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विराटनगर महानगरपालिकामा विद्यािय शिक्षा सं चािन ‚व्यिस्थापन तथा लनयमनका सम्िन्धमा िनेको

sfo{ljlw

२०७४

नेपािको सं विधान, २०७२ को अनुसूची ८ क्रमसं ख्या ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा रहेको शिक्षा सम्बशन्ध
कायय क्षेत्रिाई कायायन्ियन गनय

lj/f6gu/ dxfgu/ ;efjf6 k|Tofof]lht clwsf/ k|of]uu/L gu/ sfo{kflnsfn] of] विराटनगर
विद्यािय शिक्षा सं चािन ‚व्यिस्थापन तथा ननयमनका लागग lzIff sfo{ljlw २०७४ बनाएको छ ।

महानगरपालिकामा

पररच्छे द १
प्रारशम्िक
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्ि
(१) यस काययविधीको नाम “ विराटनगर महानगरपालिकामा विद्यािय शिक्षा सं चािन‚ व्यिस्थापन तथा लनयमनका िालग िनेको

lzIff sfo{ljlw

२०७४” रहेको छ ।

२.

(२) यो

sfo{ljlw विराटनगर

(३) यो

sfo{ljlw

महानगरपालिका क्षेत्रिर िागु हुनेछ ।

विराटनगर नगर काययपालिकाबाट पाररत िएपलछ प्रारम्ि हुनछ
े ।

पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस

sfo{ljlwdf,

(क) “मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा हेने मन्त्रािय सम्झनु पछय ।
(ख) “महानगरपालिका ” िन्नािे नेपािको सं विधान बमोशजम गठन िएको विराटनगर महानगरपालिका सम्झनु पछय ।
(ग) “काययपालिका” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सम्झनु पछय ।
(घ) “प्रमुख” िन्नािे महानगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनु पछय ।
(ङ) “शिक्षा सलमलत” िन्नािे विराटनगर महानगर काययपालिकाको प्रमूखिे नेतत्ृ ि गरे को दफा २८ अनुसारको नगर शिक्षा सलमलत सम्झनु
पछय ।
(च) “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनु पछय ।
(छ) “ िैशक्षक प्रिासन महािाखा ” िन्नािे विराटनगर नगर काययपालिकाको कायायिय मातहतको शिक्षा हेने वििाग िाई सम्झनु पछय ।
(ज) “ प्रमुख शिक्षा अधिकृत” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको िैशक्षक प्रिासन महािाखाको प्रमुख िा प्रमुखको कामकाज गनय
तोवकएको कमयचारी सम्झनु पदयछ ।

(झ) “शिक्षा अलधकृत“ िन्नािे िैक्षीक प्रिासन महािाखामा कामकाज गनय तोवकएको अलधकृत कमयचारी

;Demg' k5{ .

(ञ) “लनरीक्षक” िन्नािे विद्यािय लनरीक्षण गनय तोवकएको शिक्षा अलधकृतिाई सम्झनु पछय ।
(ट) “स्रोतब्यशि” िन्नािे समुह विद्याियमा समन्िय, िैशक्षक, प्रिासलनक सहयोग र सहशजकरण गनय तोवकएको माद्यलमक शिक्षक सम्झनु
पछय ।
(ठ) “समन्िय सलमलत” िन्नािे दफा ३९ बमोशजम गठन हुने परीक्षा समन्िय सलमलतिाई सम्झनु पछय ।
(ड) ”पाठ्यक्रम विकास केन्र” िन्नािे

विद्यािय तहको

पाठ्यक्रमको िालग शजम्मेिार लनकायिाई सम्झनु पदयछ ।

(ढ) “प्रधानाध्यापक” िन्नािे दफा ७६ बमोशजम लनयुि विद्याियको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछय ।
(ण) “पूिय प्राथलमक विद्यािय” िन्नािे तीन र चार िषय उमेरका बािबालिकाको िालग दफा ४८ बमोशजम खोलिएको प्रारशम्िक बाि
विद्यािय, मन्टे श्वरी, शििु स्याहार केन्र आदद सम्झनु पछय ।
(त)

“कोष” िन्नािे दफा ९१ िमोशजमको विद्यािय सं चािनका िालग खडा गररएको सं शचत कोषिाई सम्झनु पछय ।

(थ) “शिक्षक वकताबखाना” िन्नािे सं घीय कानून िमोशजम गठन िएको शिक्षक वकताबखाना सम्झनु पछय ।
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(द) “शिक्षक सेिा आयोग” िन्नािे सं घीय कानून िमोशजम गठन िएको शिक्षक तथा कमयचारीहरुको स्थायी लनयुिी तथा बढु िा लसफाररस
समेत गने आयोग सम्झनु पछय ।
(ध) “िैशक्षक सत्र” िन्नािे विद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने िावषयक अिलध सम्झनु पछय ।
(न) “व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे दफा २६ बमोशजम गठन हुने विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पछय ।
(प) “सं स्थागत विद्यािय” िन्नािे लनजी िगानीमा सं चािन गने गरी दफा ५ बमोशजम अनुमती पाई स्थावपत विद्याियिाई सम्झनु पछय ।
(फ)
(ब)

“;fd'bflos ljb\ofno“ eGgfn] lgoldt cg'bfg kfpg] u/L cg'dlt÷:jLs[lt kfPsf] ljb\ofno ;Demg' k5{.
“आधारिूत विद्यािय” िन्नािे काक्षा १ दे शख ८ सम्म सञ्चालित विद्यािय र “माध्यलमक विद्यािय“ िन्नािे कक्षा ९ दे शख १२ सम्म
सन्चालित विद्यािय सम्झनु पछय ।

(ि) “सामुदावयक लसकाइ केन्र“ िन्नािे समुदाय स्तरमा सञ्चािन गररने जीिन
िगायतका काम गने केन्रिाई

पययन्त

लसकाई, अध्ययन अनुसन्धान र सीप लसकाई

सम्झनुपछय ।

(म) “धालमयक विद्यािय“ िन्नािे परम्परागत रुपमा चलि आएका गुम्िा, गुरुकुि, आश्रम,मदरसा मख्तब जस्ता धालमयक विद्याियहरुिाई
जनाउँ दछ ।
(य) “िैशक्षक गुठी“ िन्नािे विद्यािय सञ्चािन गनयको िालग कुनै व्यशि िा समूहिे नाफा नलिने उद्देश्यिे स्थापना गरे को साियजलनक िा
लनजी गुठी सम्झनु पछय ।
(र) “पररिार” िन्नािे शिक्षक िा कमयचारीसँग एकासगोिमा बस्ने तथा लनज आफैंिे पािनपोषण गनुय पने पलत, पत्नी, छोरा, अवििावहता छोरी,
ु ,अवििावहता धमयपत्र
ु ी, बाबु, आमा िा सौतेनी आमा सम्झनु पछय र सो िब्दिे पुरुष शिक्षक िा कमयचारीको हकमा लनजको बाजे,
धमयपत्र
बज्यै तथा मवहिा शिक्षक िा कमयचारीको हकमा लनजको सासू, ससुरािाई समेत जनाउँ छ ।
(ि) “माद्यलमक शिक्षा उलतणय पररक्षा“ िन्नािे माद्यलमक तह कक्षा १२ को अन्तमा लिइने परीक्षा

;Demg' k5{ .

पररच्छे द २
विद्यािय खोल्ने अनुमलत तथा स्िीकृलत सम्बन्धी व्यिस्था
ु न्दा
३. विद्यािय खोल्ने अनुमलतको िालग लनिेदन ददनु पने : (१) कसैिे विद्यािय खोल्न चाहेमा िडा सलमलतको लसफाररस लिई िैशक्षकसत्र सुरु हुनि
कम्तीमा तीन मवहना अगािै अनुसूची १ बमोशजमको ढाँचामा महानगर काययपालिकाको कायायिय, िैशक्षक प्रिासन महािाखामा लनिेदन ददनु
पनेछ।
(२) विद्यािय खोल्नको िालग थप अधार प्रवक्रयाहरू शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरे अनुसार हुनेछ ।
४.

विद्यािय खोल्नको िालग पूरा गनुय पने पूिायधार : विद्यािय खोल्नको िालग अनुसूची २ बमोशजमको

पूिायधार पूरा गरे को हुन ु पनेछ ।

५.

विद्यािय खोल्न अनुमलत ददने:(१) दफा ३ बमोशजम विद्यािय खोल्ने अनुमलतको िालग लनिेदन परे मा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे लनिेदनसाथ प्राप्त
कागजातहरु र स्थिगत जाँचबुझ गनेछ । त्यसरी जाँचबुझ गदाय प्रस्तावित विद्याियको िालग दफा ४ बमोशजमको पूिायधार पूरा िएको
ु न्दा कम्तीमा दुई मवहना अगािै आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन
दे शखएमा िैशक्षकसत्र सुरु हुनि

शिक्षा सलमलतको िैठकमा पेि गनुप
य नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम शिक्षा सलमलतको िैठकबाट अनुमलत ददन लसफाररस गने लनणयय िएमा काययपालिका समक्ष पठाउनु पनेछ । नगर
काययपालिकािे उि लसफाररस मनाशिि ठानेमा विद्यािय खोल्न अनुमलत ददने लनणयय गनय सक्नेछ ।
(३) काययपालिकाबाट अनुमलत ददने लनणयय िएमा प्रमुख शिक्षा अलधकृत िे अनुसूशच ३ बमोशजमको ढाँचामा अनुमलत ददनेछ ।
ु न्दा कशम्तमा १५ ददन अगािै ददनुपनेछ ।
(४) यसरी अनुमलत ददँ दा िैशक्षकसत्र सुरु हुनि
(५) उपदफा (३) िमोशजम विद्यािय खोल्ने अनुमलत ददं दा विद्यािय नक्साङकन, स्कुि जोलनङ्गका साथै महानगर शिक्षा सलमलतिे लनधायरण
गरे को िडाको िालग विद्याियको अलधकतम सं ख्याको अधीनमा रही ददनु पनेछ ।
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(६) यस काययविलध बमोशजम अनुमलत नलिएको विद्यािय सञ्चािन गनय पाईने छै न। कसैिे

यस काययविलध विपरीत अनुमलत ददएको िा प्राप्त

गरे को पाइएमा महानगर काययपालिकािे छानविन गरी त्यसरी अनुमलत प्राप्त विद्याियको अनुमलत जुनसुकै बखत रद्द गनेछ । त्यस्तो अनुमलत
ददनका िालग लसफाररस गने र अनुमलत प्रदान गने पदालधकारी तथा कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ ।

६. विद्याियिे पािना गनुय पने ितय तथा बन्दे ज : विद्याियिे पािन गनुय पने ितय तथा बन्दे जहरू दे हाय बमोशजम हुनेछन् :
(क) नेपाि सरकार, स्थालनय सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गनुय पने,
(ख) शिक्षा सलमलतको स्िीकृलत नलिई थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय नहुने,
(ग) रावियता प्रलत आँच आउने पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपुस्तक अध्यापन गनय, गराउन नहुने,
(घ) विद्याियमा िािमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा िैविकमैत्री बातािरण सृजना गने,
(ङ) अलििािकको िावषयक िेिा गराई विद्याियको आय व्यय, िैशक्षक उपिशब्ध र बजेट तथा काययक्रमको जानकारी गराउनु पने,
(च) यस काययविलध

बमोशजम आय व्ययको िेखा राख्नु पने,

(छ) विद्याियिे गरे को िगानीको अलििेख राख्नु पने,
(ज) विद्याियमा नेपािको राविय एकता, साियिौलमकता, जातीय, क्षेत्रीय, िावषक, िैलगक, सामाशजक तथा
कुनै पलन वक्रयाकिाप हुन नददने,

धालमयक सवहष्णुतामा खिि पाने

(झ) सामूदावयक विद्याियमा महानगर काययपालिकािे तोकेको सं ख्याको अलधनमा रही शिक्षक सेिा आयोगको लसफाररस अनुसार शिक्षक लनयुशि
गनुय पने,

(ञ) विद्याियमा लनयलमत रुपमा पररयोजना कायय, सामाशजक सेिा,अलतररि वक्रयाकिाप, तथा अन्य काययक्रम सञ्चािन गनुय पने,
(ट) विद्यािय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर िातािरण कायम राशख सत्य लनष्ठा र नैलतक चररत्र लनमायण, उद्यमशििता प्रिर्द्यन,समाशजक सद्भाि

प्रिर्द्नय तथा सामाशजक विकृलत (िािवििाह, लनरक्षरता, छाउपडी, दहेज, बोक्सािोक्सी, छु िाछु त, जालतगत उचनीचता, छोरी मालथको
वििेद आदद ) उन्मुिन को िातािरण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी आिश्यक व्यिस्था लमिाउने,

(ठ) आिासीय विद्याियमा

शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरे बमोशजम विद्याथीको

िालग खाना तथा पौविक आहारको गुणस्तर कायम गनुय पने,

(ड) महानगरसिािे पाररत गरे को कानुन तथा िैशक्षक नीलतको अलधनमा रही काम गनुप
य ने

।

(ढ) यस काययविलध बमोशजमका पूरा गनुय पने पूिायधारहरू र विद्याथी सं ख्याका आधारमा पूिायधारको विस्तार तथा स्तर िृवर्द् गनुप
य ने,
(ण) तािुक लनकायिे लनधायरण गरे को ढाँचामा विद्याियिे िैशक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैशक्षक सत्र सवकएको ६ मवहना लित्र तोवकएको
स्थानमा

पठाउनु पने,

(त) विद्याियिे विद्याथीको िालग प्रयोग गने सिारी साधन प्रचलित कानून बमोशजमको मापदण्ड अनुरुप परीक्षण गररएको हुन ु पने,
ु ा साथै सफा तथा सुरशक्षत राख्नु पने,
(थ) विद्याियको ििन तथा कक्षाकोठा तोवकएको मापदण्ड अनुरुप हुनक
(द)प्रत्येक िषय विद्याियको िेखा तथा सामाशजक परीक्षण गराई त्यसको प्रलतिेदन िैशक्षक प्रिासन महािाखामा पठाउनु पने ।
७. विद्यािय खोल्न स्िीकृलत प्रदान गने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) िा (३) बमोशजम अनुमलत प्राप्त आधारिूत तथा माध्यलमक विद्याियिे
स्िीकृलतको िालग अनुसूची–४ बमोशजमको ढाँचामा िैशक्षक प्रिासन महािाखा लनिेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन प्राप्त िएमा िैशक्षक प्रिासन महािाखा माफयत त्यस्तो विद्याियको जाँचबुझ गरी िा गराई त्यसको
प्रलतिेदन पेि गनय िगाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम जाँचबुझ प्रलतिेदन प्राप्त िएपलछ दफा ६ बमोशजमको ितय

बन्दे ज पूरा गरे को दे शखएमा नगर शिक्षा सलमलतिे

लसफारीसको लनणयय सवहत काययपालिका समक्ष पेि गनुय पनेछ । यसरी प्राप्त लसफारीस काययपालिका बाट शस्िकृत िएमा िैशक्षक प्रिासन
महािाखािे दफा ६ बमोशजमको ितय तथा बन्दे ज पािना हुने गरी

त्यस्तो विद्याियिाई अनुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा स्िीकृलत प्रदान

गनेछ ।

८. मातृिाषामा शिक्षा ददने विद्याियको अनुमलत तथा स्िीकृलत सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस काययविलध मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन
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विद्याियको अनुमलत तथा स्िीकृलत सम्बन्धी प्रवक्रया दफा ७ िमोशजम हुनेछ । यसका िालग

एकि िाषािाषी विद्याियमा मातृिाषामा शिक्षा ददने, द्वीिाषी विद्याियमा दुिै िाषामा शिक्षा ददने र िहुिाषी विद्याियमा िावषक स्थानान्तरणको
नीलत अपनाई िाििालिकाहरुिाई उनीहरुको मातृिाषाबाट नेपािी िा अंग्रशे ज िाषामा सहज रुपमा िाने व्यिस्था गररने छ । एकि िा
द्वीिाषी विद्याियका अलििािकिे चाहेमा त्यहां पलन

िावषक स्थानान्तरणको नीलत अपनाइने छ । सबै खािे िाषािाषीिाई एकअकायको िाषा,

लिवप तथा सं स्कृलत लसक्न एिं लसकाउन प्रोत्सावहत गररने छ ।
(२) उपदफा १ मा

जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन आधारिूत तह िन्दा मालथ मातृिाषामा शिक्षा ददने विद्याियको अनुमलत तथा स्िीकृलत

सम्बन्धी प्रवक्रया र मापदण्ड प्रचलित कानून बमोशजम हुनेछ ।
९. मुनाफा नलिने विद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) गुरुकुि, आश्रम, मख्ति, मदरसा, गुम्बा िा गोन्पा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा

कल्याणकारी सं स्थािे विद्यािय सञ्चािन गनय लनिेदन ददने र त्यस्तो विद्याियको अनुमलत, स्िीकृलत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यिस्था दफा ३, ५,
७ र १९ मा उल्िेख िए बमोशजम हुनेछ ।
(२) यस काययविलध मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन उपदफा (१) बमोशजम विद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार
अनुसूची –६ मा उल्िेख िए बमोशजम हुनेछ ।

(३) गुरुकुि, आश्रम, मख्ति, मदरसा, गुम्बा िा गोन्पा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा कल्याणकारी सं स्थािे सञ्चािन गने शिक्षा सम्बन्धी
नीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता सं स्थािाई ददने अनुदान तथा समन्िय सम्बन्धी व्यिस्था प्रशचित कानूनिे लनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
१०. कम्पनी ऐन बमोजिम सञ्चालित विद्याियिाई िैशक्षक गुठी बमोजिम सञ्चािन गने सम्बन्धी व्यिस्था:
(१) कम्पनी ऐन बमोशजम सञ्चािन िएको कुनै विद्यािय िैशक्षक गुठी अन्तरगत सञ्चािन गनय चाहनेिे सोको अनुमलतको िालग अनुसूची–७
बमोशजमको ढाँचामा नगर काययपालिकाको कायायिय िैशक्षक प्रिासन महािाखा समक्ष लनिेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन प्राप्त िएमा प्रमुख शिक्षा अलधकृत िा लनरीक्षकद्वारा त्यस्तो विद्याियको जाँचबुझ गराई त्यसको प्रलतिेदन
पेि गनय िगाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम प्रलतिेदन प्राप्त िएपलछ उि प्रलतिेदन र लनिेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गदाय त्यस्तो विद्याियिाई िैशक्षक
गुठी अन्तगयत सञ्चािन गनय मनालसब दे खेमा शिक्षा सलमलतको लनणययको आधारमा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे त्यस्तो विद्याियिाई िैशक्षक गुठी
अन्तगयत सञ्चािन गनय अनुसूशच

-८ बमोशजमको ढाँचामा अनुमलत ददनु पनेछ ।

११. विदे िी शिक्षण सं स्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यािय खोल्ने अनुमलत िा स्िीकृलत नेपाि सरकारको पूि य स्िीकृलत नलिई ददन सवकने छै न ।
१२.

ु ै उल्िेख िए पलन यस अशघ लनयमानुसार दताय िई सं चािनमा रहेका
यसअशघ दताय िएका विद्यािय सम्िशन्ध व्यिस्था :(१) मालथ जेसक
विद्याियहरु यसै काययविलध िमोशजम सं चािन िएका मालननेछन् ।
तर यस अशघ अनुमलत लिइ सं चािन िै रहे का विद्याियहरुिे िैशक्षक प्रिासन महािाखा िे तोकेको ढाँचामा वििरण र कागजात पेि गनुय
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोशजमको वििरण प्राप्त िए पलछ िैशक्षक प्रिासन महािाखा िे कागजात र वििरण तथा अलििेख रुजु गदै सो सम्िन्धी
अलििेख कायम गनय प्रलतिेदन नगर शिक्षा सलमलत समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(३) प्राप्त प्रलतिेदनको आधारमा नगर शिक्षा सलमलत िे सतय सवहत िा विना सतय अलििेख कायम गने लनणयय गनय सक्नेछ ।
ु ी ८ िमोशजमको ढाँचामा विद्याियिाई प्रमाणपत्र ददनुपनेछ ।
(४) नगर शिक्षा सलमलतको लनणयय िमोशजम प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे अनुसच
१३. धरौटी राख्नु पनेाः सं स्थागत विद्यािय खोल्ने अनुमलत लिँदा सुरक्षण बापत दे हाय बमोशजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पनेछ ।
(क) माध्यलमक विद्याियको िालग पाँच िाख रूपैयाँ,
(ख) आधारिूत विद्याियको िालग दुई िाख पचास हजार रूपैयाँ,
(ग) प्रारशम्िक बाि विद्याियको िालग एक िाख रूपैयाँ ।
तर, (१) दफा

९ बमोशजम विद्यािय सञ्चािन गने अनुमलत लिँदा धरौटी राख्नु पने छै न ।

(२) लबिेष आिश्यकता िएका िा लसमान्तकृत विद्यालथयका िालग िा अलत विकट िौलगलिक क्षेत्रमा विद्यािय खोल्दा काययपालिकािे लनधायरण
गरे को मापदण्ड बमोशजम धरौटी छु ट ददन सवकनेछ ।
१४. धरौटी रकम जम्मा गररने : (१) विद्याियिे दफा १३ बमोशजमको

धरौटी बापतको रकम
5

िैशक्षक प्रिासन महािाखािे तोकेको बैंकमा

ु
जम्मा गनुय पनेछ ।बैंक खाता महानगरपालिका र विद्यािय प्रलतलनलधका सं यि
नामबाट सञ्चािन गररनेछ।यो कायय विलध िागूहन
ु ु िन्दा
पवहिे अनुमलत पाई सञ्चािन िइरहेका विद्यािय हरुको धरै वट

क्रमि तोवकएको बैङ्कमा जम्मा गनय पनेछ ।

१५. साियजलनक िैशक्षक गुठी अन्तगयत नेपाि सरकारिे साि िसािी अनुदान ददई राखेका विद्यािय, लनजामती, सैलनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि
नेपाि र िवहद प्रलतष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्याियको लनयमनका िालग छु ट्टै काययविलध बनाउन सवकनेछ ।
१६. विद्यािय गाभ्ने िा स्थानान्तरण सम्बशन्ध व्यिस्था : (१) दे हायको कुनै अिस्थामा दुई िा दुईिन्दा बढी विद्याियिाई एक आपसमा गािी एउटा
विद्यािय कायम गनय सवकनेछ –
(क) अनुसूची–२ बमोशजमको पूिायधार कायम नरहेको,
(ख) अलधकांि कक्षामा

दफा ५८ बमोशजमको दि प्रलतित िन्दा कम विद्याथी सं ख्या िएको,

(ग) दुई िा सोिन्दा बढी विद्याियको पररसर एक आपसमा जोलडएको,
(घ) दुई िा सोिन्दा बढी विद्यािय बीचको पैदि दूरी एक वकिोलमटर िन्दा कम रहेको,
ु लनिेदन ददएको ।
(ङ) दुई िा सो िन्दा बढी विद्याियका व्यिस्थापन सलमलतिे विद्यािय गाभ्न सं यि
(२) उपदफा (१) बमोशजमको आधारमा विद्याियहरु गाभ्ने लनणयय गदाय काययपालिकािे त्यस्ता विद्याियको िालग आिश्यक शिक्षक तथा
कमयचारीको दरबन्दी यवकन गरी बढी हुन आएको शिक्षक तथा कमयचारीको व्यिस्थापनको विषयमा समेत लनणयय गनुय पनेछ ।
(३) सस्थागत विद्याियिाई गाभ्न परे मा दफा (१) ङ

र प्रचलित कानुनको प्रवक्रया समेत पुरा गनुय पनेछ ।

(४) यस काययविलध मा उल्िेखीत विद्यािय गाभ्ने सम्िशन्ध व्यिस्थािाई कायायन्ियन गनय काययपालिकािे नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
काययविधी बनाई िागू गनय सक्नेछ । यसरी गालिएर खािी िएको िा बन्द िएको सामुदावयक विद्याियमा साियजलनक प्रयोजनका िालग
पुस्तकािय, म्युशजयम, सं िाद स्थि, िा सीप विकास केन्द, सामुदावयक लसकाई केन्र जस्ता सं स्था बनाउन सवकने छ ।
(५) सामान्यतया सामुदावयक विद्यािय स्थानान्तरण गररने छै न । कसैिे सं स्थागत विद्यािय स्थानान्तरण गनय प्रकृया सवहत िैशक्षक प्रिासन
महािाखा समक्षा लनिेदन ददएमा अिश्यकता र अिस्था अद्ययन गरी नगर शिक्षा सलमलतिे स्थानान्तरण गने लनणयय गनय सक्नेछ ।

१७. गालिएका िा बन्द गररएका विद्याियको सम्पत्तीको व्यिस्थापन : (१) दफा १६ बमोशजम विद्यािय गालिएमा गालिने विद्याियमा रहेको चि
अचि सम्पशत्त, फलनयचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य िैशक्षक सामग्री गालिएको विद्याियको नाममा नामसारी गरी िा शजन्सी
दाशखिा गरी आम्दानी बाँधी अलििेख राख्नु पनेछ ।
१८. विद्याियको तह िा कक्षा घटाउन सवकने : कुनै विद्याियको सम्बन्धमा दफा १७ को उपदफा (१) को अिस्था विद्यमान रहेको िए तापलन
विद्यािय गाभ्ने आधार औशचत्यपूणय नदे शखएमा िैशक्षक प्रिासन महािाखा को लसफाररसमा कायायपालिकािे त्यस्तो विद्याियको मालथल्िो तह
िा कक्षा घटाउन सक्नेछ ।
ु न्दा कम्तीमा दुई मवहना अगािै
१९. विद्याियको कक्षा थप गनय सवकने : (१) कुनै विद्याियिे कक्षा थप गनय चाहेमा िैशक्षकसत्र सुरु हुनि
प्रिािन महािाखा समक्ष लनिेदन ददनु पनेछ। तर यो काययविलध िागू िएपलछ एकपटकका िालग

िैशक्षक

िैशक्षक सत्र सुरु हुन ु िन्दा पैंलतस ददन

अगाडी सम्म लनिेदन ददन सवकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन परे मा महानगरपालिकािे

िैशक्षक प्रिासन महािाखा माफयत थप हुने कक्षाको िालग दफा ४

बमोशजमको पूिायधार पूरा िए िा निएको सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबुझ गदाय पूिायधार पूरा गरे को दे शखएमा िैशक्षक प्रिासन महािाखाको
लसफाररिको आधारमा नगर शिक्षा सलमलतिे िैशक्षकसत्र सुरु हुन ु अगािै कक्षा थप गनय अनुमलत ददन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र विषय थप गने अनुमलत अन्य प्रचलित कानून

बमोशजम कुनै लनकाय बाट अनुमलत , सम्मलत लिनुपने िएमा सो समेत लिई स्िीकृत मापदण्डका आधारमा नगर काययपालिकािे ददन सक्नेछ
।
२०.

z'Ns lng kfpg] M-!_ ljBfnox?n] dxfgu/kflnsfaf6 :jLs[t eP cg';f/ dfq z'Ns lng kfpg]5g\ . z'Ns k|:tfj z}lIfs
k|zf;g dxfzfvfsf]] k|ltlglwsf] pkl:yltdf a;]sf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sn] lg0f{o u/L z}lIfs ;q z'? x'g'eGbf @
dlxgf k"j{ dxfgu/kflnsf, z}lIfs k|zfzg dxfzfvfdf k]z ug'{kg]{5 .
-@_ pkbkmf ! sf] sfof{Gjogsf nflu ;+:yfut ljBfnox?sf] jlu{s/0f u/L z'Ns lgwf{/0f ug{ gu/ lzIff ;ldltn] lgb]{lzsf
jgfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . pSt lgb]{lzsf gjg] ;Dd ;+:yfut ljBfnox?n] ;fljs jdf]lhd s} z'Ns Aoj:yf nfu" ug'{kg]{ 5 .
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पररच्छे द ३
महानगर काययपालिका, प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत, प्रमुख शिक्षा अलधकृत तथा विद्यािय लनरीक्षक, स्रोतब्यशिको काम, कतयव्य र अलधकार
२१. नगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार :
१) यस काययविलधमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि महानगर काययपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय
बमोशजम हुनेछ –
(क) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन गनय शिक्षा सलमलत, प्रमुख प्रिासवकय अलधकृत तथा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिाई आिश्यक
लनदे िन ददने,
(ख) िैशक्षक योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन गनय आिश्यकता अनुसार सलमलत, उपसलमलत िा काययटोिी गठन गने,
(ग) शिक्षक सरुिाको मापदण्ड िनाई महानगरपालिका लित्र एक समान रुपमा शिक्षक विद्याथी अनुपात लमिाउने, िैशक्षक गुणस्तर
कायमगने, आचार सं वहता बनाई िागु गने,
(घ) शिक्षक तथा कमयचारीहरूको प्रिासन, व्यिस्थापन तथा िैशक्षक विकास सम्बन्धी कायय योजना स्िीकृत गने र कायायन्ियन गनय लनदे िन
ददने ।
(ङ)

प्रदे ि तथा सं घको कानुन िमोशजम हुने शिक्षा सम्िशन्ध विषयहरुको कायायन्ियन गनय शिक्षा सलमलतिाइय लनदे िन ददने ।

(च)

प्रत्येक ६ मवहनामा महानगरपालिका लित्रका विद्याियहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराई अपेशक्षत गुणस्तर कायम गने,

(छ) विद्याियमा आलथयक व्यिस्था पारदिी

बनाउन िस्तुगत आधार तथा मापदण्ड

(ज) यस काययविलधको पररलध लित्र िैशक्षक गुणस्तर र िुिासनका िालग
(झ) अनौपचाररक शिक्षा,
-ञ)
(२)

बनाई िागू गने, गराउने,

मापदण्डहरु िनाउने,

बैकशल्पक शिक्षा, वििेष शिक्षा, खुिा तथा दूर शिक्षा सम्बन्धी लनदे शिका बनाई िागू गने, गराउने ।

शिक्षा सम्बन्धी कानून लनमायणको िागी नगर सिामा पेस गने ।
ु ै िेशखएतापलन सं स्थागत विद्याियका हकमा त्यस्ता विद्याियिे पािना गनुय पने मापदण्ड, गुणस्तर, िुल्क
उपदफा (१) मा जेसक

प्रािधान, विपन्न तथा लसमान्तकृत िगयका छात्र छात्रािाईिालग ददईने छात्रबृशत्तका आधार र प्रलतित, शिक्षक तथा कमयचाररहरुको सेिा, ितय
एिं पाररश्रलमक जस्ता विषयमा लनणयय गदाय सं स्थागत विद्याियहरुको संगठन को सहिालगता एिं राय परामिय लिनुपनेछ ।
२२. प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार : ऐन तथा यस काययविलधमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि
प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम , कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ –
(क) शिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपत गनय महानगरपालिकाको समग्र िैशक्षक नीलत, योजना, काययक्रमको कायायन्ियन एिं अनुगमन
गने, गराउने,
(ख) महानगर काययसम्पादन लनयमािलिमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे गने िनी उल्िेख िएका शिक्षा सम्बशन्ध कायय गने,
(ग)

िैशक्षक समन्ियकताय तथा सहजकतायको िूलमका लनिायहगने,

(घ)

काययपालिकािे प्रत्यायोजन गरे का

(ङ)

नगरको उत्कृि िैशक्षक उपिशव्धका िालग िैशक्षक नीलत तथा काययक्रम प्रस्ताि गने।

च)

२३.

