शिऺा ननमभावरी, २०७५
प्रस्तावना्

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ११(२)

(ज) भा यहे को आधायबूत य

भाध्मशभक शिऺा सम्फन्धी काभ , कततव्म य अधधकायको प्रमोगयी फयाहतार शिऺा ऐन २०७५ को दपा
२ को उऩदपा (२) फभोजजभ फयाहतार गाउॉ कामतऩाशरकारे मो शिऺा ननमभावरी , २०७५ जायी गयी
रागू गये को छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायम्भबक
सॊक्षऺप्त नाभ य ऩरयबाषा

१.सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब (१) मी ननमभको नाभ “फयाहतार गाउॉ ऩाशरका शिऺा ननमभावरी , २०७५”
यहे को छ ।
(२) मो ननमभावरी फयाहतार गाउॉ ऩाशरका ऺेत्रबयी रागु हुनेछ ।
(३) मो ननमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथत नरागेभा मस ननमभावरीभा–

(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई सम्झनु ऩछत ।

(ख) “कामतऩाशरका” बन्नारे फयाहतार गाउॉ ऩाशरकाको कामतऩाशरकाराई सम्झनु ऩछत ।

(ग) “कोष” बन्नारे ननमभ ८५ वभोजजभको ववद्मारम सॊचारनका राधग खडा गरयएको सॊधचत
कोषराई सम्झनुऩछत ।

(घ)“ गाउॉ ऩाशरका” बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोजजभ गठन बएको फयाहतार गाउॉ ऩाशरका
सम्झनु ऩछत ।

(ङ) “धाशभतक ववद्मारम” बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चशरआएका गोन्ऩा, गरु
ु कुर, आश्रभ,
भदयसा जस्ता धाशभतक ववद्मारमहरुराई जनाउॉ दछ।

(च) “ननयीऺक” बन्नारे ववद्मारम ननयीऺण गनत तोककएको अधधकृतराई सम्झनु ऩछत ।

(छ) “ऩरयवाय” बन्नारे शिऺक वा कभतचायीसॉग एकासगोरभा फस्ने तथा ननज आपैंरे ऩारनऩोषण
गनुत ऩने ऩनत, ऩत्नी, छोया, अवववाहहता छोयी, धभतऩत्र
ु अवववाहहता धभतऩत्र
ु ी, फाफ,ु आभा वा

सौतेनी आभा सम्झनु ऩछत य सो िब्दरे ऩरु
ु ष शिऺक वा कभतचायीको हकभा ननजको फाजे ,
फज्मै तथा भहहरा शिऺक वा कभतचायीको हकभा ननजको सासू, ससुयाराई सभेत जनाउॉ छ।

(ज) ऩयीऺा सशभनत” बन्नारे ननमभ ३४ फभोजजभ गठन हुने ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम
सशभनतराई सम्झनु ऩछत ।

(झ) “ऩाठ्मक्रभ ववकास केन्र” बन्नारे सॊघीम ऐन वभोजजभ ऩाठ्मक्रभ ननभातणको राधग जजम्भेवाय
ननकामराई सम्झनु ऩदत छ ।

(ञ) “प्रधानाध्माऩक” बन्नारे ननमभ ५० फभोजजभ ननमुक्त ववद्मारमको प्रधानाध्माऩक सम्झनु
ऩछत ।

(ट) “अध्मऺ”बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाको अध्मऺराई सम्झनु ऩछत ।
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(ठ) “प्रभख
ु प्रिासककम अधधकृत”बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाको प्रभख
ु प्रिासकीम अधधकृतराई सम्झनु
ऩछत ।

(ड) “प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र” बन्नारे तीन वषत उभेय ऩयू ा बई ऩाॉच फषत नऩग
ु उभेयका

रफाशरकाको राधग ननमभ ३८ फभोजजभ खोशरएको प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र, नसतयी, केजी,
भन्टे सयी आहद सम्झनु ऩछत ।

(ढ) “व्मवस्थाऩन सशभनत” बन्नारे ननमभ २६ फभोजजभ गठन हुने ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनत
राई सम्झ
नु ऩछत ।
(ण) “भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकाय, शिऺा भन्त्रारम सम्झनु ऩछत ।

(त) “शिऺा अधधकृत” बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाको शिऺा िाखाको प्रभुख वा सो प्रभुखको काभकाज गनत
तोककएको कभतचायीराई सम्झनु ऩछत ।

(थ) “शिऺा िाखा” बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाभा यहे को शिऺा हे ने िाखाराई सम्झनु ऩछत ।

(द) “शिऺक ककताफखाना” बन्नारे सॊघीम शिऺा कानून वभोजजभ गठन बएको शिऺक ककताफखाना
सम्झनु ऩछत ।

(ध) “शिऺक सेवा आमोग” बन्नारे सॊघीम कानून वभोजजभ गठन बएको
शिऺकहरुको ननमुक्ती शसपारयस आहद गने आमोग सम्झनु ऩछत ।

(न) “शिऺा सशभनत” बन्नारे गाउॉ कामतऩाशररे गठन गये को ननमभ २४ अनुसायको शिऺा सम्फन्धी
सशभनत सम्झनु ऩछत ।

(ऩ) “िुल्क” बन्नारे ववद्मारमरे ननमभ फभोजजभ ववद्माथॉसॉग शरन ऩाउने िुल्क सम्झनु ऩछत ।

(प) “िैक्षऺक गुठी”बन्नारे ववद्मारम सञ्चारन गनतको राधग कुनै व्मजक्तरे नापा नशरने उद्दमरे
स्थाऩना गये को

सावतजननक वा ननजी गुठी सम्झनु ऩछत ।

(फ) “िैक्षऺक सत्र” बन्नारे ववद्मारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने वावषतक अवधध सम्झनुऩछत ।

(ब) “सभुदामद्वाया सञ्चाशरत ववद्मारम” बन्नारे ननमभ ५ फभोजजभ स्वीकृनत प्राप्त गाउॉ ऩाशरका
वा ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे व्मवस्थाऩन जजम्भा शरएको साभुदानमक ववद्मारम
सम्झनु छत ।

(भ) “साभद
ु ानमक शिऺक” बन्नारे सभद
ु ामद्वाया व्मवजस्थत ववद्मारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत
वा अनभ
ु ोदन प्राप्त दयफन्दी अन्तगतत व्मवस्थाऩन सशभनतरे ननमक्
ु त गये को शिऺक सम्झनु
ऩछत ।

(म) “साभद
ु ानमक शसकाइ केन्र” बन्नारे सभद
ु ाम स्तयभा सञ्चारन गरयने आजीवन शसकाई,
अध्ममन अनस
ु न्धान य सीऩ शसकाई रगामतका काभ गने केन्र राई सम्झनु ऩछत ।

(य) “सॊघीम शिऺा ऐन”बन्नारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराई सम्झनु ऩछत ।

(र) “सॊस्थागत ववद्मारम” बन्नारे ननजी रगानीभा सॊचारन गने गयी ननमभ ५ फभोजजभ अनुभती
ऩाई स्थावऩत ववद्मारमराई सम्झनु ऩछत ।
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(व) “आधायबूत शिऺा” बन्नारे प्रायजम्बक फार शिऺा दे खख कऺा आठ सम्भ हदईने शिऺा सम्झनु
ऩछत ।

(ि) “भाध्माशभक शिऺा” बन्नारे कऺा नौ दे खख कऺा फाह्रसम्भ हदईने शिऺा सम्झनु ऩछत ।

(ष) “वविेष शिऺा” बन्नारे दृजटटववहहन, फहहया, अहटज्भ, फौविक अऩाङगता, सुस्तश्रवण वा अनत

िारयरयक अिक्त आऩाङ्गता बएका फारफाशरकाराई छुटैृ सभूहभा याखख हदइने शिऺा सम्झनु
ऩछत ।

(स) “सभावेिी शिऺा” बन्नारे दे हामको शिऺा सम्झनु ऩदत छ ।

(१) दृजटट ववहहन, न्मन
ू दृजटटमक्
ु त, फहहया, सस्
ु तश्रवण, अहटज्भ, सस्
ु तश्रवण य फौविक अऩाङ्गता
बएका फारफाशरकाराई

ननमशभत िैक्षऺक ऩिनतको अधधनभा यही हदईने शिऺा।

(२) साभाजजक, आधथतक वा बौगोशरक कायणरे ऩछाडड ऩारयएका व्मजक्तराई ववबेद यहहत
वातावयणभा हदईने शिऺा ।
(स) “आवासीम ववद्मारम” बन्नारे नेऩार सयकाय वा गाउॉ ऩाशरकाफाट आवसीम ववद्मारमको स्ऩभा
स्वीकृनत प्रदान गरयएको ववद्मारम सम्झनु ऩछत ।

(ह) “शिऺक” बन्नारे ववद्मारमको अध्माऩकराई सम्झनु ऩछत य सो िब्दरे प्रधानाध्माऩकराई
सभेत

जनाउॉ दछ ।

(ऺ) “कभतचायी” बन्नारे साभुदानमक ववद्मारमभा कामतयत शिऺका फाहे कका अन्म कभतचायी
सम्झनु ऩछत ।

ऩरयच्छे द २
विद्मारम खोल्ने अनुभतत िा स्िीकृतत सभफन्धी व्मिस्था

३. विद्मारम खोल्ने अनुभततको रागग तनिेदन ददनु ऩने (१) कसैरे् ववद्मारम खोल्न चाहे भा वडा
सशभनतको शसपारयस शरई िैक्षऺक सत्र सुरु हुनुबन्दा कम्तीभा चाय भहहना अगावै अनुसूची १
फभोजजभको ढाॉचाभा गाउॉ कामतऩाशरकाको कामातरमभा ननवेदन हदनु ऩनेछ ।

४. विद्मारम खोल्नको रागग ऩूया गनु ऩने ऩुफाुधाय ववद्मारम खोल्नको राधग अनुसूची २

फभोजजभको ऩूवातधाय ऩूया गये को हुनु ऩनेछ ।
५. विद्मारम खोल्न अनुभतत ददने (१) ननमभ ३ फभोजजभ ववद्मारम खोल्ने अनुभनतको राधग

ननवेदन ऩये भा शिऺा िाखा प्रभुखरे ननवेदन साथ प्राप्त कागजातहरु य स्थरगत जाॉचफुझ गनेछ
। त्मसयी जाॉचफुझ गदात प्रस्ताववत ववद्मारमको राधग ननमभ ४ फभोजजभको ऩूवातधाय ऩूया बएको
दे खखएभा आधायबूत ववद्मारमको हकभा िैक्षऺक

सत्र िुरु हुनुब न्दना द ु ई भहहना अगावै य
भाध्मशभक ववद्मारमको हकभा िैक्षऺक सत्र सुरु हुनु बन्दा कम्तीभा तीन भहहना अगावै आफ्नो
याम सहहतको प्रनतवेदन िाखा प्रभुखरे शिऺा सशभनतको

वैठकभा ऩेि

गनऩ
ुत नेछ । मस्तो

प्रनतवेदनभा अनु भनत भाग गरयएको ववद्मारम साभुदानमक वा सॊस्थागत कुन स्वरुऩभा सॊचारन
गने अनभ
ु नत भाग गरयएको हो सो का सम्फन्धभा एककन उल्रेख हुनुऩने छ ।
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(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ शिऺा सशभनतको वैठकफाट अनुभनत हदने शसपारयसको ननणतम बएभा
कामातऩाशरका सभऺ ऩेि गनऩ
ुत नेछ ।

(३) उऩननमभ (२) अनुसाय

शिऺा सशभनतको

कामतऩाशरकारे अनुभनत हदन

शसपारयस उऩमुक्त रागेभा ववद्मारम खोल्न

सक्नेछ । कामतऩाशरकाको ननणतम फभोजजभ प्रभुख

प्रिासकीम

अधधकृतरे अनुसूधच ३ फभोजजभको ढाॉचाभा अनुभनत हदनेछ ।

(४) मसयी अनुभनत हदॉ दा प्राथशभक ववद्मारमको हकभा िैक्षऺक सत्र सुरु हुनुबन्दा ३० हदन अगावै
हदनुऩनेछ य भाध्मशभक ववद्मारमको हकभा िैक्षऺक सत्र सुरु हुनुबन्दा दईु भहहना अगावै
अनुभनत हदनुऩनेछ ।

(५) उऩननमभ (२) वभोजजभ शिऺा सशभनतरे ववद्मारम खोल्ने अनुभनतको शसपारयि गने ननणतम
गदात ववद्मारम नक्साङकन, स्कुर जोननङ्ग य नगय शिऺा सशभनतरे ननधातयण गये को

गाउॉ ऩाशरका य वडाको रागी ववद्मारमको अधधकतभ सॊख्माको अधीनभा यही हदनुऩनेछ ।

(६) कसैरे ऐन तथा मस ननमभावरी ववऩयीत अनुभनत हदएको वा प्राप्त गये को ऩाइएभा

गाउॉ कामतऩाशरकारे छानववन गयी त्मसयी अनुभनत प्राप्त ववद्मारमको अनुभनत जुनसुकै फखत

यद्द गनेछ य त्मस्तो अनुभनत हदनका राधग शसपारयस गने य अनुभनत प्रदान गने ऩदाधधकायी
तथा कभतचायीराई प्रधचरत कानून बफभोजजभ कायफाही गरयनेछ ।

६. विद्मारमरे ऩारना गनु ऩने शतु तथा फन्दे ज् ववद्मारमरे ऩारन गनुत ऩने ितत तथा फन्दे जहरू
दे हाम फभोजजभ हुनेछन्
(क) नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩस्
ु तक रागू गनुत ऩने

,

(ख) शिऺा सशभनतको स्वीकृनत नशरई थऩ ऩाठ्मऩस्
ु तक तथा ऩाठ्मसाभग्री प्रमोग गनत
नहुन,े
(ग) याजटिमता प्रनत आॉच आउने
गयाउन नहुने,
(घ) ववद्मारमभा वारभैत्री

साभग्री ऩाठ्मऩस्
ु तक बएको ऩाठ्मऩस्
ु तक अध्माऩन गनत,

, अऩाङ्ता भैत्री तथा रैङ्धगक भैत्री फातावयण सज
ृ ना गने,

(ङ) अशबबावकको वावषतक बेरा गयाई ववद्मारमको आम व्मम

, िैक्षऺक उऩरजब्ध आगाभी

य िैक्षऺक सत्रको कामतक्रभको जानकायी गयाउनु,

(च) मस ननमभावरी फभोजजभ आम व्ममको रेखा याख्नु ऩने
(छ) ववद्मारमरे गये को रगानीको अशबरेख याख्नु ऩने
(ज) ववद्मारमभा नेऩारको याजटिम एकता

,

,

, सावतबौशभकता, जातीम, ऺेत्रीम, बावषक, रैधगक ,

साभाजजक तथा धाशभतक सहहटणुताभा खरर ऩाने कुनै ऩनन कक्रमाकराऩ हुन नहदने ,
(झ) साभुदानमक ववद्मारमभा
गाउॉ कामतऩाशरकारे तोकेको सॊख्माको अधधनभा यही
शिऺक सेवा आमोग को शसपारयस अनुसाय शिऺक ननमुजक्त गनुत ऩने,
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(ञ) ववद्मारमभा ननमशभत रुऩभा ऩरयमोजना का
तथा

मत, साभाजजक सेवा,अनतरयक्त कक्रमाकराऩ,

अन्म कामतक्रभ सञ्चारन गनुत ऩने,

(ट) ववद्मारम तथा छात्रावासभा स्वस्थकय
उद्मभशिरता

, सत्म, ननटठा य नैनतक चरयत्र ननभातण,

फौविक सभाजजक सद्भाव प्रविनत तथा साभाजजक ववकृनत

नीयऺयता, छाउऩडी,

(वारवववाह,

दहे ज, फोक्सावोक्सी,छुवाछुत, जानतगत उचनीचता, छोयी भाधथको

ववबेद आहद ) उन्भुरन को वातावयण कामभ गनत स्थानीम ऩाठ्मक्रभ

तमाय गयी स्वीकृनतको राधग प्रस्तत
ु गने य कामातन्वमनको आवश्मक व्मवस्था
शभराउने,

(ठ) आवासीम ववद्मारमभा शिऺा सशभनतरे

ननधातयण गये फभोजजभ ववद्माथॉको राधग

खाना तथा ऩौजटटक आहायको गण
ु स्तय कामभ गनऩ
ुत ने,
(ड) कामतऩाशरका तथा

गाउॉ सबारे ऩारयत गये को कानून तथा िैक्षऺक नीनतको अधधनभा

यही काभ गनऩ
ुत ने ,

(ढ) मस ननमभावरी

फभोजजभ ऩूया

गनऩ
ुत ने ऩूवातधायहरू कामभ याख्नुऩने य ववद्माथॉ

सॊख्माका आधायभा ऩूवातधायको ववस्ताय तथा स्तय ववृ ि गनऩ
ुत ने,

(ण) भन्त्रारम वा शिऺा िाखारे ननधातयण गये को ढाॉचाभा ववद्मारमरे िैक्षऺक तथ्माङ्क
तमाय गयी िैक्षऺक सत्र

सककएको १५ हदन शबत्र शिऺा िाखाभा ऩठाउनु ऩने,

(त) ववद्मारमरे ववद्माथॉको राधग प्रमोग गने सवायी साधन प्रचशरत कानन
ू फभोजजभको
भाऩदण्ड अनरु
ु ऩ गरयएको हुनु ऩने,
(थ) तोककएको भाऩदण्ड अनरु
ु ऩ ववद्मारमको बवन तथा
याख्नु ऩने,

(द) प्रत्मेक वषत ववद्मारमको बौनतक तथा
७.

कऺाकोठा सपा तथा सयु क्षऺत

साभाजजक ऩयीऺण गयाई त्मसको

प्रनतवेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

विद्मारम खोल्न स्िीकृतत प्रदानु गने (१) ननमभ ५ को उऩननमभ(३) फभोजजभ अनुभनत प्राप्त
आधायबूत तथा भाध्मशभक ववद्मारमरे स्वीकृनतको राधग अनुसूची–४ फभोजजभको ढाॉचाभा
गाउॉ ऩाशरका सभऺ ननवेदन हदनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ ननवेदन प्राप्त बएभा शिऺा िाखाभापतत त्मस्तो ववद्मारमको जाॉचफुझ
गयी गयाई त्मसको प्रनतवेदन ऩेि गनत रगाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (२) फभोजजभ जाॉचफुझ प्रनतवेदन प्राप्त बएऩनछ ननमभ ६ फभोजजभको ितत तथा
फन्दे ज गये को दे खखएभा

अनुसूची–५ फभोजजभको ढाॉचाभा

शिऺा सशभनतको ननणतमसहहत

कामतऩाशरकासभऺ ऩेि गनऩ
ुत नेछ । मसयी प्राप्त शसपायीस कामतऩाशरकाफाट जस्वकृत बएभा

ननमभ ६ फभोजजभको ितत तथा फन्दे ज को अधधनभा यही त्मस्तो ववद्मारमराई अनुसूची –५
फभोजजभको ढाॉचाभा स्वीकृनत प्रदान गनेछ ।

८. भातब
ृ ाषाभा शशऺा ददने विद्मारमको अनुभतत तथा स्िीकृतत सभफन्धी व्मिस्था्
ननमभावरीभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको
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(१) मस

बए ताऩनन आधायबूत तहसम्भ भातब
ृ ाषाभा

शिऺा हदने ववद्मारमको अनुभनत तथा स्वीकृनत सम्फन्धी प्रकक्रमा ननमभ ७ वभोजजभ हुनेछ
। मसका राधग एकर बाषाबाषी ववद्मारमभा भातब
शिऺा हदने
, द्वीबाषी
ृ ाषाभा
ववद्मारमभा दव
ु ै बाषाभा शिऺा हदने य वहुबाषी ववद्मारमभा बावषक स्थानान्तयणको नीनत
अऩनाई वारवाशरकाहरुराई उनीहरुको भातब
ृ ाषाफाट नेऩारी वा अॊगेयजी बाषाभा सहज रुऩभा
राने व्मवस्था गरयने छ। एकर वा द्वीबाषी ववद्मारमका अशबबावकरे चाहे भा त्महाॊ ऩनन
बावषक स्थानान्तयणको नीनत अऩनाइ

सफैखारे बाषाबाषीराई एकअकातको बाषा , शरवऩ तथा

सॊस्कृनत एवॊ शसक्न शसकाउन प्रोत्साहहत गरयने छ।

(२) मस ननमभावरीभा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩनन आधायबत
ू तह बन्दा भाधथ भातब
ृ ाषाभा
शिऺा हदने ववद्मारमको अनभ
ु नत तथा स्वीकृनत सम्फन्धी प्रकक्रमा य भाऩदण्ड सॊघीम शिऺा

भन्त्रारमरे ननधातयण गये फभोजजभ हुनेछ ।
९. भन
ु ापा नशरने विद्मारम सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था् (१) सघीम कानन
ू को भाऩदण्ड फभोजजभ
गरु
ु कुर, आश्रभ, भदयसा, गम्
ु फा वा गोन्ऩा सभेतका साभाजजक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी
सॊस्थारे ववद्मारम सञ्चारन गनत ननवेद हदने रगामत त्मस्तो ववद्मारमको अनुभनत,

स्वीकृनत य कऺा थऩ सम्फन्धी व्मवस्था ननमभ ३, ५, ७ य १९ भा उल्रेख बए फभोजजभ

हुनेछ ।
(२) मस ननमभावरीभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन उऩननमभ (१) फभोजजभ

ववद्मारम सञ्चारन गनत ऩूया गनुत ऩने ऩूवातधाय अनुसूची–६ भा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेछ
(३) गुरुकुर , आश्रभ, भदयसा, गुम्फा वा गोन्ऩा सभेतका साभाजजक , ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी
सॊस्थारे सञ्चारन गने शिऺा सम्फन्धी नीनत

, ऩाठ्मक्रभ, त्मस्ता सॊस्थाराई हदने अनुदान

तथा सभन्वम सम्फन्धी व्मवस्था भन्त्रारमरे ननधातयण गये फभोजजभ हुनेछ ।
(४) िैक्षऺक गुठी अन्तयगत भुनापा नशरने नमाॉ ववद्मारम खोल्न अनुभनत य स्वीकृनत हदने

सम्फन्धी व्मवस्था दे हाम फभोजजभ हुनेछ ।
(क) िैक्षऺक गुठीको रुऩभा ववद्मारम सञ्चारन गनत चाहनेरे िैक्षऺक गुठी सभन्धी ववधान
तमायगरय गाउॉ ऩाशरकाभा दतात गयाउनु ऩनेछ ।

(ख) िैक्षऺक गुठी ननजी य सावतजननक गयी दइु ककशसभरे दतात गनत सककनेछ ।

तय दे हामका ववद्मारमराइ िैक्षऺक गुठीका रुऩभा सञ्चारन गनत ऩाउनेगयी स्वीकृत
गरयने छै न ।

(क) सयकायी वा सावतजननक बवनभा सञ्चारन बएको ववद्मारम ।
(ख) सयकायी वा सावतजननक जग्गाभा सञ्चारन बएको ववद्मारम ।
(ग) कुनै व्मजक्त वा सस्थारे

ववद्मारमको नाभभा बवन वा जग्गा दान दातव्म हदएकोभा

सो बवनभा वा त्मस्तो जग्गाभा बवन फनाइ सञ्चारन बएको ववद्मारम ।

तय कुनै व्मजक्त वा सस्थारे ननजी गठ
ु ीको रुऩभा ववद्मारम

स्थाऩना तथा

सञ्चारन गनेगयी कुनै ववद्मारमराइ बवन वा जग्गा दान दातव्म हदएभा त्मस्तो
ववद्मारम ननजी गठ
ु ीकोरुऩभा सञ्चारन गनत सककने छ ।
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(५) मस ननमभावरीभा अन्मन्त्र जुनसुकै कुया रेखखएको बएता ऩनन िैक्षऺक गुठी अन्तयगत

ववद्मारम सञ्चारन गदात दे हामका कुयाभा दे हाम फभोजजभ हुनु ऩने छ ।
(क) िैक्षऺक गुठी सञ्चारन गने सञ्चारक (िटटी) सॊगहठत सॊस्थाको रुऩभा हुनुऩने छ ।

