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ढकयरी गयउँपयमिकय 

स्थयनी् रयजपत्र 
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भयग २ 

ढकयरी गयउँपयमिकय 

ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्िन्धिय बनकेो कय्यविमध, 

२०७५ 
 

आज्ञयिे, 

रयजेन्र भयट 

 मन. प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  
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ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्िन्धिय बनेको कय्यविमध, २०७७ 
संविधयनको धयरय २२६ िे दिएको अमधकयर = प्र्ोग गरी नेपयिको संविधयन, २०७२ को  अनसूुची ८ क्रिसंख्य ८  थय 
स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ को िफय ११ (ज) िय रहेको शिक्षय सम्बन्धी कय्य क्षेत्रियई कय्ययन्ि्न गनय ढकयरी 
गयउँपयमिकयिे ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्बन्धिय बनेको कय्यविमध 
२०७७ बनयएको छ । 

 

 पररच्छेि १ 

प्रयरशम्भक 

१.  संशक्षप्त नयि र प्रयरम्भ   
(१) ्स  कय्यविमधको नयि "ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय 
सम्िन्धिय बनेको कय्यविमध २०७७”  रहेको छ ।  

 २) ्ो कय्यविमध ढकयरी गयउँ+पयमिकय क्षेत्रभर ियग ुहनेुछ । 

 (३) ्ो कय्यविमध रयजपत्रिय प्रकयिन भएको मिम िेशख ियग ुहनेुछ । 

२.   पररभयषय : 
   विष् िय प्रसङ्गिे अको अथय नियगेिय ्स कय्यविमधियः 
(क)  “पयमिकय” भन्नयिे नेपयिको संविधयन बिोशजि गठन भएको ढकयरी गयउँपयमिकय सम्झन ुपछय । 

(ख) “ऐन” भन्नयिे संघी् शिक्षय ऐनियई सम्झन ुपछय ।  
(ग) “स्थयनी् शिक्षय अमधकृ ” भन्नयिे ढकयरी शिक्षय ियखयको प्रिखु िय प्रिखुको कयिकयज गनय  ोवकएको 

कियचयरी सम्झन ुपियछ ।  
(घ) “शिक्षय समिम " भन्नयिे ढकयरी गयउँपयमिकयको अध््क्षिे ने तृ्ि  गरेको मन्ि २४ अनसुयरको शिक्षय समिम  

सम्झन ुपछय ।  
(ङ) “कय्यपयमिकय” भन्नयिे ढकयरी गयउँ कय्यपयमिकयियई सम्झन ुपछय । 

(च)  “प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ ” भन्नयिे ढकयरी गयउँपयमिकयको प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ ियई सम्झन ुपछय । 

(छ) “िन्त्रयि्” भन्नयिे नेपयि सरकयर, शिक्षय विज्ञयन  थय प्रविमध िन्त्रयि् सम्झन ुपछय ।  
(ज) “मनरीक्षक” भन्नयिे विद्ययि् मनरीक्षण गनय  ोवकएको शिक्षय सेियको अमधकृ  कियचयरीियई सम्झन ुपछय ।  

(झ) “पररियर” भन्नयिे शिक्षक िय कियचयरीसँग सगोििय बस्ने  थय मनज आफैं िे पयिनपोषण गनुय पने पम , पत्नी, 
छोरय, अविियवह य छोरी, धियपतु्र, अविियवह य धियपतु्री, बयब,ु आिय िय सौ ेनी आिय सम्झन ुपछय र सो िब्ििे 
परुुष शिक्षक िय कियचयरीको हकिय मनजको बयजे, बज््ै  थय िवहिय शिक्षक िय कियचयरीको हकिय मनजको 
सयसू, ससरुयियई सिे  जनयउँछ । 

(ञ)  ”पयठ्यक्रि विकयस केन्र” भन्नयिे संघी् शिक्षय ऐन बिोशजि विद्ययि्  हको पयठ्यक्रिको ियमग शजम्िेियर 
मनकय्ियई सम्झन ुपियछ ।  

(ट) “परीक्षय समिम ” भन्नयिे मन्ि ३५ बिोशजि गठन हनेु परीक्षय सञ्चयिन  थय सिन्ि् समिम ियई सम्झन ुपछय 
।  

(ठ) “प्रधयनयध््यपक” भन्नयिे मन्ि ६७ बिोशजि मन्कु्त विद्ययि्को प्रधयनयध््यपक सम्झन ुपछय । 

(ड)  “प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्र” भन्नयिे  ीन िषय उिेर पूरय भई पयँच िषय उिेर पूरय नगरेकय बयिबयमिकयको 
ियमग मन्ि ३९ बिोशजि खोमिएको प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्र, नसयरी, केजी, िन्टेसरी आदि सम्झन ुपछय ।  

(ढ)  “कोष” भन्नयिे मन्ि ९१ बिोशजिको विद्ययि् सञ्चयिनकय ियमग खडय गररएको सशञ्च  कोषियई सम्झन ुपछय 
।  

(ण)  “अध््क्ष” भन्नयिे गयउँपयमिकयको अध््क्षियई सम्झन ुपछय ।  
( )  “शिक्षय ियखय” भन्नयिे ढकयरी गयउँपयमिकय िय ह को शिक्षय हेने विभयग ियई सम्झन ुपछय ।  
(थ) “व््िस्थयपन समिम ” भन्नयिे मन्ि २६ बिोशजि गठन हनेु विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  सम्झन ुपछय ।  
(ि)  “शिक्षक वक यबखयनय” भन्नयिे संघी् शिक्षय कयननु बिोशजि गठन भएको शिक्षक वक यबखयनय सम्झन ुपछय । 
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(ध)  “शिक्षक सेिय आ्ोग” भन्नयिे संघी् शिक्षय कयननु बिोशजि गठन भएको शिक्षक  थय कियचयरीहरुको मन्शुक्त 
 थय बढुिय मसफयररस सिे  गने आ्ोग सम्झन ुपछय ।  

(न)  “िैशक्षक सत्र” भन्नयिे विद्ययि्िय अध्््न अध््यपन गरयइने ियवषयक अिमध सम्झन ु पछय ।  
(प)  “िलु्क” भन्नयिे संस्थयग  विद्ययि्िे मन्ि बिोशजि विद्ययथीसँग मिन पयउने िलु्क सम्झन ुपछय ।  
(फ)  “संस्थयग  विद्ययि्” भन्नयिे मनजी िगयनीिय सञ्चयिन गने गरी मन्ि ५ बिोशजि अनिुम  पयई स्थयवप  

विद्ययि्ियई सम्झन ुपछय । 

(ब)  “सििुय्द्वयरय सञ्चयमि  विद्ययि्” भन्नयिे मन्ि ५ बिोशजि स्िीकृम  प्रयप्त गरी स्थयनी्  ह िय व््िस्थयपन 
समिम िे व््िस्थयपन शजम्िय मिएको सयििुयव्क विद्ययि् सम्झन ुपछय ।  

(भ)  "सयििुयव्क विद्ययि्" भन्नयिे मन्मि  अनिुयन पयउने गरी अनिुम  िय स्िीकृम  पयएको विद्ययि् सम्झन ु
पछय।  

(ि) सयििुयव्क मसकयइ केन्र” भन्नयिे सििुय् स् रिय सञ्चयिन गररने जीिनप्यन्  मसकयई, अध्््न अनसुन्धयन र सीप 
मसकयई िगय् कय कयि गने केन्रियई सम्झन ुपछय । 

(्)  धयमियक विद्ययि् भन्नयिे परम्परयग  रुपिय चमिआएकय गोन्पय, गरुुकुि, आश्रि, ििरसय िख ब जस् य धयमियक 

विद्ययि्हरुियई जनयउँछ ।  

(र)  िैशक्षक गठुी भन्नयिे विद्ययि् सञ्चयिन गनयको ियमग कुनै व््शक्तिे नयफय नमिने उद्देश््िे स्थयपनय गरेको सयियजमनक 

िय मनजी गठुी सम्झन ुपछय।  

(ि) स्थयनी् शिक्षक भन्नयिे गयउँपयमिकयको अनिुयन कोटयिय मन्कु्त शिक्षक भन्ने सम्झन ुपछय ।  
 

पररच्छेि- २ 

विद्ययि् खोल्ने अनिुम  िय स्िीकृम  सम्बन्धी व््िस्थय 
३.विद्ययि् खोल्ने अनिुम को ियमग मनिेिन दिन ुपने : कसैिे विद्ययि् खोल्न चयहेिय िडय समिम को मसफयररस मिई िैशक्षक 
सत्र सरुु हनुभुन्िय कशम् िय  ीन िवहनय अगयिै अनसूुची १ बिोशजिको ढयँचयिय गयउँकय्यपयमिकयको कय्ययि्, शिक्षय ियखयिय 
मनिेिन दिन ुपनेछ ।  
४.विद्ययि् खोल्नको ियमग परूय गनुय पने पूिययधयर : विद्ययि् खोल्नको ियमग अनसूुची २ बिोशजिको  पूिययधयर पूरय  गरेको हनु ु
पनेछ ।  
५.विद्ययि् खोल्न अनिुम  दिने:(१) मन्ि ३ बिोशजि विद्ययि् खोल्ने अनिुम को ियमग मनिेिन परेिय स्थयनी् शिक्षय 
अमधकृ िे आफै िय मनरीक्षक ियफय   मनिेिनसयथ प्रयप्त कयगजय हरु स्थिग  जयँचबझु गनेछ र त््सरी जयँचबझु गियय 
प्रस् यवि  विद्ययि्को ियमग मन्ि ४ बिोशजिको पूिययधयर पूरय भएको िेशखएिय िैशक्षक सत्र सरुु हनुभुन्िय कशम् िय िईु 
िवहनय अगयिै आफ्नो रय् सवह को प्रम िेिन शिक्षय समिम को बैठकिय पेस गनुयपनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि शिक्षय समिम को बैठकबयट अनिुम  दिने मसफयररसको मनणय्  भएिय कय्यपयमिकय 
सिक्ष पठयउन ुपनेछ । 

(३) उपमन्ि (२) अनसुयर कय्यपयमिकयिे स्थयनी् शिक्षय समिम को मसफयररस िनयमसि ठयनेिय विद्ययि् खोल्न 

अनिुम  दिन सक्नेछ । कय्यपयमिकयको मनणय्  बिोशजि प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे अनूसूची ३ बिोशजिको 
ढयँचयिय अनिुम  दिनेछ ।  

(४) ्सरी अनिुम  दिँिय िैशक्षक सत्र सरुु हनुभुन्िय कशम् िय १५ दिन अगयिै दिनपुनेछ ।  
 (५) उपमन्ि (१) बिोशजि विद्ययि् खोल्ने अनिुम  दिंिय विद्ययि् नक्सयङकन, र गयउँ शिक्षय समिम िे 
मनधययरण गरेको िडयको ियमग विद्ययि्को अमधक ि संख्यको अधीनिय रही दिन ुपनेछ ।  
(६) कसैिे ऐन  थय ्स कय्यविमध विपरर  अनिुम  दिएको िय प्रयप्त गरेको पयइएिय गयउँकय्यपयमिकयिे छयनविन 
गरी त््सरी अनिुम  प्रयप्त विद्ययि्को अनिुम  जनुसकैु बख  रद्द गनेछ र त््स् ो अनिुम  दिनकय ियमग 
मसफयररस गने र अनिुम  प्रियन गने पियमधकयरी  थय कियचयरीियई प्रचमि  कयननु बिोशजि कयरबयही गररनेछ । 

६. विद्ययि्िे पयिनय गनुय पने स य  थय बन्िेज : विद्ययि्िे पयिन गनुय पने स य  थय बन्िेजहरू िेहय् बिोशजि हनेुछन:् 
(क) नेपयि सरकयर, शिक्षय िन्त्रयि्बयट स्िीकृ  पयठ्यक्रि र पयठ्यपसु् क ियग ुगनुय पने,  
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(ख) शिक्षय समिम को स्िीकृम  नमिई थप पयठ्यपसु् क  थय पयठ्यसयिग्री प्र्ोग गनय नहनेु,  

(ग) रयवि् य प्रम  आचँ आउने पयठ्यसयिग्री भएको पयठ्यपसु् क अध््यपन गनय, गरयउन नहनेु,  

(घ) विद्ययि्िय बयििैत्री, अपयङ्ग यिैत्री  थय िैवङ्गकिैत्री िय यिरण सृजनय गने, 

(ङ)  अमभभयिकको ियवषयक भेिय गरयई विद्ययि्को आ् व्््, िैशक्षक उपिशब्ध र आगयिी िैशक्षक सत्रको 
कय्यक्रिको जयनकयरी गरयउन ुपने,  

(च)  ्स कय्यविमध  बिोशजि आ् व्््को िेखय रयख्न ुपने,  

(छ)  विद्ययि्िे गरेको िगयनीको अमभिेख रयख्न ुपने,  

(ज)  विद्ययि्िय नेपयिको रयवि् एक य, सयियभौमिक य, जय ी्, क्षेत्री्, भयवषक, िैवङ्गक, सयियशजक  थय  
धयमियक सवहष्ण ुयिय खिि पयने कुनै पमन वक्र्यकियप हनु नदिने,  

(झ)  सयििुयव्क विद्ययि्िय गयउँकय्यपयमिकयिे  ोकेको संख्यको अधीनिय रही शिक्षक सेिय आ्ोगको 
मसफयररस अनसुयर शिक्षक मन्शुक्त गनुय पनेछ, 

(ञ) विद्ययि्िय मन्मि  रुपिय परर्ोजनय कय्य, सयियशजक सेिय, अम ररक्त वक्र्यकियप,  थय अन्् कय्यक्रि 
सञ्चयिन गनुय पने,  

(ट)  विद्ययि्  थय छयत्रयियसिय स्िस्थकर, सत्् मनष्ठय र नैम क चररत्र मनिययण, उद्यिशिि य प्रिर्द्यन, सियशजक 

सद्भयि प्रिर्द्यन  थय सयियशजक विकृम  बयिविियह, मनरक्षर य, छयउपडी, िहेज, बोक्सय िोक्सी, छुियछु , 

जयम ग  उच नीच य, छोरी ियमथको विभेि आदि  उन्िूिन को िय यिरण कय्ि गनय स्थयनी् पयठ्यक्रि 

 ्यर गरी आिश््क व््िस्थय मिियउने,  

(ठ) आियसी् विद्ययि्िय नगर शिक्षय समिम िे मनधययरण गरे बिोशजि विद्ययथीको ियमग खयनय  थय पौविक 
आहयरको गणुस् र कय्ि गनुय पने,  

(ड)  गयउँसभयिे पयरर  गरेको कयननु  थय िैशक्षक नीम को अधीनिय रही कयि गनुयपने छ ।  
(ढ)  ्स कय्यविमध  बिोशजि पूरय गनुय पने पूिययधयरहरू कय्ि रयख्न ु पने र विद्ययथी संख्यकय आधयरिय 

पूिययधयरको विस् यर  थय स् र िवृर्द् गनुयपने,   

(ण) िन्त्रयि् िय शिक्षय ियखयिे मनधययरण गरेको ढयँचयिय विद्ययि्िे िैशक्षक  थ््यङ्क  ्यर गरी िैशक्षक सत्र 
सवकएको १५ दिन मभत्र शिक्षय ियखयिय पठयउन ुपने,   

( ) विद्ययि्िे विद्ययथीको ियमग प्र्ोग गने सियरी सयधन प्रचमि  कयननु बिोशजिको ियपिण्ड अनरुुप 
परीक्षण गररएको हनु ुपने,  

(थ)  विद्ययि्को भिन  थय कक्षय कोठय  ोवकएको ियपिण्ड अनरुुप हनुकुय सयथै सफय  थय सरुशक्ष  रयख्न ु
पने,  

 (ि) प्रत््ेक िषय विद्ययि्को भौम क  थय  सयियशजक परीक्षण गरयई त््सको प्रम िेिन शिक्षय ियखयिय पठयउन ु
पनेछ ।  

७. विद्ययि् खोल्न स्िीकृम  प्रियन गने:  
(१) मन्ि ५ को उपमन्ि (१) िय (३) बिोशजि अनिुम  प्रयप्त आधयरभ ू  थय ियध््मिक विद्ययि्िे स्िीकृम को ियमग 
अनसूुची–४ बिोशजिको ढयँचयिय शिक्षय ियखयिय मनिेिन दिन ुपनेछ ।   

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि मनिेिन प्रयप्त भएिय स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे त््स् ो विद्ययि्को जयँचबझु गरी िय 
गरयई त््सको प्रम िेिन पेस गनय िगयउन ुपनेछ । 

 (३) उपमन्ि (२) बिोशजि जयँचबझु प्रम िेिन प्रयप्त भएपमछ मन्ि ६ बिोशजिको स य बन्िेज पूरय गरेको िेशखएिय 
शिक्षय समिम को मनणय् को आधयरिय अनसूुची–५ बिोशजिको ढयँचयिय समिम िे  आफ्नो मनणय्  सवह  कय्यपयमिकय 
सिक्ष पेस गनुय पनेछ । ्सरी प्रयप्त मसफयररस कय्यपयमिकयबयट स्िीकृ  भएिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे मन्ि ६ 
बिोशजिको स य  थय बन्िेजको अधीनिय रही त््स् ो विद्ययि्ियई अनसूुची–५ बिोशजिको ढयँचयिय स्िीकृम  प्रियन 
गनेछ ।  

८. िय भृयषयिय शिक्षय दिने विद्ययि्को अनिुम   थय स्िीकृम  सम्बन्धी व््िस्थय: 
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(१) ्स कय्यविमधिय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए  यपमन आधयरभ ू  हसम्ि िय भृयषयिय शिक्षय दिने  
विद्ययि्को अनिुम   थय स्िीकृम  सम्बन्धी प्रवक्र्य मन्ि ७ बिोशजि हनेुछ । ्सकय ियमग एकि भयषयभयषी 
विद्ययि्िय िय भृयषयिय शिक्षय दिने, दद्वभयषी विद्ययि्िय िबैु भयषयिय शिक्षय दिने र िहभुयषी विद्ययि्िय भयवषक स्थयनयन् रणको 
नीम  अपनयई बयिबयमिकयहरुियई उनीहरुको िय भृयषयबयट नेपयिी िय अङ्ग्ग्रजेी भयषयिय सहज रुपिय ियने व््िस्थय गररने छ 

। एकि िय दद्वभयषी विद्ययि्कय अमभभयिकिे चयहेिय त््हयँ पमन  भयवषक स्थयनयन् रणको नीम  अपनयइने छ । सबै खयिे 

भयषयभयषीियई एकअकययको भयषय, मिवप  थय संस्कृम  मसक्न एिं मसकयउन प्रोत्सयवह  गररने छ ।   

 (२) ्स कय्यविमधिय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन आधयरभ ू  ह भन्िय ियमथ िय भृयषयिय शिक्षय दिने 
विद्ययि्को अनिुम   थय स्िीकृम  सम्बन्धी प्रवक्र्य र ियपिण्ड िन्त्रयि्िे मनधययरण गरे बिोशजि हनेुछ ।  

९. िनुयफय नमिने विद्ययि् सञ्चयिन सम्बन्धी व््िस्थयः  
(१) ऐनको िफय ३ को उपिफय (७घ) बिोशजि गरुुकुि, आश्रि, िख ि, ििरसय, गमु्बय िय गोन्पय सिे कय सयियशजक, 

परोपकयरी िय कल््यणकयरी संस्थयिे विद्ययि् सञ्चयिन गनय मनिेिन दिने िगय्  त््स् ो विद्ययि्को अनिुम , स्िीकृम  र कक्षय 
थप सम्बन्धी व््िस्थय मन्ि ३, ५, ७ र २० िय उल्िेख भए बिोशजि हनेुछ ।  

(२) ्स कय्यविमधिय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन उपमन्ि (१) बिोशजि विद्ययि् सञ्चयिन गनय पूरय 
गनुय पने पूिययधयर अनसूुची –६ िय उल्िेख भए बिोशजि हनेुछ । 

(३) गरुुकुि, आश्रि, िख ि, ििरसय, गमु्बय िय गोन्पय सिे कय सयियशजक, परोपकयरी िय कल््यणकयरी संस्थयिे 
सञ्चयिन गने शिक्षय सम्बन्धी नीम , पयठ्यक्रि, त््स् य संस्थयियई दिने अनिुयन  थय सिन्ि् सम्बन्धी व््िस्थय 
िन्त्रयि्िे मनधययरण गरे बिोशजि हनेुछ । 

१०. कम्पनी ऐन अन् रग  सञ्चयमि  विद्ययि्ियई िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गने सम्बन्धी व््िस्थय 
   (१) कम्पनी अन् रग  सञ्चयिन भएको कुनै विद्ययि् िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गनय चयहनेिे सोको अनिुम को 

ियमग अनसूुची–७ बिोशजिको ढयँचयिय  गयउँकय्यपयमिकय सिक्ष मनिेिन दिन ुपनेछ ।  
(२) उपमन्ि (१) बिोशजि मनिेिन प्रयप्त भएिय स्थयनी्  शिक्षय अमधकृ  िय मनरीक्षकद्वयरय त््स् ो विद्ययि्को 
जयँचबझु गरयई त््सको प्रम िेिन पेस गनय िगयउन ुपनेछ ।  
(३) उपमन्ि (२) बिोशजि प्रम िेिन प्रयप्त भएपमछ उक्त प्रम िेिन र मनिेिनसयथ प्रयप्त कयगजय  जयँचबझु गियय 
त््स् ो विद्ययि्ियई िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गनय िनयमसब िेखेिय शिक्षय समिम को मनणय् को आधयरिय प्रिखु 
प्रियसकी् अमधकृ िे त््स् ो विद्ययि्ियई िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गनय अनूसूची  -८ बिोशजिको ढयँचयिय 
अनिुम  दिनेछ । 

११.वििेिी शिक्षण संस्थयसगँ सम्बन्धन गरी विद्ययि् खोल्ने अनिुम  िय स्िीकृम  संघी् सरकयरको पिूय स्िीकृम  नमिई दिन 

सवकने छैन । 

१२. ्सअशघ ि यय भएकय विद्ययि् सम्बन्धी व््िस्थय : 
(१) ियमथ जेसकैु उल्िेख भए यपमन ्स अशघ मन्ियनसुयर ि यय र सञ्चयिनिय रहेकय विद्ययि्हरु ्सै कय्यविमध बिोशजि 
सञ्चयिन भएकय ियमननेछन ्। र ्स अशघ सञ्चयिनिय भएकय विद्ययि्िे शिक्षय ियखयिे  ोकेको ढयँचयिय वििरण र कयगजपत्र 
पेस गनुय पनेछ। 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि वििरण प्रयप्त भए पमछ शिक्षय ियखयिे ्स कय्यविमध बिोशजि सञ्चयिन गनय सक्ने 
नसक्ने र सक्ने भए गनुयपने सधुयरको खयकय सवह  प्रम िेिन पेस गनेछ। 

(३) प्रयप्त प्रम िेिन सिे को आधयरिय शिक्षय ियखयिे शिक्षय समिम  सिक्ष सञ्चयिन अनिुम  दिन नसवकने भए सोही 
बिोशजि र स य सवह  सञ्चयिन गनुय पने भए स यको वििरण  सवह  पेस गनेछ । 

 (४) शिक्षय समिम को मनणय्  बिोशजि प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे अनसुचुी ८ बिोशजिको ढयँचयिय विद्ययि्ियई 

प्रियणपत्र दिनपुनेछ ।   
१३.धरौटी रयख्न ुपनेः  
(१) संस्थयग  विद्ययि् खोल्ने अनिुम  मििँय विद्ययि् सञ्चयिनको सरुक्षण बयप  िेहय् बिोशजिको रकि धरौटीको रूपिय 
रयख्न ुपनेछ – 

(क) ियध््मिक विद्ययि्को ियमग पयँच ियख रूपै्यँ,  
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(ख) आधयरभ ू विद्ययि्को ियमग  ीन ियख रूपै्यँ,   

(ग)  प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्रको ियमग एक ियख पचयस हजयर रूपै्यँ। 

  र,  
 मन्ि ९ बिोशजि विद्ययि् सञ्चयिन गने अनिुम  मििँय धरौटी रयख्न ुपने छैन ।  

(२) वििेष आिश््क य भएकय विद्ययथीकय ियमग िय सीियन् कृ  िय अम  विकट भौगौमिक क्षेत्रिय विद्ययि् खोल्िय 
कय्यपयमिकयिे मनधययरण गरेको ियपिण्ड बिोशजि धरौटी छुट दिन सवकनेछ । 

१४.धरौटी रकि जम्िय गररने : 
 (१) विद्ययि्िे मन्ि १३ बिोशजिको धरौटी बयप को रकि कय्यपयमिकयको धरौटी खय यिय जम्िय गनुयपनेछ ।  

१५.सयियजमनक िैशक्षक गठुी अन् रग  नेपयि सरकयरिे सयि िसयिी अनिुयन दिई रयखेकय विद्ययि्, मनजयि ी, सैमनक, नेपयि 
प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, नेपयि र सवहि प्रम ष्ठयनद्वयरय सञ्चयमि  विद्ययि्को मन्िनको ियमग िन्त्रयि्िे छुटै्ट कय्यविमध बनयउन 
सक्नेछ । 

१६.विद्ययि् गयभ्न िय स्थयनयन् रण सवकने :  
(१) िेहय्को कुनै अिस्थयिय िईु िय िईुभन्िय बढी विद्ययि्ियई एक आपसिय गयभी एउटय विद्ययि् कय्ि गनय सवकनेछः 

(क) अनसूुची–२ बिोशजिको पूिययधयर कय्ि नरहेको,  
(ख) अमधकयंि कक्षयिय  मन्ि बिोशजिको िि प्रम ि  भन्िय कि विद्ययथी संख्य भएको,  
(ग) िईु िय सोभन्िय बढी विद्ययि्को पररसर एक आपसिय जोमडएको, 
(घ) िईु िय सोभन्िय बढी विद्ययि् बीचको पैिि िूरी िईु वकिोमिटर भन्िय कि रहेको,  
(ङ) िईु िय सो भन्िय बढी विद्ययि्कय व््िस्थयपन समिम िे विद्ययि् गयभ्न सं्कु्त मनिेिन दिएको ।  

(२) उपमन्ि (१) बिोशजिको आधयरिय विद्ययि्हरु गयभ्ने मनणय्  गियय कय्यपयमिकयिे त््स् य विद्ययि्को ियमग आिश््क 
शिक्षक  थय कियचयरीको िरबन्िी ्वकन गरी बढी हनु आएको शिक्षक  थय कियचयरीको व््िस्थयपनको विष्िय सिे  मनणय्  
गनुय पनेछ । 

(३) ्स कय्यविमधिय उल्िेशख  विद्ययि् गयभ्ने सम्बन्धी व््िस्थयियई कय्ययन्ि्न गनय कय्यपयमिकयिे शिक्षय समिम को 
मसफयररसिय कय्यविधी बनयई ियग ुगनय सक्नेछ । ्सरी गयमभएर खयिी भएको िय बन्ि भएको विद्ययि्िय  सयििुयव्क प्र्ोजनकय 
ियमग  पसु् कयि्, म््शुज्ि, संियि स्थि, िय सीप विकयस केन्र, सयििुयव्क मसकयई केन्र,पूिय प्रयथमिक विद्ययि् जस् य संस्थय 
बनयउन सवकने छ ।  

४) मछिेकी स्थयनी् मनकय्बयट ्स गयउँपयमिकयिय स्थयनयन् रण हनु चयहने सयििुयव्क  थय संस्थयग  विद्ययि्हरुिे 
स्थयनयन् रण भई आउने स्थयनिय सिे  अनसूुची-२ बिोशजिको आिश््क पूिययधयर पूरय गरेको हनु ुपनेछ। 

५) उपमन्ि ४ बिोशजि स्थयनयन् रण हनेु स्थयनको २ वकिोमिटरको िरुीिय कुनै अको विद्ययि् सञ्चयिनिय रहेको 
अिस्थयिय त््स् ो विद्ययि्ियई स्थयनयन् रण अनिुम  दिइने छैन। 

१७.गयमभएकय िय बन्ि गररएकय विद्ययि्को सम्पशिको व््िस्थयपन : (१) मन्ि १६ बिोशजि विद्ययि् गयमभएिय गयमभने 
विद्ययि्िय रहेको चि अचि सम्पशि, फमनयचर, पयठ्यपसु् क, पयठ्यसयिग्री िगय् कय अन्् िैशक्षक सयिग्री गयमभएको 
विद्ययि्को नयििय नयिसयरी गरी िय शजन्सी ियशखिय गरी आम्ियनी बयँधी अमभिेख रयख्न ुपनेछ । 

१८.विद्ययि्को  ह िय कक्षय घटयउन सवकने :  कुनै विद्ययि्को सम्बन्धिय मन्ि १७ को उपमन्ि (१) को अिस्थय 
विद्यियन रहेको भए यपमन विद्ययि् गयभ्ने आधयर औशचत््पूणय निेशखएिय शिक्षय समिम को मसफयररसिय कय्ययपयमिकयिे त््स् ो 
विद्ययि्को ियमथल्िो  ह िय कक्षय घटयउन सक्नेछ । 

१९.विद्ययि्को कक्षय थप गनय सवकने : (१) कुनै विद्ययि्िे कक्षय थप गनय चयहेिय िैशक्षक सत्र सरुु हनुभुन्िय कशम् िय िईु 
िवहनय अगयिै शिक्षय ियखय सिक्ष मनिेिन दिन ुपनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि मनिेिन परेिय गयउँपयमिकयिे  शिक्षय ियखय ियफय   थप हनेु कक्षयको ियमग मन्ि ४ 
बिोशजिको पूिययधयर पूरय भए िय नभएको सम्बन्धिय आिश््क जयँचबझु गियय पूिययधयर पूरय गरेको िेशखएिय गयउँ 
शिक्षय समिम को मसफयररस बयट गयउँकय्यपयमिकयिे िैशक्षक सत्र सरुु हनु ुअगयिै कक्षय थप गनय अनिुम  दिन सक्नेछ 
।  
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 (३) उपमन्ि (२) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन प्रयविमधक शिक्षय प्रियन गने बयहेक अन्् विद्ययि्को कक्षय 
थप र विष् थप गने अनिुम  िन्त्रयि्बयट स्िीकृ  ियपिण्डकय आधयरिय गयउँकय्यपयमिकयिे दिनेछ । 

 ४) कक्षय  थय  ह थप गने अनिुम को ियमग  पमसि बिोशजिको िलु्क ियग्ने छ। 

विद्ययि् कक्षय थप  ह थप 
संस्थयग  १०,००० रुपै्य २०,००० रुपै्य 
सयििुयव्क २५०० रुपै्य ५००० रुपै्य 

पररच्छेि- ३ 

गयउँ कय्यपयमिकय, प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ , स्थयनी्  शिक्षय अमधकृ   थय मनरीक्षकको कयि, क यव्् र अमधकयर 
२०. गयउँ कय्यपयमिकयको कयि, क यव्् र अमधकयर :  

१ ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, क यव्् र अमधकयरकय अम ररक्त गयउँ कय्यपयमिकयको कयि, 

क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ –  
(क) िैशक्षक ्ोजनय  थय कय्यक्रि कय्ययन्ि्न गनय शिक्षय समिम , प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ   थय  स्थयनी् 

शिक्षय अमधकृ ियई आिश््क मनिेिन दिने,  

(ख) िैशक्षक ्ोजनय  थय कय्यक्रि कय्ययन्ि्न गनय आिश््क य अनसुयर समिम , उपसमिम  िय कय्यटोिी 
गठन गने, 

(ग) शिक्षक सरुियको ियपिण्ड बनयई गयउँपयमिकयको  हिय सियन रुपिय शिक्षक विद्ययथी अनपुय  मिियउने, 

गणुस् र कय्ि गने र, आचयर संवह य बनयई ियग ुगने,    

(घ)  शिक्षक  थय कियचयरीहरूको प्रियसन, व््िस्थयपन  थय िैशक्षक विकयस सम्बन्धी कय्य ्ोजनय स्िीकृ  
गने र कय्ययन्ि्न गनय मनिेिन दिने, 

(ङ)  प्रिेि  थय संघको कयननु बिोशजि हनेु शिक्षय सम्बन्धी विष्हरुको कय्ययन्ि्न गनय शिक्षय समिम ियइय 
मनिेिन दिने, 

(च)  प्रत््ेक ६ िवहनयिय गयउँपयमिकय मभत्रकय विद्ययि्हरुको अनगुिन  थय िूल््यङ्कन गरी गरयई  अपेशक्ष  

गणुस् र कय्ि गने, 
 (छ) विद्ययि्िय आमथयक व््िस्थय पयरििी  थय समुनशि  गनय िस् गु  आधयर  थय ियपिण्ड  बनयई ियग ु

गने, गरयउने, 
(ज) ्स कय्यविमधको पररमध मभत्र आिश््क क्षेत्रहरुको ियपिण्ड बनयउने,  
(झ) अनौपचयररक शिक्षय  िैकशल्पक शिक्षय, वििेष शिक्षय खुिय  थय िूर शिक्षय सम्बन्धी ियपिण्ड बनयई 

