
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

किस्पाङ गाउँपालििाद्बारा प्रिाशित 

 

खण्डM६) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 
 

भाग-२ 

किस्पाङ  गाउँपालििािो िैशिि व्यवस्थापन िाययकवलि, २०७९ 

  

 

मूल्य रु. ५० 

 



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

 

 

किस्पाङ  गाउँपालििािो िैशिि व्यवस्थापन िाययकवलि, २०७९ 

प्रस्तावना : 
देि कविासिो सन्दभयमा सबै बािवालििािरुिो िालग गणुस्तरीय शििा र यवुािरुिो जीवन पययन्त 
लसिाईद्वारा यस िेत्रमा आवश्यि पने दि, योग्य, सीपयकु्त, उत्पादनमूिि जनकितिा िालग स्थानीय, 
राकिय र कवश्वब्यापी आवश्यितामा आिाररत प्रलतस्पिी, आत्मालनभयर, सम्वकृि र सभ्य समाज लनमायणिो 

 

   

 

 

 

 

किस्पाङ गाउँपालििा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डM६) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या: ११ 

 

भाग-२ 

किस्पाङ  गाउँपालििािो िैशिि व्यवस्थापन िाययकवलि, २०७९ 
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िालग आवश्यि पने जनिशक्त उत्पादन गनय तथा ितप्रलतित बािवालििािरुिो शििािाई 
सवयसिुव,गणुस्तरीय र समय सापेि बनाउदै संघीय िोिताशन्त्रि गणतन्त्रात्मि र समाजवाद उन्मखु 
समाज लनमायणप्रलत प्रलतवि व्यवस्था अनिूुि सवयसािारण जनतािो सदाचार, शिष्टचार, सदभाव र 
नैलतिता िायम राख्न पररवलतयत सन्दभयमा यस गाउँपालििािो कवद्यािय शििािाई व्यवशस्थत र कविास 
गनय वाच्छनीय भएिोिे, आफ्नो गाउँपालििालभत्रिो माध्यलमि तिसम्मिो शििािो व्यवस्थापन गने 
अलभभारा गाउँपालििािो भएिो छ । 

 किस्पाङ  गाउँपालििािे कवद्याियिो िैशिि वातावरण स्वच्छ  र सूचिमा आिाररत भै 
शििि, अलभभावि र कवद्याथीिो सििाययमा िैशिि व्यवस्थापन गनय यस गाउँपालििािे स्थानीय 
सरिार सञ्चािन ऐन, २०७४ िो दफा १०२ (२) र किस्पाङ  गाउँपालििािो प्रिासिीय िाययकवलि 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७७ िो दफा ४ र गाउँ शििा ऐन २०७७ िो दफा ६२ िे ददएिो अलििार 
प्रयोग गरी किस्पाङ  गाउँ िाययपालििािे यो "किस्पाङ  गाउँपालििािो िैशिि व्यवस्थापन िाययकवलि, 

२०७९" जारी गरेिो छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भि 

१. संशिप् त  नाम र प्रारम्भ :  

(१) यो िाययकवलििो नाम “किस्पाङ  गाउँपालििािो िैशिि व्यवस्थापन िाययकवलि, 

२०७९” रिेिो छ ।  

(२) यो िाययकवलि किस्पाङ गाउँपालििा िेत्रभर िाग ुिनुेछ । 

३) यो िाययकवलि स्थानीय राजपत्रमा प्रिािन भए पश्चात िागू िनुेछ । 

२.  पररभाषा :  कवषय वा प्रसङ्गिे अिो अथय निागेमा यस िाययकवलिमा - 
(ि) “ऐन” भन्नािे शििा ऐन, २०२८ सम्झन ुपछय ।  

(ख) “िाययपालििा” भन्नािे किस्पाङ गाउँ िाययपालििािाई सम्झन ु
पछय ।  

(ग) “िोष” भन्नािे दफा ८५ बमोशजमिो कवद्यािय सञ्चािनिा 
िालग खडा गररएिो संशचत िोषिाई सम्झन ुपछय । 

(घ)  “गाउँपालििा” भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “िालमयि कवद्यािय” भन्नािे परम्परागत रुपमा चलिआएिा 
गोन्पा, गरुुिुि, आश्रम, मदरसा जस्ता िालमयि कवद्याियिरुिाई 
जनाउँदछ । 

(च) “लनरीिि” भन्नािे कवद्यािय लनरीिण गनय तोकिएिो 
अलििृतिाई सम्झन ुपछय ।  
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(छ) “पररवार” भन्नािे शििि वा िमयचारीसँग एिासगोिमा बस्ने 
तथा लनज आफैं िे पािनपोषण गनुयपने पलत, पत्नी, छोरा, 
अकववाकिता छोरी, िमयपतु्र अकववाकिता िमयपतु्री, बाब,ु आमा वा 
सौतेनी आमा सम्झन ु पछय र सो िब्दिे परुुष शििि वा 
िमयचारीिो ििमा लनजिो बाजे, बज्यै तथा मकििा शििि वा 
िमयचारीिो ििमा लनजिो सासू, ससरुािाई समेत जनाउँछ । 

(ज) “परीिा सलमलत” भन्नािे दफा ३४ बमोशजम गठन िनुे परीिा 
सञ्चािन तथा समन्वय सलमलतिाई सम्झन ुपछय । 

(झ) “पाठ्यक्रम कविास िेन्र” भन्नािे संघीय ऐन बमोशजम पाठ्यक्रम 
लनमायणिो िालग शजम्मेवार लनिायिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ)  “प्रिानाध्यापि” भन्नािे दफा ५० बमोशजम लनयकु्त कवद्याियिो 
प्रिानाध्यापि सम्झन ुपछय । 

(ट) “प्रमखु प्रिासिीय अलििृत” भन्नािे गाउँपालििािो प्रमखु 
प्रिासिीय अलििृतिाई सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र” भन्नािे चार वषय उमेर परुा भई पाँच 
बषय उमेर परुा नगरेिा बािबालििािो िालग दफा ३८ बमोशजम 
खोलिएिो प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र, नसयरी, िेजी, मन्टेसरी आदद 
सम्झन ुपछय ।  

(ड) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दफा २६ बमोशजम गठन िनुे 
कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय। 

(ण) “मन्त्रािय” भन्नािे नपेाि सरिार, शििा मन्त्रािय सम्झन ुपछय 
।  

(त)  “शििा अलििृत” भन्नािे गाउँपालििािो शििा िाखािो प्रमखु 
वा गाउँपालििािो शििा अलििृत िमयचारीिाई सम्झन ुपछय । 

(थ) “शििा िाखा” भन्नािे गाउँपालििामा रिेिो शििा िेने 
कवभाग/िाखा/उपिाखा वा ईिाईिाई सम्झन ुपछय ।  

(द)    “शििि किताबखाना” भन्नािे संघीय शििा िानून बमोशजम 
गठन भएिो शििि किताबखाना     सम्झन ुपछय । 

(ि)  “शििि सेवा आयोग” भन्नािे संघीय िानून बमोशजम गठन 
भएिो शििििरुिो लनयशुक्त लसफाररस आदद गने आयोग 
सम्झन ुपछय ।  
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(न)  “शििा सलमलत” भन्नािे दफा २४ अनसुारिो शििा सम्बन्िी 
सलमलत सम्झन ुपछय ।  

(प)  “िलु्ि” भन्नािे कवद्याियिे दफा बमोशजम कवद्याथीसँग लिन 
पाउने िलु्ि सम्झन ुपछय ।  

(फ)  “िैशिि गठुी” भन्नािे कवद्यािय सञ्चािन गनयिो िालग िुनै 
व्यशक्तिे नाफा नलिने उदे्दश्यिे स्थापना गरेिो सावयजलनि वा 
लनजी गठुी सम्झन ुपछय । 

(ब)  “िैशिि ित्र” भन्नािे कवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने 
वाकषयि अवलि सम्झन ुपछय ।  

(भ) “समदुायद्वारा सञ्चालित कवद्यािय” भन्नािे दफा ५ बमोशजम 
स्वीिृलत प्राप्त गरी स्थानीय ति वा व्यवस्थापन सलमलतिे 
व्यवस्थापन शजम्मा लिएिो सामदुाकयि कवद्यािय सम्झन ुपछय 
।  

(म) “सामदुाकयि शििि” भन्नािे समदुायद्वारा व्यवशस्थत कवद्याियमा 
नेपाि सरिारबाट स्वीिृत वा अनमुोदन प्राप् त दरबन्दी अन्तगयत 
व्यवस्थापन सलमलतिे लनयकु्त गरेिो शििि सम्झन ुपछय । 

(य) “सामदुाकयि लसिाई िेन्र” भन्नािे समदुायस्तरमा सञ्चािन 
गररने आजीवन लसिाई, अध्ययन अनसुन्िान र सीप लसिाई 
िगायतिा िाम गने िेन्रिाई सम्झन ुपछय । 

(र) “संघीय शििा ऐन” भन्नािे संघीय संसदिे बनाएिो शििा 
ऐनिाई सम्झन ुपछय ।  

(ि) “संस्थागत कवद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा सञ्चािन गने गरी 
दफा ५ बमोशजम अनमुलत पाई स्थाकपत कवद्याियिाई सम्झन ु
पछय । 

 

 
 

पररच्छेद -२ 

कवद्यािय खोल्न ेअनमुलत वा स्वीिृलत सम्बन्िी व्यवस्था 
 

३.   कवद्यािय खोल्न ेअनमुलतिो िालग लनवेदन ददन ुपने:  
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(१) िसैिे कवद्यािय खोल्न चािेमा वडा सलमलतिो लसफाररस लिई िैशिि ित्र 
सरुु िनुभुन्दा िशम्तमा तीन मकिना अगावै अनसूुची १ बमोशजमिो ढाँचामा गाउँ 
िाययपालििािो िायायियमा लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

४. कवद्यािय खोल्निो िालग परुा गनुयपने पूवायिार:   

कवद्यािय खोल्निो िालग अनसूुची २ बमोशजमिो पूवायिार परुा गरेिो िनु ुपनेछ 
।  

५.   कवद्यािय खोल्न अनमुलत ददन:े   

(१) दफा ३ बमोशजम कवद्यािय खोल्न ेअनमुलतिो िालग लनवेदन परेमा शििा िाखा 
प्रमखुिे लनवेदनसाथ प्राप् त िागजातिरु र स्थिगत जाँचबझु गनेछ । त्यसरी 
जाँचबझु गदाय प्रस्ताकवत कवद्याियिो िालग दफा ४ बमोशजमिो पूवायिार परुा 
भएिो देशखएमा आिारभतू कवद्याियिो ििमा िैशिि ित्र सरुु िनुभुन्दा दईु 
मकिना अगावै र माध्यलमि कवद्याियिो ििमा िैशिि ित्र सरुु िनु ुभन्दा 
िशम्तमा तीन मकिना अगावै आफ्नो राय सकितिो प्रलतवेदन िाखा प्रमखुिे 
शििा सलमलतिो बैठिमा पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रलतवेदनमा अनमुलत माग 
गररएिो कवद्यािय सामदुाकयि वा संस्थागत िुन स्वरुपमा सञ्चािन गने अनमुलत 
माग गररएिो िो सो िो सम्बन्िमा एकिन उल्िेख िनु ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम शििा सलमलतिो बैठिबाट अनमुलत ददने लसफाररसिो 
लनणयय भएमा िायायपालििा समि पठाउन ुपनेछ । शििा सलमलतिो लसफाररस 
उपयकु्त िागेमा िाययपालििािे कवद्यािय खोल्न अनमुलत ददन सक्नेछ । 
िाययपालििािो लनणयय बमोशजम प्रमखु प्रिासिीय अलििृतिे अनसूुची ३ 
बमोशजमिो ढाँचामा अनमुलत ददनेछ ।  

(३) यसरी अनमुलत ददँदा प्राथलमि कवद्याियिो ििमा िैशिि ित्र सरुु िनुभुन्दा ३० 
ददन अगावै ददनपुने छ र माध्यलमि कवद्याियिो ििमा िैशिि ित्र सरुु 
िनुभुन्दा दईु मकिना अगावै अनमुलत ददनपुने छ।  

 (४) उपदफा (२) बमोशजम शििा सलमलतिे कवद्यािय खोल्ने अनमुलतिो लसफाररस गने 
लनणयय गदाय कवद्यािय नक्साङिन, स्िूि जोलनङ्ग र गाउँ शििा सलमलतिे लनिायरण 
गरेिो गाउँपालििा र वडािो िालग कवद्याियिो अलिितम संख्यािो अिीनमा 
रिी ददन ुपनेछ ।  

(५) िसैिे यस िाययकवलि कवपरीत अनमुलत ददएिो वा प्राप्त गरेिो पाइएमा गाउँ 
िाययपालििािे छानकवन गरी त्यसरी अनमुलत प्राप्त कवद्याियिो अनमुलत जनुसिैु 
बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनमुलत ददनिा िालग लसफाररस गने र अनमुलत 
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प्रदान गने पदालििारी तथा िमयचारीिाई प्रचलित िानून बमोशजम िारबािी 
गररनेछ । 

६. कवद्याियिे पािना गनुयपने ितय तथा बन्देजः  

कवद्याियिे पािन गनुयपने ितय तथा बन्देजिरू देिाय बमोशजम िनुेछन ् 

(ि) नेपाि सरिारबाट स्वीिृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्ति िाग ुगनुय 
पने,  

(ख) शििा सलमलतिो स्वीिृलत नलिई थप पाठ्यपसु्ति तथा 
पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय निनुे,  

(ग) राकियता प्रलत आचँ आउने पाठ्यसामग्री भएिो पाठ्यपसु्ति 
अध्यापन गनय, गराउन निनु,े  

(घ) कवद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्खतामैत्री तथा िैकङ्खिमैत्री बातावरण 
सजृना गने, 

(ङ)  अलभभावििो वाकषयि भेिा गराई कवद्याियिो आय व्यय, 

िैशिि उपिशब्ि र आगामी िैशिि ित्रिो िाययक्रमिो 
जानिारी गराउन,ु 

(च)  यस िाययकवलि बमोशजम आय व्ययिो िेखा राख्न ुपने,  

(छ)  कवद्याियिे गरेिो िगानीिो अलभिेख राख्न ुपने,  

(ज)  कवद्याियमा नेपाििो राकिय एिता, सावयभौलमिता, जातीय, 

िेत्रीय, भाकषि, िैलगि, सामाशजि तथा िालमयि सकिष्णतुामा 
खिि पाने िुनै पलन कक्रयाििाप िनु नददन,े  

(झ)  सामदुाकयि कवद्याियमा गाउँ िाययपालििािे तोिेिो संख्यािो 
अलिनमा रिी शििि सेवा आयोगिो लसफाररस अनसुार शििि 
लनयशुक्त गनुय पने, 

(ञ) कवद्याियमा लनयलमत रुपमा पररयोजना िायय, सामाशजि सेवा, 
अलतररक्त कक्रयाििाप तथा अन्य िाययक्रम सञ्चािन गनुयपने,  

(ट)  कवद्यािय तथा छात्रावासमा स्वस्थिर, सत्य, लनष्ठा र नैलति 
चररत्र लनमायण, उद्यमशििता प्रवियन, समाशजि सद् भाव प्रवियन 
तथा सामाशजि कविृलत (वािकववाि, लनरिरता, छाउपडी, दिेज, 

बोक्सावोक्सी, छुवाछुत, जालतगत उचनीचता, छोरी मालथिो कवभेद 
आदद) उन्मिुन िो वातावरण िायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम 
तयार गरी स्वीिृलतिो िालग प्रस्ततु गने र िायायन्वयनिो 
आवश्यि व्यवस्था लमिाउने,  
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(ठ) आवासीय कवद्याियमा शििा सलमलतिे लनिायरण गरे बमोशजम 
कवद्याथीिो िालग खाना तथा पौकष्टि आिारिो गणुस्तर िायम 
गनुयपने,  

(ड)  गाउँसभािे पाररत गरेिो िानून तथा िैशिि नीलतिो अलिनमा 
रिी िाम गनुयपने,   

(ढ)  यस िाययकवलि बमोशजम परुा गनुयपने पूवायिारिरू िायम राख्न ु
पने र कवद्याथी संख्यािा आिारमा पूवायिारिो कवस्तार तथा स्तर 
वकृि गनुयपने,   

(ण) मन्त्रािय वा शििा िाखािे लनिायरण गरेिो ढाँचामा कवद्याियिे 
िैशिि तथ्याङ्क तयार गरी िैशिि ित्र सकिएिो १५ ददनलभत्र 
शििा िाखामा पठाउन ुपने,   

(त) कवद्याियिे कवद्याथीिो िालग प्रयोग गने सवारी सािन प्रचलित 
िानून बमोशजमिो मापदण्ड अनरुुप परीिण गररएिो िनु ुपने,  

(थ)  तोकिएिो मापदण्ड अनरुुप कवद्याियिो भवन तथा ििािोठा 
सफा तथा सरुशित राख्न ुपने,  

(द) प्रत्येि वषय कवद्याियिो भौलति तथा सामाशजि परीिण गराई 
त्यसिो प्रलतवेदन शििा िाखामा पठाउन ुपनेछ ।  

 

७. कवद्यािय खोल्न स्वीिृलत प्रदान गने:   

(१) दफा ५ िो उपदफा (२) बमोशजम अनमुलत प्राप् त आिारभतू तथा 
माध्यलमि कवद्याियिे स्वीिृलतिो िालग अनसूुची–४ बमोशजमिो 
ढाँचामा गाउँ  िाययपालििािो िायायिय समि लनवेदन ददन ुपनेछ । 
  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन प्राप् त भएमा शििा िाखा माफय त त्यस्तो 
कवद्याियिो जाँचबझु गरी वा गराई त्यसिो प्रलतवेदन पेि गनय िगाउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम जाँचबझु प्रलतवेदन प्राप् त भएपलछ दफा ६ 
बमोशजमिो ितय तथा बन्देज परुा गरेिो देशखएमा शििा सलमलतिो 
लसफाररसिो आिारमा गाउँ िाययपालििािे स्वीिृत गनय सक्नेछ । 
यसरी प्राप्त लसफारीस गाउँ िाययपालििाबाट शस्विृत भएमा प्रमखु 
प्रिासिीय अलििृतिे दफा ६ बमोशजमिो ितय तथा बन्देजिो अलिनमा 
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रिी त्यस्तो कवद्याियिाई अनसूुची–५ बमोशजमिो ढाँचामा स्वीिृलत 
प्रदान गनेछ ।      

८. मात ृभाषामा शििा ददन ेकवद्याियिो अनमुलत तथा स्वीिृलत सम्बन्िी व्यवस्था:  

(१) यस िाययकवलिमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन आिारभतू तिसम्म 

मातभृाषामा शििा ददने कवद्याियिो अनमुलत तथा स्वीिृलत सम्बन्िी प्रकक्रया 
दफा ७ बमोशजम िनुेछ । यसिा िालग एिि भाषाभाषी कवद्याियमा मात ृ
भााषामा  शििा ददने , द्वीभाषी कवद्याियमा दवैु भाषामा शििा ददने र विभुाषी 
कवद्याियमा भाकषि स्थानान्तरणिो नीलत अपनाई वािवालििािरुिाई 
उनीिरुिो मातभृाषाबाट नेपािी वा अंग्रजेी भाषामा सिज रुपमा िाने व्यवस्था 
गररने छ । एिि वा द्वीभाषी कवद्याियिा अलभभावििे चािेमा त्यिाँ पलन  
भाकषि स्थानान्तरणिो नीलत अपनाइने छ । सबै खािे भाषाभाषीिाई 
एिअिायिो भाषा, लिकप तथा संस्िृलत लसक्न एवं लसिाउन प्रोत्साकित गररने छ 
।  

(२) यस िाययकवलिमा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन आिारभतू ति भन्दा मालथ 
मातभृाषामा शििा ददने कवद्याियिो अनमुलत तथा स्वीिृलत सम्बन्िी प्रकक्रया र 
मापदण्ड संघीय शििा मन्त्राियिे लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ ।  

९. मनुाफा नलिन ेकवद्यािय सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१)  संघीय िानूनिो मापदण्ड बमोशजम गरुुिुि, आश्रम, मदरसा, गमु्बा वा गोन्पा 
समेतिा सामाशजि, परोपिारी वा िल्याणिारी संस्थािे कवद्यािय सञ्चािन गनय लनवेदन 
ददने िगायत त्यस्तो कवद्याियिो अनमुलत, स्वीिृलत र ििा थप सम्बन्िी व्यवस्था दफा 
३, ५, ७ र २० मा उल्िेख भए बमोशजम िनुेछ ।  

(२) यस िाययकवलिमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन उपदफा (१) बमोशजम 
कवद्यािय सञ्चािन गनय परुा गनुयपने पूवायिार अनसूुची–६ मा उल्िेख भए 
बमोशजम िनुेछ । 

(३) गरुुिुि, आश्रम, मदरसा, गमु्बा वा गोन्पा समेतिा सामाशजि, परोपिारी वा 
िल्याणिारी संस्थािे सञ्चािन गने शििा सम्बन्िी नीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता 
संस्थािाई ददने अनदुान तथा समन्वय सम्बन्िी व्यवस्था मन्त्राियिे लनिायरण 
गरे बमोशजम िनुेछ । 

१०. िम्पनी ऐन अन्तगयत सञ्चालित कवद्याियिाई िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन गने सम्बन्िी 
व्यवस्थाः 
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(१) िम्पनी अन्तगयत सञ्चािन भएिो िुनै कवद्यािय िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन 
गनय चािनेिे सोिो अनमुलतिो िालग अनसूुची–७ बमोशजमिो ढाँचामा 
िाययपालििा समि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन प्राप् त भएमा शििा िाखा प्रमखुद्वारा त्यस्तो 
कवद्याियिो जाँचबझु गराई त्यसिो प्रलतवेदन पेि गनय िगाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ उक्त प्रलतवेदन र लनवेदनसाथ प्राप्त 
िागजात जाँचबझु गदाय त्यस्तो कवद्याियिाई िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन 
गनय मनालसब देखेमा शििा सलमलतिो लसफाररससाथ िाययपालििामा पेि गनुय 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त लसफाररस जाँचबझु गदाय उपयकु्त देशखएमा 
िाययपालििािे त्यस्तो कवद्याियिाई िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय अनसूुची 
८ बमोशजमिो ढाँचामा अनमुलत ददनेछ । 

 

११. कवदेिी शििण संस्थासँग सम्बन्िन गरी कवद्यािय खोल्ने अनमुलत वा स्वीिृलत नेपाि 
सरिारिो पूवय स्वीिृलत नलिई  ददन सकिने छैन ्। 

१२.  यस अशघ दताय भएिा कवद्यािय सम्वन्िी व्यवस्था:  

(१) मालथ जनुसिैु िुरा उल्िेख भए पलन यस अशघ     लनयमानसुार दताय र सञ्चािनमा 
रिेिा कवद्याियिरु यसै िाययकवलि बमोशजम सञ्चािन भएिा मालनने छन ्। 

तर यस अशघ सञ्चािनमा भएिा कवद्याियिे शििा िाखािे तोिेिो ढाँचामा कववरण र 
िागजपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कववरण प्राप् त भएपलछ िाखािे यस िाययकवलि बमोशजम 
सञ्चािन गनय सकिने नसकिने र सकिने भए गनुयपने सिुारिो खािा सकित 
प्रलतवेदन पेि गनेछ । 

(३) प्राप् त प्रलतवेदन समेतिो आिारमा शििा िाखािे शििा सलमलत समि सञ्चािन 
अनमुती ददन नसकिने भए सोिी बमोशजम र ितय सकित सञ्चािन गनुयपने भए 
ितयिो कववरण सकित पेि गनेछ । 

(४) शििा सलमलतिो लनणयय बमोशजम शििा अलििृतिे अनसुचुी ८ बमोशजमिो ढाँचामा 
कवद्याियिाई प्रमाणपत्र ददनपुने छ ।   

१३.िरौटी राख्न ुपनेः  संस्थागत कवद्यािय खोल्ने अनमुलत लिँदा कवद्यािय सञ्चािनिो सरुिण 
बापत देिाय बमोशजमिो रिम िरौटीिो रूपमा राख्न ुपनेछः 
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लस.न. कवद्याियिो ति संस्थागत सामदुाकयि 

(१) माध्यलमि कवद्यािय पाँच िाख रूपैयाँ एि िाख 
रूपैयाँ 

(२) आिारभतू कवद्यािय(६-८) दईु िाख पचास िजार रूपैयाँ - 

(३) आिारभतू कवद्यािय(१-५) एि िाख पचास िजार रूपैयाँ  - 

     तर,  

(१) दफा ९ बमोशजम कवद्यािय सञ्चािन गने अनमुलत लिँदा िरौटी राख्न ुपने छैन ।  

(२) कविेष आवश्यिता भएिा कवद्याथीिा िालग वा लसमान्तिृत वा अलत कविट भौलगलिि 
िेत्रमा कवद्यािय खोल्दा िाययपालििािे लनिायरण गरेिो मापदण्ड बमोशजम िरौटी छुट 
ददन सकिने छ । 

१४. िरौटी रिम जम्मा गररनःे (१) कवद्याियिे दफा १३ बमोशजमिो  िरौटी बापतिो 
रिम िाययपालििािो िरौटी खातामा जम्मा गनुयपनेछ ।  

१५. सावयजलनि िैशिि गठुी तथा नेपाि सरिारिे अनदुान ददने लनजामती, सैलनि, नेपाि 
प्रिरी, सिस्त्र प्रिरी बि, नेपाि र ििीद प्रलतष्ठानद्वारा सञ्चालित कवद्याियिो लनयमनिो 
िालग संघीय शििा मन्त्राियिे जारी गरेिो िाययकवलि अनसुार िनुेछ  । 

१६. कवद्यािय गाभ्न सकिनःे (१) देिायिो िुनै अवस्थामा दईु वा दईुभन्दा बढी कवद्याियिाई 
एि आपसमा गाभी एउटा कवद्यािय िायम गनय सकिनेछः 

(ि) अनसूुची–२ बमोशजमिो पूवायिार िायम नरिेिो,  
(ख) अलििांि ििामा दि प्रलतित भन्दा िम कवद्याथी संख्या भएिो,  
(ग) दईु वा सोभन्दा बढी कवद्याियिो पररसर एि आपसमा जोलडएिो, 
(घ) दईु वा सोभन्दा बढी कवद्यािय बीचिो पैदि दरुी तीस लमनेटभन्दा िम रिेिो,  
(ङ) दईु वा सो भन्दा बढी कवद्याियिा व्यवस्थापन सलमलतिे कवद्यािय गाभ्न संयकु्त लनवेदन 

ददएिो ।  

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो आिारमा कवद्याियिरु गाभ्ने लनणयय गदाय िाययपालििािे त्यस्ता 
कवद्याियिो िालग आवश्यि शििि तथा िमयचारीिो दरबन्दी एकिन गरी बढी िनु 
आएिो शििि तथा िमयचारीिो व्यवस्थापनिो कवषयमा समेत लनणयय गनुय पनेछ । 

(३) यस िाययकवलिमा उशल्िशखत कवद्यािय गाभ्न े सम्वन्िी व्यवस्थािाई िायायन्वयन गनय 
िाययपालििािे शििा सलमलतिो लसफाररसमा िाययकविी बनाई िाग ु गनय सक्नेछ । 
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यसरी गालभएर खािी भएिो वा बन्द भएिो कवद्याियमा सामदुाकयि प्रयोजनिा िालग 
पसु्तिािय, संग्राििय, संवाद स्थि वा सीप कविास िेन्द, सामदुाकयि िेन्र जस्ता संस्था 
बनाउन सकिने छ ।  

