गोरखा नगरपािलकाको िश�ा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७५
गोरखा नगरपािलका
गोरखा िजल्ला, प्रदेश नं ४
प्रस्तावनाः
गोरखा नगरपािलका �ेत्रिभत्र सञ्चािलत िवद्यालयह�मा �र� भएको िश�क दरवन्दी तथा अनदु ान कोटामा करार माध्यमबाट नयाँ िनयिु �
तथा स�वा, बालिबकास के न्द्रको सञ्चालन अनमु ित, िवद्यालयको पवू ार्धार, क�ा घटाउने वा बन्द गन� तथा ती िवद्यालयमा कायर्रत
िश�कह�को व्यवस्थापन, िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको गठन, िवद्यालयको सामािजक परी�ण, िवद्यालयको लेखा परी�ण र सस्ं थागत
िवद्यालयको छात्रवृि� सम्बन्धी िवषयह�मा तत्काल व्यवस्थापन गनर् ऐनको व्यवस्था पयार्� नभएकाले िश�ा िनयमावली जारी नह�दँ ासम्म नगर
िश�ा सिमित, गोरखा नगरपािलकाले कायर्िविध बनाएर संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गनर् गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४ को दफा
(५६) ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी नगर िश�ा सिमितले यो कायर्िविध बनाई जारी गरे को छ ।
१.
(२)
(३)

सङ्ि�� नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायर्िविधको नाम 'गोरखा नगरपािलकाको िश�ा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७५' रहेको छ ।
यो कायर्िविध गोरखा नगरपािलका भर लागू ह�नछ
े ।
यो कायर्िविध तु�न्त प्रारम्भ ह�नछ
े ।

२. प�रभाषा : िवषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा–
(क)

“ऐन” भन्नाले गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन २०७४ लाई सम्झनु पछर् ।

(ख)
“प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र” भन्नाले तीन वषर् उमेर परू ा भई पाँच बषर् उमेर परू ा नगरे का बालबािलकाको लािग िनयम ११ बमोिजम
खोिलएको प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र, नसर्री, के जी, मन्टे�री आिद सम्झनु पछर् ।
(ग)
अिभभावक भन्नाले िवद्यालयको अिभलेखमा िवद्याथ�को अिभभावक भनी जनाइएको व्यि� सम्झनु पछर् । सो शव्दले िवद्याथ�को
बाब,ु आमा, एकाघरका हजरु बा, हजरु आमा, प�रवारका अन्य सदस्य सम्झनु पछर् । सो शव्दले िनजको बाब,ु आमा, हजरु बा, हजरु आमा,
प�रवारका जेठा सदस्यह� नभएको अवस्थामा िनजको अध्ययन अध्यापन कायर्मा सरं �कत्व प्रदान गन� सरं �क समेतलाई जनाँउछ । तर यस
प्रयोजनको लािग सम्बिन्धत वडा कायार्लयले काननू बमोिजम प्रमािणत गरे को संर�कको प्रमाणपत्र िवद्यालयमा िवद्याथ� भनर्को क्रममा
अिभलेख जनाएको ह�नु पछर् ।
(घ)

“व्यवस्थापन सिमित” भन्नाले ऐन बमोिजम गठन ह�ने िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित सम्झनु पछर् ।

(ङ)

“मन्त्रालय” भन्नाले संघीय सरकारको िश�ा हेन� मन्त्रालय सम्झनु पछर् ।

(छ)

“संघीय िश�ा ऐन” भन्नाले संघीय संसदले बनाएको िश�ा ऐनलाई सम्झनु पछर् ।

३ िवद्यालय खोल्नको लािग पवू ार्धार: िवद्यालय खोल्नको लािग अनसु चू ी १ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा गरे को ह�नु पन�छ ।
४ यस अिघ दतार् भएका िवद्यालय सम्वन्धी िवशेष व्यवस्था: (१) यस अिघ िनयमानसु ार दतार् भई संचालनमा रहेका िवद्यालयह� यसै
प्रिक्रया वमोिजम संचालन भएका मािननेछन् ।
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तर यस अिघ देिख सचं ालनमा रहेका िवद्यालयह�ले नगर िश�ा कायार्लयले तोके को ढाँचामा िववरण र कागजपत्र पेश गनर्ु पन�छ ।
(२) उपिनयम (१) वमोिजमको िववरण प्रा� भए पिछ नगर िश�ा कायार्लयले ऐन र यस कायर्विध वमोिजम परू ा गनर्ु पन� पवू ार्धार लगायतको
िवषयमा िनद�शन िदन सक्ने छ ।
(३) उपिनयम २ बमोिजमको िनद�शन प्रा� भएपिछ सम्बिन्धत िवद्यालयले सो पवू ार्धार परू ा गन� कायर्योजना सिहतको प्रितवद्धता पत्र नगर िश�ा
कायार्लयमा बझु ाउनु पन� छ ।
(४) त्यसरी बझु ाएको कायर्योजना अनसु ार नगर िश�ा सिमितले तोके को िमितिभत्र िवद्यालयले आफ्नो पवू ार्धार परू ा गनर्ु पन�छ ।
(५) अनसु चु ी १ बमोिजमको पवू ार्धार नगर िश�ा सिमितले तोके को अविधमा परू ा गरे मा नगर िश�ा कायार्लयले सञ्चालन अनमु ित पत्र िदने
छ।
५ िवद्यालयले पालन गनर्ु पन� शतर् तथा बन्देजह�: िवद्यालयले पालन गनर्ु पन� शतर् तथा बन्देजह� देहाय बमोिजम ह�नछ
े :
(क)
रािष्ट्रयता प्रित आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपस्ु तक अध्यापन गनर्, गराउन नह�न,े
(ख)

िवद्यालयमा वालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्िगक मैत्री बातावरण सृजना गन�,

(ग)
अिभभावकको वािषर्क भेला गराई िवद्यालयको आय व्यय, शैि�क उपलिब्ध र आगामी शैि�क सत्रको कायर्क्रमको जानकारी
गराउने,
(घ)

प्रचिलत काननू बमोिजम आय व्ययको लेखा राख्नु पन�,

(ङ)

िवद्यालयले गरे को लगानीको अिभलेख राख्नु पन�,

(च)
िवद्यालयमा नेपालको रािष्ट्रय एकता, सावर्भौिमकता, जातीय, �ेत्रीय, भािषक, लैिगक, सामािजक तथा धािमर्क सिहष्णतु ामा खलल
पान� कुनै पिन िक्रयाकलाप ह�न निदने,
(छ)

िवद्यालयमा िनयिमत �पमा प�रयोजना कायर् सामािजक सेवा, अित�र� िक्रयाकलाप, तथा अन्य कायर्क्रम सञ्चालन गनर्ु पन�,

(ज)
िवद्यालय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर, सत्य, िन�ा र नैितक च�रत्र िनमार्ण, उद्यमिशलता प्रवधर्न, समािजक सद्भाव प्रवद्धनर् तथा
सामािजक िवकृ ितको क्रमश: उन्मल
ु नको वातावरण कायम गनर् प्रयास गन�,
(झ)

नगर सभाले पा�रत गरे को काननू तथा शैि�क नीितको अिधनमा रही काम गनपर्ु न�,

(ञ)
आवासीय िवद्यालयमा नगर िश�ा सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम िवद्याथ�को लािग खाना तथा पौि�क आहार, आवास तथा
सरु �ाको गणु स्तर कायम गनर्ु पन�,
(ट)
यस कायर्िविध बमोिजम परू ा गनर्ु पन� पवू ार्धारह� कायम राख्नु पन� र िवद्याथ� संख्याका आधारमा पवू ार्धारको िवस्तार तथा स्तर वृिद्ध
गनर्पु न�,
(ठ)
मन्त्रालय र नगर िश�ा कायार्लयले िनधार्रण गरे को ढाँचामा िवद्यालयले शैि�क तथ्याङ्क तयार गरी शैि�क सत्र सिकएको ३५ िदन
िभत्र नगर िश�ा कायार्लयमा पठाउनु पन�,
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(ड)

िवद्यालयले िवद्याथ� यातायातको लािग प्रयोग गन� सवारी साधन प्रचिलत काननू बमोिजमको मापदण्ड अन�ु प परी�ण ग�रएको ह�नु
पन� तथा उ� परी�णको प्रमािणत िववरण अन्य नगर िश�ा कायार्लयले माग गरे को थप िववरणह� िनयिमत �पमा नगर िश�ा
कायार्लयमा बझु ाउनु पन�,

(ढ)

प्रत्येक वषर् िवद्यालयको लेखा परी�ण तथा सामािजक परी�ण गराई त्यसको प्रितवेदन नगर िश�ा कायार्लयमा पठाउनु पन�,

(ण)

तोिकएको मापदण्ड अन�ु प िवद्यालयको भवन, शौचालय, िवद्यालय प�रसर तथा क�ाकोठा सफा तथा सरु ि�त राख्नु पन� र