ियग ुगने, गरयउने, 
-ञ)  शिक्षय सम्बन्धी कयननु मनिययणको ियमग  गयउँ सभयिय पेस गने । 

(२) उपमन्ि १ िय जेसकैु िेशखए यपमन संस्थयग  विद्ययि्कय हकिय त््स् य विद्ययि्िे पयिनय गनुय पने 

ियपिण्ड, गणुस् र, िलु्क प्रयिधयन, विपन्न  थय मसियन् कृ  िगयकय छयत्र छयत्रयियई दिईने छयत्रिशृिकय आधयर र प्रम ि , 

शिक्षक  थय कियचयरीहरुको सेिय, स य एिं पयररश्रमिक जस् य विष्िय मनणय्  गियय संस्थयग  विद्ययि्हरुको संगठन को 
सहभयमग य एिं रय् परयििय मिई मनणय्  गनुयपनेछ । 

२१. प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ को कयि, क यव्् र अमधकयर : 
 ऐन  थय ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, क यव्् र अमधकयरकय अम ररक्त प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ को 
कयि , क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ  
(क) शिक्षयियई िौमिक हकको रुपिय स्थयवप  गनय गयउँपयमिकयको सिग्र िैशक्षक नीम , ्ोजनय, कय्यक्रिको कय्ययन्ि्न 

एिं अनगुिन गने, गरयउने,  

(ख)  गयउँ कय्यसम्पयिन मन्ियििीिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे गने भनी उल्िेख भएकय शिक्षय सम्बन्धी कय्य गने, 

(ग)  िैशक्षक सिन्ि्क यय  थय सहजक ययको भमूिकय मनिययह गने, 
(घ)  कय्यपयमिकयिे प्रत््य्ोजन गरेकय  शिक्षय सम्बन्धी कय्य गने, 
(ङ) गयउँको उत्कृि िैशक्षक उपिशव्धकय ियमग स्थयनी् शिक्षय अमधकृ सँग कय्यसम्पयिन करयर गने, 
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(च)  विद्ययि्हरुको िेखय परीक्षणको व््िस्थय मिियउने, 
(छ) मन्शुक्त िय बढुियको ियमग आ्ोगबयट मसफयररस भई आएकय शिक्षक िय कियचयरीियई विद्ययि्िय पिस्थयपनय 
गरयउने, 

(ज)  ोवकएको ियपिण्डको आधयरिय शिक्षकको सरुिय सहिम  दिने। 

२२. स्थयनी् शिक्षय अमधकृ को कयि, क यव्् र अमधकयर : 
 ऐन  थय ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, क यव्् र अमधकयरकय अम ररक्त शिक्षय अमधकृ को कयि, क यव्् र 
अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ :- 

(क) िैशक्षक कय्यक्रि कय्ययन्ि्न गने, गरयउने,  

(ख) शिक्षय सम्बन्धी गयउँ स् री् ्ोजनय बनयई कय्यपयमिकयबयट पयरर  गरयई कय्ययन्ि्न गने, गरयउने,  
(ग) गयउँको शिक्षयको अिस्थय, प्रगम  आदि सिेवटएको शिक्षय सम्बन्धी शस्थम  पत्र  ्यर गरी प्रत््ेक िषयको असयर 
िसयन्  मभत्र प्रकयशि  गने,  

 (घ) स्िीकृ  अनौपचयररक शिक्षय, वििेष आिश््क य भएकय बयिबयमिकयकय ियमग शिक्षय र शिक्षयको ियमग खयद्य 
कय्यक्रि कय्ययन्ि्न गने गरयउने  थय सो सम्बन्धी अमभिेख  ्यर गने र गनय िगयउने,  
(ङ) विद्ययथी संख्य घट्न गई फयशजििय परेकय सयििुयव्क विद्ययि्कय शिक्षकियई अको सििुयव्क विद्ययि्िय 
मिियन गनय शिक्षय समिम िय मसफयररस गने,  

(च) स्िीकृ  कय्य ्ोजनय अनसुयर विद्ययि् सञ्चयिन भए नभएको सम्बन्धिय मन्मि  रूपिे मनरीक्षण र सपुरीिेक्षण 
गरी त््सको प्रम िेिन  ्यर गने,  

(छ) शिक्षयको गणुस् र बढयउनको ियमग शिक्षक, प्रधयनयध््यपक  थय व््िस्थयपन समिम कय पियमधकयरीहरूको सि् 
सि्िय बैठक, गोष्ठी िय  यमिि सञ्चयिन गने,  

(ज) आधयरभ ू  हको अन्त््िय मिइने परीक्षय सञ्चयिन गनय परीक्षय सञ्चयिन समिम को सिस्् सशचि भई कय्य गने,  

(झ) विद्ययि्को कक्षय ५  थय ८ को  परीक्षयको अमभिेख, प्रश्नपत्र र उिर पशुस् कय शझकयई जयँच गरयउने, 

विद्ययि्िय शिक्षयको गणुस् र िवृर्द् भए नभएको  सम्बन्धिय िूल््यङ्कन गरी अमभिेख रयख्ने  थय सो सम्बन्धिय 
सधुयरकय ियमग आिश््क कय्य गने,  

(ञ) ऐन  थय ्स कय्यविमध बिोशजि विद्ययि्हरू सञ्चयिन भए नभएको जयँचबझु गने  थय विद्ययि्िय शिक्षयको 
गणुस् र बढयउन, सधुयर गनय िय विद्ययि् बन्ि गनुय पने/नपने सम्बन्धिय मनरीक्षण गरी विद्ययि्को स् र 
बढयउन, सधुयर गनय िय विद्ययि् बन्ि गनुय पने भएिय    ् सम्बन्धी कयरबयही प्रवक्र्य अगयमड बढयउने ,  

(ट) आधयरभ ू शिक्षय उिीणय परीक्षयको ियमग रशजिेिन फयरयि भरेकय विद्ययथीको नयि, थर, उिेर प्रचमि  कयननु 
बिोशजि संिोधन गने,  

(ठ) सयििुयव्क विद्ययि्िय कय्यर  शिक्षक  थय कियचयरीको सेिय वििरण  थय अन्् अमभिेख अद्ययिमधक गने,   

(ड) शिक्षक िय कियचयरीको कय्यसम्पयिन िूल््यङ्कन गरी त््सको वििरण शिक्षय विकयस  थय सिन्ि् ईकयइ ियफय   
आ्ोगिय पठयउने, 

(ढ)  विद्ययि् र प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्रको मनरीक्षण गने, गरयउने,  

(ण)   शिक्षकहरुको  यमििकय ियमग मसफयररस गने,  

( ) ियध््मिक शिक्षय उिीणय परीक्षय, ियध््मिक शिक्षय परीक्षय र आधयरभ ू  हको अन्त््िय हनेु परीक्षयियई मन्मि  
र ि्ययदि  ढङ्गबयट सञ्चयिन गने, गरयउने,  

(थ) सयििुयव्क विद्ययि्कय ियमग वि रण गररएकय िरबन्िी िैशक्षक सत्रको सरुुिय मिियन गनय शिक्षय समिम िय 
मसफयररस गने,  

(ि) मनरीक्षकियई विद्ययि् मनरीक्षणको सूचक बनयई मनरीक्षण गनय पठयउने र मनरीक्षकिे विद्ययि् मनरीक्षण गरे 
नगरेको ्वकन गनय स्थिग  मनरीक्षण गने,    

(ध) गयउँपयमिकयबयट विद्ययि्ियई मनकयसय भएको रकि सिपु्ोग भए नभएको अनगुिन गने ।  

(न) विद्ययि्िे स्िीकृ  पयठ्यक्रि  थय पयठ्यपसु् क ियग ुगरे नगरेको सम्बन्धिय मनरीक्षण गने, गरयउने,  
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(प) विद्ययि्िय ियग ु गररएको पयठ्यक्रि, पयठ्यपसु् क  थय पयठ्यसयिग्री सम्बन्धिय सधुयर गनुयपने र मनःिलु्क 
पयठ्यपसु् कको वि रण प्रणयिीियई प्रभयिकयरी बनयउने विष्िय व््िस्थयपन समिम   थय शिक्षकको रय् 
मिई सझुयि पठयउने  थय सो सम्बन्धिय अन्् आिश््क कय्य गने, गरयउने,  

(फ) िेखय परीक्षकबयट प्रयप्त प्रम िेिनको आधयरिय िेशखएकय अमन्मि  य र िेरुज ुफर्छ्यौट गनय िगयउने, 

(ब) सरकयरी  थय गैरसरकयरी िैशक्षक परर्ोजनयहरूको मनरीक्षण  थय सिन्ि् गने,   

(भ) सयििुयव्क विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीको  िबी प्रम िेिन पयरर  गरयउने, 

(ि) विद्ययि्को ियवषयक िैशक्षक कय्यक्रिको मन्मि  रूपिय अनगुिन गरी सो अनसुयर गने, गरयउने, 

(्) गयउँ मभत्र सञ्चयिन भएकय िैशक्षक  यमिि केन्रिय शिक्षक  यमििकय ियमग मसफयररस गने,  
(र) गयउँ शिक्षय समिम , विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  र शिक्षक अमभभयिक संघ गठन गने, गरयउने, 

(ि) सयििुयव्क विद्ययि्को स्िीकृ  ररक्त िरबन्िीिय पिपूम यको ियमग शिक्षय विकयस  थय सिन्ि् ईकयइ ियफय   
आ्ोगिय िेखी पठयउने, 

(ि) विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को मसफयररसिय शिक्षकियई विद्ययि् सि् बयहेक िय विद्ययि्को मन्मि  पठन 
पयठनिय असर नपने गरी अम ररक्त सि्िय अन््त्र कय्य गनय पूिय स्िीकृम  प्रियन गने,  

(ि) विद्ययि्को कय्यसम्पयिन परीक्षण गने, गरयउने र कय्य सम्पयिनको आधयरिय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम , 

शिक्षक अमभभयिक संघ, प्रधयनयध््यपक, शिक्षक एिं कियचयरीहरुियई परुस्कयर  थय िण्डकय ियमग कय्यपयमिकय 
सिक्ष मसफयररस गने, 

(ष) मनजी, धयमियक  थय गठुी मबद्ययि्को अनगुिन गरी स्िीकृ  ियपिण्डको पयिनय गनय िगयउने र  िनसुयर परुस्कयर र 
िण्डको ियमग कय्यपयमिकय सिक्ष  मसफयररस गने, 

(स) गयउँ कय्यपयमिकय, रयवि् परीक्षय बोडय र शिक्षय सम्िन्धी आ्ोगहरुबयट मनिेशि  िय प्रत््य्ोशज  कय्य गने, 
(ह) सयििुयव्क विद्ययि्कय प्रधयनयध््यपकहरु संग िैशक्षक सत्रको सरुुिय एक िैशक्षक सत्रको ियमग िैशक्षक 

सधुयरको करयर सम्झौ य गने । 
२३.मनरीक्षकको कयि, क यव्् र अमधकयर:  ऐन  थय ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, क यव्् र अमधकयरकय अम ररक्त 
शिक्षय अमधकृ को प्रत््क्ष िय ह  र मनिेिनिय रही मनरीक्षकको कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ :-  

(क) प्रत््ेक िईु िवहनयिय सबै विद्ययि्िय कशम् िय एक पटक स्थिग  मनरीक्षण  थय सपुरीिेक्षण गने र मनरीक्षण 
 थय सपुरीिेक्षण गने क्रििय प्रधयनयध््यपक र व््िस्थयपन समिम सँग छिफि गरी छिफि भएको कुरय र मनरीक्षण 
 थय सपुरीिेक्षण सम्बन्धी व््होरय विद्ययि्को मनरीक्षण पशुस् कयिय जनयउने  थय जनयउन िगयउने, 

(ख) ऐन र ्स कय्यविमध बिोशजि विद्ययि् मन्मि  रूपिे सञ्चयिन भए नभएको, विद्ययि्िय भौम क सयधन सरुशक्ष  
विद्ययि् अनरुुप भए नभएको, शिक्षक प्ययप्त भए नभएको, उपिब्ध सयधनको अमधक ि सिपु्ोग भए, नभएको र 
मनधययरर  स् र बिोशजि पठन पयठन भए नभएको र सिग्र िैशक्षक गणुस् र कय्ि भए नभएको सम्बन्धिय 
प्रधयनयध््यपक, शिक्षक-अमभभयिक संघ र शिक्षकसँग विचयर विििय गरी सो अनरुूप भएको निेशखएिय सधुयर गनय 
िगयउने,  

(ग) विद्ययि् मनरीक्षण सम्बन्धी प्रम िेिन स्थयनी् शिक्षय अमधकृ  सिक्ष पेस गरी मनिेिन बिोशजि गने,  

(घ) विद्ययि्को विकयसको ियमग व््िस्थयपन समिम   थय सरोकयियियहरूसँग सम्पकय   थय आिश््क सरसल्ियह र 
अन् रवक्र्य गने,  

(ङ) निनुय शिक्षण गने प्र्ोजनको ियमग मनरीक्षण क्षते्रमभत्रको रोिर सिूह  ्यर गने र सि्–सि्िय प्रधयनयध््यपक 
सवह  शिक्षकको बैठक बोियई शिक्षण गने विष्िय िेशखएकय सिस््य सियधयनको ियमग आिश््क कयि गने,  

(च) शिक्षक  थय विद्ययि् कियचयरीको कय्य क्षि यको िूल््यङ्कन गरी त््सको अमभिेख शिक्षय ियखयिय उपिब्ध 
गरयउने  
(छ) विद्ययि्को िैशक्षकस् र िवृर्द् गनय प्रधयनयध््यपक  थय व््िस्थयपन समिम कय अध््क्षहरूको गोष्ठीको सं्ोजन गने, 
गरयउने 

(ज) परीक्षय समिम को मनिेिन बिोशजि परीक्षय सञ्चयिन गने, गरयउने,  

(झ) विद्ययि्को िैशक्षक  थय आमथयक अमभिेख िरुुस्  भए नभएको मनरीक्षण गने, गरयउने,  
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(ञ) आफ्नो क्षेत्र मभत्रकय िैशक्षक  थ््यङ्क सङ्किन  थय विश्लेषण गरी शिक्षय ियखयिय पठयउने,  

(ट) शिक्षकियई  यमििको ियमग मसफयररस गने र  यमिि प्रयप्त शिक्षकको सीप को प्र्ोग भए नभएको ्वकन गनय 
कक्षय अििोकन गरी सधुयरकय ियमग कय्य गने,   

(ठ) व््िस्थयपन समिम को बैठक मन्मि  रूपिे बसे नबसेको जयँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोियउन 
प्रधयनयध््यपकियई मनिेिन दिने,  

(ड) विद्ययि् सञ्चयिन सम्बन्धिय प्रधयनयध््यपक  थय व््िस्थयपन समिम ियई आिश््क मनिेिन दिने,   

(ढ) विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीको मबियको अमभिेख िैशक्षक सत्रको अन्त््िय प्रियशण  गने र विद्ययि्िय रयख्न 
िगयउने,  

(ण) शिक्षक  थय कियचयरीको हयशजरी अमभिेख िरुुस्  भए नभएको जयँच िय मनरीक्षण गरी मबिय नमिई अनपुशस्थ  
हनेु शिक्षक  थय कियचयरीको हकिय हयशजरी पशुस् कयिय ग्ि जनयई सोको जनयउ सवह  कयरबयहीको ियमग 
सम्बशन्ध  विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  र शिक्षय अमधकृ ियई मसफयररस गने,  

( ) आफनो क्षेत्रमभत्र सञ्चयिन गररएकय अनौपचयररक शिक्षय, वििेष आिश््क य शिक्षय, सियिेिी शिक्षय र शिक्षयको 
ियमग खयद्य कय्यक्रिको मन्मि  रूपिय मनरीक्षण  थय अनगुिन गरी स्थयनी् शिक्षय अमधकृ  सिक्ष प्रम िेिन पेस 
गने,  

(थ) संस्थयग   थय धयमियक प्रकृम कय विद्ययि्को अनगुिन गरी स्िीकृ  ियपिण्डको पयिनय गनय िगयउने र  िनसुयर 
परुस्कयर र िण्डको ियमग स्थयनी् शिक्षय अमधकृ  सिक्ष मसफयररस गने,  
(ि) जीिन प्यन्  शिक्षय र जीिन उप्ोगी शिक्षयको उशच  प्रिन्ध गने गरयउने,  
(ध)  स्थयनी् शिक्षय अमधकृ  प्रम  जियफिेही बन्िै मनजिे  ोके बिोशजि थप कय्य गने, गरयउने, 
(न) गयउँपयमिकयिे शिक्षय सम्बन्धी प्रत््य्ोशज  कय्य गने, 
(फ) सयििुयव्क विद्ययि्कय शिक्षकहरुसंग िैशक्षक सत्रको सरुुिय एक िैशक्षक सत्रको ियमग िैशक्षक सधुयरको करयर 
सम्झौ य गने । 

 

पररच्छेि–४ 

ढकयरी गयउँपयमिकय शिक्षय समिम को गठन, कयि, क यव्् र अमधकयर  थय बैठक सम्बन्धी कय्यविमध 

२४. शिक्षय समिम को संरचनय  थय कय्यसञ्चयिन विमध:  
(१)  गयउँपयमिकयिय  िेहय् बिोशजिको एक शिक्षय समिम  रहनेछ . 

(क) गयउँ कय्यपयमिकयको अध््क्ष   -सं्ोजक 

(ख) गयउँ कय्यपयमिकयको अध््क्षिे  ोकेको कय्यपयमिकयकय िवहिय सिस्् १ र िमि  सिस्् १ जनय गरी २ जनय   
- सिस्् 

(ग) गयउँपयमिकयको प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ             - सिस्् 

(घ) गयउँपयमिकयको सयियशजक विकयस समिम को सं्ोजक  - सिस्् 

(ङ) गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र रहेकय सयििुयव्क विद्ययि्को प्रधयनयध््यपकहरु िध््ेबयट गयउँ कय्यपयमिकयिे  िनोमन  
गरेकय (एक जनय िवहिय सवह ) २ जनय     प्रधयनयध््यपक         - सिस्् 

(च) गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र रहेकय शिक्षक अमभभयिक संघको अध््क्ष िध््ेबयट गयउँ कय्यपयमिकयिे िनोमन  गरेको 
प्रम मनमध एक जनय   - सिस्् 

(छ) गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र रहेकय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष िध््ेबयट गयउँ शिक्षय समिम िे िनोमन  
गरेको प्रम मनमध एक जनय   - सिस्् 

 (ज) स्थयनी् शिक्षक िहयसंघको अध््क्ष िय प्रम मनमध -सिस्् 

(झ)  स्थयनी्  शिक्षय अमधकृ                  -  सिस््- सशचि 

(ञ) उपिफय १ बिोशजि िनोमन  सिस््हरुको पियिमध २ िषयको हनेुछ । 
(२ ) शिक्षय समिम को बैठक कशम् िय प्रत््ेक िईु िवहनयिय एक पटक िस्न ुपनेछ । 

(३ ) शिक्षय समिम को बैठक भिय गयउँपयमिकयको प्रचमि  कयननु बिोशजि हनेुछ ।   
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(४) बैठक सञ्चयिनको ियमग कशम् िय ५० प्रम ि  सिस््को उपशस्थम  आिश््क पनेछ भने बैठकको मनणय्
 बहिु को आधयरिय हनेुछ । 

(५) गयउँ मभत्रकय शिक्षककय पेसयग  संघ संगठनकय अध््क्ष िय प्रम मनमधियई समिम को बैठकिय आिन्त्रण गनय 
सवकनेछ। 

२५. शिक्षय समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर : ऐन  थय ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, क यव्् र अमधकयरकय 
अम ररक्त शिक्षय समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ : 

(क) शिक्षय ियखयबयट पेस भएको िैशक्षक ्ोजनय ियमथ छिफि गरी स्िीकृम को ियमग कय्यपयमिकयिय पेस गने 

(ख) गयउँपयमिकयिय स्िस्थ िैशक्षक िय यिरण कय्ि रयख्न  थय शिक्षयको गणुस् र िवृर्द् गनय शिक्षय ियखय ियफय   पेस 
भएको कय्य् ोजनय ियमथ छिफि गरी पररियजयन सवह  स्िीकृ  गने,  

(ग) नेपयि सरकयरको स्िीकृ  नीम  र मनिेिन अनरुूप वििेष शिक्षय, सियिेिी शिक्षय, अनौपचयररक शिक्षय, मनरन् र 
शिक्षय, िूर शिक्षय  थय खुिय शिक्षय कय्यक्रि सञ्चयिन सम्बन्धी आिश््क व््िस्थय गने,  

(घ) विद्ययि्ियई आमथयक सहय् य उपिब्ध गरयउने  थय त््स् ो सहय् यको ियमग सम्बशन्ध  मनकय्िय मसफयररस 
गने,  

(ङ) शिक्षक, कियचयरी  थय विद्ययथी कल््यणको ियमग स्िीकृ  शिक्षय ्ोजनय बिोशजि आिश््क कय्यक्रि बनयउने,  

(च) विद्ययि्को सम्पशिको सरुक्षय गनय  थय विद्ययि्को सिवृर्द्को ियमग आिश््क व््िस्थय गने,  

(छ) विद्ययि्को विकयसको ियमग सञ्चयमि  िैशक्षक कय्यक्रिियई सह्ोग गने,  

(ज) विद्ययि्को िेखयपरीक्षण सम्बन्धिय िेखयपरीक्षकिे दिएको प्रम िेिन अनसुयर आिश््क कयरबयही गने, गरयउने,  

(ञ) विद्ययि्ियई आमथयक रूपिय आत्िमनभयर गरयउन ्ोजनय बनयई कय्य गने,  

(ट) विद्ययि् बन्ि गनय मसफयररस गने,    

(ठ) िैशक्षक क्ययिेण्डर बनयई विद्ययि् सञ्चयिन गनय शिक्षय ियखय ियफय   व््िस्थयपन समिम ियई मनिेिन दिने,  

(ड) गयउँ स् री् खेिकुि, स्कयउट  थय सयँस्कृम क कय्यक्रिको सञ्चयिन  थय विकयसको ियमग आमथयक स्रो  जटुयउने 
र प्रयप्त रकि खचय गनय शिक्षय ियखयियई मनिेिन दिने,  

(ढ) आियसी् विद्ययि्कय विद्ययथीकय ियमग खयनय  थय पौविक अfहयरको गणुस् र  ोक्ने, 
(ण)  गयउँपयमिकयबयट स्िीकृ  शिक्षय ्ोजनय र ियपिण्ड मभत्र रही आिश््क मनिेिन दिने, 
( ) विद्ययि्िे कय्ि गनुय पने न््ून ि सरसफयई  थय िौचयि्को ियपिण्ड  ोक्ने, 
(थ) गयउँक्षेत्र मभत्र वििेष आिश््क य भएकय बयिबयमिकयको  थ््यंक सङ्किन गरी उनीहरुकय ियमग उशच  विद्ययि् 

व््िस्थयपन गनय आधयर  ्यर पयने र सोही अनसुयरको पठनपयठन व््िस्थय मिियउने, 
(ि) विद्ययि् सधुयर  थय विकयसकय ियमग नीम  मनिेिन गनय, 
(ध) विद्ययथी संख्यकय आधयरिय िैशक्षक सत्रको सरुुिय अमनिय्य रुपिय शिक्षकको िरबन्िी मिियन गने, 
(न) कक्षय थप र  ह थपकय ियमग गयउँ कय्यपयमिकयियई मसफयररस गने। 

पररच्छेि- ५ 

विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  सम्िन्धी व््िस्थय 
२६. विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  रहने :  
(१) ्स कय्यविमध र अन् रग  व््िस्थय भएको समिम हरुको अमधकयर क्षेत्र बयहेक विद्ययि् सञ्चयिन गनय प्रत््ेक सयििुयव्क 
विद्ययि्िय िेहय् बिोशजिको एक विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  रहनेछ । 

(क) अमभभयिकिे आफूहरु िध््ेबयट छयनी पठयएकय िईुजनय िवहिय सवह  चयरजनय  - सिस्् 

(ख) गयउँपयमिकयको सम्बशन्ध  िडयको िडय अध््क्ष िय िडय समिम कय सिस््हरु िध््ेबयट सो िडय समिम िे 
िनोन्न गरेको   -सिस्् 

(ग) विद्ययि्कय संस्थयपक, स्थयनी् बवुर्द्जीिी, शिक्षयप्रेिी, विद्ययि्ियई मनरन् र िि िषयिेशख सह्ोग गने िय 
विद्ययि्ियई िि ियख िय सोभन्िय बढी नगि िय शजन्सी सह्ोग गरेकय व््शक्तहरू िध््ेबयट विद्ययि् 
व््िस्थयपन समिम िे िनोनी  गरेको एकजनय िवहिय सवह  िईुजनय  -सिस्् 

(घ) विद्ययि्कय शिक्षकिे आफूहरुिध््ेबयट छयनी पठयएको एकजनय  -सिस्् 
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(ङ) विद्ययि्को प्रधयनयध््यपक  -सिस्् सशचि  
(२) प्रयविमधक र व््िसयव्क विष्िय अध्््न िय  यमिि गरयइने ियध््मिक विद्ययि्को विद्ययि् व््िस्थयपन 

समिम िय शजल्ियस् रकय उद्योग  थय ियशणज्् िहयसंघकय िईुजनय प्रम मनमध सिस्् रहनेछन ्।  
(क) विद्ययि् व््िस्थयपन समिम कय सिस््हरुिे उपिफय (१) को खण्ड (क) िय (ग) बिोशजिकय 

सिस््हरुिध््ेबयट छयनेको सिस्् सो समिम को अध््क्ष हनेुछ । 

(ख) विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष छनौट नभएसम्िकय ियमग िय अध््क्षको अनपुशस्थम िय सो समिम कय 
ज््ेष्ठ सिस््िे बैठकको अध््क्ष य गनेछ । 

(३)  विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को कय्यअिमध ३ िषयको हनेुछ । 

(४) रयजीनयिय स्िीकृ  गनेः व््िस्थयपन समिम कय सिस््को रयजीनयिय सो समिम कय अध््क्षिे र व््िस्थयपन 
समिम कय अध््क्षको रयजीनयिय सम्बशन्ध  व््िस्थयपन समिम िे स्िीकृ  गनेछ । 

   र  
अध््क्षको पि ररक्त रहेको अिस्थयिय त््स् ो सिस््को रयजीनयिय व््िस्थयपन समिम को िररष्ठ सिस््िे स्िीकृ  

गनेछ ।  

(५) अमभभयिकको अमभिेख रयख्ने : 
 (क) विद्ययि्िे शिक्षय ियखयिे  ोवकदिएको ढयँचयिय विद्ययथीको अमभिेख रयखिय विद्ययथीकय बयब,ु आिय, बयजे, बज््ै, 

ियज,ु दििीको नयि, थर, ठेगयनय उल्िेख गनुय पियछ र त््स् य अमभभयिक नभएकय विद्ययथीको हकिय विद्ययथीियई 
संरक्षकत्ि प्रियन गने व््शक्तको अमभिेख रयख्न ुपनेछ ।  
 र, 
विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  गठन प्र्ोजनकय ियमग बयब,ु आिय, बयजे, बज््ैियई ियत्र अमभभयिक ियमननेछ। 

(ख) उपमन्ि (क) बिोशजि विद्ययथीियई संरक्षकत्ि प्रियन गने व््शक्तियई अमभभयिकको रुपिय अमभिेख 
रयखिय मनजिे संरक्षकत्ि प्रियन गरेको व््होरय सम्बशन्ध  िडयबयट प्रियशण  गरयएको हनु ुपनेछ । 

(६) प्रचमि  कयननु बिोशजि गठन भई कृ्यिीि रहेकय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम हरु पियिमध सियप्त नहुँिय 
सम्ि कय्ि रहनेछन ्। 

२७.व््िस्थयपन समिम को सिस्् छनौट सम्बन्धी व््िस्थय : 
(१) प्रधयनयध््यपकिे मन्ि २६को उपमन्ि१ बिोशजिको व््िस्थयपन समिम को छनौट गनुयको ियमग  त्कयिको 
व््िस्थयपन समिम को कय्य अिमध सियप्त हनु ुभन्िय  ीस दिन अगयिै सय  दिनको सूचनय दिई अमभभयिकको भेिय 
गरयउन ुपनेछ ।  
 र कुनै कयरणिे व््िस्थयपन समिम  विघटन भएको िय व््िस्थयपन समिम को सिस््को पि ररक्त भएको अिस्थयिय 
त््सरी विघटन िय ररक्त भएको मिम िे पन्र दिन मभत्र व््िस्थयपन समिम  िय ररक्त सिस््को छनौटको ियमग ्स 
मन्ि बिोशजि सूचनय दिई अमभभयिकको भेिय गरयउन ुपनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि सिस्् छनौट गने सम्बन्धिय अमभभयिकियई सह्ोग गनयको ियमग स्थयनी् शिक्षय 
अमधकृ  िय मनजिे खटयएको प्रम मनमधको सं्ोजकत्ििय प्रधयनयध््यपक र स्थयनी्  हको प्रम मनमध रहेको  ीन 
सिस््ी् छनौट सह्ोग समिम  गठन गनेछ । 

२८. व््िस्थयपन समिम को बैठक सम्बन्धी कय्यविमध  
 (१) व््िस्थयपन समिम को बैठक िईु िवहनयिय कशम् िय एक पटक बस्नेछ । 

(२) व््िस्थयपन समिम को बैठक समिम को अध््क्षको मनिेिनिय सिस््–सशचििे   बोियउनेछ ।  
(३) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए  यपमन व््िस्थयपन समिम कय एक म हयई सिस््िे मिशख  
अनरुोध गरेिय व््िस्थयपन समिम को सिस््–सशचििे जवहिेसकैु पमन व््िस्थयपन समिम को बैठक बोियउन ुपनेछ ।  
(४) व््िस्थयपन समिम को बैठकिय छिफि हनेु विष्सूची सिस््–सशचििे सयधयरण ्य  ीन दिन अगयिै 
सिस््हरूियई दिन ुपनेछ ।  
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(५) व््िस्थयपन समिम िय  त्कयि कय्ि रहेकय पचयस प्रम ि  भन्िय बढी सिस््हरू उपशस्थ  भएिय व््िस्थयपन 
समिम को बैठकको ियमग गणपूरक संख्य पगेुको ियमननेछ ।  
(६) व््िस्थयपन समिम को बैठकको अध््क्ष य अध््क्षिे र मनजको अनपुशस्थम िय जेष्ठ सिस््िे गनेछ ।  
(७) व््िस्थयपन समिम को बैठकिय बहिु को रय् ियन्् हनेुछ र ि  बरयबर भएिय बैठकको अध््क्ष य गने 
व््शक्तिे मनणयय्क ि  दिन सक्नेछ ।  
(८) व््िस्थयपन समिम को बैठक सम्बन्धी अन्् कय्यविमध व््िस्थयपन समिम  आफैं िे मनधययरण गरे बिोशजि हनेुछ 
। 

२९. व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष र सिस्् हनु नसक्ने : िेहय्को व््शक्त व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष र सिस्् हनु सक्ने 
छैन :- 

(क)   गैर नेपयिी नयगररक,  

(ख)   पच्चीस िषय उिेर पूरय नभएको  
(ग)   प्रचमि  कयननु बिोशजि कयिो सूचीिय परेको, 
(घ)  नैम क प न िेशखने फौजियरी अमभ्ोगिय अियि बयट कसूरियर ठहररएको ।  

३०.  व््िस्थयपन समिम  विघटन गनय सक्ने : िेहय्कय अिस्थयिय शिक्षय समिम को मसफयररसिय गयउँ कय्यपयमिकयिे समिम  
विघटन गनय सक्नेछ  – 

(क) विद्ययि्को सम्पशि वहनयमिनय गरेिय,  
(ख)  विद्ययि्को िैशक्षक िय यिरण खल्बल््यएिय,   
(ग)  प्रचमि  कयननु  थय नेपयि सरकयर, प्रिेि सरकयर  थय  गयउँपयमिकयको नीम  एिि ् वह  विपरी  कयि 
गरेिय,  
(घ)  मन्ि ३१  बिोशजि कयि नगरेिय, 
(ङ)  विद्ययि्को व््िस्थयपन सन् ोषजनक रूपिय गनय नसकेिय,   
(च)  सम्बशन्ध  मनकय् िय अमधकृ िे दिएको मनिेिनको पयिन नगरेिय । 

३१.सयििुयव्क विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर : (१) ्स कय्यविमधिय अन््त्र िेशखएकय कयि, 

क यव्् र अमधकयरकय अम ररक्त सयििुयव्क विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ 
: 

(क) विद्ययि्को सञ्चयिन, रेखिेख, मनरीक्षण र व््िस्थयपन गने,                                                    

(ख)  विद्ययि्को ियमग चयवहने आमथयक स्रो  जटुयउने,  

(ग)  शिक्षक  थय कियचयरीियई  यमििको ियमग छनौट  थय मसफयररस गने,  

(घ)   यमिििय जयने शिक्षक  थय कियचयरीियई  यमििबयट फकेपमछ कशम् िय  ीन िषय विद्ययि्िय सेिय गनुय पने 
सम्बन्धिय स यहरू मनधययरण गरी कबमुि् नयिय गरयउने,  

