
 

संस्थागत विद्यालय सञ्चालन अनमुवत काययविवि २०७५ 

सरूमारानी गाउँपावलका 

गाउँ काययपावलकाको कायायलय 

बड डाँडा ,प्यूठान 

                                                                    ५ नं. प्रदशे नेपाल 

 

प्रस्तािना  

नेपालको संवििानले माध्यवमक वशक्षाको व्यिस्थापन स्थानीय तहको के्षत्राविकार वित्र राखकेो र स्थानीय सरकार 

सचालन ऐन , २०७४ ले स्थानीय तहको काययके्षत्र वित्र उक्त ऐन को दफा ११ ज  अनसुार आिारितू तथा माध्यवमक 

वशक्षा सम्बवधि उप दफा  ज २ मा सामदुावयक , संस्थागत , गठूी र सहकारी विद्यालय स्थापना , अनमुवत , सञ्चालन , 

व्यिस्थापन तथा वनयमन गने िधने उल्लेख छ । सघीय शासन संरचना अनरुुप स्थानीय तहमा संस्थागत विद्यालय 

स्थापना , कक्षा थप , तह थप , सचालन , व्यिस्थापन लगायतका आिारितू पक्षहरुमा अनमुवत तथा वनयमनका 

लावग एकरुपता कायम गने र  विवि सम्मत रुपमा व्यिहाररक कायायधियन गनय िाधछनीय िएकोले सरूमारानी 

गाउँपावलका प्यठूानलाई संस्थागत विद्यालय स्थापना , कक्षा थप , तह थप , सञ्चालन , व्यिस्थापन अनमुवत तथा 

वनयमन गनयको लागी सहजजता प्रदान गनय मागयदशयनको रुपमा यो काययविवि तयार गररएको छ । 

                                पररच्छेद एक 

१ . सङवक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

१.१ यो काययविविको नाम संस्थागत विद्यालय सञ्चालन अनमुवत काययविवि २०७५ रहकेो छ  

१.२ यो काययविवि स्िीकृत िएको वमवतबाट प्रारम्ि हनुे छ । 

१.३ यो काययविवि संस्थागत विद्यालयहरुको हकमा मात्र लाग ूहुने छ । 

                                    

                                       पररच्छेद दईु 

२. पररिाषाः 

विषय िा प्रसङगले अको अथय नलागेमाः 

२.१ -  संस्थागत विद्यालय िधनाले नेपाल सरकारबाट संस्थागत विद्यालयको रुपमा अनमुवत वलएका विद्यालयलाई 

जनाउँछ , सो शब्दले साियजवनक शैवक्षक गठुी , वनजी गठुी , सहकारी तथा कम्पवनको रुपमा अनमुवत प्राप्त गरी नपेाल 

सरकारबाट अनदुान नपाउँने गरी सञ्चावलत विद्यालयहरुलाई समते जनाउँछ । साथै सो शब्दले सरूमारानी 

गाउँपावलकाबाट अनमुवत वलई सञ्चालन हुने सोही प्रकृवतका विद्यालयहरु समतेलाई जनाउँदछ । 

२.२ -  प्रारवम्िक बाल वशक्षा केधर ( वप्र प्राइमरी स्कूल ) िधनाले नसयरी , एल. केवज र य.ू केवज का कक्षाहरु 

सञ्चावलत विद्यालयहरु जनाउँदछ जस्ले ३ देखी ५ िषय उमरे समहूका बालबावलकाहरुलाई मात्र पठनपाठन गराउँदछ । 

२.३ आिारितू संस्थागत विद्यालय िधनाले ५ िषय उमरे पगेुका र १२ िषयको उमरे परूा निएका विद्याथीहरुका लागी 

कक्षा १ देखी कक्षा ८ सम्म सञ्चावलत संस्थागत विद्यालयहरुलाई जनाउँदछ । 



 

२.४ माध्यवमक संस्थागत विदेयालय िधनाले ५ िषय उमरे पगेुका र १६ िषय उमरे परूा निएका  विद्याथीहरुका लागी 