(त)

प्रचिलत काननू बमोिजम नगर िश�ा कायार्लयले तोके का अन्य शतर्ह� पालना गनर्ु पन� ।

६ नगरपािलकाले िवद्यालय सानर्, गाभ्न, नाम प�रवतर्न गनर् वा बन्द गनर् सक्ने (१) गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४ मा भएको
व्यवस्थाका अित�र� देहाय अनसु ारको अबस्थामा िवद्यालयह� आपसमा समायोजन गनर् सिकने छ:
(क)
अनसु चू ी–१ बमोिजमको पवू ार्धार कायम नरहेको,
(ख)

अिधकांश क�ामा सो क�ाको लािग तोिकएको िवद्याथ� सङ्ख्याको तुलनामा वीस प्रितशत भन्दा कम िवद्याथ� संख्या भएको,

(ग)

िवद्यालय समायोजन सम्बन्धमा नगर िश�ा सिमितले थप कायर्िविध बनाइ लागु गनर् सक्नेछ ।

७. गािभएका वा बन्द ग�रएका िवद्यालयको सम्पि�को व्यवस्थापन : (१) िनयम ६ बमोिजम िवद्यालय गािभएमा गािभने िवद्यालयमा
रहेको चल अचल सम्पि�, फिनर्चर, पाठ्यपस्ु तक, पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य शैि�क सामग्री गािभएको िवद्यालयको नाममा नामसारी गरी
वा िजन्सी दािखला गरी आम्दानी बाँधी अिभलेख राख्नु पन�छ ।
८. िवद्यालयको तह वा क�ा घटाउन सिकने: कुनै िवद्यालयको सम्बन्धमा िनयम ६ को उपिनयम १(ख) को अवस्था िवद्यमान रहेको भए
तापिन िवद्यालय गाभ्ने आधार औिचत्यपणू र् नदेिखएमा नगर िश�ा कायार्लयको िसफा�रसमा नगर िश�ा सिमितले त्यस्तो िवद्यालयको
मािथल्लो तह वा क�ा घटाउन सक्नेछ ।

९. िवद्यालयको क�ा थप गनर् सिकने : (१) कुनै िवद्यालयले क�ा थप गनर् चाहेमा शैि�क सत्र स�ु ह�नभु न्दा कम्तीमा चार मिहना अगावै
अनसु चु ी २ बमोिजमको ढाँचामा नगर िश�ा कायार्लय सम� िनवेदन िदनु पन�छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन परे मा नगर िश�ा कायार्लयले थप ह�ने क�ाको लािग अनसु चू ी १ बमोिजमको पवू ार्धार परू ा भए वा नभएको
सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गन�छ । स्थलगत जाँचबझु गदार् पवू ार्धार परू ा गरे को देिखएमा िनणर्यको लािग नगर िश�ा सिमितमा पेश गरी
सिमितको िनणर्यानसु ार नगर िश�ा कायार्लयले शैि�क सत्र स�ु ह�नु अगावै क�ा थप गनर् अनसु चू ी ३ बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित िदन सक्नेछ
।
(३) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन प्रािविधक िश�ा प्रदान गन� िवद्यालयको क�ा र िवषय थप गन� अनमु ित संघीय
िश�ा मन्त्रालयबाट स्वीकृ त मापदण्डका आधारमा नगर िश�ा सिमितले गन�छ ।
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१०. प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्रको अनुमित (१) कुनै संस्था वा व्यि�ले प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र स्थापना गनर् चाहेमा अनमु ितको लािग
सम्बिन्धत वडा कायार्लयको िसफा�रसमा अनसु चू ी–४ बमोिजमको ढाँचामा नगर िश�ा कायार्लयमा िनवेदन िदनु पन�छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन पनर् आएमा त्यस्तो िनवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गदार् अनसु चू ी ५ बमोिजमको पवू ार्धार परु ा
गरे को देिखएमा िनवेदकलाई प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र स्थापना गनर् अनमु ित िदन मनािसब देिखएमा � ५०,०००।– धरौटी वापत जम्मा गरे को
भौचर िलई स्थानीय िश�ा अिधकारीले अनसु चू ी–६ बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित िदने छ ।
मािथ जे सक
ु ै उल्लेख ग�रए पिन समदु ाय वा िवद्यालयमा सञ्चािलत बालिवकास के न्द्रको अनमु ितको लािग धरौटी आवश्यक ह�ने छै न ।
तर स्थानीय तहलाई आिथर्क दाियत्व पन� गरी यस्तो के न्द्र खोिलने भएमा नगर कायर्पािलकाको अनमु ित िलनु पन�छ ।
(३) कुनै बालिवकास के न्द्रले उपिनयम (२) बमोिजम तोिकएको शतर् अन�
ु प प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन नगरे मा त्यस्तो के न्द्रलाई
िदएको अनमु ित स्थानीय िश�ा अिधकारीले जनु सक
ु ै बखत रद्द गनर् सक्नेछ ।
११. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनर्ु पन�: प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्रमा रािष्ट्रय पाठ्यक्रम िवकास तथा मल्ू याङ्कन प�रषदबाट स्वीकृ त
पाठ्यक्रम प्रयोग गनर्ु पन�छ ।
१२. व्यवस्थापन सिमितको सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रधानाध्यापकले गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४ को दफा
२१ को उपदफा (१) को खण्ड (१) (क) बमोिजमको व्यवस्थापन सिमित सदस्यको छनौट गनर्को लािग तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापन
सिमितको कायर् अविध समा� ह�नु भन्दा तीस िदन अगावै किम्तमा सात िदनको पवू र् सचू ना िदई अिभभावक भेला आव्हान गनर्ु पन�छ ।
तर कुनै कारणले व्यवस्थापन सिमित भङ्ग वा िवघटन भएको वा व्यवस्थापन सिमितको अध्य�को पद �र� भएको अवस्थामा
त्यसरी िवघटन वा �र� भएको िमितले पन्ध्र िदन िभत्र व्यवस्थापन सिमित वा �र� सदस्यको छनौटको लािग यस िनयम बमोिजम सचू ना िदई
अिभभावकको भेला गराउनु पन�छ तर एक वषर्भन्दा कम अविधको लािग �र� अध्य�को छनौट ग�रने छै न ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम सदस्य छनौट गन� सम्बन्धमा अिभभावकलाई सहयोग गनर्को लािग सम्बिन्धत स्रोतव्यि�को सयोजकत्वमा,
प्रधानाध्यापक र सम्बिन्धत िवद्यालय रहेको वडा कायार्लयको कमर्चारी प्रितिनिध रहेको तीन सदस्यीय छनौट सहयोग सिमित गठन ह�ने छ ।
तर सम्बिन्धत वडा कायार्लयमा कमर्चारीको अभाव भएमा नगरपािलकाले आफ्नो अन्य कमर्चारीलाई प्रितिनिध तोक्न सक्ने छ ।
(३) अिभभावकह�को भेलाबाट व्यवस्थापन सिमितको सदस्यह� छनौट गन� सम्बन्धमा अन्य कायर् िविध नगर िश�ा सिमितले तोके कोमा
सोही बमोिजम र नतोके कोमा सहयोग सिमितले तोके बमोिजम ह�नछ
े ।
(४) राजीनामा स्वीकृ त गन�: व्यवस्थापन सिमितका सदस्यको राजीनामा सो सिमितका अध्य�ले र व्यवस्थापन सिमितका अध्य�को राजीनामा
नगर िश�ा सिमितले स्वीकृ त गन�छ ।
(५) अिभभावकको अिभलेख राख्ने:
(क) िवद्यालयले िवद्याथ�को अिभलेख राख्दा भनार् ह�दाँ सगै आएका िवद्याथ�का बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, दाजु वा अिववािहत िददीको नाम,
थर र ठे गाना उल्लेख गनर्ु पन� छ र त्यस्ता अिभभावक नभएका िवद्याथ�को हकमा िवद्याथ�लाई संर�कत्व प्रदान गन� व्यि�को अिभलेख राख्नु
पन�छ ।
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(ख) उपिनयम (१) बमोिजम िवद्याथ�लाई सरं �कत्व प्रदान गन� व्यि�लाई अिभभावकको �पमा अिभलेख राख्दा िनजले संर�कत्व प्रदान
गरे को व्यहोरा सम्बिन्धत वडाध्य�बाट प्रमािणत भएको ह�नु पन�छ ।
१३. व्यवस्थापन सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध : (१) व्यवस्थापन सिमितको बैठक दईु मिहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(२) व्यवस्थापन सिमितको बैठक सिमितको अध्य�को िनद�शनमा सदस्य–सिचवले बैठकको छलफलका िवषय समेत समावेश गरी बह�र
घण्टा अगावै बोलाउनेछ ।
(३) उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन व्यवस्थापन सिमितका एक ितहाई सदस्यह�ले िलिखत अनरु ोध गरे मा व्यवस्थापन
सिमितको सदस्य–सिचवले जिहले सक
ु ै पिन व्यवस्थापन सिमितको बैठक बोलाउनु पन�छ ।
(४) व्यवस्थापन सिमितमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रितशत भन्दा बढी सदस्यह� उपिस्थत भएमा व्यवस्थापन सिमितको बैठकको लािग
गणपरू क सख्ं या पगु ेको मािननेछ ।
(५) व्यवस्थापन सिमितको बैठकको अध्य�ता अध्य�ले र िनजको अनपु िस्थितमा जे� सदस्यले गन�छ ।
(६) व्यवस्थापन सिमितको बैठकमा बह�मतको राय मान्य ह�नेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्य�ता गन� व्यि�ले िनणार्यक मत िदन सक्नेछ।
(७) व्यवस्थापन सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध व्यवस्थापन सिमित आफैं ले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ ।