(ङ) शिक्षक  थय कियचयरीहरूको सेियको सरुक्षयको ियमग पहि   गने,  

(च)  विद्ययि्को स्रो बयट व््होने गरी शिक्षक  थय कियचयरी मन्कु्त गने र त््सरी मन्कु्त शिक्षक  थय 
कियचयरीियई नेपयि सरकयरिे सियन  हकय शिक्षक  थय कियचयरीियई  ोवकदिएको  िब स्केििय नघटयई 
 िब भिय दिने,   

(छ)  नेपयि सरकयरबयट स्िीकृ  िरबन्िीको शिक्षक  थय कियचयरीको पि ररक्त हनु आएिय स्थय्ी पूम यको ियमग 
सो पि ररक्त भएको मिम िे पन्र दिनमभत्र शिक्षय ियखयिय िेखी पठयउने र अस्थय्ी पिपूम यको ियमग 
अनिुम  ियग्ने। 

(ज)  विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीहरूको हयशजरी जयचँ गरी ग्ि हनेु शिक्षक िय कियचयरी उपर आिश््क 
कयरबयही गने, 

(झ)  कुनै शिक्षक िय कियचयरीियई ्स कय्यविमध बिोशजि व््िस्थयपन समिम िे कयरबयही गनय पयउने 
 विष्िय विभयगी् कयरबयही गरी त््सको जयनकयरी शिक्षय ियखयियई दिने  थय आफूियई कयरबयही 
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गनय अमधकयर नभएको विष्िय कयरबयहीको ियमग मसफयररस गनुय पने भएिय आिश््क य अनसुयर आफ्नो 
रय् सवह को प्रम िेिन शिक्षय ियखयिय पठयउने, 

(ञ)  विद्ययि्को िैशक्षकस् र िवृर्द् गनय आिश््क िैशक्षक सयिग्रीहरूको व््िस्थय गने,   

(ट)  नेपयि सरकयरबयट सञ्चयिन हनेु विमभन्न कय्यक्रिहरूिय विद्ययि्ियई सररक गरयउने,  

(ठ)  विद्ययथीहरूिे पयिनय गनुय पने आचयर संवह य बनयई ियग ुगने,  

(ड) शिक्षक  थय कियचयरीहरूको अमभिेख अध््यिमधक गरयई रयख्ने,  
(ढ) प्रत््ेक िषय विद्ययि्कय चन्ियिय य र अमभभयिकहरूको भेिय गरयई विद्ययि्को अशघल्िो िैशक्षक िषयको 

आ्, व्््  थय िैशक्षक उपिशब्ध र आगयिी िषयको िैशक्षक कय्यक्रिको सम्बन्धिय जयनकयरी गरयउने,  

(ण)  गयउँपयमिकयबयट  ोवकएको िेखय परीक्षकबयट िेखय परीक्षण गरयउने,  

( )  विद्ययथी, शिक्षक, कियचयरी  थय अमभभयिकियई विद्ययि्को विकयस  थय पठनपयठन  फय   उत्प्रेरर  गने 
व््िस्थय मिियउने, 

(थ)  विद्ययथीियई उपिब्ध गरयइएको छयत्रिशृि रकि प्रियन गने,  

(ि)  मनरीक्षकिे विद्ययि्को चेक जयँच िय मनरीक्षण गियय हयशजरी पशुस् कय िय विद्य ुी् हयशजरीिय ग्ि 
जनयएकोिय त््स् य ग्ि भएकय शिक्षक  थय कियचयरीको ग्ि भएकय दिनको  िब कट्टी गने,  

(ध)  व््िस्थयपन समिम को सशचियि् विद्ययि् भिनिय रयख्ने  थय विद्ययि्को कयगजपत्र र अमभिेख सरुशक्ष  
गने,  

(न)  स्थयनी्  हसँग सिन्ि् गरी िैशक्षक विकयसकय कय्यक्रिहरु सञ्चयिन गने, 

(प)  विद्ययि्िय िशक्ष  सिूहकय ियमग वििेष प्रकृम को िैशक्षक कय्यक्रि आिश््क िेशखएिय शिक्षय ियखयसँग 
सिन्ि् गरी सञ्चयिन गने, 

(फ) ियवषयक रुपिय विद्ययि्कय ियमग आिश््क ियिसयियन, िसिन्ि सयिग्रीको खररि ्ोजनय स्िीकृ  गने, 

(ब)  विद्ययि्को विपि, जोशखि अिस्थय िेखयजोखय गरी प्रभयि न््ूनीकरणकय ियमग कय्य् ोजनय बिोशजि 
कय्ययन्ि्न गने,  

(भ)  विद्ययि्को चि अचि सम्पशिको संरक्षण र सिपु्ोग गने, 

(ि)  आफ्नै स्रो बयट मन्कु्त हनेु शिक्षक  थय कियचयरीको सेिय, स य  थय विभयगी् कयरबयहीियई व््िशस्थ  गनय 
कय्यविमध बनयई शिक्षय समिम बयट स्िीकृ  गरयई ियग ुगने, 

(्)  स्थयनी्  ह, स्थयनी् शिक्षय समिम  र शिक्षय ियखयिे दिएको मनिेिन अनरुूप कयि गने । 

(र)      शिक्षक एिं कियचयरीियई ियपिण्ड बनयई परुस्कृ  गने 

(ि)     विद्ययि्को पढयइ व््यिहयररक, सीपिूिक, र स् री् बनयउन प्रम स्पधी  थय सह्ोगी भमूिकय खेल्ने  ।   
(ि)  प्रत््ेक िषय विद्ययि्कय चन्ियिय य र अमभभयिकहरूको भेिय गरयई विद्ययि्को अशघल्िो िैशक्षक िषयको 
आ्, व्््  थय िैशक्षक उपिशब्ध र आगयिी िषयको िैशक्षक कय्यक्रिको सम्बन्धिय सयियजमनक परीक्षण गरयउने,  

 (२) व््िस्थयपन समिम िे आफ्नो अमधकयर िध््े आिश््क य अनसुयर केही अमधकयर व््िस्थयपन समिम को 
सिस््–सशचिियई प्रत््य्ोजन गनय सक्नेछ । 

३२.शिक्षक अमभभयिक संघ सम्बन्धी व््िस्थय:  
(१) प्रत््ेक विद्ययि्कय शिक्षक र अमभभयिकहरू सिस्् रहेको एक शिक्षक अमभभयिक संघ रहनेछ,   
(२) व््िस्थयपन समिम िे अमभभयिकहरूको भेिय गरयई सो समिम को अध््क्ष, प्रधयनयध््यपक  थय कशम् िय एक जनय 
शिक्षक र अमभभयिकहरू सिे  रहने गरी बढीिय एघयर सिस््ी् शिक्षक अमभभयिक संघको कय्यकयरी समिम  गठन 
गनुय पनेछ,  
(३) स्रो  कक्षय सञ्चयमि  विद्ययि्िय उपमन्ि (२) बिोशजि शिक्षक अमभभयिक संघको कय्यकयरी समिम  गठन 
गियय अपयङ्ग य भएकय विद्ययथीको कशम् िय एक जनय अमभभयिक हनु ुपनेछ,  
(४) उपमन्ि (२) र (३) बिोशजि गदठ  कय्यकयरी समिम कय सिस््को पियिमध  ीन िषयको हनेुछ,  
(५) उपमन्ि (२) बिोशजिको कय्यकयरी समिम को बैठक  ीन िवहनयिय कशम् िय एकपटक बस्नेछ र सो समिम को 
बैठक सम्बन्धी अन्् कय्यविमध कय्यकयरी समिम  आफैिे मनधययरण गरे बिोशजि हनेुछ,   
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(६) उपमन्ि (२) बिोशजिको कय्यकयरी समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ : 
(क) विद्ययि्िय शिक्षकको गणुस् र कय्ि गनयको ियमग आिश््क कयि गने,   

(ख) ्स कय्यविमध बिोशजि विद्ययि्िे िलु्क मनधययरण गरे नगरेको सम्बन्धिय अनगुिन गने  थय सो सम्बन्धिय 
विद्ययि्ियई आिश््क सझुयि दिने,  

(ग) विद्ययि्को िैशक्षक गम विमधबयरे मन्मि  जयनकयरी रयख्न े थय सो सम्बन्धिय शिक्षक, विद्ययथी र अमभभयिक बीच 
मन्मि  अन् रवक्र्य गने ।  
(७) उपमन्ि (२) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन संस्थयग  विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम िे ्स मन्ि 
बिोशजि शिक्षक अमभभयिक संघको कय्यकयरी समिम  गठन गियय सय  सिस््िय नघटयई गनुय पनेछ । 

३३ संस्थयग  विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम को गठन  थय कयि क यव्् र अमधकयर:  
१. संस्थयग  विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम को गठन िेहय् बिोशजि हनेुछः  
(क) विद्ययि्कय संस्थयपक िय िगयनीक ययहरु िध््ेबयट विद्ययि्को मसफयररसिय शिक्षय ियखयिे िनोमन  गरेको 
व््शक्त  -अध््क्ष  
(ख) सम्बशन्ध  िडयको िडयध््क्ष िय मनजिे  ोकेको िडय सिस््  -सिस््  
(ग) अमभभयिकहरु िध््ेबयट एक जनय िवहिय सिे  पने गरी विद्ययि् व््िस्थयपनिे िनोमन  गरेको िईु जनय 
 -सिस््  
(घ) शिक्षय अमधकृ    -सिस््  
(ङ) सम्बशन्ध  विद्ययि्को शिक्षकहरुिे आफूहरुिध््ेबयट छयनी पठयएको एकजनय  -सिस््  
(च) विद्ययि्को प्रधयनयध््यपक   -सिस्् सशचि   
२ संस्थयग  विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम को कयि क यब्् र अमधकयरः  

(क) विद्ययि्को सञ्चयिन रेखिेख व््िस्थयपन गने र मनरीक्षण गने,  
(ख) विद्ययि्को सञ्चयिनको ियमग कय्यविमध बनयई ियग ुगने, 

(ग) शिक्षक  थय कियचयरीको सेियको सरुक्षय गने,  
(घ) शिक्षकियई मन्शुक्त पत्र दिने, सरकयरी स्केििय नघट्ने गरी  िि भिय खुियउने,  
(ङ) ऐन कय्यविमधिे  ोके अनसुयर विद्ययथीहरुियई छयत्रिशृि उपिब्ध गरयउने, 

(च) स्थयनी्  हिे  ोकेको सीिय मभत्र रही िलु्क मनधययरण गने र कय्ययन्ि्न गने,  
(छ) शिक्षय ियखयिे ियगेकय र मन्मि  िझुयउन ुपने वििरण िझुयउने,  
(ज) शिक्षय ियखयिे खटयई पठयएको िेखय परीक्षकबयट िेखयपरीक्षण गरयउने,  
(झ) स्िीकृ  पयठ्यक्रि र पयठ्यपसु् क ियग ुगने,  
(ञ) ियमथल्िय मनकय्बयट प्रयप्त हनेु मनिेिनको पयिनय गने गरयउने,  

 

पररच्छेि- ६ 

पयठ्यक्रि  थय परीक्षय सञ्चयिन र सिन्ि् 
३४. पयठ्यक्रि र पयठ्यसयिग्री:  

(१) गयउँपयमिकयकय विद्ययि्हरुिय पठन पयठन हनेु पयठ्यक्रि िन्त्रयि्िे मनधययरण गरे बिोशजि हनेुछ, 

(२) पयठ्य सयिग्रीको सि्िै सहज उपिब्ध यको समुनि  गनय कय्यपयमिकयिे आिश््क कय्य् ोजनय बनयई ियग ु
गनेछ, 

(३) पयठ्यक्रि, पयठ्यपसु् क, र पयठ्यसयिग्रीिय सधुयर  थय न्यँ पयठ्यक्रिको मनिययण गनय आिश््क िेशखएिय शिक्षय 
ियखयको प्रम िेिनको आधयरिय शिक्षय समिम िे कय्यपयमिकयियई मसफयररस गने र कय्यपयमिकयको बहिु  सिस््को 
मनणय् िे िन्त्रयि्िय अनरुोध गनेछ ।  
 

३५. आधयरभ ू  ह उिीणय परीक्षय सञ्चयिन  थय व््िस्थयपन  समिम  :  
(१) आधयरभ ू  ह (कक्षय-८) को अशन् ि परीक्षयियई व््िशस्थ , ि्ययदि  र विश्वसनी् रुपिय सञ्चयिन र 
व््िस्थयपन गनय गयउँपयमिकयिय िेहय्को एक परीक्षय सञ्चयिन  थय सिन्ि् समिम  रहनेछ । 
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(क) गयउँपयमिकयको शिक्षय ्िुय  थय खेिकुि ियखय प्रिखु िय सो सम्बन्धी कयि गनय  ोवकएको व््शक्त 
  – सं्ोजक 

(ख) गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र सञ्चयमि  ियध््मिक विद्ययि्कय प्रधयनयध््यपकहरु िध््े गयउँशिक्षय समिम िे िनोमन  
गरेकय एकजनय    – सिस््  
(ग) गयउँपयमिकयमभत्र सञ्चयमि  सयििुयव्क विद्ययि्कय आधयरभ ू  हकय स्थय्ी शिक्षकहरुिध््े गयउँ शिक्षय 
समिम िे िनोमन  गरेकय फरक-फरक विष्कय कशम् िय एकजनय िवहिय सवह  ३ जनय – सिस््  
(घ) गयउँपयमिकय मभत्र सञ्चयमि  संस्थयग  विद्ययि्कय शिक्षकहरुिध््े गयउँ शिक्षय समिम िे िनोमन  गरेको 
एकजनय             – सिस्् 

(ङ) गयउँपयमिकयको शिक्षय ्िुय  थय खेिकुि ियखयको  शिक्षय अमधकृ  िय परीक्षय हेने  कियचयरी   - सिस्् 
सशचि 

(च) गयउँपयमिकयको प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ ियई समिम को बैठकिय आिन्त्रण गनय सवकनेछ ।  
  
३६.  समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर : परीक्षय समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर  थय परीक्षय सञ्चयिन र 
व््िस्थयपन सम्बन्धी प्रकृ्य छुटै्ट मनिेशिकयद्वयरय व््िशस्थ  गररनेछ ।  

 

३७. अनौपचयररक शिक्षय, िूर शिक्षय, सियिेिी शिक्षय, मनरन् र शिक्षय, खुिय शिक्षय  थय िैकशल्पक िैशक्षक कय्यक्रिको सञ्चयिन 
कय्यपयमिकयिे िन्त्रयि्बयट भएको व््िस्थयसँग  यिम्् य कय्ि हनेु गरी आिश््क कय्यविमध बनयई गनेछ ।  
३८. िैशक्षक गणुस् र परीक्षण सम्बन्धी व््िस्थय:  (१) गयउँसभयिे ियवषयक रुपिय शिक्षयको गणुस् र ियपन गरी सधुयरको 
ियमग कय्यपयमिकयियई मनिेिन दिनेछ । शिक्षय िन्त्रयि्िे बनयएको गणुस् रको खयकय र पयठ्यक्रि विकयस केन्रिे बनयएको 
पयठ्यक्रि प्रयरुपियई िूि आधयर ियन्नुपने छ, 

(२) गयउँसभयिे आफू िध््ेबयट एक जनय सिस््ियई शिक्षयको गणुस् र ियपन गरी सोको प्रम िेिन सभय सिक्ष पेस 
गनय  ोक्न सक्नेछ । 

(३) उपमन्ि (२) बिोशजि  ोवकएको सिस््िे प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  र स्थयनी् शिक्षय अमधकृ सँग सिन्ि् 
गरी गणुस् र ियपन र प्रम िेिन  ्यर गनेछ, 

(४) गणुस् र ियपन र प्रम िेिन  ्यरीको विमध र ढयँचय उपमन्ि २ बिोशजि  ोवकएको सिस्् आफैिे मनधययरण गरे 
बिोशजि हनेुछ, 

(५) गणुस् र ियपन र प्रम िेिन िैशक्षक सत्र िरुु हुन ुभन्िय िईु िवहनय अगयमड पेस भई सक्न ुपनेछ । 
 

 
 

पररच्छेि–७ 

प्रयरशम्भक बयि शिक्षय सम्बन्धी व््िस्थय   
३९. प्रयरशम्भक बयि शिक्षय विद्ययि् खोल्न अनिुम कय ियमग मनिेिन दिन ुपने  
 नेपयि सरकयरिे बयहेक कसैिे गयउँपयमिकयक्षेत्र मभत्र प्रयरशम्भक बयि शिक्षय विद्ययि् सञ्चयिन गनय चयहेिय  ोवकएको 

वििरण खुियई अनसूुची ९ को ढयँचयिय गयउँपयमिकयको कय्ययि्िय मनिेिन दिन ुपनेछ । उक्त मनिेिन िैशक्षक सत्र 
िरुु हनु ुभन्िय कशम् िय २ िवहनय अगयिै दिईसक्न ुपनेछ । 

४० .मनिेिनकय सयथ संिग्न गनुय पने कयगजय हरुः 
(१) विद्ययि् खोल्न मनिेिकिे अनसूुची १ बिोशजिकय कयगजय हरु मनिेिनकय सयथ संिग्न गनुयपनेछ, 
(२) उपमन्ि (१) बिोशजि मनिेिन परेिय गयउँपयमिकयको स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे कियचयरी/प्रम मनमध िय आफैिे 
स्थिग  मनरीक्षण गरी/गरयई अनसूुची ११ कय पूिययधयरहरु पूरय भए नभएको ्वकन गरी प्रम िेिन शिक्षय समिम िय 
पेस गनुय पनेछ,   
(३) उपमन्ि (२) बिोशजि प्रस् यवि  विद्ययि्को अनगुिन गरी अनसूुची १२ अनसुयरको प्रयप्त प्रम िेिन उप्कु्त र 
िनयमसब िेशखएिय अनिुम  िय स्िीकृम कय ियमग शिक्षय समिम  ियफय   गयउँ कय्यपयमिकयिय िेखी पठयउन ुपनेछ,  
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(४) उपमन्ि (३) बिोशजि प्रम िेिन सवह  प्रयप्त मनिेिन उपर आिश््क मनणय्  गरी िैशक्षक सत्र सरुु हनु ुभन्िय 
एक िवहनय अगयमड अनसूुची १३ बिोशजिको धरौटी  थय ि यय िलु्क मिई अनसूुची १४ बिोशजिको ढयँचयिय 
विद्ययि्को अनिुम  िय स्िीकृम  दिन ुपनेछ । 

(५) स्िीकृम  दिन ुभन्िय अगयमड विद्ययि्िे अनसूुची १५ बिोशजिको प्रम बर्द् य पत्र पेस गनुय पनेछ । 

४१. विद्ययि्को नयियकरणः पूियप्रयथमिक विद्ययि्को रुपिय सञ्चयिन हनेु सबै प्रकयरकय शिि ुस््यहयर केन्र, वकण्डर गयडेन, 

िण्टेसरी, बयिविकयस केन्रहरुको नयियकरण गियय रयवि् िहत्िको, भौगोमिक, धयमियक िय ऐम हयमसक स्थि, रयवि् विभमू , 

रयवि् िय अन् रययवि् व््शक्तत्िको नयि, शिक्षय क्षते्रिय िहत्िपूणय ्ोगियन गरेको शिक्षयप्रेिी,  थय सञ्चयिक संस्थय आदिको 
नयिबयट सञ्चयिन गने गरी नयियकरण गनुय पनेछ । विद्ययि् ि यय भई सकेको नयििय अको विद्ययि् ि यय हनु सक्ने छैन ।  
४२. पयठ्यक्रि, पयठ्यपसु् क र पयठ्य सयिग्री सम्बन्धी व््िस्थय  

(१) पूियप्रयथमिक कक्षयकय बयिबयमिकयिय अन् रमनवह  प्रम भयको विकयस गरी उनीहरुियई आत्िविश्वयसी, स्ियमभियनी, 
सह्ोगी, आफूियई सरुशक्ष  िहससु गने  थय स्ियििम्बी बनयउन आिश््क िय यिरणको विकयस गने वकमसिको 
नेपयि सरकयर पयठ्यक्रि विकयस केन्रबयट स्िीकृ  पयठ्यक्रि  थय पयठ्यपसु् क हनुपुनेछ । 

(२) विद्ययि्िे प्र्ोग गने थप पयठ्य सयिग्री, पयठ्यपसु् क  थय मसकयई विमध पयठ्यक्रि विकयस केन्रिे स्िीकृ  
गरेको हनु ुपनेछ ।  
(३) हरेक विद्ययि्िे सबै वक्र्यकियपहरु सिेटी ियवषयक क्ययिेण्डर िय कय्य ्ोजनय अमनिय्य रुपिय मनिययण गरी 
िैशक्षक सत्र सरुु भएको एक िवहनय मभत्र विद्ययि् व््िस्थयपन समिम बयट स्िीकृ  गरयई कय्ययन्ि्न गनुय पनेछ र 
सोको जयनकयरी शिक्षय विकयस  थय सिन्ि् इकयईियई दिनपुनेछ । 

(४) सयियन्् ः पूियप्रयथमिक  हकय बयिबयमिकयियई प्रयरशम्भक बयिविकयसकय कक्षयहरुिय ियरीररक, ियनमसक, 

सयियशजक र संिेगयत्िक विकयसकय वक्र्यकियपहरु सञ्चयिन गनुयपनेछ । नेपयि सरकयर शिक्षय िन्त्रयि्बयट जयरी 
प्रयरशम्भक बयिविकयस दिग्िियनिय आधयरर  भई पयठ्यक्रि प्र्ोगिय ल््यउन ुपनेछ ।  

४३. बयििैत्री पूिययधयरहरुः  प्रस् यवि  विद्ययि्हरुिे अनसूुची ११ िय उल्िेख भए बिोशजिकय बयििैत्री पूिययधयरहरु अमनिय्य 
पूरय गरेको हनु ुपनेछ ।  

४४. विद्ययि्को थप ियपिण्डहरुः  विद्ययि्िे न््ून ि ियपिण्ड बयहेक िेहय्कय थप ियपिण्डहरुको पमन पयिनय 
गनुय पनेछ ।  
(१) विद्ययि् बयिबयमिकयको घरबयट बढीिय २० मिनेटको पैिि िूरीको पहँचुिय हनु ुपनेछ । 

(२) कोठय बयिबयमिकयको स्ियस्थ्् अनकुुि  यपक्रि भएको हनु ुपनेछ सयथै विद्ययि् सञ्चयिन गने भिनको चयरैम र 
खुिय र अन्् घर नजोमडएको ियन् , उज््यिो  थय िोहोरो हयिय बहन सक्ने हनु ुपनेछ र झ्ययििय मग्रि रयखेको हनु ु
पनेछ । 

(३) कोठयको क्षेत्रफि बयिबयमिकयको ियमग स्ि न्त्र रुपिे बस्न, चल्न, खेल्न  थय सतु्न पगु्ने हनुकुय सयथै भिनिय 
प्ययप्त पयवकय ङ सवुिधय, स्थयनी् ियमनसहरुकय ियमग सहज  ररकयिे आि  जयि  गनय ियगय भएको हनु ु पनेछ । 
विद्ययि् भिन पेट्रोिपम्प, िखु् सडक, बसपयकय  , खुियिञ्च, ियचनयि्, किकयरखयनय  थय ट्रयवफक जोशखि नभएको 
स्थििय हनु ुपनेछ ।  
(४) विद्ययि् इनयर, पोखरी मभर, खोिय, फोहोर सङ्किन केन्र, बसपयकय , ध्िनी प्रिषुक उद्योग धन्िय, हियइ िैियनबयट 
कशम् िय ५०० िीटर िूरीिय हनुपुनेछ,  
(५) ३ िषय िुम्नकय बयिबयमिकयहरुको ियमग अमनिय्य ः भ ुइँ िय, ४ र  ५ िषयकय बयिबयमिकयहरुको ियमग बढीिय 
पवहिो  ल्िय सम्ििय कक्षयकोठय सञ्चयिन हनुपुने सयथै सहज  ररकयिे  िियमथ आि जयि  गनय सक्ने भर ्् यङ्ग 
हनुपुनेछ, 
(६) भिनिे ओगटेको जमिनको भयगको कशम् िय िईु म हयई खयिी जमिन खेििैियनको रुपिय हनुपुनेछ,  
(७) बयिबयमिकयको उिेर सहुयउँिो िौचयि् हनु ुपनेछ । िौचयि् बयिबयमिकयको सङ्ग्ख्य अनसुयर र बयिकहरु 
 थय बयमिकयहरुको ियमग छुट्टय छुटै्ट हनुकुो सयथै अमनिय्य ः सयबनु, रुियि, पयनी, ट्ियइिेट पेपर, मन्मि  सफय सगु्घर 
गने सरसयियनहरु  थय मन्मि  सरसफयई गने प्रबन्ध हनुपुनेछ, 
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(८) प्रत््ेक कक्षय कोठयिय कशम् िय ५ जनयको ४ िटय सयनो सयनो र १५ िेशख २० जनय बयिबयमिकयहरुको ठुिो 
सिूह स्ि न्त्र रुपिे बस्न, चल्न, खेल्न, नयच्न र घेरयिय बसेर छिफि गनय उप्कु्त ठयउँ रहेको हनु ुपनेछ, 

(९) प्रत््ेक कक्षय कोठयिय उप्कु्त िैशक्षक सयिग्रीहरु, मसकयई सयिग्रीहरु, पयठ्यपसु् कहरु (शचत्र अंवक  कशम् िय ५० पसु् क 
सवह  अन्् पसु् कहरु), बयिबयमिकयहरुको व््शक्तग  सयियन छुट्टय छ्ुटै्ट रयख्ने गरी ¥्यकको प्रबन्ध गरेको हनुपुनेछ, 

(१०) बयिबयमिकयहरुिे  ्यर गरेको िैशक्षक सयिग्रीहरु  थय वक्र्यकियपहरु सबै बयिबयमिकयहरुिे िेख्ने गरी 
बयिबयमिकयहरुको आखँयको िेिििय मभियिय टयँस्न ुपनेछ । मभियिय रयशखएको पयटीको आकयर र झनु्ययईने स्थयन 
बयिबयमिकयहरुको सहज पहँूचिय हनुपुियछ, 
(११) मसकयईको ियमग प्र्ोग गने पोिर ्य शचत्र रयख्नको ियमग बयिबयमिकयहरुको आखँयको उचयईिय रहने गरी 
एउटय नरि पयटीको व््िस्थय हनु ुपनेछ, 
(१२) बयिबयमिकयहरुको ियमग प्ययप्त खेि सयिग्री कक्षयिय नै हनुपुनेछ, 
(१३) कय्ययि् कोठय, कपडय फेने कोठय, विरयिी आरयि कक्ष, प्रयथमिक उपचयर कक्ष, नहुयउने कोठय, कपडय धनेु, भयँडय 
ियझ्ने, खयनय पकयउने जस् य भौम क संरचनयहरु भिन मभत्र अिग्गै हनु ुपनेछ । 

(१४) हय हम ्यर, औषधी, वकटनयिक औषधीहरु  थय बयिबयमिकयहरुको ियमग हयमनकयरक हनेु संरचनयहरु 
उनीहरुको पहँूच नहनेु गरी रयख्न ुपनेछ ।   
(१५) मसकयईको ियध््ि अमभन्, खेिकुि, िनोरञ्जन, मसजयनयत्िक वक्र्यकियपहरु, स्ियििम्बन मसकयई, विज्ञयन मसकयई, 

 थय अभ््यसजनक आिश््क मसकयई सयिग्रीहरु प्रत््ेक कक्षय कोठयिय व््िस्थय गनुयपनेछ ।  
(१६) कक्षय कोठयको मसकयईको ियध््ि गी , कथय, शचत्र, अन्् वक्र्यियपहरु उिेर सिूह अनसुयरको िैमनक 
कय्यियम कयको प्रबन्ध गररन ु पियछ सयथै खेि, बयि गी , कथय, कुरयकयनी, अििोकन, शचत्र, नयटक जस् य 
वक्र्यकियपहरुबयट अिधयरणयग  रुपिय स्पि गररनपुियछ, 
(१७) प्रयथमिक उपचयरको ियमग आिश््क औषधीहरु, स्ियस्थ्् चौकीबयट उपिब्ध गरयईने मन्मि  स्ियस्थ्् सेिय 
समुनशि  गररनपुियछ र खयजय   थय खयनय उपिब्ध गरयउने बयर अनसुयरको स्िस्थ  थय स्ियस्थ््बर्द्यक खयनय खयजयको 
वििरण (उिेर अनसुयर ) ्वकन गरी अमभभयिक सिे ियई उपिब्ध गरयउनपुनेछ,  
(१८) बयिबयमिकयहरुियई मसकयई वक्र्यकियपहरुिय सवक्र् सहभयगी गरयउन ियस् विक य झल्कयउने खयिकय प ुिी, 
ब्िक, ियमनस, पि,ु घर, चरय, स्ियस्थ्् चौकी, विद्ययि्, टयँक,  नुय, चेन,  रयज,ु ियटो, ियििुय, कयठकय टुक्रयहरु, कयगजकय 
टुक्रयहरु, फूि, भयँडय ि यन, िगुयफयटय, बयजयगयजय, सयगसब्जी, फिफूि, ियछय, भयन्छयकय सयियनहरु, रबर बि, बयँसकय 
टुक्रयहरु, िकैको खोस्टयहरु, विमभन्न वकमसिकय गेडयगडुीकय मब्यँहरु, नररििको खपडय, िप्सीकय मब्यँ आदि 
खेिौनयहरुको मन्मि  प्र्ोग गने व््िस्थय मिियउनपुनेछ, 
(१९) भनयय पशुस् कय, िैमनक हयशजरी पशुस् कय (कियचयरीहरु र बयिबयमिकयहरुको ियमग अिग अिग), बैठक पशुस् कय, 
स्ियस्थ्् पशुस् कय, प्रत््ेक बयिबयमिकयको ियमग  र शिक्षक कियचयरीहरुको ियमग १÷१ िटय व््शक्तग  फयइि  थय 
पूिय िेखन अभ््यस पशुस् कय हनुपुनेछ र अमभभयिकहरु  थय अनगुिनक ययहरुको ियमग अिग अिग आगन् कु  थय 
मनरीक्षण पशुस् कय अमनिय्य रुपिय रयख्न ुपनेछ, 
(२०) बयिबयमिकयहरुियई खेल्न उप्कु्त खेि सयिग्रीहरु जस् ै शचप्िेटी, टय्र टनेि, वढवकच््यउँ, वपङ, भ¥्यङ्ग,  

बिहरु, शस्कवपङ, आदि हनु ुपनेछ, घेरयिे बयरेको चौर, बोट विरुिय, फूिबयरी भएको बगैंचय  हनुपुनेछ, 
(२१) विद्ययथी अमभिेख, आम्ियनी खचय अमभिेख, विद्ययथी प्रगम  अमभिेख,  थय अन्् अमभिेखहरु व््िशस्थ  रुपिय 
रयख्ने प्रबन्ध गररनपुनेछ, 
(२२) बयिबयमिकयहरु बीचिय एक आपसिय सबैसगँ सियन मित्रि  सम्िन्ध रयख्न हरेक दिन फरक-फरक सिूहिय 
बस्ने, खेल्ने, मसक्ने िय यिरण बनयई सबैसँग सबैको घिुमिि, स-ुसम्बन्ध र सह्ोगी बनयउने कय्यक्रि हनुपुनेछ, 
(२३) विद्ययि्िे ियमसक प्रगम  प्रम िेिन  ्यर गरी अमभिेख रयख्ने र ३÷३ िवहनयिय गयउँपयमिकय शिक्षय ियखयिय 
पेस गनुय पनेछ, 
(२४) प्रत््ेक िषयको िैशक्षक कय्यक्रि प्रयरम्भ हनुपुिू य कय्यर  जनिशक्तिे कशम् िय ३ दिनको पनु ययजगी  यमिि मिने 
व््िस्थय विद्ययि्िे नै मिियउन ुपनेछ र त््सको अमभिेख रयख्नपुनेछ, 
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(२५) फोहोर िैिय   थय ढि व््िस्थयपनको  ररकय फयहोरिैिय व््िस्थयपन ऐन  थय मन्ि अनसुयर गयउँपयमिकयिे 
 ोके बिोशजिको हनेुछ सयथै विद्ययि् पररसरिय विपद् पिययको बख  सिे  सरुशक्ष  हनेु  ररकयको प्रबन्ध हनुपुनेछ, 
(२६) बयिबयमिकय सहजक यय अनपुय  सम्िन्धिय विद्ययि्िय भनयय भएकय बयिबयमिकयहरुको उिेर र सङ्ग्ख्यकय 
आधयरिय सहजक ययहरु मन्कु्त गनुयपनेछ । सयियन्् ः ३ िषय िमुनकय बयिबयमिकयहरुसँगको  अनपुय  १५:१, ३ 
िषयकय बयिबयमिकयहरुसँगको अनपुय  २०:१, ४ िषयकय बयिबयमिकयहरुसँगको अनपुय  २५:१ हनुपुनेछ । 

