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खण्ड २) चन्द्रपरु, आशिन १ गते, २०७६ साि -संख्या १_  

 

चन्द्रपरु नगरपालिका, रौतहट ।  

चन्द्रपरु राजपत्र 

चन्द्रपरु नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित 
खण्डः २ संख्या १. लिलतः २०७६/०६/०१  

 

भाग – १ 

चन्द्रपरु नगरपालिकाको सूचना 
स्थालनय सरकार संचािन एन २०७४ को दफा १०२ -१_  बिोशजि चन्द्रपरु नगरपालिकाको नगर 
काययपालिकाबाट पारीत भई नगर प्रिखुबाट २०७६।०६।०१ गते प्रिाणीकरण गरेको लनयि 

सियसािारणको जानकारीके िागी प्रकािन गररएको छ ।  

सम्बत २०७६ सािको ऐन नं. १ 
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चन्द्रपरु नगरपालिका 
 शिक्षा व्यिस्थापन काययविलि २०७६ 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद १५उपदफा १०२(२) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी चन्द्रपरुनगरपालिकािे यो 
“चन्द्रपरु नगरपालिका शिक्षा व्यिस्थापन काययविलि, २०७६” जारी गरश एको छ । 

पररच्छेद १ 
प्रारशम्भक 

१.संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यो लनयिाििीको नाि “चन्द्रपरु नगरपालिका शिक्षा व्यस्थापन काययविलि, २०७६” रहेकोछ । 

(२) यो काययविलिचन्द्रपरु नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र िागू हनुेछ । 

(३) यो काययविलितरुून्द्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा– 

(क)“ऐन” भन्नािे नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारिाट जारी भएको शिक्षा सम्िन्द्िी ऐन सिेतिाइ जनाउनेछ । 

(ख)“काययपालिका” भन्नािेचन्द्रपरु नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “चन्द्रपरु नगरपालिका” भन्नािे नेपािको संवििान बिोशजि गठन भएको चन्द्रपरु नगरपालिका सम्झनपुछय । 

(घ) “िालियक विद्यािय” भन्नािे परम्परागत रुपिा चलिआएकागरुुकुि, आश्रि, िदरसा र गमु्िा जस्ता िालियक 
विद्याियहरुिाईसम्झनपुछय । 

(च)संरक्षक भन्नािे विद्याथी भनाय हदुा अलभभािकत्ि ग्रहण गने व्यशििाइ सम्झनपुछय । 
(छ)“परीक्षा सलिलत” भन्नािे यस काययविलि ििोशजि गठन हनुे परीक्षा सम्िन्द्िी सलिलतिाई सम्झनपुछय । 

(ज)“पाठ्यक्रि विकास केन्द्र”भन्नािे संघीय ऐन ििोशजि पाठ्यक्रि लनिायणकोिालग शजम्िेिार लनकायिाई सम्झनपुदयछ। 

(झ)“प्रिानाध्यापक” भन्नािे विद्याियको प्रिानाध्यापक सम्झनपुछय । 

(ञ)) “प्रिखु” भन्नािे चन्द्रपरुनगरपालिकाको नगर प्रिखुिाई सम्झनपुछय । 

(ट)“प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे चन्द्रपरु नगरपालिकाकोप्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई सम्झनपुछय । 

(ठ) “प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र” भन्नािे चारिषय उिेर परुाभई पााँचबषय उिेर परुा नगरेका बािबालिकाको िालग खोलिएको 
प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र, नसयरी, केजी, िन्द्टेसरी आदद सम्झनपुछय। 

(ड)“व्यिस्थापन सलिलत” भन्नािे विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत सम्झनपुछय । 

(ढ)“िन्द्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा िन्द्त्रािय र प्रदेि सरकार अन्द्तगयतको शिक्षाको काि गनय तोवकएको सािाशजक 
िन्द्त्रािय सम्झनपुछय । 

(ण) “शिक्षाअलिकृत” भन्नािे चन्द्रपरु नगरपालिका लभत्रका विद्याियहरूको लनरीक्षण एिं सपुररिेक्षण गनय तोवकएको शिक्षा 
अलिकृतिाइसम्झनपुछय । 

(त)“शिक्षा िाखा प्रिखु” भन्नािे चन्द्रपरु नगरपालिकाको शिक्षा िाखाको प्रिखु िा प्रिखुको कािकाज गनय तोवकएको कियचारीिाई 
सम्झनपुदयछ । 

(थ)“शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा” भन्नािे चन्द्रपरु नगरपालिकािा रहेको शिक्षा हेने िाखािाई सम्झनपुछय । 
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(द)“शिक्षक वकताबखाना” भन्नािे संघीय शिक कानून ििोशजि गठन भएको शिक्षक वकताबखाना सम्झनपुछय । 

(ि)“शिक्षक सेिा आयोग” भन्नािे संघीय कानून ििोशजि गठन भएको शिक्षकहरुको लनयिुी लसफाररस आदद गने आयोग सम्झनपुछय 
। 

(न) “शिक्षा सलिलत” भन्नािे यस काययविलि बिोशजि गठन भएको नगर शिक्षा सलिलतिाइ सम्झनपुछय । 

(प) “सहयोग रकि” भन्नािे विद्याथीहरुको सिोपरर वहत र विद्याियको विकासको िालग विद्याथीको अलभभािक, संघ-संस्था,दाता तथा 
अन्द्यिाट प्राप्त हनुे रकििाई सम्झन ुपछय ।  

(फ)“िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीिा संचािन गने गरी अनिुलत पाई स्थावपत विद्याियिाई सम्झन ुपछय । 

(ब) “िैशक्षक सत्र” भन्नािे विद्याियिा अध्ययन अध्यापन गराइने िावषयक अिलि सम्झन ुपछय ।  
(भ)“सािदुावयक लसकाइ केन्द्र” भन्नािे सिदुाय स्तरिा संचािन गररन े आजीिन लसकाई, अध्ययन अनसुन्द्िान र सीप लसकाई 

िगायतका काि गने केन्द्र िाई सम्झनपुछय । 

(ि)“संघीय शिक्षा ऐन” भन्नािे संघीय संसदि े बनाएको शिक्षा ऐनिाई सम्झन ुपछय । 

(य) “नगर शिक्षा सलिलत” भन्नािे यस काययविलि बिोशजि गदठत सलिलतिाइ सम्झनपुछय ।  

 

पररच्छेद २ 

विद्यािय स्थापना,संचािन र व्यिस्थापन सम्बन्द्िी व्यिस्था 
३. विद्यािय खोल्न ेअनिुलतको िालग लनिेदन ददनपुने: (१) कसैिे विद्यािय खोल्न चाहेिा िडा सलिलत र संबशन्द्ित तहको लछिेकी 

विद्याियको  लसफाररस लिई िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्द्दा कम्तीिा तीन िवहना अगािै अनसूुची१ बिोशजिको ढााँचािा चन्द्रपरु 
नगरपालिकाको कायायियिा लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) कसैिे िैशक्षकगठुी विद्यािय संचािन गनय चाहेिा उपदफा(१) ििोशजि लनिेदन ददन ुपनेछ । 

४. विद्यािय खोल्नको िालग परुा गनुयपने पूिायिार: विद्यािय खोल्नको िालग अनसूुची २ बिोशजिकोअलतररि चन्द्रपरु नगरपालिकािे 
लनिायरण गरे बिोशजिको पूिायिार परुा गरेको हनु ुपनेछ । 

५. विद्यािय खोल्न अनिुलत ददन:े (१) दफा ३ बिोशजि विद्यािय खोल्ने अनिुलतको िालग लनिेदन परेिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखा प्रिखु िा लनजिे तोकेको अलिकृतिे लनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जााँचबझु गनेछ । त्यसरी जााँचबझु गदाय 
प्रस्तावित विद्याियको िालग दफा ४ बिोशजिको पूिायिार परुा भएको देशखएिा विद्यािय खोल्नको िालग दईु िवहना अगािै 
आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन िाखा प्रिखुिे नगरशिक्षा सलिलतको िैठकिा पेि गनुयपनेछ।यस्तो प्रलतिेदनिा अनिुलत िाग 
गररएको विद्यािय सािदुावयक िा िैशक्षकगठुी कुन स्िरुपिा संचािन गने अनिुलत िाग गररएको हो सो सम्बन्द्ििा एवकन 
उल्िेख हनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि शिक्षा सलिलतको िैठकबाट अनिुलत ददने लसफाररसको लनणयय भएिा चन्द्रपरु नगरपालिकासिक्ष पठाउन ु
पनेछ।यसर ी प्राप्त लसफाररसको आिारिा चन्द्रपरु नगरपालिकािे अनिुलत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) अनसुारको लसफाररस उपयिु िागेिा िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियको हकिा ितयको आिारिा िात्र अनिुलत 
ददन ुपनेछ । चन्द्रपरु नगरपालिकाको लनणयय बिोशजि शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे अनसूुशच ३बिोशजिको ढााँचािा 
अनिुलत ददनेछ । यसरी अनिुलत ददाँदा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्द्दा अगाडी ददनपुनेछ । 
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 (४) उपदफा (२) ििोशजि शिक्षा सलिलतिे विद्यािय खोल्ने अनिुलतको लसफाररस गने लनणयय गदाय विद्यािय नक्साङकन, विद्यािय 
सेिाक्षेत्र र नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरेको चन्द्रपरु नगरपालिका र िडाको िालग विद्याियको अलिकति संख्याको 
अिीनिा रही ददन ुपनेछ । 

(५) कसैिे ऐन तथा यस काययविलि विपरीत अनिुलत नलिई विद्यािय संचािन गरेको पाइएिा तरुुन्द्त विद्यािय बन्द्द गरी पनु ५ बषय 
सम्ि अनिुलत रोक्का गररनेछ । 

६. विद्याियको स्िीकृलत सम्िन्द्िी व्यिस्था: (१) चन्द्रपरु नगरपालिकालभत्र अनिुलत लिएर संचालित सािदुावयक विद्याियहरुको 
स्िीकृत सम्िन्द्िी िाग भइ आएिा जााँच बझु गरीगराई यसको प्रलतिेदन नगर शिक्षा सलिलतिा पेस गनय िगाउनपुनेछ। उि 
प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ उपदफा ६ बिोशजि ितय तथा बन्द्देज परुा गरेको देशखएिा नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसको आिारिा 
नगरकाययपालिका सिक्ष पेस गनुयपनेछ।यसरी प्राप्त लसफाररस काययपालिकाबाट शस्िकृती भएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे 
तोवकएको ितय बन्द्देजको आिारिा रही त्यस्तो विद्याियिाई अनसूुची४ बिोशजि शस्िकृती प्रदान गनेछ । 

 (२) यो काययविलििागू हनुभुन्द्दा अगाडी नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरी संचािन भएका विद्याियहरुको संचािन एिं व्यिस्थापन यसै 
काययविलि ििोशजि भएको िालननेछ । 

(३) विद्यािय स्िीकृत सम्िन्द्िी व्यिस्था तोवकए ििोशजि हनुेछ । 

७. िनुाफा रवहत विद्यािय संचािन सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) सघीयएिं प्रदेिकानूनको िापदण्ड बिोशजि गरुुकुि, आश्रि, िदरसा, 
गमु्बा सिेतका सािाशजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे विद्यािय संचािन गनय चाहेिा त्यस्ता विद्यािय अनिुलत एिं 
संचािन सम्िन्द्िी छुटै्ट काययविलि तयार गररनेछ । 

(२) यस काययविलििा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन उपदफा (१) बिोशजि विद्यािय संचािन गनय परुा गनुय पने पूिायिार 
अनसूुची दइुयिा उल्िेख भएबिोशजि हनुेछ । 

(३) गरुुकुि, आश्रि, िदरसा, गमु्बा सिेतका सािाशजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे संचािन गने शिक्षा सम्बन्द्िी नीलत, 

पाठ्यक्रि, त्यस्ता संस्थािाई ददनेअनदुान तथा सिन्द्िय सम्बन्द्िी व्यिस्था संघीय िा प्रदेि िन्द्त्राियिे लनिायरणगरेअनसुार 
चन्द्रपरुनगरपालिकािेलनिायरण गरेििोशजि हनुेछ । 

८. कम्पनी ऐन अन्द्तगयत संचालित विद्यािय रसाियजलनक िैशक्षक गठुी अन्द्तगयत संचािन गने सम्बन्द्िी व्यिस्थf. नगरपालिकािे लनिायण 
गरेको कानून ििोशजि हनुेछ । 

९.  यस अशघ  अनिुलत एिं स्िीकृत भएका विद्यािय सम्िशन्द्ि व्यिस्था:(१) िालथ जेसकैु उल्िेख भए पलन यस अशघ लनयिानसुार 
अनिुलत एिं स्िीकृत भइ संचािनिा रहेका विद्याियहरु यसै काययविलि ििोशजि संचािन भएका िालननेछन ्।तर यस अशघ 
संचािनिा भएका विद्याियिे शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तोकेको ढााँचािानगरपालिकािा अलभिेशखकरणका िालग वििरण 
र कागजपत्र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पेि गनय ुपनेछ । 

(२)शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे यस काययविलि ििोशजि सिै विद्याियको वििरण अध्यािलिक गरी अलभिेशखकरण गनुयपनेछ 
साथै विद्याियिाई सोको प्रिाण ददनपुनेछ । 

१०.िरौटी राख्न ुपने:िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्यािय खोल्ने अनिुलत लिाँदा विद्यािय संचािनको सरुक्षण बापत देहाय बिोशजिको 
रकि िरौटीको रूपिा राख्नपुनेछ : 

(क)िाध्यलिक विद्याियको िालग पााँचिाख रूपैया, (ख)आिारभतू विद्याियको िालग तीन िाख रूपैया, 
तर,  

(१)दफा७ बिोशजि विद्यािय संचािन गने अनिुलत लिाँदा िरौटी राख्न ुपनेछैन ।  
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(२)लबिेष आिश्यकता भएका विद्याथय ीका िालग िा लसिान्द्तकृत िा चन्द्रपरु नगरपालिकाअलतविकट भौग ोलिक क्षेत्रिा विद्यािय 
खोल्दा काययपालिकािे लनिायरण गरेको िापदण्ड बिोशजि िरौटी छुट ददन सवकनेछ । 

११.िरौटी रकि जम्िा गररन:े(१) नगर शिक्षा सलिलतिेतोके बिोशजिको  िरौटी बापतको रकि विद्याियको नाििा िदु्धलत खातािा 
जम्िा गनुयपनेछ । 

१२.साियजलनक िैशक्षक गठुी प्रकृलतका विद्यािय सम्िन्द्िी व्यिस्था:चन्द्रपरु नगरपालिकालभत्रलनजािती, सैलनक, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र 
प्रहरीबिनेपाि र िहीद प्रलतष्ठान आदद द्वारा संचािन भएको िा संचािन हनुे विद्याियको िालग संघीयिा प्रदेि कानूनअनसुार 
हनुछे। 

१३.विद्याियको कक्षा थप गनय सवकन:े (१) कुनै विद्याियिे कक्षा थपगनय चाहेिा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्द्दा कम्तीिा दइु िवहना 
अगािै सम्िशन्द्ित िडाको लसफाररस र संबशन्द्ित तहको नशजकको लछिेकी विद्याियहरूको लसफाररस सवहत शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखािा लनिेदन ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि लनिेदन परेिा चन्द्रपरु नगरपालिकािाथपहनुे कक्षाको िालग यस काययविलि बिोशजिको पूिायिार परुा 
भए नभएको सम्बन्द्ििाशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे आिश्यक जााँचबझु गनेछ । शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे 
स्थिगत जााँचबझु गदाय पूिायिार परुा गरेको देशखएिा नगर शिक्षा सलिलतिा पेि गरी सलिलतको लनणययानसुार शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखािे िैशक्षकसत्र सरुु हनु ुअगािै कक्षा थप गनय अनिुलत ददन सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन प्राविलिक शिक्षा प्रदान गने िाहेक अन्द्य विद्याियको कक्षा एघार र 
बाह्रको कक्षा थप र विषय थप गने अनिुलत संघीय िा प्रदेि शिक्षा िन्द्त्राियबाट स्िीकृत िापदण्ड र लनदेिनका आिारिा 
नगर शिक्षा सलिलतको लनणयय अनसुार शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे ददनेछ । 

१४. विद्याियिे पािना गनुय पने ितय तथा बन्द्देज : विद्याियिे पािन गनुय पने ितय तथा बन्द्देजहरू देहाय बिोशजि हनुेछन ्: 
(क)संघीय िा प्रदेि िा स्थानीय सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक िागू गनुय पने, 

(ख)नगरशिक्षा सलिलतको स्िीकृलत नलिई थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसािग्री प्रयोग गनय नहनुे, 
(ग)रावियता प्रलत आाँच आउने पाठ्यसािग्री भएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, गराउन नहनुे, 
(घ)विद्याियिा बाििैत्री, अपाङ्गतािैत्री तथा िैवङ्गकिैत्री बातािरण सजृना गने, 

(ङ)अलभभािकको िावषयक भेिा गराई विद्याियको सािाशजक पररक्षणप्रलतिेदन, िेखा परीक्षण प्रलतिेदन, आयव्यय, िैशक्षक उपिशब्ि र 
आगािी िैशक्षक सत्रको कायययोजना सवहतको काययक्रिको जानकारी गराउने, 

(च) यस काययविलि र प्रचलित कानून बिोशजि आय व्ययको िेखा राख्नपुने,  

(छ) विद्याियिे गरेको आम्दानी र िगानीको अलभिेख राख्नपुने,  

(ज) विद्याियिा नेपािको राविय एकता, साियभौलिकता, जातीय, क्षेत्रीय, भावषक, िैलगक,सािाशजक तथा िालियक सवहष्णतुािा खिि पाने 
कुनै पलन वक्रयाकिाप हनु नददने,  

(झ) सािदुावयक विद्याियिा चन्द्रपरु नगरपालिकािे तोकेको संख्याको अिीनिा रही शिक्षक सेिा आयोगको लसफाररस अनसुार 
स्थायी शिक्षक लनयशुि नहदुासम्ि विद्याियिे करार शिक्षक लनयशुि गनुयपनेछ। 

(ञ) विद्याियिा दैलनकगररने काययको अलतररि लनयलित रुपिा पररयोजना कायय, सािाशजक सेिा,अलतररि वक्रयाकिाप, तथा अन्द्य 
काययक्रि संचािन गनुयपने,  
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(ट)विद्यािय तथा छात्रािासिा स्िस्थकर, सत्य, लनष्ठा र नैलतक चररत्र लनिायण, उद्यिशििता प्रिदयन, सिाशजक सदभाि प्रिद्धनय तथा 
सािाशजक विकृलत (बािवििाह, नश रक्षरता, छाउपडी,दाइजो प्रथा, बोक्सािोक्सी, छुिाछुत,िैवङ्गक विभेद आदद) उन्द्ििुन को 
िातािरण कायि गनय स्थानीय पाठ्यक्रि तयार गरी स्िीकृलतको िालग सम्िन्द्िीत तहिा पेि गने र कायायन्द्ियनको आिश्यक 
व्यिस्था लििाउन,े  

(ठ)आिासीय विद्याियिा नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे बिोशजि आिास, उपयिु िैशक्षक िातािरण, स्िास््य तथा िाररररक 
विकासको उशचत प्रिन्द्ि, विद्याथीको िालग खाना तथा पौविक आहारको गणुस्तर कायि गनुयपने,  

(ड) चन्द्रपरु नगरपालिकािेपाररत गरेको कानून तथा िैशक्षक नीलतको अलिनिा रही विद्यािय गलतविलि संचािन गनुयपनेछ, 

(ढ) यस काययविलि बिोशजि परुा गनुय पने पूिायिारहरू कायि राख्न ुपने र विद्याथी संख्याका आिारिा पूिायिारको विस्तार तथा स्तर 
िवृद्ध गनुयपने, 

(ण) शिक्षायिुा तथा खेिकुद िाखािे िाग गरेबिोशजिको वििरण शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पेि गने । िन्द्त्रािय िा 
शिक्षायिुा तथा खेिकुद िाखािे लनिायरण गरेको ढााँचािा विद्याियिे िैशक्षक त्याङ्क तयार गरी िैशक्षक सत्र सवकएको ३० ददन 
लभत्र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउन ुपने, 

(त)विद्याियिे विद्याथीको िालग प्रयोग गने सिारी सािन प्रचलित कानून बिोशजिको िापदण्ड अनरुुप प्रयोग गररएको र परीक्षण 
गररएको हनुपुने, 

(थ) तोवकएको िापदण्ड अनरुुप विद्याियको भिन तथा कक्षाकोठा िगायत सम्पणुय पिुायिार सफा तथा सरुशक्षत राख्नपुने, 

(द)प्रत्येक िषय विद्याियको सािाशजक परीक्षण आशिन िसान्द्त सम्ि गने र अशन्द्ति िेखापरीक्षण िंलसर िसान्द्त सम्ि गरी गराई 
त्यसको प्रलतिेदन साियजलनक गरीशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 
प्राविलिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तालिि सम्िन्द्िी व्यिस्था 

१५.प्राविलिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तालिि सम्िन्द्िी विद्यािय िा कक्षाको अनिुलत र व्यिस्थापन सम्िन्द्िी व्यिस्था:(१) चन्द्रपरु 
नगरपालिकािा संचालित सािदुावयक विद्याियहरुिाई प्राविलिक तथा व्यिसावयक िारिा सीपिूिक र रोजगारिूिक शिक्षा 
संचािन गनय प्रोत्साहन गदै िलगने छ । िडािा कशम्तिा एउटा विद्याियिाइय तत्काि प्राविलिक तथा व्यिसावयक शिक्षा 
संचािनको िालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

(२)प्राविलिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तालिि सम्िन्द्िी विद्यािय िा कक्षाको अनिुलत ददने िा स्िीकृत िा अन्द्य व्यिस्थापन सम्िन्द्िी 
व्यिस्था संघीय िा प्रदेि कानून ििोशजि प्राप्त लनदेिन अनसुार छुटै्ट काययविलि लनिायण गरी कायायन्द्ियन हनुे 
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पररच्छेद ४ 

िातभृाषाको शिक्षा सम्िन्द्िी व्यिस्था 
१६.िातभृाषािा शिक्षा ददन े विद्याियको अनिुलत तथा स्िीकृलत सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) यस काययविलििा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भएतापलन आिारभतू तहसम्ि िातभृाषािा शिक्षा ददने विद्याियको अनिुलत सम्बन्द्िी प्रवक्रया दफा५ ििोशजि र स्िीकृत 
सम्िन्द्िी प्रकृया दफा ६ििोशजि हनुेछ । यसका िालग एकि भाषाभाषी विद्याियिा िातभृाषािा  शिक्षा ददने, द्वश भाषी विद्याियिा 
दिैु भाषािा शिक्षा ददने र िहभुाषी विद्याियिा भावषक स्थानान्द्तरणको नीलत अपनाई िाििालिकाहरुिाई उनीहरुको िातभृाषािाट 
नेपािी िा अंग्रजेी भाषािा सहज रुपिा िाने व्यिस्था गररने छ । एकि िा द्वीभाषी विद्याियका अलभभािकिे चाहेिा त्यस 
विद्याियिा पलन  भावषक स्थानान्द्तरणको नीलत अपनाइिे छ । सबै खािे भाषाभाषीिाई एकअकायको भाषा, लिवप तथा संस्कृलत लसक्न 
र लसकाउन प्रोत्सावहत गररने छ । 

 (२) यस काययविलििा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन आिारभतू तह भन्द्दा िालथ िातभृाषािा शिक्षा ददने विद्याियको 
अनिुलत तथा स्िीकृलत सम्बन्द्िी प्रवक्रया र िापदण्ड संघीय िा प्रदेि शिक्षा िन्द्त्राियिे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

पररच्छेद ५ 

विद्यािय साने,गाभ्न ेसम्िन्द्िी व्यिस्था 
१७.विद्यािय सानय,गाभ्न िा िन्द्द गनय सवकन:े(१) देहायको कुनै अिस्थािा नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा नगर काययपालिकाको 
लनणययबाट जनुसकैुबेिा दईु िा दईुभन्द्दा बढी विद्याियिाई एक आपसिा गाभी एउटा विद्यािय कायि गनय िा कुनै एक 
विद्याियिाइ िन्द्द गराउन सवकनेछ तर िन्द्द गराएको विद्याियको हकिा त्यस्ता विद्याियिा पढ्ने िाििालिकाको पढाइको 
लनरन्द्तरताको िालग सो िाििालिकाको अलभभािकको रुशच अनसुारको विद्याियिा अध्ययनको िालग शिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखािे आिश्यक सिन्द्िय गनुयपनेछ र विद्याियिे पलन शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको लनदेिन पािन गनुयपनेछ: 
(क)अनसूुची २ बिोशजिको पूिायिार कायि नरहेको,  
(ख)अलिकांि कक्षािा तोवकएको न्द्यनुति भन्द्दा कि विद्याथी संख्या भएको,  
(ग)दईु िा सोभन्द्दा बढी विद्याियको पररसर एक आपसिा जोलडएको, 
(घ)दईु िा सोभन्द्दा बढी विद्यािय बीचको पैदि दूरी आिारभतु तहको कक्षा १ देशख ५ सम्ि संचालित विद्याियको हकिा २० 
लिनेट र अन्द्यिा तीस लिनेटभन्द्दा कि रहेको,  
(ङ)दईु िा सो भन्द्दा बढी विद्याियिे विद्यािय गाभ्न संयिु लनिेदन ददएको ।  

(च)विद्याियको िैशक्षक गणुस्तर ज्यादै न्द्यून भएको भनी सम्िशन्द्ित िडा सलिलतको दूइलतहाइ सदस्यको िैठकिे लसफाररस गरेको िा 
नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा नगर काययपालिकाबाट िैशक्षक स्तर सिुारको िालग गाभ्ने लनणयय गरेको । 

(छ)नगरपालिकािे लनिायरण गरेको तोवकए ििोशजिको न्द्यनुति िैशक्षक उपिशब्ि कायि गनय नसकेको । साथै नगरपालिकािे 
लनिायरण गरेको विद्यािय स्तररकरणिा २ िषय सम्ि अलत न्द्यनु स्थानिा रहेको । 

(ज) विव्यस िा प्रिानाध्यापकिे शजम्िेिारपूणय भलुिका लनिायह नगरी विद्याियको िैशक्षक िातािरण खििल्याएको कुरा अलभभािकहरु 
िध्ये िहिुत अलभभािकिे नगर शिक्षा सलिलत सिक्ष लनिेदन पेि गरेिा । 

(झ)नगरपालिका िा नगर शिक्षा सलिलत िा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे ददएको लनदेिन पटक पटक पािन नगरेिा । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको आिारिा विद्याियहरु गाभ्ने लनणयय गदाय नगरकाययपालिकािे त्यस्ता विद्याियको िालग आिश्यक 
शिक्षक तथा कियचारीको दरबन्द्दी यवकन गरी बढी हनु आएको शिक्षक तथा कियचारीको व्यिस्थापनको विषयिा सिेत लनणयय गनुय 
पनेछ । 

(३) यस काययविलििा उल्िेखीत विद्यािय गाभ्ने सम्िन्द्िी व्यिस्थािाई कायायन्द्ियन गनय काययपालिकािे नगर शिक्षा सलिलतको 
लसफाररसिा काययविलिस्िीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ । यसरी गालभएर खािी भएको िा बन्द्द भएको विद्याियिा सािदुावयक 
प्रयोजनका िालग नगरपालिकाको विषयगत कायायिय िा िडा कायायिय िा नगरपालिकाका विलभन्न सलिलतको सशचिािय, यिुा 
पसु्तकािय िाम्यशुजयि िा संिाद स्थििा सीप विकास केन्द्द िा साि ुदावयक केन्द्र जस्ता कायायिय र उच्चति विद्याियको कुनै 
कक्षा िा तह िा पसु्तकािय िा प्रयोगिािा िा छात्रािास िा आिास गहृ संचािन गनय सवकने छ । 

(४) विद्यािय गाभ्ने सम्िन्द्ििा नगरपालिकािे छुटै्ट काययविलि स्िीकृत गरी कायायन्द्ियन गनय सक्नेछ । 

१८.गालभएकािा बन्द्द गररएका विद्याियको सम्पत्तीको व्यिस्थापन:यस पररच्छेद ििोशजि विद्यािय गालभएिा गालभने विद्याियिा रहेको 
चि अचि सम्पशत्त, फलनयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसािग्री िगायतका अन्द्य िैशक्षक सािग्री गालभएको विद्याियको नाििा नािसारी गरी 
िा शजन्द्सी दाशखिा गरी आम्दानी बााँिी अलभिेख राख्नपुनेछ।यदद कुनै विद्यािय नगालभएर िन्द्द भएको भएिा सो विद्याियको 
सम्परनगरकाययपालिकािे लनणयय गरे ििोशजि व्यिस्थापन हनुेछ । 

१९.विद्याियको तह िा कक्षा घटाउन सवकन:ेयस पररच्छेद अनसुार कुनै विद्यािय गाभ्न िा िन्द्द गनय अिस्था विद्यिान रहेको भए 
तापलन विद्यािय गाभ्ने आिार औशचत्यपूणय नदेशखएिा नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा कायायपालिकािे त्यस्तो विद्याियको िालथल्िो 
तह िा कक्षा घटाउन सक्नेछ । साथै नगर शिक्षा सलिलतिे उशचत कारण सवहत कुनैपलन विद्याियिाइ कक्षा िा तह घटाउन 
सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ६ 

चन्द्रपरु नगरकाययपालिका, प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत, शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु, शिक्षा अलिकृतको काि, कतयव्य र 
अलिकार 

 

२०.चन्द्रपरु नगरपालिकाको काि, कतयव्य र अलिकार: 
१) यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र अलिकारका अलतररि चन्द्रपरु नगरपालिकाको काि, कतयव्य र अलिकार 
देहाय बिोशजि हनुेछ, 

(क)िैशक्षक योजना तथा काययक्रि कायायन्द्ियन गनय नगर शिक्षा सलिलत, प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत तथाशिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखा प्रिखुिाई आिश्यक लनदेिन ददने,  
(ख)िैशक्षक योजना तथा काययक्रि कायायन्द्ियन गनय आिश्यकता अनसुार सलिलत, उपसलिलत िा काययटोिी गठन गने, 

(ग) शिक्षक सरुिाको िापदण्ड िनाई नगरपालिका तहिा एकरुपता रहने गरी शिक्षक विद्याथी अनपुात लििाउने, गणुस्तर कायिगने, 

आचार संवहता बनाई िागू गने,    

(घ) शिक्षक तथा कियचारीहरूको प्रिासन, व्यिस्थापन तथा िैशक्षक विकास सम्बन्द्िी कायय योजना स्िीकृत गने र कायायन्द्ियन गनय 
लनदेिन ददन,े 

(ङ) प्रदेि तथा संघको कानून ििोशजि हनुे शिक्षा सम्िशन्द्ि विषयहरुको कायायन्द्ियन गनय नगर शिक्षा सलिलतिाई लनदेिन ददने, 
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(च)प्रत्येक ४ िवहनािा चन्द्रपरु नगरपालिकालभत्रका सबै वकलसिका विद्याियहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गरी गराई अपेशक्षत 
ग ुणस्तर कायि गने, 