(ख) िैक्षऺक गुठी सञ्चारन गदात सॊचारन फोडत (िटटी) भा सावतजननक गुठी बए कजम्तभा

ऩाॉचजना य ननजी गूठी बए कजम्तभा नतन जना सदस्म हुनुऩने छ ।
(ग) िैक्षऺक
गुठीको आम व्ममको रेखा सफतभान्म रेखा प्रणारीभा याखख भान्मता प्राप्त
रेखाऩरयऺकफाट रेखाऩरयऺण गयाउनु ऩने छ ।

(घ) िैक्षऺक गठ
ु ीको तत्कार कामभ यहे का गठ
ु ीका सञ्चारक (िटटी) रे अफ्नो जीवनकारभै
वा िेषऩछी गठ
ु ीमायको रुऩभा काभ गने अफ्नो उत्तयाधधकायी तोक्न सक्ने छ ।

(६) िैक्षऺक गठ
ु ी

सम्वन्धी ववधानभा दे हामका कुयाहरु खर
ु ाएको हुनु ऩनेछ ।
(क) ववद्मारमको ठे गाना ।
(ख) िैक्षऺक गठ
ु ीका सॊस्थाऩकको नाभ य ठे गाना ।

(ग) िैक्षऺक गुठीका गुठीमाय तथा गुठीमायको भुख्म बइ काभ गने व्मजक्तके नाभ, ननमुक्ती
प्रकृमा य कामतकार ।

(घ) गुठीमायको काभ, कततव्म, अधधकाय तथा ननजहरुरे ऩाउने सुववधा ।

(ङ) िैक्षऺक गुठीभा यहे को घय जग्गा, अम्दानी, ऋण, तथा अन्म सम्ऩत्तीको वववयण
(च) अन्म आवश्म कुयाहरु ।

(७) सावतजननक िैक्षऺक गुठीभा सम्वजन्धत ववद्मारमका सॊस्थाऩक, प्रधानाध्माऩक य फयाहतार

गाउॉ ऩाशरकारे तोकेको व्मजक्त तथा ननजी िैक्षऺक गुठीभा सम्वजन्धत ववद्मारमका सॊस्थाऩक

वा ननजरे तोकेको व्मक्ती ऩदे न गुठीमाय हुनेछ ।
(८) सावतजननक िैक्षऺक गुठीभा कम्तीभा ऩाॉच जना य ननजी िैक्षऺक गुठीभा सॊस्थाऩकरे चाहे

फभोजजभका व्मक्ती गुहठमाय हुनेछन ।
(९) सावतजननक िैक्षऺक गुठीको गुहठमायभा कामतऩाशरका सदस्म, वडा अध्मऺ य अशबबावकहरु
भध्मेफाट कम्तीभा एकजना सदस्म याख्नु ऩने छ ।

(१०) उऩननमभ (९) फभोजजभ िैक्षऺक गुहठभा प्रनतननधधत्व गने प्रनतननधध गाउॉ ऩाशरका अध्मऺाफाट
तककने छ ।

(११) मस ननमभ फभोजजभ स्थाऩना गरयएके

िैक्षऺक गुठीरे गाउॉ ऩाशरकाको शिऺा ऐन, ननमभावरी य

अन्म प्रचशरत कानून फभोजजभ आफ्नो कामत सॊचारन गने छ ।

१०. कभऩनी ऐन अन्तगुत सञ्चाशरत विद्मारमराई शैक्षऺक गुठी अन्तगुत सञ्चारन गने सभफन्धी
व्मिस्था् (१) कम्ऩनी अन्तगतत सञ्चारन बएको कुनै ववद्मारम िैक्षऺक गुठी अन्तगतत

सञ्चारन गनत चाहनेरे अनुभनतको राधग अनुसूची–७ फभोजजभको ढाॉचाभा कामतऩाशरका सभऺ
ननवेदन हदनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ ननवेदन प्राप्त बएभा स्थानीम शिऺा अधधकृत वा ननयीऺकद्वाया
त्मस्तो ववद्मारमको जाॉचफझ
ु गयाई त्मसको प्रनतवेदन ऩेि गनत रगाउनु ऩनेछ ।
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(३) उऩननमभ (२) फभोजजभ प्रनतवेदन प्राप्त बएऩनछ उक्त प्रनतवेदन य ननवेदनसाथ प्राप्त
कागजात जाॉच गदात त्मस्तो ववद्मारमराई िैक्षऺक गुठी अन्तगतत सञ्चारन गनत भनाशसफ
दे खेभा शिऺा सशभनतको शसपारयस कामतऩाशरकाभ ऩेि गनुत ऩनेछ ।

(४) उऩननमभ (३) फभोजजभ प्राप्त शसपारयस जाॉचफुझ गदात उऩमुक्त दे खखएभा कामतऩाशरकारे

त्मस्ता ववद्मारमराई िैक्षऺक गुठी अन्तगतत सञ्चारन गनत अनुसूधच ८ फभोजजभको ढाॉचाभा
अनुभनत हदनेछ ।

११. विदे शी शशऺण सॊस्थासॉग सभफन्धन गयी विद्मारम खोल्ने अनु भतत
सम्फन्धन गयी ववद्मारम खोल्ने अनु भनत
हदन सककने छै न ।

ववदे िी शिऺण सॊस्थासॉग

स्वीकृनत नेऩार सयकायको

ऩव
ू त स्वीकृनत नशरई

१२.मस अतघ दताु बएका विद्मारम सभिम्न्ध व्मिस्था् (१) भाधथ जेसक
ु ै उल्रेख बए ऩनन मस

अनघ ननमभानस
ु ाय दतात य सॊचारनभा यहे का ववद्मारमहरु मसै ननमभावरी वभोजजभ सॊचारन
बएका भानननेछन। तय मस अनघ सॊचारनभा बएका ववद्मारमरे शिऺा िाखारे तोकेको
ढाॉचाभा वववयण य कागजऩत्र

ऩेि गनुत ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) वभोजजभ वववयण प्राप्त बए ऩनछ शिऺा िाखारे मस ननमभावरी वभोजजभ
सॊचारन गनत सककने नसककने य सककने बए गनुत ऩने सुधायको खाका सहहत प्रनतवेदन ऩेि
गनेछ ।

(३) प्राप्त प्रनतवेदन सभेतको आधायभा शिऺा िाखारे शिऺा सशभनत सभऺ सॊचारन अनुभती हदन
नसककने

बए सोही वभोजजभ य ितत सहहत सॊचारन गनत ऩने बए िततको वववयण सहहत ऩेि गनेछ ।
(४) शिऺा सशभनतको ननणतम वभोजजभ अनुसुची ८ वभोजजभको ढाॉचाभा ववद्मारमराई प्रभाणऩत्र
हदनुऩनेछ ।

१३. धयौटी याख्नु ऩने् सॊस्थागत ववद्मारम खोल्ने अनुभनत शरॉ दा ववद्मारम सञ्चारनको सुयऺण
फाऩत दे हाम फभोजजभको यकभ धयौटीको रूऩभा याख्नु ऩनेछ्
(क) भाध्मशभक ववद्मारमको राधग ऩाॉच राख रूऩैमाॉ

,

(ख) आधायबूत ववद्मारमको राधग दईु राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ
(ग) प्राथशभक ववद्मारमको राधग एक राख ऩचास हजाय रूऩैमाॉ

,
। , तय,

(१) ननमभ ९ फभोजजभ ववद्मारम सञ्चारन गने अनुभनत शरॉ दा धयौटी याख्नु ऩने छै न ।

(२) बफिेष आवश्मकता बएका ववद्माधथतका राधग वा शसभान्तकृत वा अनत ववकट बौधगशरक

ऺेत्रभा ववद्मारम खोल्दा कामातऩाशरकारे ननधातयण गये को भाऩदण्ड फभोजजभ धयौटी छुट हदन
सककनेछ ।

१४. धयौटी यकभ जभभा गरयने (१) ववद्मारमरे ननमभ १३ फभोजजभको धयौटी फाऩतको यकभ
कामतऩाशरकाको धयौटी खाताभा जम्भा गनुत ऩनेछ ।

१५. सािुजतनक शैक्षऺक गठ
ु ी तथा नेऩार सयकायरे अनद
ु ान ददने विद्मारम तनमभन

- सावतजननक

िैक्षऺक गठ
ु ी तथा नेऩार सयकायरे अनद
ु ान हदने ननजाभती, सैननक, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र फर,
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नेऩार य िहीद प्रनतटठानद्वाया सञ्चाशरत ववद्मारमको ननमभनको राधग सॊघीम शिऺा
भन्त्रारमरे जायी गये को कामतववधध अनुसाय हुनेछ सो। प्राप्त नबएसम्भ मसै ननमभावरी
अनुसाय ननमभन गरयनेछ ।

१६.विद्मारम सानु गाभ्न िा नाभ ऩरयितुन गनु सककने (१) दे हामको कुनै अवस्थाभा दईु वा

दईु बन्दा फढी ववद्मारमराई एक आऩसभा गाशब एउटा ववद्मारम कामभ गनत सककनेछ्
(क) अनुसूची

–२ फभोजजभको ऩूवातधाय कामभ नयहे को,

(ख) अधधकाॊि कऺाभा दि प्रनतित बन्दा कभ ववद्माथॉ सॊख्मा बएको

,

(ग) दईु वा सोबन्दा फढी ववद्मारमको ऩरयसय एक आऩसभा जोडडएको

,

(घ) दईु वा सोबन्दा फढी ववद्मारम फीचको ऩैदर दयू ी
(ङ)

कभ यहे को

दईु वा सो बन्दा फढी ववद्मारमका व्मवस्थाऩन सशभनतरे ववद्मारम गाभ्न
सॊमक्
ु त ननवेदन हदएको ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको आधायभा ववद्मारमहरु गाभ्ने ननणतम गदात कामतऩाशरकारे त्मस्ता
ववद्मारमका राधग आवश्मक शिऺक तथा कभतचायीको दयफन्दी मककन गयी फढी हुन आएको
शिऺक तथा कभतचायीको व्मवस्थाऩनको ववषमभा सभेत ननणतम गनुत ऩनेछ ।

(३) मस ननमभावरीभा उल्रेखीत ववद्मारम गाभ्ने सम्वन्धी व्मवस्थाराई कामातन्वमन गनत
कामतऩाशरकारे शिऺा सशभनतको शसपारयसभा कामतववधी

फनाई रागू गनत सक्नेछ । मसयी

गाशबएय खारी बएको वा फन्द बएको ववद्मारमभ साभुदानमक प्रमोजनका राधग ऩुस्तकारम ,
म्मूजजमभ, सॊवाद स्थर , वा सीऩ ववकास केन्र , साभुदानमक केन्् जस्ता

सॊस्था फनाउन

सककने छ ।

(४) शिऺा सशभनतको शसपारयसभा आफ्नो कामतऺेत्र शबत्र एकस्थानफाट अको स्थानभा ववद्मारम
सानत वा नाभ ऩरयवततन गनत सक्ने उधचत य ऩमातप्त कायण बएभा नाभ ऩरयवततन
कामतऩाशरकारे सक्ने छ ।
१७. गाशबएका िा फन्द गरयएका विद्मारमको सभऩत्तीको व्मिस्थाऩन
ववद्मारम गाशबएभा

(१) ननमभ १६ फभोजजभ

गाशबने ववद्मारमभा यहे को चर अचर सम्ऩजत्त

ऩाठ्मऩुस्तक,ऩाठ्मसाभग्री रगामतका अन्म िैक्षऺक साभग्री

, पननतचय,

गाशबएको ववद्मारमको नाभभा

नाभसायी गयी वा जजन्सी दाखखरा गयी आम्दानी फाॉधी अशबरेख याख्नु ऩनेछ ।

१८. विद्मारमको तह िा कऺा घटाउन सककने् कुनै ववद्मारमको सम्फन्धभा ननमभ १७ को अवस्था
ववद्मभान यहे को बए ताऩनन ववद्मारम गाभ्ने आधाय औधचत्मऩूणत नदे खखएभा शिऺा िाखाको
शसपारयस तथा शिऺा सशभनतको ननणतमको आधायभा कामातऩाशरकारे त्मस्तो ववद्मारमको
भाधथल्रो तह वा कऺा घटाउन सक्नेछ ।
१९. विद्मारमको कऺा थऩ गनु सककने

(१) कुनै ववद्मारमरे

कऺा थऩ गनत चाहे भा िैक्षऺक

सत्र

सरु
ु हुनब
ु न्दा कम्तीभा दईु भहहना अगावै गाउॉ कामतऩाशरका सभऺ ननवेदन हदनु ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ ननवेदन ऩये भा गाउॉ ऩाशरकारे थऩ हुने कऺाको राधग ननमभ ४
फभोजजभको ऩव
ू ातधाय ऩयू ा बए वा नबएको सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफझ
ु गनत शिऺा िाखाभा
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ऩठाइहदनेछ । शिऺा िाखारे स्थरगत जाॉचफुझ गदात ऩूवातधाय ऩूया गये को
ननणतमको ननशभत्त

दे खखएभा

शिऺा सशभनतभा ऩेि गयी सशभनतको शसपारयि अनुसाय

गाउॉ कामतऩाशरकारे िैक्षऺकसत्र सुरु हुनु अगावै कऺा थऩ गनत अनुभनत हदन सक्नेछ ।
(३) उऩननमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन प्राववधधक शिऺा प्रदान गने वाहे क अन्म
ववद्मारम कऺा एघाय य फाह्रको कऺा थऩ य ववषम थऩ गने अनुभनत

शसपारयसको अधायभा कामतऩाशरकारे हदनेछ । मस सभन्धी कामतववधी

शिऺा सशभनतको

शिऺा सशभनतको

शसपारयसभा अध्ऺरे स्वीकृत गये ऩछी रागह
ु ु ने छ ।

ऩरयच्छे द ३

गाउॉ कामुऩाशरका, प्रभख
ु प्रशासकीम अगधकृत, शशऺा अगधकृत तथा तनयीऺकको काभ, कतुव्म य
अगधकाय

२०.गाउॉ कामुऩाशरकाको काभ, कतुव्म य अगधकाय्१) मस ननमभावरीभा अन्मत्र रेखखएका काभ,
कततव्म य अधधकायका अनतरयक्त गाउॉ कामतऩाशरकाको काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्
(क) िैक्षऺक मोजना तथा कामतक्रभ

कामातन्वमन गनत शिऺा सशभनत , प्रभुख प्रिासककम

अधधकृत तथा स्थानीम शिऺा अधधकृतराई आवश्मक ननदे िन हदने,

(ख) िैक्षऺक मोजना तथा कामतक्रभ कामातन्वमन गनत
उऩसशभनत वा कामतटोरी गठन

गने,

आ वश्मकता अनुसाय सशभनत ,

(ग) शिऺक सरुवाको भाऩदण्ड वनाई गाउॉ ऩाशरकाको तहभा एकरुऩता यहने गयी शिऺक
ववद्माथॉ अनुऩात शभराउने, गुणस्तय कामभ, आचाय सॊहहता फनाई रागु गने ।

(घ) शिऺक तथा कभतचायीहरूको प्रिासन
मोजना स्वीकृत गनत

, व्मवस्थाऩन तथा िैक्षऺक ववकास सम्फन्धी कामत

कामातन्वमन गनत ननदे िन हदने ,

(ङ) प्रदे ि तथा सॊघको कानुन वभोजजभ

शिऺा सशभनतराई ननदे िन हदने,

हुने शिऺा सम्वजन्ध ववषमहरुको कामातन्वमन गनत

(च) प्रत्मेक ६ भहहनाभा गाउॉ ऩाशरका शबत्रका
तथा भूल्माङ्कन गयी गयाई

सफै ककशसभका ववद्मारमहरुको अनुगभन

अऩेक्षऺत गुणस्तय कामभ गने,

(छ) ववद्मारमभा आधथतक व्मवस्था ऩायदिॉ तथा सुननजश्चत गनत वस्तुगत आधायभा
भा

ऩदण्ड सहहत फनाई रागू गने, गयाउने,

(ज) मस ननमभावरीको ऩरयधध शबत्र आवश्मक ऺेत्रहरुको भाऩदण्ड वनाउने
(झ) शिऺाराई व्मवहारयक

,

, उद्मभशिर य योजगाय उन्भुख फनाउने नीनत अवरम्फन गने ,

(ञ) शिऺा सम्फन्धी कानून ननभातणको रागी

गाउॉ सबाभा ऩेस गने ।

(२) उऩननमभ (१) भा जेसुकै रेखखएताऩनन सॊस्थागत ववद्मारमका

हकभा त्मस्ता ववद्मारमरे

ऩारना गनऩ
ुत ने भाऩदण्ड , गण
ु स्तय, िल्
ु क प्रावधान , ववऩन्न तथा शसभान्तकृत वगतका
छात्र छात्राराई हदईने छात्रफजृ त्तका राधग आधाय य प्रनत शिऺक तथा कभतचारयहरुको
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सेवा, ितत एवॊ ऩारयश्रशभक जस्ता
शिऺक भहासॊघ

ववषमभा ननणतम गदात सॊस्थागत ववद्मारमहरुको

सभेतको सहबाधगता एवॊ याम ऩयाभित शरन सककने छ ।

२१.प्रभुख प्रशासकीम अगधकृतको काभ, कतुव्म य अगधकाय् मस ऐन तथा ननमभावरीभा अन्मत्र
रेखखएका काभ, कततव्म य

अधधकायका अनतरयक्त प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतको

काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) शिऺाराई भौशरक हकको रुऩभा स्थावऩत गनत गाउॉ ऩाशरकाको सभग्र िैक्षऺक नीनत,
मोजना, कामतक्रभको

कामातन्वमन एवॊ अनग
ु भन गनेगयाउने,

(ख) गाउॉ कामतसम्ऩादन ननमभावशरभा प्रभख
ु प्रिासकीम अधधकृतरे गने बनी उल्रेख बएका
शिऺा सम्फजन्ध कामतगने,

(ग) िैक्षऺक सभन्वमकतात तथा सहजकतातको बशू भका ननवातह गने,

(घ) कामतऩाशरकारे प्रत्मामोजन गये का शिऺा सम्फजन्ध कामत गने ,
(ङ) गाउॉ ऩाशरकाको उत्कृटट िैक्षऺक उऩरजव्धका राधग शिऺा अधधकृतसॉग कामतसम्ऩादन कयाय
गने उऩरब्धी ऩूणत यहे नयहे को ननयन्तय अनुगभन गने,

(च) ववद्मारमहरुको रेखाऩयीऺणको व्मवस्था शभराउने ,

(छ) शिऺा सम्फन्धी कुनै प्रस्ताव गाउॉ ऩाशरकाभा ऩेि गनऩ
ुत ने बए सो गने,

२२.शशऺा अगधकृतको काभ, कतुव्म य अगधकाय् ऐन तथा मस ननमभावरीभा अन्मत्र रेखखएका काभ,
कततव्म य अधधकायका अनतरयक्त गाउॉ शिऺा अधधकृतको काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम

फभोजजभहुनेछ्
(क) गाउॉ कामतऩाशरकाफाट स्वीकृत िैक्षऺक कामतक्रभ कामातन्वमन गने गयाउने,

(ख) शिऺा सम्फन्धी कुनै प्रस्ताव गाउॉ ऩाशरकाभा ऩेि गनऩ
ुत ने बए प्रभुख प्रिासककम अधधकृत
भापतत ऩेि गने ,

(ग) शिऺा सम्फन्धी

गाउॉ

स्तयीम

मोजना

वनाई गाउॉ

शिऺा

सशभनतको शसपारयि

अनुसाय कामतऩाशरकाभास्वीकृनतको राधग ऩेि गने य स्वीकृत कामातन्वमन मोजना गने,

(घ) स्थानीम तहको शिऺाको अवस्था, प्रगनत आहद सभेहटएको शिऺा सम्वन्धी जस्थनतऩत्र
तमाय गयी प्रत्मेक वषतको चैत्र भसान्त शबत्र प्रकाशित गने,

(ङ) स्वीकृत अनौऩचारयक शिऺा, वविेष आवश्मकता शिऺा य शिऺाको राधग खाद्म कामतक्रभ
कामातन्वमन गने गयाउने तथा सो सम्फन्धी अशबरेख तमाय गने,

(च) ववद्माथॉ सॊख्मा घट्न गई पाजजरभा ऩये का साभुदानमक ववद्मारमका शिऺकराई अको
सभुदानमक ववद्मारमभ शभरान गनत शिऺा सशभनतभा शसपारयि गने,

(छ) स्वीकृत कामत मोजना अनुसाय ववद्मारम सञ्चारन बए नबएको सम्फन्धभा ननमशभत
रूऩरे ननयीऺण य सुऩयीवेऺण गयी त्मसको प्रनतवेदन तमाय गने,

(ज) शिऺाको गण
ु स्तय फढाउनको राधग शिऺक,प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सशभनतका
ऩदाधधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक, गोटठी वा ताशरभको सॊचारन गने,
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(झ) आधायबूत तहको अन्त्मभा शरइने ऩयीऺा सञ्चारन गनत ऩयीऺा सॊचारन सशभनतको
सदस्म सधचव बइ कामत गने,

(ञ) ववद्मारमको कऺा ५ तथा कऺा ८ को ऩयीऺाको अशबरेख, प्रश्नऩत्र य उत्तय ऩुजस्तका

खझकाई जाॉच, ववद्मारम शिऺाको गुणस्तय फवृ ि बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माङ्कन गयी
अशबरेख याख्ने तथा सो सम्फन्धभा सुधायको राधग आवश्मक काभ गने,

(ट) गाउॉ ऩाशरका शबत्र
ववद्मारमहरुको

यहे का कम्ऩनी

िैक्षऺक

ऐन

अन्तगतत

दतात

बएका

वा सॊस्थागत

कामत मोजनाको सभन्वम य अनग
ु भन गयी सध
ु ायका राधग

सझ
ु ाव प्रस्तत
ु गने

(ठ) ऐन तथा मस ननमभावरी फभोजजभ ववद्मारमहरू सञ्चारन बए नबएको जाॉचफझ
ु गने
तथा ववद्मारमभा

शिऺाको गण
ु स्तय फढाउन, सध
ु ाय गनत वा ववद्मारम फन्द गनुत ऩने

नऩने सम्फन्धभा ननयीऺण गयी ववद्मारमको स्तय फढाउनु, सध
ु ाय गनुत वा ववद्मारम
फन्द गनुत ऩने बएभा तत सम्फन्धीत काभ कायफाही प्रकक्रमा अगाडड फढाउने,

(ड) भाध्मशभक शिऺा उत्तीणत ऩयीऺाको राधग यजजटिे िन पायाभ बये का ववद्माथॉको नाभ,
थय, उभेय प्रचशरत कानून फभोजजभ सॊिोधन गने,

(ढ) ननमुजक्त वा फढुवाको राधग आमोगफाट शसपारयस बई आएका शिऺक वा कभतचायीराई

ववद्मारमभा ननमुजक्त गनत शिऺा सशभनत भापतत प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतभा ऩेि गने,

(ण) साभुदानमक ववद्मारमभा कामतयत शिऺक तथा कभतचायीको सेवा वववयण तथा अन्म
अशबरेख अद्मावधधक गने

(त) शिऺक वा कभतचायीको कामतसम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मसको वववयण आमोगभा
ऩठाउने,

(थ) ववद्मारम य प्रायजम्बक फार शिऺा केन्रको ननयीऺण गने, गयाउने,
(द) भन्त्रारमरे तोककहदए फभोजजभ साभुदानमक तथा सॊस्थागत ववद्मारमहरूको सभूह

ववबाजन गयी स्रोत ननधातयण गने य स्रोत केन्र फाट ववद्मारमको ननयीऺण, शिऺकको
ताशरभ तथा अन्म िैक्षऺक कक्रमाकराऩ गने

(ध) भाध्मशभक शिऺा उत्तीणत ऩयीऺा, भाध्माशभक शिऺा ऩयीऺा य आधायबूत तहको अन्त्मभा
हुने ऩयीऺाराई ननमशभत य भमातहदत ढङ्गफाट सञ्चारन गने, गयाउने,
(न) साभुदानमक ववद्मारमका राधग ववतयण गरयएका दयफन्दी िैक्षऺक सत्रको सुरुभा शभरान
गनत शिऺा सशभनतभा

शसपारयस गने,

(ऩ) ननयीऺकराई ववद्मारम ननयीऺणको सुचक वनाई ननरयऺय गनत ऩठाउने य ननयीऺकरे
ववद्मारम ननयीऺण गये नगये को मककन गनत स्थरगत ननयीऺण गने,