४५.िैमनक रुपिय गनुयपने न््ून ि वक्र्यकियपहरुः  
 विद्ययि्िे प्रत््ेक दिन कशम् िय मनम्न वक्र्यकियपहरु अमनिय्य रुपिय गनुयपनेछ ।  

(क) बयिबयमिकयहरुियई न््यनो स्ियग , 
(ख) सरसफयई अििोकन  थय सरसफयई कय्य,  

      (ग) व््य्यि, 
      (घ) प्रयथयनय, 
      (ङ) दिसय वपसयि गरयउने, 
      (च) घेरय सि् (सयिूवहक गयन),  
      (छ) हयशजरी, 
      (ज) गी , कथय, अमभन्, मसजयनयत्िक चयि, बयिबयमिकयहरुको िौमिक  वक्र्यकियप, 
      (झ) पनुरयििोकन÷ठुिो सिूहिय छिफि,  
      (ञ) पूिय सयक्षर य ÷पूियिेखन वक्र्यकियप,  
    (ट) सयिूवहक स्ि न्त्र खेि, सिूह खेि र स्ियििम्बन सीप विकयस खेि, बयवहरी खेि,  

    (ठ) सि्िय खयजय  थय खयनय खुियउने, 
    (ड) स्िीकृ  पसु् क  थय पयठ्य सयिग्रीको प्र्ोग, 
    (ढ) आरयि कक्ष,  
    (ण) िय यवप य र गरुुप्रम  आभयरी हनेु मसकयइ, 
    ( ) मबियइ गी  आदि । 

्स बयहेक थप वक्र्यकियप गनुय चयहेिय कय्यविमधिय उल्िेख गरी स्िीकृ  गरयउन ुपनेछ ।  
४६. जनिशक्त पिपूम य सम्िन्धी व््िस्थयः  

(१)विद्ययि्िे सयियन्् ः सयियजमनक सूचनय ियफय   आिेिन ियग गरी प्रम स्पधययत्िक विमधबयट ्ोग््, 

अनभुिी र िक्ष जनिशक्तको पिपूम य गनुय पनेछ । स्थयनी् िवहिय  थय अपयङ्ग य भएकयहरुियई छनौटिय वििेष 
प्रयथमिक य दिन ुपनेछ । विद्ययि्िय जनिशक्त मन्कु्त गियय कशम् िय १ िषयको कयि गने कबमुि्  गरयई मन्कु्त 
गनुय पनेछ, 

(२) विद्ययि्को प्रिखु सञ्चयिक  थय व््िस्थयपक कशम् िय १२ कक्षय उिीणय िय सो सरहको िैशक्षक 
्ोग्् य प्रयप्त गरी कशम् िय १६ दिन ( प्रम  दिन ८ घण्टय ) को विद्ययि् र विष्िस्  ुसम्बन्धी  यमिि प्रयप्त गरेको 
हनु ुपनेछ । अन्् सहजक ययहरु कशम् िय कक्षय १० उिीणय गरी कशम् िय ५ दिनको (प्रम  दिन ८ घण्टय) विष्ग  
 यमिि प्रयप्त गरेको हनु ुपनेछ,  

(३)सञ्चयिक  थय व््िस्थयपक, सहजक यय र अन्् सह्ोगीहरुिय प्रत््ेक बयिबयमिकयियई सियन रुपिे िय्य 
र रयम्रो व््िहयर गने, आिश््क्तय अनसुयर सह्ोग गने रुशच भएकय, बयिबयमिकयहरुको स्ियस्थ्् अिस्थय, िनोविज्ञयन, 
रुशच र आिश््क्तय बझु्न सक्ने सीपिूिक, कथय, गी , कवि य भन्न  थय नतृ्् गनय जयन्ने, नेपयिी संस्कयर, संस्कृम , 

जयत्रयपि,ं चयडियड बझेुको, बयिबयमिकयहरुको ियरीररक, ियनमसक, संिेगयत्िक विकयसियई सह्ोगी बन्न सक्ने क्षि य 
भएको ििृभुयषी, पेसयप्रम  आस्थयियन, अनिुयमस , सियचयरी, सच्चररत्र जस् य ियन्छनी् ्ोग्् य हनुपुनेछ, 

(४) कयिकयजिय िगयइएकय जनिशक्तहरुियई मन्शुक्त पत्र र न््ून ि  िब, भिय, सवुिधय विद्ययि्को 
कय्यविमध÷विमन्ियििीिय उल्िेख भए बिोशजि हनुपुनेछ ।  

४७. विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  सम्बन्धी व््िस्थयः 
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 (१) पूियप्रयथमिक विद्ययि् सञ्चयिन र व््िस्थयपन गनय मनम्न बिोशजिको ७ सिस््ी् विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  
गठन गनुयपनेछः  
(क) संस्थयपक िय िगयनीक ययहरु िध््ेबयट विद्ययि्को मसफयररसिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे िनोमन  गरेको 
व््शक्त       -अध््क्ष  
(ख) अमभभयिकहरु िध््ेबयट कशम् िय १ जनय िवहिय अमनिय्य पने गरी विद्ययि् व््िस्थयपन समिम िे िनोमन  
गरेकय २ जनय -सिस््  
(ग) सम्बशन्ध  िडयको मनिययशच  िवहिय सिस्् िध््े १ जनय -सिस््  
(घ) शिक्षयप्रेिी  थय सियजसेिीहरु िध््ेबयट सम्बशन्ध  िडय अध््क्षिे िनोमन  गरेको व््शक्त     एक जनय                             
- सिस्् 

(ङ) शिक्षक िय सहजक यय प्रम मनमध १ जनय          -सिस््  
(च) प्रिखु व््िस्थयपक                      -सिस्् सशचि  
(२) वि.व््.स.को कयि, क यब्् र अमधकयरः विद्ययि् सञ्चयिन सम्बन्धिय नीम ग  मनणय्  गने, अनिुम  अनसुयर 
विद्ययि् सञ्चयिन गने सम्पूणय शजम्िेियरी विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को हनेुछ । समिम िे ्ो कय्यविमध  थय सि् 
सि्िय उपिब्ध गरयइने मनिेिन विपरर  नहनेु गरी आफ्नो कय्यविमध आफै बनयई विद्ययि् सञ्चयिन गनुय पनेछ । 
्ो कय्यविमध  थय सि् सि्िय हनेु मनिेिनको पयिनय गनुय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को िखु् क यव्् हनेुछ ।   
 

४८. बयि क्िबहरु गठन गनेः  विद्ययि्हरुिे बयिबयमिकयको सिययवङ्गण वह   थय विकयस गनय र सयियशजक उिरियव्त्ि 
िहससु गरयउन िय यिरण संरक्षण, सरसफयई  थय सह्ोगी भयिनय जयग ृ गरयउन बयिक्िबहरु गठन गरी बयिबयमिकयको 
अम ररक्त विकयस गनय गरयउन सवकनेछ । 

४९. गयउँपयमिकयिे सह्ोग, सम्ियन िय परुस्कृ  गनुय सक्नेः ्स कय्यविमधको पूणय पररपयिनय गरी न््ून िलु्किय गणुस् री् 
मसकयई कय्यक्रि सञ्चयिन गने उत्कृि पूियप्रयथमिक विद्ययि्ियई गयउँपयमिकय दििस िय कुनै सन्िभय पयरेर सम्ियन गने, 

परुस्कृ  गने िय जनुसकैु वकमसिको आमथयक  थय प्रयविमधक सह्ोग गनय सक्नेछ ।  
५०. असहय्÷अपयङ्ग÷टुहरुय बयिबयमिकयहरुियई सह्ोग गनुय  पनेः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र सञ्चयिन हनेु पिूयप्रयथमिक विद्ययि्िे 
समिम को मसफयररस अनरुुप अम  विपन्न, वपछमडएकय, अपयङ्ग िय टुहरुय बयिबयमिकयियई मसफयररस अनसुयरकय सह्ोग अमनिय्य 
उपिब्ध गरयई आफ्नो िैशक्षक कय्यक्रििय सहभयगी गरयउन ु पनेछ । कुि बयिबयमिकयको कशम् िय ५ प्रम ि  
बयिबयमिकयियई ्स प्रकृम को सह्ोग उपिब्ध गरयउन ुपनेछ । 

५१.खय य सञ्चयिनः विद्ययि्को विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष र सिस्् सशचिको सं्कु्त नयििय खय य सञ्चयिन 
गनुयपनेछ । विद्ययि्िे आ्, व््् र िौज्िय  रकिको अद्ययिमधक अमभिेख रयखी पयरिशिय य कय्ि गनुयपनेछ ।  
५२. िेखयपरीक्षण गरयउन ु पनेः   प्रत््ेक आ.ि. सवकएको पौष िसयन्   मभत्र गयउँपयमिकयिे खटयएको अमधकयर प्रयप्त 
िेखयपरीक्षकबयट विद्ययि्को आमथयक कयरोियरको िेखयपरीक्षण गरयई प्रम िेिन गयउँपयमिकयिय पेस गनुयपनेछ । 

५३. विद्ययि्को स्थयन  थय भिन स्थयनयन् रण गनुय पने भएिय स्िीकृम  मिनपुनेः विद्ययि्को स्थयन सयनुय पने भएिय सयनुय पने 
कयरण, सने भिनिय हयि विद्ययि्िय रहेकय बयिबयमिकयियई प्रम कुि असर नपने व््होरय सिे को िैशक्षक ित्र सरुुहनु ुभन्िय 
कशम् िय २ िवहनय अगयिै गयउँपयमिकयको सम्बशन्ध  िडय कय्ययि्िय मनिेिन दिई िडय कय्ययि्बयट सबै ियपिण्ड र भौम क 
पूिययधयर जयँच गरी ्स कय्ययविमध बिोशजि हनेु भएिय ियत्र विभयगिे विद्ययि् सयनय िय थप भिन उप्ोग गनय स्िीकृम  दिनेछ 
। 

५४. मन्मि  बैठकः पूिय प्रयथमिक विद्ययि्िय सहजक ययहरु, कियचयरीहरु, विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  र अमभभयिकहरु बीच 
मन्मि  रुपिय र कशम् िय तै्रियमसक रुपिय बैठक अमनिय्य गनुय पनेछ । ्स वकमसिको बैठकको वििरण प्रगम  प्रम िेिनिय 
खुियउन ुपनेछ ।  
५५. िलु्क मिन पयउनेः विद्ययि्हरुिे गयउँपयमिकयबयट स्िीकृ  भए अनसुयर ियत्र िलु्क मिन पयउनेछन ्। िलु्क प्रस् यि 
शिक्षय विभयगको प्रम मनमधको उपशस्थम िय बसेको विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को बैठकिे मनणय्  गरी िैशक्षक सत्र िरुु 
हनुभुन्िय २ िवहनय पूिय गयउँपयमिकयिय पेस गनुयपनेछ । 
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५६. िण्ड सजय्ः  समिम िे दिएको प्रम िेिन अनसुयर छयनविन गियय अनिुम  नमिई िय अनिुम  मिएर पमन ियपरियही गरेको, 
बदि्  गरेको िय बयििैत्री पूिययधयर पूरय नभएको, न््ून ि ियपिण्ड पूरय नभएको  थय प्रम बर्द् य पूरय नगरेको िेशखएिय 
मनशि  सि्  ोकी कय्यविमध पयिनय गनय मनिेिन दिन सवकने छ । ्सरी मनिेिन दिई उपिब्ध गरयएको सि्सीिय मभत्र 
पमन सधुयर नगरेिय कसरुको ियत्रय हेरी १,००० िेशख २,५०० रुपै्यँ सम्िको जररियनय िय ि यय खयरेज गने सम्िको कयरबयही 
हनेुछ ।  
५७. ्स कय्यविमध बिोशजि ियमननेः ्ो कय्यविमध जयरी भई ियग ु हनु ु पूिय गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्रको ठेगयनय रयखी कयननु 
बिोशजि अनिुम  प्रयप्त गरी सञ्चयमि  सबै पूिय प्रयथमिक विद्ययि्हरु ्सै कय्यविमध बिोशजि सन्चयमि  भईको ियमननेछ ।  
५७ क. पूियप्रयथमिक विद्ययि् शिक्षक सम्बन्धी व््िस्थयः ्ो कय्यविमध जयरी भई ियग ु हनु ु पूिय गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्रको 
ठेगयनय रयखी कयननु बिोशजि अनिुम  प्रयप्त गरी सििुय्िय िय सयििुयव्क विद्ययि् मभत्र सञ्चयमि  सबै पूियप्रयथमिक 
विद्ययि्हरुिय न््ून ि १ जनय शिक्षकको व््िस्थय हनेुछ।  र सो को ियमग न््ून ि विद्ययथी संख्य १५ हनु ुपनेछ।  

 

पररच्छेि–८ 

विद्ययथी संख्य, भनयय र कक्षय चढयउने व््िस्थय 
५८.विद्ययथी संख्यः  

(१) सयििुयव्क विद्ययि्को प्रत््ेक कक्षयिय विद्ययथी संख्य सयियन्् ्य पै यमिस (४५) हनु ुपनेछ ।   
(२) संस्थयग  विद्ययि्को प्रत््ेक कक्षयिय विद्ययथी संख्य सयियन्् ्य न््ून ि २५, अमधक ि ४० र औस  ३० 
हनु ुपनेछ ।  र कक्षय ११ र १२ सन्चयिन गने संस्थयग  विद्ययि्िय प्रत््ेक कक्षयिय विद्ययथी संख्य न््ून ि  ीस 
(३०) हनु ुपनेछ । 

(३) उपमन्ि (१) िय (२) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन वििेष  आिश््क य शिक्षय दिने विद्ययि्को प्रत््ेक 
कक्षयिय रहने विद्ययथी संख्य शिक्षय समिम िे  ोके बिोशजि हनेुछ ।   
(४) कुनै कक्षयिय उपमन्ि (१) िय िेशखए भन्िय बढी विद्ययथी भएिय विद्ययि्िे व््िस्थयपन समिम को मसफयररसिय 
गयउँ शिक्षय समिम को अनिुम  मिई त््स् ो कक्षयको अको िगय (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  
(५) उपमन्ि (४) बिोशजि कक्षयिय िगय खोल्न आिश््क पूिययधयरको व््िस्थय व््िस्थयपन समिम  र विद्ययि्िे 
मिियउन ुपनेछ ।  

५९.भनयय सम्बन्धी व््िस्थयः  
(१) विद्ययथीिे विद्ययि्िय भनयय हनुको ियमग िेहय् बिोशजिको सक्कि प्रियणपत्र पेस गनुय पनेछ : 

(क) कक्षय नौ िय भनयय हनुको ियमग आधयरभ ू  हको अशन् ि परीक्षयिय उिीणय गरेको प्रियणपत्र,  

(ख) कक्षय एघयरिय भनयय हनुको ियमग कक्षय ििको परीक्षयिय उिीणय गरेको प्रियणपत्र, 

(ग) कक्षय एकिय बयहेक अन्् कक्षयिय भनयय हनुको ियमग विद्ययि्िे मिने ियवषयक परीक्षयको िब्धयङ्क र 
स्थयनयन् रण प्रियणपत्र। 

(२) विद्ययि्िे िैशक्षक सत्रको बीचिय ियवषयक परीक्षय उिीणय नभएकय विद्ययथीियई स्थयनयन् रण प्रियणपत्र मिई आए 
पमन अध्््नर  कक्षयभन्िय ियमथल्िो कक्षयिय भनयय गनुय हुँिैन ।  
(३) विद्ययि्को एक  हिय भनयय भएको विद्ययथीिे सोही विद्ययि्को ियमथल्िो कक्षयिय पनुः भनयय गनुय पने छैन ।   
(४) विद्ययथीिे पवहिो पटक विद्ययि्िय भनयय हनु आउँिय सयधयरण ्य आफ्नो अमभभयिकको सयथिय जन्िि ययको 
प्रियणपत्र मिई आउन ुपनेछ ।  
(५) विद्ययि्िे विद्ययथी भनयय गियय मनःिलु्क शिक्षयको प्र्ोजनको ियमग अमभभयिकको नयि, ठेगयनय सिे कय वििरण 
ियग गरी रयख्न ुपनेछ । 

(६) पयँच िषय उिेर पूरय नभएकयियई एक कक्षयिय भनयय र सोह्र िषय उिेर पूरय नभएकयियई ियध््मिक  ह उिीणय 
परीक्षयिय सियिेि गररने छैन । 

६०. विद्ययि्िय भनयय नभई अध्््न गने व््शक्तको परीक्षय सम्बन्धी व््िस्थय :  



खण्डः १)                        संख्यः ९  स्थयनी् रयजपत्र भयग २                  मिम ः २०७७/१२/०९ 

ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्िन्धिय बनेको कय्यविमध-२०७५ 

 

22 
 

(१) शिक्षय ियखयिे विद्ययि्िय भनयय नभई मनजी रूपिय अध्््न गरेको व््शक्तियई विद्ययि्िे मसफयररस गरेको 
मनजको क्षि य र स् रको आधयरिय विद्ययि्बयट मिइने कक्षय आठसम्िको ियवषयक परीक्षयिय सयिेि हनुको ियमग भनयय 
गनय आिश््क व््िस्थय गनय सक्नेछ ।   
(२) उपमन्ि (१) बिोशजि परीक्षय दिन चयहने व््शक्तिे शिक्षय ियखयिे  ोकेको विद्ययि् र सि्िय सो कय्ययि्िे 
 ोकेको िलु्क बझुयई परीक्षय फयरयि भनुय पनेछ । 

(३) उपमन्ि (१) बिोशजि परीक्षय दिन चयहने व््शक्तिे जनु कक्षयको ियवषयक परीक्षय दिन चयहेको हो सो भन्िय िईु 
कक्षय  िसम्िको विद्ययि्बयट मिइएको ियवषयक परीक्षय उिीणय गरेको प्रियणपत्र पेस गनुय पनेछ । 

 (४) ियमथ जेसकैु िेशखए य पमन खुिय िय िैकशल्पक विद्ययि्िय पढेकय विद्ययथीको परीक्षय सम्बन्धी व््िस्थय िन्त्रयि्िे 

 ोके बिोशजि हनेुछ ।  
६१. स्थयनयन् रण प्रियणपत्र सम्बन्धी व््िस्थयः (१) कुनै विद्ययथीिे स्थयनयन् रण प्रियणपत्र मिन ुपरेिय अमभभयिकको मसफयररस 
सवह  विद्ययि् छयड्न ुपरेको ्थयथय वििरण खुियई प्रधयनयध््यपक सिक्ष मनिेिन दिन ुपनेछ ।   

(२) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन कक्षय िि र बयह्रिय अध्््न गने विद्ययथीियई स्थयनयन् रण 
प्रियणपत्र दिइने छैन ।  
 र िेहय्कय अिस्थयिय िैशक्षक सत्र सरुु भएको िईु िवहनयमभत्र स्थयनयन् रण भई आउने विद्ययि्को मसफयररसिय 
शिक्षय ियखयको सहिम  मिई स्थयनयन् रण प्रियणपत्र दिन सवकनेछ : 
(क) स्थयनयन् रण हनेु विद्ययथीको अमभभयिक कियचयरी रहेछ र मनजको अन््त्र सरुिय भएिय,  
(ख) अमभभयिकिे बसयई सरयई गरेको मसफयररस प्रयप्त भएिय, 
(ग) विद्ययथी विरयिी भएको कयरणिे सोही स्थयनिय रयख्न नहनेु भनी प्रचमि  कयननु बिोशजि स्िीकृ  शचवकत्सकिे 

मसफयररस गरेिय, िय  
(घ) अन्् कुनै िनयमसि कयरणिे विद्ययथी अन््त्र स्थयनयन् रण हनु ुपरेिय। 

(३) उपमन्ि (१) बिोशजि मनिेिन पनय आएिय प्रधयनयध््यपकिे आधयरभ ू  हको विद्ययथीको हकिय मनःिलु्क र 
ियध््मिक  हको विद्ययथीको हकिय शिक्षय समिम िे  ोके बिोशजिको  िलु्क मिई सय  दिनमभत्र स्थयनयन् रण 
प्रियणपत्र दिन ुपनेछ ।   
(४) प्रधयनयध््यपकिे उपमन्ि (३) बिोशजिको अिमधमभत्र स्थयनयन् रण प्रियणपत्र नदिएिय सम्बशन्ध  विद्ययथीिे 
स्थयनी् शिक्षय अमधकृ  सिक्ष उजरुी दिन सक्नेछ र त््सरी उजरुी पनय आएिय शिक्षय अमधकृ िे जयँचबझु गरी 
स्थयनयन् रण प्रियणपत्र दिन उप्कु्त िेखेिय प्रधयनयध््यपकियई ्थयिीघ्र स्थयनयन् रण प्रियणपत्र दिन आिेि दिनेछ ।  
(५) सक्कि स्थयनयन् रण प्रियणपत्र हरयएिय िय नि भएिय सम्बशन्ध  विद्ययथी िय मनजको अमभभयिकिे प्रम मिवपको 
ियमग त््सको व््होरय खुियई सम्बशन्ध  विद्ययि्िय मनिेिन दिन सक्नेछ र त््सरी पनय आएको मनिेिन िनयमसि 
िेशखएिय प्रधयनयध््यपकिे मनिेिकियई स्थयनयन् रण प्रियणपत्रको प्रम मिवप दिनेछ ।  
(६) विद्ययि्िे कुनै विद्ययथीियई आफूिे अध््यपन नगरयएको कक्षयको स्थयनयन् रण प्रियणपत्र दिएिय त््स् ो प्रियणपत्र 
दिने प्रधयनयध््यपकियई कयननु बिोशजि कयरबयही गररनेछ र त््सरी दिएको स्थयनयन् रण प्रियणपत्र रद्द हनेुछ ।  
(७) संस्थयग  विद्ययि्को हकिय विद्ययथीिे जनु िवहनयिय स्थयनयन् रण प्रियणपत्र ियगेको छ सो िवहनयसम्िको 
ियमसक पढयई िलु्क र अन्् िस् रु सोही विद्ययि्िय बझुयउन ुपनेछ । विद्ययथीिे ियिो मबिय (ियवषयक जयडो िय 
गिीको मबिय) को अशघल्िो िवहनयिय स्थयनयन् रण प्रियणपत्र ियग्न आएिय सो मबियको िलु्क र अरु िस् रु सोही 
विद्ययि्िय बझुयउन ुपनेछ ।  
(८) विद्ययि्िे विद्ययथीियई स्थयनयन् रण प्रियणपत्र दिँिय सो प्रियणपत्र पयउने विद्ययथी िय मनजको अमभभयिकको 
री पूियक भरपयई गरयउन ुपनेछ ।  

६२.स् र िवृर्द्को ियमग भनयय हनु चयहने विद्ययथीियई भनयय गनुय पने : कक्षय िि र कक्षय बयह्रिय स् र िवृर्द् गने उद्देश््िे 
विद्ययथी पनुः सोही विद्ययि् र कक्षयिय अध्््न गनय आएिय विद्ययि्िे त््स् ो विद्ययथीियई भनयय गनुय पनेछ ।  
६३.ियवषयक परीक्षय नदिने विद्ययथीियई कक्षय चढयउने सम्बन्धी व््िस्थय : कुनै विद्ययथी विरयिी परी िय मनजको कयबू बयवहरको 
पररशस्थम को कयरण ियवषयक परीक्षय दिन नसकेको सम्बन्धिय मनजको अमभभयिकिे त््सको प्रियण सवह  मनिेिन दिएिय 
प्रधयनयध््यपकिे सो सम्बन्धिय जयँचबझु गियय मनिेिनको व््होरय िनयमसि िेशखएिय विद्ययि्िय भएको अमभिेखबयट त््स् ो 
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विद्ययथीिे अन्् परीक्षयिय रयम्रो गरेको िेखेिय आिश््क य अनसुयर िखु् िखु् विष्को परीक्षय मिई सो विद्ययथीियई कक्षय 
चढयउन सक्नेछ ।  

 र,   
(१)  िैशक्षक सत्र सरुु भएको एक िवहनय पमछ कुनै विद्ययथीियई कक्षय चढयइने छैन ।  
(२)  कक्षय नौ र एघयरिय कुनै विद्ययथीियई कक्षय चढयइने छैन ।  

६४. कक्षय चढयउने सम्बन्धी अन्् व््िस्थयः असयधयरण प्रम भय भएकय विद्ययथीियई प्रधयनयध््यपकिे सो कक्षयिय अध््यपन गने 
शिक्षकहरूको मसफयररसिय बढीिय एक कक्षय चढयउन सक्नेछ ।  र कक्षय नौ र एघयरिय कक्षय चढयउन सवकने छैन ।  
६५. िैशक्षक सत्र, भनयय गने सि् र कयि गने दिन :  

(१) विद्ययि्को िैशक्षक सत्र प्रत््ेक िषयको िैियख एक ग ेिेशख प्रयरम्भ भई चै  िसयन् सम्ि कय्ि रहनेछ ।  
 (२)  उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन कक्षय एघयर र बयह्रको हकिय िैशक्षक सत्र सयउन 
िवहनयबयट सरुु हनेुछ ।  
(३) विद्ययि्िे िैशक्षक सत्र सरुु भएको मिम िे सयियन्् ्य एक िवहनयमभत्र न्यँ विद्ययथी भनयय मिई सक्न ुपनेछ ।   
(४) उपमन्ि (२) बिोशजिको अिमध नघयई कुनै विद्ययथी भनयय हनु आएिय विद्ययि्िे त््स् ो विद्ययथीको अध्््नको 
स् र परीक्षण गियय मनजिे सो कक्षयिय भनयय भई ियवषयक परीक्षय उिीणय गनय सक्ने िेशखएिय त््स् ो विद्ययथीियई अको 
एक िवहनयसम्ि भनयय गनय सवकनेछ ।  
(५) कसैिे पमन िैशक्षक सत्र सरुु नभई विद्ययथी भनयय गनय गरयउन ुहुँिैन।  
 र कक्षय एकको उिेर सिूह भन्िय कि उिेर भएकय बयिबयमिकयको हकिय िैशक्षक सत्र प्रयरम्भ हनुभुन्िय ३० दिन 
अगयिै प्रयरशम्भक बयि शिक्षयिय भनययको कय्य गनय ियधय पने छैन ।   
(६) विद्ययि्को एक िैशक्षक सत्रिय कयि गने दिन कशम् िय िईुस् बीस दिन हनेुछ ।  
(७) सयििुयव्क विद्ययि्को शिक्षकिे हप्तयिय कशम् िय चौबीस वपरर्डको कक्षय मिन ुपनेछ ।  
(८) भौम क पूिययधयर पूरय गनय नसकेकय विद्ययि्िे  ोवकएको पयठ्यभयरिय नघट्ने गरी विद्ययथी संख्यको आधयरिय 
एकै दिनिय एकभन्िय बढी सि् (मसफ्ट) िय कक्षय सञ्चयिन गनय सक्नेछ ।  
 र कक्षय सञ्चयिन गियय आधयरभ ू  ह िय ियध््मिक  हकय कक्षयहरु एकै सि् (मसफ्ट) िय सञ्चयिन गनुय पनेछ । 

६६.विद्ययि् मबिय सम्बन्धियः 
(१) नेपयि सरकयरिे  ोकेको सयियजमनक मबिय संग  यियम्् य कय्ि हनेु गरी स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे विद्ययि्िय 
सयियजमनक मबिय मनधययरण गनय सक्नेछ । 

(२) शिक्षय ियखयको मनिेिनिय एक िैशक्षक सत्रिय वहउँिे मबिय िय िषे मबिय िय िबैु गरी िढीिय पैं यिीस दिन 
विद्ययि् मबिय दिन सक्नेछ ।   
(३) व््िस्थयपन समिम िे एक िैशक्षक सत्रिय थप पयँच दिनसम्ि स्थयनी् मबिय दिई विद्ययि् मबिय गनय सक्नेछ ।  
(४) ्स मन्ििय िेशखए िेशख बयहेक अन्् दिन विद्ययि् बन्ि गरेिय प्रधयनयध््यपकियई विभयगी् कयरबयही गररनेछ 
। 
                                                              

 

पररच्छेि- ९ 

प्रधयनयध््यपक र शिक्षकको मन्शुक्त  थय कयि, क यव्् र अमधकयर 
६७. प्रधयनयध््यपक सम्बन्धी व््िस्थयः  

 (१) आधयरभ ू  हको कक्षय पयँचसम्िको विद्ययि् भए कशम् िय बयह्र कक्षय िय सो सरह उिीणय गरेको, आधयरभ ू 
 हको अन्् विद्ययि् भए कशम् िय स्नय क  ह िय सो सरह उिीणय गरेको र ियध््मिक  हको विद्ययि् भए 
कशम् िय स्नय कोिर  ह िय सो सरह उिीणय गरेको विद्ययि्िय कशम् िय पयँच िषय स्थय्ी शिक्षकको रुपिय शिक्षण 
अनभुि भएको, संघी् ऐन  थय सो ऐन अन् रग  बनेको कय्यविमध बिोशजि शिक्षक बन्ने ्ोग्् य भएको  थय 
विद्ययि् व््िस्थयपन समिम िे मसफयररस गरेको व््शक्तियई कय्यपयमिकयको मनणय्  बिोशजि पयँच िषयको ियमग शिक्षय 
अमधकृ िे सयििुयव्क विद्ययि्को प्रधयनयध््यपकको पििय मन्शुक्त गनेछ ।  
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(२) उपमन्ि (१) बिोशजि प्रधयनयध््यपकको पििय मन्शुक्त हनु ु पूिय मनजिे अनसूुची–१६ बिोशजिको ढयँचयिय 
विद्ययि् विकयसको प्रस् यि मिई सोही आधयरिय स्थयनी् शिक्षय अमधकृ सँग पञ्चिषी् कय्य सम्पयिन करयर सम्झौ य 
गनुय पनेछ । 

(३) एउटै सयििुयव्क विद्ययि्िय िगय यर िईु कय्यकयि भन्िय बढी एकै व््शक्त प्रधयनयध््यपक हनु सक्ने छैन ।  
(४) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन िेहय्को अिस्थयिय सयििुयव्क विद्ययि्को 
प्रधयनयध््यपकियई स्थयनी् शिक्षय समिम को मसफयररसिय कय्यपयमिकयिे जनुसकैु बख  हटयउन सक्नेछः— 

(क) मनजको आचरण खरयब रहेिय, 
(ख) ऐन  थय ्स कय्यविमध विपरर को कुनै कयि गरेिय, 
(ग) मनजिे कय्यसम्पयिन सम्झौ य बिोशजि कयि गनय नसकेिय िय मनजको कयि सन् ोषजनक नभएिय 

। 

(५) सयििुयव्क विद्ययि्को कुनै प्रधयनयध््यपकियई उपमन्ि (५) बिोशजिको आधयरिय पिबयट हटयउन ुपने भएिय 
स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे त््स् ो आधयर विद्यियन भए नभएको सम्बन्धिय जयँचबझु गरी/गरयई प्रम िेिन मिनेछ र 
त््स् ो प्रम िेिनबयट प्रधयनयध््यपकियई हटयउन ुपने िेशखएिय पिबयट हटयउन कय्यपयमिकय सिक्ष रय् सवह  पेस गनुय 
पनेछ ।   
(६) उपमन्ि (५) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन सो उपमन्ि बिोशजि प्रधयनयध््यपकियई पिबयट हटयउन ु
अशघ मनजियई सफयई पेस गने िौकयबयट िशञ्च  गररने छैन ।  
(७) बहयिियिय शिक्षक िध््ेबयट छनौट भएको प्रधयनयध््यपकियई उपमन्ि (४) को खण्ड (क) िय (ख) 
बिोशजिको आधयरिय हटयएको अिस्थयिय मनजियई ऐन  थय ्स कय्यविमध बिोशजि विभयगी् कयरबयही सिे  
गररनेछ । 

(८) सयििुयव्क विद्ययि्को प्रधयनयध््यपक मबियिय बसेिय िय कुनै कयरणिे प्रधयनयध््यपकको पि ररक्त भएिय 
प्रधयनयध््यपक उपशस्थ  नभएसम्ि िय प्रधयनयध््यपकको पिपूम य नभएसम्िकय ियमग सो विद्ययि्िय कय्यर  
शिक्षकहरुिध््े ियमथल्िो शे्रणीकय िररष्ठ स्थय्ी शिक्षकिे मनमिि प्रधयनयध््यपक भई कयि गनेछ । शिक्षकको 
िररष्ठ य मनधययरण गियय िेहय्कय आधयरिय गररनेछ :- 

(क) सम्बशन्ध   ह र शे्रणीको स्थय्ी मन्शुक्त मिम को आधयरिय, 
(ख) खण्ड (क) को आधयरिय िररष्ठ य नछुदट्टएिय सो भन्िय  ल्िो  ह िय शे्रणीको स्थय्ी मन्शुक्त मिम को 

आधयरिय, 
(ग) खण्ड (क) र (ख) को आधयरिय िररष्ठ य नछुदट्टएिय सम्बशन्ध   ह र शे्रणीको अस्थय्ी मन्शुक्त 

मिम को आधयरिय, 
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधयरिय पमन िररष्ठ य नछुदट्टएिय खण्ड  (क) को मसफयररसको 