 

१७. गालभएिा वा बन्द गररएिा कवद्याियिो सम्पलतिो व्यवस्थापनः (१) दफा १६ बमोशजम 
कवद्यािय गालभएमा गालभने कवद्याियमा रिेिो चि अचि सम्पलत, फलनयचर, पाठ्यपसु्ति, 

पाठ्यसामग्री िगायतिा अन्य िैशिि सामग्री गालभएिो कवद्याियिो नाममा नामसारी 
गरी वा शजन्सी दाशखिा गरी आम्दानी बाँिी अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

 

१८. कवद्याियिो ति वा ििा घटाउन सकिनःे िुनै कवद्याियिो सम्बन्िमा दफा १७ िो 
अवस्था कवद्यमान रिेिो भए तापलन कवद्यािय गाभ्ने आिार औशचत्यपूणय नदेशखएमा शििा 
िाखािो लसफाररसमा िाययपालििािे त्यस्तो कवद्याियिो मालथल्िो ति वा ििा घटाउन 
सक्नेछ । 

 

१९. कवद्याियिो ििा थप गनय सकिनःे (१) िुनै कवद्याियिे ििा थप गनय चािेमा िैशिि 
ित्र सरुु िनुभुन्दा िशम्तमा दईु मकिना अगावै गाउँ  िाययपालििािो िायायिय समि 
लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन परेमा गाउँपालििािे थप िनुे ििािो िालग दफा ४ 
बमोशजमिो पूवायिार परुा भए वा नभएिो सम्बन्िमा आवश्यि जाँचबझु गनय शििा 
िाखामा पठाई ददनेछ । शििा िाखािे स्थिगत जाँचबझु गदाय पूवायिार परुा गरेिो 
देशखएमा लनणययिो लनलमत्त शििा सलमलतमा पेि गरी सलमलतिो लसफाररस अनसुार गाउँ 
िाययपालििािे िैशिि ित्र सरुु िनु ुअगावै ििा थप गनय अनमुलत ददन सक्नेछ ।  

  

(३) उपदफा (२) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन प्राकवलिि शििा प्रदान गने वािेि 
अन्य कवद्याियिो ििा एघार र बाह्रिो ििा थप र कवषय थप गने अनमुलत संघीय 
शििा मन्त्राियबाट स्वीिृत मापदण्डिा आिारमा गाँउ सभािे ददनेछ । 

 
 

पररच्छेद ३ 

गाउँ िाययपालििा,  प्रमखु प्रिासिीय अलििृत,  शििा अलििृत,  लनरीिि तथा स्रोत व्यशक्तिो िाम, 

ितयव्य र अलििार 

 

२०. गाउँ िाययपालििािो िाम, ितयव्य र अलििारः 
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१) यस िाययकवलिमा अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र अलििारिा अलतररक्त 
गाउँ िाययपालििािो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछः 

(ि) िैशिि योजना तथा िाययक्रम िायायन्वयन गनय शििा सलमलत, 

प्रमखु प्रिासिीय अलििृत तथा स्थानीय शििा अलििृतिाई 
आवश्यि लनदेिन ददन,े  

(ख) िैशिि योजना तथा िाययक्रम िायायन्वयन गनय आवश्यिता 
अनसुार सलमलत, उपसलमलत वा िाययटोिी गठन गने, 

(ग)  शििि सरुवािो मापदण्ड बनाई गाउँपालििािो तिमा एि 
रुपता रिन े गरी शििि कवद्याथी अनपुात लमिाउने, गणुस्तर 
िायम गने, आचार संकिता बनाई िाग ुगने,    

(घ)  शििि तथा िमयचारीिरूिो प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िैशिि 
कविास सम्बन्िी िायय योजना स्वीिृत गनय र िायायन्वयन गनय 
लनदेिन ददन,े 

(ङ)   प्रदेि तथा संघिो िानून बमोशजम िनुे शििा सम्वन्िी 
कवषयिरुिो िायायन्वयन गनय शििा सलमलतिाई लनदेिन ददन,े 

(च) प्रत्येि ६ मकिनामा गाउँपालििा लभत्रिा सबै किलसमिा 
कवद्याियिरुिो अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराई अपेशित 
गणुस्तर िायम गने, 

(छ)   कवद्याियमा आलथयि व्यवस्था पारदिी तथा सलुनशश्चत गनय 
वस्तगुत आिार तथा मापदण्ड बनाई िाग ुगने, गराउने, 

(ज)   यस िाययकवलििो पररलिलभत्र आवश्यि िेत्रिरुिो मापदण्ड 
बनाउने,  
(झ)   शििािाई व्यविाररि, उद्यमिीि र रोजगार उन्मखु बनाउने 
नीलत अविम्बन गने, 

(ञ)   शििा सम्बन्िी िानून लनमायणिो िालग गाँउ सभामा पेि गने 
। 

 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशखए तापलन संस्थागत कवद्याियिा ििमा 
त्यस्ता कवद्याियिे पािना गनुयपने मापदण्ड, गणुस्तर, िलु्ि प्राविान, कवपन्न तथा 
लसमान्तिृत वगयिा छात्र छात्रािाई ददईने छात्रबशृत्तिा आिार र प्रलतित, शििि 
तथा िमयचारीिरुिो सेवा, ितय एवं पाररश्रलमि जस्ता कवषयमा लनणयय गदाय 
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संस्थागत कवद्याियिरुिो संगठनिो समेत सिभालगता एवं राय परामिय लिई 
लनणयय गनुय पनेछ । 

२१. प्रमखु प्रिासिीय अलििृतिो िाम, ितयव्य र अलििारः शििा ऐन, लनयम तथा यस 
िाययकवलिमा अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र  अलििारिा अलतररक्त प्रमखु प्रिासिीय 
अलििृतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछः 
(ि)  शििािाई मौलिि िििो रुपमा स्थाकपत गनय गाउँपालििािो समग्र िैशिि नीलत, 

योजना, िाययक्रमिो िायायन्वयन एवं अनगुमन गने/गराउने,  
(ख)   गाउँ िाययपालििािो िायय सम्पादन लनयमाविी, २०७४ मा प्रमखु प्रिासिीय अलििृतिे 

गने भनी उल्िेख भएिा शििा सम्बन्िी िायय गने, 

(ग) िैशिि समन्वयिताय तथा सिजितायिो भलूमिा लनवायि गने, 

(घ) िाययपालििािे प्रत्यायोजन गरेिा शििा सम्बन्िी िायय गने, 

(ङ)  गाउँपालििालभत्रिो उत्िृष्ट िैशिि उपिशव्ििा िालग शििा अलििृतसँग िाययसम्पादन 
िरार गने र सो उपिब्िीपूणय रिे नरिेिो लनरन्तर अनगुमन गने, 

(च) कवद्याियिरुिो िेखा परीिणिो व्यवस्था लमिाउने, 
(छ) शििा सम्बन्िी िुनै प्रस्ताव गाउँसभामा पेि गनुयपने भए सो गने, 

 

२२. शििा अलििृतिो िाम, ितयव्य र अलििारः  

शििा ऐन, लनयम तथा यस िाययकवलिमा अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र अलििारिा 
अलतररक्त शििा अलििृतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछः 

 

(ि) गाउँ िाययपालििाबाट स्वीिृत िैशिि िाययक्रम िायायन्वयन 
गने, गराउने, 
(ख) शििा सम्बन्िी िुनै प्रस्ताव गाउँपालििामा पेि गनुयपने भए 

प्रमखु प्रिासिीय अलििृत माफय त पेि गने, 

(ग) शििा सम्बन्िी गाउँपालििास्तरीय योजना बनाई िाययपालििामा 
स्वीिृतीिो िालग पेि गने र स्वीिृत योजना िायायन्वयन गने,  

(घ) स्थानीय तििो शििािो अवस्था, प्रगलत आदद समेकटएिो शििा 
सम्वन्िी शस्थलत पत्र तयार गरी प्रत्येि वषयिो चैत्र मसान्तलभत्र 
प्रिाशित गने,  

(ङ) स्वीिृत अनौपचाररि शििा, कविेष आवश्यिता शििा र 
शििािो िालग खाद्य िाययक्रम िायायन्वयन गने, गराउने तथा 
सो सम्बन्िी अलभिेख तयार गने,  
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(च)   कवद्याथी संख्या घट्न गई फाशजिमा परेिा सामदुाकयि 
कवद्याियिा शििििाई अिो समदुाकयि     कवद्याियमा 
लमिान गनय शििा सलमलतमा लसफाररस गने,  

(छ) स्वीिृत िायय योजना अनसुार कवद्यािय सञ्चािन भए /नभएिो 
सम्बन्िमा लनयलमत रूपिे लनरीिण र सपुरीवेिण गरी त्यसिो 
प्रलतवेदन तयार गने,  

(ज) शििािो गणुस्तर बढाउनिो िालग शििि, प्रिानाध्यापि तथा 
व्यवस्थापन सलमलतिा पदालििारीिरूिो समय समयमा बैठि, 

गोष्ठी वा तालिमिो सञ्चािन गने,  

(झ) आिारभतू तििो अन्त्यमा लिइने परीिा सञ्चािन गनय परीिा 
सञ्चािन सलमलतिो सदस्य सशचव भई िायय गने,  

(ञ) कवद्याियिो ििा ५ तथा ८ िो परीिािो अलभिेख, प्रश्नपत्र 
र उत्तर पशुस्तिा शझिाई जाँच, कवद्याियमा शििािो गणुस्तर 
वकृि भए /नभएिो सम्बन्िमा मूल्याङ्कन गरी अलभिेख राख्न े
तथा सो सम्बन्िमा सिुारिा िालग आवश्यि िाम गने,  

(ट) गाउँपालििालभत्र रिेिा िम्पनी ऐन अन्तगयत दताय भएिा वा 
संस्थागत कवद्याियिरुिो िैशिि िायय योजनािो समन्वय र 
अनगुमन गरी सिुारिा िालग सझुाव प्रस्ततु गने,  

(ठ) ऐन तथा यस िाययकवलि बमोशजम कवद्याियिरू सञ्चािन 
भए/नभएिो जाँचबझु गने तथा कवद्याियमा शििािो गणुस्तर 
बढाउन, सिुार गनय वा कवद्यािय बन्द गनुयपने/नपने सम्बन्िमा 
लनरीिण गरी कवद्याियिो स्तर बढाउन,ु सिुार गनुय वा कवद्यािय 
बन्द गनुयपने भएमा तत ् सम्बन्िी िारबािी प्रकक्रया अगालड 
बढाउने,  

(ड) माध्यलमि शििा उत्तीणय परीिािो िालग रशजिेिन फाराम 
भरेिा कवद्याथीिो नाम, थर, उमेर प्रचलित िानून बमोशजम 
संिोिन गने,  

(ढ) लनयशुक्त वा बढुवािो िालग आयोगबाट लसफाररस भई आएिा 
शििि वा िमयचारीिाई कवद्याियमा लनयशुक्त गने,  

(ण) सामदुाकयि कवद्याियमा िाययरत शििि तथा िमयचारीिो सेवा 
कववरण तथा अन्य अलभिेख अद्यावलिि गने,   



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

(त) शििि वा िमयचारीिो िाययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी त्यसिो 
कववरण आयोगमा पठाउने, 
(थ) कवद्यािय र प्रारशम्भि बाि शििा िेन्रिो लनरीिण गने, 

गराउने,  
(द) मन्त्राियिे तोकिददए बमोशजम सामदुाकयि तथा संस्थागत 

कवद्याियिरूिो समूि कवभाजन गरी स्रोत िेन्र लनिायरण गने र 
स्रोत िेन्दबाट कवद्याियिो लनरीिण, शििििो तालिम तथा 
अन्य िैशिि कक्रयाििाप गने,  

(ि) माध्यलमि शििा उत्तीणय परीिा, माध्यालमि शििा परीिा र 
आिारभतू तििो अन्त्यमा िनुे परीिािाई लनयलमत र 
मयायददतढङ्गबाट सञ्चािन गने, गराउने,  

(न) सामदुाकयि कवद्याियिा िालग कवतरण गररएिा दरबन्दी िैशिि 
ित्रिो िरुुमा लमिान गनय शििा सलमलतमा लसफाररस गने,  

(प) लनरीिििाई कवद्यािय लनरीिणिो सूचि बनाई लनरीिण गनय 
पठाउने र लनरीिििे कवद्यािय लनरीिण गरे नगरेिो एकिन 
गनय स्थिगत लनरीिण गने,    

(फ) गाउँपालििावाट कवद्याियिाई लनिासा भएिो रिम सदपुयोग 
भए /नभएिो अनगुमन गने,  

(ब) कवद्याियिे स्वीिृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्ति िाग ु गरे 
नगरेिो सम्बन्िमा लनरीिण गने, गराउने,  
(भ) कवद्याियमा िाग ु गररएिो पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्ति तथा 

पाठ्यसामग्री सम्बन्िमा सिुार गनुयपने र लनःिलु्ि 
पाठ्यपसु्तििो कवतरण प्रणािीिाई प्रभाविारी बनाउने कवषयमा 
व्यवस्थापन सलमलत तथा शििििो राय लिई सझुाव पठाउने 
तथा सो सम्बन्िमा अन्य आवश्यि िायय गने, गराउन,े  

(म) िेखा परीििबाट प्राप्त प्रलतवेदनिो आिारमा देशखएिा 
अलनयलमतता र वेरुज ुफर्छ्यौट गनय िगाउने, 
(य) सरिारी तथा गैरसरिारी िैशिि पररयोजनािरूिो लनरीिण 
तथा समन्वय गने,   

(र) सामदुाकयि कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीिो तिबी 
प्रलतवेदन पाररत गराउने, 
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(ि) कवद्याियिो वाकषयि िैशिि िाययक्रमिो लनयलमत रूपमा 
अनगुमन गरी सो अनसुार गने, गराउने, 
(व) कवद्यािय लनरीिि र स्रोत व्यशक्तिे ददएिो लनरीिण प्रलतवेदन 
उपर िारबािी गने 

(ि) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र शििि अलभभावि संघ गठन 
गने, गराउने, 
(ष) सामदुाकयि कवद्याियिो स्वीिृत ररक्त दरवन्दीमा पदपूलतयिो 
िालग आयोगमा िेखी पठाउने, 
(स) िाययपालििाबाट स्वीिृत मापदण्डिो आिारमा शििििो 
सरुवा तयारी गने,  

(ि) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो लसफाररसमा शििििाई 
कवद्यािय समय बािेि वा कवद्याियिो लनयलमत पठन पाठनमा 
असर नगने गरी अलतररक्त समयमा अन्यत्र िायय गनुय पूवय 
स्वीिृलत प्रदान गने,  

(ि) िाययसम्पादनिो आिारमा कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, शििि 
अलभभावि संघ, प्रिानाध्यापि, शििि एवं िमयचारीिरुिाई 
परुस्िार तथा दण्डिा िालग िाययपालििा समि लसफाररस गने, 

(त्र)   लनजी, िालमयि तथा गठुी कवद्याियिो अनगुमन गरी स्वीिृत 
मापदण्डिो पािना गनय िगाउने र तदनसुार परुस्िार र दण्डिो 
िालग िाययपालििा समि लसफाररस गने,  

(ज्ञ)  गाउँ िाययपालििा, राकिय परीिा बोडय र शििा सम्वन्िी 
आयोगिरुबाट लनदेशित वा प्रत्यायोशजत िायय गने, 

 

२३. लनरीिि तथा स्रोत व्यशक्तिो िाम, ितयव्य र अलििारः  

ऐन,लनयम तथा यस िाययकवलिमा अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र अलििारिा अलतररक्त 
प्रमखु प्रिासिीय अलििृत र शििा अलििृतिो मातित र प्रत्यि लनदेिनमा रिी 
लनरीिििो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछ   

(ि)  प्रत्येि दईु मकिनामा सबै कवद्याियमा िशम्तमा एि पटि 
स्थिगत लनरीिण तथा सपुरीवेिण गने । लनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गने क्रममा प्रिानाध्यापि र व्यवस्थापन सलमलतसँग 
छिफि गरी छिफि भएिो िुरा र लनरीिण तथा सपुरीवेिण 



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

सम्बन्िी व्यिोरा कवद्याियिो लनरीिण पशुस्तिामा जनाउने तथा 
जनाउन िगाउने, 

(ख)  ऐन, लनयम र यस िाययकवलि बमोशजम कवद्यािय लनयलमत रूपिे 
सञ्चािन भए/नभएिो, त्यस्तो कवद्याियमा भौलति सािन सरुशित 
कवद्यािय अनरुुप भए /नभएिो, शििि पयायप्त भए /नभएिो, 
उपिब्ि सािनिो अलिितम सदपुयोग भए, नभएिो र लनिायररत 
स्तर बमोशजम पठन पाठन भए /नभएिो र समग्र िैशिि 
गणुस्तर िायम भए /नभएिो सम्बन्िमा प्रिानाध्यापि, 

शििि–अलभभावि संघ र शिििसँग कवचार कवमिय गरी सो 
अनरुूप भएिो नदेशखएमा सिुार गनय िगाउने,  

(ग)  कवद्यािय लनरीिण सम्बन्िी प्रलतवेदन शििा अलििृत समि पेि 
गरी लनदेिन बमोशजम गने,  

(घ)  कवद्याियिो कविासिो िालग व्यवस्थापन सलमलत तथा 
सरोिावािािरूसँग सम्पिय  तथा आवश्यि सरसल्िाि र 
अन्तरकक्रया गने,  

(ङ) नमूना शििण गने प्रयोजनिो िालग लनरीिण िेत्रलभत्रिो रोष्टर 
(समूि) तयार गने र समय–समयमा प्रिानाध्यापि सकित 
शििििो बैठि बोिाई शििण गने कवषयमा देशखएिा समस्या 
समािानिो िालग आवश्यि िाम गने,  

(च)  शििि तथा कवद्यािय िमयचारीिो िायय िमतािो मूल्याङ्कन 
गरी त्यसिो अलभिेख शििा िाखामा उपिब्ि गराउने  

(छ)  कवद्याियिो िैशििस्तर बकृि गनय प्रिानाध्यापि तथा 
व्यवस्थापन सलमलतिा अध्यििरूिो गोष्ठीिो संयोजन गने, 

गराउने 
(ज)  परीिा सलमलतिो लनदेिन बमोशजम परीिा सञ्चािन गने, गराउने,  
(झ)  कवद्याियिो िैशिि तथा आलथयि अलभिेख दरुुस्त भए /नभएिो 
लनरीिण गने, गराउने,  
(ञ)  आफ्नो िेत्रलभत्रिा िैशिि तथ्याङ्क सङ्किन तथा कवश्लषेण गरी 
शििा िाखामा पठाउने,  
(ट)  शििििाई तालिमिो िालग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त 

शििििो सीपिो प्रयोग भए /नभएिो एकिन गनय ििा 
अविोिन गरर सिुारिा िालग िायय गने,  
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(ठ)  व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि लनयलमत रूपिे बसे नबसेिो 
जाँचबझु गरी नबसेिो भए बैठि बोिाउन प्रिानाध्यापििाई 
लनदेिन ददन,े  

(ड)  कवद्यािय सञ्चािन सम्बन्िमा प्रिानाध्यापि तथा व्यवस्थापन 
सलमलतिाई आवश्यि लनदेिन ददन,े  

(ढ)  स्रोत व्यशक्तिो ििमा लनरीिि तथा शििा अलििृतबाट प्राप्त 
थप लनदेिन अनसुार िायय गने, 
(ण)  कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीिो लबदािो अलभिेख िैशिि 

ित्रिो अन्त्यमा प्रमाशणत गने र कवद्याियमा राख्न िगाउने,  
(त)  शििि तथा िमयचारीिो िाशजरी अलभिेख दरुुस्त भए /नभएिो 

जाँच वा लनरीिण गरर लबदा नलिई अनपुशस्थत िनु ेशििि तथा 
िमयचारीिो ििमा िाशजरी पशुस्तिामा गयि जनाई सोिो 
जनाउ सकित िारबािीिो िालग सम्बशन्ित कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत र गाउँ शििा सलमलतिाई लसफाररस गने,  

(थ)  आफनो िेत्रलभत्र सञ्चािन गररएिा अनौपचाररि शििा, कविेष 
शििा, समावेिी शििा र शििािो िालग खाद्य िाययक्रमिो 
लनयलमत रूपमा लनरीिण तथा अनगुमन गरी स्थानीय शििा 
सलमलतमा प्रलतवेदन पेि गने,  

 

(द) लनजी, िालमयि तथा गठुी कवद्याियिो अनगुमन गरी स्वीिृत 
मापदण्डिो पािना गनय िगाउने र तदनसुार परुस्िार र दण्डिो 
िालग शििा अलििृत समि लसफाररस गने, 

(ि)  आजीवन शििा र सीप शििािो उशचत प्रवन्ि गने गराउने, 
(न)  शििा अलििृतिे तोिे बमोशजम थप िायय गने, गराउने, 
(प)  गाउँपालििािे शििा सम्बन्िी प्रत्यायोशजत िायय गने, 

 
 

पररच्छेद-४ 

गाउँ  शििा सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार तथा बैठि सम्बन्िी िाययकवलि 

 

२४. शििा सलमलतिो संरचना तथा िायय सञ्चािन  कवलिः  

(१) गाउँपालििामा  देिाय बमोशजमिो एि शििा सलमलत रिनेछः 
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(ि) गाउँ िाययपालििािो अध्यि वा लनजिे तोिेिो गाउँ 

िाययपालििािो सदस्य                        -संयोजि 

 (ख) गाउँ िाययपालििािा सदस्य मध्ये गाउँ िाययपालििािे छानेिा 
एि जना मकििा समेत दईु जना सदस्यिरु   – सदस्य 

(ग) सामदुाकयि कवद्याियिो आिारभतू र माध्यलमि तििो प्रलतलनलित्व 
िनुे गरी गाउँ शििा सलमलतिे तोिेिो एि जना मकििा सकित दईु जना 
शििि     – सदस्य 

(घ) गाउँपालििालभत्र रिेिा सम्पूणय कवद्यािाय व्यवस्थापन सलमलतिा 
अध्यि मध्येबाट गाउँ शििा सलमलतिे मनोलनत गरेिो एि जना     

– सदस्य   

(ङ)  गाउँपालििा लभत्रिा बकुिशजकव,समाजसेवी वा शििा प्रमेी मध्येबाट 
एि जना दलित सकित गाउँ शििा सलमलतिे तोिेिो दईु जना – 

सदस्य  

(च) गाउँपालििा स्तरीय नेपाि शििि मिासंघिा प्रलतलनलि बढीमा २ 
जना  –सदस्य  
 (छ)   शििा िाखा प्रमखु/शििा अलििृत      
–  सदस्य सशचव 

(२) उपदफा (१) िो ग, घ र ङ बमोशजम गदठत सदस्यिरूिो पदावलि तीन वषयिो 
िनुेछ । 

(३)  शििा सलमलतिो बैठि िशम्तमा प्रत्येि तै्रमालसिमा एि पटि बस्नपुने छ । 

(४)  शििा सलमलतिो बैठि भत्ता गाउँपालििािो प्रचलित िानून बमोशजम िनुेछ ।  

(५)बैठि सञ्चािनिो िालग िशम्तमा ५० प्रलतित सदस्यिो उपशस्थलत आवश्यि 
पनेछ। बैठििो लनणयय बिमुतिो आिारमा िनुेछ । 

(६) स्रोत व्यशक्त आमशन्त्रत सदस्य रिने छन । 
 

२५.  शििा सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििारः  

ऐन, लनयम तथा यस िाययकवलिमा अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र अलििारिा 
अलतररक्त शििा सलमलतिो अन्य िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुे छः 

(ि)  शििा िाखावाट पेि भएिो िैशिि योजना मालथ छिफि गरी 
स्वीिृलतिो िालग िाययपालििामा पेि गने 

(ख) गाउँपालििामा स्वस्थ िैशिि वातावरण िायम राख्न तथा 
शििािो गणुस्तर बकृि गनय शििा िाखा माफय त पेि भएिो 
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िायययोजना मालथ छिफि गरी आबश्यि देशखएमा पररमाजयन 
सकित स्वीिृत गने,  

(ग) नेपाि सरिारिो स्वीिृत नीलत र लनदेिन अनरुूप कविेष शििा, 
समावेिी शििा, अनौपचाररि शििा, लनरन्तर शििा, दूर शििा 
तथा खिुा शििा िाययक्रम सञ्चािन सम्बन्िी आवश्यि 
व्यवस्था गने,  

(घ)  कवद्याियिाई आलथयि सिायता उपिव्ि गराउने तथा त्यस्तो 
सिायतािो िालग सम्बशन्ित लनिायमा लसफाररस गने,  

(ङ)  शििि, िमयचारी तथा कवद्याथी िल्याणिो िालग स्वीिृत शििा 
योजना बमोशजम आवश्यि िाययक्रम बनाउने,  

(च)  कवद्याियिो सम्पलतिो सरुिा गनय तथा कवद्याियिो समकृििो 
िालग आवश्यि व्यवस्था गने,  

(छ) कवद्याियिो कविासिो िालग सञ्चालित िैशिि िाययक्रमिाई 
सियोग गने,  

(ज)  कवद्याियिो िेखापरीिण सम्बन्िमा िेखापरीिििे ददएिो 
प्रलतवेदन अनसुार आवश्यि िारबािी गने, गराउने,  

(ञ)  कवद्याियिाई आलथयि रूपमा आत्मलनभयर गराउन योजना बनाई 
िायय गने,  

(ट)  कवद्यािय बन्द गनय लसफाररस गने,    

(ठ) िैशिि क्यािेण्डर बनाई कवद्यािय सञ्चािन गनय शििा िाखा 
माफय त व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददन,े  

(ड)  गाउँपालििास्तरीय खेििुद, स्िाउट तथा साँस्िृलति 
िाययक्रमिो सञ्चािन तथा कविासिो िालग आलथयि स्रोत 
जटुाउने र प्राप्त रिम खचय गनय शििा िाखािाई लनदेिन ददन,े  

(ढ) आवासीय कवद्याियिा कवद्याथीिा िालग खाना तथा पौकष्टि 
आिारिो गणुस्तर तोक्ने । 

(न)  गाउँ िाययपालििा तथा गाउँ सभावाट स्वीिृत शििा योजना 
र मापदण्ड लभत्र रिी आवश्यि लनदेिन ददने । 

(प) कवद्याियिे िायम गनुयपने न्यूनतम सरसफाई तथा िौचाियिो 
मापदण्ड तोक्ने । 

फ) गाउँपालििा िेत्रलभत्र कविषे आवश्यिता भएिा वािबालििािो  
तथ्यांि संििन गरी उनीिरुिा िालग उशचत कवद्यािय 
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व्यवस्थापन गनय आिार तयार पाने र सोिी अनसुारिो 
पठनपाठनिो व्यवस्था लमिाउन।े  

(ब) कवद्यािय सिुार तथा कविासिा िालग नीलत लनदेिन गने । 

 
                                 
                  

पररच्छेद -५ 

कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था 
 

२६.  कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रिन:े  

(१) यस िाययकवलि  अन्तगयत व्यवस्था भएिो सलमलतिरुिो अलििार िेत्र बािेि 
कवद्यािय सञ्चािन गनय प्रत्येि सामदुाकयि कवद्याियमा देिाय बमोशजमिो एि कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत रिनेछ- 

