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प्रस्थािनािः
मामाा गाउँ पालिका अन्तरगत सं चािन भएका र सं चािन हुने लिद्याियको अनुमलत न्धिकृलत रे खदे ख एिं व्यिस्थापन स्मबिमा
स्थानीय तहबाट लिक्षा ऐन तथा लिक्षा सम्बिी लनयमाििी जारी नभए सम्मको िालग लिद्यािय अनुमलत तथा सं चािन सम्बिमा
आिश्यक व्यिस्था गना िान्छलनय भएकोिे यो लिद्यािय सं चािन तथा अनुमलत सम्बन्धि काया लिलध २०७६ िीकृत गररएको छ ॰
१.

संविप्त नाम विस्तार र प्रारम्भिः
१.

यो कायालिलधको नाम लिद्यािय संचािन तथा अनुमलत सम्बिी कारयलिलध २०७६ रहे को छ ॰

२. यो कायालिलध मामाा गाउँ पािकाको गाउँ काया पालिकाको लनणा य भएको लमलत दे न्धख िागु हुने छ ॰
२. पररभाषािः
१. वबषय र प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा

(क) पुिा प्राथलमक लिद्यािय भन्नािे ४ बर्ा उमेर पूरा गरे का िाििालिकाहरुिाइ एक बर्ाको प्रारन्धिक बाि लिक्षा लदने लिद्यािय
सम्झनु पदा छ ॰

(ख) प्राथलमक लिक्षा भन्नािे कक्षा १ दे न्धख कक्षा ५ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदा छ ॰
(ग) आधारभु त लिक्षा भन्नािे प्राथलमक बाि लिक्षा दे न्धख कक्षा ८ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदा छ ॰
(घ) माध्यलमक लिक्षा भन्नािे कक्षा ९ दे न्धख कक्षा १२ सम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पदा छ ॰
(ङ) लबर्ेि लिक्षा भन्नािे दृलिलिलहन बलहरा अलटज्म बौन्धिक अपाङ्गता सु स्त श्रिण िा अलत अिक्त िारररीह अपाङ्गता भएका
बािबालिकािाइ छु ट्टै समूहमा राखी लबिेर् प्रकारको लनलित माध्यमबाट लदइने लिक्षा सम्झनु पदा छ ॰

(च) सामुदालयक लिद्यािय भन्नािे नेपाि सरकारबाट लिगतमा अनुमालनत िा न्धिकृत पाइ लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने गरी
अनुमलत िा न्धिकृत प्राप्त लिद्यािय तथा स्थानीय तह मामाा गाउँ पालिकाबाट लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने गरी अनु मलत िा
न्धिकृत प्राप्त गना लिद्यािय सम्झनु पदा छ ॰

(ज) सं स्थागत लिद्याियः नेपाि सरकारबाट लिगतमा अनुमलत िा िीकृत पाइ लनयलमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमलत िा
न्धिकृत प्राप्त लिद्यािय तथा स्थानीय तह मामाा गाउँ पालिकाबाट लनयलमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमलत िा िीकृत प्राप्त
लिद्यािय सम्झनु पदा छ ॰

(झ) आधारभु त लिद्यािय भन्नािे खण्ड ग बमोलजम लिक्षा लदने लिद्यािय सम्झनु पदा छ ॰
(ञ) लिद्यािय लिक्षा भन्नािे आधारभु त र माध्यलमक लिक्षा लदने लिद्यािय सम्झनु पदा छ ॰
३. विद्यालयले पालन गनुय पने सतयहरिः प्रचवलत कानु नमा ले न्धखएका बाहे क विद्यालयलय पालना गनुय पने शतयहर दे हाय
बमोवजम रहे का छन ।
क) नेपाि सरकारबाट न्धिकृत लबना पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामलि प्रयोग गना नहुने ॰
ख) रालिियता प्रलत आँ च 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 क्षे त्र सु धार कायालिलध अनुसार को पाररश्रलमकको व्यिस्था गररने छ ॰
ङ) अलभभािकको भे िा गराइ लिद्याियको आयव्य लििरण िैलक्षक उपिन्धि र अगामी बर्ाको काया क्रमको लनयलमत रुपमा
जानकारी गराउनु पने ॰
च) प्रचलित लनयमानुसारको आयव्य लििरण राख्नु पने ॰
छ) लिद्याियिे गरे को िगानी प्रमाण राख्नु पने ॰
ज) नेपािको रालिियता रालििय एकता सािा भौमसत्ता तथा धालमाक सलहिुणता खिि पाने कुनै पलन लकलसमका कृयाकिाप
लिद्याियमा हुन नलदने ॰
झ) लिद्याियमा अलतररक्त कृयाकिाप तथा अन्य काया क्रम सं चािन गनुा पने ॰
ञ) लिद्याियमा तोलकएको लिक्षक सं ख्यामा नघट् ने 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 लनदे िन पािना गनुा पने ॰
ड) तोलकएका न्युनतम पुिाा धारहरु 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 सू रक्षण िापत दे हाय बमोलजमको रकम धरौटी रानु नेछ ॰
सामु दावयक
प्राथवमक
वनम्न

