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स्थानीय राजपत्र 
खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (३) शितवन, कालतिक १४, २०७६ साि अंक ७ 

 

भाग २ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकायिपालिकाको कायाििय  

स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

खैरहनी नगर कायिपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको कायिववलि 
सविसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७६ को लनयमाविी नं. ७ 
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खैरहनी नगरपालिका शिक्षा लनयमाविी, २०७५ मा संिोिनका िालग सझुाव पेस गनि नगर शिक्षा सलमलतबाट 
गठित कायिदिबाट पेस भई वविायन सलमलतबाट स्वीकृत संिोिन प्रस्तावहरु  

 

क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

१ लनयम २को 
उपलनयम(१) 
देहाय(ि) 

×लनरीक्षक" भन्नािे ववद्यािय लनरीक्षण गनि 
तोवकएको अलिकृतिाई सम्झन ुपदिछ। 

×लनरीक्षक" भन्नािे ववद्यािय लनरीक्षण गनि तोवकएको ×शिक्षा 
अलिकृत" वा नगरपालिकाको शिक्षा िाखामा काम गनि 
तोवकएको शिक्षा सेवाको छैटौं,  सातौं र आिौं तहको 
अलिकृतिाई सम्झन ुपदिछ।  

 

२ लनयम २को 
उपलनयम(१) 
देहाय(ज) 

×परीक्षा सलमलत" भन्नािे लनयम ३३ बमोशजम 
गिन हनुे परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय 
सलमलतिाई सम्झन ुपछि। 

×परीक्षा सलमलत" भन्नािे लनयम ३४ बमोशजम गिन हनु े
आिारभतू शिक्षा उत्तीणि परीक्षा सलमलतिाई सम्झन ुपछि। 

 

३ लनयम २ को 
उपलनयम(१) 
देहाय(ड) 

×प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र" भन्नािे... लनयम 
३७ बमोशजम... बाि शिक्षा केन्र... मन्टेसरी 
आठद सम्झन ुपदिछ। 

×प्रारशम्भक बाि ववकास केन्र" भन्नािे... लनयम ३८ 
बमोशजम... बाि ववकास केन्र... मन्टेस्वरी आठद सम्झन ु
पदिछ। 

 

४ लनयम २ को 
उपलनयम(१) 
देहाय(थ) 

×शिक्षा िाखा" भन्नािे नगरपालिकामा रहेको 
शिक्षा हेने ववभाग/महािाखा/िाखा वा 
ईकाईिाई सम्झनपुदिछ। 

×शिक्षा िाखा" भन्नािे नगरपालिकामा रहेको शिक्षा हेने 
िाखािाई सम्झनपुदिछ। 

 

५ लनयम २को 
उपलनयम(१) 
देहाय(ब) 

×समदुायद्वारा सञ्चालित ववद्यािय" भन्नािे लनयम 
५ बमोशजम स्वीकृलत प्राप्त गरी स्थानीय तह वा 
व्यवस्थापन सलमलतिे शजम्मा लिएको सामदुावयक 
ववद्यािय सम्झन ुपदि। 

×सामदुावयक ववद्यािय" भन्नािे लनयम ५ बमोशजम 
सामदुावयक ववद्याियका रुपमा सञ्चािन अनमुलत प्राप्त 
ववद्यािय सम्झन ुपदि। 

 

६ लनयम २को 
उपलनयम(१) 
देहाय(भ) 

×समदुावयक शिक्षक" भन्नािे समदुायद्वारा 
व्यवशस्थत ववद्याियमा नेपाि सरकारबाट 
स्वीकृत वा अनमुलत प्राप्त दरबन्दी अन्तगित 
व्यवस्थापन सलमलतिे लनयकु्त गरेको शिक्षक 

सम्झन ुपदिछ। 

×शिक्षक" भन्नािे ववद्याियको अध्यापक सम्झन ुपदिछ र सो 
िब्दिे प्रिानाध्यापक समेतिाई जनाउँछ। 

 

७ लनयम ५को 
उपलनयम (३) 

उपलनयम (२) अनसुार कायिपालिकाको 
लनणियबमोशजम प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे 
अनसूुिी ३ बमोशजमको ढाँिामा अनमुलत 
ठदनेछ। 

उपलनयम (२) अनसुार कायिपालिकाको लनणियबमोशजम 
स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे अनसूुिी ३ बमोशजमको ढाँिामा 
अनमुलत ठदनेछ। 

 

८ 
लनयम ६ को 
उपलनयम (१) 
को देहाय (ण) 

मन्त्रािय वा ...िरुु भएको १५ ठदनलभत्र...। मन्त्रािय वा ...िरुु भएको ४५ ठदनलभत्र...।  

९ लनयम ७ ववद्यािय खोल्न स्वीकृलत प्रदान गने सामदुावयक ववद्याियिाई स्वीकृलत प्रदान गने  

१० लनयम ७ को 
उपलनयम (३) 

उपलनयम (२) बमोशजम... प्राप्त भएमा प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे लनयम ६ बमोशजम....। 

उपलनयम (२) बमोशजम... प्राप्त भएमा स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीिे लनयम ६ बमोशजम....। 

 

११ लनयम ८ मातभृाषामा शिक्षा ठदने ववद्याियको अनमुलत तथा 
स्वीकृलतसम्बन्िी व्यवस्था 

मातभृाषामा शिक्षा ठदने ववद्याियको अनमुलतसम्बन्िी व्यवस्था  

१२ लनयम १६ को 
उपलनयम (१) 
को देहाय (ख) 

अलिकांि कक्षामा तोवकएभन्दा दि प्रलतितभन्दा 
कम ववद्याथी संख्या भएको 

अलिकांि कक्षामा तोवकएको सख्यख्याको पिास प्रलतितभन्दा 
कम ववद्याथी भएमा 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

१३ लनयम २१  लनयम २१, २२ र २३ पलछ उपलनयम (१) 
निेशखएको 

लनयम २१, २२ र २३ पलछ उपलनयम (१) थप्न े  

१४ लनयम २१ को 
उपलनयम (१) 
को (ङ)   

(ङ) लनयशुक्त वा बढुवाका िालग आयोगबाट 
लसफाररस भई आएका शिक्षक वा कमििारीिाई 
ववद्याियमा लनयकु्त गने 

 

(ङ) हटाउन े  

१५ लनयम २२ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (झ) 

लनयशुक्त वा बढुवाका िालग आयोगबाट लसफाररस 
भइआएका शिक्षक वा कमििारीिाई ववद्याियमा 
लनयशुक्तका िालग लसफाररस गने 

लनयशुक्त वा बढुवाका िालग आयोगबाट लसफाररस भइआएका 
शिक्षक वा कमििारीिाई ववद्याियमा लनयशुक्त गने 

