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मदाने गाउँपालिकाको “लिक्षा ऐन २०७८”को दफा ५१ को उपदफा (१) ि ेददएको अलिकार प्रयोग गरी मदाने 

गाउँकाययपालिकािे यो लनयमाविी बनाएको छ ।   

 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्भिक 

प्रारलभिक १. सलंक्षप्त नाम र प्रारभि ।     

क.  यो लनयममावलिको नाम “ लिक्षा लनयमाविी –२०७८” रहकेो छ ।     

ख.  यो लनयमाविी मदान ेगाउँपालिका िरी िाग ुहुनछे ।  

ग.  यो लनयमाविी तरुुन्त प्रारभि हुनेछ ।  

२.  पररिाषा – लवषय वा प्रसंगि ेअको अर्य निागेमा यस लनयमाविीमा—  

क.  “ऐन” िन्नािे मदाने गाउँपालिकाको “ लिक्षा ऐन २०७८” सभझनु पदयछ ।  

ख.  “माध्यलमक लिक्षा ”िन्नाि ेकक्षा नौ देलख कक्षा बाह्रसभम ददइने लिक्षा सभझनु पदयछ ।  

ग.  “सामुदालयक लवद्यािय” िन्नािे लनयलमत रुपमा सरकारी अनदुान पाउन ेगरी अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय 

सभझनु पदयछ ।  

घ.  “लनजी तर्ा संस्र्ागत लवद्यािय” िन्नािे लनजी पहिमा स्र्ापना गररएको सरकारी अनुदान नपाउने गरी अनुमलत वा 

स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय सभझनु पदयछ ।  

ङ.  “लिक्षक” िन्नािे लवद्याियमा स्वीकृत दरबन्दी अन्तगयतको स्र्ायी, अस्र्ायी, राहत  र बािलिक्षकको करारमा लनयुलि 

गरेको लिक्षक सभझनु पदयछ ।  

च) िैलक्षक सत्र िन्नाि-े लवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइन ेवा्षयक अवलि सभझनु पछय । 

छ.  “लिक्षक तर्ा कमयचारी छनोट सलमलत” िन्नािे लनयम ३८को१ वमोलजम गरित सलमलतिाई सभझनु पदयछ ।  

ज.  “व्यवस्र्ापन सलमलत” िन्नािे लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत सभझनु पदयछ ।  

झ.  “गाउँ लिक्षा सलमलत” िन्नािे लिक्षा ऐन २०७८ वमोलजम गरित सलमलत सभझन ुपदयछ ।  

ञ.  “वडा लिक्षा सलमलत” िन्नािे लिक्षा ऐन २०७८ बमोलजम गरित सलमलत सभझनुपदयछ ।  



मदाने गाउँपालिका लिक्षा ननयामाविी,२०७८ 3 
 

ट.   “ लिक्षा अलिकृत” िन्नािे गाउँपालिकामा काययरत लिक्षा हनेे मुख्य अलिकारी सभझन ुपदयछ ।  

ि.  “लनयमाविी” िन्नािे लिक्षा ऐन २०७८ अनुसार बनेको यस लनयमिाई सभझन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेद – २ 

लवद्यािय खोल्न ेअनमुलत वा स्वीकृलत सभबलन्ि व्यवस्र्ा 

३.  लवद्यािय खाल्न ेअनमुलतका िालग लनवदेन ददनपुन े।   

क.  आिारिूत र मा.लव. खोल्न चाहनेिे अनुमलतका िालग िैलक्षक सत्र सुरुहुनुिन्दा ३ मलहना अगावै वडा लिक्षा सलमलतको 

लसफाररसमा अनुसुलच १ बमोलजमको ढाँचामा गाउँ लिक्षा सलमलतिाई लनवेदन ददन ुपनछे र उि लनवेदन उपर आवश्यक 

प्रदिया पुरा िएको िहर िएमा गाउँपालिकाि ेलवद्यािय खोल्न अनुमलत प्रदान गनय सनेे  छ ।  

४. लवद्यािय खोल्नको िालग परुा गनुयपन ेपवुायिार – लवद्यािय खोल्नकािालग आवश्यक अनुसूची २ वमोलजमको पुवायिार 

पुरा गरेको हुनुपनछे । लवद्यािय खोल्न आवश्यक पुवायिार प्रमालित िएको देलखएमा आिारिुत लवद्यािय खोल्न िैलक्षक 

सत्र िुरु हुनु िन्दा तीस ददन अगावै र माध्यालमक लवद्याियको सभवन्िमा कलभतमा २ मलहना अगावै स्र्ानीय लिक्षा 

अलिकारीि ेआफ्नो राय सलहत प्राप्त लनवेदन गाउँपालिकाको कायायियमा पेि गनुयपनछे ।  

४.१  िैलक्षक गिुी र मनुाफा नलिन ेगरी लवद्यािय संचािन गनय चाहमेा यस लनयमाविीको अनसूुलच ३ मा उल्िेलखत ितयहरु 

पुरा गनुयपनछे  िन ेिैलक्षक गुिी अन्तगयत लवद्यािय संचािन गनय अनुसूची ३ बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन ददनुपनेछ ।  

५.लवद्याियि ेपािना गनुयपन ेितयहरु ः    

ऐन र यस लनयमाविीमा अन्यर्ा िेलखएदेलख बाहके लवद्याियिे पािन गनुयपन ेितयहरु देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

 (क)  नेपाि सरकारबाट स्वीकृत तर्ा गाउँ पालिकाि ेतोकेमा अलतररि पाठ्यिम र पाठ्यपसु्तक िागू  

गनुयपन,े   

(ख)  रालियता प्रलत आँच आउन ेपाठ्यसामग्री तर्ा पाियपुस्तक लवद्याियमा अध्यापन गनय, गराउन नहुन,े   

(ग)  अलििावकको वा्षयक िेिा गराई लवद्याियको आय व्यय, िैलक्षक उपिलधि र आगामी िैलक्षक सत्रको काययिमको 

लनयलमत जानकारी गराउनुपन,े   

(घ)  लनयम बमोलजम आयव्ययको िेखा राख्नुपने,  

(ङ)  लवद्याियिे गरेको िगानीको अलििेख राख्नुपन,े  

 (च)  नेपािको रालिय एकता, सावयिौलमकता तर्ा िा्मयक सलहष्िुतामा खिि पाने कुनै पलन दियाकिाप लवद्याियमा हुन 

नददन,े   

(छ)  लवद्याियमा तोदकएको लिक्षक संख्यामा नघट्ने गरी कानून बमोलजम योग्यता पगुेको लिक्षकको व्यवस्र्ा  

गनुयपन,े   

(ज)  लवद्याियमा अलतररि काययकिाप तर्ा अन्य काययिम सञ्चािन गनुयपन,े   
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 (झ)  लवद्याियमा तर्ा छात्रावासमा स्वस्र्कर र नैलतक चररत्र लनमायिको वातावरि कायम गनय आवश्यक व्यवस्र्ा 

लमिाउने,   

 (ञ)  आवासीय लवद्याियमा गाउँ लिक्षा सलमलति ेतोदकए बमोलजम लवद्यार्ीको खाना तर्ा पौलिक आहारको गुिस्तर 

कायम गनुयपन,े   

(ट)  आवासीय लवद्याियि ेिुरुमा कभतीमा दि प्रलतित लवद्यार्ीिाई आवासीय सुलविा पु¥याउनुपने,   

(ि)  गाउँ लिक्षा सलमलत तर्ा गाउँकाययपालिकािे ददएको लनदिेन अनुरुप काम गनुयपने,   

(ड)  लनयम (४) बमोलजमका पूवायिारहरु यर्ावत ्राख्नुपन,े   

 (ढ)  लनयमानुसार तोकेको ढाँचामा लवद्याियको िैलक्षक तथ्याङ्क तयार गरी गाउँपालिका र सभबलन्ित कायायियमा पिाउन ु

पने ।   

६. िरौटी राख्नपुन े  

 लवद्यािय खोल्न अनुमलत लिदा लवद्यािय संचािन सुरक्षा वापत देहाय बमोलजम रकम िरौटी राख्नपन ेछ ।  

 ६.१.  संस्र्ागत लवद्याियका िालग        - (क) (माध्यलमक) दईु िाख (ख) (आिारिुत) पचास हजार ।  

६.२.  सामुदालयक लवद्याियका िालग       -(क) (माध्यलमक) एक िाख (ख) आिारिुत पच्चीस हजार ।  

७.  िरौटी रकम मदु्दती खातामा जभमा गरीन े  लवद्यािय खोल्नका िालग तोदकएको रकम गाउँपालिकािे तोदकएको 

बैङ्कमा लवद्याियको नाममा मुद्दती खातामा जभमा गररन ेछ ।  

 ७.१.  उि रकमको व्याज लवद्यायिको काममा खचय गनय सनेे  छ । उि खातालवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलति े

तोदकएको व्यलि र लवद्यािय प्रिासनिे तोकेको  लिक्षकको संयुि दस्तखतबाट हुनछे ।  

८.  लवद्याियको सञ्चािन ऐन र यस अन्तगयत बनकेो लनयमाविी बमोलजम हुनछे ।  

 ८.१.  लवद्यािय गाभ्न सानय लिइने आिार ः –ऐनको अलिनमा रलह वडा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा २ वा २ 

िन्दा वढी लवद्यािय गाभ्न ेर एक िाँउबाट अकौ िाँउमा सानय गाउँपालिकाि ेआफ्नो अलिकार क्षेत्र प्रयोग गनय सनेे छ । 

जसअनुसार –  

  क.  पूवायिार कायम नरहमेा ।  

  ख. अनुसूची २ बमोलजम कक्षामा लवद्यार्ी संख्या अपगु िएमा ।  

  ग.  दईु वा दईु िन्दा बढीलवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत ि ेवडा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा एउटै लवद्यािय 

संचािन गनय संयुि लनवेदन ददएमा ।  

 ८.२.  लवद्यािय मौजुदा रहकेो िाँउ लवद्यािय प्रलतकूि रहकेो िन्ने अवस्र्ामा लवद्यमान िएको आिारमा वडा 

लिक्षा सलमलतको लसफारसमा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको लनवेदन आएमा ।  

 

९. लवद्याियमा कक्षा र्प सभवन्िी व्यवस्र्ा – कुनै लवद्याियि ेकक्षा र्प गनय चाहमेा िैलक्षक सत्र िुरु हुन ुिन्दा २ मलहना 

अगावै वडा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ लिक्षा सलमलतमा लनवेदन ददन ुपनछे ।  



मदाने गाउँपालिका लिक्षा ननयामाविी,२०७८ 5 
 

९.१.लनवेदन प्राप्त िए पलछ पवूायिार पिूय िए निएको सभवन्िमा जाँचबुझ गरी पूवायिार िएको देलखएमा िैलक्षक सत्र 

िुिारभि हुनु िन्दा अगावै प्रत्यके वषय एक कक्षाका दरिे कक्षा र्पको अनुमलत ददन सनेे छ ।  

 

 

पररच्छेद –३ 

१० गाउँ काययपालिका, प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत र लिक्षा अलिकृतका काम, कतयव्य र अलिकार ः  

क गाउँकाययपालिका  

१) यस लनयमाविीमा अन्यत्र िलेखएका काम, कतयव्य र अलिकारका अलतररि गाउँ काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलिकार 

देहाय बमोलजम हुनेछ ः  

(क)िैलक्षक योजना तर्ा काययिम कायायन्वयन गनय लिक्षा सलमलत, प्रमुख प्रिासदकय अलिकृत तर्ा  लिक्षा अलिकृत िाई 

आवश्यक लनदिेन ददन,े  

(ख)िैलक्षक योजना तर्ा काययिम कायायन्वयन गनय आवश्यकता अनुसार सलमलत, उपसलमलत वा काययटोिी गिन गन,े 

(ग) लिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाई गाउँपालिकाको तहमा एक रुपता रहने गरी लिक्षक लवद्यार्ी अनुपात लमिाउने, 

गुिस्तर कायमगन,े आचार संलहता बनाई िाग ुगन,े    

(घ) लिक्षक तर्ा कमयचारीहरूको प्रिासन, व्यवस्र्ापन तर्ा िैलक्षक लवकास सभबन्िी कायय योजना स्वीकृत गन ेर कायायन्वयन 

गनय लनदेिन ददन े, 

(ङ)  प्रदेि तर्ा संघको कानुन वमोलजम हुने लिक्षा सभवलन्ि लवषयहरुको कायायन्वयन गनय लिक्षा सलमलतिाई लनदेिन ददन े

, 

(च)प्रत्येक ६ मलहनामा गाउँपालिका लित्रका सबै दकलसमका लवद्याियहरुको अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन  गरी गराई  अपेलक्षत 

गुिस्तर कायम गन,े 

(छ)  लवद्याियमा आ्र्यक व्यवस्र्ा पारदिी तर्ा सुलनलित गनय वस्तगुत आिार तर्ा मापदण्ड  बनाई िाग ूगन,े गराउन,े 

(ज)यस लनयमाविीको पररलि लित्र आवश्यक क्षेत्रहरुको मापदण्ड वनाउने,  

(झ)   लिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमलिि र रोजगारउन्मुख बनाउने नीलत अविभबन गने , 

(ञ)    लिक्षा सभबन्िी कानून लनमायिको िागी गाउँ सिामा पसे गन े। 

(२)  उपलनयम (१) मा जेसुकै िेलखएतापलन संस्र्ागत लवद्याियका हकमा त्यस्ता लवद्याियि ेपािना गनुय पन ेमापदण्ड, 

गुिस्तर, िुल्क प्राविान, लवपन्न तर्ा लसमान्तकृत वगयका छात्र छात्रािाई ददईने छात्रबृलिका आिार र प्रलतित, लिक्षक तर्ा 

कमयचाररहरुको सेवा, ितय एवं पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लनियय गदाय संस्र्ागत लवद्याियहरुको  संगिन को समेत 

सहिालगता एवं राय परामिय लिई लनियय गनुयपनछे । 

ख. प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतको काम, कतयव्य र अलिकार ः   
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१) ऐन तर्ा यस लनयमाविीमा अन्यत्र िेलखएका काम, कतयव्य र  अलिकारका अलतररि प्रमुख प्रिासकीय अलिकृतको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुनेछ ः  

(क) लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्र्ालपत गनय गाउँपालिकाको समग्र िैलक्षक नीलत, योजना, काययिमको कायायन्वयन 

एवं अनगुमन गने गराउन,े  

(ख)गाउँ काययसभपादन लनयमावलिमा प्रमुख प्रिासकीय अलिकृति ेगने िनी उल्िेख िएका लिक्षा सभबलन्ि कायय गन,े 

(ग)िैलक्षक समन्वयकताय तर्ा सहजकतायको िूलमका लनवायहगने, 

(घ)काययपालिकाि ेप्रत्यायोजन गरेका  लिक्षा सभबलन्ि कायय गने , 

ङ) प्रक्रिया परुा भएर आएका लिक्षकको आवश्यकताको आधारमा गाउँपालिका लभत्र काज वा सरुवा गने । 

(च) गाउँ को उत्कृि िैलक्षक उपिलधि का िालग लिक्षा अलिकृतसँग काययसभपादन करार गन ेर सो उपिधिीपूिय रह ेनरहकेो 

लनरन्तर अनगुमन गन े, 

(छ)लवद्याियहरुको िेखा परीक्षिको व्यवस्र्ा लमिाउने , 

(ज)लिक्षा सभबन्िी कुन ैप्रस्ताव गाउँपालिकामा पेि गनुय पने िए सो गने , 

 