(छ) विद्याियिा आलथयक व्यिस्था पारदिी तथा सलुनशित गनय िस्तगुत आिार तथा िापदण्डबनाई िागू गने, गराउने, 
(ज) यस काययविलिको पररलि लभत्र आिश्यक क्षेत्रहरुको िापदण्ड िनाउने,  
(झ) शिक्षािाई व्यिहाररक, उद्यिि ीि र रोजगारउन्द्िखु बनाउने नीलत अििम्बन गने, 

(ञ) शिक्षा सम्बन्द्िी कानून लनिायणको िालगचन्द्रपरुनगरसभािा पेस गने । 

(२) उपदफा (१) िा ज ुनसकैु कुरा िेशखएतापलन िैशक्षकगठुी विद्याियका हकिा त्यस्ता विद्याियिे पािना गनुय पने िापदण्ड, 

गणुस्तर, िलु्क प्राििान, विपन्न तथा लसिान्द्तकृत िगयका छात्र छात्रािाई ददईने छात्रबतृ्त ी आिार र प्रलतित, शिक्षक तथा 
कियचाररहरुको सेिा, ितय एिं पाररश्रलिक जस्ता विषयिा लनणयय गदाय िैशक्षकगठुी विद्याियहरुको संगठनको सिेत सहभालगता एिं राय 
पराििय लिई लनणयय गनुयपनेछ । 

 

२१. प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको काि, कतयव्य र अलिकार: यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र  अलिकारका 
अलतररि प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 
(क) शिक्षािाई िौलिक हकको रुपिा स्थावपत गनय नगरपालिकाको सिग्र िैशक्षक नीलत, योजना, काययक्रिको कायायन्द्ियन एिं 
अन ुगिन गनेगराउन,े  

(ख) नगर काययसम्पादन लनयिािि ीिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे गने भनी उल्िेख भएका शिक्षा सम्बशन्द्ि कायय गने, 

(ग)िैशक्षक सिन्द्ियकताय तथा सहजकतायको भलूिका लनिायहगने, 

(घ)काययपालिकािे प्रत्यायोजन गरेका शिक्षा सम्बशन्द्ि कायय गने, 

(ङ) नगरको उत्कृि िैशक्षक उपिशव्िका िालग शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाप्रिखुसाँग काययसम्पादन करार गने र सो 
उपिब्िीपूणय रहे नरहेको लनरन्द्तर अनगुिन गने, 

(च)विद्याियहरुको िेखा परीक्षणको व्यिस्था लििाउन िगाउने, 
(छ)शिक्षा सम्बन्द्िी कुनै प्रस्ताि नगरपालिकािा पेि गनुय पने भए सो गने, 

 

२२.शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुकोकाि,कतयव्य र अलिकार: यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र अलिकारका 
अलतररि शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 
(क) नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत िैशक्षक काययक्रि कायायन्द्ियन गने गराउने, 
(ख)शिक्षा सम्बन्द्िी कुनै प्रस्ताि नगरपालिकािा पेि गनुय पने भए प्रिखुप्रिासकीय अलिकृत िाफय त पेि गने, 

(ग)शिक्षा सम्बन्द्िी नगरस्तरीय योजना िनाई काययपालिकािा स्िीकृलतको िालग पेि गने र स्िीकृत योजना कायायन्द्ियन गने,  

(घ) नगरको शिक्षाको अिस्था, प्रगलत आदद सिेवटएको शिक्षा सम्िन्द्िी िैशक्षक बिेुवटन तयार गरी प्रत्येक िषयको िैसाख िसान्द्त 
लभत्र प्रकाशित गने,  

(ङ)स्िीकृत अनौपचाररक शिक्षा, वििेष शिक्षा र खिुा शिक्षा काययक्रि कायायन्द्ियन गने गराउने तथा सो सम्बन्द्िी अलभिेख तयार 
गने,  

(च)शिक्षक व्यिस्थापन सम्िन्द्ििा प्रचलित कानून ििोशजि गने गराउने । साथैविद्याथी संख्या घट्न गई फाशजििा परेका 
सािदुावयक विद्याियका शिक्षकिाई अको सिदुावयक विद्याियिा लििान गनयनगर शिक्षा सलिलतिा लसफाररस गने,  
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(छ)स्िीकृत कायय योजना अनसुार विद्यािय संचािन भए नभएको सम्बन्द्ििा लनयलित रूपिे लनरीक्षण र सपुरीिेक्षण गरी त्यसको 
प्रलतिेदन तयार गने,  

(ज)शिक्षाको गणुस्तरबढाउनको िालग शिक्षक,प्रिानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सलिलतका पदालिकारीहरूको सिय सियिा बैठक, गोष्ठी 
िा तालििको संचािन गने,  

(झ)आिारभतू तहको अन्द्त्यिा लिइने परीक्षा संचािन गने,  

(ञ)विद्याियको कक्षा ३,५ र ८ को परीक्षाको अलभिेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पशुस्तका शझकाई जााँच, विद्याियिा शिक्षाको गणुस्तर बवृद्ध 
भए नभएको सम्बन्द्ििा िूल्याङ्कन गरी अलभिेख राख्न ेतथा सो सम्बन्द्ििा सिुारका िालग आिश्यक काि गने,  

(ट) नगरपिालिका लभत्र रहेका कम्पनी ऐन अन्द्तगयत दताय भएका िा िैशक्षकगठुी विद्याियहरुको िैशक्षक कायय योजनाको सिन्द्िय र 
अनगुिन गरी सिुारका िालग सझुाि प्रस्ततु गने, 

(ठ)ऐन तथा यस काययविलि बिोशजि विद्याियहरू संचािन भए नभएको जााँचबझु गने तथा विद्याियिा शिक्षाको गणुस्तर बढाउन, 

सिुार गनय िा विद्यािय बन्द्द गनुयपने नपने सम्बन्द्ििा लनरीक्षण गरी विद्याियको स्तर बढाउन, सिुार गनय िा विद्यािय बन्द्द गनुयपने 
भएिा तत ्सम्बन्द्िी कारबाही प्रवक्रया अगालड बढाउने,  
(ड)िाध्यलिक शिक्षा उत्तीणय परीक्षाको िालग रशजिेिन फाराि भरेका विद्याथीको नाि, थर, उिेर प्रचलित कानून बिोशजि संिोिन 
गनय लसफाररस गने,  

(ढ)लनयशुि िा बढुिाको िालग आयोगबाट लसफाररस भई आएका शिक्षक िा कियचारीिाई विद्याियिा लनयशुि गने,  

(ण)सािदुावयक विद्याियिा काययरत शिक्षक तथा कियचारीको सेिा वििरण तथा अन्द्य अलभिेख अद्यािलिक गने,   

(त)शिक्षक िा कियचारीको काययसम्पादन िूल्याङ्कन गरी त्यसको वििरण आयोगिा पठाउने, 
(थ)विद्यािय र प्रारशम्भक बाि िािविकास केन्द्रको लनरीक्षण गने, गराउने,  
(द)िाध्यलिक शिक्षा उत्तीणय परीक्षा, िाध्यालिक शिक्षा परीक्षा र आिारभतू तहको अन्द्त्यिा हनुे परीक्षािाई लनयलित र ियायददत 
ढङ्गबाट संचािन गने, गराउने,  
(ि)सािदुावयक विद्याियका िालग वितरण गररएका दरबन्द्दी बैसाखिसान्द्त सम्ि लििान गनय नगर शिक्षा सलिलतिा लसफाररस गने,  

(न) नगरपालिकाबाट विद्याियिाई लनकासा भएको रकि सदपुयोग भए नभएको अनगुिन गने, 

(प)विद्याियिे स्िीकृत पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक िागू गरे नगरेको सम्बन्द्ििा लनरीक्षण गने, गराउने,  
(फ)विद्याियिा िागू गररएको पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसािग्री सम्बन्द्ििा सिुार गनुयपने र लनःिलु्क पाठ्यपसु्तकको वितरण 
प्रणािीिाई प्रभािकारी बनाउन े विषयिा व्यिस्थापन सलिलत तथा शिक्षकको राय लिई सझुाि ददने तथा सो सम्बन्द्ििा अन्द्य 
आिश्यक कायय गने, गराउने, 
(ब)नगर शिक्षा सलिलतको लनणययअनसुार नगरपालिकालभत्रशिक्षकको सरुिागने र चन्द्रपरु नगरपालिका भन्द्दा अन्द्यत्र 
गाउाँ ∕नगरपालिकािा सरुिाको िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत र िडा अध्यक्षको लसफाररसिा सरूिा सहिलत  ददने, 
(भ)िेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रलतिेदनको आिारिा देशखएका अलनयलितता र िेरुज ुफर्छ्यौट गनय िगाउने, 
(ि)सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनाहरूको लनरीक्षण तथा सिन्द्िय गने,   

(य)सािदुावयक विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीको तिबी प्रलतिेदन तयार गराउने, 
(र)विद्याियको िावषयक िैशक्षक काययक्रिको लनयलित रूपिा अनगुिन गरी सो अनसुार गने, गराउने, 
(ि)शिक्षा अलिकृतिे ददएको लनरीक्षण प्रलतिेदन उपर कारबाही गने 
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(ि)विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत र शिक्षक अलभभािक संघ गठन गने, गराउने, 
(ि)सािदुावयक विद्याियको स्िीकृतररि दरिन्द्दीिा पदपूलतयको िालगनगरशिक्षा सलिलतिा िेखी पठाउने, 
 (ष)विद्याियहरुको िेखा परीक्षणको व्यिस्था लििाउन े, 

(स)विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लसफाररसिा शिक्षकिाई विद्यािय सिय बाहेक िा विद्याियको लनयलित पठन पाठनिा असर 
नगने गरी अलतररि सियिा अन्द्यत्र कायय गनय पूिय स्िीकृलत प्रदान गने,  

(ह)काययसम्पादनको आिारिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत, शिक्षक अलभभािक संघ,प्रिानाध्यापक,शिक्षकएिं कियचारीहरुिाई परुस्कार 
तथा दण्डका िालग काययपालिका सिक्ष लसफाररस गने , 

(क्ष)लनजी, िालियक तथा गठुी लबद्याियको अनगुिन गरी स्िीकृत िापदण्डको पािना गनय िगाउने र तदनसुार परुस्कार र दण्डको 
िालग काययपालिका सिक्ष लसफाररस गने ,  

(त्र)नगरपालिका,राविय परीक्षा बोडय र शिक्षा सम्िशन्द्ित आयोगहरुबाट लनदेशित िा प्रत्यायोशजत कायय गने, 

२३=gu/शिक्षा अलिकृतको काि, कतयव्य र अलिकार: 
 यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र अलिकारका अलतररि शिक्षा िाखा प्रिखुको िातहत र प्रत्यक्ष लनदेिनिा रही 
शिक्षा अलिकृतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 

(क) प्रत्येक दईु िवहनािा सिै विद्याियिा कम्तीिा एक पटक स्थिगत लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने । लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण 
गने क्रििा प्रिानाध्यापक र व्यिस्थापन सलिलतसाँग छिफि गरी छिफि भएको कुरा र लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण सम्बन्द्िी 
व्यहोरा विद्याियको लनरीक्षण पशुस्तकािा जनाउने तथा जनाउन िगाउने, 

(ख) विद्यािय लनरीक्षण गदाय विद्याियिा काययरत प्रिानाध्यापक, शिक्षक, कियचारी र सहजकतायिे शिक्षा ऐन दफा र काययविलि 
विपररत कािकाज गरेको पाइएिा िा शिक्षक आचारसंवहता विपररत आचरण गरेको पाइएिा पवहिोपटक सचेत गराउने र पनुः 
दोहोररएिा तत्काि लनयिानसुार कारिाहीको िालग शिक्षा यिुा खेिकुद िाखा प्रिखु िाफय त नगर शिक्षा सलिलतिा लसफाररस गने ।           
(ख) यस काययविलि बिोशजि विद्यािय लनयलित रूपिे संचािन भए नभएको, त्यस्तो विद्याियिा भौलतक सािन सरुशक्षत विद्यािय 
अनरुुप भए नभएको, शिक्षक पयायप्त भए नभएको, उपिब्ि सािनको अलिकति सदपुयोग भए, नभएको र लनिायररत स्तर बिोशजि 
पठन पाठन भए नभएको र सिग्र िैशक्षक गणुस्तर कायि भए नभएको सम्बन्द्ििा प्रिानाध्यापक, शिक्षक–अलभभािक संघ र 
शिक्षकसाँग विचार विििय गरी सोअनरुूप भएको नदेशखएिा सिुारगनयिगाउने,  

(ग) विद्यािय लनरीक्षण सम्बन्द्िी प्रलतिेदन शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु सिक्ष पेि गने, 

(घ) विद्याियको िैशक्षक विकासको िालग व्यिस्थापन सलिलत तथा सरोकािािाहरूसाँग सम्पकय  तथा आिश्यक सरसल्िाह र 
अन्द्तरवक्रया गने, (ङ)निूना शिक्षण गने प्रयोजनको िालग नगर लभत्रको रोिर (सिहु) तयार गने र सियसियिा प्रिानाध्यापक सवहत 
शिक्षकको बैठक बोिाई शिक्षण गने विषयिा देशखएका सिस्या सिािानको िालग आिश्यक काि गने,  

(च) शिक्षक तथा विद्यािय कियचारीको कायय क्षिताको िूल्याङ्कन गरी त्यसको अलभिेख नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा 
उपिब्ि गराउन,े 

(छ) विद्याियको िैशक्षकस्तर बृवद्ध गनय प्रिानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सलिलतका प्रिखुहरूको गोष्ठीको संचाित गनेगराउने, 
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(ज)परीक्षा सलिलतको लनदेिन बिोशजि परीक्षा संचािन गनेगराउने,  

(झ) विद्याियको िैशक्षक तथा आलथयक अलभिेख दरुुस्तभए नभएको लनरीक्षण गनेगराउने,  

(ञ) आफ्नो क्षेत्र लभत्रका िैशक्षक त्याङ्क सङ्किन तथा विश्लषेण गरी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउने,  

(ट) शिक्षकिाई तालििको िालग लसफाररस गने र तालिि प्राप्त शिक्षकको सीप को प्रयोग भए नभएको एवकन गनय कक्षा अििोकन 
गरी सिुारका िालग कायय गने,   

(ठ) व्यिस्थापन सलिलतको बैठक लनयलित रूपिे बसे नबसेको जााँचबझु गरी नबसेको भए बैठक बोिाउन प्रिानाध्यापकिाई 
लनदेिन ददन,े  

(ड) विद्यािय संचािन सम्बन्द्ििा प्रिानाध्यापक तथा व्यिस्थापन सलिलतिाई आिश्यक लनदेिन ददन,े  

(ढ) विद्याियिा भएको नयााँ कािको अनगुिन गरी प्रत्येक िवहना शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा प्रलतिेदन पेि गने,  

(ण) विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीको लबदाको अलभिेख िैशक्षक सत्रको अन्द्त्यिा प्रिाशणत गने र विद्याियिा राख्निगाउने,  

(त) शिक्षक तथा कियचारीको हाशजरी अलभिेख दरुुस्त भए नभएको जााँच िा लनरीक्षण गरी लबदा नलिई अनपुशस्थत हनुे शिक्षक तथा 
कियचारीको हकिा हाशजरी पशुस्तकािा गयि जनाई सोको जनाउ सवहतआिश्यक कारबाहीको िालग सम्बशन्द्ित विद्यािय व्यिस्थापन 
सलिलत र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा र प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाइ लसफाररस गने,  

(थ) आफनो क्षेत्रलभत्र संचािन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, वििेष आिश्यकता शिक्षा, सिािेिी शिक्षा र शिक्षाको िालग खाद्य 
काययक्रिको लनयलित रूपिा लनरीक्षण तथा अनगुिन गरी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा प्रलतिेदन पेि गने,  

(द)लनजी, िालियक तथा गठुी लबद्याियको अनगुिन गरी स्िीकृतिापदण्डको पािना गनय िगाउने र तदनसुार परुस्कार र दण्डको िालग 
नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु सिक्ष लसफाररस गने, 

(ि) आजीिन शिक्षा र सीपयिु शिक्षाको उशचत प्रिन्द्ि गने गराउने, 

(न) शिक्ष यिुा खेिकुद िाखा प्रिखुिे तोके बिोशजि थप कायय गनेगराउने, 

(प) नगरपालिकाबाट शिक्षा सम्बशन्द्ि प्रत्यायोशजत कायय गने, 

फ) िैशक्षक सत्र िरुु भएको१ िवहना लभत्र विद्याियगत रूपिा गतिैशक्षक सत्रको कक्षा १ देशख १०सम्िका परीक्षाफिको 
नलतजाविश्लषेण गने, 

ब) अलनिायय विषयहरूको विषयगत लसकाइउपिशब्िहरूको नलतजाविश्लषेण गने, 

भ) प्रत्येक िषयको लसकाइउपिशब्िको तिुनात्िक विश्लषेण र प्रदियनगने, 

ि)  सम्पूणय नलतजाको विश्लषेण पिात प्रिानाध्यापकबैठकिा छिफि गराई सिुारका उपायहरूको खोजी गने, 

 

 

 

 



 

13 
चन्द्रपरु नगरपालिकाको शिक्षा ब्यबस्थापन काययविलि २०७६ 

पररच्छेद–७ 

 नगर शिक्षा सलिलत र िडा शिक्षा सलिलतको गठन,काि, कतयव्य र अलिकार तथा बैठक सम्बन्द्िी 
२४.नगर शिक्षा सलिलतको संरचना तथा काययसंचािन विलि: (१)नगरपालिकािा  देहाय ििोशजिको एक नगर शिक्षा सलिलत रहनेछ : 
(क) नगरपालिकाकोप्रिखु             -अध्यक्ष 

(ख)नगरपालिकाकोउपप्रिखु           -सदस्य 

(ग)प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत             -सदस्य 

(घ) नगरपालिका लभत्रका शिक्षाविद्हरु िध्येबाट नगर शिक्षा सलिलतबाट िनोलनत एकजना    -सदस्य 

(ङ)सािदुावयकिाद्यलिक विद्याियको प्रिानाध्यापक िध्येिाट नगरशिक्षा सलिलतिे िनेनलनत एकजना   -सदस्य 

(च) िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियहरुको प्रिानाध्यापक िध्येिाट नगरशिक्षा सलिलतिेिनोलनत गरेको एकजना -सदस्य 

(छ)नगरपालिका लभत्रका वि.व्य.स.का अध्यक्षहरु िध्येबाटनगर शिक्षा सलिलतिे िनालनत एकजना    -सदस्य  

(ज) नगरपालिका लभत्रको शिक्षक िहासंघको अध्यक्ष        -सदस्य 

(झ) सािाशजक विकास सलिलतको संयोजक िा सािाशजक विकास सलितिे तोकेको एकजना                -सदस्य 

(ञ) नगर शिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना दलित िवहिा                                    -सदस्य 

(ट) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको प्रिखु          -सदस्य-सशचि 

(२) नगर शिक्षा सलिलतको पदािलि तीन िषयको हनुेछ । िैठक कशम्तिा प्रत्येक दूई िवहनािा एक पटक िस्नपुनेछ । 

(३) नगर शिक्षा सलिलतको िैठकभत्ता नगरपालिकाको प्रचलित कानून ििोशजि हनुेछ । नगर शिक्षा सलिलतको िैठक सम्िन्द्िी अन्द्य 
व्यिस्था आफै लनिायरण गनेछ । 

(४) िैठक संचािनको िालग कम्तीिा ५० प्रलतित सदस्यको उपशस्थलत आिश्यक पनेछ भने िैठकको लनणयय िहिुतको आिारिा 
हनुेछ र अध्यक्षिे लनणाययक ित िात्र ददन पाउनेछ । 

(५) नगर शिक्षा सलिलतको िैठकिा नगर िाि सञ्जािका िाििालिका िध्ये एकजना िालिका र एकजना िािकिाई आिशन्द्त्रत 
सदस्यको रुपिा िोिाउन सवकने छ । 

२५. नगर शिक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार: ऐन तथा यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र अलिकारका 
अलतररि नगर शिक्षा सलिलतको अन्द्य काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 
(क) नगरपालिका लभत्रको शिक्षाको नीलत तयार गरी शिक्षा सम्िशन्द्ि नगरस्तरीय योजना तजुयिा गने । 

(ख) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाट पेि भएको िैशक्षक योजना िालथ छिफि गरी स्िीकृलतको िालगनगरकाययपालिकािा पेि 
गने । 

(ख) नगरपालिकािा स्िस्थ िैशक्षक िातािरण कायि राख्न तथा शिक्षाको गणुस्तर बवृद्ध गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त 
पेि भएको कायययोजना िालथ छिफि गरी आबश्यक देशखएिा पररिाजयन सवहत स्िीकृत गने,  

(ग) नगरपालिकािे स्िीकृत नीलत र लनदेिन अनरुूप वििेष शिक्षा, सिािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्द्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा 
खिुा शिक्षा काययक्रि संचािन सम्बन्द्िी आिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ) विद्याियिाई आलथयक सहायता उपिव्ि गराउने तथा त्यस्तो सहायताको िालग सम्बशन्द्ित तहिा लसफाररस गने,  

(ङ) शिक्षक, कियचारी तथा विद्याथी कल्याणको िालग स्िीकृत शिक्षा योजना ििोशजि आिश्यक काययक्रि बनाउने,  
(च) विद्याियको सम्पशत्तको सरुक्षा गनय तथा विद्याियको सिवृद्धको िालग आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ)विद्याियको विकासको िालग संचालित िैशक्षक काययक्रििाई सहयोग गने,  

(ज)विद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्द्ििा िेखापरीक्षकिे ददएको प्रलतिेदन अनसुार आिश्यक कारबाही गने, गराउने,  
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(ञ) विद्याियिाई आलथयक रूपिा आत्िलनभयर गराउन योजना बनाई कायय गने,  

(ट) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको अध्ययन प्रलतिेदनका आिारिा विद्यािय स्िीकृत गनय,गाभ्न िा बन्द्द गनयकाययपालिकािाइय 
लसफाररस गने,    

(ठ)िैशक्षक क्यािेण्डर बनाई विद्यािय संचािन गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त व्यिस्थापन सलिलतिाई लनदेिन ददने,  
(ड) नगर स्तरीय खेिकुद, स्काउट तथा सााँस्कृलतक काययक्रिको संचािन तथा विकासको िालग आलथयक स्रोत जटुाउने र प्राप्त रकि 
खचय गनय नगर शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाई लनदेिन ददन,े  

(ढ)आिासीय विद्याियका विद्याथीका िालग खाना तथा पौविक आहारको गणुस्तर तोक्ने । 

(न)नगर काययपालिका तथा नगर सभािाट स्िीकृत शिक्षा योजना र िापदण्ड लभत्र रही आिश्यक लनदेिन ददने । 

(प)विद्याियिा विद्याथी संख्याको आिारिा आिश्यक जनिशि व्यिस्थापन गने र दरिन्द्दी लििान गनय लसफाररस गने । 

फ) नगर क्षेत्रलभत्र वििेष आिश्यकता भएका िािबालिकाको  त्यांक संकिन गरी उनीहरुका िालग उशचत विद्यािय व्यिस्थापन 
गनय आिार तयार पाने र सोही अनसुारको पठनपाठन व्यिस्था लििाउने । 

(ब)विद्यािय सिुार तथा लबकास र िैशक्षक गणुस्तर सिुारका िालग नीलत तजुयिा गरर आिश्यक लनदेिन गने । 

(भ) विद्याथी संख्या कि भएका विद्याियहरुिा विद्याथी संख्या कि हनुाका कारण पत्ता िगाउन नगरशिक्षा सलिलतिे तोकेको 
काययदििे ददएका लसफाररसका आिारिा सम्बशन्द्ित विद्याियिाइ सानय गाभ्न िा सिुार गरर ससंुचािन गनयका िालग नगर 
काययपालिकािा लसफाररस गने । 

(ि) नगर शिक्षा सलिलतिे आिश्यकता अनसुार शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको प्रिखुिाइ अलिकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

२६. िडा शिक्षा सलिलतको गठन तथा काययसंचािन विलि: (१) नगरपालिकाको प्रत्येक िडािा  देहाय ििोशजिको एक िडा शिक्षा 
सलिलत रहनेछ : 

(क)सम्िन्द्िीत िडाको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको एकजना िडा सदस्य     –संयोजक 

(ख)िडाका िवहिा तथा दलित सदस्य िध्ये िडाध्यक्षिे तोकेको एक जना     –सदस्य 

(ग)सािदुावयक विद्याियको सबै प्रिानाध्यापकहरु(उच्चति विद्यािय पिानाध्यापक बाहेक)   -सदस्य  

(घ) सम्िन्द्िीत िडाको उच्चति विद्याियको प्रिानाध्यापक       –सदस्य–सशचि  

(२) िडा शिक्षा सलिलतको पदाििी ३ िषयको हनुेछ । िैठक कम्तीिा प्रत्येक चौिालसकिा एक पटक िस्नपुनेछ। 

(३) िडा शिक्षा सलिलतको िैठकभत्ता नगरपालिकाको प्रचलित कानून ििोशजि हनुेछ। 

(४) िैठक संचािनको िालग कम्तीिा ५० प्रलतित सदस्यको उपस्थीलत आिश्यक पनेछ भने िैठकको लनणयय िहिुतको आिारिा 
हनुेछ। 

२७. िडा शिक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार: यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र अलिकारका अलतररि िडा 
शिक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 

(क) िडा शिक्षा सलितबाट पेि भएको िैशक्षक योजना िालथ छिफि गरी स्िीकृलतको िागश नगर शिक्षा सलितश िा पेि गने, 

(ख) िडािा स्िस्थ िैशक्षक िातािरण कायि राख्न तथा शिक्षाको गणुस्तर बवृद्ध गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त पेि 
भएको कायययोजना िालथ छिफि गरी आबस्यक देशखएिा पररिाजयन सवहत स्िीकृत गने,  

(ग) नेपाि सरकारको स्िीकृत नीलत र लनदेिन अनरुूप वििेष आिश्यकता शिक्षा, सिािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्द्तर शिक्षा, 
दूर शिक्षा तथा खिुा शिक्षा काययक्रि कायायन्द्िय सम्बन्द्िी आिश्यक व्यिस्था गने,  
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(घ) विद्याियिाई आलथयक सहायता उपिव्ि गराउन उत्प्ररेरत गने तथा त्यस्तो सहायताको िालग सम्बशन्द्ित लनकायिा लसफाररस गने,  

(ङ) िडाका विद्यािय सानय गाभ्न तथा िन्द्द गनय आिश्यक लसफाररस गने, 

(च) िडाका विद्याियको सम्पशत्तको सरुक्षा गनय तथा विद्याियको सिवृद्धको िालग आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ) िडाका विद्याियको विकासको िालग संचालित िैशक्षक काययक्रििाई सहयोग गने,  

(ज) िडाका सिै विद्याियिाई आलथयक रूपिा आत्िलनभयर गराउन योजना बनाई कायय गने,   

(झ) िडाका सिै विद्याियको िैशक्षक स्तर उच्च राख्न पहि गने, 
(ञ) िडा स्तरीय खेिकुद, स्काउट तथा सााँस्कृलतक काययक्रिको संचािन तथा विकासको िालग आलथयक स्रोत जटुाउने र प्राप्त रकि 

खचय गनय विद्याियहरुिाइ लनदेिन ददने,  
(ट) आिासीय विद्याियका विद्याथीका िालग खाना तथा पौविक आहारको गणुस्तर भए नभएको हेने ।  
(ठ) नगरकाययपालिका तथा नगरसभाबाट स्िीकृत शिक्षा योजना र िापदण्ड लभत्र रही कायायन्द्ियन गनय लनदेिन ददने । 

(ड) विद्याियिे कायि गनुय पने न्द्य ूनति ् सरसफाई तथा िौचाियको िापदण्ड अनसुार भए नभएको हेने । 

(ढ) िडालभत्र वििेष आिश्यकता भएका िािबालिकाको त्यांक संकिन गरी उशचत विद्यािय व्यिस्थापन गनय आिार तयार पाने र 
सोही अनसुारको पठनपाठन व्यिस्था लििाउने,  

(ण) विद्यािय सिुार तथा लबकासका िालग नगरशिक्षा सलिलतिा आिश्यक लसफाररस गने । 

पररच्छेद ८ 

विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत सम्िन्द्िी व्यिस्था 
२८. विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत रहन:े (१) यस काययविलिअन्द्तर ्गत व्यिस्था भएको सलिलतहरुको अलिकार क्षेत्र िाहेक विद्यािय 

संचािन गनय प्रत्येक विद्याियिा देहाय ििोशजिको एक विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ । 

(क) विद्याियका अलभभािकहरूिे आफूहरू िध्येिाट छानी पठाएक ो दईुजना िवहिा सवहत चार जना – सदस्य 

(ख) विद्याियका चन्द्दादाता,शिक्षाविद् तथा सिाजसेिी िध्येबाट वि.व्य.स.िे िनोलनत गरेको एकजना दलित िवहिा सवहत दइुजना   
        –सदस्य 

(ग) शिक्षकहरूिे आफूहरू िध्येबाट छानी पठाएको एक जना शिक्षक   –पदेन सदस्य 

(घ) िडा सलिलतिे तोकेको प्रलतलनलि एक जना    –पदेन सदस्य 

(ङ) प्रिानाध्यापक                                     –सदस्य सशचि 

(२) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको काययअिलि गठन भएको लिलतिे ३ िषयको हनुेछ । 

(३) उपदफा २८(१) बिोशजिगदठतसलिलतका सदस्यहरु(ग,घ र ङ बाहेक) िध्येिाट  विद्यािय ब्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष 
छनौट गनेछ। 

(४) कुनै कारणिे तीनपटकको प्रयासिा पलन विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत गठन हनु नसकेिा नगर शिक्षा सलिलतिे िडाअध्यक्षको 
अध्यक्षतािा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत गठन गनय सक्नेछ । 

२९.राजीनािा स्िीकृत गने: व्यिस्थापन सलिलतका सदस्यको राजीनािा सो सलिलतका अध्यक्षिे र व्यिस्थापन सलिलतका अध्यक्षको 
राजीनािा सम्बशन्द्ित व्यिस्थापन सलिलतिे स्िीकृत गनेछ ।तर अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थािा त्यस्तो सदस्यको 
राजीनािा व्यिस्थापन सलिलतको जेष्ठ सदस्यिे स्िीकृत गनेछ।साथै विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको बैठकिा बाि क्िबका 
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प्रलतलनिी हरुिे राखेको दृशष्कोण लनणयय पशुस्तकािा उल्िेख गनुयपनेछ तर प्रचलित कानून विपररतका कुनै लनणयय भएिा 
बािप्रलतलनिीहरुिाई शजम्िेिार बनाईनेछैन । 

३०.अलभभािकको अलभिेख राख्न:े (१) विद्याियिे शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तोवकददएको ढााँचािा विद्याथीको अलभिेख राख्दा 
विद्याथीका बाब,ु आिा, बाजे, बज्यै, दाज,ु दददीको नाि, थर, ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ र त्यस्ता अलभभािक नभएका विद्याथीको 
हकिा विद्याथीिाई संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यशिको अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि विद्याथीिाई संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यशििाई अलभभािकको रुपिा अलभिेख राख्दा लनजिे संरक्षकत्ि 
प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बशन्द्ित िडाबाट प्रिाशणत गराएको हनु ुपनेछ । 