 

१६ लनयम २२ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (द) 

मन्त्राियिे तोवकठदएबमोशजम सामदुावयक तथा 
संस्थागत ववद्याियको समूह ववभाजन गरी 
स्रोतकेन्र लनिािरण गने र ... अन्य िैशक्षक 
वक्रयाकिाप गने 

मन्त्राियिे तोवकठदएबमोशजम सामदुावयक तथा संस्थागत 
ववद्याियको  लनरीक्षण, शिक्षकको तालिम तथा अन्य िैशक्षक 
वक्रयाकिाप गने 

 

१७ लनयम २२ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (क्ष) 

कायिसम्पादनका आिारमा ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत, शिक्षक अलभभावक संघ, प्रिानाध्यापक, 
शिक्षक एवं कमििारीहरुिाई परुस्कार तथा 
दण्डका िालग कायिपालिका समक्ष पेस गने 

प्रत्येक िैशक्षकसत्रमा सामदुावयक ववद्याियका 
प्रिानाध्यापकसँग कायिसम्पादन करार गरी कायिसम्पादनका 
आिारमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, शिक्षक अलभभावक 
संघ, प्रिानाध्यापक, शिक्षक एवं कमििारीहरुिाई परुस्कार 
तथा दण्डका िालग नगर शिक्षा सलमलतसमक्ष पेस गने 

 

१८ लनयम २३ लनरीक्षकको काम, कतिव्य र अलिकार शिक्षा अलिकृतको काम, कतिव्य र अलिकार  

१९ लनयम २३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय(ि) 

शिक्षक तथा ववद्यािय कमििारीको...अलभिेख 
शिक्षा िाखामा उपिब्ि गराउने 

शिक्षक तथा ववद्यािय कमििारीको...अलभिेख राख् न े  

२० लनयम २३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय(ञ) 

आफ्नो क्षेत्रलभत्रका िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तथा 
ववश्लषेण गरी शिक्षा िाखामा पिाउने 
 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्किन तथा ववश्लषेण 
गरी स्थानीय शिक्षा अलिकारी समक्ष पेस गने 

 

 

२१ लनयम २३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय(ढ) 

स्रोत व्यशक्तको कामको अनगुमन गरी प्रत्येक 
मवहना शिक्षा िाखामा प्रलतवेदन पसे गने 

स्रोत शिक्षकको कामको अनगुमन गरी प्रत्येक मवहना स्थानीय 
शिक्षा अलिकारीसमक्ष प्रलतवेदन पेस गने 

 

२२ लनयम २३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय(थ) 

आफ्नो क्षेत्रलभत्र . . .लनयलमत रुपमा लनरीक्षण 
तथा अनगुमन गरी स्थानीय शिक्षा सलमलतमा 
प्रलतवेदन पेस गने  

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र . . .लनयलमत रुपमा लनरीक्षण तथा 
अनगुमन गरी नगर शिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन पेस गने 

 

२३ लनयम २३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (प) 

नगरपालिकािे शिक्षासम्बन्िी प्रत्यायोशजत कायि 
गने 

नगरपालिकाद्वारा प्रत्यायोशजत शिक्षासम्बन्िी अन्य कायि गने  

२४ लनयम २४ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (ट) 

ववद्यािय बन्द गनि लसफाररस गने नगरक्षेत्रलभत्र आवश्यकता र औशित्यका आिारमा 
ववद्याियको नक्िाङ्कन गरी ववद्यािय स्थापना गनि, गाभ्न वा 
बन्द गनि नगरकायिपालिकामा लसफाररस गने 

 

२५ लनयम २७ को 
उपलनयम (२) 

उपलनयम (१) बमोशजम सदस्य छनौट गने 
सम्बन्िमा अलभभावकिाई सहयोग गनिका िालग 
सम्बशन्ित लनरीक्षक वा लनज उपिब्ि नभएमा 
स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे खटाएको अलिकृतको 
संयोजकत्वमा प्रिानाध्यापक, स्रोतव्यशक्त र 
स्थानीय तहको प्रलतलनलि रहेको िार सदस्यीय 
छनौट सहयोग सलमलत गिन गनेछ। 

उपलनयम (१) बमोशजम सदस्य छनौट गने सम्बन्िमा 
अलभभावकिाई सहयोग गनिका िालग नगरपालिकाको शिक्षा 
अलिकृत वा लनज उपिब्ि नभएमा स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीिे खटाएको अलिकृतको संयोजकत्वमा 
प्रिानाध्यापक, स्रोत शिक्षक र वडा सलमलतको प्रलतलनलि 
रहेको िार सदस्यीय छनौट सहयोग सलमलत गिन 
गनुिपनेछ। 

 



 

4 
 

क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

२६ लनयम ३३ प्राथलमक लसकाइ उपिशब्ि परीक्षणसम्बन्िी 
व्यवस्था 

लसकाइ उपिशब्ि परीक्षणसम्बन्िी व्यवस्था  

२७ लनयम ३३ को 
उपलनयम (१)  

आिारभतू तहको कक्षा ३ र कक्षा ५ का 
ववद्याथीहरुको लसकाइ उपिशब्ि परीक्षण गनिका 
िालग स्रोतकेन्रमा देहायबमोशजमको एक लसकाइ 
उपिशब्ि परीक्षण सलमलत रहनेछ। 

(क) स्थानीय शिक्षा अलिकारी÷ 
अध्यक्ष 

(ख) स्रोतकेन्र अन्तगितका 
ववद्याियका 
प्रिानाध्यापकहरुमध्ये संस्थागत 
ववद्याियको प्रलतलनलित्व हनुेगरी 
प्रिानाध्यापक बैिकबाट मनोलनत 
सदस्यहरु तीन जना÷ सदस्य 

(ग) स्रोतकेन्र रहेको ववद्याियको 
प्रिानाध्यापक ÷सदस्य÷सशिव 

नगरपालिकालभत्रका ववद्याियको आिारभतू तहको कक्षा ३ 
र कक्षा ५ का ववद्याथीहरुको लसकाइ उपिशब्ि परीक्षण 
गनिका िालग देहायबमोशजमको एक लसकाइ उपिशब्ि 
परीक्षण सलमलत रहनेछ। 

(क) स्थानीय शिक्षा अलिकारी÷ अध्यक्ष 

(ख) नगरपालिका अन्तगितका ववद्याियका 
प्रिानाध्यापकहरुमध्ये संस्थागत ववद्याियको 
समेत प्रलतलनलित्व हनुे गरी कशम्तमा एक 
मवहिासवहत शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत 
सदस्यहरु तीन जना÷ सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको शिक्षा अलिकृत वा स्थानीय 
शिक्षा अलिकारीिे तोकेको अलिकृत वा स्रोत 
शिक्षक  ÷सदस्य÷सशिव 