(प) गाउॉ ऩाशरकावाट ववद्मारमराई ननकासा बएको यकभ सदऩ
ु मोग बए नबएको अनुगभन
गने ।

(फ) ववद्मारमरे स्वीकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩस्
ु तक रागू गये नगये को सम्फन्धभा ननयीऺण
गने, गयाउने,
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(ब) ववद्मारमभा रागू गरयएको ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री सम्फन्धभा सुधाय
गनऩ
ुत ने य नन्िुल्क

ऩाठ्मऩुस्तकको ववतयण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने ववषमभा

व्मवस्थाऩन सशभनत तथा शिऺकको याम शरई सुझाव

ऩठाउने तथा सो सम्फन्धभा

अन्म आवश्मक कामत गने, गयाउने,

(भ) रेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रनतवेदनको आधायभा दे खखएका अननमशभतता य वेरुजु पछ्मौट्

गनत रगाउने

,

(म) सयकायी तथा गैयसयकायी िैक्षऺक ऩरयमोजनाहरूको ननयीऺण तथा सभन्वम गने,
(य) साभद
ु ानमक ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीको तरफी प्रनतवेदन ऩारयत गयाउने,

(र) ववद्मारमको वावषतक िैक्षऺक कामतक्रभको ननमशभत रूऩभा अनग
ु भन गयी सो अनस
ु ाय
गने, गयाउने,

(व) ववद्मारम ननयीऺक य स्रोत व्मजक्तरे हदएको ननयीऺण प्रनतवेदन उऩय कायफाही, गने
(ि) ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनत य शिऺक अशबबावक सॊघ गठन गने, गयाउने,
(ष) साभुदानमक ववद्मारमको स्वीकृत, रयक्त दयवन्दीभा ऩदऩूनततको राधग आमोगभा रेखी
ऩठाउने,

(स) कामतऩाशरकाफाट स्वीकृत भाऩदण्डको आधायभा शिऺकको सरुवा तमायी गने ,

(ह) ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतको शसपारयसभा शिऺकराई ववद्मारम सभम फाहे क वा
ववद्मारमको ननमशभत ऩठन ऩाठनभा असय नगने गयी अनतरयक्त सभमभा अन्मत्र कामत
गनत ऩूवत स्वीकृनत प्रदान गनत शिऺा सशभनतभा ऩेि गने,

(ऺ) कामतसम्ऩादनको आधायभा ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनत, शिऺक अशबबावक सॊघ,
प्रधानाध्माऩक, शिऺक एवॊ

कभतचायीहरुराई ऩुयस्काय तथा दण्डका राधग शिऺा सशभनत

भापतत कामतऩाशरका सभऺ शसपारयि गने,

(त्र) ननजी, धाशभतक तथा गुठी बफद्मारमको अनुगभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनत

रगाउने य तदनुसाय ऩुयस्काय य दण्डको राधग शिऺा सशभनत भापतत कामतऩाशरका सभऺ
शसपारयि गने,

(ऻ) गाउॉ कामतऩाशरका, याजटिम ऩयीऺा फोडत य शिऺा सम्वजन्धत आमोगहरुफाट ननदे शित वा
प्रत्मामोजजत कामतहरु गने ,
२३. तनयीऺकको काभ, कतुव्म य अगधकाय् ऐन तथा मस ननमभावरीभा अन्मत्र रेखखएका काभ,
कततव्म य अधधकायकायका अनतरयक्त शिऺा अधधकृतको भातहत य प्रत्मऺ ननदे िनभा यही

ननयीऺकको काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) प्रत्मेक दईु भहहनाभा सवै ववद्मारमभा कम्तीभा एक ऩटक स्थरगत ननयीऺण तथा

सुऩयीवेऺण गने । ननयीऺण तथा सुऩयीवेऺण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य व्मवस्थाऩन
सशभनतसॉग छरपर गयी छरपर बएको कुया ननयीऺण तथा सऩ
ु यीवेऺण सम्फन्धी
व्महोया

ववद्मारमको ननयीऺण ऩजु स्तकाभा जनाउने तथा जनाउन रगाउने,
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(ख) ऐन य मस ननमभावरी फभोजजभ ववद्मारम ननमशभत रूऩरे सञ्चारन बए नबएको,
त्मस्तो ववद्मारमभा बौनतक साधन सुयक्षऺत ववद्मारम अनुरुऩ बए नबएको, शिऺक
ऩमातप्त बए नबएको, उऩरब्ध साधनको
ननधातरयत स्तय फभोजजभ ऩठन ऩाठन

अधधकतभ सदऩ
ु मोग बए

, नबएको य

बए नबएको य सभग्र िैक्षऺक

कामभ बए नबएको सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक,

गुणस्तय

शिऺक–अशबबावक सॊघ य

शिऺकसॉग ववचाय ववभित गयी सो अनुरूऩ बएको नदे खखएभा सुधाय गनत रगाउने,

(ग) ववद्मारम ननयीऺण सम्फन्धी प्रनतवेदन शिऺा अधधकृत भापतत शिऺा सशभनत सभऺ ऩेि
गयी प्राप्त ननदे िन वभोजजभ गने,

(घ) ववद्मारमको ववकासको राधग व्मवस्थाऩन सशभनत तथा सयोकावाराहरू सॉग म्ऩकत तथा
आवश्मक सयसल्राह य अन्तयकक्रमा गने,
(ङ) नभन
ू ा शिऺण गने प्रमोजनको राधग ननयीऺण ऺेत्रशबत्रको योटटय (सभह
ु ) तमाय गने य
सभम–सभमभा प्रधानाध्माऩक सहहत शिऺकको फैठक फोराई शिऺण गने ववषमभा
दे खखएका सभस्मा सभाधानको राधग आवश्मक काभ गने,
(च) शिऺक तथा ववद्मारम कभतचायीको कामत ऺभताको भूल्माङ्कन गयी त्मसको अशबरेख
शिऺा िाखाभा उऩरब्ध गयाउने

(छ) ववद्मारमको िैक्षऺकस्तय फवृ ि गनत प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सशभनतका
अध्मऺहरूको गोटठीको सॊमाजन गने, गयाउने,

(ज) ऩयीऺा सशभनतको ननदे िन फभोजजभ ऩयीऺा सञ्चारन गने , गयाउने,
(झ) ववद्मारमको िैक्षऺक तथा आधथतक अशबरेख दरु
ु स्त बए नबएको ननयीऺण गने , गयाउने,
(ञ) आफ्नो ऺेत्र शबत्रका िैक्षऺक तथ्माङ्क सङ्करन तथा ववश्रेषण गयी शिऺा िाखाभा
ऩठाउने,
(ट) शिऺकराई ताशरभको राधग शसपारयस गने य ताशरभ प्राप्त शिऺकको सीऩ को प्रमोग
बए नबएको कऺा अवरोकन गयी

सुधायका राधग कामत गने,

(ठ) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठक ननमशभत रूऩरे फसे नफसेको जाॉचफुझ गयी नफसेको बए
फैठक फस्न प्रधानाध्माऩकराई ननदे िन हदने,

(ड) ववद्मारम सञ्चारन सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सशभनतराई आवश्मक
ननदे िन हदने,
(ढ) स्रोत व्मजक्तको काभको अनुगभन गयी प्रत्मेक भहहना शिऺा िाखाभा प्रनतवेदन ऩेि गने,
(ण) ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीको बफदाको अशबरेख िैक्षऺक सत्रको अन्त्मभा
प्रभाखणत गने य ववद्मारमभा याख्न रगाउने,
(त) शिऺक तथा कभतचायीको हाजजयी अशबरेख दरु
ु स्त
ननयीऺण

गयी

बए

बफदा

नबएको जाॉच वा

नशरई अनऩ
ु जस्थत हुने शिऺक तथा कभतचायीको हकभा हाजजयी
ऩजु स्तकाभा गमर जनाई सोको जनाउ कायफाहीको राधग सम्फजन्धत ववद्मारम
व्मवस्थाऩन सशभनत य गाउॉ शिऺा सशभनतराई शसपारयस गने,
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(थ) आपनो ऺेत्रशबत्र सञ्चारन गरयएका अनौऩचारयक शिऺा, वविेष आवश्मकता शिऺा,
सभावेिी शिऺा य शिऺाको राधग खाद्म कामतक्रभको ननमशभत रूऩभा ननयीऺण तथा
अनुगभन गयी स्थानीम शिऺा सशभनतभा प्रनतवेदन ऩेि गने,

(द) ननजी, धाशभतक तथा गुठी बफद्मारमको अनुगभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनत

रगाउने य तदनुसाय ऩुयस्काय य दण्डको राधग शिऺा अधधकृत भापतत शिऺा सशभनत
सभऺ शसपारयि गने ,

(ध) आजीवन शिऺा य सीऩ शिऺाको उधचत प्रवन्ध गने गयाउने ,
(न) शिऺा अधधकृयतरे तोके फभोजजभ थऩ कामत गने, गयाउने ,
(ऩ) गाउॉ ऩाशरकारे शिऺा सम्फजन्ध प्रत्मामोजजत कामत गने,
ऩरयच्छे द–४
गाउॉ शशऺा सशभततको काभ, कतुव्म य अगधकाय तथा फैठक सभफन्धी कामुविगध

२४. गाउॉ / िडा शशऺा सशभततको सॊयचना तथा कामुसॊचारन विगध्(१) गाउॉ ऩाशरकाभा दे हाम
वभोजजभको एक गाउॉ शिऺा सशभनत यहनेछ

।

(क) गाउॉ कामतऩाशरकाको अध्मऺ वा ननजरे तोकेको व्मजक्त
(ख) गाउॉ ऩाशरका उऩाध्मऺ

–अध्मऺ

– सदस्म

(ग) गाउॉ सबाका भहहरा तथा दशरत सदस्महरु भध्मेफाट सशभनत सशभनतरे
भनोननत गये का १ जना

– सदस्म

(घ) प्रभुख प्रिासककम अधधकृत वा ननजरे तोकेको एकजना अधधकृत कभतचायी –सदस्म
(ङ) साभुदानमक ववद्मारमको प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेवाट सशभनतरे भनोननत
गये को एक जना प्रधानध्माऩक

– सदस्म

(च) सॊस्थागत ववद्मारमहरुको प्रधानध्माऩकहरु भध्मेफाट सशभनतरे
भनोननतगये को

प्रनतननधी एक जना

–सदस्म

(छ) गाउॉ ऩाशरका शबत्रका शिऺक अशबबावक सॊघका तपतफाट सशभनतरे
भनोननतगये को प्रनतननधी एक जना

–सदस्म

(ज) गुठी वा ऩयम्ऩयागत धाशभतक ववद्मारमका तपतफाट सशभनतफाट भनोननत
एक

जना

–सदस्म

(झ) गाउॉ ऩाशरका शबत्रका साभुदामीक ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतका अध्मऺ
भध्मेफाट सशभनतरे भनोननत गये को एक जना

– सदस्म

(ञ) गाउॉ ऩाशरका शबत्र शिऺा ऺेत्रभा मोगदान ऩुमातएका वा ऩुमातउन सक्ने शिऺा प्रेशभहरु
भध्मेफाट सशभनतरे भनोननत गये को एक जना

(ट) गाउॉ ऩाशरकाको श्रोत ब्मक्ती एक जना

– सदस्म

– सदस्म

(ठ) शिऺक भहासॊघ फयाहतार गाउॉ ऩाशरकाका अध्मऺ
(ड) शिऺा अधधकृत

(ऩदे न सदस्म)

– सदस्म
– सदस्म–सधचव
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(२) शिऺा सशभनतको वैठक कम्तीभा प्रत्मेक वषत कजम्तभा ऩाॉचऩटक वस्नु ऩनेछ वैठक । वस्ने

अवधधको पयक तीन भहीना बन्दा फढी हुनेछैन ।
(३) शिऺा सशभनतको वैठकबत्ता गाउॉ ऩाशरकाको प्रचशरत कानुन

हुनेछ । एक
वैठकको बत्ता उऩरब्ध गयाईने छै न ।

भहहनाभा वढीभा २ वटाबन्दा वढी

वभोजजभ

(४) वैठक सॊचारनको राधग कम्तीभा ५० प्रनतित सदस्मको उऩस्थीनत आवश्मक ऩनेछ बने
वैठकको ननणतम सवतसहभतभा हुनेछ सवतसहभत हुन नसकेभा
वहुभतको आधायभा
हुनेछ । भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने अध्मऺरे ननणातमक भत हदनेछ ।

(५) शिऺा सशभनतको कामतकार ४ वषतको हुनेछ ।
(६) वडा स्तयभा साभद
ु ामीक तथा सॊस्थागत ववद्मारमहरु य फारफाशरकाहरुको ये खदे ख य
ब्मवस्थाऩन गनत दे हाम फभोजजभको एक

िडा शशऺा सशभतत यहने छ ।

क) सभजन्धत वडाका वडाध्मऺ

– सॊमोजक

ख) वडा सशभनतका सदस्महरु भध्मे वडा सशभनतरे तेकेको एकजना भहहरा

– सदस्म

ग) ववद्मारम ब्मवस्थाऩन सशभनतका अध्मऺहरु भध्मे वडा सशभनतरे
तोकेको एकजना –

सदस्म

घ) साभुदानमक वा सॊस्थागत ववद्मारमका प्र.अ. भध्मे वडा सशभनतरे
तोकेको दइु जना

–

सदस्म

ङ) वडा शबत्रका शिऺा प्रेभीहरु भध्मे वडा सशभनतरे तोकेको एकजना
च) सभजन्धत वडाका वडा सधचव

सदस्म सधचव

–

सदस्म

२५. गाउॉ /िडा शशऺा सशभततको काभ, कतुव्म य अगधकाय (१) ऐन तथा मस ननमभावरीभा

अन्मत्र रेखखएका काभ, कततव्म य अधधकायका अनतरयक्त शिऺा सशभनतको अन्म काभ, कततव्म
य अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) शिऺा िाखावाट ऩेि बएको िैक्षऺक

मोजना तथा ववषमहरु भाधथ छरपर

गयी

स्वीकृनतको रागी कामतऩाशरकाभा ऩेि गने।

(ख) गाउॉ ऩाशरकाभा स्वस्थ िैक्षऺक वातावयण कामभ याख्न तथा शिऺाको गुणस्तय फवृ ि गनत
शिऺा िाखा भापतत ऩेि बएको कामतमोजना भाधथ छरपर गयी आवस्मक दे खखएभा
ऩरयभाजतन सहहत स्वीकृत गने,

(ग) नेऩार सयकायको स्वीकृत नीनत य ननदे िन अनुरूऩ वविेष आवश्मकता शिऺा, सभावेिी

शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, ननयन्तय शिऺा, दयू शिऺा तथा खर
ु ा शिऺा कामतक्रभ सञ्चारन
सम्फन्धी आवश्मक व्मवस्था गने,

(घ) ववद्मारमराई
राधग
(ङ) शिऺक

आधथतक

सम्फजन्धत

सहामता

उऩरव्ध गयाउने

तथा

त्मस्तो

सहामताको

ननकामभा शसपारयस गने,

, कभतचायी तथा ववद्माथॉ कल्माणको राधग

वभोजजभ आवश्मक कामतक्रभ फनाउने,
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स्वीकृत शिऺा मोजना

(च) ववद्मारमको सम्ऩजत्तको सुयऺा गनत तथा ववद्मारमको सभवृ िको राधग आवश्मक
व्मवस्था गने,

(छ) ववद्मारमको ववकासको राधग सञ्चाशरत िैक्षऺक कामतक्रभराई सहमोग गने,
(ज) ववद्मारमको रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा रेखाऩयीऺकरे
आवश्मक

हदएको प्रनतवेदन

कायफाही तथा असुरी गने गयाउने,

अनुसाय

(झ) ववद्मारमराई आधथतक रूऩभा आत्भननबतय गयाउन मोजना फनाई कामत गने,
(ञ)

ववद्मारम फन्द गनत शसपारयस गने,

(ट)

िैक्षऺक क्मारेण्डय फनाई ववद्मारम सञ्चारन गनत शिऺा िाखा भापतत व्मवस्थाऩन
सशभनतराई ननदे िन हदने

(ठ) गाउॉ

स्तयीम खेरकुद, स्काउट तथा साॉस्कृनतक कामतक्रभको सञ्चारन तथा ववकासको

राधग आधथतक सहमोग जट
ु ाउने य प्राप्त यकभ खचत गनत शिऺा िाखाराई ननदे िन हदने,

(ड)
(ढ) गाउॉ

आवासीम ववद्मारमका ववद्माथॉका राधग खाना तथा ऩौजटटक आहायको गण
ु स्तय तोक्ने ।
कामतऩाशरका तथा गाउॉ सबावाट स्वीकृत शिऺा मोजना य भाऩदण्ड शबत्र यही

आवश्मक ननदे िन हदने ।
(ण)

ववद्मारमरे कामभ गनऩ
ुत ने न्मुनतभ सयसपाई तथा िौचारमको भाऩदण्ड तोक्ने ।

(त) गाउॉ

ऺेत्र शबत्र वविेष आवश्मकता बएका वारफाशरकाको तथ्माॊक सॊकरन गयी

उनीहरुकाराधग

उधचत ववद्मारम व्मवस्थाऩन गनत आधाय तमाय ऩाने य सोही अनस
ु ायको

ऩठनऩाठन व्मवस्था शभराउने .

(थ)

ववद्मारम सुधाय तथा बफकासका राधग नीनत ननदे िगने.

(२) वडा शिऺा सशभनतको काभ कततव्म अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुने
(
क) वडाको िैक्षऺक मोजना तमाय तमाय गने,

छ ।

(ख) वडा शबत्र सञ्चारन हुने ऩयीऺाराई भमातहदत य बमयहहत फनाउन आवश्क कामत गने,
(ग) ववद्मारम ब्मफस्थाऩन सशभनतराई आफस्मक ननदे िन हदने ,
(घ) ववद्मारमको राधग अवश्मक साधन श्रोत जुटाउने,

(ङ) अनौऩचारयक शिऺा कामतक्रभ, शििु स्माहाय तथा प्रायजम्बक फार ववकास केन्र सॊचारन

तथा ब्मवस्थाऩन गने,

(च) ववद्मारम गाभ्न, सानत, नाभ ऩरयवततन गनत, तह थऩ गनत तथा आधायबूत ववद्मारम

खोल्न

गाउॉ शिऺा सशभनतभा शसपारयस गने,

(छ) ववद्मारम तथा क्रव भापतत खेरकुद कामतक्रभ सॊचारन गने गयाउने,

(ज) ववद्मारमको अनुगभनभा खटीएका ववद्मारम ननरयऺक तथा कभतचायीराइ सहमोग

गने,

(झ) ननमशभत अनग
ु भन गने सो को प्रनतवेदन नगय शिऺा सशभनतभा ऩेि गने,

(ञ) ववद्मारम ब्मवस्थाऩन सशभनत य शिऺक अशबबावक सॊघ गठनगनत सहमोग गने,
(ट) वडाको िैक्षऺक अशबफवृ िका राधग आफश्मक कामतहरु गने ,
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(ठ) िैक्षऺक सत्रको सुरुभा फारफाशरका बनात अशबमान सॊचारन गने गयाउने,

(ड) फारफाशरकाको कऺा छोड्ने प्रफत्ृ तीको अन्त्म गनत आवश्मक कामतहरु गने,

(ढ) बफद्मारम उभेय सभुहका वडा शबत्रका सवै फारफाशरकाहरुराइ अननवामत ववद्मरम
ऩठाउने ब्मवस्था गने,

(ण)

ववद्मारमभा द्वन्दको शसजतना बएभा ब्मवस्थाऩन गने,

(त) गाउॉ

शिऺा सशभनतरे तोकेका अन्म काभहरु गने,
ऩरयच्छे द ५
विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत सभिन्धी व्मिस्था

२६. विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत यहने् (१) मस ननमभावरी य अन्तयगत व्मवस्था बएको
सशभनतहरुको अधधकाय ऺेत्र वाहे क ववद्मारम सॊचारन गनत प्रत्मेक साभुदानमक ववद्मारमभा
दे हाम वभोजजभको एक ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनत यहनेछ ।
क) सदस्महरूरे

(ख) (ग) य (घ) भध्मेफाट छानेको व्मजक्त

–अध्मऺ

(ख) अशबबावकरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका कम्तीभा दईु जना
भहहरा सहहत चाय जना

–सदस्म

(ग) ववद्मारम यहे को सम्फजन्धत वडाका वडा अध्मऺ वा ननजरे
तोकेको वडा सदस्म
(घ) ववद्मारमका सॊस्थाऩक
ववद्मारमराई

–सदस्म
, स्थानीम

ननयन्तय

उल्रेख्म

फवु िजजवी, शिऺाप्रेभी,
सहमोग

गने व्मजक्तहरू

भध्मेफाट ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे भनोनीत गये को
एकजना भहहरा सहहत दईु जना

–सदस्म

शिऺक एक जना

–सदस्म

(ङ) ववद्मारमका शिऺकहरुरे आपुहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएका
(च) ववद्मारम शिऺक अशबबावक सॊघका अध्मऺ

– सदस्म

(छ) ववद्मारम स्तयीम फारक्रव रे भनोनमन गये को एक फारक
य एकजना फाशरका गयी २ जना

–स्थामीआभजन्त्रत सदस्म

(ज) प्रधानाध्माऩक

–सदस्म सधचव

(२) ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतको कामतअवधध ३ वषतको हुनेछ ।
(३) याजीनाभा स्वीकृत गने् व्मवस्थाऩन सशभनतका सदस्मको याजीनाभा सो
अध्मऺरे

सशभनतका

य व्मवस्थाऩन सशभनतका अध्मऺको याजीनाभा सम्फजन्धत व्मवस्थाऩन

सशभनतरे स्वीकृत गनेछ ।

तय अध्मऺको ऩद रयक्त यहे को अवस्थाभा त्मस्तो सदस्मको याजीनाभा व्मवस्थाऩन
सशभनतको वरयटठ सदस्मरे स्वीकृ गनेछ । साथै ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतको

फैठकभा क्रफका प्रनतननधीहरुरे याखेकोको ननणतम ऩुजस्तकाभा उल्रेख गनुत ऩनेछ तय
18

प्रचशरत काननू ववऩरयतका कुनै ननणतम बएकोभा फार प्रनतननधीहरुराई जजम्भेवाय
फनाईने छै न ।

(४) ववद्मारमरे शिऺा िाखारे तोककहदएको ढाॉचाभा ववद्माथॉको अशबरे ख याख्दा ववद्माथॉका
फाफ,ु आभा, फाजे, फज्मै, दाजु, हददीको नाभ, थय, ठे गाना उल्रेख गनुत ऩदत छ य त्मस्ता

अशबबावक नबएका ववद्माथॉको हकभा ववद्माथॉराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मजक्तको
अशबरेख याख्नु ऩनेछ ।

(५) उऩननमभ (४) फभोजजभ ववद्माथॉराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मजक्तराई अशबबावकको
अशबरेख याख्दा ननजरे सॊयऺकत्व प्रदान गये को व्महोया सम्फजन्धत वडाफाट प्रभाखणत
गयाएको हुनु ऩनेछ ।
(६) वविेष शिऺा सञ्चारन गने ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सशभनतभा कम्तीभा ऩचास
प्रनतित सदस्महरु अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको अशबबावक य सभावेिी वविेषा वा स्रोत
कऺा सञ्चारन गने ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सशभनतभ कम्तीभा एक जना अऩाङ्गता
बएका व्मजक्त सदस्म यहनेछ ।
२७. व्मिस्थाऩन सशभततको सदस्म छनौट सभफन्धी व्मिस्था् (१) प्रधानाध्माऩकरे ननमभ २६को
उऩननमभ (१) फभोजजभको व्मवस्थाऩन सशभनतको छनौट गनतको राधग तत्कारको
व्मवस्थाऩन सशभनतको कामत अवधध सभाप्तहुनु बन्दा तीस हदन अगावै सात हदनको
सूचना हदई अशबबावकको बेरा गयाउनु ऩनेछ ।
तय कुनै कायणरे व्मवस्थाऩन सशभनत ववघटन बएको वा व्मवस्थाऩन सशभनतको