कक्षा १ देवख कक्षा १२ सम्म सञ्चावलत संस्थागत विद्यालयहरुलाई जनाउँदछ साथै सो शब्दले कक्षा ९ देखी कक्षा 

१२ सम्म अध्यापनन गने संस्थागत विद्यालयहरु समतेलाई जनाउँदछ ।  

२.५ अनमुवत िधनाले नपेाल सरकार िा सरूमारानी गाउँपावलका ले स्थायी स्िीकृवत र सहायता प्रदान गरर नसकेको र 

परू्यतया वनजी स्रोतमा कुन ैतोवकएको ठाउँ िा के्षत्रमा विद्यालय खोल्न िा कक्षा थप गनय वदइएको इजाजत पत्रलाई 

जनाएउँदछ । 

२.६ वशक्षक िधनाले विद्यालयको अध्यापक सम्झन ुपदयछ र सो शब्दले प्रिानाध्यापक समतेलाई जनाउदछ । 

२.७ वनरीक्षक िधनाले विद्यालय वनरीक्षर् गनय तोवकएको अविकृतलाई जनाउँदछ । 

२.८ गाउँपावलका िधनाले सरूमारानी गाउँपावलका  प्यठूानलाइ जनाउँदछ । 

२.९ गाउँकाययपावलका िधनाले सरूमारानी गाउँपावलका  गाउँ काययपावलकालाई जनाउदछ । 

२.१० सामावजक विकास सवमवत िधनाले सरूमारानी गाउँपावलका  गाउँ काययपावलकाबाट गवठत सवमवतलाई जनाउँदछ  

२.११ गाउँ वशक्षा सवमवत िधनाले सरूमारानी गाउँपावलका  गाउँकाययपावलकाबाट गवठत गाउँ वशक्षा सवमवतलाई 

जनाउँदछ । 

२.१२ शैवक्षक सत्र िधनाले विद्यालयमा अध्ययन  अध्यापन गराइने िावषयक अिवि सम्झन ुपदयछ । 

२.८ शैवक्षक गठुी िधनाले संस्थागत विद्यालय सचालन गनयका लागी कुनै व्यवक्त िा समहूले नाफा नवलन ेउद्दशे्यले 

संथापना गरेको वनजी िा साियजवनक गठुी सम्झन ुपदयछ । 

                                       परिच्छेद तीन 

३. संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनमुवत सम्बधिी व्यिस्थाः 

३.१ कुनै नेपाली नागररकले सरूमारानी गाउँपावलका प्यठूान वित्रको के्षत्रमा संस्थागत विद्यालय खोल्न चाहमेा 

तोवकएको वििरर् खलुाई अनसुचूी – १ बमोवजमको ढाचँामा सम्बवधित िडा कायायलयको वसफाररस विध्यालयको 

श्रोत के्षत्र िररपरीका सामदुावयक तथा सामदुावयक तथा संस्थागत विध्यालयको सहमवत र  आिश्यक कागजातहरु 

सवहत शवैक्षक सत्र शरुु हुन ुिधदा तीन मवहना पवहले गाउँपावलकाको कायायलयमा अनमुवतका लागी वनिेदन वदन ुपनेछ 

। 

३.२ उप दफा ३.१ बमोवजम वनिदेन परेमा गाउँपावलकाको कायायलयले सो वनिदेन उपर जाचँबझु गरर विद्यालय खोल्न 

अनमुवतका लावग आिश्यक कागजात एिं अधय वििरर्हरु मनावसि देवखएमा तोवकएको अविकृतबाट  प्रस्तावित 

विद्यालयको स्थलगत वनरीक्षर् र जाचँबझु गने गराउने गरी वनिेदन दतायको व्यिस्था गनेछ । 

३.३  संस्थागत विद्यालय खोल्नका लावग अनसुचूी – २ बमोवजमको पिूायिार परूा गरेको हनु ुपने छ । 