्ोग्् यक्रिको आधयरिय,  
  र खुिय, कय्यक्षि य िूल््यङ्कन, आन् ररक बढुिय एउटै मिम िय भए क्रििः कय्यक्षि य, आन् ररक 

प्रम ्ोमग य र खुियको क्रिियई ियन्् य दिइनेछ । 

(९) ्स मन्ििय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन संस्थयग  विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम िे ्स 
कय्यविमध बिोशजि ्ोग्् य पगेुको व््शक्तियई प्रधयनयध््यपकको मन्शुक्त गियय छुटै्ट प्रवक्र्य मनधययरण गरी मन्शुक्त गनय 
सक्नेछ ।  
(१०) ्स मन्ििय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन ्ो मन्ि प्रयरम्भ हुँियको बख  कय्यर  प्रधयनयध््यपक 
उपमन्ि (१) बिोशजि अको प्रधयनयध््यपक मन्शुक्त नभएसम्ि त््स् ो पििय कय्िै रहन सक्नेछ । 

६८.प्रधयनयध््यपकको कयि, क यव्् र अमधकयर : प्रधयनयध््यपकको कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछ : 
(क) विद्ययि्िय िैशक्षक िय यिरण, गणुस् र र अनिुयसन कय्ि रयख्ने,  
(ख)  विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीहरूसँग सिन्ि् गरी शिक्षक, कियचयरी, विद्ययथी र अमभभयिकहरू बीच 

पयरस्पररक सह्ोगको िय यिरण मसजयनय गने,  

(ग) विद्ययि्िय अनिुयसन, सच्चररत्र य, शिि य कय्ि गनय आिश््क कयि गने,  
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(घ)  शिक्षकहरूसँग परयििय गरी विद्ययि्िय कक्षय सञ्चयिन सम्बन्धी कय्यक्रि  ्यर गने  थय त््स् ो कय्यक्रि 
बिोशजि कक्षय सञ्चयिन भए नभएको मनरीक्षण गने,  

(ङ)  विद्ययि्िय सरसफयई, अम ररक्त वक्र्यकियप आदिको प्रबन्ध गने, गरयउने,  

(च) विद्ययि्को प्रियसमनक कय्यको सञ्चयिन  थय मन्न्त्रण गने,  

(छ)  विद्ययि्िय विद्ययथी भनयय गने  थय परीक्षय सञ्चयिन गरयउने,  

(ज)  विद्ययथीियई स्थयनयन् रण  थय अन्् प्रियणपत्र दिने,  

(झ) विद्ययि्िय भए गरेकय िहत्त्िपूणय कयि कयरबयहीको अमभिेख रयख्ने,  
(ञ)  कुनै शिक्षक िय कियचयरीिे जयनी जयनी िय ियपरियही सयथ कुनै कयि गनययिे विद्ययि्ियई हयनी नोक्सयनी 

पनय गएिय त््स् ो हयनी नोक्सयनीको रकि  िबबयट कट्टय गरी असिु गने,  

(ट)  विद्ययि्िे आफ्नै स्रो िय मन्कु्त गरेकय शिक्षक िय कियचयरीिे पिी् शजम्िेियरी पूरय नगरेिय व््िस्थयपन 
समिम को मसफयररस बिोशजि अिकयि िगय् कय अन्् विभयगी् कयरबयही गने,   

(ठ) शिक्षक र कियचयरीियई दिइएको सजय्को अमभिेख रयख्ने  थय त््स् ो अमभिेख शिक्षय अमधकृ   थय 
मनरीक्षकिे हेनय चयहेिय िेखयउने,  

(ड)  शिक्षक  थय कियचयरीहरूको आचरण र कय्य सम्पयिन सम्बन्धी प्रम िेिन स्थयनी् शिक्षय ियखय  थय 
व््िस्थयपन समिम िय पेस गने,  

(ढ)  शिक्षक िय कियचयरीियई सजय् िय परुस्कयर दिने सम्बन्धिय व््िस्थयपन समिम   थय स्थयनी् शिक्षय 
ियखयिय मसफयररस गने, 

(ण)   शिक्षय ियखय िय सम्बशन्ध  मनकय्बयट स्थय्ी मन्शुक्त एिं पिस्थयपन भई आएकय शिक्षकियई हयशजर गरयई 
विष् र  ह अनसुयरको कक्षय शिक्षणिय खटयउने,   

( ) िवहनयिय कशम् िय एक पटक शिक्षक  थय कियचयरीहरूको बैठक बोियई विद्ययि्को प्रयशज्ञक, भौम क र 
िैशक्षक प्रियसन सम्बन्धी विष्िय छिफि गरी त््सको अमभिेख रयख्ने,  

(थ) गयउँपयमिकयबयट पूिय स्िीकृम  मिई अम  आिश््क भएकय विष्िय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को मनणय्  
गरयई विद्ययि्को स्रो बयट  िब भिय खयने गरी शिक्षकको पि कय्ि गरी सो अनसुयर पि स्िीकृम  
भएकय विष्कय शिक्षकको ्स कय्यविमधिय व््िस्थय भए बिोशजिको प्रवक्र्य  अपनयई पिपू ी गरी 
करयरिय मन्कु्त गने र ्सरी मन्शुक्त भएकय शिक्षक  थय कियचयरीहरूको  िब सम्बन्धी प्रम िेिन पयरर  
गनय व््िस्थयपन समिम िय पेस गने,  

(ि)  विद्ययि् भिन  थय छयत्रयियसको हय यमभत्र कुनै वकमसिको अभर व््िहयर हनु नदिने,  

(ध)  विद्ययि्को प्रभयिकयरी सञ्चयिनको ियमग ियवषयक ्ोजनय बनयई व््िस्थयपन समिम बयट पयरर  गरी 
कय्ययन्ि्न गने, गरयउने,  

(न)  विद्ययि्िय अध्््न, अध््यपन सम्बन्धी ियमसक, अधय–ियवषयक  थय ियवषयक कय्यक्रि बनयई कय्ययन्ि्न गने, 

गरयउने,  

(प)  शिक्षक िय कियचयरीियई  यमिििय पठयउन व््िस्थयपन समिम बयट अनिुोिन गरयई शिक्षय ियखयिय पठयउने,  

(फ)  विद्ययि्िय नेपयि सरकयरबयट स्िीकृ  पयठ्यक्रि  थय पयठ्यपसु् क ियग ुगने, 

(ब)  व््िस्थयपन समिम िे दिएको मनिेिन  थय आफूिे पयएको अमधकयर बिोशजि रकि खचय गने र आ् 
व्््को वहसयब रयख्ने  थय रयख्न िगयउने,  

(भ)  विद्ययि्िय सञ्चयिन हनेु आिमधक परीक्षय मन्मि   थय ि्ययदि  ढङ्गबयट सञ्चयिन गने गरयउने,  

(ि)  कुनै शिक्षकिे अध््यपन गरेको विष्िय िगय यर  ीन िषयसम्ि पन्र प्रम ि  भन्िय बढी विद्ययथी असफि 
भएिय िय कुनै शिक्षकिे ियपरियही िय अनिुयसनहीन कयि गरेिय त््स् ो शिक्षकको िईु िषयसम्ि  िब 
िवृर्द् रोक्कयको ियमग मसफयररस गने,   

(्)  विद्ययि्िय मन्ि बिोशजिको कक्षय मिने  थय शिक्षकियई मिन िगयउने,  

(र)  स्िीकृ  िरबन्िीिय कय्यर  शिक्षक  थय कियचयरीको  ििी प्रम िेिन पयरर  गनय शिक्षय ियखयिय पठयउने,  

(ि)   विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीहरूको कयि, क यव््  ोक्ने,  
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(ि) शिक्षय ियखय  थय व््िस्थयपन समिम िे दिएकय मनिेिन पयिन गने, गरयउने,  

(ि) विद्ययि्को िैशक्षक प्रगम  सम्बन्धी वििरण  थय  थ््यङ्क िन्त्रयि्द्वयरय मनधययरर  ढयँचय र सि् मभत्र 
विद्ययि् मनरीक्षकद्वयरय प्रियशण  गरयई स्थयनी् शिक्षय ियखयिय पठयउने,  

(ष)  विद्ययि्को आफ्नो स्रो बयट खचय बेहोने गरी मन्कु्त भएकय शिक्षकहरूको कय्य सम्पयिन िूल््यङ्कन फयरयि 
भरी व््िस्थयपन समिम िय पेस गने, 

(स)  विद्ययि्िय कय्यर  शिक्षक  थय कियचयरीको सम्पशि वििरण फयरयि मनधययरर  सि्िय भनय िगयई 
विद्ययि्िय ि यय गरी शिक्षय ियखय ियफय   शिक्षक वक यबखयनयिय पठयउने, 

(ह) विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीबयट कट्टी गरेको कियचयरी सञ्च्कोष, नयगररक िगयनी कोष, बीिय, 
सयियशजक सरुक्षय कोषको रकि सम्बशन्ध  मनकय्िय पठयउन िगयउने, 

(क्ष)  व््िस्थयपन समिम बयट स्िीकृ  खररि ्ोजनय अनसुयर ियिसयिन  थय सेिय खररि गने । 

(त्र)   प्रधयनयध््यपक स्थयनी्  ह, अमभभयिक एिं विद्ययथी प्रम  शजम्िेियर हनेुछ । ्सकय ियमगः  
(१) अमभभयिक एिं विद्ययथीको विचयर सिेक्षण गने,  

(२) प्रचमि  ियपिण्डको पयिनय एिं गणुस् री् शिक्षयको ियमग विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  र प्रधयनयध््यपकिे शिक्षय 
समिम सँग कय्यसम्पयिन करयर गरे बिोशजि प्रचमि  ियपिण्डको पयिनय एिं गणुस् री् शिक्षय प्रत््यभ ू गनुयपने, 

(३) शिक्षक एिं कियचयरीियई  प्रधयनयध््यपक प्रम  शजम्िेियर बनयउन  थय गणुस् री् शिक्षयकय ियमग  गयउँकय्यपयमिकय, 
शिक्षय समिम  स्थयनी्  शिक्षय अमधकृ िे प्रचमि  कयननु बिोशजि दिएकय मनिेिन पयिनय गरयउन  थय अपेशक्ष  िैशक्षक 

उपिशव्धकय ियमग शिक्षकहरुसँग कय्यसम्पयिन करयर गनुयपनेछ । 

(४) विद्ययि्को भौगोमिक क्षेत्र मभत्रकय टुहरुय, अिपत्र परेकय र बेसयहयरय, वििेष आिश््क य भएकय  थय अम विपन्न यिय 
परी विद्ययि् जयन नसकेकय िय विद्ययि् छोडेकय बयिबयमिकयियई कय्यपयमिकय ियफय   छयत्रिशृि िय वििेष व््िस्थय गरी 
िय मनजकय अमभभयिक िय संरक्षकियई सघयई बयिबयमिकयियई विद्ययि्िय ल््यउन ु प्रधयनयध््यपकको शजम्िेियरी हनेुछ । 

विद्ययथीियई अपेशक्ष  िैशक्षक उपिब्धी हयमसि हनेु गरी मसकयउने र वटकयउने  ियव्त्ि प्रधयनयध््यपक र शिक्षकहरुको हनेुछ 

। 

(५) विद्ययि्को प्रयशज्ञक ने तृ्ि गने, नि प्रिर्द्यनयत्िक कय्य गने । 

६९) सहय्क प्रधयनयध््यपक सम्बन्धी व््िस्थयः 
 विद्ययि्िय प्रधयनयध््यपकियई सह्ोग गनय विद्ययि्िय कय्यर   शिक्षकहरु िध््े एकजनयियई विद्ययि् व््िस्थयपन 
समिम िे सहय्क प्रयधयनयध््यपक  ोक्न सक्नेछ।्सरी सहय्क प्रयधयनयध््यपक  ोक्िय शिक्षकको िररष्ठ यियई आधयर बनयउन 
सक्नेछ। 

६९ क .विद्ययि् सह्ोगी सम्बन्धी व््िस्थय : विद्ययि् व््िस्थयपन समिम िे स्िीकृ  िरबन्िीको अधीनिय रही विद्ययि् 
सह्ोगीको न््ून ि पयररश्रमिक  ोकी व््शक्त िय संस्थयसँग करयर गरी सेिय करयरबयट कय्य सम्पयिन गरयउन ुपनेछ । 

७०. शिक्षक  थय कियचयरी छनौट समिम ः  
(१) सयििुयव्क विद्ययि्, मसकयइ  थय बयिविकयस केन्रिय करयरिय शिक्षक िय कियचयरी मन्शुक्तकय ियमग मसफयररस गनय 
प्रत््ेक विद्ययि्िय िेहय् बिोशजिको एक शिक्षक  थय कियचयरी छनौट समिम  रहनेछ ; 

(क) विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष िय मनजिे  ोकेको सो समिम को सिस््  –अध््क्ष  
(ख) सम्बशन्ध  क्षेत्रको विद्ययि् मनरीक्षक िय शिक्षय अमधकृ िे  ोकेको अमधकृ  प्रम मनमध –सिस्् 

(ग)  स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे १ िवहिय पनेगरी गोियप्रथयद्वयरय छयनेको विष् वििेषज्ञ िईु जनय       -सिस्् 

(घ)  प्रधयनयध््यपक         –सिस्् सशचि 

(२) गयउँ क्षेत्रमभत्रकय शिक्षकहरुबयट छयमनने मबष् मबिेषज्ञियई सूचीकृ  गियय स्थयनी् शिक्षय ियखयिे  पमसिको 
ियपिण्डबयट गनेछ । 

 क) शिक्षक कशम् िय ५ िषय स्थय्ी सेिय गरेको हनु ुपनेछ  र िवहियको हकिय ३ िषय ियई ियमननेछ। 

 ख) ियध््मिक  हको वििेषज्ञ हनु सम्बशन्ध  विष्िय स्नय कोिर उिीणय िय १० िषय स्थय्ी सेिय अिमध हनु ुपनेछ 
भने आधयरभ ू  हको वििेषज्ञ हनु सम्बशन्ध  विष्िय स्नय क उिीणय हनु ुपनेछ। 

ग) वििेषज्ञको सूची प्रत््ेक िषय िैशक्षक सत्रको सरुुिय अमनिय्य रुपिय अद्ययिमधक गररनेछ। 
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घ) कुनै विष्को वििेषज्ञ गयउँ क्षेत्रमभत्रकय शिक्षकहरुबयट उपिब्ध हनु नसकेिय शिक्षय अमधकृ िे सिन्ि् गरी 
मछिेकी नगर िय गयँउ क्षेत्रिय सूचीकृ  वििेषज्ञियई बोियउन सक्नेछ । 

  (३) शिक्षक  थय कियचयरी छनौट समिम को सशचियि् सम्बशन्ध  विद्ययि्िय रहनेछ ।  
(४) आ्ोगिे शिक्षक िय कियचयरी छनौट गने सम्बन्धिय ियपिण्ड मनधययरण िय कय्यविमध जयरी गरेको भए शिक्षक 
छनौट समिम िे त््स् ो ियपिण्ड िय कय्यविमधको पयिनय गनुय पनेछ । 

(५) शिक्षक  थय कियचयरी छनौट समिम को बैठक सम्बन्धी अन्् कय्यविमध सो समिम  आफैिे मनधययरण गरे 
बिोशजि हनेुछ ।  

 (६) शिक्षक छनौट परीक्षय गयउँपयमिकयिय सञ्चयिन गररनेछ। 

७१.करयरिय शिक्षक मन्शुक्त सम्बन्धी व््िस्थयः  
(१) स्िीकृ  िरबन्िीिय स्थय्ी शिक्षक मन्शुक्त हनु नसकी  त्कयि करयरिय शिक्षक मन्शुक्त गनुय पने भएिय व््िस्थयपन 
समिम िे शिक्षय अमधकृ  ियफय   आ्ोगबयट करयरिय शिक्षक मन्शुक्तको ियमग प्रकयशि  भएको सूची ियग गनुय पनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि ियग गरेको सूची प्रयप्त भए पमछ सूचीिय रहेकय उम्िेिियर िध््े ्ोग्् यक्रिकय आधरिय 
व््िस्थयपन समिम िे बढीिय एक िैशक्षक सत्रको ियमग करयरिय शिक्षक मन्शुक्त गनुय सक्नेछ ।  
(३) उपमन्ि (१) बिोशजि आ्ोगबयट प्रकयशि  सूचीिय करयरकय ियमग कुनै उम्िेिियर नरहेिय िय सूचीिय सियिेि भएकय 
उम्िेिियरिे शिक्षक पििय मन्कु्त हनु मनिेिन नदिएिय व््िस्थयपन समिम िे शिक्षक छनौट समिम को मसफयररसिय बढीिय 
एक िैशक्षक सत्रको ियमग ्ोग्् य पगेुकय कुनै व््शक्तियई करयरिय शिक्षक मन्शुक्त गनय सक्नेछ । 

(४) उपमन्ि (२) िय (३) बिोशजि करयरिय शिक्षक मन्शुक्त गियय शिक्षय ियखयबयट िरबन्िी ररक्त रहेको व््होरय प्रियशण  
गरयएर विष् मिल्ने गरी ियत्र करयरिय शिक्षक मन्शुक्त गनय सवकनेछ । 

(५) उपमन्ि (३) बिोशजि शिक्षक मन्शुक्त गनय कशम् िय पन्र दिनको म््यि सवह को सयियजमनक सूचनय कशम् िय १ िटय 
रयवि्स् रको पमत्रकय िगयए  सम्भयव्् सबै ियध््िबयट प्रकयिन गनुयकय सयथै शिक्षय ियखय, िडय कय्ययि् र सम्बशन्ध  
विद्ययि् सिे िय त््स् ो सूचनय टयँस्न ुपनेछ । 

(६) उपमन्ि (३) बिोशजि शिक्षक पििय मन्कु्त हनु मनिेिन दिने उम्िेिियरिे आफ्नो िैशक्षक ्ोग्् य, नेपयिी 
नयगररक यको प्रियणपत्र मनिेिन सयथ पेस गनुय पनेछ ।  
(७) विद्ययि्िे ्स मन्ि बिोशजि करयरिय शिक्षक मन्कु्त गरेको जयनकयरी शिक्षय ियखयियई दिन ुपनेछ र शिक्षय 
ियखयिे सो को अमभिेख रयखेको प्रियण विद्ययि्ियई दिन ुपनेछ ।  

 (८) उपमन्ि (२) िय (३) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन करयरिय शिक्षक मन्शुक्त भएको एक िैशक्षक सत्र 
सम्ि पमन ररक्त पििय स्थय्ी पिपूम य नभएिय स्थय्ी पिपूम य नभएसम्िकय ियमग एक पटकिय एक िषयिय नबढयई 
व््िस्थयपन समिम िे करयरको म््यि थप गनय सक्ने छ ।  
(९) उपमन्ि (८) बिोशजि करयर गररएको जयनकयरी विद्ययि्िे स्थयनी् शिक्षय ियखयियई दिन ुपनेछ ।  
(१०) ्स मन्ि बिोशजिको प्रवक्र्य नपरु ्् यई शिक्षक मन्शुक्त गरेिय त््स् ो मन्शुक्त बिर गरी सम्बशन्ध  
प्रधयनयध््यपकियई विभयगी् कयरबयही गररनेछ।  

७२. स्थयनी् शिक्षक मन्शुक्त सम्बन्धियः 
१.गयउँपयमिकयिे आफ्नो क्षेत्र मभत्र सञ्चयमि  आधयरभ ू  थय ियध््मिक विद्ययि्िय आिश््क यको अधयरिय स्थयनी् 
शिक्षक मन्कु्त गनय सक्ने छ ।  
२. स्थयनी् शिक्षक मन्शुक्त गियय गयउँ कय्यपयमिकयिे सम्बशन्ध  विद्ययि्को प्रयथमिक  ह (१-५) िय विधयथी 

संख्य र संचयमि  कक्षय, ६-८ र िय .वि. िय विधयथी संख्य र मबष्ग  आधयरिय स्थयनी् शिक्षक कोटय 
मनधययरण गनय सक्नेछ । 

३. गयउँकय्यपयमिकयबयट ्स अशघ मनधययरण भएको मनशज स्रो  शिक्षक अनिुयन कोटय ्सै मन्ि बिोशजि मनधययरण 
भएको ियमनने छ । 

४. विद्ययि्िय स्थयनी् शिक्षक मन्शुक्त गने प्र्ोजनकय ियमग  पमसि बिोशजि सिस्् भएको एक स्थयनी् शिक्षक 
पिपूम य समिम  रहने छः  
क)  सं्ोजकः प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ   
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ख)  सिस््ः सयियशजक विकयस समिम को सं्ोजक  
ग)  सिस््ः गयउँपयमिकयको सूशचिय रहेकय र  मन्ि ७० को उपमन्ि २ खण्ड १ क र ख बिोशजि 
िैशक्षक ्ोग्् य 
भएकय स्थयनी् शिक्षय समिम िे िनोन्न गरेकय आिश््क य अनसुयर विष् विज्ञहरु,  

घ) सिस््  सशचिः शिक्षय ियखय प्रिखु,  
ङ=) कुनै विष्को वििेषज्ञ गयउँ क्षेत्रमभत्रकय शिक्षकहरुबयट उपिब्ध हनु नसकेिय स्थयनी् शिक्षय समिम िे सिन्ि् 
गरी मछिेकी नगर िय गयउँ क्षेत्र  थय शिक्षय विकयस  थय सिन्ि् इकयईिय सूचीकृ  वििेषज्ञियई बोियउन सक्नेछ 
। 

५. ियमथ जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन स्थय्ी शिक्षक उपिब्ध हनु नसकेको खण्डिय अस्थय्ी र रयह  
शिक्षकियई विष् विज्ञको सूशचिय रयख्न सवकने छ . 

६. परीक्षय सञ्चयिन प्रवक्र्यः  
क. स्थयनी् शिक्षक छनौट समिम िे कशम् िय १५ दिनको म््यि रयखी गयउँपयमिकय स् री् खुिय विज्ञयपन गनय सक्ने 
छ । 

ख. ्सरी खुिय विज्ञयपनिय परेकय उम्िेद्वयरहरुको छनौट प्रम स्पधययत्िक मिशख  र िौशखक परीक्षय द्वयरय हनेुछ । 

ग. ्सरी सफि उम्िेद्वयरहरुियई स्थयनी् शिक्षक छनौट समिम िे  मन्शुक्तको ियमग कय्यपयमिकयिय मसफयररस गने छ 
।  

घ. कय्यपयमिकयिे  ६ िवहने करयर गरी मन्शुक्त दिन सक्ने]छ . 

ङ. कय्यसम्पयिन सं ोषजनक िेशखएिय शिक्षकको करयर मन्शुक्त थप गनय सवकने छ . 

च. परीक्षय सञ्चयिन सम्बन्धी अन्् प्रवक्र्यहरु समिम  आफैिे मनधययरण गरे बिोशजि हनेु छ। 
 ७३. िरबन्िी नभएको पििय शिक्षक िय कियचयरी मन्शुक्त िय सरुिय गनुय नहनेुः  

(१) शिक्षक िय कियचयरीियई िरबन्िी ररक्त नरहेको िय िरबन्िी नभएको विद्ययि्िय मन्शुक्त िय सरुिय गनुय हुँिैन ।   
(२) अनसूुची–१२ िय उशल्िशख  विष्को शिक्षक नरहेको विद्ययि्िय अको विष्को शिक्षक मन्शुक्त िय सरुिय 
गनुय हुँिैन।  
(३) उपमन्ि (१) िय (२) विपरी  कसैिे कुनै शिक्षक िय कियचयरी मन्शुक्त िय सरुिय गरेिय त््स् ो शिक्षक िय 
कियचयरीको ियमग  िब भिय बयप  खचय भएको रकि त््सरी मन्शुक्त िय सरुिय गने अमधकयरीबयट असिु उपर गरी 
त््स् ो अमधकयरीियई विभयगी् कयरबयही गररनेछ।  
७४. सरुिय सम्बन्धी व््िस्थय: 
(१) गयउँपयमिकय मभत्र एक विद्ययि्बयट अको विद्ययि्िय  ह र विष् मिल्ने िरबन्िीिय स्थयनी् शिक्षकियई प्रिखु 
प्रियसकी् अमधकृ  िे शिक्षकको सरुिय गनय सक्नेछ ।  
(२) स्थय्ी, अस्थय्ी र रयह  शिक्षक  थय कियचयरीको  सरुिय संघी् ऐन मन्ियििीिय व््िस्थय भए बिोशजि 
हनेुछ । 

(३) सयियन्् ्य शिक्षकको सरुिय प्रत््ेक िैशक्षक सत्रको पवहिो िवहनयिय ियत्र गररनेछ ।   
(४) एक पटक सरुिय भएको शिक्षकियई सरुिय भएको विद्ययि्िय कशम् िय ५ िषय सेिय पूरय नगरी अन््त्र सरुिय 
गररनेछैन ।  र कुनै विद्ययि्िय कय्यर  शिक्षक असक्त भई सो स्थयनिय मनजको उपचयर हनु नसक्ने व््होरय नेपयि 
सरकयरिे  ोकेको िेमडकि बोडय िय स्िीकृ  शचवकत्सकिे मसफयररस गरेिय मनजियई जनुसकैु िख  पमन सरुिय गनय 
सवकनेछ ।  
(५) शिक्षक सरुिय गियय शिक्षकको  ह र अध््यपन गने विष् मिियउन ुपनेछ । 

(६) शिक्षकियई सरुिय गियय िेहय् बिोशजिको ियपिण्डकय आधयरिय गनुय पनेछ :  
(क) एउटय विद्ययि्िय आिश््क य भन्िय बढी एकै विष्कय शिक्षक भएिय,  
(ख) िरबन्िी मिियन गने क्रििय  ोवकएको ियपिण्ड भन्िय बढी शिक्षक भएिय,  
(ग) उपमन्ि (४) को प्रम बन्धयत्िक ियक्ययंििय िेशखए बिोशजिको अिस्थय भएिय, 
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(घ) विपद्कय कयरणबयट विद्ययि् र विद्ययि् रहेको सििुय् नै अन््त्र स्थयनयन् रण गनुय पने 
अिस्थयिय गयउँपयमिकयको विपद् व््िस्थयपन समिम िे मसफयररस गरेिय,  
(च) नैम क आचरण  थय मनजको व््शक्तग  अनिुयसन िगय् कय कयरणबयट कुनै शिक्षकियई सो 
विद्ययि्िय रयशखरहँिय विद्ययि्को िैशक्षक िय यिरण खिबमिएको िय खिबमिन सक्ने ब््होरय 
विद्ययि् व््िस्थयपन समिम बयट मनणय्  भई आएिय,  
(छ) कुनै शिक्षकिे उत्कृि नम जय ल््यउन सफि रहेको िय वििेषज्ञ य सेिय प्रियह गरेको अिस्थयिय 
उक्त सेियियई अन्् विद्ययि्िय उप्ोग गनय आिश््क िेशखएिय, 
(ज) पम  पत्नी िबैु शिक्षक रहेको अिस्थय भए सकभर एकै िडय मभत्र पने गरी सरुिय गनुय परेिय, 
(झ) शिक्षक सरुियको अन्् ियपिण्ड कय्यपयमिकयिे  ोके बिोशजि हनेुछ । 

(ञ) ियमथ जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन स्थयनी् शिक्षकको सरुिय आिश््क िेशखएिय शिक्षय 
समिम को मसफयररसिय जनुसकैु बख  कय्यपयमिकयिे गनय सक्नेछ ।  

(८) स्थय्ी मन्शुक्त भएको एक िषय नपगेुको शिक्षक र अमनिय्य अिकयि हनु एक िषय िय सो भन्िय कि 
अिमध बयँकी रहेको शिक्षकियई एक विद्ययि्बयट अको विद्ययि्िय सरुिय गररने छैन । 

(९) उपमन्ि (७) बिोशजि सरुिय गियय सयधयरण ्य अपयङ्ग य भएकय शिक्षक शिशक्षकय र िवहियियई पय्क 
पने स्थयनिय सरुिय गररनेछ ।  

(१०) शिक्षक सरुिय गियय ियिो अिमध एकै विद्ययि्िय बसेकयियई पवहिो प्रयथमिक य दिइनेछ ।  
(११) सरुिय भएको एक्कयइस दिनमभत्र प्रधयनयध््यपकिे सम्बशन्ध  शिक्षक िय कियचयरीियई अनसूुची–१७ 

बिोशजिको ढयँचयिय रियनय पत्र दिई सोको जयनकयरी सम्बशन्ध  विद्ययि् र शिक्षय ियखयियई सिे  दिन ुपनेछ । 

७५.अन् र स्थयनी्  ह िय अन् र शजल्िय शिक्षक सरुियः 
(१) मन्ि ७३ बिोशजि र अन् र स्थयनी्  ह िय अन् र शजल्िय सरुिय हनु चयहने शिक्षकिे सरुियको ियमग 
अनसूुची–१८ बिोशजिको ढयँचयिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  सिक्ष मनिेिन दिन ुपनेछ ।  
(२) ्स मन्िको प्र्ोजनको ियमग शिक्षय ियखयिे प्रत््ेक िवहनयिय ररक्त रहेकय शिक्षकहरुको पि संख्य ्वकन गरी 
प्रिेि िन्त्रयि्िय पठयउन ुपनेछ ।  
(३) उपमन्ि (१) बिोशजि अन् र स्थयनी्  ह िय अन् र शजल्िय सरुियको ियमग मनिेिन दिने शिक्षकियई सरुिय 
भई जयन चयहेको विद्ययि् र सोसँग सम्बशन्ध  गयउँपयमिकय  थय आफू सेियर  विद्ययि् र गयउँपयमिकयको सरुिय 
सहिम को मसफयररस आिश््क पनेछ ।   
 र ्स कय्यविमधिय सरुिय गने ियपिण्ड विपरर  हनेु गरी सरुिय सहिम  दिइने छैन ।  
४) उपमन्ि -३ बिोशजि  सहिम  मिई आउने शिक्षकियई विष् मिल्ने िेशखएिय सम्बशन्ध  मनकय् संग सिन्ि् 
गरी स्थयनी् प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे सरुियको ियमग मसफयररस गनय सक्नेछ। 

५) सम्बशन्ध  प्रिेिको कयननु नबन्िय  सम्ि ियत्र ्स कय्यविमध अधीन रही उपमन्ि-४ बिोशजिको सरुिय 
गररनेछ। 
  

 
 

पररच्छेि– १० 

छयत्रिशृि  थय मनःिलु्क शिक्षय सम्बन्धी व््िस्थय 
७६.छयत्रिशृिको व््िस्थय गनुयपने : (१) संस्थयग  विद्ययि्िे िेहय् बिोशजिकय विपन्न एिं मसियन् कृ   विद्ययथीियई 
छयत्रिशृि उपिब्ध गरयउन ुपनेछ । ्सरी छयत्रिमृ  प्रियन गियय कशम् िय ५० प्रम ि  छयत्रय अमनिय्य रुपिय सियिेि 

गनुयपनेछ । 

(क) विद्ययथीको पररियरको कुनै पमन सिस््को नोकरी, व््यपयर, व््िसय् र आ्–आजयनको व््िस्थय नभई 
 जीिन मनिययह गनय न््ून ि आिश््क पने आम्ियनी नभई अमनिय्य शिक्षयको ियमग आिश््क पने पयठ्यपसु् क  थय 
कयपी किि जस् य स्टेिनरी उपिब्ध गरयउन नसक्ने अिस्थयिय रहेको,  
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(ख) भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बिोशजि जग्गयियियको हैमस् िे रयख्न पयउने अमधक ि हिबन्िीको  रयई  थय 
उपत््कय, पहयडी र वहियिी क्षेत्रिय क्रििः पयँच, िि र पन्र प्रम ि  भन्िय कि खे ी ्ोग्् जग्गय रहेको, िय  
(ग)  रयवि् ्ोजनय आ्ोगबयट पररभयवष  भए बिोशजि मनरपेक्ष गररबीको रेखयिय पने र सो भन्िय कि आम्ियनी 
भएको । 

(घ) अपयङ्ग य भएकय बयिबयमिकय 
२) उपमन्ि (१) बिोशजि छयत्रिृशि उपिब्ध गरयउन ु अशघ विद्ययि्िे त््स् ो छयत्रिशृिको ियमग मनिेिन दिन 
विद्ययि्िय सूचनय प्रकयिन गनुय पनेछ । 

 ७७. नयियििी सयियजमनक गनुयपने : (१)मन्ि ७५ बिोशजि छयत्रिमृ  उपिब्ध गरयइएकय मबद्ययथीहरुको नयि, थर, 
कक्षय  थय मनजको बयब ुआियको नयि, थर ि न सवह को वििरण विद्ययि्िे विद्ययि्को सूचनय पयटीिय टयँस गरी र 
विद्ययि्को िेभसयईट भएिय त््सिय रयखी सयियजमनक गनुय पनेछ र त््स् ो वििरण शिक्षय ियखयिय पठयउन ुपनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजिको वििरण हेनय चयहने व््शक्तियई विद्ययि्िे त््स् ो वििरण मनःिलु्क हेनय दिन ुपनेछ ।  
७८.बयिबयमिकयियई अमनिय्य रुपिय विद्ययि्िय पठयउन ुपने :  
(१) सबै अमभभयिकिे पयँच िषय पूरय भएकय बयि-बयमिकयियई  आधयरभ ू शिक्षयकय ियमग अमनिय्य रुपिय विद्ययि् 
पठयउन ुपनेछ । 