सदस्मको ऩद रयक्त बएको अवस्थाभा त्मसयी ववघटन वा रयक्त बएको शभनतरे १५ हदन
शबत्र व्मवस्थाऩन सशभनत वा रयक्त सदस्मको छनौटको राधग मस ननमभ फभोजजभ
सूचना हदई अशबबावकको बेरा गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ सदस्म छनौट गने सम्फन्धभा अशबबावकराई सहमोग गनतको
राधग सम्फजन्धत ननयीऺ वा ननज उऩरब्ध नबएभा शिऺा अधधकृतरे खटाएको

अधधकृतको सॊमोजकत्वभा प्रधानाध्माऩक, ससम्फजन्धत स्रोत व्मजक्त, वडाको वडा अध्मऺ

वा ननजरे तोकेको वडा सदस्म यहे को चायसदस्मीम छनौट सहमोग सशभनत गठन गनेछ ।
(३) व्मवस्थाऩन सशभनतको अध्मऺ य सदस्महरू छनौट सम्फन्धी अन्म कामतववधध शिऺा
सशभनतरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
२८. व्मिस्थाऩन सशभततको फैठक सभफन्धीकामुविगध् (१) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठक दईु
भहहनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ ।

(२) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठक सशभनतको अध्मऺको ननदे िनभा सदस्म–सधचवरे फोराउनेछ
(३) उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएकोताऩननबएव्मवस्थाऩन सशभनतका एक नतहाई

सदस्मरे शरखखत अनुयोध गये भा व्मवस्थाऩन सशभनतको सदस्म–सधचवरे जहहरेसुकै ऩनन
व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठक फोराउनु ऩनेछ ।
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(४) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठकभा छरपर हुने ववषम सूची सदस्म–धचवरे साधायणतमा
फहत्तय घण्टा अगावै सदस्महरूराई हदनु ऩनेछ ।

(५) व्मवस्थाऩन सशभनतभा तत्कार कामभ यहे का ऩचास प्रनतित बन्दा फढी सदस्महरू

उऩजस्थत बएभा व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठकको राधग गणऩूयक सॊख्मा ऩुगेको भानननेछ
।

(६) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य ननजको अनुऩजस्थनतभा जेटठ
सदस्मरे गनेछ ।

(७) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको
अध्मऺता गने व्मजक्तरे ननणातमक भत हदन सक्नेछ ।
(८) व्मवस्थाऩन सशभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामतववधध व्मवस्थाऩन सशभनत आपैंरे
ननधातयण गये फभोजजभ हुनेछ ।
२९. व्मिस्थाऩन सशभततको अध्मऺ य सदस्म हुन नसक्ने
सशभनतको अध्मऺ य सदस्म हुन सक्ने छै न
(क) गैय नेऩारी नागरयक

: दे हामका व्मजक्त व्मवस्थाऩन

,

(ख) ऩच्चीस वषतउभेय ऩूया नबएको(वार क्रफको प्रनतननधी फाहे क)
(ग) प्रचशरत कानून फभोजजभ कारो सूचीभा ऩये को

,

(घ) नैनतक ऩतन दे खखने पौजदायी अशबमोगभा अदारतफाट
३०. व्मिस्थाऩन

कसूयदाय ठहरयएको ,

गाउॉ सबाका सदस्महरु ।

(ङ)

सशभतत

विघटन

,

गनु सक्ने : दे हामका अवस्थाभा

शिऺा

सशभनतको

शसपारयसभा गाउॉ कामतऩाशरकारे सशभनत ववघटन गनत सक्नेछ–
(क) ववद्मारमको सम्ऩजत्त हहनाशभना गये भा

,

(ख) ववद्मारमको िैक्षऺक वातावयण खल्फल्माएभा
(ग) प्रचशरत कानुन तथा नेऩार सयकाय

,

, प्रदे ि सयकाय तथा गाउॉ ऩाशरकाको नीनत

एवॊ हहत ववऩयीत काभ गये भा,

(घ) ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गनत नसकेभा
(ङ) सम्फजन्धत ननकाम वा अधधकायीरे हदएको
ऩटक

उरॊघन गये भा ।

, वा

कानून अनुसायको ननदे िन ऩटक–

३१.साभुदातमक विद्मारमको व्मिस्थाऩन सशभततको काभ, कतुव्म य अगधकाय (१) मस
ननमभावरीभा अन्मत्र रेखखएका

काभ, कततव्म य अधधकायका अनतरयक्त साभुदानमक

ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सशभनतको काभ, कततव्म अधधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ
(क) ववद्मारमको सञ्चारन, ये खदे ख, ननयीऺण य व्मवस्थाऩन गने,
(ख) ववद्मारमको राधग चाहहने आधथतक स्रोत जट
ु ाउने ,

(ग) शिऺक तथा कभतचायीराई ताशरभको राधग छनौट गने ,
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(घ) ताशरभभा जाने शिऺक तथा कभतचायीराई ताशरभफाट पकेऩनछ कम्तीभा तीन वषत

ववद्मारमभा सेवा गनुत ऩने सम्फन्धभा िततहरू ननधातयणगयी कवुशरमतनाभा गयाउने,

(ङ) शिऺक तथा कभतचायीहरूको सेवाको सुयऺाको रागी ऩहर गने,
(च) ववद्मारमको स्रोतफाट व्महोने
त्मसयी ननमुक्त

गयी शिऺक तथा कभतचायी ननमुक्त

गने

य

शिऺक कभतचायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शिऺक तथा

कभतचायीराई तोककहदएको तरफ नघटाई स्केरभा तरफ बत्ता हदने,
(छ) नेऩार सयकायफाट स्वीकृत दयवन्दीको शिऺक तथा कभतचायीको ऩद रयक्त हुन आएभा
स्थामी ऩनू ततको रगी सो ऩद रयक्त बएको शभनतरे १५ हदनशबत्र शिऺा िाखाभा रेखी
ऩठाउने,

(ज) ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीहरूको हाजजयी जाॉच गयी गमर हुने शिऺक कभतचायी
उऩय आवश्मक कायफाही गने,
(झ) कुनै शिऺक वा कभतचायीराई मस ननमभावरी फभोजजभ व्मवस्थाऩन सशभनतरे कायफाही

गनत ऩाउने ववषमभा ववबागीम कायफाही गयी त्मसको जानकायी शिऺा िाखाराई हदने तथा
आपूराई कायफाही गनत अधधकाय नबएको ववषमभा कायफाहीको राधग शसपारयस गनऩ
ुत ने
बएभा आवश्मकता अनुसाय आफ्नो याम सहहतको प्रनतवेदन शिऺा िाखाभा ऩठाउने,

(ञ) ववद्मारमको िैक्षऺकस्तय ववृ ि गनत आवश्मक साभान तथा िैक्षऺक साभग्रीहरूको
व्मवस्था गने,

(ट) नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हुने ववशबन्न कामतक्रभहरूभा ववद्मारमराई सरयक गयाउने ,
(ठ) ववद्माथॉहरूरे ऩारना गनुत ऩने आचाय सॊहहता फनाई रागू गने,
(ड) शिऺक तथा कभतचायीहरूको अशबरेख अध्मावधधक गयाई याख्ने ,

(ढ) प्रत्मेक वषत ववद्मारमका चन्दादाता य अशबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्मारमको
अनघल्रो िैक्षऺक वषतको व्मम तथा िैक्षऺक उऩरजब्ध य आगाभी वषतको िैक्षऺक
का

मतक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाइ साभाजजक ऩयीऺण गयाउने,
(ण) गाउॉ ऩाशरकावाट तोककएको रेखा ऩयीऺक भापतत रेखा ऩयीऺण गयाउने ,
(त) ववद्माथॉ, शिऺक, कभतचायी तथा अशबबावकराई ववद्मारमको ववकास तथा ऩठनऩाठन
तपत उत्प्रेरयत गने व्मवस्था शभराउने,
(थ) ववद्माथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रवजृ त्त यकभ प्रदान गने ,
(द) ननयीऺकरे
ववद्मुतीम

ववद्मारमको चेक जाॉच वा ननयीऺण गदात

हाजजयी ऩुजस्तका वा

हाजजयीभा गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका शिऺक तथा कभतचायीको

गमर बएका हदनको तरफ कट्टी गने,
(ध) व्मवस्थाऩन सशभनतको सधचवारम ववद्मारम बवनभा याख्ने तथा ववद्मारमको
कागजऩत्र

य अशबरेख सयु क्षऺत गने,

(न) गाउॉ ऩाशरकासॉग सभन्वम गयी िैक्षऺक ववकासका कामतक्रभहरु सञ्चारन गने,
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(ऩ) ववद्मारमभा रक्षऺत सभूहका राधग वविेष प्रकृनतको िैक्षऺक कामतक्रभ सञ्चारन गनत
आवश्मक दे खखएभा गाउॉ ऩाशरका तथा गाउॉ ऩाशरकाकोशिऺा िाखा भापतत गने ,

(प) वावषतक रुऩभा ववद्मारमका राधग आवश्मक भारसाभान, भसरन्द साभग्रीको खरयद
मोजना स्वीकृत गने,

(फ) ववद्मारमको ववऩद, जोखखभ
कामतमोजना

अवस्था रेखाजोखा गयी प्रबाव

फभो कामातन्वमन गने,

न्मूननकयणका राधग

(ब) ववद्मारमको चर अचर सम्ऩजत्तको सॊयऺण य सदऩ
ु मोग गने गयाउने ।

(भ) आफ्नै स्रोतफाट ननमक्
ु त हुने शिऺक तथा कभतचायीको सेवा, ितत तथा ववबागीम
कायफाहीराई व्मवजस्थत गनत कामतववधध फनाई शिऺा सशभनतफाट स्वीकृत गयाई रागू गने,
(म) गाउॉ ऩाशरका, स्थानीम शिऺा सशभनत य शिऺा िाखारे हदएको ननदे िन अनरू
ु ऩ काभ गने
(य) शिऺक एवॊ कभतचायीराई भाऩदण्ढ फनाई ऩयु स्कृत गने

(र) ववद्मारमको ऩढाई व्मवाहारयक, सीऩभर
ू क, य स्तयीम फनाउन प्रनतस्ऩधॉ तथा
सहमोगी बूशभका खेल्ने .

(२) व्मवस्थाऩन सशभनतरे आफ्नो अधधकाय भध्मे आवश्मकता अनुसाय केही अधधकाय
व्मवस्थाऩन सशभनतको– सदस्म सधचवराई प्रत्मामोजन गनत सक्नेछ ।

३२. शशऺक अशबबािक सॊघ सभफन्धी व्मिस्था् (१) प्रत्मेक ववद्मारमका शिऺक य अशबबावकहरू
सदस्म यहे को एक शिऺक अशबबावक सॊघ यहनेछ ।

(२) व्मवस्थाऩन सशभनतरे अशबबावकहरूको बेरा गयाई सो सशभनतको अध्मऺ, प्रधानाध्माऩक
तथा कम्तीभ एक जना शिऺक य अशबबावकहरू सभेत यहने गयी फढीभा एघाय सदस्मीम
शिऺक अशबबावक सॊघको कामतकायी सशभनत गठन गरयनेछ।
(३) स्रोत कऺा सञ्चाशरत ववद्मारमभा उऩननमभ (२) फभोजजभ शिऺक अशबबावक सॊघको
कामतकायी सशभनत गठन गदात अऩाङ्गता बएका ववद्माथॉका कम्तीभा एक जना अशबबावक
हुनु ऩनेछ ।
(४) उऩननमभ (२) य (३) फभोजजभ गहठत कामतकायीसशभनतका सदस्मको ऩदावधध तीन वषतको
हुनेछ ।
(५) उऩननमभ (२) फभोजजभको कामतकायी सशभनतको फैठक तीन भहहनाभा कम्तीभा एकऩटक
फस्नेछ य सो सशभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म्रकामतववधध कामतकायी सशभनत आपैरे
ननधातयण गये फभोजजभ हुनेछ ।
(६) उऩननमभ (२) फभोजजभको कामतकायी सशभनतको काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम फभोजजभ
हुनेछ्
(क) ववद्मारमभा शिऺाको गुणस्तय कामभ गनतको राधग आवश्मक काभ गने,
(ख) मस

ननमभावरी फभोजजभ

अनुगभन

गने

ववद्मारमरे

िुल्क ननधातयण गये

नगये को सम्फन्धभा

तथा सो सम्फन्धभा ववद्मारमराई आवश्मक सुझाव हदने,
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(ग) ववद्मारमको िैक्षऺक गनतववधध फाये ननमशभत जानकायी याख्ने तथा सो सम्फन्धभा
शिऺक, ववद्माथॉ य अशबबावक फीच ननमशभत अन्तयकक्रमा गने ।
(७) उऩननमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन सॊस्थागत ववद्मारमको व्मवस्थाऩन

सशभनतरे मस ननमभ फभोजजभ शिऺक अशबबावक सॊघको कामतकायी सशभनत गठन गदात सात
सदस्मभा नघटाई गनुत ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ६
ऩाठ्मक्रभ तथा ऩरयऺा सॊचारन य सभन्िम

३३. ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभाग्ी् (१) स्थानीम तहका ववद्मारमहरुभा ऩठन ऩाठन हुने ऩाठ्मक्रभ
भन्त्रारमरे ननधातयण गये वभोजजभ हुनेछ ।
(२) ऩाठम साभाग्रीको सभमभै सहज उऩरब्धताको सुननश्चत गनत कामतऩाशरकारे आवश्मक
कामतववधध वनाइ रागू गनेछ ।

(३) ऩाठ्मक्रभ, ऩाठमऩुस्तक, य ऩाठमसाभग्रीभा सुधाय तथा नमाॉ ऩाठ्मक्रभको ननभातण गनत

आवश्मक दे खखएभा शिऺा िाखाको प्रनतवेदनको आधायभा शिऺा सशभनतरे कामतऩाशरकाराई

शसपारयस गने य कामतऩाशरकाको वहुभ सदस्मको ननणतमरे भन्त्रारमभा अनुयोध गने ।
३४.ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्िम सशभतत् (१) गाउॉ ऩाशरकाको ववद्मारमहरुभा ऩयीऺा सॊचारन तथा
सभन्वमको राधग दे हामको एक ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सशभनत यहनेछ ।
(क) शिऺा सशभनतको अध्मऺ

–अध्मऺ

(ख) प्रभख
ु प्रिासककम अधधकृत वा ननजरे तोकेको अधधकृत

–सदस्म

(ग) साभद
ु ामीक ववद्मारमका प्र.अ. वा शिऺकहरु भध्मेफाट सशभनतरे

भनोननत गये को

एक जना

–सदस्म

(घ) गाउॉ ऩाशरका रेखा प्रभख
ु

–सदस्म

(ङ) श्रोत व्मजक्त

–सदस्म

(च) सॊस्थागत ववद्मारमका प्र.अ. वा शिऺकहरु भध्मेफाट सशभनतरे भनोनन गये को
एक जना

–सदस्म

(छ) शिऺा अधधकृत

–सदस्म–सधचव

(२) ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सशभनतको फैठक सम्फन्धी कामतववधध सो सशभनत आपैरे
ननधातयण गये फभोजजभ हुनेछ ।
(३) स्थानीम तहको ऺेत्रधधकाय वाहहयको िैक्षऺक तहको ऩयीऺा सॊचारन गनत सम्वजन्धत
ननकामवाट बएको व्मवस्था वभोजजभ सशभनतरे सहजीकयण य सभन्वम गनेछ ।
(४) कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन गाउॉ शिऺा सशभनतरे ननधातयण गये को भाऩदण्ड
वभोजजभ सशभनतरे गनेछ ।
(५) उऩननमभ ३ य ४ वाहे कको कऺाहरुको ऩयीऺा सॊचारन सशभनतरे ननधातयण गये को भाऩदण्ड
वभोजजभ ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतको ननदे िनभा प्रधानाध्माऩकरे गनेछ ।
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३५. सॊस्थागत विद्मारमरे ऩयीऺा शुल्क फाऩतको यकभ जभभा गनऩ
ु ने् (१) ननमभ ३४ को ४
वभोजजभ ऩयीऺा गदात शिऺा सशभनतरे तोके वभोजजभको िुल्क सम्वजन्धत सॊस्थागत
ववद्मारमरे स्थानीम सॊधचत कोषभा जम्भा गनुत ऩनेछ ।

(२) सॊस्थागत ववद्मारमरे तोककएको यजजटिे िन, ऩयीऺा तथा प्रभाणऩत्र फाऩत ववद्माथॉहरुफाट
शरएको िुल्क ऩरयऺा सॊचारन गने ननकामको खाताभा जम्भा गयी त्मसको जानकायी सभेत
हदनु ऩनेछ ।

३६. अनौऩचारयक शशऺा, दयु शशऺा, सभािेशी शशऺा, तनयन्तय शशऺा, खर
ु ा शशऺा तथा फैकम्ल्ऩक

शैक्षऺक कामुक्रभक सॊचारन गदात कामतऩाशरकारे भन्त्रारमवाट बएको व्मवस्थासॉग तादाम्मता कामभ
हुने गयी आवश्मक कामतववधध वनाई रागु गनेछ ।
३७. शैक्षऺक गण
ु स्तय ऩयीऺण सभफन्धी व्मिस्था् (१) गाउॉ सबारे वावषतकरुऩभा शिऺाको गण
ु स्तय

भाऩन गयी सध
ु ायको रागी कामतऩाशरकाराई ननदे िन हदनेछ । शिऺा भन्त्रारमरे फनाएको

गण
ु स्तयको खाका य ऩाठ्मक्रभ ववकास केन्ररे फनाएको ऩाठमक्रभ प्रारुऩ राई भर
ू आधाय
भान्नुऩने छ ।

(२) कामतऩाशरकारे एक जना सदस्मराई शिऺाको गुणस्तयाऩन गनत रगाई सोको प्रनतवेदन फावषतक
रुऩभा कामतऩाशरका भापतत गाउॉ सबा सभऺ ऩेि गनुत ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (२) वभोजजभ तोककएको सदस्मरे प्रभुख प्रिासककम अधधकृत सॉग सभन्वम गयी
गुणस्तय भाऩन य प्रनतवेदन तमाय गनेछ ।

(४) गुणस्तय भाऩन य प्रनतवेदन तमायीको ववधध य कामतऩाशरकारे ननधातयण गये को ढाॉचा वभोजजभ
हुनेछ ।
(५) गुणस्तय भाऩन य प्रनतवेदन िैक्षऺक सत्र िुरु हुनु बन्दा दईु भहहना अगाडी ऩेि बई सक्नु
ऩने
ऩरयच्छे द–७
प्रायम्भबक फार शशऺा सभफन्धी व्मिस्था

३८. प्रायम्भबक फार शशऺा केन्र स्थाऩना्(१) कुनै सॊस्थारे प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गनत
चाहे अनुभनतको राधग सम्फजन्धत वडा कामातरमभा अनुसूची–९ फभोजजभको ढाॉचाभा ननवेदन
हदनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ ननवेदन ऩनत आएभा त्मस्तो ननवेदनका सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफुझ
गदात ननवेदकराई प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना गनत शिऺा सशभनतरे तोकेको भाऩदण्ड
तथा प्रकक्रमा वभोजजभ अनुभनत हदन भनाशसफ दे खखएभा आवश्मक ितत तोकी अनुसूची–१०
फभोजजभको ढाॉचाभा अनुभनत हदन वडा सधचवरे वडा सशभनत सभऺ ऩेि गनेछ ।
तय

गाउॉ ऩाशरकाराई आधथतक दानमत्व ऩने गयी मस्तो केन्र खोशरने बएभा गाउॉ

कामतऩाशरकाको अनुभनत शरनु ऩने

(३) उऩननमभ (२) वभोजजभ ऩेि हुन आएभा वडा सशभनतको ननणतमभा वडा सधचवरे अनुभती
हदनेछ ।
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(४) कुनै सॊस्थारे उऩननमभ (२ फभोजजभ तोककएको ितत अनुरूऩ प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र

सञ्चारन नगये भा वडा अध्मऺरे त्मस्तो केन्रराई हदएको अनुभनत जुनसुकै फखत यद्द गनत
सक्नेछ ।

३९. प्रायम्भबक फार शशऺा केन्र स्थाऩना गनु चादहने ऩूिाुधाय : प्रायजम्बक फार शिऺा केन्र स्थाऩना
गनतको राधग दे हामका ऩूवातधाय ऩूया गये को हुनु ऩनेछ्
(क) पयाककरो, खर
ु ा य सुयक्षऺत बवन बएको,

(ख) गाउॉ ऩाशरकारे तोककहदएको भाऩदण्ड फभोजजभ जग्गाको ऺेत्रपर य बवन बएको
(ग) फार उद्मानको व्मवस्था बएको,
(घ) सपा य स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था बएको,
(ङ) िौचारमको याम्रो व्मवस्था बएको,
(च) फारफाशरकाको हे यचाह गने आमाको व्मवस्था बएको ।
४०.स्िीकृत ऩाठ्मक्रभ प्रमोग गनु ऩने् प्रायजम्बक फार शिऺा केन्रभा ऩाठमक्रभ ववकास केन्रफाट
स्वीकृत ऩाठ्मक्रभ प्रमोग गनुत ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द–८
विद्माथी सॊख्मा, बनाु य कऺा चढाउने व्मिस्था

४१.विद्माथी सॊख्मा् साभुदानमक ववद्मारमको प्रत्मेक कऺाभा ववद्माथॉ सॊख्मा साभान्मतमा
दे हाम फभोजजभ

हुनु ऩनेछ ।
(क) सॊस्थागत ववद्मारमको प्रत्मेक कऺाभा ववद्माथॉ सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ फाइस,
अधधकतभ चौवारीस य औसत तेत्तीस हुनु ऩनेछ ।
(ख) खण्ड (क) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन

वविेष आवश्मकता

शिऺा हदन ववद्मारमको प्रत्मेक कऺाभा यहने ववद्माथॉ सॊख्मा शिऺा सशभनतरे तोके

फभोजजभ हुनेछ ।
(ग) कुनै कऺाभा उऩननमभ (क) भा रेखखए बन्दा फढी ववद्माथॉ बएभा ववद्मारमरे

व्मवस्थाऩन सशभनतको अनभ
ु नतशरई त्मस्तो कऺाको अको (सेक्सन) खोल्न सक्नेछ ।

(घ) खणड (ग) फभोजजभ कऺाभा सेक्सन खोल्न आवश्मक ऩव
ू ातधायको व्मवस्था
४२. बनाु

व्मवस्थाऩन सशभनत य ववद्मारमरे शभराउनु ऩनेछ ।

तथा सभ कऺाता सभफन्धी व्मिस्था् (१) ववद्माथॉरे ववद्मारमभा बनात हुनको राधग
दे हाम फभोजजभको
प्रभाणऩत्र ऩेि गनुत ऩनेछ
(क) कऺा नौ भा बनात हुनको राधग आधायबत
ू तहको अजन्तभ ऩयीऺाभा उत्तीणत गये को
प्रभाणऩत्र,

(ख) कऺा एघायभा बनात हुनको राधग एस एर शस उत्तीणत गये को वा एस शस शस ऩरयऺाभा
तोककएको ववषमभा तोककएको ग्रेड प्राप्त गये को प्रभाणऩत्र,
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(ग) कऺा एकभा फाहे क अन्म कऺाभा बनात हुनको राधग ववद्मारमरे शरने वावषतक ऩयीऺाको
रब्धाङ्क य स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ।
(घ) ववदे िी िैक्षऺक सॊस्थाहरुफाट कऺा ८ वा सो सयहको मोग्मता हाशसर गयी फयाहतार
गाउॉ ऩाशरका शबत्रका ववद्मारमभा कऺा ९ भा अध्ममन गनत चाहे भा ववद्माथॉका
अशबबावकरे फयाहतार गाउॉ ऩाशरका शिऺा िाखाभा ऩये का ननवेदनभा शिऺा सशभनतरे
आवश्मक ठानेभा शरखखत वा भैखखक ऩरयऺा शरइ कऺा ९ भा बनातकोराधग अनुभनत हदन
सक्नेछ । सभकऺताकोरागी हदइने ननवेदनको ढाॉचा तथा सभकऺाताके ढाॉचा शिऺा

सशभनतरे तोकेफभोजजभ हुनेछ ।
(२) ववद्मारमरे िैक्षऺक सत्रको फीचभा वा वावषतक ऩयीऺा उत्तीणत नबएका ववद्माथॉराई
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र शरई आए ऩनन अध्ममनयत कऺाबन्दा भाधथल्रो कऺाभा बनात
गनुत हुॉदैन।