 

२८ लनयम ३४ को 
उपलनयम (२) 

...आिारभतू शिक्षा उत्तीणि सलमलत रहनेछः 
(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतः संयोजक 

(ख) सामदुावयक र संस्थागत ...समन्वय 
सलमलतिे मनोलनत गरेको तीन जना 
प्रिानाध्यापक- सदस्य 

(ग) स्थानीय शिक्षा अलिकारीः सदस्यसशिव 

 

..आिारभतू शिक्षा उत्तीणि  परीक्षा सलमलत रहनेछः 
   (क) स्थानीय शिक्षा अलिकारी -  अध्यक्ष 

 (ख) सामदुावयक र संस्थागत ववद्यािय (कक्षा ८ सञ्चालित 
आिारभतू ववद्याियसमेत)को प्रलतलनलित्व हनुे गरी ...समन्वय 
सलमलतिे मनोलनत गरेको तीन जना प्रिानाध्यापक- सदस्य 

(ग) शिक्षा अलिकृत वा नगर प्रमखुिे तोकेको अलिकृत 

- सदस्यसशिव 

 

 

२९ लनयम ३७ को 
उपलनयम (१) 

 

नगरसभािे वावषिक रुपमा शिक्षाको गणुस्तर 
मापन गरी सिुारका िालग कायिपालिकािाई 
लनदेिन ठदन सक्नेछ। शिक्षा मन्त्राियिे 
बनाएको गणुस्तर खाका र पाठ्यक्रम ववकास 
केन्रिे उपिब्ि गराएको पाठ्यक्रम प्रारुपिाई 
मूि आिार मानु्नपनेछ। 

 

नगरसभािे वावषिक रुपमा नगरपालिकालभत्रका ववद्याियको 
शिक्षाको गणुस्तर परीक्षण गरी सिुारका िालग आवश्यक 
कायि गनि कायिपालिकािाई लनदेिन ठदन सक्नेछ। गणुस्तर 
परीक्षण गदाि संघ तथा प्रदेिका सम्बशन्ित मन्त्रािय र 
पाठ्यक्रम ववकास केन्रिे उपिब्ि गराएको खाका तथा 
राविय पाठ्यक्रम प्रारूपिाई आिार मान्नुपनेछ। 

 

३० लनयम ३७ को 
उपलनयम (२) 

 

नगरसभािे आफूमध्येबाट एक जना सदस्यिाई 
शिक्षाको गणुस्तर मापन गनि िगाई सोको 
प्रलतवेदन वावषिक रुपमा सभा समक्ष पेस गनि 
तोक्नेछ। 

कशम्तमा दईु वषिको एक पटक नगरपालिकाको समग्र 
शिक्षाको गणुस्तर परीक्षण गनि नगर शिक्षा सलमलतिे तीन 
सदस्यीय ववज्ञ समूह गिन गनेछ। 

 

३१ लनयम ३७ को 
उपलनयम (३) 

 

उपलनयम (२) बमोशजम तोवकएको सदस्यिे 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतसँग समन्वय गरी 
गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन तयार गनेछ। 

उपलनयम (२) बमोशजम लनयकु्त शिक्षाववद् वा ववज्ञ समूहिे 
स्थानीय शिक्षा अलिकारी र प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतसँग 
समन्वय गरी गणुस्तर परीक्षण प्रलतवेदन तयार गनुिपनेछ। 
नगर शिक्षा सलमलतिे ववज्ञसमूहबाट प्राप्त  प्रलतवेदन समीक्षा 
गरी कायािन्वयनका िालग सझुावसवहत 
नगरकायिपालिकासमक्ष पेस गनेछ। 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

३२ लनयम ३७ को 
उपलनयम (४) 
 

गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन तयारीको ववलि र 
ढाँिा उपलनयम (२) बमोशजम तोवकएको सलमलत 
आफैँ िे लनिािरण गरेबमोशजम हनुेछ। 

गणुस्तर मापन र प्रलतवेदन तयारीको ववलि र ढाँिा उपलनयम 
(२) बमोशजम लनयकु्त ववज्ञसमूह आफैँ िे लनिािरण 
गरेबमोशजम हनुेछ। 

 

३३ लनयम ३८ को 
उपलनयम (२) 
 

उपलनयम (१) बमोशजम लनवेदन पनि आएमा 
त्यस्तो लनवेदनका सम्बन्िमा आवश्यक जाँिबझु 
गदाि लनवेदकिाई प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र 
स्थापना गनि नगरकायिपालिकािे तोकेको 
मापदण्ड तथा प्रवक्रयाबमोशजम अनमुलत ठदन 
मनालसब देशखएमा आवश्यक िति तोकी अनसूुिी 
१० बमोशजमको ढाँिामा अनमुलत ठदन वडा 
सशिविे वडा सलमलतसमक्ष पेस गने 

उपलनयम (१) बमोशजम लनवेदन पनि आएमा त्यस्तो 
लनवेदनका सम्बन्िमा आवश्यक जािँबझु गदाि 
नगरकायिपालिकािे तोकेको मापदण्ड तथा प्रवक्रयाबमोशजम 
अनमुलत ठदन मनालसब देशखएमा नगरपालिकामा लसफाररस 
सवहत पिाउनेछ।  

 

३४ लनयम ३८ को 
उपलनयम (३) 
 

उपलनयम (२) बमोशजम पेस हनु आएमा वडा 
सलमलतको लनणियमा वडासशिविे अनमुलत 
ठदनेछ। 

उपलनयम (२) बमोशजम वडाबाट लसफाररस भई आएमा 
शिक्षा िाखािे रायसवहत शिक्षा सलमलतमा पेस गनेछ।शिक्षा 
सलमलतबाट अनमुलत प्रदान गने लनणिय भएका बाि ववकास 
केन्र, नसिरी, वकन्डर गाटेन र मन्टेस्वरीिाई स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीिे अनसूुिी १० बमोशजमको ढाँिामा अनमुलत 
प्रदान गनेछ। 

 

३५ लनयम ३८ को 
उपलनयम (४) 
 

कुनै संस्थािे उपलनयम (२) बमोशजम तोवकएको 
िति अनरुुप प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र 
सञ्चािन नगरेमा वडाध्यक्षिे त्यस्तो केन्रिाई 
ठदएको अनमुलत जनुसकैु बखत रद्द गनि 
सक्नेछ। 

कुनै संस्थािे तोवकएको िति अनरुुप प्रारशम्भक बाि ववकास 
केन्र, नसिरी, वकन्डर गाटेन र मन्टेस्वरी सञ्चािन नगरेमा 
शिक्षा सलमलतिे त्यस्तो केन्रिाई ठदएको अनमुलत जनुसकैु 
बखत रद्द गनि सक्नेछ। 

 

३६ लनयम ४० को 
उपलनयम (२) 
थप 

 

थप सामदुावयक ववद्यािय  र समदुायमा सञ्चालित प्रारशम्भक बाि 
ववकास केन्र तथा संस्थागत ववद्याियमा तथा लनजी क्षेत्रबाट 
सञ्चालित नसिरी, वकन्डर गाटेन र मन्टेस्वरीमा नगरपालिकािे 
लनिािरण गरेको िलु्क सीमालभत्र रही िलु्क लिनपुनेछ। 

 

३७ लनयम ४९ को 
उपलनयम (२) 
 

... बढीमा ४५ ठदन... ... बढीमा ५० ठदन...  