शिक्षा सम्बशन्ध कायय गने ।

विद्याियहरुको लनयमानुसार िेखा परीक्षणको व्यिस्था लमिाउने ।

प्रमुख शिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार : यस काययविलधमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि प्रमुख
शिक्षा अलधकृतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :(क) िैशक्षक काययक्रम कायायन्ियन र अनुगमन गने, गराउने,
(ख) शिक्षा सम्बन्धी महानगर स्तरीय योजना िनाई काययपालिकािाट पाररत गराई कायायन्ियन गने, गराउने ।
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(ग) महानगरको शिक्षाको अिस्था, प्रगती समेवटएको शिक्षा सम्िशन्ध शस्थतीपत्र तयार गरी प्रकाशित गने,
(घ) अनौपचाररक शिक्षा, वििेष आिश्यकता िएका बािबालिकाको िालग शिक्षा र शिक्षाको िालग खाद्य काययक्रम कायायन्ियन गने गराउने,
(ङ) फाशजिमा परे का सामुदावयक विद्याियका शिक्षकिाई अको समुदावयक विद्याियमा लमिान गनय शिक्षा सलमलतमा लसफाररि गने,
(च) कायय योजना अनुसार विद्यािय सञ्चािन िए निएको सम्बन्धमा लनयलमत रूपिे लनरीक्षण र सुपरीिेक्षण गरी गराइ प्रलतिेदन तयार गने,
(छ) शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको िालग शिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरूको बैठक, गोष्ठी िा
तालिम सं चािन गने,
(ज) आधारिूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चािन गनय परीक्षा ब्यबस्थापन

सलमलतको अध्यक्ष िइ कायय गने,

(झ) विद्याियमा शिक्षाको गुणस्तर बृवर्द् िए निएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी अलििेख राख्ने तथा सो सम्बन्धमा सुधारका िालग आिश्यक
कायय गने,
(ञ) ऐन तथा यस काययविलध बमोशजम विद्याियहरू सञ्चािन िए निएको जाँचबुझ गने तथा विद्याियमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने
सम्बन्धमा लनरीक्षण गरी कारबाही प्रवक्रया अगालड बढाउने ,
(ट) माध्यलमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षाको िालग रशजिेिन फाराम िरे का विद्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचलित कानून बमोशजम सं िोधन गने,
(ठ) लनयुशि िा बढु िाको िालग आयोगबाट लसफाररस िई आएका शिक्षक िा कमयचारीिाई विद्याियमा लनयुशि गने,
(ड) सामुदावयक विद्याियमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको वििरण तथा अन्य अलििेख अद्यािलधक गने,
(ढ) शिक्षक िा कमयचारीको काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको वििरण सम्बशन्धत लनकायमा पेि गने,
(ण) प्रधानाध्यापक सं ग कायय सम्पादन करार गने र करार कायायन्ियन अिस्था अनुगमन गने गराउने ।
(त) सामुदावयक तथा सं स्थागत विद्याियहरूको समूह वििाजन गरी स्रोतकेन्र लनधायरण गने र स्रोतकेन्दबाट विद्याियको लनरीक्षण, शिक्षकको
तालिम तथा अन्य िैशक्षक वक्रयाकिाप सञ्चािन गने,

(थ) माध्यलमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यालमक शिक्षा परीक्षा र आधारिूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षािाई लनयलमत र मयायददत ढङ्गबाट
सञ्चािन गने, गराउने,

(द) सामुदावयक विद्याियका िालग वितरण गररएका दरबन्दी िैशक्षक सत्रको सुरुमा लमिान गनय शिक्षा सलमलतमा लसफाररस गने,
(ध) लनरीक्षकिाई विद्यािय लनरीक्षणको सुचक िनाई लनररक्षण गनय पठाउने र लनरीक्षकिे विद्यािय लनरीक्षण गरे नगरे को यवकन गनय
स्थिगत लनरीक्षण गने,
(न) सामुदावयक र सं स्थागत विद्याियहरुको आय व्यय तथा सुविधा र गुणस्तर लनयन्त्रण गने,
(प) विद्याियिे स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गरे नगरे को सम्बन्धमा लनरीक्षण गने, गराउने,
(फ) विद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सुधार गनुप
य ने र लनाःिुल्क पाठ्यपुस्तकको वितरण
प्रणािीिाई प्रिािकारी बनाउने विषयमा व्यिस्थापन सलमलत तथा शिक्षकको राय लिई सुझाि पठाउने ।
(ब) िेखा परीक्षकको अध्यािलधक सूची बाट विद्याियको िेखा परीक्षण गराई िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रलतिेदनको आधारमा िेरुजु फर्छ्यौट
गनय िगाउने,
(ि) सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक योजना तथा काययक्रमहरूको लनरीक्षण तथा समन्िय गने,
(म) सामुदावयक विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीको तिबी प्रलतिेदन पाररत गराउने,
(य) विद्यािय लनरीक्षक र स्रोत व्यशििे ददएको लनरीक्षण प्रलतिेदन उपर कारबाही गने
(र) प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकिाई तालिमका िालग लसफाररस गने,
(ि) सामुदावयक विद्याियको स्िीकृत, ररि दरिन्दीमा पदपूलतयको िालग आयोगमा िेखी पठाउने,
(ि) तोवकएको मापदण्डको आधारमा शिक्षकको सरुिा तयारी गने,
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(ि) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा शिक्षकिाई विद्यािय समय बाहेक िा विद्याियको लनयलमत पठन पाठनमा असर नगने गरी
अलतररि समयमा अन्यत्र कायय गनय पूिय स्िीकृलत प्रदान गने,

(ष) विद्याियको काययसम्पादन परीक्षण गने

गराउने र कायय सम्पादनको आधारमा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, शिक्षक अलििािक सं घ,

प्रधानाध्यापक, शिक्षक एिं कमयचारीहरुिाई पुरस्कार तथा दण्डका िालग काययपालिका समक्ष लसफाररि गने ।
(ह) लनजी, धालमयक तथा गुठी लबद्याियको

अनुगमनगरी स्िीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउने र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको िालग

काययपालिका समक्ष लसफाररि गने ।
(क्ष) महानगर काययपालिका, राविय परीक्षा बोडय र शिक्षा सम्िशन्ध लनकायहरुबाट लनदे शित िा प्रत्यायोशजत कायय गने ।
२४.

लनरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार:

ऐन तथा यस काययविलधमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि प्रमुख शिक्षा

अलधकृतको प्रत्यक्ष मातहत र लनदे िनमा रही लनरीक्षकको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े :–

(क) प्रत्येक दुई मवहनामा सिै विद्याियमा कम्तीमा एक पटक स्थिगत लनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गने र सुपरीिेक्षण गने क्रममा
प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन सलमलतसँग छिफि गरी छिफि िएको व्यहोरा विद्याियको लनरीक्षण पुशस्तकामा जनाउने तथा जनाउन
िगाउने,
(ख) ऐन र यस काययविलध बमोशजम विद्यािय लनयलमत रूपिे सञ्चािन िए निएको, िौलतक साधन सुरशक्षत विद्यािय अनुरुप िए निएको,
शिक्षक पयायप्त िए निएको, उपिब्ध साधनको अलधकतम सदुपयोग िए, निएको र लनधायररतस्तर बमोशजम पठन पाठन िए निएको र
समग्र िैशक्षक गुणस्तर कायम िए निएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक–अलििािक सं घ र शिक्षकसँग विचार विमिय गरी सुधार
गनय िगाउने,
(ग) विद्यािय लनरीक्षण सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रमुख शिक्षा अलधकृत समक्ष पेि गरी लनदे िन िमोशजम गने,
(घ) विद्यािय विकासको िालग व्यिस्थापन सलमलत तथा सरोकािािाहरूसँग सरसल्िाह र अन्तरवक्रया गने,
(ङ) नमूना शिक्षण गने प्रयोजनको िालग लनरीक्षण क्षेत्रलित्रको विषयविज्ञ समूह तयार गने र समय–समयमा प्रधानाध्यापक सवहत
शिक्षकको बैठक बोिाई शिक्षण गने विषयमा दे शखएका समस्या समाधानको िालग प्रयत्न गने,
(च) शिक्षकहरुको कायय क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको अलििेख िैशक्षक प्रिािन महािाखामा उपिब्ध गराउने ,
(छ) विद्याियको िैशक्षक गुणस्तर बृवर्द् गनय प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको सं योजन गने,
(ज) विद्याियको परीक्षा सञ्चािन िाई व्यिशस्थत र मययददत बनाउन अनुगमन गने,
(झ) विद्याियको िैशक्षक तथा आलथयक अलििेख दुरुस्त िए निएको लनरीक्षण गने, गराउने,
(ञ) आफ्नो क्षेत्र लित्रका िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तथा विश्लेषण गरी िैशक्षक प्रिासन महािाखामा पेि गने,
(ट) शिक्षकिाई तालिमको िालग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त शिक्षकको सीप को प्रयोग अिस्था यवकन गनय कक्षा अििोकन गरी
सुधारका कायय गने,
(ठ) व्यिस्थापन सलमलतको बैठक लनयलमत रूपिे बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको िए बैठक बोिाउन प्रधानाध्यापकिाई लनदे िन ददने,
(ड) विद्यािय सञ्चािन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सलमलतिाई आिश्यक लनदे िन ददने,
(ढ) स्रोतव्यशिको कामको अनुगमन गरी प्रत्येक मवहना महानगर काययपालिका, िैशक्षक प्रिासन महािाखामा प्रलतिेदन पेि गने,
(ण) विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीको लबदाको अलििेख िैशक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमाशणत गने र विद्याियमा राख्न िगाउने,
(त) शिक्षक तथा कमयचारीको हाशजरी अलििेख दुरुस्त िए निएको जाँच िा लनरीक्षण गरी लबदा नलिई अनुपशस्थत हुने शिक्षक तथा

कमयचारीको हकमा हाशजरी पुशस्तकामा गयि जनाई कारबाहीको िालग सम्बशन्धत विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र प्रमुख शिक्षा
अलधकृतिाई लसफाररस गने,

(थ) आफनो क्षेत्रलित्र सञ्चािन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा र शिक्षाको िालग खाद्य काययक्रमको लनयलमत
रूपमा लनरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रमुख शिक्षा अलधकृत समक्ष प्रलतिेदन पेि गने,

(द) सं स्थागत तथा धालमयक प्रकृलतका लबद्याियको अनुगमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पािना गनय िगाउने र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको
िालग प्रमुख शिक्षा अलधकृत समक्ष लसफाररि गने ।

(ध) जीिन पययन्त शिक्षा र जीिन उपयोगी शिक्षाको उशचत प्रिन्ध गने गराउने ।
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(न) प्रमुख शिक्षा अलधकृत प्रलत जिाफदे ही बन्दै लनजिे तोके बमोशजम थप कायय गने, गराउने ।
(प)

महानगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, िैशक्षक प्रिासन महािाखा िे तोवकददएका कायय गने ।

२५. स्रोतब्यशिको ब्यिस्था :– सामुदावयक, सं स्थागत र धालमयक विद्यािय समेत गरी िढीमा पचास विद्यािय िरािर एक स्रोतब्यशि करारमा
लनयूशि गनय सवकनेछ। यसरी करारमा स्रोतब्यशि

लनयूशि गदाय महानगरपालिका क्षेत्र लित्रका बढी दरिन्दी िएका विद्याियका शिक्षािास्त्र विषयमा

स्नातकोत्तर तह उत्तीणय गरे का कशम्तमा पांच बषय स्थायी सेिा अबधी िएका माध्यलमक शिक्षकहरु मध्ये बाट नगर शिक्षा सलमलत बाट शस्िकृत
काययविलध बमोशजम गरीनेछ । यस अगािै शजल्िा शिक्षा कायायिय बाट करार सं झौतागरी विराटनगर महानगर कायय क्षेत्र तोवक लनयूि स्रोतब्यशिहरु
यसै काययविलध बमोशजम लनयूि िएको मालननेछ। िैशक्षक सत्र सुरु िएको एक मवहना लित्र नगर क्षेत्र लित्र काययरत स्रोतब्यशिहरुको करार सं झौता
नविकरण नगर काययपालिकाको कायायिय बाट गररनेछ।
२६.

;|f]tJolQmsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M P]g tyf o; sfo{ljlwdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm
lzIff clws[tsf] dftxt / k|ToIf lgb]{zgdf /xL ;|f]tJolQmsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M
-s_ ;|f]tJolQmn] ;|f]ts]Gb| / ;d"x ljBfnox¿df lzIfs k|fljlws ;xof]u / ;|f]ts]Gb| :t/df Ifdtf clej[l4 ug{
;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{x ug]{,
-v_ z}lIfs ;]jf ;'ljwf Pjd\ ;"rgfx¿ k|jfx / z}lIfs sfo{qmdx¿ k|efjsf/L ¿kdf sfof{Gjog ug]{ u/fpg],
-u_ z}lIfs gLlt lgb]{zg kfng ug]{ u/fpg],
-3_ gu/ lzIff of]hgf / ljBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0fdf ;ls|o e"ldsf lgjf{x ug]{,
-ª_ :yfgLo txnfO{ lzIffsf] of]hgf lgdf{0f ug{ tyf ;f]sf] sfof{Gjog ;DjGwLsfo{df k|fljlws ;xof]u pknJw
u/fpg],
-r_ ;|f]ts]Gb| leqsf ljBfnox¿sf] lj= Jo= ;= / lzIfs cleefjs ;+3sf] a}7sdf efu lng] / cfjZos
;Nnfx ;'emfj pknJw u/fpg,]
-5_ ;d"x ljBfnosf] ;'kl/j]If0f, k|fljlws ;xof]u, lzIfs ;xof]u ;DjlGw sfo{qmd agfpg] / sfo{fGjog ug]{,
-h_ dxfgu/kflnsfleqsf ljBfno lzIff;Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ ;"rgfx¿ cBfjlws u/L /fVg] / cfjZostf cg';f/
dxfgu/kflnsfdf k]z ug]{,
-em_ dxfgu/kflnsf cGtu{t ljBfnox¿sf] ljBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0f, ;fdflhs k/LIf0f / ljBfno :t/Ls/0f
sfo{df k|fljlws ;xof]u ug]{,
-`_ dxfgu/kflnsf leq z}lIfs pGgog tyf ;'wf/sf nflu ;d"x ljBfnox?sf] ;xof]u tyf ;xsfo{df cfjZostf
cg';f/ cg';GwfgfTds,/rgfTds, ;xof]ufTds / ;'wf/fTds sfo{x? ;~rfng ug]{, u/fpg],
-6_ ljBfnout ¿kdf ut z}lIfs ;qsf] sIff !b]lv!) ;Ddsf k/LIffkmnsf] glthf laZn]if0f ug]{,
-7_ dlxgfdf slDtdf !@ cf]6f ljBfnosf] ;'kl/j]If0f ug]{, ;'kl/j]If0f ul/Psf] ljBfnodf slDtdf @ cf]6f gd'gf kf7
k|b{zg u/L ;DalGwt lzIfs;Fu cGt/lqmofsf ;fy} k[i7kf]if0f ug]{,
-8_ o; sfo{ljlw adf]lhdsf cGo sfo{x? ug]{,

२७.

स्रोतकेन्र सहायकको ब्यिस्था :– प्रत्येक स्रोतब्यशिको सहयोगीको रुपमा एक स्रोत सहायक प्राथलमक तहका शिक्षकिाइ काजमा राख्न
सवकनेछ। यसरी काजमा ल्याउँ दा महानगरपालिका क्षेत्र लित्रका बढी दरिन्दी िएका विद्याियका कशम्तमा पांच बषय स्थायी सेिा अबधी िएका
प्राथलमक शिक्षकहरु मध्ये बाट नगर शिक्षा

सलमलत बाट शस्िकृत काययविलध बमोशजम करार सं झौता गरीनेछ । यस अगािै शजल्िा शिक्षा

कायायिय बाट करार सं झौता गरी विराटनगर महानगरपालिका कायय क्षेत्र तोवक लनयूि स्रोतकेन्र सहायकहरु यस काययविलध बमोशजम लनयूि
िएको मालननेछ। िैशक्षक ित्र सुरु िएको एक मवहना लित्र नगर क्षेत्र लित्र काययरत स्रोतकेन्र सहायकहरुको करार सं झौता नविकरण प्रमुख
प्रिासवकय अलधकृत बाट गररनेछ।
२८.

;|f]tकेन्र ;xfossf] sfd, st{Jo / clwsf/ M P]g tyf o; sfo{ljlwdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf
cltl/Qm lzIff clws[t / ;|f]tJolQmsf] dftxt / k|ToIf lgb]{zgdf /xL ;|f]tकेन्र ;xfossf] sfd, st{Jo / clwsf/
b]xfo adf]lhd x'g]5 M
-s_ ;|f]ts]Gb|sf] tYofª\s ;+sng ,clen]v Aoj:yfkg / k/LIff ;DaGwL sfo{x? .
-v_ ;|f]ts]Gb|sf k|zf;lgs, Joj:yfklso / cGo cfjZos sfo{x? .
पररच्छे द–४
नगर शिक्षा सलमलतको गठन, काम, कतयव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी काययविलध
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२९. नगर शिक्षा सलमलतको गठन तथा काययसंचािन विलध: (१) विराटनगर महानगरपालिकामा दे हाय िमोशजमको एक नगर शिक्षा सलमलत रहनेछ :
(क)

नगर काययपालिकाको प्रमुख

-अध्यक्ष

(ख)

नगर काययपालिकािे तोकेको काययपालिकाका मवहिा सदस्यहरुमध्येबाट १ जना

(ग)

महानगरपालिकाको सामाशजक विकास सलमलतको सं योजक

(घ)

महानगपालिकाका प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत

- सदस्य
- सदस्य
-सदस्य

(ङ) सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापक / अध्यापकहरु मध्येिाट महानगर काययपालिकाको प्रमुखबाट मनोलनत एकजना
(च) सं स्थागत विद्याियका प्रधानाध्यापक सं स्थापक मध्येिाट महानगर काययपालिका प्रमुखबाट मनोलनत एक जना

- सदस्य

(छ महानगरपालिका स्तरीय अलििािक सं घका अध्यक्ष एक जना
(ज)

- सदस्य

परम्परागत धालमयक विद्याियका तफयबाट नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत

(झ) शिक्षक महासं घ नगर अध्यक्ष

१ जना

- सदस्य

१ जना

- सदस्य

(ञ) विद्यािय ब्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्ष मध्येबाट नगर शिक्षा सलमलत बाट मनोलनत
(ट) शिक्षा प्रेलम बुवर्द्शजलब मध्येबाट नगर शिक्षा सलमलत बाट मनोलनत

१ जना

- सदस्य

१ जना

- सदस्य

(ठ) महानगरपालिका लित्र शिक्षा क्षेत्रमा वक्रयाशिि गैर सरकारी सस्था मध्येिाट काययपालिका प्रमुखिाट मनोलनत
(ड) प्रमुख शिक्षा अलधकृत
(२)

- सदस्य

- सदस्य

सदस्य- सशचि

नगर शिक्षा सलमलतको बैठकमा लबलिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यशक्त्तहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकने छ ।

(३) उपदफा १(ङ)(च)(ज) (ञ) (ट) बमोशजमका सदस्यहरूको पदािधी ३ िषय हुनेछ ।
(४) नगर शिक्षा सलमलतको िैठक कम्तीमा तीन मवहनामा एक पटक िस्नुपनेछ ।
(५) नगर शिक्षा सलमलतको िैठकित्ता महानगरपालिकाको प्रचलित कानुन िमोशजम हुनेछ ।
(६) िैठक सं चािनकोिालग कम्तीमा ५० प्रलतित सदस्यको उपस्थीलत आिश्यक पने र िैठकको लनणयय िहुमतको आधारमा हुनेछ ।
(७)

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रत्येक िडामा िडाध्यक्षको अध्यक्षतामा िडाध्यक्षबाट मनोलनत १ िडासदस्य र १जना शिक्षाविज्ञ
सदस्य रहेको िडा शिक्षा सलमलत रहनेछ । िडा लित्रका िैशक्षक सस्थाहरुिाइ सं रक्षण, सहयोग, अनुगमन र काययिाही कािालग
लसफाररस गनुय िडा शिक्षा सलमलतको कतयव्य र शजम्मेिारी हुनेछ ।

३०.

नगर शिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : यस काययविलधमा अन्यत्र िेशखएका काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि नगर शिक्षा
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :(क)

िैशक्षक प्रिासन महािाखा िाट पेि िएको िैशक्षक योजना काययक्रम र बजेट मालथ छिफि गरर काययपालिका समक्ष लसफाररस गने

(ख) महानगरपालिकामा स्िस्थ्य िैशक्षक िातािरण कायम राखी शिक्षाको गुणस्तर बृवर्द् गनय िैशक्षक प्रिासन महािाखा माफयत पेि िएको
कायययोजना मालथ छिफि गरी स्िीकृत गने,

(ग) नेपाि सरकारको नीलत, काययक्रम अनुरूप वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुिा शिक्षा
काययक्रम सञ्चािन सम्बन्धी आिश्यक व्यिस्था गने,
(घ) विद्याियिाई आलथयक सहायता उपिव्ध गराउने तथा थप सहायताको िालग सम्बशन्धत लनकायमा लसफाररस गने,
(ङ) शिक्षक, कमयचारी तथा विद्याथी कल्याणको िालग स्िीकृत शिक्षा योजना िमोशजम आिश्यक काययक्रम बनाउने,
(च) विद्याियको सम्पशत्तको सुरक्षा गने तथा विद्याियको समृवर्द्को िालग आिश्यक व्यिस्था गने,
(छ) विद्यािय विकासको िालग सञ्चालित िैशक्षक काययक्रमिाई सहयोग गने,
(ज) विद्याियको िेखापरीक्षण पश्चात िेखापरीक्षकिे ददएको प्रलतिेदन अनुसार आिश्यक कारबाही गने, गराउने साथै सामाशजक पररक्षण गराइ
प्राप्त नलतजा विश्लेषण गरी काययबाही गने ।
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(em) विद्याियिाई आलथयक रूपमा आत्मलनियर गराउन योजना बनाई कायय गने,
(ञ) विद्यािय गाभ्न र बन्द गनय लसफाररस गने,
(ट)

महानगर स्तरीय खेिकुद, स्काउट तथा साँस्कृलतक काययक्रमको सञ्चािन तथा विकासको िालग आलथयक स्रोत जुटाउने र प्राप्त रकम
खचय गनय िैशक्षक प्रिासन महािाखा िाई लनदे िन ददने,

(ठ)

आिासीय विद्याियका विद्याथीका िालग खाना तथा पौविक अfहारको गुणस्तर तोक्ने ।

(ड)

महानगरपालिकािाट स्िीकृत शिक्षा योजना र मापदण्ड लित्र रही िैशक्षक सं स्थाहरुिाई आिश्यक लनदे िन ददने ।

(ढ) विद्याियिे कायम गनुय पने न्युनतम सरसफाई तथा िौचाियको मापदण्ड तोक्ने ।
(ण) महानगर क्षेत्र लित्र वििेष आिश्यकता िएका िािबालिकाको

तथ्यांक सं किन गरी उनीहरुका िालग उशचत विद्यािय व्यिस्थापन गनय

पठनपाठन व्यिस्था लमिाउने ।
(त) सं स्थागत र सामुदावयक विद्यािय सुधार, लबकास र लनयमनका िालग लनदे शिका/ मापदण्ड बनाई कायायन्ियन गने।
(थ)

विराटनगर महानगरपालिका लित्र उत्कृि ठहररएका

विद्याियिाइ नमूना विद्याियका रुपमा घोषणा , पुरस्कृत र सम्मान गने ।

(द) महानगरपालिका िडा लित्रका िैशक्षक सस्थाहरुिाइ सं रक्षण, सहयोग र अनुगमन गनय िडा शिक्षा सलमलतिाइ आिश्यकता अनुसार थप
शजम्मेिारी ददने ।
पररच्छे द ५
विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत सम्िन्धी व्यिस्था

३१= ljBfno Joj:yfkg ;ldlt M -!_ ljBfno ;+rfng /]vb]v / Joj:yfkg ug{ k|To]s ;fd'bflos ljBfnodf b]xfo jdf]lhdsf] Ps

ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5 .
-s_

cleefjsx?n] cfkm'dWo]af6 5fgL k7fPsf b'O{hgf dlxnf ;lxt rf/ hgf

– ;b:o

-v_

dxfgu/kflnsfsf]] ;DalGwt j8fsf] j8f cWoIf jf j8f ;ldltsf ;b:ox? dWo]af6 j8fWoIfn]
dgf]gog u/]sf] Ps hgf
–;b:o
-u_ laBfnosf ;+:yfks, a'l4lhjL, lzIffk|]dL, laBfnonfO{ lg/Gt/ bz aif{ b]lv ;xof]uug]{ jf laBfnonfO{ bznfv jf ;f]
eGbf a9L gub jf lhG;L ;xof]u u/]sf AolQmx?dWo]af6 laBfno Aoj:yfkg ;ldltn] Ps dlxnf ;lxt dgf]lgt u/]sf
b'O{ hgf
– ;b:o
-3_
-ª_

ljBfnosf lzIfsn] cfkm'x?dWo]af6 5fgL k7fPsf] Pshgf
k|wfgfWofks

– ;b:o
– ;b:o ;lrj

-@_ cleefjsn] cfkm'dWo]af6 k7fPsf v08 -s_ adf]lhdsf ;b:o / v08 -u_ adf]lhdsf ;b:o dWo]af6 dfq laBfno
Aoj:yfkg ;ldltsf] cWoIfsf] 5gf}6 ul/g]5 .
-#_ cWoIf 5gf}6 ug]{ klxnf] a}7ssf] cWoIftf h]i7 ;b:on] ug]{5 .
-$_ k|fljlws / Joa;flos ljifodf cWoog jf tflnd u/fOg] dfWolds ljb\ofnosf] ljb\ofno Joj:yfkg ;ldltdf pBf]u
afl0fHo dxf;+3sf b'O{ hgf k|ltlglw, ;dflxt lzIff pknAw u/fpg] ljb\ofnodf pSt ljb\ofnodf cWoog/t
ljb\ofyL{sf cleefjs dWo] af6 Ps hgf / ckfËtf ePsf jfnjflnsf cWoog ug]{ ljz]if ljBfnodf ;DalGwt
ckfËtfsf If]qdf sfd ug]{ ;+:yfsf Ps hgf k|ltlglw ;b:o /xg] 5g\ .
-%_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/af6 cg'bfg lgsf;f x'g] wfld{s ljb\ofnox? - db;f{, u'Daf, u'?s'n_ df bkmf
#) sf] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ljb\ofbo Joj:yfkg ;ldlt u7g ul/g]5 .
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-^_ ljBfno ;+rfng tyf /]vb]v ug{ k|To]s ;+:yfut ljBfnodf b]xfo jdf]lhdsf ;b:ox? ePsf] Ps ljBfno Joj:yfkg
;ldlt
/xg]5 .
-s_

ljBfnosf ;+:yfksx? dWo]af6 ljBfno ;~rfns ;ldltsf] l;kmfl/;df k|d'v lzIff clws[tn] tf]s]sf]

-v_ cleefjsx?dWo]af6 Pshgf dlxnf ;d]t kg]{u/L ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] dgf]lgt u/]sf b'O{ hgf
-u_ ;DalGwt If]qsf] ;|f]tJolQm / ljBfno lg/LIfs Ps hgf

– cWoIf
– ;b:o
–;b:o

-3_ ;DalGwt ljBfnosf lzIfsx?n] cfkm'x?dWo]af6 5fgL k7fPsf] Ps hgf

– ;b:o

-ª_ ;DalGwt j8f ;ldltn] k7fPsf] k|ltlglw Ps hgf

– ;b:o

-r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks

– ;b:o ;lrj

-&_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfo{ cjlw # jif{sf] x'g]5 .
-*_ /fhLgfdf :jLs[t ug]{ M Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] /fhLgfdf ;f] ;ldltsf cWoIfn] / Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfsf]
/fhLgfdf ;DalGwt Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t ug]{5 .
-(_ of] sfo{ljlw nfu' x'g' eGbfcl3 lgodfg';f/ u7g ePsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] kbfalwe/ ;f] ;ldlt axfn /xg]5 .
-!)_ cWoIfsf] kb l/Qm /x]sf] cj:yfdf ;b:osf] /fhLgfdf Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t ug]{5 . lj=Jo=;= cWoIfsf] /flhgfdf
:jLs[t ePsf] cj:yfdf ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;b:ox?dWo]af6 5gf}6 ePsf] JolQmn] ug]{5g . ljBfno Joj:yfkg
;ldltsf] a}7sdf afn Snasf k|ltlgwLnfO{ cfdlGqt ug{' kg]{5 . o;/L cfdGq0f ul/Psf afn Snasf k|ltlgwLx?n] /fv]sf]
b[l6isf]0f lg0f{o k'l:tsfdf pNn]v ug'{ kg]{5 t/ k|rlnt sfg'g ljkl/tsf s'g} lg0f{o ePsf]df afn k|ltlgwLx?nfO{
lhDd]jf/ agfO{g]5}g .
-!!_ cleefjssf] clen]v /fVg] M -!_ ljBfnon] dxfgu/ sfo{kflnsf, z}lIfs k|zf;g dxfzfvfn] tf]lslbPsf] 9fFrfdf ljBfyL{sf]
clen]v /fVbf ljBfyL{sf afa', cfdf, afh], aHo}sf] gfd, y/, 7]ufgf pNn]v ug{' kb{5 / To:tf cleefjs gePsf
ljBfyL{sf] xsdf ljBfyL{nfO{ k|rlnt lgod adf]lhd ;+/IfsTj k|bfg ug]{ JolQmsf] clen]v /fVg' kg]{5 t/ ;+/Ifs
cleefjsn] o;} bkmfsf] pkbkmf -!_ -s_ adf]lhd ljBfno Aoa:yfkg ;ldltsf] kbflwsfl/df pDd]bjf/ x'g kfpg] 5}g .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ljBfyL{nfO{ ;+/IfsTj k|bfg ug]{ JolQmnfO{ cleefjssf] ?kdf clen]v /fVbf lghn] ;+/IfsTj k|bfg
u/]sf] Joxf]/f ;DalGwt j8faf6 k|dfl0ft u/fPsf] x'g' kg]{5 .
३२= ;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o 5gf}6 ;DaGwL Joj:yf M -!_ k|wfgfWofksn] bkmf #) sf] pkbkmf -!_

adf]lhdsf] Joj:yfkg ;ldltsf] 5gf}6 ug{sf] nflu tTsfnsf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfo{ cjlw ;dfKt x'g' eGbf tL; lbg
cufj} ;ft lbgsf] ;"rgf lbO{ cleefjssf] e]nf u/fpg' kg]{5 .
t/ s'g} sf/0fn] Joj:yfkg ;ldlt lj36g ePsf] jf Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:osf] kb l/Qm ePsf] cj:yfdf To;/L lj36g jf
l/Qm ePsf] ldltn] kG„ lbg leq Joj:yfkg ;ldlt jf l/Qm ;b:osf] 5gf}6sf] nflu o; sfo{lalw adf]lhd ;"rgf lbO{
cleefjssf] e]nf u/fpg' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;b:o 5gf}6 ug]{ ;DaGwdf cleefjsnfO{ ;xof]u ug{sf] nflu ;DalGwt lg/LIfs jf lgh pknAw
gePdf k|d'v lzIff clws[tn] v6fPsf] clws[t÷sd{rf/Lsf] ;+of]hsTjdf k|wfgfWofks, ;|f]t JolQm / j8f cWoIf jf lghn]
tf]s]sf] k|ltlglw /x]sf] rf/ ;b:oLo 5gf}6 ;xof]u ;ldlt u7g ug{{ kg]{5 . pQm ;ldltn] sfo{ljlw cfkm} agfO{ ljb\ofno
Joj:yfkg ;ldlt u7g ug]{ 5 .
-#_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f pNn]v ePsf] eP klg z}lIfs ;qsf] klxnf] dlxgf / c7lGtd dlxgf ljBfno Aoa:yfkg ;ldlt
u7g ul/g] 5}g .
३#= ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw M -!_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s b'O{ dlxgfdf sDtLdf Ps k6s a:g]5 .