(ि) अलभभावििरुिे आफुिरु मध्येबाट छानी पठाएिा दईु 
मकििासकित चारजना                        —सदस्य 

 (ख) सम्बशन्ित वडािा वडा अध्यि वा लनजिे तोिेिो वडा सदस्य 
एिजना                             – सदस्य 

 ग)  कवद्याियिा संस्थापि,स्थानीय शििाकवद्/शििाप्रमेी,कवद्याियिाई 
लनरन्तर दि वषयदेशख सियोग गने वा कवद्याियिाई दि िाख वा सो 
भन्दा बढी नगद वा शजन्सी सियोग  गरेिा व्यशत्तिरु मध्येबाट कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतिे मनोनीत गरेिा १जना मकििा  समेत गरी २ 
जना                                      –सदस्य  

घ) शििििरूिे आफूिरूमध्येबाट छानी पठाएिो शििि  प्रलतलनलि 
एि जना                              –सदस्य  

(ङ) प्रिानाध्यापि                           –सदस्य सशचव  

(२) कवद्यािय स्तरीय बािक्िविे मनोनयन गरेिो एि छात्र र एिजना छात्रा गरी 
दईु जना र गाँउपालििा शििा िाखा प्रमखु आमशन्त्रत सदस्य िनुेछन ।   

 (३) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिा सदस्यिरुिे उपदफा १ िो खण्ड (ि), (ख) वा 
(ग) बमोशजमिा सदस्यिरु मध्येबाट छानेिो सदस्य सो सलमलतिो अध्यि िनुेछ ।  

(४) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि छनौट नभएसम्मिा िालग वा अध्यििो 
अनपुशस्थलतमा सो सलमलतिो जेष्ठ सदस्यिे सो सलमलतिो अध्यिता गनेछ ।  
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(५) आिारभतू कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत अध्यििो योग्यता िशम्तमा ििा ८ उतीणय 
र माध्यलमि कवद्याियिो िालग ििा १२ पास िनु ुपनेछ । योग्यता नपगेुिो/ 
पगेुिो  ि अवस्थामा सबैभन्दा मालथल्िो िैशिि योग्यता भएिो सदस्य अध्य

िनुेछ । अध्यि छनौटमा कववाद आएमा र गाउँपालििासम्म पगेुमा गाउँ शििा 
सलमलतिो अध्यििे तोिेिो व्यशक्त अध्यि िनुेमा बािा िनुेछैन । 

  (६) उपदफा (५) बमोशजमिो अलभभावि नभेकटएमा वा व्यवस्थापन सलमलतमा जान 
राजी नभएमा अरु अलभभाविबाट छनौट गनय बािा पने छैन । 

     )२  ( कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो िायय अवलि ३ वषयिो िनुेछ । 

(७) राजीनामा स्वीिृत गने :  

व्यवस्थापन सलमलतिा सदस्यिो राजीनामा सो सलमलतिा अध्यििे र व्यवस्थापन 
सलमलतिा अध्यििो राजीनामा सम्बशन्ित कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीिृत गनेछ 
।तर अध्यििो पद ररक्त रिेिो अवस्थामा त्यस्तो सदस्यिो राजीनामा व्यवस्थापन 
सलमलतिो वररष्ठ सदस्यिे स्वीिृत गनेछ । साथै कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो 
बैठिमा बाि क्िबिा प्रलतलनिीिरुिे राखेिो दृशष्िोण लनणयय पशुस्तिामा उल्िेख गनुय 
पनेछ तर प्रचलित िानून कवपररतिा िुनै लनणयय भएिोमा बािप्रलतलनलििरुिाई 
शजम्मेवार बनाईने छैन । 

(८) अलभभावििो अलभिेख राख्न:े  

(१) कवद्याियिे शििा िाखािे तोकिददएिो ढाँचामा कवद्याथीिो अलभिेख राख्दा 
कवद्याथीिा बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, दाज,ु दददीिो नाम, थर, ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ 
। त्यस्ता अलभभावि नभएिा कवद्याथीिो ििमा कवद्याथीिाई संरिित्व प्रदान गने 
व्यशक्तिो अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(९) संस्थागत कवद्यािय  व्यवस्थापन सलमलत 

१. संस्थागत कवद्याियिो सञ्चािन तथा व्यवस्थापनिो िालग देिाय बमोशजमिो 
कवद्यािय  व्यवस्थापन सलमलत रिने छ ।संस्थागत कवद्याियिो सञ्चािन रेखदेख र 
ब्यवस्थापन गनयिा िालग प्रत्येि कवद्याियमा देिायिा सदस्यिरु रिेिो एि कवद्यािय 
ब्यवस्थापन सलमलत रिनेछ । 

ि) कवद्याियिा संस्थापि वा िगानीितायिरु मध्येवाट कवद्याियिो 
लसफाररसमा गाउँपालििा प्रमखुिे मनोलनत गरेिो ब्यशक्त — अध्यि                                                     

ख) अलभभावििरु मध्येवाट एिजना मकििा समेत गरी कवद्यािय 
ब्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरिो दईु जना     —सदस्य                                                                                                                             
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ग) स्थालनय शििाप्रमेी वा समाजसेवीिरु मध्येबाट कवद्याियिो 
लसफाररसमा गाउँपालििािे मनोलनत गरेिो एिजना  —सदस्य                                                                                                                                                                                 

घ) शििा अलििृत वा लनजिे तोिेिो शििा िाखािो िमयचारी -

सदस्य                                                                                                                                                                             

ङ) सम्वशन्ित कवद्याियिा शििििरुिे आफुिरुमध्येवाट छानी 
पठाएिो एिजना—सदस्य                                                                                                                                                                                 

च) कवद्याियिो प्रिानाध्यापि                   —सदस्य सशचव 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम कवद्याथीिाई संरिित्व प्रदान गने व्यशक्तिाई अलभभावििो 
रुपमा अलभिेख राख्दा लनजिे संरिित्व प्रदान गरेिो व्यिोरा सम्बशन्ित वडाबाट 
प्रमाशणत गराएिो िनु ुपनेछ । 

 

(१०) सामदुाकयि कवद्यािय सञ्चािन र रेखदेखिो िालग व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि 
सदस्य र प्रिानाध्यापि सदस्य रिने गरी ११ सदस्य शििि अलभभाबि संघ गठन 
गररनेछ । 

(११) शििि अलभभाबि संघिो िाम ितयव्य र अलििार ऐनमा ब्यबस्था भए अनसुार 
िनुछे । 

 
२७. व्यवस्थापन सलमलतिो सदस्य छनौट सम्बन्िी व्यवस्था :  

(१) प्रिानाध्यापििे दफा २६ िो उपदफा (१) बमोशजमिो व्यवस्थापन सलमलतिो 
छनौट गनयिो िालग तत्िाििो व्यवस्थापन सलमलतिो िायय अवलि समाप्त िनु ुभन्दा 
तीस ददन अगावै सात ददनिो सूचना ददई अलभभावििो भेिा गराउन ुपनेछ ।  

तर िुनै िारणिे व्यवस्थापन सलमलत कवघटन भएिो वा व्यवस्थापन सलमलतिो सदस्यिो 
पद ररक्त भएिो अवस्थामा त्यसरी कवघटन वा ररक्त भएिो लमलतिे पन्र ददनलभत्र 
व्यवस्थापन सलमलत वा ररक्त सदस्यिो छनौटिो िालग यस दफा बमोशजम सूचना ददई 
अलभभावििो भेिा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सदस्य छनौट गने सम्बन्िमा अलभभावििाई सियोग 
गनयिो िालग सम्बशन्ित लनरीिि वा लनज उपिब्ि नभएमा शििा अलििृतिे खटाएिो 
अलििृतिो संयोजित्वमा प्रिानाध्यापि, स्रोत व्यशक्त र स्थानीय तििो प्रलतलनलि रिेिो 
चार सदस्यीय छनौट सियोग सलमलत गठन गनेछ ।  

(३) व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि र सदस्यिरू छनौट सम्बशन्ि अन्य कवषय 
िायायपालििािे तोिे बमोशजम िनुेछ । 
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२८. व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि सम्बन्िी िाययकवलि : (१) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि दईु 
मकिनामा िशम्तमा एि पटि बस्नेछ । 

(२) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि सलमलतिो अध्यििो लनदेिनमा सदस्य–सशचविे बोिाउनेछ 
।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन व्यवस्थापन सलमलतिा एि लतिाई 
सदस्यिे लिशखत अनरुोि गरेमा व्यवस्थापन सलमलतिो सदस्य-सशचविे जनुसिैु वेिा पलन 
व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि बोिाउन ुपनेछ ।  

(४) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठिमा छिफि िनुे कवषय सूची सदस्य–सशचविे सािारणतया 
बित्तर घण्टा अगावै सदस्यिरूिाई ददन ुपनेछ ।  

(५) व्यवस्थापन सलमलतमा तत्िाि िायम रिेिा पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यिरू उपशस्थत 
भएमा व्यवस्थापन सलमलतिो बैठििो िालग गणपूरि संख्या पगेुिो मालननेछ ।  

६) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठििो अध्यिता अध्यििे र लनजिो अनपुशस्थलतमा जेष्ठ सदस्यिे 
गनेछ ।  

(७) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठिमा बिमुतिो राय मान्य िनुेछ र मत बराबर भएमा बैठििो 
अध्यिता गने व्यशक्तिे लनणाययि मत ददन सक्नेछ ।  

(८) व्यवस्थापन सलमलतिो बैठि सम्बन्िी अन्य िाययकवलि व्यवस्थापन सलमलत आफैं िे लनिायरण 
गरे बमोशजम िनुेछ। 

 

२९. व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि र सदस्य िनु नसक्न े: देिायिो व्यशक्त व्यवस्थापन सलमलतिो 
अध्यि र सदस्य िनु सक्ने छैन : 

(ि) गैर नेपािी नागररि,  

(ख)  पच्चीस वषय उमेर परुा नभएिो (बाि क्िबिो प्रलतलनिी बािेि),       

(ग)  प्रचलित िानून बमोशजम िािो सूचीमा परेिो, 
(घ)  नैलति पतन देशखने फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट िसूरदार ठिररएिो,  

(ङ)  गाउँसभा वा सभािा सदस्यिरु । 

३०. व्यवस्थापन सलमलत कवघटन गनय सक्न े: देिायिा अवस्थामा शििा सलमलतिो लसफाररसमा गाँउ 
िाययपालििािे सलमलत कवघटन गनय सक्नेछ :- 

(ि) कवद्याियिो सम्पलत किनालमना गरेमा,  
(ख)  कवद्याियिो िैशिि वातावरण खल्बल्याएमा,   
(ग)  प्रचलित िानून तथा नेपाि सरिार, प्रदेि सरिार तथा स्थानीय तििो नीलत एवम ्कित कवपरीत 
िाम गरेमा,  
(घ)  कवद्याियिो व्यवस्थापन सन्तोषजनि रूपमा गनय नसिेमा, वा  



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

(ङ)  सम्बशन्ित लनिाय वा अलििारीिे ददएिो िानून अनसुारिो लनदेिन पटि–पटि उिंघन 
गरेमा ।  

३१. सामदुाकयि कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार : (१) यस िाययकवलिमा 
अन्यत्र िेशखएिा िाम, ितयव्य र अलििारिा अलतररक्त सामदुाकयि कवद्याियिो व्यवस्थापन 
सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछ : 
(ि) कवद्याियिो सञ्चािन, रेखदेख, लनरीिण र व्यवस्थापन गने,                                                    

(ख)  कवद्याियिो िालग चाकिने आलथयि स्रोत जटुाउने,  
(ग)  शििि तथा िमयचारीिाई तालिमिो िालग छनौट गने,  

(घ)  तालिममा जाने शििि तथा िमयचारीिाई तालिमबाट फिेपलछ िशम्तमा तीन वषय 
कवद्याियमा सेवा गनुयपने सम्बन्िमा ितयिरू लनिायरण गरी िवलुियतनामा गराउने,  

(ङ) शििि तथा िमयचारीिरूिो सेवािो सरुिािो िालग पिि गने,  

(च)  कवद्याियिो स्रोतबाट व्यिोने गरी शििि तथा िमयचारी लनयकु्त गने र त्यसरी लनयकु्त 
शििि तथा िमयचारीिाई नेपाि सरिारिे समान तििा शििि तथा िमयचारीिाई 
तोिी ददएिो तिब स्िेिमा नघटाई तिब भत्ता ददने,   

(छ)  नेपाि सरिारबाट स्वीिृत दरवन्दीिो शििि तथा िमयचारीिो पद ररक्त िनु आएमा 
स्थायी पूलतयिो िालग सो पद ररक्त भएिो लमलतिे पन्र ददनलभत्र शििा िाखामा िेखी 
पठाउने,  

(ज)  कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीिरूिो िाशजरी जाँच गरी गयि िनुे शििि वा िमयचारी 
उपर आवश्यि िारबािी गने, 

(झ)  िुनै शििि वा िमयचारीिाई यस िाययकवलि बमोशजम व्यवस्थापन सलमलतिे िारबािी गनय 
पाउने कवषयमा कवभागीय िारबािी गरी त्यसिो जानिारी शििा िाखािाई ददने तथा आफूिाई 
िारबािी गनय अलििार नभएिो कवषयमा िारबािीिो िालग लसफाररस गनुयपने भएमा आवश्यिता 
अनसुार आफ्नो राय सकितिो प्रलतवेदन शििा िाखामा पठाउन,े 

(ञ)  कवद्याियिो िैशििस्तर वकृि गनय आवश्यि सामान तथा िैशिि सामग्रीिरूिो व्यवस्था गने,   

(ट)  नेपाि सरिारबाट सञ्चािन िनुे कवलभन्न िाययक्रमिरूमा कवद्याियिाई सररि गराउने,  
(ठ)  कवद्याथीिरूिे पािना गनुयपने आचार संकिता बनाई िाग ुगने,  

(ड) शििि तथा िमयचारीिरूिो अलभिेख अध्यावलिि गराई राख्न,े  

(ढ) प्रत्येि वषय कवद्याियिा चन्दादाता र अलभभावििरूिो भेिा गराई कवद्याियिो अशघल्िो िैशिि 
वषयिो आय, व्यय तथा िैशिि उपिशब्ि र आगामी वषयिो िैशिि िाययक्रमिो सम्बन्िमा 
जानिारी गराउने,  

(ण)  गाउँपालििावाट तोकिएिो िेखा परीिि माफय त िेखा परीिण गराउने,  
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(त)  कवद्याथी, शििि, िमयचारी तथा अलभभावििाई कवद्याियिो कविास तथा पठनपाठन तफय  
उत्प्ररेरत गने व्यवस्था लमिाउने, 

(थ)  कवद्याथीिाई उपिब्ि गराइएिो छात्रवशृत्त रिम प्रदान गने,  

(द)  लनरीिििे कवद्याियिो चेि जाँच वा लनरीिण गदाय िाशजरी पशुस्तिा वा कवद्यतुीय िाशजरीमा 
गयि जनाएिोमा त्यस्ता गयि भएिा शििि तथा िमयचारीिो गयि भएिा ददनिो तिब 
िट्टी गने,  

(ि)  व्यवस्थापन सलमलतिो सशचवािय कवद्यािय भवनमा राख्न ेतथा कवद्याियिो िागजपत्र र अलभिेख 
सरुशित गने,  

(न)  स्थानीय तिसँग समन्वय गरी िैशिि कविासिा िाययक्रमिरु सञ्चािन गने, 

(प)  कवद्याियमा िशित समूििा िालग कविेष प्रिृलतिो िैशिि िाययक्रम सञ्चािन गनय आवश्यि 
देशखएमा स्थानीय ति तथा स्थानीय शििा िाखा माफय त गने, 

(फ) वाकषयि रुपमा कवद्याियिा िालग आवश्यि मािसामान, मसिन्द सामग्रीिो खररद योजना 
स्वीिृत गने, 

(ब)  कवद्याियिो कवपद, जोशखम अवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यूलनिरणिा िालग िायययोजना 
बमोशजम िायायन्वयन गने,  

(भ)  कवद्याियिो चि अचि सम्पलतिो संरिण र सदपुयोग गने, 

(म)  आफ्नै स्रोतबाट लनयकु्त िनुे शििि तथा िमयचारीिो सेवा, ितय तथा कवभागीय िारबािीिाई 
व्यवशस्थत गनय िाययकवलि बनाई शििा सलमलतबाट स्वीिृत गराई िाग ुगने, 

(य) गाउँपालििा, गाउँ शििा सलमलत र शििा िाखािे ददएिो लनदेिन अनरुूप िाम गने । 

(र) शििि एवं िमयचारीिाई मापदण्ड बनाई परुस्िृत गने 

(ि) कवद्याियिो पढाई व्यवािाररि, सीपमूिि, र स्तरीय बनाउन प्रलतस्पिी तथा सियोगी भलूमिा 
खेल्ने.   

 व) प्रत्येि वषय कवद्याियिा चन्दादाता र अलभभावििरूिो भेिा गराई कवद्याियिो अशघल्िो िैशिि 
वषयिो आय, व्यय तथा िैशिि उपिशब्ि र आगामी वषयिो िैशिि िाययक्रमिो सम्बन्िमा 
सावयजलनि परीिण गराउने,  
(२) व्यवस्थापन सलमलतिे आफ्नो अलििार मध्ये आवश्यिता अनसुार िेिी अलििार 
व्यवस्थापन सलमलतिो सदस्य–सशचविाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३२. शििि अलभभावि संघ सम्बन्िी व्यवस्था (१) प्रत्येि कवद्याियिा शििि र अलभभावििरू 
सदस्य रिेिो एि शििि अलभभावि संघ रिनेछ ।   

(२) व्यवस्थापन सलमलतिे अलभभावििरूिो भेिा गराई सो सलमलतिो अध्यि, प्रिानाध्यापि तथा 
िशम्तमा एि जना शििि र अलभभावििरू समेत रिने गरी बढीमा एघार सदस्यीय शििि–
अलभभावि संघिो िाययिारी सलमलत गठन गनुय पनेछ ।  
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(३) स्रोत ििा सञ्चालित कवद्याियमा उपदफा (२) बमोशजम शििि अलभभावि संघिो िाययिारी 
सलमलत गठन गदाय अपाङ्गता भएिा कवद्याथीिा िशम्तमा एि जना अलभभावि िनु ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम गदठत िाययिारी सलमलतिा सदस्यिो पदावलि तीन वषयिो िनुछे 
।  

(५) उपदफा (२) बमोशजमिो िाययिारी सलमलतिो बैठि तीन मकिनामा िशम्तमा एिपटि बस्नेछ 
र सो सलमलतिो बैठि सम्बन्िी अन्य िाययकवलि िाययिारी सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोशजम 
िनुेछ ।   

(६) उपदफा (२) बमोशजमिो िाययिारी सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम 
िनुेछ: 

(ि)  कवद्याियमा शििििो गणुस्तर िायम गनयिो िालग आवश्यि िाम गने,   

(ख)  यस िाययकवलि बमोशजम कवद्याियिे िलु्ि लनिायरण गरे नगरेिो सम्बन्िमा अनगुमन 
गने तथा सो सम्बन्िमा कवद्याियिाई आवश्यि सझुाव ददने,  
(ग)  कवद्याियिो िैशिि गलतकवलिबारे लनयलमत जानिारी राख्न ेतथा सो सम्बन्िमा शििि, 

कवद्याथी र अलभभावि बीच लनयलमत अन्तरकक्रया गने ।  

(७) उपदफा (२) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन संस्थागत कवद्याियिो व्यवस्थापन 
सलमलतिे यस दफा बमोशजम शििि अलभभावि संघिो िाययिारी सलमलत गठन गदाय सात 
सदस्यमा नघटाई गनुय पनेछ । 

 

३३. वडा शििा सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था (१) वडास्तरमा देिाए बमोशजमिो वडा शििा सलमलत गठन 
गनय सकिने छ । 

    (ि) सम्बशन्ित वडािो वडा अध्यि               -
संयोजि  

    (ख) वडा सलमलतिा सदस्यिरु मध्येबाट वडा सलमलतिे तोिेिो एि जना      - 
सदस्य  

    (ग) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिा अध्यििरु मध्ये बाट वडा सलमलतिे तोिेिो एि जना - 
सदस्य  

    (घ) माध्यलमि ति र आिारभतू तििा कवद्याियिा प्रिानाध्यापि र शििििरु मध्ये बाट गाउँ 
शििा सलमलतिे तोिेिो एि जना मकििा दलित सिीत तीन जना  - सदस्य  

    (ङ) वडा लभत्रिा समाजसेवी,बकुिजीवी शििा प्रमेीिरुमध्येबाट गाउँ शििा सलमलतिे तोिेिो 
एि/एि जना मकििा र दलित सिीत तीन जना सदस्य  - सदस्य  

    (च) सम्बशन्ित वडािा वडा सशचब           - सदस्य 
सशचब    
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(२) वडा शििा सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनु ेछ । 

 (ि) आफ्नो  वडािो िैशिि अलभवकृििा िालग योजना तजुयमा र समन्वय गने । 

 (ख) आफ्नो िेत्रलभत्र सञ्चािन िनुे परीिािाई मयायददत र भयरकित बनाउन सियोग गने । 

 (ग) अलभभावि , शििि र कविाथी बीच समन्वयिारी भलूमिा लनवायि गने । 

 (घ) गाउँ शििा सलमतिे तोिे बमोशजमिा अन्य िाययिरु गने । 

 (ङ) वडा शििा सलमलतिे आफ्नो बैठि सञ्चािन तथा िाययलबलि आफैिे लनिायरण गने छ ।          

 
 

पररच्छेद- ६ 

पाठ्यक्रम तथा परीिा सञ्चािन र समन्वय 

३४. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री : (१) स्थानीय तििा कवद्याियिरुमा पठन पाठन िनुे पाठ्यक्रम 
मन्त्राियिे लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

(२) पाठय सामाग्रीिो समयमै सिज उपिब्ितािो सलुनश्चत गनय िाययपालििािे आवश्यि 
िायययोजना बनाई िाग ुगनेछ । 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्ति,  पाठयसामग्रीमा सिुार तथा नयाँ पाठ्यक्रमिो लनमायण गनय 
आवश्यि देशखएमा शििा िाखािो प्रलतवेदनिो आिारमा शििा सलमलतिे िाययपालििािाई 
लसफाररस गने र िाययपालििािो लनणयय गरी मन्त्राियमा अनरुोि गने ।  

३५.  परीिा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलत : (१) गाउँपालििािो कवद्याियिरुमा परीिा सञ्चािन 
तथा समन्वयिो िालग देिायिो एि परीिा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलत रिनेछ । 

(ि) प्रमखु प्रिासिीय अलििृत                                        अध्यि 

(ख) शििा सलमलतिो पदालििारी एि जना                            –सदस्य  

(ग) न्यनुतम १ जना मकििा सकित २ जना प्र.अ.      –सदस्य 

(घ) शििा अलििृत/शििा िाखा प्रमखु                                –सदस्य 

सशचव  

(२) परीिा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलतिो बैठि सम्बन्िी िाययकवलि सो सलमलत आफैिे 
लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

(३) स्थानीय तििो िेत्रलििार वाकिरिो िैशिि तििो परीिा सञ्चािन गनय सम्वन्िीत 
लनिायवाट भएिो व्यवस्था बमोशजम सलमलतिे सिजीिरण र समन्वय गनेछ । 

(४) ििा ८ िो परीिा सञ्चािन िाययपालििाबाट स्वीिृत मापदण्ड बमोशजम सलमलतिे गनेछ 
।  

(५) उपदफा ३ र ४ वािेििो ििािरुिो परीिा सञ्चािन सलमलतिे लनिायरण गरेिो मापदण्ड 
बमोशजम कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो लनदेिनमा प्रिानाध्यापििे गनेछ ।  
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३६. संस्थागत कवद्याियिे परीिा िलु्ि बापतिो रिम जम्मा गनुय पनेः (१) दफा ३४ िो ४ 
बमोशजम परीिा गदाय शििा सलमलतिे तोिे बमोशजमिो िलु्ि सम्वन्िीत संस्थागत कवद्याियिे 
स्थानीय संशचत िोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।  

(२) संस्थागत कवद्याियिे तोकिएिो रशजिेिन, परीिा तथा प्रमाणपत्र बापतिो कवद्याथीिरुबाट 
लिएिो िलु्ि परीिा    सञ्चािन गने लनिायिो खातामा जम्मा गरी त्यसिो जानिारी सम्बशन्ित 
लनिायिाई ददन ुपनेछ । 

३७. अनौपचाररि शििा, दरु शििा, समावेिी शििा, लनरन्तर शििा, खिुा शििा तथा बैिशल्पि 
िैशिि िाययक्रमिो सञ्चािन िाययपालििािे मन्त्राियवाट भएिो व्यवस्थासँग तादाम्यता िायम 
िनुे गरी आवश्यि िाययकवलि बनाई गनेछ। 

३८. िैशिि गणुस्तर परीिण सम्बन्िी व्यवस्था :  (१) गाउँसभािे वाकषयिरुपमा शििािो गणुस्तर 
मापन गरी सिुारिो िालग िाययपालििािाई लनदेिन ददनेछ । शििा मन्त्राियिे बनाएिो 
गणुस्तरिो खािा र पाठयक्रम कविास िेन्रिे बनाएिो पाठयक्रमिाई मूि आिार मानु्न पने 
छ । 

(२) गाउँसभािे आफू मध्येवाट एि जना सदस्यिाई शििािो गणुस्तर मापन गनय िगाई 
सोिो प्रलतवेदन बाकषयि रुपमा सभा समि पेि गनय तोक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तोकिएिो सदस्यिे प्रमखु प्रिासिीय अलििृतसँग समन्वय गरी 
गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन तयार गनेछ । 

(४) गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन तयारीिो कवलि र ढाँचा उपदफा २ बमोशजम तोकिएिो सदस्य 
आफैिे लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

(५) गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन िैशिि ित्र िरुु िनु ुभन्दा दईु मकिना अगालड पेि भई सक्न ु
पनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

प्रारशम्भि बाि शििा सम्बन्िी व्यवस्था 
३९. प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र स्थापनाः (१) िुनै संस्थािे प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र स्थापना 

गनय चािेमा अनमुलतिो िालग सम्बशन्ित वडा िायायियमा अनसूुची -९ बमोशजमिो ढाँचामा 
लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन पनय आएमा त्यस्तो लनवेदनिा सम्बन्िमा आवश्यि जाँचबझु 
गदाय लनवेदििाई प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र स्थापना गनय गाउँ िाययपालििािे तोिेिो 
मापदण्ड तथा प्रकक्रया बमोशजम अनमुलत ददन मनालसब देशखएमा आवश्यि ितय तोिी 
अनसूुची -१० बमोशजमिो ढाँचामा अनमुलत ददन वडा सशचविे वडा सलमलत समि पेि 
गनेछ ।  
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तर स्थानीय तििाई आलथयि दाकयत्व पने गरी यस्तो िेन्र खोलिने भएमा गाउँ 
िाययपालििािो अनमुलत लिन ुपनेछ ।    

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेि िनु आएमा वडा सलमलतिो लनणययमा वडा सशचविे अनमुती 
ददनेछ ।   

(४) िुनै संस्थािे उपदफा (२) बमोशजम तोकिएिो ितय अनरुूप प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र 
सञ्चािन नगरेमा वडा अध्यििे त्यस्तो िेन्रिाई ददएिो अनमुलत जनुसिैु बखत रद्द गनय 
सक्नेछ ।   