 ग) लिक्षा अलिकृतको काम, कतयव्य र अलिकार –   

१) गाउँपालिका अन्तगयत रहन ेस्र्ानीय लिक्षा अलिकारीको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोलजम हुनेछ ।  

(क)  लिक्षा सभबन्िी स्र्ानीय योजनाको मस्यौदा तयार गने, गाउँ काययपालिकामा पेस गन ेर योजना पाररत िए पिात ्

कायायन्वयन गन ेगराउने ।  

(ख)  लवद्यािय जान ेर लवद्यािय बालहर रहकेा बािबालिकाको खण्डीकृत िैलक्षक तथ्याङ्क अद्यावलिक गराउने र लिक्षक 

तर्ा कमयचारीहरुको यर्ार्य लववरि अद्यावलिक गन ेगराउने ।  

(ग)  प्रारलभिक बाि लिक्षा तर्ा लवद्यािय लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा तर्ा खुिा लिक्षा, लनरन्तर लसकाइ एवम ्लविषे 

लिक्षा सञ्चािनको योजना कायायन्वयन गन,े प्रालवलिक लिक्षा तर्ा व्यावसालयक तालिमको योजना कायायन्वयन गने ।  

(घ)  लवद्यािय सञ्चािन तर्ा िैलक्षक काययिम कायायन्वयनका िालग ्ोतको बाँडफाँड गन ेगराउने ।   

(ङ)  माध्यलमक तहसभमको िैलक्षक काययिमको समन्वय र लनयमन गने ।  

(च)  सेवा क्षेत्रलित्रको लवद्यािय नक्साङ्कन तर्ा अनगुमन गरी गराई सोको आिारमा लवद्यािय खोल्न अनुमलत प्रदान गनय 

,कक्षा र्प गनय,लवद्यािय सानय वा दईु वा दईु िन्दा बढी लवद्यािय एक आपसमा गाभ्न,े लवद्याियको नाम पररवतयन गनय गाउँ 

काययपालिकामा लसफाररस गने ।  

(छ)  लवद्याियहरूको िौलतक एवम् चि सभपलिको अलििेख अद्यावलिक तर्ा लवद्याियको सभपलि संरक्षि गन ेगराउन ।  
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(ज)  लवद्याियमा काययरत लिक्षक तर्ा कमयचारीको लबदाको अलििेख अद्यावलिक गनय िगाउने, अध्ययन लवदा, वेतिवी 

लवदा र असािारि लबदाका िालग लवद्याियबाट अनुरोि िएमा औलचत्यता हरेी स्वीकृलतका िालग गाउँ काययपालिकामा 

पेस गन े। अन्य लवदाको हकमा लवद्याियबाट ररतपूवयक लसफाररस िई आएमा स्वीकृत गने ।  

(झ)  वा्षयक रूपमा लवद्यार्ी सङ्ख्याको अनुपातमा लिक्षक कमयचारी दरबन्दी लमिान तर्ा लवद्याियहरूमा न्यूनतम लिक्षक 

दरबन्दी उपिधि गराउन ेव्यवस्र्ा गनय गाउँ काययपालिकामा पसे गन े।  

(ञ)  लवद्याियहरूको संख्या तर्ा िौगोलिक दरूी समेतका आिारमा ् ोतकेन्र लनिायरि गनय गाउँ लिक्षा सलमलतमा लसफाररस 

गन ेर ्ोतकेन्रबाट लवद्याियको लनरीक्षि, लिक्षकको तालिम तर्ा अन्य िैलक्षक दियाकिाप सञ्चािन गन ेगराउने ।  

(ट)  लवद्यािय लिक्षाको गुिस्तर बढाउन प्रिानाध्यापक, लिक्षक, लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत, अलििावक तर्ा अन्य 

सरोकारवािाहरूको लनयलमत रूपमा बैिक, गोष्ठी वा तालिमको व्यवस्र्ा गन े।  

(ि)  लवद्याियको िौलतक पूवायिार लनमायि तर्ा ममयत सभिार गनय पेस गने, लवद्याियहरूमा न्यूनतम रूपमा हुनुपने िनी 

तोदकएका मापदण्ड बमोलजम लवद्याियहरूमा पूवायिार पूरा गने, गनय िगाउने ।  

(ड)  पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक तर्ा पाठ्य सामग्री लवतरि गने, स्र्ानीय लवषय वा अंिको पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक तर्ा पाठ्य 

सामग्री लनमायि तर्ा कायायन्वयन गने गराउन े।  

(ढ)  आिारिूत तहको अन्त्यको परीक्षा व्यवस्र्ापन गन ेगराउने, माध्यलमक तहको परीक्षा तोदकए बमोलजम सञ्चािन तर्ा 

अनुगमन गन,े लवद्यार्ी लसकाइ उपिलधि परीक्षि र नलतजा लवश्लेषि गने गराउने, लवद्यार्ी प्रोत्साहन तर्ा छात्रवृलि 

व्यवस्र्ापन गन े।  

(ि) लवद्यािय तहको िैलक्षक परामिय सेवाको अनुमलत प्रदान तर्ा लनयमन गने, स्र्ानीय िैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको 

संरक्षि, प्रवर्द्यन एवम् स्तरीकरि गन े।  

(त) गाउँपालिका क्षेत्रका पुस्तकािय र वाचनाियको सञ्चािन र व्यवस्र्ापन गन े।  

(र्)  गाउँपालिका क्षेत्रका लवद्याियमा काययरत लिक्षक, कमयचारीहरुको व्यवस्र्ापन सलमलतको सहकाययमा कायय सभपादन 

मूल्याङ्कन गन,े गराउन े।  

(द)   स्वीकृत दरवन्दीको लिक्षक तर्ा कमयचारीको पद ररि िई स्र्ायी पदपू्तयको िालग लवद्याियको माग िएमा पदपू्तयका 

िालग लिक्षक सेवा आयोगमा िखेी पिाउनको िालग लववरि तयार गरी गाउँ लिक्षा सलमलतमा पेस गने,  

(ि)   गाउँपालिका अध्यक्षि ेतोके बमोलजम अन्य कायय गने, गराउने ।  

(न)  कानून बमोलजम अन्य कायय गन,े गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 

११.   गाउँ लिक्षा सलमलतको काम , कतयव्य र अलिकार तर्ा विैक सभबन्िी काययलवलि  ः  

 ११.१  ऐनमा िलेखए देलख बाहके गाउँ लिक्षा सलमलतको काम , कतयव्य र अलिकार देहायबमोलजम हुनछे ।  

 क.  गाउँपालिका लित्रको स्वीकृत िैलक्षक योजना अनुरुपको लवद्याियको िैलक्षक काययिम तजुयमा गरी कायायन्वयन गराउन े

।  
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ख.  गाउँपालिका लित्र स्वास्थ्य िैलक्षक वातावरि कायम राख्न तर्ा लिक्षाको गुिस्तर वृलर्द् गनय व्यवस्र्ापन सलमलत माफय त 

िैलक्षक काययिम काययन्वयन गराउने।  

 ग.  गाउँपालिका लित्रको लवद्याियिाई आ्र्यक सहायता उपिधि गराउने तर्ा त्यस्तो सहायताका िालग गाउँपालिका र 

प्रदेि, संघ र अन्य लनकायहरुमा लसफाररस गन े।  

 घ.  गाउँपालिका लित्रको लिक्षक तर्ा लवद्यार्ी कल्यािका िालग आवश्यक काययिम बनाउन े।  

 ङ.  गाउँपालिका लित्रको लवद्याियको सभपलतको सुरक्षा गने तर्ा लवद्यार्ीहरुको समृलर्द्को िालग आवश्यक व्यवस्र्ापन 

गने।  

 च.  गाउँपालिका स्तरीय िैलक्षक गिुस्तर वृलर्द्का िालग सेलमनार, सभमेिन, प्रलिक्षि, तालिम, प्रदियनीहरु संचािन गन े।  

   छ.  गाउँपालिका लित्रको लवद्याियको लवकासको िालग संचालित िैलक्षक काययिमिाई सहयोग गने ।  

   ज.   गाउँपालिका लित्र लनयिु िएका िेखा परीक्षकहरुि ेददएका लवद्याियको िेखा परीक्षि प्रलतवेदनका आिारमा 

आवश्यक कारवाही गन,े गराउने ।  

 झ.  गाउँपालिका लित्रको लवद्याियहरुिाई आ्र्यक रुपमा आत्मलनियर बनाउन पहि गने ।  

 ञ.  गाउँपालिका लित्रका लवद्याियहरुमा िोकतालन्त्रक संस्कार र आचरि संचािन गराउन सोही अनुरुपको काययिमहरु 

सञ्चािन गन े।  

 ट.  गाउँपालिका लित्रका लवद्याियहरु वन्द गन ेसभबन्िमा स्वीकृती ददने ।  

 ि.  गाउँपालिका लित्रको लवद्याियहरुमा िैलक्षक क्यािेण्डर बनाई लवद्यािय संचािन गनय वडा लिक्षा सलमलत र लवद्यािय 

व्यवस्र्ापन सलमलत िाई लनदेिन ददन े।  

  ड.  गाउँपालिका लित्रका लवद्याियहरुमा संगीत, खेिकुद, स्काउट तर्ा साँस्कृलतक काययिमहरुको संचािन गनय व्यवस्र्ा 

गनय आवश्यक आ्र्यक ्ोत जुटाउने र गलतलिि,रचनात्मक र सृजनात्मक युवा िलि लनमायि गनय लविेष योजना लनमायि 

गन े।  

१२.  गाउँ लिक्षा सलमलतको विैक सभवलन्ि काययलवलि ः    

 १.  गाउँ लिक्षा सलमलतको वैिक आवश्यकता अनुसार  वस्नेछ ।  

 २.  गाउँ लिक्षा सलमलत को वैिक सलमलतको अध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य सलचविे वोिाउने छ ।  

 ३.  गाउँ लिक्षा सलमलत को वैिक गा.लि.स.का एकलतहाइ सदस्यि े लिलखत अनुरोि गरेमा अनुरोि पत्र प्राप्त 

लमलतिे बढीमा सात ददन लित्र सदस्य सलचविे जलहिेसुकै वोिाउनु पन ेछ ।  

 ४.  गाउँ लिक्षा सलमलतको वैिकमा छिफि हुने लवषयवस्त ुअध्यक्षको लनदिेनमा सदस्य सलचविे तयार पारी 

सािारितय  २ ददन अगावै सदस्यहरुिाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

 ५.  गाउँ लिक्षा सलमलत को तत्काि कायम रहकेो पचास प्रलतित िन्दा वढी सदस्यहरु उपलस्र्त िएमा गि परूक 

संख्या मानीने छ । यदद गिपुरक संख्या नपुगेमा पुन  कभतीमा ३ ददनको समय राखी अको वैिक बोिाउन सनेे  छ । यसरी 

बोिाइएको वैिकमा एक लतहाई सदस्य गिपूरक संख्या मालननेछ ।  
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 ६.  गाउँ लिक्षा सलमलतको वैिकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षि ेगनेछ । लनजको अनपुलस्र्लतमा सदस्यहरुि े

आफूहरुमध्येवाट छालनएको सदस्यि ेवैिकको अध्यक्षता गन ेछ ।  

 ७.  गाउँ लिक्षा सलमलतको वैिकमा बहुमतको राय मान्य हुनछे । मत बरावर िएमा अध्यक्षको लनियय मान्य हुनछे 

।  

 ८.  गाउँ लिक्षा सलमलतको वैिकको काययलवलि सलमलत आफैि ेलनिायरि गरेबमोलजम हुनेछ । वैिकमा िाग लिए 

वापत गा.लि.स.का सदस्यहरुि ेगाउँ काययपालिकािे तोके बमोलजम वैिक ििा पाउनेछ ।   

 

 

 

पररच्छेद – ५ 

वडा लिक्षा सलमलतको काम ,कतयव्य, अलिकार र विैक सभबलन्ि काययलवलि 

१३.   वडा लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार ः  वडा लिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय  वमोलजम 

हुने छ ।  

क.  आफ्नो वडा लित्रका वािवालिकाहरुिाई लवद्यािय पिाउन िैलक्षक कायययोजना लनमायि गन े।  

       ख.  आफ्नो वडा लित्रको लवद्याियमा िनाय िएका वा निएका बािवालिकाहरुको उमेर, जात, लिङ्ग समेतको लववरि 

अध्यावलिक गन,े गराउन े।  

       ग.  आफ्नो वडा लित्रका लवद्याियको िैलक्षक योजना सभवलन्ि अलििेख अद्यावलिक गराइराखे्न तर्ा त्यस्ता योजनाको 

अनुगमन गरी गाउँ लिक्षा सलमलतमा सुझाव पिाउने ।  

       घ.  आफ्नो वडा लित्रका लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिाई स्र्ानीय ् ोत, सािनको पलहचान र पररचािनमा सहयोग 

पुयायउने ।  

ङ.  आफ्नो वडा लित्र रहकेा लवपन्न र गररवीको रेखामुनी रहकेो पररवारको िगत राखी त्यस्ता पररवारका 

वािवालिकाहरुिाई लिक्षामा सहिालगता गराउन आवश्यक व्यवस्र्ा लमिाउन े।  

       च.  आफ्नो वडा लित्रको लवद्याियमा व्यवस्र्ापन सलमलतको काययमा समन्वय गने तर्ा लिक्षाको गुिात्मक लवकासका 

िाीग  लवद्याियको सुपरीवेक्षि र अनुगमन गरी प्रिानाध्यापक, लिक्षक,लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत र अलििावकहरुसँग 

अन्तरदिया गरी आवश्यक सुझाव ददने र सहयोग गने ।  

छ.  आफ्नो वडा लित्रको स्वच्छ िैलक्षक वातावरि कायम गन े।  

       ज.  आफ्नो वडा लित्र वडा लिक्षा योजना वनाई गाउँपालिकामा पेि गने ।    

 झ.  आफ्नो वडा लित्र लिलक्षत जनिलिको अलििेख राख्ने ।  

       ञ. आफ्नो वडा लित्रको लवद्याियका लिक्षकहरुको कायय मूल्याङ्कन गरी सुझाव ददने र पुरस्कार, दण्ड, नलसयतको 

िालग गाउँ लिक्षा सलमलतमा सुझाव प्रदान गने ।  
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ट.  आफ्नो वडा लित्रको लवद्याियहरुको िालग आवश्यक सािन ्ोत जुटाइ पररचािन गने ।  

ि.  आफ्नो वडा लित्रका लवद्याियको नक्साङ्कन समेतिाई लवचार गरी लवद्यािय स्र्ापना गनय गा.लि.स मा लसफाररस 

गन े।  

ड.  आफ्नो वडा लित्रका लवद्याियस्तरीय अन्तर खेिकुद तर्ा अलिररि िैलक्षक दियाकिापको लवकास तर्ा संचािन 

गराउन ेर सो को िालग परुस्कार एवं प्रमाि पत्रको व्यवस्र्ापन गने ।  

ढ.  गाउँ लिक्षा समीलत र गाउँपालिकािाई आवश्यक सल्िाह सुझाव प्रदान गन ेर मातहतको अलिनमा रलह काम गन े