३१.विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको सदस्य छनौट सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) प्रिानाध्यापकिे व्यिस्थापन सलिलतको छनौट गनयको 
िालग तत्कािको व्यिस्थापन सलिलतको कायय अिलि सिाप्त हनु ुभन्द्दा तीस ददन अगािै सात ददनको सूचना ददई अलभभािकको 
भेिा गराउन ुपनेछ ।  

 तर कुनै कारणिे व्यिस्थापन सलिलत विघटन भएको िा व्यिस्थापन सलिलतको सदस्यको पद ररि भएको अिस्थािा त्यसरी 
विघटन िा ररि भएको लिलतिे पन्द्र ददन लभत्र व्यिस्थापन सलिलत िा ररि सदस्यको छनौटको िालग यस दफा बिोशजि 
सूचना ददई अलभभािकको भेिा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सदस्य छनौट गने सम्बन्द्ििा अलभभािकिाई सहयोग गनयको िालग नगरशिक्षा अलिकृतको अध्यक्षतािा, 
िडासशचि सदस्य र प्रिानाध्यापक सदस्य सशचि रहने गरी तीन सदस्यीय छनौट सहयोग सलिलत गठन हनुेछ ।  

(३) व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनौट सम्बन्द्िी अन्द्य काययविलि विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत छनौट सहयोग 
सलिलतिेलनिायरण गरेबिोशजि हनुेछ । 

३२.विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको बैठक सम्बन्द्िी काययविलि: (१) व्यिस्थापन सलिलतको बैठक दईु िवहनािा कम्तीिा एकपटक 
बस्नेछ । 

(२) व्यिस्थापन सलिलतको बैठक सलिलतक ाअध्यक्षको लनदेिनिा सदस्य–सशचििे बोिाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन व्यिस्थापन सलिलतका एक लतहाई सदस्यिे लिशखत अनरुोि गरेिा 
व्यिस्थापन सलिलतको सदस्य–सशचििे जवहिेसकैु पलन व्यिस्थापन सलिलतको बैठक बोिाउन ुपनेछ ।  

(४) व्यिस्थापन सलिलतको बैठकिा छिफि हनुे विषयसूची सदस्य–सशचििेसदस्यहरूिाईददनपुनेछ।तर तत्काि िैठक िस्नपुने 
कारण सवहत लिशखत लनदेिन गरेको हकिा सम्पणुय सदस्यहरुिे सचुना प्राप्त गरेको सलुनशित हनुपुनेछ । 

(५) व्यिस्थापन सलिलतिा तत्काि कायि रहेका पचास प्रलतित भन्द्दा बढी सदस्यहरू उपशस्थत भएिा व्यिस्थापन सलिलतको 
बैठकको िालग गणपूरक संख्या पगुेको िालननेछ ।  

६) व्यिस्थापन सलिलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र लनजको अनपुशस्थलतिा जेष्ठ सदस्यिे गनेछ ।  

(७) व्यिस्थापन सलिलतको बैठकिा बहिुतको राय िान्द्य हनुेछ र ित बराबर भएिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे लनणाययक 
ित ददन सक्नेछ ।  

(८) व्यिस्थापन सलिलतको बैठक सम्बन्द्िी अन्द्य काययविलि व्यिस्थापन सलिलत आफैं िे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(९) िगातार ३ पटक सम्ि(कारण नखिुाई) बैठकिा अनपुशस्थत रहेिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको पद खारेज भएको 
िालननेछ। 
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३३.विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष र सदस्य हनु नसक्न:े देहायको व्यशि व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्षर सदस्य हनु सक्न े
छैन  

(क) गैर नेपािी नागररक,  

(ख) पच्चीस िषय उिेर परुा नभएको (बाि क्िबको प्रलतलनिी बाहेक),    

(ग) प्रचलित कानून बिोशजि कािो सूचीिा परेको, 
(घ) नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट कसूरदार ठहररएको, 
(ङ) नेपाि सरकारको तिब भत्ता िा अनदुान खाने गरी लनयिु भएको व्यशि। तर पदेन सदस्यको हकिा यो िागू हनुे छैन । 

३४. विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत विघटन गनय सक्ने: देहायका अिस्थािा नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा नगर काययपालिकािे 
सलिलत विघटन गनय सक्नेछ  – 

(क) विद्याियको सम्पशत्त वहनालिना गरेिा,  
(ख) विद्याियको िैशक्षक िातािरण खल्बल्याएिा,   
(ग) प्रचलित कानून तथा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा चन्द्रपरुनगरपालिकाकोनीलत एिि ्वहत विपरीत काि गरेिा,  
(घ) विद्याियको व्यिस्थापन सन्द्तोषजनक रूपिा गनय नसकेको परिाशणत भएिा, िा  

(ङ) सम्बशन्द्ित तह िा अलिकारीिे ददएको कानून अनसुारको लिशखत लनदेिन पटक–पटक उिंघन गरेिा ।  

(च) नगर शिक्षा सलिलतिे विघटन गने सम्िन्द्ििा प्रिाण सवहतको कारण देखाइ विघटन गने लनणयय गरेिा । 
३५. विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार: (१) यस काययविलििा अन्द्यत्र िेशखएका काि, कतयव्य र 
अलिकारका अलतररि सािदुावयक विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 
(क) विद्याियको प्रभािकारी संचािन, अनगुिन, सपुररिेक्षण र व्यिस्थापन गने, 

(ख) विद्याियको िालग चावहने भौलतक एिं आलथयक स्रोत जटुाउने,  
(ग) शिक्षक तथा कियचारीिाई तालििको िालग छनौट गने र तालिििा पठाउने,  
(घ) अध्ययन विदािा जाने शिक्षक तथा कियचारीिाई अध्ययनबाट फकेपलछ कम्तीिा तीन िषय विद्याियिा सेिा गनुय पने सम्बन्द्ििा 
ितयहरू लनिायरण गरी किलुियतनािा गराउने,  
(ङ) शिक्षक तथा कियचारीहरूको सेिाको सरुक्षाको िालग पहि गने,  

(च) विद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी शिक्षक तथा कियचारी लनयिु गने र त्यसरी लनयिु शिक्षक तथा कियचारीिाई नेपाि 
सरकारिे सिान तहका शिक्षक तथा कियचारीिाई तोवकददएको तिब स्केििा नघटाई तिब भत्ता ददने,  
(छ) नेपाि सरकारबाट स्िीकृत दरिन्द्दीको शिक्षक तथा कियचारीको पद ररि हनु आएिा अस्थायी पूलतयको िालग सो पद ररि 
भएको लिलतिे पन्द्र ददनलभत्र नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा िेखी पठाउने,  
(ज) विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीहरूको हाशजरी जााँच गरी गयि हनु े शिक्षक िा कियचारी उपर आिश्यक कारबाही 
गनयप्रिानाध्यापकिाई लनदेिन ददने । 

(झ) कुनै शिक्षक िा कियचारीिाई यस काययविलि बिोशजि व्यिस्थापन सलिलतिे कारबाही गनय पाउन े विषयिा विभागीय कारबाही 
गरी त्यसको जानकारी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाई ददने तथा आफूिाई कारबाही गनय अलिकार नभएको विषयिा 
कारबाहीको िालग लसफाररस गनुय पने भएिा आिश्यकता अनसुार आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा 
पठाउने, 
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(ञ) विद्याियको िैशक्षकस्तर िवृद्ध गनय आिश्यक सािान तथा िैशक्षक सािग्रीहरूको व्यिस्था गने,   

(ट) चन्द्रपरुनगरपालिकािाटसंचािन हनुे विलभन्न काययक्रिहरूिा विद्याियिाई सररक गराउने,  
(ठ) विद्याथीहरूिे पािना गनुय पने आचार संवहता बनाई िागू गने,  

(ड) शिक्षक तथा कियचारीहरूको अलभिेख अध्यािलिक गराई राख्न,े  

(ढ) प्रत्येक िषय विद्याियका चन्द्दादाता र अलभभािकहरूको भेिा गराई विद्याियको अशघल्िो िैशक्षक िषयको आय−व्यय तथा िैशक्षक 
उपिशब्ि र आगािी िषयको िैशक्षक काययक्रिको सम्बन्द्ििा जानकारी गराउने,  
(ण) विव्यसको लसफाररसको अिारिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाट तोवकएको िेखा परीक्षक िाफय त िेखा परीक्षण गराउने, 
(त) विद्याथी, शिक्षक, कियचारी तथा अलभभािकिाई विद्याियको विकास तथा पठनपाठन तफय  उत्प्ररेरत गने व्यिस्था लििाउने, 
(थ) विद्याथीिाई उपिब्ि गराइएको छात्रिशृत्त रकि प्रदान गने र विद्याियको आन्द्तररक श्रोतिाट सिेत छात्रिलृत वितरण गने 
व्यिस्था गने, 
(द) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु िा शिक्षा अलिकृतिे विद्याियको चेक जााँच िा लनरीक्षण गदाय हाशजरी पशुस्तका िा 
विद्यतुीय हाशजरीिा गयि जनाएकोिा त्यस्ता गयि भएका शिक्षक तथा कियचारीको गयि भएका ददनको तिब कट्टी गने,  

(ि) व्यिस्थापन सलिलतको सशचिािय विद्यािय भिनिा राख्न ेतथा विद्याियको कागजपत्र र अलभिेख सरुशक्षत गने,  

(न) नगरपालिकासाँग सिन्द्िय गरी िैशक्षक विकासका काययक्रिहरु संचािन गने, 

(प) विद्याियिा िशक्षत सिूहका िालग वििेष प्रकृलतको िैशक्षक काययक्रि संचािन गनय आिश्यक देशखएिा नगरपालिका तथाशिक्षा 
यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त गने, 

(फ)िावषयक रुपिा विद्याियका िालग आिश्यक िािसािान, िसिन्द्द सािग्रीको खररद योजना स्िीकृत गने, 

(ब) विद्याियको विपद, जोशखि अिस्था िेखाजोखा गरी प्रभाि न्द्यूलनकरणका िालग कायययोजना बिोशजि कायायन्द्ियन गने,  

(भ) विद्याियको चि अचि सम्पशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(ि) आफ्नै स्रोतबाट लनयिु हनुे शिक्षक तथा कियचारीको सेिा, ितय तथा विभागीय कारबाहीिाई व्यिशस्थत गनय काययविलिबनाई 
नगर शिक्षा सलिलतबाट स्िीकृत गराई िागू गने, 

(य) नगरपालिका, नगर शिक्षा सलिलत र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे ददएको लनदेिन अनरुूप काि गने । 

(र) शिक्षक एिं कियचारीिाई िापदण्ड बनाई परुस्कृत गने, 

(ि) विद्याियिा शिक्षण लसकाइ व्यिाहाररक, सीपिूिक, र स्तरीय बनाउन प्रलतस्पिी तथा सहयोगी भलूिका खेल्ने, 
ि) प्रत्येक िषय विद्याियका चन्द्दादाता र अलभभािकहरूको भेिा गराई विद्याियको अशघल्िो िैशक्षक िषयको सािाशजक पररक्षण 
प्रलतिेदन , िेखा परीक्षण प्रलतिेदन साियजलनक गरी आयव्यय तथा िैशक्षक उपिशब्ि र आगािी िषयको िैशक्षक काययक्रिको 
सम्बन्द्ििा साियजलनक परीक्षण गराउने,  
ि)विद्याियको िैशक्षक तथा भैलतक पूिायिार विकासका िालग अलभभािकहरुसंग सहयेग लिने िातािरण तयार गने । 

(२) व्यिस्थापन सलिलतिे आफ्नो अलिकार िध्ये आिश्यकता अनसुार केही अलिकार व्यिस्थापन सलिलतको सदस्य–सशचििाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३६. िैशक्षक गठुी ∕संस्थागत विद्यािय सम्बन्द्िी  व्यिस्था: (१) िैशक्षक गठुी/संस्थागत विद्याियको संचािन,रेखदेख र व्यिस्थापन 
गनयका िालग प्रत्येक विद्याियिा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ , 
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(क) विद्याियको संस्थापक िा िगानीकतायहरू िध्येबाट विद्याियको लसफाररसिा नगर शिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको व्यशि  

 -अध्यक्ष 

(ख) अलभभािक िध्येबाट एकजना िवहिा पनेगरी विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको दइुजना  –सदस्य 

(ग) स्थानीय शिक्षाप्रिेी िा सिाजसेिी िध्येबाट सम्बशन्द्ित िडा सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना   –सदस्य 

(घ) नगरपालिकाको शिक्षा अलिकृत          –सदस्य 

(ङ) सम्बशन्द्ित विद्याियको शिक्षकहरूिे आफूहरू िध्येबाट छानी पठाएको एकजना    –सदस्य 

(च) विद्याियको प्रिानाध्यापक            –सदस्य सशचि 

(२) उपदफा (१) बिोशजि छालनयका िा िनोलनत अध्यक्ष िा सदस्यको पदािलि तीन िषयको हनुेछ ।अध्यक्ष िा सदस्यिे पद 
अनसुारको आचरण नगरेको देशखएिा त्यसरी छान्ने िा िनोलनत गने अलभभािक पदालिकारी िा लनकायिे लनजिाइय जनुसकैु बखत 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

  तर त्यसरी पदबाट हटाउनअुशघ लनजिाइय आफ्नो सफाइ पेि गने अिसरबाट बशन्द्चत गररने छैन । 

३७. संस्थागत विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार: संस्थागत विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको 
काि,कतयव्य र अलिकार देहायबिोशजि हनुेछ:− 

(क) विद्यािय संचािनको िालग प्राप्त सािन र स्रोतको पररचािन गने, 
(ख) विद्याियको िालग आिश्यक भालतक सािनको व्यिस्था गने, 
(ग) विद्याियको चि,अचि सम्पशत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 
(घ) विद्याियिा स्िच्छ िैशक्षक िातािरण कायि राख्न,े 
(ङ) नेपाि सरकारिे िागू गरेको पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक अलनिायय रूपिा िागू गने र अन्द्य सहयोगी 

पाठ्यपसु्तकहरू पढाउन आिश्यक देशखएिा रािीय पाट्यक्रि विकास तथा िूल्याङ्कन पररषदको स्िीकृलत 
लिने, 

(च) आयोगबाट अध्यापन अनिुलत पत्र लिइय प्रचलित कानून बिोशजि शिक्षक पदको िालग उम्िेदिार हनु 
योग्यता पूरा गरेका व्यशििाइय शिक्षक पदिा लनयशुि गने, 

(छ) नेपाि सरकारिे तोवकददएको तिब स्केििा नघटाइय शिक्षकिाइय तिब ददने, 
३८.शिक्षक अलभभािक संघ सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) प्रत्येक विद्याियका शिक्षक र अलभभािकहरू सदस्य रहेको देहाय ििोशजिको 
शिक्षक अलभभािक संघ रहनेछ ।सो सलिलतिाबढीिा एघार सदस्य सम्ि रहनेछ। 

(क) अलभभािक भेिािाट अलभभािकहरुिे छालन पठाएको एकजना व्यशि -अध्यक्ष 

ख)अलभभािक भेिािाट छालन पठाएको एकजना िवहिा र एकजना दलित एिं लसिान्द्तकृत सिदुायको पने गरी दइुजना– सदस्य 

ग)वि.व्य.स. का सदस्य िध्येबाट व्यिस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना–सदस्य 

घ)  िडा सलिलतिे िनोलनत गरेको अलभभािक एकजना - सदस्य 

ङ) शिक्षक अलभभािक संघिे स्थानीय शिक्षाप्रिेी, चन्द्दादाता एिं संस्थापक सदस्यहरु िध्येबाट िनोलनत गरेको एकजना - सदस्य 
ङ) शिक्षकहरु िध्येबाटप्रिानाध्यापकिे िनोलनत गरेको एकजना शिक्षक – सदस्य सशचि 
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(२) शिक्षक–अलभभािक संघछनौट गने सम्बन्द्ििा अलभभािकिाई सहयोग गनयको िालग वि.व्य.स. अध्यक्ष, प्रिानाध्यापकर शिक्षक 
पलतयलनलि रहेकोतीन सदस्यीय छनौट सहयोग सलिलत गठन गनेछ ।  

(३) स्रोत कक्षा संचालित विद्याियिा उपदफा (२) बिोशजि शिक्षक अलभभािक संघको गठन गदाय अपाङ्गता भएका विद्याथीका 
कम्तीिा एक जना अलभभािक आिन्द्त्रण गनुय पनेछ । 

(४) शिक्षक अलभभािक संिको पदािलि गठन भएको लिलतिे तीन िषयको हनुेछ । 

(५) उपदफा (२) बिोशजिको संघको बैठक तीन िवहनािा कम्तीिा एकपटक बस्नेछ र सो सलिलतको बैठक सम्बन्द्िी अन्द्य 
काययविलि आफैिे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

(६) उपदफा (२) बिोशजिको शिक्षक अलभभािक संघको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ: 
(क) विद्याियिा ि ैशक्षक गणुस्तर कायि गनयको िालग आिश्यक काि गने,   

(ख)यस काययविलि बिोशजि विद्याियिे िापदण्ड िनाएर िलु्क लनिायरण गरे नगरेको सम्बन्द्ििा अनगुिन गने तथा सो सम्बन्द्ििा 
विद्याियिाई आिश्यक सझुाि ददने,  
(ग)विद्याियको िैशक्षक गलतविलिबारे लनयलित जानकारी राख्न े तथा सो सम्बन्द्ििा शिक्षक, विद्याथी र अलभभािक बीच लनयलित 
अन्द्तरवक्रया िाफय त रचनात्िक सहयोगको िातािरण सजृना गरी सहयोग लिने ।  

(घ) िैशक्षक गणुस्तर िवृद्ध गनय वि.व्य.स. िगायत विद्याियिाइ सल्िाह सझुाि ददने र रचनात्िक सहयोग गने । 

 

पररच्छेद–९ 

विद्याियको नािाकरण सम्िन्द्िी व्यिस्था 
३९.विद्याियको नािाकरण: (१) सिाज तथा रािकै िालग उल्िेखनीय योगदान गने िा ऐलतहालसक व्यशि, देिी देिता, तीथयस्थि िा 
प्राकृलतक सम्पदा आददको नािबाट नेपािीपन झल्कने गरी विद्याियको नािाकरण गनुयपनेछ । 

१) कुनै िैशक्षकगठुी विद्याियिे आफ्नो नाििा “पशव्िक’’ िव्द जोड्न चाहेिा कशम्तिा एक लतहाई विद्याथी पूणय छात्रबशृत्तिा 
अध्ययनरत रहेको हनुपुनेछ । कुनै िैशक्षकगठुी विद्याियिे आफ्नो नाििा “नेिनि’’ िव्द जोड्न चाहेिा नेपािको कम्तीिा २५ 
शजल्िाका  विद्याथी अध्ययनरत रहेको हनुपुनेछ र कुनै िैशक्षकगठुी विद्याियिे आफ्नो नाििा “इन्द्टरनेिनि’’ िव्द जोड्न चाहेिा 
कशम्तिा एक लतहाई संख्यािा विदेशि विद्याथी हनुपुनेछ । विद्याियको नािको अन्द्तिा“विद्यािय” , “स्कूि” िा  “पाठिािा” िव्द 
जोलडएको हनुपुनेछ । 

तर यो उपदफा िागू हनु ुअगाबै यस दफा  विपररतका िव्दहरु जोलडई नािाकरण भै सकेका विद्याियको हकिा यो लनयिािि ी 
जारी भएपलछको दोश्रो िैशक्षक ित्रको सरुु देशखनै िागू हनुे गरी उपयकु्र्त व्यिस्था पािना गनय िा पनु:नािाकरण  गनुय पने छ । 

(२) प्राविलिक शिक्षा संचािन गनय अनिुलत पाएको सािदुावयक विद्याियिे आफ्नो विद्याियको नािको पछालड कोिकिा प्राविलिक 
शिक्षा संचािन गनय अनिुलत प्राप्त विद्यािय भनी थप गनय सक्नछे । 

(३) नयााँ खोलिन ेविद्याियको नािाकरण आफ्नो नािबाट गनय चाहन ेव्यशििे देहायबिोशजिको रकििा नघट्ने गरी नगरपालिकािे 
तोवकददएको रकि बरािरको नगद, घर िा जग्गा विद्याियको नािाकरण गने प्रयोजनको िालग भनी एकििु विद्याियिाई सहयोग 
गरेिा सो विद्याियको नािाकरण त्यस्तो सहयोग गने व्यशिको नािबाट संचािन गनय सवकनेछ: 
(क) िाध्यलिक विद्याियको िालग एक करोड रूपैयााँ िा सो िूल्य बराबरको घर िा जग्गा,   
(ख) आिारभतू विद्याियका िालग पचहत्तर िाख रूपैयााँ िा सो िूल्य बराबरको घर िा जग्गा,   
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(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रका खास खास विद्याियिाई 
नािाकरण नगनय सक्नेछ । 

(५) पवहल्यै नािाकरण भईसकेको विद्याियको नािसाँग जोडेर विद्याियको नािाकरण गनय चाहने व्यशििे उपदफा (३) िा (४) 
बिोशजिको रकि िा सो बराबरको घर िा जग्गा विद्याियिाई सहयोग गरी पवहिेको नाि पछालड आफूिे प्रस्ताि गरेको नाि 
जोड्न सक्नेछ । 

 (६) एउटै पररिार िा छुट्टाछुटै्ट पररिारका एकभन्द्दा बढी व्यशििे उपदफा (३) िा (४) बिोशजिको रकि िा घर िा जग्गा 
विद्याियिाई प्रदान गरेिा त्यस्ता व्यशिहरूको लनणययबाट बढीिा दईुजनासम्िको नािबाट विद्याियको नािाकरण गनय र अन्द्य 
व्यशिको नाि विद्याियिा देशखने गरी राख्न सवकनेछ ।  

 (७) उपदफा (३), (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै व्यशि, स्िारक िा ऐलतहालसक चीजिस्तकुो नािबाट 
विद्याियको नािाकरण भएको विद्याियिाई कसैिे जलतसकैु रकि िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पलन त्यस्तो विद्याियको नािाकरण 
पररितयन गररन े छैन । तर त्यस्तो विद्याियिाई कुनै व्यशििे कक्षा कोठा थप गनय, पसु्तकािय भिन िा छात्रािास लनिायण गनय 
रकि सहयोग गरेिा त्यस्तो कोठा िा भिनिा सो रकि प्रदान गने व्यशिको नािबाट नािाकरण गनय सवकनेछ ।  

(८) यस दफा बिोशजि विद्याियको नािाकरण नगर शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा नगरकाययपालिकािे गनेछ । 

४० विद्याियको शचन्द्हर ठेगाना: (१) विद्याियको शचन्द्ह षट्कोणको हनुेछ । विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे लनणयय गरी सो 
षट्कोणको बीचिा आफ्नो विद्याियको छुटै्ट शचन्द्ह राख्न सक्नेछ । 

(२) विद्याियकोठेगानािा टोिको नाि, िडा, चन्द्रपरु नगरपालिका, शजल्िा, २ नंिर प्रदेस, नेपाि उल्िेख गनुयपनेछ । 

(३) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे सिै विद्याियहरुिाइ विद्यािय कोड ददनेछ । सो कोडिाइ विद्याियिे सिैिे देख्नगेरी 
राख्नपुनेछ । िेटर प्याड र विद्याियको िोडयिा सो कोड अलनिायय उल्िेख गनुयपनेछ । 

४१. राविय गान गाउनपुने रझण्डोत्तोिनगनुयपने:(१) विद्यािय खिेुको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र विलभन्न सिारोहिा राविय 
गानअलनिाययगाउन ुपनेछ ।  
२)विद्यािय संचािन भएको ददन र विद्याियिा हनुे जनुसकैु साियजलनक काययक्रििा राविय झण्डा र विद्याियको झण्डा अलनिायय 
फरफराउन ुपनेछ ।राविय झण्डा र विद्याियको झण्डा िाहेक अन्द्य झण्डा राख्न पाइने छैन । 

४२ विद्याथीको, शिक्षक तथा कियचारी पोिाक: (१) विद्याियिे विद्याथीको िालग एकै वकलसिको, कि खशचयिो, सािारण, रावियता 
झल्काउने र हािापानी सहुाउाँदो पोिाक तोक्न सक्नेछ । विद्याियिे पोिाक खररद गने स्थान िा पसि तोक्न पाउने छैन । 

(२) विद्यािय चिेकोददन सिै विद्याथीिे स्कुि पोषाक अलनिायय िगाउन ुपनेछ । 

(३) शिक्षकिे नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको पोिाक र अन्द्य कियचारीहरुिे संघीय, प्रदेि, नगरपालिका िा विद्याियिे लनिायरण 
गरेको पोिाक र पररचय पत्र अलनिायय िगाउन ुपनेछ । निगाएको पाइएिा पोिाक भत्ता वफताय गनय िगाइ शिक्षकिाइ अन्द्य 
विभागीय कािायही हनुेछ । 
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पररच्छेद– १० 

विद्याियको सम्पशत्त संरक्षण सम्बन्द्िी व्यिस्था 
४३.विद्याियको सम्पशत्तको सरुक्षा: (१) विद्याियको नाििा रहेको सम्पशत्तको सरुक्षा गने प्रिखु दावयत्ि व्यिस्थापन सलिलत र 
प्रिानाध्यापकको हनुेछ ।  

(२) सािदुावयक विद्याियको नाििा रहेको सम्पशत्तको वििरणशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउन ु पनेछ र सो को िगत 
संकिन तथा अध्यािलिक गने शजम्िेिारी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको रहनेछ । 

(३) सािदुावयक विद्याियको नाििा रहेको सम्पशत्तको अध्यावििक वििरण शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे िावषयक रुपिा 
साियजलनक गनेछ । 

४४. विद्यािय सम्पशत्त संरक्षण सम्िन्द्ििा:विद्याियको सम्पलत सरक्षण सम्िन्द्ििा नगर शिक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार 
देहाय बिोशजि हनुेछ, 

(क) विद्याियको नाििा प्राप्त भई दताय हनु बााँकी रहेको जग्गा दताय गने व्यिस्था लििाउने 
(ख) विद्याियको नाििा रहेको सम्पशत्तिाई अलिकति फाइदा हनुे काििा प्रयोग गनय व्यिस्थापन सलिलतिाई लनदेिन ददने,  
(ग) विद्याियको नाििा रहेको जग्गाको आम्दानी असूि उपर गने व्यिस्था लििाउने,  
(घ) विद्याियको सम्पशत्त कसैबाट हानी–नोक्सानी हनु गएिा सो भराउने व्यिस्था गने,  

(ङ) विद्याियको विकास गने काििा बाहेक विद्याियको नाििा दताय भएका जग्गा बाहेक अन्द्य सम्पशत्तबेचविखन िा स्िालित्ि 
हस्तान्द्तरण गनय नददन,े   

(च) विद्याियको जग्गा संरक्षण गनय व्यिस्थापन सलिलत तथा प्रिानाध्यापकिाई सहयोग गने ।  

४५.विद्याियको नािको जग्गा लबक्री गनय िा लितो राख्न िा सट्टापट्टा गनय नपाइन:े(१) विद्याियको नािको जग्गा लबक्री िा लितो राख्न 
िा सट्टापट्टा पाइने छैन ।  

४६.विद्याियको नाििा सम्पशत्त राख्नपुने: (१) सािदुावयक विद्यािय र िैशक्षक गठुीको रूपिा संचालित विद्याियिे विद्याियको अचि 
सम्पशत्त विद्याियको नाििा रशजिेिन पाररत गनुय पनेछ । 

(२) िैशक्षकगठुीका रूपिा संचालित िैशक्षकगठुी विद्याियिे विद्याियको अचि सम्पशत्त गदुठयारको स्िालित्ििा राख्न ुपनेछ । 

४७. लनजी िैशक्षक गठुी अन्द्तगयत गररएको िगानी हस्तान्द्तरण गने सम्बन्द्िी व्यिस्था: लनजी िैशक्षक गठुी िा त्यस्ता गठुीका 
सञ्चािकिे आफ्नो िगानीको पूरै िा आंशिक वहस्सा विद्यािय संचािनिा िािा नपने गरी आफ्नो उत्तरालिकारीको रुपिा 
लनयिु गरेको गदुठयारिाई प्रचलित कानून बिोशजि हस्तान्द्तरण गनय सक्नेछ । 

४८. जानकारी ददनपुने: प्राकृलतक विपद् िा काि ु बावहरको पररशस्थलतिे गदाय सािदुावयक विद्याियको सम्पशत्त हानी नोक्सानी हनु 
गएको अबस्थािा नगर शिक्षा सलिलतिा जानकारी गराई क्षलतपलुतयको िालग िाग गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ११ 

विद्याियको गणुस्तर अलभिवृद्ध तथा पाठ्यसािग्री सम्िन्द्िी व्यिस्था 
४९. पाठ्यक्रि र पाठ्यसािाग्री: (१) चन्द्रपरुनगरपािवकाका विद्याियहरुिा पठन पाठन हनुे पाठ्यक्रि संघीय िा प्रदेि कानूनिे 

लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । तर पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक सम्िन्द्िी नीलत लनिायरण र व्यिस्था गने सम्िन्द्ििा 
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नगरपालिकािे नगर शिक्षा सलिलतिाई शजम्िा ददन सक्नेछ यस काययको िालग आिश्यकता अनसुार नगर शिक्षा सलिलतिे 
शिक्षाविद् व्यिस्था गनय सक्नेछ।  

(२) पाठय सािाग्रीको सियिै सहज उपिब्िताको सलुनित गनय नगरकाययपालिकािे आिश्यक कायययोजना िनाइ िागू गनेछ । 

(३) पाठ्यक्रि, पाठयपसु्तक, र पाठयसािग्रीिा सिुार तथा नयााँ पाठ्यक्रिको लनिायण गनय आिश्यक देशखएि ाशिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखाको प्रलतिेदनको आिारिा नगर शिक्षा सलिलतिे काययपालिकािाई लसफाररस गने र काययपालिकाको िहिुत 
सदस्यको लनणययिे िन्द्त्राियिा अनरुोि गने । 

(४) पाठ्यक्रि, पाठयपसु्तकर पाठयसािग्री प्रयोग सम्िन्द्िी छुटै्ट काययविलि लनिायण गरर िागू गररनेछ । 

५०. पाठ्यपसु्तक गाइड गसे पेपर प्राशक्टस िकु आदी सम्िन्द्ििा: १) विद्याियिा प्रयोग हनुे जनु सकैु पाठ्यपसु्तक िा अन्द्य 
पसु्तकहरु प्रयोग गने सम्िन्द्ििा विद्याियिे आफ्नो अनकुुििा सियिै पाठ्यपसु्तक उपिब्ि गराउने ब्यिस्था लििाउने । 

(२) पाठ्यपसु्तक सियसिुभ हनुपुनेछ । कुनैपलन विद्याियिे पाठ्यपसु्तक िैशक्षक सत्र सरुु भएको एक िवहना लभत्र विद्याियिे 
उपिब्ि गराउन ु पनेछ।यदद प्रकािनको कारणिे वढिासशुस्त भएिा तरुुन्द्तशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाइ जानकारी 
गराउन ुपनेछ। 

(३) पाठ्यपसु्तक िगाएत अन्द्य पसु्तकहरु प्रयोग गने सम्िन्द्ििा नगर शिक्षा सलिलतिे छुटै्ट कायायवििी िनाइ िागू गनेछ । 
५१. शिक्षकिे विद्यािय िावहर ददन ेसेिा र सो सेिा िापतको सवुििा सम्िन्द्ििा:शिक्षकिे विद्याथीिाइ अलतररि सियिा र आथीक 