१४. व्यवस्थापन सिमितमा छनौट ह�न नसक्ने : देहायको व्यि�ह� व्यवस्थापन सिमितमा छनौट ह�न सक्ने छै न :
(क)

गैर नेपाली नाग�रक,

(ख)

पच्चीस वषर् उमेर परू ा नभएको,

(ग)

प्रचिलत काननू बमोिजम कालो सचू ीमा परे को,

(घ)

नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठह�रएको,

(ङ)

नगरसभाका सदस्यह� (पदेन बाहेक) ।

(च)

िश�क वा अन्य सरकारी कमर्चारीह�

(छ)

अन्य िवद्यालयह�को व्यवस्थापन सिमित र लेखा तथा सपु �रवे�ण सिमितका सदस्यह� ।

१५. सामुदाियक िवद्यालयको व्यवस्थापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) ऐन र यस कायर्िविधमा अन्यत्र लेिखएका काम,
कतर्व्य र अिधकारका अित�र� सामदु ाियक िवद्यालयको व्यवस्थापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नछ
े :
(क)

िवद्यालयको सञ्चालन, रे खदेख, िनरी�ण र व्यवस्थापन गन�

(ख)

िवद्यालयको लािग चािहने आिथर्क स्रोत जटु ाउने,
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(ग)

िश�क तथा कमर्चारीलाई तािलमको लािग छनौट गन�,

(घ)
तािलममा जाने िश�क तथा कमर्चारीलाई तािलमबाट फक� पिछ कम्तीमा तीन वषर्सम्म िवद्यालयमा सेवा गनर्ु पन� सम्बन्धमा शतर्नामा
गराउने,
(ङ)

िश�क तथा कमर्चारीह�को सेवाको सरु �ाको लािग पहल गन�,

(च)
ऐनमा तोिकएको प्रिक्रया परू ा गरी िवद्यालयको स्रोतबाट व्यहोन� गरी िश�क तथा कमर्चारी िनय�
ु गन� र त्यसरी िनय�
ु िश�क तथा
कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका िश�क तथा कमर्चारीलाई तोिकिदएको तलब स्के लमा नघटाई तलब भ�ा िदने,
(छ)

िवद्यालयका िश�क तथा कमर्चारीह�को हािजरी जाँच गरी गयल ह�ने िश�क वा कमर्चारी उपर आवश्यक कारबाही गन�,

(ज)
कुनै िश�क वा कमर्चारीलाई यस कायर्िविध बमोिजम व्यवस्थापन सिमितले कारबाही गनर् पाउने िवषयमा िवभागीय कारबाही गरी
त्यसको जानकारी नगर िश�ा कायार्लयलाई िदने तथा आफूलाई कारबाही गन� अिधकार नभएको िवषयमा कारबाहीको लािग िसफा�रस गनर्ु
पन� भएमा आवश्यकता अनसु ार आफ्नो राय सिहतको प्रितवेदन नगर िश�ा कायार्लयमा पठाउने,
(झ)
प्रत्येक वषर् िवद्यालयका चन्दादाता र अिभभावकह�को भेला गराई िवद्यालयको अिघल्लो शैि�क वषर्को आय, व्यय तथा शैि�क
उपलिब्ध र आगामी वषर्को शैि�क कायर्क्रमको सम्बन्धमा सावर्जिनक परी�ण गराउने,
(ञ)

िवद्यालयको शैि�कस्तर वृिद्ध गनर् आवश्यक शैि�क सामग्रीह�को व्यवस्था गन�,

(ट)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपािलकाबाट सञ्चालन ह�ने िविभन्न कायर्क्रमह�मा िवद्यालयलाई स�रक गराउने,

(ठ)

िवद्याथ�ह�ले पालना गनर्ु पन� आचार संिहता बनाई लागू गन�,

(ड)

िश�क तथा कमर्चारीह�को अिभलेख अध्याविधक गराई राख्ने,

(ढ)

नगर िश�ा सिमितको िनणर्यानसु ार तोिकएको लेखा परी�क माफर् त लेखा परी�ण गराउने,

(ण)

िवद्याथ�लाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृि� रकम प्रदान गन�,

(त)
स्रोतव्यि�ले िवद्यालयको चेक जाँच वा िनरी�ण गदार् हािजरी पिु स्तका वा िवद्यतु ीय हािजरीमा गयल जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका
िश�क तथा कमर्चारीको गयल भएका िदनको तलब कट्टी गन�,
(थ)

व्यवस्थापन सिमितको सिचवालय िवद्यालय भवनमा राख्ने तथा िवद्यालयको कागजपत्र र अिभलेख सरु ि�त गन�,

(द)

नगरपािलका र वडा कायार्लयसँग समन्वय गरी शैि�क िवकासका कायर्क्रमह� सञ्चालन गन�,

(ध)
िवद्यालयमा लि�त समहू का लािग िवशेष प्रकृ ितको शैि�क कायर्क्रम सञ्चालन गनर् आवश्यक देिखएमा नगर िश�ा कायार्लयमाफर् त
नगरपािलकामा प्रस्ताव पेश गन� ।
(न)

वािषर्क �पमा िवद्यालयका लािग आवश्यक मालसामान, मसलन्द सामग्रीको ख�रद योजना स्वीकृ त गन�,

(प)

िवद्यालय िश�ालाई व्यवहा�रक, सीपमल
ू क र स्तरीय बनाउन प्रितस्पध� तथा सहयोगी भिू मका खेल्ने,

(फ)

िवद्यालयको िवपद जोिखम अवस्था लेखाजोखा गरी प्रभाव न्यनू ीकरणका लािग कायर्योजना बमोिजम कायार्न्वयन गन�,
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(ब)

िवद्यालयको चल अचल सम्पि�को संर�ण र सदपु योग गन�,

(भ)

ऐनको दफा २३ बमोिजम िवद्यालय सञ्चालन कायर्िविध बनाई िश�ा सिमितबाट स्वीकृ त गराई लागू गन�,

(म)

नगर कायर्पािलका, नगर िश�ा सिमित र स्थानीय िश�ा अिधकारीले िदएको िनद�शन पालना गन�,

(२)
व्यवस्थापन सिमितले आफ्नो अिधकार मध्ये आवश्यकता अनसु ार के ही अिधकार व्यवस्थापन सिमितको सदस्य–सिचवलाई
प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ ।

१६. गुणस्तर लेखाजोखा तथा सपु �रवे�ण सिमित: (१) प्रत्येक िवद्यालयमा िवद्यालयको सपु �रवे�ण, गणु स्तर अनगु मन र सामािजक
परी�ण सिहतका अन्य काम गनर्को लािग देहाय बमोिजमको एक गणु स्तर लेखाजोखा तथा सपु �रवे�ण सिमित रहनेछ । जसको गठन िविध
देहाय अनसु ार ह�ने छ :
अिभभावकह�ले आफूमध्येबाट छािन पठाएका १ जना अध्य� र किम्तमा एक जना मिहला सिहत २ जना :

सदस्य

सिमितले मनोनयन गरे को स्थानीय िव� वा समाज सेवी १ जना

सदस्य

िवद्यालयको प्रधानाध्यापक वाहेक दोस्रो व�रयताको िश�क

सदस्यसिचव

यसरी गठन ह�ने लेखा तथा सपु �रवे�ण सिमित गठन नह�दँ ासम्म बिढमा सम्बत २०७५ भाद्र मिहनासम्मको लािग हाल रहेको िश�क अिभभावक
संघ गणु स्तर लेखाजोखा तथा सपु �रवे�ण सिमितमा �पान्त�रत भई यथावत रहने छ ।
(२) स्रोत क�ा सञ्चािलत िवद्यालयमा उपिनयम (२) बमोिजम लेखा तथा सपु �रवे�ण सिमित गठन गदार् अपाङ्गता भएका िवद्याथ�का
अिभभावकह� मध्येबाट कम्तीमा दईु जनाको प्रितिनिधत्व अिनवायर् ह�ने छ ।
(३) उपिनयम (१) बमोिजम गिठत सिमितका सदस्यको पदाविध तीन वषर्को ह�नछ
े ।
(३) सामािजक परी�ण गन� िवषयमा बैठक बस्दा वा िवद्यालयको सपु �रवे�ण गदार् उपलब्ध भएसम्म लेखा सम्बन्धी जानकारी भएको किम्तमा
दईु जना स्थानीय व्यि�लाई सहभागी गराउनु पन� छ ।
(४) सिमितको बैठक तीन मिहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ र सो सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सोही सिमित आफै ले िनधार्रण
गरे बमोिजम ह�नछ
े ।
(५) उपिनयम (१) बमोिजम गिठत लेखा तथा सपु �रवे�ण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछ:
(क)
िदने,