गराउन े।   

१३.१ वडा लिक्षा सलमलतको सलचवािय सभवलन्ित वडा कायायियमा रहनेछ ।  

१४.  विैक सभबलन्ि काययलवलि  वडा लिक्षा सलमलतको विैक आवश्यकतानसुार वस्नछे ।  

 क.  वडा लिक्षा सलमलतको अध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य सलचविे वैिक वोिाउने छ ।  

 ख.  उपलनयम १ मा जे िेलखएतापलन वडा लिक्षा सलमलतको एक लतहाई सदस्यि ेलिलखत अनुरोि गरेमा सदस्य 

सलचविे त्यस्तो अनुरोि पत्र प्राप्त लमलति ेबदढमा ७ ददन लित्र वैिक वोिाउनेछ ।  

 ग.  वडा लिक्षा सलमलतको वैिकमा वडा लित्रका लवद्याियका प्रिानाध्यापकहरु िाई आमन्त्रि गररनछे  ।  

 घ.  वडा लिक्षा सलमलतको वैिकका िागी ५०% सदस्यहरुको उपलस्र्लत रहमेा गिपरूक संख्या मालननेछ ।  

ङ.  वडा लिक्षा सलमलतको वैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गने छ । लनजको अनुपलस्र्लतमा सदस्यहरुिे आफूहरुमध्येवाट छानेको 

सदस्यिे वैिकको अध्यक्षता गन ेछ ।  

च.  वडा लिक्षा सलमलतको वैिकमा वहुमतको राय मान्य हुनछे । मत वरावर िएमा वैिकमा अध्यक्षिे लनिाययक मत ददन 

सनेे छ ।  

 छ.  वडा लिक्षा सलमलतको वैिक सभवलन्ि अन्य काययलवलि सो सलमलत आफैिे तय गनेछ।  

पररच्छेद– ६ 

लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत को छनोट, काम, कतयव्य र अलिकार तर्ा विैक सभवलन्ि काययलवलि ः  

१५.  अध्यक्ष तर्ा सदस्य छनोट सभबन्िी व्यवस्र्ा ः   लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष तर्ा सदस्यहरुको छनोट 

ऐन तर्ा यस लनयमाविी बमोलजम हुनेछ ।  

 १.सभबलन्ित लवद्याियका प्रिानाध्यापकि ेऐनको दफा १८ को उपदफा १ बमोलजम सामुदालयक लवद्याियको 

व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्यहरु छनोट गने प्रयोजनको िालग िैलक्षक ित्र िरुु िएको ३० ददन लित्र कभतीमा  ७ 

ददनको सुचना ददइ अलििावकको िेिा गराउनपुनछे । तर  लनिायलःरत पदावलि समाप्त िएको कारि अध्यक्ष वा सदस्य 

छनोट गने प्रयोजनका िागी अध्यक्ष वा सदस्यको पद पदावलि समाप्त हुनुिन्दा कलभतमा  ३० ददन अगावै र अन्य अवस्र्ामा 

अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररि िएमा पद पू्तय गनयको िागी त्यसरी ररि िएको १५ ददन लित्र अलििावक हरुको िेिा 

गराउन ुपनछे ।  

 २.  उपलनयम १ वमोलजम अलििावक िेिा गराउन ुकभतीमा १५ ददन अलघ उपलनयम ३ बमोलजमको सलमलति े

अलििावकको नामाविी लवद्याियमा सावयजलनक गनुयपन ेछ ।   



मदाने गाउँपालिका लिक्षा ननयामाविी,२०७८ 11 
 

 ३.   उपलनयम १ बमोलजम अध्यक्ष वा सदस्य छनोट गन ेसभवन्िमा अलििावकिाई सहयोग गनयका िालग लिक्षा 

अलिकृतको संयोजकमा सभबलन्ित वडा जनप्रलतलनलि र सभबलन्ित लवद्याियको प्रिानाध्यापक रहकेो ३ सदस्यीय छनोट 

सहयोग सलमलत गिन गन ेछ ।  

 ४.  व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्यहरुको छनोट सभवन्िी अन्य काययलवलि गाउँ लिक्षा सलमलति ेतोके 

बमोलजम हुनेछ ।    

१६.  राजीनामा स्वीकृत गन ेअलिकारी ः  व्यवस्र्ापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सलमलतका अध्यक्षि ेर लवद्यािय 

व्यवस्र्ापन सलमलतका अध्यक्षको राजीनामा सभवलन्ित व्यवस्र्ापन सलमलतिे स्वीकृत गन ेछ ।  तर अध्यक्षको पद ररि 

रहकेो अवस्र्ामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा सलमलतका सदस्यहरुमध्ये सवै िन्दा जेष्ठ सदस्यिे लस्वकृत गने छ ।  

१७.  अलििावक नहुन ेः  लवद्याियि ेलवद्यार्ीका बाबु वा आमा वा बाजे वा बज्यै लवद्यार्ीको अलििावक हुनेछ । सो 

िन्दा बाहकेका व्यलििाई अलििावक मालनने छैन ।   

१८. लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत अध्यक्ष हुनको िागी चालहन ेयोग्यता ः लवद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष वा 

सदस्य को योग्यता संघीय लिक्षा ऐन तर्ा लनयमाविी अनुसार हुनेछ। 

१९. सामदुालयक लवद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतको काम कतयव्य र अलिकारहरु ः   

 लिक्षा ऐन २०७८ मा िेलखए देलख बाहके सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतको अन्य काम, कतयव्य र अलिकार 

देहायबमोलजम हुने छ ।  

 क.  लवद्याियको संचािन , रेखदेख, लनररक्षि र व्यवस्र्ापन गन े।  

ख.  लवद्याियको िागी चालहने आ्र्यक ्ोत जुटाउने ।    

ग.  लिक्षकिाई तालिमको िालग छनोट गन े।  

 घ. तालिमबाट फकेपलछ कलभतमा ३ वषय सभवलन्ित लवद्याियमा सेवा गनुयपन े सभबन्िमा ितयहरु लनिायरि गरी 

कबुलियतनामा गराउने ।  

ङ.  लिक्षकहरुको सेवाको सुरक्षा र सभबोदन गन े।  

च.लवद्याियको ्ोतबाट बेहोने गरी लिक्षक तर्ा कमयचारी लनयुि गने, त्यसरी लनयुि लिक्षक तर्ा कमयचारीिाई नेपाि 

सरकारिे समान तहका लिक्षक तर्ा कमयचारीिाई तोदकददए बमोलजमको तिव स्केिमा नघटाई तिव ििा खुवाउने ।  

 छ.  लवद्याियको ्ोतबाट वेहोने गरी लिक्षक तर्ा कमयचारी लनयुि गन ेर त्यसरी लनयिु लिक्षक तर्ा कमयचारीिाई नेपाि 

सरकारिे समान तहका लिक्षक तर्ा कमयचारीिाई तोदकएको तिव स्केिमा नघटाई तिव ििा खुवाउने ।  

 ज.  नेपाि सरकारबाट लस्कृत िएको दरवलन्दको लिक्षक पद ररि हुन आएमा सो पद पू्तयका िालग सो पद ररि िएको 

लमलतिे १५ ददन लित्र गाउँ लिक्षा सलमलतमा िेलख पिाउन े।  

झ.  लवद्याियमा लिक्षक तर्ा कमयचारीहरुको हालजर जाँच गरी गयि हुने लिक्षक वा कमयचारी उपर आवश्यक कावायही गनय 

तर्ा आवश्यक अनुसार आफ्नो राय सलहतको प्रलतवेदन कारवाहीका िालग सभवलन्ित वडा लिक्षा सलमलतको लसफाररस 

सलहत गाउँ लिक्षा सलमलतमा पिाउने ।  

 ञ.  लवद्याियको िैलक्षक स्तर वृलर्द् गनय आवश्यक सामान तर्ा िैलक्षक सामग्रीको व्यवस्र्ा गन े।  
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 ट.  गाउँपालिका, गाउँलिक्षा सलमलत, वडा लिक्षा सलमलत, नेपाि सरकारबाट संचािन हुने लवलिन्न काययिमहरुमा 

लवद्याियिाई सररक गराउन े।  

 ि.  लवद्यार्ी तर्ा लिक्षकहरुको िालग आचरि संलहता लनमायि गरी िाग ुगने ।  

 ड.  प्रत्येक बषय लवद्याियको चन्दादाता र अलििावहरुको िेिा गराइ लवद्याियको अलघल्िो िैलक्षक बषयको आय 

व्यय तर्ा िैलक्षक उपिधिी र आगामी वषयको िैलक्षक काययिमको सभबन्िमा जानकारी गराउने ।  

 ढ.  लिक्षकिाई गररएको लविागीय कारवाहीको जानकारी वडा लिक्षा सलमलत र गाउँ लिक्षा सलमलतमा पिाउन े।  

 ि.  लवद्याियको िेखापरीक्षि लिक्षा ऐन २०७८ बमोलजम िेखा परीक्षक लनयुि गरी गराउने र सो को जानकारी 

गाउँ लिक्षा सलमलतमा गराउन े।  

 त.  लवद्यार्ी, लिक्षक तर्ा अलििावकिाई लवद्याियको लवकास तर्ा पिन पािन सभवन्िमा उत्प्रेरीत गनय आवश्यक 

व्यवस्र्ा लमिाउन े।  

 र्.  गाउँपालिका, गाउँ लिक्षा सलमलत, वडा लिक्षा सलमलत, लिक्षा अलिकृत वा लनजि े खटाएको अलिकृति े

लवद्याियको छड्के जाँच वा लनररक्षि गदाय हाजीरी पुलस्तकामा गएि जनाएकोमा त्यस्तो गयि वापत तिव करि गन े।  

द.  लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको कायायिय लवद्यािय िवनमा राख्ने तर्ा लवद्याियको कागजपत्र र अलििेख सुरलक्षत 

गन े।  

ि.  लवद्यार्ीिाई उपिधि गराइने छात्रवृलि  वापतको रकम िोि िनायको िालग सभवलन्ित लनकायमा माग गन े।  

न.  गाउँपालिका, गाउँ लिक्षा सलमलत, वडा लिक्षा सलमलत र लिक्षा अलिकृतिे ददएको लनदेिन अनुरुप काम गने ।  

 प.  लवद्याियको लिक्षकहरुको मुल्याङ्कन गरी परुस्कार, दण्ड, प्रोत्साहन जस्ता कुराहरु आफ्नो राय सलहतको प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, गाउँ लिक्षा सलमलत, वडा लिक्षा सलमलत र लिक्षा अलिकारीिाई पिाउने । 

 फ.  आफ्नो लवद्याियको िैलक्षक गिुस्तर वृलर्द्को िालग लनलिि िई कायय गन ेगराउने सार्ै आफ्ना केलह अलिकारहरु 

मध्यबाट आवश्यकता अनुसार व्यवस्र्ापन सलमलतको सदस्य सलचविाई प्रत्यायोजन गनय सदकने छ ।  

२०.  व्यवस्र्ापन सलमलतको विैक सभवलन्ि काययलवलि ः   

 १.  व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिक २ मलहनामा कलभतमा १ पटक बस्ने छ ।  

 २.  व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिक सो सलमलतको अध्यक्षको लनदिेनमा सदस्य सलचविे बोिाउने छ ।  

 ३.  उपलनयम २ मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िएता पलन व्यवस्र्ापन सलमलतको एक लतहाई सदस्यिे लिलखत 

अनुरोि गरेमा व्यवस्र्ापन सलमलतका सदस्य सलचविे जलहिसुेकै पनी वैिक बोिाउन ुपन ेछ ।  

 ४.  व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिकमा छिफि हुन े लवषयसूची सदस्य सलचवि े ३ ददन अलघ न ै सदस्यहरुिाई 

जानकारी गराउनपुने छ ।  

 ५. व्यवस्र्ापन सलमलतमा तत्काि कायम रहकेो ५० प्रलतित िन्दा बदढ सदस्यहरु उपलस्र्त िएमा व्यवस्र्ापन 

सलमलतको वैिकका िागी गिपरूक संख्या मालनन ेछ ।  
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 ६. व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिकको अध्यक्षता सो सलमलतका अध्यक्षि ेगने छ । लनजको अनपुलस्र्लतमा वैिकमा 

उपलस्र्त सदस्यहरु मध्य ेजेष्ठ सदस्यि ेअध्यक्षता गन ेछ ।  

 ७.  व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिकमा बहुमतको राय मान्य हुनछे र मत बराबर िएमा वैिकको अध्यक्षि ेआफ्नो 

लनिाययक मत ददन सनेे छ ।  

 ८. व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिक सभबलन्ि अन्य काययलवलि व्यवस्र्ापन सलमलत आफैि ेलनिायरि गरे बमोलजम हुनछे 

।  

लिक्षा अलिकृत र प्रालवलिक सहायकिाई लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको वैिकमा पययवेक्षकको रुपमा िागलिन आमन्त्रि 

गनय सदकनेछ ।  

२१.  व्यवस्र्ापन सलमलत लवघटन गनय सनेे  अवस्र्ा ः  देहायको अवस्र्ामा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत लवघटन गनय 

सनेे छ ।  

क.  लवद्याियको सभपलत लहनालमना गरेमा ।  

 ख.  लवद्याियको िैलक्षक वातावरि खिबिाएमा ।    

ग.  नेपाि सरकारको लनलत लवपरीत काम गरेमा ।    

घ.  लवद्यािका व्यवस्र्ापन सन्तोषजनक रुपमा गनय नसकेमा ।    

ङ.  सभवलन्ित लनकाय वा अलिकारीिे ददएको लनदेिनको पािना नगरेमा ।  

च.तोदकएको समय लित्र लवद्याियको िेखा परीक्षि नगरेमा । 

छ. मालर् उल्िेलखत ितयहरु पािना नगरेमा वा अन्य कानून लवपररतको कायय गरेको िहर िएमा गाउँ लिक्षा सलमलतिे त्यस्ता 

लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत लवघटन गनय सनेे छ ।  

.  