भार सवहत शिक्षण गने साथै विद्यािय िावहरको कोशचङ िा टु्यसन कक्षा संचािन गनुय पने भएिा कारण सवहत शिक्षा यिुा 
तथा खेिकुद िाखािा लनिेदन ददनपुनेछ रशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाइ उपयिु िागेिा नगर शिक्षा सलिलतको अनिुलत 
लिएर सतय सवहत अनिुलत ददनेछ । विद्यािय िावहर कोशचङ िा टु्यसन पढाउन चाहन ेशिक्षकिे विद्याियको लसफाररस सवहत 
अनिुलतको िालगशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा अनिुलत िाग गनुयपनेछ तरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे उसिे पढाउन े
विद्याियको सम्िन्द्िीत कक्षाको सम्िन्द्िीत विषयको िैशक्षक उपिशव्ि नघटाउने सतयिा अनिुलत ददन सक्नेछ।यसरी अनिुलत 
नलिएर टु्यसन तथा कोशचङ सेन्द्टर सञ्चािन गरेिा बन्द्द गनय सवकनेछ र पढाउने शिक्षकिाई विभागीयकािायही गररनेछ। 

 

पररच्छेद १२ 

सािदुावयक विद्याियको प्रिानाध्यापक, शिक्षक तथा कियचारी सम्िन्द्िी व्यिस्थार दरिन्द्दी लििान 

५२. विद्यािय शिक्षा सेिाको गठन, तह, शे्रणी विभाजन र दरिन्द्दी सम्िन्द्िी व्यिस्था: (१) यस सम्िन्द्ििा संघ तथा प्रदेिको कानून 
िा दफासाँग तादात्म्यता कायि हनुे गरी काययपालिकािे काययविलि िनाई नगर सभािाट स्िीकृत गराए ििोशजि हनुेछ । 

(२) यस सम्िन्द्ििा चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्र स्थायी शिक्षक/कियचारी लनयशुि एिं व्यिस्थापन सम्िन्द्ििा संघ तथा प्रदेिको शिक्षक 
सेिा आयोगको कानून िा लनयि ानसुार हनुेछ । तर संघ तथा प्रदेिको शिक्षक सेिा आयोगिे ददएको लनदेिन अनसुार 
काययपालिकािे काययविलि िनाई नगर सभािाट स्िीकृत गराए ििोशजि गनय सवकनेछ । 

५३.प्रिानाध्यापक सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) प्रत्येक विद्याियिा विद्याियको प्राशिक तथा प्रिासकीय प्रिखुको रूपिा काि गनय 
स्िीकृत दरबन्द्दीिा निढ्ने गरी एक प्रिानाध्यापकको पद रहनेछ । प्रिानाध्यापकको सेिा सवुििा नेपाि सरकारिे लनिायरण 
गरेको अलतररि नगरपालिकािे तोके ििोशजि हनुेछ । 

(२) आिारभतू तहको विद्यािय भए कम्तीिा स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको र िाध्यलिक तहको विद्यािय भए कम्तीिा 
स्नाकोत्तर तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको, विद्याियिा कम्तीिा पााँच िषय स्थायी शिक्षकको रुपिा शिक्षण अनभुि भएको, संघीय 
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िा प्रदेिको शिक्षक व्यिस्थापन सम्िन्द्िी िनेको ऐन तथा सो ऐन अन्द्तगयत बनेको काययविलि बिोशजिप्रिानाध्यापक बन्ने योग्यता 
भएको तथा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे लसफाररस गरेको व्यशििाई नगर शिक्षा 
सलिलतको लनणयय ििोशजि पााँच िषयको िालग शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे सािदुावयक विद्याियको प्रिानाध्यापकको 
पदिा लनयशुि गनेछ । 

तर, स्थायी शिक्षक नभएको विद्याियिा िा स्थायी शिक्षक भएपलन स्थायी शिक्षकिे प्रिानाध्यापकको इच्छा जाहेर नगरेिा करार िा 
राहतको शिक्षक िध्ये िररष्ठ शिक्षकिाइ प्रिानाध्यापकको शजम्िेिारी ददन िािा पने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि प्रिानाध्यापकको पदिा लनयशुि हनु ु पूिय लनजिे अनसूुची८बिोशजिको ढााँचािा विद्यािय विकासको 
प्रस्ताि लिई सोही आिारिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुसाँग पञ्चिषय ीय कायय सम्पादन करार सम्झौता गनुय पनेछ । 

(४) एउटै सािदुावयक विद्याियिा िगातार दईु काययकाि भन्द्दा बढी एकै व्यशि प्रिानाध्यापक हनु सक्ने छैन । एक काययकाि 
भन्नािे पााँच िैशक्षक िषयको अिलििाइ जनाउनेछ । 

(५) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन देहायको अिस्थािा सािदुावयक विद्याियको प्रिानाध्यापकिाई नगर शिक्षा 
सलिलतको लसफाररसिा काययपालिकािे जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछः— 

(क)लनजको आचरण खराब रहेिा, 
(ख)ऐन तथा यस काययविलि विपरीतको कुनै काि गरेिा, 
(ग) लनजिे काययसम्पादन सम्झौता बिोशजि काि गनय नसकेिा िा लनजको काि सन्द्तोषजनक नभएिा, 
(घ) विद्याियको चि अचि सम्पशत्त वहना लिना गरेिा, 
(ङ) लनजिाइय प्रिानाध्यापकिाट हटाउन नगर शिक्षा सलिलतकारण सवहत स्पि भएिा । 

(६) सािदुावयक विद्याियको कुनै प्रिानाध्यापकिाई उपदफा (५) बिोशजिको आिारिा पदबाट हटाउन ुपने भएिा शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखुिे त्यस्तो आिार विद्यिान भए नभएको सम्बन्द्ििा जााँचबझु गरीगराई प्रलतिेदन लिनेछ र त्यस्तो 
प्रलतिेदनबाट प्रिानाध्यापकिाई हटाउन ुपने देशखएिा पदबाट हटाउन नगरशिक्षा सलिलत सिक्ष राय सवहत पेि गनुय पनेछ । 
नगर शिक्षा सलिलतिे िनालसि कारण भएिा लनणयय अनसुार हटाउन सक्नेछ ।  

(७) उपदफा (६) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सो उपदफा बिोशजि प्रिानाध्यापकिाई पदबाट हटाउन ुअशघ लनजिाई 
सफाई पेि गने िौकाबाट िशञ्चत गररने छैन ।  

(८) बहािबािा शिक्षकिध्येबाट छनौट भएको प्रिानाध्यापकिाई उपदफा (५) को खण्ड (क) िा (ख) बिोशजिको आिारिा 
हटाएको अिस्थािा लनजिाई ऐन तथा यस काययविलि बिोशजि विभागीय कारबाही सिेत गररनेछ । 

(९) सािदुावयक विद्याियको प्रिानाध्यापक विदािा बसेिा िा कुनै कारणिे प्रिानाध्यापकको पद ररि भएिा प्रिानाध्यापक 
उपशस्थत नभएसम्ि िा प्रिानाध्यापकको पदपूलतय नभएसम्िका िालग सो विद्याियिा काययरत शिक्षकहरुिध्ये िालथल्िो शे्रणीका 
िररष्ठ स्थायी शिक्षकिे लनलित्त प्रिानाध्यापक भई काि गनेछ । शिक्षकको िररष्ठता लनिायरण गदाय देहायका आिारिा गररनेछ: 
(क) सम्बशन्द्ित तह र शे्रणीको स्थायी लनयशुि लिलतको आिारिा, 
(ख) खण्ड (क) को आिारिा िररष्ठता नछुवट्टएिा सो भन्द्दा तल्िो तह िा शे्रणीको स्थायी लनयशुि लिलतको आिारिा, 
(ग) खण्ड (क) र (ख) को आिारिा िररष्ठता नछुवट्टएिा सम्बशन्द्ित तह र शे्रणीको अस्थायी लनयशुि लिलतको आिारिा, 
(घ)खण्ड (क), (ख) र (ग) को आिारिा पलन िररष्ठता नछुवट्टएिा खण्ड (क) को लसफाररसको योग्यताक्रिको आिारिा,  
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 तर खिुा, काययक्षिता िूल्यााँकन, आन्द्तररक िढुिा एउटै लिलतिा भए क्रििः काययक्षिता, आन्द्तररक प्रलतयोलगता र खिुाको 
क्रििाई िान्द्यता ददइनेछ । 

(१०) यस दफािा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन िैशक्षकगठुी विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतिे यस काययविलि बिोशजि 
योग्यता पगुेको व्यशििाई प्रिानाध्यापकको लनयशुि गदाय छुटै्ट प्रवक्रया लनिायरण गरीशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाट उि 
प्रवक्रया प्रिाशणत भएपलछ लनयशुि गनय सक्नेछ ।  

(११) यस दफािा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन यो दफा प्रारम्भ हुाँदाको बखत काययरत प्रिानाध्यापक उपदफा (२) 
बिोशजि अको प्रिानाध्यापक लनयशुि नभएसम्ि त्यस्तो पदिा कायिै रहन सक्नेछ । 

५४. प्रिानाध्यापकको काि, कतयव्य र अलिकार: प्रिानाध्यापकको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ : 
(क) विद्याियिा िैशक्षक िातािरण, गणुस्तर र अनिुासन कायि राख्न,े  

(ख) विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीहरूसाँग सिन्द्िय गरी शिक्षक, कियचारी, विद्याथी र अलभभािकहरू बीच पारस्पररक सहयोगको 
िातािरण लसजयना गने,  

(ग)विद्याियिा अनिुासन, सच्चररत्रता, शििता कायि गनय आिश्यक काि गने,  

(घ) शिक्षकहरूसाँग पराििय गरी विद्याियिा कक्षा संचािन सम्बन्द्िी काययक्रि तयार गने तथा त्यस्तो काययक्रि बिोशजि कक्षा 
संचािन भए नभएको लनरीक्षण गने,  

(ङ) विद्याियिा सरसफाई, अलतररि वक्रयाकिाप आददको प्रबन्द्ि गनेगराउने,  
(च)विद्याियको प्रिासलनक काययको संचािन तथा लनयन्द्त्रण गने,  

(छ) विद्याियिा विद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा संचािन गराउने,  
(ज) विद्याथीिाई स्थानान्द्तरण तथा अन्द्य प्रिाणपत्र ददने,  
(झ)विद्याियिा भए गरेका िहत्िपूणय काि कारबाहीको अलभिेख राख्न,े  

(ञ) कुनै शिक्षक िा कियचारीिे जानीजानी िा िापरिाही साथ कुनै काि गनायिे विद्याियिाई हानी नोक्सानी पनय गएिा त्यस्तो 
हानी नोक्सानीको रकि तिबबाट कट्टा गरी असिु गने,  

(ट) विद्याियिे आफ्नै स्रोतिा लनयिु गरेका शिक्षक िा कियचारीिे पदीय शजम्िेिारी परुा नगरेिा  व्यिस्थापन सलिलतको 
लसफाररस बिोशजि अिकाि िगायतका अन्द्य विभागीय कारबाही गने,   

(ठ)शिक्षक र कियचारीिाई ददइएको सजायको अलभिेख राख्न ेतथा त्यस्तो अलभिेख शिक्षा  अलिकृत तथा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखा प्रिखुिे हेनय चाहेिा देखाउने,  
(ड) शिक्षक तथा कियचारीहरूको आचरण र कायय सम्पादन सम्बन्द्िी प्रलतिेदनशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा तथा व्यिस्थापन 
सलिलतिा पेि गने,  

(ढ) शिक्षक िा कियचारीिाई सजाय िा परुस्कार ददने सम्बन्द्ििा व्यिस्थापन सलिलत तथा शिक्षायिुा तथा खेिकुद िाखािा 
लसफाररस गने, 

(ण) नगरपालिकाबाट स्थायी लनयशुि एिं पदस्थापन भई आएका शिक्षकिाई हाशजर गराई  विषय र तह अनसुारको कक्षा शिक्षणिा 
खटाउन ेिा कािकाजिा िगाउने । 

(त) िवहनािा कम्तीिाएकपटक शिक्षक तथा कियचारीहरूको बैठक बोिाई विद्याियको प्राशिक, भौलतक र िैशक्षक प्रिासन सम्बन्द्िी 
विषयिा छिफि गरी त्यसको अलभिेख राख्न,े 
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(थ) नगरपालिकाबाट पूिय स्िीकृलत लिई अलत आिश्यक भएका विषयिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय गराई विद्याियको 
स्रोतबाट तिब भत्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायि गरी सो अनसुार पद स्िीकृलत भएका विषयका शिक्षकको यस काययविलििा 
व्यिस्था भए बिोशजिको प्रवक्रया अपनाई पदपूती गरी करारिा लनयिु गने र यसरी लनयशुि भएका शिक्षक तथा कियचारीहरूको 
तिब सम्बन्द्िी प्रलतिेदन पाररत गनय व्यिस्थापन सलिलतिा पेि गने,  

 (द) विद्यािय भिन तथा छात्रािासको हातालभत्र कुनै वकलसिको अिाश्न्द्छत वक्रयाकिाप हनु नददने,   

(ि) विद्याियको प्रभािकारी संचािनको िालग िावषयक योजना बनाई व्यिस्थापन सलिलतबाट पाररत गरी कायायन्द्ियन गनेगराउने,  
(न) विद्याियिा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्द्िी िालसक, अिय–िावषयक तथा िावषयक काययक्रि बनाई कायायन्द्ियन गनेगराउने,  
(प) शिक्षक िा कियचारीिाई तालिििा पठाउन व्यिस्थापन सलिलतबाट अनिुोदन गराई स्थानीय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा 
पठाउने,  
(फ) विद्याियिा नेपाि सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक िागू गने, 

(ब) व्यिस्थापन सलिलतिे ददएको लनदेिन तथा आफूिे पाएको अलिकार बिोशजि रकि खचय गने र आय व्ययको वहसाब राख्न ेतथा 
राख्न िगाउन,े  

(भ) विद्याियिा संचािन हनुेआिलिक परीक्षा लनयलित तथा ियायददत ढङ्गबाट संचािन गने गराउने,  
(ि) कुनै शिक्षकिे अध्यापन गरेको विषयिा िगातार तीन िषयसम्ि पशचस प्रलतित भन्द्दा थोरै विद्याथी सफि भएिा िा कुनै 
शिक्षकिे िापरिाही िा अनिुासनहीन काि गरेिा त्यस्तो शिक्षकको दईु िषयसम्ि तिब बवृद्ध रोक्का गने,   

(य) विद्याियिा दफा बिोशजिको कक्षा लिने तथा शिक्षकिाई लिन िगाउन,े  

(र) स्िीकृत दरिन्द्दीिा काययरत शिक्षक तथा कियचारीको तििी प्रलतिेदन पाररत गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउने,  
(ि) विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीहरूको काि, कतयव्य र अलिकार तोक्ने,  
(ि) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा तथा व्यिस्थापन सलिलतिे ददएका लनदेिन पािन गने, गराउने,  
(ि) विद्याियको िैशक्षक प्रगलत सम्बन्द्िी वििरण तथा त्यांक िन्द्त्राियद्वारा लनिा्यररत ढााँचा र सिय लभत्र शिक्षा अलिकृतद्वारा 
प्रिाशणत गराईशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउने,  
(ष) विद्याियको आफ्नो स्रोतबाट खचय बेहोने गरी लनयिु भएका शिक्षकहरूको कायय सम्पादन िूल्याङ्कन फाराि भरी व्यिस्थापन 
सलिलतिा पेि गने, 

(स) विद्याियिा काययरत शिक्षक तथा कियचारीको सम्पशत्त वििरण फाराि लनिायररत सियिा भनय िगाई विद्याियिा दताय गरी शिक्षा 
यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त शिक्षक वकताबखानािा पठाउने, 
(ह)विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीबाट कट्टी गरेको कियचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, बीिा, सािाशजक सरुक्षाकोषको 
रकि सम्बशन्द्ित तहिा पठाउन िगाउने, 
(क्ष) व्यिस्थापन सलिलतबाट स्िीकृत खररद योजना अनसुार िािसािन तथा सेिा खररद गने । 

(त्र) प्रिानाध्यापक स्थानीय तह, अलभभािक एिं विद्याथीप्रलत शजम्िेिार हनुेछ ।यसका िालग: 
१) अलभभािक एिं विद्याथीको विचार सिेक्षण गने,  

२) प्रचलित िापदण्डको पािना एिं गणुस्तरीय शिक्षाको िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत र प्रिानाध्यापकिे शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखुसाँग काययसम्पादन करार गरे बिोशजि प्रचलित िापदण्डको पािना एिं गणुस्तरीय शिक्षा प्रत्याभतू गनुयपने, 
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३) शिक्षक एिं कियचारीिाई  प्रिानाध्यापकप्रलत शजम्िेिार बनाउन तथा गणुस्तरीय शिक्षाका िालग नगरकाययपालिका, नगर शिक्षा 
सलिलत र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे प्रचलित कानून बिोशजि ददएका लनदेिन पािना गराउन तथा अपेशक्षत िैशक्षक 
उपिशव्िका िालग शिक्षकहरुसाँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ , 

४. विद्याियको भौगोलिक क्षेत्र लभत्रका टुहरुा, अिपत्र परेका र बेसाहारा, वििेष आिश्यकता भएका तथा अलतविपन्नतािा परी 
विद्यािय जान नसकेका िा विद्यािय छोडेका बाििालिकािाई नगर काययपालिका िाफय त छात्रबशृत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा 
लनजका अलभभािक िा संरक्षकिाई सघाइ िाििालिकािाई  विद्याियिा ल्याउन ुप्रिानाध्यापकको शजम्िेिारी हनुेछ।विद्याथय ीिाई 
अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ि हालसि हनुे गरी लसकाउने र वटकाउने  दावयत्ि प्रिानाध्यापक र शिक्षकहरुको हनुेछ। 

५. विद्याियको प्राशिक नेततृ्ि र प्रिियनात्िक काययहरू गने । 

५५. सहायक प्रिानाध्यापक सम्बन्द्िी व्यिस्था: िाध्यलिकतह िा आिारभतु तहको प्रिानाध्यापकिाई सहयोग प ुरय्ाउन विद्याियिा 
काययरत सोही तहका बररि शिक्षक िध्येबाट शिक्षक स्टाफको बैठकिे लसफाररसगरेिा प्रिानाध्यापकिे सहायक 
प्रिानाध्यािक तोक्न सक्नेछ । प्रिानाध्यापक विद्याियिा अनपुशस्थत भएको िेिा प्रिानाध्यापकको दैलनक कािकाज सहायक 
प्रिानाध्यापकिे गनेछ । 

५६स्थायी शिक्षक सम्िन्द्िी व्यिस्था:स्िीकृत स्थायी दरिन्द्दीिा स्थायी शिक्षक लनयशुि गने सम्िन्द्ििा प्रचलित संघीय िा प्रदेि 
कानून ििोशजि हनुेछ ।नगरपालिकािे स्थायी शिक्षक लनयिुी गनय सक्ने छैन साथै स्थायी शिक्षक सम्िन्द्िी कानून िनाउन 
सक्नेछैन । 

५७.शिक्षक तथा कियचारी छनौट सलिलत: (१) सािदुावयक विद्याियिा करारिा शिक्षक िा कियचारी लनयशुिका िालग लसफाररस गनय  
विद्याियिा देहाय ििोशजिको एक शिक्षक तथा कियचारी छनौट सलिलत रहनेछ ।तर यस दफािा उल्िेख भएको सलिलत 
गठन भइ पवहिो सचुी प्रकाशित नगरे सम्िको िालग साविक शिक्षा लनयिाििी अनसुार कै शिक्षक छनौट सलिलत हनुेछ । 

(क) सम्बशन्द्ित विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष     -अध्यक्ष 

(ख)नगर शिक्षा अलिकृत-सदस्य 

(ग)नगरपालिकाको शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा सूशचकृत सम्बशन्द्ितलबषयको विि२जना-सदस्य  

(ङ) प्रिानाध्यापक        -सदस्य-सशचि 

 

 (२) शिक्षक तथा कियचारी छनौट सलिलतको सशचिािय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा रहनेछ ।  

(३)  वििापन कशम्तिा १५ ददनको हनुपुनेछ र उि वििापन स्थानीय पलत्रकािा प्रकािन गनुयपनेछ । शिक्षक सेिा आयोगिे 
लनिायरण गरेको लनष्पक्ष प्रणािीिाइ आिारिानी काययविलि िनाएर िागू गनुयपनेछ । 

 (४) शिक्षक छनौट सलिलतिे लिशखत परीक्षाको िालग तोवकएको दताय नम्बरकोआिारिा सफि उिेदिारहरुको क्रि सचुी प्रकािन 
गनुयपनेछ । विद्याियहरुिा कुनै सफि उम्िेदिारिे कुनै कारणिे छाडेिा ररि पदिा िैकशल्पक उम्िेद्वारिे एक िवहना लभत्र 
लनयशुि लिन पाउनेछ। विद्याियिे लसफाररस भएको शिक्षकिाइ लनयशुि ददइ काििा िगाउन ुपनेछ । ररि दरिन्द्दीिाइ 
विषय पररितयन गनय पाइने छैन । लबषय पररितयन गनुयपने भएिा विद्याियको लसफाररसिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको 
अनिुलत लिनपुनेछ । 

(५) एउटा िात्र उम्िेद्वार भएिा परीक्षा लिई छनौट गररनेछैन। 

(६) शिक्षक तथा कियचारी छनौट सलिलतको बैठक सम्बन्द्िी अन्द्य काययविलि सो सलिलत आफैिे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 
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(७) तोवकएको प्रवक्रया परुा नगरी शिक्षक लनयशुि भएको पाइएिा नगर शिक्षा सलिलतिे सो लनयशुि बदर गनय सक्नेछ । 

(८) यस काययविलििा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए पलन एकपटक लनयशुि भएको अस्थायी िा करार शिक्षकको पदाििी एक िैशक्षक 
सत्र सम्ि िात्र हनुेछ । लनजिाइय विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे कारण सवहत लनरन्द्तरता ददन सक्नेछ साथै लनरन्द्तरता भएको 
अलभिेखशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा अध्यािलिक गनुयपनेछ । तर विभागीय कारिाही गने प्रयोजनिा जनुसकैु िेिा 
हटाउन िािा पनेछैन । 

५८. करारिा शिक्षक लनयशुि सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) स्िीकृत दरिन्द्दीिा स्थायी शिक्षक लनयशुि हनु नसकी तत्काि करारिा 
शिक्षक लनयशुि गनुयपने भएिा व्यिस्थापन सलिलतिे आयोगबाट करारिा शिक्षक लनयशुिका िालग प्रकाशित भएको सूची प्राप्त 
गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) प्राप्त सूचीिा परेका उम्िेदिारहरूिध्यबाट ब्यिस्थापन सलिलतिे बढीिा एक िैशक्षक सत्रको िालग करारिा 
शिक्षक लनयशुि गनय सक्नेछ । 

(३) उपदपफा (१) बिोशजि आयोगबाट प्रकाशित सूचीिा करारका िालग कुनै उम्िेदिार नरहेिा िा सूचीिा सिािेि भएका    
उम्िेदिारको उम्िेदिारको शिक्षक पदिा लनयिु हनु लनिेदन नपरेिा व्यिस्थापन सलिलतिे शिक्षक छनोट सलिलतको लसफाररसिा 
बढीिा एक िैशक्षक सत्रकोिालग कुनै व्यशििाइ करारिा शिक्षक लनयशुि गनय सक्नछे 

(४) उपदफा (२)र (३) बिोशजि करारिा शिक्षक लनयशुि गदाय नगरपालिकाबाट दरिन्द्दी ररि रहेको व्यहोरा प्रिाशणत गराएर 
िात्र लनयशुि गनुयपनेछ र िाध्यलिक तथा लनम्न िाध्यलिक तहिा विषय लिल्ने गरी िाब करारिा शिक्षक लनयशुि गनय सवकनेछ । 

(५) उपदफा (३) बिोशजि करारिा शिक्षक लनयशुिको िालग गररएको वििापनको सूचना नगरपालिका र सम्बशन्द्ित िडा 
कायायियिा टााँस्न ुपनेछ । 

(६) उपदफा (३) बिोशजि शिक्षक पदिा लनयिु हनु लनिेदन ददने उम्िेदिारिे आफ्नो िैशक्षक योग्यता, तालिि,नेपािी 
नागररकताको प्रिाणपत्र , शिक्षक अध्यापन अनिुलतपत्र र तोवकएको ढााँचाको लनिेदन साथ पेि गनुयपनेछ । 

(७) विद्याियिे यस लनयि बिोशजि करारिा लनयशुि गरेको जानकारी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाइ ददनपुनेछ ।   (८) 
उपदफा (२)िा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन करारिा शिक्षक लनयशुि भएको एक िैशक्षक सत्रसम्ि पलन ररि पदिा 
स्थायी पद पूलतय नभएसम्िका िालग एकपटकिा छ िवहनािा नबढाइ करारको म्याद थप गनय सक्नेछ ।                       
(९) उपदफा (८) बिोशजि म्याद थवपएको जानकारी विद्याियिे शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाइ ददन ु पनेछ ।              
(१०) नगर शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाबाट करारिा शिक्षक लनयशुिका िालग अनिुलत लिएको पैलतस ददन लभत्र शिक्षक 
छनोटगररसक्नपुनेछ ।अनिुलत लिएको पैलतस ददन लभत्र शिक्षक लनयशुि गनय नसकेिा पनुः अनिुलत लिएर िात्र शिक्षक लनयशुि 
गनुयपनेछ । 

(११) तोवकएको प्रवक्रया परुा नगरी शिक्षक लनयशुि गररएिा नगर शिक्षा सलिलतिे त्यस्तो लनयशुि बदर गनुयपनेछ । 

(१२) तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी लनयिु भएको शिक्षकको अलभिेख शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे राख्नपुनेछ । 

५९.शिक्षक सरुिा सम्िन्द्िी व्यिस्था: (१) शिक्षक िा कियचारीिाई दरबन्द्दी ररि नरहेको  िा दरिन्द्दी नभएको विद्याियिा सरुिा 
गररने छैन । सम्िशन्द्ित विषयको दरिन्द्दी नभएको विद्याियिा अको विषयको शिक्षक सरुिा गररने छैन तर नगरपालिका लभत्र 
नखटाइ नहनुे  वििेष पररशस्थलत आइपरेिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लसफाररसिाशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे अिलि 
तोकेर काज सरूिा गनय सक्नेछ तर अन्द्तरपालिका काज सरूिा गररने छैन । 

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैिे कुनै शिक्षक िा कियचारी लनयशुि िा सरुिा गरेिा त्यस्तो शिक्षक िा कियचारीको िालग तिब 
भत्ता बापत खचय भएको रकि त्यसरी लनयशुि िा सरुिा गने अलिकारीबाट असिु उपर गरी त्यस्तो अलिकारीिाई लनयिानसुार 
कारबाही गररनेछ । 
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(३) नगरपालिका लभत्र एक विद्याियिाट अको विद्याियिा तह तथा विषय लिल्ने दरिनद्ी लभत्र दिैु विद्याियको सहिलतको 
आिारिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे सरुिा गनय सक्नेछ र नगरपालिका भन्द्दा बावहर सरुिाभइ जानका  िालग 
लसफाररस गनय सवकनेछ। 

(४) यस शजल्िालभत्र र अन्द्य शजल्िाका गाउाँपालिका र नगरपालिकाबाट स्थायी शिक्षक सरूिा भइआउन चाहेिा तह विषय र शे्रणी 
लिल्ने भए नगर शिक्षा सलिलतको लनणयय अनसुार शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे सरूिा गनय सक्नेछ । 

(५) राहत िा करार िा सका शिक्षककोनगरपालिका लभत्र सहिलतको आिारिा सरुिा गररनेछ । 

(६) शिक्षकको सरुिा सकेसम्ि प्रत्येक िैशक्षक सत्रको पवहिो िवहनािा गररनेछ ।लनज शिक्षक विद्याियिाइआिश्यकता भएको 
बेिािा सरुिा गनय बािा पने छैन । 

(७) एक पटक सरुिा भएको शिक्षकिाई त्यस विद्याियिा एक िषय सेिा परुा नगरी सरुिा गररनेछैन । 

 तर, कुनै विद्याियिा काययरत शिक्षक असि भई सो स्थानिा लनजको उपचार हनु नसक्ने व्यहोरा नेपाि सरकारिे 
तोकेको िेलडकि बोडय िा स्िीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरेिा िा अन्द्य िनालसि कारण देशखएिा लनजिाई जनुसकैु िखत पलन 
सरुिा गनय सवकनेछ । 

(८) शिक्षक सरुिा गदाय शिक्षकको तह र अध्यापन गने विषय लििाउन ुपनेछ । 

(९) शिक्षकिाई सरुिा गदाय देहाय बिोशजिको िापदण्डका आिारिा गनुय पनेछ: 
(क) तोवकएको शजम्िेिारी तोवकएको सिय लभत्र परुा नगरेको भनी सम्बशन्द्ित विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय सवहत नगर 
शिक्षा अलिकृतबाट लसफाररस भएिा,  
(ख) एउटा विद्याियिा आिश्यकता भन्द्दा बढी एकै विषयका शिक्षक भएिा,  
(ग) दरिन्द्दी लििान गने क्रििा तोवकएको िापदण्ड भन्द्दा बढी शिक्षक भएिा,  
(घ) उपदफा (६) को प्रलतबन्द्िात्िक िाक्यांििा िेशखए बिोशजिको अिस्था भएिा, 
(ङ)विपद्का कारणबाट विद्यािय र विद्यािय रहेको सिदुाय नै अन्द्यत्र स्थानान्द्तरण गनुय पने अिस्थािा नगरपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सलिलतिे लसफाररस गरेिा,  
(च) नैलतक आचरण तथा लनजको व्यशिगत अनिुासन िगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकिाई सो विद्याियिा राशखरहाँदा विद्याियको 
िैशक्षक िातािरण खििलिएको िा खििलिन सक्ने ब्यहोरा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतबाट लनणयय भई आएिा,  
(छ) कुनै शिक्षकिे उत्कृि नलतजा ल्याउन सफि रहेको िा वििेषिता सेिा प्रिाह गरेको अिस्थािा उि सेिािाई अन्द्य 
विद्याियिा उपयोग गनय आिश्यक देशखएिा, 
(ज) पलत पशि दिैु शिक्षक रहेको अिस्था भए सकभर एकै विद्यािय िा िडा लभत्र पने गरी सरुिा गनुय परेिा । 

(झ) शिक्षक दरबन्द्दी लििान र सरूिाको अन्द्य िापदण्ड नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 

(१०) स्थायी लनयशुि भएको एक िषय नपगुेको शिक्षक र अलनिायय अिकाि हनु एक िषय िा सो भन्द्दा कि अिलि बााँकी रहेको 
शिक्षकिाईएक विद्याियबाट अको विद्याियिा सरुिा गररने छैन । 

 (११) उपदफा (८) बिोशजि सरुिा गदाय सािारणतया अपाङ्गता भएका शिक्षक र िवहिािाई पायक पने स्थानिा सरुिा गररनेछ । 