िवद्यालयमा िश�ाको गणु स्तर कायम गनर्को लािग िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको कायर्को अनगु मन गन� र आवश्यक िनद�शन

(ख) नगरपािलकाले िनधार्रण गरे अनसु ार िवद्यालयले शल्ु क दर कायार्न्वयन गरे नगरे को सम्बन्धमा अनगु मन गन� तथा सो सम्बन्धमा कुनै
कै िफयत देिखएमा सच्याउन िवद्यालयलाई जानकारी गराउने तथा सो को प्रितवेदन नगर िश�ा कायार्लयलाई िदने,
(ग)
िवद्यालयको शैि�क गितिविधबारे िनयिमत जानकारी राख्ने तथा सो सम्बन्धमा िश�क, िवद्याथ� र अिभभावक बीच िनयिमत
अन्तरिक्रया गन� ।
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(घ)

िवद्यालयको सामािजक परी�ण गन�:

(ङ)
यस कायर्िविध र प्रचिलत काननू अनसु ार िवद्यालय सञ्चालन भए नभएको अनगु मन गरी प्रितवेदन स्थानीय िश�ा अिधकारी
सम� पेश गन� ।
(च)
यस कायर्िविधमा उल्लेख भएको िवद्यालयले पालना गनर्ु पन� शतर् पालना गरे नगरे को तथा िश�क कमर्चारी र िवद्याथ�को
आचारसिहता पालना भए नभएको अनगु मन गन� ।
(छ)
िवद्यालयमा सञ्चालन ह�ने आविधक र वािषर्क परी�ाको परी�ाफल िव�े षण गन� तथा प्रधानाध्यापक र अन्य िश�कबाट िसकाइ
उपलिव्ध िव�े षण प्रितवेदन प्रा� गरी िवद्यालयको शैि�क गणु स्तरको िस्थित प्रितवेदन नगर िश�ा कायार्लयमा पेश गन� तथा अिभभावक
भेलामा सावर्जिनक गन� ।
(ज)

लेखा तथा सपु �रवे�ण सिमितको अन्य काम कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम ह�ने छ ।

१७. व्यवस्थापन सिमित िवघटन गनर् सक्ने: देहायका अवस्थामा नगर िश�ा सिमितले िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित िवघटन गनर्
सक्नेछ: –
(क)

िवद्यालयको सम्पि� िहनािमना गरे मा,

(ख)

िवद्यालयको शैि�क वातावरण खल्बल्याएमा,

(ग)

प्रचिलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको नीित िनयम िवपरीत काम गरे मा,

(घ)

िवद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक �पमा गनर् नसके मा वा

(ङ)

सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारीले िदएको िनद�शन पटक–पटक उलंघन गरे मा ।

१८. कमर्चारी छनौट सम्बन्धी व्यवस्था (१) सामदु ाियक िवद्यालयमा करारमा कमर्चारी िनयिु �का लािग िसफा�रस गनर् प्रत्येक
िवद्यालयमा देहाय वमोिजमको एक कमर्चारी छनौट सिमित रहनेछ :
(क)

िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको अध्य� वा िनजले तोके को सो सिमितको सदस्य

अध्य�

(ख)

नगर िश�ा कायार्लयले तोके को सो कायार्लयको प्रितिनिध वा िव� १ जना

सदस्य

(घ)

प्रधानाध्यापक

सदस्य–सिचव

(२) िश�क तथा कमर्चारी छनौट सिमितको सिचवालय सम्बिन्धत िवद्यालयमा रहनेछ ।
(३) प्रचिलत काननु मा कमर्चारी छनौट गन� सम्बन्धमा मापदण्डको िनधार्रण वा कायर्िविध जारी गरे को भए कमर्चारी छनौट सिमितले त्यस्तो
मापदण्ड वा कायर्िविधको पालना गनर्ु पन�छ । नगर िश�ा कायार्लयले यस सम्बन्धमा िदएको मागर् दशर्न कमर्चारी छनौट सिमितले पालना गनर्ु
पन� छ ।
(४) कमर्चारी छनौट सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध सो सिमित आफै ले िनधार्रण गरे वमोिजम ह�नछ
े ।
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मािथ जे सक
ु ै उल्लेख ग�रए तापिन िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितले स्वीकृ त दरवन्दीको अधीनमा रही प्रचिलत काननू को प्रितकुल नह�ने गरी
िवद्यालय सहयोगीको न्यनू तम पा�रश्रिमक तोक� व्यि� वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कायर् सम्पादन गराउनु पन�छ ।
(५) यस बमोिजम करारमा कमर्चारी िनयिु � गदार् नगर िश�ा कायार्लयबाट सम्बिन्धत िवद्यालयमा �र� रहेको कमर्चारीको स्वीकृ त दरवन्दी
िववरण प्रमािणत गराएर मात्र िवद्यालयले कमर्चारी छनौटको प्रिक्रया अगािड बढाउन कमर्चारी छनौट सिमितमा पठाउनु पन� छ ।
१९. करारमा िश�क िनयिु � सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्वीकृ त दरवन्दीमा स्थायी िश�क िनयिु � ह�न नसक� वा �र� थप िश�क अनदु ान
कोटामा तत्काल करारमा िश�क िनयिु � गनर्ु पन� भएमा स्थानीय िश�ा अिधकारीले िवद्यालयमा �र� रहेको दरवन्दीको िववरण िश�क छनौट
सिमितमा पठाउने छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम माग गरे को िववरण प्रा� भएपिछ िश�क छनौट सिमितले 'िश�क िनयिु � सम्बन्धी सि�� कायर्िविध, २०७५'
अनसु ार िश�क छनौट सिमितले िसफा�रस गरे मो सफल उमेदवारलाई बढीमा एक शैि�क सत्रको लािग स्थानीय िश�ा अिधकारीले करारमा
िश�क िनयिु � गनर् सक्नेछ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम िश�क पदमा िनय�
ु ह�न िनवेदन िदने उम्मेदवारले आफ्नो शैि�क योग्यता, अध्यापन अनमु ित पत्र, नेपाली
नाग�रकताको प्रमाणपत्र र िनरोिगताको प्रमाणपत्र िनवेदन साथ पेश गनर्ु पन�छ ।
(४) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन करारमा िश�क िनय�
ु भएको एक शैि�क सत्र सम्म पिन �र� पदमा स्थायी पद
पिु तर् नभएमा नगर िश�ा सिमितले एक पटकमा अिधकतम एक वषर्का लािग करारको म्याद थप गनर् सक्नेछ । यसरी करार थप भएको िश�कले
नगरपािलकाबाट करार सम्झौतामा उल्लेिखत बाहेक थप सिु वधा दावी गनर् सक्ने छै न ।
(५) उपिनयम (८) बमोिजम करार थप ग�रएको जानकारी स्थानीय िश�ा अिधकारीले िवद्यालयलाई िदनु पन�छ ।
२०. स�वा र काज सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपािलका िभत्रको कुनै िवद्यालयमा कायर्रत िश�कले अनसु चू ी ७ बमोिजमको ढाँचामा
स�वाको िनवेदन िदएमा �र� रहेको समान िवषय र तहको दरबन्दीमा नगर िश�ा सिमितको िनणर्यानसु ार स्थानीय िश�ा अिधकारीले स�वा
गन� छ ।
तर देहायको अवस्थामा िश�कको स�वा जनु सक
ु ै समयमा स�वा गनर् सिकने छ ।
(क) तोिकएको िजम्मेवारी तोिकएको समय िभत्र परू ा नगरे को भनी सम्बिन्धत िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको िनणर्य सिहत प्रधानाध्यापकबाट
िसफा�रस भएमा,
(ख) एउटा िवद्यालयमा आवश्यकता भन्दा बिढ एकै िवषयका िश�क भएमा,
(ग) दरवन्दी िमलान गन� क्रममा तोिकएको मापदण्ड भन्दा बिढ िश�क भएमा,
(घ) नैितक आचरण तथा िनजको व्यि�गत अनश
ु ासन लगायतका कारणबाट कुनै िश�कलाई सो िवद्यालयमा रिह रहँदा िवद्यालयको शैि�क
वातावरण खलविलएको वा खलविलन सक्ने ब्यहोरा सम्बिन्धत वडा सिमित, िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित, स्रोतव्यि� वा प्रधानाध्यापकबाट
िसफा�रस भई आएमा,
9