२२.  लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसनेे  ः  देहायको अवस्र्ामा व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष 

र सदस्य हुन सनेे  छैन ।  

  क. गरै नपेािी नागररक ।  

  ख.  २५ वषय उमेर पुरा निएको ।   

  ग.  कुनै पलन लवद्याियमा काययरत कमयचारी वा लिक्षक।  

  घ.  प्रचलित कानून बमोलजम कािो सूचीमा परेको ।  

  ङ.  नैलतक पतन हुन ेफौजदारी अलियोगमा अदािति ेकसूरदार िहर गरेको व्यलि ।  

  च.  नेपाि सरकारबाट पाररश्रलमक र सेवासुलविा पाउने गरी सेवारत व्यलिहरुि े लवद्यािय व्यवस्र्ापन 

सलमलतको अध्यक्ष हुन पाउन ेछैन । तर लनवृलतिरिमा बसेका व्यलिहरुको हकमा यो लनयम िाग ुहुने छैन ।  
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२२.१.  मदान ेगाउँपालिकाको लिक्षा ऐनमा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको पदावलिको लवषयमा जुनसुकै कुरा उल्िेख 

िएता पलन  लवद्यािय व्यवस्र्ापन  सलमलतको पदावलि समाप्त िएको अवस्र्ामा लवपद्जन्य पररलस्र्लत वा महामारी िामो 

समयसभम लसजयना िइय लवद्याियि ेतत्काि उि सलमलत गिन गनयको िालग असहज िएको िनी गाउँपालिकामा जानकारी 

गराएमा गाउँ काययपालिकाि ेबढीमा १ मलहनासभमको िालग सालवक व्यवस्र्ापन सलमलतको पदावलि र्प गनय सदकने छ । 

२३.  लिक्षक, अलििावक सघं सभबलन्ित व्यवस्र्ा ः   

 १. सामुदालयक लवद्याियका सभपुिय लिक्षक तर्ा अलििावकहरु सदस्य रहकेो एक लिक्षक अलििावक संघ रहनछे 

।  

 २.  व्यवस्र्ापन सलमलति ेअलििावकहरुको िेिा गराई सो सलमलतका अध्यक्ष प्रिानाध्यापक तर्ा कलभतमा एक 

जना लिक्षक र अलििावकहरु समेत रहने गरी वढीमा ११ सदस्यीय लिक्षक अलििावकसंघको काययकारी सलमलत गिन 

गनुयपने छ ।  

 ३.  उपलनयम २ बमोलजम गरित काययकारी सलमलतको सदस्य को पदावलि २ वषयको हुनेछ ।  

 ४.  लिक्षक अलििावक संघको वैिक ३ मलहनामा एक पटक वस्नेछ र सो सलमलतको वैिक सभबन्िी अन्य काययलवलि 

काययकारी सलमलत आफैि ेगरे बमोलजम हुनेछ ।  

 ५. लिक्षक अलििावक संघको काम , कतयव्य र अलिकार देहायवमोलजम हुनेछ ।  

   क.  लवद्याियमा लिक्षाको गिुस्तर कायम गनयको िालग आवश्यक काम गन े।  

ख. लवद्याियको िुल््क सभवन्िमा र अन्य गलतलवलिको सभवन्िमा अनगुमन गन ेतर्ा सो सभवन्िमा लवद्याियिाई आवश्यक 

सुझाव ददने ।  

  ग.  लवद्याियको िैलक्षक गलतलवलि बारे लनयलमत जानकारी राख्ने तर्ा सो सभवन्िमा अन्तकृय या गन े।  

  घ.  गाउँ लिक्षा सलमलति ेतोकेको अन्य कामहरु गने ।  

६.  संस्र्ागत लवद्याियको हकमा लिक्षक अलििावक संघको काययकारी सलमलत गिन गदाय सात सदस्य नघटाई गनुयपनछे ।  

 

पररच्छेद-७ 

लवद्यार्ी सखं्या,िनाय र कक्षा चढाउन ेव्यवस्र् 

 २४. लवद्यार्ी सखं्या- 

     १.सामुदालयक लवद्याियको प्रत्येक कक्षामा लवद्यार्ी संख्या सामान्यतया  पैंतािीस हुनु पनछे । 

२. संस्र्ागत लवद्याियमा प्रत्येक कक्षामा लवद्यार्ी संख्या सामान्यतया न्यूनतम बाइस,अलिकतम चौवालिस र ओसत तेलिस 

हुनु पनछे। 

३. उपलनयम १ वा २ मा जुनकुरा िेलखएको िए तापलन लविेष लिक्षा ददन ेलवद्याियको प्रत्येक कक्षामा लवद्यार्ी संख्या 

लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ । 
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४. कुनै कक्षामा उपलनयम १ मा िेलखए िन्दा बढी लवद्यार्ी िएमा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको अनुमलत लिई त्यस्तो 

कक्षाको अको वगय(सेक्सन) खोल्न सनेे छ । 

५. उपलनयम ४ बमोलजम कक्षामा वगय खोल्न आवश्यक पूवायिारको व्यवस्र्ा  व्यवस्र्ापन सलमलत र लवद्याियि ेलमिाउन ु

पनेछ । 

२५.िनाय सभबन्िी व्यवस्र्ा 

१. लवद्यार्ीि ेलवद्याियमा िनाय हुनका िालग देहाय बमोलजम प्रमािपत्र पेि गनुय पनछे , 

क) कक्षा नौ मा िनाय हुनको िालग आिारिूत तहको अलन्तम परीक्षामा उिीिय गरेको प्रमािपत्र, 

ख) कक्षा एघारमा िनाय हुनको िालग कक्षा दिको परीक्षा उिीिय गरेको प्रमािपत्र, 

ग) कक्षा एकमा  बाहके अन्य कक्षामा िनाय हुनको िालग लवद्याियमा लिन ेवा्षयक परीक्षाको िधिाङ्क र स्र्ानान्तरि 

प्रमािपत्र, 

२. लवद्याियिे िैलक्षक ित्रको बीचमा वा वा्षयक परीक्षामा उिीिय निएका लवद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र लिई 

आए पलन अध्ययनरत कक्षािन्दा मालर्ल्िो कक्षामा िनाय गनुय हुदैन । 

३. लवद्याियको एक तहमा िनाय िएको लवद्यार्ीिे सोलह लवद्याियको मालर्ल्िो कक्षामा पुन  िनाय गनुयपने छैन । 

४. लवद्यार्ीि ेपलहिो पटक लवद्याियमा िनाय हुन आउँदा सािारितया आफ्नो अलििावकिाई सार्मा लिई आउनु पनछे 

। 

५. लवद्याियि ेलवद्यार्ी िनाय गदाय लन िलु्क लिक्षाको प्रयोजनको िालग अलििावकको नाम, िेगाना समेतका लववरि माग 

गरी राख्नु पनेछ । 

६. पाँच वषय पुरा निएकािाई एक कक्षामा िनाय र चौि वषय उमेर पुरा निएकािाई माध्यालमक तह उिीिय परीक्षामा 

समावेि गररन ेछैन । 

२६.लवद्याियमा िनाय निई अध्ययन गन ेव्यलिको परीक्षा सभबन्िी व्यवस्र्ा 

१. लिक्षा िाखािे लवद्याियमा िनाय निई लनलज रुपमा अध्ययन गरेको व्यलििाई लवद्याियिे लसफाररस गरेको लनजको 

क्षमता र स्तरको आिारमा लवद्याियबाट लिइने कक्षा आिसभमको वा्षयक परीक्षमा सामेि हुनका िालग आवश्यक व्यवस्र्ा 

गनय सनेे छ । 

२. उपलनयम १ बमोलजम परीक्षा ददन चाहने व्यलििे लिक्षा िाखािे तोकेको लवद्यािय र समयमा सो कायायियिे तोकेको 

िुल्क बुझाई परीक्षा फाराम िनुय पनछे । 

३. उपलनयम १ बमोलजम परीक्षा ददन चाहन ेव्यलिि ेजुन कक्षाको वा्षयक परीक्षा ददन चाहकेो हो सो िन्दा दईु कक्षा 

तिसभमको लवद्याियबाट लिईएको वा्षयक परीक्षा उलििय गरेको प्रमािपत्र पिे गनुय पनछे । 

४. मालर् जे सुकै िेलखएता पलन खुल्िा वा वैकलल्पक लवद्याियमा पढेका लवद्याियको परीक्षा सभबन्िी व्यवस्र्ा संघीय लिक्षा 

मन्त्राियि ेतोके बमोलजम हुनछे । 

२७. स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र सभबन्िी व्यवस्र्ा  
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१. कुन ै लवद्यार्ीिे स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र लिनु परेमा अलििावकको लसफाररस सलहत लवद्यािय छाड्नु परेको यर्ार्य 

लववरि खुिाई प्रिानाध्यापक समक्ष लनवेदन ददनु पनेछ । 

२. उपलनयम १ मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययन गने लवद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरि 

प्रमािपत्र ददइन ेछैन । 

तर देहायको अवस्र्ामा िैलक्षक सत्र सुरु िएको दईु मलहना लित्र स्र्ानान्तरि िई आउन ेलवद्यायको लसफाररसमा लिक्षा 

िाखाको सहमलत लिई स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददन सदकनछे । 

क) स्र्ानान्तरि हुन ेलवद्यार्ीको अलििावक कमयचारीको रहछे र लनजको अन्यत्र सरुवा िएमा , 

ख) अलििावकिे बसाईसराई गरेको प्रमािपत्र पिे गरेमा , 

ग) लवद्यार्ी लवरामी िएको कारििे सोही स्र्ानमा राख्न नहुन ेिनी प्रचलित काननू बमोलजम स्वीकृत लचदकत्सकिे 

लसफाररस गरेमा,वा 

घ)  अन्य कुन ैमनालसव कारििे लवद्यार्ी स्र्ानान्तरि हुन ुपरेमा । 

३. उपलनयम १ बमोलजम लनवेदन पनय आएमा प्रिानाध्यापकिे  सात ददनलित्र स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददन ुपनछे । 

४. प्रिानाध्यापकि े उपलनयम ३ बमोलजम अवलिलित्र स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र नददएमा सभबलन्ित लवद्यार्ीि े लिक्षा 

िाखामा उजूरी ददन सनेे छ र त्यसरी उजूरी पनय आएमा लिक्षा िाखािे जाँचबुझ गरी स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददन उपयिु 

देखेमा प्रिानाध्यापक िाई यर्ािीघ्र स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददन लनदेिन ददनछे । 

५. सक्कि स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र हराएमा वा नि िएमा सभबलन्ित लवद्यार्ी वा लनजको अलविावकिे प्रलतलिलपको िालग 

त्यसको व्यहोरा खुिाई सभबलन्ित लवद्याियमा लनवेदन ददन सनेे छ र त्यसरी पनय आएको लनवेदकिाई स्र्ानान्तरि 

प्रमािपत्र प्रलतलिलप ददनछे । 

६. लवद्याियि ेकुन ैलवद्यार्ीिाई आफूि ेअध्ययन नगराएको कक्षाको स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमािपत्र ददन े

प्रिानाध्यपकिाई कानून बमोलजम कारवाही गररन ेछ र त्यसरी ददएको स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र रद्द हुनछे । 

७. संस्र्ागत लवद्याियको हकमा लवद्यार्ीको हकमा लवद्यार्ीिे जुन मलहनामा स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र मागेको छ सो मलहना 

सभमको मालसक पढाई िुल्क र अन्य दस्तुर सोही लवद्याियमा बुझाउनु पनेछ । लवद्यार्ीिे िामो लवदा(वा्षयक जाडो वा 

ग्मयको लबदा) को अलघल्िो मलहनामा स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र माग्न आएमा सो लवदाको िलु्क र अरु दस्तरु सोही लवद्याियमा 

बुझाउनु पनेछ । 

८. लवद्याियि ेलवद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरि प्रमािपत्र ददँदा सी प्रमािपत्र पाउने लवद्यार्ी वा लनजको अलविावकको ररतपूवयक 

िपायई गराउनु पनेछ । 

२८. स्तर वलृर्द्को िालग िनाय हुन चाहन ेलवद्यार्ीिाई िनाय गनुयपन े  कक्षा दि र कक्षा बारमा स्तर वृलर्द् गने उदे्दश्यि े

लवद्यार्ी पुन  सोही लवद्यािय र कक्षा अध्ययन गनय आएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्यार्ीिाई िनाय गनुय पनछे । 

२९. वा्षयक परीक्षा नददन े लवद्यार्ीिाई कक्षा चढाउन ेसभबन्िी व्यवस्र्ा  कुन ै लवद्यार्ी लवरामी परी वा लनजको काबू 

बालहरको पररलस्र्लतको कारि लनजिे वा्षयक परीक्षा ददन नसकेको सभबन्िमा लनजको अलविावकिे त्यसको प्रमाि सलहत 

लनवेदन ददएमा प्रिानाध्यापकि ेसो सभबन्िमा जाँचबुझ गदाय लनवेदनको व्यहोरा मानलसव दलेखएमा लवद्याियमा िएको 

अलििेख बाट त्यस्तो लवद्यार्ीिे अन्य परीक्षा राम्रो गरेको दखेेमा आवश्यक अनुसार मुख्य मुख्य लवषयको परीक्षा लिई सो 

लवद्यार्ीिाई  कक्षा चढाउन सनेे छ । 

तर, 
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१) िैलक्षक सत्र सुरु िएको एक मलहना पलछ कुनै लवद्यार्ीिाई कक्षा चाढाइने छैन । 

२)  कक्षा नौ र एघारमा कुन ैलवद्यार्ीिाई कक्षा चढाइने छैन । 

 

३०. कक्षा चढाउन ेसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा   असािारि प्रलतिा िएका लवद्यार्ीिाई प्रिानाध्यापकिे सो कक्षामा अध्यापन 

लिक्षकहरुको लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सनेे छ,तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सदकने छैन । 

३१.िलैक्षक ित्र,िनाय गन ेसमय र काम गन ेददन  

१. लवद्याियको िैलक्षक ित्र प्रत्येक वषयको वैिाख एक गत ेदेलख प्रारभि िई चैत्र मसान्तसभम कायम रहनछे । 

२.उपलनयम १र२ मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन कक्षा बारको हकमा िैलक्षक सत्र श्रावि मलहनाबाट सुरु हुनछे । 

३. लवद्याियिे िैलक्षक सत्र सुरु िएको लमलतिे सामान्यतया एक मलहनालित्र नयाँ लवद्यार्ी िनाय लिई सनुे  पनछे । 

४. उपलनयम ३ बमोलजम अवलि नघाई कुन ैलवद्यार्ी िनाय हुन आएमा लवद्याियिे त्यस्तो लवद्यार्ीको अध्ययनको स्तरको 

परीक्षि गदाय लनजि ेसो कक्षामा िनाय िई वा्षयक परीक्षा उिीिय गनय सनेे  देलखएमा त्यस्तो लवद्यार्ीिाई अको एक मलहना 

सभम िनाय गनय सदकनेछ । 

५. कुनै पलन लवद्याियि ेिैलक्षक सत्र सुरु निई लवद्यार्ी िनाय गनुयहुदैन । 

तर कक्षा एकको उमेर समूह िन्दा कम उमेर िएका बािबालिकाको हकमा िैलक्षक ित्र प्रारभि हुनु िन्दा पन्र ददन अगावै 

प्रारलभिक बाि लिक्षामा िनायको कायय गरन वािा पने छैन । 

६. लवद्याियको एक िैलक्षक सत्रमा काम गन ेददन अध्यापन समय कलभतमा दईु सय बीस ददन हुनेछ । 

७. सामुदालयक लवद्याियको लिक्षकिे हप्तामा कभतीमा चौलबस लपररयड्को कक्षा लिनुपन ेछ । 

८. िौलतक पूवायिार परुा गरेका लवद्याियिे तोदकएको पाठ्यिार नघट्ने गरी लवद्यार्ी संख्यको आिारमा एकै ददन एकिन्दा 

बढी समय (लसफ्ट) मा कक्षा संचािन गनय सनेे  छ । 

३२. लवद्यािय लवदा सभबन्िमा  

१. नपेाि सरकारिे तोकेको सावयजलनक लबदाको ददन लवद्यािय बन्द हुनेछ । 

२. लिक्षा िाखाको लनदेिनमा एक िैलक्षक ित्रमा लहउँद ेलबदा वा वष ेलवदा वा दवैु गरी बढीमा पैंतालिस ददन लवद्यािय 

लवदा ददन सनेे  छ । 

३. व्यवस्र्ापन सलमलति ेएक िैलक्षक ित्रमा र्प पाँच ददनसभम स्र्ानीय लवदा ददई लवद्यािय लवदा गनय सनेे छ ,लवदा 

सभबन्िी जानकारी गाउँपालिकाको लिक्षा िाखामा ददनुपने छ । 

४.यस लनयममा िेलखएदेलख बाहके अन्य ददन लवद्यािय बन्द गरेमा प्रिानाध्यापकिाई लविागीय कारवाही गररनछे । 