(१२) शिक्षक सरुिा गदाय पााँच िषय भन्द्दा बढी अिलि एकै विद्याियिा िसेकािाई पवहिो प्राथलिकता ददइनेछ ।  

(१३) सरुिा भएको एक्काइस ददनलभत्र प्रिानाध्यापकिे सम्बशन्द्ित शिक्षक िा कियचारीिाई अनसूुची ५ बिोशजिको ढााँचािा रिाना 
पत्र ददई सोको जानकारी सम्बशन्द्ितशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाई सिेत ददन ुपनेछ । 
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(१४) िाथी जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन िैशक्षक सिुार एिं अन्द्य कुनै कारण सवहत शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको 
लसफाररसिा नगर शिक्षा सलिलतको लनणययानसुार शिक्षकिाइ सरुिा गनय िािा पने छैन । 

(१५) सरूिा भएको शिक्षकिाइ सम्बशन्द्ित विद्याियिे हाशजर नगराएिा नगर शिक्षा सलिलतको लनणययानसुार दरिन्द्दी काटी अन्द्यत्र 
विद्याियिा सरूिा गनय सवकनेछ । 
६०. अन्द्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुिा सम्िन्द्िी:(१) दफा५९ ििोशजि र अन्द्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुिा हनु चाहने शिक्षकिे 
सरुिाको िालग अनसूुची ६ बिोशजिको ढााँचािा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु सिक्ष लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि अन्द्तर स्थानीय तह सरुिाको िालग लनिेदन ददने शिक्षकिाई सरुिा भई जान चाहेको विद्यािय र सोसाँग 
सम्बशन्द्ित शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा तथा आफू सेिारत विद्यािय, िडा अध्यक्ष र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको सरुिा 
सहिलतको लसफाररस आिश्यक पनेछ ।   

तर,यस काययविलििा सरुिा गने िापदण्ड विपररत हनुे गरी सरुिा सहिती ददइने छैन ।  

६१. शिक्षक तथा कियचारीिे पाउन ेलबदा: (१) विद्याियका शिक्षक तथा कियचारीिे देहाय बिोशजिका लबदाहरू पाउनेछ तर विदा 
अलिकार नभएर सहलुियत िात्र हनुेछ । 

(क) भैपरी आउने लबदा िषयभररिा छ ददन,  

(ख) पिय लबदा िषयभररिा छ ददन,  

(ग) लबरािी लबदा िषयभररिा बाह्र ददन,  

(घ) प्रसूती लबदा प्रसूतीको अशघ िा पलछ गरी अन्द्ठानब्बे ददन,  

(ङ) प्रसूती स्याहार लबदा पन्द्र ददन,  

(च) वकररया लबदा पन्द्र ददन,  

(छ) असािारण लबदा एक पटकिा एक िषयिा नबढाई नोकरीको जम्िा अिलििा बढीिा तीन िषय,  
(२) भैपरी आउने लबदा र पिय लबदा आिा ददन पलन लिन सवकनेछ ।यस्तो लबदा सशञ्चत हनुे छैन । 

(३) स्थायी शिक्षक तथा कियचारीिे लबरािी लबदा सशञ्चत गनय सक्नेछ । शिक्षक तथा कियचारीिे प्रत्येक िषय त्यस्तो लबदा शिक्षा 
अलिकृतबाट प्रिाशणत गराई राख्न ुपनेछ । कुनै व्यहोरािे शिक्षक तथा कियचारी सेिाबाट अिकाि भएिा लनजको सशञ्चत लबरािी 
लबदा बापत लनजको पदालिकार रहेको पदिा खाइपाई आएको तिब स्केिको दरिे हनु आउने रकि लनजिे एकििु पाउनेछ ।  

(४) कुनै ठूिो िा कडा रोग िालग उपचार गनय लबरािी लबदाबाट नपगु हनुे भएिा स्िीकृत शचवकत्सकको प्रिाणपत्र पेि गरी शिक्षक 
तथा कियचारीिे पलछ पाउने विरािी लबदाबाट कट्टा हनुे गरी बाह्र ददनसम्ि थप लबरािी लबदा पेश्कीको रूपिा त्यस्तो लबरािी भएको 
बखत लिन सक्नेछ । यसरी पेश्की लबदा लिएको शिक्षक िा कियचारीको ितृ्य ुहनु गएिा त्यस्तो पेश्की लिएको लबदा स्ितः लिनाहा 
हनुेछ ।  

(५) सशञ्चत लबरािी लबदाको रकि लिन नपाउाँदै शिक्षक िा कियचारीको ितृ्य ुभएिा त्यस्तो सशञ्चत विरािी लबदाको रकि लनजिे 
इच्छाएको िा नशजकको हकिािािे एकििु पाउनेछ ।  

(६) कुनै परुुष शिक्षक िा कियचारीको पिी प्रसूती हनुे भएिा त्यस्तो शिक्षक िा कियचारीिे प्रसूतीको अशघ िा पलछ गरी पन्द्र ददन 
प्रसूती स्याहार लबदा पाउनेछ । प्रसूती स्याहार लबदा बसेको शिक्षक िा कियचारीिे परुा तिब पाउनेछ र यस्तो लबदा सेिा अिलि 
भरिा दईु पटकिात्र लिन पाइनेछ ।  
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(७) प्रसूती स्याहार लबदा पाएको स्थायी शिक्षक िा कियचारीिे बढीिा दईुिटा बच्चाको िालग जनही एकििु पााँचहजार रुपैयााँ 
पाउनेछ । 

(८) कुनै शिक्षक िा कियचारीिे कुि ििय अनसुार आफै वकररया बस्न ुपरेिा बढीिा १५ ददन वकररया लबदा पाउनेछ । 

(९) यस दफा बिोशजि वकररया लबदा लिने शिक्षक िा कियचारीिे विद्याियिा हाशजर भएको पन्द्र ददन लभत्र ितृ व्यशिको ितृ्य ु
दतायको प्रिाणपत्र तथा ितृ व्यशिसाँगको नाता देशखने प्रिाण पेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रिाणपत्र र प्रिाण पेि नगने शिक्षक िा 
कियचारीिे त्यस्तो अिलिको िालग पाएको रकि लनजिे पाउने तिब रकिबाट कट्टा गररनेछ । 

(१०) लबरािी परेको अिस्थािा बाहेक घटीिा पााँच िषय स्थायी सेिा अिलि नपगुेको शिक्षक िा कियचारीिे असािारण लबदा पाउन 
सक्ने छैन ।  

(११) स्थायी सेिा पााँच िषय पगुेको शिक्षकिाई लनजिे अध्यापन गने विषयिा एकतह िालथको उच्च अध्ययनका िालग िापदण्डको 
आिारिातिब सवहतको अध्ययन लबदा ददन सवकनेछ । तर अध्ययन विदा सम्िन्द्िी िापदण्ड नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे 
ििोशजि हनुेछ । 

(१२) उच्च अध्ययनका िालग लबदा स्िीकृत गदाय नगर शिक्षा सलिलतिे एक आलथयक िषयिा आिारभतू तहको पवहिो र दोस्रो 
तहका िालग एक एक जना र िाध्यलिक तहका िालग एक जनाको अध्ययन लबदा स्िीकृत गनय सक्नेछ । 

(१३) अध्ययन लबदा स्िीकृत गराई लबदािा बस्ने शिक्षकको सेिा गणना हनुे तर तिब नपाउने । 

(१४) बेतििी लबदा देहायका अिस्थािा ददइनेछ:– 

 कुनै शिक्षक िटुु, िगृौिा, क्यान्द्सर जस्ता कडा रोगका कारण िािो उपचारिा बस्न ुपने भए िा ििुकुलभत्रिा बावहर गई 
उपचार गराउन ु पनै भलन िेलडकि बोडयबाट लसफाररस भएिा काययपालिकािे एक पटकिा एक िषय र नोकरी अिलिभरिा 
बढीिा तीन िषयसम्ि ददन सक्नछे ।    

(१५) असािारण लबदाको अिलि लनजको सेिा अिलििा गणना गररने छैन ।  
(१६) भैपरर आउने लबदा, पिय लबदा, लबरािी लबदा, वकररया लबदा, प्रसूती लबदा, प्रसूलत स्याहार विदा बस्ने शिक्षक तथा कियचारीिे परुा 
तिब पाउनेछ ।  

(१७) असािारण लबदािा बसेको शिक्षक िा कियचारीिे तिब पाउने छैन ।  

(१८) यस दफा बिोशजिको अध्ययन र असािारण लबदा बाहेकका अन्द्य लबदाहरु करार शिक्षक र राहत शिक्षकिे सिेत पाउनेछन ् 

६२.लबदा ददन ेअलिकारी: (१) प्रिानाध्यापकको सात ददन सम्िको लबदा व्यिस्थापन सलिलतको प्रिखुिे र सो भन्द्दा िढीको विदा 
व्यिस्थापन सलिलतको लसफाररसिा नगर शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे स्िीकृत गनेछ । शिक्षक िा कियचारीको 
लबदा प्रिानाध्यापकिे स्िीकृत गनेछ ।  

तर, एक पटकिा तीन ददनिा नबढाई पिय िा भैपरी आउने लबदा प्रिानाध्यापक आफैिे लिन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन शिक्षक िा कियचारीको असािारण लबदा, प्रसतुी विदा र अध्ययन लबदा 
व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय अनसुारप्रिानाध्यापकको लसफाररसिानगर शिक्षािाखा प्रिखुिे स्िीकृत गनेछ । 

६३.लबदा नलिएको ददन सेिा अिलििा गणना नहनु ेर अस्थायी शिक्षक िा कियचारीको लबदाको सम्बन्द्ििा: (१)शिक्षक िा कियचारीिे 
लबदा नलिई विद्याियिा अनपुशस्थत भएको ददन लनजको सेिा अिलििा गणना हनुे छैन । यस दफािा उल्िेशखत वििरण 
विद्याियिे तयार पारी नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउन ुपनेछ । 

(२) करार,राहत तथा आन्द्तररक स्रोतका शिक्षक कियचारीको हकिा अध्ययन लबदा,असािारण विदा ददइनेछैन । 
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६४. शिक्षक तथा कियचारीको राशजनािा स्िीकृत सम्िन्द्ििा:(१)चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्रका सरकारी अनदुान कोटािा लनयिु करार 
िा राहत शिक्षक/कियचारीको राशजनािा स्िीकृत विद्यािय  ब्यिस्थापन सलिलतिे गनय सक्नेछ । तर विद्याियको आन्द्तररक 
स्रोत िाट लनयशुि शिक्षक तथा कियचारीको राशजनािा पलन विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे स्िीकृत गनेछ । 

६५.सािदुावयक विद्याियको आन्द्तररक श्रोतको शिक्षक तथा कियचारी सम्िन्द्िी व्यिस्था:  विद्याियको आलथयक दावयत्ि पनेगरर शिक्षक 
व्यिस्थापन गदाय विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे आफ्नो िापदण्ड बनाई लनयशुि गनय सक्नेछ। 

६६.काज तथा दैलनक भ्रिण भत्ता: (१) विद्यािय िा अध्यापन सम्बन्द्िी कािको िालग नगर काययपालिकाको आदेिानसुार कुनै सभा, 
सम्िेिन िा सेलिनारिा खवटने शिक्षक िा कियचारीिे सोही आदेििा तोकेको अिलिसम्िको िालग काज पाउने छ । 

(२) विद्याियको कािको िालग शिक्षक िा कियचारीिे प्रिानाध्यापकको र प्रिानाध्यापकिे व्यिस्थापन सलिलतको प्रिखुको लिशखत 
अनिुलत लिई बढीिा एक हप्तासम्ि काजिा जान सक्नेछ ।  

(३) तालिि तथा िशृत्तविकासको िालग तािकु तहिाट खटाइएको अिस्थािा तालिि काज पाउने छ तर यस अिलिको सवुििा 
विद्याियसंग दािी गनय पाउनेछैन । 

६७.यस पररच्छेदको व्यिस्था िागू नहनु:े यस पररच्छेदिा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन िैशक्षकगठुीको रूपिा 
सन्द्चालित विद्याियको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी सािदुावयक विद्याियिा लनयिु शिक्षक तथा कियचारीको 
सम्बन्द्ििाविद्याियिे लनिायरण गरेको शिक्षक तथा कियचारी विलनयििा भएको व्यिस्था िागू हनुे छ । त्यस्ता शिक्षकिे 
विद्याियद्वारा तोके बिोशजि लबदाको सवुििा िगायत अन्द्य सेिा सवुििा पाउनेछन ्। 

६८. शिक्षक तथा विद्यािय किायचारीको सजाय सम्बन्द्िी व्यिस्था:(१)यस काययविलििा उल्िेशखत कुराहरु उल्िघंन गने प्रिानाध्यापक 
िा शिक्षक िा कियचारीिाइ नगर शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे विभागीय कािायही गनय सक्नेछ । 

(२) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे कुनै खास कारण सवहत प्रिानाध्यापक िा शिक्षक िा कियचारीिाइ विभागीय सजाएको 
िालग नगर शिक्षा सलिलत सिक्ष लसफाररस गनय सक्नछे ।  

(३) विभागीय सजाय पाउने प्रिानाध्यापक िा शिक्षक िा कियचारीिाइ सफाइको िौका हनुेछ । 

(४) सजाए सम्िन्द्िी अन्द्य व्यिस्था संघीय िा प्रदेिकानूनिे व्यिस्था गरे ििोशजि सोही अनसुार र चन्द्रपरुनगरपालिकाकोप्रचलित 
कानून अनसुार हनुेछ । 

६९. शिक्षक तथा कियचारीिे पािन गनुय पने आचारसंवहता:शिक्षकको पेिागत हकवहतका िालग नगरपालिका लभत्र  शिक्षक 
िहासंघिा आिद्ध हनु सक्नेछन तर कुनै पलन राजनैलतक दिको िा दिको भातसंृगठनिा आिद्ध हनु पाईनेछैन । शिक्षक 
तथा कियचारीिे देहाय बिोशजिको आचार संवहता पािन गनुय पनेछ :–  

(क)आफुिाई खटाएको ठाउाँिा गई तोवकएको काि गनुय पने,   

(ख) लनिायररत सियिा लनयलित रुपिे विद्याियिा आए गएको सिय जनाई हाशजर हनु ु पने र पवहिे लबदाको अनिुलत नलिई 
विद्याियिा अनपुशस्थत हनु नहनुे,  

(ग) राजनीलतिा संिग्न हनु नहनुे साथै राजनैलतक दिको कुनै पलन हैलसयतको सदस्यता लिन नहनुे । आफ्नो सेिा सम्बन्द्िी 
ब्यशिगत स्िाथय परुा गने िनसायिे कसैिालथ पलन कुनै राजनैलतक िा अिा्छनीय प्रभाि पानय िा प्रभाि पाने प्रयि गनय नहनुे,  
(घ) नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पररक सम्बन्द्ििा िा कुनै विदेिी रािसाँगको सम्बन्द्ििा खिि पनय सक्ने गरी आफ्नो 
िास्तविक िा काल्पलनक नािबाट िा बेनािी कुनै िेख प्रकाशित गनय िा प्रसेिाई कुनै खबर ददन िा रेलडयो िा टेलिलभजन आदद 
जस्ता सचुना िाध्यिद्वारा भाषण प्रसाररत गनय िा कुनै साियजलनक भाषण ददन िा ििव्य प्रकाशित गनय नहनुे,  
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(ङ) विद्याथीिाई योग्य नागररक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनिाई आफ्नो िखु्य िक्ष्य सम्झन ुपने,  

(च) आिाकाररता, अनिुासन, सदभािना, सहयोग, सदाचार, सहानभुलूत, िैयय र सच्चररत्रतािाई प्रोत्साहन ददन ुपने,  

(छ) कुनैभाषा, सम्प्रदाय तथा ििय विरोिी भािना शिक्षक तथा विद्याथी िगयिा फैिाउन नहनुे,  
(ज) सािदुावयक विद्याियका शिक्षकिे व्यिस्थापन सलिलत र नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको अनिुलत नलिई आफू िहाि 
रहेको विद्यािय बावहर काि गनय नहनुे,  
(झ) विद्यािय िा िैशक्षक संस्थाको िाध्यिद्वारा राविय भािना जागतृ गरी देििा भािनात्िक एकता ल्याउन काि गनुय पने,  

(ञ) नेपाि रािको साियभौिसत्ता रअखण्डतािा आाँच आउने गरी देिको िाशन्द्त, सरुक्षा, िैदेशिक सम्बन्द्ि र साियजलनक ियायदा तथा 
अदाितको अिहेिना हनुे िा कुनैपलन कायायिय िा अलिकृतको कानूनद्वारा लनिायररत कतयव्य परुा गनयिा बािा विरोि हनुे गरी 
प्रदियन, हड्ताि, थनुछेक तथा घेराउ गनय नहनुे । 

(ट) विद्याथीिाई िारीररक िा िानलसक यातना ददन नहनुे । 

(ठ) कक्षा कोठािा िोिाइि िा नेट िा फेसिकु िा अन्द्य सािाशजक सञ्जाि प्रयोग गनय नहनुे । तर शिक्षण लसकाइिा उपयोग हनुे 
सािग्री प्रिानाध्यापकको अनिुलत लिएर प्रयोग गनय िािा पने छैन । 
(२) उपदफा (१) बिोशजिको आचार संवहताको पािन भए नभएको अलभिेख शिक्षकहरुको हकिा प्रिानाध्यापक एिं व्यिस्थापन 
सलिलतिे र प्रिानाध्यापकको हकिा व्यिस्थापन सलिलत र नगर शिक्षा अलिकृतिेशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पेि गनुयपनेछ । 
प्रलतिेदनको आिारिा नगरपालिकािे शिक्षकिाइ कािायहीको प्रकृया अगाडी िढाउनेछ । 

७०.शिक्षक दरिन्द्दी लििानसम्िन्द्िी व्यिस्था: (१) नगरपालिका लभत्रका शिक्षकहरुको दरबन्द्दीिाइ सिय सापेक्ष र सिन्द्यावयक 
ढाँगिे व्यिस्थापन गने प्रयोजनिा नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरेको दरिन्द्दी लििानको िापदण्ड ििोशजि नगरपालिकािे 
काययविलि लनिायण गरर दरिन्द्दी लििान गनेछ ।तर दरिन्द्दी लििान गने सम्िन्द्ििा नेपािभर सिन्द्यावयकता हनुे गरी विद्यिान 
दरिन्द्दीिाइ संघीय र प्रदेि सरकारिे आिश्यक व्यिस्थापन गनुयपने छ । 

पररच्छेद १३ 

विद्याियको नक्साङ्कन अनिुलत स्िीकृती तथा सिायोजन सम्िन्द्िी व्यिस्था 
७१.विद्याियको नक्साङ्कन: (१) नगरपालिका लभत्र संचालित सिै  विद्याियहरु एिं िैशक्षक संस्थाहरुको नगर शिक्षा सलिलतको 
लसफाररसका आिारिा नक्साङ्कन गररने छ । 

(२) उपदफा १ ििोशजि नक्साङ्कनका आिारिा िात्र विद्याियको अनिुलत िा स्िीकृलत िा सिायोजनको लनणयय गररनेछ । 

(३) नगरपालिका लभत्र संचालित सिै  विद्याियहरु एिं िैशक्षक संस्थाहरुको नक्साङ्कन गरर अनिुलत िा स्िीकृती िा सिायोजनका 
िालग नगर शिक्षा सलिलतिाइ लसफाररस गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिाई शजम्िा ददन सवकनेछ ।शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखुको लसफाररसका आिारिा नगर शिक्षा सलिलतिे विद्याियको अनिुलत / स्िीकृती िा सिायोजनको लनणयय 
लिनेछ । 

पररच्छेद १४ 
विद्याियको िैशक्षक पिुायिार लनिायण,िियत सम्भार संचािन र व्यिस्था 

७२.सािदुावयक विद्याियको िैशक्षक पिुायिार सम्िन्द्िी व्यिस्था:(१) नगरपालिका भीत्र संचालित सम्पणुय सािदुावयक विद्याियको 
संचालित कक्षा, विद्याथी सख्या र सेिा क्षेत्रको आिारिा ितयिान भौलतक अिस्था र आिश्यकताको सिेक्षण गरर प्राप्त नलतजाको 
आिारिा पिुायिारको व्यिस्था गररनेछ । 
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(२)उपदफा १ ििोशजि सािदुावयक विद्याियहरुको पिुायिार सिेक्षण गनय तपलसिको विद्यािय पिुायिार विकास सलिलत गठन 
गररनेछ: 

क) नगरपालिकाको उपप्रिखु        –संयोजक 

ख)नगरपालिकाको योजना िाखाको प्रिखु      –सदस्य 

ग) सिबशन्द्ित िडाध्यक्ष        –सदस्य 

घ)नगरपालिकाको भिन लनिायण िाखाको इशन्द्जलनयर     –सदस्य 

ङ) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु      –सदस्य–सशचि 

३) विद्यािय पिुायिार विकास सलिलतिे सिै विद्याियको स्थिगत एिं भौलतक पक्षहरुको अििोकन गरी उपदफा १ ििोशजिका 
पक्षिाइ सिेत आिार िानी ितयिानिा भएको पिुायिारिाइ व्यिशस्थत गनय र थप आिश्यकता के कलत हो सो सिेतको सिविगत 
वििरण तयार पारी नगरपालिकािा पेि गनेछ । नगरपालिकािे योजना लनिायण गदाय र िगानी गने प्रयोजनिा सो प्रलतिेदनिाइ 
प्रिखु आिार िान्नुपनेछ । 

(४)नगरपालिका लभत्र संचालित विद्याियहरुिे प्रचलित कानून अनसुार पिुायिार लनिायण गरे नगरेको र िाििालिका अध्ययन गने 
स्थान लनयिानसुार उपयिु भए नभएको र विद्याथी सख्याको आिारिा  पिुायिार पयायप्त भए नभएको सम्िन्द्ििा अनगुिन गरी 
प्रलतिेदन तयार पानय  पिुायिार सिेक्षण गनय उपदफा २ ििोशजिको विद्यािय पिुायिार विकास सलिलत िे आिश्यक सिै काि गनेछ 
। पिुय प्राथलिक तह देखी िाध्यालिक तहका सिै विद्याियहरुको स्थिगत एिं वििरण अध्ययन गरी प्रलतिेदन नगरपालिकािा पेि 
गनुयपने छ । सो प्रलतिेदनको आिारिा आिश्यक कािायही गररनेछ । 

(५)नगरपालिका लभत्र संचालित पिुय प्राथलिक देखी िाध्यलिक तहका सािदुावयक र िैशक्षकगठुी विद्याियहरुको पिुायिारको अिस्थाको 
लनयलित अििोकन एि सपुररिेक्षण गने दावयत्ि उपदफा २ ििोशजि विद्यािय पिुायिार विकास सलिलतको हनुेछ । 

७३.विद्याियको भौलतक पिुायिार लनिायण,िियत सम्भार संचािन र व्यिस्थापन :विद्याियिा लनिायण गररने भौलतक पिुायिार तथा िियत 
सम्भारको काययक्रि प्रचलित कानून अनसुारको िापदण्डिा विद्याियको लनणयय ििोशजि विद्यािय आफैिे गनेछ । लनिायण भै 
संचािन भएको पिुायिारको संरक्षण र व्यिस्थापन विद्यािय एिं प्रिानाध्यापकको हनुेछ । दावयत्ि परुा नगने विद्यािय र प्र. अ. 
िाइ विभागीय कारिाही गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद–१५ 

परीक्षा संचािन अनगुिन तथा व्यिस्थापन सम्िन्द्िी व्यिस्था 
७४.परीक्षा सिन्द्िय सलिलत: (१) नगरपालिकाको विद्याियहरुिा परीक्षा सिन्द्िय र लनयन्द्त्रण गनयका िालग देहायको एक परीक्षा 
संचािन तथा सिन्द्िय सलिलत रहनेछ । 

(क) नगर शिक्षा सलिलतको अध्यक्ष               -अध्यक्ष 
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(क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत         -सदस्य 

(ख) शजल्िा प्रिासन कायायियकोअलिकृत प्रलतलनलि     -सदस्य  

 (ग) प्रिखु, इिाका प्रहरी कायायिय    -सदस्य 

(घ) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको प्रिखु   -सदस्यसशचि  

(२) परीक्षा संचािन तथा सिन्द्िय सलिलतको बैठक सम्बन्द्िश  काययविलिसो सलिलत आफैिे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ। 

(३) चन्द्रपरुनगरपालिकाकोक्षेत्रलिकार िावहरको िैशक्षक तहको परीक्षा संचािन गनय सम्िशन्द्ित तहिाट भएको व्यिस्था ििोशजि 
सलिलतिे सहजीकरण र सिन्द्िय गनेछ । 

(४) नगरपालिका लभत्रका विद्याियहरुिा सञ्चानि हनुे परीक्षा काययपालिकाबाट स्िीकृत िापदण्ड ििोशजि गनय परीक्षा सिन्द्िय 
सलिलतिे शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा र विद्याियहरुिाइ लनदेिन ददन सक्नेछ ।  

 

७५.नगरस्तरीयपरीक्षा सलिलत: (१) नगरपालिकाको विद्याियहरुिा परीक्षा वििेषत आिारभतु तहको अन्द्तिा लिइने परीक्षा िाइ 
व्यिशस्थत एिं ियायददत ढाँगिे संचािन तथा प्रिाशणकरण गनयका िालग देहायको एक नगरस्तरीय परीक्षा सलिलत रहनेछ । 

(क) शिक्षा यिुा तथाखेिकुद िाखाको प्रिखु                     –अध्यक्ष 

(ख) सािदुावयक∕संस्थागत िाध्यलिक विद्याियका प्रिानाध्यापकहरू िध्येबाट २जना 
(शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे िनोलनत गरेको)  –सदस्य 

(ग) सािदुावयक∕संस्थागत विद्याियका आिारभतु तहको प्र.अ.हरू िध्येबाट १ जना 
(नगर स्तरीयपरीक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको)      –सदस्य  

(घ) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको शिक्षाअलिकृत  –सदस्य–सशचि  

(२) नगरस्तरीयपरीक्षा सलिलतिे परीक्षा सम्िन्द्िी प्राविलिक काि गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको प्रिखुको संयोजकत्ििा 
विषयगत शिक्षकहरु सिेतको सहभागीता रहने सलिलत गठनगरी परीक्षा सम्िन्द्िी काि गनय तोक्न सक्नेछ।नगरपरीक्षा सलिलतको 
बैठक सम्बन्द्िी काययविलिसो सलिलत आफैिे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(३) चन्द्रपरुनगरपालिकाकोक्षेत्रलिकार िावहरको िैशक्षक तहको परीक्षा संचािन गनय सम्िशन्द्िततहिाट भएको व्यिस्था ििोशजि 
सलिलतिे सहजीकरण र सिन्द्िय गनेछ । 

७६. परीक्षा संचािन र व्यिस्थापन सम्िन्द्िी व्यिस्था:संघीय िा प्रदेि िा स्थानीय सरकारिे लनिायरण गरेको परीक्षा संचािन 
सम्िन्द्िी व्यिस्था र परीक्षा सिन्द्िय सलिलतिे लनणयय गरे ििोशजि नगरस्तरीय परीक्षा सलिलतिे नगरपालिका लभत्र ियायददत 
ढंगिे परीक्षा सञ्चानि गने व्यिस्था गनुयपनेछ।नगरस्तरीय परीक्षा सलिलतिे विद्याियको अन्द्य परीक्षा संचािन सम्िन्द्ििा 
आिश्यक लनणयय गरी कायायन्द्ियन िा लनदेिन ददन सक्नेछ ।साियजलनक विद्याियको परीक्षा िलु्क लिन पाउने छैन, लिएको 
पाइएिा लनयिानसुार कारिाही हनुेछ । 

७७.साियजलनकिैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियिे परीक्षा िलु्क बापतको रकि जम्िा गनुय पने: (१) यस पररच्छेद ििोशजि परीक्षा 
सञ्चािन गदाय नगरस्तरीयपरीक्षा सलिलतिे तोके ििोशजिको िलु्क सम्िशन्द्ित िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियिे 
चन्द्रपरुनगरपालिकाकोसंशचतकोषिा जम्िा गनुय पनेछ ।  

(२)िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियिे तोवकएको रशजिेिन, परीक्षा तथा प्रिाणपत्र बापतको विद्याथीहरुबाट लिएको िलु्क परीक्षा 
संचािन गने तहको खातािा जम्िा गरी त्यसको जानकारी सिेत ददन ु पनेछ।यस दफाको प्रयोजनका िालग नगरपरीक्षा 
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सलिलतिे लनिायरण गरेको भन्द्दा िढी िलु्क लिएको पाइएिा िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियिाइ नगरशिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखािे कारिाही गनेछ । 

७८. परीक्षा सम्िन्द्िी अन्द्य व्यिस्था:(१)नगरपालिका लभत्रका विद्याियहरुिे िालसक िा तै्रिालसक िा अियिावषयक िा िावषयक जस्ता 
परीक्षासंचािन एिं व्यिस्थापन गने प्रयोजनका िालग नगर लभत्रका प्रिानाध्यापकहरुको िैठकिे उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ 
। त्यसरी गठन गरेको उपसलिलतकोजानकारीनगरशिक्षा सलिलतिाई ददनपुनेछ।शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे िान्द्यता 
ददएपलछ िात्र कायायन्द्ियनिा आउने छ ।यस दफाअनसुार गठन भएको उपसलिलतिे विद्याियहरुको सािवुहक िैठकिाट भएको 
परीक्षा सम्िन्द्िी लनणययको कायायन्द्ियन गनेछ। साथै नगर परीक्षा सलिलतिे ददएको लनदेिन एिं शजम्िेिारी सिेत पािन 
गनुयपनेछ । यस उपसलिलतिे प्रत्येक बषयिा प्रलतिेदन नगर परीक्षा सलिलत सिक्ष पेि गनुयपनेछ।उि प्रलतिेदन नगर परीक्षा 
सलिलतिेनगर शिक्षा सलिलतिा पेि गनय सक्नेछ । 

(२) परीक्षा सम्िन्द्िी अन्द्य व्यिस्था गनय नगरपालिकािे छुटै्ट काययविलि िनाएर िागू गनय सक्नछे । 

 

पररच्छेद–१६ 

लसकाइ उपिशब्िको परीक्षण र व्यिस्थापन सम्िन्द्िी व्यिस्था 
७९.िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण सम्बन्द्िी व्यिस्था:(१) नगरसभािे िावषयकरुपिा शिक्षाको गणुस्तर िापन गरी सिुारको िालग 

काययपालिकािाई लनदेिन ददनेछ । काययपालिकािे नगर शिक्षा सलिलतिाफय त योजनािद्ध रुपिा कायायन्द्ियन गनेछ ।संघीय 
प्रदेि एिं चन्द्रपरुनगरपालिकािेबनाएको गणुस्तरको खाका र पाठयक्रि विकास केन्द्रिे लनिायरण गरेको पाठयक्रि प्रारुपिाई 
िूि आिार िान्न ुपने छ । 

(२) नगर शिक्षा सलिलतिे शिक्षाको गणुस्तर िापन गनय िापदण्ड िनाइ सो ििोशजि सिै विद्याियिाइ गनय िगाई सोको प्रलतिेदन 
बावषयक रुपिा नगरपालिका सिक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) ििोशजि पेि भएको प्रलतिेदन नगर सभािा पेि गनय सक्नेछ । 