 (२) उपमन्ि (१) बिोशजि आफ्नो क्षेत्रमभत्रकय बयिबयमिकयियई विद्ययि् पठयए नपठयएको सम्बन्धिय सम्बशन्ध  
शिक्षय समिम   थय सयििुयव्क विद्ययि्कय शिक्षक  थय कियचयरीिे अनगुिन  थय मनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(३) कुनै अमभभयिकिे उपमन्ि (१) बिोशजि बयिबयमिकयियई विद्ययि्िय पठयएको निेशखएिय त््स् ो 
अमभभयिकियई सम्झयई बझुयई, वििेष सह्ोग  थय प्रेरर  गरी त््स् य बयिबयमिकयियई विद्ययि्िय पठयउन िगयउन ु
पनेछ । 

(४) उपमन्ि ३ बिोशजि सम्झयई बझुयई गियय सिे  बयिबयमिकयियई विद्ययि्  नपठयउने अमभभयिकियई स्थयनी् 
 हबयट उपिब्ध गरयउने सेिय सवुिधयबयट िशञ्च  गनय सवकनेछ ।  र स्थयनी्  हबयट उपिब्ध गरयउने सेिय 
सवुिधयबयट िशञ्च  गनुय पूिय सफयईको िौकय दिन ुपनेछ । 

(५) ्स मन्ि बिोशजि विद्ययि्िय भनयय भएकय विद्ययथीियई विद्ययि्िे मनःिलु्क अध्््न गरयउन ु पनेछ । 

(६) विद्ययि् जयने उिेर सिूहकय बयिबयमिकयियई अमनिय्य रुपिय विद्ययि् भनयय अमभ्यन  थय कय्यक्रि  जुयिय गरी 
ियग ुगने ियव्त्ि शिक्षय समिम को हनेुछ । 

पररच्छेि–११ 

मबिय  थय कयज सम्बन्धी व््िस्थय 
 ७९. शिक्षक  थय विद्ययि् कियचयरीिे पयउने मबिय सम्बन्धी व््िस्थय संघी् कयननु बिोशजि हनेुछ । 

८०.शिक्षक  थय कियचयरीिे पयउने मबियः (१) शिक्षक  थय कियचयरीिे िेहय् बिोशजिकय मबियहरू  पयउनेछः 
 क) भैपरी आउने मबिय िषयभररिय छ दिन,  

 ख) पिय मबिय िषयभररिय छ दिन,  

 ग) मबरयिी मबिय िषयभररिय बयह्र दिन,   

 घ) प्रसूम  मबिय प्रसूम को अशघ िय पमछ गरी अन्ठयनब्बे दिन,   

 ङ) प्रसूम  स््यहयर मबिय पन्र दिन,   

 च) वकरर्य मबिय पन्र दिन,   

 छ) असयधयरण मबिय एक पटकिय एक िषयिय नबढयई नोकरीको जम्िय अिमधिय बढीिय  ीन िषय,  
 ज) अध्््न मबिय शिक्षकको सेियको सम्पूणय अिमधिय एकै पटक िय पटक पटक गरी बढीिय  ीन िषय, 
 झ) बे ििी मबिय बढीिय पयँच िषय । 

२) भैपरी आउने मबिय र पिय मबिय आधय दिन पमन मिन सवकनेछ । ्स् ो मबिय सशञ्च  हनेु छैन ।   
३) शिक्षक  थय कियचयरीिे मबरयिी मबिय सशञ्च  गनय सक्नेछ । शिक्षक  थय कियचयरीिे प्रत््ेक िषय त््स् ो मबिय 
मनरीक्षकबयट प्रियशण  गरयई रयख्न ुपनेछ । कुनै व््होरयिे शिक्षक  थय कियचयरी सेियबयट अिकयि भएिय मनजको 
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सशञ्च  मबरयिी मबिय बयप  मनजको पियमधकयर रहेको पििय खयइपयई आएको  िब स्केिको िरिे हनु आउने रकि 
मनजिे एकििु पयउनेछ ।  
४) कुनै ठुिो िय कडय रोग ियमग उपचयर गनय मबरयिी मबियबयट नपगु हनेु भएिय स्िीकृ  शचवकत्सकको प्रियणपत्र 
पेस गरी शिक्षक  थय कियचयरीिे पमछ पयउने विरयिी मबियबयट कट्टय हनेु गरी बयह्र दिनसम्ि थप मबरयिी मबिय 
 पेस्कीको रूपिय त््स् ो मबरयिी भएको बख  मिन सक्नेछ । ्सरी पेस्की मबिय मिएको शिक्षक िय 
कियचयरीको ितृ्् ुहनु गएिय त््स् ो पेस्की मिएको मबिय स्ि ः मिनयहय हनेुछ ।  
५) सशञ्च  मबरयिी मबियको रकि मिन नपयउँिै शिक्षक िय कियचयरीको ितृ्् ुभएिय त््स् ो सशञ्च  विरयिी मबियको 
रकि मनजिे इच्छयएको िय नशजकको हकियियिे एकििु पयउनेछ ।  
६) कुनै परुुष शिक्षक िय कियचयरीको पत्नी प्रसूम  हनेु भएिय त््स् ो शिक्षक िय कियचयरीिे प्रसूम को अशघ िय पमछ 
गरी पन्र दिन प्रसूम  स््यहयर मबिय पयउनेछ । प्रसूम  स््यहयर मबिय बसेको शिक्षक िय कियचयरीिे पूरय  िब 
पयउनेछ र ्स् ो मबिय सेिय अिमध भरिय िईु पटकियत्र मिन पयइनेछ ।  
७) प्रसूम  मबिय पयएको स्थय्ी शिक्षक िय कियचयरीिे बढीिय िईुिटय बच्चयको ियमग जनही एकििु सय  हजयर पयचँ 
स् रुपै्यँ पयउनेछ । 

८) कुनै शिक्षक िय कियचयरीिे कुि धिय अनसुयर आफै वकरर्य बस्न ुपरेिय िय त््स् ो शिक्षक िय कियचयरीको बयब,ु 
आिय, बयजे बज््ै, छोरय छोरी िय विियवह  िवहिय शिक्षक िय कियचयरीको सयस ु ससरुयको ितृ्् ु भएिय िय परुुष 
शिक्षकको हकिय मनजको पत्नीको  थय िवहियको हकिय पम को ितृ्् ुभएिय वकरर्य मबिय पयउनेछ।िवहिय शिक्षक 
िय कियचयरीको पम िे वकरर्य बस्न ुपरेिय त््स् ो िवहिय शिक्षक िय कियचयरीिे पमन वकरर्य मबिय पयउनेछ । 

९) ्स मन्ि बिोशजि वकरर्य मबिय मिने शिक्षक िय कियचयरीिे विद्ययि्िय हयशजर भएको पन्र दिन मभत्र ि ृ 
व््शक्तको ितृ्् ुि ययको प्रियणपत्र  थय ि ृ व््शक्तसँगको नय य िेशखने प्रियण पेस गनुय पनेछ । ्स् ो प्रियणपत्र र 
प्रियण पेस नगने शिक्षक िय कियचयरीिे त््स् ो अिमधको ियमग पयएको रकि मनजिे पयउने  िब रकिबयट कट्टय 
गररनेछ  । 

१०) मबरयिी परेको अिस्थयिय बयहेक घटीिय पयँच िषय स्थय्ी सेिय अिमध नपगेुको शिक्षक िय कियचयरीिे असयधयरण 
मबिय पयउन सक्ने छैन ।  
११) स्थय्ी सेिय पयँच िषय पगेुको शिक्षकियई मनजिे अध््यपन गने विष्िय एक ह िय सो भन्िय उच्च अध्््नकय 
ियमग  िब सवह को अध्््न मबिय दिन सवकनेछ । 

१२) उच्च अध्््नकय ियमग मबिय स्िीकृ  गियय शिक्षय समिम को मसफयररसिय गयउँ कय्यपयमिकयिे प्रत््ेक एक 
आमथयक िषयिय आधयरभ ू  हको पवहिो र िोस्रो  हकय ियमग एक एक जनय र ियध््मिक  हकय ियमग एक जनयको 
अध्््न मबिय स्िीकृ  गनय सक्नेछ।  
१३) अध्््न मबिय दिंिय िेहय्को प्रवक्र्य अििम्बन गररनेछः 
 क) अध्््न मबिय स्िीकृम कय ियमग गयउँपयमिकयिय सयियजमनक रुपिय सूचनय गरी इच्छुक शिक्षकको 
मनिेिन आह्वयन गने,  

 ख) मनिेिन दिने शिक्षकिे आफ्नो प्रम बर्द् य पत्र, अध्््नपमछको आफ्नो शिक्षण मसकयइको ्ोजनय र 
व््िस्थयपन समिम को मसफयररस पेस गनुय पनेछ । त््सरी पेस भएकय प्रस् यिकय आधयरिय िनोन्नकय ियमग नयि 
छनौट गरी सूचनय प्रकयिन गने,  

 ग) खण्ड (ख) बिोशजि िनोन्नकय ियमग छनौट भएकय शिक्षकको नयियििी उपर उजरुी गने अिसर 
प्रियन गररने छ । उजरुीक ययको उजरुीकय आधयरिय अशन् ि नयियििी प्रकयिन गरी अध्््नकय ियमग अशन् ि  नयि 
छनौट गने,  

 घ) अशन् ि नयि छनौटिय परेकय शिक्षकियई किमुि्  गरयई अध्््नको अिमधकय ियमग अध्््न मबिय 
स्िीकृ  गररनेछ ।  ्सरी अध्््न मबिय स्िीकृ  भएकय शिक्षकिे प्रत््ेक सेिेिर िय ियवषयक परीक्षयको नम जय 
सवह को प्रम िेिन शिक्षय ियखयिय पेस गनुय पने,  

१४) बे ििी मबिय िेहय्कय अिस्थयिय दिइनेछः  
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 क) कुनै शिक्षक िय कियचयरीको पम  िय पत्नी वििेि शस्थ  नेपयिी रयजिू यियस िय मन्ोगिय खवटई गएको 
प्रियण सवह  त््स् ो शिक्षकिे बे ििी  मबिय ियग गरेिय एकै पटक िय पटक पटक गरी नोकरी अिमधभर 
पयँच िषयसम्ि,  

 ख) कुनै शिक्षक िटुु, िगृौिय, क्ययन्सर जस् य कडय रोगकय कयरण ियिो उपचयरिय बस्न ु पने भए िय 
ििुकुमभत्र िय बयवहर गई उपचयर गरयउन ुपने भनी िेमडकि बोडयबयट मसफयररस भएिय कय्यपयमिकयिे एक पटकिय 
एक िषय  र नोकरी अिमधभरिय बढीिय  ीन िषयसम्ि दिन सक्नेछ ।    
 १५) बे ििी मबियको अिमध मनजको सेिय अिमधिय गणनय गररने छैन ।  
 १६) भैपरर आउने मबिय, पिय मबिय, मबरयिी मबिय, वकरर्य मबिय, प्रसूम  मबिय, प्रसूम  स््यहयर मबिय बस्ने 
शिक्षक  थय कियचयरीिे पूरय  िब पयउनेछ ।  
 १७) असयधयरण र बे िबी मबियिय बसेको शिक्षक िय कियचयरीिे  िब पयउने छैन ।  
 १८) ्स मन्ि बिोशजिको असयधयरण मबिय, अध्््न मबिय र िे ििी मबिय बयहेककय अन्् मबियहरु 
अस्थय्ी शिक्षक, रयह  शिक्षक र स्थयनी् शिक्षकिे सिे  पयउनेछन ्।    
८१.मबिय दिने अमधकयरीः  
(१) प्रधयनयध््यपकको मबिय व््िस्थयपन समिम को अध््क्षिे र शिक्षक िय कियचयरीको मबिय प्रधयनयध््यपकिे स्िीकृ  
गनेछ ।     
 र, एक पटकिय  ीन दिनिय नबढयई पिय िय भैपरी आउने मबिय प्रधयनयध््यपक आफैिे मिन सक्नेछ । सो भन्िय 
बढी पिय िय भैपरी आउने मबिय मिन ुपरेिय प्रधयनयध््यपकिे व््िस्थयपन समिम को अध््क्षियई जयनकयरी दिन ुपनेछ 
।  
२) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए  यपमन शिक्षक िय कियचयरीको असयधयरण मबिय, बे ििी मबिय र 
अध्््न मबिय व््िस्थयपन समिम  र शिक्षय अमधकृ को मसफयररसिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे स्िीकृ  गनेछ ।     
८२. मबिय नमिएको दिन सेिय अिमधिय गणनय नहनेुः शिक्षक िय कियचयरीिे मबिय नमिई विद्ययि्िय अनपुशस्थ  
भएको दिन मनजको सेिय अिमधिय गणनय हनेु छैन ।  
८३. मबिय सहमुि्  ियत्र हनेुः मबिय अमधकयरको कुरय नभएर सहमुि्  ियत्र हनेुछ ।  
८४. कयज  थय िैमनक भ्रिण भियः 
(१) विद्ययि् िय अध््यपन सम्बन्धी कयिको ियमग िय गयउँ कय्यपयमिकयको आिेियनसुयर कुनै सभय, सम्िेिन िय 
सेमिनयरिय खवटने शिक्षक िय कियचयरीिे सोही आिेििय  ोकेको अिमधसम्िको ियमग कयज पयउने छ ।  
२) विद्ययि्को कयिको ियमग शिक्षक िय कियचयरीिे प्रधयनयध््यपकको र प्रधयनयध््यपकिे व््िस्थयपन समिम को 
अध््क्षको मिशख  अनिुम  मिई बढीिय एक हप्तयसम्ि कयजिय जयन सक्नेछ ।  
३) सरुिय भएको शिक्षक िय कियचयरीियई सरुिय भएको विद्ययि्िय हयशजर हनु जयँिय  ोवकएको िरिय िैमनक  थय 
भ्रिण भिय बयप को रकि रियनय दिने विद्ययि्िे आफ्नै कोषबयट दिन ुपनेछ ।  
 र आफ्नो स्िेच्छयिे सरुिय भई जयने शिक्षक िय कियचयरीिे ्स उपमन्ि बिोशजि िैमनक  थय भ्रिण भिय 
बयप को रकि पयउने छैन ।  
८५. ्स पररच्छेिको व््िस्थय ियग ुनहनेुः ्स पररच्छेििय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए  यपमन संस्थयग  
विद्ययि्को शिक्षक र आफ्नै स्रो बयट व््होने गरी सयििुयव्क विद्ययि्िय मन्कु्त शिक्षकको सम्बन्धिय ्स 
पररच्छेिको व््िस्थय ियग ुहनेु छैन ।त््स् य शिक्षकिे विद्ययि्द्वयरय  ोके बिोशजि मबियको सवुिधय पयउने छन ्। 

८६. शिक्षक  थय विद्ययि् कियचयरी सजय् सम्बन्धी व््िस्थय संघी् कयननुिे व््िस्थय गरे बिोशजि हनेुछ । 
पररच्छेि- १२ 

विद्ययि्को शचन्ह, नयियकरण  थय अन्् व््िस्थय 
८७. विद्ययि्को शचन्हः विद्ययि्को शचन्ह षट्कोणको हनेुछ । विद्ययि् व््िस्थयपन समिम िे मनणय्  गरी सो 
षट्कोणको बीचिय आफ्नो विद्ययि्को छुटै्ट शचन्ह रयख्न सक्नेछ । 

  ८८. विद्ययि्को नयियकरण :  
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(१) सियज  थय रयिकै ियमग उल्िेखनी् ्ोगियन गने िय ऐम हयमसक व््शक्त, िेिी िेि य,  ीथयस्थि िय प्रयकृम क 
सम्पिय आदिको नयिबयट नेपयिीपन झल्कने गरी विद्ययि्को नयियकरण गनुयपनेछ । 

 र ्ो मन्ि प्रयरम्भ हनु ुभन्िय अगयबै ्स मन्ि  विपरर  नयियकरण भै सकेकय विद्ययि्को हकिय ्ो मन्ियििी जयरी 
भएपमछको िोस्रो िैशक्षक सत्रको सरुु िेशखनै ियग ुहनेु गरी पनुःनयियकरण गरी गयउँपयमिकय बयट स्िीकृम  मिन ुपने छ । 

(२) कुनै संस्थयग  विद्ययि्िे आफ्नो नयििय पशब्िक, िब्ि जोड्न चयहेिय कशम् िय एक म हयई विद्ययथी पणूय छयत्रिशृििय 
अध्््नर  रहेको हनुपुनेछ , कुनै संस्थयग  विद्ययि्िे आफ्नो नयििय नेिनि िब्ि जोड्न चयहेिय नेपयिको कशम् िय २५ 

शजल्ियकय  विद्ययथी अध्््नर  रहेको हनुपुनेछ   र कुनै संस्थयग  विद्ययि्िे आफ्नो नयििय इन्टरनेिनि िब्ि जोड्न 

चयहेिय कशम् िय एक म हयई संख्यिय वििेिी विद्ययथी हनुपुनेछ । विद्ययि्को नयिको अन्त््िय विद्ययि्, स्कुि, िय  
पयठियिय िब्ि जोमडएको हनुपुनेछ । 

 र ्ो उपमन्ि ियग ुहनु ुअगयबै ्स मन्ि  विपरर कय िब्िहरु जोमडई नयियकरण भै सकेकय विद्ययि्को हकिय ्ो 
मन्ियििी जयरी भएपमछको िोस्रो िैशक्षक सत्रको सरुु िेशखनै ियग ुहनेु गरी उप्ुयक्त व््िस्थय पयिनय गनय िय पनुःनयियकरण  

गनुय पने छ । 

(३) प्रयविमधक शिक्षय सञ्चयिन गनय अनिुम  पयएको सयििुयव्क विद्ययि्िे आ-आफ्नो विद्ययि्को नयिको पछयमड 
कोिकिय प्रयविमधक शिक्षय सञ्चयिन गनय अनिुम  प्रयप्त विद्ययि् भनी थप गनय सक्नेछ । 

(४) न्यँ खोमिने विद्ययि्को नयियकरण आफ्नो नयिबयट गनय चयहने व््शक्तिे िेहय् बिोशजिको रकििय नघट्ने गरी  
गयउँपयमिकयिे  ोवकदिएको रकि बरयिरको नगि , घर िय जग्गय विद्ययि्को नयियकरण गने प्र्ोजनको ियमग भनी 
एकििु विद्ययि्ियई सह्ोग गरेिय सो विद्ययि्को नयियकरण त््स् ो सह्ोग गने व््शक्तको नयिबयट सञ्चयिन गनय 
सवकनेछ : 

(क)   ियध््मिक विद्ययि्को ियमग पचयस ियख रूपै्यँ िय सो िूल्् बरयबरको घर िय जग्गय,   
(ख)   आधयरभ ू विद्ययि्कय ियमग पैं ीस ियख रूपै्यँ िय सो िूल्् बरयबरको घर िय जग्गय,  

(५) पवहल््ै नयियकरण भईसकेको विद्ययि्को नयिसँग जोडेर विद्ययि्को नयियकरण गनय चयहने व््शक्तिे उपमन्ि 
(३) िय (४) बिोशजिको रकि िय सो बरयबरको घर िय जग्गय विद्ययि्ियई सह्ोग गरी पवहिेको नयि पछयमड 
आफूिे प्रस् यि गरेको नयि जोड्न सक्नेछ । 

 (६) एउटै पररियर िय छुट्टयछुटै्ट पररियरकय एकभन्िय बढी व््शक्तिे उपमन्ि (३) िय (४) बिोशजिको रकि िय घर 
िय जग्गय विद्ययि्ियई प्रियन गरेिय त््स् य व््शक्तहरूको मनणय् बयट बढीिय िईुजनयसम्िको नयिबयट विद्ययि्को 
नयियकरण गनय र अन्् व््शक्तको नयि विद्ययि्िय िेशखने गरी रयख्न सवकनेछ ।  
  (७) उपमन्ि (३), (४) र (५) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन कुनै व््शक्त, स्ियरक िय ऐम हयमसक 
चीजिस् कुो नयिबयट विद्ययि्को नयियकरण भएको विद्ययि्ियई कसैिे जम सकैु रकि िय घर िय जग्गय सह्ोग गरे 
पमन त््स् ो विद्ययि्को नयियकरण पररि यन गररने छैन ।  

   र त््स् ो विद्ययि्ियई कुनै व््शक्तिे कक्षय कोठय थप गनय, पसु् कयि् भिन िय छयत्रयियस 
मनिययण गनय रकि सह्ोग गरेिय त््स् ो कोठय िय भिनिय सो रकि प्रियन गने व््शक्तको नयिबयट नयियकरण गनय 
सवकनेछ ।  
(८) ्स मन्ि बिोशजि विद्ययि्को नयियकरण गयउँसभयिे गनेछ ।  
 ८९. रयवि् गयन गयउन ुपने :  विद्ययि् खुिेको प्रत््ेक दिनको प्रयरम्भ र विमभन्न सियरोहिय रयवि् गयन गयउन ु
पनेछ ।  
९०. झण्डोिोिन गनुय पने :विद्ययि्िय िनयइने प्रत््ेक सियरोहको प्रयरम्भिय रयवि् झण्डोिोिन गनुय पनेछ ।  
९१. विद्ययथीको पोसयक : विद्ययि्िे विद्ययथीको ियमग एकै वकमसिको, कि खशचयिो, सयधयरण, रयवि् य झल्कयउने र 
हयियपयनी सहुयउँिो पोसयक  ोक्न सक्नेछ । विद्ययि्िे पोसयक खररि गने स्थयन िय पसि  ोक्न पयउने छैन । 

 

पररच्छेि–१३ 

विद्ययि्को सम्पशि संरक्षण सम्बन्धी व््िस्थय 



खण्डः १)                        संख्यः ९  स्थयनी् रयजपत्र भयग २                  मिम ः २०७७/१२/०९ 

ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्िन्धिय बनेको कय्यविमध-२०७५ 

 

34 
 

९२. विद्ययि्को सम्पशिको सरुक्षय : (१) विद्ययि्को नयििय रहेको सम्पशिको सरुक्षय गने प्रिखु ियव्त्ि व््िस्थयपन 
समिम  र प्रधयनयध््यपकको हनेुछ ।  
 (२) सयििुयव्क विद्ययि्को नयििय रहेको उपमन्ि १ बिोशजिको सम्पशिको वििरण शिक्षय ियखयिय पठयउन ु
पनेछ र सो को िग  सङ्किन  थय अद्ययिमधक गने शजम्िेियरी शिक्षय ियखयको रहनेछ । 

 (३) सयििुयव्क विद्ययि्को नयििय रहेको सम्पशिको अद्ययिमधक वििरण शिक्षय ियखयिे ियवषयक रुपिय सयियजमनक 
गनेछ । 

९३. विद्ययि् सम्पशि संरक्षण सम्िन्धिय शिक्षय समिम को कयि, क यव्् र अमधकयर िेहय् बिोशजि हनेुछः 
(क) विद्ययि्को नयििय प्रयप्त भई ि यय हनु बयँकी रहेको जग्गय ि यय गने व््िस्थय मिियउने, 
(ख)  विद्ययि्को नयििय रहेको सम्पशिियई अमधक ि फयईिय हनेु कयििय प्र्ोग गनय व््िस्थयपन समिम ियई 
मनिेिन दिने,  

(ग) विद्ययि्को नयििय रहेको जग्गयको आम्ियनी असूि उपर गने व््िस्थय मिियउने,  

(घ) विद्ययि्को सम्पशि कसैबयट हयनी–नोक्सयनी हनु गएिय सो भरयउने व््िस्थय गने,  

(ङ)विद्ययि्को विकयस गने कयििय बयहेक विद्ययि्को नयििय ि यय भएकय जग्गय िय अन्् सम्पशि  बेचविखन िय 
स्ियमित्ि हस् यन् रण गनय नदिने,   

(च)विद्ययि्को जग्गय संरक्षण गनय व््िस्थयपन समिम   थय प्रधयनयध््यपकियई सह्ोग गने ।  
९४. विद्ययि्को नयिको जग्गय मबक्री गनुय िय मध ो रयख्न नहनेु :  (१) विद्ययि्को नयिको जग्गय मबक्री िय मध ो 
रयख्न पयइने छैन ।  
९५. विद्ययि्को नयिको जग्गय सट्टयपट्टय गनय नहनेु : (१) विद्ययि्को नयििय रहेको जग्गय सट्टयपट्टय गनय पयइने छैन 
।  
९६. विद्ययि्को नयििय सम्पशि रयख्न ुपने : (१) सयििुयव्क विद्ययि् र िैशक्षक गठुीको रूपिय सञ्चयमि  विद्ययि्िे 
विद्ययि्को अचि सम्पशि विद्ययि्को नयििय रशजिेिन पयरर  गनुय पनेछ । 

  (२) कम्पनीको रूपिय सञ्चयमि  संस्थयग  विद्ययि्िे विद्ययि्को अचि सम्पशि कम्पनीको स्ियमित्ििय 
रयख्न ुपनेछ ।  
९७. मनजी िैशक्षक गठुी अन् रग  गररएको िगयनी हस् यन् रण गने सम्बन्धी व््िस्थय: मनजी िैशक्षक गठुी िय त््स् य 
गठुीकय सञ्चयिकिे आफ्नो िगयनीको पूरै िय आंशिक वहस्सय विद्ययि् सञ्चयिनिय ियधय नपने गरी आफ्नो 
उिरयमधकयरीको रुपिय मन्कु्त गरेको गदुठ्यरियई प्रचमि  कयननु बिोशजि हस् यन् रण गनय सक्नेछ ।   
९८. मिनयहय दिन सक्नेः प्रयकृम क विपद् िय कयि ुबयवहरको पररशस्थम िे गियय सयििुयव्क विद्ययि्को सम्पशि हयनी 
नोक्सयनी हनु गएको प्रियशण  हनु आएिय बीस हजयर रूपै्यसँम्िको भए प्रधयनयध््यपकको मसफयररसिय व््िस्थयपन 
समिम िे, पचयस हजयर रूपै्यँसम्िको भए व््िस्थयपन समिम को मसफयररसिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे, एक ियख 
रूपै्यसँम्िको भए अध््क्षिे मिनयहय दिन सक्नेछ । सोभन्िय बढी रकि मिनयहय दिन ु परेिय गयउँ“कय्यपयमिकयको 
मसफयररसिय गयउँसभयिे मिनयहय दिन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेि-१४ 

विद्ययि्ियई दिइने अनिुयन  थय अन्् व््िस्थय 
९९. विद्ययि्ियई अनिुयन दिने : (१) सयििुयव्क विद्ययि्ियई नेपयि सरकयर िय प्रिेि सरकयर िय गयउँपयमिकयबयट 
विद्ययि्को ियमग प्रयप्त रकि गयउँकय्यपयमिकयिे ियवषयक कय्यक्रििय स्िीकृ  गरयई विद्ययि् सशञ्च  कोषिय पठयउनेछ 
। 

(२) विद्ययि्बयट प्रयप्त बजेट सिे ियई अध्््न गरी विद्ययि्ियई िेहय्कय आधयरिय अनिुयन बयँडफयँट गनेछः  
(क) विद्ययि्को विद्ययथी संख्य, 
(ख) विद्ययि्को शिक्षक संख्य, 
(ग) विद्ययि्को परीक्षयको पररणयि,  

(घ) विद्ययि्को आमथयक अिस्थय,  
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(ङ)  विद्ययि्िे पूरय गनुय पने न््ून ि पूिययधयरहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions PEMEC) । 

(३) अनिुम  प्रयप्त सयििुयव्क विद्ययि्िे िरबन्िी प्रयप्त नगने स यिय र स्िीकृ  प्रयप्त सयििुयव्क विद्ययि्िे आफूियई 
प्रयप्त सबै शिक्षक िरबन्िी शिक्षय ियखयिय वफ यय गरी शिक्षक िगय्  विद्ययि् व््िस्थयपनकय सम्पूणय पक्षहरु आफैिे 
गने गरी विद्ययि्ियई प्रयप्त हनेु अनिुयन एकििु मिन चयहेिय  ोवकएको स य मभत्र विद्ययि् सञ्चयिन गने गरी एकििु 
अनिुयन दिने ब््िस्थय गनय सक्नेछ । 

 (४) विद्ययि्को पूिययधयर विकयस गने प्र्ोजनकय ियमग गयउँ कय्यपयमिकयिे स य  ोकी सयियजमनक िैशक्षक गठुी 
अन् रग  सञ्चयमि  विद्ययि्ियई सिे  अनिुयन दिन सक्नेछ । 

१००. सम्बशन्ध  कयििय खचय गनुय पनेः विद्ययि्ियई प्रयप्त रकि जनु कयिको ियमग खचय गनय मनकयसय भएको हो 
सोही कयििय ियत्र खचय गनुय पनेछ । खचय हनु नसकेको रकिको बयरेिय शिक्षय ियखयियई जयनकयरी गरयउन ुपनेछ 
। 

१०१. स्थयनी् स्रो बयट रकिको व््िस्थय गनुय पने : (१) विद्ययि्िे विद्ययि्को भिन, फमनयचर र अन्् कय्यको 
ियमग स्थयनी् स्रो बयट सिे  रकिको व््िस्थय गनुय पनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोशजि स्थयनी् स्रो बयट भिन मनिययणको ियमग रकि नपगु्ने भएिय गयउँ “कय्यपयमिकयिे 
जनसह्ोगियई प्रोत्सयहन गने गरी सयििुयव्क विद्ययि्ियई आिश््क रकि अनिुयन दिन सक्नेछ ।  
(३) संस्थयग  विद्ययि्िे उपमन्ि (१) बिोशजिको कय्यको ियमग विद्ययथीबयट सह्ोगको नयििय िलु्क उठयउन 
पयउने छैन । 
 

पररच्छेि–१५ 

विद्ययि्को बजेट, आ् व्््को िेखय  थय अन्् व््िस्थय 
१०२. विद्ययि् सशञ्च  कोषको सञ्चयिन : (१) प्रत््ेक विद्ययि्िय विद्ययि्को सम्पूणय आम्ियनीहरु जम्िय गने गरी 
एक विद्ययि् सञ्चयिन सशञ्च  कोष रहनेछ । 

  (२) विद्ययि्िे सशञ्च  कोषिय जम्िय भएको रकि व््िस्थयपन समिम को मनणय्  बिोशजि खचय गनुय पनेछ 
।  
  (३) विद्ययि् कोषको सञ्चयिन व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष िय सोही समिम िे  ोकेको व््िस्थयपन 
समिम को सिस्् र प्रधयनयध््यपकको सं्कु्त िस् ख बयट हनेुछ ।  
  (४) उपमन्ि (३) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए यपमन ियध््मिक विद्ययि् कोषको सञ्चयिन 
प्रधयनयध््यपक र िेखयसम्बन्धी कयि गने शिक्षक िय कियचयरीको सं्कु्त िस् ख बयट  गररनेछ ।  
  (५)विद्ययि् कोषको वहसयब–वक यब िेखय रयख्ने, बेरुज ुफर्छ्यौट गने कयि प्रधयनयध््यपक र िेखय सम्बन्धी 
कयि गने कियचयरीको हनेुछ ।  
  (६) विद्ययि्को कय्य सञ्चयिनको ियमग विद्ययि् कोषको रकि शिक्षय ियखयिे  ोवकदिएको नशजकैको कुनै 
बैंकिय खय य खोिी जम्िय गनुय पनेछ ।  

(७)विद्ययि्को सम्पूणय खचय विद्ययि् कोषिय जम्िय भएको रकिबयट व््होररनेछ ।  
१०३. बजेट  ्यर गने :(१) मन्ि ९४ िय जेसकैु िेशखए पमन प्रधयनयध््यपकिे प्रत््ेक िषय आगयिी आमथयक िषयको 
बजेट  ्यर गरी व््िस्थयपन समिम बयट स्िीकृ  गरयई त््सको एक प्रम  शिक्षय ियखयिय सि्िय पठयउन ुपनेछ ।
  