पररच्छेद – ८ 

लिि ुलवकास केन्र सभबलन्ि व्यवस्र्ा ः  

३३.  लिि ुलवकास केन्र स्र्ापना सभवन्िी व्यवस्र्ा ः   
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 १.  कुनै संस्र्ाि े लिि ु लवकास केन्र स्र्ापना गनय चाहमेा स्वीकृलतको िागी सभवलन्ित वडा लिक्षा सलमलतको 

लसफाररसमा गाउँ लिक्षा सलमलतमा आवेदन ददनपुन ेछ । लनवेदनको ढाँचा लनयमाविीमा व्यवस्र्ा गरे बमोलजम हुनुपन ेछ 

।  

 २. उपलनयम १ बमोलजम लनवेदन पनय आएमा आवश्यक जाँचबुझ गनछे र जाँचबुझ गदाय लनवेदकिाई लिि ुलवकास 

केन्र स्र्ापना गनय लस्वकृलत ददन मनालसव देलखएमा गाउँ लिक्षा सलमलतिेआवश्यक ितय तोदक लस्वकृलत ददन सनेे छ । 

 ३. कुन ैसंस्र्ाि ेउपलनयम २ बमोलजम तोदकएको ितय अनुरुप लिि ुलवकास केन्र संचािन नगरेमा गाउ लिक्षा सलमलति े

लस्वकृलत कुनैबखत रर्द् गनय सनेे छ ।  

३४.  लिि ुलवकास केन्र स्र्ापनाको िालग चालहन ेपवूायिार ः  लििु लवकास केन्र स्र्ापना गनयका िालग देहायका पूवायिार 

पुरा गरेको हुनपुछय ।  

 क.  फरादकिो खुल्िा िान्त सुरलक्षत िवन िएको ।  

 ख. िवन बाहके आिारोपनी जग्गा खािी िएको ।  

 ग.  बाि उद्यानको व्यवस्र्ा िएको ।  

 घ.  सफा स्वच्छ खानेपानी र िौचाियको व्यवस्र्ा िएको ।  

 ङ.  कलभतमा २ जना सुसारेहरु िएको ।  

३५.  स्वीकृत पाठ्यिम प्रयोग गनुयपन ेः  लिि ुलवकास केन्रमा पाठ्यिम लवकास केन्रबाट स्वीकृत पा्िम प्रयोग गनुयपछय 

।  

३६.  अनदुान ददन ेः  गाउँपालिकािे लििु लवकास केन्रिाई आवश्यक अनुदान ददन सनेे छ ।  

१. प्रस्तालवत लिि ु लवकास केन्र स्र्ापनाको िालग अनुसचूी ५ बमोलजमको आवश्यक सतय सलहतको फाराम िरी 

गाउँपालिकामा पेि गनुयपनछे ।    

पररच्छेद – ९ 

प्रिानाध्यापक र लिक्षकको लनयलुि तर्ा काम, कतयव्य र अलिकार 

३७.  प्रिानाध्यापक सभवन्िी व्यवस्र्ा ः   

१.लवद्याियको प्रालज्ञक तर्ा प्रिासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनय प्रत्येक लवद्याियमा एक जना प्रिानाध्यपक रहनेछ । 

२. व्यवस्र्ापन सलमलति े सामुदालयक लवद्याियमा ररि प्रिानाध्यापक पदमा लनयुलिको िालग प्रार्लमक तहको 

प्रिानाध्यापकको हकमा लिक्षािास्त्र लवषयमा कभतीमा प्रलविता प्रमािपत्र तह वा सो सरह,लनभम माध्यालमक तहको 

प्रिानाध्यापकको हकमा लिक्षािात्र लवषयमा कभतीमा स्तातक तह वा सो सरह र माध्यालमक तहको प्रिानाध्यापकको 

हकमा कभतीमा स्नातकोिर तह वा सो सरह उिीिय गरी सभबलन्ित लवद्याियको सभबलन्ित तहमा काययरत स्र्ायी 

लिक्षकहरुमध्येबाट दरखास्त आधहान गनेछ । 

तर  लिक्षा िास्त्र लवषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उिीिय गरी माध्यालमक तहमा दि वषय स्र्ायी सेवा गरेको लिक्षक 

माध्यालमक तहको प्रिानाध्यापकको पदमा उभमेदवार हुन पाउनेछ । 
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३. उपलनयम २ बमोलजम दरखास्त आधहावन िएमा सभबलन्ित लिक्षकिे व्यवस्र्ापन सलमलति ेतोकेको भयादलित्र लवद्यािय 

लवकास प्रस्ताव सलहत व्यवस्र्ापन सलमलत समक्ष दरखास्त ददन सनेे छ । 

 

४. उपलनयम ३ बमोलजम प्राप्त लवद्यािय लवकास प्रस्ताव सलहत दरखास्त व्यवस्र्ापन सलमलतिे गाउँ लिक्षा सलमलत समक्ष 

पिाउनेछ । 

५. उपलनयम ४ बमोलजम लवद्यािय लवकास प्रस्ताव सलहतको दरखास्त प्राप्त िएपोलछ गाउँलिक्षा सलमलतिे संलघय लिक्षा 

लनयमाविीको अनुसूची-१३ मा उल्िेलखत आिारमा मूल्यांकन गरी सबैिन्दा बढी अकं प्राप्त गने उभमेदवारिाई 

प्रिानाध्यापकको पदमा लनयुलि गनय व्यवस्र्ापन सलमलत समक्ष लसफाररस गनुय पनछे । 

तर सािी अंक प्राप्त नगने उभमेदवारिाई प्रिानाध्यापकको पदमा लनयुलिको िालग लसफाररस गररन ेछैन । 

६. उपलनयम ५ बमोलजम लसफाररस प्राप्त िएमा लनजिे पिे गरेको लवद्यािय लवकास प्रस्तावमा िेलखएको सूचकहरु 

समयबर्द् रुपमा पूरा गन ेकायय क्षमता करार गरी समुदायर्द्ारा सञ्चालित लवद्यािय िए व्यवस्र्ापन सलमलत आफैि ेत्यस्तो 

उभमेदवारिाई प्रािानाध्यापकमा लनयुलि गनछे,र अन्य सामुदालयक लवद्यािय िए त्यस्तो उभमेदवारिाई प्रिानाध्यापकको 

पदमा लनयुलिको िालग आवश्यक कागजात सलहत गाउँ लिक्षा सलमलतमा िेलख पिाउनु पनछे । 

७. उपलनयम ६ बमोलजम िेलख आएमा गाउँलिक्षा सलमलति े लनजि ेपेि गरेको लवद्यािय लवकास प्रस्तावमा िेलखएका 

सूचकहरु समय बर्द्रुपमा पूरा गने काययदक्षता करार गरी पन्र ददन लित्र सभबलन्ित उभमेदवारिाई प्रिानाध्यापक पदमा 

लनयुलि गनेछ । 

८. प्रिानाध्यापकको पदावलि पाँच वषयको हुनेछ र लनज पुन  सो पदमा लनयुि हुन  सनेे छ । 

९. प्रिानाध्यापकिे आफुि ेगरेको काययदक्षता करार बमोलजम काम नगरेको वा लनजको कायय सन्तोषजनक निएको वा 

लनजको आचरि खराव रहकेो कुरा सभबलन्ित लनरीक्षकि े ददएको प्रलतवेदन र व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररस बाट 

देलखएमा गाउँ लिक्षा सलमलति ेलनजिाई प्रिानाध्यापकको पदबाट जलहिेसुकै हटाउन सनेे छ । 

तर समुदायर्द्ारा सञ्चालित लवद्याियको प्रिानाध्यापकको हकमा उल्िेलखत आिारमा व्यवस्र्ापन सलमलति ेआफैिे हटाउन 

सनेे छ । 

१०. उपलनयम ९ मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन सो उपलनयम बमोलजम प्रिानाध्यापकिाई पदबाट हटाउनु अलघ 

लनजिाई सफाई पिे गन ेमनालसव मौकाबाट बलञ्चत गररन ेछैन । 

११. सामुदालयक लवद्याियका प्रिानाध्यापकि े संघीय लिक्षा लनयमावलिमा तोदकए बमोलजम मालसक ििा पाउनेछ । 

१२.सामुदालयक लवद्याियमा प्रिानाध्यापक अनुपलस्र्त िएमा वा कुनै कारिि े प्रिानाध्यापकको पद ररि िएमा 

प्रिानाध्यापक उपलस्र्त निए सभम वा प्रिानाध्यापक पदपू्तय निएसभमका िालग सो लवद्याियमा काययरत लिक्षकहरुमध्य े

वररष्ठतम लिक्षकि ेलनलमि प्रिानाध्यापक िई काम गनछे । 

तर कुनै लवद्याियमा एकिन्दा बढी तह िएमा मालर्ल्िो तहको वररष्ठतम लिक्षकि ेलनलमि िई काम गनेछ । 

१३.यस लनयममा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेलखएको िए तापलन संस्र्ागत लवद्याियको व्यवस्र्ापन सलमलतिे प्रिानाध्यापकको 

लनयुलि गदाय छुिै प्रदिया लनिायरि गरर लनयुलि गनय सनेे छ । 
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१४. उपलनयम १३ बमोलजम प्रिानाध्यापक लनयुलि गदाय जुन तहको लवद्यािय हो सोही तहमा अध्यापन गराउन चालहन े

न्यूनतम िैलक्षक योग्यता िएको लिक्षकिाई मात्र प्रिानाध्यापकको पदमा लनयुलि गनुय पनछे । 

१५.प्रिानाध्यापकको उभमेदवार हुने लिक्षकिे यस लनयम बमोलजम व्यवस्र्ापन सलमलत समक्ष पेि गने लवद्यािय लवकास 

प्रस्ताव संघीय लिक्षा लनयमाविीको अनुसूची -१३ को क. को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ । 

१६.  यस लनयममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन तोदकएको िैलक्षक योग्यता पूरा गरी यो लनयम प्रारभि 

हुदँाका बखत काययरत प्रिानाध्यापकिे व्यवस्र्ापन सलमलत माफय त गाउँलिक्षा सलमलतमा पिे गरेको लवद्यािय लवकास 

प्रस्ताव स्वीकृत िएमा लनज लनयुि हुदँाका बखत तोदकएको सतयको अलिनमा रही उपलनयम ८ बमोलजमको अवलिसभम 

प्रिानाध्यापक पदमा कायमै रहनेछ । 

  

१७. प्रिानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलिकार  प्रिानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम  

हुनेछ ः    

  क. लवद्याियमा िैलक्षक वातावरि गिुस्तर अनुिासन कायम राख्ने,   

ख.  लवद्याियमा लिक्षक तर्ा कमयचारीहरुसँग समन्वय गरी लिक्षक, कमयचारी, लवद्यार्ी र अलििावकहरु बीच पारस्पररक 

सहयोगको वातावरि लसजयना गन,े  

ग. लवद्याियमा अनिुासन सच्चररत्रता, लििता कायम गनय आवश्यक काम गन,े   

घ.  लिक्षकहरुसँग परामिय गरी लवद्याियमा कक्षा संचािन सभबन्िी काययिम तयार गनय तर्ा त्यस्तो काययिम बमोलजम 

कक्षा संचािन िए निएको लनरीक्षि गनय,   

ङ  लवद्याियमा सरसफाई अलतररि दियाकिाप आददको प्रबन्ि गने गराउन,े   

च. लवद्याियको प्रिासलनक काययको संचािन तर्ा लनयन्त्रि गने,   

छ. लवद्याियमा लवद्यार्ी िनाय गने तर्ा परीक्षा संचािन गराउने,   

ज.लवद्यार्ीिाई स्र्ानान्तरि तर्ा अन्य प्रमािपत्र ददने,   

झ. लवद्याियमा िए गरेका महत्वपूिय काम कारवाहीको अलििेख राख्ने,   

ञ. कुनै लिक्षकि ेजानी जानी वा िापरवाही सार् कुनै काम गनायि ेलवद्याियिाई हालन नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो हानी 

नोक्सानीको रकम तिबबाट किा गरी असुि गने,   

ट. लवद्याियि ेआफ्न ै्ोतमा लनयुि गरेका लिक्षक वा कमयचारीि ेपदीय लजभमेवारी पूरा नगरेमा व्यवस्र्ापन सलमलतको 

लसफाररस बमोलजम अवकाि िगायतका अन्य लविागीय कारवाही गनय,   

ि. लिक्षक र कमयचारीिाई ददएको सजायको अलििेख राख्न ेतर्ा त्यस्ता अलििेख लिक्षा अलिकृति ेतर्ा लनरीक्षकि ेहनेय 

चाहमेा देखाउने,   

ड.  लिक्षक तर्ा कमयचारीहरुको आचरि र कायय सभपादन सभबलन्ि प्रलतवेदन गाउँ लिक्षा सलमलत तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतमा 

पेि गनय,   
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ढ. लिक्षकिाई सजाय तर्ा पुरस्कार ददने सभबन्िमा व्यवस्र्ापन सलमलत तर्ा गाउँ लिक्षा सलमलत मा लसफाररस गनय,   

ि. मलहनाको कलभतमा एक पटक लिक्षकहरुको बैिक बोिाई लवद्यािय सभबन्िी लवषयमा छिफि गरी त्यसको अलििेख 

राख्न,े   

त. लवद्याियको ्ोतबाट तिब ििा खाने गरी लनयुि िएका लिक्षक तर्ा कमयचारीहरुको तिब सभबन्िी प्रलतवेदन पाररत 

गनय व्यवस्र्ापन सलमलतमा पेि गन,े   

र्.  लवद्यािय िवन तर्ा छात्रावासको हातालित्र कुनै दकलसमको अिर व्यवहार हुन नददने,   

द.  लवद्याियमा अध्ययन अध्यापन सभबन्िी मालसक अिय वा्षयक तर्ा वा्षयक काययिम बनाई कायायन्वयन गन ेगराउने,   

ि. लवद्याियको वा्षयक व्यवस्र्ापन सलमलतबाट पाररत गरी कायायन्वयन गने गराउने,   

न. लिक्षकिाई तालिममा पिाउन व्यवस्र्ापन सलमलतबाट अनमुोदन गराई गाउ लिक्षा सलमलतमा पिाउने,   

प. कुन ैलवद्यार्ीिे लवद्याियलित्र अनुिासन िङ्ग गरेमा लनजिाई लनष्कासन गनय,   

फ. लवद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यिम तर्ा पाियपुस्तक िाग ुगने,   

ब. लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे ददएको लनदेिन तर्ा आफुिे पाएको अलिकार बमोलजम रकम खचय गनय र आय व्ययको 

लहसाब राख्ने तर्ा राख्न िगाउने,   

ि. लवद्याियमा संचािन हुन ेआवलिक परीक्षा लनयलमत तर्ा मयायददत ढंगबाट संचािन गने गराउन,े  

म. कुन ैलिक्षकि ेअध्यापन गरेको लवषयमा िगातार तीन वषयसभम १५ प्रलतित िन्दा बढी लवद्यार्ी असफि िएमा वा कुन ै

लिक्षकिे िापरवाही वा अनुिासनहीन काम गरेमा त्यस्तो लिक्षकको दईु वषयसभम तिब वृलर्द् रोक्का गनय,   

य. लवद्याियमा दैलनक रुपमा मन्त्राियि ेतोकेबमोलजम कक्षा लिन ेतर्ा लिन िगाउने,  

  र.नेपाि सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा लनयुलि पाई काययरत रहकेा लिक्षकको तिबी प्रलतवेदन पाररत गनय 

