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िटिनाथ, दार्चािा 

                                     सचदरूपलिम प्रदशे, नेपाि 

लनयम नम्बरः- 

काययपावलकाको बैठकबाट स्वीकृत वमवतिः२०७६ बैशाख  १७ गते 
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प्रस्थािनािः 

मामाा गाउँपालिका अन्तरगत संचािन भएका र संचािन हुने लिद्याियको अनुमलत न्धिकृलत रेखदेख एिं व्यिस्थापन स्मबिमा 

स्थानीय तहबाट लिक्षा ऐन तथा लिक्षा सम्बिी लनयमाििी जारी नभए सम्मको िालग लिद्यािय अनुमलत तथा संचािन सम्बिमा 

आिश्यक व्यिस्था गना िान्छलनय  भएकोिे यो लिद्यािय संचािन तथा अनुमलत सम्बन्धि कायालिलध २०७६ िीकृत गररएको छ ॰  

१. संविप्त नाम विस्तार र प्रारम्भिः 

१. यो कायालिलधको नाम लिद्यािय संचािन तथा अनुमलत सम्बिी कारयलिलध २०७६ रहेको छ ॰  

२. यो कायालिलध मामाा गाउँपािकाको गाउँकायापालिकाको लनणाय भएको लमलत देन्धख िागु हुने छ ॰  

२.  पररभाषािः 

१. वबषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा  

(क) पुिा प्राथलमक लिद्यािय भन्नािे ४ बर्ा उमेर पूरा गरेका िाििालिकाहरुिाइ एक बर्ाको प्रारन्धिक बाि लिक्षा लदने लिद्यािय 

सम्झनु पदाछ ॰  

(ख) प्राथलमक लिक्षा भन्नािे कक्षा १ देन्धख कक्षा ५ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदाछ ॰  

(ग) आधारभुत लिक्षा भन्नािे प्राथलमक बाि लिक्षा देन्धख कक्षा ८ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदाछ ॰  

(घ) माध्यलमक लिक्षा भन्नािे कक्षा ९ देन्धख कक्षा १२ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदाछ ॰  

(ङ) लबरे्ि लिक्षा भन्नािे दृलिलिलहन बलहरा अलटज्म बौन्धिक अपाङ्गता सुस्त श्रिण िा अलत अिक्त िारररीह अपाङ्गता भएका 

बािबालिकािाइ छुटै्ट समूहमा राखी लबिेर् प्रकारको लनलित माध्यमबाट लदइने लिक्षा सम्झनु पदाछ ॰  

(च) सामुदालयक लिद्यािय भन्नािे नेपाि सरकारबाट लिगतमा अनुमालनत िा न्धिकृत पाइ लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने गरी 

अनुमलत िा न्धिकृत प्राप्त लिद्यािय तथा स्थानीय तह मामाा गाउँपालिकाबाट लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमलत िा 

न्धिकृत प्राप्त गना लिद्यािय सम्झनु पदाछ ॰  

(ज) संस्थागत लिद्याियः नेपाि सरकारबाट लिगतमा अनुमलत िा िीकृत पाइ लनयलमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमलत िा 

न्धिकृत प्राप्त लिद्यािय तथा स्थानीय तह मामाा गाउँपालिकाबाट लनयलमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमलत िा िीकृत प्राप्त 

लिद्यािय सम्झनु पदाछ ॰  

(झ) आधारभुत लिद्यािय भन्नािे खण्ड ग बमोलजम लिक्षा लदने लिद्यािय सम्झनु पदाछ ॰  

(ञ) लिद्यािय लिक्षा भन्नािे आधारभुत र माध्यलमक लिक्षा लदने लिद्यािय सम्झनु पदाछ ॰  

३. विद्यालयले पालन गनुय पने सतयहरिः प्रचवलत कानुनमा लेन्धखएका बाहेक विद्यालयलय पालना गनुय पने शतयहर देहाय 

बमोवजम रहेका छन ।  

क) नेपाि सरकारबाट न्धिकृत लबना पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामलि प्रयोग गना नहुने ॰  

ख) रालिि यता प्रलत आँच आउने पाठ्य सामिी भएको पाठ्यपुस्तक लिद्याियमा अध्यापन गना नहुने ॰  
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ग) पाठ्यक्रम लिकास केन्द्रको न्धिकृलत लिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामिी प्रयोग गना नहुने ॰  