-@_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;ldltsf] cWoIfsf] lgb]{zgdf ;b:o–;lrjn] af]nfpg]5 .
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-#_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Joj:yfkg ;ldltsf Ps ltxfO{ ;b:on] lnlvt cg'/f]w u/]df Joj:yfkg
;ldltsf] ;b:o–;lrjn] hlxn];'s} klg Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s af]nfpg' kg]{5 .
-$_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf 5nkmn x'g] ljifo ;"rL ;b:o–;lrjn] ;fwf/0ftof c7rfnL; 306f cufj} ;b:ox¿nfO{ lbg'
kg]{5 .
-%_ Joj:yfkg ;ldltdf tTsfn sfod /x]sf krf; k|ltzt eGbf a9L ;b:ox¿ pkl:yt ePdf Joj:yfkg ;ldltsf] a}7ssf]
nflu u0fk"/s ;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .
-^_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf cWoIfn] / lghsf] cg'kl:yltdf h]i7 ;b:on] ug]{5 .
-&_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0ff{os dt lbg
;Sg]5 .
-*_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw Joj:yfkg ;ldlt cfkm}+n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
३$= ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g g;Sg] M b]xfosf] JolQm Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g ;Sg] 5}g M

-s_ u}/ g]kfnL gful/s,
-v_ kRrL; jif{ pd]/ k"/f gePsf],
-u_ k|rlnt sfg"g adf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf],
-3_ g}lts ktg b]lvg] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 s;"/bf/ 7xl/Psf] ,
-ª_ ;DalGwt ljBfnosf] lzIfs k|ltlgwL afx]s cGo ;fd'bflos jf ;+:yfut ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx? ,
-r_ cGo ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt cWoIf kbdf sfo{/t /x]sf],
-5_ cWoIf x'gsfnflu slDtdf cfwf/e't ljBfnodf P; O{ O{ / dfWolds ljBfnodf !@ sIff jf ;f] ;/x plQ0f{ gePsf] .
#%= ljBfno Joj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;Sg] M b]xfosf cj:yfdf gu/ lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/sfo{kflnsfn] ljBfno
Joj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;Sg]5 –
-s_ ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf u/]df,
-v_ ljBfnosf] z}lIfs jftfj/0f vNaNofPdf,
-u_ k|rlnt sfg'g tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ tyf :yfgLo ;/sf/sf] gLlt Pjd\ lxt ljk/Lt sfd u/]df,
-3_ ;DalGwt lgsfo jf clwsf/Ln] lbPsf] sfg"g cg';f/sf] lgb]{zg k6s–k6s pn+3g u/]df .

#^= ;fd'bflos ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M -!_ o; sfo{ljlwdf cGoq n]lvPsf sfd,
st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm ;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M
-s_ ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v, lg/LIf0f / Joj:yfkg ug]{,
-v_ ljBfnosf] nflu rflxg] cfly{s ;|f]t h'6fpg],
-u_ lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflndsf] nflu 5gf}6 ug]{,
-3_ tflnddf hfg] lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflndaf6 kms]{kl5 sDtLdf tLg jif{ ljBfnodf ;]jf ug{' kg]{ zt{x¿ lgwf{/0f u/L
sj'lnotgfdf u/fpg],
-ª_ lzIfs tyf sd{rf/Lx¿sf] ;]jfsf] ;'/Iffsf] nfuL kxn ug]{,
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-r_ ljBfnosf] ;|f]taf6 Joxf]g]{ u/L lzIfs tyf sd{rf/L lgo'Qm ug]{ / To;/L lgo'Qm lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ g]kfn ;/sf/n]
;dfg txsf lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tf]lslbPsf] tna :s]ndf g36fO{ tna eQf lbg],
-5_ g]kfn ;/sf/ tyf :yfgLo ;/sf/af6 :jLs[t b/jGbLsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kb l/Qm x'g cfPdf :yfoL k"lt{sf] nflu kb
l/Qm ePsf] ldltn] kG„ lbgleq z}lIfs k|zfzg dxfzfvfdf n]vL k7fpg],
-h_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx¿sf] xflh/L hfFr u/L uon x'g] lzIfs jf sd{rf/L pk/ cfjZos sf/afxL ug]{,
-em_ s'g} lzIfs jf sd{rf/LnfO{ o; sfo{ljlw adf]lhd sf/afxL ug{ kfpg] ljifodf ljefuLo sf/afxL u/L To;sf] hfgsf/L
z}lIfsk|zfzg dxfzfvfnfO{ lbg] tyf cfkm"nfO{ sf/afxL ug{ clwsf/ gePsf] ljifodf sf/afxLsf] nflu l;kmfl/; ug{' kg]{
ePdf cfjZostf cg';f/ cfˆgf] /fo ;lxtsf] k|ltj]bg k7fpg],
-`_ :yfgLo ;/sf/ af6 ;~rfng x'g] ljleGg sfo{qmdx¿df ljBfnonfO{ ;l/s u/fpg],
-6_ ljBfyL{x¿n] kfngf ug{' kg]{ cfrf/ ;+lxtf agfO{ nfu" ug]{,
-7_ dxfgu/kflnsfjf6 tf]lsPsf] n]vf k/LIfs dfkm{t n]vf k/LIf0f u/fpg] ,
-8_ ljBfyL{, lzIfs, sd{rf/L tyf cleefjsnfO{ ljBfnosf] ljsf; tyf k7gkf7g tkm{ pTk|]l/t ug{] Joj:yf ldnfpg],
-9_ ljBfyL{nfO{ pknAw u/fOPsf] 5fqj[lQ /sd k|bfg ug]{,
-0f_ lg/LIfsn] ljBfnosf] lg/LIf0f ubf{ xflh/L k'l:tsf jf ljB'tLo xflh/Ldf uon hgfPsf]df To:tf uon ePsf lzIfs tyf
sd{rf/Lsf] uon ePsf lbgsf] tna s§L ug],{
-t_ Joj:yfkg ;ldltsf] ;lrjfno ljBfno ejgdf /fVg] tyf ljBfnosf] sfuhkq / clen]v ;'/lIft ug]{,
-y_ :yfgLo tx;Fu ;dGjo u/L z}lIfs ljsf;sf sfo{qmdx? ;~rfng ug]{,
-b_ jflif{s ?kdf ljBfnosf nflu cfjZos dfn;fdfg, d;nGb ;fdu|Lsf] vl/b of]hgf :jLs[t ug]{,
-w_ ljBfnosf] ljkb, hf]lvd cj:yf n]vfhf]vf u/L k|efj Go"lgs/0fsf nflu sfo{of]hgf agfO{ sfof{Gjog ug]{,
-g_ ljBfnosf] rn crn ;DklQsf] ;+/If0f / ;b'kof]u ug]{,
-k_ cfˆg} ;|f]taf6 lgo'Qm x'g] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf, zt{ tyf ljefuLo sf/afxLnfO{ Jojl:yt ug{ sfo{ljlw agfO{ lzIff
;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ nfu" ug]{,
-km_ dxfgu/kflnsf, gu/ lzIff ;ldlt / z}lIfs k|zf;g dxfzfvfn] lbPsf] lgb]{zg cg'¿k sfd ug]{ .
-a_ lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{ dfkb08 agfO{ k'/:s[t ug{] tyf sf/afxLsf] nflu l;kmfl/;;fy z}lIfs k|zf;g dxfzfvfdf k7fpg]
-e_ ljBfnosf] k9fO{ Jojfxfl/s, ;Lkd"ns, / :t/Lo agfpg k|lt:kwL{ tyf ;xof]uL e"ldsf v]Ng] =
-d_ k|To]s jif{ ljBfnosf rGbfbftf / cleefjsx¿sf] e]nf u/fO{ ljBfnosf] cl3Nnf] z}lIfs jif{sf] cfo, Joo tyf z}lIfs
pknlAw / cfufdL jif{sf] z}lIfs sfo{qmd ;fj{hlgs ug{],
-@_ Joj:yfkg ;ldltn] cfˆgf] clwsf/ dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL clwsf/ Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o–;lrjnfO{ k|Tofof]hg
ug{ ;Sg]5 .
#&= lzIfs cleefjs ;+3 ;DaGwL Joj:yfM -!_ k|To]s ljBfnodf lzIfs / cleefjsx¿ ;b:o /x]sf] Ps lzIfs cleefjs ;+3
/xg]5 .
-@_ Joj:yfkg ;ldltn] cleefjsx¿sf] e]nf u/fO{ ;f] ;ldltsf] cWoIf, k|wfgfWofks tyf sDtLdf Ps hgf lzIfs /
cleefjsx¿ ;d]t /xg] u/L a9Ldf P3f/ ;b:oLo lzIfs–cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g ug{' kg]{5 . lzIfs
cleefjs ;+3sf] cWoIf cleefjs dWo]af6 5gf}6 ug'{kg]{ 5 .
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-#_ ;|f]t sIff ;~rflnt ljBfnodf pkbkmf -@_ adf]lhd lzIfs cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g ubf{ ckfËtf ePsf
ljBfyL{sf sDtLdf Ps hgf cleefjs x'g' kg]{5 .
-$_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd ul7t sfo{sf/L ;ldltsf ;b:osf] kbfjlw tLg jif{sf] x'g]5 .
-%_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfo{sf/L ;ldltsf] a}7s tLg dlxgfdf sDtLdf Psk6s a:g]5 / ;f] ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo
sfo{ljlw sfo{sf/L ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
-^_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfo{sf/L ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M
-s_ ljBfnodf lzIffsf] u'0f:t/ sfod ug{ tyf ;'wf/sf] nflu cfjZos sfd ug]{,
-v_ o; sfo{ljlw adf]lhd ljBfnon] sfo{ u/] gu/]sf] ;DaGwdf cg'udg ug]{ tyf ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZos
;'emfj lbg],
-u_ ljBfnosf] z}lIfs ultljlwaf/] lgoldt hfgsf/L /fVg] tyf lzIfs, ljBfyL{ / cleefjs aLr lgoldt cGt/lqmof ug]{ .
-3_ ljBfnosf] lgoldt cg'udg ug]{ / ljBfnosf] ;du| kIfsf] d"Nofª\sg u/L ;'wf/sf] nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{
;'emfj lbg] .
-ª_ ljBfnosf] z}lIfs , ef}lts , cfly{s Aoa:yfklso kIfsf] ;fdflhs k/LIf0f u/L gu/ lzIff ;ldltdf aflif{s k|lta]bg k];
ug}{ .
-&_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltn] o; sfo{ljlw adf]lhd lzIfs
cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g ubf{ ;ft ;b:odf g36fO{ ug{' kg]{5 .
#*= ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ M -!_ o; sfo{ljlwdf cGoq n]lvP afx]s ;+:yfut ljBfnosf]
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .
-s_ ljBfnosf] u'7Lof/ jf sDkgL ;~rfns;Fu ;dGjo u/L ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v, lg/LIf0f / Joj:yfkg ug]{,
v_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jfsf] ;'/Iff / k|aGw ug]{,
-u_ ljBfyL{x?nfO{ k/LIffdf ;fd]n u/fpg],
-3_ dxfgu/kflnsf jf g]kfn ;/sf/ af6 ;~rflnt ljleGg sfo{qmddf ljBfnonfO{ ;l/s u/fpg],
-ª_ k|o]s jif{ cleeefjsx?sf] e]nf u/fO{ ljBfnosf] cl3Nnf] z}lIfs ;qsf] cfo Joo tyf z}lIfs pknlAw / cfufdL jif{sf]
z}lIfs sfo{qmdsf] ;DaGwdf hfgsf/L u/fpg],
-r_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] b/aGbL :jLs[t ug]{ tyf l/Qm kbdf c:yfoL lgo'lQm ePsf] 5 dlxgf leq :yfoL
kbk"tL{ ;DaGwL k|lqmof z'? ug]{,
-5_ ljBfnodf lgo'Qm lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tna eQf, ljbf, sfh tyf cGo ;'ljwf ;DaGwL sfo{ljlw :jLs[t ug]{ tyf
lzIfs sd{rf/LnfO{ cfjZos ;'ljwf pknAw u/fpg]
-h_ lzIfs tyf sd{rf/L sNof0f sf]ifsf] Joj:yf ug]{, / ;f] sf]ifdf hDdf ePsf] /sd ;f]xL v08df pNn]lvt sfo{df dfq vr{
ug]{,
-em_ /fd|f] cfr/0f ;lxt st{Jo k'/f gug]{ lzIfs tyf sd{rf/Lx?nfO{ ljefuLo ;hfo ug]{,
-`_ k|To]s jif{ ljBfylL{af6 lng] z'Nssf] k|:tfj tof/ u/L z}lIfs ;q z'?x'g eGbf Ps dlxgf cufj} lj/f6gu/
dxfgu/kflnsf, z}lIfs k|zf;g dxfzfvfdf k]z ug]{,
-6_ ljBfnosf] n]vf k/LIf0fsf] nflu k|rlnt sfg'g adf]lhd btf{ ePsf n]vf k/LIfsx?dWo]af6 slDtdf # hgf n]vf
k/LIfssf] gfd lgo'lQmsf] nflu z}lIfs k|zf;g dxfzfvfdf k7fpg],
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-7_ lzIfs tyf ljBfyL{x?n] kfngf ug'{kg]{ cfrf/;+lxtf agfO{ nfu' ug]{,
-8_ lzIfs clefjs ;+3 u7g ug]{,
-9_ dGqfno, dxfgu/kflnsf,gu/ lzIff ;ldlt jf z}lIfs k|zfzg dxfzfvfn] lbPsf lgb]{zg sfof{Gjog ug]{,
-0f_ dxfgu/kflnsfn] dfFu u/]sf ljj/0f k]z ug]{ jf ug{ nufpg]
-@_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/ dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL clwsf/ Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o
;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
#(= afn Snjx? u7g ug]{ M ljBfnox?n] afnjflnsfsf] ;jf{lË0f lxt tyf ljsf; ug{ / ;fdflhs pQ/bfloTj dx;'z u/fpg
jffj/0f ;+/If0f, ;/;kmfO{ tyf ;xof]uL efjgf hfu[t u/fpg afnSnjx? u7g u/L sfo{fGjog ug'{kg]{5 .
पररच्छे द ६

kf7\oqmd tyf k/LIff ;+rfng ;DalGw Joj:yf
$)= kf7\oqmd / kf7\o;fdfu|L M -!_ lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf ljb\ofnox?sf kf7\oqmdsf] :j?k kf7\oqmd ljsf; s]Gb|n] lgwf{/0f
u/] adf]lhd x'g]5 .
-@_ kf7o ;fdfu|Lsf] ;dod} ;xh pknAwtfsf] ;'lgZrt ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos sfo{of]hgf jgfO nfu" ug]{5 .
-#_ kf7\oqmd, kf7ok':ts, / kf7o;fdu|Ldf ;'wf/ tyf gofF kf7\oqmdsf] lgdf{0f ug{ cfjZos b]lvPdf z}lIfs k|zf;g
dxfzfvfsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df lzIff ;ldltn] sfo{kflnsfnfO{ l;kmfl/; ug]{ / sfo{kflnsfsf]] lg0f{on] kf7\oqmd ljsf;
s]Gb|df n]vL k7fpg] 5 .
-$_ dGqfnon] lgwf{/0f u/] jdf]lhd kf7\oqmd k|f?kdf tf]lsPsf] :yfgLo kf7\oqmd gu/ lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd
x'g]5 . :yflgo efiff, ;+:s[lt, k/Dk/f / Aoj;fo ;+DjlGw If]q klxrfg u/L kf7\oqmd lgdf{0f ul/g] 5 .
$!= k/LIff ;dGjo ;ldlt M -!_ dxfgu/kflnsf leq lgodfg';f/ :jLs[lt jf cg'dlt k|fKt u/L ;~rfngdf /x]sf ;fd'bflos /
;+:yfut ljBfnox?df k/LIff ;~rfngsf] gLlt lgwf{/0f / ;dGjo ug{ b]xfosf] Ps k/LIff ;dGjo ;ldlt /xg]5 .
-s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t

–cWoIf

-v_ lhNnf k|zf;g sfof{onsf] clws[t k|ltlglw

–;b:o

- u _ dxfgu/kflnsfsf] ;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs

– ;b:o

-3_ ;fd'bflos ljBfnosf k|=c= dWo] af6 Ps hgf

– ;b:o

-ª_ ;+:yfut ljBfnosf ;~rfns jf lk|lG;kn dWo]af6 Ps hgf
-r_ g]kfn lzIfs dxf;+3 cWoIf

– ;b:o
– ;b:o

-5_ k|d'v lzIff clws[t

–;b:o–;lrj

-@_pkbkmf ! -3_ -ª_ adf]lhdsf ;b:ox? k/LIff ;dGjo ;ldlt jf6 dgf]lgt x'g]5g\ .
-#_ k/LIff ;dGjo ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
-$_ k/LIffsf] ;+j]bglzntf adf]lhd gu/sf ;"/Iff lgsfox?nfO{ a}7sdf cfdGq0f ug{ ;lsg]5 .
४२ k/LIff ;dGjo ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ M k/LIff ;dGjo ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/

-s_ k/LIff ;~rfng ;DaGwdf gLlt lgwf{/0f ug]{
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b]xfo adf]lhd x'g]5 .

-v_ cfjZostf cg';f/ k/LIff s]Gb| tf]Sg],
-u_ sIff kfFr / cf7sf] k/LIff dxfgu/kflnsf :t/Lo ;~rfng ug{ cfjZos Joj:yf ug]{ .
-3_ k/LIff z'Ns tf]Sg], s]Gb|fWoIf lgo'lQm ug]{, tyf kfl/>lds lgwf{/0f ug]{,
-ª_ k/LIffdf clgoldttf ePdf cfjZostf cg';f/ k/LIff ab/ u/L k'gM k/LIff ug]{ u/fpg],
-r_] k/LIff cg'udg tyf lg/LIf0f ug]{ u/fpg],
-5_ ljleGg lgsfojf6 ePsf] k/LIff ;DalGw sfo{df ;xof]u tyf ;dGjo ug]{ ,
-h_ k|df0f kqsf] k|ltlnlk z'Ns lgwf{/0f ug]{ ,
-em_ k/LIff nfO{ dof{lbt, Aojl:yt agfpg pk;ldltx? u7g tyf cfjZos sfo{ ug]{ ,
-`_ k/LIff pk;ldlt / ljBfnoaf6 kfKt dfs{n]h/ k|dfl0fs/0f u/L glthf k|sfzgsf] lg0f{o ug]{,
-6_ ;+3Lo sfg"g tyf k|b]z sfg"g adf]lhdsf k/LIff ;DaGwL cGo sfo{x? ug]{ .
४३ k/LIff Joj:yfkg ;ldlt M -१_ dxfgu/kflnsf leqsf ljBfnox?df sIff % / cfwf/e"t txsf] cGtdf lnOg] sIff cf7sf]

k/LIff ;+rfng tyf Joj:yfkgsf] nflu b]xfosf] Ps k/LIff Joj:yfkg ;ldlt /xg]5 .
-s_ k|d'v lzIff clws[t

–cWoIf

-v_ ;fd'bflos ljBfnosf k|wfgfWofks÷lzIfsx? dWo]af6 ! hgf

–;b:o

-u_ ;+:yfut ljBfnosf lk|lG;kn÷;+:yfksx? dWo]af6 ! hgf

–;b:o

-3_ dxfgu/kflnsfsf ;|f]tAolSt dWo] af6 ! hgf

–;b:o

-ª_ lzIff clws[t

–;b:o–;lrj

-@_ k/LIff Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
-#_ pkbkmf ! v08 -v_ -u_ / -3_ adf]lhdsf ;b:ox?sf] dgf]gog k/LIff ;dGjo ;ldltn] ug]{5 . dgf]lgt ;b:osf] kbfawL
@ jif{sf] x'g]5 . ;b:o ;lrj k|d'v lzIff clws[tn] tf]Sg]5 .
-$_ k/LIff ;dGjo ;ldltn] ;+:yfut ljBfnox?df k/LIff ;~rfng ug{ 5''6\6} k/LIff Aoj:yfkg pk;ldlt u7g u/L k/LIff
;+~rfng ug]{ lhDd]jf/L tf]]Sg ;Sg]5 .

४४ k/LIff Joj:yfkg ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ M k/LIff Joj:yfkg ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .

-s_ sIff % / cfwf/e"t txsf] cGtdf lnOg] k/LIff ;~rfngsf nflu sfo{tflnsf lgdf{0f ug]{ .
-v_ k/LIffyL{x?sf] JolQmut k/LIff cfj]bg kmf/fd ;DjlGwt ljBfno dfkm{t e/fO{ ?h' u/L k/LIff /f]n g+= sfod ug]{ tyf k|j]z
kq ljt/0f ug]{ .
-u_ k/LIffsf nflu kf7\oqmdn] tf]s]sf] ljlzli6s/0f tflnsf adf]lhd cfjZos k|Zgx? lgdf{0f u/L u/fO{ k|Zg a}+s lgdf{0f ug]{
.
-3_ ljBfnox?af6 k|fKt ljBfyL{ tYofª\s olsg u/L cfjZos k|Zgkq, pTt/k'l:tsf tyf dfs{n]h/ ljBfnonfO{ pknAw
u/fpg] .
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ª_ k|Zg kq g]kfnL tyf c+u|]hL efiffdf tof/ ug]{ / k|Zg kq ljt/0f, kl/Iff ;+rfngsf] pko'Qm Joj:yf ug]{ .
-r_ pQ/ k'l:tsf k/LIf0fsf nflu k/LIfs tf]Sg] tyf cfjZos ePdf ;+k/LIfs ;d]t tf]sL] ljZj;lgotf sfod ug]{ .
-5_ k/LIf0f ;DkGg eP kZrft ljBfnox?nfO{ dfs{n]h/ tof/ ug{nufO{ ?h" ug]{ .
-h_ ;dGjo ;ldltaf6 k|dfl0fs/0f / glthf k|sfzg ePkl5 k|df0fkq ;DjlGwt ljBfno dfkm{t ljBfyL{nfO{ pknAw u/fpg] .
४५= cGo sIffx?sf k/LIff ;~rfng M -१_ ljBfnosf cGo sIffx?sf] k/LIff ;+rfng

k/LIff ;dGjo ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf]
dfkb08 adf]lhd ;|f]ts]Gb| :t/Lo k/LIff ;ldltn] ug{ ;Sg]5 / k|wfgfWofksn] k|dfl0fs/0f ug]{5g\ .

-@_ k/LIff ;dGjo ;ldltn] cfjZos 7fg]df ljBfno:t/sf pQ/k'l:tsf 58\s] hfFr ul/ glthf ljZn]if0f ug{ ;Sg]5 .
-#_= k/LIff ;DkGg ePsf] slDtdf ^ dlxgf;Dd pQ/ k'l:tsf ;'/lIft /fVg] bfloTj ljBfnosf] x'g] 5 .
४६= ;+:yfut ljBfnon] k/LIff z'Ns afktsf] /sd hDdf ug{' kg]{M -!_ o; sfo{ljlw jdf]lhd sIff % / sIff *sf] k/LIff ubf{ k/LIff

;dGjo ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] /lhi6«]zg, k/LIff tyf k|df0fkq z'Ns ;+:yfut ljBfnox?n] tf]lsPsf]] a}+s vftfdf
hDdf ug{' kg]{5 .
-@_ bkmf ! adf]lhdsf] ;+slnt /sd k/LIff Aoj:yfkg ;ldltn] k/LIff Aoa:yfkg tyf cg'udg sfo{df vr{ ug{ ;Sg]5 .
-#_ k|ltlnlk ;DjlGw Joj:yf M cfwf/e"t tx sIff cf7 sf] k|df0f kqsf] k|ltlnlk dfUg cfPdf k/LIff ;dGjo ;ldltn]
lgwf{/0f u/]sf] z'Ns lnO{ ;dGjo ;ldltsf] ;lrjn] k|ltlnlk k|bfg ug]{ 5 .
४७= cgf}krfl/s lzIff, b'/ lzIff, ;dfj]zL lzIff, lg/Gt/ lzIff, v'nf lzIff tyf a}slNks z}lIfs sfo{qmdsf] ;+rfng dxfgu/

sfo{kflnsfn] ;+l3o / k|fb]lzs sfg"lg Joj:yf;Fu gaflemg] u/L cfjZos sfo{ljlw jgfO{ ug]{5 .
४८= z}lIfs u'0f:t/ k/LIf0f ;DaGwL Joj:yfM

-!_ gu/ ;efn] jflif{s ?kdf lzIffsf] u'0f:t/ dfkg u/L ;'wf/sf] nfuL
sfo{kflnsfnfO{ lgb]{zg lbg]5 . u'0f:t/ ;"wf/sf nflu lzIff d+qfnon] agfPsf] u'0f:t/sf] vfsf / kf7oqmd ljsf; s]Gb|n]
agfPsf] kf7oqmd k|f?knfO{ d"n cfwf/ dflgg] 5 .

-@_ gu/;efn] sfo{kflnsfsf] ;b:o dWo]af6 Ps hgf ;b:osf] ;+of]hsTjdf # ;b:oLo ;ldlt u7g u/L lzIffsf] u'0f:t/
dfkg ug{ nufO{ ;f]sf] k|ltj]bg aflif{s ?kdf ;ef ;dIf k]z ug{ nufpg]5 .
-#_ u'0f:t/ dfkg / k|ltj]bg tof/Lsf] ljlw / 9fFrf pkbkmf @ jdf]lhd tf]lsPsf] ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] jdf]lhd x'g]5 .
-$_ u'0f:t/ dfkgsf] k|ltj]bg z}lIfs ;q z'? x'g' eGbf cuf8L k]z eO{ ;Sg' kg]{5 .

४९= gu/ lzIff sf]if M -!_ gu/kflnsfdf Ps 5'6\6} gu/ lzIff sf]if :yfkgf x'g]5 h;df b]xfosf /sdx? /xg]5g .

-s_ ljBfnosf] k/LIff z'Nsaf6 k|fKt /sd,
-v_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt /sd,
-u_ rGbfaf6 k|fKt /sd,
-3_ gu/ sfo{kflnsfaf6 k|fKt /sd,
-ª_ ;+3 tyf k|b]z ;/sf/af6 ljleGg lzif{sdf lgsf;f eO{ vr{ x'g g;s]sf] /sd,
-r_ cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd,
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-@_ gu/ lzIff sf]if ;~rfngsf] nflu gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{non] tf]s]sf] a}ª\sdf vftf vf]lng]5 .
-#_ gu/ lzIff sf]ifsf] ;~rfng k|d'v k|zf;sLo clws[t jf k|d'v lzIff clws[t / n]vf clws[t jf n]vfkfnsf] ;+o'Qm
b:tvtaf6 ;~rfng x'g]5 .
-$_ gu/ lzIff sf]ifdf /x]sf] /sd vr{ ug{ k|d'v lzIff clws[tn] sfo{of]hgf agfO{ lzIff ;ldltdf k]z ug]{5 / ;f] ;ldltsf]
lg0f{o cg';f/ vr{ ul/g]5 .
t/ cfwf/e't tx sIff kfFr / sIff cf7 sf] k/LIff ;~rfngsf] nflu p7]sf] z'Ns jfktsf] /sd k/LIff Aoa:yfkg ;ldltsf]
lg0f{o cg';f/ vr{ ul/g]5 .
पररच्छे द–७
पूि य प्राथलमक विद्यािय सम्बन्धी व्यिस्था
५०=

-!_

पूि य प्राथलमक ljBfno M sIff ! df egf{ x'g' eGbf klxn] # / $ jif{sf jfnjflnsfnfO{ k|f/DeLs jfn lzIff / ljsf;df jftfj/0f
lbg dxfgu/kflnsf If]q leq k"j{ k|fylds ljBfnox? ;+rfng x'g]5g\ . k"j{k|fylds ljBfnosf] ?kdf ;~rfng x'g] ;a} k|sf/sf

lzz' :ofxf/ s]Gb|, ls08/ uf8]{g, d06]Zj/L jfnljsf; s]Gb|nfO{ k|f/DeLs jfnljBfnon] ;+af]wg ul/g]5 .
-@_ k|f/DeLs jfn ljBfno vf]Ng lgj]bg lbg' kg]{ M lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfIf]q leq k|f/DeLs jfn ljBfno ;~rfng ug{ rfx]df

tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO{ cg';"rL (—sf] 9fFrfdf j8fsfof{nosf] l;kmfl/; ;lxt dxfgu/kflnsf z}lIfs k|zfzg
dxfzfvfdf lgj]bg lbg' kg]{5 . pQm lgj]bg z}lIfs ;q z'? x'g' eGbf slDtdf @ dlxgf cufj} lbO{;Sg' kg]5
{ .