गाउँपालिकामा पिाउन,े   

ि. आफ्नो मातहतका लिक्षक तर्ा कमयचारीहरुको काम, कतयव्य तोनेे ,   

व. गाउँ लिक्षा सलमलत तर्ा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलति ेददएका लनदेिन पािन गनर्े,  

ि. लवद्याियको िैलक्षक प्रगलत सभबन्िी लववरि तर्ा तथ्याङ्क मन्त्राियद्वारा लनिायररत ढाँचा र समयलित्र लनरीक्षकद्वारा 

प्रमालित गराई गाउँपालिकामा पिाउन,े   

ष. लवद्याियको आफ्नो ्ोतबाट खचय व्यहोने गरी लनयुि िएका लिक्षकहरुको कायय सभपादन मूल्याङ्कन फाराम िरी 

व्यवस्र्ापन सलमलतमा पिे गन,े   

३८. लिक्षकको लनयलुि प्रकृया ः   

१.  सामुदालयक लवद्याियमा करारमा लिक्षक लनयुलिका िालग लसफाररस गनय,सामुदायर्द्ारा संचालित लवद्याियमा लिक्षक 

तर्ा अन्य करमचारी लनयुलि गनयका िालग लसफाररस गनय देहाय बमोलजम गाउँपालिकामा एक लिक्षक छनौट सलमलत रहन े

छ । 
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क. काययपालिकाि ेतोकेको मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्यािय बाट स्नातकोिर तह उिीिय गरी रा.प.तृतीय श्रिेीको पदबाट सेवा 

लनवृि वा सो सरह पद बाट सेवा लनवृि लिक्षक १ जना                                                                                                       

अध्यक्ष 

ख. काययपालिकाि े मनोलनत गरेको स्नातक उिीिय सेवा लनवृि स्र्ायी लिक्षक वा कमयचारी २ जना                        -

सदस्य 

ग. प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत                                                                                                                     -

सदस्य 

घ. परीक्षा सलमलति ेगोिापर्ायबाट छानेका लवषय लवज्ञ(रोिर लिक्षक) २ जना                                                       - 

सदस्य 

ङ. लिक्षा िाखा प्रमुख                                                                                                                        - 

सदस्य-सलचव 

२. उपदफा १ को क र ख बमोलजमका अध्यक्ष र सदस्यको पदावलि लनयुि िएको लमलतिे  २ वषयको हुनेछ ।  

३. आयोगिे लिक्षक वा कमयचारी छनौट गने  सभबन्िमा मापदण्ड लनिायरि वा काययलवलि जारी गरेको िए लिक्षक छनौट 

सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा काययलवलि पािना गनूयपन ेछ । 

४.  मदाने गाउँपालिका अन्तयगतका लवलिन्न सामुदालयक लवद्याियहरुमा ररि रहकेा र हुने लिक्षक तर्ा लवद्यािय 

कमयचारीहरुको करार लनयुलि गरी पदपु्तय गनयका िालग संचािन गररने लिलखत, मौलखक र प्रयोगात्मक परीक्षा संचािनको 

लनलमि सभबलन्ित लवषयका लवज्ञहरुको रोिर तयार गनय गाउँपालिकािे सूचना आह्वान गनेछ ।उि रोिरमा सूचीकृत 

लवषयलवज्ञको योग्यता र अनुिव देहाय बमोलजम रहन ेछ , 

क.बािलवकास र लवद्यािय सहयोलग कमयचारीमा लवषय लवज्ञ हुनका िालग कभतीमा प्रर्लमक तहको स्र्ायी,राहत र अस्र्ायी 

लिक्षक िई कभतीमा १ वषय िन्दा बढी सेवामा काययरत ,आइ. एड.वा सो सरह िैलक्षक योग्यता पुगेको लिक्षक । 

ख.लवद्यािय सहायक कमयचारीमा लवषय लवज्ञ हुनका िालग कभतीमा ३ वषय िेखापाि सभबलन्ि काम गरेको र िेखा,गलित 

वा अर्यिास्त्र लवषयमा स्नातक तह उिीिय गरेको कमयचारी वा लवद्यािय तहमा िेखा,गलित वा अर्यिास्त्र लवषयमा स्नातक 

गरी अध्यापन गराउन ेस्र्ायी,राहत,अस्र्ायी लिक्षक । 

ग.आिारिूत तह कक्षा (१-५) लवषय लवज्ञकाका िालग कभतीमा लिक्षा िास्त्र लवषयमा स्नातक तह वा सो सरह उिीिय गरी 

लवद्यािय तहमा कभतीमा एक वषय अनुिव प्राप्त गरेको स्र्ायी,राहत र अस्र्ायी लिक्षक । 

घ. आिारिूत तह कक्षा(६-८) लवषय लवज्ञका िालग सभबलन्ित लवषयको लिक्षा िास्त्र संकायमा  स्नातक तह वा सो सरह 

उिीिय गरी लवद्यािय तहमा कभतीमा एक वषय अनुिव प्राप्त गरेको स्र्ायी,राहत,अस्र्ायी लिक्षक । 

ङ.माध्यालमक तह कक्षा(९-१०)लवषय लवज्ञका िालग सभबलन्ित लवषयमा स्नातकोिर तह उिीिय गरी लवद्यािय तहमा 

कभतीमा  एक वषय अनुिव प्राप्त गरेको स्र्ायी,राहत र अस्र्ायी लिक्षक । 

च. माध्यालमक तह कक्षा (११-१२) लवषय लवज्ञका िालग सभबलन्ित लवषयमा कभतीमा स्नातकोिर तह उिीिय गरी सोही 

तहमा अध्यापनरत लिक्षक । 
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तर मालर् उल्िेलखत बँुदामा जुनकुरा  िेलखएको िएतापलन कुनै लवषयको( प्रालवलिक िार समेतको लिक्षक) लिक्षक छनौट 

गनय यस गाउँपालिकामा रोिर लिक्षक(लवषय लवज्ञ) उपिधि हुन नसकेमा लिक्षक छनौट सलमलत संग समन्वय गरी प्रमुख 

प्रिासकीय अलिकृति ेआवश्यक योग्यता पगुेको लवज्ञिाई आमन्त्रि गरी परीक्षा संचािन गनय सदकने छ । 

५.उपलनयम ४ बमोलजमका लवषय लवज्ञको समायवलि २ वर्षको हुनछे, प्रत्येक दुई वरष्मा गाउपािलकाि े वलषय 

लवज्ञको िालग आधहान गरी सूची प्रकािन गनुय पनछे । 

६. लिक्षक छनौटका िालग रोिर लवज्ञबाट प्रत्येक तह र लवषयका वस्तुगत र लवषयगत प्रश्नपत्र तयार गरी लििबन्दी गरी 

प्रश्नबैंक  ईिाका प्रहरी कायायिय पुकोदह,गुल्मीमा  रालखने छ र लिक्षक छनौट सलमलतिे प्रश्न बैंकमा रहकेो  प्रश्नपत्रको सेट 

मध्येबाट गोिापर्ाय बाट छनौट िएको प्रश्नबाट मात्र परीक्षा संचािन गनुयपनेछ । 

७. लवद्याियि े ररि लिक्षक,लवद्यािय कमयचारी,लवद्यािय सहयोगी र बािलवकास सहजकतायको लववरि ररि िएको 

लमलतिे ७ ददन लित्र गाउँपालिकाको लिक्षा िाखामा बुझाउनु पनेछ । 

८. उपलनयम ७ बमोलजम प्राप्त ररि पदहरुको संकिन गरी लवद्याियको लववरि समेत खुल्नेगरर गाउँपालिका स्तरबाट 

एकमुि लिक्षक तर्ा कमयचारी पदपूतीका िालग आधहान गररनछे । 

९. गाउँपालिकािे एदककृत परीक्षा संचािन गरी योग्यता का आिारमा  सफि उभमेदवार र बैकलल्पक उभमेदवारको नलतजा 

प्रकािन गने र  सफि उभमेदवारिाई रुजुसूची फारम िराई ररि लवद्याियमा लनयुलिका िालग लसफाररस गनेछ ।  

१०. उपलनयम ९ बमोलजमका बैकलल्पक उभमेदवारिाई अन्य कुनै लवद्याियमा सो पद ररि िएमा मदाने गाउँपालिकाको 

कायायियिे उि पदमा लनयुलिका िालग लसफाररस गनछे । 

१० क. उपलनयम ९ बमोलजम सफि उभमेदवार बाहकेका लिलखत तर्ा मौलखक परीक्षाबाट सहिागी िएका र प्रर्म र 

लद्वतीय पत्रको परीक्षामा सफि िएका उभमेदवारहरुको अस्र्ायी योग्यता िम प्रकािन गने सोही योग्यता िमबाट कुन ै

लवद्याियमा ररि िएका िमि सोही तह र श्रिेीमा गाउँपालिकाको कायायियिे लसफाररस गरर पिाउन े। 

११.उपलनयम ९ र १०  वमोलजम छनौट िएको लिक्षकको लनयुलि सभबलन्ित लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतिे गनछे ।  

१२. उपलनयम (११) वमोलजम लनयुि लिक्षकको लनयुलि समर्यन गाउँपालिकाको लिक्षा िाखािे गनछे ।  

 ३९. लिक्षक हुनको िालग चालहन ेयोग्यता ः    

१.आिारिूत तहको िालग प्रलविता प्रमािपत्र तह वा १२ कक्षा उतीिय गरेको वा सो सरहको योग्यता हुनु पनेछ ।   

२.  माध्यलमक तह(९-१०)को िालग स्नातक र (९-१२) को िालग स्नातकोिर वा सो सरहको योग्यता हुनुपन ेछ ।   

३. क लिक्षक हुनको िालग अलनवायय रुपमा अध्यापन अनुमलत पत्र हुनु पनछे ।   

    ख.  गाउँपालिकाि ेप्रर्म र दो्ो पटक लवज्ञापनको सूचना प्रकािन गदाय पलन उपलनयम ३  वमोलजम अध्यापन अनुमलत 

पत्र प्राप्त गरेका दरखास्त नपरेमा ते्ो पटक लवज्ञापन गदाय अध्यापन अनुमलत पत्र लवनाको दरखास्त आह्वान गनय सनेे छ । 

प्रालवलिक िार तफयको लवषयहरुको िालग अध्यापन अनुमलत पत्र आवश्यक नपन े। 

४.  लिक्षक लनयुलि गदाय लिलखत र मौलखक परीक्षा ददन ुपनछे । आवश्यकतानुसार प्रयोगात्मक परीक्षा पलन लिन सदकनछे 

। परीक्षाको पाठ्यिार देहायवमोलजम हुनेछ  

  क.  लिलखत परीक्षा  
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१. सामान्य परीक्षा   -१०० अङ्क 

२. लवषयगत परीक्षा   -१०० अङ्क 

    ख.  अन्तरवाताय   -२५ अङ्क  

ग.  प्रयोगात्मक परीक्षा    -२५ अंक  

घ. सामान्य परीक्षामा प्रालवलिक लवषयको हकमा २४ प्रलतित सोही लवषयसंग सभबलन्ित िएर सामान्य परीक्षा प्रश्न सोध्न ु

पदे छ। 

पररच्छेद –१० 

गाउँ लिक्षा कोष सभबन्िी व्यवस्र्ा 

४०. गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोष ः  लिक्षा ऐन २०७८ बमोलजम गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोष रहनेछ ।   

४१. कोष सचंािक सलमलत ः   लनयम ४० बमोलजम खडा गररएको कोष संचािनको िालग देहाय बमोलजमको कोष 

संचािक सलमलत रहनछे ।   

  क.प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत     अध्यक्ष  

  ख. एक जना प्रलतलनलि गाउँ सिा     सदस्य  

  ग. एक जनाप्रलतलनलि गाउँ लिक्षा सलमलत      सदस्य  

  घ. प्रलतलनलि वडा लिक्षा सलमलत      सदस्य   

ङ. सामुदालयक लवद्याियका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट गाउँ लिक्षा सलमलतिे छनोट गरेका १ जना  

प्रिानाध्यापक        सदस्य  

च. सामुदालयक लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत अध्यक्षहरु मध्येबाट गाउँ लिक्षा सलमलतिे  

छनोट गरेका १ जनालवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलत अध्यक्ष    सदस्य  

छ. एक जना प्रलतलनलि गाउँपालिका       सदस्य  

ज. गाउँपालिकाका लिक्षा िाखा प्रमुख         सदस्य सलचव   

४२. गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोष संचािक सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम  हुनेछ ।   

क. स्र्ानीय ्ोतबाट लवद्याियको िौलतक पूवायिार लवकास गनय नसनेे  लवद्याियिाई रकम सहयोग गने ।   

ख. लवद्याियमा िैलक्षक गिुस्तर वृलर्द् गनय आवश्यक काम गने ।  

ग. गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोषबाट उपिधि गराएको रकम दरुुपयोग गने लवद्याियिाई कारवाहीको िालग लिक्षा 

सलमलतमा िेखी पिाउने ।   
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घ. लवद्याियिे गाउँ लिक्षा लवकासकोषमा जभमा गनुय पने रकम समय समयमा बुझाए नबुझाएको सभबन्िमा अनगुमन गनय 

गराउन र रकम जभमा नगने लवद्याियिाई कारवाही गनय गाउँ लिक्षा सलमलतमा िेखी पिाउन े।   

ङ. गाउँपालिका लिक्षा लवकासका िालग आवश्यक ्ोत जुटाउने ।   

च.  प्रत्येक वषय आफुिे गरेको कामको प्रलतवेदन गाउँपालिका समक्ष पेि गने ।   

४३. िखेा परीक्षि   गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोषको संचािन संचािक सलमलतिे लिक्षा ऐन २०७८ बमोलजम गनछे 

िने कोषको िेखा परीक्षि गाउँ लिक्षा सलमलति ेतोकेको िेखा परीक्षकबाट लनयमानुसार गनछे ।   

४४.सचंािक सलमलति ेबिैक सभबलन्ित काययलवलि ः    

 १.  संचािक सलमलतको बैिक वषयमा कभतीमा ३ पटक बस्ने छ ।   

 २.  बैिक अध्यक्षको अनुमलत लिई सदस्य सलचवि ेबोिाउने छ ।   

 ३.  बैिकमा सलमलतको ५० प्रलतित सदस्यहरु उपलस्र्त रहमेा गिपूरक संख्या पगुेको मालननछे ।   

 ४.  संचािक सलमलतको बैिकको अध्यक्ष सलमलतको अध्यक्षि ेगनछे लनजको अनुपलस्र्लतमा उपलस्र्त सदस्यहरु 

मध्येबाट आफुिे छानेको सदस्यिे बैिकको अध्यक्षता गनेछ ।   

 ५.  बैिकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ मत बराबर िएमा बैिकमा अध्यक्षता गनेि ेलनिाययक मत ददन सनेे छ ।   

 ६.   संचािक सलमलतको बैिकको लनियय सलमलतका सदस्य- सलचविे प्रमालित गरर राख्न ुपनछे ।   

