहािजर भएको िदन  
१०. खाइपाई आएको मािसक (क) तलब : (ख)तलब विृ  ( ेड):   
११. तलब भु ानी िलएको अि तम िमित : 
१२. कमचारी सचंयकोष क ी रकम : 
१३ भु ानी िलएको उपचार खचको रकम  :   
१४. तलवविृ  हन सु  भएको सु  िमित : 
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१५. नाग रक लगानी कोषक ी रकम : 
१६. आयकर क ी रकम : 
१७.(क) साविधक जीवन बीमा कोषमा ज मा भएको साल.....................मिहना...............गते................... 
(ख) साविधक जीवन बीमावापत वािषक ि िमयम ितरेके साल..........................मिहना.......................... गते .... 
१८. चाडपव खच िलने चाडको नाम र सो चाड परन् ेितिथ र स भािवत मिहना: 
१९. िशशु याहार भ ा िलएको िववरण : 
          रमना िदन े याना यापक 
          नाम: 
          सिह: 
बोधाथ : 

ी िव ालय िश क िकताबखाना, ताहाचल काठमा डौ । 
ी कमचारी सचंयकोष, िबराटनगर । 
ी िश ा िवकास तथा सम वय ईकाई । 
ी ......................................................... िव ालय फा गनु द  गाउँपािलका वडा न.ं ..... । 
ी फा गनु द  गाउँपािलका (लेखा/िश ा शाखा)। 
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अनसुचूी १९ 
(िनयम ८६ को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 

स वाका िदइने िनवेदन 
 ीमान िश ा अिधकृत य,ू 
फा गनु द   गाउँपािलका 
यासोक, पाँचथर । 
िवषयः स वा स ब धमा । 
 मलाई िन न िव ालयमा स वा ग रिदन ुहन िन न िववरणह  खुलाई िनवेदन गरेको छु । 
िश कको नाम, थरः  
थायी ठेगानाः  

तह र ेणीः  
हालको िव ालयको नाम र ठेगानाः  
स वा भई जान चाहकेो िव ालयको नाम र ठेगानाः  
यो यता र तालीमः  
थायी िनयिु  िमितः  

हालको िज लामा काम गरेको अविधः  
स वा माग गन ुपन कारणः  
 िनवेदकको– 
 सहीः  
 नामः  
 कायरत िव ालयः 
 िमितः 
(१) स वा भई जाने िव ालयको यव थापन सिमित तथा फा गनु द  गाउँपािलकाको  सहमित 
(क) यस िव ालयका िश क ी .......................... लाई यव थापन सिमितको िमित..........................को िनणय अनसुार 
यस िव ालयबाट स वा भई जान सहमित िदइएको छ । 
        िव ालयको छाप     यव थापन सिमितको अ य को–  

सही : 
नाम : 
िव ालय : 
िमित : 

(ख) ..........................गाँउपािलकार..........................अ तगतको .......................... िव ालयका िश क ी 
.......................... लाई सो िव ालयबाट स वा भई जान सहमित िदईएको छ । 
         कायालयको छाप     िश ा अिधकृत 

सही : 
नाम : 



73 
 

िमित : 
(२ )   स वा भई आउने िव ालयको यव थापन सिमित तथा थानीय तहको सहमित   
(क) .......................... िव ालयका िश क ी ..........................लाई यव थापन सिमितको िमित .......................... को 
िनणय अनसुार यस िव ालयमा स वा भई आउन सहमित िदइएको छ । 
                िव ालयको छाप    यव थापन सिमितको अ य को–  

सही : 
नाम : 
िमित : 

(ख) .......................... िव ालयका िश क ी .......................... लाई यस गाउँपािलका वा गाउँपािलकाको 
.......................... िव ालयमा  स वा भई आउन सहमित िदइएको छ । 

िश ा अिधकृतको– 
सही  
नाम: 

कायालयको छाप        िमित : 
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अनसुचूी   २० 
(िनयम १०८ को उपिनयम(१) सँग स बि धत) 