५१= lgj]bgsf ;fy ;nUg ug'{ kg]{ sfuhftx?M
-!_ ljBfno vf]Ng lgj]bsn] cg';"rL !)–adf]lhdsf sfuhftx? lgj]bgsf ;fy ;DnUg ug'{kg]{5
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df dxfgu/kflnsfsf] k|d'v lzIff clws[tn] :ynut lg/LIf0f u/L u/fO{ tf]lsPsf
k"jf{wf/x? k'/f eP gePsf] Plsg u/L] k|ltj]bg z}lIfs k|zfzg dxfzfvf df k]z ug{' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|:tfljt ljBfnosf] lg/LIf0f u/L cg';"rL !@ cg';f/sf] k|fKt k|ltj]bg pko'St / dgfl;j b]lvPdf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{non] cg'dlt lbg lg0f{o ug{ ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd cg'dltsf] lg0f{o ePdf z}lIfs ;q ;'? x'g' eGbf cuf8L cg';"rL–!# adf]lhdsf] w/f}6L tyf btf{
z'Ns lnO{ cg';"rL –!$ adf]lhdsf] 9fFrfdf k|d'v lzIff clws[tn] k|f/lDes afn ljBfno ;+rfng ug{ cg'dlt lbg' kg]{5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd cg'dlt lbg' eGbf cuf8L ljBfnon] cg';"rL–!% adf]lhdsf] k|lta4tf kq k]z ug'{ kg]{5 .
%२= ljBfnosf] gfdfs/0f M k|f/lDes jfn ljBfnox?sf] gfdfs/0f ubf{ /fli6«o dxTjsf], ef}uf]lns, wfld{s jf P]ltxfl;s :yn,
/fli6«o lje"lt, /fli6«o jf cGt/f{li6«o JolQmTjsf] gfd, lzIff If]qdf dxTjk"0f{ of]ubfg u/]sf] lzIffk|]dL, tyf ;~rfns ;+:yf
cflbsf] gfdaf6 ;~rfng ug]{ u/L gfdfs/0f ug'{ kg]{5 . Psk6s btf{ eO{ ;s]sf] gfddf csf]{ ljBfno btf{ x'g ;Sg] 5}g .

५३= kf7\os|d, kf7\ok':ts / kf7\o ;fdu|L;DjGwL Joj:yf M
-!_ k"j{ k|fylds sIffsf afnjflnsfdf cGt/lglxt k|ltefsf] ljsf; u/L pgLx?nfO{ cfTdljZjf;L, :jfledfgL, ;xof]uL,
cfkm'nfO{ ;'/lIft dx;'; ug]{ tyf :jfjnDjL agfpg cfjZos jftfj/0fsf] ljsf; ug{ g]kfn ;/sf/ kf7\os|d
ljsf;s]Gb|af6 :jLs[t kf7\os|d tyf kf7\ok':ts x'gk' g]{5 .
-@_ ljBfnon] k|of]u ug{] yk kf7\o ;fdu|L, kf7\ok':ts lzIff ;ldltn] :jLs[t u/]sf] x'g' kg]{5 .
-#_ x/]s ljBfnon] ;a} s[ofsnfkx? ;d]6L jflif{s Sofn]08/ ÷sfo{ of]hgf clgjfo{ ?kdf lgdf{0f u/L z} lIfs ;q z'? ePsf]
Ps dlxgf leq ljb\ofno Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO sfof{Gjog ug'{ kg]{5 / ;f]sf] hfgsf/L z}lIfs k|zf;g
dxfzfvfnfO{ lbg'kg]{5 .
-$_ ;fdfGotM k"j{ k|fylds txsf afnaflnsfnflu k|f/lDes afnljsf;sf sIffx?df zf/Ll/s, dfgl;s, ;fdflhs / ;+j]ufTds
ljsf;sf ls|ofsnfkx? ;~rfng ug'{kg]{5 . g]kfn ;/sf/ lzIff dGqfnoaf6 hf/L k|f/lDes afnljsf; lbUbz{gdf
cfwfl/t eO{ kf7\os|d k|of]udf Nofpg' kg]{5 .
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५४= afnd}qL k"jf{wf/x? M k|:tfljt afn ljBfnox?n] cg';"rL—!! df pNn]v eP adf]lhdsf afnd}qL k"jf{wf/x? clgjfo{ k"/f u/]sf]
x'g' kg]{5 .
५५= k"j{ k|fylds ljBfnosf] yk dfkb08x? M ljBfnon] Go"gtd dfkb08afx]s b]xfosf yk dfkb08x?sf] klg kfngf ug'{ kg]{5 .
-!_ ljBfno afnjflnsfsf] 3/af6 a9Ldf @) ldg]6sf] k}bn b"/Lsf] kFx'rdf x'g' kg]{5 .
-@_ sIff sf]7f afnjflnsfsf] :jf:Yo cg's'n tfks|d ePsf] x'g' kg]{5 ;fy} ljBfno ;~rfng ug]{ ejgsf] rf/}lt/ v'nf / cGo
3/ ghf]l8Psf] zfGt, pHofnf] tyf bf]xf]/f] xfjf axg ;Sg] x'g' kg]{5 . em\ofndf lu|n /fv]sf] x'g' kg]{5 .
-#_ sf]7fsf] If]qkmn afnjflnsfsf] nflu :jtGq ?kn] a:g, rNg, v]Ng tyf ;'Tg k'Ug] x'g'sf ;fy} ejgdf kof{Kt kfls{ª ;'ljwf,
:yfgLo dflg;x?sf nflu ;xh tl/sfn] cfjt hfjt ug{ dfu{ ePsf] x'g' kg]{5 . ljBfno ejg cf;kf;df k]6«f]nkDk,
d'Vo ;8s, a;kfs{ , v'nfd~r, jfrgfno, snsf/vfgf tyf 6«flkms hf]lvd gePsf] :yndf x'g' kg]{5 .
-$_ ljBfno Ogf/ , kf]v/L, le/, vf]nf, kmf]xf]/ ;+sng s]Gb|, a;kfs{, WjgL k|b'ifs pBf]u wGbf, xjfO d}bfgaf6 sDtLdf %))
dL6/ b"/Ldf x'g'kg]{5 .
-%_ # aif{ d'\lgsf afnjflnsfx?sf] nflu clgjfo{ eF'Otnf / $—% aif{sf afnjflnsfx?sf] nflu a9Ldf klxnf] tNnf ;Dddf
sIffsf]7f ;~rfng x'g'kg]{ ;fy} ;xh tl/sfn] tndfly cfjt—hfjt ug{ ;Sg] e¥ofË x'g'kg]{5 .
-^_ ejgn] cf]u6]sf] hldgsf] efusf] slDtdf b'O{ ltxfO{ vfnL hldg v]nd}bfgsf] ?kdf x'g'kg]{5 .
-&_ afnjflnsfsf] pd]/ ;'xfpFbf] zf}rfno x'g' kg]{5 . zf}rfno afnjflnsfsf] ;ª\Vof cg';f/ / afnsx? tyf jflnsfx?sf]
nflu 5'6\6f 5'6\6} x'g'sf] ;fy} clgjfo{ ;fa'g, ?dfn, kfgL 6\jfOn]6 k]k/, lgoldt ;kmf ;'U3/ ug]{ ;/;fdfgx? tyf
;/;kmfO{ ug]{ k|aGw x'g'kg]{5 .
-*_ k|To]s sIff sf]7fdf slDtdf % hgfsf] $ j6f ;fgf] ;d"x / !% b]lv @) hgf afnjflnsfx?sf] 7"nf] ;d"x :jtGq ?kn]
a:g, rNg, v]Ng,gfRg, 3]/fdf a;]/ 5nkmn ug{ pko'Qm 7fpF /x]sf] x'g' kg]{5 .
-(_ k|To]s sIff sf]7fdf pko'Qm z}lIfs ;fdu|Lx? , l;sfO{ ;fdu|Lx?, kf7\ok':tsx?, afnjflnsfx?sf] JolQmut ;fdfg 5'6\6f
5'\6\6} /fVg] u/L ¥ofssf] k|aGw u/]sf] x'g'kg]{5 .
-!)_ afnjflnsfx?n] tof/ u/]sf] z}lIfs ;fdu|Lx? tyf s[ofsnfkx? ;a} afnjflnsfx?n] b]Vg] u/L afnjflnsfx?sf] cfFvfsf]
n]jndf leQfdf 6fF:g' kg]{5 . leQfdf /flvPsf] kf6Lsf] cfsf/ / em'G8fOg] :yfg afnjflnsfx?sf] ;xh kFx'hdf x'g'kb{5 .
-!!_ l;sfO{sf] nflu k|of]u ug]{ kf]i6/ of lrq /fVgsf] nflu afnjflnsfx?sf] cfFvfsf] prfO{df /xg] u/L Pp6f g/d kf6Lsf]
Joj:yf x'g' kg]{5 .
-!@_ afnjflnsfx?sf] nflu kof{Kt v]n ;fdu|L sIffdf g} x'g'kg]{5 .
-!#_ sfof{no sf]7f, sk8f km]g]{ sf]7f , lj/fdL cf/fd sIf, k|fylds pkrf/ sIf, g'xfpg] sf]7f, sk8f w'g], efF8f dfem\g], vfgf
ksfpg] h:tf ef}lts ;+/rgfx? ejg leq cnUu} x'g' kg]5
{ .
-!$_ ljBfnodf xftxltof/, cf}ifwL, ls6gfzs cf}ifwLx? tyf afnjflnsfx?sf] nflu xflgsf/s x'g] ;+/rgfx? /xg' x'b}g .
-!%_ l;sfO{sf] dfWod clego, v]ns'b, dgf]/~hg, l;h{gfTds ls|ofsnfkx?, :jfjnDjg l;sfO{, lj1fg l;sfO{, tyf
cEof;hgs l;sfO{ ;fdu|Lx? k|To]s sIff sf]7fdf Joj:yf ug'{kg]{5 .
-!^_ sIff sf]7fsf] l;sfO{sf] dfWod,uLt,syf, lrq,cGo ls|ofsnfkx? pd]/ ;d'x cg';f/sf] b}lgs sfo{tflnsfsf] k|aGw ul/g'sf
;fy} v]n, afn uLt, syf, s'/fsfgL, cjnf]sg, lrq, gf6s h:tf ls|ofsnfkx?af6 cjwf/0fff :ki6 ul/g'kb{5 .
-!&_ k|fylds pkrf/sf] nflu cfjZos cf}iflwx? / :jf:Yo rf}sLaf6 pknJw u/fO{g] lgoldt :jf:Yo ;]jf ;'lglZrt ul/g'kb{5
. vfhf tyf vfgf pknJw u/fpg] af/ cg';f/sf] :j:y tyf :jf:Yoa4{s vfgf vfhfsf] ljj/0f olsg u/L cleefjs
;d]tnfO{ pknJw u/fpg'kg]{5 .
-!*_ afnjflnsfx?nfO{ l;sfO{ ls|ofsnfkx?df ;ls|o ;xefuL u/fpg jf:tljstf emNsfpg] vfnsf k"tnL, Jns, dflg;, kz',
3/, r/f, :jf:Yo rf}sL, 6fFs, t'gf, r]g, t/fh', df6f], jfn'jf, sf7sf 6'qmfx?, sfuhsf 6'qmfx?, km"n, efF8f jt{g,
n'ufkmf6f, afhfufhf, ;fu;AhL, kmnkm"n, df5f, efG5fsf ;fdfgx?, /a/ an, afF;sf 6'qmfx?, ds}sf] vf]:6fx?, ljleGg
lsl;dsf u]8fu'8Lsf laofFx?, gl/jnsf] vk8f, nK;Lsf laofF cflb v]nf}gfx?sf] lgoldt k|of]u ug]{ Joj:yf ldnfpg'kg]{5 .
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-!(_ egf{ k'l:tsf, b}lgs xflh/ k'l:tsf, a}7s k'l:tsf, :jf:Yo k'l:tsf, k|To]s afnjflnsfsf] nflu / lzIfs sd{rf/Lx?sf]
nflu !÷! j6f JolQmut kmfOn tyf k"j{ n]vg cEof; k'\l:tsf x'g'kg]{5 . cleefjsx? tyf cg'udgstf{x?sf] nflu cnu
cnu cfuGt's tyf lg/LIf0f k'l:tsf clgjfo{ ?kdf /fVg' kg]{5 .
-@)_ afnjflnsfx?nfO{ v]Ng pk'o'Qm v]n ;fdu|Lx? h:t} lrKn]6L, 6fo/ 6g]n, l9lsRofpF, lkª, e¥ofË, anx?, l:slkª, cflb
x'g' kg]{5 . 3]/fn] af/]sf] rf}/, af]6 lj?jf, km"naf/L ePsf] aगैrf x'g'kg]{5 .
-@!_ ljBfyL{ clen]v, cfDbfgL vr{ clen]v, ljBfyL{ k|ult clen]v, tyf cGo clen]vx? Jojl:yt ?kdf /fVg] k|aGw
ul/g'kg]{5 .
-@@_ afnjflnsfx? aLrdf Ps cfk;df ;a};Fu ;dfg ldqjt ;DjGw /fVg x/]s lbg km/s—km/s ;d"xdf a:g], v]Ng], l;Sg]
jftfj/0f agfO{ ;a};Fu ;a}sf] 3'nldn, ;';DjGw / ;xof]uL agfpg] sfo{s|d x'g'kg]{5 .
-@#_ ljBfnon] dfl;s k|utL k|ltj]bg tof/ u/L clen]v /fVg] /# ÷# dlxgfdf ;|f]ts]Gb| dfkm{t z}lIfs k|zf;g dxfzfvfdf
k]z ug'{ kg]{5 .
-@$_ k|To]s jif{sf] z}lIfs sfo{s|d k|f/De x'g'k"j{ sfo{/t hgzlQmn] slDtdf # lbgsf] k"gtf{huL tflnd lng] Joj:yf ljBfnon]
g} ldnfpg' kg]{5 / To;sf] clen]v /fVg'kg]{5 .
-@%_ kmf]xf]/ d}Nff tyf 9n Joj:yfkgsf] tl/sf lgod cg';f/ dxfgu/kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] x'g]5 . ljBfno kl/;/df
ljkb\ kbf{sf] avt ;d]t ;'/Iffsf] k|aGw x'g'kg]{5 .
-@^_ ljBfnodf egf{ ePsf afnjflnsfx?sf] pd]/ / ;ª\Vofsf cfwf/df ;xhstf{x? lgo'Qm ug'{kg]{5 . ;fdfGotM # aif{ d'lgsf
afnjflnsfx?;Fusf] cg'kft !%M!, $ aif{sf afnjflnsfx?;Fusf] cg'kft @)M!, % aif{sf afnjflnsfx?;Fusf] cg'kft
@%M! x'g'kg]{5 .
५६= b}lgs ?kdf ug'{kg]{ Go"gtd ls|ofsnfkx?M k'j{k|fylds ljBfnodf k|To]s lbg lgDg ls|ofsnfkx? clgjfo{ ?kdf ug'{kg]{5 .

-s_ afnjflnsfx?nfO{ Gofgf] :jfut
-v_ ;/;kmfO{ cjnf]sg tyf ;/;kmfO{ sfo{
-u_ Jofofd
-3_ k|fy{gf, xflh/L
-ª_ lb;f lk;fj u/fpg]
-r_ 3]/f ;do, cf/fd sIfsf] ;do
-5_ dftflktf / u'?k|lt cfef/L x'g] g}lts l;sfO
-h_ uLt,syf, clego, l;h{gfTds rfn, afnjflnsfx?sf] df}lns ls|ofsnfk
-em_ k'g/fjnf]sg÷7"nf] ;d"xdf 5nkmn
-`_ k"j{ ;fIf/tf ÷k"j{n]vg ls|ofsnfk
-6_ ;fd"lxs :jtGq v]n, ;d"x v]n / :jfjnDjg ;Lk ljsf; v]n, aflx/L v]n,
-7_ vfhf tyf vfgf v'jfpg]
-8_ ljbfO uLt cflb .
%७= hgzlQm kbk"lt{ ;DjGwL Joj:yf M
-!_ ljBfnon] ;fj{hlgs ;"rgf dfkm{t cfj]bg dfu u/L k|lt:kwf{Tds ljlwaf6 of]Uo , cg'ejL / bIf hgzlQmsf] kbk"lt{ ug'{
kg]{5 . :yfgLo dlxnf tyf ckfËtf ePsfx?nfO{ 5gf}6df ljz]if k|fyldstf lbg' kg]5
{ . ljBfnodf hgzlQm lgo'Qm ubf{
slDtdf ! jif{sf] sfd ug{] sa'lnot u/fO{ lgo'Qm ug'{ kg]{5 .
-@_ ljBfnosf] k|d'v ;~rfns tyf Joj:yfks slDtdf !@ sIff pQL0f{ jf ;f] ;/xsf] z}lIfs of]Uotf k|fKt u/L slDtdf !^
lbg k|f/lDes afnljsf; ;DaGwL tflnd k|fKt u/]sf] x'g' kg]{5 . cGo ;xhstf{x? slDtdf -SLC or SEE_ pQL0f{ u/L
slDtdf % lbgsf] ljifout tflnd k|fKt u/]sf] x'g' kg]{5 .
-#_ ;~rfns tyf Joj:yfks, ;xhstf{ / cfof ;xof]uLx?df k|To]s afnjflnsfnfO{ ;dfg ?kn] dfof / /fd|f] Jojxf/ ug]{,
cfjZostf cg';f/ ;xof]u ug]{ ?lr ePsf, afnjflnsfx?sf] :jf:Yo cj:yf, dgf]lj1fg, ?lr / cfjZostf a'em\g ;Sg]
;Lkd"ns, syf, uLt, sljtf eGg tyf g[To ug{ hfGg], g]kfnL ;+:sf/, ;F:s[lt, hfqfkj{+, rf8jf8 a'em]sf],
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afnjflnsfx?sf] zf/Ll/s, dfgl;s, ;+j]ufTds ljsf;nfO{ ;xof]uL aGg ;Sg] Ifdtf ePsf] d[b'efifL, k]zfk|lt cf:yfjfg,
cg'zfl;t, ;bfrf/L, ;Rrl/q h:tf afG5gLo of]Uotf x'g'kg]{5 .
५८= k|f/lDes afn ljBfno Joj:yfkg ;ldlt M -!_ k|f/lDes afn ljBfno ;~rfng tyf Aoa:yfkg ug{ lgDg adf]lhdsf] ljBfno

Joj:yfkg ;ldlt u7g ug'{kg]{5 .
-s_ ;+:yfks jf nufgLstf{x? dWo]af6 ljBfnosf] l;kmfl/;df k|d'v lzIff clws[tn] dgf]lgt u/]sf] JolQm
-v_ cleefjsx? dWo]af6 ! hgf dlxnf kg]{ u/L ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] dgf]lgt @ hgf
-u_ ;DjlGwt j8fsf] lgjf{lrt dlxnf ;b:o dWo] j8fWoIfn] dgf]lgt u/]sf] ! hgf
-3_ lzIffk|]dL tyf ;dfh;]jLx? dWo]af6 ;DalGwt j8f ;ldltn]] dgf]lgt u/]sf] JolQm
-ª_ lzIfs ÷ ;xhstf{ k|ltlglw ! hgf
-r_ k|d'v Joj:yfks ÷ ;xhstf{

cWoIf

;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o ;lrj

-@_ k|f/lDes afn ljBfno Joj:yfkg ;ldlt sf] sfd, st{Ao / clwsf/ M ljBfno ;~rfng ;DjGwdf gLltut lg0f{o ug]{,
cfjZos k'jf{wf/ h'6fO{ lgoldt ljBfno ;~rfng ug]{ ;Dk"0f{ lhDd]jf/L ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] x'g]5 ..
%(= dxfgu/kflnsfn] ;xof]u, ;Ddfg jf k'/:s[t ug{ ;Sg] M of] sfo{ljlw adf]lhd Go"g z'Nsdf u'0f:t/Lo l;sfO{ sfo{s|d
;~rfng
ug]{ pTs[i6 k"j{ k|fylds ljBfnonfO{ dxfgu/kflnsfn] s'g} ;Gbe{ kf/]/ ;Ddfg ug{, k'/:s[t ug{ jf h'g;'s} lsl;dsf] cfly{s
tyf k|fljlws ;xof]u ug{ ;Sg]5 .
६०= c;xfo÷ckfË÷cgfy afnjflnsfx?nfO{ ;xof]u ug'{ kg]{Mdxfgu/kflnsfIf]q leq ;~rfng x'g] k"j{ k|fylds ljBfnon] lzIff
;ldltsf] l;kmfl/; cg'?k clt ljkGg, lk5l8Psf, ckfË jf cgfy afnjflnsfnfO{ ;xof]u pknJw u/fO{ cfkm\gf] z}lIfs
sfo{s|ddf ;xefuL u/fpg' kg]{5 . s"n afnjflnsfsf] slDtdf !) k|ltzt afnjflnsfnfO{ o; k|s[ltsf] ;xof]u pknJw
u/fpg' kg]{5 .
६१= vftf ;~rfng M k|f/lDes afn ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o ;lrjsf] ;+o'Qm gfddf a}ª\s vftf ;+rfng
ug'{kg]{5 . ljBfnon] cfo, Joo / df}Hbft /sdsf] cBfjlws clen]v /fvL kf/blz{tf sfod ug'k{ g]{5 .
६२= n]vfk/LIf0f u/fpg' kg]{ M k|To]s cf=j= ;lsPsf] kf}if d;fGt leq dxfgu/kflnsfn] v6fPsf] clwsf/ k|fKt n]vfk/LIfsaf6
ljBfnosf] cfly{s sf/f]jf/sf] n]vfk/LIf0f u/fO{ k|ltj]bg dxfgu/kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .
६३= ljBfnosf] :yfg tyf ejg :yfgfGt/0f ug'{ kg]{ ePdf :jLs[lt lng'kg]{M ljBfno ;~rflnt :yfg ;fg'{ kg]{ ePdf sf/0f ;lxt
;g]{ ejgdf xfn ljBfnodf /x]sf afnjflnsfnfO{ k|lts'n c;/ gkg]{ Joxf]/f pNn]v u/L slDtdf @ dlxgf cufj}
dxfgu/kflnsfsf] ;DjlGwt j8f sfof{nodf lgj]bg lbO{ j8f sfof{noaf6 ;a} dfkb08 / ef}lts k"jf{wf/ hfFr u/L l;kmf/L;
u/]df z}lIfs k|zfzg dxfzfvf n] ljBfno ;fg{ jf yk ejg pkof]u ug{ :jLs[t lbg]5 .
६४= lgoldt a}7sM k"j{ k|fylds ljBfnodf ;xhstf{x?, sd{rf/Lx?, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / cleefjsx? aLr

slDtdf

q}dfl;s ?kdf a}7s ug'{ kg]{5 . o; lsl;dsf] a}7ssf] ljj/0f k|ult k|ltj]bgdf v'nfpg' kg]{5 .
^%= b08 ;hfo M k"j{ k|fylds ljBfnox?sf] cg'udg ubf{ cg'dlt glnO{ jf cg'dlt lnP/ klg nfk/afxL u/]sf], ab\lgot u/]sf] jf
afnd}qL k"jf{wf/ k"/f gePsf], Go"gtd dfkb08 k"/f gePsf], k|lta4tf k"/f gu/]sf] b]lvPdf lglZrt ;do tf]sL sfo{ljlw
kfngf ug{ lgb]{zg lbg ;lsg] 5 . o;/L lgb]{zg lbO{ pknJw u/fPsf] ;do;Ldf leq klg ;'wf/ gu/]df s;'/sf] dfqf x]/L
!,)))÷b]lv @,%))÷ ?k}ofF ;Ddsf] hl/jfgf jf btf{ vf/]h ug]{ ;Ddsf] sf/afxL x'g]5 .
^^= sfo{ljlw adf]lhd ug{' kg]{ M of] sfo{ljlw hf/L eO{ nfu" x'g' k"j{ dxfgu/kflnsf If]q leqsf] 7]ufgf /fvL sfg"g adf]lhd cg'dlt
k|fKt u/L ;~rflnt ;a} k"j{ k|fylds ljBfnox? o;}] sfo{ljlw adf]lhdsf k'jf{wf/ ;lxt ;~rflnt ug{ tLg dlxgfsf] ;do
lbOg]5 . ;f] ;doleq sfo{ljlw adf]lhd geP o; k"j{ k|fKt cg'dlt cfpbf] z}lIfs ;qaf6 vf/]hL ug{ ;lsg]5 .
६७. ;fd'bflos ljBfnodf k"j{ k|fylds sIff ;~rfng ug'{kg{ ] M lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf k|To]s ;fd'bflos ljBfnodf slDtdf
Pp6f k"j{ k|fylds sIffsf] Aoa:yfkg ug{'[ kg]{5 . o;sf nflu afn sIffsf] cj:yf / cfjZostf cWoog u/L z}lIfs k|zf;g
dxfzfvfjf6 cg'bfg sf]6f / /sd k'glj{t/0f ug{ ;lsg] 5 .
^*= k|f/lDes afn ljBfnonfO{ cg'bfg lbg ;lsg] M -!_ of] sfo{ljlw nfu" x'g'k"j{ lzIff dGqfnojf6 k|f/lDes afn lasf; sIffsf
nflu k|fKt cg'bfg sf]6f tyf /sdsf] kl/lw leq /lx ljkGg tyf l;dfGts[t kl/jf/sf afn aflnsf /x]sf k|f/lDes afn
ljBfnodf cg'bfg lbg ;lsg] 5 .
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-@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f ePklg ;fljsdf cg'dlt lnO{ lgoldt ?kn] ;~rfngdf /x]sf k|f/lDes afn ljBfnosf]
clen]v cBfjlws u/L cg'bfg lgoldt ug{ ;lsg] 5 .
पररच्छे द–८
विद्याथी सं ख्या, िनाय र कक्षा चढाउने व्यिस्था
६९. विद्याथी सं ख्यााः (१) सामुदावयक विद्याियको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी सं ख्या सामान्यतया चािीस हुन ु पनेछ ।
(२) सं स्थागत विद्याियको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी सं ख्या सामान्यतया न्यूनतम २०, अलधकतम ४० र औसत ३० हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन वििेष आिश्यकता िएका िाििलिकािाइय शिक्षा ददने विद्याियको
प्रत्येक कक्षामा रहने विद्याथी संख्या नगर शिक्षा सलमलतिे तोके बमोशजम हुनेछ ।
(४) कुनै कक्षामा उपदफा (१) मा िेशखए िन्दा बढी विद्याथी िएमा विद्याियिे विद्यािय

व्यिस्थापन सलमलतको अनुमलत लिई

त्यस्तो कक्षाको अको िगय खोल्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम कक्षामा िगय खोल्न आिश्यक पूिायधारको व्यिस्था व्यिस्थापन सलमलत र विद्याियिे लमिाउनु पनेछ ।

७०. विधाथी िनाय सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) विद्याथीिे विद्याियमा िनाय हुनको िालग दे हाय बमोशजमको सक्कि प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ :(क) कक्षा नौ मा िनाय हुनको िालग आधारिूत तहको अशन्तम परीक्षामा उत्तीणय गरे को प्रमाणपत्र,
(ख) कक्षा एघारमा िनाय हुनको िालग कक्षा दिको परीक्षामा उत्तीणय गरे को प्रमाणपत्र,
(ग कक्षा १ मा िनाय हुन जन्म दताय प्रमाण पत्र,
(घ) ) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा िनाय हुनको िालग िावषयक परीक्षाको िब्धाङ्क र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र,
ँ ै न,
(२) विद्याियिे िावषयक परीक्षा उत्तीणय निएका विद्याथीिाई अध्ययनरत कक्षािन्दा मालथल्िो कक्षामा िनाय गनुय हुद
(३) विद्याियको एक कक्षामा िनाय िएको विद्याथीिे सोही विद्याियको मालथल्िो कक्षामा पुनाः िनाय गनुय पने छै न,
(४) विद्याथीिे पवहिो पटक विद्याियमा िनाय हुन आउँ दा साधारणतया आफ्नो अलििािकिाई साथमा लिई आउनु पनेछ,
(५) विद्याियिे विद्याथी िनाय गदाय अलििािकको नाम, ठे गाना समेतको अलििेख राख्नु पनेछ,
(६) पाँच िषय उमेर पूरा निएकािाई एक कक्षामा िनाय र सोह्र बषय उमेर पूरा निएकािाई माध्यलमक तह उत्तीणय परीक्षामा
समािेि गररने छै न,
(७) विराटनगर महानगरपालिका लित्रका प्रत्येक सामुदावयक विद्याियहरूिे विद्यािय सेिा क्षेत्र यवकन गरी विद्यािय उमेरका
प्रत्येक िाििालिकाहरूका िगत राशख विविध उपायगरी अलनिायय विद्याियमा िनाय गराउन पनेछ ।
७१. विद्याियमा िनाय निई अध्ययन गने व्यशिको परीक्षा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) िैशक्षक प्रिासन महािाखा िे विद्याियमा िनाय निई लनजी
रूपमा
अध्ययन गरे को व्यशििाई लनजको क्षमता र स्तरको आधारमा विद्याियिे लसफाररस गरे को कक्षा आठसम्मको िावषयक परीक्षामा सामेि
हुनको िालग

आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम परीक्षा ददन चाहने व्यशििे तोवकएको प्रवक्रया पुरा गरी परीक्षा फाराम िनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम परीक्षा ददन चाहने व्यशििे जुन कक्षाको िावषयक परीक्षा ददन चाहेको हो सो िन्दा दुई कक्षा तिसम्मको िावषयक
परीक्षा उत्तीणय गरे को प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ ।
(४) मालथ जे सुकै िेशखएता पलन खुिा िा बैकशल्पक विद्याियमा पढे का विद्यालथयको परीक्षा सम्बशन्ध व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
७२. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) कुनै विद्याथीिे स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिनु परे मा अलििािकको लसफाररस सवहत विद्यािय छाड्नु
24

परे को यथाथय वििरण खुिाई प्रधानाध्यापक समक्ष लनिेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै उल्िेख िए तापलन कक्षा दि र बाह्रमा अध्ययन गने विद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददइने छै न । तर
दे हायका अिस्थामा िैशक्षकसत्र सुरु िएको दुई मवहनालित्र स्थानान्तरण िई आउने विद्याियको लसफाररसमा िैशक्षक प्रिासन महािाखाको
सहमलत लिई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन सवकनेछ :–
(क) स्थानान्तरण हुने विद्याथीको अलििािक कमयचारी रहेछ र लनजको अन्यत्र सरुिा िएमा,
(ख) अलििािकिे बसाई सराई गरे को लसफाररस प्राप्त िएमा
(ग) विद्याथी विरामी िएको कारणिे सोही स्थानमा राख्न नहुने िनी प्रचलित कानून बमोशजम स्िीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरे मा, िा
(घ) अन्य कुनै मनालसि कारणिे विद्याथी अन्यत्र स्थानान्तरण हुन ु परे मा।
(३) उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन पनय आएमा प्रधानाध्यापकिे आधारिूत तहको विद्याथीको हकमा लनाःिुल्क र माध्यलमक तहको विद्याथीको
हकमा िैशक्षक प्रिासन महािाखा िे तोकेको मापदण्ड बमोशजमको िुल्क लिई तीन ददन लित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(४) प्रधानाध्यापकिे उपदफा (३) बमोशजमको अिलधलित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सम्बशन्धत विद्याथीिे प्रमुख शिक्षा अलधकृत समक्ष

उजूरी ददन सक्नेछ र त्यसरी उजूरी पनय आएमा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे जाँचबुझ गरी गराइय स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन उपयुि दे खेमा
प्रधानाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन आदे ि ददनेछ ।

(५) सक्कि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा िा नि िएमा सम्बशन्धत विद्याथी िा लनजको अलििािकिे प्रलतलिवपको िालग त्यसको व्यहोरा
खुिाई सम्बशन्धत विद्याियमा लनिेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको लनिेदन मनालसि दे शखएमा प्रधानाध्यापकिे लनिेदकिाई
स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप ददनुपनेछ ।
(६) विद्याियिे कुनै विद्याथीिाई आफूिे अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र ददने प्रधानाध्यापकिाई
कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ र त्यसरी ददएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ ।
(७) सं स्थागत विद्याियको हकमा विद्याथीिे जुन मवहनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मवहनासम्मको मालसक पढाई िुल्क र अन्य
दस्तुर सोही विद्याियमा बुझाउनु पनेछ ।
(८) विद्याियिे विद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाउने विद्याथी िा लनजको अलििािकिाई रीतपूिक
य िरपाई गराउनु
पनेछ ।
७३. स्तर िृवर्द्को िालग िनाय हुन चाहने विद्याथीिाई िनाय गनुय पने : कक्षा दि र कक्षा बाह्रमा स्तर िृवर्द् गने उद्देश्यिे विद्याथी पुनाः सोही विद्यािय
र
कक्षामा अध्ययन गनय आएमा विद्याियिे त्यस्तो विद्याथीिाई िनाय गनुय पनेछ ।
७४. िावषयक परीक्षा नददने विद्याथीिाई कक्षा चढाउने सम्बन्धी व्यिस्था : कुनै विद्याथी विरामी परी िा लनजको काबू बावहरको पररशस्थलतको कारण
िावषयक परीक्षा ददन नसकेको सम्बन्धमा लनजको अलििािकिे त्यसको प्रमाण सवहत लनिेदन ददएमा प्रधानाध्यापकिे सो सम्बन्धमा जाँचबुझ

गदाय लनिेदनको व्यहोरा मनालसि दे शखएमा विद्याियमा िएको अलििेखबाट त्यस्तो विद्याथीिे अन्य परीक्षामा राम्रो गरे को दे खेमा आिश्यकता
अनुसार मुख्य मुख्य विषयको परीक्षा लिई सो विद्याथीिाई कक्षा चढाउन सक्नेछ ।
तर, (१)
(२)

िैशक्षकसत्र सुरु िएको एक मवहना पलछ कुनै विद्याथीिाई कक्षा चढाइने छै न ।

कक्षा नौ र एघारमा कुनै विद्याथीिाई कक्षा चढाइने छै न ।

७५. कक्षा चढाउने सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः

असाधारण प्रलतिा िएका विद्याथीिाई प्रधानाध्यापकिे सो कक्षामा अध्यापन गने शिक्षकहरूको

लसफाररसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्नेछ । तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सवकने छै न ।
७६. िैशक्षकसत्र, िनाय गने समय र काम गने ददन : (१) विद्याियको िैशक्षकसत्र प्रत्येक िषयको िैिाख एक गतेदेशख प्रारम्ि िई चैत्र मसान्तसम्म
कायम हुनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा िेशखएको िए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको हकमा िैशक्षक सत्र श्रािण मवहनािाट सुरु हुनेछ ।

(३) विद्याियिे िैशक्षकसत्र सुरु िएको लमलतिे सामान्यतया एक मवहनालित्र नयाँ विद्याथी िनाय लिई सक्नु पनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोशजमको अिलध नघाई कुनै विद्याथी िनाय हुन आएमा त्यस्तो विद्याथीको अध्ययनको स्तर परीक्षण गदाय लनजिे सो
कक्षामा िनाय िई िावषयक परीक्षा उत्तीणय गनय सक्ने दे शखएमा त्यस्तो विद्याथीिाई अको एक मवहनासम्म िनाय गनय सवकनेछ ।
(५) कसैिे पलन िैशक्षकसत्र सुरु निई विद्याथी िनाय गनुय गराउनु हुदैन ।
ु न्दा अगाडी पूिय प्राथलमक
तर कक्षा एकको उमेर समूह िन्दा कम उमेर िएका बािबालिकाको हकमा िैशक्षक सत्र प्रारम्ि हुनि
विद्याियमा िनाय गनय िाधा पने छै न ।
(६) विद्याियको एक िैशक्षकसत्रमा काम गने ददन कम्तीमा दुईसय बीस ददन हुनेछ ।
(७) सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीमा अठार र शिक्षकिे हप्तामा
कम्तीमा छब्बीस वपररयडको कक्षा लिनु पनेछ ।
(८) िौलतक पूिायधार पूरा निएका विद्याियिे तोवकएको पाठ्यिारमा नघट्ने गरी विद्याथी सं ख्याको आधारमा एकै ददनमा एकिन्दा बढी
समय (लसफ्ट) मा कक्षा सञ्चािन गनय सक्नेछ ।
तर कक्षा सञ्चािन गदाय आधारिूत तह िा माध्यलमक तहका कक्षाहरु एकै समय (लसफ्ट) मा सञ्चािन गनुय पनेछ ।
७७. विद्यािय विदा सम्िन्धमा : (१) नेपाि सरकारिे तोकेको साियजलनक लबदा बमोजम हुने गरी िैशक्षक प्रिािन महािाखािे

विद्याियमा

साियजलनक विदा लनधायरण गनय सक्नेछ ।

(२) िैशक्षक प्रिासन महािाखा को लनदे िनमा एक िैशक्षकसत्रमा वहउँ दे लबदा िा िषे लबदा िा दुिै गरी िढीमा पैंतािीस ददन विद्यािय विदा
ददन सवकनेछ ।

(३) उप दफा १ र २ बाहेक विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे एक िैशक्षकसत्रमा थप पाँच ददनसम्म स्थानीय लबदा
(४) यस काययविलधको ब्यिस्था

गनय सक्नेछ ।

बाहेक अन्य ददन विद्यािय बन्द गरे मा प्रधानाध्यापकिाई वििागीय कारबाही गररनेछ ।

पररच्छे द ९
प्रधानाध्यापक र शिक्षकको लनयुशि तथा काम, कतयव्य र अलधकार
७८.प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यिस्थााः
(१) आधारिूत तहको कक्षा पाँचसम्मको विद्यािय िए शिक्षािास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रलबणता प्रमाण पत्र तह िा बाह्र कक्षा उत्तीणय गरे को,
कक्षा आठ सम्मको विद्यािय िए शिक्षािास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तहउत्तीणय गरे को र माध्यलमक तहको विद्यािय िए शिक्षािास्त्र
विषयमा कम्तीमा स्नात्तकोत्तर तह उत्तीणय गरी कम्तीमा पाँच िषय स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुिि िएको, सं घीय ऐन र सो ऐन
अन्तगयत बनेको लनयमाििी बमोशजम शिक्षक बन्ने योग्यता िएका मध्येबाट विद्यािय विकास प्रस्ताि माग गरी नगर शिक्षा लसलमलत
बाट लनधायररत छनोटका आधार बमोशजम शिक्षक पररक्षा समन्िय सलमलतिे

लसफाररस गरे को व्यशििाई पाँच िषयको िालग प्रमुख

शिक्षा अलधकृतिे सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापकको पदमा लनयुशि गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रधानाध्यापकको पदमा लनयुशि हुन ु पूिय लनजिे अनुसूची–१६ बमोशजमको ढाँचामा विद्यािय विकासको प्रस्ताि पेि
गरर सोही आधारमा प्रमुख शिक्षा अलधकृत सँग पञ्चबवषयय कायय सम्पादन करार सम्झौता गनुय पनेछ ।

(३) पञ्चबवषयय कायय सम्पादन करार सम्झौता िूिान िएपलछ प्रधानाध्यापकको कायय सम्पादन सन्तोषजनक रहेमा विद्यािय विकास प्रस्ताि लिई
करार सम्झौता नविकरण गनय सवकने छ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन दे हायको अिस्थामा सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई नगर शिक्षा सलमलतको
लसफाररसमा काययपालिकािे जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछाः—
(क) लनजको आचरण खराब रहेमा,
(ख) ऐन, लनयम, काययलबलध विपरीतको कुनै काम गरे मा,
(ग) लनजिे काययसम्पादन सम्झौता बमोशजम काम गनय नसकेमा िा लनजको काम सन्तोषजनक निएमा ।
(५) सामुदावयक विद्याियको कुनै प्रधानाध्यापकिाई उपदफा (४) बमोशजमको आधारमा पदबाट हटाउनु पने िएमा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे
त्यस्तो आधार विद्यमान िए निएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरीगराई प्रलतिेदन लिनेछ र प्रलतिेदनबाट प्रधानाध्यापकिाई हटाउनु पने
दे शखएमा पदबाट हटाउन नगर शिक्षा सलमलत समक्ष राय सवहत पेि गनुय पनेछ ।
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(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन सो उपदफा बमोशजम प्रधानाध्यापकिाई पदबाट हटाउनु अशघ लनजिाई सफाई पेि
गने मौकाबाट िशञ्चत गररने छै न ।
(७) बहािबािा शिक्षकमध्येबाट छनौट िएको प्रधानाध्यापकिाई उपदफा (४) को खण्ड (क) िा (ख) बमोशजमको आधारमा हटाएको
अिस्थामा लनजिाई कानून बमोशजम वििागीय कारबाही समेत गररनेछ ।
(८) सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापक विदामा बसेमा िा कुनै कारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररि िएमा प्रधानाध्यापक उपशस्थत निएसम्म
िा प्रधानाध्यापकको पदपूलतय निएसम्मका िालग सो विद्याियमा काययरत शिक्षकहरुमध्ये मालथल्िो श्रे णीका िररष्ठ स्थायी शिक्षकिे
लनलमत्त प्रधानाध्यापक िई काम गनेछ । शिक्षकको िररष्ठता लनधायरण गदाय दे हायका आधारमा गररनेछ :(क) सम्बशन्धत तह र श्रे णीको स्थायी लनयुशि लमलतको आधारमा,
(ख) खण्ड (क) को आधारमा िररष्ठता नछु वट्टएमा सो िन्दा तल्िो तह िा श्रे णीको स्थायी लनयुशि लमलतको आधारमा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) को आधारमा िररष्ठता नछु वट्टएमा सम्बशन्धत तह र श्रे णीको अस्थायी लनयुशि लमलतको आधारमा,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पलन िररष्ठता नछु वट्टएमा खण्ड

(क) को लसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा,

तर खुिा, काययक्षमता मूल्याँकन, आन्तररक िढु िा एउटै लमलतमा िए क्रमिाः काययक्षमता, आन्तररक प्रलतयोलगता र खुिाको क्रमिाई
मान्यता ददइनेछ ।
(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन सं स्थागत विद्याियको व्यिस्थापन सलमलतिे यस काययलबलध बमोशजम योग्यता पुगेको
व्यशििाई प्रधानाध्यापक लनयुशि गदाय छु ट्टै प्रवक्रया लनधायरण गरी लनयुशि गनय सक्नेछ ।

(१०) काययरत प्रधानाध्यापक कायम रहने :-

यो दफा प्रारम्ि हुँदाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक उपदफा (१) बमोशजम अको

प्रधानाध्यापक लनयुशि निएसम्म त्यस्तो पदमा कायम रहन सक्नेछ ।
(११) सहायक प्रधानाध्यापक सम्बन्धी ब्यिस्था :- माध्यलमक तहको प्रधानाध्यापकिाई सहयोग पुयायउन विद्याियमा काययरत माध्यलमक तहका
शिक्षक मध्येबाट विद्यािय ब्यिस्थापन सलमलतिे एकजनािाई सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नेछ ।
(१२) शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलत सम्िशन्ध ब्यिस्था: यस काययविलध िमोशजम

सामुदावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापक िा करारमा शिक्षक

लनयुशिका िालग परीक्षामा समन्िय गनय महानगरपालिकामा दे हाय िमोशजमको एक शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलत रहनेछ :(क) नगर शिक्षा सलमलत बाट मनोलनत शिक्षा िास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी कशम्तमा १०बषय शिक्षण िा शिक्षा प्रिािन क्षेत्रमा कायय गरे का
ब्यशि

सयोजक

(ख) नगर शिक्षा सलमलतको सदस्य मध्येबाट सो सलमलतबाट मनोलनत
(ग) िैशक्षक प्रिािन महािाखा प्रमुख िा लनजिे तोकेके शिक्षा अलधकृत

सदस्य
सदस्य सशचि

(१३) विराटनगर महानगरपालिका लित्र गरीएका सबै अस्थाइ करार शिक्षक विज्ञापनहरुको परीक्षा सञ्चािन, उत्तरपुशस्तका परीक्षण र नलतजा
प्रकािन शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतिे आफ्नो रोहिरमा एउटै लमलतमा गनय आिश्यक ब्यिस्था गनय सक्नेछ।
(१४) यस काययविलध िमोशजम सामुदावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापक हुनका िालग प्रस्ताि पेि गने शिक्षकहरुको तोवकएको मापदण्ड अनुसार
मूल्याङ्कन गरी प्र अ लनयूशिका िालग लसफाररस गनुय शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतको शजम्मेिारी हुनेछ ।
(१५) प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक छनोटिाई मयायददत, पारदिी, व्यिशस्थत बनाउनु शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतको कतयब्य हुनेछ ।
(१६) शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतको बैठक सम्बशन्ध काययलबलध सो सलमलतिे आफै लनधायरण गनेछ ।
(१७) शिक्षक परीक्षा समन्िय लसलमलतका पदालधकारीहरुको पदािलध ३ बषयको हुनछ
े ।
(१८) शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतको बैठक ित्ता महानगरपालिकाको लनयमानुसार हुनेछ ।

७९. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकार :-

सामुदावयक विद्याियका प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :

(क) विद्याियमा िैशक्षक िातािरण, गुणस्तर र लनयलमतता कायम राख्ने,
(ख) विद्याियका शिक्षक, कमयचारी, विद्याथी र अलििािकहरू बीच पारस्पाररक सहयोगको िातािरण लसजयना गने,
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(ग) विद्याियमा अनुिासन, सच्चररत्रता, शििता कायम गनय आिश्यक काम गने,
(घ) शिक्षकहरूसँग परामिय गरी विद्याियमा कक्षा सञ्चािन सम्बन्धी काययक्रम तयार गने तथा त्यस्तो काययक्रम बमोशजम कक्षा सञ्चािन िए
निएको लनरीक्षण गने,
(ङ) विद्याियमा सरसफाई, अलतररि वक्रयाकिापको प्रबन्ध गने, गराउने,
(च) विद्याियको प्रिासलनक काययको सञ्चािन तथा लनयन्त्रण गने ,
(छ) विद्याियमा विद्याथी िनाय गने तथा परीक्षा सञ्चािन गराउने,
(ज) विद्याथीिाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र ददने,
(झ) विद्याियमा िए गरे का महत्िपूणय काम कारबाहीको अलििेख राख्ने,
(ञ) कुनै शिक्षक िा कमयचारीिे जानी जानी िा िापरिाही साथ कुनै काम गनायिे विद्याियिाई हानी नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो हानी
नोक्सानीको रकम तिबबाट कट्टा गरी असुि गने,

(ट) विद्याियिे आफ्नै स्रोतमा लनयुि गरे का शिक्षक िा कमयचारीिे पदीय शजम्मेिारी पूरा नगरे मा व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररस बमोशजम
अिकाि िगायतका अन्य वििागीय कारबाही गने,
(ठ) शिक्षक र कमयचारीिाई ददइएको सजायको अलििेख राख्ने तथा त्यस्तो अलििेख प्रमुख शिक्षा अलधकृत

तथा विद्यािय लनरीक्षकिे हेन य

चाहेमा दे खाउने,
(ड) शिक्षक तथा कमयचारीहरूको आचरण र कायय सम्पादन सम्बन्धी प्रलतिेदन िैशक्षक प्रिासन महािाखा तथा विधािय व्यिस्थापन सलमलतमा
पेि गने,
(ढ) शिक्षक िा कमयचारीिाई सजाय िा पुरस्कार ददने सम्बन्धमा विधािय व्यिस्थापन सलमलत तथा िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा लसफाररस
गने,
(ण) महानगरपालिका, िैशक्षक प्रिासन महािाखा िा सम्िशन्धत लनकायबाट स्थायी लनयुशि एिं पदस्थापन िई आएका शिक्षकिाई हाशजर
गराई विषय र तह अनुसारको कक्षा शिक्षणमा खटाउने,
(त) मवहनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षक तथा कमयचारीहरूको बैठक बोिाई विद्याियको प्राशज्ञक, िौलतक र िैशक्षक प्रिासन सम्बन्धी
विषयमा छिफि गरी त्यसको अलििेख राख्ने,
(थ) नगरपालिकाबाट पूिय स्िीकृलत लिई अलत आिश्यक िएका विषयमा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय गराई विद्याियको स्रोतबाट
तिब ित्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायम गरी यस काययविलधमा व्यिस्था िए बमोशजमको प्रवक्रया अपनाई

करारमा लनयुि गने र

यसरी लनयुशि िएका शिक्षक तथा कमयचारीहरूको तिबी प्रलतिेदन पाररत गनय व्यिस्थापन सलमलतमा पेि गने,
(द) विद्यािय ििन तथा छात्रािासको हातालित्र कुनै वकलसमको अिर व्यिहार हुन नददने,
(ध) विद्याियको प्रिािकारी सं चािनको िालग िावषयक योजना बनाई विधािय व्यिस्थापन सलमलतबाट पाररत गराइय कायायन्ियन गने, गराउने,
(न) विद्याियमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्धी मालसक, अधय–िावषयक तथा िावषयक काययक्रम बनाई कायायन्ियन गने , गराउने,
(प) शिक्षक िा कमयचारीिाई तालिममा पठाउन व्यिस्थापन सलमलतबाट अनुमोदन गराई िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा पठाउने,
(फ) विद्याियमा विराटनगर महानगरपालिकाबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गने,
(ब) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे ददएको लनदे िन तथा आफूिे पाएको अलधकार बमोशजम रकम खचय गने र आय व्ययको वहसाब राख्ने तथा
राख्न िगाउने,
(ि) विद्याियमा सञ्चािन हुने आिलधक परीक्षा लनयलमत तथा मयायददत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,
(म) कुनै शिक्षकिे अध्यापन गरे को विषयमा िगातार तीन िषयसम्म पन्र प्रलतित िन्दा बढी विद्याथी असफि िएमा िा कुनै शिक्षकिे
िापरिाही िा अनुिासनहीन काम गरे मा त्यस्तो शिक्षकको दुई िषयसम्म तिब बृवर्द् रोक्का गने,
(य) स्िीकृत दरिन्दीमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको तििी प्रलतिेदन पाररत गनय िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा पठाउने,
(र) विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीहरूिाई कायय शजम्मेिारी तोक्ने ,
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(ि) महानगरपालिका िैशक्षक प्रिासन महािाखा तथा व्यिस्थापन सलमलतिे ददएका लनदे िन पािन गने, गराउने,
(ि) विद्याियको िैशक्षक वििरण तथा तथ्यांक लनधायररत ढाँचा र समय लित्र विद्यािय लनरीक्षकद्वारा प्रमाशणत गराई महानगरपालिका, िैशक्षक
प्रिासन महािाखा मा पठाउने,
(ि) विद्याियको आफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी लनयुि िएका शिक्षकहरूको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम िराई व्यिस्थापन सलमलतमा
पेि गने,
(ष) विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीको सम्पशत्त वििरण फाराम लनधायररत समयमा िनय िगाई विद्याियमा दताय गरी शिक्षक वकताबखानामा
पठाउने,
(स) विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरे को सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, बीमा, सामाशजक सुरक्षाकोषको रकम सम्बशन्धत
लनकायमा पठाउने ,
(ह) व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत खररद योजना अनुसार मािसामन तथा सेिा खररद गने ।
(क्ष) शिक्षक एिं कमयचारीिाई प्रधानाध्यापकप्रलत शजम्मेिार बनाउन शिक्षकहरुसँग काययसम्पादन करार गने ।
(त्र) विद्यािय सेिा क्षेत्र लित्रका अनाथ, बेसाहारा, वििेष आिश्यकता िएका तथा अलतविपन्नतामा परी विद्यािय जान नसकेका िा विद्यािय
छोडेका बाििालिकािाई छात्रबृशत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा लनजका अलििािक िा सं रक्षकिाई सुिशु चत गराई िाििालिकािाई
विद्याियमा लित्राउनु
विद्याियमा वटकाउने

८०.

प्रधानाध्यापकको शजम्मेिारी हुनेछ ।

विद्यालथयिाई अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ध हालसि हुने गरी लसकाउने र

प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको दावयत्ि हुनेछ ।

शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलत : (१) सामुदावयक विद्याियमा करारमा शिक्षक िा कमयचारी लनयुशिका िालग लसफाररस गनय प्रत्येक
विद्याियमा दे हाय िमोशजमको एक शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलत रहनेछ :(क) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको सो सलमलतको सदस्य
(ख) विद्यािय लनरीक्षक िा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे तोकेको अलधकृत प्रलतलनलध

–अध्यक्ष
–सदस्य

ग) नगर काययपालिकाको काययियको विज्ञ सूचीमा उल्िेशखत सम्िशन्धत विषय विज्ञमध्ये प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे तोकेको २ जना

(घ)

प्रधानाध्यापक

–
सदस्य

–सदस्य सशचि

(२) उपदफा (१) (ग) को प्रयेजनको िालग िैशक्षक प्रिासन महािाखािे समय समयमा दरखास्त आह्वान गरी विषय विज्ञहरुको ब्यशिगत
वििरण सवहतको विज्ञ सूची अध्यािलधक गरी राख्नु पनेछ ।
(३) रोस्टर सूचीमा प्राविलधक विषयको विज्ञ निएको अिस्थामा विद्यािय ब्यिस्थापन सलमलतिे लसफररस गरे का विज्ञिाई प्रमुख शिक्षा
अलधकृतिे तोक्न सक्ने छ ।

(४) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलतको सशचिािय सम्बशन्धत विद्याियमा रहनेछ । परीक्षा केन्र शिक्षक परीक्षा समन्िय सलमलतिे
तोकेको स्थानमा हुनेछ।

(५) शिक्षक सेिा आयोगिे शिक्षक िा कमयचारी छनौट गने सम्बन्धमा मापदण्ड लनधायरण िा काययविलध जारी गरे को िए शिक्षक तथा कमयचारी
छनौट सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड िा काययविलधको पािन गनुय पनेछ ।
(६) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययविलध सो सलमलत आफैिे लनधायरण गरे िमोशजम हुनेछ ।
(७) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलतिे सबै शिक्षक विज्ञापनहरुको परीक्षा सञ्चािन उत्तरपुशस्तका परीक्षण र नलतजा प्रकािन गदाय शिक्षक
परीक्षा समन्िय सलमलतको समन्िय र रोहिरमा गनुप
य ने छ ।
(८) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलतको बैठकमा सम्बशन्धत स्रोतकेन्रको स्रोतब्यशििाइ आमन्त्रणा गनय सवकने छ ।
८१

करारमा शिक्षक लनयुशि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) स्िीकृत दरिन्दीमा स्थायी शिक्षक लनयुशि हुन नसकी तत्काि करारमा शिक्षक लनयुशि गनुय
. पने िएमा व्यिस्थापन सलमलतिे महानगरपालिका िैशक्षक प्रिासन महािाखा माफयत आयोगबाट करारमा शिक्षक लनयुशिको िालग प्रकाशित
िएको सूची माग गनुय पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम माग गरे को सूची प्राप्त िए पलछ सूचना प्रकाशित गरर सूचीमा रहेका आिेदकहरुमध्ये मालथल्िो योग्यताक्रमका
उम्मेदिारिाइय व्यिस्थापन सलमलतिे बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िालग करारमा शिक्षक लनयुशि गनय सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करार शिक्षक लनयुिीका िालग कुनै उम्मेदिार

नरहे मा िा सूचीमा समािेि िएका

उम्मेदिारिे शिक्षक पदमा लनयुि हुन लनिेदन नददएमा व्यिस्थापन सलमलतिे शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सलमलतको लसफाररसमा बढीमा
एक िैशक्षक सत्रको िालग योग्यता पुगेका कुनै व्यशििाई करारमा शिक्षक लनयुशि गनय सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोशजम करारमा शिक्षक लनयुशि गदाय िैशक्षक प्रिासन महािाखा बाट दरिन्दी ररि रहेको व्यहोरा प्रमाशणत
सवहत लनयुिीको अनुमती लिएर मात्र गनय सवकनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोशजम शिक्षक लनयुशि गनय कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई साियजलनक सूचना एउटा पलत्रका सवहत िैशक्षक प्रिासन
महािाखा , िडा कायायिय र सम्बशन्धत विद्यािय समेतमा टाँस्नु पनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोशजम शिक्षक पदमा लनयुि हुन लनिेदन ददने उम्मेदिारिे िैशक्षक योग्यता, अध्यापन अनुमती पत्र नेपािी नागररकताको
प्रमाणपत्र लनिेदन साथ पेि गनुय पनेछ ।
(७) विद्याियिे यस दफा बमोशजम करारमा शिक्षक लनयुि गरे को जानकारी िैशक्षक प्रिासन महािखािाई ददनु पनेछ र िैशक्षक प्रिासन
महािाखा िे सोको अलििेख जनाइएको प्रमाण विद्याियिाई ददनु पनेछ ।
(८) उपदफा (२) िा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िएतापलन करारमा शिक्षक लनयुशि िएको एक िैशक्षक सत्र सम्म पलन स्थायी पद पुती
निएमा स्थायी पद पुती निएसम्मका िालग एक पटकमा एक िषयमा नबढाई व्यिस्थापन सलमलतिे करारको म्याद थप गनय सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोशजम करार गररएको जानकारी विद्याियिे िैशक्षक प्रिासन महािाखा िाई ददनु पनेछ ।
(१०) यस दफा िमोशजमको प्रवक्रया बाहेक शिक्षक लनयुशि गरे मा त्यस्तो लनयुशि बदर गरी सम्बशन्धत प्रधानाध्यापकिाई वििागीय कारबाही
गररनेछ।
८२. दरबन्दी निएको पदमा शिक्षक िा कमयचारी लनयुशि िा सरुिा गनय नहुनेाः (१) शिक्षक िा कमयचारीिाई दरबन्दी ररि नरहेको िा दरिन्दी
निएको विद्याियमा लनयुशि िा सरुिा गनुय हुँदैन ।
(२) अनुसूची–१७ मा उशल्िशखत विषयको शिक्षक नरहेको विद्याियमा अको विषयको शिक्षक लनयुशि िा सरुिा गनुय हुँदैन ।
(३) उपदफा (१) िा (२) विपरीत कसैिे कुनै शिक्षक िा कमयचारी लनयुशि िा सरुिा गरे मा त्यस्तो शिक्षक िा कमयचारीको िालग तिब ित्ता बापत
खचय िएको रकम त्यसरी लनयुशि िा सरुिा गने अलधकारीबाट असुि उपर गरी त्यस्तो अलधकारीिाई वििागीय कारबाही गररनेछ ।

८३. सरुिा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विराटनगर महानगरपालिका लित्र एक विद्याियिाट अको विद्याियमा तह तथा विषय लमल्ने

ररि दरबन्दी

लित्र
शिक्षकको माग तथा विद्यािय ब्यबस्थापन सलमलतको सीफाररसका आधारमा प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे िे सरुिा गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थायी तथा अस्थायी शिक्षकको मात्र सरुिा गररनेछ ।
(३) सामान्यतया

शिक्षकको सरुिा प्रत्येक िैशक्षक सत्रको पवहिो मवहनामा मात्र गररनेछ ।

(४) एक पटक सरुिा िएको शिक्षकिाई सरुिा िएको विद्याियमा कशम्तमा लतन िषय सेिा पूरा नगरी अन्यत्र सरुिा गररनेछैन ।
तर

कुनै विद्याियमा काययरत शिक्षक असि िई सो स्थानमा लनजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाि सरकारिे तोकेको मेलडकि बोडय