(३) ववद्मारमको एक तहभा बनात बएको ववद्माथॉरे सोही ववद्मारमको भाधथल्रो कऺाभा
ऩुन् बनात गयाईने छै न ।

(४) ववद्माथॉरे ऩहहरो ऩटक ववद्मारमभा बनात हुन आउॉ दा साधायणतमा आफ्नो
अशबबावकराई साथभा शरई आउनु ऩनेछ ।

(५) ववद्मारमरे ववद्माथॉ बनात गदात नन्िुल्क शिऺाको प्रमोजनको राधग अशबबावकको नाभ,
ठे गाना सभेतको

वववयण भाग गयी याख्नु ऩनेछ ।

४३. विद्मारमभा बनाु नबई अध्ममन गने

व्मम्क्तको ऩयीऺा सभफन्धी व्मिस्था् (१) शिऺा

िाखारे ववद्मारमभा बनात नबई ननजी रूऩभा अध्ममन गये को व्मजक्तराई ववद्मारमरे
शसपारयस गये को ननजको स्तयको ऺभता आधायभा ववद्मारमफाट शरइने कऺा आठसम्भको
वावषतक ऩयीऺाभा साभेर हुनको राधग बनात गनत आवश्मक व्मवस्था गनत सक्ने ।
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ ऩयीऺा हदन चाहने व्मजक्तरे शिऺा िाखारे तोकेको ववद्मारम य
सभमभा कामातरमरे तोकेको िुल्क फुझाई ऩयीऺा पायाभ बनुत ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ ऩयीऺा हदन चाहने व्मजक्तरे जन
ु कऺाको वावषतक ऩयीऺा हदन चाहे को
हो बन्दा दईु कऺा तरसम्भको ववद्मारमफाट शरइएको वावषतक ऩयीऺा उत्तीणत गये को
प्रभाणऩत्र ऩेि गनुत ऩनेछ ।

(४) भाधथ जे सक
ु ै रेखखएता ऩनन वा खर
ु ा फैकजल्ऩक ववद्मारमभा ऩढे का ववद्माधथतको ऩयीऺा

सम्फजन्ध व्मवस्था सॊघीम शिऺाभन्त्रारमरे तोके फभोजजभ हुनेछ।
४४. स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र सभफन्धी व्मिस्था् (१) कुनै ववद्माथॉरे स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र शरनु
ऩये भा अशबबावकको शसपारयस सहहत ववद्मारम छाड्नु ऩये को मथाथत वववयण खर
ु ाई
प्रधानाध्माऩक सभऺ ननवेदन हदनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कऺा दि य फाह्रभा अध्ममन गने
ववद्माथॉ स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदइने छै न ।
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तय दे हामका अवस्थाभा िैक्षऺकसत्र सरु
ु बएको दईु भहहनाशबत्र स्थानान्तयण बई आउने
ववद्मारमको शसपारयसभा शिऺा िाखाको सहभनत शरई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन
सककनेछ्
(क) स्थानान्तयण हुने ववद्माथॉको अशबबावक कभतचायी यहे छ य ननजको अन्मत्र सरुवा
बएभा,
(ख) अशबबावकरे फसाई सयाई गये को शसपारयस प्राप्त बएभा
(ग) ववद्माथॉ ववयाभी बएको कायणरे

सोही स्थानभा याख्न

कानून स्वीकृत फभोजजभ धचककत्सकरे शसपारयस गये भा, वा

नहुने

बनी प्रचशरत

(घ) अन्म कुनै भनाशसव कायणरे ववद्माथॉ अन्मत्र स्थानान्तयण हुनु ऩये भा।
(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ ननवेदन ऩनत आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबूत तहको ववद्माथॉको

हकभा नन्िुल्क य भाध्मशभक तहको ववद्माथॉको हकभा शिऺा सशभनतरे तोके फभोजजभको
िुल्क शरई सात हदनशबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदनु ऩनेछ ।

(४) प्रधानाध्माऩकरे उऩननमभ(३) फभोजजभको अवधधशबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र नहदएभा
सम्फजन्धत ववद्माथॉरे स्थानीम शिऺा अधधकृत सभऺ उजूयी हदन सक्नेछ य त्मसयी उजूयी
ऩनत आएभा शिऺा अधधकृतरे जाॉच गयी स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन उऩमुक्त दे खेभा
प्रधानाध्माऩकराई मथािीघ्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन ननदे िन हदनेछ ।

(५) सक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हयाएभा वा नटट बएभा सम्फजन्धत ववद्माथॉ वा ननजको
अशबबावकरे प्रनतशरवऩको राधग त्मसको व्महोया खर
ु ाई सम्फजन्धत ववद्मारमभा ननवेदन
हदन सक्नेछ य त्मसयी ऩनत आएको ननवेदन भनाशसव दे खखएभा शिऺा सशभनतरे तोकेको
िुल्कशरइ

प्रधानाध्माऩकरे ननवेदकराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्रको प्रनतशरवऩ हदनेछ ।

(६) ववद्मारमरे कुनै ववद्माथॉराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कऺाको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र

हदएभा प्रभाणऩत्र हदने प्रधानाध्माऩकराई कानून फभोजजभ कायफाही गरयनेछ य त्मसयी हदएको

स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द हुनेछ ।
(७) सॊस्थागत ववद्मारमको हकभा ववद्माथॉरे जुन भहहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भागेको छ
स भहहनासम्भको भाशसक ऩढाई िुल्क य अन्म दस्तुय सोही ववद्मारमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

ववद्माथॉरे (वावषतक राभो बफदा जाडो वा गभॉको बफदा) को अनघल्रो भहहनाभा स्थानान्तयण
प्रभाणऩत्र भाग्न आएभा सो बफदाके िल्क य अरु दस्तुय सोही ववद्मारमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

(८) ववद्मारमरे ववद्माथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदॉ दा सो प्रभाणऩत्र ऩाउने ववद्माथॉ वा नन
अशबबावकको यीतऩूवक
त बयऩाई गयाउनु ऩनेछ ।

४५. स्तय िवृ िको रागग बनाु हुन चाहने विद्माथीराई बनाु गनु ऩने : दि कऺा य कऺा फाह्रभा
स्तय ववृ ि गने उद्देश्मरे ववद्माथॉ ऩुन् सोही ववद्मारम य कऺाभा अध्ममन गनत आएभा
ववद्मारमरे त्मस्तो ववद्माथॉराई बनात गनुत ऩनेछ ।
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४६. िावषुक ऩयीऺा नददने विद्माथीराई कऺा चढाउने सभफन्धी व्मिस्था : कुनै ववद्माथॉ ववयाभी
ऩयी वा ननजको काफू फाहहयको ऩरयजस्थनतको कायण ननजरे वावषतक ऩयीऺा हदन नसकेको

सम्फन्धभा ननजको अशबबावकरे त्मसक प्रभाण सहहत ननवेदन हदएभा प्रधानाध्माऩकरे सो
सम्फन्धभा जाॉचफझ
ु गदात ननवेदनको व्महोया भनाशसव दे खखमभा ववद्मारमभा बएको

अशबरेखफाट त्मस्तो ववद्माथॉरे अन्म ऩयीऺाभा याम्रो गये को दे खेभा आवश्मकता अनस
ु ाय
भुख्म भुख्म ववषमको ऩयीऺा शरई सो ववद्माथॉराई कऺा चढाउन सक्नेछ । तय,

(१) िैक्षऺकसत्र सुरु बएको एक भहहना ऩनछ कुनै ववद्माथॉराई कऺा चढाइने छै न ।
(२) कऺा नौ य एघायभा कुनै ववद्माथॉराई कऺा चढाइने छै न ।

४७. कऺा चढाउने सभफन्धी अन्म व्मिस्था् असाधायण प्रनतबा बएका ववद्माथॉराई प्रधानाध्माऩकरे
सो कऺाभा अध्माऩन गने शिऺकहरूको शसपारयसभा फढीभा एक कऺा चढाउन सक्नेछ ।
तय कऺा नौ य एघायभा कऺा चढाउन सककने छै न ।
४८.शैक्षऺक सत्र, बनाु गने सभम य काभ गने ददन (१) ववद्मारमको् िैक्षऺकसत्र प्रत्मेक वषतको वैिाख
एक गते दे खख प्रायम्ब बई चैत्र भसान्तसम्भ कामभ यहनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) भा जुन सुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कऺा एघाय य फाह्रको हकभा िैक्षऺक

श्रावण भहहनावाट सुरु हुनेछ ।
(३) ववद्मारमरे िैक्षऺकसत्र सुरु बएको शभनतरे साभान्मतमा एक भहहनाशबत्र नमाॉ ववद्माथॉ बनात
शरई सक्नऩ
ु नेछ ।

(४) उऩननमभ (३) फभोजजभको अवधध नघाई कुनै ववद्माथॉ बनात हुन आएभा ववद्मारमरे त्मस्तो
ववद्माथॉ अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदात ननजरे सो कऺाभा बनात बई वावषतक ऩयीऺा उत्तीणत
गनत सक्ने दे खखएभा ववद्माथॉराई अको एक भहहनासम्भ बनात गनत सककनेछ ।
(५) कुनै ऩनन ववद्मारमरे िैक्षऺकसत्र सुरु नबई ववद्माथॉ बनात गनुत गयाउनु हुदैन ।
तय कऺा एकको उभेय सभूह बन्दा कभ उभेय बएका फारफाशरकाको हकभा िैक्षऺक सत्र

प्रायम्ब हुनुबन्दा अगावै प्रायजम्बक फार शिऺाभा बनातको कामत गनत वाधा ऩने छै न ।
(६) ववद्मारमको एक िैक्षऺक सत्रभा काभ गने अध्माऩन हदन सभम कम्तीभा दईु सम फीस हदन
हुनेछ ।
(७) साभद
ु ानमक ववद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे हप्ताको कम्तीभा फाह्र, सहामक प्रधानाध्माऩकरे

हप्ता कम्तीभा अठाय य शिऺकरे हप्ताभा कम्तीभा छब्फीस कऺा अध्माऩन गयाउनु ऩनेछ ।

(८) बौनतक ऩव
ू ातधाय ऩयू ा गनत नसकेका ववद्मारमरे तोककएको ऩाठ्मबायभा नघट्नेऩा गयी

ववद्माथॉ सॊख्माको आधायभा एकै हदनभा एकबन्दा फढी सभम (शसफ्ट) भा कऺा सञ्चारन
गनत सक्नेछ ।
तय कऺा सञ्चारन गदात आधायबूत तह वा भाध्मशभक तहका कऺाहरु एकै सभम (शसफ्ट)
भा सञ्चारन गनुत ऩनेछ ।
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४९. विद्मारम विदा सभिन्धभा (१) नेऩार सयकायरे तोकेको सावतजननक बफदासॊग तादाम्मता
कामभ हुने गयी शिऺा अधधकृतरे शिऺा सशभनतको ननणतम य शसपायीिको आधायभा अध्मऺरे
ववद्मारमभा सावतजननक ववदा ननधायणत गनत सक्नेछ । सो को अनभ
ु ोदन कामतऩाशरकाफाट
गयाउनु ऩनेछ ।

(२) शिऺा िाखाको ननदे िनभा एक िैक्षऺक सत्रभा हहउॉ दे बफदा वा वषे बफदा वा दव
ु ै गयी वढीभा
ऩैंतारीस हदन ववद्मारम ववदा

गनत सककनेछ ।

(३) व्मवस्थाऩन सशभनतरे एक िैक्षऺक सत्रभा थऩ ऩाॉच हदनसम्भ स्थानीम बफदा हदई ववद्मारम
ववदा गनत सक्नेछ ।
(४) मस ननमभभा रेखखएदे खख फाहे क अन्म हदन ववद्मारम फन्द गये भा प्रधानाध्माऩकराई
ववबागीम कायफाही गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द–९
प्रधानाध्माऩक य शशऺकको तनमुम्क्त तथा काभ, कतुव्म य अगधकाय

५०.प्रधानाध्माऩक सभफन्धी व्मिस्था् (१) प्रत्मेक ववद्मारमभा ववद्मारमको प्राक्षऻक तथा प्रिासकीम
प्रभुखको रूऩभा काभ गनत स्वीकृत दयफन्दीभा नवढ्ने गयी एक प्रधानाध्माऩकको ऩद यहनेछ।

(२) आधायबूत तहको कऺा ऩाॉचसम्भको ववद्मारम बए कम्तीभा फाह्र कऺा वा सो सयह उत्तीणत
गये को, आधायबूत तहको अन्म ववद्मारम बए कम्तीभा

स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणत

गये को य भाध्मशभक तहको ववद्मारम बए कम्तीभा स्नाकोत्तय तह वा सो सयह उत्तीणत
गये को, ववद्मारमभा कम्तीभा ऩाॉच वषत स्थामी शिऺकक रुऩभा शिऺण अनुबव बएको , सॊघीम
ऐन तथा सो ऐन अन्तगतत फनेको ननमभावरी फभोजजभ शिऺक फन्ने

मोग्ता बएको तथा

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे शसपारयस गये को व्मजक्तराई कामतऩाशरकाको
वभोजजभ प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतरे
ननमुजक्त गनेछ ।

ननणतम

साभुदानमक ववद्मारमको प्रधानाध्माऩकको ऩदभा

(३) उऩननमभ (२) फभोजजभ प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ननमुजक्त हुनु ऩूवत ननजरे अनुसूची–११
ढाॉचाभा ववद्मारम ववकासको प्रस्ताव शरई सोही आधायभा
प्रभख
ु प्रिासकीम अधधकृतसॉग
ऩञ्चववषतम कामत सम्ऩादन कयाय सम्झौता गनुत ऩनेछ ।

(४) एउटै साभद
ु ानमक ववद्मारमभा रगाताय दईु कामतकार बन्दा फढी एकै व्मजक्त प्रधानाध्माऩक
हुन सक्ने छै न ।
(५) उऩननमभ (२) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बएताऩनी दे हामको अवस्थाभा साभद
ु ानमक

ववद्मारमको प्रधानाध्माऩकराई स्थानीम शिऺा सशभनतको शसपारयसभा कामतऩाशरकारे
जन
ु सक
ु ै फखत हटाउन— सक्नेछ्

(क) ननजको आचयण खयाफ यहे भा,
(ख) ऐन तथा मस ननमभावरी ववऩयीतको कुनै काभ गये भा,
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(ग) ननजरे कामतसम्ऩादन सम्झौता फभोजजभ काभत नसकेभा वा ननजको काभ
सन्तोषजनक नबएभा,
(घ) ववद्मारमको चर अचर सम्ऩजत्त हहना शभना गये भा ,
(६) साभद
ु ानमक ववद्मारमको कुनै प्रधानाध्माऩकराई उऩननमभ (५ फोजजभको आधायभा ऩदफाट
हटाउनु ऩने बएभा शिऺा अधधकृतरे त्मस्तो आधाय ववद्मभान बए नबएको सम्फन्धभा

जाॉचफुझ गयी गयाई प्रनतवेदन शरनेछ य त्मस्तो प्रनतवेदनफाट प्रधानाध्माऩकराई हटाउनु ऩने
दे खखएभा ऩदफाट हटाउन शिऺा सशभनतभा याम सहहत ऩेि गनुत ऩनेछ ।

(७) उऩननमभ (६) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन सो उऩननमभ फभोजजभ

प्रधानाध्माऩकराई ऩद फाट हटाउनु अनघ ननजराई सपाई ऩेि गने भौकाफाट वजञ्चत गरयने
छै न ।

(८) फहारफारा शिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩननमभ (५को खण्ड (क) वा
(ख) फभोजजभको आधायभा हटाएको अवस्थाभा ननजराई ऐन तथा मस ननमभावरी फभोजजभ
ववबागीम कायफाही सभेत गरयनेछ ।
(९) साभुदानमक ववद्मारमको प्रधानाध्माऩक ववदाभाफ सेभा वा कुनै कायणरे प्रधानाध्माऩकको ऩद
रयक्त बएभा प्रधानाध्माऩक उऩजस्थत नबएसम्भ वा प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूनतत नबएसम्भका
राधग सो ववद्मारमभा कामतयत शिऺकहरुभध्मे भाधथल्रो श्रेणीका वरयटठ स्थामी शिऺकरे

ननशभत्त प्रधानाध्माऩक बई काभ गनेछ । शिऺकको वरयटठ ननधातयण गदात दे हामक आधायभा
गरयनेछ्
(क) सम्फजन्धत तह य श्रेणीको स्थामी ननमुजक्त शभनतको आधायभा,
(ख) खण्ड (क) को आधायभा वरयटठता नछुहट्टएभा सो बन्दा

ऩहहरो तह वा श्रेणीको स्थामी

ननमुजक्त शभनतको आधायभा,

(ग) खण्ड (क) य (ख) को आधायभा वरयटठता नछुहट्टएभा सम्फजन्धत तह य श्रेणीको
अस्थामी ननमुजक्त शभनतको आधायभा,

(घ) खण्ड (क), (ख) य (ग) को आधायभा ऩनन वरयटठता नछुहट्टएभा खण्ड(क) को
शसपारयसको मोग्मताक्रभको आधायभा,
तय

खर
ु ा , कामतऺभता भल्
ू माॉकन , आन्तरयक वढुवा एउटै

शभनतभा बए

क्रभि्

कामतऺभता, आन्तरयक प्रनतमोधगता य खर
ु ाको क्रभराई भान्मता हदइनेछ।

(१०) मस ननमभभा अन्मत्र जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩनन सॊस्थागत ववद्मारमको

व्मवस्थाऩन सशभनत रे ननमजु क्तको शसपारयस गदात उऩदऩपा (९) फभोजजभ कामभ बएको

फरयटठतभ, तथा मस

ननमभावरी फभोजजभ मोग्मता ऩग
ु ेको शिऺकराइ गनुत ऩने छ ।

(११) मस ननमभभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बताऩनन मो ननमभ प्रायम्ब हुॉदाको फखत
कामतयत प्रधानाध्माऩक उऩननमभ (२) फभोजजभ अको प्रधानाध्माऩक ननमुजक्त नबएसम्भ
त्मस्तो ऩदभा कामभै यहन सक्नेछ ।
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५१. प्रधानाध्माऩकको काभ, कतुव्म य अगधकाय् प्रधानाध्माऩकको काभ, कततव्म य अधधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्
(क) ववद्मारमभा िैक्षऺक वातावयण, गुणस्तय य अनुिासन कामभ याख्ने,

(ख) ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीहरूसॉग सभन्वम गयी शिऺक, कभतचायी, ववद्माथॉ य
अशबबावकहरू फीच ऩायस्ऩरयक सहमोगको वातावयण शसजतना गने,
(ग) ववद्मारमभा अनुिासन, सच्चरयत्रता, शिटटता कामभ गनत आवश्मक काभ गने,

(घ) शिऺकहरूसॉग ऩयाभित गयी ववद्मारमभा कऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामतक्रभ तमाय
गने तथा त्मस्तो कामतक्रभ फभोजजभ कऺा सञ्चारन बए नबएको ननयीऺण गने,
(ङ) ववद्मारमभा सयसपाई, अनतरयक्त कक्रमाकराऩ आहदको प्रफन्ध गने, गयाउने,
(च) ववद्मारमको प्रिासननक कामतको सञ्चारन तथा ननमन्त्रण गने,
(छ) ववद्मारमभा ववद्माथॉ बनात गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन गयाउने,
(ज) ववद्माथॉराई स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र हदने ,
(झ) ववद्मारमभा बए गये का भहत्वऩण
ू त काभ कायफाहीको अशबरेख याख्ने ,

(ञ) कुनै शिऺक वा कभतचायीरे जानी जानी वा राऩयवाही साथ कुनै काभ गनातरे

ववद्मारमराई हानी नोक्सानी ऩनत गएभा त्मस्तो हानी नोक्सानीको यकभ तरफफाट कट्टा
गयी असुर गने,

(ट) ववद्मारमरे आफ्नै स्रोतभा ननमुक्त गये का शिऺक वा कभतचायीरे ऩदीम जजम्भेवायी
ऩूया नगये भा व्मवस्थाऩन सशभनतको शसपारयस फभोजजभ अवकाि रगामतका अन्म
ववबागीम कायफाही गने,

(ठ) शिऺक य कभतचायीराई हदइएको सजामको अशबरेख याख्ने तथा त्मस्तो अशबरेख
स्थानीम शिऺा अधधकायी तथा ननयीऺकरे हे नत चाहे भा दे खाउने,
(ड) शिऺक तथा कभतचायीहरूको

आचयण य कामत सम्ऩादन सम्फन्धी प्रनतवेदन स्थानीम

शिऺा िाखा तथा व्मवस्थाऩन सशभनतभा ऩेि गने,

(ढ) शिऺक वा कभतचायीराई सजाम वा ऩुयस्काय हदने सम्फन्धभा व्मवस्थाऩन सशभनत तथा
स्थानीम शिऺा िाखाभा शसपारयस गने,

(ण) गाउॉ ऩाशरकाफाट स्थामी ननमुजक्त एवॊ ऩदस्थाऩन बई आएका शिऺकराई हाजजय गयाई
ववषम य तह अनुसायको कऺा शिऺणभा खटाउने,

(त) भहहनाभा कम्तीभा एक ऩटक शिऺक तथा कभतचायीहरूको फैठक फोराई ववद्मारमको
प्राक्षऻक, बौनतक िैक्षऺक प्रिासन सम्फन्धी ववषमभाछरपर गयी त्मसको अशबरेख याख्ने ,
(थ)

गाउॉ ऩाशरकाफाट ऩूवत स्वीकृनत शरई अनत आवश्मक बएका ववषमभा ववद्मारम

व्मवस्थाऩन सशभनतको ननणतम गयाई ववद्मारमको स्रोतफाट तरफ बत्ता खाने गयी
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शिऺकको ऩद कामभ गयी सो अनुसाय ऩद स्वीकृनत बएका ववषमका शिऺकको मस

ननमभावरीभा व्मवस्था बए फभोजजभको प्रकक्रमा अऩनाई ऩदऩूतॉ गयी कयायभा ननमुक्त

गने य मसयी ननमुजक्त बएका शिऺक तथा कभतचायीहरूको तरफ सम्फन्धी प्रनतवेदन ऩारयत
गनत व्मवस्थाऩन सशभनतभा सभऺ ऩेि गने,

(द) ववद्मारम बवन तथा छात्रावासकोहाताशबत्र कुनै ककशसभको अवाजञ्न्छत कक्रमाकराऩ हुन
नहदने,
(ध) ववद्मारम

प्रबावकायी

सॊचारनको

व्मवस्थाऩनसशभनतफाट ऩारयत

रागी वावषतक

मोजना

फनाई

गयी कामातन्वमन गने, गयाउने,

(न) ववद्मारमभा अध्ममन, अध्माऩन सम्फन्धी भाशसक, अधत–वावषतक तथा वावषतक कामतक्रभ
फनाई कामातन्वमन गने, गयाउने,
(ऩ) शिऺक वा कभतचायीराई ताशरभभा ऩठाउन व्मवस्थाऩन सशभनतफाट अनभ
ु ोदन गयाई
गाउॉ ऩाशरकाको शिऺा िाखाभा ऩठाउने,

(प) ववद्मारमभा गाउॉ ऩाशरकारे तोकेकोनेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्मक्रभ तथा
ऩाठ्मऩुस्तक रागू गने,

(फ) व्मवस्थाऩन सशभनतरे हदएको ननदे िनतथा आपूरे ऩाएको अधधकाय फभोजजभ यकभ खचत
गने य आम व्ममको हहसाफ याख्ने तथा याख्न रगाउने,

(ब) ववद्मारमभा सञ्चारन हुने आवधधक ऩयीऺा ननमशभत तथा भमातहदत ढङ्गफाट
सञ्चारन गने गयाउने,
(भ ) कुनै शिऺकरे अध्माऩन गये को ववषमभा रगाताय तीन वषतसम्भ १५ प्रनतित बन्दा
फढी ववद्माथॉ असपर बएभा वा कुनै शिऺकरे राऩयवाही वा अनुिासनहीन काभ
गये भा त्मस्तो शिऺकको दईु वषतसम्भ तरफ फवृ ि योक्का गने,