३८ लनयम ४९ को 
उपलनयम (३) 
 

व्यवस्थापन सलमलतिे...ववदा गनि सक्नेछ। ववद्याियहरुिे नेपाि सरकारिे िैशक्षक संस्थाका िालग 
लनिािरण गरेबमोशजम दिैँ ववदा तथा अन्य िाडपवि ववदा 
पाउनेछन।् 

 

३९ लनयम ५० को 
उपलनयम (२)  

आिारभतू तहको कक्षा ... कायिपालिकाको 
लनणियबमोशजम पाँि वषिको िालग प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे सामदुावयक ववद्याियको 
प्रिानाध्यापकको पदमा लनयशुक्त गनेछ। 

 

आिारभतू तहको ... बमोशजम शिक्षक बन्ने योग्यता भएका 
शिक्षकमध्येबाट नगरकायिपालिकािे स्वीकृत गरेको 
कायिववलिका आिारमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे 
लसफाररस गरेको व्यशक्तिाई कायिपालिकाको लनणियबमोशजम 
पाँि वषिको िालग स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे सामदुावयक 
ववद्याियको प्रिानाध्यापकको पदमा लनयशुक्त गनेछ।  

 

 

४० लनयम ५० को 
उपलनयम (३) 

उपलनयम (२) बमोशजम...सोही आिारमा प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतसँग पञ्चवषीय कायिसम्पादन 
करार सम्झौता गनुि पनेछ। 

उपलनयम (२) बमोशजम...सोही आिारमा स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीसँग पञ्चवषीय कायिसम्पादन करार सम्झौता गनुि 
पनेछ। 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

लनयम ५० को 
उपलनयम (५) 

स्थानीय शिक्षा सलमलत नगर शिक्षा सलमलत  

४१ लनयम ५१ 
उपलनयम (१) 
देहाय (ि)  

...स्थानीय शिक्षा अलिकृत तथा लनरीक्षक... ...स्थानीय शिक्षा अलिकारी तथा शिक्षा अलिकृत...  

४२ लनयम ५१ 
उपलनयम (१) 
देहाय (ण) 

गाउँ र नगर कायिपालिका... ...नगरकायिपालिका...  

४३ लनयम ५१ 
उपलनयम (१) 
देहाय (म) 

कुनै शिक्षकिे अध्यापन गरेको ववषयमा िगातार 
तीन वषिसम्म पन्र प्रलतितभन्दा बढी ववद्याथी 
असफि भएमा वा कुनै शिक्षकिे िापरबाही वा 
अनिुासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दईु 
वषिसम्म तिब ववृि रोक्का गने 

कुनै शिक्षकिे अध्यापन गरेको ववषयमा िगातार तीन 
वषिसम्म D+ GPA ल्याउने ववद्याथीको सख्य ख्या पन्र प्रलतित 
नकटेमा वा कुनै शिक्षकिे िापरबाही वा अनिुासनहीन 
काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दईु वषिसम्म तिब ववृि रोक्का 
गने 

 

४४ लनयम ५१ 
उपलनयम (१) 
देहाय (ज्ञ) (२)  

प्रिलित मापदण्ड...प्रिानाध्यापकिे प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतसँग कायिसम्पादन करार 
गरेबमोशजम प्रिलित मापदण्डको पािना एवं 
गणुस्तरीय शिक्षा प्रत्याभतू गनुिपने। 

प्रिलित मापदण्ड...प्रिानाध्यापकिे स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीसँग कायिसम्पादन करार गरेबमोशजम प्रिलित 
मापदण्डको पािना एवं गणुस्तरीय शिक्षा प्रत्याभतू गनुिपने। 

 

४५ लनयम ५१ 
उपलनयम (१) 
देहाय (प) र 
(ि) 

स्थानीय शिक्षा िाखा शिक्षा िाखा  

४६ लनयम ५२क थप नयाँ थप सामदुावयक ववद्याियको शिक्षकको लनयशुक्तः (१) शिक्षक 
सेवा आयोगबाट स्थायी लनयशुक्तका िालग लसफाररस भई 
आएका शिक्षकिाई स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे ववषय लमल्दो 
ररक्त दरबन्दीमा लसफाररस प्राप्त भएको लमलतिे तीस ठदनलभत्र 
लनयकु्त गनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोशजम शिक्षक लनयशुक्त गदाि एक 
वषिको परीक्षणकाि रहने गरी लनयकु्त गनुि पनेछ। तर 
अपाङ्गता भएका र मवहिा शिक्षकको हकमा परीक्षणकाि छ 
मवहना मात्र हनुेछ। 

(३) सामदुावयक ववद्याियका शिक्षकको सेवाका िति संघीय 
शिक्षा ऐन तथा लनयमाविी, प्रदेि शिक्षा ऐन तथा 
लनयमाविी  र नगरपालिकाको शिक्षा ऐन तथा लनयमाविीमा 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

 

४७ लनयम ५५ 
उपलनयम (१) 
देहाय (ख) 

शिक्षक पदमा लनयकु्त हनु लनवेदन ठदने 
उमेदवारिे आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्र लनवेदनसाथ पेस 
गनुिपनेछ। 

करार शिक्षकमा लनयकु्त हनु लनवेदन ठदन ेउमेदवारिे आफ्नो 
िैशक्षक योग्यता,  अध्यापन अनमुलतपत्र र नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्र लनवेदनसाथ पेस गनुिपनेछ। 

 

४८ लनयम ५७ 
उपलनयम (१) 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र...लमल्ने दरबन्दीलभत्र प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे सरुवा गनि सक्नेछ। 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र...लमल्ने दरबन्दीलभत्र स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीिे सरुवा गनि सक्नेछ। 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

४९ लनयम ५७ 
उपलनयम (४) 

एक पटक सरुवा भएको शिक्षकिाई त्यस 
ववद्याियमा सामान्यतया तीन वषि सेवा पूरा 
नगरी सरुवा गररनेछैन। 