 ७.  संचािक सलमलतको बैिकको काययलवलि सलमलत आफैि ेतोदकएबमोलजम हुनेछ ।   

८. बैिकमा िाग लिएबापत बैिक ििा व्यवस्र्ा गरे अनुरुप प्राप्त हुनेछ ।   

४५. लवद्यािय कोषको सचंािन र िखेा परीक्षि गाउँ लिक्षा सलमलति ेतोके बमोलजम हुनछे ।   

४६. लिक्षक महासघं ः   

१.   लिक्षा ऐन २०७८ मा लिक्षक युलनयन िलनए तापलन हाि लिक्षक युलनयनको सिामा लिक्षक महासंघको स्र्ापना 

िएकोिे लिक्षकहरुको हकलहतको िालग लिक्षकहरुको छाता सगंिन लिक्षक महासंघ गिन हुनछे ।   

२.  लिक्षक महासंघको लनवायचन सभबन्िी व्यवस्र्ा लिक्षक महासंघ सभबन्िी लविानमा उल्िेलखत िएबमोलजम हुनेछ ।  

पररछेद –१० 

लवद्यािय बजटे,आय व्याय तर्ा अन्य व्यवस्र्ा 

४७. लवद्यािय कोष ः १. लवद्यािय संचािनको िालग लनमायि गराएको कोष संचािक सलमलत देहाय बमोलजम हुनछे ः    

 क.  लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष       अध्यक्ष  

 ख.  वडा लिक्षा सलमलत, प्रलतलनलि        सदस्य  

 ग.  लवद्याियका लिक्षकहरु मध्येबाट प्रलतलनलित्व गन ेप्रलतलनलि    सदस्य  
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 घ. लिक्षा अलिकृति ेतोकेको प्रलतलनलि      सदस्य  

 ङ.  प्रिानाध्यापक         सदस्य सलचव   

२. लवद्यािय कोषको संचािन आिारिूत तहको हकमा लव.व्य.स. अध्यक्ष र प्र.अ.र माध्यालमक तहको हकमा िेखा कमयचारी 

र प्र.अ.को संयुि दस्तखत बाट खाता संचािन गरीनछे । 

४८. सामालजक िखेा परीक्षि ः  सामुदालयक लवद्याियको आ्र्यक काम, कारवाही ऐन लनयमाविी िए निएको सभबन्िमा 

प्रत्येक वषय मूल्यांकन गनय एक सामालजक िेखा परीक्षि समेत रहनेछ ।   

 क.  लिक्षक अलििावक संघको अध्यक्ष        संयोजक  

 ख.  अलििावकहरु मध्येबाटलिक्षक अलििावक संघि ेतोकेको एक जना मलहिा सलहत २ जना सदस्य  

 ग.  सभबलन्ित वडाका वडा अध्यक्ष         सदस्य  

 घ.  लिक्षक अलििावक संघि ेतोकेको बुलर्द्लजवी        सदस्य    

ङ.  लवद्याियमा अध्ययनरत छात्रा वा छात्र १ जना        सदस्य    

च.  प्रिानाध्यापकिे तोकेको लवद्याियको लिक्षक       सदस्य सलचव  

४८.१.  िेखा परीक्षि गराउने   

 (क) व्यवस्र्ापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकि ेप्रत्येक वषय गाउँ काययपालिकाबाट लनयुि िेखा परीक्षकबाट िेखा 

परीक्षि गराउनु पनेछ ।  

ख. अनुदान रोक्का गररन ेः  सामुदालयक लवद्याियिे तोदकएको समयमा िेखापररक्षि गरी सोको प्रलतवेदन गाउँपालिकामा 

पेि नगरेमा गाउँपालिकाबाट ददईने अनुदान िगायतका सभपिूय लनकासा रोक्का गनय सदकन ेछ । 

(ग) िेखा परीक्षिको लसिलसिामा प्रिानाध्यापकि ेलवद्याियको आय व्ययको बहीखाता िखेा परीक्षकि ेमागेको बखत 

जाँच्न ददनुपनेछ र लनजिे कैदफयत तिब गरेको कुराको यर्ार्य जवाफ समेत सरोकारवािािाई ददनु पनेछ ।  

(घ) लवद्याियको आय व्ययको िेखा गाउँकाययपालिकाबाट खटाइएको कमयचारीिे जुनसुकै बखत जाँचबुझ गनय सनेे छ । यसरी 

जाँचबुझ गदाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरेको लववरि देखाउनु प्रिानाध्यापक, िेखाको लजभमेवारी प्राप्त लिक्षक वा 

कमयचारीको कतयव्य हुनछे ।  

(ङ) यस लनयम बमोलजम िेखापरीक्षकि ेलवद्याियको िेखा परीक्षि गन ेलसिलसिामा अन्य कुराका अलतररि लवद्याियको 

आभदानी र खचयका बारेमा लवद्यािय व्यवस्र्ापन सलमलतका पदालिकारीहरुसँग छिफि गरी आफ्नो प्रलतवेदन तयार गनुय 

पनेछ ।  

(च) यस लनयमाविी बमोलजम लवद्याियसँग स्वार्य रहकेो व्यलिि े वा लवद्यािय व्यवस्र्ापनका अध्यक्ष, सदस्य तर्ा 

प्रिानाध्यापकको नलजकको नातेदारि ेलवद्याियको िेखा परीक्षि गनय पाउने छैन ।  

 

४८.२. प्रलतवेदन पेि गनुय पने ः  िेखापरीक्षकि ेलवद्याियको िेखा परीक्षि गरी सकेपलछ दहेायका कुराहरू खुिाई सो 

सभबन्िी प्रलतवेदन तयार गरी व्यवस्र्ापन सलमलत र लिक्षा िाखामा एक–एक प्रलत पिाउन ुपनेछ –  
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(क) सोलिएका र कैदफयत तिब िएका कुराको जवाफ यर्ािीघ्र िए निएको,  

(ख) पिे िएको आय व्ययको लहसाब ररतपूवयक िए निएको,  

(ग) आय व्ययको ्से्ता काननू बमोलजम राखे नराखेको,  

(घ) लवद्याियको आय व्ययको िेखा यर्ार्य रूपमा देलखन ेगरी वासिात दरुुस्त िए निएको,  

(ङ) कुन ैलिक्षक वा कमयचारीिे कानून लवपरीत कामकाज वा बेलहसाब गरे नगरेको,  

(च) लवद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद िए निएको,  

(छ) लवद्याियिाई जुन कामका िालग लनकासा िएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे निेखेको, 

(ज) लवद्याियको सभपलि दरुुपयोग गरे, नगरेको  

(झ) िेखा परीक्षकिे मनालसव र आवश्यक सभझेको अन्य कुरा । 

 

४९.   लवद्याियको कामको सामालजक परीक्षि गन े सामुदालयक लवद्याियिे आफ्नो कामको सामालजक परीक्षि हरेक 

वषयको िार २४ गते सामालजक पररक्षि गरी सो को प्रलतवेदन गाउँपालिकामा अलनवायय पिाउनु पनछे 

पररच्छेद –११ 

परीक्षा सभबन्िी व्यवस्र्ा 

५०. सामदुालयक लवद्याियहरुको परीक्षा सभबन्िी व्यवस्र्ा  

 १.  आिारिूत तह र माध्यलमक लवद्यािय तहको परीक्षा वा्षयक ३ पटक १० प्रलतित, ३० प्रलतित र ६० प्रलतित 

को दरि ेलिइने छ ः   

२.  कक्षा १–३ लनरन्तर मलू्याङ्कन प्रिािी)  ४–५, ५० प्रलतित लनरन्तर मलू्याङ्कन प्रिािी र ६–७ को ४० प्रलतित 

(लनरन्तर मलू्याङ्कन प्रिािी), कक्षा ८ गाउँपालिकास्तरीय, कक्षा १० को अलन्तम पररक्षा प्रदिे स्तरीय हुनछे । कक्षा ११–

१२ को परीक्षा रालिय परीक्षा बोडयबाट हुनेछ । 

३.  लिक्षा ऐनमा व्यवस्र्ा िएबमोलजमको परीक्षा समन्वय तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलति ेपरीक्षा सभबलन्ि काययलवलि बनाई 

परीक्षा  संचािन गनछे ।  

५१.लवद्याियिाई ददइन ेअनदुान तर्ा अन्य व्यवस्र्ा ः   

१. लवलिन्न श्रोतबाट प्राप्त रकम गाउँपालिका लिक्षा लवकास कोषमा जभमा गररने छ ।   

२. उि रकम लनम्न आिारमा वाँडफाँड गनछे ।   

 क.  लवद्याियको लवद्यार्ी संख्या   

ख.  लवद्याियिको लिक्षक संख्या    

ग.  लवद्याियको परीक्षाको पररिाम  
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घ.  लवद्याियको. आ्र्यक अवस्र्ा  

ङ.  गाउँ लिक्षा सलमलतिे तोकेको अन्य मापदण्ड  

३. उि रकम सभबलन्ित िीषयकमा खचय गनुय पनेछ ।   

५२. लिक्षक लवद्यार्ीको आचारसंलहता ः   

 क. लिक्षकि ेपािन गनुयपने आचारसंलहता ः    

 १. लिक्षकि ेदेहायबमोलजमको आचारसंलहता पािना गनुयपनेछ ।  

 क. आफुिाई खटाइएको िाँउमा गई तोदकएको काम गनुयपन े।  

 ख. लनिायररत समयमा लनयलमतरुपि ेलवद्याियमा आए गएको समय जनाई हालजर हुनुपने र पलहिे लवदाको अनुमती नलिई 

लवद्याियमा अनुपलस्र्त हन नहुने ।  

 ग.आफ्नो सेवासभबलन्ि कुरामा मतिब साध्य गन ेमनसायि ेकसैमालर् पलन कुनै राजनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रिाव पान े

प्रयत्न गनय नहुने ।   

 घ. नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पाररक सभबन्िमा वा कुनै लवदेिी रािसँगको सभबन्िमा खिि पनय सनेे  गरी 

आफ्नो बास्तलवक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकालित गनय वा प्रेसिाई कुनै खवर ददन वा रेलडयो वा 

टेलिलिजन आददजस्ता सूचना माध्यमर्द्ारा िाषि प्रसाररत गनय वा कुनै सावयजलनक िाषि ददन वा विव्य प्रकालित गनय 

नहुने ।  

ङ.लवद्यार्ीिाई योग्य नागररक बनाउने उदेश्य लिई अध्ययन र अध्यापनिाई आफ्नो मुख्य िक्ष्य सभझनुपने ।  

च. आज्ञाकाररता, अनुिासन, सद्भिावना, सहयोग, सदाचार, सहानुिूलत, िैयय र सच्चररत्रतािई प्रोत्साहन ददनुपन े।  

छ. कुनै िाषा, सभप्रदाय तर्ा िमय लवरोिी िावना लिक्षक तर्ा लवद्यार्ी वगयमा फैिाउन नहुन े।   

ज. सामुदालयक लवद्याियका लिक्षकि ेव्यवस्र्ापन सलमलत र गाउँ लिक्षा अलिकारीको स्वीकृलत नलिई आफु वहाि रहकेो 

लवद्याियबालहर काम गनय नहुन े।  

झ.  लवद्यािय वा िैलक्षक संस्र्ाको माध्यमर्द्ारा रालिय िावना जागतृ गरी देिमा िावनात्मक एकता ल्याउन काम गनुयपन े

।  

ञ.  नेपािको सावयिौमसिा र अखण्डतामा आँच आउने गरी दिेको िालन्त,सुरक्षा, वैदेलिक सभबन्ि र सावयजलनक मयायदा 

तर्ा अदाितको अवहिेना हुन ेवा कुनै पलन कायायिय वा अलिकृतको कानूनर्द्ारा लनिायररत कतयव्य परूा गनयमा बािा लवरोि 

हुने गरी प्रदियन,हड्ताि तर्ा घरेाउ गनय नहुने । 

ट.  लवद्यार्ीिाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन नहुने ।  

२. लवद्यार्ीि ेपािन गनुयपने आचारसंलहता ः  लवद्यार्ीहरुि ेदहेायबमोलजमको आचारसंलहता पािना गनुयपनेछ ।   

  क. लिक्षकिाई आदर गनुयपन,े   

  ख. लवद्यािय हातालित्र वा बालहर जहाँसुकै अनिुासनमा रहनपुन,े   
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  ग. रालियता, िाषा र संस्कृलतको उत्र्ानको लनलभत सिैं प्रयत्निीि रहनुपने,   

  घ. लवद्याियि ेआयोजना गरेको काययिममा सदिय रुपमा िाग लिनुपने,   

  ङ. सबैसँग लिि व्यवहार गनुयपने,   

  च. व्यवस्र्ापन सलमलति ेलनिायरि गरेका अन्य आचारसंलहता पािना गनुयपने ।  

५३. बजटे तयार गन ेः   प्रिानाध्यापकिे प्रत्येक वषय आगालम आ्र्यक वषयको िालग आवश्यक बजेट तयार गरी व्यवस्र्ापन 

सलमलतबाट स्वीकृत गराई गाउँ लिक्षा सलमलतमा समयमा पिाउनु पनछे ।   

५४. लवद्यािय िालन्त क्षते्रको रुपमा  लवद्याियिाई स्वतन्त्र र ियरलहत बनाउन लवद्यािय र सभबलन्ित लनकायिे तोदकएका 

मापदण्डहरुमा परूा गनुयपनछे ।  

 क. लवद्याियिाई राजनीलतक मुि क्षेत्र बनाइनु पने,  

 ख. लवद्याियमा अवालञ्छत गलतलवलि हुन ददइनेछैन,  

 ग. बािमैत्री लवद्याियको व्यवस्र्ा गररनुपने,   

 घ. बािमैत्री छात्र छात्रा िौचािय लनमायि गनुयपन,े  

 ङ. लवद्यार्ीिाई कुट्न लपट्न गािी वेइज्जत गनय नपाइने,  

 च. कुन ैपलन दकलसमको हुि हुज्जत र प्रदयिनी गनय बन्देज िगाइने,  

 छ. कुनै लवद्यार्ी लिक्षकि ेमापदण्ड लवपरीत काम गरेमा लवद्यार्ी िए अलििावकिाई लजभमा िगाउन ेलिक्षक 

िए नलसहत ददन,े  

 ज.  िाषा िैलिको प्रयोग गदाय र व्यवहार गदाय मानलवय िाव र सभ्यता प्रदियन गनुयपने,    

झ.  िेदिावरलहत लिक्षा प्रदान गनुयपन,े  

 ञ.  लवद्याियको वातावरि हररयािी र सफा राख्नुपने,  

 ट.  िीक समयमा लवद्याियमा खोल्ने र िीक समयमा बन्द गनुयपन,े  

ि.  बाह्य प्रिावबाट लवद्याियिाई मिु राख्नुपने र प्रदषुि रलहत बनाउनु पने,  

५५.   लिक्षा ऐन २०७८ को दफा ३ बमोलजमको सभपिूय लवद्याियहरुमा िलैक्षक गिुी अन्तगयत सचंािन हुन ेर उि िलैक्षक 

गिुी सचंािनका पवूायिारहरु दहेाय बमोलजम हुनछे ।  

 क. प्रलत कक्षा सरदर ११ जना लवद्यार्ी हुनुपन,े  

 ख. लवद्यार्ीिाई आवश्यक पने कक्षा कोिा, फ्नयचर, लपउने पानी, खेिमैदान तर्ा पुस्तकाियको पयायप्त  

व्यवस्र्ा हुनुपन,े  

 ग. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्र्ा गनुयपन,े 



मदाने गाउँपालिका लिक्षा ननयामाविी,२०७८ 30 
 

 घ. पाठ्यिम लवकास केन्रिे लनिायरि गरे बमोलजम लसकाई उपिलधि र लिक्षि लसकाई काययिमको तजुयमा हुनुपन,े  