िा स्िीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरे मा लनजिाई जुनसुकै िखत पलन सरुिा गनय सवकनेछ ।

(५) शिक्षक सरुिा गदाय शिक्षकको तह र अध्यापन गने विषय लमल्नु पनेछ ।
(६) उपदफा (१) दे शख बाहेक शिक्षकिाई सरुिा गदाय नगर शिक्षा सलमलतिे दे हाय बमोशजमको मापदण्डका आधारमा गनय सक्नेछ :(क) एउटा विद्याियमा आिश्यकता िन्दा बढी एकै विषयका शिक्षक िएमा,
(ख) दरिन्दी लमिान गने क्रममा तोवकएको मापदण्ड िन्दा बढी शिक्षक िएमा,
(ग) उपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक िाक्यांिमा िेशखए बमोशजमको अिस्था िएमा,
(घ) विपद्का कारणबाट विद्यािय र विद्यािय रहेको समुदाय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गनुय पने अिस्थामा महानगरपालिकाको विपद्
व्यिस्थापन सलमलतिे लसफाररस गरे मा,
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(ङ) नैलतक आचरण तथा लनजको व्यशिगत अनुिासनका कारणबाट कुनै शिक्षकिाई सो विद्याियमा राशखरहँदा विद्याियको िैशक्षक
िातािरण खििलिएको िा खििलिन सक्ने ब्यहोरा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतबाट िा स्रोत ब्यशि र विद्यािय लनरीक्षकबाट
लसफाररस िई आएमा,
(च) कुनै शिक्षकिे उत्कृि नलतजा ल्याउन सफि रहेको िा वििेषज्ञ सेिा प्रिाह गरे को अिस्थामा उि सेिािाई अन्य विद्याियमा प्रयोग
गनय आिश्यक दे शखएमा,
(छ) पलत पशत्न दुिै शिक्षक रहेको अिस्था िए सकिर एकै िडा लित्र पने गरी सरुिा गनुय परे मा,
(ज) शिक्षक सरुिाको अन्य मापदण्ड महानगर काययपालिकािे तोके िमोशजम हुनेछ ।
(७) स्थायी लनयुशि िएको एक िषय नपुगेको शिक्षक र अलनिायय अिकाि हुन एक िषय िा सो िन्दा कम अिलध बाँकी रहेको शिक्षकिाई
एक विद्याियबाट अको विद्याियमा सरुिा गररने छै न ।

(८) उपदफा (६) बमोशजम सरुिा गदाय साधारणतया अपाङ्गता िएका र मवहिा शिक्षक िाई अपायक स्थानमा सरुिा गररनेछैन ।
(९) शिक्षक सरुिा गदाय िामो अिलध एकै विद्याियमा िसेकािाई पवहिो प्राथलमकतामा राशखनेछ ।
(१०) सरुिा िएको एक्काइस ददनलित्र प्रधानाध्यापकिे सम्बशन्धत शिक्षक िा कमयचारीिाई अनुसूची–१८ बमोशजमको ढाँचामा रमाना पत्र ददई
सोको जानकारी सम्बशन्धत विद्यािय र िैशक्षक प्रिासन महािाखा िाई समेत ददनु पनेछ ।
८४. अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुिा सम्िन्धी व्यिस्था (१) दफा ८१ िमोशजम र अन्तर स्थानीय तह मा सरुिा हुन चाहने शिक्षकिे सरुिाको
िालग अनुसूची–१९ बमोशजमको ढाँचामा प्रमुख शिक्षा अलधकृत समक्ष लनिेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम अन्तर स्थानीय तह सरुिाको िालग लनिेदन ददने शिक्षकिे सरुिा िई जान चाहेको विद्यािय र सोसँग सम्बशन्धत

नगर काययपालिकाको काययिय तथा आफू सेिारत विद्यािय र नगर काययपालिका / गाउं काययपालिकाको कायायिय को सरुिा सहमलत सवहत
लनिेदन समेत पेि िएपलछ यस काययविलधको प्रलतकुि नहुने गरी नगर काययपालिकाको कायायियिे सरूिा गनय सक्नेछ।
पररच्छे द– १०
छात्रिृशत्त तथा लनाःिुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यिस्था
८५. छात्रिृशत्तको व्यिस्था गनुप
य ने : (१) सं स्थागत विद्याियिे दे हाय बमोशजमका १० प्रलतित

लसमान्तकृत गरीि तथा जेहन्दार

विद्याथीिाई

छात्रिृशत्त उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी छात्रिृलत प्रदान गदाय कम्तीमा ५० प्रलतित महानगर काययपालिका कायायियिे छनेटगरी
विद्याियमा लसफाररस गनेछ ।
(क) कुनै पलन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र आय–आजयनको व्यिस्था निई जीिन लनिायह गनय न्यूनतम आिश्यक पने आम्दानी निएका
र पाठ्यपुस्तक तथा स्टे िनरी उपिब्ध गराउन नसक्ने अिस्थामा रहेको पररिारका विद्याथी ।
(ख) िूलम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गािािाको है लसयतिे राख्न पाउने अलधकतम हदिन्दीको तराई उपत्यका, पहाडी र वहमािी क्षेत्रमा
क्रमिाः पाँच, दि र पन्र प्रलतित िन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको पररिारका विद्याथी ।
(ग) राविय योजना आयोगबाट पररिावषत िए बमोशजम लनरपेक्ष गररबीको रे खामा पने र सो िन्दा कम आम्दानी िएको पररिारका विद्याथी ।
(घ) अपािता िएका िाििालिकाहरू ।
२) उपदफा (१) बमोशजम छात्रिृशत्त उपिव्ध गराउन विद्याियिे त्यस्तो छात्रिृशत्तको िालग लनिेदन ददन विद्याियमा सूचना प्रकािन गनुय पनेछ ।
८६. नामाििी साबयजलनक गनुप
य ने : (१) दफा ८३ बमोशजम छात्रिृलत उपिब्ध गराइएका लबद्याथीहरुको नाम, थर, कक्षा तथा लनजको बाबु आमाको
नाम, थर ितन सवहतको वििरण विद्याियिे

सूचना पाटीमा टाँस गनयका साथै

स्रोतकेन्रमा समेत पेि गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वििरण हेन य चाहने व्यशििाई विद्याियिे लनाःिुल्क हेन य ददनु पनेछ ।
८७. बािबालिकािाई अलनिायय रुपमा विद्यािय पठाउनु पने : (१) सबै अलििािकिे पाँच िषय पुरा िएका बाि-बालिकािाई

अलनिायय रुपमा

विद्याियमा िनायगरी लनयलमत पढ्न पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम आफ्नो क्षेत्रलित्रका बािबालिकािाई विद्यािय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा सम्बशन्धत िडा शिक्षा सलमलत,
विधािय व्यिस्थापन सलमलत तथा विद्याियिे अनुगमन गनुय पनेछ ।
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(३) कुनै अलििािकिे उपदफा (१) बमोशजम बािबालिकािाई विद्याियमा पठाएको नदे शखएमा त्यस्तो अलििािकिाई सम्झाई बुझाई, वििेष
सहयोग तथा प्रेररत गरी बािबालिकािाई विद्याियमा पठाउन िगाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) िमोशजम सम्झाई बुझाई गदाय समेत बािबालिकािाई विद्यािय

नपठाउने अलििािकिाई महानगरपालिकािाट उपिब्ध

गराउने सेिा सुलबधाहरू स्थलगत गरी अलनिायय अधारिुत शिक्षा कायायन्ियन गररनेछ । तर महानगरपालिकािाट उपिब्ध गराउने सेिा
सुविधािाट िशञ्चत गनुय पूिय लनजिाइय सफाईको मौका ददइनेछ ।
(५)

यस दफा बमोशजम विद्याियमा िनाय िएका विद्याथीिाई विद्याियिे लनाःिुल्क अध्यापन गराउनु पनेछ ।

(६)

विराटनगर महानगरपालिकाको

æ5f]/L arfpF‘, 5f]/L k9fpFæ

अलियानिाइ पूणय कायायन्ियन गनय विद्यािय उमेर समूहका िाििालिकािाई

अलनिायय रुपमा विद्यािय िनाय अलियान काययक्रम गरी विद्यािय लित्र्याउने दावयत्ि विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, िडा शिक्षा सलमलत, र
नगर शिक्षा सलमलतको हुनेछ ।
(७)

विद्यािय िनाय पलछ लनयलमतता कािालग

ljkGg / l;dfGts[t kl/jf/sf cleefjsx?sf] ;Df"x agfO{ cfo tyf /f]huf/d"ns sfo{ ug{
ljBfno dfkm{t ;x'lnot C0f pknAw u/fpg सवकनेछ .
पररच्छे द–११
लबदा तथा काज सम्बन्धी व्यिस्था

८८. शिक्षक तथा कमयचारीहरुको विदा तथा काज सम्िशन्ध ब्यिस्था
(१) शिक्षक तथा विद्यािय कमयचारीिे पाउने विदा सम्बशन्ध व्यिस्था सं घीय र प्रादे शिक कानुन बमोशजम हुनेछ । उि कानून नबने सम्म
शिक्षा एन २०२८ र शिक्षा लनयमाििी २०५९(सं िोधन सवहत)बमोशजम हुनेछ ।
(२)

शिक्षकिाई शिक्षण सीकाई तथा विद्याियको िैशक्षक गलतविधी सम्बन्धी काययमा लनशश्चत अिलध तोवक महानगर काययपालिकाको

कायायियिे काज खटाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द- १२
विद्याियको शचन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यिस्था
८९.

विद्याियको शचन्हाः विद्याियको शचन्ह षट्कोण हुनेछ । विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे लनणयय गरी सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्याियको
छु ट्टै शचन्ह राख्न सक्नेछ ।

९०.

विद्याियको नामाकरण : (१) समाज तथा रािकै िालग उल्िेखनीय योगदान गने िा ऐलतहालसक व्यशि, दे िी दे िता, तीथयस्थि िा प्राकृलतक
सम्पदा आददको नामबाट नेपािीपन झल्कने गरी विद्याियको नामाकरण गनुप
य नेछ ।
२) कुनै सं स्थागत विद्याियिे आफ्नो नाममा पशव्िक, िव्द जोड्न चाहेमा कशम्तमा एक लतहाई विद्याथी पूणय छात्रबृशत्तमा अध्ययनरत रहेको
ु नेछ । कुनै सं स्थागत विद्याियिे आफ्नो नाममा नेिनि, िव्द जोड्न चाहेमा नेपािको कम्तीमा २५ शजल्िाका
हुनप

विद्याथी अध्ययनरत

ु नेछ । कुनै सं स्थागत विद्याियिे आफ्नो नाममा इन्टरनेिनि, िव्द जोड्न चाहेमा कशम्तमा एक लतहाई सं ख्यामा विदे शि
रहेको हुनप
ु नेछ । विद्याियको नामको अन्तमा विद्यािय, स्कुि, िा
विद्याथी हुनप
तर यो काययविलध िागु हुन ु अगाबै

ु नेछ ।
पाठिािा, िव्द जोलडएको हुनप

नामाकरण िै सकेका विद्याियको हकमा यो काययविलध िागु िएको १ बषय लित्र पुननायमाकरण

महानगर काययपालिकाको कायायिय बाट स्िीकृती लिनु पनेछ ।

गरी

(३) प्राविलधक शिक्षा सञ्चािन गनय अनुमलत पाएको सामुदावयक विद्याियिे आ-आफ्नो विद्याियको नामको पछालड कोिमा प्राविलधक शिक्षा
सञ्चािन गनय अनुमलत प्राप्त विद्यािय िनी थप गनय सक्नेछ ।
(४) नयाँ खोलिने विद्याियको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यशििे दे हाय बमोशजमको रकममा नघट्ने गरीको

रकम बरािरको

नगद, घर िा जग्गा विद्याियको नामाकरण गने प्रयोजनको िालग िनी एकमुि विद्याियिाई सहयोग गरे मा सो विद्याियको नामाकरण
त्यस्तो व्यशिको नामबाट

गनय सवकनेछ :

(क) माध्यलमक विद्याियको िालग पचास िाख रूपैयाँ िा सो मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,
(ख) आधारिूत विद्याियका िालग पैंतीस िाख रूपैयाँ िा सो मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,
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(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन महानगरपालिका क्षेत्र लित्रका विद्याियको हकमा सो उपदफामा उशल्िशखत रकमको
दोब्िर रकम िा सो बराबरको घर िा विद्याियको कम्पाउण्डसँग जोलडएको जग्गा विद्याियिाई सहयोग गरे मा त्यस्तो सहयोग गने
व्यशिको नामबाट विद्याियको नामाकरण गनय सवकनेछ ।
(६) पवहल्यै नामाकरण िईसकेको विद्याियको नामसँग जोडेर विद्याियको नामाकरण गनय चाहने व्यशििे उपदफा (४) िा (५) बमोशजमको
रकम िा सो बराबरको घर िा जग्गा विद्याियिाई सहयोग गरी पवहिेको नाम पछालड आफूिे प्रस्ताि गरे को नाम जोड्न सक्नेछ ।

(७) एउटै पररिार िा छु ट्टाछु ट्टै पररिारका एकिन्दा बढी व्यशििे उपदफा (४) िा (५) बमोशजमको रकम िा घर िा जग्गा विद्याियिाई
प्रदान गरे मा त्यस्ता व्यशिहरूको लनणययबाट बढीमा दुईजनासम्मको नामबाट विद्याियको नामाकरण गनय सवकनेछ ।
(८) उपदफा (४), (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन कुनै व्यशि, स्मारक िा ऐलतहालसक चीजिस्तुको नामबाट विद्याियको
नामाकरण िएको विद्याियिाई जलतसुकै रकम िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पलन त्यस्तो विद्याियको नामाकरण पररितयन गररने छै न ।
तर त्यस्तो विद्याियिाई कुनै व्यशििे कक्षा कोठा थप गनय, पुस्तकािय ििन िा छात्रािास लनमायण गनय रकम सहयोग गरे मा त्यस्तो कोठा
िा ििन सो रकम प्रदान गने व्यशिको नामबाट नामाकरण गनय सवकनेछ ।
(९) यस दफा बमोशजम विद्याियको नामाकरण काययपालिकािे गनेछ ।
९१. राविय गान गाउनु पने : विद्यािय खुिेको प्रत्येक ददनको प्रारम्ि र विलिन्न समारोहमा राविय गान गाउनु पनेछ ।
९२. झण्डोत्तोिन गनुय पने : विद्याियमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्िमा राविय झण्डोत्तोिन गनुय पनेछ ।
९३. विद्यािय पोिाक : (१)

विद्याियिे विद्याथीको िालग एकै वकलसमको, कम खशचयिो, साधारण, रावियता झल्काउने र हािापानी सुहाउँदो पोिाक
तोक्न सक्नेछ ।

(२) महानगरपालिका लित्रका सामुदावयक र सस्थागत विद्याियका शिक्षक तथा कमयचाररहरुका िालग िैशक्षक प्रिासन
महािाखािे एकै वकलसमको पोिाक तोक्न सक्नेछ ।
पररच्छे द–१३
विद्याियको सम्पशत्त सं रक्षण सम्बन्धी व्यिस्था
९४. विद्याियको सम्पशत्तको सुरक्षा : (१) विद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तको सुरक्षा गने प्रमुख दावयत्ि व्यिस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको
हुनेछ ।
(२) सामुदावयक विद्याियको नाममा रहेको उपदफा १ िमोशजमको सम्पशत्तको वििरण
सं किन तथा अध्यािलधक गने शजम्मेिारी स्रोत व्यशिको हुनेछ ।

स्रोत केन्रमा पठाउनु पनेछ र सो को िगत

(३) सामुदावयक विद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तको अध्याविधक वििरण स्रोत केन्रिे सम्बशन्धत लनकाय िा िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा
पेि गनुय पनेछ ।

९५.

विद्यािय सम्पशत्त सं रक्षण सम्िन्धमा नगर शिक्षा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोशजम हुनेछाः
(क) विद्याियको नाममा प्राप्त िई दताय हुन बाँकी रहेको जग्गा दताय गने व्यिस्था लमिाउने
(ख) विद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तिाई अलधकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गनय व्यिस्थापन सलमलतिाई लनदे िन ददने,
(ग) विद्याियको नाममा रहेको ििन र जग्गाको आम्दानी असूि उपर गने व्यिस्था लमिाउने,
(घ) विद्याियको सम्पशत्त कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा िराउने व्यिस्था गने,
(ङ) नक्साङ्कनमा परे का सामुदावयक विद्याियिाई साियजलनक जग्गा उपयोग गनय अनुमती ददने,
(च) विद्याियको विकास गने काममा बाहेक विद्याियको जग्गा िा अन्य सम्पशत्त बेचविखन िा स्िालमत्ि हस्तान्तरण गनय नददने,
(छ) विद्याियको जग्गा सं रक्षण गनय विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रधानाध्यापकिाई सहयोग गने ।

९६.

विद्याियको नामको जग्गा लबक्री गनय िा लधतो राख्न नहुने : (१) विद्याियको नामको जग्गा लबक्री गनय र लधतो राख्न पाइने छै न ।
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९७.

विद्याियको नामको जग्गा सट्टापट्टा गनय नहुने : (१) विद्याियको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गनय पाइने छै न ।

९८.

विद्याियको नाममा सम्पशत्त राख्नु पने : (१) सामुदावयक विद्यािय र िैशक्षक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्याियिे विद्याियको अचि सम्पशत्त
विद्याियको नाममा रशजिेिन पाररत गनुय पनेछ ।
(२) कम्पनीको रूपमा सञ्चालित सं स्थागत विद्याियिे विद्याियको अचि सम्पशत्त कम्पनीको स्िालमत्िमा राख्नु पनेछ ।

९९.

लनजी िैशक्षक गुठी अन्तगयत गररएको िगानी हस्तान्तरण गने सम्बन्धी व्यिस्था: लनजी िैशक्षक गुठी िा त्यस्ता गुठीका सञ्चािकिे आफ्नो
िगानीको पूरै िा आंशिक वहस्सा विद्यािय सञ्चािनमा िाधा नपने गरी आफ्नो उत्तरालधकारीको रुपमा लनयुि गरे को गुदठयारिाई प्रचलित
कानून बमोशजम हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।

१००.

लमनाहा ददन सक्नेाः प्राकृलतक विपद् िा कािु बावहरको पररशस्थलतिे गदाय सामुदावयक विद्याियको सम्पशत्त हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमाशणत

हुन आएमा िीस हजार रूपैयाँसम्मको िए प्रधानाध्यापकको लसफाररसमा व्यिस्थापन सलमलतिे, पचास हजार रूपैयाँसम्मको िए व्यिस्थापन

सलमलत र प्रमुख शिक्षा अलधकृतको लसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे, एक िाख रूपैयाँसम्मको िए महानगरपालिका प्रमुखिे लमनाहा
ददन सक्नेछ । सोिन्दा बढी रकम लमनाहा ददनु परे मा महानगर काययपालिकाको लसफाररसमा नगरसिािे लमनाहा ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द १४
विद्याियिाई ददइने अनुदान तथा अन्य व्यिस्था
१०१.

विद्याियिाई अनुदान ददने : (१) सामुदावयक विद्याियिाई नेपाि सरकार िा प्रदे ि सरकार िा महानगरपालिकाबाट विद्याियको िालग प्राप्त
रकम िावषयक काययक्रम स्िीकृत गराई विद्यािय सं शचत कोषमा पठाइनेछ ।
(२)

नगर शिक्षा सलमलतिे प्राप्त बजेट समेतिाई अध्ययन गरी विद्याियिाई दे हायका आधारमा अनुदान बाँडफाँट गनेछाः–

(क) विद्याियको विद्याथी सं ख्या,
(ख) विद्याियको शिक्षक सं ख्या,
(ग) विद्याियको परीक्षाको पररणाम,
(घ) विद्याियको आलथयक अिस्था ।
(ङ)

विद्याियिे पुरा गनुय पने न्युनतम पूिायधारहरु

(३) अनुमलत प्राप्त सामुदावयक विद्याियिे थप दरबन्दी प्राप्त नगने ितयमा शिक्षक िगायत विद्यािय व्यिस्थापनका सम्पूणय पक्षहरु आफैिे
गने गरी विद्याियिाई प्राप्त हुने अनुदान एकमुि लिन चाहेमा एकमुि अनुदान ददने ब्यिस्था गनय सवकनेछ ।
(४) विद्याियको पूिायधार विकास गने प्रयोजनका िालग नगर काययपालिकािे ितय तोकी साियजलनक िैशक्षक गुठी अन्तगयत सञ्चालित
विद्याियिाई समेत अनुदान ददन सक्नेछ ।
१०२.

सम्बशन्धत काममा खचय गनुय पनेाः

विद्याियिाई प्राप्त रकम जुन कामको िालग खचय गनय लनकासा िएको हो सोही काममा मात्र खचय गनुय

पनेछ । खचय हुन नसकेको रकमको बारे मा

िैशक्षक प्रिासन महािाखा िाई जानकारी गराउनु पनेछ ।

१०३. स्थानीय स्रोतबाट सहयोग लिन सक्ने: (१) सामुदावयक विद्याियिे

ििन, फलनयचर र अन्य काययको िालग स्थानीय स्रोतबाट दान, चन्दा,

सहयोग रकम लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय स्रोतबाट पूिायधार विकासको िालग रकम नपुग्ने िएमा नगर काययपालिकािे जनसहयोगिाई प्रोत्साहन

गने

गरी सामुदावयक विद्याियिाई आिश्यक रकम अनुदान ददन सक्नेछ ।
(३) सं स्थागत विद्याियिे उपदफा (१) बमोशजमको काययको िालग विद्याथीबाट सहयोगको नाममा िुल्क उठाउन पाउने छै न ।
पररच्छे द–१५
विद्याियको बजेट, आय व्ययको िेखा तथा अन्य व्यिस्था
१०४.

विद्यािय सं शचत कोषको सञ्चािन: (१) प्रत्येक विद्याियमा विद्याियको सम्पूणय आम्दानीहरु जम्मा गनय एक विद्यािय सं शचत कोष रहनेछ ।
(२) विद्याियिे सं शचत कोषमा जम्मा िएको रकम व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय बमोशजम खचय गनुय पनेछ ।
34

(३) विद्यािय सं शचत कोषको सञ्चािन व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष एिम् सो सलमलतको शिक्षक प्रलतलनलध सदस्य
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
सं यि

र प्रधानाध्यापकको

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापलन माध्यलमक विद्यािय सं शचत कोषको सञ्चािन प्रधानाध्यापक र िेखासम्बन्धी काम
ु दस्तखतबाट
गने शिक्षक िा कमयचारीको सं यि

गररनेछ ।

(५) विद्यािय सं शचत कोषको िेखा राख्ने, बेरुजु फछययौट गने काम प्रधानाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गने कमयचारीको हुनेछ ।
(६) विद्याियको कायय सञ्चािनको िालग विद्यािय सं शचत कोषको रकम िैशक्षक प्रिासन महािाखािे तोवकददएको नशजकैको कुनै बैंकमा खाता
खोिी जम्मा गनुय पनेछ ।
(७) विद्याियको सम्पूणय खचय विद्यािय सं शचत कोषमा जम्मा िएको रकमबाट व्यहोररनेछ ।

१०५.

बजेट तयार गने : (१) दफा १०२ मा जुनसुकै कुरा िेशखए पलन प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक िषय आगामी िषयको बजेट तयार गरी व्यिस्थापन
सलमलतबाट स्िीकृत गराई एक प्रलत िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा पठाउनु पनेछ ।

१०६.

विद्याियको आय व्ययको िेखााः

(१) विद्याियको आय व्ययको िेखा अनुसूची २० बमोशजमको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।

(२) विद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, िरपाई िगायत आिश्यक कागजात राख्ने काम विद्याियको िेखा सम्बन्धी काम गने शिक्षक िा
कमयचारीको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम कागज प्रमाशणत गराई राख्ने, राख्न िगाउने शजम्मेिारी प्रधानाध्यापकको हुनछ
े ।
(४) उपदफा (१) बमोशजमको आय व्ययको िेखा राख्दा विद्याियको काम कारबाहीको िास्तविक शस्थती थाहा हुने गरी मािसामानहरूको
खररद लबक्री र विद्याियको नगदी, शजन्सी, जायजेथा दावयत्ि आददको विस्तृत वििरण स्पि रूपिे खोिेको हुन ु पनेछ ।

(५) विद्याियको नगदी, शजन्सी, जायजेथामा कुनै वकलसमको वहनालमना, हानी–नोक्सानी िा िापरबाही हुन नपाउने गरी सुरशक्षत साथ िगत राख्ने
तथा राख्न िगाउने दावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।
(६) प्रधानाध्यापक र िेखा सम्बन्धी काम गनय शजम्मेिारी तोवकएको शिक्षक िा कमयचारीिे विद्याियको आय व्ययको प्रलतिेदन िैशक्षक प्रिासन
महािाखा समक्ष आलथयक बषय समाप्त िएको ३ मवहना लित्र पेि गनुय पनेछ।
१०७. िेखा परीक्षण गराउनेाः

(१) व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक िषय नगर काययपालिकाको कायायियबाट लनयुि िेखा

परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउनु पनेछ ।
(२) िेखा परीक्षणको लसिलसिामा प्रधानाध्यापकिे विद्याियको आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे मागेको बखत जाँच्न ददनुपनेछ र
लनजिे कैवफयत तिब गरे को कुराको यथाथय जिाफ समेत ददनु पनेछ ।

(३) विद्याियको आय व्ययको िेखा विराटनगर महानगरपालिकाबाट खटाइएको कमयचारीिे जुनसुकै बखत जाँचबुझ गनय सक्नेछ । यसरी
जाँचबुझ गदाय खटी आएको कमयचारीिे माग गरे को वििरण दे खाउनु प्रधानाध्यापक, िेखा राख्ने शिक्षक िा कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।
(४) यस काययविलध बमोशजम िेखापरीक्षकिे विद्याियको िेखा परीक्षण गने लसिलसिामा अन्य कुराका अलतररि विद्याियको आम्दानी र खचयका
बारे मा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरुसँग छिफि गरी आफ्नो प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ ।
(५) यस काययविलध बमोशजम विद्याियसँग स्िाथय रहेको व्यशििे िा विद्यािय व्यिस्थापनका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रधानाध्यापकको नशजकको
नातेदारिे विद्याियको िेखा परीक्षण गनय पाउने छै न ।
(६) िेखा पररक्षणका िालग िैशक्षक प्रिािन महािाखािे िेखा परीक्षकको सूची अध्यािलधक गरी राख्न सक्नेछ ।
१०८. प्रलतिेदन पेि गनुय पने : िेखापरीक्षकिे विद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपलछ दे हायका कुराहरू खुिाई सो सम्बन्धी प्रलतिेदन तयार गरी
व्यिस्थापन सलमलत र िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा एक–एक प्रलत पठाउनु पनेछाः–
(क) सोलधएका र कैवफयत तिब िएका कुराको जिाफ यथािीघ्र िए निएको,
(ख) पेि िएको वहसाब यथाथय र ररतपूिक
य िए निएको,
(ग) आय व्ययको स्रे स्ता कानून बमोशजम राखे नराखेको,
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(घ) विद्याियको आय व्ययको िेखा यथाथय रूपमा दे शखने गरी िासिात दुरुस्त िए निएको,
(ङ) कुनै शिक्षक िा कमयचारीिे कानून विपरीत कामकाज िा बेवहसाब गरे नगरे को,
(च) विद्याियको कारोबार सन्तोषप्रद िए निएको,
(छ) विद्याियिाई जुन कामका िालग लनकासा िएको हो सोही प्रयोजनमा खचय िेखे निेखेको,
(ज) विद्याियको सम्पशत्त दुरुपयोग गरे , नगरे को
(झ) िेखा परीक्षकिे मनालसि र आिश्यक सम्झेको अन्य कुरा ।
१०९.

विद्याियको कामको सामाशजक परीक्षण गने : सामुदावयक विद्याियिे प्रत्येक बषय िार मसान्त लित्र आफ्नो कामको सामाशजक परीक्षण
गरी महानगरपालिका िैशक्षक प्रिासन महािाखा मा प्रलतिेदन पेि गनुप
य नेछ ।

११०. बरबुझारथ गने : (१) विद्याियको नगदी, शजन्सी मािसामानको िगत, स्रे स्ता राख्ने शजम्मा लिएको शिक्षक िा कमयचारी सरुिा िा अन्य
कारणबाट विद्यािय छोडी जाने िएमा आफ्नो शजम्मा रहेको नगदी, शजन्सी मािसामानको बरबुझारथ सामान्यतया २१ ददनलित्र विद्याियमा
गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम बरबुझारथ नगने शिक्षक तथा कमयचारीिाई बरबुझारथ नगरे सम्म सरुिा िएको विद्याियमा जान रमानापत्र ददइने

छै न । साथै लनजिे कुनै रकम िा मािसमान वहनालमना गरे को रहेछ िने सो बापतको रकम लनजिे पाउने जुनसुकै रकमबाट असूि
उपर िा सोधिनाय गररनेछ ।

पररच्छे द- १६
विविध
१११.