एक पटक सरुवा भएको शिक्षकिाई त्यस ववद्याियमा 
सामान्यतया तीन वषि सेवा पूरा नगरी सरुवा गररनेछैन। तर 
सरुवा प्रयोजनका िालग सेवा अवलि गणना गदाि अस्थायी वा 
करार शिक्षकमा लनयकु्त भई सोही ववद्याियमा स्थायी 
लनयशुक्त पाई अववशछछन्न रुपमा गरेको सेवा अवलििाई समेत 
गणना गररनेछ।  

 

५० लनयम ५७ 
उपलनयम (९) 

स्थायी लनयशुक्त भएको एक वषि नपगुकेो शिक्षक 
र अलनवायि अवकाि हनु एक वषि वा सोभन्दा 
कम अवलि बाकँी रहेको शिक्षकिाई एक 
ववद्याियबाट अको ववद्याियमा सरुवा 
गररनेछैन। 

परीक्षणकाि पूरा नभएको शिक्षक र अलनवायि अवकाि हनु 
एक वषि वा सोभन्दा कम अवलि बाँकी रहेको शिक्षकिाई 
एक ववद्याियबाट अको ववद्याियमा सरुवा गररनेछैन। 

शिक्षकको परीक्षणकाि एक वषिको हनुेछ। तर अपाङ्गता 
भएका शिक्षक र मवहिा शिक्षकको हकमा परीक्षणकाि 
आिा हनुेछ।  

 

५१ लनयम ५७ 
उपलनयम (१०) 

उपलनयम (७) बमोशजम...अपाङ्गता भएका 
शिक्षक र मवहिािाई पायक पने स्थानमा 
सरुवा गररनेछ।  

उपलनयम (६) बमोशजम...अपाङ्गता भएका शिक्षक र 
मवहिािाई पायक पने स्थानमा सरुवा गररनेछ। 

 

५२ लनयम ५८ अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा सहमलत 
सम्बन्िी 

अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवासम्बन्िी  

५३ लनयम ५८ 
उपलनयम (२) 

यस लनयमको प्रयोजनका िालग शिक्षा िाखािे 
प्रत्येक मवहना ररक्त रहेका शिक्षकहरुको 
पदसख्यख्या यवकन गरी प्रदेि मन्त्राियमा 
पिाउन पनेछ। 

उपलनयम (१) बमोशजम लनवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय शिक्षा 
अलिकारीिे दरबन्दी ररक्त भएको यवकन गरी ववषय लमल्ने 
भएमा मात्र सरुवा गनुिपनेछ। 

 

५४ लनयम ५८ 
उपलनयम (३) 

उपलनयम (१) बमोशजम अन्तर स्थानीय तह 
सरुवाको िालग लनवेदन ठदने शिक्षकिाई सरुवा 
भई जान िाहेको ववद्यािय र सोसँग सम्बशन्ित 
शिक्षा िाखा तथा आफू सेवारत ववद्यािय र 
शिक्षा िाखाको सरुवा सहमलतको लसफाररस 
आवश्यक पनेछ। तर यस लनयमाविीमा सरुवा 
गने मापदण्ड ववपरीत हनुे गरी सरुवा सहमलत 
ठदइनेछैन। 

उपलनयम (१) बमोशजम अन्तर स्थानीय तह सरुवाको िालग 
लनवेदन ठदने शिक्षकिाई सरुवा भई जान िाहेको ववद्यािय, 
आफू सेवारत ववद्यािय  र सेवारत ववद्याियसँग सम्बशन्ित 
शिक्षा िाखाको सरुवा सहमलत आवश्यक पनेछ। तर यस 
लनयमाविीको सरुवा गने मापदण्ड ववपरीत हनुे गरी सरुवा 
गररनेछैन। 

 

५५ 
 

लनयम ५९ को 
उपलनयम (१) 

संस्थागत ववद्याियिे देहायबमोशजमका ववपन्न 
एवं लसमान्तकृत ववद्याथीिाई छात्रवशृत्त उपिब्ि 
गराउन पनेछ। यसरी लसफाररस गदाि कम्तीमा 
५ प्रलतित बालिका अलनवायि रुपमा समावेि 
गनुिपनेछ। 

संस्थागत ववद्याियिे देहायबमोशजमका ववपन्न एवं 
लसमान्तकृत ववद्याथीिाई छात्रवशृत्त उपिब्ि गराउन पनेछ। 
यसरी ववद्याथी छनौट गदाि कम्तीमा पिास प्रलतित बालिका 
अलनवायि रुपमा समावेि गनुिपनेछ। 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

लनयम ५९ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (ख) 

भलूमसम्बन्िी ऐन २०२१ बमोशजम 
जग्गावािाको...भन्दा कम खेती योग्य जग्गा 
रहेको 

नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराएको गररब पररवारको 
पररियपत्र प्राप्त पररवारको सदस्य वा वडा कायािियबाट 
ववपन्न पररवार भनी लसफाररस भएको 

 

५६ लनयम ६१ को 
उपलनयम (२) 

उपलनयम (१) बमोशजम आफ्नो क्षते्रलभत्रका 
बािबालिकािाई ववद्यािय पिाएनपिाएको 
सम्बन्िमा सम्बशन्ित शिक्षा सलमलत, ववद्यािय 
लनरीक्षक, स्रोतव्यशक्त तथा सामदुावयक 
ववद्याियका शिक्षक तथा कमििारीिे अनगुमन 
तथा लनरीक्षण गनुिपनेछ। 

उपलनयम (१) बमोशजम आफ्नो क्षते्रलभत्रका बािबालिकािाई 
ववद्यािय पिाएनपिाएको सम्बन्िमा शिक्षा सलमलत, शिक्षा 
अलिकृत, स्रोतशिक्षक तथा सामदुावयक ववद्याियका शिक्षक 
तथा कमििारीिे अनगुमन तथा लनरीक्षण गनुिपनेछ। 

 

५७ लनयम ६२ को 
उपलनयम (३) 
देहाय (ख) 

ववद्यािय लनरीक्षक-       सदस्य शिक्षा अलिकृत वा स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे तोकेको 
अलिकृत वा स्रोत-शिक्षक -       सदस्य 

 

५८ लनयम ६२ को 
उपलनयम (५)  

उपलनयम (२) बमोशजम लनवेदन परेमा लनयम 
(३) बमोशजमको सलमलतिे सो ववद्याियको 
स्थिगत लनरीक्षण गनेछ र लनरीक्षण गदाि त्यस्तो 
ववद्याियिाई मालथल्िो शे्रणीको ववद्याियमा 
कायम गनि मनालसब देशखएकमा मागबमोशजम 
मालथल्िो शे्रणीको ववद्याियमा समावेि गनेछ। 