१०४. विद्ययि्को आ् व्््को िेखयः (१) विद्ययि्को आ् व्््को िेखय अनसूुची १९ बिोशजिको ढयँचयिय रयख्न ु
पनेछ ।  
 (२) विद्ययि्को आ् व्््को िेखय, मबि, भरपयई िगय्  आिश््क कयगजय  रयख्ने कयि विद्ययि्को िेखय 
सम्बन्धी कयि गने शिक्षक िय कियचयरीको हनेुछ ।  
 (३) उपमन्ि (२) बिोशजि कयगज प्रियशण  गरयई रयख्ने, रयख्न िगयउने शजम्िेियरी प्रधयनयध््यपकको  हनेुछ ।  
 (४) उपमन्ि (१) बिोशजिको आ् व्््को िेखय रयखिय विद्ययि्को कयि कयरबयहीको ियस् विक शस्थम  थयहय 
हनेु गरी ियिसयियनहरूको खररि मबक्री र विद्ययि्को नगिी, शजन्सी, जय्जेथय ियव्त्ि आदिको विस्  ृ वििरण स्पि 
रूपिे खोिेको हनु ुपनेछ ।  
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 (५) विद्ययि्को नगिी, शजन्सी, जय्जेथयिय कुनै वकमसिको वहनयमिनय, हयनी–नोक्सयनी िय ियपरियही हनु नपयउने गरी 
सरुशक्ष  रयख्ने र सोको िग  रयख्ने  थय रयख्न िगयउने ियव्त्ि प्रधयनयध््यपकको हनेुछ ।  
 (६) प्रधयनयध््यपक र िेखय सम्बन्धी कयि गनय शजम्िेियरी  ोवकएको शिक्षक िय कियचयरीिे विद्ययि्को आ् 
व्््को प्रम िेिन शिक्षय ियखयिे  ोकेको अिमध मभत्र चौियमसक रूपिय शिक्षय ियखयिय पठयउन ु पनेछ ।  
१०५. िेखय परीक्षण गरयउनेः   
१) गयउँपयमिकय मभत्रकय विद्ययि्को िेखय परीक्षणको ियमग शिक्षय ियखयिे अनिुम  प्रयप्त िेखय परीक्षकको सूची 
प्रकयिन गनुय पनेछ र म  िेखय परीक्षकहरु िध््े कुनै ३ िेखय परीक्षकको नयि विद्ययि् व््िस्थयपन समिम िे मनणय्  
गरी शिक्षय ियखयिय पठयउन ुपनेछ। 
(२) व््िस्थयपन समिम को अध््क्ष र प्रधयनयध््यपकिे प्रत््ेक िषय  वि. व््. स.िे िेशख पठयएकय नयि िध््े बयट 
स्थयनी् शिक्षय समिम को मसफयररसिय प्रिखु  प्रियिकी् अमधकृ बयट मन्कु्त िेखय परीक्षकबयट आमथयक िषय सरुु 
भएको ६ िवहनय मभत्र िेखय परीक्षण गरयउन ुपनेछ ।  
 (३) िेखय परीक्षणको मसिमसियिय प्रधयनयध््यपकिे विद्ययि्को आ् व्््को बहीखय य िेखय परीक्षकिे  
 ियगेको बख  जयँच्न दिनपुनेछ र मनजिे कैवफ्   िब गरेको कुरयको ्थयथय जियफ सिे  सरोकयरियियियई दिन ु
पनेछ ।  
 (४) विद्ययि्को आ् व्््को िेखय गयउँ“पयमिकयबयट खटयईएको कियचयरीिे जनुसकैु बख  जयँचबझु गनय सक्नेछ । 
्सरी जयँचबझु गियय खटी आएको कियचयरीिे ियग गरेको वििरण िेखयउन ुप्रधयनयध््यपक, िेखयको शजम्िेियरी प्रयप्त 
शिक्षक िय कियचयरीको क यव्् हनेुछ ।  
 (५) ्स मन्ि बिोशजि िेखयपरीक्षकिे विद्ययि्को िेखय परीक्षण गने मसिमसियिय अन्् कुरयकय अम ररक्त 
विद्ययि्को आम्ियनी र खचयकय बयरेिय विद्ययि् व््िस्थयपन समिम कय पियमधकयरीहरुसँग छिफि गरी आफ्नो 
प्रम िेिन  ्यर गनुय पनेछ ।  
 (६) ्स कय्यविमध बिोशजि विद्ययि्सँग स्ियथय रहेको व््शक्तिे िय विद्ययि् व््िस्थयपनकय अध््क्ष, सिस््  थय 
प्रधयनयध््यपकको नशजकको नय ेियरिे विद्ययि्को िेखय परीक्षण गनय पयउने छैन ।  
 १०६. प्रम िेिन पेस गनुय पने : िेखयपरीक्षकिे विद्ययि्को िेखय परीक्षण गरी सकेपमछ िेहय्कय कुरयहरू खुियई सो 
सम्बन्धी प्रम िेिन  ्यर गरी व््िस्थयपन समिम  र शिक्षय ियखयिय एक–एक प्रम  पठयउन ुपनेछः 
(क) सोमधएकय र कैवफ्   िब भएकय कुरयको जियफ ्थयिीघ्र भए नभएको,  
(ख) पेस भएको आ् व्््को वहसयब रर पूियक भए नभएको,  
(ग) आ् व्््को से्रस् य कयननु बिोशजि रयखे नरयखेको,  
(घ) विद्ययि्को आ् व्््को िेखय ्थयथय रूपिय िेशखने गरी ियसिय  िरुुस्  भए नभएको,  
(ङ) कुनै शिक्षक िय कियचयरीिे कयननु विपरी  कयिकयज िय बेवहसयब गरे नगरेको,  
(च) विद्ययि्को कयरोबयर सन् ोषप्रि भए नभएको,  
(छ) विद्ययि्ियई जनु कयिकय ियमग मनकयसय भएको हो सोही प्र्ोजनिय खचय िेखे निेखेको, 
(ज) विद्ययि्को सम्पशि िरुुप्ोग गरे, नगरेको  
(झ) िेखय परीक्षकिे िनयमसि र आिश््क सम्झेको अन्् कुरय । 

 १०७.विद्ययि्को कयिको सयियशजक परीक्षण गने: सयििुयव्क विद्ययि्िे आमथयक िषय  सियप्त भएको २ िवहनयमभत्र 
आफ्नो कयिको सयियशजक परीक्षण गरी गयउँ शिक्षय ियखयिय प्रम िेिन पेस गनुयपनेछ । 

१०८.बरबझुयरथ गने : (१) विद्ययि्को नगिी, शजन्सी ियिसयियनको िग , से्रस् य रयख्ने शजम्िय मिएको शिक्षक िय 
कियचयरी सरुिय िय अन्् कयरणबयट विद्ययि् छोडी जयने भएिय आफ्नो शजम्िय रहेको नगिी, शजन्सी ियिसयियनको 
बरबझुयरथ सयियन्् ्य २१ दिनमभत्र विद्ययि्िय गनुय पनेछ ।  
  (२) उपमन्ि (१) बिोशजि बरबझुयरथ नगने शिक्षक  थय कियचयरीियई बरबझुयरथ नगरेसम्ि सरुिय 
भएको विद्ययि्िय जयन रियनयपत्र दिइने छैन । सयथै मनजिे कुनै रकि िय ियिसियन वहनयमिनय गरेको रहेछ भने 
सो बयप को रकि मनजिे पयउने जनुसकैु रकिबयट असूि उपर िय सोधभनयय गररनेछ ।  
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पररच्छेि- १६ 

विविध 

१०९. शिक्षक  थय शिक्षय क्षते्रसम्िर्द् जनिशक्तको  यमििः १)  यमिि  थय प्रशिक्षण सम्बन्धी व््िस्थय संघ र 
प्रिेििे व््िस्थय गरे अनरुुप हनेुछ । 

 र ्स मन्ििे  गयउँपयमिकयकय शिक्षकियई स्िीकृ  ियवषयक कय्यक्रि बिोशजि  यमिि दिन ियधय पने छैन । 

११०. अम ररक्त वक्र्यकियप सम्बन्धी व््िस्थयः१) विद्ययि्हरुिे शिक्षय समिम िे मनधययरण गरेको ियपिण्ड बिोशजि 
अम ररक्त वक्र्यकियप  सञ्चयिन गनुयपनेछ । 

२) गयउँ कय्यपयमिकयिे ियवषयक कय्यक्रििय सियिेि गरी  अन् र विद्ययि् प्रम स्पधययत्िक  अम ररक्त वक्र्यकियप 
सचयिन गनुय पनेछ । 

३) अन् र विद्ययि् प्रम स्पधययत्िक अम ररक्त वक्र्यकियप सञ्चयिन सम्बन्धी थप व््िस्थय कय्यपयमिकयिे मनधययरण गरे 
बिोशजि हनेुछ । 

४) विद्ययि्िे उपमन्ि (१ र २) बिोशजि अम ररक्त वक्र्यकियप सञ्चयिन गियय िेहय् बिोशजिकय प्रम ्ोमग यिय 
विद्ययथीहरूियई भयग मिन िगयउन ुपनेछः 
(क) शचत्रकिय, िूम यकिय र हस् किय प्रम ्ोमग य,  
(ख) बयद्यबयिन  थय संगी  प्रम ्ोमग य, 
(ग) नतृ्् प्रम ्ोमग य , 
(घ) नयटक प्रम ्ोमग य, 
(ङ) िकृ्तत्िकिय प्रम ्ोमग य, 
(च) हयशजरी जियफ प्रम ्ोमग य, 
(छ) वहज्जे प्रम ्ोमग य, 
(ज) खेिकुि प्रम ्ोमग य, 
(झ) सयवहशत््क गम विमध, कथय, कवि य र मनिन्ध प्रम ्ोमग य, 
(ञ) फूिबयरी र कृवष सम्बन्धी प्रम ्ोमग य,  
(ट) सृजनयत्िक  थय अन्िेषणयत्िक खयिकय प्रम ्ोमग य 
(ट) अन्् प्रम ्ोमग य । 

(५) विद्ययि्िे प्रत््ेक िकु्रबयरको िैमनक पठनपयठनको कय्य सियप्त भएपमछ विद्ययथीियई अम ररक्त वक्र्यकियपको 
कय्यक्रििय सहभयगी गरयउन ुपनेछ । 

१११.विद्ययि् शिक्षय सेियको गठन,  ह, शे्रणी विभयजन र िरबन्िी सम्िन्धी व््िस्थय:  
(१) ्स सम्िन्धिय संघी् शिक्षय ऐन  बिोशजि हनेुछ । 

११२. ्स कय्यविमधियई आधयरियनी विष्ग  समिम िे आिश््क यको आधयरिय अन्् कय्यविमधहरु बनयई कय्ययन्ि्न 
गनय सक्नेछ । 

११३.शजम्िेियर रहनेः  
(१) प्रधयनयध््यपक स्थयनी्  ह, अमभभयिक एिं विद्ययथीप्रम  शजम्िेियर हनेुछ । ्सकय ियमग उनिे अमभभयिक एिं 

विद्ययथीको विचयर सिेक्षण गनेछन ्।  

(२) प्रचमि  ियपिण्डको पयिनय एिं गणुस् री् शिक्षयको ियमग विद्ययि् व््िस्थयपन समिम  र प्रधयनयध््यपकिे क्रिि 

शिक्षय समिम  र स्थयनी् शिक्षय अमधकृ सँग कय्यसम्पयिन करयर गनुयपनेछ । 

(३) शिक्षक एिं कियचयरी प्रधयनयध््यपक प्रम  शजम्िेियर हनेुछन ्। मनजहरुिे गणुस् री् शिक्षयकय ियमग गयउँकय्यपयमिकय, 
शिक्षय समिम  र स्थयनी् शिक्षय अमधकृ िे प्रचमि  कयननु बिोशजि दिएकय मनिेिन पयिनय गनुय पनेछ । अपेशक्ष  िैशक्षक 

उपिशव्धकय ियमग शिक्षकहरुिे शिक्षय ियखय प्रिखुसगँ कय्यसम्पयिन करयर गनुयपनेछ । 

(४) शिक्षयियई िौमिक हकको रुपिय स्थयवप  गनय गयउँकय्यपयमिकयिे प्रत््ेक विद्ययि्कय ियमग मनशि  भौगोमिक 

क्षेत्रियई सेिय क्षेत्रको रुपिय  ोवकदिन सक्नेछ । त््स् ो भौगोमिक क्षेत्र मभत्रकय टुहरुय, अिपत्र परेकय र बेसयहयरय  थय 
अम विपन्न यिय परी विद्ययि् जयन नसकेकय िय विद्ययि् छोडेकय बयिबयमिकयियई छयत्रिशृि िय वििेष व््िस्थय गरी िय 
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मनजकय अमभभयिक िय संरक्षकियई सघयई बयिबयमिकयियई  विद्ययि्िय ल््यउन ु गयउँपयमिकय, विद्ययि् व््िस्थयपन 
समिम  र प्रधयनयध््यपकको शजम्िेियरी हनेुछ ।  

 विद्ययथीियई अपेशक्ष  िैशक्षक उपिशव्ध हयँमसि हनेु गरी मसकयउने र वटकयउने ियव्त्ि प्रधयनयध््यपक र शिक्षकहरुको हनेुछ 

। 

११४. संरक्षकको भमूिकयः िडयअध््क्षिे आफ्नो िडय मभत्रकय विद्ययि्को गणुस् री् शिक्षयकय ियमग प्रिखु संरक्षकको 
रुपिय कय्य गनुय गरयउन ुपनेछ । 

११५. िैशक्षक प्रियशणकरण सम्बन्धी कय्य  (१)  आफ्नो क्षेत्र मभत्रकय विद्ययि्हरुिे प्रियन गरेकय प्रियण पत्रहरुको  
शिक्षय ियखयको िौजिुय अमभिेखकय आधयरिय सत््यपन गने कय्य गनुय सम्बशन्ध  स्थयनी् शिक्षय अमधकृ को क यब्् 
हनेुछ । 

११६. कयजको व््िस्थयः ढकयरी गयउँपयमिकय शिक्षय ्िुय  थय खेिकुि ियखयिय कयिको कय्यबोझ बढी भई 
जनिशक्त अभयि भएिय सयििुयव्क विद्ययि्को स्थय्ी अनभुिी शिक्षकियई कयजिय ल््यई शजम्िेियरी  ोकी कयििय 
िगयउन सवकनेछ । 

११७. ्स कय्यविमधिय िेशखए िेशख बयहेककय विष्हरुिय संघी् शिक्षय ऐन  थय मन्ियििीिय िेशखए बिोशजि 
हनेुछ । 
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अनसूुची–१ 

                                                  (मन्ि ३ सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि् खोल्ने/कक्षय िय  ह थप गने  अनिुम को ियमग दिइने मनिेिन 

श्री प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  ज््ू, 

ढकयरी गयउँपयमिकय ढकयरी, अछयि ।                    
विष् : विद्ययि् खोल्ने अनिुम  सम्बन्धिय । 

िहोि्, 

 िैशक्षक सत्र ..................... िेशख ......................  हको विद्ययि् खोल्न चयहेकोिे अनिुम को ियमग 
िेहय्कय वििरणहरु खुियई ्ो मनिेिन गरेको छु । 

क) प्रस् यवि  विद्ययि्को : 
 १. नयिः 
 २. ठेगयनयः ढकरी गयउँपयमिकय  ............... िडय नं. .............. /टोि 

  फोनः ................... फ्ययक्स नं. .................................. 
 ३. वकमसिः 
  १) सयििुयव्क   (२) संस्थयग :    अ) मनजी िैशक्षक गठुी     (आ) सयियजमनक िैशक्षक गठुी 
 ४. अनिुम  मिन चयहेको  ह र सञ्चयिन गने कक्षयः 
 ५. भविष््िय सञ्चयिन गनुय चयहेको  ह र कक्षयः 
ख) प्रस् यवि  विद्ययि्को ियमग पूरय गररएको भौम क पूिययधयर : 
 १.  भिनकोः 
  १) संख्यः    (२) कच्ची िय पक्की िय अधय पक्की 
  ३) आफ्नै िय बहयििय िय सयियजमनक   
 २.कोठयको वििरणः 

कोठयको 
संख्य 

िम्ियई चौडयई उचयई झ्ययि ढोकयको 
अिस्थय  

प्रकयि ििीको 
अिस्थय 

प्र्ोजन कैवफ्  

        
 
 
 

        

३. फमनयचरको संख्यः 
१) डेस्क   (२) बेञ्च    (३) टेबि    (४) िरयज    
 (५) िेच  (६) अन््  

 ४. खेिकुि िैियनको अिस्थय र जग्गयः (रोपनी ) 
 ५. िौचयि्को संख्य :   (१) छयत्रिे प्र्ोग गने      (२) छयत्रयिे प्र्ोग गने  
 ६. खयनेपयनीको अिस्थयः 
 ७. पसु् कयि्को अिस्थय  थय पसु् कको संख्यः  
 ८. प्र्ोगियियः      सयिग्रीः  
 ९.  सियरी सयधनको वििरणः 
 १०.  िैशक्षक सयिग्रीको वििरणः 
ग) विद्ययथी संख्यः (प्रस् यवि ) 

कक्षय 
            

संख्य 
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 घ) शिक्षक संख्यः (प्रस् यवि ) 
  ङ) आमथयक वििरणः  (प्रस् यवि ) 
  १. अचि सम्पशिः    २. चि सम्पशिः 
  ३. ियवषयक आम्ियनीः   ४. आम्ियनीको स्रो ः 
ियमथ िेशखएकय वििरण हरु ठीक सयँचो छ, झटु्टय ठहरे कयननु बिोशजि सहुँिय बझुयउँिय । 

 मनिेिकको 
 सहीः 
 नयिः 
 ठेगयनयः 
 मिम ः 
संिग्न गनुय पने कयगजय हरु : 
१)  गठुी अन् रग  विद्ययि् सञ्चयिन गने भए िैशक्षक गठुीको विधयनको प्रम मिवप । 

२) जग्गय िय भिन भयडयिय मिने भए कशम् िय पयँच िषयसम्िको ियमग घर िय जग्गयधनीिे बहयििय 
दिने सम्बन्धिय भएको कबमुि् नयिय सम्बन्धी पत्र । 

३) प्रस् यवि  विद्ययि्को क्षेत्रको िैशक्षक नक्सय । 

४) सम्बशन्ध  िडय समिम को मसफयररस । 

५)  कक्षय /  ह थपको ियमग भए सम्बशन्ध  विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को मनणय्  ।
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अनसूुची–२ 

(मन्ि ४ सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि् खोल्नको ियमग चयवहने पूिययधयरहरु 

क) कक्षय कोठयहरू सयियन्् ्य नौ वफट उचयईको र घयि  थय पयनीबयट बचयउ हनेु वकमसिको हनु ुपने, 

ख) कक्षयग  क्षेत्रफि आधयरभ ू विद्ययि्को हकिय प्रम  विद्ययथी १.० िगय िीटर  थय ियध््मिक विद्ययि्को 
हकिय १.२० िगय िीटर भन्िय कि हनु नहनेु,  

ग) अध््यपन गरयइने कक्षय कोठयिय हयियको प्रियह, प्रकयिको व््िस्थयको सयथै स्िस्थ हनु ुपने,  

घ) कक्षय कोठयिय विद्ययथी संख्यको आधयरिय फमनयचरको व््िस्थय हनु ुपने,  

ङ) ्थेि स्िस्थकर खयनेपयनीको प्रबन्ध गनुयपने,  

च) प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्र बयहेक अन्् विद्ययि्िय छयत्र छयत्रयको ियमग अिग अिग िौचयि्को  व््िस्थय 
हनुपुने र प्रत््ेक थप ५० जनय विद्ययथीको ियमग एक कम्पयटयिेन्ट थप हनुपुने,  

छ) पयठ्यक्रि, पयठ्यसयिग्री, शिक्षक मनिेशिकय सवह को १ विद्ययथी बरयबर कशम् िय २ प्रम कय िरिे पसु् क उपिब्ध 
भएको पसु् कयि् हनु ुपने,  

ज) शिक्षण वक्र्यकियपको ियमग आिश््की् िैशक्षक सयिग्रीहरू जस् ैः से ोपयटी,कयिोपयटी, नक्सय, ग्िोब, गशण ी् 
सयिग्री आदि हनु ुपने,  

झ) सम्पूणय विद्ययथीहरू एकैसयथ उमभन सक्ने िैियन हनु ुपने,  

ञ) प्रयरशम्भक बयि शिक्षय केन्रिय घर बयवहरकय वक्र्यकियपहरू सञ्चयिन गनय पगु्ने र अन्् विद्ययि्कय ियमग 
भमिबि खेल्न मिल्नेसम्िको खेि िैियनको व््िस्थय र खेि सयिग्रीको व््िस्थय हनु ुपने,  

ट) पयठ्यक्रि अनसुयरको विज्ञयन सयिग्रीको व््िस्थय हनु ुपने,  

ठ) सयििुयव्क विद्ययि्िय प्रत््ेक कक्षयिय सयियन्् ्य प्रम  कक्षय ४५ जनय र संस्थयग  विद्ययि्िय सयियन्् य 
प्रम कक्षय कशम् िय २५ जनय िेशख बढीिय ४० जनय सम्ि र औस िय ३३ जनय विद्ययथी हनु ुपनेछ ।  
ड) सयििुयव्क विद्ययि्िय कशम् िय िेहय् बिोशजिको शिक्षकको व््िस्थय हनु ुपनेः  

ियध््मिक  हको १–१० कक्षयकय ियमग   – १४ जनय                           
ियध््मिक  हको १–१२ कक्षयकय ियमग   – १८ जनय  
आधयरभ ू  हको १–८ कक्षयकय ियमग     – ९ जनय  
आधयरभ ू  हको १–५ कक्षयको ियमग  – ५ जनय  
प्रयरशम्भक बयिमबकयस केन्रको ियमग   – १ जनय  

    र संस्थयग  विद्ययि्िय कक्षय शिक्षक अनपुय  न््ून ि १:१.४  हनु ुपनेछ ।  
ढ) विद्ययि्को स्थय्ी आ् स्रो  हनु ुपने,  

ण) विद्ययि्िय प्रयथमिक उपचयर सयिग्रीको व््िस्थय हनु ुपने,   

 ) आियसी् विद्ययि्को ियमग आियस भिन हनु ुपने,  

थ) विद्ययि्को हय य पखययि िय बयरिे घेररएको हनु ुपने,  

ि) भयडयको भिनिय विद्ययि्को सञ्चयिन गने भए कशम् िय पयँच िषय घर भयडय सम्बन्धी सम्झौ य भएको हनु ुपने । 

ध) विद्ययि्िय बयििैत्री, अपयङ्ग य िैत्री  थय िय यिरण िैत्री हनुपुने । 
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अनसूुची–३ 

(मन्ि ५ को उपमन्ि (१) र (३) सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि् सञ्चयिन गनय दिइने अनिुम  

 

श्री..............................  
 ,अछयि । 
 

  विद्ययि् खोल्ने सम्बन्धिय मिम ............................िय प्रयप्त मनिेिन उपर कयरबयही हुँिय शिक्षय 
कय्यविमध, २०७७ को मन्ि ४ बिोशजिको पूिययधयर पूरय गरेको िेशखएकोिे मिम .............  िैशक्षक सत्र 
................... िेशख आधयरभ ू/ियध््मिक  हको .............कक्षयसम्िको विद्ययि् सञ्चयिन गनय ्ो अनिुम  
दिइएको छ ।   

 
 

कय्ययि्को छयप           

अनिुम  प्रियन गने अमधकयरीको 
सही :        मिम  : 
नयि : 
पि : 
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अनसूुची –४ 

(मन्ि ७ को उपमन्ि (१) सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि्को स्िीकृम को ियमग दिइने मनिेिन 

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

विष्ः विद्ययि्को स्िीकृम  सम्बन्धिय । 
 

स्थयनी्  शिक्षय समिम को मिम  .................. को मनणय् यनसुयर अनिुम  पयई खोमिएको ्स विद्ययि्को 
स्िीकृम  पयउन मनम्न वििरणहरू खुियई ्ो मनिेिन गरेको छु ।   

(क) विद्ययि्को : 
१. नयि : .......... 
२. ठेगयनय :  ..........  गयउँपयमिकय .......... िडय नं. .....  /टोि ........... फोन नं. .........  
३. अनिुम  प्रयप्त गरेको  ह र मिम  : 
 आधयरभ ू  ह   मिम ः...............  
 ियध््मिक  ह    मिम  :............  
(ख) विद्ययि्को भौम क अिस्थय : 
  १. भिनको : 
           (क) संख्य  :          
           (ख) कच्ची/पक्की/अधयपक्की  
     (ग) आफ्नै/बहयििय/सयियजमनक  
  २. कोठयको वििरण : 

३. फमनयचरको संख्यः 
(क)डेक्स (ख) बेञ्च      (ग) टेबिु      (घ) िरयज     (ङ) 
िेच    (च) अन््  

४. खेिकुि िैियनको अिस्थय र जग्गय(रोपनी िय विगयहयिय): 
 ५. िौचयि्को संख्य : िवहिय÷परुुष  
 ६. खयनेपयनीको अिस्थय : 
७. पसु् कयि्को अिस्थय : 
८. प्र्ोगियियको अिस्थयः 
९.सियरी सयधनको वििरण : 
१०. िैशक्षक सयिग्रीको वििरण : 
(ग) विद्ययथी संख्यः (कक्षयग  रूपिय)  
(घ) शिक्षकको संख्य : 
(ङ) आमथयक शस्थम ः 

१. अचि सम्पशि  
२. चि सम्पशि  
३. ियवषयक आम्ियनी  
४. आम्ियनीको स्रो   

ियमथ िेशखएको व््होरय ठीक सयँचो छ, झठु्ठय ठहरे कयननु बिोशजि सहुँिय बझुयउँिय ।  
      

मनिेिकको 
नयि :        विद्ययि्को छयप 

सहीः                 
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ठेगयनय :         मिम  : 
 

अनसूुची–५ 

(मन्ि ७ को उपमन्ि (३) र (४) सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि्को स्िीकृम  सम्बन्धिय 

 

श्री--------------------------------विद्ययि्,  

 ,अछयि ।   
 

 त््स विद्ययि्बयट मिम .................................िय विद्ययि् स्िीकृ  गने सम्बन्धिय दिएको मनिेिन 
उपर कयरबयही हुँिय शिक्षय कय्यविमध, २०७७ को मन्ि ६ बिोशजिकय स यहरू पयिन गरेको िेशखएकोिे 
कक्षय.........िेशख कक्षय.........सम्ि शिक्षय प्रियन गनुय स्िीकृम  प्रियन गररएको छ । 

 
 

कय्ययि्को छयप      

                                    स्िीकृम  प्रियन गने अमधकयरीको      

        सही : 
नयिः 

      पिः 
      मिम ः 
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                अनसूुची–६ 

(मन्ि ९ को उपमन्ि (२) सँग सम्बशन्ध ) 
िनुयफय नमिने गरी विद्ययि् सञ्चयिन गनय पूरय गनुय पने पूिययधयर 

 

१. प्रम  कक्षय न््ून ि ११ जनय विद्ययथी हनु ुपने 

२. विद्ययथीियई आिश््क पने कक्षय कोठय, फमनयचर, वपउने पयनी, खेि िैियन  थय पसु् कयि्को 
 प्ययप्त व््िस्थय भएको हनु ुपने, 

३. आिश््क शिक्षकको व््िस्थय भएको हनु ुपने, 

४. पयठ्यक्रि विकयस केन्रिे मनधययरण गरे बिोशजिकय मसकयई उपिशब्धहरु पूरय हनेु गरी विद्ययि् 
 शिक्षण मसकयई कय्यक्रिको  जुयिय गररएको हनु ुपने, 

५.िन्त्रयि्िे  ोके बिोशजि अन्् पूिययधयर पूरय भएको हनु ुपने ।  
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             अनसूुची–७ 

(मन्ि १० को उपमन्ि (१) सँग सम्बशन्ध ) 
कम्पनी अन् रग  सञ्चयमि  विद्ययि्ियई िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गनय दिइने मनिेिन 

श्री  प्रिखु ज््ू, 
......................................... कय्यपयमिकय को कय्ययि्, 

\........... . . . .   नेपयि । 

विष् : िैशक्षक गठुी अन् रग  विद्ययि् सञ्चयिन गनय पयउँ । 

िहोि्,  

िैिे / हयिीिे मनम्न विद्ययि् कम्पनी अन् रग  सञ्चयिन गरेकोिय सो विद्ययि् िैशक्षक गठुी अन् रग  
सञ्चयिन गनय चयहेकोिे िेहय्कय वििरणहरु खुियई ्ो मनिेिन पेस गरेको छु/ छौँ । 

१.विद्ययि्को : 
क) नयि : 
ख) ठेगयनय.................. गयउँपयमिकय  िडय नं ...................... 
२.  विद्ययि् सञ्चयिन भएको मिम  : 
३.  मनजी िय सयियजमनक कुन िैशक्षक गठुी अन् रग  विद्ययि् सञ्चयिन गनय चयहेको हो  सो व््होरय : 
४.  अन्् आिश््क कुरयहरु : 
ियमथ िेशखएकय वििरणहरु ठीक सयँचो छ झटु्टय ठहरे कयननु बिोशजि सहुँिय बझुयउँिय । 

मनिेिककोः 
सही :      

नयि : 
ठेगयनय :             
मिम  : 
मनिेिन सयथ संिग्न गनुय पने कयगजय हरु : 
१) िैशक्षक गठुीको रुपिय विद्ययि् सञ्चयिन गनय आपशि नभएको कम्पनी रशजियरको कय्ययि्को पत्र  
२) कम्पनीकय सञ्चयिक  थय व््िस्थयपन समिम को मनणय्  । 

३) कम्पनीको प्रिन्धपत्र  थय कय्यविमधको प्रम मिवप । 

४) प्रस् यवि  िैशक्षक गठुीको विधयन । 

५) मनिेिकको नयगररक यको प्रम मिवप । 
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अनसूुची–८ 

(मन्ि १० को उपमन्ि (३) सँग सम्बशन्ध ) 
कम्पनी अन् रग  विद्ययि्ियई सञ्चयमि  िैशक्षक गठुी अन् रग  सञ्चयिन गनय दिइने स्िीकृम  

श्री .....................विद्ययि् 

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

विष् : िैशक्षक गठुी अन् रग  विद्ययि् सञ्चयिन गने स्िीकृम  दिइएको सम्बन्धिय । 
 

त््स विद्ययि्िे मिम ...................... िय िैशक्षक गठुी ( सयियजमनक/मनजी ) अन् रग  सञ्चयिन गने 
स्िीकृम को ियमग  दिएको मनिेिन उपर कयरियही हुँिय ्स कय्ययि्/िन्त्रयि्को मिम  ................... को 
मनणय् यनसुयर त््स विद्ययि्ियई िैशक्षक गठुी ( सयियजमनक/मनजी ) को रुपिय सञ्चयिन गनुय स्िीकृम  प्रियन गररएको 
छ ।  

 

कय्ययि्को छयप :     स्िीकृम  प्रियन गने अमधकयरीको  
  सही : 
  नयि : 
  पि : 

  कय्ययि् : 
  मिम  : 
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अनसूुची ९ 

(मन्ि ३९सँग सम्बशन्ध  ) 
विद्ययि् सञ्चयिनकय ियमग दिइने मनिेिन 

श्री ========================================================================= कय्ययि्,  

ढकयरी,अछयि । 

विष्ः पूियप्रयथमिक विद्ययि् सञ्चयिन गनय अनिुम  पयउँ । 

िैशक्षक सत्र .................... िेशख शिि ु स््यहयर केन्र÷वकण्डर गयडेन÷िण्टेसरी विद्ययि् सञ्चयिन गनुय अनिुम  पयउन 
अमभभयिक ÷सििुय्÷विद्ययि् व््िस्थयपन समिम को मिम  ..............................को मनणय्  अनसुयर  पशििकय वििरण र 
कयगजय  संिग्न गरी ्ो मनिेिन पेस गरेको छु ÷छौ ।  
क) प्रस् यवि  विद्ययि्को,  
१. नयिः .............................................................. 
२. ठेगयनयः............... िडय नं. .............सडकको नयि .................घर नं. टोि .....................फोन नं. ....... 
३. (क) सेिय प¥ु्यउने बयिबयमिकयको सङ्ग्ख्य (उिेर सिूह सिे ) ........................................................... 
ख) सञ्चयिनको ियमग सहिम  दिने नशजकको २ िटय विद्ययि्को,  
१. नयिः...............................                  २. नयिः ................................................ 
   ठेगयनयः ...................................................     ठेगयनय  ........................................... 
   फोन नं. ...............................               फोन नं............................................... 
ग) सञ्चयिनको ियमग शजम्िेियरी मिने व््शक्त िय संघ-संस्थयको वििरण  
नयिः................................................................ नयि ............................................ 
ठेगयनयः ...................................................       ठेगयनय  ........................................... 
फोन नं. ...............................                  फोन नं...............................................  
घ) प्रस् यवि  विद्ययि्को भौम क पूिययधयरहरुः  
१. भिन ........................... 
अ) कोठय ................ आ) कच्ची  र पक्की  इ) के िे बनेको ................................. ई) भयडय, आफ्नै िय सयियजमनक  
२. फमनयचरको वििरण  ........................................... 
३. खेिकुि िैियनको क्षेत्रफि...... 
अ) आफ्नै    आ) भयडयिय   इ) सयियजमनक   ई) अन््  
४. िौचयि्को अिस्थयः  
अ) भिन सङ्ग्ख्य    आ) कोठय सङ्ग्ख्य    इ) कच्ची÷पक्की   
ई) पयनीको व््िस्थयः      उ) सरसफयइको व््िस्थयः  
५. खयनेपयनीको व््िस्थयः  
६. पयठ्यसयम्रगीको व््िस्थयः  
अ)    आ)                इ)    ई)  
७. आमथयक वििरणः  
अ) अचि सम्पम ः          आ) चि सम्पम ः  इ) अन््   
८. आम्ियनीको स्रो को व््िस्थयः  
९. अन्् कुनै वििरण भएः  
        विद्ययि्को छयप  

       मनिेिकको सही....... 
        नयि............................ 
        ठेगयनयः......................... 
        फोन= नं......................... 
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        मिम  ........................... 
 