 िव ालयको आय ययको खाता रा ने ढाँचा 
 िव ालयले आ नो आय ययको खाता दहेाय बमोिजम रा नुपनः– 
 खाताको नाम       तोिकएको  फाराम न.ं 
 १)िव ालयको बजेट खाता        फा. न.ं १ 
 २)आ दानीको िहसाब खाता     फा. न.ं २ 
 ३)खचको िहसाब खाता        फा. न.ं ३ 
 ४)नगदी खाता      फा. न.ं ४ 
 ५)बक खाता      फा. न.ं ५ 
 ६)पे क  खाता        फा. न.ं ६ 
 ७)िज सी खाता       फा. न.ं ७ 
 ८)मािसक आ दानी खचको  िववरण खाता    फा. न.ं ८ 
 ९)शु कदता िकताब  खाता        फा. न.ं ९ 
 १०)वासलात खाता       फा. न.ं १० 
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  फाराम न.ं १ 
िव ालयको बजेट खाता 

िव ालयको नाम: 
ठेगाना : 

शैि क स .......................... को बजेट 
आय यय कैिफयत 
शीषक 
न.ं 

शीषकको 
नाम 

गत 
शैि क 
स को 
आय 

यस 
शैि क 
स को 

तािवत 
आय 

वीकृत 
रकम 

शीषक 
न.ं 

शीषकको 
नाम 

गत 
शैि क 
स को 
यय 

यस 
शैि क 
स को 

तािवत 
यय 

वीकृत 
रकम 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
           
 

धाना यापकको सही    यव थापन सिमितका अ य को सही– 
य : 

(१)आयतफको शीषकको िसलिसलेवार न बर ले न े। 
(२)सरकारी अनदुान, िव ाथ  शु क (िनजीको हकमा) ज ता अ य शीषकको नाम उ लेख गन। 
(३)गत शैि क स को खदु आ दानी शीषक अनसुार उ लेख गन। 
(४)यस शैि क स को आ दानीको तािवत रकम उ लेख गन। 
(५) वीकृत रकम उ लेख गन (सरकारी अनदुानको रकम वीकृत तलब केल अनसुार हनु पनछ) । 
६) यय तफकोको िसलिसलेवार न बर ले न।े 
(७)िश क तलब, मसल द, फिनचर ज ता खचतफ भएको शीषकको नाम ले न।े 
(८)न.ं २ का शीषकह मा गत वष भएको खदु खच उ लेख गन। 
(९)चाल ूशैि क स को तािवत खच रकम ले न।े 
(१०)चाल ूशैि क स को लािग यव थापन सिमितले वीकृत गरेको रकमउ लेख गन। 
(११) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन । 

फाराम न.ं २ 
 

आ दानीको िहसाब खाता 
िव ालयको नाम: 
ठेगाना : 

वष..........................मिहना.......................... 
िमित 
(१) 

िववरण 
(२) 

रिसद नं. 
(३) 

शीषक(४) ज मा . 
(५) 

बक दािखला 
(६) 

कैिफयत 
(७) सरकारी 

अनदुान 
पढाइ शु क 
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यस मिहनाको ज मा      
 

धाना यापकको सही    यव थापन सिमितका अ य को सही– 
य: 

(१) आ दानी भएको िमित उ लेख गन 
(२) कहाँबाट वा कसबाट ा  भएको उ लेख गन 
(३) रिसद नं. उ लेख गन 
(४) कुन शीषक बापत ा  भएको हो सोही महलमा ले ने र आव यकता अनसुार महल बढाउन े
(५) ा  भएको ज मा . उ लेख गन 
९६ ा  रकमम ये बक दािखला भएको रकम उ लेख गन 
(७) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन । 
 
 
 
 
 

फाराम न.ं. ३ 
खचको िहसाब खाता 

िव ालयको नाम : 
ठेगाना : 

 वष :        मिहना : 
िमित 

(१) 
िववरण 

(२) 
भौचर न.ं 

(३) 
तलब भ ा अ य 

शीषक 
(७) 

ज मा . 
(८) 

कैिफयत 
(९) वीकृत 

दरब दी 
(४) 

कमचारी 
(५)  

दरब दी 
बािहरको 
िश क 

(६)  
         

यस मिहनाको ज मा       
 

धाना यापकको सही    यव थापन सिमितका अ य को सही– 
य: 