(म) ववद्मारमभा ननमभ फभोजजभको कऺा शरने तथा शिऺकराई शरनरगाउने ,
(य) स्वीकृत दयवन्दीभा कामतयत शिऺक तथा कभतचायीको तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गनत शिऺा
िाखाभा ऩठाउने,

(र) ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीहरूको काभ, कततव्म तोक्ने,
(व) शिऺा िाखा तथा व्मवस्थाऩन सशभनतरे हदएका ननदे िन ऩारन गने , गयाउने,
(ि) ववद्मारमको िैक्षऺक प्रगनतसम्फन्धी
ननधातरयत

ढाॉचा

य

सभम

वववयण

तथा

तथ्माॊक भन्त्रारमद्वाया

शबत्र ननयीऺकद्वाया प्रभाखणत गयाई स्थानीम शिऺा

िाखाभा ऩठाउने,
(ष) ववद्मारमको आफ्नो स्रोतफाट खचत फेहोने गयी ननमुक्त बएका शिऺकहरूको कामत
सम्ऩादन भूल्माङ्क बयी व्मवस्थाऩन सशभनतभा ऩेि गने,
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(स) ववद्मारमभा
ननधातरयत

कामतयत

सभमभा

शिऺक

तथा

कभतचायीको

सम्ऩजत्त

वववयण

पायाभ

बनत रगाई ववद्मारमभा दतात गयी शिऺा िाखा भापतत शिऺक

ककताफखानाभा ऩठाउने,
(ह) ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीफाट कट्टी गये को कभतचायी सञ्चमकोष, नागरयक रगानी
कोष, फीभा, साभाजजक सुयऺाकोषको यकभ सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउन रगाउने,

(ऺ) व्मवस्थाऩन सशभनतफाट स्वीकृत खरयद मोजना अनुसाय भारसाभन तथा सेवा खरयद
गने ।

५२. सहामक प्रधानाध्माऩक सभफन्धी व्मिस्था् भाध्मशभक तहको प्रधानाध्माऩकराई सहमोग
ऩुमातउन ववद्मारमभा कामतयत भाध्मशभक तहका शिऺक भध्मेफाट ववद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभनतरे एकजनाराई सहामक प्रधानाध्माऩक तोक्न सक्नेछ ।

५३. विद्मारम सहमोगी सभफन्धी व्मिस्था् ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे स्वीकृत दयवन्दीको

अधीनभा यही ववद्मारम सहमोगीको न्मूनतभ ऩारयश्रशभक तोकी व्मजक्त वा सॊस्थासॉग कयाय
गयी सेवा कयायफाट कामत सम्ऩादन गयाउनु ऩने छ ।

५४. शशऺक तथा कभुचायी छनौट सशभतत्
दफतन्दीभा

(१) साभुदानमक ववद्मारमभा ननजी श्रोत य याहत

कयायभा शिऺक वा कभतचायी ननमुजक्तका राधग शसपारयस गनत प्रत्मेक ववद्मारमभा

दे हाम वभोजजभको एक शिऺक तथा कभतचायी छनौट सशभनत यहनेछ्

(क) ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतको अध्मऺ वा ननजरे तोकेको सो सशभनतको सदस्म
(ख)
(ग)

शिऺा िाखा प्रभख
ु

–अध्मऺ
–सदस्म

सभजन्धत बफषम ववऻ दईु जना

–सदस्म

(घ) प्रधानाध्माऩक

–सदस्म– सधचव

(२) शिऺक तथा कभतचायी छनौट सशभनतको सधचवारम सम्फजन्धत ववद्मारमभा यहनेछ ।
(३) आमोगरे शिऺक वा कभतचायी छनौट गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड ननधातयण वा कामतववधध
जायी

गये को बए शिऺक छनौट सशभनतरे त्मस्तो भाऩदण्ड वा कामतववधधको ऩारना गनुत

ऩनेछ तय भाऩदण्ड वा कामतबफधी जायी नबए सम्भकोराधग उऩदपा (१) को खण्ड (ग)
प्रमोजनाथत शिऺा िाखारे जजल्राभा उऩरब्ध बए सम्भ बफषम बफऻहरुको योटटय खडागयी
कामतऩाशरकाफाट स्वीकृत गयाएय सावतजननक गनुत ऩने छ ।

(४) शिऺक तथा कभतचायी छनौट सशभनतको फैठक सम्फन्धी काववधध सो सशभनत

आपैरे ननधातयण गये वभोजज हुनेछ ।
५५. कयायभा शशऺक तनमुम्क्त सभफन्धी व्मिस्था् (१) स्वीकृत दयवन्दीभा स्थामी शिऺक ननमुजक्त

हुन नसकी तत्कार कयायभा शिऺक ननमुजक्त गनुत ऩने बएभा व्मवस्थाऩन सशभनतरे प्रभुख
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प्र

िासककम अधधकृत भापतत आमोगफाट कयायभा शिऺक ननमुजक्तको राधग प्रकाशित बएको

सूची भाग गनुऩ
त ने छ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ भाग गये को सूची प्राप्त बए ऩनछ सूचीभा यहे का उम्भेदवायभध्मे फाट

व्मवस्थाऩन सशभनतरे फढीभा एक िैक्षऺक सत्रको राधग कयायभा शिऺक ननमुजक्त गने छ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका राधग कुनै उम्भेदवाय

नयहे भा वा सूची सभावेि बएका उम्भेदवायरे शिऺक ऩदभा ननमुक्त हुन ननवेदन नहदएभा
शिऺा सशभनतको सहभतीभा ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे ननमभ (५४) फभोजजभ गहठत
शिऺक छनौट सशभनतको शसपारयसभा फढीभा एक िैक्षऺक सत्रको राधग मोग्मता ऩग
ु ेको
व्मजक्तराई कयायभा शिऺक ननमजु क्त गनत सक्नेछ ।

(४) उऩननमभ (२) वा (३) फभोजजभ कयायभा शिऺक ननमजु क्त गदात शिऺा िाखाफाट दयवन्दी रयक्त
यहे को व्महोया प्रभाखणत गयाएय ववषम शभल्ने गयी भात्र कयायभा शिऺक ननमजु क्त गनत
सककनेछ ।

(५) उऩननमभ (३) फभोजजभ शिऺक ननमजु क्त गनत कम्तीभा ऩनी
गाउॉ
सू

स्तयको सूचना ऩबत्रकावाट प्रकािन गनक
ुत ा साथै

१५ हदनको सावतजननक याजटिम

सम्फजन्धत ववद्मारम यहे को वडा कामातरम,

कामतऩाशरका य सम्फजन्धत ववद्मारम सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्नु ऩनेछ।

मस्तो

चना सम्फजन्धत गाउॉ ऩाशरकाको वेव साईटभा सभेत याख्ने व्मवस्था शभराउनुऩनेछ ।.

(६) उऩननमभ (३) फभोजजभ शिऺक ऩदभा ननमुक्त हुन ननवेदन हदने उम्भेदवायरे आफ्नो िैक्षऺक
मो नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र ननवेदन साथ ऩेि गनुत ऩनेछ ।
(७) ववद्मारमरे मस ननमभ फभोजजभ कयायभा शिऺक ननमुक्त गये को जानकायी शिऺा िाखाराई
हदनु ऩने शिऺा िाखारे सोको अशबरेख याखेको प्रभाण ववद्मारमराई हदनु ऩनेछ ।

(८) उऩननमभ (२) वा (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कयायभा शिऺक ननमुक्त बएको
एक िैऺीक सत्र सम्भ ऩनन रयक्त ऩदभा स्थामी ऩद ऩुनतत नबएभा व्मवस्थाऩन सशभनतरे
एक ऩटकको राधग भात्र अधधकतभ एक वषतके कयायको राधग ननजको म्माद थऩ गने
ननणतम गनत सक्नेछ ।

(९) उऩननमभ (८) फभोजजभ कयाय गरयएको जानकायी ववद्मारमरे स्थानीम शिऺा िाखाराई
हदनु ऩनेछ ।

(१०) मस ननमभ वभोजजभको प्रकक्रमा नऩुमाई शिऺक ननमुजक्त गये भा त्मस्तो ननमुजक्त फदय गयी
सम्फजन्धत प्रधानाध्माऩकराई ववबागीम कायफाही गरयनेछ।

५६ दयफन्दी नबएको ऩदभा शशऺक िा कभुचायी तनमुम्क्त िा सरुिा गनु नहुने् (१शिऺक वा
कभतचायीराई दयफन्दी रयक्त नयहे को वा दयवन्दी नबएको ववद्मारमभा ननमुजक्त वा सरुवा
गनुत हुॉदैन ।
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(२) अनुसूची–१२ भा उजल्रखखत ववषमको शिऺक नयहे को ववद्मारमभा अको ववषमको शिऺक

नन

मुजक्त वा सरुवा गनुत हुॉदैन ।

(३) उऩननमभ (१) वा (२) ववऩयीत कसैरे कुनै शिऺक वा कभतचायी ननमुजक्त वा सरुवा गये भा

त्मस्तो शिऺक वा कभतचायीको राधग तरफ बत्ता फाऩत खचत बएको यकभ त्मसयी ननमुजक्त
वा सरुवा गने अधधकायीफाट असुर उऩय गयी त्मस्तो अधधकायीराई ववबागीम कायफाही
गरयनेछ ।

५७. सरुिा सभफन्धी व्मिस्था् (१) गाउॉ ऩाशरका शबत्र एक ववद्मारमवाट अको ववद्मारमभा तह
तथा ववषम शभल्ने दयफन्दीशबत्र प्रभुख प्रिासककम अधधकृतरे सरुवा गनत सक्नेछ ।

(२) स्थामी, राहत, अस्थाइ शिऺक तथा बफद्मारम कभतचायीको सरुवा गरयनेछ ।
(३) शिऺकको सरुवा िैक्षऺक सत्रको ऩहहरो भहहनाभा भात्र गरयनेछ ।

(४) एक ऩटक सरुवा बएको शिऺकराई त्मस ववद्मारमभा साधायणतमा चाय वषत सेवा ऩूया नगयी
सरुवा गरयनेछैन

तय कुनै ववद्मारमभा कामतयत शिऺक असक्त बई सो स्थानभा ननजको उऩचाय हुन नसक्ने
व्महोया सयकायरे तोकेको भेडडकर फोडत वा स्वीकृत धचककत्सकरे शसपारयस गये भा ननजराई
जुनसुकै वखत ऩनन सरुवा गनत सककनेछ ।

(५) शिऺक सरुवा गदात शिऺकको तह य अध्माऩन गने ववषम शभराउनु ऩनेछ ।
(६) शिऺकराई सरुवा गदात दे हाम फभोजजभका भाऩदण्डका आधायभा गनुत ऩनेछ्
(क) तोककएको जजम्भेवायी तोककएको सभम शबत्र ऩयू ा नगये को बनी

ववद्मारम सम्फजन्धत

व्मवस्थाऩन सशभनतको ननणतम सहहत ववद्मारम ननयीऺकफाट शसपारयस बएभा,

(ख) एउटा ववद्मारमभा आवश्मकता बन्दा फढी एकै ववषमका शिऺक बएभा

,

(ग) दयवन्दी शभरान गने क्रभभा तोककएको भाऩदण्ड बन्दा फढी शिऺक बएभा
(घ) उऩननमभ (

,

४) को प्रनतफन्धात्भक वाक्माॊिभा रेखखए फभोजजभको अवस्था बएभा,

(ङ) ववऩद्का कायणफाट ववद्मारम
स्थानान्तयण गनुत ऩने

य

ववद्मारम

यहे को सभुदाम

नै

अन्मत्र

अवस्था गाउॉ ऩाशरकाको ववऩद् व्मवस्थाऩन सशभनतरे

शसपारयस गये भा,

(च) नैनतक आचयण तथा ननजको व्मजक्तगत अनुिासन रगामतका कायणफाट कुनै

शिऺकराई सो ववद्मारमभा याखखयहॉ दा ववद्मारमको िैक्षऺक वातावयण खरवशरएको
वा खरवशरन सक्ने ब्महोया

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतफाट ननणतम बई आएभा,

(छ) कुनै शिऺकरे उत्कृटट ननतजा ल्माउन सपर यहे को वा वविेषऻता सेवा प्रवाह

गये को अवस्थाभा सेवाराई अन्म ववद्मारमभा उऩमोग गनत आवश्मक दे खखएभा,
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(ज) ऩनत ऩजत्न दव
ु ै शिऺक यहे को अवस्था बए सकबय एकै ववद्मारम वा वडा शबत्र ऩने
गयी सरुवा गनुत ऩये भा

(झ) शिऺक सरुवाको अन्म भाऩदण्ड कामतऩाशरकारे तोके वभोजजभ हुनेछ ।
(७) स्थामी ननमुजक्त बएको एक वषत नऩुगेको शिऺक य अननवामत अवकाि हुन एक वषत वा सो
बन्दा कभ अवधध फाॉकी यहे को शिऺकराई एक ववद्मारमफाट अको ववद्मारमभा
सरुवा गरयने छै न ।
(८) उऩननमभ (७) फभोजजभ सरुवा गदात साधायणतमा अऩाङ्गता बएका शिऺक शिक्षऺका य
भहहराराई ऩामक ऩने स्थानभा सरुवा गरयनेछ ।
(९) शिऺक सरुवा गदात राभो अवधध एकै ववद्मारमभा वसेकाराई ऩहहरो प्राथशभकता

हदइनेछ ।

(१०) सरुवा बएको एक्काइस हदनशबत्र प्रधानाध्माऩकरे सम्फजन्धत शिऺक वा कभतचायीराई
अनुसूची–१३ फभोजजभको ढाॉचाभा यभाना ऩत्र हदई सोको जानकायी सम्फजन्धत ववद्मारम य
शिऺा िाखाराई सभेत हदनु ऩनेछ

५८. अन्तय स्थानीम तह शशऺक सरुिा सहभती सभिन्धी (१) ननमभ ५७ वभोजजभ य अन्तय
स्थानीम तह शिऺक सरुवा हुन चाहने शिऺकरे सरुवाको राधग अनुसूची–१४ फभोजजभको
ढाॉचाभा शिऺा अधधकृत सभऺ ननवेदन हदनु ऩनेछ ।

(२) मस ननमभको प्रमोजनको राधग शिऺा िाखारे प्रत्मेक भहहनाभा रयक्त यहे का शिऺकहरुको
ऩद सॊख्मा मककन गयी प्रदे ि भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ अन्तय स्थानीम तह सरुवाको राधग ननवेदन हदने शिऺकराई सरुवा
बई जान चाहे को ववद्मारम य सो सॉग सम्फजन्धत शिऺा िाखा तथा आपू सेवायत ववद्मारम

ब्मवस्थाऩन

सशभनतको य शिऺा िाखा सरुवा सहभनतको शसपारयस आवश्मक ऩनेछ । तय

मस ननमभावरीभा सरुवा गने भाऩदण्ड ववऩरयत हुनेगयी सरुवा सहभती हदइने छै न ।
ऩरयच्छे द– १०
छात्रिम्ृ त्त तथा तन्शल्
ु क शशऺा सभफन्धी व्मिस्था

५९. छात्रिम्ृ त्तको व्मिस्था गनऩ
ु ने्

१) सॊस्थागत ववद्मारमरे दे हाम फभोजजभका ववऩन्न एवॊ

शसभान्तकृत १० प्रनतित ववद्माथॉराई छात्रवजृ त्त उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मसयी शसपारयस
गदात कम्तीभा ५ प्रनतित फाशरका अननवामत रुऩभा सभाफेि गनऩ
ुत नेछ्

(क) ववद्माथॉको ऩरयवायको कुनै ऩनन सदस्मको नोकयी , व्माऩाय, व्मवसाम य आमआजतनको –
व्मवस्था नबई जीवन

ननवातह गनत न्मन
ू तभ आवश्मक ऩने आम्दानी नबई अननवामत

शिऺाको आवश्मकता ऩने ऩाठ्मऩस्
ु तक तथा
गयाउन नसक्ने अवस्थाभा यहे को,
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काऩी करभ जस्ता स्टे िनयी उऩरब्ध

(ख) बूशभ सम्फन्धी ऐन, २०२१ फभोजजभ जग्गावाराको है शसमतरे याख्न ऩाउने अधधकतभ

हदवन्दीको तयाई उऩत्मका, ऩहाडी य हहभारी ऺेत्रभा क्रभि् ऩाॉच , दि य ऩन्ध प्रनतित
बन्दा कभ खेती मोग्म जग्गा यहे को, वा

(ग) याजटिम मोजना आमोगफाट ऩरयबावषत बए फभोजजभ ननयऩेऺ गरयफीको ये खा य सो बन्दा
कभ आम्दानी बएको ,
(घ) अऩाङ्गता बएका वारवाशरका ।
२) उऩननमभ (१) फभोजजभ छात्रवजृ त्त उऩरव्ध गयाउनु अनघ ववद्मारमरे त्मस्तो छात्रवजृ त्तको
राधग ननवेदन हदन ववद्मारमभा सच
ू ना प्रकािन गनुत ऩनेछ ।

६०. नाभािरी साफुजतनक गनऩ
ु ने् १) ननमभ ५९ फभोजजभ छात्रवनृ त उऩरब्ध गयाइएका

बफद्माथॉहरुको नाभ, थय, कऺा तथा ननजको फाफु आभाको नाभ, थय वतन सहहतको वववयण
ववद्मारमरे ववद्मारमको सच
ू ना ऩाटीभा टाॉस गयी ववद्मारमको वेबसाईट बएभा त्मसभा
याखी सावतजननक गनुत ऩनेछ य त्मस्तो वववयण शिऺा िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको वववयण हे नत चाहने व्मजक्तराई ववद्मारमरे त्मस्तो वववयण
नन्िुल्क हे नुत ऩनेछ ।

६१. फारफाशरकाराई अतनिामु रुऩभा विद्मारमभा ऩठाउनु ऩने्

(१) सफै अशबबावकरे ऩाॉच वषत

ऩुयाका बएका फारफाशरकाराई आधायबुत शिऺाका राधग अननवामत रुऩभा ववद्मारम ऩठाउनु
ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ
नऩठाएको

(१) फभोजजभ

आफ्नो

ऺेत्रशबत्रका फारफाशरकाराई

ववद्मारम

ऩठाए

सम्फन्धभा सम्फजन्धत वडा शिऺा सशभनत, ववद्मारम ननरयऺक, स्रोत व्मजक्त तथा

साभुदानमक ववद्मारमका शिऺक तथा कभतचायीरे अनुगभन तथा ननयीऺण गनुत ऩनेछ ।

(३) कुनै अशबबावकरे उऩननमभ(१) फभोजजभ फारफाशरकाराई ववद्मारमभा ऩठाएको नदे खखएभा
त्मस्तो अशबबावकराई सम्झाई फुझाई

, वविेष सहमोग तथा प्रेरयत गयी त्मस्ता

फारफाशरकाराई ववद्मारमभा ऩठाउन रगाउनु ऩनेछ ।

(४) उऩननमभ (३) वभोजजभ सम्झाई फुझाई गदात सभेत फारफाशरकाराई ववद्मारम नऩठाउने

अशबबावकराई स्थानीम तहवाट उऩरब्ध गयाउने सेवा सुववधावाट वजञ्चत गनत सककनेछ ।

(५) मस ननमभ फभोजजभ ववद्मारमभा बनात बएका ववद्माथॉराई ववद्मारमरे नन्िुल्क अध्ममन
गयाउनु ऩने

(६) ववद्मारम जाने उभेय सभूहका वारवाशरकाराई आननवामत रुऩभा ववद्मारम बनात अशबमान
तथा कामतक्रभ तजुभ
त ा गयी रागु गने दानमत्व शिऺा सशभनतको हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द–११
बफदा तथा काज सभफन्धी व्मिस्था

६२. शशऺक तथा कभुचायीरे ऩाउने बफदा्(१) शिऺक तथा कभतचायीरे दे हाम फभोजजभका बफदाहरू
ऩाउनेछ्
(क) बैऩयी आउने बफदा वषतबरयभा छ हदन,
(ख) ऩवत बफदा वषतबरयभा छ हदन,
(ग) बफयाभी बफदा वषतबरयभा फाह्र हदन,
(घ) प्रसूती बफदा प्रसूतीको अनघ वा ऩनछ गयी अन्ठानब्फे हदन,
(ङ) प्रसूती स्माहाय बफदा ऩन्ध हदन,

(च) ककरयमा बफदा ऩन्ध हदन,

(छ) असाधायण बफदा एक ऩटकभा एक वषतभा नफढाई नोकयीको जम्भा अवधधभा फढीभा तीन
वषत,
(ज) अध्ममन बफदा शिऺकको सेवाको सम्ऩूणत अवधधभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी
फढीभा तीन वषत, (

झ) फेतरवी बफदा फढीभा ऩाॉच वषत ।
(२) बैऩयी आउने बफदा य ऩवत बफदा आधा हदन ऩनन शरन सककनेछ । मस्तो बफदा सजञ्चत हुने
छै न ।
(३) शिऺक तथा कभतचायीरे बफयाभी बफदा सजञ्चत गनत सक्नेछ । शिऺक तथा कभतचायीरे प्रत्मेक
वषत त्म स्तो बफदा ननयीऺकफाट प्रभाखणत गयाई याख्नु ऩनेछ । कुनै व्महोयारे शिऺक तथा

कभतचायी सेवाफाट अवकाि बएभा ननजको सजञ्चत बफयाभी बफदा फाऩत ननजको ऩदाधधकाय
यहे को ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ स्केरको दयरे हुन यकभ ननजरे एकभुटट ऩाउनेछ ।
(४) कुनै ठूरो वा कडा योग रागी उऩचाय गनत बफयाभी बफदाफाट नऩुग हुने बएभा स्वीकृत धचककत्स
प्रभाणऩत्र ऩेि गयी शिऺक तथा कभतचायीरे ऩनछ ऩाउने ववयाभी बफदाफाट कट्टा हुने गयी फाह्र
हदनसम्भ थऩ बफयाभी बफदा ऩेश्कीको रूऩभा त्मस्तो बफयाभी बएको फखत शरन सक्नेछ ।

मसयी ऩेश्की बफदा शरएको शिऺक वा कभतचायी भत्ृ मु हुन गएभा त्मस्तो ऩेश्की शरएको बफदा
स्वत् शभनाहा हुनेछ ।

(५) सजञ्चत बफयाभी बफदाको यकभ शरन नऩाउॉ दै शिऺक वा कभतचायीको भत्ृ मु बएभा त्मस्तो
सजञ्चत बफदाको यकभ ननजरे इच्छाएको वा नजजकको हकवारारे एकभटु ट ऩाउनेछ ।

(६) कुनै ऩरु
ु ष शिऺक वा कभतचायीको ऩत्नी प्रसत
ू ी हुने बएभा त्मस्तो शिऺक वा कभतचायीरे
प्रसत
ू ी वा ऩनछ गयी ऩन्ध हदन प्रसत
ू ी स्माहाय बफदा ऩाउनेछ । प्रसत
ू ी स्माहाय बफदा फसेको
शिऺक वा कभतचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो बफदा सेवा अवधध बयभा दईु ऩटकभात्र
शरन ऩाइनेछ ।
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(७) प्रसूती बफदा ऩाएको शिऺक वा कभतचायीरे फढीभा दईु वटा फच्चाको राधग जनही एकभुटट ऩाॉच

हजाय

रुऩैमाॉ ऩाउनेछ ।

(८) कुनै शिऺक वा कभतचायीरे

कुर

धभत अनुसाय

आपै ककरयमा फस्नु

ऩये भा वा त्मस्तो

शिऺक कभतचायीको वावु आभा, वाजे वज्मै, छोया छोयी वा वववाहहत भहहरा शिऺक वा

कभतचायीको सासु ससुयाको बएभा वा ऩुरुष शिऺकको हकभा ननजको ऩत्नीको तथा भहहराको
हकभा ऩनतको भत्ृ मु बए ककरयमा बफदा ऩाउनेछ । भहहरा शिऺक वा कभतचायीको ऩनतरे

ककरयमा फस्नु ऩये भा त्मस्तो भहहरा शिऺक वा कभतचायीरे ऩनन ककरयमा बफदा ऩाउनेछ ।

(९) मस ननमभ फभोजजभ ककरयमा बफदा शरने शिऺक वा कभतचायीरे ववद्मारमभा हाजजय बएको
ऩन्ध हदन शबत्र भत
ृ व्मजक्तको भत्ृ मु दतातको प्रभाणऩत्र तथा भत
ृ व्मजक्तसॉगको नाता दे खखने
प्रभाण ऩेि गनुत ऩनेछ । मस्तो प्रभाण ऩेि नगने शिऺक वा कभतचायीरे त्मस्तो अवधधको
राधग ऩाएको यकभ ननजरे ऩाउने तरफ यकभ फाट कट्टा गरयनेछ ।