उपलनयम (२) बमोशजम लनवेदन परेमा उपलनयम (३) 
बमोशजमको सलमलतिे सो ववद्याियको स्थिगत लनरीक्षण 
गनेछ र लनरीक्षण गदाि त्यस्तो ववद्याियिाई मालथल्िो 
शे्रणीको ववद्याियमा कायम गनि मनालसब देशखएमा 
मागबमोशजम मालथल्िो शे्रणीमा वगीकरण गनि लसफाररस 
गनेछ। 

 

५९ लनयम ६३ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (ख) को 
(३) र (४) 

(३) लनजी तथा आवासीय ववद्यािय सङ्गिनको 
प्रलतलनलि एक जना- सदस्य 

(४) राविय लनजी तथा आवासीय ववद्यािय 
सङ्गिनको प्रलतलनलि एक जना- सदस्य 

संस्थागत ववद्यािय सञ्चािकहरुको प्रलतलनलिबाट एक 
मवहिासवहत नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत दईु जना-  
सदस्य 

 

६० 

 
लनयम ६६ को 
उपलनयम (१) 
देहाय (घ) 

प्रसूलत ववदा प्रसूलतको अशघपलछ गरी सािी ठदन प्रसूलत ववदा प्रसूलतको अशघपलछ गरी अन्िानब्बे ठदन  
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

६१ लनयम ६६ को 
उपलनयम (१०) 

स्थायी सेवा अवलि पाँि वषि पगुकेो शिक्षकिाई 
लनजिे अध्यापन गने ववषयमा एक तहमालथको 
उछि अध्ययनका िालग तिबसवहतको अध्ययन 
ववदा ठदन सवकनेछ। 

स्थायी सेवा अवलि पाँि वषि पगुकेो शिक्षकिाई लनजिे 
स्थायी लनयशुक्त पाएको तहका िालग तोवकएको न्यूनतम 
िैशक्षक योग्यता भन्दा एक तहमालथको अध्ययनका िालग 
ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा 
नगरकायिपालिकािे अध्ययन ववदा ठदन सक्नेछ।तर 
ववद्याियिे त्यसरी अध्ययन ववदाका िालग शिक्षकको नाम 
लसफाररस गदाि लनजिे अध्यापन गने ववषय अध्यापनको 
व्यवस्था ववद्यािय स्वयंिे लमिाउन पनेछ। 

 

६२ लनयम ६६ को 
उपलनयम (११) 

उछि अध्ययनका िालग ववदा स्वीकृत गदाि 
प्रत्येक शिक्षा सलमलतिे एक आलथिक वषिमा 
आिारभतू तहको पवहिो र दोस्रो तहका िालग 
एक एक जना र माध्यलमक तहका िालग एक 
जनाको अध्ययन ववदा स्वीकृत गनि सक्नेछ। 

उपदफा (१०) बमोशजम अध्ययन ववदा स्वीकृत गनुिपूवि 
नगरकायिपालिकािे ववद्याियबाट पसे भएको लसफाररस 
मनालसब देशखएमा एक आलथिक वषिमा आिारभतू तहबाट 
एक जना र माध्यलमक तहबाट एक जना सम्मको मात्र 
अध्ययन ववदा स्वीकृत गनि सक्नेछ।तर त्यसरी ववदा ठदंदा 
ववद्याियको आवश्यकता र औशित्यका आिारमा त्यस्तो 
ववषयमा जनिशक्त अभाव भएको पवुिसवहत लनजिे स्थायी 
लनयशुक्त लिएको ववषयमा मात्र अध्ययन ववदा ठदने गरी 
लनणिय गनुिपनेछ।  

 

६३ लनयम ६६ को 
उपलनयम (१२) 
देहाय (घ) 

अशन्तम नाम छनोटमा परेका शिक्षकिाई 
कबलुियत गराई अध्ययनको अवलिका िालग 
अध्ययन ववदा स्वीकृत गररनेछ।यसरी अध्ययन 
ववदा स्वीकृत भएका शिक्षकिे प्रत्येक सेमेस्टर 
वा वावषिक परीक्षाको नलतजासवहतको प्रलतवेदन 
शिक्षा िाखामा पेस गनिपनेछ। 

अशन्तम नाम छनोटमा परेका शिक्षकिाई अध्ययन पूरा गरी 
फकेपलछ अलनवायि रुपमा पदालिकार रेहेको ववद्याियमा 
कशम्तमा तीन वषि सेवा गने कबलुियत गराई सम्बशन्ित 
शिक्षण संस्थािे लनिािरण गरेको न्यूनतम अवलि बराबरको 
अध्ययन ववदा स्वीकृत गररनेछ।यसरी अध्ययन ववदा 
स्वीकृत भएका शिक्षकिे प्रत्येक सेमेस्टर वा वावषिक 
परीक्षाको नलतजासवहतको प्रलतवेदन शिक्षा िाखामा पेस 
गनिपनेछ। 

 

६४ लनयम ६६ को 
उपलनयम (१३) 

बेतिबी ववदा देहायका अवस्थामा ठदइनेछः बेतिबी र असािारण ववदा देहायका अवस्थामा ठदइनेछः  

६५ लनयम ६६ को 
उपलनयम (१३) 
देहाय (ख) 

कुनै शिक्षक मटुु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा 
रोगका कारण िामो उपिारमा बस्न पने भए वा 
मिुकुलभत्र वा बावहर गई उपिार गराउन पने 
भनी मेलडकि बोडिबाट लसफाररस भएमा 
कायिपालिकािे एकपटकमा एक वषि र नोकरी 
अवलिभरमा बढीमा तीन वषिसम्म ठदन सक्नेछ। 

कुनै शिक्षक मटुु, मगृौिा, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका 
कारण िामो उपिारमा बस्न पने भए वा मिुकुलभत्र वा 
बावहर गई उपिार गराउन पने भनी मान्यता प्राप्त वविेषज्ञ 
शिवकत्सकबाट लसफाररस भएमा एकपटकमा एक वषिमा 
नबढ्ने गरी नोकरी अवलिभरमा बढीमा तीन वषिसम्म 
असािारण ववदा स्वीकृत गनि नसवकन े
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

६६ लनयम ६७ को 
उपलनयम (१) 

प्रिानाध्यपकको लबदा....स्वीकृत गनेछ। 

तर एकपटकमा तीन ठदनमा नबढाई पवि र 
भैपरी आउने लबदा प्रिानाध्यापक आफैं िे लिन 
सक्नेछ। सोभन्दा बढी पवि वा भैपरी लबदा लिन ु
परेमा प्रिानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमलतको 
अध्यक्षिाई जानकारी ठदन ठदन ुपनेछ। 