(ङ) कुनै िश�क उत्कृ � नितजा ल्याउन सफल रहेको वा िवशेष�ता सेवा प्रवाह गरे को अवस्थामा उ� सेवालाई अन्य िवद्यालयमा उपयोग गनर्
आवश्यक देिखएमा,
(च) पित पित्न दबु ै िश�क रहेको अवस्था भए सकभर एकै वडािभत्रका वा निजकका िवद्यालयमा ह�ने गरी स�वा गनर्ु परे मा,
(छ) कुनै िवद्यालयमा रहेको �र� दरवन्दीमा स�वा ह�न चाहेर कुनै िश�कले कायर्रत िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको िसफा�रस सिहत िनवेदन
िदएमा ।
तर यसरी एउटै पदमा स�वा ह�न धेरै िश�कले िनवेदन िदएमा देहाय अनसु ारको क्रममा स�वा ग�रने छ :
अ कायर्रत िवद्यालयमा किम्तमा ४ वषर् सेवा ग�रसके को,
आ सम्बिन्धत िश�कको िसकाइ उपलिब्ध नगरपािलकाको औसत उपलिब्ध भन्दा उच्च रहेको,
ई दरबन्दी �र� रहेको िवद्यालयमा सम्बिन्धत िश�कको उपल्लो शैि�क योग्यता उपयोगी ह�ने कुरा दरबन्दी र कायर्रत जनशि�को िव�े षणबाट
देिखएमा ।
(ज) िश�क स�वाको अन्य मापदण्ड िश�ा सिमितले तोके वमोिजम ह�नेछ ।
(२) एक पटक स�वा भएको िश�कलाई त्यस िवद्यालयमा तीन वषर् सेवा परू ा नगरी सामान्यता स�वा ग�रने छै न । तर कुनै िवद्यालयमा कायर्रत
िश�क अस� भई सो स्थानमा िनजको उपचार ह�न नसक्ने व्यहोरा नेपाल सरकारले तोके को मेिडकल बोडर् वा स्वीकृ त िचिकत्सकले िसफा�रस
गरे मा वा उपिनयम (६) को अवस्थामा िनजलाई जनु सक
ु ै वखत पिन स�वा गनर् सिकनेछ ।
(३) स�वा भएको एक्काइस िदनिभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बिन्धत िश�क वा कमर्चारीलाई अनसु चू ी–९ बमोिजमको ढाँचामा रमाना पत्र िदई
सोको जानकारी सम्बिन्धत िवद्यालय र नगर िश�ा कायार्लयलाई समेत िदनु पन�छ ।
२१. अन्तर स्थानीय तह िश�क स�वा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अन्य स्थानीय तहबाट गोरखा नगरपािलका िभत्रका िवद्यालयह�मा स�वा
ह�न चाहने िश�कले स�वाको लािग अनसु चू ी–८ बमोिजमको ढाँचामा स्थानीय िश�ा अिधकारी सम� िनवेदन िदनु पन�छ । यसरी स�वाको
िनवदेन िदने िश�कले कायर्रत िवद्यालय रहेको स्थानीय तहको सहमित पेश गनर्ु पन� छ ।
(२)
उ� िनवेदन स्थानीय िश�ा अिधकारीले नगर िश�ा सिमितमा पेश गन� छ । िश�ा सिमितको िनणर्यानसु ार स्थानीय िश�ा अिधकारीले
स�वा गन� छ ।
(३) गोरखा नगरपािलकामा कायर्रत िश�कले अन्य स्थानीय तहमा स�वा ह�न सहमित माग गरे मा कायर्रत िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको
सहमितमा नगर िश�ा कायार्लयले सहमित िदने छ ।
२२. िवद्यालय कोषः
(१) प्रत्येक िवद्यालयमा िवद्यालयको सम्पणू र् आम्दानीह� जम्मा गन� एक िवद्यालय कोष रहनेछ ।
(२) िवद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन सिमितको िनणर्य बमोिजम खचर् गनर्ु पन�छ ।
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(३) िवद्यालय कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन सिमितको अध्य� वा सो सिमितले तोके को व्यवस्थापन सिमितको सदस्य र प्रधानाध्यापकको
संय�
ु दस्तखतबाट ह�नेछ । तर माध्यिमक िवद्यालयको कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखासम्बन्धी काम गन� कमर्चारीको संय�
ु
दस्तखतबाट ग�रनेछ ।
(४) कुनै िवद्यालयमा लेखा सम्बन्धी काम गन� कमर्चारीको दरवन्दी नभएमा प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गन� गरी तोिकएको िश�कको
सय�
ु दस्तखतमा िवद्यालय कोष सञ्चालन गनर् बाधा पगु ेको मािनने छै न ।
(५) िवद्यालय संचालन कोषको िहसाब–िकताबको लेखा राख्ने, प्रितवेदन िदने, लेखा परी�ण गराउने र बे�जु फछर् यौट गन� काम प्रधानाध्यापक
र लेखा सम्बन्धी काम गन� कमर्चारीको ह�नेछ ।
(६) िवद्यालयको कायर् सञ्चालनको लािग िवद्यालय कोषको रकम नगर िश�ा कायार्लयले तोिकिदएको निजकै को कुनै सरकारी कारोबार गन�
बैंकमा खाता खोली जम्मा गनर्ु पन�छ ।
(७) िवद्यालयको सम्पणू र् खचर् िवद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहो�रनेछ ।
२३ .लेखा परी�ण गराउनेः (१) व्यवस्थापन सिमितको अध्य� र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषर् नगर िश�ा सिमितबाट िनय�
ु लेखा
परी�कबाट िवद्यालय कोषको लेखा परी�ण गराउनु पन�छ ।
(२) लेखा परी�णको िसलिसलामा प्रधानाध्यापकले िवद्यालयको आय व्ययको बही खाता लेखा परी�कले मागेको बखत जाँच्न िदनु पन�छ र
िनजले कै िफयत तलब गरे को कुराको यथाथर् जवाफ समेत सरोकारवालालाई िदनु पन�छ ।
(३) िवद्यालयको आय व्ययको लेखा नगर कायर्पािलकाबाट खटाइएको कमर्चारीले जनु सक
ु ै बखत जाँचबझु गनर् सक्नेछ । यसरी जाँचबझु गनर्
खटी आएको कमर्चारीले माग गरे को िववरण देखाउनु प्रधानाध्यापक, लेखाको िजम्मेवारी प्रा� िश�क वा कमर्चारीको कतर्व्य ह�नछ
े ।
(४) यस िनयम बमोिजम लेखापरी�कले िवद्यालयको लेखा परी�ण गन� िसलिसलामा अन्य कुराका अित�र� िवद्यालयको आम्दानी र खचर्का
बारे मा िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितका पदािधकारीह�सँग छलफल गरी आफ्नो प्रितवेदन तयार गनर्ु पन�छ ।
(५) िवद्यालयसँग स्वाथर् रहेको व्यि�ले वा िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितका अध्य�, सदस्य तथा प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गन�
िश�क वा कमर्चारीको निजकको नातेदारले िवद्यालयको लेखा परी�ण गनर् पाउने छै न ।

२४. प्रितवेदन पेश गनर्ु पन� : लेखापरी�कले िवद्यालयको लेखा परी�ण गरी सके पिछ देहायका कुराह� खल
ु ाई सो सम्बन्धी प्रितवेदन तयार
गरी िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित र नगर िश�ा कायार्लयमा एक–एक प्रित पठाउनु पन�छः–
(क) सोिधएका र कै िफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशीघ्र भए नभएको,
(ख) पेश भएको आय व्ययको िहसाब �रतपवू र्कको भए नभएको,
(ग) आय व्ययको स्रेस्ता काननू बमोिजम राखे नराखेको,
(घ) िवद्यालयको आय व्ययको लेखा यथाथर् �पमा देिखने गरी वासलात द�ु स्त भए नभएको,
(ङ) कुनै िश�क वा कमर्चारीले काननू िवपरीत कामकाज वा बेिहसाब गरे नगरे को,
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(च) िवद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद भए नभएको,
(छ) िवद्यालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खचर् लेखे नलेखेको,
(ज) िवद्यालयको सम्पि� द�ु पयोग गरे , नगरे को,
(झ) लेखा परी�कले मनािसव र आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा ।
२५. िवद्यालयको सामािजक परी�ण गन�ः सामदु ाियक िवद्यालयले आफ्नो काम र स्रोतसाधान प्रयोगको सामािजक परी�ण गनर्ु पन�छ ।