(४) गणुस्तर िापन र प्रलतिेदन तयारीको विलि र ढााँचा उपदफा २ ििोशजि नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 

(५) गणुस्तर िापन र प्रलतिेदन िैशक्षक सत्र िरुु भएको िवहनािा पेि भई सक ्नपुनेछ । 

८०. विद्याियको लसकाइ उपिशब्ि:(१) प्रत्येक विद्याियहरुिे सिै िाििालिकाको लसकाइ उपिशब्िको वििरण अध्यािलिक गरर 
राख्नपुनेछ । िैशक्षक सत्रको अन्द्त्यिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा लसकाइ उपिशब्िको सलिक्षा र आगािी िषय सिुारको 
उपाय सवहत पेि गनुयपनेछ । 

(२)प्रत्येक विद्याथीिे अलभभािकको रोहिरिा उपिशब्ि सिुारको प्रलतिद्धता गनुयपनेछ।विद्याथीको प्रलतिद्धता परुा गराउने हेतिेु 
विद्याियिे िैशक्षक गलतवििी अगालड िढाउनपुनेछ साथै अलभभािकहरुिे पलन रचनात्िक सहयोग पयुायउन ुपनेछ।तर विद्याथीको 
प्रलतिद्धतािाइ विद्यािय िा शिक्षक िा अन्द्य कसैिे पलन िदु्दा िनाउन पाइने छैन । 

(३) सिै विद्याियका कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक र प्रिानाध्यापकिे विगत दइु िषयको िैशक्षक उपिशव्ि र आगािी तीन िषयको 
प्रक्षेपण सवहत िैशक्षक उपिशब्ि सिुार कायययोजना तयार पारी सिै कक्षाहरु र विद्याियिा सिैिे देख्न ेगरर राख्नपुनेछ।शिक्षण 
लसकाइ वक्रयाकिाप िा विद्याियको िैशक्षक गलतविलि संचािन गने क्रििा िैशक्षक उपिशब्ि सिुार हनुे ठोस आिार सवहतको 
वक्रयाकिाप संचािन गनुयपनेछ ।  

(४) तीन िषय सम्ि िगातार िैशक्षक उपिशब्ि राषट्रीय िापदणड भन्द्दा ति घटाउने प्र.अ.∕शिक्षकिाइ विभागीय कािायही हनुेछ । 
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८१.िैशक्षक उपिशब्ि सिुार काययदि गठन गनय सवकन:े विद्याथीको िैशक्षक उपिशब्ि सिुार गरी नगरपालिकाका सिै विद्याियको 
िैशक्षक उपिशब्ि उच्च राख्न कायययोजना लनिायण गरी कायायन्द्ियकोिालग सझुाि ददन नगरपालिकािे विषय वििहरु रहेको पााँच 
सदस्यीय एक काययदि िनाउन सक्नेछ । यस काययदििे लसफाररस गरेको कायययोजना र कायायन्द्ियन सझुाििाइ नगर शिक्षा 
सलिलतिे कायायन्द्ियनिा ल्याउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–१७ 
विद्याथी, सेिाक्षते्र,लनिलु्क शिक्षा, प्रोत्साहनर छात्रिशृत्त सम्िन्द्िी व्यिस्था 

८२.विद्याथी संख्या: (१) नगरपालिकाको सािदुावयक विद्याियिा विद्याथी संख्या सािान्द्यतया  क्रििः कक्षा १ देखी ३ सम्ि ९० 
जना, १ देखी ५ सम्ि १५० जना,कक्षा ६ देखी ८ सम्ि २४० जना र कक्षा ९ देखी १० सम्ििा ३०० जना हनु ुपनेछ । 

(२) िैशक्षकगठुी िा संस्थागतविद्याियिा विद्याथी संख्या सािान्द्यतया कक्षागत रूपिा न्द्यनुतिपच्चीसजना हनुपुनेछ ।   

(३) उपदफा (१) िा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन वििेषआिश्यकता शिक्षा ददने विद्याियको प्रत्येक कक्षािा रहन े
विद्याथी संख्या नगर शिक्षा सलिलतिे तोके बिोशजि हनुेछ ।   

(४) कुनै कक्षािा ६० जना भन्द्दा बढी विद्याथी भएिा विद्याियिे व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय लिई त्यस्तो कक्षाको अको िगय 
(सेक्सन) खोि ी थप आलथयक ब्यिस्थापनका िालग शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा िाफय त नगरपालिका सिक्ष िाग गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि कक्षािा िगय खोल्न आिश्यक पूिायिारको व्यिस्था व्यिस्थापन सलिलत र विद्याियिे लििाउन ुपनेछ ।  

८३.विद्यािय सेिा क्षते्र: (१)नगरपालिकािे ितयिान विद्यािय संख्या, जनसख्या र विद्याथीको आिारिा सिै विद्याियहरुको नक्साङ्कन 
तयार पानेछ । 

२) नक्साङ्कनको आिारिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे नगर शिक्षा सलिलतको लनणयय ििोशजि कक्षागतरुपिा सिै 
विद्याियहरुको सेिा क्षेत्र लनिायरण गनेछ । तर िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियहरुको सेिाक्षेत्र लनिायरण गररनेछैन । सेिा 
क्षेत्र लभत्रका अलभभािकिे सो सेिाक्षेत्र भन्द्दा िावहरको सेिाक्षेत्रको विद्याियिा विद्याथी भनाय गनुय परेिा कारण सवहत सेिा 
क्षेत्रको विद्याियिा लनिेदन ददन ु पनेछ । सो लनिेदनको आिारिा विद्याियहरुिे लनिलु्क लसफाररस पत्र ददन ु पनेछ । 
लसफाररस पत्र नददने विद्याियिाइ कािायही हनुेछ । यदी विद्याियिे लसफाररस नददएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे 
लसफाररस ददनेछ  र सो को िोिाथय सम्िन्द्िीत विद्याियिाइ ददइने छ । 

३) सिै विद्याियहरुिे सेिा क्षेत्रका िाििालिकाको िगत र सेिाक्षेत्र िावहर गएका एिं सेिा क्षेत्र िावहरिाट आएका िाििालिकाको 
िगत दरुुस्त राख्नपुनेछ । 

८४.भनाय सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१) विद्याथीिे विद्याियिा भनाय हनुको िालग देहाय बिोशजिको  प्रिाणपत्र अलनिायय पेि गनुय पनेछ : 
(क)भनाय हनु चाहेको कक्षा भन्द्दा तल्िो कक्षाको अशन्द्ति परीक्षािा उत्तीणय गरेको प्रिाणपत्र,  

(ख)भनाय हनु चाहेको कक्षा भन्द्दा तल्िो कक्षा अध्ययन गरेको विद्याियिे जारी गरेको चाररलत्रक प्रिाणपत्र । 

(२) विद्याियिे िैशक्षक सत्रको बीचिा िा िावषयक परीक्षा उत्तीणय नभएका विद्याथीिाई स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र लिई आए पलन 
अध्ययनरत कक्षाभन्द्दा िालथल्िो कक्षािा भनाय गनुयहुाँदैन ।  

(३) विद्याथीिे पवहिो पटक विद्याियिा भनाय हनु आउाँदा सािारणतया आफ्नो अलभभािकिाई साथिा लिई आउनपुनेछ । 

(४) विद्याियिे विद्याथी भनाय गदाय बाब,ुआिा,बाजे,बज्जै र अलभभािकको नाि, ठेगाना सम्पकय  नम्बर सिेतक ो वििरण िाग गरी 
राख्न ुपनेछ । 
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(६) चारिषय उिेर परुा नभएकािाई एक कक्षािा भनाय र िाह्रबषय उिेर परुा नभएकािाई आिारभतु तह उत्तीणय परीक्षािा सिािेि 
गररने छैन । 

७) भनाय हनु आउदा जन्द्ि दताय प्रिाणपत्र लिएर आउन ुपनेछ। 

८५ विद्याियिा भनाय नभई अध्ययन गने व्यशिको परीक्षा सम्बन्द्िी व्यिस्था: (१)  विद्याियिा भनाय नभई लनजी रूपिा अध्ययन 
गरेको व्यशििाई विद्याियिे  लनजको क्षिता र स्तरको आिारिा विद्याियिा भनाय गनय  सक्नेछ । तर कक्षा आठ र सो 
भन्द्दा िाथी भनाय गनय पाइनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि भनाय हनुे सम्िन्द्ििा अनौपचारीक कक्षािाट उत्तीणयको हकिा िािा पनेछैन । 

(३) िालथ ज ुनसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन खिुा िा बैकशल्पक विद्याियिा पढेका विद्याथय ीको परीक्षा सम्बशन्द्ि व्यिस्था संघीय 
िा प्रदेि शिक्षा िन्द्त्राियिे तोकेबिोशजि हनुेछ ।  

८६.स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र सम्बन्द्िी व्यिस्था:(१) कुनै विद्याथीिे स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र लिन ुपरेिा अलभभािकको लसफाररस सवहत 
विद्यािय छाड्न ुपरेको यथाथय वििरण खिुाई प्रिानाध्यापक सिक्ष लनिेदन ददनपुनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कक्षा दि र बाह्रिा अध्ययन गने विद्याथीिाई स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददइने 
छैन । 

तर देहायका अिस्थािा िैशक्षकसत्र सरुु भएको दईु िवहनालभत्र विद्याियिे स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददन सक ्नेछ : 
(क) स्थानान्द्तरण हनुे विद्याथीको अलभभािक कियचारी रहेछ र लनजको अन्द्यत्र सरुिा भएिा,  
(ख) अलभभािकिे बसाई सराई गरेको लसफाररस प्राप्त भएिा, 
(ग) विद्याथी विरािी भएको कारणिे सोही स्थानिा राख्न नहनुे भनी प्रचलित कानून बिोशजि स्िीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरेिा, 
िा विद्याथी वििाह भै अन्द्यत्र गएिा । 

(घ) अन्द्य कुनै िनालसि कारणिे विद्याथी अन्द्यत्र स्थानान्द्तरण हनु ुपरेिा। 

(३) उपदफा (१) बिोशजि लनिेदन पनय आएिा प्रिानाध्यापकिे नगर शिक्षा सलिलतिे तोके बिोशजिको िलु्क लिई सात ददनलभत्र 
स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददन ुपनेछ । 

(४) प्रिानाध्यापकिे उपदफा (३) बिोशजिको अिलिलभत्र स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र नददएिा सम्बशन्द्ित विद्याथीिे शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखु सिक्ष उजूरी ददन सक्नेछ र त्यसरी उजूरी पनय आएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे जााँचबझु गरी 
स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददन उपयिु देखेिा प्रिानाध्यापकिाई यथािीघ्र स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददन लनदेिन ददनेछ । सो लनदेिन 
पािन नगने प्रिानाध्यापकिाइ विभागीय कािायही हनुेछ। 

(५) सक्कि स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र हराएिा िा नि भएिा सम्बशन्द्ित विद्याथी िा लनजको अलभभािकिे प्रलतलिवपको िालग त्यसको 
व्यहोरा खिुाई सम्बशन्द्ित विद्याियिा लनिेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको लनिेदन िनालसि देशखएिा प्रिानाध्यापकिे 
लनिेदकिाई स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप ददनेछ । 

(६) विद्याियिे कुनै विद्याथीिाई आफूिे अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददएिा त्यस्तो प्रिाणपत्र ददने 
प्रिानाध्यापकिाई कानून बिोशजि कारबाही गररनेछ र त्यसरी ददएको स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र रद्द हनुेछ । 

(७) िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियको हकिा विद्याथीिे जनु िवहनािा स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र िागेको छ सो िवहनासम्िको 
िालसक पढाई िलु्क र अन्द्य दस्तरु सोही विद्याियिा बझुाउन ुपनेछ । विद्याथीिे िािो लबदा (िावषयक जाडो िा गिीको लबदा) को 
अशघल्िो िवहनािा स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र िाग्न आएिा सो लबदाको िलु्क र अरु दस्तरु सोही विद्याियिा बझुाउन ु पनेछ । 
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विद्याियिे िढीिलु्क लिएको भनी अलभभािकिे शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा उजरु गनय सक्नेछ । उजरुी िालथ छानविन गदाय 
सत्य सावित भएिा विद्याियिाइ कािायही हनुेछ । 

(८) विद्याियिे विद्याथीिाई स्थानान्द्तरण प्रिाणपत्र ददाँदा सो प्रिाणपत्र पाउने विद्याथी िा लनजको अलभभािकको रीतपूियक भरपाई 
गराउन ुपनेछ । 

८७.िावषयक परीक्षा नददन े विद्याथीिाई कक्षा चढाउन े सम्बन्द्िी व्यिस्था: कुनै विद्याथी विरािी परी िा लनजको काबू बावहरको 
पररशस्थलतको कारण लनजिे िावषयक परीक्षा ददन नसकेको सम्बन्द्ििा लनजको अलभभािकिे त्यसको प्रिाण सवहत लनिेदन ददएिा 
प्रिानाध्यापकिे सो सम्बन्द्ििा जााँचबझु गदाय लनिेदनको व्यहोरा िनालसि देशखएिा विद्याियिा भएको अलभिेखबाट त्यस्तो 
विद्याथीिे अन्द्य परीक्षािा राम्रो गरेको देखेिा आिश्यकता अनसुार िखु्य िखु्य विषयको परीक्षा लिई सो विद्याथीिाई कक्षा 
चढाउन सक्नेछ । 

तर,  

(१) िैशक्षकसत्र सरुु भएको एक िवहना पलछ कुनै विद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन । 

(२) कक्षा नौ र एघारिा कुनै विद्याथीिाई कक्षा चढाइने छैन । 

८८.कक्षा चढाउन ेसम्बन्द्िी अन्द्य व्यिस्था: असािारण प्रलतभा भएका विद्याथीिाई प्रिानाध्यापकको लसफाररसिा नगर शिक्षा सलिलतको 
लनणयय बिोशजि एक कक्षािाथी कक्षा चढाउन सक्नेछ तर विद्यािय तहिा एकपटक कक्षा चढाएको विद्याथीिाइ उिेर ख्याि 
नगरी  पनु कक्षा चढाउन पाइने छैन । 

तर कक्षा नौ र एघारिा कक्षा चढाउन सवकने छैन । 

८९.िैशक्षकसत्र, भनाय गने सिय, काि गने ददन र विद्यािय खलु्न े सिय: (१) विद्याियको िैशक्षकसत्र संघीय र प्रदेि कानूनिे 
लनिायरण गरेको अिस्थािा सोही ििोशजि हनुे गरर हाििाइ चन्द्रपरुनगरपालिकािा प्रत्येक िषयको िैिाख एक गतेदेशख प्रारम्भ 
भई चैत्र िसान्द्तसम्ि कायि रहनेछ । 

(२)  उपदफा (१) िा जनु सकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कक्षा एघार र बाह्रको हकिा िैशक्षक सत्र श्रािण िवहनािाट सरुु हनुेछ 
। 

(३) विद्याियिे िैशक्षकसत्र सरुु भएको लिलतिे सािान्द्यतया एक िवहनालभत्र नयााँ विद्याथी भनाय लिई सक्न ुपनेछ । 

(४) कक्षा ११ को हकिाSEE ग्रडेबदृ्धीको नलतजा आएपछी १५ ददन सम्ि भनाय लिइनेछ। 

(५) कुनै पलन विद्याियिे िैशक्षकसत्र सरुु नभई विद्याथी भनाय गनुय गराउन ुहदैुन ।  

तर कक्षा एकको उिेर सिूह भन्द्दा कि उिेर भएका बािबालिकाको हकिा िैशक्षक सत्र प्रारम्भ हनुभुन्द्दा पन्द्र ददन अगािै 
प्रारशम्भक बाि शिक्षािा भनायको कायय गनय िािा पने छैन ।   

(६) विद्याियको एक िैशक्षकसत्रिा काि गने ददन अध्यापन सिय कम्तीिा दईुसय बीस ददन हनुेछ ।  

(७) सािदुावयक विद्याियको प्रिानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीिा १२, सहायक प्रिानाध्यापकिे हप्ताको कम्तीिा २४ र शिक्षकिे 
हप्तािा कम्तीिा २६ कक्षा(वपररयड) अध्यापन गराउन ु पनेछ ।  

(८) भौलतक पूिायिार परुा गनय नसकेका विद्याियिे तोवकएको पाठ्यभारिा नघट्ने गरी विद्याथी संख्याको आिारिाशिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखासंग अनिुलत लिएर एकै ददनिा एकभन्द्दा बढी सिय (लसफ्ट) िा कक्षा संचािन गनय सक्नेछ । तर कक्षा संचािन 
गदाय आिारभतू तह र िाध्यलिक तहका कक्षाहरु एकै सिय (लसफ्ट) िा संचािन गनुय पनेछ । 
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(९) चन्द्रपरुनगरपालिकाका विद्याियहरु साियजलनक विदाको ददन िाहेक हरेक ददन विहान दि िजे खलु्ने र ददउसो चार िजे िन्द्द 
हनुेछ । प्रत्येक वपररयड ४५ लिनेटको हनुे छ । इन्द्टरििको सिय एक ददनिा४५ लिनेट भन्द्दा िढीको हनुेछैन तर इण्टरिि 
पछीको वपररयड ४० लिनेटको हनुेछ। अन्द्यकुरा नगरपालिकािे तय गरेको ििोशजि ह ुनेछ । तर संघीय र प्रदेि सरकारिे 
गरेको लनणयय अनसुार गनय िािा पनेछैन ।प्राविलिक िारका िालग सिय अपगु भएिा थप गनय सवकनेछ। 

९०.विद्यािय विदा सम्िन्द्ििा: (१) नेपाि सरकारिे तोकेको साियजलनक लबदासंग तादाम्यता कायि हनुे गरी शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखुिे नगर शिक्षा सलिलतको सहिलतिा विद्याियिा साियजलनक विदा लनिायरण गनय सक्नेछ । 

(२) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको लनदेिनिा एक िैशक्षकसत्रिा वहउाँदे लबदा िा िषे लबदा िा दिैु गरी िढीिा पैंतािीस ददन 
विदा ददन सवकनेछ ।   

(३) व्यिस्थापन सलिलतिे आिश्यकता अनसुार उपदफा (२)को पररलि लभत्र रही स्थानीय लबदा ददई विद्यािय विदा गनय सक्नेछ ।  

(४) यस दफािा िेशखएदेशख बाहेक अन्द्य ददन विद्यािय बन्द्द गरेिा प्रिानाध्यापकिाई विभागीय कारबाही गररनेछ । 

९१.छात्रिशृत्तको व्यिस्था गनुयपने: (१) िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियिे देहाय बिोशजिका विपन्न एिं लसिान्द्तकृत विद्याथीिाई 
छात्रिशृत्त उपिब्ि गराउन ुपनेछ । यसरी लसफाररस गदाय कम्तीिा ५ प्रलतित िािबालिका अलनिायय रुपिा सिाबेि गनुयपनेछ : 

(क)विद्याथीको पररिारको कुनै पलन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यिसाय र आय–आजयनको व्यिस्था नभई जीिन लनिायह गनय न्द्यूनति 
आिश्यक पने आम्दानी नभई अलनिायय शिक्षाको िालग आिश्यक पने पाठ्यपसु्तक तथा कापीकिि जस्ता स्टेिनरी उपिब्ि गराउन 
नसक्ने अिस्थािा रहेको,  
(ख) भलूि सम्बन्द्िी ऐन, २०२१ बिोशजि जग्गािािाको हैलसयतिे राख्न पाउने अलिकति हदिन्द्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र 
वहिािी क्षेत्रिा क्रििः पााँच, दि र पन्द्र प्रलतित,विद्याथीिाई छात्रितृ्ती ददनपुनेछ, 

(ग) राविय योजना आयोगबाट पररभावषत भए बिोशजि लनरपेक्ष गररबीको रेखािा पने र सो भन्द्दा कि आम्दानी भएको, 
(घ)अपाङ्ता भएका िाििालिका । 

२) उपदफा (१) बिोशजि छात्रिशृत्त उपिव्ि गराउन ुअशघ विद्याियिे त्यस्तो छात्रिशृत्तको िालग लनिेदन ददन विद्याियिा सूचना 
प्रकािन गनुय पनेछ । 

(३)यस काययविलि बिोशजि छात्रिलृत उपिब्ि गराइएका लबद्याथीहरुको नाि, थर, कक्षा तथा लनजको बाब ुआिाको नािथर र ितन 
सवहतको वििरण विद्याियिे विद्याियको सूचना पाटीिा टााँसगरी विद्याियको िेभसाईट भएिा त्यसिा राखी साियजलनक गनुय पनेछ र 
त्यस्तो वििरण शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पठाउन ुपनेछ । सो बिोशजिको वििरण हेनय चाहने व्यशििाई विद्याियिे त्यस्तो 
वििरण लनःिलु्क हेनय ददन ुपनेछ ।  
९२. विद्याथी प्रोत्साहन:(१) विद्याियहरुिे िाििालिकािे गरेको िैशक्षक उपिशब्िको आिारिा उत्प्ररेरत हनुे काययक्रि सवहतको 
कायययोजना िनाएर िागू गनुयपनेछ । 

(२) विद्याियको आम्दानीको लनशित रकि प्रोत्साहनको क्षेत्रिा खचय गनय सवकनेछ । 

(३)नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र संचालित विद्याियको िाििालिकाको प्रोत्साहनको िालग नगर शिक्षा सलिलतिे काययविलि लनिायरण गरर 
कायायन्द्ियनिा ल्याउने छ । 
९३.बािबालिकािाई अलनिायय रुपिा विद्याियिा पठाउन ु पने: (१) सबै अलभभािकिे चार िषय परुा भएका बािबालिकािाई  

आिारभतु शिक्षाका िालग अलनिायय रुपिा विद्यािय पठाउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि आफ्नो क्षेत्रलभत्रका बािबालिकािाई विद्यािय पठाए नपठाएको सम्बन्द्ििा सम्बशन्द्ित नगर शिक्षा 
सलिलत,शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु, शिक्षा अलिकृत, तथा सािदुावयक विद्याियका प्रिानाध्यापक, शिक्षक तथा कियचारीिे 
अनगुिन तथा लनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(३) कुनै अलभभािकिे उपदफा (१) बिोशजि बािबालिकािाई विद्याियिा पठाएको नदेशखएिा त्यस्तो अलभभािकिाई सम्झाई 
बझुाई, वििेष सहयोग तथा प्ररेरत गरी स्थानीय तहिेत्यस्ता बािबालिकािाई विद्याियिा पठाउन िगाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) ििोशजि सम्झाई बझुाई गदाय सिेत बािबालिकािाई विद्यािय नपठाउने अलभभािकिाई स्थानीय तहिाट उपिब्ि 
गराउने सेिा सवुििािाट िशञ्चत गनय सवकनेछ । 

(५) यस दफा बिोशजि विद्याियिा भनाय भएका विद्याथीिाई विद्याियिे लनःिलु्क अध्ययन गराउन ुपनेछ । 

(६) विद्यािय जाने उिेरसिूहका िाििालिकािाई अलनिायय रुपिा विद्यािय भनाय अलभयान तथा काययक्रि तजुयिा गरी िागू गने 
दावयत्ि विद्यािय र नगरपालिकाको हनुेछ । 

९४.विद्याथीिे पािन गनुयपने आचार संवहता: विद्याथीहरुिे देहाय बिोशजिको आचार संवहता पािन गनुय पनेछ :–  

(क) शिक्षकको आिापािन र आदर गनुय पने,  

(ख) विद्याियिा िा बावहर जहााँसकैु अनिुासनिा रहन ुपने,  

(ग) रावियता, भाषा र संस्कृलतको उत्थानको लनलित्त संिै प्रयििीि रहन ुपने,  

(घ) विद्याियिे आयोजना गरेको काययक्रििा सवक्रय रुपिा भाग लिन ुपने,  

(ङ) सबैसाँग शिि व्यिहार गनुय पने,  

(च) विद्याियिा आउदा िोिाइि, िोटरसाइकि, स्कुटर िा लनजी सिारी सािन (साइकि िाहेक)ल्याउन पाउने छैन । 
(छ) व्यिस्थापन सलिलतिे लनिायरण गरेका अन्द्य आचार संवहता पािना गनुय पने, 

 

पररच्छेद१८ 

टु्यसन कोशचङ्ग जस्ता विद्यािय िावहर हनु ेअध्यापन काययको व्यिस्थापन सम्िन्द्िी 

९५. टु्यसन कोशचङ्ग जस्ता विद्यािय िावहर हनु े अध्यापन सेिाको अनिुलतको िालग लनिेदन ददन ु पने: (१) कसैिे अनसूुचीिा 
उल्िेशखत विद्यािय िावहरको अध्यापन सेिा प्रदान गने गरी िैशक्षक संस्था खोल्न चाहेिा िडा सलिलतको लसफाररस लिई 
नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा लनिेदन ददन ुपनेछ ।लनिेदनको साथ संस्था संचािनको वििान सिेत पेि गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा १ ििोशजिको िैशक्षक संस्था खोल्नको िालग अनसूुची१० बिोशजिको पूिायिार परुा गरेको हनु ुपनेछ । 

(३) हाि संचालित संस्थाहरुिे पलन यसै दफा ििोशजि प्रकृया परुा गनुयपनेछ । 

९६.अनिुलत ददन:े (१) यस पररच्छेद बिोशजि िैशक्षक संस्था खोल्ने अनिुलतको िालग लनिेदन परेिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा 
प्रिखु िा लनजिे तोकेको शिक्षा अलिकृतिे लनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जााँचबझु गनेछ ।त्यसरी जााँचबझु गदाय 
प्रस्तावित िैशक्षक संस्थाको िालग अनसूुची बिोशजिको पूिायिार परुा भएको देशखएिा आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन िाखा प्रिखुिे 
नगर शिक्षा सलिलतको िैठकिा पेि गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि नगर शिक्षा सलिलतको िैठकबाट अनिुलत ददने लसफाररसको लनणयय भएिाशिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखािे नगरपालिकािे तोकेको िरौटी रकि जम्िा गनय िगाइ राजि लिएर एक आलथयक िषयको िालग कुन प्रकारको कक्षा 
संचािनको अनिुलत ददएको हो सो प्रि खिुाएर अनिुलत ददनेछ ।एक िषयपलछ अनिुलत प्राप्त िैशक्षक संस्थािे नगरपालिकािे तोकेको 
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दस्तरु िझुाइ नविकरणको िालग यस पररच्छेदको प्रकृया परुा गरर लनिेदन ददनपुनेछ । यसरी लनिेदन परेिा शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा प्रिखुिे लनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जााँचबझु गनेछ ।त्यसरी जााँचबझु गदाय उि िैशक्षक संस्थािे 
पूिायिार परुागरीसंचािन भएको देशखएिा एक िषयको िालग नविकरण गररददनेछ । 

(३) उपदफा २ ििोशजि अनिुलत प्राप्त संस्थािे अनिुलत प्राप्त प्रकारको िैशक्षक काययक्रि सञचािन गनुयपनेछ । यदद लनयिानसुार 
संचािन भएको नपाइएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे जनुसकैु िेिा अनिुलत रद्द गनय सक्नेछ । 

(४) अनसूुचीिा उल्िेशखत एकभन्द्दा िढी प्रकारको िैशक्षक गलतवििी संचािन गनय चाहेको प्रकार लनिेदनिै उल्िेख गनुयपनेछ । एक 
भन्द्दा िढी प्रकारिा अनिुलत ददन िनालसि भएिा अनिुलत ददन सवकनेछ। 
९७. िैशक्षक संस्थािे पािना गनुय पने ितय तथा बन्द्देज:विद्यािय िावहरको अध्यापन गने िैशक्षक संस्थािेपािन गनुय पने ितय तथा 

बन्द्देजहरू देहाय बिोशजि हनुेछन ्: 
(क)नेपाि सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तकिा आिाररत भएर कक्षा संचािन गनुयपनेछ । 

(ख)रावियता प्रलत आाँच आउने पाठ्यसािग्री भएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, गराउन र िैशक्षक गलतवििी संचािन गनय नहनु े। 

(ग)भौलतक पिुायिार िगायत सिै कुराहरु सकेसम्ि िाििैत्री, अपाङ्खतािैत्री तथा िैवङ्खकिैत्री एिं सहभागी िैत्री हनुपुनेछ । 

(घ) नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरेको िलु्क िात्र लिएको हनुपुनेछ । 

(ङ) शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाट प्रिाशणत वििान बिोशजि जनििी विषय विि आददको व्यिस्था हनुपुनेछ । 

(च) संस्थािा नेपािको राविय एकता, साियभौलिकता, जातीय, क्षेत्रीय, भावषक, िैलगक,सािाशजक तथा िालियक सवहष्णतुािा खिि पाने 
कुनै पलन वक्रयाकिाप हनु हदैुन । 

(छ) िैशक्षक संस्था िा यस अन्द्तगयत छात्रािासिा स्िस्थकर, सत्य, लनष्ठा र नैलतक चररत्र लनिायण, उद्यिशििता प्रिियन, सिाशजक 
सद्भाि प्रिद्धनय तथा सािाशजक विकृलत (िािवििाह, नश रक्षरता, छाउपडी, दाइजो, बोक्सािोक्सी, छुिाछुत, जालतगत उचनीचता, छोरी 
िालथको विभेद आदद) उन्द्ििुन को िातािरण कायि भएको हनुपुनेछ । 

(ज)चन्द्रपरुनगरसभािे पाररत गरेको कानून तथा िैशक्षक नीलतको अलिनिा रही काि गनुयपनेछ।(झ)िन्द्त्रािय िा शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखािे लनिायरण गरेको ढााँचािा िैशक्षक त्याङ्क तयार गरी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पेि गनुय पनेछ । 

(ञ)विद्याथीको िालग प्रयोग गने सिारी सािन प्रचलित कानून बिोशजिको िापदण्ड अनरुुप परीक्षण गररएको हनु ुपने । 

(ट) तोवकएको िापदण्ड अनरुुप िैशक्षक संस्थाको भिन, अध्यापन गने कक्षाकोठा सफा तथा सरुशक्षत हनुपुनेछ । 

(ठ)नगर शिक्षा सलिलतिे यस सम्िन्द्िी छुटै्ट िापदण्ड लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

९८.सािदुावयक तथा िैशक्षकगठुी िा संस्थागत विद्याियहरुिे सिेत अनिुलत लिनपुने:कुनै सािदुावयक तथा िैशक्षकगठुी िा संस्थागत 
विद्याियिे विद्यािय सिय भन्द्दा िाहेक अलतररि कक्षा, आिासीय कक्षा आदी संचािन गनुयपरेिा कारण सवहत विद्यािय 
व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय सवहत यस पररच्छेदिा उल्िेख भए ििोशजि अनिुलतको िालग लनिेदन ददनपुने छ । 

पररच्छेद १९ 

स्थानीय स्तरको िैशक्षक िान सीप र प्रवििीको संरक्षण प्रिद्धयन र स्तरीकरण सम्िन्द्िी 
९९. स्थानीय स्तरको िैशक्षक िानसीप:(१) िडा लभत्रका विद्याियको सवक्रयतािा चन्द्रपरुनगरपालिकाकोहरेक िडािा कशम्तिा १/१ 
िटा सीप लसकाइकेन्द्र को स्थापना गनय सवकनेछ ।  