 ङ. गाउँपालिकािे तोकेका अन्य पूवायिार प्राप्त िएको हुनुपने ।  

पररच्छेद–१३ 

लवलवि 

५६. अनमुती सभबन्िी व्यवस्र्ा   

 १. लिक्षा ऐन २०७८ को दफा ४९ को उपदफा २ बमोलजम िैलक्षक काययिम, िैलक्षक परामिय, लिज कोिय, पूवय 

तयारी कक्षा, लवदेिी मुिुकमा संचालित कुनै िैलक्षक काययिम संचािन गनय गाउँपालिका सँग अनुमती लिनुपनेछ ।  

२.अनुमती लिनको िालग यस लनयमाविीको अनुसूची ४ बमोलजमको पूवायिार परूा गरर गाउँपालिकामा लनवेदन ददन 

सनेे छन । तर लवदेिी संस्र्ामास संचालित लिक्षाको सभबन्िमा िने नेपाि सरकार सँगसभझौता िएमा वा कुटनीलतक 

लनयोगर्द्ारा लसफाररस िएमा नेपाि सरकारिे तोकेको ितयअनुसार लवद्यािय संचािनको अनुमती ददन सदकनेछ सो का 

िालग प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 ३. लनयम १ बमोलजम लनवेदन पनय आएमा गाउँपालिकािे लनवेदन अनुसार आवश्यक जाँचबुझ गदाय उपयुि 

मनालसव  देलखएमा गाउँपालिकािे लवद्यािय संचािनको अनुमती ददन सनेे छ ।   

 ४. िैलक्षक गुिी अन्तगयत लवद्यािय खोल्न देहाय बमोलजम हुनपुनेछ ।   

 क. गूिी संचािन संगरित संस्र्ाको हुनुपने । 

 ख. संचािक वोडयमा सावयजलनक गुिी िए कभतीमा पाँचजना र लनजी गुिी िए कभतीमा ३ जना सदस्य हुनुपने ।  

 ग. िैलक्षक गुिीको आय व्ययको िेखा गाउँ लिक्षा सलमलति ेलनयलुि गरेको िेखा परीक्षकबाट गराउनुपने   

 घ. िैलक्षक गुिी संचािकहरुि ेआफ्नो जीवनकािमा वा िषे पलछ कानून वमोलजम उिरालिकारी तोने   

सनेे  । 

 

५७.  यो लनयमाविीमा परेका लवषयहरु यस ैलनयम वमोलजम र नपरेका लवषयहरु प्रचलित काननू वमोलजम हुनछे ।  

नपेािको सलंविान र ऐनसगं बालझएका लनयमहरु बालझएको हद सभम अमान्य हुनछे ।   

 

 

 

 

 

अनसुचूी –१ 
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श्रीमान अध्यक्ष ज्य,ू  

मदाने गाउँपालिका, गलु्मी,  

िुलभबलन. प्रदिे  

लवषय ः  लवद्यािय खोल्न ेअनमुलत सभबन्िमा । 

 

 महोदय,   

िैलक्षकसत्र ....................देलख .......................... तहको लवद्यािय खोल्न चाहकेोि े अनुमलतको िालग देहायको 

लववरििाई खुिाई यो लनवेदन गरेको छु ।   

क) प्रस्तालवत लवद्याियको ः   

 १. नाम ः   

 २. िेगाना ः  ..................................................  गाउपालिका वडा नं..............................  

  गाउँ/टोि .............................    फोन ः  ........................   फ्याक्स न.ं ...............................    

 ३. दकलसम ः    

 १) सामुदालयक   २) संस्र्ागत/िैलक्षक गुिी  

 ४. अनुमलत लिन चाहन ेतह र सञ्चािन गन ेकक्षा ः     ५. िलवष्यमा सञ्चािन गनय चाहकेो तह र कक्षा ः    

ख)  प्रस्तालवत लवद्याियको िालग परूा गररएको िौलतक पूवायिार ः   

 १)  िवनको ः    

  (१) संख्या ः      २) कच्ची/पक्की/अियकच्ची   

  (३) आफ्न/ैबहािमा/सावयजलनक  

 २)  कोिा लववरि ः     

        

कक्षा 
कोठाको 
सखं्या 

िम्बार्इ चौडार् उचार् झ्याि 
ढोकाको 
अवस्था 

प्रकाि र  
बत्तीको 
अवस्था 

प्रयोजन कैक्रियत 
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३) फ्नयचरको संख्या ः    

 १) डेस्क    २) बेन्च    ३) टेबि  

 ४) दराज   ५) मेच    ६) अन्य  

४) खेिकूद मैदानको अवस्र्ा र जग्गा र मैदान ः  (रोपनी वा लवगाहा)   

५) िौचाियको संख्या ः  क) छात्रिे प्रयोग गन े   ख) छात्रािे प्रयोग गन े।   

६) खानपेानीको अवस्र्ा ः    

७) पुस्तकाियको अवस्र्ा तर्ा पुस्तकको संख्या ः    

८) प्रयोगिािा ः      सामग्री ः    

९) सवारी सािनको लववरि ः    

१०) िैलक्षक सामग्रीको लववरि ः    

ग) लवद्यार्ी संख्या ः  (प्रस्तालवत)   

कक्षा           

संख्या           

             

        

घ)लिक्षक संख्या ः  –प्रस्तालवत)  

ङ)आ्र्यक लववरि ः  –प्रस्तालवत)  

 १) अचि सभपलि  

 २) चि सभपलि  

 ३) वा्षयक आभदानी ः    

 ४) आभदानीको ्ोत ः    

 मालर् िेलखएका लववरिहरु िीक साँचो छ, झुठ्ठा िहरे काननू बमोलजम सहुिँा बुझाउँिा ।   

 

 

लनवेदकको ः   

 सही ः     
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नाम   

 िेगाना ः     

लमलत ः   

संिग्न गनुयपने कागजातहरु ः    

१) िैलक्षक गुिीको लविान वा कभपनीको प्रबन्िपत्र तर्ा लनयमाविीको प्रलतलिलप,   

२) जग्गा वा िवन िाडामा लिने िए कभतीमा पाँच वषयसभमको िालग घर वा जग्गािनीको बहािमा ददने सभबन्िमा िएको 

कबुलियतनामा सभबन्िी पत्र,   

३) प्रस्तालवत लवद्याियको क्षेत्रको िैलक्षक नक्सा,   

४) सभबलन्ित वडा लिक्षा सलमलत र गाउँ लिक्षा सलमलतको लसफाररस ।    

 

 

अनसुचूी –२ 

लवद्यािय खोल्नको िालग चालहन ेपवूायिारहरु 

क) कक्षा कोिाहरु सामान्यतया नौ दफट उचाईको र घाम तर्ा पानीबाट बचाउ हुने दकलसमको हुनु पने,   

ख) कक्षागत क्षेत्रफि पूवय प्रार्लमक लवद्याियको हकमा प्रलत लवद्यार्ी ०.७५ वगय लमटर तर्ा लनम्न माध्यलमक र माध्यलमक 

लवद्याियको हकमा १.०० वगय लमटर िन्दा कम हुन नहुन,े   

ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोिामा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्यवस्र्ाको सार्ै स्वस्र् हुनु पने,   

घ) कक्षा कोिामा लवद्यार्ी संख्याको आिारमा फ्नयचरको व्यवस्र्ा हुन ुपने,   

ङ) यर्िे स्वस्र्कर खानेपानीको प्रबन्ि गनुयपने,   

च) पूवय प्रार्लमक लवद्याियमा बाहके अन्य लवद्याियमा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको व्यवस्र्ा हुन ुपने र 

प्रत्येक र्प ५० जना लवद्यार्ीको िालग एक कभपाटयमेन्ट र्प हुन ुपन े।   

छ) पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक, लिक्षक लनदेलिका सलहतको १ लवद्यार्ी बराबर कभतीमा २ प्रलतका दरि ेपुस्तक उपिधि िएको 

पुस्तकािय हुनु पन,े   

ज) लिक्षि दियाकिापको िालग आवश्यकीय िैलक्षक सामग्रीहरु जस्तै कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, गितीय सामग्री आदद हुन ु

पन,े   

झ) सभपूिय लवद्यार्ीहरु एकैसार् उलिन सनेे  कभपाउण्ड हुन ुपने,   

ञ) पूवय प्रार्लमक लवद्याियमा घर बालहरका दियाकिापहरु सञ्चािन गनय पगु्ने र अन्य लवद्याियका िालग िलिबि खेल्न 

लमल्नेसभमको मैदानको व्यवस्र्ा र खेि सामग्रीको व्यवस्र्ा हुनु पने,   
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ट) पाठ्यिम अनुसारको लवज्ञान सामग्रीको व्यवस्र्ा हुनु पन,े   

ि) सामुदालयक लवद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोलजम र संस्र्ागत लवद्याियमा सामान्यतया प्रलतकक्षा 

औसत ३३ लवद्यार्ी हुनु पनेछ ।   

  उपत्यका तराई क्षेत्रमा     – ५० जना  

  पहाडी क्षेत्रमा     – ४५ जना   

  लहमािी क्षेत्रमा     – ४० जना   

ड) सामुदालयक लवद्याियमा देहाय बमोलजमका लिक्षक दरवलन्द रहनछे –  

  माध्यलमक तहको िालग (९-१२)     – ८ जना 

              माध्यलमक(६-१०)का िालग                               -९ जना 

  लनम्नमाध्यलमक तहको(६-८) िालग      – ४ जना  

              लनम्नमाध्यलमक तहको (१-८) िालग                       -७ 

प्रार्लमक तहकोको िालग ५० जना सभम लवद्या्र्य िएमा कलभतमा २ जना र सो िन्दा बदढ िएमा कलभतमा ३ जना  

 पूवय प्रार्लमक लवद्याियको िालग     – १ जना  

  तर संस्र्ागत लवद्याियमा कक्षा लिक्षक अनुपात न्यूनतम १.१४ हुन ुपनछे ।   

ढ) लवद्याियको स्र्ायी आय ्ोत हुन ुपने,   

ि) लवद्याियमा प्रार्लमक उपचार सामग्रीको व्यवस्र्ा हुनु पने,   

त) आवासीय लवद्याियको िालग आवास िवन हुन ुपने,   

र्) लवद्याियको हाता कभपाउण्डि ेघेररएको हुनु पने,   

द) िाडाको िवनमा लवद्यािय सञ्चािन गन ेिए कभतीमा पाँच वषयको घर िाडा सभबन्िी सभझौता िएको हुनु पन े।   

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी –३ 
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मनुाफा नलिन ेगरर लवद्यािय सचंािन गनय परूा गनुय पन ेपवूायिार 

१. प्रलत कक्षा न्यूनतम ११जना लवद्यार्ी हुनुपने ,   

२. लवद्यार्ीिाई आवश्यक पन ेकक्षा कोिा, फ्नयचर, लपउने पानी, खेिमैदान तर्ा पुस्तकाियको पयायप्त व्यवस्र्ा िएको 

हुनुपन,े  

३. आवश्यक लिक्षकको व्यवस्र्ा िएको हुनुपन,े  

  

  

  

अनसुचूी –४ 

  

श्री अध्यक्ष ज्यू,  

मदाने गाउँपालिका  

लवषय ः  िैलक्षक गुिी अन्तगयत लवद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

 

  महोदय,   मैि÷ेहामीिे लनम्न लवद्यािय कभपनी अन्तगयत संचािन गरेकोमा सो लवद्यािय िैलक्षक गुिी अन्तगयत संचािन 

गनय चाहकेोिे देहायका लववरिहरु खुिाई यो लनवेदन गरेको छु÷छौं ।   

१. लवद्याियको ः    

 क) नाम ः    

 ख) िेगाना ः  ....................... गा.पा./न.पा. ..........................  

२.लवद्यािय सञ्चािन िएको लमलत ः    

३.लनजी वा सावयजलनक कुन िैलक्षक अन्तगयत लवद्यािय सञ्चािन गनय चाहकेो हो ? सो व्यहोरा ः    

४.अन्य आवश्यक कुराहरु ः    

 

 मालर् उल्िेलखत लववरिहरु िीक साँचो छ , झुठ्ठा िहरे कानून बमोलजम सहुिँा बुझाउँिा ।   

लनवेदकको ः   

सही ः   

नाम ः   
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िेगाना ः  

लमलत ः   

     

उपलनयम १ बमोलजम 

लििु लवकास केन्र/पूवय प्रार्लमक लवद्यािय खोल्न स्वीकृतीको िालग पेि गन ेफाराम  

क.  प्रस्तालवत लििु लवकास केन्र/पूवय प्रार्लमक लवद्यािय/कक्षाको,   

 १) नाम ः –  

 २) िेगाना ः  गाउँपालिका ...............................  

    वडा न.ं ............... गाउँ/टोि .............................. फोन न.ं .............................  

 ३) सेवा पुयायउन ेबािबालिकाको संख्या ः  –  

 ख. सञ्चािनका िालग लजभमेवारी लिन ेवा आबर्द्ता ददने लवद्याियको,   

 १) नाम ः    

 २) िेगाना ः   

 ३) फोन न ः    

 ग) प्रस्तालवत लििु लवकास केन्र÷पूवय प्रार्लमक लवद्याियको िौलतक पूवायिारहरु ः    

 १)  िवन ः    

 अ) कोिा    आ) कच्ची/पक्की  

   इ) केिे बनेको    ई) िाडा/आफ्न/ैसावयजलनक   

 २)  फ्नयचरको लववरि ः    

   अ)   आ)    इ)  

   ई)  

३)  खेिकूद मैदानको क्षेत्रफि ः      अ) आफ्नै     आ) िाडामा वा सावयजलनक     इ) अन्य   

४)  िौचाियको अवस्र्ा ः      अ) संख्या   

 आ) कच्ची/पक्की  

  इ) पानीको व्यवस्र्ा िए निएको   

५)  खानेपानीको अवस्र्ा ः   अ) बोकेर ल्याउन े     आ) िाराबाट प्राप्त     इ) पयायप्त/अपयायप्त  
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 ६)  पाठ्यसामग्री के के  

 अ)   आ)    इ)   ई)  

 ७) आ्र्यक लववरि ः    

   अ) अचि सभपलि    आ)चि सभपलि  इ) अन्य  

 ८) आभदानीको ्ोतको व्यवस्र्ा कसरी लमिाइन्छ ः      

९) अन्य कुन ैलववरि िए उल्िखे गने ः   मालर् िेलखएको लववरि िीक छन्-झुठ्ठा िहरेमा काननू बमोलजम सहुिँा/बुझाउँिा 

।   लनवेदकको सही ः  संस्र्ाको छाप      

नाम ः    

िेगाना ः    

लमलत ः    

संिग्न कागजात ः    

१) िवन खेि मैदान सभबन्िी प्रमाि कागजात र लववरि ।   

२) संस्र्ा दतायको प्रमािपत्रको प्रलतलिलप र लनयमानुसारको नवीकरि र िेखापररक्षि प्रलतवेदन ।   

३) आपसी सहयोग समूहबाट लनवेदन गररएको िए त्यस्तो समूहको बैिकको लनियय ।   

४) कुनै लवद्याियसँग आबर्द् गरी सञ्चािन गनय खोलजएको िए सो लवद्याियको लसफाररस ।  

 

 

 

 