(१०) बफयाभी ऩये को अवस्थाभा फाहे क घटीभा ऩाॉच वषत स्थामी सेवा अवधध नऩग
ु ेको वा कभतचायीरे
शिऺक असाधायण बफदा ऩाउन सक्ने छै न ।

(११) स्थामी सेवा ऩाॉच वषत ऩुगेको शिऺकराई ननजरे अध्माऩन गने ववषमभा एकतह भाधथको
अध्ममनका राधग अध्ममन बफदा हदन सककनेछ ।

(१२) उच्च अध्ममनका राधग बफदा स्वीकृत गदात प्रत्मेक शिऺा सशभनतरे एक आधथतक वषतभा

आधायबू तहको ऩहहरो य दोस्रो तहका राधग एक एक जना य भाध्मशभक तहका राधग एक
जनाको अध्ममन बफदा स्वीकृत गन सक्नेछ ।

(१३) अध्ममन बफदा हदॊदा दे हामको प्रकक्रमा अफरम्फन गरयनेछ्–
(क)अध्ममन बफदा स्वीकृनतका राधग

शिऺकको ननवेदन आह्वान गने,

गाउॉ ऩाशरकाभा सावतजननक रुऩभा सूचना गयी इच्छुक

(ख)ननवेदन हदने शिऺकरे आफ्नो प्रनतफिता ऩत्र, अध्ममन ऩनछको आफ्नो शिऺण
शसकाइको मोजना य व्मवस्थऩन सशभनतको शसपारयस ऩेि गनुत ऩनेछ । त्मसयी ऩेि

बएका प्रस्तावका आधायभान भनोमनका राधग नाभ छनौट गयी सूचना प्रकािन गने,

(ग) खण्ड (ख) फभोजजभ भनोनमनका राधग छनौट बएका शिऺकको नाभावरी उऩय

उजूयी गने अवसय प्रदान गरयने छ । उजूयीकतातको उजूयीका आधायभा अजन्तभ नाभावरी
प्रकािन गयी अध्ममनका राधग अजन्तभ नाभ छनौट गने,

(घ) अजन्तभ नाभ छनौटभा ऩये का शिऺकराई कवुशरमत गयाई अध्ममनको अवधधका राधग

अध्ममन बफदा स्वीकृत गरयनेछ । मसयी अध्ममन बफदा स्वीकृत बएका शिऺकरे प्रत्मेक
सेभेटटय वा वावषतक ऩयीऺाको ननतजा सहहतको प्रनतवेदन शिऺा िाखाभा ऩेि गनुत ऩने,
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(ङ) अध्ममन बफदा ऩाएका शिऺकरे आपूरे कफशु रमत गयोयको अनस
ु ाय प्रनतवेदन शिऺा

िाखाभा फझ
ु ाउनु ऩनेछ , अध्ममनभा सन्तोषजनक प्रगनत नगने शिऺकको बफदा स्वीकृत

बएको अवधध सभाप्त नहुॉदै यद्द गनत सेककनछ ।
(च) बफदा यद्द बएभा त्मस्ता शिऺकफाट अध्ममन अवधधबय ऩाएको तरफ असर
ु गरयने छ ।

(१४) फेतरवी बफदा दे हामका अवस्थाभा हदइनेछ्–

(क) कुनै शिऺक वा कभतचायीको ऩनत वा ऩत्नी ववदे ि जस्थत नेऩारी याजदत
ू ावास वा

ननमोगभा खहटई गएको प्रभाण सहहत त्मस्तो शिऺकरे फेतरवी बफदा भाग गये भा एकै
ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी नोकयी अवधधबय ऩाॉच वषतसम्भ,

(ख) कुनै शिऺक भुटु, भग
ृ ौरा, क्मान्सय जस्ता कडा योगका कायण उऩचायभा फस्नु ऩने बए
वा भुरुकशबत्र वा फाहहय गई उऩचाय गयाउनु ऩनै बनन भेडडकर फोडतफाट शसपारयस
बएभा कामतऩाशरकारे एक ऩटकभा नतन वषत य नोकयी अवधधबयभा फढीभा तीन
वषतसम्भ हदन सक्नेछ ।
(१५) फेतरवी बफदाको अवधध ननजको सेवा अवधधभा गणना गरयने छै न ।
(१६) बैऩरय आउने बफदा, ऩवत बफदा, बफयाभी बफदा, ककरयमा बफदा, प्रसूती बफदा, प्रसूनत स्माहाय ववदा
फस्ने शिऺक तथ कभतचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।

(१७) असाधायण य फेतरफी बफदाभा फसेको शिऺक वा कभतचायीरे तरफ ऩाउने छै न ।
(१८) मस ननमभ फभोजजभको असाधायण बफदा, अध्ममन बफदा य वेतरवी बफदा, प्रसुती बफदा,

प्रसुती स्माहाय बफदा

फाहे कका अन्म

बफदाहरु अस्थामी शिऺक य

याहत शिऺकरे सभेत

ऩाउनेछन।

६३. बफदा ददने अगधकायी्(१) प्रधानाध्माऩकको बफदा व्मवस्थाऩन सशभनतको अध्मऺरे य शिऺक वा
कभतचायीको बफदा प्रधानाध्माऩकरे स्वीकृत गनेछ ।

तय, एक ऩटकभा तीन हदनभा नफढाई ऩवत वा बैऩयी आउनेफदा प्रधानाध्माऩक आपैरे शरन
सक्नेछ । सो बन्दा फढी ऩवत वा बैऩयी आउने बफदा शरनु ऩये भा प्रधानाध्माऩकरे व्मवस्थाऩन
सशभनतको अध्मऺराई जानकायी हदनु ऩनेछ

(२) उऩननमभ (१) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएको बए ताऩनन शिऺक वा कभतचायीको असाधायण बफदा,
फेतरवी बफदा,प्रसत
ु ी बफदा, प्रसत
ु ी स्माहाय बफदा य अध्ममन बफदा व्मवस्थाऩन सशभनतको
शसपारयसभा प्रभख
ु प्रिासकीम अधधकृतरे स्वीकृत गनेछ ।

६४. बफदा नशरएको ददन सेिा अिगधभा गणना नहुने्
शिऺक वा कभतचायीरे बफदा नशरई
ववद्मारमभा अनऩ
ु जस्थ बएको हदन ननजको सेवा अवधधभा गणना हुने छै न ।

६५. अस्थामी शशऺक िा कभुचायीको बफदाको यकभ सभफन्धभा् अस्थामी शिऺक वा कभतचायीरे वषे
वा हहउॉ दे बफदा उऩबोग गनत नऩाउॉ दै अवकाि ऩाएभा दि भहहनाराई वावषतक काभ गये को
अवधध भानी दाभासाहीरे काभ गये को अवधधको बफदा यकभ ऩाउनेछ ।
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६६. बफदा सहुशरमत भात्र हुने् बफदा अधधकायको कुया नबएय सहुशरमत भात्र हुनेछ ।
६७. काज तथा दै तनक भ्रभण बत्ता् (१) ववद्मारम वा अध्माऩन सम्फन्धी काभको राधग

गाउॉ

कामतऩाशरकाको आदे िानस
ु ाय कुनै सबा, सम्भेरन वा सेशभनायभा खहटने शिऺक वा कभतचायीरे
सोही आदे िभा तोकेको अवधधका राधग काज ऩाउने छ ।

(२) ववद्मारमको काभको राधग शिऺक वा कभतचायीरे प्रधानाध्माऩकको य प्रधानाध्माऩकरे
व्मवस्थाऩन सशभनतको अध्मऺको शरखखत अनुभनत शरई फढीभा एक हप्तासम्भ काजभा जान
सक्नेछ ।

(३) सरुवा बएको शिऺक वा कभतचायीराई सरुवा बएको ववद्मारमभा हाजजय हुन जाॉदा तोककएको
दय दै ननक तथा भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ यभाना हदने ववद्मारमरे आफ्नै कोषफाट हदनु
ऩनेछ ।

तय आफ्नो स्वेच्छारे सरुवा बई जाने शिऺक वा कभतचायीरे मस उऩननमभ फभोजजभ दै ननक
तथा भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ ऩाउने छै न सो प्रमोजनकोराधग स्वइच्छा हो है न बन्ने
ब्महोया सरुवा गने अधधकायीफाट प्रभाखणत गयाएय ऩेि गनुत ऩने छ ।

६८.मस ऩरयच्छे दको व्मिस्था रागू नहुनेमस ऩरयच्छे दभा् अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन
सॊस्थागत ववद्मारमको शिऺक य आफ्नै स्रोतफाट व्महोने गयी साभुदानमक
ववद्मारमभा ननमुक्त

शिऺकको सम्फन्धभा मस ऩरयच्छे दको व्मवस्था रागू हुने छै न ।
त्मस्ता शिऺकरे ववद्मारमद्वाया तोके फभोजजभ बफदाको सुववधा ऩाउने छन।

६९. शशऺक तथा विद्मारम कभाुचायी सजाम सभफन्धी व्मिस्था शिऺक तथा ववद्मारम कभातचायी
सजाम सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम कानुनरे व्मवस्था गये वभोजजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द–१२

विद्मारमको गचन्ह, नाभाकयण तथा अन्म व्मिस्था

७०.विद्मारमको गचन्ह् ववद्मारमको धचन्ह षट्कोणको हुनेछ ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतरे
ननणतम गयी सो षट्कोणको फीचभा आफ्नो ववद्मारमको छुट्टै धचन्ह याख्न सक्नेछ ।

७१.विद्मारमको नाभाकयण्(१) सभाज तथा याटिकै राधग उल्रेखनीम मोगदान गने वा ऐनतहाशसक
व्मजक्त, दे वी दे वता, तीथतस्थर वा प्राकृनतक सम्ऩदा आहदको नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी
ववद्मारमको नाभाकयण गऩनेछ ।

तय मो ननमभ प्रायम्ब हुनब
ु न्दा अगाफै मस ननमभ ववऩरयत नाभाकयण बैसकेका
ववद्मारमको हकभा मो ननमभावरी जायी बएऩनछको दोश्रो िैक्षऺक ित्रको सरु
ु दे खखनै रागु

हुने नाभाकयण गयी गाउॉ ऩाशरका फाट जस्वकृती शरनु ऩनेछ ।
२) कुनैसॊस्थागत ववद्मारमरे आफ्नो नाभभा “ऩजव्रक’’ िव्द जोड्न चाहे भा कजम्तभा एक नतहाई

ववद्माथॉ ऩूणत छात्रफ ृ बत्रभा अध्ममनयत यहे को हु नुऩनेछ. कु नै सॊस्थागत ववद्मारमरे आफ्नो
नाभभा “ नेिनर’’ िव्द जोड्न चाहे भा नेऩारको कम्तीभा २५ जजल्राका ववद्माथॉ
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अध्ममनयत यहे को हु नुऩनेछ कुनै सॊस्थागत ववद्मारमरे आफ्नो नाभभा “इन्टयनेिनर’’ िव्द
जोड्न चाहे भा कजम्तभा एक नतहाई सॊख्माभा ववदे शि ववद्माथॉ
हुनऩ
ु नेछ । ववद्मारमको
नाभको अन्तभा “ववद्मारम” , “स्कूर”वा “ऩाठिारा” िव्द जोडडएको हुनुऩनेछ ।
तय मो उऩननमभ रागुहुनु अगाफै मस ननमभ ववऩरयतका िव्दहरु जोडडई नाभाकयण बै
सकेका ववद्मारमको हकभा मो ननमभावशर जायी बएऩनछको दोश्रो िैक्षऺक ित्रको सुरु दे खखनै
रागुहुने गयी उऩमुक्त व्मवस्था ऩारना गनत वा ऩुननातभाकयण गनऩ
ुत ने छ ।

(३) प्राववधधक शिऺा सञ्चारन गनत अनभ
ु नत ऩाएको साभद
ु ानमक ववद्मारमरे आफ्नो ववद्मारमको
नाभ ऩछाडड कोटटकभा प्राववधधक शिऺा सञ्चारन गनत अनभ
ु नत प्राप्त ववद्मारम बनी थऩ
गनत सक्नेछ ।

(४) नमाॉ खोशरने ववद्मारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गनत चाहने व्मजक्तरे दे हाम
फभोजजभको गाउॉ ऩाशरकारे तोककहदएको यकभ फयावयको नगद , घय वा जग्गा ववद्मारमको
नाभाकयण गने प्रमोजनको राधग बनी एकभटु ट ववद्मारमराई सहमोग गये भा सो

ववद्मारमको नाभाकयण त्मस्तो सहमोग गने व्मक्तीको नाभफाट सञ्चारन गनत सककनेछ्
(क) भाध्मशभक ववद्मारमको राधग
जग्गा,
(ख) आधायबूत ववद्मारमका राधग
जग्गा,

नतस राख रूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा
ऩजच्चस राखरूऩैमाॉ वा सो भूल्म फयाफयको घय वा

(५) ऩहहल्मै नाभाकयण बईसकेको ववद्मारमको नाभसॉग जोडेय ववद्मारमको नाभाकयण गनत
चाहने व्मजक्तरे उऩननमभ (४) फभोजजभको यकभ वा सो फयाफयको घय वा जग्गा
ववद्मारमराई सहमोग गयी ऩहहरेको नाभका ऩछाडड आपूरे प्रस्ताव गये को नाभ जोड्न
सक्नेछ ।

(६) एउटै ऩरयवाय वा छुट्टाछुट्टै ऩरयवायका एकबन्दा फढी व्मजक्तरे उऩननमभ (४) फभोजजभको

यकभ वा घय वा जग्गा ववद्मारमराई प्रदान गये भा त्मस्ता व्मजक्तहरूको ननणतमफाट फढीभा

दईु जना सम्भको नाभफाट ववद्मारमको नाभाकयण गनत य अन्म व्मजक्तको नाभ ववद्मारमभा
दे खखने गयी याख्न सककनेछ ।

(७) उऩननमभ (४) य (५) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कुनै व्मजक्त, स्भायक वा

ऐनतहाशसक चीजवस्तुको नाभफाट ववद्मारमको नाभाकयण बएको ववद्मारमराई कसैरे

जनतसुकै यकभ वा घय वा जग्गा सहमोगको ऩनन त्मस्तो ववद्मारमको नाभाकयण ऩरयवततन
गरयने छै न ।
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तय त्मस्तो ववद्मारमराई कुनै व्मजक्तरे कऺा कोठा थऩ गनत, ऩस्
ु तकारम बवन वा छात्रावास
ननभाणत गनत यकभ सहमोग गये भा त्मस्तो कोठा वा बवनभा सो यकभ प्रदान गने व्मजक्तको
नाभफाट नाभाकयण गनत सककनेछ ।
(९) मस ननमभ फभोजजभ ववद्मारमको नाभाकयण

गाउॉ सबारे गनेछ ।

७२. याम्रिम गान गाउनु ऩने विद्मारम् खर
ु ेको प्रत्मेक हदनको प्रायम्ब य ववशबन्न सभायोहभा
याजटिम गान गाउनु ऩनेछ ।

७३. झण्डोत्तोरन गनु विद्मारमभाऩने्

भनाइने प्रत्मेक सभायोहको प्रायम्बभा याजटिम

झण्डोत्तोरन गनुत ऩनेछ ।

७४. विद्माथीको

ऩोशाक

: ववद्मारमरे् ववद्माथॉको

राधग

एकै ककशसभको , कभ

खधचतरो,

साधायण, याजटिम झल्काउने य हावाऩानी सुहाउॉ दो ऩोिाक तोक्न सक्नेछ । ववद्मारमरे
ऩोिाक खरयद गने स्थान वा ऩसर तोक्न ऩाउने छै न ।
ऩरयच्छे द–१३
विद्मारमको सभऩम्त्त सॊयऺण सभफन्धी व्मिस्था

७५. विद्मारमको सभऩम्त्तको सुयऺा् (१) ववद्मारमको नाभभा यहे को सम्ऩजत्तको सुयऺा
गने

प्रभुख दानमत्व व्मवस्थाऩन सशभनत य प्रधानाध्माऩकको हुनेछ ।
(२) साभुदानमक ववद्मारमको नाभभा यहे को उऩननमभ १ वभोजजभको सम्ऩजत्तको वववयण शिऺा
िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ य सो को रगत सॊकरन तथा अध्मावधधक गने जजम्भेवायी शिऺा
िाखाको यहनेछ ।

(३) साभुदानमक ववद्मारमको नाभभा यहे को सम्ऩजत्तको अध्माववधक वववयण शिऺा िाखारे
वावषतक रुऩभा सावतजननक गनेछ ।

७६. विद्मारम सभऩम्त्त सॊयऺण सभिन्धभा शशऺा सशभततको काभ

, कतुव्म य अगधकाय दे हाम

फभोम्जभ हुनेछ्
(क) ववद्मारमको नाभभा प्राप्त बई दतात हुन फाॉकी यहे को जग्गा दतात गने व्मवस्था
शभराउने
(ख) ववद्मारमको नाभभा यहे को सम्ऩजत्तराई अधधकतभ पाइदा हुने काभभा प्रमोग गनत
व्मवस्थाऩनई सशभनत ननदे िन हदने,
(ग) ववद्मारमको नाभभा यहे को जग्गाको आम्दानी असूर उऩय गने व्मवस्था शभराउने
(घ) ववद्मारमको सम्ऩजत्त कसैफाट हानोक्सानी

,

– हुन गएभा सो बयाउने व्मवस्था गने,
(ङ) ववद्मारमको ववकास गने काभभा फाहे क ववद्मारमको नाभभा दतात बएका जग्गा वा
अन्म सम्ऩजत्त फेचववखन वा स्वाशभत्व हस्तान्तयण गनत नहदने,
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(च) ववद्मारमको जग्गा सॊयऺण गनत व्मवस्थाऩन सशभनत तथा प्रधानाध्माऩकराई सहमोग
गने ।
७७. विद्मारमको नाभको जग्गा

बफक्री गनु िा गधतो याख्न नहुने्
जग्गा बफक्री वा धधतो याख्न ऩाइने छै न ।

७८. विद्मारमको नाभको

जग्गा सट्टाऩट्टा गनु नहुने्
सट्टाऩट्टा गनत ऩाइने छै न ।

७९. विद्मारमको नाभभा सभऩम्त्त याख्नु ऩने्

(१) ववद्मारमको नाभको

(१) ववद्मारमको नाभभा यहे को जग्गा

(१) साभद
ु ानमक ववद्मारम य िैक्षऺक गठ
ु ीको

रूऩभा सञ्चाशरत ववद्मारमरे ववद्मारमको अचर सम्ऩजत्त ववद्मारमको नाभभा यजजटिे िन
ऩारयत गनुत ऩनेछ ।

(२) कम्ऩनीको रूऩभा सञ्चाशरत सॊस्थागत ववद्मारमरे ववद्मारमको अचर सम्ऩजत्त कम्ऩनीको
स्वाशभत्वभायाख्नु ऩनेछ ।

८०. तनजी शैक्षऺक गठ
ु ी अन्तगुत गरयएको रगानी
िैक्षऺक गठ
ु ी वा

हस्तान्तयण गने सभफन्धी व्मिस्था

ननजी्

त्मस्ता गठ
ु ीका सञ्चारकरे आफ्नो रगानीको ऩयू ै वा आॊशिक हहस्सा

ववद्मारम सञ्चारनभा

वाध नऩने

गयी आफ्नो उत्तयाधधकायीको रुऩभा ननमुक्त गये को

गुहठमायराई प्रचशरत कानून फभोजजभ हस्तान्तयण गनत सक्नेछ ।

८१. शभनाहा ददन सक्ने्

प्राकृनतक ववऩद्

वा कावु फाहहयको ऩरयजस्थनतरे गदात साभुदानमक

ववद्मारमको सम्ऩजत्त हानी नोक्सानी हुन गएको प्रभाखणत हुन आएभा वीस हजाय
रूऩैमाॉसम्भको बए प्रधानाध्माऩकको शसपारयसभा व्मवस्थाऩन सशभनतरे
, ऩचास हजाय
रूऩैमाॉसम्भको बए व्मवस्थाऩन सशभनतको शसपारयसभा
राख
गाउॉ

प्रभुख प्रिासकीम

अधधकृतरे, एक

रूऩैमाॉसम्भको बए अध्म ऺरे हदन सक्नेछ । सोबन्दा फढी यकभ शभनाहा हदनु ऩये भा
कामतऩाशरकाको शसपारयसभा गाउॉ सबारे शभनाहा हदन सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द १४
विद्मारमराई ददइने अनुदान तथा अन्म व्मिस्था

८२. विद्मारमराई अनुदान ददने् (१) साभुदानमक ववद्मारमराई नेऩार सयकाय वा प्रदे ि सयकाय वा
गाउॉ ऩाशरकाको आन्तरयक श्रोतफाट ब्महोनेगरय िबारे बफननमोजन गये को यकभ

गाउॊ

कामतऩाशरकारे वावषतक कामतक्रभभा स्वीकृत गयी ववद्मार सॊधचत कोषभा ऩठाउने व्मवस्था

शभराउने छ ।

(२) ववद्मारमको आन्तरयक आम सभेतराई अध्ममन गयी ववद्मारमराई दे हामका आधायभा
अनुदान फाॉडपाॉट गरयने छ .