(१) कारोबारको िमित उ लेख गन 
(२) खचको िववरण उ लेख गन 
(३) भौचर न.ं उ लेख गन 



77 
 

(४) तालुक िनकायबाट अनदुान रकम ा  हन े वीकृत दरब दी िभ का िश कह को तलब भ ा खच रकम उ लेख गन  
(५) िव ालयमा कायरत कमचारीह को तलब भ ा खच रकम उ लेख गन 
(६) अनदुान रकम ा  नहने दरब दी बािहरको िश कह को तलब भ ा खच रकम उ लखे गन 
(७) यसमा आव यकता अनसुार मसल द, फिनचर, छपाई, सेवा, द।ै ।भ। ज ता महलह  खडा गरी रकम उ लेख गन 
(८) महल ४, ५, ६ र ७ को ज मा रकम उ लेख गन  
(९) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन ।  
 

फाराम न.ं. ४, ५ र ६ 
नगदी /बक /पे क  खाता 

िव ालयको नाम: 
ठेगाना : 

वष :   मिहना : 
िमित 
(१) 

िववरण 
(२) 

भौचर न.ं 
(३) 

डेिबट 
(४) 

े िडट 
(५) 

डेिबटर े िडट 
(६) 

बाँक  
(७) 

कैिफयत 
(८) 

        
य : 

(क)नगदी खाता योग गदा : 
(१)िमित उ लेख गन 
(२)छोटकरीमा आ दानी खचको िववरण उ लेख गन 
(३)भौचर न.ं उ लेख गन  
(४)नगद ा  भएमा उ लेख गन  
(५)नगद रकम बक दािखला वा खच भएमा उ लेख गन  
(६)महल ७ को बाँक  रकम डेिबट वा े िडट बाँक  के हो  डेिबट बाँक  भए डे। र े िडट बाँक  भए े । उ लेख गन  
(७)बाँक  रकम उ लेख गन  
(८)अ य कुन ैकुरा भए उ लेख गन । 
(ख)बक खाता योग गदा : 
(१)िमित उ लेख गन  
(२)आ दानी खचको छोटो िववरण र चेक न.ं वा बक दािखला भौचर न बर उ लेख गन  
(३)भौचर न बर उ लेख गन  
(४)बक दािखला भएको रकम उ लेख गन  
(५)बकबाट खच भएको रकम उ लेख गन  
(६)बकमा डेिवट बाँक  भए डे। र े िडट बाँक  भए े । ले न े 
(७)बाँक  रकम उ लेख गन  
(८)अ य कुन ैकुरा भए उ लेख गन ।  
(ग) पे क  खाता योग गदा : 
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(१)िमित उ लेख गन 
(२)पे क  िलइएको वा फ य ट भएको काम उ लेख गन  
(३)भौचर न बर उ लेख गन  
(४)पे क  िदएको रकम उ लेख गन  
(५)पे क  फ य ट भएको रकम उ लेख गन  
(६)बाँक  पे क  डेिवट बाँक  भए डे। र े िडट भए े । उ लेख गन 
(७)पे क  बाँक  रकम उ लेख गन  
(८)अ य कुन ैकुरा भए उ लेख गन । 
 

फाराम न.ं. ७ 
िज सी खाता 

 
िव ालयको नाम 
ठेगाना :  वष :             मिहना : 

िमित 
(१) 

िववरण 
(२) 

मु य 
(३) 

आ दानी 
(४) 

खच 
(५) 

बाँक  
(६) 

कैिफयत 
(७) 

ित इकाई ज मा 
        

 
य: 

(१) िमित उ लेख गन, 
(२) सामानको नाम, ा  वा खचको छोटो िववरण उ लेख गन  
(३) सामानको ित इकाई दर उ लेख गन  
(४) ा  सामानको प रमाण उ लेख गन  
(५) खच भएको सामानको प रमाण उ लेख गन  
(६) बाँक सामानको प रमाण उ लेख गन  
(७) अ य कुनै कुरा भए उ लेख गन ।  
ईकाइमा गोटा, थान, दजन आिद उ लेख गन । 
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फाराम न.ं. ८ 
मािसक आ दानी खचको िववरण खाता 

िव ालयको नाम: 
ठेगाना :   वष :                          मिहना :  

आय यय 
शीषक 
न.ं 
(१) 

शीषकको 
नाम 
(२) 

बािषक 
वीकृत 

रकम 
(३) 

अिघ लो 
मिहनास मको 
आय रकम 
(४) 
 