शिक्षक तथा शिक्षा सम्िर्द् जनििीको तालिमाः १) शिक्षक तथा कमयचारीहरुका िालग तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था सं घ र प्रदे ि
कानुनमा व्यिस्था गरे अनुरुप हुनछ
े ।
तर यस दफािे

महानगरपालिकािे सं स्थागत विद्याियका शिक्षकहरुिाई िागत साझेदारीमा र सामुदावयक विद्याियका

स्िीकृत िावषयक काययक्रम िमोशजम क्षमता विकास र पूनतायजगी तालिम ददन िाधा पने छै न ।

शिक्षकहरुिाई

११२. अलतररि वक्रयाकिाप सम्बन्धी व्यिस्थााः १) विद्याियहरुिे यस काययविलध र नगर शिक्षा सलमलतिे लनधायरण गरे को मापदण्ड िमोशजम
अलतररि
वक्रयाकिाप

सं चािन गनुप
य नेछ ।

२) िैशक्षक प्रिासन महािाखािे
३) अन्तर विद्यािय प्रलतस्पधायत्मक

कायय तालिका बनाइ अन्तर विद्यािय प्रलतस्पधायत्मक अलतररि वक्रयाकिाप सञ्चािन गनुय पनेछ ।
अलतररि वक्रयाकिाप सं चािन सम्िशन्ध व्यिस्था स्रोतकेन्रिे लनधायरण गरे िमोशजम हुनेछ ।

४) विद्याियिे उपदफा (१ र २) बमोशजम अलतररि वक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय दे हाय बमोशजमका प्रलतयोलगतामा विद्याथीहरूिाई िाग लिन
िगाउनु पनेछ –
(क) शचत्रकिा, मूलतयकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता,
(ख) बाद्यबादन तथा सं लगत प्रलतयोलगता,
(ग) नृत्य प्रलतयोलगता ,
(घ) नाटक प्रलतयोलगता,
(ङ) ििृ त्ि किा प्रलतयोलगता,
(च) हाशजरी जिाफ प्रलतयोलगता,
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(छ) वहज्जे प्रलतयोलगता,
(ज) खेिकुद प्रलतयोलगता,
(झ) सावहशत्यक गलतविलध, कथा, कविता र लनिन्ध प्रलतयोलगता,
(ञ) फूिबारी र कृवष सम्बशन्ध प्रलतयोलगता,
(ट) सृजनात्मक तथा अन्िेषणात्मक खािका प्रलतयोलगता
(ट) अन्य प्रलतयोलगता,
(५) विद्याियिे प्रत्येक िुक्रबारको दै लनक पठनपाठनको कायय समाप्त िएपलछ विद्याथीिाई उपदफा (४) बमोशजमका अलतररि
वक्रयाकिापको काययक्रममा सहिागी गराउनु पनेछ ।
११३.

विद्यािय शिक्षा सेिाको गठन, तह, श्रे णी वििाजन र दरिन्दी सम्िन्धी व्यिस्था: (१) यस सम्िन्धमा सं घीय शिक्षा ऐन, लनयमाििी

िमोशजम

हुनेछ। सं शघय ऐन, लनयमाििीमा ब्यिस्था नहुन्जेि शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा लनयमाििी २०५९(सं िोधन सवहत) िमोशजम यस

काययविलधको दफा ११९ अनुसार कायायन्ियन गररनेछ ।
११४.

शजम्मेिारी र दावयत्ि :

ु नेछ ।यसकािालग समय समयमा अलििािक एिं विद्याथीको
१) प्रधानाध्यापक स्थालनय तह, अलििािक एिं विद्याथीप्रलत शजम्मेिार हुनप
विचार सिेक्षण गनुप
य नेछ ।
२) मापदण्ड िमोशजम विद्यािय सञ्चािन एिं गुणस्तररय शिक्षाको िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलमती र प्रधानाध्यापकिे महानगरपालिका सँग
काययसम्पादन करार गनुप
य नेछ ।
३) शिक्षक एिं कमयचारी

प्रधानाध्यापक प्रलत शजम्मेिार हुनेछन । लनजहरुिे गुणस्तरीय शिक्षाका िालग नगरकाययपालिका, शिक्षा सलमलत र

प्रमुख शिक्षा अलधकृतिे प्रचलित कानुन बमोशजम ददएका लनदे िन पािना गनुय पनेछ ।

अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्धका िालग शिक्षकहरुिे

प्रधानाध्यापकसँग काययसम्पादन करार गनुप
य नेछ ।
(४)

शिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपत गनय नगर काययपालिकािे प्रत्येक विद्याियका िालग लनशश्चत िौगोलिक क्षेत्रिाई सेिा क्षेत्रको

रुपमा तोवकददन सक्नेछ । त्यस्तो िौगोलिक क्षेत्र लित्रका टुहरु ा, अिपत्र परे का र बेसाहारा तथा अलत विपन्नतामा परी विद्यािय जान
नसकेका िा विद्यािय छोडेका बाििालिकािाई छात्रबृशत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा लनजका अलििािक िा सं रक्षकिाई सचेत गराई
िाििालिकािाई
(५)

विद्याियमा ल्याउनु महानगरपालिका, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको शजम्मेिारी हुनेछ ।

विद्यालथयिाई अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ध हालसि हुने गरी लसकाउने र वटकाउने दावयत्ि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको हुनेछ ।

(६) विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्र लित्रका सं म्पूणय विद्याियहरुको पूिायधार विकास ,शिक्षामा पहुंच र गुणस्तर कायम गराउनु महानगर
काययपालिकाको शजम्मिारी हुनेछ ।
११५. सं रक्षकको िूलमकामा रहने : िडाअध्यक्षिे आफ्नो िडा लित्रका विद्याियको गुणस्तरीय शिक्षाका िालग प्रमुख सं रक्षकको िुलमकामा रवह कायय
गनुय पनेछ।
११६. िैशक्षक प्रमाशणकरण सम्िशन्ध कायय : (१) आफ्नो क्षेत्र लित्रका विद्याियहरुिे प्रदान गरे का प्रमाण पत्र तथा तथ्याङ्कहरुको

सं िशन्धत लनकायको

मौजुदा अलििेखका आधारमा सत्यापन गने कायय गनुय सम्िशन्धत प्रमुख शिक्षा अलधकृतको कतयब्य हुनेछ ।
११७. सामुदावयक विद्याियका कमयचारी सम्िन्धी ब्यिस्था : शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा लनयमाििी २०५९ मा मौजुद

सामुदावयक विद्याियका

कमयचारीहरुको िलगयकरण तथा सुविधािाई कायम राख्दै समयानुसार पुनराबिोकन गनय सवकने छ ।सबै सामुदावयक विद्याियमा विद्यािय
कमयचाररके व्यिस्था गररनेछ । यसका िालग विद्यािय कमयचारीहरुको सम्पूणय अलििेख अद्यािलधक गरी राशखने छ।विद्यािय कमयचारी
ब्यबस्थापनका िालग छु ट्टै काययविलध िनाई कायायन्ियन गनय सवकने छ।उि काययविलध सं शघय तथा प्रादे शिक कानुन बमोशजम हुनेछ।
११८. पूि य स्िीकृलत लिन पने :

सामुदावयक विद्याियका शिक्षक तथा कमयचारीहरूिे कुनै वकलसमका िैशक्षक सं स्थाहरूमा काम गनय कािालग

काययरत विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररस सवहत नगर काययपालिका कायायियको पूिय स्िीकृलत लिनु पनेछ ।
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११९. िैशक्षक सं स्था लनयमन सम्िन्धी ब्यिस्था

: (१) विराटनगर महानगरपालिका लित्र सञ्चािन हुने हेfस्टि, कोशचङ कक्षा, ट्यूसन सेन्टर, िाषा

प्रशिक्षण केन्र , िैशक्षक परामिय केन्र ,प्राविलधक तालिम केन्रहरु सं चािन गनय तोवकए बमोशजम महानगर काययपालिकाको कायायिय , िैशक्षक
प्रिािन महािाखा बाट अनुमलत प्राप्त गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा १ िमोशजम दताय गनुय पूिय हाि सञ्चािन िई रहेका सम्पूणय िैशक्षक सं स्थाहरुिे कुनैपलन लनकाय िाट प्राप्त अनुमलतको प्रलतलिवप
सवहतको वििरण महानगर काययपालिकाको, िैशक्षक प्रिासन महािाखा
१२०.

समक्ष तोवकएको लमलतमा पेस गनुप
य नेछ।

विराट शिक्षा आयोग गठन : विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्र लित्र विद्यािय शिक्षा, अनैपचारीक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, प्राविलधक र
ब्यिसावयक शिक्षािाई गुणस्तरीय, प्रलतस्पलधय र समयसापेक्ष बनाउन महानगर काययपालिकािाई आिश्यक नीलतगत सल्िाह सूझाि
लसफारीस गनय काययपालिकािे एक विराट शिक्षा आयोग गठन गनय सक्नेछ ।

१२१. िैशक्षक सम्िाद सलमलत सम्बशन्ध व्यिस्था : िैशक्षक नीलत तथा काययक्रम कायायन्ियनिाई प्रिािकारी र विश्वसलनय बनाउदै िैशक्षक
सरोकारिािाहरु विच समन्िय कायम गनय महानगर काययपालिकाको कायायिय, िैशक्षक प्रिासन महािाखािे िैशक्षक सम्िाद सलमलत
गठन गरी सहकायय गनय सक्नेछ ।
१२२. यस काययविलधमा उल्िेख निएका विषय सं िन्धमा :
(१) यस काययविलधमा

िेशखए दे शख िाहेकका विषयहरुमा सं घीय र प्रादे शिक शिक्षा ऐन तथा लनयमाििीमा िेशखए बमोशजम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सं घीय र प्रादे शिक शिक्षा ऐन तथा लनयमाििीमा ब्यिस्था नहुन्जेि प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा
लनयमाििी २०५९(सं िोधन सवहत) र सो सं ग सम्िशन्धत लनदे शिकाहरुमा िएको ब्यिस्थािाई कायायन्ियन गररने छ ।
(३) उपदफा (२)

बमोशजम कायायन्ियन गदाय शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा लनयमाििी २०५९ को साविक व्यिस्थाको सट्टा

लनम्नानुसारको पदाििी पररितयन गरी विराटनगर महानगरपालिकाबाट कायायन्ियन गररनेछ ।
साविकको ब्यिस्था

सं िोलधत ब्यिस्था

शजल्िा शिक्षा सलमलत

नगर शिक्षा सलमलत

शजल्िा शिक्षा कायायिय

महानगर काययपालिका, िैशक्षक प्रिािन महािाखा

क्षेलत्रय शिक्षा लनदे िक

प्रमुख प्रिासवकय अलधकृत

शजल्िा शिक्षा अलधकारी

प्रमुख शिक्षा अलधकृत

१२३. ब्याख्या गने अलधकार : (१) यस काययविलधको कायायन्ियनमा कुनै जवटिता, अष्पस्टता िएमा काययविलधको ब्याख्या गने अलधकार विराटनगर
महानगरपालिका, नगर काययपालिकािाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१)

बमोशजम ब्याख्या गने सं म्िन्धमा नगर काययपालिकािे आिश्यकता महसुस गरे मा वििेषज्ञ ब्यशिहरुसं ग परामिय गनय

सक्नेछ।
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अनुसूची–१
(दफा ३ सँग सम्बशन्धत)
श्री प्रमुख शिक्षा अलधकृत ज्यू,

विद्यािय खोल्ने/कक्षा िा तह थप गने

अनुमलतको िालग ददइने लनिेदन

विराटनगर महानगरपालिका
मोरङ।
विषय : विद्यािय खोल्ने अनुमलत सम्बन्धमा ।
महोदय,
िैशक्षक सत्र ..................... दे शख ...................... तहको विद्यािय खोल्न चाहेकोिे अनुमलतको िालग दे हायका वििरणहरु
खुिाई यो लनिेदन गरे को छु ।
(क)

प्रस्तावित विद्याियको :

१.

नामाः

२.

ठे गानााःविराटनगर महानगरपालिका

............... िडा नं. .............. गाउँ /टोि

फोनाः ................... फ्याक्स नं. ..................................
३.
४.
५.
(ख)
१.

वकलसमाः
(१) सामुदावयक

(२) सं स्थागत:

(अ) लनजी िैशक्षक गुठी

अनुमलत लिन चाहेको तह र सञ्चािन गने कक्षााः

(आ) साियजलनक िैशक्षक गुठी

िविष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको तह र कक्षााः
प्रस्तावित विद्याियको िालग पूरा गररएको िौलतक पूिायधार :
ििनकोाः
(१) सं ख्यााः

(२) कच्ची िा पक्की िा अधय पक्की

(३) आफ्नै िा बहािमा िा साियजलनक
२.
कोठाको

कोठाको वििरणाः
िम्िाई

चौडाई

उचाई

सं ख्या

३.

झ्याि

ढोकाको प्रकाि

अिस्था

अिस्था

फलनयचरको सं ख्यााः
(१) डेस्क (२) बेञ्च

(३) टे बि (४) दराज

४.

खेिकूद मैदानको अिस्था र जग्गााः (रोपनी )

५.

िौचाियको सं ख्या :

(१) छात्रिे प्रयोग गने

६.

खानेपानीको अिस्थााः

७.

पुस्तकाियको अिस्था तथा पुस्तकको सं ख्यााः

८.

प्रयोगिािााः

९.

सिारी साधनको वििरणाः

१०.

िैशक्षक सामग्रीको वििरणाः

(ग)

सामग्रीाः

विद्याथी सं ख्यााः (प्रस्तावित)

कक्षा
सं ख्या
घ)
(ङ)

ित्तीको प्रयोजन

शिक्षक सं ख्यााः (प्रस्तावित)
आलथयक वििरणाः

(प्रस्तावित)

१. अचि सम्पशत्ताः
२. चि सम्पशत्ताः
३. िावषयक आम्दानीाः
४. आम्दानीको स्रोताः
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(५) मेच

(६) अन्य

(२) छात्रािे प्रयोग गने

कैवफयत

मालथ िेशखएका वििरण हरु ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बुझाउँ िा ।
लनिेदकको–
सहीाः
नामाः
ठे गानााः
लमलताः
सं िग्न गनुय पने कागजातहरु :
(१)
(२)

गुठी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गने िए िैशक्षक गुठीको विधानको प्रलतलिवप ।
जग्गा िा ििन िाडामा लिने िए कम्तीमा पाँच िषयसम्मको िालग घर िा जग्गाधनीिे बहािमा ददने सम्बन्धमा िएको

कबुलियतनामा सम्बन्धी पत्र ।
(३)

प्रस्तावित विद्याियको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा ।

(४)

सम्बशन्धत िडासलमलतको लसफाररस ।

(५) कक्षा / तह थपको िालग िए सम्बशन्धत विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय ।
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अनुसूची–२
(दफा ४ सँग सम्बशन्धत)
विद्यािय खोल्नको िालग चावहने पूिायधारहरु

(क)
(ख)

कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ वफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने वकलसमको हुन ु पने,

कक्षागत क्षेत्रफि आधारिूत विद्याियको हकमा प्रलत विद्याथी १.०० िगय मीटर तथा माध्यलमक विद्याियको हकमा

ु ने,
१.२० िगय मीटर िन्दा िवढ हुनप
(ग)

अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुन ु पने,

(घ)

कक्षा कोठामा विद्याथी सं ख्याको आधारमा फलनयचरको व्यिस्था हुन ु पने,

(ङ)

स्िस्थकर खानेपानीको प्रिन्ध गनुप
य ने,

(च)

प्रारशम्िक बाि विद्यािय बाहेक अन्य विद्याियमा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको
प्रत्येक थप ५० जना विद्याथीको िालग एक कम्पाटयमेन्ट थप हुनपु ने,

(छ)

व्यिस्था हुनपु ने र

पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक लनदे शिका सवहतको १ विद्याथी बराबर कम्तीमा २ प्रलतका दरिे पुस्तक उपिब्ध
िएको पुस्तकािय हुन ु पने,

(ज)

शिक्षण वक्रयाकिापको िालग आिश्यकीय िैशक्षक सामग्रीहरू जस्तै - सेतोपाटी,कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, गशणतीय सामग्री
आदद हुन ु पने,

(झ)
(ञ)

सम्पूणय विद्याथीहरू एकैसाथ उलिन सक्ने मैदान हुन ु पने,
प्रारशम्िक िाि विद्याियमा घर बावहरका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनय पुग्ने र अन्य विद्याियका िालग िलिबि खेल्न
लमल्नेसम्मको खेि मैदानको व्यिस्था र खेि सामग्रीको व्यिस्था हुन ु पने,

(ट)

पाठ्यक्रम अनुसारको विज्ञान सामग्रीको व्यिस्था हुन ु पने,

(ठ)

सामुदावयक विद्याियमा प्रत्येक कक्षामा

दे हाय बमोशजम र सं स्थागत विद्याियमा

बढीमा चौिािीस जना सम्म र औसतमा तेत्तीस जना विद्याथी हुन ु पनेछ ।
(ड) सामुदावयक विद्याियमा

प्रलतकक्षा कम्तीमा बाईस जना दे शख

दे हाय बमोशजमको शिक्षकको व्यिस्था हुन ु पनेाः

माध्यलमक तहको ०–१० कक्षाका िालग

– १४ जना

माध्यलमक तहको ०–१२ कक्षाका िालग

– १६ जना

आधारिूत तहको ०–८ कक्षाका िालग

– ९ जना

आधारिूत तहको ०–५ कक्षाको िालग

– ४ जना

प्रारशम्िक बाि विद्याियका िालग

– २ जना

तर सं स्थागत विद्याियमा कक्षा शिक्षक अनुपात न्यूनतम १:१.४ हुन ु पनेछ ।
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

विद्याियको स्थायी आय स्रोत हुन ु पने,

विद्याियमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था हुन ु पने,
आिासीय विद्याियको िालग आिास ििन हुन ु पने,

विद्याियको हाता पखायि िा बारिे घेररएको हुन ु पने,

िाडाको ििनमा विद्याियको सञ्चािन गने िए कम्तीमा पाँच िषय घर िाडा सम्बन्धी सम्झौता िएको हुन ु पने ।
ु ने ।
विद्यािय िािमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा िातािरण मैत्री हुनप
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अनुसूची–३
(दफा ५ को उपदफा (१) र (३) सँग सम्बशन्धत)
विद्यािय सञ्चािन गनय ददइने अनुमलत
श्री..............................
................................।
ँ ा शिक्षा काययविलध २०७४, को दफा
विद्यािय खोल्ने सम्बन्धमा लमलत............................मा प्राप्त लनिेदन उपर कारबाही हुद
४ बमोशजमको पूिायधार पूरा गरे को दे शखएकोिे लमलत.............

िैशक्षक सत्र ................... दे शख

आधारिूत/माध्यलमक तहको

.............कक्षासम्मको विद्यािय सञ्चािन गनय लमलत............................को नणयय अनुसार यो अनुमलत ददइएकोछ ।
कायायियको छाप
अनुमलत प्रदान गने अलधकारीको,–
सही :

लमलत :

नाम :
पद :
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अनुसूची –४
(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)

विद्याियको स्िीकृलतको िालग ददइने लनिेदन
श्री..............................
................................ ।

विषयाः विद्याियको स्िीकृलत सम्बन्धमा ।
विराटनगर महानगरपालिका नगर काययपालिकाको

लमलत .................. को लनणययानुसार अनुमलत पाई खोलिएको यस विद्याियको

स्िीकृलत पाउन लनम्न वििरणहरू खुिाई यो लनिेदन गरे को छु ।
(क) विद्याियको :
१. नाम : ..........
२. ठे गाना :

.......... गाँउपालिका महा उपमहा नगरपालिका .......... िडा नं. .....

गाउँ /टोि ........... फोन नं. ........ ....

फ्याक्स नं. ...........
३. अनुमलत प्राप्त गरे को तह र लमलत :
आधारिूत तह

लमलताः...............

माध्यलमक तह

लमलत :............

(ख) विद्याियको िौलतक अिस्था :
१. ििनको :
(१) सं ख्या

:

(२) कच्ची/पक्की/अधयपक्की

(३) आफ्नै/बहािमा/साियजलनक
२. कोठाको वििरण :
३. फलनयचरको सं ख्यााः
(१)डेक्स (२) बेञ्च

ु
(३) टे बि

(४) दराज

(५) मेच

४. खेिकुद मैदानको अिस्था र जग्गा (रोपनी िा विगाहामा)

(६) अन्य

५. िौचाियको सं ख्या : मवहिा÷पुरुष
६. खानेपानीको अिस्था :
७. पुस्तकाियको अिस्था :
८. प्रयोगिािाको अिस्थााः
९.सिारी साधनको वििरण :
१०. िैशक्षक सामाग्रीको वििरण :
(ग) विद्याथी सं ख्यााः (कक्षागत रूपमा)
(घ) शिक्षकको सं ख्या :
(ङ) आलथयक शस्थलताः
१. अचि सम्पशत्त
२. चि सम्पशत्त
३. िावषयक आम्दानी
४. आम्दानीको स्रोत

मालथ िेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बुझाउँिा ।
लनिेदकको–
विद्याियको छाप
सहीाः

नाम :

ठे गाना :
लमलत :
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अनुसूची–५
(दफा ७ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)
विद्याियको स्िीकृलत सम्बन्धमा

श्री.......................विद्यािय,
................................।
त्यस विद्याियबाट लमलत.................................मा विद्यािय स्िीकृत गने सम्बन्धमा ददएको लनिेदन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा
काययविलध २०७४, ......... को दफा ६ बमोशजमका ितयहरू पािन गरे को दे शखएकोिे कक्षा.........दे शख कक्षा.........सम्म शिक्षा प्रदान गनय
नगर काययपालिकाको लमलत ................. को लनणयय अनुसार स्िीकृलत प्रदान गररएको छ ।
कायायियको छाप

स्िीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,–
सही :
नामाः
पदाः
लमलताः
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अनुसूची–६
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)
मुनाफा नलिने गरी विद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार
१.
२.

प्रलत कक्षा न्यूनतम ११ जना विद्याथी हुन ु पने

विद्याथीिाई आिश्यक पने कक्षा कोठा, फलनयचर, वपउने पानी, खेि मैदान तथा पुस्तकाियको पयायप्त व्यिस्था िएको हुन ु
पने,

३.

आिश्यक शिक्षकको व्यिस्था िएको हुन ु पने,

४.

पाठ्यक्रम विकास केन्रिे लनधायरण गरे बमोशजमका लसकाई उपिशब्धहरु पूरा हुने गरी विद्यािय शिक्षण लसकाई

५.

मन्त्राियिे तोके बमोशजम अन्य पूिायधार पूरा िएको हुन ु पने ।

काययक्रमको तजुम
य ा गररएको हुन ु पने,
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अनुसूची–७
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)
कम्पनी अन्तगयत सञ्चालित विद्याियिाई िैशक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइने लनिेदन
श्री प्रमुख ज्यू
नगर काययपालिका को कायायिय,
विराटनगर म.न.पा.
प्रदे ि नं.

१

नेपाि ।

विषय : िैशक्षक गुठी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ ।
महोदय,
मैिे / हामीिे लनम्न विद्यािय कम्पनी अन्तगयत सञ्चािन गरे कोमा सो विद्यािय िैशक्षक गुठी का रुपमा सञ्चािन गनय चाहेकोिे

दे हायका वििरणहरु खुिाई यो लनिेदन गरे को छु छौ ।
१.विद्याियको :
(क) नाम :
(ख) ठे गाना..................
२.
३.
४.

नगरपालिका िडा नं ......................

विद्यािय सञ्चािन िएको लमलत :

लनजी िा साियजलनक कुन िैशक्षक गुठी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो ? सो व्यहोरा :
अन्य आिश्यक कुराहरु :

मालथ िेशखएका वििरणहरु ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कानुन बमोशजम सहुँिा बुझाँउिा ।
लनिेदककोाः
सही :

ठे गाना :

नाम :

लमलत :

लनिेदन साथ सं िग्न गनुय पने कागजातहरु :
(१) िैशक्षक गुठीको रुपमा विद्यािय सञ्चािन गनय आपशत्त निएको कम्पनी रशजिारको कायायियको पत्र
(२) कम्पनीका सञ्चािक तथा व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय ।
(३) कम्पनीको प्रिन्धपत्र तथा काययविलधको प्रलतलिवप ।
(४) प्रस्तावित िैशक्षक गुठीको विधान ।
(५) लनिेदकको नागररकताको प्रलतलिवप ।
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अनुसूची–८
(दफा १० को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)
कम्पनी अन्तगयत सञ्चालित विद्याियिाई

िैशक्षक गुठी अन्र्तगत सञ्चािन गनय ददइने स्िीकृलत

श्री .....................विद्यािय
......................................।
विषय : िैशक्षक गुठी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गने स्िीकृलत ददइएको सम्बन्धमा ।
त्यस विद्याियिे लमलत...................... मा िैशक्षक गुठी ( साियजलनक/लनजी ) अन्तगयत सञ्चािन गने स्िीकृलतको िालग ददएको

लनिेदन उपर कारिाही हुँदा यस कायायिय/मन्त्राियको लमलत ................... को लनणययानुसार त्यस विद्याियिाई िैशक्षक गुठी (
साियजलनक/लनजी ) को रुपमा सञ्चािन गनय स्िीकृलत प्रदान गररएको छ ।

स्िीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,–

कायायियको छाप :
सही :
नाम :
पद :
कायायिय :
लमलत :
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cg';"rL—(
- दफा ५० को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत _
ljBfno ;~rfngsf nflu lbOg] lgj]bg
श्री विराटनगर महानगरपाशिका
विराटनगर .
ljifoM k"j{k|fylds ljBfno ;~rfng ug{ cg'dlt kfpF .
z}lIfs ;q ==================== b]lv lzz' :ofxf/ s]Gb|÷ls08/ uf8]{g÷d06]Zj/L ljBfno ;~rfng ug{ cg'dlt kfpg cleefjs ÷;d'bfo÷ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ldlt
==============================sf] lg0f{o cg';f/ tklznsf ljj/0f / sfuhft ;+nUg u/L of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' ÷5f} .
-s_ k|:tfljt ljBfnosf],
!= gfdM ==============================================================
@= 7]ufgfM======================= j8f g+= ========;8ssf] gfd =============================3/ g+= 6f]n =========================kmf]g g+= =======
#= -s_ ;]jf k'¥ofpg] afnjflnsfsf] ;ª\Vof -pd]/ ;d"x ;d]t_ ===========================================================
-v_ ;~rfngsf] nflu ;xdlt lbg] glhssf] @ j6f ljBfnosf],
!= gfdM===============================
@= gfdM ================================================
7]ufgfM ===================================================
7]ufgf M ===========================================
kmf]g g+= ===============================
kmf]g g+===============================================
-u_ ;~rfngsf] nflu lhDd]jf/L lng] JolSt jf ;+w ;:yfsf] ljj/0f M
gfdM================================================================ gfd ============================================
7]ufgfM ===================================================
7]ufgf M ===========================================
kmf]g g+= ===============================
kmf]g g+===============================================
-3_ k|:tfljt ljBfnosf] ef}lts k"jf{wf/x?M
!= ejg M===========================
c_ sf]7f ================ cf_ sRrL ÷kSsL
O_ s] n] ag]sf] ================================= O{_ ef8f, cfkm\g} jf ;fj{hlgs
@= kmlg{r/sf] ljj/0f M ===========================================
#= v]ns'b d}bfgsf] If]qkmn======
c_ cfkm|\g}
cf_ ef8fdf
O_ ;fj{hlgs
O{_ cGo
$= zf}rfnosf] cj:yfM
c_ ejg ;ª\Vof M
cf_ sf]7f ;ª\Vof M
O_ sRrL÷kSsL M
O{_ kfgLsf] Joj:yfM
p_ ;/;kmfOsf] Joj:yfM
%= vfg]kfgLsf] Joj:yfM
^= kf7\o;fd|uLsf] Joj:yfM
c_
cf_
O_
O{_
&= cfly{s ljj/0fM
c_ crn ;DkltM
cf_ rn ;DkltM
O_ cGo M
*= cfDbfgLsf] ;|f]tsf] Joj:yfM
(= cGo s'g} ljj/0f ePM
ljBfnosf] 5fk
lgj]bssf] ;xL=======
gfd============================
7]ufgfM=========================
kmf]gg+=========================
ldlt ===========================
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cg';"rL—!)
(दफा ५१ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)
विद्यालय खोल्न आिश्यक कागिात
-s_cfkm"n] afnjflnsfnfO{ pknJw u/fpg k|:tfj u/]sf ;]jf ;'ljwfx? .
-v_ cfkm"n] ;~rfng ug]{ ljBfnodf egf{ x'g cfpg] afnjflnsfx?sf] pd]/ ;d"x .
-u_ cleefjsx?;Fu ul/Psf] 5nkmn / a}7ssf] lg0f{o ptf/ .
-3_ ejg leq / ejg aflx/ (Indoor and Outdoor )afnjflnsfx?nfsO{ pknJw u/fOg] ;'ljwf tyf l;sfO k|s[of .
- ª_ Wjlg k|b'if0f, l5d]sLx?af6 x'g ;Sg] k|b'if0f tyf cj/f]w, kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg, 9n lgsf; k|aGw cflb af/] Joj:yfksLo of]hgf / To;af6 k|lts"n k|efj gkg]{ ;'lglZrttf .
-r_ ljBfno ;~rfng ug]{ :yfgsf] ljj/0f .
-5_ k|:tfljt ljBfnosf] ljwfg÷sfo{ljlwsf] k|ltlnlk .
-h_ k9\g] afnjflnsf / ;xhstf{ ÷lzIfssf] ljj/0f .
-em_ ;~rfns÷x?sf] gful/stfsf] 5fFofk|lt .
-`_ sDkgL dfkm{t ljBfno ;~rfng ug]{ eP sDkgLsf] k|aGw kq / lgodfjnLsf] 5fFof k| lt .
-6_ ;xsf/L dfkm{t ;~rfng ug]{ xf] eg] ;+:yfsf] ljlgodfjnLsf] 5fFofk|lt, / 8Llehg ;xsf/L sfof{nosf] ;xdlt kq .
-7_ sDkgL afx]s k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cGo s'g} lgsfo jf ;+:yfaf6 ljBfno ;~rfng ug]{ p4]Zo /fvL btf{ jf cg'dlt lnPsf] eP ;f] ;DaGwL sfuhftx?sf] 5fofk|lt .
-0f_ cfkm\gf] 3/ hUufdf ljBfno ;~rfng ug]{ ePdf hUuf wgL k|df0fk'hf{ , gS;f k|df0f kq / kfl/t gS;f tyf lgdf{0f ;DkGg k|df0f kqsf] 5fFo f k|lt .
-t_ ljBfno 3/ ef8fdf ;~rfng ug]{ ePdf slDtdf % aif{ ;Ddsf] nflu 3/ wgL;Fu 3/ef8fsf] s/f/ ;+ emf}tf u/]sf] sfuhft .
-y_ afnjflnsf ;DjlGw P]g, lgdo tyf cGo sfg"gx? ljkl/t sfo{ gul/g], afnlxF;f, zf]if0f, ck/fw x'g glbg], afndgf]lj1fg ljkl/t sfo{ gul/g] , oftgf glbOg], afndgf]lj1fgdf cfwfl/t
afn ljsf;nfO{ k|jw{g ug{ tflnd k|fKt hgzlQm kl/rfng u/L ljBfno ;~rfng ug]{5' eGg] k|ltj4tf—kq .
-b_ ljBfno ;~rfng ug{ nfUg] s'n vr{ -k"FhLut nufgL, dd{t ;Fef/ vr{, ;~rfng vr{, ;'/lIft sf]ifsf] Joj:yf _ pNn]v u/L tof/ ul/Psf] ljQLo ljj/0f—kq . ;~rfng vr{ cGt/ut
ef8f, z}lIfs ;fdu|L, k|zf;lgs vr{ tyf sd{rf/Lsf] kfl/>lds vr{x?sf] cnu cnu ljj/0f pNn]v ug'{ kg]{5 .
-w_ ljBfnodf sfd ug]{ hgzlQmx? / pgLx?sf] z}lIfs of]Uotf / ljifout tflnd lnPsf] k|df0f kqx?sf] 5fFof k|lt .
-g_ :jLs[lt dfu ul/Ps} k|sf/ / k|s[ltsf ljBfno j/k/ eP slDtdf @ j6f glhssf] ljBfnosf] gfd / ;~rfng ePsf] :yfgsf] gS;f ;lxtsf] ljj/0f .
-k_ afnd}qL k"jf{wf/ ;"rsx?sf] ljj/0f, Go"gtd dfkb08, ljBfno ;~rfng ul/g] ejg tyf cGo ;+/rgfx? ;'/lIft /x]sf] Joxf]/fsf] OlGhlgo/ jf OlGhlgol/Ë k/fdz{ ;]jf k|bfos ;+:yfsf]
l;kmfl/; kq tyf ;f] Joxf]/f emNsfpg] kmf]6f]x? .