(क) ववद्मारमको ववद्माथॉ सॊख्मा,
(ख) ववद्मारमको शिऺक सॊख्मा,
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(ग) ववद्मारमको ऩयीऺाको ऩरयणाभ,
(घ) ववद्मारमको आधथतक अवस्था ।
ङ) ववद्मारमरे ऩुया गनुत ऩनेुत भान्मता ऩूवातधायहरु (Prioritized Minimum Enabling Condition
(PEMEC)
(३) अनुभनत प्राप्त साभुदानमक ववद्मारमरे दयफन्दी प्राप्त नगने िततभा य स्वीकृती प्राप्त साभु

ववद्मारमरे आपूराई प्राप्त सफै शिऺक दयफन्दी शिऺा िाखाभा कपतात गयी शिऺक रगामत
ववद्मारम व्मवस्थाऩनका सम्ऩण
ू त ऩऺहरु आपैरे गने गयी ववद्मारमराई प्राप्त हुने अनद
ु ान
एकभटु ट शरन चाहे भा तोककएको िततको अधधनभा यही सॊचारन गने गयी एकभटु ठ अनद
ु ान
ऩाउन सककने व्मवस्था गनत

सककनेछ ।

(५) ववद्मारमको ऩव
ू ातधाय ववकास गने प्रमोजनका राधग गाउॉ कामतऩाशरकारे ितत तोकी सावतजननक
गठ
ु ी अन्तगतत सञ्चाशरत ववद्मारमराई सभेत अनद
ु ान हदन सक्नेछ ।

८३. सभफम्न्धत काभभा खचु गनु ऩने् ववद्मारमराई प्राप्त यकभ जन
ु काभको राधग खचत गनत

ननकासा बोएको हो सोही काभभा भात्र खचत गनुत ऩनेछ । खचत हुन नसकेको यकभको फाये भा
शिऺा िाखाराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

८४. स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मिस्था गनु ऩने्

(१) ववद्मारमरे ववद्मारमको बवन , पननतचय य

अन्म कामतको राधग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको व्मवस्था गनुत ऩनेछ ।

उॉ

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ स्थानीम स्रोतफाट बवन ननभातणको राधग यकभ नऩुग्ने बएभा

गा

कामतऩाशरकारे जनसहमोगराई प्रोत्साहन गने गयी साभुदानमक ववद्मारमराई आवश्मक

यकभ अनुदान हदन सक्नेछ ।

(३) सॊस्थागत ववद्मारमरे उऩननमभ (१) फभोजजभको कामतको राधग ववद्माथॉफाट सहमोगको
नाभभा िुल्क उठाउन ऩाउने छै न ।

ऩरयच्छे द–१५

विद्मारमको फजेट, आम व्ममको रेखा तथा अन्म व्मिस्था

८५. विद्मारम सॊचारन सॊगचत कोषको सञ्चारन्

(१) प्रत्मेक ववद्मारमभा ववद्मारमको सम्ऩूणत

आम्दानीहरु जम्भा गने गयी एक ववद्मारम सॊचारन कोष यहनेछ ।

(२) ववद्मारमरे सॊचारन सॊधचत कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मवस्थाऩन सशभनतको ननणतम
फभोजजभ खचत गनुत ऩनेछ ।

(३) ववद्मारम सॊचारन सॊधचत कोषको सञ्चारन
अध्मऺरे
हुनेछ ।

व्मवस्थाऩन

सशभनतको अध्मऺ वा

तोकेको व्मवस्थाऩन सशभनतको सदस्म य प्रधानाध्माऩकको सॊमुक्त दस्तखतफाट
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(४) उऩननमभ (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन भाध्मशभक ववद्मारम सॊचारन कोषको
सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखासम्फन्धी काभ गने शिऺक वा कभतचायीको सॊमुक्त
दस्तखतफाट गरयनेछ ।

(५) ववद्मारम सॊचारन कोषको हहसाफ–ककताफ रेखा याख्ने, फेरुजु पछत मौट गने काभ

प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्धी काभ गने कभतचायीको हुनेछ ।
(६) ववद्मारमको कामत सञ्चारनको राधग ववद्मारम सॊचारन कोषको यकभ शिऺा िाखारे
तोककहदएको नजजकैको कुनै फैंकभा खाता खोरी जम्भा गनुत ऩनेछ ।

(७) ववद्मारमको सम्ऩूणत खचत ववद्मारम सॊचारन कोषभा जम्भा बएको यकभफाट व्महोरयनेछ ।

८६. फजेट तमाय गने्(१) ननमभ ८३ भा जेसुकै रेखखए ऩनन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वषत को चैत्र
भसान्त शबत्र आगाभी वषतको फजेट तमाय गयी व्मवस्थाऩन सशभनतफाट स्वीकृत गयाई
त्मसको एक प्रनत शिऺा िाखाभा सभमभ ऩठाउनु ऩनेछ ।

८७.विद्मारमको आम व्ममको रेखा्(१) ववद्मारमको आम व्ममको रेखा अनुसूची—१५ फभोजजभको
ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।

(२) ववद्मारमको आम व्ममको रेखा, फीर, बयऩाई रगामत आवश्मक कागजात याख्ने काभ
ववद्मारमको रेखा सम्फन्धी काभ गने शिऺक वा कभतचायीको हुनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोजजभ कागज प्रभाखणत गयाई याख्ने, याख्न रगाउने जजम्भेवायी
प्रधानाध्माऩकको हुनेछ ।
(४) उऩननमभ (१) फभोजजभको आम व्ममको रेखा याख्दा ववद्मारमको काभ कायफाहीको
वास्तववक जस्थती थाहा हुने गयी भारसाभानहरूको खरयद बफक्री य ववद्मारमको नगदी,
जजन्सी, जामजेथा दानमत्व आहदको ववस्तत
ृ य वववयण स्ऩटट रूऩरे खोरेको हुनु ऩनेछ ।

(५) ववद्मारमको नगदी, जजन्सी, जामजेथाभा कुनै ककशसभको हहनाशभना, हानी–नोक्सानी वा

राऩयफाही हुन नऩाउने गयी सुयक्षऺत याख्ने य सोको रगत याख्ने तथा याख्न रगाउने दानमत्व
प्रधानाध्माऩकको हुनेछ ।

(६) प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्धी काभ गनत जजम्भेवायी तोककएको शिऺक वा कभतचायीरे

ववद्मारमको व्ममको प्रनतवेदन शिऺा िाखारे तोकेको अवधध शबत्र भाशसक वा त्रैभाशसक
रूऩभा सो िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

८८. रेखा ऩयीऺण गयाउने् (१) व्मवस्थाऩन सशभनतको अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वषत गाउॉ
ऩा

शरकाफाट ननमुक्त दतातवारा रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ । सो

प्रमोजनकोराधग गाउॉ ऩाशरकारे प्रत्मेक फषत दखातस्त आव्हानगरय दतातवार रेखा ऩरयऺकको
िूची तमाय गनुत ऩनेछ ।

46

(२) उऩ ननमभ १ फभोजजभ िुधचकृत रेखा ऩरयऺक भध्मे उऩरब्ध बएसम्भ भाद्माशभक स्तयको

बफद्मारम चाटत य एकाउण्टे न्टफाट रेखा ऩरयऺण गयाउनु ऩनेछ ।

(३) रेखा ऩयीऺणको शसरशसराभा प्रधानाध्माऩकरे ववद्मारमको आम व्ममको फहीखाता रेखा
ऩयीऺकरे भागेको फखत जाॉच्न हदनुऩनेछ य ननजरे भाग गये को कुयाको मथाथत

ऩरयऺक य गाउॉ ऩाशरका

रेखा

राई जवाप सभेत हदनु ऩनेछ ।

(४) ववद्मारमको आम व्ममको रेखा गाउॉ ऩाशरकाफाट खटाइएको कभतचायीरे जुनसुकै फखत
जाॉच गनत सक्नेछ । मसयी जाॉचफझ
ु गदात खटी आएको कभतचायीरे भाग गये को वववयण

दे खाउनु प्रधानाध्माऩक जजम्भेवायी प्राप्त शिऺक वा कभतचायीको कततव्म हुनेछ ।
(५) मस ननमभ फभोजजभ रेखाऩयीऺकरे ववद्मारमको रेखा ऩयीऺण गने शसरशसराभा अन्म
कुयाका अनतरयक्त ववद्मारमको आम्दानी य खचतका फाये भा ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतका
ऩदाधधकायीहरुसॉग छरपर गयी आफ्नो प्रनतवेदन तमाय गनुत ऩनेछ ।

(६) मस ननमभावरी फभोजजभ ववद्मारमसॉग स्वाथत यहे को व्मजक्तरे वा ववद्मारम व्मवस्थाऩनका
अध्मऺ, सदस्म तथा प्रधानाध्माऩकको नजजकको नातेदायरे ववद्मारमको रेखा ऩयीऺण गनत
ऩाउने छै न ।
८९. प्रततिेदन ऩेश गनु ऩने् रेखाऩयीऺकरे ववद्मारमको रेखा ऩयीऺण गयी सकेऩनछ दे हामका

कुयाहरू खर
ु ाई सो सम्फन्धी प्रनतवेदन तमाय गयी व्मवस्थाऩन सशभनत य शिऺा िाखा भापतत
शिऺा सशभनतभा एक–एक प्रनत ऩठाउनु ऩनेछ्–

(क) सोधधएका य कैकपमत तरफ बएका कुयाको जवाप मथािीघ्र बए नबएको,
(ख) ऩेि बएको आम व्ममको हहसाफ रयतऩूवक
त बए नबएको,
(ग) आम व्ममको स्रेस्ता कानून फभोजजभ याखे नयाखेको,

(घ) ववद्मारमको आम व्ममको रेखा मथाथत रूऩभा दे खखने गयी वासरात दरु
ु स्त बए
नबएको,

(ङ) कुनै शिऺक वा कभतचायीरे कानून ववऩयीत काभकाज वा हहसाफ गये नगये को,
(च) ववद्मारमको कायोफाय सन्तोषजनक बए नबएको,

(छ) ववद्मारमराई जुन काभका राधग ननकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा खचत रेखे
नरेखेको,

(ज) ववद्मारमको सम्ऩजत्त दरु
ु ऩमोग गये , नगये को

(झ) रेखा ऩयीऺकरे भनाशसव य आवश्मक सम्झेको अन्म कुया ।

९०.विद्मारमको काभको साभाम्जक ऩयीऺण गने् साभुदानमक ववद्मारमरे आफ्नो काभको

साभाजजक ऩयीऺणु गनत ऩनेछ । साभाजजक ऩरयऺण गनत दे हाम फभोजजभका एक साभाजजक
ऩरयऺण सशभनत यहनेछ ।

क) शिऺक अशबबावक सॊघको अध्मऺ

सॊमोजक

ख) ववद्मारमभा अध्ममनयत ववद्माथॉहरुका अशबबावकहरु भध्मे एक जना भहहरा
अशबबावक सभेत ऩने गयी शिऺक अशबबावक सॊघरे तोकेको तोकेको दईु जना
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सदस्म

ग) ववद्मारम यहे को सम्फजन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा ननजरे तोकेको सदस्म

सदस्म

घ) शिऺक अशबबावक सॊघरे तोकेको फुविजजवव एकजना

सदस्म

ङ) ववद्मारमको उच्चतभ कऺाभा अध्ममनयत ववधाधथत
च) प्रधानाध्माऩकरे तोकेको ववद्मारमको शिऺक

सदस्म
सदस्म सधचव

९१.फयफुझायथ गने् (१) ववद्मारमको नगदी, जजन्सी भारसाभानको रगत, स्रेस्ता याख्ने जजम्भा
शरएको शिऺक वा कभतचायी सरुवा वा अन्म कायणफाट ववद्मारम छोडी जाने बएभा

आफ्नो जजम्भा यहे को नगदी, जजन्सी भारसाभानको फयफझ
ु ायथ साभान्मतमा २१ हदनशबत्र
ववद्मारमभा गनुत ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ फयफझ
ु ायथ नगने शिऺक तथा कभतचायीराई फयफझ
ु ायथ नगये सम्भ

सरुवा बए ववद्मारमभा जान यभानाऩत्र हदइने छै न । साथै ननजरे कुनै यकभ वा भारसभान
हहनाशभना गये को यहे छ बने सो फाऩतको यकभ ननजरे ऩाउने जन
ु सक
ु ै यकभफाट असर
ू उऩय
सोधबनात गरयनेछ ।

९२) शशऺक तथा कभुचायीको तरफ, बत्ता य अन्म सुविधा : शिऺक तथा कभतचायीको तरफ, बत्ता य
अन्म सुववधा सॊनघम कानून अनुसाय हुनेछ ।
९३) शशऺक तथा कभुचायीका तनित्र
ृ ीबयण, उऩदान, उऩचाय खचु य अन्म व्मिस्था : शिऺक तथा

कभतचायीका ननवत्र
ृ ीबयण, उऩदान, उऩचाय खचत य अन्म व्मवस्था सॊनघम कानूनअनुसाय हुनेछ ।
९४) शशऺक तथा कभुचायीका अिकास सभफन्धी व्मिस्था : शिऺक तथा कभतचायीका अवकास
सम्फन्धी व्मवस्था सॊनघम कानून अनुसाय हुनेछ ।
९५) शशऺक तथा कभुचायीका सजाम सभफन्धी व्मिस्था : शिऺक तथा कभतचायीका सजाम सम्फन्धी
व्मवस्था सॊनघम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनुसाय हुनेछ ।
९६. विद्मारमको िगगुकयण : ववद्मारमको वधगतकयण सॊनघम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनुसाय

हुनेछ ।
९७. विद्मारम शुल्क सभफन्धी व्मिस्था : ववद्मारम िुल्क सम्फन्धी व्मवस्था सॊ नघम कानूनरे
फनाएको भाऩदण्ड अनुसाय हुनेछ ।

ऩरयच्छे द– १६
विबफध

९८. शशऺक तथा शशऺा ऺेत्र सभिि जनशक्तीको ताशरभ् १) ताशरभ तथा प्रशिऺण सम्फन्धी
व्मवस्था सॊघ य प्रदे िरे व्मवस्था गये अनुरुऩ हुनेछ ।
तय मस ननमभरे गाउॉ ऩाशरकाका शिऺकराई स्वीकृत वावषतक कामतक्रभ वभोजजभ ताशरभ
हदन वाधा ऩने छै न ।

९९.अततरयक्त कक्रमाकराऩ सभफन्धी व्मिस्था् १) ववद्मारमहरुरे शिऺा सशभनतरे ननधातयण गये को
भाऩदण्ड वभोजजभ अनतरयक्त कक्रमाकराऩ सॊचारन गनऩ
ुत नेछ ।
२) गाउॉ कामतऩाशरकारे वावषतक कामतक्रभभा सभावेि गयी अन्तय ववद्मारम प्रनतस्ऩधातत्भक अनतरयत्त
कक्रमाकराऩ सचारन गनुत ऩनेछ ।
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३) अन्तय ववद्मारम प्रनतस्ऩधातत्भक अनतरयक्त कक्रमाकराऩ सॊचारन सम्वजन्ध थऩ व्मवस्था
कामतऩाशरकारे ननधातयण गये वभोजजभ हुनेछ ।
४) ववद्मारमरे उऩननमभ (१ य २) फभोजजभ अनतरयक्त कक्रमाकराऩ सञ्चारन गदात दे हाम
फभोजजभका प्रनतमोधगताभा ववद्माथॉहरूराई बाग शरन रगाउनु– ऩनेछ्
(क) धचत्रकरा, भूनततकरा य हस्तकरा प्रनतमोधगता,

(ख) फाद्मफादन तथा सॊधगत प्रनतमोधगता,
(ग) नत्ृ म प्रनतमोधगता ,
(घ) नाटक प्रनतमोधगता,

(ङ) वक्तत्ृ व करा प्रनतमोधगता,

(च) हाजजयी जवाप प्रनतमोधगता,
(छ) हहज्जे प्रनतमोधगता,
(ज) खेरकुद प्रनतमोधगता,

(झ) साहहजत्मक गनतववधध, कथा, कववता य ननवन्ध प्रनतमोधगता,
(ञ) पूरफायी य कृवष सम्फजन्ध प्रनतमोधगता,

(ट) सज
ृ नात्भक तथा अन्वेषणात्भक य ववऻानका प्रमोगात्भक प्रनतमोधगता
(ट) अन्म प्रनतमोधगता,

(५) ववद्मारमरे प्रत्मेक िुक्रफायको दै ननक ऩठनऩाठनको कामत सभाप्त बएऩनछ ववद्माथॉराई

अनतरयक्त

कक्रमाकराऩको कामतक्रभभा सहबागी गयाउनु ऩनेछ ।

१००. विद्मारम शशऺा सेिाको गठन, तह, श्रेणी विबाजन य दयिन्दी सभिन्धी व्मिस्था : (१) मस
सम्वन्धभा सॊघ तथा प्रदे िको कानून वा ननमभसॉग तादात्म्म कामभ हुने गयी कामतऩाशरकारे
कामतववधधवनाई गाउॉ सबा वाट स्वीकृत गयाए वभोजजभ हुनेछ ।
१०१. म्जभभेिाय यहने् (१) प्रधानाध्माऩक स्थाननम तह, अशबावक एवॊ ववद्माथॉप्रनत जजम्भेवाय हुनेछ
मसका ,राधग प्रध्मनध्माऩकरे अशबबावक एवॊ ववद्माथॉको ववचाय सवेऺण गनेछन ।
२) प्रचशरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गुणस्तरयम शिऺाको राधग ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभती य
प्रधानाध्माऩकरे शिऺा सशभनतसॉग कामतसम्ऩादन कयाय गनऩ
ुत नेछ ।

३) शिऺक एवॊ कभतचायी प्रधानाध्माऩक प्रनत जजम्भेवाय हुनेछन । ननजहस्रे गुणस्तयीम शिऺाका
राधग गाउॉ कामतऩाशरका, शिऺा सशभनत य शिऺा अधधकृतरे प्रचशरत कानून फभोजजभ हदएका
ननदे िना ऩारना गनऩ
ुत नेछ। अऩेक्षऺत िैक्षऺक उऩरजव्धका राधग शिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩक
सॉग कामतसम्ऩादन कयाय गनऩ
ुत नेछ ।

४). शिऺाराई भौशरक हकको रुऩभा स्थावऩत गनत गाउॉ कामतऩाशरकारे प्रत्मेक ववद्मारमका राधग
ननजश्चत बौगोशरक ऺेत्रराई वा ऺेत्रको रुऩभा तोककहदन सक्नेछ त्मस्तो बौगोशरक ऺेत्र
शबत्रका टुहुया, अरऩत्र ऩये का य फेसाहाया तथा अनतववऩन्नताभा ऩयी ववद्मारम जान नसकेका
वा ववद्मारम छोडेका फारवाशरकाराई छात्रफजृ त्त वा वविेष व्मवस्था गयी वा ननजका
अशबबावक वा सॊयऺकराई सघाई वारवाशरकाराई ववद्मारमभा ल्माउनु गाउॉ ऩाशरका,
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ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनत य प्रधानाध्माऩकको जजम्भेवायी हुनेछ । ववद्माधथतराई अऩेक्षऺत
िैक्षऺक उऩरजव्ध हाशसर हुने गयी शसकाउने य हटकाउने दानमत्व प्रधानाध्माऩक य

शिऺकहरुको हुनेछ ।
५) कुनै अशबबावक वा सॊयऺकरे ववद्मारम जाने उभेयका वारफाशरकाराई ववद्मारम ऩठाउन
अटे य गये ननजराई

गाउॉ ऩाशरका फाटप्रदान गरयने सेवा सुववधाहरुफाट फजन्चत गनत सककनेछ ।

१०२. सॊयऺकको बूशभका : वडाअध्मऺरे आफ्नो वडा शबत्रका ववद्मारमको गुणस्तयीम शिऺाका राधग
प्रभख
ु सॊयऺकको रुऩभा बशू भका नफातह गने छ ।

१०३.गाउॉ ऩाशरकाका तनिाुगचत ऩदागधकायीहरुरे ऩारना गनऩ
ु ने आचायसॊदहता् स्थानीम तहका
ननवातधचत ऩदाधधकायीहरुरे दे हामफभोजजभको आचायसॊहहता ऩारना गनऩ
ुत नेछ्

क) सॊस्थागत बफद्मारम वा ननजी अन्म कुनै प्रकायका िैक्षऺक सॊघ सॊस्था सञ्चारनभा

सॊरग्नता नहुने तय प्राक्षऻक कक्रमाकराऩभा बाग शरन फन्दे ज नयहने,
ख) धभत, सम्प्रदाम, जनजानत, शरङ्ग,बाषा, वगत, ऺेत्र वा सम्प्रदामको आधायभा घण
ृ ा वा िेष

उत्ऩन्न हुने कुनै कक्रमाकराऩभा बाग शरन फन्दे ज नयहने,
ग) याजनीनतक ऩाटॊ वा अन्म कुनै दरगत सभूहको स्वाथतभा बफद्माथॉ य िैक्षऺक सॊयचनाको
प्रमोगराई ननषेधधत गनऩ
ुत ने ,

घ) ववद्मारमको सभग्र िैक्षऺक गुणस्तयको अशबववृ िभा ध्मान हदनुऩने

ङ) जनप्रनतननधध सभाजकै योर भोडेर हुने हुॉदा सावतजननक तथा ववद्मारम ठाउॉ हरु वा
िैक्षऺक सॊस्थाभा उऩजस्थत यहॉ दा नकयात्भक सन्दे ि प्रवाह हुने कुनै कक्रमाकराऩ नगनत
सजग यहनु ऩने ।

१०४. शशऺक तथा कभुचायीरे ऩारन गनु ऩने आचयसॊदहता् शिऺक तथा कभतचायीरे दे हाम
फभोजजभको अचाय सॊहहता ऩारन गनऩ
ुत नेछ–

(क) आपुराई खटाएको ठाउॉ भा गई तोककएको काभ

गनुत ऩने,

(ख) ननधातरयत सभमभा ननमशभत रुऩरे ववद्मारमभा आए गएको सभम जनाई हाजजय हुनु य
ऩहहरे बफदाको अनुभनत नशरई ववद्मारमभा अनुऩजस्थत हुनु, नहुने,
(ग) आफ्नो सेवा सम्फन्धी कुयाभा भतरव साध्म गने भनसामरे कसैभाधथ कुनै ऩनन

याजनीनतक अ

नैनतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानत वा प्रबाव ऩाने प्रमत्नगनत नहुन,े

(घ) नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩरयक सम्फन्धभा वा कुनै ववदे िी याटिसॉगको
सम्फन्धभा खरर ऩनत सक्ने गयी आफ्नो वास्तववक वा काल्ऩननक नाभफाट वा
फेनाभी कुनै रेख प्रकाशित गनत वा प्रेस राई कुनै खफय हदन वा ये डडमो वा
टे शरशबजन आहद जस्ता सुचनाका भाध्मभद्वाया बाषण प्रसारयत गनत वा

कुनैसावतजननक बाषण हदन वा वक्तव्म प्रकाशित गनत नहुन,े
(ङ) ववद्माथॉराई मोग्म नागरयक
फनाउने उद्देश्म शरई अध्ममन य अध्माऩनराई आफ्नो
भुख्म रक्ष्म सम्झनुऩने,
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(च) आऻाकारयता

, अनुिासन, सद्भावना, सहमोग, सदाचाय, सहानुबूनत, धैमत य सच्चरयत्रताराई

प्रोत्साहन हदनु ऩने,

(छ) कुनै

बाषा, सम्प्रदाम तथा धभत ववयोधी बावनाका शिऺा तथा ववद्माथॉ वगतभा पैराउन

नहुन,े
(ज) साभुदानमक ववद्मारमका शिऺकरे व्मवस्थाऩन सशभनत य सम्फन्धीत स्थानीम तहको
स्वीकृनत नशरई आपू वहार यहे को ववद्मारम फाहहय काभ गनत नहुन,े
(झ) ववद्मारम वा िैक्षऺक सॊस्थाको भाध्मभद्वाया याजटिम बावना जागत
ृ गयी दे िभा
बावनात्भक एकता ल्माउन काभ गनऩ
ुत ने,

(ञ) नेऩार याटिको सावतबौभसत्ता य अखण्डताभा
िाजन्त, सयु ऺा, वैदेशिक सम्फन्ध य

आॉच आउने गयी दे िको

सावतजननक भमातदा तथा अदारतको अवहे रना

हुने कुनैऩनन कामातरम वा अधधकृतको कानन
ू द्वाया ननधातरयत कततव्म ऩयू ा गनतभा फाधा
ववयोध हुने गयी प्रदितन, हडतार, थन
ु छे क तथा घेयाउ गनत नहुन।े

(ट) ववद्माथॉराई

िायीरयक वा भानशसक मातना हदन नहुने,
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको आचाय सॊहहताको ऩारन बए नबएको अशबरेख शिऺकहरुो हकभा
प्रधानाध्माऩकरे य प्रधानाध्माऩकको हकभा व्मवस्थाऩन सशभनतरे याख्नुऩनेछ य आचाय

सॊहहता ऩारन नबएको बए त्मसको वववयण सम्फजन्धत स्थानीम तहभा ऩठाउनुऩनेछ ।

१०५) विद्माथीरे ऩारन गनऩ
ु ने आचाय सॊदहता्
ऩारन गनेुऩ
त नेछ–

ववद्माथॉहरुरे दे हाम फभोजजभको आचाय सॊहहता

(क) शिऺकको आऻाऩारन य आदय गनऩ
ुत ने

,

(ख) ववद्मारमभा वा फाहहय जहाॉसुकै अनुिासनभा हनुऩने
(ग) याजटिमता

,

, बाषा यसॊस्कृनतको उत्थानको ननशभत्त सॊधै प्रमत्निीर यहनु ऩने,

(घ) ववद्मारमरे आमोजना गयो

(ङ) सफैसॉग शिटट व्मवहाय गनऩ
ुत ने

का कामतक्रभभा सकक्रम रुऩभा बाग शरनुऩने,
,

(च) व्मवस्थाऩन सशभनतरे ननधातयण गये का अन्म आचाय सॊहहता ऩारना गनुत ऩने

,

१०६) विशेष शशऺा सञ्चारन गनु विशेष् शिऺा सञ्चारन गने सॊस्थाभा कामतयत शिऺक
तथाभतचायीको ननमुजक्त सेवाको ितत य सुववधा सम्फन्धी व्मवस्था सो सॊस्थाको बए सोही

ववधान वा ननमभावरी तोककए फभोजजभ हुनेछ ।
१०७) फाधा अड्काउ पुकाउने अगधकाय् मस ननमभावरीको उद्देश्म कामातन्वमन गनत कुनै फाधा ऩये भा
गाउॉ ऩाशरका अध्मऺरे त्मस्तो फाधा अडकाउ पुकाउन आवश्मक आदे ि जायी गनत सक्नेछ य
त्मस्तो आदे ि

गाउॉ कामातऩाशरकाफाट अनुभोदन गयाउने दामीत्व अध्मऺको हुनेछ । गाउॉ
कामतऩाशरकारे ऩायीत गये को आदे ि मसै ननमभावरीभा उल्रेख बए सयह भानननेछ ।
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