३.४ शैवक्षक सत्र शरुु हनु ु िधदा कवम्तमा १५ वदन अगािै गाउँपावलकाको कायायलयले वशक्षा शाखाको अविकृत 

कमयचारीलाई अनसुचूी – २ बमोवजमको पिूायिार परूा िए निएको सम्बधिमा प्रस्तावित विद्यालयको स्थलगत 

वनरीक्षर् र जाचँबझु गरी प्रवतिेदन पेश गनय खटाइ वनजबाट स्पस्ट राय सवहतको वलवखत प्रवतिेदन वलने छ , साथ ै

सामावजक विकास सवमवतका संयोजक तथा वनजले तोकेको सो सवमवतको अधय सदस्य समतेलाई आिश्यकतानसुार 

स्थलगत वनरीक्षर् र जाचँबझुका लावग खटाई पठाउँन सक्ने छ ।  

३.५ उप दफा ३.४ बमोवजम स्थलगत वनरीक्षर् जाचँबझु प्रवतिेदन प्राप्त िए पवछ  सामावजक विकास सवमवत र गाउँ 

वशक्षा सवमवतको राय एिं वसफाररस सवहत गाउँ काययपावलकामा छलफलका लावग पेश गरी नया ँविद्यालय स्थापना िा 

तह थप िा कक्षा थप सम्बधिमा गाउँ काययपावलकाको वनर्यय अनसुार अनमुवतको काययबाही हुनेछ । 



 

३.६ . उप दफा ३.५ बमोवजम अनमुवतका लावग िएको वनर्यय अनसुार गाउँपावलकाको कायायलयले सम्बवधित 

विद्यालयहरुलाई शैवक्षकसत्र शरुु हनु ुिधदा अगािै अनसुचूी - ४ बमोवजमको ढाँचामा अनमुवत प्रदान गने छ । 

३.७   उप दफा ३.५ बमोवजम अनमुवतका लागी वनर्यय िएको विद्यालयले अनसुचूी -३ मा उल्लेवखत शतय बधदेजहरु 

पालना गनुय गराउन ुकतयव्य हनुे छ , साथै अनसुचूी ३ मा उल्लेवखत शतय बधदेजहरु पालनाका सम्बधिमा सम्बवधित 

विद्यालयको संस्थापकसँग गाउँपावलकाको कायायलयले कबवुलयतनामा समते गनुय पनेछ ।  

                           परिछेद चाि 

४. िरौटी रकम जम्मा गनुय पनेः 

४.१ संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनमुवत वलदा विद्यालय सञ्चालनको सरुक्षर् िापत माध्यवमक विद्यालय कक्षा ११-

१२ का लागी रु पाँच लाख पचास हजार , माध्यवमक विद्यालय कक्षा ९-१२ का लागी रु पाचँ लाख पचास हजार , 

आिारितू विद्यालय कक्षा १-८ का लागी रु दईु लाख पचास हजार , आिारितू विद्यालय कक्षा १-५ का लागी रु 

एक लाख पचास हजार र पिूयप्राथवमक तथा नसयरी , एल के वज र य ूके वज का लावग रु पचास हजार रुपैया िरौटीको 

रुपमा जम्मा गनुय पने छ ।  

४.२ संस्थागत विद्यालयले दफा ४.१ बमोवजमको िरौटी िापतको रकम गाउँपावलकाको कायायलयले तोकेको बैंकमा 

मदु्दती खाता खोली जम्मा गनुय पने छ । 

४.३ दफा ४.२ बमोवजमको मदु्दती खाता नगरपावलकाको लेखा अविकृत र विद्यालय संस्थापकको संयकु्त दस्तखतबाट 

सञ्चान हनुे छ । 

 

                                    पररच्छेद पाँच 

५. विििः 

५.१ यस पिूय प्रचवलत वशक्षा ऐन वनयमािली अनसुार स्थापना िई सञ्चालनमा रहकेा संस्थागत विद्यालयहरुले हाल 

मावथल्लो तह तथा कक्षा थप अनमुवत माग िएको हकमा साविक कम्पवन िा शैवक्षक गठुी जनु रुपमा सचालन िएको 