घ) मामाा गा.पा.को लिक्षा के्षत्र सुधार कायालिलध अनुसार को पाररश्रलमकको व्यिस्था गररने छ ॰ 

ङ)  अलभभािकको भेिा गराइ लिद्याियको आयव्य लििरण िैलक्षक उपिन्धि र अगामी बर्ाको कायाक्रमको लनयलमत रुपमा 

जानकारी गराउनु पने ॰ 

च) प्रचलित लनयमानुसारको आयव्य लििरण राख्नु पने ॰  

छ) लिद्याियिे गरेको िगानी प्रमाण राख्नु पने ॰ 

ज) नेपािको रालिि यता रालिि य एकता सािाभौमसत्ता तथा धालमाक सलहिुणता खिि पाने कुनै पलन लकलसमका कृयाकिाप 

लिद्याियमा हुन नलदने ॰ 

झ) लिद्याियमा अलतररक्त कृयाकिाप तथा अन्य कायाक्रम संचािन गनुा पने ॰  

ञ)  लिद्याियमा तोलकएको लिक्षक संख्यामा नघट्ने गरी प्रचलित कानुन बमोलजम योग्यता पुगेका लिक्षककको व्यिस्था गनुापने ॰ 

ट) लिद्याियमा  िस्थ िैलक्षक िातािरण कायम गनुा पने ॰ 

ठ) लिक्षा लिकास तथा समन्वय इकाई स्थानीय तहिे लदएको लनदेिन पािना गनुा पने ॰ 

ड) तोलकएका नु्यनतम पुिााधारहरु पूरा गनुा पने ॰ 

ढ) EMIS भरी लनयलमत रुपमा लिक्षा लिकास तथा समन्वय ईकाई स्थानीय तहमा पेि गनुा पने ॰ 

४. धरौटी राख्नु पने ।  

१)  लिद्यािय खोल्न अनुमलत लददा लिद्याियको सूरक्षण िापत देहाय बमोलजमको रकम धरौटी रानु नेछ ॰  

सामुदावयक  रकम र  संस्थागत   रकम र  
प्राथवमक  0 प्राथवमक  पचास हजार  
वनम्न  0 वनम्न माध्यवमक  एकलाख पचास हजार  
 

ट) लिक्षक भन्नािे लिद्याियको अध्यापक सम्झनु पदाछ र सो िब्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाइ बँुझाउछ ॰ 

ठ) अलभभािक भन्नािे लबद्याियमा अध्यनरत लिद्याथीको अलभभािक भनी लिद्याियको अलभिेखमा जलनएको व्यक्ती सम्झनु पछा  

र सो िब्दिे लिद्यािय व्यिस्थापन सलम गठन गने प्रयोजनको िालग लिद्याथी बाबु आमा बाजे बजै्य र त्यस्ता अलभभािक नभएका 

लिद्याथीको हकमा त्यस्ता लिद्याथीिाइ संरक्षकत्व प्रदान गने व्यन्धक्तिाइ समेत जनाउँछ ॰  

ड) कमाचारी भन्नािे सामुदालयक लिद्याियमा कायारत लिक्षकहरु बाहेकका अन्य कमाचारी सम्झनुपछा  ॰ 

५. विद्यालय खोल्न अनुमवत वलनुपनेिः  

१) कुन व्यन्धक्त िा संसथािे िािलिकास केन्द्र लिद्यािय खोल्न चाहेमा तोलकएको लििरण खुिाई आधारभुत तथा माध्यलमक 

लिद्याियको िालग िैलक्षक सत्र िुरु हुनु भन्दा कन्धिमा ३ मलहिा अगािै सम्बन्धित िडा पालिकाको लसफाररस सलहत अनुसुलच १ 

बमोलजमको ढाँचामा गाउँ पालिकाको लिक्षा युिा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुख समक्ष लनिेदन पेि गनुा पनेछ ॰  
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नोटः उपलनयम १ मा जुनसुकै कुरा िेन्धखएको भएता पलन कुनै लिद्यािये सम्बन्धित िडा र स्थानीय तहको लसफाररस सलहतको 

कागजात सलहतको फायि अनुमलतका िालग लिक्षा लिकास तथा समन्वय ईकाईमा तोलकएको समयलभतै्र दताा गरेको र सो को 