४०. प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र स्थापना गनय चाकिन ेपूवायिार : प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र स्थापना 
गनयिो िालग देिायिा पूवायिार परुा गरेिो िनु ुपनेछ : 
(ि)  फराकििो, खिुा र सरुशित भवन भएिो,    
(ख) भवन बािेि िशम्तमा आिा रोपनी िेत्रफि भएिो   

(ग)  बाि उद्यानिो व्यवस्था भएिो,  
(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीिो व्यवस्था भएिो, 
(ङ) िौचाियिो राम्रो व्यवस्था भएिो,  
(च) बाि बालििािो िेरचाि गने आयािो व्यवस्था भएिो ।   

४१. स्वीिृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुयपने: प्रारशम्भि बाि शििा िेन्रमा पाठ्यक्रम कविास िेन्रबाट 
स्वीिृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद-८ 

कवद्याथी संख्या, भनाय र ििा चढाउन ेव्यवस्था 
४२. कवद्याथी संख्याः (१) सामदुाकयि कवद्याियिो प्रत्येि ििामा कवद्याथी संख्या सामान्यतया 

उपत्यिा तथा तराई, पिाड र किमािी िेत्रमा क्रमिः पचास, पैंतािीस र चािीस िनु ुपनेछ ।   

(२) संस्थागत कवद्याियिो प्रत्येि ििामा कवद्याथी संख्या सामान्यतया न्यूनतम बाइस, 

अलिितम चौवािीस र औसत तेत्तीस िनु ुपनेछ ।   

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन कविेष शििा ददने कवद्याियिो 
प्रत्येि ििामा रिने कवद्याथी संख्या शििा सलमलतिे तोिे बमोशजम िनुेछ ।   

(४) िुनै ििामा उपदफा (१) मा िेशखए भन्दा बढी कवद्याथी भएमा कवद्याियिे व्यवस्थापन 
सलमलतिो अनमुलत लिई त्यस्तो ििािो अिो वगय (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम ििामा वगय खोल्न आवश्यि पूवायिारिो व्यवस्था व्यवस्थापन 
सलमलत र कवद्याियिे लमिाउन ुपनेछ ।  

४३. भनाय सम्बन्िी व्यवस्था : (१) कवद्याथीिे कवद्याियमा भनाय िनुिो िालग देिाय बमोशजमिो  
प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ : 
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(ि) ििा नौ मा भनाय िनुिो िालग आिारभतू तििो अशन्तम परीिामा उत्तीणय 
गरेिो प्रमाणपत्र,  

(ख) ििा एघारमा भनाय िनुिो िालग ििा दििो परीिा उत्तीणय गरेिो प्रमाणपत्र, 

(ग) ििा एिमा बािेि अन्य ििामा भनाय िनुिो िालग कवद्याियिे लिने वाकषयि 
परीिािो िब्िाङ्क र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ।  

(२) कवद्याियिे िैशिि ित्रिो बीचमा वा वाकषयि परीिा उत्तीणय नभएिा कवद्याथीिाई 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिई आए पलन अध्ययनरत ििाभन्दा मालथल्िो ििामा भनाय गनुय िुँदैन 
।  

(३) कवद्याियिो एि तिमा भनाय भएिो कवद्याथीिे सोिी कवद्याियिो मालथल्िो ििामा पनुःभनाय 
गनुयपने छैन।   

(४) कवद्याथीिे पकििो पटि कवद्याियमा भनाय िनु आउँदा सािारणतया आफ्नो अलभभावििाई 
साथमा लिई आउन ुपनेछ ।  

(५) कवद्याियिे कवद्याथी भनाय गदाय लनःिलु्ि शििािो प्रयोजनिो िालग अलभभावििो नाम, 

ठेगाना समेतिा कववरण माग गरी राख्न ुपनेछ । 

 (६) पाँच वषय उमेर परुा नभएिािाई एि ििामा भनाय र चौि बषय उमेर परुा नभएिािाई 
माध्यलमि ति उत्तीणय परीिामा समावेि गररने छैन । 

४४. कवद्याियमा भनाय नभई अध्ययन गने व्यशक्तिो परीिा सम्बन्िी व्यवस्था : (१) शििा िाखािे 
कवद्याियमा भनाय नभई लनजी रूपमा अध्ययन गरेिो व्यशक्तिाई कवद्याियिे लसफाररस गरेिो 
लनजिो िमता र स्तरिो आिारमा कवद्याियबाट लिइने ििा आठसम्मिो वाकषयि परीिामा 
सामेि िनुिो िालग भनाय गनय आवश्यि व्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम परीिा ददन चािने व्यशक्तिे शििा िाखािे तोिेिो कवद्यािय र 
समयमा सो िायायियिे तोिेिो िलु्ि बझुाई परीिा फाराम भनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम परीिा ददन चािने व्यशक्तिे जनु ििािो वाकषयि परीिा ददन 
चािेिो िो सो भन्दा दईु ििा तिसम्मिो कवद्याियबाट लिइएिो वाकषयि परीिा उत्तीणय गरेिो 
प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(४) मालथ जे सिैु िेशखएता पलन खिुा वा बैिशल्पि कवद्याियमा पढेिा कवद्याथीिो परीिा 
सम्बन्िी व्यवस्था संघीय शििा मन्त्राियिे तोिे बमोशजम िनुेछ ।  

४५. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१) िुनै कवद्याथीिे स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिन ुपरेमा अलभभावििो लसफाररस 
सकित कवद्यािय छाड्न ु परेिो यथाथय कववरण खिुाई प्रिानाध्यापि समि 
लनवेदन ददन ुपनेछ ।   
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(२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन ििा दि र बाह्रमा 
अध्ययन गने कवद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददइने छैन ।  

तर देिायिा अवस्थामा िैशिि ित्र सरुु भएिो दईु मकिनालभत्र स्थानान्तरण 
भई आउने कवद्याियिो लसफाररसमा शििा िाखािो सिमलत लिई स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र ददन सकिनेछ : 

(ि)  स्थानान्तरण िनुे कवद्याथीिो अलभभावि िमयचारी रिेछ र 
लनजिो अन्यत्र सरुवा भएमा,  

(ख)  अलभभावििे बसाई सराई गरेिो प्रमाण पत्र पेि गरेमा   

(ग)  कवद्याथी कवरामी भएिो िारणिे सोिी स्थानमा राख्न निनुे भनी 
प्रचलित िानून बमोशजम स्वीिृत शचकित्सििे लसफाररस गरेमा, 
वा 

(घ)  अन्य िुनै मनालसव िारणिे कवद्याथी अन्यत्र स्थानान्तरण िनु ु
परेमा। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन पनय आएमा प्रिानाध्यापििे आिारभतू 
तििो कवद्याथीिो ििमा लनःिलु्ि र माध्यलमि तििो कवद्याथीिो ििमा शििा 
सलमलतिे तोिे बमोशजमिो िलु्ि लिई सात ददनलभत्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 
ददन ुपनेछ ।   

(४) प्रिानाध्यापििे उपदफा (३) बमोशजमिो अवलिलभत्र स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र नददएमा सम्बशन्ित कवद्याथीिे स्थानीय शििा अलििृत समि उजूरी 
ददन सक्नेछ र त्यसरी उजूरी पनय आएमा शििा अलििृतिे जाँचबझु गरी 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन उपयकु्त देखेमा प्रिानाध्यापििाई यथािीघ्र 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन लनदेिन ददनेछ ।  

(५) सक्कि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र िराएमा वा नष्ट भएमा सम्बशन्ित कवद्याथी 
वा लनजिो अलभभावििे प्रलतलिकपिो िालग त्यसिो व्यिोरा खिुाई सम्बशन्ित 
कवद्याियमा लनवेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएिो लनवेदन मनालसव देशखएमा 
प्रिानाध्यापििे लनवेदििाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रिो प्रलतलिकप ददनेछ ।  

(६) कवद्याियिे िुनै कवद्याथीिाई आफूिे अध्यापन नगराएिो ििािो 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र ददने प्रिानाध्यापििाई िानून 
बमोशजम िारबािी गररनेछ र त्यसरी ददएिो स्थानान्तरण प्रमाणपत्र रद्द िनुेछ 
।  

(७) संस्थागत कवद्याियिो ििमा कवद्याथीिे जनु मकिनामा स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र मागेिो छ सो मकिनासम्मिो मालसि पढाई िलु्ि र अन्य दस्तरु 
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सोिी कवद्याियमा बझुाउन ुपनेछ । कवद्याथीिे िामो लबदा (वाकषयि जाडो वा 
गमीिो लबदा) िो अशघल्िो मकिनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो 
लबदािो िलु्ि र अरु दस्तरु सोिी कवद्याियमा बझुाउन ुपनेछ ।  

(८) कवद्याियिे कवद्याथीिाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो प्रमाणपत्र पाउने 
कवद्याथी वा लनजिो अलभभावििो ररतपूवयििो भरपाई गराउन ुपनेछ ।  

४६. स्तर वकृििो िालग भनाय िनु चािन ेकवद्याथीिाई भनाय गनुयपने: ििा दि र ििा बाह्रमा स्तर 
वकृि गने उदे्दश्यिे कवद्याथी पनुः सोिी कवद्यािय र ििामा अध्ययन गनय आएमा कवद्याियिे त्यस्तो 
कवद्याथीिाई भनाय गनुय पनेछ ।  

४७. वाकषयि परीिा नददन ेकवद्याथीिाई ििा चढाउन ेसम्बन्िी व्यवस्था :  

िुनै कवद्याथी कवरामी परी वा लनजिो िाबू बाकिरिो पररशस्थलतिो िारण लनजिे वाकषयि परीिा 
ददन नसिेिो सम्बन्िमा लनजिो अलभभावििे त्यसिो प्रमाण सकित लनवेदन ददएमा 
प्रिानाध्यापििे सो सम्बन्िमा जाँचबझु गदाय लनवेदनिो व्यिोरा मनालसव देशखएमा कवद्याियमा 
भएिो अलभिेखबाट त्यस्तो कवद्याथीिे अन्य परीिामा राम्रो गरेिो देखेमा आवश्यिता अनसुार 
मखु्य मखु्य कवषयिो परीिा लिई सो कवद्याथीिाई ििा चढाउन सक्नेछ ।  

तर,   

(१)  िैशिि ित्र सरुु भएिो एि मकिनापलछ िुनै कवद्याथीिाई ििा चढाइने छैन ।  

(२)  ििा नौ र एघारमा िुनै कवद्याथीिाई ििा चढाइने छैन ।  

४८. ििा चढाउन ेसम्बन्िी अन्य व्यवस्था : असािारण प्रलतभा भएिा कवद्याथीिाई प्रिानाध्यापििे 
सो ििामा अध्यापन गने शििििरूिो लसफाररसमा बढीमा एि ििा चढाउन सक्नेछ । 
तर ििा नौ र एघारमा ििा चढाउन सकिने छैन ।  

४९. िैशिि ित्र, भनाय गने समय र िाम गने ददन :  

(१) कवद्याियिो िैशिि ित्र प्रत्येि वषयिो वैिाख एि गतेदेशख प्रारम्भ भई चैत्र 
मसान्तसम्म िायम रिनेछ ।  

(२) उपदफा (१) र (२) मा जनु सिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन ििा एघार र बाह्रिो 
ििमा िैशिि ित्र श्रावण मकिनावाट सरुु िनुेछ ।  

(३) कवद्याियिे िैशिि ित्र सरुु भएिो लमलतिे सामान्यतया एि मकिनालभत्र नयाँ 
कवद्याथी भनाय लिई सक्न ुपनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोशजमिो अवलि नघाई िुनै कवद्याथी भनाय िनु आएमा कवद्याियिे 
त्यस्तो कवद्याथीिो अध्ययनिो स्तर परीिण गदाय लनजिे सो ििामा भनाय भई वाकषयि 
परीिा उत्तीणय गनय सक्ने देशखएमा त्यस्तो कवद्याथीिाई अिो एि मकिनासम्म भनाय गनय 
सकिनेछ ।  

(५) िुनै पलन कवद्याियिे िैशिि ित्र सरुु नभई कवद्याथी भनाय गनुय गराउन ुिदैुन ।  
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तर ििा एििो उमेर समूि भन्दा िम उमेर भएिा बािबालििािो ििमा िैशिि 
ित्र प्रारम्भ िनुभुन्दा पन्र ददन अगावै प्रारशम्भि बाि शििामा भनायिो िायय गनय वािा 
पने छैन ।   

(६) कवद्याियिो एि िैशिि ित्रमा िाम गने ददन अध्यापन समय िशम्तमा दईुसय 
बीस ददन िनुेछ   

(७) सामदुाकयि कवद्याियिो प्रिानाध्यापििे िप्तािो िशम्तमा बाह्र, सिायि 
प्रिानाध्यापििे िप्तािो िशम्तमा अठार र शििििे िप्तामा िशम्तमा छब्बीस ििा 
अध्यापन गराउन पनेछ ।  

(८) भौलति पूवायिार परुा गनय नसिेिा कवद्याियिे तोकिएिो पाठ्यभारमा नघट्ने गरी 
कवद्याथी संख्यािो आिारमा एिै ददनमा एिभन्दा बढी समय (लसफ्ट) मा ििा सञ्चािन 
गनय सक्नेछ ।  

तर ििा सञ्चािन गदाय आिारभतू ति वा माध्यलमि तििा ििािरु एिै समय (लसफ्ट) 
मा सञ्चािन गनुय पनेछ । 

 

५०. कवद्यािय कवदा सम्वन्िमाः  

(१) नेपाि सरिारिे तोिेिो सावयजलनि लबदासंग तादाम्यता िायम िनुे गरी गाउँ  र 
शििा अलििृतिे शििा सलमलतिो सिमलतमा कवद्याियमा सावयजलनि कवदा लनिायरण गनय 
सक्नेछ । 

(२) शििा िाखािो लनदेिनमा एि िैशिि ित्रमा किउँदे लबदा वा वषे लबदा वा दवैु 
गरी वढीमा पैंतािीस ददन कवद्यािय कवदा ददन सकिनेछ ।   

(३) व्यवस्थापन सलमलतिे एि िैशिि ित्रमा थप पाँच ददनसम्म स्थानीय लबदा ददई 
कवद्यािय कवदा गनय सक्नेछ ।  

(४) यस दफामा िेशखएदेशख बािेि अन्य ददन कवद्यािय बन्द गरेमा प्रिानाध्यापििाई 
कवभागीय िारबािी गररनेछ । 

 
 
 
 
 

पररच्छेद-९ 

प्रिानाध्यापि र शििििो लनयशुक्त तथा िाम, ितयव्य र अलििार 

५१. प्रिानाध्यापि सम्बन्िी व्यवस्था  : )  
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(१)  प्रत्येि कवद्याियमा कवद्याियिो प्राशज्ञि तथा प्रिासिीय प्रमखुिो रूपमा िाम 
गनय स्वीिृत दरबन्दीमा नवढ्न ेगरी एि प्रिानाध्यापििो पद रिनेछ   

)ि(  माध्यालमि तिमा प्रिानाध्यपि िनु स्नातिोत्तर उपालि प्राप्त सोिी 
तििो जेष्ठ स्थायी शििि िनुपुने छ । सोिी तििो स्थायी शििि 
स्नािोत्तर योग्यता प्राप्त नभएमा स्नाति योग्यता प्राप्त सोिी तििा 
स्थायी शििि, सो पलन नभएमा तल्िो तििो जेष्ठ स्थायी शििि र 
सो पलन नभएमा सोिी तििो राित शििि मध्येबाट कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतिो लसफाररसमा गाउँ िाययपालििािो िायायिय शििा 
यवुा तथा खेििुद िाखाबाट प्रिानाध्यापि लनयकु्त गररने छ ।  

(ख) आिारभतू तिमा प्रिानाध्यापि िनु स्नाति उपालि प्राप्त स्थायी 
शििि िनुपुने छ । सोिी तिमा स्थायी शििि योग्यता प्राप्त नभएमा 
स्नाति योग्यत प्राप्त शििि मध्येबाट मध्येबाट कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलतिो लसफाररसमा गाउँ िाययपालििािो िायायिय शििा यवुा तथा 
खेििुद िाखाबाट प्रिानाध्यापि लनयकु्त गररने छ । 

)ग(  स्थायी शििि नभएिो िुनै अनपुलत प्राप्त कवद्याियमा मालथल्िो 
तििो शििि प्रिानाध्यापि िनुे छ । 

)घ(  प्रिानाध्यपि िनु पकििे स्थायी नभएमा रािात दरबन्दीमा िाययरत 
शििििे प्राथलमिता पाउनेछ ।  

)ङ(  एिै तिमा एिै पटि लनयकु्त शििि भएिो भए योग्यता शे्रणीिो 
आिारमा सो पलन बराबर भए तल्िो  तििो स्थायी पदिो पकििो 
लनयशुक्तिाई आिार मालनन ेछ । 

)च(  जनु तििो प्र .अ .  िनुे िो सोिी तििो दरबन्दीमा पकििे लनयकु्त 
जेष्ठ    शििि  नै   प्र .अ िनु  योग्य मालनने छ ।   

  छ(  प्र .अ . िनु योग्य व्यशक्तिे गाउँ शििा सलमलतमा लनवेदन ददएमा गाउँ शििा सलमलतिे लनवेदन 
मनालसब देखेमा लनजिाई  प्र.अ. िे लनयकु्त गनेछ   ।  
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)ज(  प्रिानाध्यापििो अवलि ५ वषयिो िनुेछ । लनज पनुः सो पदमा 
लनयकु्त िनु सक्नेछन ।  

३) प्र.अ. िे षजनि रूपमा िाम गरेिो नपाइसन्तो  शििा सलमलतिो लसफाररसमा 
िाययपालििािे जनुसिैु बखत िटाउन सक्नेछः— 

(ि) लनजिो आचरण खराब रिेमा, 
(ख) ऐन लनयम तथा यस िाययकवलि कवपरीतिो िुनै िाम गरेमा, 
(ग) लनजिे िाययसम्पादन सम्झौता बमोशजम िाम गनय नसिेमा वा 
लनजिो िाम सन्तोषजनि नभएमा, 
(घ) कवद्याियिो चि अचि सम्पलत किना लमना गरेमा, 

(४)  सामदुाकयि कवद्याियिो िुनै प्रिानाध्यापििाई उपदफ (३) बमोशजमिो 
आिारमा पदबाट िटाउन ुपने भएमा शििा अलििृतिे त्यस्तो आिार कवद्यमान भए 
/नभएिो सम्बन्िमा जाँचबझु गरी गराई प्रलतवेदन लिनेछ र त्यस्तो प्रलतवेदनबाट 
प्रिानाध्यापििाई िटाउन ु पने देशखएमा पदबाट िटाउन गाउँ िाययपालििा समि 
आफ्नो राय सकित पेि गनुय पनेछ ।   

(५) उपदफा  )४ ( मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन सो उपदफा बमोशजम 
प्रिानाध्यापििाई पदबाट िटाउन ुअशघ लनजिाई सफाई पेि गने मौिाबाट वशञ्चत 
गररने छैन ।  

(६)  बिािबािा शिििमध्येबाट छनौट भएिो प्रिानाध्यापििाई उपदफा (३ िो 
खण्ड(ि) वा (ख) बमोशजमिो आिारमा िटाएिो अवस्थामा लनजिाई ऐन ,लनयम तथा 
यस िाययकवलि बमोशजम कवभागीय िारबािी समेत गररनेछ। 

(७) सामदुाकयि कवद्याियिो प्रिानाध्यापि कवदामा बसेमा वा िुनै िारणिे 
प्रिानाध्यापििो पद ररक्त भएमा प्रिानाध्यापि उपशस्थत नभएसम्म वा 
प्रिानाध्यापििो पदपूलतय नभएसम्मिा िालग सो कवद्याियमा िाययरत शििििरुमध्ये 
मालथल्िो शे्रणीिा वररष्ठ स्थायी शििििे लनलमत्त प्रिानाध्यापि भई िाम गनेछ ।  
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(८)  यस दफामा अन्यत्र जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन संस्थागत कवद्याियिो 
व्यवस्थापन सलमलतिे यस िाययकवलि बमोशजम योग्यता पगेुिो व्यशक्तिाई 
प्रिानाध्यापििो लनयशुक्त गदाय छुटै्ट प्रकक्रया लनिायरण गरी लनयशुक्त गनय सक्नेछ ।  

(९) यस दफामा अन्यत्र जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन यो दफा प्रारम्भ िुँदािो 
बखत िाययरत प्रिानाध्यापि उपदफा (२  ) बमोशजम अिो प्रिानाध्यापि लनयशुक्त 
नभएसम्म त्यस्तो पदमा िायमै रिन सक्नेछ । 

 

५२. प्रिानाध्यापििो िाम, ितयव्य र अलििार : प्रिानाध्यापििो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय 
बमोशजम िनु:े 

(ि) कवद्याियमा िैशिि वातावरण, गणुस्तर र अनिुासन िायम राख्न,े  

(ख)  कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीिरूसँग समन्वय गरी शििि, 

िमयचारी, कवद्याथी र अलभभावििरू बीच पारस्पररि सियोगिो 
वातावरण लसजयना गने,  

(ग) कवद्याियमा अनिुासन, सच्चररत्रता, शिष्टता िायम गनय आवश्यि 
िाम गने,  

(घ)  शििििरूसँग परामिय गरी कवद्याियमा ििा सञ्चािन सम्बन्िी 
िाययक्रम तयार गने तथा त्यस्तो िाययक्रम बमोशजम ििा 
सञ्चािन भए /नभएिो लनरीिण गने,  

(ङ)  कवद्याियमा सरसफाई, अलतररक्त कक्रयाििाप आददिो प्रबन्ि 
गने, गराउने,  

(च) कवद्याियिो प्रिासलनि िाययिो सञ्चािन तथा लनयन्त्रण गने,  

(छ)  कवद्याियमा कवद्याथी भनाय गने तथा परीिा सञ्चािन गराउने,  
(ज)  कवद्याथीिाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र ददन,े  

(झ) कवद्याियमा भए गरेिा मित्वपूणय िाम िारबािीिो अलभिेख राख्न,े  

(ञ)  िुनै शििि वा िमयचारीिे जानी जानी वा िापरवािीसाथ िुनै 
िाम गनायिे कवद्याियिाई िानी नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो 
िानी नोक्सानीिो रिम तिबबाट िट्टा गरी असिु गने,  

(ट)  कवद्याियिे आफ्नै स्रोतमा लनयकु्त गरेिा शििि वा िमयचारीिे 
पदीय शजम्मेवारी परुा नगरेमा व्यवस्थापन सलमलतिो लसफाररस 
बमोशजम अविाि िगायतिा अन्य कवभागीय िारबािी गने,   
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(ठ) शििि र िमयचारीिाई ददइएिो सजायिो अलभिेख राख्न ेतथा 
त्यस्तो अलभिेख स्थानीय शििा अलििृत तथा लनरीिििे िेनय 
चािेमा देखाउने,  

(ड)  शििि तथा िमयचारीिरूिो आचरण र िायय सम्पादन सम्बन्िी 
प्रलतवेदन स्थानीय शििा िाखा तथा व्यवस्थापन सलमलतमा पेि 
गने,  

(ढ)  शििि वा िमयचारीिाई सजाय वा परुस्िार ददने सम्बन्िमा 
व्यवस्थापन सलमलत तथा स्थानीय शििा िाखामा लसफाररस गने, 

(ण) गाउँ िाययपालििाबाट स्थायी लनयशुक्त एवं पदस्थापन भई 
आएिा शििििाई िाशजर गराई कवषय र ति अनसुारिो ििा 
शििणमा खटाउने,   

(त) मकिनामा िशम्तमा एि पटि शििि तथा िमयचारीिरूिो 
बैठि बोिाई कवद्याियिो प्राशज्ञि, भौलति र िैशिि प्रिासन 
सम्बन्िी कवषयमा छिफि गरी त्यसिो अलभिेख राख्न,े 

(थ) गाउँपालििाबाट पूवय स्वीिृलत लिई अलत आवश्यि भएिा 
कवषयमा कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो लनणयय गराई 
कवद्याियिो स्रोतबाट तिब भत्ता खाने गरी शििििो पद 
िायम गरी सो अनसुार पद स्वीिृलत भएिा कवषयिा शििििो 
यस िाययकवलिमा व्यवस्था भए बमोशजमिो प्रकक्रया अपनाई 
पदपूती गरी िरारमा लनयकु्त गने र यसरी लनयशुक्त भएिा 
शििि तथा िमयचारीिरूिो तिब सम्बन्िी प्रलतवेदन पाररत 
गनय व्यवस्थापन सलमलतमा पेि गने,  

 (द) कवद्यािय भवन तथा छात्रावासिो िातालभत्र िुनै किलसमिो 
अवाश्न्छत कक्रयाििाप िनु नददन,े   

(ि)  कवद्याियिो प्रभाविारी सञ्चािनिो िालग वाकषयि िायययोजना 
बनाई व्यवस्थापन सलमलतबाट पाररत गरी िायायन्वयन गने, 

गराउने,  
(न)  कवद्याियमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्िी मालसि, तै्रमालसि, अिय-

वाकषयि तथा वाकषयि िाययक्रम बनाई िायायन्वयन गने, गराउन,े 

कवद्याियमा मालसि, तै्रमालसि, अियवाकषयि तथा वाकषयि परीिा 
सञ्चािन गरी सोिो प्रलतवेदन व्यवस्थापन सलमलत समिा पेि 
गने । 
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(प) शििि वा िमयचारीिाई तालिममा पठाउन व्यवस्थापन 
सलमलतबाट अनमुोदन गराई स्थानीय शििा िाखामा पठाउने 
गरी सोिो प्रलतवेदन व्यवस्थापन सलमलत समि पेि गने । 

(फ)  कवद्याियमा नेपाि सरिारबाट स्वीिृत पाठ्यक्रम तथा 
पाठ्यपसु्ति िाग ुगने, 

(ब)  व्यवस्थापन सलमलतिे ददएिो लनदेिन तथा आफूिे पाएिो 
अलििार बमोशजम रिम खचय गने र आय व्ययिो किसाब राख्न े
तथा राख्न िगाउने,  

(भ)  कवद्याियमा सञ्चािन िनुे आवलिि परीिा लनयलमत तथा मया्यददत 
ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,  

(म)  िुनै शििििे अध्यापन गरेिो कवषयमा िगातार तीन वषयसम्म 
पन्र प्रलतित भन्दा बढी कवद्याथी असफि भएमा वा िुनै 
शििििे िापरवािी वा अनिुासनिीन िाम गरेमा त्यस्तो 
शििििो दईु वषयसम्म तिब बकृि रोक्का गने तथा अस्थायी, 
राित र िरारमा रिेिा शििििरुिो ििमा २ वषयसम्म तिव 
स्िेि गररने छैन। 

(य)  कवद्याियमा दफा ४९ िो उपदफा ७ बमोशजमिो ििा लिन े
तथा शििििाई लिन िगाउने,  

(र)  स्वीिृत दरवन्दीमा िाययरत शििि तथा िमयचारीिो तिवी 
प्रलतवेदन पाररत गनय शििा िाखामा पठाउने,  

(ि)   कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीिरूिो िाम, ितयव्य तोक्ने,  
(व) शििा िाखा तथा व्यवस्थापन सलमलतिे ददएिा लनदेिन पािन 

गने, गराउने,  
(ि) कवद्याियिो िैशिि प्रगलत सम्बन्िी कववरण तथा तथ्यांि 

मन्त्राियद्वारा लनिा्यररत ढाँचा र समयलभत्र लनरीििद्वारा प्रमाशणत 
गराई स्थानीय शििा िाखामा पठाउने,  