प्रिानाध्यपकको लबदा....स्वीकृत गनेछ। 

तर एकपटकमा तीन ठदनमा नबढाई पवि र भैपरी आउने 
लबदा प्रिानाध्यापक आफैं िे लिन सक्नेछ। सोभन्दा बढी 
पवि वा भैपरी लबदा र लबरामी लबदा लिन ुपरेमा 
प्रिानाध्यापकिे व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षिाई जानकारी 
ठदन ठदन ुपनेछ। 

 

६७ लनयम ६७ को 
उपलनयम (२) 

उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको 
भएतापलन शिक्षक वा कमििारीको असािारण 
ववदा, बेतिबी ववदा र अध्ययन लबदा 
व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे स्वीकृत गनेछ। 

उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन 
प्रिानाध्यापक, शिक्षक वा कमििारीको बेतिबी ववदा र 
असािारण ववदा व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा स्थानीय 
शिक्षा अलिकारीिे स्वीकृत गनेछ। 

 

६८ लनयम ७१  काज तथा दैलनक भ्रमण भत्ता तिब भत्ता तथा अन्य सवुविा  

६९ लनयम ७१ को 
उपलनयम (४) 
थप 

थप सामदुावयक ववद्याियको स्वीकृत दरबन्दी, शिक्षक अनदुान 
कोटा, ववद्यािय कमििारी र प्रारशम्भक बािववकास केन्रका 
सहयोगी कायिकताििे नपेाि सरकार र प्रदेि सरकारिे 
तोकेबमोशजम तिब, भत्ता, तिब ववृि, िाडबाड खिि तथा 
अन्य सेवा सवुविा प्राप्त गनेछन।् नेपाि सरकार र प्रदेि 
सरकारिे उपिब्ि गराउन ेसेवा सवुविका अलतररक्त 
नगरपालिकािे थप सवुविा उपिब्ि गराउन सक्नेछ।  

 

७० लनयम ९२ को 
उपलनयम (१) 

व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकिे 
प्रत्येक वषि नगरकायिपालिकाबाट लनयकु्त 
दतािवाि िेखापरीक्षकबाट िे 

खापरीक्षण गराउन पनेछ। 

व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकिे प्रत्येक वषि 
नगरकायिपालिकाको कायािियबाट लनयकु्त दतािवाि 
िेखापरीक्षकबाट ववद्याियको आयव्ययको िेखापरीक्षण 
गराउन पनेछ।नगरकायिपालिकाको कायािियिे िेखापरीक्षक 
लनयशुक्त गदाि उपिब्ि भएसम्म आिारभतू ववद्याियमा 'घ' 
शे्रणीका र माध्यलमक ववद्याियमा 'ग' शे्रणीका 
िेखापरीक्षकिाई प्राथलमकता ठदई लनयशुक्त गनुिपनेछ। 

 

७१ लनयम ९४ मा 
उपलनयम (२) 
थप 

उपलनयम (२) थप सामदुावयक ववद्याियको कामकारबाही नेपाि सरकार, प्रदेि 
सरकार र यस नगरपालिकाको शिक्षा ऐन तथा 
लनयमाविीबमोशजम भएनभएको सम्बन्िमा प्रत्येक वषि 
मूल्याङ्कन गनि देहायबमोशजमको एक सामाशजक परीक्षण 
सलमलत रहनेछः 
(क) शिक्षक-अलभभावक संघको अध्यक्ष-   संयोजक 
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क्र सं संसोिन गनुिपने 
लनयम 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

(ख) ववद्याियमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका 
अलभभावकहरुमध्येबाट एक जना मवहिा पने गरी शिक्षक-

अलभभावक संघिे तोकेको दईु जना- सदस्य 
(ग) सम्बशन्ित वडाको वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको 
वडासदस्य एक जना- सदस्य 
(घ) शिक्षक-अलभभावक संघिे तोकेको बवुिजीवव एक जना- 
सदस्य 

(ङ) ववद्याियको उछितम ्कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्रा 
वा छात्र एक जना - सदस्य 

(ि) प्रिानाध्यापकिे तोकेको ववद्याियको शिक्षक-  

सदस्यसशिव 
७२ लनयम १०८ को 

उपलनयम (१) 
देहाय (ख) 

िमि, सम्प्रदाय, जनजालत, लिङ्ग, भाषा, वगि, क्षेत्र 
वा सम्प्रदायका आिारमा घृणा वा दे्वष उत्पन्न 
हनुे कुनै वक्रयाकिापमा भाग लिन बन्देज 
नरहन,े 

िमि, जातजालत, लिङ्ग, भाषा, वगि, क्षेत्र वा सम्प्रदायका 
आिारमा घणृा वा दे्वष उत्पन्न हनुे कुनै वक्रयाकिापमा भाग 
लिन नहनु,े 

 

७३ लनयम १११ को 
उपलनयम (१) 

हाि कायिरत दवैु तहका 
प्रिानाध्यापकहरुिे...ढाँिामा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतसँग कायिसम्पादन करार सम्झौता 
गररसक्न ुपनेछ। 

सामदुावयक ववद्याियका प्रिानाध्यापकहरुिे प्रत्येक 
िैशक्षकसत्रको तीन मवहनालभत्र ववद्यािय व्यवस्थापन सिुार 
तथा शिक्षाको गणुस्तर सिुारको मागिशित्रसवहत तोवकएको 
ढाँिामा स्थानीय शिक्षा अलिकारीसँग कायिसम्पादन करार 
सम्झौता गनुि पनेछ। 

 

७४ लनयम १११ को 
उपलनयम (२) 

प्रिानाध्यापकिे आफूिे प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतसँग कायिसम्पादन करार 
सम्झौता...सरुशक्षत राख्न ुपनेछ। 

प्रिानाध्यापकिे आफूिे स्थानीय शिक्षा अलिकारीसँग 
कायिसम्पादन करार सम्झौता गररसकेपलछ सोही आिार र 
मापदण्डबमोशजम दईु मवहनालभत्र आफूमाहतका शिक्षकसँग 
कायिसम्पादन करार सम्झौता गरी...सरुशक्षत राख्न ुपनेछ। 

 

 

यस लनयमाविीमा भएका ×लनरीक्षक" िब्दिाई ×शिक्षा अलिकृत" बनाउने।  

यस लनयमाविीमा भएका ×स्रोतव्यशक्त" िब्दिाई ×स्रोत शिक्षक " बनाउने। 

लनयमाविीमा उशल्िशखत संिोिन अनसुार अनसूुिीहरुमा पलन आवश्यक संिोिन गने।  
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खैरहनी नगरपालिका शिक्षा लनयमाविी, २०७५ मा अनसूुिीमा संिोिनका िालग प्रस्ताव 

 

क्र. 
सं 

संसोिन गनुिपने 
लनयम/उपलनयम/अनसूु
िी 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

१ अनसूुिी १ लनयम ३ 
संग सम्बशन्ित  

श्री शिक्षा अलिकृतज्यू श्री स्थानीय शिक्षा अलिकारी  

२ अनसूुिी २ लनयम ४ 
संग सम्बशन्ित क्रम 
संख्या ि 

 सामदुावयक ववद्याियमा प्रत्येक 
कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोशजम... 