(२)सीप लसकाइ केन्द्र िाफय त विद्याियहरुिा स्थानीय सिदुायका िान सीप र प्रवििी संरक्षण सम्िियन तथा हस्तान्द्तरणका गलतवििी 
संचािन गनय सवकनेछ । 
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(३) स्थानीय सीप र प्रवििीको पवहचान गरर सोको संरक्षण प्रिद्धयन र स्तररकरण गनय विद्याियहरुिे सवक्रयता जनाउन ुपनेछ । 

१००.स्थानीय सीप र प्रवििीको संरक्षण प्रिद्धयन र स्तरीकरण सम्िन्द्िी:स्थानीय सीप र प्रविलिको संरक्षण प्रिद्धयन र स्तरीकरण गने 
सम्िन्द्ििा नगर शिक्षा सलिलतिे लनशित िापदण्डका आिारिा काययविलि लनिायण गरी कायायन्द्ियन गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद २० 

स्थानीय पसु्तकािय र िाचनाियको संचािन तथा व्यिस्थापन सम्िशन्द्ि 

१०१. पसु्तकािय र िाचनाियको संचािन अनिुलतको िालग लनिेदन ददन ुपने: (१) कसैिे पसु्तकािय िा िाचनािय खोल्न चाहेिा 
िडा सलिलतको लसफाररस लिई शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा लनिेदन ददनपुनेछ । लनिेदनको साथ संस्था संचािनको 
वििान सिेत पेि गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा १ ििोशजिको पसु्तकािय िा िाचनाियखोल्नको िालग अनसूुची १२ बिोशजिको पूिायिार परुा गरेको हनुपुनेछ । 

(३) हाि संचालित पसु्तकािय िा िाचनाियहरुिे पलन यसै दफा ििोशजि प्रवक्रया परुा गनुयपनेछ । 

१०२. अनिुलत ददन:े (१)पसु्तकािय िा िाचनािय खोल्ने अनिुलतको िालग लनिेदन परेिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे 
लनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत अनगुिन गनेछ । त्यसरी जााँचबझु गदाय प्रस्तावित पसु्तकािय िा िाचनाियको 
िालग अनसूुची १४ बिोशजिको पूिायिार परुा भएको देशखएिा आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन िाखा प्रिखुिे नगर शिक्षा 
सलिलतको िैठकिा पेि गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि नगर शिक्षा सलिलतको िैठकबाट अनिुलत ददने लसफाररसको लनणयय भएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखािे नगरपालिकािे तोकेको िरौटी रकि जम्िा गनय िगाइ तोवकएको राजि लिएर एक आलथयक िषयको िालग पसु्तकािय िा 
िाचनाियको अनिुलत ददनेछ ।एक आलथयक िषयपलछ अनिुलत प्राप्त पसु्तकािय िा िाचनाियिे नगरपालिकािे तोकेको दस्तरु िझुाइ 
नविकरणको िालग यस पररच्छेदको प्रकृया परुा गरी लनिेदन ददनपुनेछ। यसरी लनिेदन परेिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा 
प्रिखुिे लनिेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जााँचबझु गनेछ । त्यसरी जााँचबझु गदाय उि पसु्तकािय िा िाचनाियिे 
पूिायिार परुागरर संचािन भएको देशखएिा एक िषयको िालग नविकरण गररददनेछ ।  

(३) उपदफा २ ििोशजि अनिुलत प्राप्त पसु्तकािय िा िाचनाियिेलनयिानसुार संचािन गनुयपनेछ । यदद लनयिानसुार संचािन 
भएको नपाइएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे जनुसकैु िेिा अनिुलत रद्द गनय सक्नेछ ।  

१०३. सािदुावयक तथा िैशक्षकगठुी विद्याियहरुिे सिेत अनिुलत लिनपुने:कुनै सािदुावयक तथा िैशक्षकगठुी अन्द्तगयत सन्द्चालित 
विद्याियिे विद्याियिा संचालित पसु्तकािय सञचािनको िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय सवहत यस पररच्छेद  
ििोशजि अनिुलतको िालग लनिेदन ददनपुने छ । 

पररच्छेद २१ 

िाध्यालिक तहसम्िको िैशक्षक काययक्रिको सिन्द्िय र लनयिन सम्िन्द्िी 
१०४. िाध्यालिक तहसम्िको िैशक्षक काययक्रिको सिन्द्िय:(१)चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्र यस काययविलि अनसुार संचालित सिै िैशक्षक 

काययक्रिहरु र िैशक्षक संस्थाहरुतथा विद्याियहरुको अनगुिन सपुररिेक्षण संघीय तथा प्रदेि सरकारिे पलन गनय सक्नेछ । 

(२)संघीय सरकारको िातहतिा रहेका सिै प्रदेि सरकार अन्द्तगयत देिभरसंचालितर चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्र संचालित पिुय प्राथलिक 
देशख िाध्यलिक तह सम्िको सम्पणुय िैशक्षक काययक्रिको सिन्द्िय गरी एकरुपता कायि गनय शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा 
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प्रिखुको संयोजकत्ििा विषय विि सवहतको तीन सदस्यीय शिक्षा सिन्द्िय काययदि गठन गनयसक्नेछ । यस काययदििे 
चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्र संचालित सिै तहको विद्यािय हरुको िैशक्षक स्तर सिान ढाँगिे उच्च राख्न विलभन्न गलतविलि संचािन 
गनेछ ।शजल्िाका अन्द्य गाउाँपालिका र नगरपालिकाहरुको विद्यािय शिक्षाको राम्राअभ्यासको आदानप्रदान गरी 
चन्द्रपरुनगरपालिकाकोशिक्षािा उपयोग गनय सिेत नगरपालिकािाइ आिश्यक सल्िाह ददइ कायायन्द्ियन गनेछ । नगरपालिका 
लभत्रका सिै विद्याियहरुिे एकरुपता कायि गरी िैशक्षक गलतविलि संचािन गरे नगरेको सम्िन्द्ििा नगरपालिकािे अनगुिन गनय 
सक्नेछ । 

१०५.संघ तथा प्रदेि संग सिन्द्िय:(१)चन्द्रपरुनगरपालिकािेिाध्यालिक तह सम्िको शिक्षािाइ संघीय सरकारको र प्रदेि सरकारको 
िातहतिा रहेका सिै स्थानीय तहका विद्याियको िैशक्षक स्तरिा एकरुपता हनुे गरर आिश्यक सिन्द्िय गनय सक्नेछ । 
सिन्द्िय गदाय संघीय तथा प्रदेिको शिक्षा िन्द्त्राियको काि गने िन्द्त्रािय िाफय त गनेछ । िन्द्त्राियहरुको सिन्द्ियिाट 
प्राप्त लनदेिनिाइ कायायन्द्ियन गनुयपनेछ । 

(२) नेपाि सरकारको केन्द्दीय िैशक्षक नीलत तथा काययक्रि र प्रदेि सरकारको िैशक्षक नीलत तथा काययक्रि सम्िन्द्ििा 
नगरपालिका लभत्रका विद्याियहरुिाइ कायायन्द्ियन गनय गरेको लनदेिन पािन गरे नगरेको िा काययक्रि संचािन गरे 
नगरेको सम्िन्द्ििा नगरपालिकािे संघीय तथा प्रदेिसंग लििेर लनयिन गनय सक्नेछ । 

(३)संघीय तथा प्रदेि सरकारिे लनदेिन पािन गनुय नगरपालिकाको कतयव्य हनुेछ । 

पररच्छेद २२ 

सािदुावयक विद्याियको अनदुान तथा िेखा व्यिस्थापा सम्िन्द्िी 
१०६.विद्याियिाई अनदुान ददन:े (१) सािदुावयक विद्याियिाई नेपाि सरकार िा प्रदेि सरकार िा नगरपालिकाबाट विद्याियको 
िालग प्राप्त रकि नगर काययपालिकािे िावषयक काययक्रििा स्िीकृत गराई विद्यािय संशचत कोषिा पठाउने व्यिस्था लििाउनेछ । 

(२) विद्याियको आन्द्तररक आय सिेतिाई अध्ययन गरी विद्याियिाई देहायका आिारिा अनदुान बााँडफााँट गररने छ । 

(क) विद्याियको विद्याथी संख्या, 
(ख) विद्याियको शिक्षक संख्या, 
(ग) विद्याियको परीक्षाको पररणाि,  

(घ)विद्याियको आलथयक अिस्थ ा,  
(ङ) विद्याियिे परुा गनुय पने न्द्यनुति पूिायिारहरु । 

(३) अनिुलत प्राप्त सािदुावयक विद्याियिे दरबन्द्दी प्राप्त नगने ितयिा र स्िीकृत प्राप्त सािदुावयक विद्याियिे आफूिाई प्राप्त सबै 
शिक्षक दरबन्द्दी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा वफताय गरी शिक्षक िगायत विद्यािय व्यिस्थापनका सम्पूणय पक्षहरु आफैिे गने 
गरी विद्याियिाई प्राप्त हनुे अनदुान एकििु लिन चाहेिा तोवकएको ितयलभत्र विद्यािय संचािन गनेगरी एकििु अनदुान पाउन 
सवकने व्यिस्था गनय सवकनेछ । 

(४) विद्याियको पूिायिार विकास गने प्रयोजनका िालग नगर काययपालिकािे ितय तोकी साियजलनक िैशक्षक गठुी अन्द्तगयत संचालित 
विद्याियिाई सिेत अनदुान ददन सक्नेछ । 
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१०७. विद्याियको आम्दानीको खचय िााँडफााँड सम्िन्द्िी:(१) विद्याियको सशञ्चत कोषिा ससतय अनदुानिा आएको रकि सोही 
ििोशजि खचय गनुयपनेछ । 

(२) विद्याियिा ससतय अनदुान िाहेक अन्द्य शिषयकिा प्राप्त जनुसकैु रकि खचय गने सम्िन्द्ििा नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण 
गरेििोशजि विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे विद्याियको सम्पणुय क्षेत्रिा पनेगरी आिारहरु िनाउन ु पनेछ र सोही आिारिा खचय 
गनुयपनेछ ।  
१०८.सम्बशन्द्ित काििा खचय गनुय पने: विद्याियिाई प्राप्त रकि जनु कािको िालग खचय गनय लनकासा भएको हो सोही काििा िात्र 

खचय गनुय पनेछ । खचय हनु नसकेको रकिको बारेिा नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

१०९.स्थानीय स्रोतबाट रकिको व्यिस्था गनुयपने: (१) विद्याियहरूिे विद्यािय भिन, फलनयचर र अन्द्य काययको िालग स्थानीय 
स्रोतबाट सिेत रकिको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थानीय स्रोतबाट भिन लनिायणको िालग रकि नपगु्ने भएिा नगर काययपालिकािे जनसहयोगिाई 
प्रोत्साहन गने गरी सािदुावयक विद्याियिाई आिश्यक रकि अनदुान ददन सक्नेछ । 

(३) साियजलनक िैशक्षकगठुीका रूपिा संचालित विद्याियिे उपदफा (१) बिोशजिको काययको िालग विद्याथीबाट सहयोगको नाििा 
िलु्क उठाउन पाउने छैन । 

११०.विद्याियको संशचत कोषको संचािन: (१) प्रत्येक विद्याियिा विद्याियको सम्पूणय आम्दानीहरु जम्िा गने गरी एक विद्यािय 
संचािन कोष रहनेछ । 

(२) विद्यािय संचािन कोषिा जम्िा भएको रकि व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय बिोशजि खचय गनुयपनेछ । 

(३) विद्यािय संचािन कोषको संचािन व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष िा सोही सलिलतिे तोकेको व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष र 
प्रिानाध्यापकको संयिु दस्तखतबाट हनुेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन िाध्यलिक विद्यािय संचािन कोषको संचािन प्रिानाध्यापक र 
िेखासम्बन्द्िी काि गने शिक्षक िा कियचारीको संयिु दस्तखतबाट गररनेछ । 

(५) विद्यािय संचािन कोषको वहसाब–वकताब िेखा राख्न,े बेरुज ुफछययौट गने काि प्रिानाध्यापक र िेखा सम्बन्द्िी काि गने 
कियचारीको हनुेछ ।  

(६) विद्याियको कायय संचािनको िालग विद्यािय संचािन कोषको रकि शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तोवकददएको नशजकैको 
कुनै बैंकिा खाता खोिी जम्िा गनुय पनेछ ।  

(७) विद्याियको सम्पूणय खचय विद्यािय संचािन कोषिा जम्िा भएको रकिबाट व्यहोररनेछ ।  

१११.बजेट तयार गने: (१)यस पररच्छेदिा जेसकैु िेशखए पलन प्र.अ.िे प्रत्येक िषयको चैत्र िसान्द्त लभत्र आगािी िषयको बजेट तयार 
गरी व्यिस्थापन सलिलतबाट स्िीकृत गराई त्यसको एक प्रलत शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा सियिा पठाउन ुपनेछ । 

११२.विद्याियको आय व्ययको िेखा: (१) विद्याियको आय व्ययको िेखा प्रचलित िान्द्यता बिोशजिको ढााँचािा राख्न ुपनेछ । 

(२) विद्याियको आय व्ययको िेखा, बीि, भरपाई िगायत आिश्यक कागजात राख्न ेकाि विद्याियको िेखा सम्बन्द्िी काि गने 
शिक्षक िा कियचारीको हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि कागज प्रिाशणत गराई राख्न,े राख्न िगाउने शजम्िेिारी प्रिानाध्यापकको हनुेछ । 
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(४)उपदफा(१) बिोशजिको आय व्ययको िेखा राख्दा विद्याियको काि कारबाहीको िास्तविक शस्थतश  थाहा हनुे गरी 
िािसािानहरूको खररद लबक्री र विद्याियको नगदी, शजन्द्सी, जायजेथा दावयत्ि आददको विस्ततृ वििरण स्पि रूपिे खोिेको हनु ु
पनेछ । 

(५) विद्याियको नगदी, शजन्द्सी, जायजेथािा कुनै वकलसिको वहनालिना, हानी–नोक्सानी िा िापरबाही हनु नपाउने गरी सरुशक्षत राख्न ेर 
सोको िगत राख्न ेतथा राख्न िगाउनेदावयत्ि प्रिानाध्यापकको हनुेछ । 

(६) प्रिानाध्यापक र िेखा सम्बन्द्िी काि गनय शजम्िेिारी तोवकएको शिक्षक िा कियचारीिे विद्याियको आय व्ययको प्रलतिेदन 
शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तोकेको अिलिलभत्र बावषयक रूपिा सो िाखािा पठाउन ुपनेछ । 

(७) बावषयक रुपिा आयव्ययको वििरण साियजलनक गनुयपनेछ साथै प्रिानाध्यापकिे सलिलतको आदेि िेगर गरेको फुटकर खचयको 
वििरण छुटै्ट राखी साियजलनक गनुयपनेछ । 

११३.िेखा परीक्षण गराउन:े(१) व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकिे प्रत्येक िषय नगरपालिकाबाट लनयिु दतायिािा 
िेखा परीक्षकबाट िाह्य िेखा परीक्षण गराउन ुपनेछ।िेखा पररक्षणको िालग विद्याियिे तीन जना िेखा पररक्षकको नाि शिक्षा यिुा 
तथा खेिकुद िाखािा पेि गनेछ र तीनजना िध्ये कुनै एक जनािाइ नगरपालिकािे लनयिु गनय सक्नेछ । िेखा पररक्षणिाट प्राप्त 
प्रलतिेदन अलनिायय रुपिे साियजलनक गनुयपनेछ । 

(२) िेखा परीक्षणको लसिलसिािा प्रिानाध्यापकिे विद्याियको आय व्ययको बहीखाता िेखा परीक्षकिे िागेको बखत जााँच्न 
ददनपुनेछ र लनजिे कैवफयत गरेको कुराको यथाथय वििरण सिेत सरोकारिािािाई ददन ुपनेछ । 

(३) विद्याियको आय व्ययको िेखा नगरपालिकाबाट खटाइएको कियचारीिेचाहेको बखत जााँचबझु गनय सक्नेछ । यसरी जााँचबझु 
गदाय खटी आएको कियचारीिे िाग गरेको वििरण देखाउन ुप्रिानाध्यापक, िेखाको शजम्िेिारी प्राप्त शिक्षक िा कियचारीको कतयव्य 
हनुेछ । 

(४) यस दफा बिोशजि िेखापरीक्षकिे विद्याियको िेखा परीक्षण गने लसिलसिािा अन्द्य कुराका अलतररि विद्याियको आम्दानी र 
खचयका बारेिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतका पदालिकारीहरुसाँग छिफि गरी आफ्नो प्रलतिेदन तयार गनुयपनेछ । 

(५) यस काययविलि बिोशजि विद्याियसाँग स्िाथय रहेको व्यशििे िा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतकाअध्यक्ष, सदस्य तथा 
प्रिानाध्यापकको नशजकको नातेदारिे विद्याियको िेखापरीक्षण गनय पाउनेछैन ।  

(६) िेखापरीक्षकिे पाउने सेिा सवुििाको िगाएत अन्द्य विषयिा नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 

११४. प्रलतिेदन पेि गनुय पने: िेखापरीक्षकिे विद्याियको िेखा परीक्षण गरी सकेपलछ देहायका कुराहरू खिुाई सो सम्बन्द्िी 
प्रलतिेदन तयार गरी व्यिस्थापन सलिलत र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा एकएक प्रलत पठाउन ुपनेछः–  

(क) सोलिएका र कैवफयत तिब भएका कुराको जिाफ यथािीघ्र भए नभएको,  
(ख) पेि भएको आय व्ययको वहसाब ररतपूियक भए नभएको,  
(ग) आय व्ययको से्रस्ता कानून बिोशजि राखे नराखेको,  
(घ) विद्याियको आय व्ययको िेखा यथाथय रूपिा देशखने गरी िासिात दरुुस्त भए नभएको,  
(ङ) कुनै शिक्षक िा कियचारीिे कानून विपरीत कािकाज िा बेवहसाब गरे नगरेको,  
(च) विद्याियको कारोबार सन्द्तोषप्रद भए नभएको,  
(छ) विद्याियिाई जनु कािका िालग लनकासा भएको हो सोही प्रयोजनिा खचय िेखे निेखेको, 
(ज) विद्याियको सम्पशत्त दरुुपयोग गरेनगरेको, 
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(झ) िेखा परीक्षकिे िनालसि र आिश्यक सम्झेको अन्द्य कुरा । 

११५.विद्याियको कािको सािाशजक परीक्षण गने: (१) सािदुावयक विद्याियिे आफ्नो कािको सािाशजक परीक्षण विद्यािय 
व्यिस्थापन सलिलतिे गठन गरेको सािाशजक परीक्षण सलिलत िाफय त आलथयक िषय सवकएको दइु िवहनालभत्र अलनिायय 
गनयपनेछ। सोको प्रलतिेदन  साियजलनक गरर एकप्रलत शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा अलनिायय पेि गनुयपनेछ । 

(२) िेखापररक्षण गने व्यशि िा तहिे िेखापररक्षण गदाय सािाशजक पररक्षणिाइ प्रिखु आिार िनाउन ुपनेछ ।सािाशजक पररक्षण 
विना िेखा पररक्षण गनयपाइने छैन । 

(३)उपदफा(१) ििोशजि सािाशजक पररक्षण प्रलतिेदन र िेखा पररक्षण प्रलतिेदन पेि नगने विद्याियहरुको खाता रोक्का गररनेछ । 
सािाशजक परीक्षण प्रलतिेदन पेि गरेपलछ खाता खोलिने छ । 

(४)उपदफा(१) ििोशजिको सािाशजक प्रलतिेदन र िेखा पररक्षण प्रलतिेदनिा ओल्याइएका विषयिस्तिुाइ विव्यसिे सलिक्षा गदै 
सिुारको प्रलतिद्धता गनुयपनेछ । प्रलतिद्धताको एकप्रलत शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा पेि गनुयपनेछ । 

(२)  विद्याियको सािाशजक परीक्षण सलिलत देहाय बिोशजि रहनेछः 
(क) शिक्षक अलभभािकसंघको अध्यक्ष          -संयोजक 

(ख) शिक्षक अलभभािक संघबाट िनोलनत अलभभािक िध्येिाट १ जना    -सदस्य 

(ग) िडा सदस्य िध्येिाट िडा अध्यक्षिे छानेको एकजना     -सदस्य  

(घ)उच्चति कक्षाको एकजना विद्याथी            -सदस्य 

(ङ) प्रिानाध्यापकिे तोकेको एकजना शिक्षक         -सदस्य सशचि   

११६.बरबझुारथ गने: (१) विद्याियको नगदी, शजन्द्सी िािसािानको िगत, से्रस्ता राख्न ेशजम्िा लिएको शिक्षक िा कियचारी सरुिा 
िा अन्द्य कारणबाट विद्यािय छोडी जाने भएिा आफ्नो शजम्िा रहेको नगदी, शजन्द्सी िािसािानको सािान्द्यतया २१ ददनलभत्र 
विद्याियिा बरबझुारथ गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि बरबझुारथ नगने शिक्षक तथा कियचारीिाई बरबझुारथ नगरेसम्ि सरुिा भएको विद्याियिा जान 
रिानापत्र ददइने छैन।साथै लनजिे कुनै रकि िा िािसिान वहनालिना गरेको रहेछ भन ेसो बापतको रकि लनजिे पाउने जनुसकैु 
रकिबाट असूि उपर िा सोिभनाय गररनेछ । 

३ शिक्षक तथा कियचारीको तिब, भत्ता र अन्द्य सवुििा संघीय िा प्रदेि कानून र नगरपालिकाको लनणययअनसुार हनुेछ । 

४ शिक्षक तथा कियचारीका लनि ृशत्तभरण, उपदान, उपचार खचय र अन्द्य व्यिस्था संघीय िा प्रदेि कानून अनसुार हनुेछ । 

५. शिक्षक तथा कियचारीका अिकास सम्बन्द्िी व्यिस्था संघीयिा प्रदेि कानून अनसुार हनुेछ । 

६.शिक्षक तथा कियचारीक ोसजाय सम्बन्द्िी व्यिस्था संघीय िा प्रदेि कानूनिे तोकेको िापदण्ड अनसुार हनुेछ । 

७.विद्याियको िलगयकरण संघीय िा प्रदेि कानूनिे तोकेको िापदण्ड अनसुार नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 

८. िलु्क सम्बन्द्िी व्यिस्था संघीय कानूनिे बनाएको िापदण्ड अनसुारनगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरेबिोशजि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद २३ 

शिक्षण लसकाइ, शिक्षक र कियचारीको तालिि तथा क्षिता विकास सम्िन्द्िी 
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१२३. शिक्षण लसकाइ सम्िन्द्िी व्यिस्था:(१) विद्याियहरुिे शिक्षण गने भन्द्दा लसकाउने अलभप्रायिे शिक्षण लसकाइ गलतविलि संचािन 
गनुयपछय । 

२)विद्याियिा शिक्षण लसकाइको िाध्यि नेपािी िा अंग्रजेी दिैु हनु सक्नेछ तरभाषागत विषयको अध्ययन गने क्रििा सोही भाषािा 
हनुे छ ।जनु िाध्यििा शिक्षण लसकाइ गने लनणयय विद्याियको हनुेछ र सोको जानकारी शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा 
ददनपुनेछ । 

३) शिक्षण लसकाइ गने क्रििा आिलुनक प्रविलिको उपयोग गने िातािरण विद्याियिे सजृना गनुयपनेछ साथै शिक्षकिे आिलुनक 
शिक्षण प्रविलिसंग आफुिाइ अभ्यस्त गराउनपुनेछ । सिय सापेक्ष प्रविलिको उपयोग नगने शिक्षकिाइ विभागीय कारिाही हनुेछ । 

४) शिक्षकको शिक्षण लसकाइ सीप पररक्षणको िापदण्ड शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तयार पानेछ । सो िापदण्ड लनिायण गदाय 
सेिा प्राप्त गने तह िा व्यशििे सिेत िलु्याङ्कन गने आिार िनाउन ुपने छ । 

१२४. शिक्षक तथा कियचारीको तालिि सम्िन्द्िी व्यिस्था:(१) शिक्षकिाइ सियसापेक्ष तालिि तथा क्षिता अलभिवृद्धको व्यिस्था 
गररनेछ । 

२)हरेक विद्याियका न्द्यनुति २५ प्रलतित शिक्षकिाइ प्रत्येक िषय कशम्तिा १० ददनको तालिि तथा क्षिता विकासको अिसर 
लनजिे विद्याियिा हालसि गरेको िैशक्षक उपिशब्िको नलतजाको आिारिा ददइने छ । यस अिलििा शिक्षकिे तालिि विदा पाउने 
छ तर लनजिे तालिि परुा गरेको प्रिाण विद्यािय र शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािा अलनिायय रूपिा िझुाउन ुपनेछ । 

३) िैशक्षक सत्र िरुु भएको एक िवहना लभत्र सिै विद्याियहरुिे तालिििा ददने शिक्षकको वििरण तयार गरी नगरशिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखािा िझुाउन ुपनेछ ।उि वििरणको आिारिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तालिििा सहभागी गराउनेछ । 
तालिििा सहभागी शिक्षकिे उसिे हालसि गरेको िैशक्षक उपिशब्िको आिारिा तालिि अिलिभर सेिा सवुििा पाउने छ ।  

४) तालिििा लसकेका लसप कक्षाकोठािा प्रयोग नगने शिक्षकिाइ विभागीय कारिाही हनुेछ । 

५) तालिििा प्रयोग हनुे शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुको तालिि सीपको िापदण्ड नगरशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे तयार गनेछ र 
सोही िापदण्डको आिारिा प्रशिक्षक प्रयोग गररनेछ । 

१२५. शिक्षक तथा शिक्ष ा क्षते्रसम्िद्ध जनििश को तालििः(१) तालिि तथा प्रशिक्षण सम्बन्द्िी अन्द्य व्यिस्था संघ िा प्रदेििे 
व्यिस्था गरे अनरुुप हनुेछ ।तर यस दफािे नगरपालिकाका शिक्षकिाई स्िीकृत िावषयक काययक्रि ििोशजि तालिि ददन 
िािा पने छैन । 

पररच्छेद २४ 

अलतररि िैशक्षक वक्रयाकिाप सम्िन्द्िी 
१२६.अलतररि वक्रयाकिाप सम्बन्द्िी व्यिस्था:(१) विद्याियहरुिे नगरकाययपालिकािे लनिायरण गरेको िापदण्ड ििोशजि अलतररि 

वक्रयाकिाप  संचािन गनुयपनेछ । 

२) नगर काययपालिकािे िावषयक काययक्रििा सिािेि गरी  अन्द्तर विद्यािय प्रलतस्पिायत्िक  अलतररि वक्रयाकिाप सचािन गनुय 
पनेछ । 

३) अन्द्तर विद्याियअलतररि वक्रयाकिाप संचािन सम्िशन्द्ि थप व्यिस्था काययपालिकािे लनिायरण गरे ििोशजि हनुेछ । 

४) विद्याियिे िालथ उल्िेख भएबिोशजि अलतररि वक्रयाकिाप संचािन गदाय देहाय बिोशजिका प्रलतयोलगतािा विद्याथीहरूिाई 
भाग लिन िगाउन ुपनेछः 
(क) शचत्रकिा, िूलतयकिा र हस्तकिा प्रलतयोलगता,  
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(ख) बाद्यबादन तथा संलगत प्रलतयोलगता, 
(ग) नतृ्य प्रलतयोलगता, 
(घ) नाटक प्रलतयोलगता, 
(ङ) ििृत्िकिा प्रलतयोलगता, 
(च) हाशजरी जिाफ प्रलतयोलगता, 
(छ) वहज्जे प्रलतयोलगता, 
(ज) खेिकुद प्रलतयोलगता, 
(झ) सावहशत्यक गलतविलि, कथा, कविता र लनिन्द्ि प्रलतयोलगता, 
(ञ) फूिबारी र कृवष सम्बशन्द्ि प्रलतयोलगता,  
(ट) सजृनात्िक तथा अन्द्िेषणात्िक र वििानका प्रयोगात्िक प्रलतयोलगता, 
(ट) अन्द्य प्रलतयोलगता, 
(५) विद्याियिे प्रत्येक िकु्रबारको दैलनक पठनपाठनको कायय सिाप्त भएपलछ विद्याथीिाई अलतररि वक्रयाकिापको काययक्रििा 
अलनिायय सहभागी गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद– २५ 

प्रारशम्भक बािविकास केन्द्र सम्बन्द्िी व्यिस्था 
१२७. प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र स्थापना: चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्र संचािन हनुे प्रारशम्भक िािविकास केन्द्रहरु नगरपालिकािे 

स्िीकृत गरेको पिुय प्राथलिक विद्यािय संचािन सम्िन्द्िी काययविलि ििोशजि हनुेछ । तर यसअशघ स्थापना भइय संचािनिा 
रहेका प्रारशम्भक िािविकास केन्द्रहरुका हकिा सहजकताय ररि भएिा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखािे अनलियत  

१२८.प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र स्थापना गनय चावहन े पूिायिार: प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र स्थापना गनयको िालग देहायका 
पूिायिार परुा गरेको हनु ुपनेछ : 

(क) फरावकिो, खिुा र सरुशक्षत भिन भएको,    
(ख)नगरपालिकािे तोवकददएको िापदण्ड बिोशजि जग्गाको क्षेत्रफि र भिन भएको, 
(ग) बाि उद्यानको व्यिस्था भएको,  
(घ)सफा र स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्था भएको, 
(ङ)िौचाियको राम्रो व्यिस्था भएको,  
(च)बाि बालिकाको हेरचाह गने आयाको व्यिस्था भएको । 

१२९.स्िीकृत पाठ्यक्रि प्रयोग गनुय पने: प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्रिा पाठ्यक्रि विकास केन्द्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि प्रयोग गनुय 
पनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद– २६ 

विविि 
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१३०. अनौपचाररक शिक्षा, द रू शिक्षा, सिािेिी शिक्षा, लनरन्द्तर शिक्षा, खिुा शिक्षा तथा बैकशल्पक शिक्षाका काययक्रिको व्यिस्था: 
(१)यस दफािा उल्िेशखत िैशक्षक काययक्रिको संचािननगरपालिकािे िन्द्त्राियिुाट भएको व्यिस्थासाँग तादाम्यता कायि हनुे गरी 
आिश्यक काययविलििनाई गनेछ ।  

(२)नगर शिक्षा सलिलतिे अनौपचारीक शिक्षाको काययक्रिहरु तयार गरी सािदुावयक लसकाइ केन्द्र संग सिन्द्िय गरी कायायन्द्ियन 
गनेछ । 

(३)चन्द्रपरुनगरपालिका लभत्रभएका लसिान्द्तकृत सिदुायको िाििालिकाको शिक्षािाइ वििेष प्राथलिकतािा राखी खिुा तथा िैकशल्पक 
विद्यािय िाफय त पाँहचु र लनरन्द्तरता ददन आिश्यक व्यिस्था गनेछ । 