(ष)  कवद्याियिो आफ्नो स्रोतबाट खचय बेिोने गरी लनयकु्त भएिा 
शििििरूिो िायय सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी व्यवस्थापन 
सलमलतमा पेि गने, 

(स)  कवद्याियमा िाययरत शििि तथा िमयचारीिो सम्पलत कववरण 
फाराम लनिा्यररत समयमा भनय िगाई कवद्याियमा दताय गरी शििा 
िाखा माफय त शििि किताबखानामा पठाउन,े 
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(ि) कवद्याियिा शििि तथा िमयचारीबाट िट्टी गरेिो िमयचारी 
सञ्चयिोष, नागररि िगानी िोष, बीमा, सामाशजि सरुिािोषिो 
रिम सम्बशन्ित लनिायमा पठाउन िगाउने, 

(ि)  व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीिृत खररद योजना अनसुार मािसामान 
तथा सेवा खररद गने । 

(त्र) प्रिानाध्यापि स्थानीय ति, अलभभावि एवं कवद्याथीप्रलत शजम्मेवार 
िनुेछ, यसिा िालग : 

१) अलभभावि एवं कवद्याथीिो कवचार सवेिण गने,  

२) प्रचलित मापदण्डिो पािना एवं गणुस्तरीय शििािो िालग कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत र प्रिानाध्यापििे शििा  अलििृतसँग िाययसम्पादन िरार गरे बमोशजम प्रचलित 
मापदण्डिो पािना एवं गणुस्तरीय शििा प्रत्याभतू गनुयपने, 

३) शििि एवं िमयचारीिाई  प्रिानाध्यापिप्रलत शजम्मेवार बनाउन तथा गणुस्तरीय 
शििािा िालग गाउँ  शििा सलमलत र शििा अलििृतिे प्रचलित िानून बमोशजम ददएिा 
लनदेिन पािना गराउन तथा अपेशित िैशिि उपिशव्ििा िालग शििििरुसँग 
िाययसम्पादन िरार गनुय पनेछ। 

४. कवद्याियिो भौगोलिि िेत्रलभत्रिा टुिरुा, अिपत्र परेिा र बेसिारा, कविेष 
आवश्यिता भएिा तथा अलत कवपन्नतामा परी कवद्यािय जान नसिेिा वा कवद्यािय 
छोडेिा बािवालििािाई िाययपालििा माफय त छात्रबशृत्त वा कविेष व्यवस्था गरी वा 
लनजिा अलभभावि वा संरिििाई संझाई वािवालििािाई  कवद्याियमा ल्याउन ु 
प्रिानाध्यापििो शजम्मेवारी िनुेछ।कवद्याथीिाई अपेशित िैशिि उपिशव्ि िालसि िनु े
गरी लसिाउने र कटिाउने  दाकयत्व प्रिानाध्यापि र शििििरुिो िनुेछ, 
५. कवद्याियिो प्राशज्ञि नतेतृ्व तथा  प्रवियननात्मि िायय गने । 

५३  सिायि प्रिानाध्यापि सम्बन्िी व्यवस्थाः  

माध्यलमि तििो प्रिानाध्यापििाई सियोग k'¥ofpg कवद्याियमा िाययरत माध्यलमि 
तििा शििि मध्येबाट कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे एिजनािाई सिायि 
प्रिानाध्यापि तोक्न सक्नेछ । 

५४. कवद्यािय सियोगी सम्बन्िी व्यवस्था : कवद्यािय सियोगी सम्बन्िी व्यवस्था संघीय िाननु बमोशजम 
िनुेछ । 

५५. िरारमा शििि तथा िमयचारी छनौट सम्बन्िी  व्यवस्था :  

(१) सामदुाकयि कवद्याियमा िरारमा शििि  लनयशुक्तिा िालग लसफाररस गनय प्रत्येि 
कवद्याियमा देिाय बमोशजमिो एि शििि छनौट सलमलत रिनेछ : 
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(ि) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि वा सो सलमलतिे तोिेिो सो 
सलमलतिो सदस्य –अध्यि  

(ख) सम्बशन्ित िेत्रिो शििा अलििृत वा स्रोत व्यशक्त  –सदस्य 

(ग) गाउँ शििा कवज्ञिरु मध्येबाट कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे तोिेिा 
एि जना   - सदस्य  

-घ_ प्रिानाध्यापि                    – सदस्य सशचव 

lgod %%-!_sf] u / 3 sf ljifo lj1sf] ;"rL ufFpkflnsf शििा 
िाखािे k|sfzg ug]{ 5 . cfwf/e"t txsf nflu :gfts / df=lj= sf 

nflu :gftsf]Q/ u/]sf h'g ;'s} txsf :yfoL lzIfs ;DjlGwt ljifosf 

lj1 x'g] ;Sg]5g\ . 

 (२) आयोगिे शििि वा िमयचारी छनौट गने सम्बन्िमा मापदण्ड लनिायरण वा 
िाययकवलि जारी गरेिो भए शििि छनौट सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा िाययकवलििो 
पािना गनुय पनेछ । 

(३) शििि तथा िमयचारी छनौट सलमलतिो बैठि सम्बन्िी अन्य िाययकवलि सो सलमलत 
आफैिे लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

५६. िरारमा शििि लनयशुक्त सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१) स्वीिृत दरवन्दीमा स्थायी शििि लनयशुक्त िनु नसिी तत्िाि िरारमा शििि 
लनयशुक्त गनुयपने भएमा व्यवस्थापन सलमलतिे शििा अलििृत माफय त शििा सेवा 
आयोगबाट िरारमा शििि लनयशुक्तिो िालग प्रिाशित भएिो सूची माग गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम माग गरेिो सूची प्राप्त भएपलछ सूचीमा रिेिा उम्मेदवारमध्ये 
व्यवस्थापन सलमलतिे बढीमा एि िैशिि ित्रिो िालग िरारमा शििि लनयशुक्त गनय 
सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम आयोगबाट प्रिाशित सूचीमा िरारिा िालग िुनै उम्मेदवार 
नरिेमा वा सूचीमा समावेि भएिा उम्मेदवारिे शििि पदमा लनयकु्त िनु लनवेदन 
नददएमा व्यवस्थापन सलमलतिे शििि छनौट सलमलतिो लसफाररसमा बढीमा एि िैशिि 
ित्रिो िालग योग्यता पगेुिा िुनै व्यशक्तिाई िरारमा शििि लनयशुक्त गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम िरारमा शििि लनयशुक्त गदाय शििा िाखाबाट 
दरवन्दी ररक्त रिेिो व्यिोरा प्रमाशणत गराएर कवषय लमल्ने गरी मात्र िरारमा शििि 
लनयशुक्त गनय सकिनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोशजम शििि लनयशुक्त गनय िशम्तमा पन्र ददनिो सावयजलनि 
सूचना सम्भाव्य सबै माध्यमवाट प्रिािन गनुयिा साथै गाउँपालििा, वडा िायायिय वा 



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

सम्बशन्ित कवद्याियिो सूचना पाटी  र सम्भव भएसम्म वेबसाइट समेतमा त्यस्तो सूचना 
टाँस्न ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (३) बमोशजम शििि पदमा लनयकु्त िनु लनवेदन ददने उम्मेदवारिे आफ्नो 
िैशिि योग्यता, नेपािी नागररितािो प्रमाणपत्रिो प्रलतलिकप लनवेदनसाथ पेि गनुय पनेछ 
।  

(७) कवद्याियिे यस दफा बमोशजम िरारमा शििि लनयकु्त गरेिो जानिारी शििा 
िाखािाई ददन ुपनेछ र शििा िाखािे सोिो अलभिेख राखेिो प्रमाण कवद्याियिाई 
ददन ुपनेछ ।  

(८) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन िरारमा शििि 
लनयकु्त भएिो एि िैशिि ित्र सम्म पलन ररक्त पदमा स्थायी पदपूलतय नभएमा 
व्यवस्थापन सलमलतिे एि पटििो िालग मात्र अलिितम एि वषयिा िालग िरारिो 
म्याद थप गनय सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम िरार गररएिो जानिारी कवद्याियिे स्थानीय शििा 
िाखािाई ददन ुपनेछ ।  

(१०) यस दफा बमोशजमिो प्रकक्रया नपयुायई शििि लनयशुक्त गरेमा त्यस्तो लनयशुक्त 
बदर गरी सम्बशन्ित प्रिानाध्यापििाई कवभागीय िारबािी गररनेछ।  

५७. दरबन्दी नभएिो पदमा शििि वा िमयचारी लनयशुक्त वा सरुवा गनय निनुःे  

(१) शििि वा िमयचारीिाई दरबन्दी ररक्त नरिेिो  वा दरवन्दी नभएिो कवद्याियमा 
लनयशुक्त वा सरुवा गनुय िुँदैन ।   

(२) अनसूुची–१२ मा उशल्िशखत कवषयिो शििि नरिेिो कवद्याियमा अिो कवषयिो 
शििि लनयशुक्त वा सरुवा गनुय िुँदैन ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) कवपरीत िसैिे िुनै शििि वा िमयचारी लनयशुक्त वा सरुवा 
गरेमा त्यस्तो शििि वा िमयचारीिो िालग तिब भत्ता बापत खचय भएिो रिम त्यसरी 
लनयशुक्त वा सरुवा गने अलििारीबाट असिु उपर गरी त्यस्तो अलििारीिाई कवभागीय 
िारबािी गररनेछ।  

५८. सरुवा सम्बन्िी व्यवस्था :  

(१) गाउँपालििालभत्र एि कवद्याियवाट अिो कवद्याियमा ति तथा कवषय लमल्न े
दरबन्दीलभत्र  गाउँ शििा सलमलतिो लनणयय बमोशजम  शििा अलििृतिे स्थायी, 
अस्थायी  र राित शििििो सरुवा गनय सक्नेछ ।  

(२) स्थायी, अस्थायी र राित शििििो मात्र सरुवा गररनेछ । 
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तर  िुनै कवद्याियमा िाययरत शििि असक्त भई सो स्थानमा लनजिो उपचार िनु 
नसक्ने व्यिोरा नेपाि सरिारिे तोिेिो मेलडिि बोडय वा स्वीिृत शचकित्सििे 
लसफाररस गरेमा लनजिाई जनुसिैु वखत पलन सरुवा गनय सकिनेछ ।  

(३) शििि सरुवा गदाय शििििो ति र अध्यापन गने कवषय लमिाउन ुपनेछ । 

(४) शििििाई सरुवा गदाय देिाय बमोशजमिो मापदण्डिा आिारमा गनुय पनेछ:  

(ि) तोकिएिो शजम्मेवारी तोकिएिो समयलभत्र परुा नगरेिो भनी 
सम्बशन्ित कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो लनणयय सकित कवद्यािय 
लनरीििबाट लसफाररस भएमा,  
(ख) एउटा कवद्याियमा आवश्यिता भन्दा बढी एिै कवषयिा शििि 
भएमा,  
(ग) दरवन्दी लमिान गने क्रममा तोकिएिो मापदण्ड भन्दा बढी 

शििि भएमा,  
(घ) उपदफा (५) िो प्रलतबन्िात्मि वाक्यांिमा िेशखए बमोशजमिो 

अवस्था भएमा, 
(ङ) कवपद्िा िारणबाट कवद्यािय र कवद्यािय रिेिो समदुाय नै अन्यत्र 

स्थानान्तरण गनुयपने अवस्थामा गाउँपालििािो  कवपद् 
व्यवस्थापन सलमलतिे लसफाररस गरेमा,  

(च) नैलति आचरण तथा लनजिो व्यशक्तगत अनिुासन िगायतिा 
िारणबाट िुनै शििििाई सो कवद्याियमा राशखरिँदा 
कवद्याियिो िैशिि वातावरण खिवलिएिो वा खिवलिन सक्न े
ब्यिोरा कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतबाट लनणयय भई आएमा,  

(छ) िुनै शििििे उत्िृष्ट नलतजा ल्याउन सफि रिेिो वा कविेषज्ञता 
सेवा प्रवाि गरेिो अवस्थामा उक्त सेवािाई अन्य कवद्याियमा उपयोग 
गनय आवश्यि देशखएमा, 
(ज) पलत पशत्न दवैु शििि रिेिो अवस्था भएमा सिभर एिै कवद्यािय 
वा वडा लभत्र पने गरी सरुवा गनुय परेमा । 

(झ) शििि सरुवािो अन्य मापदण्ड िाययपालििािे तोिे बमोशजम 
िनुेछ । 

(८) स्थायी लनयशुक्त भएिो एि वषय नपगेुिो शििि र अलनवायय अविाि िनु एि वषय 
वा सो भन्दा िम अवलि बाँिी रिेिो शििििाई एि कवद्याियबाट अिो कवद्याियमा 
सरुवा गररने छैन । 
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(९) उपदफा (७) बमोशजम सरुवा गदाय सािारणतया अपाङ्गता भएिा शििििाई पायि 
पने स्थानमा सरुवा गररनेछ ।  

(१०) शििि सरुवा गदाय िामो अवलि एिै कवद्याियमा वसेिािाई पकििो प्राथलमिता   
ददइनेछ ।  

(११) सरुवा भएिो एक्काइस ददनलभत्र प्रिानाध्यापििे सम्बशन्ित शििि वा िमयचारीिाई 
अनसूुची–१३ बमोशजमिो ढाँचामा रमाना पत्र ददई सोिो जानिारी सम्बशन्ित कवद्यािय 
र शििा िाखािाई समेत ददन ुपनेछ । 

५९. अन्तर स्थानीय ति शििि सरुवा सिमती सम्वन्िमा:  

(१) दफा ५८ बमोशजम र अन्तर स्थानीय ति शििि सरुवा िनु चािने शििििे सरुवािो 
िालग अनसूुची–१४ बमोशजमिो ढाँचामा शििा अलििृत समि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) यस दफािो प्रयोजनिो िालग शििा िाखािे प्रत्येि तीन मकिनामा ररक्त रिेिा 
शििििरुिो पद संख्या एकिन गरी सम्बशन्ित लनिायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम अन्तर स्थानीय ति सरुवािो िालग लनवेदन ददने शििििाई 
सरुवा भई जान चािेिो कवद्यािय र सोसँग सम्बशन्ित शििा िाखा तथा आफू सेवारत 
कवद्यािय र शििा िाखािो सरुवा सिमलतिो लसफाररस आवश्यि पनेछ ।   

तर ,यस िाययकवलिमा सरुवा गने मापदण्ड कवपररत िनुे गरी सरुवा सिमती ददइने छैन 
।    

                                                   
 
 

पररच्छेद-१० 
छात्रवशृत्त तथा लनःिलु्ि शििा सम्बन्िी व्यवस्था 

६०. छात्रवशृत्तिो व्यवस्था गनुयपने :  

(१) संस्थागत कवद्याियिे िूि कवद्याथी संख्यािो िशम्तमा १० प्रलतित छात्रवलृत उपिब्ि 
गराउनपुने छ । गररव,अपाङ्ग,मकििा दलित र जनजालत कवद्याथीिाइ छात्रवलृत उपिब्ि 
गराउन ुपने । यसरी छात्रावलृत उपिब्ि गराउँदा िशम्तमा ५ प्रलतित बालििा अलनवायय 
रुपमा समाबेि  गनुय पनेछ । 

(ि)कवद्याथीिो पररवारिो िुनै पलन सदस्यिो नोिरी, व्यापार, व्यवसाय र आय-
आजयनिो व्यवस्था नभई जीवन लनवायि गनय न्यूनतम आवश्यि पने आम्दानी 
नभई अलनवायय शििािो िालग आवश्यि पने पाठ्यपसु्ति तथा िापीििम 
जस्ता स्टेिनरी सामाग्री उपिब्ि गराउन नसक्ने अवस्थामा रिेिो,  



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

(ख) भलूम सम्बन्िी ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गावािािो िैलसयतिे राख्न पाउने 
अलिितम िदवन्दीिो तराई तथा उपत्यिा, पिाडी र किमािी िेत्रमा क्रमिः 
पाँच, दि र पन्र प्रलतित भन्दा िम खेती योग्य जग्गा रिेिो, वा  

(ग) राकिय योजना आयोगबाट पररभाकषत भए बमोशजम लनरपेि गररबीिो रेखामा 
पने र सो भन्दा िम आम्दानी भएिो  

(घ)अपाङ्गता भएिा वािवालििा । 

२) उपदफा (१) बमोशजम छात्रवशृत्त उपिव्ि गराउन ुअशघ कवद्याियिे त्यस्तो छात्रवशृत्तिो 
िालग लनवेदन ददन कवद्याियमा िशम्तमा १५ ददनिो सूचना प्रिािन गनुय पनेछ । 

६१.    नामाविी साबयजलनि गनुयपने : (१)दफा ६० बमोशजम छात्रवलृत उपिब्ि गराइएिा 
कविाथीिरुिो नाम, थर, ििा तथा लनजिो बाब ुआमािो नाम, थर वतन सकितिो कववरण 
कवद्याियिे कवद्याियिो सूचना पाटीमा टाँस गरी कवद्याियिो वेभसाईट भएमा त्यसमा समेत 
राखी सावयजलनि गनुय पनेछ । छात्रावलृत उपिब्ि गराइएिो कववरण शििा िाखामा पठाउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो कववरण िेनय चािने व्यशक्तिाई कवद्याियिे त्यस्तो कववरण 
लनःिलु्ि िेनय ददन ुपनेछ ।  

६२. बािबालििािाई अलनवायय रुपमा कवद्याियमा पठाउन ुपने : (१) सबै अलभभावििे पाँच वषय परुा 
भएिा बािबालििािाई  आिारभतू शििािा िालग अलनवायय रुपमा कवद्यािय पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम आफ्नो िेत्रलभत्रिा बािबालििािाई कवद्यािय पठाए नपठाएिो 
सम्बन्िमा सम्बशन्ित शििा सलमलत, कवद्यािय लनरीिि, स्रोत व्यशक्त तथा सामदुाकयि कवद्याियिा 
शििि तथा िमयचारीिे अनगुमन तथा लनरीिण गनुय पनेछ । 

(३) िुनै अलभभावििे उपदफा (१) बमोशजम बािबालििािाई कवद्याियमा पठाएिो नदेशखएमा 
त्यस्तो अलभभावििाई सम्झाई बझुाई, कविेष सियोग तथा प्ररेरत गरी त्यस्ता बािबालििािाई 
कवद्याियमा पठाउन िगाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सम्झाई बझुाई गदाय समेत बािबालििािाई कवद्यािय नपठाउन े
अलभभावििाई गाउँपालििावाट उपिब्ि गराउने सेवा सकुविावाट वशञ्चत गनय सकिनेछ । 

(५) यस िाययकवलि बमोशजम कवद्याियमा भनाय भएिा कवद्याथीिाई कवद्याियिे लनःिलु्ि अध्यापन 
गराउन ुपनेछ। 

(६) कवद्यािय जाने उमेर समूििा वािवालििािाई अलनवायय रुपमा कवद्यािय भनाय अलभयान 
तथा िाययक्रम तजुयमा गरी िाग ुगने दाकयत्व शििा सलमलतिो िनुेछ । 
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पररच्छेद-११ 
लबदा तथा िाज सम्बन्िी व्यवस्था 

६३. शििि तथा िमयचारीिे पाउन ेलबदाः  

(१) शििि तथा िमयचारीिे वषयभररमा देिाय बमोशजमिा लबदािरू  पाउनेछ : 
(ि) भैपरी आउने लबदा वषयभररमा छ ददन,  

(ख) पवय लबदा वषयभररमा छ ददन,  

(ग) लबरामी लबदा वषयभररमा बाह्र ददन,   

(घ) प्रसूती लबदा प्रसूतीिो अशघ वा पलछ गरी ९८ ददन,   

(ङ) प्रसूती स्यािार लबदा पन्र ददन,   

(च) किररया लबदा पन्र ददन,   

(छ) असािारण लबदा एि पटिमा एि वषयमा नबढाई 
नोिरीिो जम्मा अवलिमा बढीमा तीन वषय,  

(ज) अध्ययन लबदा शििििो सेवािो सम्पूणय अवलिमा एिै 
पटि वा पटि पटि गरी बढीमा तीन वषय, 
(झ) बेतिवी लबदा बढीमा पाँच वषय । 

(२) भैपरी आउने र पवय लबदा आिा ददन पलन लिन सकिनेछ । यस्तो लबदा सशञ्चत िनुे 
छैन ।   

(३) शििि तथा िमयचारीिे लबरामी लबदा सशञ्चत गनय सक्नेछ । शििि तथा िमयचारीिे 
प्रत्येि वषय त्यस्तो लनरीििबाट प्रमाशणत गराई राख्न ुपनेछ । िुनै व्यिोरािे शििि 
तथा िमयचारी सेवाबाट अविाि भएमा लनजिो सशञ्चत लबरामी लबदा बापतिो रिम 
लनजिो पदालििार रिेिो पदमा खाइपाई आएिो तिब स्िेििो दरिे िनु आउन े
रिम लनजिे एिमषु्ट पाउनेछ ।  

(४) िुनै ठूिो वा िडा रोग िालग उपचार गनय लबरामी लबदाबाट अपगु िनुे भएमा 
स्वीिृत शचकित्सििो प्रमाणपत्र पेि गरी लबरामी शििि तथा िमयचारीिे पलछ 
पाउने कवरामी लबदाबाट िट्टा िनुे गरी बाह्र ददनसम्म थप लबरामी लबदा पेश्िीिो 
रूपमा लिन सक्नेछ । यसरी पेश्िी लबदा लिएिो शििि वा िमयचारीिो मतृ्य ु
िनु गएमा त्यस्तो पेश्िी लिएिो लबदा स्वतः लमनािा िनुेछ ।  

(५) सशञ्चत लबरामी लबदािो रिम लिन नपाउँदै शििि वा िमयचारीिो मतृ्य ुभएमा 
त्यस्तो सशञ्चत कवरामी लबदािो रिम लनजिे इच्छाएिो वा नशजििो ििवािािे 
एिमषु्ट पाउनेछ ।  

(६) िुनै परुुष शििि वा िमयचारीिो पत्नी प्रसूती िनुे भएमा त्यस्तो शििि वा 
िमयचारीिे प्रसूतीिो अशघ वा पलछ गरी पन्र ददन प्रसूती स्यािार लबदा पाउनेछ । 
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प्रसूती स्यािार लबदा बसेिो शििि वा िमयचारीिे परुा तिब पाउनेछ यस्तो लबदा 
सेवा अवलि भरमा दईु पटिमात्र लिन पाइनेछ ।  

(७) प्रसूती वा प्रस्तलुत स्यािार लबदा पाएिो शििि वा िमयचारीिे बढीमा दईुवटा 
बच्चािो िालग जनिी एिमषु्ट पाँचिजार रुपैयाँ पाउनेछ । 

(८) िुनै शििि वा िमयचारीिे िुि िमय अनसुार आफै किररया बस्न ुपरेमा वा त्यस्तो 
शििि वा िमयचारीिो वाव ुआमा, वाजे वज्यै, छोरा छोरी वा कववाकित मकििा शििि 
वा िमयचारीिो सास ुससरुािो मतृ्य ुभएमा वा परुुष शििििो ििमा लनजिो पत्नीिो 
तथा मकििािो ििमा पलतिो मतृ्य ुभएमा किररया लबदा पाउनेछ । मकििा शििि 
वा िमयचारीिो पलतिे किररया बस्न ुपरेमा त्यस्तो मकििा शििि वा िमयचारीिे पलन 
किररया लबदा पाउनेछ । 

(९) यस िाययकवलि बमोशजम किररया लबदा लिन ेशििि वा िमयचारीिे कवद्याियमा िाशजर 
भएिो पन्र ददनलभत्र मतृ व्यशक्तिो मतृ्य ुदतायिो प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यशक्तसँगिो नाता 
देशखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगने शििि वा 
िमयचारीिे सो अवलििो िालग पाएिो रिम लनजिे पाउने तिब रिमबाट िट्टा 
गररनेछ। 

(१०) लबरामी परेिो अवस्थामा बािेि घटीमा पाँच वषय स्थायी सेवा अवलि नपगेुिो शििि 
वा िमयचारीिे असािारण लबदा पाउन ेछैन ।  

(११) स्थायी सेवा अवलि पाँच वषय पगेुिो शििििाई लनजिे अध्यापन गने कवषयमा एिति 
मालथिो उच्च अध्ययनिा िालग तिब सकितिो अध्ययन लबदा ददन सकिनेछ । 

(१२) उच्च अध्ययनिा िालग लबदा स्वीिृत गदाय  शििा सलमलतिे  आवश्यि ठानेमा एि 
आलथयि वषयमा आिारभतू तििो पकििो र दोस्रो तििा िालग एि/एि जना र माध्यलमि 
तििा िालग एि जनािो अध्ययन लबदा स्वीिृत गनय सक्नेछ ।  

(१३) अध्ययन लबदा ददंदा देिायिो प्रकक्रया अबिम्बन गररनेछः- 

(ि) अध्ययन लबदा स्वीिृलतिा िालग गाउँपालििामा सावयजलनि रुपमा 
सूचना प्रिािन गरी इच्छुि शििििो लनवेदन आह्वान गने,  

(ख) लनवेदन ददने शििििे आफ्नो प्रलतबिता पत्र, अध्ययनपलछिो आफ्नो 
शििण लसिाइिो योजना र व्यवस्थापन सलमलतिो लसफाररस पत्र पेि गनुय 
पनेछ । त्यसरी पेि भएिा प्रस्ताविा आिारमा मनोनयनिा िालग नाम 
छनौट गरी सूचना प्रिािन गने,  

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम मनोनयनिा िालग छनौट भएिा शििििो 
नामाविी उपर उजूरी गने अवसर प्रदान गररनेछ । उजूरीितायिो उजूरीिा 
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आिारमा अशन्तम नामाविी प्रिािन गरी अध्ययनिा िालग अशन्तम नाम 
छनौट गने,  

(घ) अशन्तम नाम छनौटमा परेिा शििििाई िवलुियत गराई अध्ययनिो 
अवलििा िालग अध्ययन लबदा स्वीिृत गररनेछ । यसरी अध्ययन लबदा 
स्वीिृत भएिा शििििे प्रत्येि सेमेष्टर वा वाकषयि परीिािो नलतजा 
सकितिो प्रलतवेदन शििा िाखामा पेि गनुय पने,  

(ङ) अध्ययन लबदा पाएिा शििििे आफूिे िबलुियत गरे अनसुारिो 
प्रलतवेदन शििा िाखामा बझुाउन ुपनेछ । अध्ययनमा सन्तोषजनि प्रगलत 
नगने शििििो लबदा स्वीिृत भएिो अवलि समाप्त निुँदै रद्द गनय सकिनेछ 
। 

(च) लबदा रद्द भएमा त्यस्ता शिििबाट अध्ययन अवलिभर पाएिो तिब 
असिु गररने छ । 

(१४) बेतिवी लबदा देिायिा अवस्थामा ददइनेछः – 

(ि) िुनै शििि वा िमयचारीिो पलत वा पत्नी कवदेि शस्थत नेपािी 
राजदूतावास वा लनयोगमा खकटई गएिो प्रमाण सकित त्यस्तो शििििे 
बेतिवी लबदा माग गरेमा एिै पटि वा पटि पटि गरी नोिरी 
अवलिभर पाँच वषयसम्म,  