२६. बरबुझारथ गन� : (१) िवद्यालयको नगद र िजन्सी मालसामानको लगत, स्रेस्ता राख्ने िजम्मा िलएको िश�क वा कमर्चारी स�वा वा अन्य
कारणबाट िवद्यालय छोडी जाने भएमा आफ्नो िजम्मामा रहेका नगद र िजन्सी मालसामानको बरबझु ारथ सामान्यतया २१ िदनिभत्र िवद्यालयमा
गनर्ु पन�छ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम बरबझु ारथ नगन� िश�क तथा कमर्चारीलाई बरबझु ारथ नगरे सम्म स�वा भएको िवद्यालयमा जान रमाना पत्र िदइने
छै न । साथै िनजले कुनै रकम वा मालसमान िहनािमना गरे को रहेछ भने सो बापतको रकम िनजले पाउने जनु सक
ु ै रकमबाट असल
ू उपर वा सोध
भनार् ग�रनेछ ।

२७. छात्रवृि�को व्यवस्था गनर्ुपन� : (१) संस्थागत िवद्यालयले देहाय बमोिजमका िवपन्न एवं िसमान्तकृ त िवद्याथ�ह�लाई छात्रवृि� उपलब्ध
गराउनु पन�छ । यसरी छात्रवृि� छनौट वा िसफा�रस गदार् कूल छात्रवृि�को कम्तीमा पैितस प्रितशत छात्रवृि� देहाय बमोिजमका
बालबािलकाह�लाई अिनवायर् �पमा िवतरण गनर्ु पन�छ:
(क) िवद्याथ�को प�रवारको कुनै पिन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजर्नको व्यवस्था नभई जीवन िनवार्ह गनर् न्यनू तम आवश्यक
पन� आम्दानी नभई अिनवायर् िश�ाको लािग आवश्यक पन� पाठ्यपस्ु तक तथा कापी, कलम जस्ता स्टेशनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा
रहेको,
(ख) भिू म सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोिजम जग्गावालाको हैिसयतले राख्न पाउने अिधकतम हदवन्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र िहमाली
�ेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रितशत भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको वा
(ग) रािष्ट्रय योजना आयोगबाट प�रभािषत भए बमोिजम िनरपे� ग�रबीको रे खामा पन� वा सो भन्दा कम आम्दानी भएको,
(घ) अपाङ्गता भएका बालबािलका ।
(२) उपरो� समहू का बालबािलकाह�लाई छात्रवृि� िवतरण गरे पिछ उप िनयम १ बमोिजम िनधार्�रत लि�त छात्रवृि�को बाँक� कोटा समेतको
छात्रवृि� अन्य समहू का बालबािलकालाई िवतरण गनर्ु पन� छ ।
२) उपिनयम (१) बमोिजम छात्रवृि� उपलव्ध गराउनु अिघ िवद्यालयले त्यस्तो छात्रवृि�को लािग िनवेदन िदन िवद्यालयमा सचू ना प्रकाशन गनर्ु
पन�छ ।
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२८. नामावली साबर्जिनक गनर्ुपन� (१) िनयम ३३ बमोिजम छात्रवृित उपलब्ध गराइएका िबद्याथ�ह�को नाम, थर, क�ा तथा िनजको बाबु
आमाको नाम, थर वतन सिहतको िववरण िवद्यालयले आफ्नो सचू ना पाटीमा टाँस गरी िवद्यालयको वेभसाईट भएमा त्यसमा समेत राखी
सावर्जिनक गनर्ु पन�छ र त्यस्तो िववरण नगर िश�ा कायार्लयमा पठाउनु पन�छ ।
२९ िवद्यालय िबदा सम्वन्धमा : (१) नेपाल सरकारले तोके को सावर्जिनक िबदासंग तादाम्यता कायम ह�ने गरी नगर िश�ा सिमितको
िनणर्यानसु ार स्थानीय िश�ा अिधकारीले िवद्यालयमा एक शैि�क सत्रमा िहउदे, वष� वा दबु ै गरी बिढमा पचास िदन सावर्जिनक िवदा िनधार्रण
गनर् सक्नेछ ।
(२) व्यवस्थापन सिमितले एक शैि�कसत्रमा थप तीन िदनसम्म स्थानीय िबदा िदई िवद्यालय िवदा गनर् सक्नेछ ।
(३) यस िनयममा लेिखए देिख बाहेक अन्य िदन िवद्यालय बन्द गरे मा प्रधानाध्यापकलाई िवभागीय कारबाही ग�रनेछ ।
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अनसु चू ी–१
(िनयम ३ सँग सम्बिन्धत)
िवद्यालय खोल्नको लािग चािहने पवू ार्धारह�
(क)
क�ा कोठाह� सामान्यतया नौ िफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ ह�ने िकिसमको ह�नु पन�,
(ख) क�ागत �ेत्रफल आधारभतू िवद्यालयको हकमा प्रित िवद्याथ� १.०० वगर् मीटर तथा माध्यिमक िवद्यालयको हकमा १.२० वगर्
मीटर भन्दा कम ह�न नह�न,े
(ग)
अध्यापन गराइने क�ा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकाशको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ ह�नु पन�,
(घ)
क�ा कोठामा िवद्याथ� संख्याको आधारमा फिनर्चरको व्यवस्था ह�नु पन�,
(ङ)
यथे� स्वस्थकर खानेपानीको प्रवन्ध गनपर्ु न�,
(च)
प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र बाहेक अन्य िवद्यालयमा छात्र छात्राको लािग अलग अलग शौचालयको व्यवस्था ह�नपु न� र प्रत्येक थप
५० जना िवद्याथ�को लािग एक कम्पाटर्मेन्ट थप ह�नपु न�,
(छ)
पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, िश�क िनदेिर्् शका सिहतको १ िवद्याथ� बराबर कम्तीमा २ प्रितका दरले पस्ु तक उपलब्ध भएको
पस्ु तकालय ह�नु पन�,
(ज)
िश�ण िक्रयाकलापको लािग आवश्यक�य शैि�क सामग्रीह� जस्तै (सेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गिणतीय सामग्री आिद
ह�नु पन�,)
(झ)
सम्पणू र् िवद्याथ�ह� एकै साथ उिभन सक्ने मैदान ह�नु पन�,
(ञ)
प्रारिम्भक वाल िश�ा के न्द्रमा घर बािहरका िक्रयाकलापह� सञ्चालन गनर् पग्ु ने र अन्य िवद्यालयका लािग भिलबल खेल्न
िमल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्रीको व्यवस्था ह�नु पन�,
(ट)
पाठ्यक्रम अनसु ारको िव�ान सामग्रीको व्यवस्था ह�नु पन�,
(ठ)
सामदु ाियक िवद्यालयमा प्रत्येक क�ामा सामान्यतया देहाय बमोिजम र संस्थागत िवद्यालयमा सामान्यता प्रितक�ा कम्तीमा बाईस
जना देिख बढीमा चौवालीस जना सम्म र औसतमा ते�ीस जना िवद्याथ� ह�नु पन�छ ।
(ड)
सामदु ाियक िवद्यालयमा कम्तीमा देहाय बमोिजमको िश�कको व्यवस्था ह�नु पन�ः–
माध्यिमक तहको ०–१० क�ाका लािग
– १४ जना
माध्यिमक तहको ०–१२ क�ाका लािग
– १६ जना
आधारभतू तहको ०–८ क�ाका लािग
– ९ जना
आधारभतू तहको ०–५ क�ाको लािग
– ४ जना
प्रारिम्भक बालिबकास के न्द्रको लािग
– २ जना
तर संस्थागत िवद्यालयमा क�ा िश�क अनपु ात न्यनू तम १:१.६ ह�नु पन�छ ।
(ढ)
िवद्यालयको स्थायी आय स्रोत ह�नु पन�,
िवद्यालयमा प्राथिमक उपचार सामग्रीको व्यवस्था ह�नु पन�,
(ण)
(त)
आवासीय िवद्यालयको लािग आवास भवन ह�नु पन�,
(थ)
िवद्यालयको हाता पखार्ल वा बारले घे�रएको ह�नु पन�,
(द)
भाडाको भवनमा िवद्यालयको सञ्चालन गन� भए कम्तीमा पाँच वषर् घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको ह�नु पन� ।
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अनसु चू ी–२
(िनयम ९ को उपिनयम १ सँग सम्बिन्धत)
िवद्यालय खोल्ने अनमु ितको लािग िदइने िनवेदन
श्री स्थानीय िश�ा अिधकारी ज्य,ू
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय,
गोरखा नगरपािलका गोरखा
िवषय : िवद्यालय खोल्ने/ क�ा थप अनमु ित सम्बन्धमा ।
महोदय,
शैि�क सत्र ..................... देिख ...................... तहको …………….. िवद्यालय खोल्न/ क�ा थप गनर् चाहेकोले
अनमु ितको लािग देहायका िववरणह� खल
ु ाई यो िनवेदन गरे को छु ।
(क)
प्रस्तािवत/ क�ा थप गनर् चाहेको िवद्यालयको:
१.
नामः
२.
ठे गानाः ................... नगरपािलका. ............... वडा न.ं .............. गाउँ/टोल
फोनः ................... फ्याक्स न.ं ..................................इमेल…………………………..
३.
िकिसमः
(१) सामदु ाियक (२) संस्थागत (अ) िनजी शैि�क गठु ी (आ) सावर्जिनक शैि�क गठु ी
४.
अनमु ित िलन चाहेको तह र सञ्चालन गन� क�ाः
५.
भिवष्यमा सञ्चालन गनर् चाहेको तह र क�ाः
(ख) प्रस्तािवत िवद्यालय/क�ाको लािग परू ा ग�रएको भौितक पवू ार्धार:
१.
भवनकोः
(१) सख्ं याः
(२) कच्ची वा पक्क� वा अधर् पक्क�
(३) आफ्नै वा बहालमा वा सावर्जिनक
२.
कोठाको िववरणः
कोठाको
लम्वाई
चौडाई
उचाई
झ्याल
प्रकाश
प्रयोजन
कै िफयत
संख्या
ढोकाको
व�ीको
अवस्था
अवस्था