जानकारी लिक्षा तथा समन्वय ईकाइ बाट स्थानीय तहमा भएमा गाउँपालिकामा पेि भए सरहको मालननेछ ॰ 

२) पुिा प्रालथक लबद्यािय खोल्न चाहनेिे अनुमलतका िालग िैलक्षक सत्र िुरु हुनु भन्दा कन्धिमा ३ मलहना अगािै सम्बन्धित िडा 

पालिकाको लसफाररस सलहत अनुसुची १ बोलजमको ढाँचामा गाउँ पालिकाको लिक्षा युिा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुख समक्ष 

लनिेदन पेि गरनु पनेछ ॰ 

३) सामुदालयक िा संसथागत लिद्यािय खोल्नको िालग अनुसुची २ बमोलजमको पुरिाधार पुरा गरेको हुनु पनेछ ॰ 

४) लबद्यािय खोल्न अनुमलत लदनेः क) िािलिकास केन्द्र लिद्यािय खोल्ने सम्बिमा लनयम ३ को उपलनयम १ बमोलजम लनिेदन 

परेमा गाउँपालिकाको लिक्षा युिा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुखिे लनिेदन साथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझ गदाा 

त्यसरी खोलिने लिद्याियको िालग लनयम ४ बमोलजमका पुिााधारहरु पुरा भएको देन्धखएमा अनुमलत लदने सम्बिमा आिश्यक 

कािााहीको िालग लनररक्षण प्रलतिेदन समेत माग गरी गाउँपालिकाको सामालजक लिकास सलमलत सक्ष पेि गरेनेछ ॰सामालजक 

लिकास सलमलतिे गाउँपालिकाको बैठकमा पेि गनेछ ॰ र गाउँ कायापालिकािे अनुमलत लदन मनालिब देखेमा आफ्नो लनणाय 

सलहत अनुमलतका िालग सम्बन्धित िाखामा उठाउनेछ ॰ िाखा प्रमुखिे गाउँकायापालिकाको लनणाय बमोलजम िैलक्षक सत्र िुरु 

हुनु भन्दा अगािै प्रलतबर्ा १ (एक ) कक्षाका दरिे लनलित िता तोलक अनुमलत लदनेछ ॰  

माध्यलमक  सामुदालयक संस्थागत  

माध्यलमक  एक िाख  माध्यलमक  दई िाख  

उले्लन्धखत धरौटी िाफतको रकम लिद्याियको अनुमलत लददा स्थानीय तहिे तोकेको बैङ्कमा मुद्ती खाता खोिी जम्मा गरी सो को 

मुद्ती भौचर पेि गनुा पनेछ ॰ 

नोटः उले्लन्धखत धरौटी रकम तोलकएको लहमािी लजल्लाको हकमा आधा हुनेछ ॰ (लनजामती सेिा लनयमाििी िंसोधन सलहत 

बमोलजम तोलकएका लजल्लाहरु)  

६. िद्यालय किा थप सम्बन्धि व्यिस्थािः  

क) कुनै लिद्याियिे कक्षा थप गरन चाहेमा िैलक्षक सत्र सुरु हुनु भन्दा कन्धिमा दुई मलहना अगािै स्थानीय तह लिक्षा युिा तथा 

खेिकुद िाखामा पनेछ ॰ 

ख) उपलनयम  एक बमोलजम लनिेदन परेमा लिद्यािय संचािनको तोलकएका पुिााधारहरु पूरा गर नगरेको सम्बिमा जाँच बुझ 

गरी स्थिगत अनुगमन गरी गराइ प्रती बर्ा एक कक्षाका दरिे कक्षा थप गना अनुमलत लदनु पनेछ ॰ 

७. स्थिगत लिद्याियको अनुमलतको हकमा आिश्यकता र औलचत्य हेरी प्रचलित कानुनको प्रलतकुि नहुने गरी गाउँ 

कायापालिकाको लनणाय बमोलजम अनुमलत सम्बन्धि व्यिस्था तोलकए बमोलजमक हुनेछ ॰ 

अनुसुची १ : गाउँपालिकािे तोकेको ढाँचा बमोलजमको लनिेदन ॰  

अनुसुची २ : लिक्षा लनयमाििी २०५९ िंसोधन सलहतमा तोलकएका पुरिाधारहरु ॰ 