(ख) िुनै शििि मटुु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता िडा रोगिा िारण 
िामो उपचारमा बस्न ुपने भए वा मिुिुलभत्र वा बाकिर गई उपचार 
गराउन ु पने भनी मेलडिि बोडयबाट लसफाररस भएमा गाउँ 
िाययपालििािो लनणयय बमोशजम एि पटिमा एि वषय र नोिरी 
अवलिभरमा बढीमा तीन वषयसम्म ददन सक्नेछ ।    

(१५) बेतिवी लबदािो अवलि लनजिो सेवा अवलिमा गणना गररने छैन ।  

(१६) भैपरी आउन े लबदा, पवय लबदा, लबरामी लबदा, किररया लबदा, प्रसूती लबदा, प्रसूलत 
स्यािार कवदा, अध्यन कवदा बस्ने शििि तथा िमयचारीिे परुा तिब पाउनेछ 
।  

(१७) असािारण र बेतिबी लबदामा बसेिो शििि वा िमयचारीिे तिब पाउने छैन 
।  

६४. लबदा ददन ेअलििारीः (१) प्रिानाध्यापििो लबदा व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यििे र शििि 
वा िमयचारीिो लबदा प्रिानाध्यापििे स्वीिृत गनेछ ।     
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तर, एि पटिमा तीन ददनमा नबढाई पवय वा भैपरी आउने लबदा प्रिानाध्यापि आफैिे लिन 
सक्नेछ । सो भन्दा बढी पवय वा भैपरी आउने लबदा लिन ुपरेमा प्रिानाध्यापििे व्यवस्थापन 
सलमलतिो अध्यििाई जानिारी ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन शििि वा िमयचारीिो असािारण 
लबदा, बेतिवी लबदा र अध्ययन लबदा व्यवस्थापन सलमलतिो लसफाररसमा प्रमखु प्रिासिीय 
अलििृतिे स्वीिृत गनेछ ।     

६५. लबदा नलिएिो ददन सेवा अवलिमा गणना निनुे शििि वा िमयचारीिे लबदा नलिई कवद्याियमा 
अनपुशस्थत भएमा सो  ददन लनजिो सेवा अवलिमा गणना िनुे छैन ।  

 

६६. लबदा सिलुियत मात्र िनुःे लबदा अलििारिो िुरा नभएर सिलुियत मात्र िनुेछ ।  

६७. िाज तथा दैलनि भ्रमण भत्ताः  

(१) कवद्यािय वा अध्यापन सम्बन्िी िामिो िालग गाउँ िाययपालििो आदेिानसुार 
िुनै सभा, सम्मेिन वा सेलमनारमा िाजमा खकटने शििि वा िमयचारीिे सोिी आदेिमा 
तोकिएिो अवलिसम्मिो िालग मात्र दैलनि भ्रमण भत्ता  पाउने छ ।  

(२) कवद्याियिो िामिो िालग शििि वा िमयचारीिे प्रिानाध्यापििो र 
प्रिानाध्यापििे व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यििो लिशखत अनमुलत लिई बढीमा एि 
िप्तासम्म िाजमा जान सक्नेछ ।  

(३) सरुवा भएिो शििि वा िमयचारीिाई सरुवा भएिो कवद्याियमा िाशजर िनु जाँदा 
तोकिएिो दरमा दैलनि तथा भ्रमण भत्ता बापतिो रिम रमाना ददने कवद्याियिे आफ्नै 
िोषबाट ददन ुपनेछ ।  

 

तर आफ्नो स्वेच्छािे सरुवा भई जाने शििि वा िमयचारीिे यस उपदफा 
बमोशजम दैलनि तथा भ्रमण भत्ता बापतिो रिम पाउने छैन ।  

६८. यस पररच्छेदिो व्यवस्था िाग ुनिनु े: यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए 
तापलन संस्थागत कवद्याियिो शििि र आफ्नै स्रोतबाट व्यिोने गरी सामदुाकयि कवद्याियमा 
लनयकु्त शििििो सम्बन्िमा यस पररच्छेदिो व्यवस्था िाग ुिनुे छैन । त्यस्ता शििििे 
कवद्याियद्वारा तोिे बमोशजम लबदािो सकुविा पाउने छन ्। 

६९. शििि तथा कवद्यािय िमयचारी सजाय सम्बन्िी व्यवस्था संघीय िानूनिे व्यवस्था गरे बमोशजम 
िनुेछ । 

७०. अस्थायी शििि वा िमयचारीिो लबदािो रिम सम्बन्िमा : अस्थायी शििि वा िमयचारीिे 
वषे वा किउँदे लबदा उपभोग गनय नपाउँदै अविाि पाएमा दि मकिनािाई वाकषयि िाम गरेिो 
अवलि मानी दामासािीिे िाम गरेिो अवलििो लबदा रिम पाउनेछ । 
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पररच्छेद-१२ 
कवद्याियिो शचन्ि, नामािरण तथा अन्य व्यवस्था 

७१. कवद्याियिो नामािरण :  

(१) समाज तथा राििै िालग उल्िेखनीय योगदान गने वा ऐलतिालसि व्यशक्त, देवी देवता, 
तीथयस्थि वा प्रािृलति सम्पदा आददिो नामबाट नेपािीपन झल्िन े गरी कवद्याियिो 
नामािरण गनुयपनेछ । 

२) िुनै संस्थागत कवद्याियिे आफ्नो नाममा “पशव्िि" िव्द जोड्न चािेमा िशम्तमा 
एि लतिाई कवद्याथी पूणय छात्रबशृत्तमा अध्ययनरत रिेिो िनु ु पनेछ । िुनै संस्थागत 
कवद्याियिे आफ्नो नाममा “नेिनि" िव्द जोड्न चािेमा नेपाििो िशम्तमा २५ शजल्िािा  
कवद्याथी अध्ययनरत रिेिो िनु ु पनेछ। िुनै संस्थागत कवद्याियिे आफ्नो नाममा 
“इन्टरनेिनि" िव्द जोड्न चािेमा िशम्तमा एि लतिाई संख्यामा कवदेिी कवद्याथी िनुपुनेछ 
। कवद्याियिो नामिो अन्तमा   “कवद्यािय” , “स्िूि” वा  “पाठिािा” िव्द जोलडएिो 
िनुपुनेछ । 

(३) प्राकवलिि शििा सञ्चािन गनय अनमुलत पाएिो सामदुाकयि कवद्याियिे आफ्नो 
कवद्याियिो नामिो पछालड िोष्टिमा प्राकवलिि शििा सञ्चािन गनय अनमुलत प्राप्त कवद्यािय 
भनी थप गनय सक्नेछ । 

(४) नयाँ खोलिन े कवद्याियिो नामािरण आफ्नो नामबाट गनय चािने व्यशक्तिे देिाय 
बमोशजमिो रिममा नघट्ने गरी गाउँपालििािे तोिी ददएिो रिम बरावरिो नगद,  घर 
वा जग्गा कवद्याियिो नामािरण गने प्रयोजनिो िालग भनी एिमषु्ट कवद्याियिाई सियोग 
गरेमा सो कवद्याियिो नामािरण त्यस्तो सियोग गने व्यशक्तिो नामबाट सञ्चािन गनय 
सकिनेछ : 
(ि) माध्यलमि कवद्याियिो िालग पैलतस िाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरिो घर वा 

जग्गा,   
(ख) आिारभतू तििा कवद्याियिा िालग प्रथम तिमा दि िाख रूपैयाँ र दोस्रो तिमा 

२० िाख  वा सो मूल्य बराबरिो घर वा जग्गा,   
(५) पकिल्यै नामािरण भईसिेिो कवद्याियिो नामसँग जोडेर कवद्याियिो नामािरण गनय 
चािने व्यशक्तिे उपदफा (३) वा (४) बमोशजमिो रिम वा सो बराबरिो घर वा जग्गा 
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कवद्याियिाई सियोग गरी पकििेिो नाम पछालड आफूिे प्रस्ताव गरेिो नाम जोड्न सक्नेछ 
। 

(६) एउटै पररवार वा छुट्टाछुटै्ट पररवारिा एिभन्दा बढी व्यशक्तिे उपदफा (३) वा (४) 
बमोशजमिो रिम वा घर वा जग्गा कवद्याियिाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यशक्तिरूिो 
लनणययबाट बढीमा दईुजनासम्मिो नामबाट कवद्याियिो नामािरण गनय र अन्य व्यशक्तिो 
नाम कवद्याियमा देशखने गरी राख्न सकिनेछ ।  

(७) उपदफा (३), (४ मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन िुनै व्यशक्त, स्मारि वा 
ऐलतिालसि चीजवस्तिुो नामबाट कवद्याियिो नामािरण भएिो कवद्याियिाई िसैिे 
जलतसिैु रिम वा घर वा जग्गा सियोग गरे पलन त्यस्तो कवद्याियिो नामािरण पररवतयन 
गररने छैन । तर त्यस्तो कवद्याियिाई िुनै व्यशक्तिे ििा िोठा थप गनय, पसु्तिािय 
भवन वा छात्रावास लनमायण गनय रिम सियोग गरेमा त्यस्तो िोठा वा भवनमा सो रिम 
प्रदान गने व्यशक्तिो नामबाट नामािरण गनय सकिनेछ ।  

(८) यस िाययकवलि बमोशजम कवद्याियिो नामािरण गाउँ िाययपालििािे गनेछ ।  

७२. राकिय गान गाउन ुपने : कवद्यािय खिेुिो प्रत्येि ददनिो प्रारम्भ र कवलभन्न समारोिमा राकिय 
गान गाउन ुपनेछ ।  

७३. झण्डोत्तोिन गनुयपने: कवद्याियमा मनाइने प्रत्येि समारोििो प्रारम्भमा राकिय झण्डा उत्तोिन 
गनुय पनेछ ।  

७४. कवद्याथीिो पोिाि : कवद्याियिे कवद्याथीिो िालग एिै किलसमिो, िम खशचयिो, सािारण, 

राकियता झल्िाउने र िावापानी सिुाउँदो पोिाि तोक्न सक्नेछ । कवद्याियिे पोिाि खररद 
गने स्थान वा पसि तोक्न पाउने छैन । 

७५. कवद्याियिो शचन्िः कवद्याियिो शचन्ि षट्िोणिो िनुेछ । कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे 
लनणयय गरी सो षट्िोणिो बीचमा आफ्नो कवद्याियिो छुटै्ट शचन्ि राख्न सक्नेछ । 

 
 

पररच्छेद-१३ 
कवद्याियिो सम्पलत संरिण सम्बन्िी व्यवस्था 

७६. कवद्याियिो सम्पलतिो सरुिा : (१) कवद्याियिो नाममा रिेिो सम्पलतिो सरुिा गने प्रमखु 
दाकयत्व व्यवस्थापन सलमलत र प्रिानाध्यापििो िनुछे ।  

(२) सामदुाकयि कवद्याियिो नाममा रिेिो उपदफा १ बमोशजमिो सम्पलतिो कववरण शििा 
िाखामा पठाउन ु पनेछ र सो िो िगत संििन तथा अध्यावलिि गने शजम्मेवारी शििा 
िाखािो रिनेछ । 
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(३) सामदुाकयि कवद्याियिो नाममा रिेिो सम्पलतिो अध्याकविि कववरण शििा िाखािे 
वाकषयि रुपमा सावयजलनि गनेछ । 

७७. कवद्याियिो सम्पलत संरिण सम्वन्िमा शििा सलमलतिो िाम, ितयव्य र अलििार देिाय बमोशजम 
िनुछेः 

(ि) कवद्याियिो नाममा प्राप्त भई दताय िनु बाँिी रिेिो जग्गा दताय गने व्यवस्था लमिाउन े

(ख)  कवद्याियिो नाममा रिेिो सम्पलतिाई अलिितम फाइदा िनुे िाममा प्रयोग गनय 
व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददन,े  

(ग) कवद्याियिो नाममा रिेिो जग्गािो आम्दानी असिु उपर गने व्यवस्था लमिाउने,  
(घ) कवद्याियिो सम्पलत िसैबाट िानी-नोक्सानी िनु गएमा सो भराउने व्यवस्था गने,  

(ङ) कवद्याियिो कविास गने िाममा बािेि कवद्याियिो नाममा दताय भएिा जग्गा वा अन्य 
सम्पलत बेचकवखन वा स्वालमत्व िस्तान्तरण गनय नददने,   

(च) कवद्याियिो जग्गा संरिण गनय व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रिानाध्यापििाई सियोग गने 
।  

७८. कवद्याियिो नामिो जग्गा लबक्री गनय वा लितो राख्न निनु े:  (१) कवद्याियिो नामिो जग्गा 
लबक्री वा लितो राख्न पाइने छैन ।  

७९.   कवद्याियिो नामिो जग्गा सट्टापट्टा गनय निनु े: (१) कवद्याियिो नाममा रिेिो जग्गा सट्टापट्टा 
गनय पाइने   छैन।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन कवद्याियिो िम्पाउण्ड वा 
खेि मैदानसंग जोलडएिो  जग्गासंग िुनै जग्गा सट्टापट्टा गनुयपने भएमा सामदुाकयि 
कवद्याियिो भए सम्पलत संरिण सलमलत, व्यवस्थापन सलमलत र  शििा िाखािो लसफाररसमा 
र संस्थागत कवद्याियिो भए सम्बशन्ित गदुठयार वा िम्पनीिो संचािि, व्यस्थापन सलमलत 
र शििा िाखािो लसफाररसमा मन्त्राियिो स्वीिृलत लिई सट्टापट्टा गनय सकिनछे । 

८०. कवद्याियिो नाममा सम्पलत राख्न ुपने : (१) सामदुाकयि कवद्यािय र िैशिि गठुीिो रूपमा 
सञ्चालित कवद्याियिे कवद्याियिो अचि सम्पलत कवद्याियिो नाममा रशजिेिन पाररत गनुय पनेछ 
। 

(२) िम्पनीिो रूपमा सञ्चालित संस्थागत कवद्याियिे कवद्याियिो अचि सम्पलत िम्पनीिो 
स्वालमत्वमा राख्न ुपनेछ।  

८१. लनजी िैशिि गठुी अन्तगयत गररएिो िगानी िस्तान्तरण गने सम्बन्िी व्यवस्था : लनजी िैशिि 
गठुी वा त्यस्ता गठुीिा सञ्चािििे आफ्नो िगानीिो पूरै वा आंशिि किस्सा कवद्यािय सञ्चािनमा 
वािा नपने गरी आफ्नो उत्तरालििारीिो रुपमा लनयकु्त गरेिो गदुठयारिाई प्रचलित िानून 
बमोशजम िस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।   
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८२. लमनािा ददन सक्नःे प्रािृलति कवपद् वा िाव ुबाकिरिो पररशस्थलतिे गदाय सामदुाकयि कवद्याियिो 
सम्पलत िानी नोक्सानी िनु गएिो प्रमाशणत िनु आएमा पांच िजार रूपैयाँसम्मिो भए 
प्रिानाध्यापििो लसफाररसमा व्यवस्थापन सलमलतिे, दििजार रूपैयाँसम्मिो भए व्यवस्थापन 
सलमलतिो लसफाररसमा प्रमखु प्रिासिीय अलििृतिे, वीसिजार रूपैयाँसम्मिो भए अध्यि वा 
प्रमखुिे लमनािा ददन सक्नेछ । सोभन्दा बढी रिम लमनािा ददन ुपरेमा गाउँ िाययपालििािे 
लमनािा ददन सक्नेछ ।  

 
 
 
 
 

पररच्छेद -१४ 
कवद्याियिाई ददइन ेअनदुान तथा अन्य व्यवस्था 

८३. कवद्याियिाई अनदुान ददन े: (१) सामदुाकयि कवद्याियिाई नेपाि सरिार वा प्रदेि सरिार 
वा गाउँपालििाबाट कवद्याियिो िालग प्राप्त रिम गाउँ िाययपालििािे वाकषयि िाययक्रममा 
स्वीिृत गराई कवद्यािय संशचत िोषमा पठाउने व्यवस्था लमिाउने छ । 

(२) कवद्याियिो आन्तररि आय समेतिाई अध्ययन गरी कवद्याियिाई देिायिा आिारमा 
अनदुान बाँडफाँट गररने छ:- 

(ि) कवद्याथीिो लसिाइ उपिव्िी, 
(ख) कवद्याियिो कवद्याथी संख्या, 
(ग) कवद्याियिो शििि संख्य, 
(घ) कवद्याियिो आलथयि अवस्था, 
(ङ) कवद्याियिे परुा गनुयपने न्यनुतम पूवायिारिरु, 
(च) प्राकवलिि शििा, 

मालथ जनुसिैु िुरा िेशखए तापलन राम्रो लसिाई उपिव्िी िालसि गने र प्राकवलिि शििा प्रदान 
गने कवद्याियिाई थप अनदुानिो व्यवस्था गररनेछ । िम लसिाई उपिव्िी िालसि गने 
कवद्याियिाई अनदुान रिम समेत िम उपिव्ि गराइनेछ । 

  

८४. सम्बशन्ित िाममा खचय गनुय पनेः कवद्याियिाई प्राप्त रिम जनु िामिो िालग खचय गनय लनिासा 
भएिो िो सोिी िाममा मात्र खचय गनुय पनेछ ।खचय िनु नसिेिो रिमिो बारेमा शििा 
िाखािाई जानिारी गराउन ुपनेछ । 

८५. स्थानीय स्रोतबाट रिमिो व्यवस्था गनुयपने: (१) कवद्याियिे कवद्याियिो भवन, फलनयचर र अन्य 
िाययिो िालग स्थानीय स्रोतबाट समेत रिमिो व्यवस्था गनुय पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय स्रोतबाट भवन लनमायणिो िालग रिम नपगु्ने भएमा गाउँ 
िाययपालििािे जनसियोगिाई प्रोत्सािन गने गरी सामदुाकयि कवद्याियिाई आवश्यि रिम 
अनदुान ददन सक्नेछ ।  

(३) संस्थागत कवद्याियिे उपदफा (१) बमोशजमिो िाययिो िालग कवद्याथीबाट सियोगिो 
नाममा िलु्ि उठाउन पाउने छैन ।  

८६.  िाययपालििािे मापदण्ड बनाई उत्िृष्ठ नलतजा लनिाल्न सफि कवद्याियमा िाययरत शििि 
तथा िमयचारीिरुिाई िाययसम्पादनिा आिारमा थप प्रोत्सािन भत्ता ददन सक्नेछ । 

 
 

पररच्छेद-१५ 
कवद्याियिो बजेट, आय व्ययिो िेखा तथा अन्य व्यवस्था 

 

८७. कवद्याियिो संशचत िोषिो सञ्चािन :  

(१) प्रत्येि कवद्याियमा कवद्याियिो सम्पूणय आम्दानीिरु जम्मा गने गरी एि कवद्यािय 
सञ्चािन िोष रिनेछ । 

(२) कवद्याियिे सञ्चािन िोषमा जम्मा भएिो रिम व्यवस्थापन सलमलतिो लनणयय 
बमोशजम खचय गनुय पनेछ।  

(३) कवद्यािय सञ्चािन िोषिो सञ्चािन व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि वा सोिी  
 सलमलतिे तोिेिो व्यवस्थापन सलमलतिो सदस्य र प्रिानाध्यापििो संयकु्त दस्तखतबाट 

िनुेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसिैु िुरा िेशखएिो भए तापलन माध्यलमि कवद्यािय सञ्चािन 
िोषिो सञ्चािन प्रिानाध्यापि र िेखा सम्बन्िी िाम गने शििि वा िमयचारीिो 
संयकु्त दस्तखतबाट गररनेछ । 

(५) कवद्यािय सञ्चािन िोषिो किसाब–किताब िेखा राख्न,े बेरुज ुफछययौट गने िाम 
प्रिानाध्यापि र िेखा सम्बन्िी िाम गने िमयचारीिो िनुेछ ।  

(६) कवद्याियिो िायय सञ्चािनिो िालग कवद्यािय सञ्चािन िोषिो रिम शििा िाखािे 
तोिी ददएिो नशजिैिो िुनै बैंिमा खाता खोिी जम्मा गनुय पनेछ ।  

(७) कवद्याियिो सम्पूणय खचय कवद्यािय सञ्चािन िोषमा जम्मा भएिो रिमबाट 
व्यिोररनेछ ।  

(८) शजन्सी सम्बन्िी िामिारवािी गनय  एिजना िमयचारी वा शििििाई तोक्न ु
पद्छय । 

८८. बजेट तयार गने :  
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(१) दफा ८३ मा जनुसिैु िुरा भए तापलन प्रिानाध्यापििे प्रत्येि वषयिो बैिाख 
मसान्तलभत्र आगामी वषयिो बजेट तयार गरी व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीिृत 
गराई त्यसिो एि प्रलत शििा िाखामा समयमा पठाउन ुपनेछ ।  

८९. कवद्याियिो आय व्ययिो िेखाः  

(१) कवद्याियिो आय व्ययिो िेखा अनसूुची—१५ बमोशजमिो ढाँचामा राख्न ुपनेछ ।  

(२) कवद्याियिो आय व्ययिो िेखा, बीि, भरपाई िगायत आवश्यि िागजात 
राख्न ेिाम कवद्याियिो िेखा सम्बन्िी िाम गने शििि वा िमयचारीिो िनुेछ 
।  

  (३) उपदफा (२) बमोशजम िागज प्रमाशणत गराई राख्न,े राख्न िगाउने 
शजम्मेवारी प्रिानाध्यापििो िनुेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजमिो आय व्ययिो िेखा राख्दा कवद्याियिो िाम 
िारबािीिो वास्तकवि शस्थलत थािा िनुे गरी मािसामानिरूिो खररद लबक्री र 
कवद्याियिो नगदी, शजन्सी, जायजेथा दाकयत्व आददिो कवस्ततृ कववरण स्पष्ट रूपिे 
खोिेिो िनु ुपनेछ ।  

(५) कवद्याियिो नगदी, शजन्सी, जायजेथामा िुनै किलसमिो किनालमना, िानी–
नोक्सानी वा िापरबािी िनु नपाउने गरी सरुशित राख्न ेर सोिो िगत राख्न े
तथा राख्न िगाउने दाकयत्व प्रिानाध्यापििो िनुेछ ।  

(६) प्रिानाध्यापि र िेखा सम्बन्िी िाम गनय शजम्मेवारी तोकिएिो शििि 
वा िमयचारीिे कवद्याियिो आय व्ययिो प्रलतवेदन शििा िाखािे तोिेिो 
अवलिलभत्र मालसि वा तै्रमालसि रूपमा सो िाखामा पठाउन ुपनेछ।  

९०. िेखा परीिण गराउनःे   

(१) व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यि र प्रिानाध्यापििे प्रत्येि वषय गाउँ  िाययपालििाबाट 
लनयकु्त दतायवािा िेखा परीििबाट िेखा परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) िेखा परीिणिो लसिलसिामा प्रिानाध्यापििे कवद्याियिो आय व्ययिो बिीखाता 
िेखा परीिििे मागेिो बखत जाँच्न ददन ुपनेछ । लनजिे िैकफयत गरेिो िुरािो 
यथाथय जवाफ समेत सरोिारवािािाई ददन ुपनेछ ।  

(३) कवद्याियिो आय व्ययिो िेखा गाउँ िाययपालििाबाट खकटआएिो िमयचारीिे 
जनुसिैु बखत जाँचबझु गनय सक्नेछ । यसरी जाँचबझु गदाय खटी आएिो िमयचारीिे 
माग गरेिो कववरण देखाउन ु प्रिानाध्यापि, िेखािो शजम्मेवारी प्राप्त शििि वा 
िमयचारीिो ितयव्य िनुेछ ।  
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(४) यस दफा बमोशजम िेखापरीिििे कवद्याियिो िेखा परीिण गने लसिलसिामा 
अन्य िुरािा अलतररक्त कवद्याियिो आम्दानी र खचयिा बारेमा कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलतिा पदालििारीिरुसँग छिफि गरी आफ्नो प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(५) यस िाययकवलि बमोशजम कवद्याियसँग स्वाथय रिेिो व्यशक्तिे वा कवद्यािय 
व्यवस्थापनिा अध्यि, सदस्य तथा प्रिानाध्यापििो नशजििो नातेदारिे कवद्याियिो 
िेखा परीिण गनय पाउने छैन ।  

९१. प्रलतवेदन पेि गनुयपने: िेखापरीिििे कवद्याियिो िेखा परीिण गरी सिेपलछ देिायिा िुरािरू 
खिुाई सो सम्बन्िी प्रलतवेदन तयार गरी व्यवस्थापन सलमलत र शििा िाखामा एि–एि प्रलत 
पठाउन ुपनेछः–  

(ि) सोलिएिा र तिब सम्बन्िी िैकफयत भएिा िुरािो जवाफ यथािीघ्र भए 
/नभएिो,  

(ख) पेि भएिो आय व्ययिो किसाब रीतपूवयि भए /नभएिो,  
(ग) आय व्ययिो से्रस्ता िानून बमोशजम राखे/नराखेिो,  
(घ) कवद्याियिो आय व्ययिो िेखा यथाथय रूपमा देशखने गरी वासिात दरुुस्त 
भए /नभएिो,  
(ङ) िुनै शििि वा िमयचारीिे िानून कवपरीत िामिाज वा बेकिसाब 

गरे/नगरेिो,  
(च) कवद्याियिो िारोबार सन्तोषप्रद भए /नभएिो,  
(छ) कवद्याियिाई जनु िामिा िालग लनिासा भएिो िो सोिी प्रयोजनमा खचय 
िेखे/निेखेिो, 

(ज) कवद्याियिो सम्पलत दरुुपयोग गरे/नगरेिो  

(झ) िेखा परीिििे मनालसव र आवश्यि सम्झेिो अन्य िुरा । 

९२. बरबझुारथ गने : (१) कवद्याियिो नगदी, शजन्सी मािसामानिो िगत, से्रस्ता राख्न े शजम्मा 
लिएिो शििि सरुवा वा अन्य िारणबाट कवद्यािय छोडी जाने भएमा आफ्नो शजम्मा रिेिो 
नगदी, शजन्सी मािसामानिो बरबझुारथ सामान्यतया १५ ददनलभत्र कवद्याियमा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बरबझुारथ नगने शििि तथा िमयचारीिाई बरबझुारथ नगरेसम्म 
सरुवा भएिो कवद्याियमा जान रमानापत्र ददइने छैन । लनजिे िुनै रिम वा मािसमान 
किनालमना गरेिो रिेछ भने सो बापतिो रिम लनजिे पाउने जनुसिैु रिमबाट असूि उपर 
वा सोिभनाय गररनेछ । 

९३.  शििि तथा िमयचारीिो तिब, भत्ता र अन्य सकुविा संघीय िानून अनसुार िनुछे । 

९४.  शििि तथा िमयचारीिो लनवलृतभरण, उपदान, उपचार खचय र अन्य व्यवस्था संघीय िानून 
अनसुार िनुेछ । 
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९५.  शििि तथा िमयचारीिा अविाि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय िानून अनसुार िनुेछ । 

९६.  शििि तथा िमयचारीिा सजाय सम्बन्िी व्यवस्था संघीय िानूनिे तोिेिो मापदण्ड अनसुार 
िनुेछ । 

९७.  कवद्याियिो वगीिरण संघीय िानूनिे तोिेिो मापदण्ड अनसुार िनुेछ । 

९८.  कवद्यािय िलु्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय िानूनिे बनाएिो मापदण्ड अनसुार िनुेछ । 

९९.  कवद्याियिो िामिो सामाशजि परीिण गनेः सामदुाकयि कवद्याियिे प्रत्येि वषय भदौ २५ 
गतेलभत्र आफ्नो िामिो सामाशजि परीिण गनय पनेछ । 