अनसूुची १० 

आिश््क कयगजय हरु 

(मन्ि ४० उपमन्ि(१)सँग सम्बशन्ध  ) 
क) आफूिे बयिबयमिकयियई उपिब्ध गरयउन प्रस् यि गरेकय सेिय सवुिधयहरु ।  
ख) आफूिे सञ्चयिन गने विद्ययि्िय भनयय हनु आउने बयिबयमिकयहरुको उिेर सिूह ।  
ग) अमभभयिकहरुसँग गररएको छिफि र बैठकको मनणय्  उ यर ।  
घ) भिन मभत्र र भिन बयवहर बयिबयमिकयहरुियई उपिब्ध गरयइने सवुिधय  थय मसकयई प्रकृ्य ।  
ङ) ध्िमन प्रिूषण, मछिेकीहरुबयट हनु सक्ने प्रिूषण  थय अिरोध, फोहोर िैिय व््िस्थयपन, ढि मनकयस प्रबन्ध आदि बयरे 

व््िस्थयपकी् ्ोजनय र त््सबयट प्रम कूि प्रभयि नपने समुनशि  य ।  
च) विद्ययि् सञ्चयिन गने स्थयनको वििरण ।  
छ) प्रस् यवि  विद्ययि्को विधयन÷कय्यविमधको प्रम मिवप ।  
ज) पढ्ने बयिबयमिकय र सहजक यय ÷शिक्षकको वििरण । 

झ) सञ्चयिक÷हरुको नयगररक यको छय्यँप्रम  ।  
ञ) कम्पनी ियफय   विद्ययि् सञ्चयिन गने भए कम्पनीको प्रबन्ध पत्र  र मन्ियििीको छय्यँ प्रम  । 

ट) सहकयरी ियफय   सञ्चयिन गने हो भने संस्थयको विमन्ियििीको छय्यँप्रम , र मडमभजन सहकयरी कय्ययि्को सहिम  पत्र 
।  

ठ) कम्पनी बयहेक प्रचमि  नेपयि कयननु बिोशजि अन्् कुनै मनकय् िय संस्थयबयट विद्ययि् सञ्चयिन गने उद्देश्् रयखी ि यय 
िय अनिुम  मिएको भए सो सम्बन्धी कयगजय हरुको छय्यँप्रम  ।  

ण) आफ्नो घर जग्गयिय विद्ययि् सञ्चयिन गने भएिय जग्गय धनी प्रियणपजुयय , नक्सय प्रियण पत्र र पयरर  नक्सय   थय मनिययण 
सम्पन्न प्रियण पत्रको छय्यपँ्रम  ।  

 ) विद्ययि् घर भयडयिय सञ्चयिन गने भएिय कशम् िय ५ िषय सम्िको ियमग घर धनीसँग घरभयडयको करयर सम्झौ य गरेको 
कयगजय  ।  

थ) बयिबयमिकय सम्बन्धी ऐन, मन्ि  थय अन्् कयननुहरु विपरर  कय्य नगररने, बयि वहंसय, िोषण, अपरयध हनु नदिने, 

बयििनोविज्ञयन विपरर  कय्य नगररने , ्य नय नदिइने, बयििनोविज्ञयनिय आधयरर  बयि विकयसियई प्रिर्द्यन गनय  यमिि 
प्रयप्त जनिशक्त पररचयिन गरी विद्ययि् सञ्चयिन गनेछु भन्ने प्रम िर्द् य पत्र ।  

ि) विद्ययि् सञ्चयिन गनय ियग्ने कुि खचय (पूजँीग  िगयनी, ििय  सम्भयर खचय, सञ्चयिन खचय, सरुशक्ष  कोषको व््िस्थय ) 
उल्िेख गरी  ्यर गररएको वििी् वििरण पत्र । सञ्चयिन खचय अन् रग  भयडय, िैशक्षक सयिग्री, प्रियसमनक खचय  थय 
कियचयरीको पयररश्रमिक खचयहरुको अिग अिग वििरण उल्िेख गनुय पनेछ ।  

ध) विद्ययि्ियिय कयि गने जनिशक्तहरु र उनीहरुको िैशक्षक ्ोग्् य र विष्ग   यमिि मिएको प्रियण पत्रहरुको 
छय्यँप्रम  । 

न) स्िीकृम  ियग गररएकै प्रकयर र प्रकृम कय विद्ययि् िरपर भए कशम् िय २ िटय नशजकको विद्ययि्को नयि र सञ्चयिन 
भएको स्थयनको नक्सय सवह को वििरण । 

प) बयििैत्री पूिययधयर सूचकहरुको वििरण, न््ून ि ियपिण्ड, विद्ययि् सञ्चयिन गररने भिन  थय अन्् संरचनयहरु सरुशक्ष  
रहेको व््होरयको इशन्जमन्र िय इशन्जमन्ररङ्ग परयििय सेिय प्रिय्क संस्थयको मसफयररस पत्र  थय सो व््होरय झल्कयउने 
फोटोहरु ।  
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अनसूुची ११ 

पूिययधयरहरु 

(मन्ि ४० को उपमन्ि (२) सँग सम्बशन्ध  ) 
क) कक्षय कोठयहरु सयियन्् ्य नौ फीट उचयइको र घयि  थय पयनीबयट बचयउ हनेु वकमसिको बयििैत्री हनुपुने ।  
ख)कक्षयग  क्षेत्रफि प्रम  विद्ययथी १.५ िगय िीटर भन्िय कि हनु ुनहनेु । 

ग) अध््यपन गरयइने कक्षयकोठयिय हयियको प्रियह, प्रकयसको व््िस्थयको सयथै उशच  सरसफयइ र स्िस्थ िय यिरण हनुपुने  
घ) बयिबयमिकय बस्नकय ियमग चकटी  थय कयपेटको सिशुच  व््िस्थय हनुपुने ।  
ङ) बयिबयमिकयियई िेखपढ गनय उशच  भईूं टेबि र आरयि र िनोरञ्जन गनय उशच  सयिग्रीको व््िस्थय हनुपुने । 

च) बयिबयमिकयकय ियमग खेिकुि र िैशक्षक सयम्रगीको व््िस्थय हनु ुपनेछ ।  
छ) प्ययप्त र स्िस्थकर खयने पयनीको प्रबन्ध हनु ुपनेछ ।  
ज) उप्ूक्त स्थयनिय बयिबयमिकयकय जिुय, झोिय र वटवफन÷खयजयको बट्टय रयख्ने स्थयन÷िरयजको व््िस्थय हनुपुने छ ।  
झ) एउटय कक्षय कोठयिय बढीिय २० जनय बयिबयमिकयहरु ियत्र रयख्ने व््िस्थय हनुपुने छ ।  
ञ) िखु् विष्हरुकय ियमग आिश््की् िैशक्षक सयिग्रीहरु सवह को छुट्टय छुटै्ट विष्ग  कुनयको व््िस्थय गरेको हनुपुनेछ 

।  
ट) शिक्षण वक्र्यकियप सञ्चयिनकय ियमग िैशक्षक मभिेपयटी र अन्् िैशक्षक सयिग्रीहरु प्रिियन पयटीको व््िस्थय हनु ुपनेछ ।   
ठ) विद्ययि् पररसरको घेरयबेरय र सरुक्षय प्रबन्ध हनुपुने छ ।  
ड) बयवषयक िैशक्षक पयत्रो र सूचनय पयटीहरुको प्रबन्ध हनुपुने छ । 
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अनसूुची १२ 

(मन्ि ४०  को उपमन्ि (३) सँग सम्बशन्ध  ) 
विद्ययि् अनगुिन फयरिको ढयचँय 

१. अनगुिन गररएको विद्ययि्को नयिः..................................................... 
२. विद्ययि्को ठेगयनयः ........................................................... 
३. प्रिखु व््िस्थयपकको नयिः.................................................. 
४. सम्पकय  नं. ...........................   ५ . अनगुिन मिम  .................................................... 
६ . अनगुिन वििरण   
क)  सरुशक्ष  बयििैत्री विद्ययि् भिन   
  उप्कु्त कक्षय कोठय  
ग)  वपउन ्ोग्् खयनेपयनी   
घ)  बयि उप्ोगी फमनयचर   
ङ)  उप्कु्त खेि िैियन   
च)  उिेर अनसुयरको खेि सयिग्री  
छ)  पोषण्कु्त खयनय खयजयको व््िस्थय  
ज)  स्ियस्थ्् परीक्षण सम्बन्धी उप्कु्त व््िस्थय   
झ) बयि पसु् कयि्को व््िस्थय   
ञ)  यमिि प्रयप्त शिक्षक  थय आ्यको व््िस्थय   
ट) न््ून ि ियपिण्डहरुः 
अ) 
आ)  
इ)  
ई) 
उ)  
७. खेि िैियनको क्षेत्रफि र अिस्थयः  
अ) आफ्नै (आ) भयडयिय (इ) सयियजमनक  (ई) अन््  
८. िौचयि्को अिस्थय   
अ) सङ्ग्ख्य  .................... (आ) कच्ची/पक्की ..........(इ) पयनीको व््िस्थय ..................... 
ई) सरसफयइको अिस्थय ........................................................................................... 
९. खयनेपयनीको व््िस्थयः  अ) बोकेर ल््यउने (आ) धयरयबयट (इ) बोटि(मिनेरि) जयर (ई) प्ययप्त िय अप्ययप्त  
१० पयठ्य सयिग्री /मसकयई सयिग्री /सन्िभय सयिग्रीहरुको अिस्थय   
अ)....................................................... 
आ) .................................................... 
इ)........................................................ 
ई) ...................................................... 
११.आमथयक वििरणः (क) चि सम्पम ...................................................................... 
ख) अचि सम्पम  ................................................................... 
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अन््ः.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

१२ आम्ियनीको स्रो हरुः.............................................................................................................. 
१३. बयििैत्री पूिययधयरहरु  
अ) 
आ) 
इ)  
ई) 
उ)  
ऊ)  
१४.विद्ययि्को न््ून ि ियपिण्डः  
अ) 
आ) 
इ)  
ई) 
उ)  
ऊ)  
१५. अन्् कुनै वििरणहरु भए    
ियमथ उल्िेशख  वििरण ठीक छन।् झठुय ठहरे कयननु बिोशजि सहुँिय/ बझुयउँिय भनी संस्थयको छयप  
 अनगुिनक ययको सही/हस् यक्षर  ..................................... 
नयिः...................................... 
ठेगयनयः....................................... 
मिम ः......................................... 
संिग्न कयगजय हरु  ........................... 
 

 अनगुिन  थय िूल््यङ्कनकय क्रििय िेशखएकय ्स मनिेशिकय प्रम कुिकय कुनै  थ््/ थ््यङ्क िय अिस्थय फेिय परेिय िय 
अम  गणुयत्िक रहेिय ्स वििरणिय थप ढयँचय बनयई उल्िेख गनय िय बुिँयग  रुपिय व््होरय खुियउन सवकनेछ । 
प्रम िेिनिय अनगुिन िूल््यङ्कन गने समिम कय सिस््हरुिे नयि िेखी हस् यक्षर गरी पेस गनुयपनेछ । 
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अनसूुची १३ 

धरौटी  थय िस् रु 
(मन्ि ४० उप –मन्ि( ४ ) सँग सम्बशन्ध  ) 

 
 

१. धरौटी रयख्नपुने रकि रु. १५०,००० 

२. ि यय रकि रु.५,००० 

३. निीकरण रकि (प्रत््ेक िषय) रु.३,००० 
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अनसूुची १४ 

अनिुम  /स्िीकृम को ढयँचय 
(मन्ि ४० को उपमन्ि (४ ) सँग सम्बशन्ध  ) 

श्री गयउँपयमिकयको  कय्ययि्, 

, ढकयरी ,अछयि। 

च.नं.           मिम .............................. 
विष्ः अनिुम /स्िीकृम  सम्बन्धिय 

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

 पयईिे शिि ु स््यहयर केन्र/वकण्डर गयडेन/िण्टेसरी/ पूियप्रयथमिक विद्ययि्को कक्षय सञ्चयिन गने सम्बन्धिय ्स 
गयउँपयमिकयिय दिन ुभएको मनिेिन उपर कयरबयही हुँिय गयउँपयमिकयको  पूियप्रयथमिक विद्ययि् व््िस्थयपन मनिेशिकय 
२०७४ अनसुयरको पूिययधयर पूरय गरेको र ्स गयउँपयमिकयको  नक्सयङ्कनिय परेकोिे िैशक्षक 
सत्र..........................िेशख ियग ु हनेु गरी गयउँपयमिकय िडय नं. ........शस्थ  ......................ठयँउ को 
.....................सडकिय जोमडएको घर नं.........को घरिय विद्ययि् सञ्चयिन गनय ्स गयउँपयमिकय 
मिम ................................मनणय्  अनसुयर अनिुम /स्िीकृम  प्रियन गररएको छ ।  

 कय्ययि्को छयप      

अनिुम  प्रियन गने अमधकयरीको सही...................... 
       नयिः........................................ 

      पि............................. 
        मिम ः............................. 

 

बोधयथयः श्री ......................................,  
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अनसूुची १५ 

प्रम बर्द् य पत्र 

(मन्ि ४० को उपमन्ि (५) सँग सम्बशन्ध  ) 
 

 ि/हयिी...................................................................................................मनम्न प्रम बर्द् यहरु पूणय रुपिय 
पयिनय गने छु/छौ । 

  क) विद्ययि्सँग सम्बशन्ध  ऐन  थय मन्ि र गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन,व््िस्थयपन  थय मन्िनकय 
सम्बन्धिय बनेको कय्यविमध २०७४ पूणय रुपिय पयिनय गने छु । 

 ख) गयउँपयमिकयिे सि् सि्िय सम्बशन्ध  समिम  ियफय   दिएको मनिेिनहरु, सझुयिहरु  थय पररपत्र, पत्रयचयरहरुको 
पूणय पयिनय गनेछु ।  

 ग) प्रत््ेक िषय  ोवकए बिोशजि कर, िस् रु बझुयई विद्ययि् निीकरण गनय िञ्जुर छु ।  
 घ) विद्ययि्कय जनिशक्तको क्षि य विस् यर र िैशक्षक गणुस् र िवृर्द् गने कय्य गनेछु । 

         िस् ख ः............... 
                नयिः..................... 

             पिः.......................... 
          मिम ः.................... 
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अनसूुची–१६ 

(मन्ि  ६७ को उपमन्ि (२  ) सँग सम्बशन्ध ) 
विद्ययि् विकयस प्रस् यिको निनुय 

 १-विद्ययि्िको ि यियन िैशक्षक र आमथयक अिस्थयः  
 २-विद्ययि्िे हयमसि गनुय पने अपेशक्ष  उपिशब्ध : 
 ३-ि यियन अिस्थय र अपेशक्ष  उपिब्धीकय सूचकग  अन् र : 
 ४-अपेशक्ष  उपिशब्ध हयमसि गने स्रो  पवहचयन सवह को कय्य् ोजनय: 
 ५-कय्य ्ोजनयकय िूल््यङ्कनकय सूचकहरु : 
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अनसूुची–१७ 

(मन्ि  ७३ को उपमन्ि (११ ) सँग सम्बशन्ध ) 
 

रियनय - पत्र 

 पत्रसंख्यः                                     मिम  : 
श्री ..................... 
............................. । 

त््स विद्ययि्िय सरुिय हनु ुभएकय श्री ..........................................ियई मनजको वििरण सवह को रियनयपत्र दिई त््स 
विद्ययि्िय हयशजर हनु पठयइएको व््होरय अनरुोध गियछु । 

१. शिक्षक िय कियचयरीको नयि, थर :   
२. संके  नम्बर :  
३. सयविक : 
(क)  ह : (ख) शे्रणी :  (ग) पि :   (घ) शिक्षक भए विष् :      (ङ) विद्ययि् : 
४. सरुिय भएको  (क) मनणय्  मिम  :    (ख) सरुिय गने कय्ययि् :      (ग)  ह :   (घ) शे्रणी :         
   (ङ) पि :        (च) विष्         (छ) विद्ययि् : 
५. बरबझुयरथ सम्िन्धी वििरणः  गरेको    नगरेको     

६. रियनय हनेु मिम  : ..................... 
७. रियनय पत्रको मिम  सम्ि खचय भएकय मबिय :  
  (क) भैपरी आउने र पिय मबिय.................. दिन । 

  (ख) मबरयिी मबिय .................. दिन । 

  (ग) प्रसूम  मबिय मबिय .................. दिन । 

  (घ) प्रसूम  स््यहयर मबिय .................. पटक । 

  (ङ) अध्््न मबिय.................. दिन । 

  (च) असयधयरण मबिय  .................. दिन । 

  (छ) िे ििी मबिय .................. दिन । 

८. रियनय पत्रको मिम सम्ि सशञ्च  मबरयिी मबिय : .................. दिन । 

९. विद्ययि्िय रुज ुहयशजर भएको दिन :   
१०. खयइपयई आएको ियमसक (क)  िब :  (ख) िवृर्द् रु  िब :   

११.  िब भकु्तयनी मिएको अशन् ि मिम  :  
१२. कियचयरी संच्कोष कट्टी रकि :  
१३ भकु्तयनी मिएको उपचयर खचयको रकि  :    

१४.  िब िृवर्द् हनु सरुु भएको सरुु मिम  :  
१५. नयगररक िगयनी कोषकट्टी रकि :   
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१६. आ्कर कट्टी रकि :  
१७. (क) सयिमधक जीिन बीिय कोषिय जम्िय भएको सयि........िवहनय...... .ग े....  
(ख) सयिमधक जीिन बीियबयप  ियवषयक वप्रमि्ि म रेके सयि.....िवहनय... ग े .... 
१८. चयडपिय खचय मिने चयडको नयि र सो चयड पने म मथ र सम्भयवि  िवहनय: 
१९. शििसु््यहयर भिय मिएको वििरण :   
 

बोधयथय :  
श्री विद्ययि् शिक्षक वक यबखयनय । 

श्री कियचयरी संच्कोष । 

श्री .......... विद्ययि् । 

श्री .....................(सम्बशन्ध  शिक्षक िय कियचयरी) सरुिय भएको कय्ययि्िय हयशजर हनु जयन ुहनु । 
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अनसूुची–१८ 

(मन्ि ७४  को उपमन्ि (०१  ) सँग सम्बशन्ध ) 
सरुिय हनु दिइने मनिेिन 

 प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  ज््ू    
ढकयरी गयउँपयमिकय ढकयरी, अछयि । 

विष्ः सरुिय सम्बन्धिय । 

 िियई मनम्न विद्ययि्िय सरुिय गररदिन ुहनु मनम्न वििरणहरु खुियई मनिेिन गरेको छु । 

शिक्षकको नयि, थरः  
स्थय्ी ठेगयनयः          

 ह र शे्रणीः  
हयिको विद्ययि्को नयि र ठेगयनयः  
सरुिय भई जयन चयहेको विद्ययि्को नयि र ठेगयनयः  
्ोग्् य र  यिीिः         

स्थय्ी मन्शुक्त मिम ः  
हयिको शजल्ियिय कयि गरेको अिमधः  
सरुिय ियग गनुय पने कयरणः  
 मनिेिकको सहीः  
  नयिः  
  कय्यर  विद्ययि्ः 
  मिम ः 
(१) सरुिय भई जयने विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम   थय गयउँपयमिकयको सहिम  

(क) ्स विद्ययि्कय शिक्षक श्री ...................................... ियई व््िस्थयपन समिम को मिम  .......................... 
को मनणय्  अनसुयर ्स विद्ययि्बयट सरुिय भई जयन सहिम  दिइएको छ । 

विद्ययि्को छयप     व््िस्थयपन समिम को अध््क्षको–  
        सही : 
        नयि : 
        विद्ययि् : 
        मिम  : 
(ख)................गयँउपयमिकय/नगरपयमिकय.... ..................... अन् रग को ............ ..........................विद्ययि्कय 
शिक्षक श्री ...................................... ियई सो विद्ययि्बयट सरुिय भई जयन सहिम  दिईएको छ । 

कय्ययि्को छयप    

प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ को– 

सही :  
नयि : 
मिम  : 
 (२ )   सरुिय भई आउने विद्ययि्को व््िस्थयपन समिम   थय गयउँपयमिकयको सहिम    
(क)  ............................... विद्ययि्कय शिक्षक श्री ................................... ियई व््िस्थयपन समिम को मिम  
....................... को मनणय्  अनसुयर ्स विद्ययि्िय सरुिय भई आउन सहिम  दिइएको छ । 

                विद्ययि्को छयप    व््िस्थयपन समिम को अध््क्षको–  
         सही : 
         नयि :  

         मिम  :    
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               विद्ययि् : 
 

(ख) ............................... विद्ययि्कय शिक्षक श्री ................................... ियई ्स गयउँपयमिकय िय 
नगरपयमिकयको ............... विद्ययि्िय  सरुिय भई आउन सहिम  दिइएको छ । 

        प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ को– 

         सही : 
         नयि : 
कय्ययि्को छयप        मिम  : 
 

 
 

अनसूुची–१९ 
मन्ि   को उपमन्ि    सँग सम्बशन्ध  

विद्ययि्को आ् व्््को खय य रयख्न ेढयचँय 
 

विद्ययि्िे आफ्नो आ् व्््को खय य िेहय् बिोशजि रयख्नपुनेः 
 

 खय यकोनयि      ोवकएको फयरयि नं। 
 

१ विद्ययि्को बजेट खय य      फय= नं= १ 

२   आम्ियनीको वहसयब खय य        फय= नं= २ 

३ खचयको वहसयब खय य      फय= नं= ३ 

४ नगिी खय य         फय= नं= ४ 

५ बैंक खय य       फय= नं= ५ 

६ पेस्की खय य         फय= नं= ६ 

७ शजन्सी खय य          फय= नं= ७ 

८ ियमसक आम्ियनी खचयको  वििरण खय य          फय= नं= ८ 

९ िलु्कि यय वक यब  खय य         फय= नं= ९ 

१० ियसिय  खय य         फय= नं= १० 
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फय.नं. १. 
विद्ययि्को बजेट खय य 

विद्ययि्को नयिM 

ठेगयनयM  
िैशक्षक सत्र=========================================== को बजेट 

 

व््् आ्  

िीषयक 

नं= 

िीषयकको 
नयि 

ग  िैशक्षक 

सत्रको व््् 

्स िैशक्षक 

सत्रको प्रस् यवि  

व््् 

स्िीकृ  

रकि 

िीषयकको नं. िीषयकको 
नयि 

ग  िैशक्षक 

सत्रको आ् 

्स िैशक्षक सत्रको 
प्रस् यवि  आ् 

स्िीकृ  

रकि 

कैवफ्  

१ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

          

 

प्रधयनयध््यपकको सही  व््िस्थयपन समिम कय अध््क्षको सहीM 
 

रिव््M 

१) शिक्षकको मसिमसिेियर नम्बर िेख्न े 
२) शिक्षक  िब, िसिन्ि, फमनयचर जस् य खचय फय  भएको िीषयकको नयि िेख्न े

३) नं. २ कय िीषयकहरुिय ग  िषय भएको खुि खचय उल्िेख गने 

४) चयिू िैशक्षक सत्रको प्रस् यवि  खचय रकि िेख्न े

५) चयिू िैशक्षक सत्रको ियमग व््िस्थयपन समिम िे स्िीकृ  गरेको रकिसम्ि उल्िेख गने 

६) आ् फय को िीषयकको मसिमसिेियर नम्बर िेख्ने 
७) सरकयरी अनिुयन, विद्ययथी िलु्क मनजीको हकिय जस् य अन्् िीषयकको नयि उल्िेख गने 

८) ग  िैशक्षक सत्रको खुि आम्ियनी िीषयक अनसुयर उल्िेख गने 

९) ्स िैशक्षक सत्रको आम्ियनीको प्रस् यवि  रकि उल्िेख गने 

१०) स्िीकृ  रकि उल्िेख गने सरकयरी अनिुयनको रकि स्िीकृ   िब स्केि अनसुयर हनु ुपनेछ ।   
११) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने । 
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 फय. नं. २ 
 

आम्ियनीको वहसयब खय य 
विद्ययि्को नयिः 
ठेगयनय  
 

िषय=====================================================िवहनय================================================== 
 

मिम  

१ 

वििरण 

२ 

रमसि नं 

३ 

िीषयक 

४ जम्िय रु. 
५ 

बैंक ियशखिय 
६ 

कैवफ्  

७ सरकयरी अनिुयन पढयइ 

िलु्क 

 
 
 
 

 

       

्स िवहनयको जम्िय      

रिव््M 
१) आम्ियनी भएको मिम  उल्िेख गने 

२) कहयँबयट िय कसबयट प्रयप्त भएको उल्िेख गने 

३) रमसि नं. उल्िेख गने 

४) कुन िीषयक बयप  प्रयप्त भएको हो सोही िहििय िेख्न ेर आिश््क य अनसुयर िहि बढयउने 

५) प्रयप्त भएको जम्िय रु. उल्िेख गने 

६) प्रयप्त रकििध््े बैंक ियशखिय भएको रकि उल्िेख गने  
७) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने । 
 
 
 
 



खण्डः १)                        संख्यः ९  स्थयनी् रयजपत्र भयग २                  मिम ः २०७७/१२/०९ 

ढकयरी गयउँपयमिकयिय विद्ययि् शिक्षय सञ्चयिन ‚व््िस्थयपन  थय मन्िनकय सम्िन्धिय बनेको कय्यविमध-२०७५ 

 

63 
 

 फय. नं. ३ 

खचयको वहसयब खय य 
विद्ययि्को नयि M 

ठेगयनयM                    िषयM                    िवहनयM 
 

मिम  
 

वििरण 
 

भौचर नं.  िब भिय अन्् 

िीषयक 

जम्िय कैवफ्  
 

स्िीकृ  

िरबन्िी 
कियचयरी िरबन्िी बयवहरको 

शिक्षक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

    
 

     

्स िवहनयको जम्िय       

 

रिव््M 

१) कयरोबयरको मिम  उल्िेख गने 

२) खचयको वििरण उल्िेख गने 

३) भौचर नं. उल्िेख गने 

४)  शस्िकृ  िरबन्िीकउल्िेख गने  

५) विद्ययि्िय कय्यर  कियचयरीहरुको  िब भिय खचय रकि उल्िेख गने 

६) अनिुयन रकि प्रयप्त नहनेु िरबन्िी बयवहरको शिक्षकहरुको  िब भिय खचय रकि उल्िेख गने 

७) ्सिय आिश््क य अनसुयर िसिन्ि, फमनयचर, छपयई, सेिय, िै.भ्र.भ. जस् य िहिहरु खडय गरी रकि उल्िेख गने 

८) िहि ४, ५, ६ र ७ को जम्िय रकि उल्िेख गने  

९) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने ।  
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फय. नं. ४, ५ र ६ 

नगिी /बैंक /पेस्की खय य 
विद्ययि्को नयिM 

ठेगयनयM                            िषयM                     िवहनयM 
 

मिम  वििरण भौचर नं. डेमबट के्रमडट डेमबट / के्रमडट बय “की कैवफ्  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 
 
 

 

       

 

रिव््ः 
क) नगिी खय य प्र्ोग गिययः 
 १) मिम  उल्िेख गने 

 २) छोटकरीिय आम्ियनी खचयको वििरण उल्िेख गने 

 ३) भौचर नं. उल्िेख गने  

 ४) नगि प्रयप्त भएिय उल्िेख गने  

 ५) नगि रकि बैंक ियशखिय िय खचय भएिय उल्िेख गने  

 ६) िहि ७ को बयँकी रकि डेमबट िय के्रमडट बयँकी के हो रु. डेमबट बयँकी भए डे. र के्रमडट बयँकी भए के्र. उल्िेख 

गने  

 ७) बयँकी रकि उल्िेख गने  

 ८) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने । 

ख) बैंक खय य प्र्ोग गियय  
 १) मिम  उल्िेख गने  

 २) आम्ियनी खचयको छोटो वििरण र चेक नं. िय बैंक ियशखिय भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 ३) भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 ४) बैंक ियशखिय भएको रकि उल्िेख गने  

 ५) बैंकबयट खचय भएको रकि उल्िेख गने  

 ६) बैंकिय डेविट बयँकी भए डे. र के्रमडट बयँकी भए के्र. िेख्न े 

 ७) बयँकी रकि उल्िेख गने  

 ८) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने ।  

ग)   पेस्की खय य प्र्ोग गिययः 
 १) मिम  उल्िेख गने 

 २) पेस्की मिइएको िय फर्छ्यौट भएको कयि उल्िेख गने  

 ३) भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 ४) पेस्की दिएको रकि उल्िेख गने  

 ५) पेस्की फर्छ्यौट भएको रकि उल्िेख गने  

 ६) बयँकी पेस्की डेविट बयँकी भए डे. र के्रमडट भए के्र. उल्िेख गने 

 ७) पेस्की बयँकी रकि उल्िेख गने  

 ८) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने । 
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फय. नं. ७ 

शजन्सी खय य 
 

विद्ययि्को नयि 

ठेगयनयM                              िषयM                   िवहनयM 
 

मिम  

१ 

वििरण 

२ 

िूल्् 

३ 

आम्ियनी 
४ 

खचय 
५ 

बयँकी 
६ 

कैवफ्  

७ 

  प्रम  इकयई जम्िय     

 
 
 
 

       

 

रिव््  

१) मिम  उल्िेख गने, 

२) सयियनको नयि, प्रयप्त िय खचयको छोटो वििरण उल्िेख गने  

३) सयियनको प्रम  इकयई िर उल्िेख गने  

४) प्रयप्त सयियनको पररियण उल्िेख गने  

५) खचय भएको सयियनको पररियण उल्िेख गने  

६) बयँकीसयियनको पररियण उल्िेख गने  

७) अन्् कुनै कुरय भए उल्िेख गने ।  
 

ईकयइिय गोटय, थयन, िजयन आदि उल्िेख गने । 
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फय. नं. ८ 

ियमसक आम्ियनी खचयको वििरण खय य 
विद्ययि्को नयि 

ठेगयनय    िषय ==================                        िवहनय ======  

व््् आ् 

िीषय
क 

नं. 

िीषयक
को 
नयि 

ियवषयक 

स्िीकृ  

रकि 

अशघल्िो 
िवहनयस
म्िको 

खचय रकि 

्ो 
िवहनय
को खचय 

जम्िय 
व््् 

रकि 

िीषय
क 

नं. 

िीषयक
को 
नयि 

ियवषय
क 

स्िीकृ
  

रकि 

अशघल्िो 
िवहनयसम्ि
को आ् 

रकि 

्ो िवहनयको 
आ् 

जम्िय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 
 
 

           

जम्िय           

 बयँकी रकि 

 नगि 

  बैंक 

रिव््  

१) फय. नं १ को व्््को िीषयक नं= उल्िेख गने   

२) फय. नं. १ को व्््को िीषयकको नयि उल्िेख गने  

३) फय. नं. १ को ियवषयक स्िीकृ  व््् रकि उल्िेख गने  

४) गएको िवहनयसम्िको सम्बशन्ध  िीषयकको खचय रकि उल्िेख गने  

५) ्ो िवहनयको सम्बशन्ध  िीषयकहरुको खचय रकि उल्िेख गने  

६) िहि नं= ४ र ५ को जम्िय  रकि उल्िेख गने  

७) फय. नं. १ को आ्को िीषयक नं. उल्िेख गने . 

८) फय. नं. १ को आ्को िीषयक नयि उल्िेख गने . 

९) फय. नं. १ को ियवषयक स्िीकृ  आ् रकि उल्िेख गने . 

१०) अशघल्िो िवहनयसम्िको सम्बशन्ध  िीषयकको आ् रकि उल्िेख गने  

१२) िहि नं. १० र ११ को जम्िय रकि उल्िेख गने । 

१३)  बयँकी रकििय आ् र व्््को जम्िय रकिको फरक उल्िेख गने । 
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शि. ि. फय. नं. ९ 

िलु्क ि यय वक यब खय य 
 

विद्ययि्को नयि  

ठेगयनय 
कक्षय                       िषय                  िवहनय  
रो=नं= विद्ययथीको 

नयि, थर 
िैियख जेष्ठ असयर सयउन भयर आशश्वन कयम यक िंमसर पौष ियघ फयगनु चैत्र 

 
 
 
 
 

             

जम्िय             

 
   

            फय. नं. १० 

ियसिय  खय य 
विद्ययि्को नयि  

िषय=========================================================को आशखरी दिन============================================== सम्िको 
ियव्त्ि रकि सम्पशि रकि 

१ २ ३ ४ 

    

प्रधयनयध््यपक  िेखयपयि िेखयपरीक्षक 

रिव्् 

१) विद्ययि्को ियव्त्ि वििरणहरु उल्िेख गने, 

२) ियव्त्ि रकि उल्िेख गने, 

३) विद्ययि्को चयिू अचि सम्पशिको वििरण उल्िेख गने, 
४) सम्पशिको रकि उल्िेख गने , 
 

आज्ञयिे, 

रयजेन्र भयट 

         मन. प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  