रकम र
0
0

संस्थागत
प्राथवमक
वनम्न माध्यवमक

रकम र
पचास हजार
एकलाख पचास हजार

ट) लिक्षक भन्नािे लिद्याियको अध्यापक सम्झनु पदा छ र सो िब्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाइ बुँ झाउछ ॰
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 बज्यै र त्यस्ता अलभभािक नभएका
लिद्याथीको हकमा त्यस्ता लिद्याथीिाइ सं रक्षकत्व प्रदान गने व्यन्धक्तिाइ समेत जनाउँ छ ॰
ड) कमाचारी भन्नािे सामुदालयक लिद्याियमा काया रत लिक्षकहरु बाहे कका अन्य कमाचारी सम्झनुपछा ॰
५. विद्यालय खोल्न अनुमवत वलनुपनेिः
१) कुन व्यन्धक्त िा सं सथािे िािलिकास केन्द्र लिद्यािय खोल्न चाहे मा तोलकएको लििरण खुिाई आधारभु त तथा माध्यलमक
लिद्याियको िालग िैलक्षक सत्र िुरु हुनु भन्दा कन्धिमा ३ मलहिा अगािै सम्बन्धित िडा पालिकाको लसफाररस सलहत अनुसुलच १
बमोलजमको ढाँ चामा गाउँ पालिकाको लिक्षा यु िा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुख समक्ष लनिे दन पेि गनुा पनेछ ॰
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नोटः उपलनयम १ मा जुनसु कै कुरा िेन्धखएको भएता पलन कुनै लिद्यािये सम्बन्धित िडा र स्थानीय तहको लसफाररस सलहतको
कागजात सलहतको फायि अनु मलतका िालग लिक्षा लिकास तथा समन्वय ईकाईमा तोलकएको समयलभत्रै दताा गरे को र सो को
जानकारी लिक्षा तथा समन्वय ईकाइ बाट स्थानीय तहमा भएमा गाउँ पालिकामा 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 ढाँ चामा गाउँ पालिकाको लिक्षा यु िा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुख समक्ष
लनिे दन पेि गरनु पनेछ ॰
३) सामुदालयक िा सं सथागत लिद्यािय खोल्नको िालग अनुसुची २ बमोलजमको पुरिाधार पुरा गरे को हुनु पनेछ ॰
४) लबद्यािय खोल्न अनुमलत लदनेः क) िािलिकास केन्द्र लिद्यािय खोल्ने सम्बिमा लनयम ३ को उपलनयम १ बमोलजम लनिे दन
परे मा गाउँ पालिकाको लिक्षा यु िा तथा खेिकुद िाखाको प्रमुखिे लनिे दन साथ प्राप्त कागजात जाँ चबु झ गनेछ र जाँ चबु झ गदाा
त्यसरी खोलिने लिद्याियको िालग लनयम ४ बमोलजमका पुिाा धारहरु पुरा भएको दे न्धखएमा अनुमलत लदने सम्बिमा आिश्यक
कािाा हीको िालग लनररक्षण प्रलतिेदन समेत माग गरी गाउँ पालिकाको सामालजक लिकास सलमलत सक्ष पेि गरे नेछ ॰सामालजक
लिकास सलमलतिे गाउँ पालिकाको बै ठकमा पेि गनेछ ॰ र गाउँ काया पालिकािे अनुमलत लदन मनालिब दे खेमा आफ्नो लनणा य
सलहत अनुमलतका िालग सम्बन्धित िाखामा उठाउनेछ ॰ िाखा प्रमुखिे गाउँ काया पालिकाको लनणा य बमोलजम िैलक्षक सत्र िुरु
हुनु भन्दा अगािै प्रलतबर्ा १ (एक ) कक्षाका दरिे लनलित िता तोलक अनुमलत लदनेछ ॰
माध्यलमक
सामुदालयक
सं स्थागत
माध्यलमक
एक िाख
माध्यलमक
दई िाख
उल्लेन्धखत धरौटी िाफतको रकम लिद्याियको अनुमलत लददा स्थानीय तहिे तोकेको बै ङ्कमा मुद्ती खाता खोिी जम्मा गरी सो को
मुद्ती भौचर पेि गनुा पनेछ ॰
नोटः उल्लेन्धखत धरौटी रकम तोलकएको लहमािी लजल्लाको हकमा आधा हुनेछ ॰ (लनजामती से िा लनयमाििी िंसोधन सलहत
बमोलजम तोलकएका लजल्लाहरु)
६. िद्यालय किा थप सम्बन्धि व्यिस्थािः
क) कुनै लिद्याियिे कक्षा थप गरन चाहे मा िैलक्षक सत्र सु रु हुनु भन्दा कन्धिमा दु ई मलहना अगािै स्थानीय तह लिक्षा यु िा तथा
खेिकुद िाखामा पनेछ ॰
ख) उपलनयम एक बमोलजम लनिे दन परे मा लिद्यािय सं चािनको तोलकएका पुिाा धारहरु पूरा गर नगरे को सम्बिमा जाँ च बु झ
गरी स्थिगत अनुगमन गरी गराइ प्रती बर्ा एक कक्षाका दरिे कक्षा थप गना अनुमलत लदनु पनेछ ॰
७. स्थिगत लिद्याियको अनुमलतको हकमा आिश्यकता र औलचत्य हे री प्रचलित कानुनको प्रलतकुि नहुने गरी गाउँ
काया पालिकाको लनणा य बमोलजम अनुमलत सम्बन्धि व्यिस्था तोलकए बमोलजमक हुनेछ ॰
अनुसुची १ : गाउँ पालिकािे तोकेको ढाँ चा बमोलजमको लनिे दन ॰
अनुसुची २ : लिक्षा लनयमाििी २०५९ िंसोधन सलहतमा तोलकएका पुरिाधारहरु ॰