 
 
 
 
 
 

पररच्छेद -१६ 
कवकवि 

१००.  शििि तथा शििा िते्र सम्वि जनिशक्तिो तालिमः  

१) तालिम तथा प्रशििण सम्बन्िी व्यवस्था संघ र प्रदेििे   व्यवस्था गरे अनरुुप 

िनुेछ ।तर यस दफािे गाउँपालििािा शििििाई स्वीिृत वाकषयि िाययक्रम बमोशजम 
तालिम ददन वािा पने छैन । 

१०१. अलतररक्त कक्रयाििाप सम्बन्िी व्यवस्थाः  

१) कवद्याियिरुिे शििा सलमलतिे लनिायरण गरेिो मापदण्ड बमोशजम अलतररक्त 
कक्रयाििाप  सञ्चािन गनुय पनेछ । 

२) गाउँ िाययपालििािे वाकषयि िाययक्रममा समावेि गरी  अन्तर कवद्यािय 
प्रलतस्पिायत्मि  अलतररक्त कक्रयाििाप सचािन गनुय पनेछ । 

३) अन्तर कवद्यािय प्रलतस्पिायत्मि  अलतररक्त कक्रयाििाप सञ्चािन सम्वन्िी थप 
व्यवस्था िाययपालििािे लनिायरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

४) कवद्याियिे उपदफा (१ र २) बमोशजम अलतररक्त कक्रयाििाप सञ्चािन गदाय देिाय 
बमोशजमिा प्रलतयोलगतामा कवद्याथीिरूिाई भाग लिन िगाउन ुपनेछ – 

(ि) शचत्रििा, मूलतयििा र िस्तििा प्रलतयोलगता,  
(ख) बाद्यबादन तथा संलगत प्रलतयोलगता, 
(ग) नतृ्य प्रलतयोलगता, 
(घ) नाटि प्रलतयोलगता, 
(ङ) वकृ्तत्व ििा प्रलतयोलगता, 
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(च) िाशजरी जवाफ प्रलतयोलगता, 
(छ) किज्जे प्रलतयोलगता, 
(ज) खेििुद प्रलतयोलगता, 
(झ) साकिशत्यि गलतकवलि, िथा, िकवता र लनवन्ि प्रलतयोलगता, 
(ञ) फूिबारी र िृकष सम्बन्िी प्रलतयोलगता,  
(ट) सजृनात्मि तथा अन्वेषणात्मि र कवज्ञानिा प्रयोगात्मि प्रलतयोलगता 
(ट) अन्य प्रलतयोलगता, 

(५) कवद्याियिे प्रत्येि िकु्रबारिो दैलनि पठनपाठनिो िायय समाप्त भएपलछ 
कवद्याथीिाई अलतररक्त कक्रयाििापिो िाययक्रममा सिभागी गराउन ुपनेछ । 

१०२. कवद्यािय शििा सेवािो गठन, ति, शे्रणी कवभाजन र दरवन्दी सम्वन्िी व्यवस्था : (१) यस 
सम्वन्िमा संघ तथा प्रदेििो िानून वा दफासँग तादात्म्यता िायम िनुे गरी िाययपालििािे 
िाययकवलि बनाई गाउँसभावाट स्वीिृत गराए बमोशजम िनुेछ । 

१०३.  शजम्मेवार रिन े:  

(१) प्रिानाध्यापि स्थानीय ति, अलभभावि एवं कवद्याथीप्रलत शजम्मेवार िनुेछ । यसिा 
िालग उनिे अलभभावि एवं कवद्याथीिो कवचार सवेिण गनेछन ।  

२) प्रचलित मापदण्डिो पािना एवं गणुस्तरीय शििािो िालग कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत र प्रिानाध्यापििे शििा सलमलतसँग िाययसम्पादन िरार 
गनुयपनेछ । 

३) शििि एवं िमयचारी  प्रिानाध्यापिप्रलत  जवाफदेिी िनुेछन । लनजिरुिे 
गणुस्तरीय शििािा िालग गाउँ िाययपालििा, शििा सलमलत र शििा अलििृतिे 
प्रचलित िानून बमोशजम ददएिा लनदेिन पािना गनुय पनेछ .  अपेशित िैशिि 
उपिशव्ििा िालग शििििरुिे प्रिानाध्यापिसँग िायय सम्पादन िरार 
गनुयपनेछ । 

४). शििािाई मौलिि िििो रुपमा स्थाकपत गनय गाउँ िाययपालििािे प्रत्येि 
कवद्याियिा िालग लनशश्चत भौगोलिि िेत्रिाई सेवा िेत्रिो रुपमा तोिी ददन सक्नेछ 
।त्यस्तो भौगोलिि िेत्रलभत्रिा टुिरुा, अिपत्र परेिा र बेसिारा तथा अलतकवपन्नतामा 
परी कवद्यािय जान नसिेिा वा कवद्यािय छोडेिा बािवालििािाई छात्रबशृत्त वा कविेष 
व्यवस्था गरी वा लनजिा अलभभावि वा संरिििाई सघाई वािवालििािाई  
कवद्याियमा ल्याउन ु गाउँपालििा, कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रिानाध्यापििो 
शजम्मेवारी िनुेछ ।  

कवद्याथीिाई अपेशित िैशिि उपिशव्ि िालसि िनुे गरी लसिाउने र कटिाउने  दाकयत्व 
प्रिानाध्यापि र शििििरुिो िनुेछ । 
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५) िुनै अलभभावि वा संरिििे कवद्यािय जाने उमेरिा वािबालििािाई कवद्यािय 
पठाउन अटेर गरेमा लनजिाई गाउँपालििाबाट प्रदान गररने सेवा सकुविािरुबाट बशन्चत 
गनय सकिनेछ । 

१०४.  शििि तथा िमयचारीिे पािन गनुयपने आचार संकिता : शििि तथा िमयचारीिे देिाय 
बमोशजमिो आचार   संकिता पािन गनुय पनेछ :–  

(ि) आफूिाई खटाएिो ठाउँमा गई तोकिएिो िाम गनुय पने,   

(ख) लनिायररत समयमा लनयलमत रुपिे कवद्याियमा आए गएिो समय 
जनाई िाशजर िनु ु पने र पकििे लबदािो अनमुलत नलिई कवद्याियमा 
अनपुशस्थत िनु निनु,े  

(ग) आफ्नो सेवा सम्बन्िी िुरामा मतिव साध्य गने मनसायिे 
िसैमालथ पलन िुनै राजनैलति वा अवा्छनीय प्रभाव पानय वा प्रभाव 
पाने प्रयत्न गनय निनु,े  

(घ)नेपाि सरिार र नेपािी जनतािो पारस्पररि सम्बन्िमा वा िुनै 
कवदेिी रािसँगिो सम्बन्िमा खिि पनय सक्ने गरी आफ्नो वास्तकवि 
वा िाल्पलनि नामबाट वा बेनामी िुनै िेख प्रिाशित गनय वा प्रसेिाई 
िुनै खबर ददन वा रेलडयो वा टेलिलभजन आदद जस्ता सूचनािो 
माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनय वा िुनै सावयजलनि भाषण ददन वा 
वक्तव्य प्रिाशित गनय निनुे,  
(ङ) कवद्याथीिाई योग्य नागररि बनाउने उदे्दश्य लिई अध्ययन र 

अध्यापनिाई आफ्नो मखु्य िक्ष्य सम्झन ुपने,  

(च) आज्ञािाररता, अनिुासन, सद्भावना, सियोग, सदाचार, सिानभुलूत, िैयय 
र सच्चररत्रतािाई प्रोत्सािन ददन ुपने,  

(छ) िुनैभाषा, सम्प्रदाय तथा िमय कवरोिी भावना शििि तथा कवद्याथी 
वगयमा फैिाउन निनुे,  
(ज) सामदुाकयि कवद्याियिा शििििे व्यवस्थापन सलमलत र सम्बशन्ित 
गाउँपालििािो स्वीिृलत नलिई आफू विाि रिेिो कवद्यािय बाकिर 
िाम गनय निनुे,  
(झ) कवद्यािय वा िैशिि संस्थािो माध्यमद्वारा राकिय भावना जागतृ 
गरी देिमा भावनात्मि एिता ल्याउन िाम गनुय पने,  

(ञ) नेपाि राििो सावयभौमसत्ता र अखण्डतामा आचँ आउने गरी देििो 
िाशन्त, सरुिा, वैदेशिि सम्बन्ि र सावयजलनि मयायदा तथा अदाितिो 
अविेिना िनुे वा िुनैपलन िायायिय वा अलििृतिो िानूनद्वारा लनिायररत 



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

ितयव्य परुा गनयमा बािा कवरोि िनुे गरी प्रदियन, िड्ताि, थनुछेि तथा 
घेराउ गनय निनुे । 

(ट)कवद्याथीिाई िारीररि वा मानलसि यातना ददन निनु,े .  

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो आचार संकितािो पािन भए /नभएिो अलभिेख 
शििििरुिो ििमा प्रिानाध्यापििे र प्रिानाध्यापििो ििमा व्यवस्थापन सलमलतिे 
राख्न ु पनेछ र आचार संकिता पािन नभएिो भए त्यसिो कववरण सम्बशन्ित 
गाँउपालििामा पठाउन ुपनेछ । 

 

१०५. संरिििो भलूमिाः वडा अध्यििे आफ्नो वडालभत्रिा कवद्याियिो गणुस्तरीय शििािा िालग 
प्रमखु संरिििो रुपमा िायय गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

१०६. कवद्याथीिे पािन गनुय पने आचार संकिता:  

कवद्याथीिरुिे देिाय बमोशजमिो आचार संकिता पािन गनुय पनेछ :– 

(ि) शििििो आज्ञापािन र आदर गनुय पने,  

(ख) कवद्याियमा वा बाकिर जिाँसिैु अनिुासनमा रिन ुपने,  

(ग) राकियता, भाषा र संस्िृलतिो उत्थानिो लनलमत्त संिै प्रयत्निीि रिन ु
पने,  

(घ) कवद्याियिे आयोजना गरेिो िाययक्रममा सकक्रय रुपमा भाग लिन ु
पने,  

(ङ) सबैसँग शिष्ट व्यविार गनुय पने,  

(च) व्यवस्थापन सलमलतिे लनिायरण गरेिा अन्य आचार संकिता पािना 
गनुयपने, 

 

१०७. बािा अड्िाउ फुिाउन ेसम्बन्िमा : यस िाययकवलिमा उल्िेख भएिा कवषयिरु िाययन्वयनगदाय 
िुनै बािा अड्िाउ परेमा गाउँ िाययपालििािे लनणयय गरी बािा अड्िाउ फुिाउ सक्नेछ । 

१०८. पररमाजयन तथा संसोिन : यस िाययकवलििाई आबस्यिता अनसुार गाउँ िाययपालििािे पररमाजयन 
तथा संसोिन गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दफा ३ सँग सम्बशन्ित) 

कवद्यािय खोल्न ेअनमुलतिो िालग ददइन ेलनवेदन 

श्री शििा अलििृत ज्यू, 

किस्पाङ  गाउँपालििा, 
.............................. । 

कवषय: कवद्यािय खोल्न ेअनमुलत सम्बन्िमा । 

मिोदय, 

 िैशिि ित्र ..................... देशख ...................... तििो कवद्यािय खोल्न चािेिोिे 
अनमुलतिो िालग देिायिा कववरणिरु खिुाई यो लनवेदन गरेिो छु । 

(ि) प्रस्ताकवत कवद्याियिो:  

 १. नामः 
 २. ठेगानाः ................... गाउँपालििा ............... वडा नं. .............. गाउँ/टोि 

  फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 
 ३. किलसमः 
  (१) सामदुाकयि   (२) संस्थागत    (अ) लनजी िैशिि गठुी (आ) सावयजलनि 
िैशिि गठुी 
 ४. अनमुलत लिन चािेिो ति र सञ्चािन गने ििाः 
 ५. भकवष्यमा सञ्चािन गनय चािेिो ति र ििाः 
(ख) प्रस्ताकवत कवद्याियिो िालग परुा गररएिो भौलति पूवायिार:  

 १.  भवनिोः 
  (१) संख्याः  (२) िच्ची वा पक्की वा अिय पक्की 
  (३) आफ्नै वा बिािमा वा सावयजलनि   

 २. िोठािो कववरणः 
िोठािो संख्या िम्वाई चौडाई उचाई झ्याि ढोिािो अवस्था  प्रिाि वत्तीिो अवस्था प्रयोजन
 िैकफयत     

 ३. फलनयचरिो संख्याः 
  (१) डेस्ि  (२) बेञ्च (३) टेबि  (४) दराज   (५) मेच  (६) अन्य  

 ४. खेििूद मैदानिो अवस्था र जग्गाः (रोपनी वा कवगािामा) 

 ५. िौचाियिो संख्या:    (१) छात्रिे प्रयोग गने     (२) छात्रािे प्रयोग गने  

 ६. खानेपानीिो अवस्थाः 
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 ७. पसु्तिाियिो अवस्था तथा पसु्तििो संख्याः  

 ८. प्रयोगिािा सामग्रीः  

 ९.  सवारी सािनिो कववरणः 
 १०.  िैशिि सामग्रीिो कववरणः 

(ग) कवद्याथी संख्याः (प्रस्ताकवत)  

ििा  

संख्या             

          

(घ) शििि संख्याः (प्रस्ताकवत) 

(ङ) आलथयि कववरणः (प्रस्ताकवत) 

 १. अचि सम्पशत्तः 
 २. चि सम्पशत्तः 
 ३. वाकषयि आम्दानीः 
 ४. आम्दानीिो स्रोतः 
मालथ िेशखएिा कववरणिरु ठीि साँचो छ, झटु्टा ठिरे िानून बमोशजम सिुँिा बझुाउँिा । 

 लनवेदििो– 

 सिीः 
 नामः 
 ठेगानाः 
 लमलतः 
संिग्न गनुयपनेिागजातिरुः 
(१) गठुी अन्तगयत कवद्यािय सञ्चािन गने भए िैशिि गठुीिो कविानिो प्रलतलिकप । 

(२) जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए िशम्तमा पाँच वषयसम्मिो िालग घर वा जग्गािनीिे 
बिािमा ददने सम्बन्िमा भएिो िबलुियतनामा सम्बन्िी पत्र । 

(३) प्रस्ताकवत कवद्याियिो िेत्रिो िैशिि नक्सा । 

(४) सम्बशन्ित वडा सलमलतिो लसफाररस पत्र। 
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अनसूुची–२ 

(दफा ४ सँग सम्बशन्ित) 
कवद्यािय खोल्निो िालग चाकिन ेपूवायिारिरु 

(ि) ििा िोठािरू सामान्यतया नौ कफट उचाईिो र घाम तथा पानीबाट बचाउ िनुे किलसमिो 
िनु ुपने, 

(ख) ििागत िेत्रफि आिारभतू कवद्याियिो ििमा प्रलत कवद्याथी १.०० वगय लमटर तथा माध्यलमि 
कवद्याियिो ििमा १.२० वगय लमटर भन्दा िम िनु निनु,े  

(ग) अध्यापन गराइने ििा िोठामा िावािो प्रवाि, प्रिाििो व्यवस्थािो साथै स्वस्थ िनु ुपने,  

(घ) ििा िोठामा कवद्याथी संख्यािो आिारमा फलनयचरिो व्यवस्था िनु ुपने,  

(ङ) यथेष्ट स्वस्थिर खानेपानीिो प्रवन्ि गनुयपने,  

(च) प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र बािेि अन्य कवद्याियमा छात्र छात्रािो िालग अिग अिग 
िौचाियिो   व्यवस्था िनुपुने र प्रत्येि थप ५० जना कवद्याथीिो िालग एि िम्पाटयमेन्ट 
थप िनुपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शििि लनदेशििा सकितिो १ कवद्याथी बराबर िशम्तमा २ प्रलतिा दरिे 
पसु्ति उपिब्ि भएिो पसु्तिािय िनु ुपने,  

(ज)  शििण कक्रयाििापिो िालग आवश्यि िैशिि सामग्रीिरू जस्तै (सेतोपाटी,िािोपाटी, नक्सा, 
ग्िोब, गशणतीय सामग्री आदद िनु ुपने,  

(झ) सम्पूणय कवद्याथीिरू एिैसाथ उलभन सक्ने मैदान िनु ुपने,  

(ञ) प्रारशम्भि वाि शििा िेन्रमा घर बाकिरिा कक्रयाििापिरू सञ्चािन गनय पगु्न े र अन्य 
कवद्याियिा िालग भलिबि खेल्न लमल्नेसम्मिो खेि मैदानिो व्यवस्था र खेि सामग्रीिो 
व्यवस्था िनु ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुारिो कवज्ञान सामग्रीिो व्यवस्था िनु ुपने,  

(ठ) सामदुाकयि कवद्याियमा प्रत्येि ििामा सामान्यतया देिाय बमोशजम र संस्थागत कवद्याियमा 
सामान्यता प्रलतििा िशम्तमा बाईस जनादेशख बढीमा चौवािीस जनासम्म र औसतमा तेत्तीस 
जना कवद्याथी िनु ुपनेछ ।  

(ड) सामदुाकयि कवद्याियमा िशम्तमा देिाय बमोशजमिो शििििो व्यवस्था िनु ुपनेः-  
  

सामदुाकयि माध्यलमि तििो ०–१२ ििािा िालग   - १६ जना  

सामदुाकयि माध्यलमि तििो ०–१० ििािा िालग   - १४ जना  
  

आिारभतू तििो ०–८ ििािा िालग           - ९ जना   
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आिारभतू तििो ०–५ ििािो िालग    - ४ जना  
  

प्रारशम्भि बािलबिास िेन्रिो िालग     - २ जना    

तर संस्थागत कवद्याियमा ििा शििि अनपुात न्यूनतम १:१.४ िनु ुपनेछ ।  

(ढ) कवद्याियिो स्थायी आय स्रोत िनु ुपने,  

(ण) कवद्याियमा प्राथलमि उपचार सामग्रीिो व्यवस्था िनु ुपने,  

(त) आवासीय कवद्याियिो िालग आवास भवन िनु ुपने,  

(थ) कवद्याियिो िाता पखायि वा बारिे घेररएिो िनु ुपने,  

(द) भाडािो भवनमा कवद्यािय सञ्चािन गने भए िशम्तमा पाँच वषय घर भाडा सम्बन्िी सम्झौता 
भएिो िनु ुपने, 

(ि) कवद्यािय वािमैत्री,  अपाङ्गतामैत्री तथा वातावरणमैत्री िनुपुने । 

 

अनसूुची–३ 
(दफा ५ िो उपदफा (१) र (२) सँग सम्बशन्ित) 

कवद्यािय सञ्चािन गनय ददइन ेअनमुलत 
 

श्री..............................  

................................।   

 

कवद्यािय खोल्ने सम्बन्िमा लमलत............................मा प्राप्त लनवेदन उपर िारबािी िुँदा शिशिि 
व्यवस्थापन िाययकवलि, २०७९ िो दफा ४ बमोशजमिो पूवायिार परुा गरेिो देशखएिोिे िैशिि ित्र 
................... देशख  आिारभतू/माध्यलमि तििो .............ििासम्मिो कवद्यािय सञ्चािन गनय यो 
अनमुलत ददइएिोछ ।   

 

िायायियिो छाप 

अनमुलत प्रदान गने अलििारीिो,–  

सिी:      

लमलत:  

नाम: 

पद: 
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अनसूुची -४ 

(दफा ७ िो उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 
कवद्याियिो स्वीिृलतिो िालग ददइन ेलनवेदन 

श्री..............................  

................................ । 

कवषयः कवद्याियिो स्वीिृलत सम्बन्िमा । 

 

स्थानीय  शििा सलमलतिो लमलत .................. िो लनणययानसुार अनमुलत पाई खोलिएिो यस 
कवद्याियिो स्वीिृलत पाउन लनम्न कववरणिरू खिुाई यो लनवेदन गरेिो छु ।   

(ि) कवद्याियिो:  

१.   नाम: .......... 
२.   ठेगानाः .......... गाँउपालििा.......... वडा नं. .....  गाउँ/टोि ...........  

     फोन नं. ........ ....             फ्याक्स नं. ...........  

३. अनमुलत प्राप्त गरेिो ति र लमलत: 
   आिारभतू ति   लमलतः...............  

   माध्यलमि ति    लमलत:...........  

(ख) कवद्याियिो भौलति अवस्थाः 
१. भवनिो:  

 (१) संख्या:          (२) िच्ची र पक्की र अियपक्की  

 (३) आफ्नै / बिािमा / सावयजलनि  

२. िोठािो कववरण: 
३. फलनयचरिो संख्याः 

(१)डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबिु      

(४) दराज     (५) मेच       (६) अन्य  

४. खेििुद मैदानिो अवस्था र जग्गा (रोपनी वा कवगािामा)  

५. िौचाियिो संख्या: मकििा/परुुष  

६. खानेपानीिो अवस्थाः 
७. पसु्तिाियिो अवस्थाः 
८. प्रयोगिािािो अवस्थाः 
९.सवारी सािनिो कववरणः 
१०. िैशिि सामाग्रीिो कववरणः 
(ग) कवद्याथी संख्याः (ििागत रूपमा)  
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(घ) शििििो संख्याः 
(ङ) आलथयि शस्थलतः 
१. अचि सम्पलत  

२. चि सम्पलत  

३. वाकषयि आम्दानी  

४. आम्दानीिो स्रोत  

मालथ िेशखएिो व्यिोरा ठीि साँचो छ, झठु्ठा ठिरे िानून बमोशजम सिुँिा बझुाउँिा ।  

      

कवद्याियिो छाप:       लनवेदििो- 

         सिीः 
नामः  

ठेगानाः 
लमलतः 
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अनसूुची-५ 
(दफा ७ िो उपदफा (३) र (४) सँग सम्बशन्ित) 

कवद्याियिो स्वीिृलत सम्बन्िमा 
 

श्री.......................कवद्यािय,  

................................।   

 

 तँिा कवद्याियबाट लमलत.................................मा कवद्यािय स्वीिृत गने सम्बन्िमा ददएिो लनवेदन 
उपर िारबािी िुँदा शििा व्यवस्थापन िाययकवलििो , २०७५ िो दफा ६ बमोशजमिा ितयिरू पािन 
गरेिो देशखएिोिे ििा.........देशख ििा.........सम्म शििा प्रदान गनय स्वीिृलत प्रदान गररएिो छ । 

 
 

िायायियिो छाप 

स्वीिृलत प्रदान गने 
अलििारीिो–  

           सिी : 
नामः 

           पदः 
           लमलतः 
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अनसूुची-६ 
(दफा ९ िो उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

मनुाफा नलिन ेगरी कवद्यािय सञ्चािन गनय परुा गनुयपने पूवायिार 
 

१.प्रलत ििा न्यूनतम ११ जना कवद्याथी िनु ुपने 

२.कवद्याथीिाई आवश्यि पने ििा िोठा, फलनयचर, कपउने पानी, खेि मैदान तथा पसु्तिाियिो पयायप्त 
व्यवस्था भएिो िनु ुपने, 

३.आवश्यि शििििो व्यवस्था भएिो िनु ुपने, 

४.पाठ्यक्रम कविास िेन्रिे लनिायरण गरे बमोशजमिा लसिाई उपिशब्ििरु परुा िनुे गरी कवद्यािय 
शििण लसिाई  िाययक्रमिो तजुयमा गररएिो िनु ुपने, 

५.मन्त्राियिे तोिे बमोशजम अन्य पूवायिार परुा भएिो िनु ुपने ।  
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अनसूुची-७ 
(दफा १० िो उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

िम्पनी अन्तगयत सञ्चालित कवद्याियिाई िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय ददइन ेलनवेदन 
 

श्री ........................... 
.................. 
 

कवषय: िैशिि गठुी अन्तगयत कवद्यािय सञ्चािन गनय पाउँ । 

मिोदय,  

मैिे/िामीिे लनम्न कवद्यािय िम्पनी अन्तगयत सञ्चािन गरेिोमा सो कवद्यािय िैशिि गठुी अन्तगयत 
सञ्चािन गनय चािेिोिे देिायिा कववरणिरु खिुाई यो लनवेदन गरेिो छु/छौ । 

१.कवद्याियिो:  
(ि) नामः  (ख) ठेगाना.................. गाँउपालििा    वडा नं.... फोन............... 

२.  कवद्यािय सञ्चािन भएिो लमलतः 
३.  लनजी वा सावयजलनि िुन िैशिि गठुी अन्तगयत कवद्यािय सञ्चािन गनय चािेिो िो ? सो व्यिोराः 
४.  अन्य आवश्यि िुरािरुः 
मालथ िेशखएिा कववरणिरु ठीि साँचो छ झटु्टा ठिरे िानून बमोशजम सिुँिा बझुाँउिा । 

   लनवेदििोः 
नामः 
ठेगानाः   

लमलतः 
लनवेदनसाथ संिग्न गनुयपने िागजातिरुः 
(१) िैशिि गठुीिो रुपमा कवद्यािय सञ्चािन गनय आपशत्त नभएिो िम्पनी रशजष्टारिो िायायियिो 
पत्र । 

(२) िम्पनीिा सञ्चािि तथा व्यवस्थापन सलमलतिो लनणयय । 

(३) िम्पनीिो प्रवन्ि पत्र तथा िाययकवलििो प्रलतलिकप । 

(४) प्रस्ताकवत िैशिि गठुीिो कविान । 

(५) लनवेदििो नागररितािो प्रलतलिकप । 
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अनसूुची-८ 
(दफा १० िो उपदफा (४) सँग सम्बशन्ित) 

िम्पनी अन्तगयत कवद्याियिाई सञ्चालित िैशिि गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय ददइन ेस्वीिृलत 
श्री .....................कवद्यािय 

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

 

कवषय :-िैशिि गठुी अन्तगयत कवद्यािय सञ्चािन गने स्वीिृलत ददइएिो सम्बन्िमा । 

 

त्यस कवद्याियिे लमलत...................... मा िैशिि गठुी ( सावयजलनि/लनजी ) अन्तगयत सञ्चािन गने 
स्वीिृलतिो िालग  ददएिो लनवेदन उपर िारवािी िुँदा यस िायायियिो लमलत ................... िो 
लनणययानसुार त्यस कवद्याियिाई िैशिि गठुी ( सावयजलनि/लनजी ) िो रुपमा सञ्चािन गनय स्वीिृलत 
प्रदान गररएिो छ ।  

िायायियिो छापः     स्वीिृलत प्रदान गने अलििारीिो:– 

सिीः 
नामः 
पदः 
िायायियः 
लमलतः 
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अनसूुची-९ 
(दफा ३९ िो उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

प्रारशम्भि बाि शििा वा नसयरी िेन्र सञ्चािनिा िालग ददइन ेलनवेदन 
श्री..................... 
................गाँउ िाययपालििा 
वडा नं........ िो िायायिय । 

 

कवषयः प्रारशम्भि वाि शििा िेन्र सञ्चािन गनय अनमुलत पाऊँ । 

 

 िैशिि ित्र.................देशख प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र सञ्चािन गनय अनमुलत पाउन 
अलभभावि तथा समदुाय र कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिो लमलत....................िो लनणययानसुार 
देिायिा कववरण र िागजात संिग्न गरी यो लनवेदन पेि गरेिो छु/छौं ।  

(ि) प्रस्ताकवत प्रारशम्भि वाि शििा िेन्रिो,– 

 (१) नाम: 
 (२) ठेगाना: गाँउपालििा .................... वडा नं.  .........................   
    .................... फोन नं..........  