cg';"rL—!!
(दफा ५४ सँग सम्बशन्धत)
k"jf{wf/x?
-s_ sIff sf]7fx? ;fdfGotof gf} kmL6 prfOsf] / 3fd tyf kfgLaf6 arfp x'g] lsl;dsf] afnd}qL x'g'kg]{ .
-v_sIffut If]qkmn k|lt ljBfyL{ !=% ju{ dL6/ eGbf sd x'g' gx'g] .
-u_ cWofkg u/fOg] sIffsf]7fdf xfjfsf] k|jfx, k|sf;sf] Joj:yfsf] ;fy} plrt ;/;kmfO / :j:y jftfj/0f x'g'kg]{
-3_ afnjflnsf a:gsf nflu rs6L tyf sfk{]6sf] ;d'lrt Joj:yf x'g'kg]{ .
-ª_ afnjflnsfnfO{ n]vk9 ug{ plrt e"O 6]an / cf/fd / dgf]/~hg ug{ plrt ;fdu|Lsf] Joj:yf x'g'kg]{ .
-r_ afnjflnsfsf nflu v]ns'b / z}lIfs ;fd|uLsf] Joj:yf x'g' kg]{5 .
-5_ kof{Kt / :j:ys/ vfg] kfgLsf] k|aGw x'g' kg]{5 .
-h_ pko"St :yfgdf afnjflnsfsf h'Ttf, emf]nf / l6lkmg÷vfhfsf] a6\6f /fVg] ¥ofs ÷b/fhsf] Joj:yf x'g'kg]{ 5 .
-em_ Pp6f sIff sf]7fdf a9Ldf @) hgf afnjflnsfx? dfq /fVg] Joj:yf x'g'kg]{ 5 .
-`_ d'Vo ljifox?sf nflu cfjZolso z}lIfs ;fdu|Lx? ;lxtsf] 5'6\6f 5'6\6} ljifout s'gfsf] Joj:yf u/]sf] x'g'kg]{5 .
-6_ lzIf0f ls|ofsnfk ;~rfngsf nflu z}lIfs leQ]kf6L / cGo z}lIfs ;fdu|Lx? k|bz{g kf6L{sf] Joj:yf x'g' kg]{5 .
-7_ ljBfno kl/;/sf] 3]/fa]/f / ;'/Iff k|aGw x'g'kg]{ 5 .
-8_ aflif{s z}lIfs kfqf] / ;"rgf kf6Lx?sf] k|aGw x'g'kg]{ 5 .
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cg';"rL—!@
(दफा ५१ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)
ljBfno cg'udg प्रनतिेदनsf] 9fFrf
!= cg'udg ul/Psf] ljBfnosf] gfdM=====================================================
@= ljBfnosf] 7]ufgfM ===========================================================
#= k|d'v Joj:yfkssf] gfdM==================================================
$= ;Dks{ g+= =========================== % = cg'udg ldlt M====================================================
^ = cg'udg ljj/0f M
-s_ ;'/lIft afnd}qL ljBfno ejg M
-v_ pko'Qm sIff sf]7f M
-u_ lkpg of]Uovfg]kfgL M
-3_ afn pkof]uL kmlg{r/ M
-ª_ pko'Qm v]n d}bfg M
-r_ pd]/ cg';f/sf] v]n ;fdu|L M
-5_ kf]if0fo'Qm vfgf vfhfsf] Joj:yf M
-h_ :jf:Yo k/LIf0f ;DalGw pko'Qm Joj:yf M
-em_ afn k':tsfnosf] Joj:yf M
-`_ tflnd k|fKt lzIfs tyf cfofsf] Joj:yf M
-6_ Go"gtd dfkb08x?M
-c_
-cf_
-O_
-O{_
-p_
&= v]n d}bfgsf] If]qkmn / cj:yfM
-c_ cfkm\g} -cf_ ef8fdf -O_ ;fj{hlgs -O{_ cGo
*= zf}rfnosf] cj:yf M
-c_ ;ª\Vof M ==================== -cf_ sRrL÷kSsL ==========-O_ kfgL]sf] Joj:yf M=====================
-O{_ ;/;kmfOsf] cj:yf ===========================================================================================
(= vfg]kfgLsf] Joj:yf M
-c_ af]s]/ Nofpg] -cf_ wf/faf6 -O_ af]6n-ldg]/n_ hf/ -O{_ kof{Kt jf ckof{Kt
!) kf7\o ;fdu|L ÷l;sfO{ ;fdu|L ÷;Gbe{ ;fdu|Lx?sf] cj:yf M
-c_=======================================================
-cf_ ====================================================
-O_========================================================
-O{_ ======================================================
!!= cfly{s ljj/0fM -s_ rn ;Dklt======================================================================
-v_ crn ;Dklt ===================================================================
cGoM===========================================================================================================================================================================================================================================================
===========================
!@M cfDbfgLsf] ;|f]tx?M==============================================================================================================
!#= afnd}qL k"jf{wf/x? M
-c_
-cf_
-O_
-O{_
-p_
-pm_
!$=ljBfnosf] Go"gtd dfkb08M
-c_
-cf_
-O_
-O{_
-p_
-pm_
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!%= cGo s'g} ljj/0fx? eP M
dfly pNn]lvt ljj/0f 7Ls5g\. em'7f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf÷ a'emfpnf egL ;+:yfsf] 5fk
lgj]bssf] ;xL÷x:tfIf/ =====================================
gfdM======================================
7]ufgfM=======================================
ldltM=========================================
;+nUg sfuhftx? M ===========================
-cg'udg tyf d"Nofª\sgsf qmddf b]lvPsf o; lgb]{lzsf k|lts'nsf s'g} tYo÷tYofª\s jf cj:yf km]nf k/]df jf clt u'0ffTds /x]df o; ljj/0fdf yk 9fFrf agfO{ pNn]v ug{ jf a'Fbfut
?kdf Joxf]/f v'nfpg ;lsg]5 . k|ltj]bgdf cg'udg d"Nofª\sg ug]{ ;ldltsf ;b:ox?n] gfd n]vL x:tfIf/ u/L k]z ug'{kg]{5 ._

cg';"rL—!#
(दफा ५१ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत)
w/f}6L tyf b:t'/

!= w/f}6L /fVg'kg]{ /sd ?= !%),)))÷
@=btf{ /sd ?=%,)))÷
#= gjLs/0f /sd -k|To]s aif{_ ?=#,)))÷

cg';"rL—!$
(दफा ५१ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत)
cg'dlt ÷:jLs[ltsf] 9fFrf
>L dxfgu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, lj/f6gu/
r=g+=

ldlt==============================
ljifo M cg'dlt÷:jLs[lt ;DaGwdf

>L ===================================
=========================================== .
tkfO{n] lzz' :ofxf/ s]Gb|÷ls08/ uf8]{g÷d06]Zj/L÷ k"j{ k|fylds ljBfnosf] sIff ;~rfng ug]{ ;DaGwdf o; lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfdf lbg' ePsf] lgj]bg pk/ sf/afxL x'Fbf
lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf] æk"j{—k|fylds ljBfno Joj:yfkg lgb]{lzsf @)&$Æ cg';f/sf] k"jf{wf/ k"/f u/]sf] / o; dxfgu/kflnsfsf] gS;fªsgdf k/]sf]n] z}lIfs
;q==========================b]lv nfu" x'g] u/L lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf j8f g+= ========l:yt ======================7fFp sf] =====================;8sdf hf]l8Psf] 3/ g+=========sf] 3/df ljBfno
;~rfng ug{ o; dxfgu/kflnsf ldlt====================++============lg0f{o cg';f/ cg'dlt÷:jLs[lt k|bfg ul/Psf] 5 .
sfof{nosf] 5fk
cg'dlt k|bfg ug]{ clwsf/Lsf] ;xL===========================
gfdM========================================
kb=============================
ldltM=============================
af]wfy{M >L ======================================;|f]ts]Gb|,
========================================, nlntk'/ .

51

cg';"rL—!%
k|lta4tf kq
(दफा ५१ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्धत)
d÷xfdL===================================================================================================lgDg k|lta4tfx? k"0f{ ?kdf kfngf ug]{ 5'÷5f} .
-s_ ljBfno;Fu ;DjlGwt P]g tyf lgod / nlntk'/ dxfgu/kflnsfdf ljb\ofno lzIff ;+rfng,Joj:yfkg tyf lgodgsf ;DaGwdf ag]sf] sfo{ljlw @)&$ k"0f{ ?kdf kfngf ug]{ 5' .
-v_ gu/kflnsfn] ;do ;dodf ;DalGwt ;ldlt dfkm{t lbPsf] lgb]{zgx?, ;'emfjx? Tfyf kl/kq, kqfrf/x?sf] k"0f{ kfngf ug]{5' .
-u_ k|To]s aif{ tf]lsP adf]lhd s/, b:t'/ a'emfO{ ljBfno gjLs/0f ug{ d~h'/ 5' .
-3_ ljBfnosf hgzlQmsf] Ifdtf lj:tf/ / z}lIfs u'0f:t/ a[l4 ug]{ sfo{ ug]{5' .
b:tvtM===============
gfdM=====================
kbM==========================
ldltM====================

अनुसूची

!^

(दफा ७८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)
विद्यािय विकास प्रस्तािका विषयिस्तु
१

विद्याियिको ितयमान िैशक्षक र आलथयक अिस्थााः

२

विद्याियिे हालसि गनुय पने अपेशक्षत उपिशब्ध :

३

ितयमान अिस्था र अपेशक्षत उपिब्धीका सूचकगत अन्तर :

४

अपेशक्षत उपिशब्ध हालसि गने स्रोत पवहचान सवहतको कायययोजना :

५

कायय योजनाका मूल्याङ्कनका सूचकहरु :

cg';"rL –!&
-bkmf *@ sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_
ljBfnodf /xg] lzIfs b/jGbL
ljBfnox?df b]xfo adf]lhd lzIfs b/aGbL /xg]5g\ M
-s_

k|f/lDes afnsIff b]lv kfFr sIff ;~rfng ePsf] ljBfnodf krf; hgf;Dd ljBfyL{ ePdf sDtLdf tLg hgf /
;f]eGbf a9L laBfyL{ ePdf sDtLdf rf/ hgf lzIfs .

-v_

cfwf/e"t txsf] ljBfnodf M k|f/lDes afnsIff b]lv cf7 sIff ;~rfng ePsf] ljBfnodf b]xfo adf]lhdsf
sDtLdf gf} hgf lzIfs M
-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-@_ lj1fg jf ul0ft d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-#_ g]kfnL jf ;+:s[t d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-$_ ;fdflhs ljifo cWofkg ug{sf] nflu :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-%_ k|df0fkq jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] rf/ hgf
-^_ ;fljssf] P;=Pn= ;L= jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Ps hgf .

-u_ dfWolds ljBfnodfM
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!= gf}+ sIff / bz sIff ;~rfng ePsf] ljBfnodf dfWolds txsf] kfFr hgf lzIfsM–
-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-@_ ul0ft jf lj1fg d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-#_ g]kfnL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-$_ ;fdflhs ljifo cWofkg ug{sf] nflu :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-%_ cGo P]lR5s ljifosf] nflu ;DalGwt ljifodf :gfts jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Ps hgf .
@= gf}+ sIff b]lv afx| sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf b]xfo adf]lhdsf sDtLdf gf} hgf lzIfs M
-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-@_ ul0ft d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-#_ g]kfnL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-$_ ;fdflhs ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-%_ cGo P]lR5s ljifosf] nflu ;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] b'O{hgf
-^_ lj1fg d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf
-&_ cGo ljifodf :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] b'O{hgf .
#= k|f/lDes afn lzIff b]lv bz sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf v08 -v_ / v08 -u_ sf] pkv08 -!_ adf]lhdsf]
b/aGbL /xg]5 .
$= k|f/lDes afn lzIff b]lv afx| sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf v08 -v_ / v08 -u_ sf] qmd;+Vof -@_ adf]lhdsf]
b/aGbL /xg]5 .
›i6JoM
-!_

v08 -v_ sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -$_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd Pp6} ljifodf Ps
eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g .

-@_

v08 -u_ sf] pkv08 ! sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -$_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd Pp6}
ljifodf Ps eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g .

-#_

v08 -u_ sf] pkv08 @ sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -&_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd Pp6}
ljifodf Ps eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g .

-$_ P]lR5s ljifosf] lzIfs ;d]t ljb\ofnodf gbf]xl/g] u/L Joj:yfkg ul/g]5 .
-%_

lzIfs lgo'lQmsf] nflu cfjZos kg]{ tfnLd k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .

-^_

xfn sfo{/t lzIfsx?sf] o; sfo{ljlw adf]lhdsf] of]Uotf gePklg kbaf6 gx6];Dd ;fljs adf]lhds} of]Uotfn]
sfdsfh ug{ afwf kg]{ 5}g .

-&_

plNnlvt b/jGbL leq k|wfgfWofkssf] kb ;d]t ;dfj]z /xg]5 .

अनुसूची

!*

(दफा ८३ को उपदफा (१०) सँग सम्बशन्धत)
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रमाना - पत्र
पत्रसं ख्यााः

लमलत :

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

त्यस विद्याियमा सरुिा हुन ु िएका श्री ..........................................िाई लनजको वििरण सवहतको रमानापत्र ददई त्यस विद्याियमा हाशजर हुन
पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गदयछु ।

१. शिक्षक िा कमयचारीको नाम, थर :
२. सं केत नम्बर :
३. साविक :
(क) तह :

(ख) श्रे णी :

(घ) शिक्षक िए विषय :
४. सरुिा िएको
(च) विषय

(क) लनणायय लमलत :

(ग) पद :

(ङ) विद्यािय :
(ख) सरुिा गने कायायिय :

(ग) तह :

(घ) श्रे णी :

(छ) विद्यािय :
५. बरबुझारथ सम्िन्धी वििरणाः
गरे को

नगरे को

६. रमाना हुने लमलत : .....................

७. रमानापत्रको लमलत सम्म खचय िएका लबदा :
(क) िैपरी आउने र पिय लबदा

.................. ददन ।

(ख) लबरामी लबदा

.................. ददन ।

(ग) प्रसुती लबदा लबदा

.................. ददन ।

(घ) प्रसुती स्याहार लबदा

.................. पटक ।

(ङ) अध्ययन लबदा

.................. ददन ।

(च) असाधाराण लबदा

.................. ददन ।

(छ) िेतििी लबदा

.................. ददन ।

८. रमानापत्रको लमलतसम्म सं शचत लबरामी लबदा :

.................. ददन ।

९. विद्याियमा रुजु हाशजर िएको ददन :
१०. खाइपाई आएको मालसक (क) तिब :

(ख) िृवर्द् रु तिब :

११. तिब िुिानी लिएको अशन्तम लमलत :
१२. कमयचारी सं चयकोष कट्टी रकम :
१३ िुिानी लिएको उपचार खचयको रकम

:

१४. तिििृवर्द् हुन सुरु िएको सुरु लमलत :
१५. नागररक िगानी कोषकट्टी रकम :
१६. आयकर कट्टी रकम :
१७. (क) सािलधक जीिन बीमा कोषमा जम्मा िएको साि........मवहना...... .गते....
(ख) सािलधक जीिन बीमािापत िावषयक वप्रलमयम लतरे के साि.....मवहना... गते ....
१८. चाडपिय खचय लिने चाडको नाम र सो चाड पर्र्ने लतलथ र सम्िावित मवहना :
१९. शििुस्याहार ित्ता लिएको वििरण :
बोधाथय :
श्री विद्यािय शिक्षक वकताबखाना ।
श्री कमयचारी सं चयकोष ।
श्री .......... विद्यािय ।
श्री .....................(सम्बशन्धत शिक्षक िा कमयचारी) सरुिा िएको कायायियमा हाशजर हुन जानु हुन ।
अनुसूची

!(

(दफा ८४ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)
सरुिा हुन ददइने लनिेदन
.............गाउँ पालिका /नगरपालिका ।
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(ङ) पद :

विषयाः सरुिा सम्बन्धमा ।
मिाई लनम्न विद्याियमा सरुिा गररददनु हुन लनम्न वििरणहरु खुिाई लनिेदन गरे को छु ।
शिक्षकको नाम, थराः
स्थायी ठे गानााः
तह र श्रे णीाः
हािको विद्याियको नाम र ठे गानााः
सरुिा िई जान चाहेको विद्याियको नाम र ठे गानााः
योग्यता र तािीमाः
स्थायी लनयुशि लमलताः
हािको शजल्िामा काम गरे को अिलधाः
सरुिा माग गनुय पने कारणाः
लनिेदकको–
सहीाः
नामाः
काययरत विद्याियाः
लमलताः
(१)

सरुिा िई जाने विद्याियको व्यिस्थापन सलमलत तथा विराटनगर महानगरपालिकाको

सहमलत

(क)

यस विद्याियका शिक्षक श्री ...................................... िाई व्यिस्थापन सलमलतको लमलत .......................... को लनणयय अनुसार यस

विद्याियबाट सरुिा िई जान सहमलत ददइएको छ ।
विद्याियको छाप

व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्षको–
सही :
नाम :
विद्यािय :
लमलत :

(ख)................गाँउपालिका/नगरपालिका.... ...... अन्तगयतको ............ विद्याियका शिक्षक श्री ...................................... िाई सो
विद्याियबाट सरुिा िई जान सहमलत ददईएको छ ।

प्रमुख शिक्षा अलधकृत

कायायियको छाप
सही :
नाम :
लमलत :
(२ )

(क)

सरुिा िई आउने विद्याियको व्यिस्थापन सलमलत तथा स्थालनय तहको सहमलत

............................... विद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाई व्यिस्थापन सलमलतको लमलत ....................... को

लनणयय अनुसार यस विद्याियमा सरुिा िई आउन सहमलत ददइएको छ ।
विद्याियको छाप

व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्षको–
सही :
नाम :
लमलत :
विद्यािय :

(ख)

............................... विद्याियका शिक्षक श्री ................................... िाई यस गाउँ पालिका िा नगरपालिकाको ...............

विद्याियमा

सरुिा िई आउन सहमलत ददइएको छ ।

प्रमूख शिक्षा अलधकृतको–
सही :
नाम :

कायायियको छाप

लमलत :
अनुसूची २०

(दफा १०६ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)
विद्याियको आय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा
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विद्याियिे आफ्नो आयव्ययको खाता दे हाय बमोशजम राख्नुपनेाः–
खाताको नाम

तोवकएको

फाराम नं.

१०

विद्याियको बजेट खाता

फा. नं. १

२०

आम्दानीको वहसाब खाता

फा. नं. २

३०

खचयको वहसाब खाता

फा. नं. ३

४०

नगदी खाता

फा. नं. ४

५०

बैंक खाता

फा. नं. ५

६०

पेश्की खाता

फा. नं. ६

७०

शजन्सी खाता

८०

मालसक आम्दानी खचयको

९०

िुल्कदताय वकताब

१००

िासिात खाता

फा. नं. ७
खाता

वििरण खाता

फा. नं. ८
फा. नं. ९
फा. नं. १०
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फा.नं. १
विद्याियको बजेट खाता
विद्याियको नाम :
ठे गाना :
िैशक्षक सत्र............................. को बजेट
व्यय

अााय

िीषयक

िीषयकको

गत िैशक्षक

यस िैशक्षक

स्िीकृत

नं.

नाम

सत्रको व्यय

सत्रको प्रस्तावित

रकम

िीषयकको नं.

िीषयकको

गत िैशक्षक सत्रको

यस िैशक्षक सत्रको

स्िीकृत

नाम

अााय

प्रस्तावित आय

रकम

(७)

(८)

(९)

(१०)

कैवफयत

व्यय
(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

प्रधानाध्यापकको सही

व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षको सही–

रिव्य :
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

शिक्षकको लसिलसिेिार नम्बर िेख्ने

शिक्षक तिब, मसिन्द, फलनयचर जस्ता खचयतफय िएको िीषयकको नाम िेख्ने
नं. २ का िीषयकहरुमा गत िषय िएको खुद खचय उल्िेख गने
चािू िैशक्षक सत्रको प्रस्तावित खचय रकम िेख्ने

चािू िैशक्षक सत्रको िालग व्यिस्थापन सलमलतिे स्िीकृत गरे को रकमसम्म उल्िेख गने
अाायतफयको िीषयकको लसिलसिेिार नम्बर िेख्ने

सरकारी अनुदान, विद्याथी िुल्क (लनजीको हकमा) जस्ता अन्य िीषयकको नाम उल्िेख गने

(८)

गत िैशक्षक सत्रको खुद अााम्दानी िीषयक अनुसार उल्िेख गने

(९)

यस िैशक्षक सत्रको अााम्दानीको प्रस्तावित रकम उल्िेख गने

(१०) स्िीकृत रकम उल्िेख गने (सरकारी अनुदानको रकम स्िीकृत तिब स्केि अनुसार हुन ु पनेछ)
(११) अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।

57

(११)

वि.म.पा. फा. नं. २
आम्दानीको वहसाब खाता
विद्याियको नाम:
ठे गाना
िषय.....................मवहना...................

लमलत

वििरण

रलसद नं.

(१)

(२)

(३)

िीषयक
(४)
सरकारी अनुदान

पढाइ िुल्क

जम्मा रु.

बैंक दाशखिा

कैवफयत

(५)

(६)

(७)

यस मवहनाको जम्मा
रिव्य:
(१)

अााम्दानी िएको लमलत उल्िेख गनेर ्ाे

(२)

कहाँबाट िा कसबाट प्राप्त िएको उल्िेख गने

(३)

रलसद नं. उल्िेख गने

(४)
(५)
(६
(७)

कुन िीषयक बापत प्राप्त िएको हो सोही महिमा िेख्ने र अाािश्यकता अनुसार महि बढाउने
प्राप्त िएको जम्मा रु. उल्िेख गने

प्राप्त रकममध्ये बैंक दाशखिा िएको रकम उल्िेख गने
अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।
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वि.म.पा. फा. नं. ३
खचयको वहसाब खाता
विद्याियको नाम :
ठे गाना :
लमलत

िषय :
वििरण

मवहना :

िौचर नं.

तिब ित्ता
स्िीकृत

कमयचारी

दरबन्दी
(१)

(२)

(३)

(४)

अन्य
दरबन्दी बावहरको

जम्मा

कैवफयत

(८)

(९)

िीषयक

शिक्षक
(५)

(६)

(७)

यस मवहनाको जम्मा
रिव्य :
(१)

कारोबारको लमलत उल्िेख गने

(२)

खचयको वििरण उल्िेख गने

(३)

िौचर नं. उल्िेख गने

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

तािुक लनकायबाट अनुदान रकम प्राप्त हुने स्िीकृत दरबन्दी लित्रका शिक्षकहरुको तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गने
विद्याियमा काययरत कमयचारीहरुको तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गने

अनुदान रकम प्राप्त नहुने दरबन्दी बावहरको शिक्षकहरुको तिब ित्ता खचय रकम उल्िेख गने

यसमा अाािश्यकता अनुसार मसिन्द, फलनयचर, छपाई, सेिा, दै .भ्र.ि. जस्ता महिहरु खडा गरी रकम उल्िेख गने
महि ४, ५, ६ र ७ को जम्मा रकम उल्िेख गने
अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।
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वि.म.पा. फा. नं. ४, ५ र ६
नगदी /बैंक /पेश्की खाता
विद्याियको नाम:
ठे गाना :

िषय :

मवहना :

लमलत

वििरण

िौचर नं.

डेलबट

(१)

(२)

(३)

(४)

क्रेलडट
(५)

डेलबट/क्रेलडट
(६)

बा“की

कैवफयत

(७)

(८)

रिव्य :
(क) नगदी खाता प्रयोग गदाय :
(१) लमलत उल्िेख गने
(२) छोटकरीमा अााम्दानी खचयको वििरण उल्िेख गने
(३) िौचर नं. उल्िेख गने
(४) नगद प्राप्त िएमा उल्िेख गने
(५) नगद रकम बैंक दाशखिा िा खचय िएमा उल्िेख गने
(६) महि ७ को बाँकी रकम डेलबट िा क्रेलडट बाँकी के हो ? डेलबट बाँकी िए डे. र क्रेलडट बाँकी िए क्रे. उल्िेख गने
(७) बाँकी रकम उल्िेख गने

(८) अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।
(ख) बैंक खाता प्रयोग गदाय :
(१) लमलत उल्िेख गने
(२) अााम्दानी खचयको छोटो वििरण र चेक नं. िा बैंक दाशखिा िौचर नम्बर उल्िेख गने
(३) िौचर नम्बर उल्िेख गने
(४) बैंक दाशखिा िएको रकम उल्िेख गने
(५) बैंकबाट खचय िएको रकम उल्िेख गने
(६) बैंकमा डेविट बाँकी िए डे. र क्रेलडट बाँकी िए क्रे. िेख्ने
(७) बाँकी रकम उल्िेख गने

(८) अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।
(ग)

पेश्की खाता प्रयोग गदाय :
(१) लमलत उल्िेख गने
(२) पेश्की लिइएको िा फर्छ्यौट िएको काम उल्िेख गने
(३) िौचर नम्बर उल्िेख गने
(४) पेश्की ददएको रकम उल्िेख गने
(५) पेश्की फर्छ्यौट िएको रकम उल्िेख गने
(६) बाँकी पेश्की डेविट बाँकी िए डे. र क्रेलडट िए क्रे. उल्िेख गने
(७) पेश्की बाँकी रकम उल्िेख गने

(८) अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।
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वि.म.पा. फा. नं. ७
शजन्सी खाता
विद्याियको नाम
ठे गाना :

िषय :

मवहना :

लमलत

वििरण

मूल्य

अााम्दानी

खचय

बाँकी

कैवफयत

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

प्रलत इकाई

जम्मा

रिव्य:
(१)

लमलत उल्िेख गने,

(२)

सामानको नाम, प्राप्त िा खचयको छोटो वििरण उल्िेख गने

(३)

सामानको प्रलत इकाई दर उल्िेख गने

(४)

प्राप्त सामानको पररमाण उल्िेख गने

(५)

खचय िएको सामानको पररमाण उल्िेख गने

(६)

बाँकीसामानको पररमाण उल्िेख गने

(७)

अन्य कुनै कुरा िए उल्िेख गने ।

ईकाइमा गोटा, थान, दजयन अाादद उल्िेख गने ।
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वि.म.पा. फा. नं. ८
मालसक आम्दानी खचयको वििरण खाता
विद्याियको नाम:
ठे गाना :

िषय :

मवहना :

व्यय
िावषयक

आय

िीषय

िीषयक

यो

जम्मा

िीषय

िीषयक

को

स्िीकृत

अशघल्िो

क

मवहनासम्म

मवहना

व्यय

क

को नाम

नं.

नाम

रकम

को खचय

को खचय

रकम

नं.

रकम
(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७

जम्मा
बाँकी रकम:–
नगद:–
बैंक:–
रिव्य :
(१)

फा. नं. १ को व्ययको िीषयक नं. उल्िेख गने

(२)

फा. नं. १ को व्ययको िीषयकको नाम उल्िेख गने

(३)

फा. नं. १ को िावषयक स्िीकृत व्यय रकम उल्िेख गने

(४)

गएको मवहनासम्मको सम्बशन्धत िीषयकको खचय रकम उल्िेख गने

(५)

यो मवहनाको सम्बशन्धत िीषयकहरुको खचय रकम उल्िेख गने

(६)

महि नं. ४ र ५ को जम्मा

(७)

फा नं. १ को अाायको िीषयक नं. उल्िेख गने

(८)

फा. नं. १ को अाायको िीषयक नाम उल्िेख गने

(९)

रकम उल्िेख गने

फा नं. १ को िावषयक स्िीकृत अााय रकम उल्िेख गने

(१०) अशघल्िो मवहनासम्मको सम्बशन्धत िीषयकको अााय रकम उल्िेख गने
(१२) महि नं. १० र ११ को जम्मा रकम उल्िेख गने ।
(१३)

बाँकीरकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्िेख गने ।

(८)

िावषयक
स्िीकृ

अशघल्िो

यो मवहनाको

मवहनासम्म

आय

त

को आय

रकम

रकम

(९)

(१०)

(११)

जम्मा

(१२)

वि.म.पा. फा. नं. ९
िुल्क दताय वकताब खाता
विद्याियको नाम
ठे गाना
कक्षा :
रो.नं.

िषय :
विद्याथीको िैिाख

जेष्ठ

मवहना :
असार

साउन

िारर

आशश्वन

कालतयक

मंलसर

पौष

माघ

फागुन

चैत्र

नाम, थर

जम्मा
वि.म.पा. फा. नं. १०
िासिात खाता
विद्याियको नाम :
िषय....................... को आशखरी ददन......................सम्मको
दावयत्ि

रकम

सम्पशत्त

रकम

१

२

३

४

प्रधानाध्यापक

िेखापाि

िेखापरीक्षक

रिव्य:
(१)

विद्याियको दावयत्ि वििरणहरु उल्िेख गने,

(२)

दावयत्ि रकम उल्िेख गने,

(३)

विद्याियको चािू अचि सम्पशत्तको वििरण उल्िेख गन,र ्ाे

(४)

सम्पशत्तको रकम उल्िेख गने ।
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