३.
फिनर्चरको संख्याः
फिनर्चरको
डेस्क
नाम
सख्ं या

बेन्च

टेवल

दराज

15

मेच

अन्य

(ग)
क�ा
सख्ं या
(घ)

४.
खेलकूद मैदानको अवस्था र जग्गाः (रोपनी वा िवगाहामा)
५.
शौचालयको संख्या : (१) छात्रले प्रयोग गन� :…………. (२) छात्राले प्रयोग गन� :………….
६.
खानेपानीको अवस्थाः
७.
पस्ु तकालयको अवस्था तथा पस्ु तकको सख्ं याः
८.
प्रयोगशालाः
सामग्रीः
९.
सवारी साधनको िववरणः
१०. शैि�क सामग्रीको िववरणः
िवद्याथ� संख्याः (प्रस्तािवत)

िश�क संख्याः (प्रस्तािवत)
(ङ)
आिथर्क िववरणः (प्रस्तािवत)
१. अचल सम्पि�ः
२. चल सम्पि�ः
३. वािषर्क आम्दानी
४. आम्दानीको स्रोतः
मािथ लेिखएका िववरण ह� ठीक साँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा बझु ाउँला ।
िनवेदकको–
सहीः
नामः
ठे गानाः
िमितः
संलग्न गनर्ु पन� कागजातह� :
(१)
गठु ी अन्तगर्त िवद्यालय सञ्चालन गन� भए शैि�क गठु ीको िवधानको प्रितिलिप ।
(२)
जग्गा वा भवन भाडामा िलने भए कम्तीमा पाँच वषर्सम्मको लािग घर वा जग्गाधनीले बहालमा िदने सम्बन्धमा भएको
कबिु लयतनामा सम्बन्धी पत्र ।
(३)
प्रस्तािवत िवद्यालयको �ेत्रको शैि�क नक्सा ।
(४)
सम्बिन्धत वडासिमितको िसफा�रस ।
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अनसु चू ी–३
(िनयम ९ को उपिनयम (२) सँग सम्बिन्धत)
िवद्यालय सञ्चालन/क�ा थप गनर् िदइने अनमु ित
श्री..............................
................................।
िवद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा िमित............................मा प्रा� िनवेदन उपर कारबाही ह�दँ ा िश�ा िनयमावली, ..... को िनयम ३ बमोिजमको
पवू ार्धार परू ा गरे को देिखएकोले नगर िश�ा सिमितको िमित ………………………को िनणर्यानसु ार शैि�क सत्र ................... देिख
आधारभतू र माध्यिमक तहको .............क�ासम्मको िवद्यालय सञ्चालन गनर् यो अनमु ित िदइएको छ ।
कायार्लयको छाप
अनमु ित प्रदान गन� अिधकारीकोसही:
नाम :
पद :

िमित:
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अनसु चू ी–४
(िनयम १० को उपिनयम (१) सँग सम्बिन्धत)
प्रारिम्भक बाल िश�ा वा नसर्री के न्द्र सञ्चालनका लािग िदइने िनवेदन
श्रीमान स्थानीय िश�ा अिधकारी ज्यू
गोरखा नगर कायर्पािलकाको कायार्लय
नगर िश�ा कायार्लय
गोरखा ।
िवषयः प्रारिम्भक वाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गनर् अनमु ित पाऊँ ।
शैि�क सत्र.................देिख प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गनर् अनमु ित पाउन वडा कायार्लयको िसफा�रस सिहत देहायका
िववरण र कागजात संलग्न गरी यो िनवेदन पेश गरे को छु/छौं ।
(क) प्रस्तािवत प्रारिम्भक वाल िश�ा के न्द्रको,–
(१) नाम:
(२) ठे गाना:
नगरपािलका ....................वडा नं. ......................... गाउँ वा टोल..................... फोन नं..........
(३) सेवा पर्ु याइने बालबािलकाको संख्या:
(ख) सञ्चालनका लािग िजम्मेवारी िलने वा आबद्धता िदने िवद्यालयको,–
(१) नामः–
(२) ठे गानाः–
(३) फोन नःं
(ग) प्रस्तािवत प्रारिम्भक वाल िश�ा के न्द्रको भौितक पवू ार्धारह�:
(१) भवनः
(अ) कोठा
(आ) कच्ची वा पक्क�
(इ) के ले बनेको
(ई) भाडारआफ्नैरसावर्जिनक
(२)
फिनर्चरको िववरणः
(अ) मेच :
(आ) टेवल
(इ) वेञ्च र डेस्क:
ु :
(३)
खेलकुद मैदान र त्यसको �ेत्रफलः(अ) आफ्नै
(आ) भाडामा वा सावर्जिनक (इ) अन्य
(४)
शौचालयको अवस्थाः
(अ) सख्ं या
(आ) कच्चीरपक्क� (इ) पानीको व्यवस्था भए नभएको
(५)
खानेपानीको अवस्थाः
(अ) बोके र ल्याउने (आ) धाराबाट प्रा� (इ) पयार्�÷अपयार्�
(६)
पाठ्यसामग्रीको नाम र संख्या (अ)
(आ)
(इ)
(७)
आिथर्क िववरणः (अ) अचल सम्पि� (आ) चल सम्पि� (इ) अन्य
(८)
आम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी िमलाइन्छः
(९)
अन्य कुनै िववरण भए उल्लेख गन�ः
मािथ लेिखएको िववरण ठीक छ ,झट्टु ा ठहरे काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा र
बझु ाउँला ।
िनवेदकको,–
सस्ं थाको छाप
सहीः
नामः–
ठे गाना :
िमितः
संलग्न कागजात (१)
भवन खेल मैदान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र िववरण ।
(२) संस्थाबाट सञ्चालन गन� भएमा संस्था दतार्को प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनयमानसु ारको नवीकरण र लेखापरी�ण प्रितवेदन ।
(३) आपसी सहयोग समहू बाट िनवेदन ग�रएको भए त्यस्तो समहू को वैठकको िनणर्य ।
(४) कुनै िवद्यालयसँग आवद्ध गरी सञ्चालन गनर् खोिजएको भए सो िवद्यालयको िसफा�रस ।
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अनसु चू ी– ५
(िनयम १० को उपिनयम (२) सँग सम्बिन्धत)
प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र स्थापना गनर् चािहने पवू ार्धार :
(क)

फरािकलो, खल
ु ा र सरु ि�त भवन भएको,

(ख)

नगरपािलकाले तोिकिदएको मापदण्ड बमोिजम जग्गाको �ेत्रफल र भवन भएको

(ग)

बाल उद्यानको व्यवस्था भएको,

(घ)

सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको,

(ङ)

शौचालयको राम्रो व्यवस्था भएको,

(च)

बाल बािलकाको हेरचाह गन� आयाको व्यवस्था भएको ।
अनसु चू ी–६
(िनयम १० को उपिनयम (२) सँग सम्बिन्धत)
प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गनर् िदइने अनमु ित

श्री..............................
...............................।
िवषय: प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गनर् िदइएको अनमु ित
तपाईले/ त्यस िवद्यालय/सस्ं थाले प्रारिम्भक वाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गन� सम्बन्धमा यस .............. नगर कायर्पािलकाको
कायार्लयमा िदनु भएको िनवेदन उपर कारबाही ह�दँ ा िश�ा कायर्िविध २०७५ को अनसु चू ी , ........ समेतको पवू ार्धार परू ा गरे को देिखएकाले
यस कायार्लयको िमित ……………………………..शैि�कसत्र..................देिख प्रारिम्भक बाल िश�ा के न्द्र सञ्चालन गनर् अनमु ित
प्रदान ग�रएकोछ ।