 (३) सेवा परु्रयायइने बािबालििािो संख्या: 
(ख) सञ्चािनिा िालग शजम्मेवारी लिने वा आबिता ददने कवद्याियिो,– 

  (१) नामः–    (२) ठेगानाः–    (३) फोन नंः  

(ग) प्रस्ताकवत प्रारशम्भि वाि शििा िेन्रिो भौलति पूवायिारिरू : 
 (१) भवनः (अ) िोठा    (आ) िच्ची वा पक्की  

    (इ) िे िे बनेिो   (ई) भाडा/आफ्नै/सावयजलनि  

 (२) फलनयचरिो कववरणः  (अ) मेच  :  (आ) टेविु:  (इ) 
वेञ्च/डेस्ि : (३) खेििुद मैदान र त्यसिो िेत्रफिः(अ) आफ्नै (आ)भाडामा वा सावयजलनि  (इ) 
अन्य  

 (४) िौचाियिो अवस्थाः (अ) संख्या    (आ) िच्ची/पक्की  

     (इ) पानीिो व्यवस्था भए /नभएिो  
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 (५) खानेपानीिो अवस्थाः  (अ) बोिेर ल्याउने  (आ) िाराबाट प्राप्त   (इ) 
पयायप्त/अपयायप्त  

 (६) पाठ्यसामग्रीिो नाम र संख्या: (अ)     (आ)     (इ)   

 (७) आलथयि कववरणः (अ) अचि सम्पलत  (आ) चि सम्पलत   (इ) अन्य  

 (८) आम्दानीिो स्रोतिो व्यवस्था िसरी लमिाइन्छः  

 (९) अन्य िुनै कववरण भए उल्िेख गनेः 
मालथ िेशखएिो कववरण ठीि छ ,झटु्टा ठिरे िानून बमोशजम सिुँिा/बझाउँिा ।  

           लनवेदििो,– 

संस्थािो छाप 
सिीः                   

नामः–                             

ठेगाना :                                           

लमलतः– 

संिग्न िागजात  : 
(१) भवन खेि मैदान सम्बन्िी प्रमाण, िागजात र कववरण ।  

(२) संस्थाबाट सञ्चािन गने भएमा संस्था दतायिो प्रमाणपत्रिो प्रलतलिकप र लनयमानसुारिो नकविरण 
र िेखापरीिण प्रलतवेदन । 

 (३)  आपसी सियोग समूिबाट लनवेदन गररएिो भए त्यस्तो समूििो बैठििो लनणयय ।  

 (४)  िुनै कवद्याियसँग आवि गरी सञ्चािन गनय खोशजएिो भए सो कवद्याियिो लसफाररस पत्र । 
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अनसूुची-१० 
(दफा ३९ िो उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र सञ्चािन गनय ददइन ेअनमुलत 
श्री..............................  

...............................।   

कवषय :- प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र सञ्चािन गनय ददइएिो अनमुलत । 

 

 तपाईँिे त्यस कवद्यािय/संस्थािे प्रारशम्भि वाि शििा िेन्र सञ्चािन गने सम्बन्िमा यस 
.............. गाउँ िाययपालििािो िायायियमा ददन ुभएिो लनवेदन उपर िारबािी िुँदा शििा व्यवस्थापन 
िाययकवलि, २०७५  समेतिो पूवायिार परुा गरेिो र यस गाउँ िाययपालििािो नक्साङ्कनमा परेिोिे 
िैशिि ित्र..................देशख प्रारशम्भि बाि शििा िेन्र सञ्चािन गनय अनमुलत प्रदान गररएिोछ ।  

         

        अनमुलत प्रदान गने अलििारीिो,–  

िायायियिो छाप :-                  सिीः 
                 नाम : 

पदः 
लमलतः 

  

 
 
 
 
 

अनसूुची-११ 
(दफा ५० िो उपदफा (३) सँग सम्बशन्ित) 

कवद्यािय कविास प्रस्ताविो नमूना 
१. कवद्याियििो वतयमान िैशिि र आलथयि अवस्थाः  

२. कवद्याियिे िालसि गनुयपने अपेशित उपिशब्ि : 
३. वतयमान अवस्था र अपेशित उपिब्िीिा सूचिगत अन्तर : 
४. अपेशित उपिशब्ि िालसि गने स्रोत पकिचान सकितिो िायययोजना : 
५. िायय योजनािा मूल्याङ्कनिा सूचििरु : 
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अनसूुची -१२ 
(दफा ५६ उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

कवद्याियमा रिन ेशििि दरवन्दी 
कवद्याियमा िशम्तमा देिाय बमोशजम शििि दरबन्दी रिनेछन ्:  

(ि)प्रारशम्भि बाि शििा वा नसयरीदेशख पाँच ििा सञ्चािन भएिो कवद्याियमा पचास जनासम्म कवद्याथी 
भएमा िशम्तमा तीन जना र सोभन्दा बढी कविाथी भएमा िशम्तमा  - चार जना शििि । 

(ख) आिारभतू तििो कवद्याियमा: प्रारशम्भि बाि शििा वा नसयरीदेशख आठ ििा सञ्चािन भएिो 
कवद्याियमा देिाय बमोशजमिा िशम्तमा - नौ जना शििि 

(१) अंग्रजेी मूि कवषय लिई स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो   - एिजना  

(२) कवज्ञान वा गशणत मूि कवषय लिई स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो  - एिजना  

(३) नेपािी वा संस्िृत मूि कवषय लिई स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो  - एिजना  

(४) सामाशजि कवषय अध्यापन गनयिो िालग स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - एिजना  

(५) प्रमाणपत्र वा सो सरि उत्तीणय गरेिो       - चार जना  

(६) साकवििो एस.एि. सी. वा सो सरि उत्तीणय गरेिो      - एि जना । 

(ग) माध्यलमि कवद्याियमाः 
१. नौं ििादेशख दि ििासम्म सञ्चािन भएिो कवद्याियमा माध्यलमि तििो -  पाँच जना शििि 

(१) अंग्रजेी मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो   - एिजना  

(२) गशणत वा कवज्ञान मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो  - एिजना  

(३) नेपािी मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो   - एिजना  

(४) सामाशजि कवषय अध्यापन गनयिो िालग स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - एिजना   

(५) अन्य ऐशच्छि कवषयिो िालग सम्बशन्ित कवषयमा स्नाति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - एि जना 
। 

२.नौं ििादेशख बाह्र ििासम्म सञ्चािन भएिो कवद्याियमा देिाय बमोशजमिा िशम्तमा -  नौ जना 
शििि 

(१) अंग्रजेी मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो   - एिजना  

(२) गशणत मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो    - एिजना  

(३) नेपािी मूि कवषय लिई स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो    - एिजना  

(४) सामाशजि कवषय अध्यापन गनयिो िालग स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - एिजना   

(५) अन्य ऐशच्छि कवषयिो िालग सम्बशन्ित कवषयमा स्नातिोत्तर वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - दईुजना  

(६) कवज्ञान मूि कवषय लिई स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - एिजना  

(७) अन्य कवषयमा स्नाति ति वा सो सरि उत्तीणय गरेिो - दईुजना  । 
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३.प्रारशम्भि बािशििा देशख दि ििासम्म सञ्चािन भएिो कवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) िो  
उपखण्ड (१) बमोशजमिो दरबन्दी रिनेछ ।  

४. प्रारशम्भि बाि शििादेशख बाह्र ििासम्म सञ्चािन भएिो कवद्याियमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) 
िो क्रमसंख्या (२) बमोशजमिो दरबन्दी रिनेछ । 

रष्टव्यः(१) खण्ड (ख) िो क्रमसंख्या (१) देशख (४) सम्मिा िशम्तमा एि/एि जना शििि लनयशुक्त 
नभएसम्म एउटै कवषयमा एि भन्दा बढी शििि लनयशुक्त गररने छैन ।  

(२) खण्ड (ग) िो उपखण्ड १ िो क्रमसंख्या (१) देशख (४) सम्मिा िशम्तमा एि एि जना 
शििि लनयशुक्त नभएसम्म एउटै कवषयमा एि भन्दा बढी शििि लनयशुक्त गररने छैन ।  

(३) खण्ड (ग) िो उपखण्ड २ िो क्रमसंख्या (१) देशख (७) सम्मिा िशम्तमा एि एि जना 
शििि लनयशुक्त नभएसम्म एउटै कवषयमा एि भन्दा बढी शििि लनयशुक्त गररने छैन । 

(४) शििि लनयशुक्तिो िालग आवश्यि पने तालिम प्रचलित िानून बमोशजम िनुेछ ।  

(५) िाि कवद्याियमा उपरोक्तानसुारिा कवषयिा योग्यता भन्दा िम योग्यता भएिा स्थायी शििि 
रिेछन ्भने त्यस्ता शििि पदबाट निटेसम्म साकवि बमोशजमिै योग्यता भएिा शिििवाट अध्यापन 
िनुे ।  

(६) उशल्िशखत दरवन्दीलभत्र प्रिानाध्यापििो पद समेत समावेि रिनेछ । 
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अनसूुची-१३ 
(दफा ५८ िो उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

सरुवा िनु ददइन ेलनवेदन 
श्री .............................. 
   ..................................। 

कवषयः सरुवा सम्बन्िमा । 

मिाई लनम्न कवद्याियमा सरुवा गररददन ुिनु लनम्न कववरणिरु खिुाई लनवेदन गरेिो छु । 

शििििो नाम, थरः  

स्थायी ठेगानाः  

ति र शे्रणीः  

िाििो कवद्याियिो नाम र ठेगानाः  

सरुवा भई जान चािेिो कवद्याियिो नाम र ठेगानाः  

योग्यता र तालिम:  

स्थायी लनयशुक्त लमलतः  

िाििो शजल्िामा िाम गरेिो अवलिः  

सरुवा माग गनुयपने िारणः  

          लनवेदििो- 

          सिीः  

          नामः  

         िाययरत कवद्याियः 
          लमलतः 
(१) सरुवा भई जाने कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमलतिो सिमलत 

(ि) यस कवद्याियिा शििि श्री ...................................... िाई व्यवस्थापन सलमलतिो लमलत 
.......................... िो लनणयय अनसुार यस कवद्याियबाट सरुवा भई जान सिमलत ददइएिो छ । 

   कवद्याियिो छाप           व्यवस्थापन सलमलतिो 
अध्यििो–  

            सिी : 
            नाम : 
                     कवद्यािय 
: 
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            लमलत : 
(ख) किस्पाङ  गाँउपालििा.... ...... अन्तगयतिो ............ कवद्याियिा शििि श्री 
...................................... िाई सो कवद्याियबाट सरुवा भई जान सिमलत ददईएिो छ । 

     िायायियिो छाप              शििा 
अलििृतिो 
            सिी : 
            नाम : 
            लमलत : 
 (२ ) सरुवा भई आउने कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमलत तथा शििा िाखािो सिमलत   

(ि)  ............................... कवद्याियिा शििि श्री ................................... िाई 
व्यवस्थापन सलमलतिो लमलत ....................... िो लनणयय अनसुार यस कवद्याियमा सरुवा भई आउन 
सिमलत ददइएिो छ । 

   

 कवद्याियिो छाप           व्यवस्थापन सलमलतिो अध्यििो–  

           सिी : 
           नाम : 
           लमलत :   

                      कवद्यािय : 
 

(ख) ............................... कवद्याियिा शििि श्री ................................... िाई यस 
गाउँपालििा ............... कवद्याियमा  सरुवा भई आउन सिमलत ददइएिो छ । 

 
 

िायायियिो छाप                शििा 
अलििृतिो 
            सिी : 
            नाम : 
            लमलत : 

अनसूुची-१४ 
(दफा ५८ िो उपदफा (११) सँग सम्बशन्ित) 

रमाना - पत्र 
  

 पत्रसंख्याः        लमलत : 
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श्री ..................... 
............................. । 

तिा ँकवद्याियमा सरुवा िनु ुभएिा श्री ..........................................िाई लनजिो कववरण सकितिो 
रमानापत्र ददई त्यस कवद्याियमा िाशजर िनु पठाइएिो व्यिोरा अनरुोि गदयछु । 

१. शििि वा िमयचारीिो नाम, थर :  

२. संिेत नम्बर : 
३. साकवि : 

(ि) ति :    (ख) शे्रणी :     (ग) पद : 
(घ) शििि भए कवषय:         (ङ) कवद्यािय : 

४. सरुवा भएिो  (ि) लनणायय लमलत :   (ख) सरुवा गने िायायिय :      (ग) ति : 
     (घ) शे्रणी :         (ङ) पद :      (च) कवषय         (छ) 
कवद्यािय : 
५. बरबझुारथ सम्वन्िी कववरणः  

   गरेिो    नगरेिो     

६. रमाना िनुे लमलत : ..................... 
७. रमाना पत्रिो लमलतसम्म खचय भएिा लबदा :  

  (ि) भैपरी आउने र पवय लबदा     .................. ददन । 

  (ख) लबरामी लबदा      .................. ददन । 

  (ग) प्रसतुी लबदा लबदा      .................. ददन । 

  (घ) प्रसतुी स्यािार लबदा    .................. पटि । 

  (ङ) अध्ययन लबदा       .................. ददन । 

  (च) असािारण लबदा        .................. ददन । 

  (छ) वेतिवी लबदा        .................. ददन । 

८. रमानापत्रिो लमलतसम्म संशचत लबरामी लबदा :      .................. ददन 
। 

९. कवद्याियमा रुज ुिाशजर भएिो ददन : 
१०. खाइपाई आएिो मालसि (ि) तिब :  (ख) ग्रडे वकृि / रिम:   

११. तिब भकु्तानी लिएिो अशन्तम लमलत : 
१२. िमयचारी संचयिोष िट्टी रिम : 
१३ भकु्तानी लिएिो उपचार खचयिो रिम :                

१४. तिव वकृि िनु िरुु भएिो िरुु लमलत :  
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१५. नागररि िगानी िोषिट्टी रिम :  

१६. आयिर िट्टी रिम : 
१७.   (ि) सावलिि जीवन बीमा िोषमा जम्मा भएिो साि........मकिना...... .गते....  

(ख) सावलिि जीवन बीमा वापत वाकषयि कप्रलमयम लतरेिो साि.....मकिना... गते.... 
१८. चाडपवय खचय लिने चाडिो नाम र सो चाड पने लतलथ र सम्भाकवत मकिना : 
१९. शििसु्यािार भत्ता लिएिो कववरण : 
 

बोिाथय :  

श्री कवद्यािय शििि किताबखाना । 

श्री िमयचारी संचयिोष । 

श्री .......... कवद्यािय । 

श्री .....................(सम्बशन्ित शििि वा िमयचारी) सरुवा भएिो िायायियमा िाशजर िनु जान ुिनु 
। 
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अनसूुची-१५ 
दफा ८६ िो उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित 
कवद्याियिो आय व्ययिो खाता राख्न ेढाचँा 

 

कवद्याियिे आफ्नो आय व्ययिो खाता देिाय बमोशजम राख्नपुनेः– 

 

खातािो नाम     तोकिएिो फाराम नं. 
 

१) कवद्याियिो बजेट खाता      फा. नं. १ 

२)   आम्दानीिो किसाब खाता      फा. नं. २ 

३) खचयिो किसाब खाता       फा. नं. ३ 

४) नगदी खाता        फा. नं. ४ 

५) बैंि खाता        फा. नं. ५ 

६) पेश्िी खाता        फा. नं. ६ 

७) शजन्सी खाता        फा. नं. ७ 

८) मालसि आम्दानी खचयिो  कववरण खाता     फा. नं. ८ 

९) िलु्ि दताय किताब  खाता       फा. नं. ९ 

१०) वासिात खाता         फा. नं. १० 

 



खण्ड:६ ) किस्पाङ, पौष मकिना १४ गते, २०७९ साि ( संख्या:११ 

 

कवलभन्न फारामिरु 
फा.नं. १ 

कवद्याियिो बजेट खाता 
कवद्याियिो नाम : 
ठेगाना :  

िैशिि ित्र............................. िो बजेट 

 
   

व्यय आय 

िीषयि 
नं. 

िीषयििो 
नाम  

गत 
िैशिि 
ित्रिो 
व्यय 

यस 
िैशिि 
ित्रिो 
प्रस्ताकवत 
व्यय 

स्वीिृत 
रिम
  

िीषयििो 
नं. 

िीषयििो 
नाम 

गत 
िैशिि 
ित्रिो 
आय
  

यस 
िैशिि 
ित्रिो 
प्रस्ताकवत 
आय 

स्वीिृत 
रिम 

िैकफयत 

(१)

  
(२) (३)

  
(४)  (५)

  
(६)  (७)  (८)

  
(९) (१०) (११) 

 
      

प्रिानाध्यापििो सिी      व्यवस्थापन सलमलतिा अध्यििो सिी– 

 
 

रष्टव्य : 
(१) शििििो लसिलसिेवार नम्बर िेख्न े

(२) शििि तिब, मसिन्द, फलनयचर जस्ता खचयतफय  भएिो िीषयििो नाम िेख्न े

(३) नं. २ िा िीषयििरुमा गत वषय भएिो खदु खचय उल्िेख गने 

(४) चाि ुिैशिि ित्रिो प्रस्ताकवत खचय रिम िेख्न े

(५) चाि ुिैशिि ित्रिो िालग व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीिृत गरेिो रिमसम्म उल्िेख गने 

(६) आयतफय िो िीषयििो लसिलसिेवार नम्बर िेख्न े

(७) सरिारी अनदुान, कवद्याथी िलु्ि (लनजीिो ििमा) जस्ता अन्य िीषयििो नाम उल्िेख गने 

(८) गत िैशिि ित्रिो खदु आम्दानी िीषयि अनसुारउल्िेख गने 
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(९) यस िैशिि ित्रिो आम्दानीिो प्रस्ताकवत रिम उल्िेख गने 

(१०) स्वीिृत रिम उल्िेख गने (सरिारी अनदुानिो रिम स्वीिृत तिब स्िेि अनसुार िनु ुपनेछ  

(११) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने । 

  
 

 फा. नं. २ 

आम्दानीिो किसाब खाता 
कवद्याियिो नामः 
ठेगाना  

वषय.............................................................मकिना 
............................................................ 
 

लमलत 

(१) 

कववरण 

(२) 

रलसद नं. 

(३) 

िीषयि 

(४) 

जम्मा रु. 

(५) 

बैंि दाशखिा (६) िैकफयत 

(७) 

   सरिारी अनदुान  पढाइ िलु्ि    

        

यस मकिनािो जम्मा       

       
       

रष्टव्यः 
(१) आम्दानी भएिो लमलत उल्िेख गने, 
(२) ििाँबाट वा िसबाट प्राप्त भएिो उल्िेख गने, 
(३) रलसद नं. उल्िेख गने, 
(४) िुन िीषयि बापत प्राप्त भएिो िो सोिी मििमा िेख्न ेर आवश्यिता अनसुार मिि बढाउन,े 
(५) प्राप्त भएिो जम्मा रु. उल्िेख गने, 
(६ प्राप्त रिममध्ये बैंि दाशखिा भएिो रिम उल्िेख गने, 
(७) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने । 

फा. नं. ३ 
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खचयिो किसाब खाता 
कवद्याियिो नाम : 
ठेगाना :                    वषय :               मकिना : 
 

लमलत 

 

 

 

(१) 

कववरण 

 

 

 

(२) 

भौचर 
नं. 

 

 

 

(३) 

तिब भत्ता    

स्वीिृत 
दरबन्दी 

(४) 

िमयचारी 

 

(५) 

दबन्दी 
बाकिरिो 
शििि 

(६) 

अन्य 
िीषयि 

 

(७)  

जम्मा 

 

(८) 

िैकफयत 

 

(९) 

          

यस मकिनािो जम्मा       

 

रष्टव्य : 
(१) िारोबारिो लमलत उल्िेख गने 

(२) खचयिो कववरण उल्िेख गने 

(३) भौचर नं. उल्िेख गने 

(४) शज. शि. िा. बाट अनदुान रिम प्राप्त िनुे स्वीिृत दरबन्दीलभत्रिा शििििरुिो तिब भत्ता 
खचय रिम उल्िेख गने  

(५) कवद्याियमा िाययरत िमयचारीिरुिो तिब भत्ता खचय रिम उल्िेख गने 

(६) अनदुान रिम प्राप्त निनुे दरबन्दी बाकिरिो शििििरुिो तिब भत्ता खचय रिम उल्िेख गने 

(७) यसमा आवश्यिता अनसुार मसिन्द, फलनयचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. जस्ता मिििरु खडा गरी 
रिम उल्िेख गने 

(८) मिि ४, ५, ६ र ७ िो जम्मा रिम उल्िेख गने  

(१०) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने.  
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फा. नं. ४, ५ र ६ 

नगदी /बैंि/ पेश्िी खाता 
कवद्याियिो नामः 
ठेगाना :                             वषय :                    मकिना : 

लमलत 

(१) 

कववरण 
भौचर नं.(२) 

डेलबट 

(३) 

के्रलडट 

(४) 

डेलबट/ 

के्रलडट 

(५) 

बाँिी 

(६) 

िैकफयत 

(७) 

       

 

रष्टव्य : 
(ि) नगदी खाता प्रयोग गदाय  

 (१) लमलत उल्िेख गने 

 (२) छोटिरीमा आम्दानी खचयिो कववरण उल्िेख गने 

 (३) भौचर नं. उल्िेख गने  

 (४) नगद प्राप्त भएमा उल्िेख गने  

 (५) नगद रिम बैंि दाशखिा वा खचय भएमा उल्िेख गने  

(६) मिि ७ िो बाँिी रिम डेलबट वा के्रलडट बाँिी िे िो  ? डेलबट बाँिी भए डे. र के्रलडट 
बाँिी भए   के्र. उल्िेख गने  

 (७) बािँी रिम उल्िेख गने  

 (८) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने । 

(ख) बैंि खाता प्रयोग गदाय: 
 (१) लमलत उल्िेख गने  

 (२) आम्दानी खचयिो छोटो कववरण र चेि नं. वा बैंि दाशखिा भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 (४) बैंि दाशखिा भएिो रिम उल्िेख गने  

 (५) बैंिबाट खचय भएिो रिम उल्िेख गने  

 (६) बैंिमा डेकवट बाँिी भए डे. र के्रलडट बाँिी भए के्र. िेख्न े 

 (७) बाँिी रिम उल्िेख गने  

 (८) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने । 

(ग)   पेश्िी खाता प्रयोग गदाय: 
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 (१) लमलत उल्िेख गने 

 (२) पेश्िी लिइएिो वा फर्छ्यौट भएिो िाम उल्िेख गने  

 (३) भौचर नम्बर उल्िेख गने  

 (४) पेश्िी ददएिो रिम उल्िेख गने  

 (५) पेश्िी फर्छ्यौट भएिो रिम उल्िेख गने  

 (६) बाँिी पेश्िी डेकवट बाँिी भए डे. र के्रलडट भए के्र. उल्िेख गने 

 (७) पेश्िी बाँिी रिम उल्िेख गने  

 (८) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने। 

  
  

 
 

फा. नं. ७ 

शजन्सी खाता 
 

कवद्याियिो नाम  ठेगाना :    वषय :  मकिना :  
  

लमलत 

(१) 

कववरण  

(२) 

मूल्य 

(३) 

आम्दानी 

(४) 

खचय  

(५) 

बाँिी  

(६) 

िैकफयत 

(७) 

  प्रलत 
इिाई 

जम्मा
  

    

       

 
 

रष्टव्यः   

(१) लमलत उल्िेख गने, 

(२) सामानिो नाम, प्राप्त वा खचयिो छोटो कववरण उल्िेख गने  

(३) सामानिो प्रलत इिाई दर उल्िेख गने  

(४) प्राप्त सामानिो पररमाण उल्िेख गने  

(५) खचय भएिो सामानिो पररमाण उल्िेख गने  

(६) बाँिी सामानिो पररमाण उल्िेख गने  
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(७) अन्य िुनैिुरा भए उल्िेख गने.  

 

ईिाइमा गोटा, थान, दजयन आदद उल्िेख गने । 

 

 फा. नं. ८ 

 

मालसि आम्दानी खचयिो कववरण खाता 
कवद्याियिो नामः 
ठेगाना :   वषय :  मकिना : 

व्यय आय 

िीषयि 
नं. 

 

(१)

  

िीषयििो 
नाम 

 

(२) 

वाकषयि 
स्वीिृत 
रिम 

(३) 

अशघल्िो 
मकिनासम्मिो 
खचय रिम 

(४) 

यो 
मकिना
िो खचय 

(५) 

जम्मा 
व्यय 
रिम 

(६) 

िीषयि 
नं. 

 

 

(७ 

िीषयि
िो नाम 

 

(८) 

वाकषयि 
स्वीिृत 
रिम 

(९) 

अशघल्िो 
मकिनास
म्मिो 
आय 
रिम 

(१०) 

यो 
मकिना
िो 
आय 

(११) 

ज
म्मा 

 

 

 

(१२
) 

            

जम्मा            

          

           बाँिी रिमः– 

           नगदः– 

           बैंिः– 

रष्टव्य :  

(१) फा. नं. १ िो व्ययिो िीषयि नं. उल्िेख गने   

(२) फा. नं. १ िो व्ययिो िीषयििो नाम उल्िेख गने  

(३) फा. नं. १ िो वाकषयि स्वीिृत व्यय रिम उल्िेख गने  

(४) गएिो मकिनासम्मिो सम्बशन्ित िीषयििो खचय रिम उल्िेख गने  
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(५) यो मकिनािो सम्बशन्ित िीषयििरुिो खचय रिम उल्िेख गने  

(६) मिि नं. ४ र ५ िो जम्मा  रिम उल्िेख गने  

(७) फा नं. १ िो आयिो िीषयि नं. उल्िेख गने   

(८) फा नं. १ िो वाकषयि स्वीिृत आय रिम उल्िेख गने  

(९) अशघल्िो मकिनासम्मिो सम्बशन्ित िीषयििो आय रिम उल्िेख गने  

(१०) मिि नं.१० र ११ िो जम्मा रिम उल्िेख गने. 
(११)  बाँिी रिममा आय र व्ययिो जम्मा रिमिो फरि उल्िेख गने. 
  
 
 
 

 

 फा. नं. ९ 

िलु्ि दताय किताब खाता 
कवद्याियिो नाम : 
ठेगाना : 
ििा :                      वषय :                 मकिना : 
रो.नं. कवद्याथीिो 

नाम थर 
वैिाख जेष्ठ असार साउन भदौ असोज िालतयि मंलसर पसु माघ फागनु चैत्र 

जम्मा             

             

फा. नं. १० 

वासिात खाता 
कवद्याियिो नाम : 
वषय....................... िो आशखरी ददन......................सम्मिो 
दाकयत्व  रिम  सम्पलत  रिम 

१  २  ३  ४ 

  

प्रिानाध्यापि    िेखापाि     
 िेखापरीिि 
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रष्टव्यः 
(१) कवद्याियिो दाकयत्व कववरणिरु उल्िेख गने, 

(२) दाकयत्व रिम उल्िेख गने, 

(३) कवद्याियिो चािू अचि सम्पलतिो कववरण उल्िेख गने  
(४) सम्पलतिो रिम उल्िेख गने । 

 
 

 

आज्ञािे, 

मिा प्रसाद दंगाि 

प्रमखु प्रिासिीय अलििृत 

 

 

 