१३१. परुस्कार तथा सम्िान गनय सवकन:े(१) विद्याियिे विद्याियको िैशक्षक स्तर उच्च राख्न गहन भलुिका लनिायह गने विद्याथी िा 
शिक्षक िा अलभभािक िा शिक्षाक्षेत्रिा उल्िेखनीय योगदान पयुायउनेशिक्षाप्रिेी व्यशित्ििाइ नगद परुस्कार िा सम्िान गनय सक्नेछ 
। यसरी सम्िान गदाय विव्यसिे नीलतगत आिार तयार पारी पारदिी ढाँगिे गनुयपनेछ । परुस्कार तथा सम्िान गने व्यशिको 
अलभिेख विव्यसको लनणयय तथा वितरण सिारोहको अलभिेखिा अलभिेशखत हनुपुनेछ साथै सो को अलभिेख शिक्षा यिुा तथा खेिकुद 
िाखािा पेि गनुयपनेछ । 
(२) नगरपालिकािे शिक्षा ददिस तथा नगरपालिकाको कुनै पियको अिसरिा नगर शिक्षा सलिलतिे लनिायरण गरेको िापदण्डको 
आिारिा शिक्षा क्षेत्रिा काि गने कियचारी िा विद्यािय िा विद्याियका पदालिकारी िा शिक्षक िा विद्याथी िा अलभभािक िा 
सरोकारिािािाइ नगद परुस्कार िा प्रिाण पत्र िा सम्िान पत्र आदी प्रदान गनय सक्नेछ ।  

१३२. काययविलि लनिायण गनय सक्ने:यस काययविलिको पररलि लभत्र रहेको तर यस काययविलििा स्पि व्यिस्था नभएको कूनै पररच्छेद 
िा दफािा टेकेर नगर पालिकािे छुटै्ट काययविलि िनाउन सक्नेछ । सो काययविलििाइ संघीय सरकार र प्रदेि सरकारको प्रचलित 
कानूनको पररिी लभत्र रही प्राप्त लनदेिन सिेतको आिारिा कायायन्द्ियन गररनेछ । 

१३३. शजम्िेिार रहन े: (१) प्रिानाध्यापक नगरपालिका, अलभभािक एिं विद्याथीप्रलत शजम्िेिार हनुेछ, ।  

२) प्रचलित िापदण्डको पािना एिं गणुस्तरीय शिक्षाको िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलितश  र प्रिानाध्यापकिे नगर शिक्षा 
सलिलतसाँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ । 

३) शिक्षक एिं कियचारी  प्रिानाध्यापकप्रलत शजम्िेिार हनुेछन । लनजहरूिे गणुस्तरीय शिक्षाका िालग  नगरकाययपालिका, नगर 
शिक्षा सलिलत रशिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुिे प्रचलित कानूनबिोशजि ददएका लनदेिन पािना गनुय पनेछ । अपेशक्षत 
िैशक्षक उपिशव्िका िालग शिक्षकहरुिे प्रिानाध्यापकसाँग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ । 

४) शिक्षािाई िौलिक हकको रुपिा स्थावपत गनय नगर काययपालिकािे प्रत्येक विद्याियका िालग लनशित भौगोलिक क्षेत्रिाई सेिा 
क्षेत्रको रुपिा तोवकददन सक्नेछ ।त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र लभत्रका टुहरुा, अिपत्र परेका र बेसाहारा तथा अलतविपन्नतािा परी 
विद्यािय जान नसकेका िा विद्यािय छोडेका बाििालिकािाई छात्रबशृत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा लनजका अलभभािक िा 
संरक्षकिाई सघाई िाििालिकािाईविद्याियिा ल्याउननुगरपालिका, विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत र प्रिानाध्यापकको शजम्िेिारी हनुेछ 
। 

विद्यालथयिाई अपेशक्षत िैशक्षक उपिशव्ि हालसि हनुे गरी लसकाउने र वटकाउने  दावयत्ि प्रिानाध्यापक र शिक्षकहरुको हनुेछ । 

५) कुनै अलभभािक िा संरक्षकिे विद्यािय जाने उिेरका िािबालिकािाई विद्यािय पठाउन अटेर गरेिा लनजिाई नगरपालिका बाट 
प्रदान गररने सेिा सवुििाहरुबाट बशन्द्चत गनय सवकनेछ । 
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१३४.संरक्षकको भलूिका: िडाअध्यक्षिे आफ्नो िडा लभत्रका विद्याियर नगरपालिकाकाप्रिखु र उपप्रिखुनगरपालिका लभत्रका 
विद्यािय एिं अन्द्य यस काययविलििे लनिायरण गरेका िैशक्षक संस्थाको गणुस्तरीय शिक्षाका िालग प्रिखु संरक्षकको रुपिा 
कायय गनुय गराउनपुनेछ । 

१३५.नगरपालिकाका लनिायशचत पदालिकारीहरुिे पािना गनुयपने आचारसंवहता:चन्द्रपरुनगरपालिकाका लनिायशचत पदालिकारीहरुिे 
देहायबिोशजिको आचारसंवहता पािना गनुयपनेछ: 

क)िैशक्षकगठुी लबद्यािय िा लनजी िा अन्द्य कुनै प्रकारका िैशक्षक संघ संस्था संचािनिा संिग्नता हनु नहनुे तर प्राशिक 
वक्रयाकिापिा भाग लिन बन्द्देज नरहने, 
ख) ििय, सम्प्रदाय, जनजालत, लिङ्ग, भाषा, िगय, क्षेत्र िा सम्प्रदायको आिारिा घणृा िा दे्धष उत्पन्न हनुे कुनै वक्रयाकिापिा भाग लिन 
नहनुे, 
ग) राजनीलतक पाटी िा अन्द्य कुनै दिगत सिूहको स्िाथयिा लबद्याथी र िैशक्षक संरचनाको प्रयोगिाई लनषलेित गनुयपने, 

घ) विद्याियको सिग्र िैशक्षक गणुस्तरको अलभिवृद्धिा ध्यान ददनपुने, 

ङ)जनप्रलतलनलि सिाजकै रोि िोडेि हनुे हुाँदा साियजलनक ठाउाँहरु तथा विद्यािय िा िैशक्षक संस्थािा उपशस्थत रहाँदा नकरात्िक 
सन्द्देि प्रिाह हनुे कुनैवक्रयाकिाप नगनय सजग रहनपुने । 

१३६.बािा अड्काउ फुकाउ अलिकार:यस काययविलििा उल्िेशखत कुराहरुको िािा अड्काउ फुकाउको अलिकार 
चन्द्रपरुनगरपालिकािाइ हनुेछ । चन्द्रपरुनगरपालिकाकोप्रचलित ऐन तथा लनयिाििीिे व्यिस्थापन गरेको हकिा िाहेक यस 
काययविलि अनसुार गरेको कािको सम्िन्द्ििा चन्द्रपरुनगरपालिकािेगरेको लनणयय अशन्द्ति हनुेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची - १ 
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विद्यािय खोल्न ेअनिुलतको िालग ददइन ेलनिेदनको ढााँचा 
 

श्री  शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखुज्यू, 

चन्द्रपरु नगरपालिका, चन्द्रलनगाहपरु, रोतहट । 

 

विषय : विद्यािय खोल्ने अनिुलत सम्बन्द्ििा । 

िहोदय, 

 िैशक्षक सत्र ..................... देशख ...................... तहको विद्यािय खोल्न चाहेकोिे अनिुलतको िालग देहायका 
वििरणहरु खिुाई यो लनिेदन गरेको छु । 

(क) प्रस्तावित विद्याियको: 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः चन्द्रपरुनगरपालिका. ............... िडा नं. .............. गाउाँरटोि 

  फोनः ................... फ्याक्स नं. .................................. 
 ३. वकलसिः 
  (१) सािदुावयक   (२) िैशक्षकगठुी    (अ) लनजी िैशक्षक गठुी     (आ) साियजलनक िैशक्षक गठुी 
 ४. अनिुलत लिन चाहेको तह र संचािन गने कक्षाः 
 ५. भविष्यिा संचािन गनय चाहेको तह र कक्षाः 
(ख) प्रस्तावित विद्याियको िालग पूरा गररएको भौलतक पूिायिार: 
 १.  भिनकोः 
  (१) संख्याः  (२) कच्ची िा पक्की िा अिय पक्की 
  (३) आफ्नै िा बहाििा िा साियजलनक   

 २. कोठाको वििरणः 
कोठाको संख्या..... िम्िाई ...... चौडाई ..... उचाई ...... झ्याि ..... ढोका ....... प्रकाि ...... ित्ती .......  

          

 ३. फलनयचरको संख्याः 
  (१) डेस्क ..... (२) बेञ्च ........ (३) टेबि ........  (४) दराज.....  (५) िेच .....(६) अन्द्य .... 
 ४. खेिकूद िैदानको अिस्था र जग्गाः (रोपनी िा विगाहािा) 
 ५. िौचाियको संख्या :    (१) छात्रिे प्रयोग गने ..........    (२) छात्रािे प्रयोग गने ........ 
 ६. खानेपानीको अिस्थाः 
 ७. पसु्तकाियको अिस्था तथा पसु्तकको संख्याः  

 ८. प्रयोगिािाः        सािग्रीः  

 ९.  सिारी सािनको वििरणः 
 १०.  िैशक्षक सािग्रीको वििरणः 
(ग) विद्याथी संख्याः (प्रस्तावित) 
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कक्षा पूिय प्रा 

कक्षा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

छात्र            

छात्रा            

जम्िा            

 
             

(घ) शिक्षक संख्याः (प्रस्तावित) 

(ङ) आलथयक वििरणः (प्रस्तावित) 

 १. अचि सम्पशत्तः 
 २. चि सम्पशत्तः 
 ३. िावषयक आम्दानीः 
 ४. आम्दानीको स्रोतः 
िालथ िेशखएका वििरण हरु ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून बिोशजि सहुाँिा बझुाउाँिा । 

 लनिेदकको– 

 सहीः 
 नािः 
 ठेगानाः 
 लिलतः 
संिग्न गनुय पने कागजातहरु : 
(१)  गठुी अन्द्तगयत विद्यािय संचािन गने भए िैशक्षक गठुीको वििानको प्रलतलिवप । 

(२) जग्गा िा भिन भाडािा लिने भए कम्तीिा पााँच िषयसम्िको िालग घर िा जग्गािनीिे बहाििा ददने सम्बन्द्ििा भएको 
कबलुियतनािा सम्बन्द्िी पत्र । 

(३) प्रस्तावित विद्याियको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा । 

(४) सम्बशन्द्ित िडासलिलतको लसफाररस । 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

विद्यािय खोल्नको िालग चावहन ेपूिायिारहरु 
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(क) कक्षा कोठाहरू सािान्द्यतया नौ वफट उचाईको र घाि तथा पानीबाट बचाउ हनुे वकलसिको हनु ुपने, 

(ख) कक्षागत क्षेत्रफि आिारभतू विद्याियको हकिा प्रलत विद्याथी १.०० िगय िीटर तथा िाध्यलिक विद्याियको हकिा १.२० 
िगय िीटर भन्द्दा कि हनु नहनुे,  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठािा हािाको प्रिाह, प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हनु ुपने,  

(घ) कक्षा कोठािा विद्याथी संख्याको आिारिा फलनयचरको व्यिस्था हनु ुपने,  

(ङ) यथेि स्िस्थकर खानेपानीको प्रिन्द्ि गनुयपने,  

(च) प्रारशम्भक बाि विकास केन्द्र बाहेक अन्द्य विद्याियिा छात्र छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको व्यिस्था हनुपुने र 
प्रत्येक थप ५० जना विद्याथीको िालग एक कम्पाटयिेन्द्ट थप हनुपुने,  

(छ) पाठ्यक्रि, पाठ्यसािग्री, शिक्षक लनदे्यशिका सवहतको १ विद्याथी बराबर कम्तीिा २ प्रलतका दरिे पसु्तक उपिब्ि भएको 
पसु्तकािय हनु ुपने,  

(ज)  शिक्षण वक्रयाकिापको िालग आिश्यकीय िैशक्षक सािग्रीहरू (जस्तैसेतोपाटी,कािोपाटी, नक्सा, ग्िोब, गशणतीय सािग्री आदद 
हनु ुपने) 

(झ) सम्पूणय विद्याथीहरू एकैसाथ उलभन सक्ने िैदान हनु ुपने,  

(ञ) प्रारशम्भक िाि शिक्षा केन्द्रिा घर बावहरका वक्रयाकिापहरू संचािन गनय पगु्ने र अन्द्य विद्याियका िालग भलिबि खेल्न 
लिल्नेसम्िको खेि िैदानको व्यिस्था र खेि सािग्रीको व्यिस्था हनु ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रि अनसुारको वििान सािग्रीको व्यिस्था हनु ुपने,  

(ठ) सािदुावयक विद्याियिा प्रत्येक कक्षािा सािान्द्यतया देहाय बिोशजि र िैशक्षकगठुी विद्याियिा सािान्द्यता प्रलतकक्षा 
कम्तीिा बाईस जना देशख बढीिा चौिािीस जना सम्ि र औसतिा तेत्तीस जना विद्याथी हनु ुपनेछ ।  

(ड) सािदुावयक विद्याियिा कम्तीिा देहाय बिोशजिको शिक्षकको व्यिस्था हनु ुपनेः–    

िाध्यलिक तहको ०–१० कक्षाका िालग      – १२ जना  

िाध्यलिक तहको ०–१२ कक्षाका िालग      – १४ जना  

आिारभतू तहको ०–८ कक्षाका िालग        – ७ जना  

आिारभतू तहको ०–५ कक्षाको िालग     – ३ जना  

प्रारशम्भक बािलबकास केन्द्रको िालग      – २ जना  

तर िैशक्षकगठुी विद्याियिा कक्षा शिक्षक अनपुात न्द्यूनति १:१:४ हनु ुपनेछ ।  

(ढ) विद्याियको स्थायी आय स्रोत हनु ुपने,  

(ण) विद्याियिा प्राथलिक उपचार सािग्रीको व्यिस्था हनु ुपने,  

(त) आिासीय विद्याियको िालग आिास भिन हनु ुपने,  

(थ) विद्याियको हाता पखायि िा बारिे घेररएको हनु ुपने,  

(द) भाडाको भिनिा विद्याियको संचािन गने भए कम्तीिा पााँच िषय घर भाडा सम्बन्द्िी सम्झौता भएको हनु ुपने । 

(ि) विद्याियिा िाििैत्री अपाङ्गता िैत्री तथा िातािरण िैत्री हनुपुने । 

अनसूुची ३ 
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विद्यािय संचािन गनय ददइन ेअनिुलतको ढााँचा 
 

श्री..............................  

................................।   

 

विद्यािय खोल्ने सम्बन्द्ििा लिलत...........................िा प्राप्त लनिेदन उपर कारबाही हुाँदा शिक्षा काययविलि, चन्द्रपरु गाउाँपालिकाको 
लनयि ४ बिोशजिको पूिायिार पूरा गरेको देशखएकोिे िैशक्षक सत्र ................... देशख  आिारभतू∕िाध्यलिक तहको 
.............कक्षासम्िको विद्यािय संचािन गनय यो अनिुलत ददइएकोछ ।   

 

कायायियको छाप           

अनिुलत प्रदान गने अलिकारीको 
सही :       लिलत : 
नाि : 
पद : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ४ 



 

56 
चन्द्रपरु नगरपालिकाको शिक्षा ब्यबस्थापन काययविलि २०७६ 

विद्यािय स्िीकृत पत्रको ढााँचा 
 

श्री..............................  

................................।   

 

विद्यािय खोल्ने सम्बन्द्ििा लिलत............................िा प्राप्त लनिेदन उपर कारबाही हुाँदा शिक्षा काययविलि, चन्द्रपरु नगरपालिकाको 
लनयि ४बिोशजिको पूिायिार पूरा गरेको देशखएकोिे िैशक्षक सत्र ................... देशख  आिारभतू∕िाध्यलिक तहको 
.............कक्षासम्िको विद्यािय संचािन गनय यो स्िीकृती ददइएकोछ ।   

 

कायायियको छाप           

अनिुलत प्रदान गने अलिकारीको 
नाि : 
सही :        

पद : 
लिलत: 
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अनसूुची -५ 

सरुिा हनु ददइन ेलनिेदनको ढााँचा 
श्रीिान प्रिखु ज्यू, 

शिक्षा, यिुा तथा खेिकुदिाखा, 
चन्द्रपरुनगरपालिका, रौतहट । 

विषयः सरुिा सम्बन्द्ििा । 

 

 ििाई लनम्न विद्याियिा सरुिा गररददन ुहनु लनम्न वििरणहरु खिुाई लनिेदन गरेको छु । 

शिक्षकको नाि, थरः  

संकेत नम्िर : 
स्थायी ठेगानाः  

तह र शे्रणीः  

हािको विद्याियको नाि र ठेगानाः  

सरुिा भई जान चाहेको विद्याियको नाि र ठेगानाः  

योग्यता र तािीिः  

स्थायी लनयशुि लिलतः  

हािको शजल्िािा काि गरेको अिलिः  

सरुिा िाग गनुय पने कारणः  

 लनिेदकको– 

 सहीः  

 नािः  

 काययरत विद्याियः 
 लिलतः 
(१) सरुिा भई जाने विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतको सहिलत 

(क) यस विद्याियका शिक्षक श्री...................................... िाई व्यिस्थापन सलिलतको लिलत .......................... को 
लनणयय अनसुार यस विद्याियबाट सरुिा भई जान सहिलत ददइएको छ । 

        विद्याियको छाप     व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष–  

     सही : 
     नाि : 
     विद्यािय : 
     लिलत : 
(ख)................ ................... पालिका.... ...... अन्द्तगयतको ............ विद्याियका शिक्षकश्री ...................................... 
िाई सो विद्याियबाट सरुिा भई जान सहिलत ददईएको छ । 
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         कायायियको छाप     शिक्षा िाखा प्रिखु 

     सही : 
     नाि : 
     लिलत : 
 

 

 (२)सरुिा भई आउने विद्याियको व्यिस्थापन सलिलत तथा शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखाको सहिलत   

(क)  ............................... विद्याियका शिक्षक श्री................................... िाई व्यिस्थापन सलिलतको लिलत 
....................... को लनणयय अनसुार यस विद्याियिा सरुिा भई आउन सहिलत ददइएको छ । 

                विद्याियको छाप    व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्षको–  

      

सही : 
     नाि : 
     लिलत :   

           विद्यािय : 
 

(ख) ............................... विद्याियका शिक्षक श्री................................... िाई यस नगरपालिकाको ............... 
विद्याियिा  सरुिा भई आउन सहिलत ददइएको छ । 

 

     शिक्षा िाखा प्रिखुको– 

     सही : 
     नाि : 
कायायियको छाप    लिलत : 
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अनसूुची -६ 

शिक्षकको रिाना पत्रको ढााँचा 
  

पत्रसंख्याः 
च.नं.       लिलत : 

विषय: रिाना गररएको । 
 

श्री ...................प्रावि।लनिावि।िावि 

............................. । 

श्री शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा चन्द्रपरु नगर काययपालिकाको कायायिय चन्द्रलनगाहपरु रोतहटको च.नं. ......लिलत 
...........सरूिा पत्र अनसुार त्यस विद्याियिा सरुिा हनु ु भएका श्री ..........................................िाई लनजको तपिीिको 
वििरण सवहतको रिानापत्र ददई त्यस विद्याियिा हाशजर हनु पठाइएको व्यहोरा अनरुोि गदयछु । 

                                      तपलसि 

१. शिक्षकको नाि, थर :२. संकेत नम्बर : 
३. साविक :                                                ४.सरूिा भएको :− 

(क) पद : प्रा.शि.।लन.िा.शि.    (क) लनणयय लिलत :             (ख) शे्रणी : 
ततृीय।दद्वतीय।प्रथि                               (ख) ) पद : प्रा.शि.।लन.िा.शि. 
(ग) विद्याियको नाि : श्री ........................................          (ग)शे्रणी : ततृीय।दद्वतीय।प्रथि                                  

(घ) शिक्षक भए विषय:  (घ) विद्याियको नाि : श्री..................... 
५. बरबझुारथ सम्िन्द्िी वििरणः गरेको (  )   नगरेको  (  )   

६. रिाना हनुे लिलत : ..................... 
७. रिानापत्रको लिलत सम्ि खचय भएका लबदा :८. रिानापत्रको लिलतसम्ि संशचत लबरािी लबदा :  

(क) भैपरी आउने र पिय लबदा:(क) भैपरी आउने र पिय लबदा: 
(ख) लबरािी लबदा:     (ख) लबरािी लबदा:    ग) प्रसतुी लबदा लबदा:ग) 
प्रसतुी लबदा लबदा :(घ) प्रसतुी स्याहार लबदा:(घ) प्रसतुी स्याहार लबदा: (ङ) अध्ययन लबदा: (ङ) अध्ययन लबदा:  

(च) असािाराण लबदा: (च)असािाराणलबदा: 
(छ) िेतििी लबदा: 
(ज)वकररयाविदा:(९. खाइपाई आएको िालसक(क) तिब स्केि: रू (ख) तिब िवृद्ध(ग्रडे):रू   

१०. तिब भिुानी लिएको अशन्द्ति लिलत : 
११. संचयकोष कट्टी रकि :                                 पररचय नं. 
१२. भिुानी लिएको उपचार खचयको रकि :                  लिलत : 
१३. तिििवृद्ध हनु े िवहना : 
१४. नागररक िगानी कोषकट्टी रकि :                     पररचय पत्र नं. 
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१५. आयकर कट्टी रकि : 
१६. बीिा कोष कटी रकि रू                           पररचय पत्र नं. 
१७. चाडपिय खचय लिने चाडको नाि र सो चाड पर्र्ने लतलथ र सम्भावित िवहना : 
१८. शििसु्याहार भत्ता लिएको वििरण : 
 

बोिाथय : 
श्री विद्यािय शिक्षक वकताबखाना । 

श्री कियचारी संचयकोष । 

श्री .....................................विद्यािय । 

श्री .....................( हाशजर हनु जान ुहनु । 
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अनसूुची -७ 

विद्याियिा रहन ेशिक्षक दरिन्द्दी 
विद्याियिा कम्तीिा देहाय बिोशजि शिक्षक दरबन्द्दी रहनेछन ्: 
(क)आिारभतु विद्याियकोप्रारशम्भक बाि शिक्षा िा नसयरीदेशख देखी पााँच सम्ि चिेको विद्याियको हकिा एसएिसी उलतणय कशम्तिा ३ जना 
शिक्षक 

(ख)आिारभतू तहको विद्याियिा: प्रारशम्भक बाि शिक्षा िा नसयरीदेशख आठ कक्षा संचािन भएको विद्याियिा देहाय बिोशजिका कम्तीिा ७जना 
शिक्षक 

(१) अंग्रजेी िूि विषय लिई स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(२) वििान िा गशणत िूि विषय लिई स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी िा संस्कृत िूि विषय लिई स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सािाशजक विषय अध्यापन गनयको िालग स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(५) प्रिाणपत्र िा सो सरह उत्तीणय गरेको पााँच जना  

(ग) िाध्यलिक विद्याियिाः 
१. नौं कक्षा देशख दि कक्षासम्ि संचािन भएको विद्याियिा िाध्यलिक तहको पााँच जना शिक्षकः– 

(१) अंग्रजेी िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(२) गशणत िा वििान िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सािाशजक विषय अध्यापन गनयको िालग स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना   

(५) अन्द्य ऐशच्छक विषयको िालग सम्बशन्द्ित विषयिा स्नातक िा सो सरह उत्तीणय गरेको एक जना । 

२.नौं कक्षा देशख बाह्र कक्षासम्ि संचािन भएको विद्याियिा देहाय बिोशजिका कम्तीिा नौ जना शिक्षक : 
(१) अंग्रजेी िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(२) गशणत िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(३) नेपािी िूि विषय लिई स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(४) सािाशजक विषय अध्यापन गनयको िालग स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना   

(५) अन्द्य ऐशच्छक विषयको िालग सम्बशन्द्ित विषयिा स्नातकोत्तर िा सो सरह उत्तीणय गरेको दईुजना  

(६) वििान िूि विषय लिई स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना  

(७) अन्द्य विषयिा स्नातक तह िा सो सरह उत्तीणय गरेको एकजना । 

(७) कुनै विषयिा एिवफि िा वपएचडी उत्तीणय गरेको एकजना । 

३.प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख दि कक्षासम्ि संचािन भएको विद्याियिा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  उपखण्ड (१) बिोशजिको दरबन्द्दी रहनेछ 
।  

४.प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख बाह्र कक्षासम्ि संचािन भएको विद्याियिा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रिसंख्या (२) बिोशजिको दरबन्द्दी 
रहनेछ  

रिव्यः(१) खण्ड (ख) को क्रिसंख्या (१) देशख (४) सम्िका कम्तीिा एक एक जना शिक्षक लनयशुि नभएसम्ि एउटै विषयिा एक भन्द्दा बढी 
शिक्षक लनयशुि गररने छैन ।  

(२) खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रिसंख्या (१) देशख (४) सम्िका कम्तीिा एक एक जना शिक्षक लनयशुि नभएसम्ि एउटै विषयिा एक 
भन्द्दा बढी शिक्षक लनयशुि गररने छैन ।  
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(३) खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रिसंख्या (१) देशख (७) सम्िका कम्तीिा एक एक जना शिक्षक लनयशुि नभएसम्ि एउटै विषयिा एक 
भन्द्दा बढी शिक्षक लनयशुि गररने छैन । 

(४) शिक्षक लनयशुिको िालग आिश्यक पने तािश ि प्रचलित कानून बिोशजि हनुेछ ।  

(५) हाि विद्याियिा उपरोिानसुारका विषयका योग्यता भन्द्दा कि योग्यता भएका स्थायी शिक्षक रहेछन ्भने त्यस्ता शिक्षक पदबाट नहटेसम्ि 
साविक बिोशजिकै योग्यता भएका शिक्षकिाट अध्यापन हनुे ।  

(६) उशल्िशखत दरिन्द्दी लभत्र प्रिानाध्यापकको पद सिेत सिािेि रहनेछ । 
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अनसूुची ८ 

िनुाफा नलिन ेगरी विद्यािय संचािन गनय पूरा गनुयपने पूिायिार 
 

१. प्रलत कक्षा न्द्यूनति २५ जना विद्याथी हनु ुपने, 
२.विद्याथीिाई आिश्यक पने कक्षा कोठा, फलनयचर, वपउने पानी, खेि िैदान तथा पसु्तकाियको पयायप्त व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

३.आिश्यक शिक्षकको व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

४.पाठ्यक्रि विकास केन्द्रिे लनिायरण गरे बिोशजिका लसकाई उपिशब्िहरु पूरा हनुे गरी विद्यािय शिक्षण लसकाई काययक्रिको 
तजुयिा गररएको हनु ुपने, 

५.िन्द्त्राियिे तोके बिोशजि अन्द्य पूिायिार पूरा भएको हनु ुपने ।  
 

अनसूुची ९ 

विद्यािय विकास प्रस्तािको निनुा 
 

क. विद्याियिको ितयिान िैशक्षक र आलथयक अिस्थाः  

ख. विद्याियिे हालसि गनुय पने अपेशक्षत उपिशब्ि : 
ग. ितयिान अिस्था र अपेशक्षत उपिब्िीका सूचकगत अन्द्तर : 
घ. अपेशक्षत उपिशब्ि हालसि गने स्रोत पवहचान सवहतको कायययोजना : 
ङ. कायय योजनाका िूल्याङ्कनका सूचकहरु : 
 

 

अनसूुची-१० 

विद्यािय िावहर हनु ेअध्ययन अध्यापन गनय सवकन ेके्षत्रहरु 

१. पिुय प्राथलिक देखी उच्च शिक्षा सम्िको पाठ्यक्रििा आिाररत िा सो भन्द्दा िावहरका विषय संग सम्िन्द्िीत अध्ययन 
अध्यापन गराइने कोशचङ िा टु्यसन केन्द्रहरु, 
२. प्राविलिक तथा व्यािसावयक तालिि सम्िन्द्िी सीप लसकाउने लसकाइ केन्द्रहरु, 
३. स्थानीय प्रविलि िा आिलुनक प्रविलि प्रयोग गरी सीप लसकाउने ठाउाँहरु िा केन्द्रहरु, 
४. कम्प्यूटर तथा भाषा लसकाउने केन्द्रहरु, 
५. िोिाइि िा रेलडयो िा वटभी िा विज िा अन्द्य इिेशक्ट्रकि सािानको िियत सम्िन्द्िी तालिि ददने केन्द्रहरु, 
६. होटि िा हस्तकिा िा कृवष िा लसिाइिनुाइ िा विलभन्न प्रकृलतका तालिि ददने केन्द्र िा तह िा प्रशिक्षण केन्द्रहरु।  
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अनसूुची ११ 

 

विद्यािय िावहर हनु ेअध्ययन अध्यापन गने संस्थाहरुिे परुा गनुयपने पिुायिारहरु 

 

१. ट्युसनको िालग प्रलत कक्षा अलिकति १० जना  र कोशचङ्गको िालग अलिकति ३० जना विद्याथी हनु ुपने । 

२.लसकारुिाइ आिश्यक पने कक्षा कोठा, फलनयचर, िेशिनरी सािन,वपउन े पानी, खेि िैदान तथा पसु्तकाियको पयायप्त व्यिस्था 
भएको हनु ुपने, 

३.आिश्यक योग्य शिक्षक तथा प्रशिक्षकको व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

४.सम्िन्द्िीत तहिे लनिायरण गरे बिोशजिका लसकाई उपिशब्िहरु पूरा हनुे गरी शिक्षण लसकाईएिं प्रशिक्षण काययक्रिको तजुयिा 
गररएको हनु ुपने, 

५.सािदुावयक भिनहरुिा िा स्थानिा कक्षा संचािन गनय िा अभ्यास गनय नपाइने तर विद्याियिे संचािनको अनिुलत लिएको हकिा 
विद्याियको लनयलित कक्षािाइ असर नपने गरी विव्यसको लनणयय अनसुार विद्याियको कक्षा प्रयोग गनय सवकनेछ । 

६.पयायप्त िैशक्षक/ प्रयोगात्िक सािग्रीको व्यिस्था हनु ुपने,  

७. नगरपालिकािे तोके बिोशजि अन्द्य पूिायिार पूरा भएको हनु ुपने ।  

 

 

अनसूुची १२ 

पसु्तकािय िा िाचनाियहरुिे परुा गनुयपने पिुायिारहरु 

१.पसु्तकािय िा िाचनाियको िालग पयायप्त पसु्तकको व्यिस्था हनुपुनेछ । 

२.पसु्तकािय िा िाचनाियको आिश्यक पने उपयिु कक्षा कोठा, फलनयचर, वपउने पानी, गोप्य अध्ययनकक्ष तथा आराि गने स्थान 
पयायप्त व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

३.आिश्यक कियचारीको व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

४.स्िीकृत वििान ििोशजि दैलनक काययतालिका बिोशजिका खलु्ने र िन्द्द गने व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

५.पसु्तकािय िा िाचनािय लभत्र छुटै्ट िाि उद्यानको व्यिस्था भएको हनु ुपनेछ । 

६.पसु्तक का अलतररि पयायप्त िैशक्षक सािग्रीको व्यिस्था हनु ुपने,  

७. नगरपालिका लभत्र प्रकालसत सिै पलत्रकाहरु अलनिायय र शजल्िा स्तरीय एिं राविय स्तररय पलत्रकाहरु पसु्तकािय सञ्चािक 
सलिलतिे लनिायरण गरेििोशजि संकलित हनुपुनेछ । 

८. स्िीकृत वििान ििोशजि सदस्यता को व्यिस्था र  सञ्चािक सलिलत चयन भएको हनुपुनेछ । 
९. नगरपालिकािे तोके बिोशजि अन्द्य पूिायिार पूरा भएको हनु ुपने ।  

cf1fn], 
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