 सामदुावयक ववद्याियमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया  
कशम्तमा बाईस जना र संस्थागत ववद्याियमा प्रलत कक्षा 
कम्तीमा बाईस जनादेशख बढीमा ४४ जनासम्म र 
औसतमा तेत्तीस जना ववद्याथी हनुपुनेछ। 

 

३ अनसूुिी ३  आिारभतू/माध्यलमक तहको... 
कक्षासम्मको ववद्यािय सञ्चािन गनि 
यो अनमुलत ठदइएको छ। 

आिारभतू/माध्यलमक तहको... कक्षा......... सञ्चािन गनि 
अनमुलत ठदइएको छ। 

 

४ अनसूुिी ४ स्थानीय शिक्षा सलमलतको 
लमलत..............को लनणियानसुार 

नगर शिक्षा सलमलतको लमलत..............को लनणियानसुार  

५ अनसूुिी ८ कम्पनी अन्तगित ववद्याियिाई 
सञ्चालित िैशक्षक गिुी अन्तगित 
सञ्चािन गनि ठदइने स्वीकृलत, 

 

कम्पनी अन्तगित सञ्चालित ववद्याियिाई िैशक्षक गिुी 
अन्तगित सञ्चािन गनि ठदइने अनमुलत 

यस अनसूुिीमा रहेका ×स्वीकृलत" िब्दिाई ×अनमुलत" 
बनाउन े

 

६ अनसूुिी ९, िीषिक प्रारशम्भक बािशिक्षा वा नसिरी केन्र प्रारशम्भक बािववकास केन्र  

७ अनसूुिी ९, ववषय प्रारशम्भक बािशिक्षा केन्र प्रारशम्भक बिववकास केन्र  

८ अनसूुिी ९ 

क 

प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र  प्रारशम्भक बािववकास केन्र  

९ अनसूुिी १०  प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र  प्रारशम्भक बािववकस केन्र   

१० अनसूुिी १० नगर कायिपालिकाको कायािियमा नगर कायिपालिकाको...... वडा कायािियमा  

 अनसूुिी १२ ख 

 
आिारभतू तहको ववद्याियमाः 
प्राशम्भक बाि शिक्षा वा नसिरीदेशख 
आि कक्षा सञ्चािन भएको 
ववद्याियमा देहायबमोशजमका कम्तीमा 
नौ जना शिक्षक  

आिारभतू तहको ववद्याियमाः 
प्राशम्भक बाि शिक्षा वा नसिरीदेशख आि कक्षा सञ्चािन 
भएको ववद्याियमा देहायबमोशजमका कम्तीमा सात जना 
शिक्षक 

 

११ अनसूुिी १२ 

ख देहाय १ देशख ४  
 (१) (२) (३) (४) .............मूि 
ववषय लिई स्नातक तह वा सो सरह 
उतीणि गरेको 

(१) अंग्रजेी मूि ववषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र  तह 
वा सो सरह उतीणि गरेको एक जना 
(२) ववज्ञान वा गशणत मूि ववषय लिई प्रवीणता 
प्रमाणपत्र  तह वा सो सरह उतीणि गरेको एक जना 
(३) नेपािी वा संस्कृत मूि ववषय लिई प्रवीणता 
प्रमाणपत्र  तह वा सो सरह उतीणि गरेको एक जना 
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क्र. 
सं 

संसोिन गनुिपने 
लनयम/उपलनयम/अनसूु
िी 

साववकको व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कैवफयत 

(४) सामाशजक ववषय अध्यापन गनिका िालग  प्रवीणता 
प्रमाणपत्र  तह वा सो सरह उतीणि गरेको एक जना 
(५) एस. एि. सी.  वा सोसरह उत्तीणि गरेका तीन जना 

१२ अनसूुिी १२ 

ग१ देहाय १ देशख ४ 
................मूि ववषय लिई स्नातकोत्तर 
वा सोसरह उत्तीणि 

................मूि ववषय लिई स्नातक वा सोसरह उत्तीणि  

१३ अनसूुिी १२ 

ग२  
  नौ कक्षादेशख बाह्र कक्षासम्म 
सञ्चािन भएको ववद्याियमा 
देहायबमोशजमका कम्तीमा नौ जना 
शिक्षकः  

नौ कक्षादेशख बाह्र कक्षासम्म सञ्चािन भएको ववद्याियमा 
संघीय र प्रदेि शिक्षा ऐन तथा लनयमाविीमा 
तोवकएबमोशजमको सख्यख्या,  ववषय र िैशक्षक 
योग्यताअनसुारका दरबन्दी रहनेछन।् 

 

१४ अनसूुिी १२ 

ग२ देहाय १ देशख ७ 
हटाउने   

१५ अनसूुिी १२ 

ग४ को रिव्य ३ 
खण्ड (ग) को उपखण्ड २...एउटै 
ववषयमा एकभन्दा बढी शिक्षक लनयशुक्त 
गररनेछैन। 

खण्ड (ग) को उपखण्ड २ बमोशजम शिक्षक लनयशुक्त गदाि 
एउटा ववषयको एकएक जना शिक्षक लनयशुक्त नभएसम्म 
एउटै ववषयमा एकभन्दा बढी शिक्षक लनयशुक्त गररनेछैन। 

 

१६ अनसूुिी १२ 

ग४ को रिव्य ५ 
हटाउने   

१७ अनसूुिी १४ मा 
लनवेदनमा सम्बोिन 

श्री शिक्षा अलिकृत श्री स्थानीय शिक्षा अलिकारी  

१८ अनसूुिी १४ 

१ को ख 

कायिकारी अलिकृत स्थानीय शिक्षा अलिकारी  

१९ अनसूुिी १४ २ को 
ख 

.... ववद्याियको शिक्षक श्री ...िाई 
यस नगरपालिकाको ... ववद्याियमा 
सरुवा भई आउन सहमलत ठदइएको 
छ । 

शिक्षा अलिकारी 

.... ववद्याियको .. तह ... शे्रणीका..............ववषयका 
शिक्षक श्री ...िाई यस नगरपालिकाको वडा नं. ..को 
............ ववद्याियको ररक्त समान पद तथा तहमा 
सरुवा गररएको छ। 

स्थानीय शिक्षा अलिकारी 

 

 

 
 
 
 
 
 