अनमु ित प्रदान गन� अिधकारीको,–
कायार्लयको छाप

सहीः
नाम:
पदः
िमित
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अनसु चू ी ७
स�वा ह�न िदइने िनवेदन (अन्तरस्थानीय तह)
िनयम २० को उपिनयम (१) संग सम्बिन्धत
श्रीमान स्थानीय िश�ा अिधकारी ज्यू
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय,
गोरखा नगरपािलका, गोरखा ।
िवषय : स�वा सम्बन्धमा ।
मलाई गोरखा नगरपािलका अन्तरगतको िवद्यालयमा स�वा ग�रिदनु ह�न िनम्न िववरणह� खल
ु ाई िनवेदन गरे को छु ।
िश�कको नाम, थर
:स्थायी ठे गाना
:तह र श्रेणी
:िसट रोल न
:हालको िवद्यालयको नाम र ठे गाना
:शैि�क योग्यता र तािलम
:क्रस
शैि�क योग्यता
श्रेणी
मल
तािलम सम्बन्धी िववरण
ु िवषय
पवू र् सेवाकालीन
सेवाकालीन

स्थायी िनयिु � िमित :हालको िजल्ला र गाउँ वा नगरपािलकामा काम गरे को अविध:- िजल्ला
स�वा माग गनर्ु पन� कारण :-

वषर्

िनवेदकको
सही
नाम
िवद्यालय
िमित
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पािलका

बषर्

स�वा भई जाने सम्बन्धमा कायर्रत रहेको िवद्यालयको गाँउ/नगरपािलकाको सहमित
यस गाउँ /नगरपािलका वडा न ……मा रहेको ………………….. …………… िवद्यालय…………… मा कायर्रत िश�क श्री
……………………………………….लाई यस गाँउ/नगरपािलकाको िमित ………………………िनणर्यानसु ार यस गाउँ/नगर
नगरपािलका अन्तरगतको िवद्यालयबाट स�वा भई जान सहमित प्रदान ग�रएको छ ।
गाउँ/नगरपािलकाको छाप:गाँउ /नगरपािलकाको तफर् बाट
नामथर
पद
दस्तखत
िमित
स�वा गन� गोरखा नगरपािलकाको तफर् बाट
………………िजल्ला………………………………गाउँ/नगरपािलका
वडा
नं………मा
रहेको
श्री
……………………………………………िवद्यालयबाट
……………………गाउँ/नगरपािलकाको
िमित
……………………….को िसफा�रस सिहत यस नगरपािलका अन्तरगत स�वा ह�न िदनु भएको िनवेदन उपर नगर िश�ा सिमितको िमित
……………………….को िनणर्यानसु ार तपाईलाई तपिसलको िवद्यालयमा स�वा ग�रएको छ ।
पदस्थापन भएको िवद्यालय:िवद्यालयको ठे गाना:गोरखा नगरपािलकाको छाप:नगरपािलकाको तफर् बाट
नामथर
पद: स्थानीय िश�ा अिधकारी
दस्तखत
िमित
िनवेदनका साथ पेश गनर्ु पन� कागजातह�
• नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप
• शैि�क योग्यताका प्रमाणपत्रह�को प्रमािणत प्रितिलिप
• अध्यापन अनमु ित पत्रको प्रितिलिप
• तािलम सम्बन्धी प्रमाण पत्र
• िनयिु �, स�वा र बढुवा पत्रको प्रितिलिपह�
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अनसु चू ी–८
(िनयम २१ को उपिनयम (१) सँग सम्बिन्धत)
स�वा ह�न िदइने िनवेदन (आन्त�रक)
श्रीमान स्थानीय िश�ा अिधकारी ज्यू
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय,
गोरखा नगरपािलका, गोरखा ।
िवषय : स�वा सम्बन्धमा ।
मलाई गोरखा नगरपािलका अन्तरगतको िवद्यालयमा स�वा ग�रिदनु ह�न िनम्न िववरणह� खल
ु ाई िनवेदन गरे को छु ।
िश�कको नाम, थर
:स्थायी ठे गाना
:तह र श्रेणी
:िसट रोल न
:हालको िवद्यालयको नाम र ठे गाना
:शैि�क योग्यता र तािलम
:क्रस
शैि�क योग्यता
श्रेणी
मल
तािलम सम्बन्धी िववरण
ु िवषय
पवू र् सेवाकालीन
सेवाकालीन

स्थायी िनयिु � िमित :हालको िवद्यालयमा काम गरे को अविध:स�वा माग गनर्ु पन� कारण :-

वषर्

मिहना
िनवेदकको
सही
नाम
िवद्यालय
िमित
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स�वा गन� गोरखा नगरपािलकाको तफर् बाट
गोरखा िजल्ला गोरखा नगरपािलका वडा न…
ं ……मा रहेको श्री ……………………………………………िवद्यालयबाट स�वा
ह�न िदनु भएको िनवेदन उपर नगर िश�ा सिमित/ कायार्लयको िमित ……………………….को िनणर्यानसु ार तपाईलाई तपिसलको
िवद्यालयमा स�वा ग�रएको छ ।
पदस्थापन भएको िवद्यालय:िवद्यालयको ठे गाना:गोरखा नगरपािलकाको छाप:नगरपािलकाको तफर् बाट
नामथर
पद: स्थानीय िश�ा अिधकारी
दस्तखत
िमित
िनवेदनका साथ पेश गनर्ु पन� कागजातह�
• नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप
• शैि�क योग्यताका प्रमाणपत्रह�को प्रमािणत प्रितिलिप
• अध्यापन अनमु ित पत्रको प्रितिलिप
• तािलम सम्बन्धी प्रमाण पत्र
• िनयिु �, स�वा र बढुवा पत्रको प्रितिलिपह�
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अनसु चू ी–९
(िनयम २० को उपिनयम (३) सँग सम्बिन्धत)
रमाना पत्रको ढाँचा
पत्रसंख्याः

िमित:
रमाना - पत्र

श्री .....................
............................. ।
त्यस िवद्यालयमा स�वा ह�नु भएका श्री ..........................................लाई िनजको िववरण सिहतको रमानापत्र िदई त्यस िवद्यालयमा
हािजर ह�न पठाइएको व्यहोरा अनरु ोध गदर्छु ।
१. िश�क वा कमर्चारीको नाम, थर:
२. संकेत नम्बर:
३. सािवक:
(क) तह:

(ख) श्रेणी:

(घ) िश�क भए िवषय:

(ग) पद:

(ङ) िवद्यालय :

४. स�वा भएको (क) िनणार्य िमित:
(ख) स�वा गन� कायार्लय:
(ग) तह :
(ङ) पद: (च) िवषय:
(छ) िवद्यालय :
५. बरबझु ारथ सम्वन्धी िववरणः

गरे को

(घ) श्रेणी :

नगरे को

६. रमाना ह�ने िमित: .....................
७. रमानापत्रको िमित सम्म खचर् भएका िबदा:
(क) भैपरी आउने र पवर् िबदा

.................. िदन ।

(ख) िबरामी िबदा

.................. िदन ।

(ग) प्रसतु ी िबदा िबदा

.................. िदन ।

(घ) प्रसतु ी स्याहार िबदा

.................. पटक ।

(ङ) अध्ययन िबदा

.................. िदन ।

(च) असाधाराण िबदा

…….................. िदन ।

(छ) वेतलवी िबदा

.................. िदन ।
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८. रमानापत्रको िमितसम्म संिचत िबरामी िबदा:

........................... िदन ।

९. िवद्यालयमा �जु हािजर भएको िदन :
१०. खाइपाई आएको मािसक (क) तलब:

(ख) वृिद्ध � तलब:

११. तलब भ�
ु ानी िलएको अिन्तम िमित :
१२. कमर्चारी सचं यकोष कट्टी रकम:
१३ भ�
ु ानी िलएको उपचार खचर्को रकम :

िमित :

१४. तलववृिद्ध ह�न स�ु भएको स�ु िमित :
१५. नाग�रक लगानी कोषकट्टी रकम :
१६. आयकर कट्टी रकम:
१७. (क) साविधक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........मिहना...... .गते....
(ख) साविधक जीवन बीमावापत वािषर्क िप्रिमयम ितरे को साल.....मिहना... गते ....
१८. चाडपवर् खचर् िलने चाडको नाम र सो चाड परर् न् े ितिथ र सम्भािवत मिहना:
१९. िशशस्ु याहार भ�ा िलएको िववरण:

बोधाथर् :
श्री िवद्यालय िश�क िकताबखाना ।
श्री कमर्चारी संचयकोष ।
नगर िश�ा कायार्लय गोरखा नगरपािलका गोरखा
……………………………………………………….
श्री .......... िवद्यालय ।
श्री .....................(सम्बिन्धत िश�क वा कमर्चारी) स�वा भएको कायार्लयमा हािजर ह�न जानु ह�न ।
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