यो 
मिहनाको 
आय 
(५) 

यो 
मिहना 
स मको 
ज मा 
आय 
रकम 
(६) 

शीषक 
न.ं 
(७) 

शीषकको 
नाम(८) 

बािषक 
वीकृत 

 रकम 
(९) 

अिघ लो 
मिहनास मको 
खचउ रकम 
(१०) 

यो 
मिहनाको 
खच 
(११) 

यो 
मिहनास मको 
ज मा 
यय रकम  

(१२) 

            
ज मा           

      बाँक  रकम:– 
      नगद:– 
      बक:– 

य :  
(१) फा. न.ं १ को ययको शीषक न.ं उ लेख गन   
(२) फा. न.ं १ को ययको शीषकको नाम उ लेख गन  
(३) फा. न.ं १ को वािषक वीकृत यय रकम उ लेख गन  
(४) गएको मिहनास मको स बि धत शीषकको खच रकम उ लेख गन  
(५) यो मिहनाको स बि धत शीषकह को खच रकम उ लखे गन  
(६) महल न.ं ४ र ५ को ज मा  रकम उ लेख गन  
(७) फा न.ं १ को आयको शीषक न.ं उ लेख गन  
(८) फा. न.ं १ को आयको शीषक नाम उ लेख गन  
(९) फा न.ं १ को वािषक वीकृत आय रकम उ लेख गन  
(१०) अिघ लो मिहनास मको स बि धत शीषकको आय रकम उ लेख गन  
(११) महल न.ं १० र ११ को ज मा रकम उ लेख गन । 
(१२)  बाँक रकममा आय र ययको ज मा रकमको फरक उ लेख गन । 
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फाराम न.ं. ९ 
शु क दता िकताब खाता 

िव ालयको नाम  
ठेगाना 
क ा : 
    वष :                मिहना : 
रो.न.ं िव ाथ को 

नाम, थर 
वैशाख जे  असार साउन भा  आि न काितक मंिसर पौष माघ फागनु चै  

              
ज मा             
 

     फाराम न.ं. १० 
वासलात खाता 
िव ालयको नाम : 

वष............................. को असार मसा त स मको 
दािय व रकम स पित रकम 

१ २ ३ ४ 
    

 
धाना यापक  लेखापाल लेखापरी क 

य: 
(१) िव ालयको दािय व िववरणह  उ लेख गन, 
(२) दािय व रकम उ लेख गन, 
(३) िव ालयको चालू अचल स पि को िववरण उ लेख गन, 
(४) स पि को रकम उ लेख गन । 
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अनसुचुी २१ 
(िनयम ११६ उपिनयम २ सँग स बि धत) 

               (नमनुा छनौटमा परेका िव ालयले पालना गनपुन शिै क गुण तर अिभबिृ  स बि ध मापद ड) 
१. उपयु  सरुि त तथा बालमै ीपणू क ाकोठाको यव थापन ।  
२. उपयु  र पया  शैि क, खेलकुद र स दभसामा ीको यव थापन । 
३. बालमै ीपणू व छ खानपेानी तथा शौचालयको व ध ।  
४. नमनुा िश कको िनयिु  । –अङ् जी मलू िवषय िलई कि तमा क ा १२ उितण ग र दईु वषको अङ् जी मा यमको िव ालयको 
िश ण अनभुव भएको वा अङ् जी मा यमको िव ालयबाट एस.ई.ई. उितण ग र कि तमा बार क ा अङ् जी मलु िवषय िलई उितण 
गरेको ।  
५. अिभभावक लागत सहभागीता भएको । (पु तक, टेशन र, झोला, पोषाक, खाजा, यव थापन आदी ) 
६. अिनवायमािसक पमा ईकाइ परी ा स चालन गरी गित िववरणको जानकारी िदनपुन ।  
७. लागत साझदेा रका मा यम ारा कि तमा क ा ५ स म स चालन गनपुन र िदगोपनको सिुनि तता िव. य.स. बाट िदनपुन ।  
८. अ य िश कह  पिन अङ् ेजीमा यम ारा िश ण गन त पर हनपुन ।  
९. यस िश ा िनयमावलीमा उ लेिखत पवू ाथिमक तहका आव यक मापद ड परुा गरेको हनपुन ।  
 
 
 