छ सोही स्िरुपमा र हाल नयाँ स्थापना िई सचालनमा आउने संस्थागत विद्यालयको हकमा गाउँसिा तथा गाउँ 

काययपावलकाबाट जारी हुन ेगाउँ वशक्षा ऐन तथा वनयमािली अनसुार वनिायररत स्िरुपमा सञ्चालन हनु ुपने छ ।   

५.२ संस्थागत विद्यालयहरुले वलने शलु्क तथा वितरर् गनुय पने छात्रिवृि सम्बधिमा गाउँवशक्षा ऐन तथा 

वनयमािलीबाट वनिायरर् िए बमोवजम हुने छ । 

५.३ सामाधयतया एक शवैक्षक सत्रमा एउटा कक्षा िधदा बढी कक्षाहरुको अनमुवत प्रदान गररने छैन । 

५.४ आिश्यकता अनसुार यस काययविविको सशंोिन गनय सवकने छ । 

५.५ यस काययविविले समटे न नसकेका अधय पक्षहरु सम्िोिन तथा वनयमन गनुय परेमा प्रचवलत ऐन वनयमािली 

अनसुार हुने छ ।  

५.६ विद्यालय सञ्चालन पिूायिारका सम्बधिमा अनसुचूी -२ का अवतररक्त अनसुचूी ५ समतेलाई आिार वलन सवकन े

छ । 

 

 

 

 



 

                                                                    अनसुचूी – १ 

 ( दफा ३.१ सँग सम्बवधित ) 

 

                      विषयः   ..................................... सम्बधिमा, 

 

श्रीमान   प्रमखु प्रशासकीय अविकृत ज्य ू, 

सरूमारानी गाउँपावलका ,सरूमारानी ४ प्यठूान 

  

शैवक्षक सत्र . . . . . देवख . . . . .तहको विद्यालय खोल्न चाहकेोले अनमुवतका लावग देहायका वििरर्हरु खलुाइ यो 

वनिदेन गदयछु । 

क – प्रस्तावित विद्यालयकोः 

१ - नामः 

२ - ठेगानाः .  . . . .        गाउँपावलका  िडा नं.. . . . . . गाउँ/टोल.......... 

फोन नं. . . . . . . . . . . . . . . . . . प्याक्स नं. 

३ - वकवसमः 

   क - सामदुावयक , ख – संस्थागत , १ – वनजी शवैक्षक गठुी ,  २- साियिवनक शवैक्षक गठुी , ३- कम्पवन 

४ – अनमुवत वलन चाहकेो तह र कक्षाः 

५ – िविष्यमा सचालन गनय चाहकेो तह र कक्षाः 

ख – प्रस्तावित विद्यालयका लावग परूा गररएको पिूायिारः  

      १ – ििनको सखं्या . . . . . २ – कच्ची....... / पक्की.......... िा अिय पक्की.........   

      ३ – आफ्नै िा िहालमा िा साियजवनक 

– कोठाको वििरर्ः 

१- कोठाको संख्या. .  . . .२ – लम्िाई.............. / चौडाई..............  
२- – झ्यालढोकाको अिस्थाः क – प्रकाश बविको अिस्था – 

फवनयचरको संख्याः डेस्क...............बेधच............टेिल............. .दराज.......... 

कुची.........अधय..........  

३- खलेकूद मदैानको अिस्थाः.....................          जगगाः रोपनी िा विगाहामा................... 

४- शौचालयको संख्याः छात्रले प्रयोग गने...................छात्राले प्रयोग गने...............   
५- खानेपानीको अिस्थाः 

६- पसु्तकालयको अिस्था................... पसु्तकको संख्याः 

७- प्रयोगशालाको अिस्थाः             सामग्री................  

८- सिारी सािनको वििरर्ः 
९- शेवक्षक सामग्रीको वििरर्ः 
१०- विद्याथी संख्याः प्रस्तावित  



 

कक्षा-नसयरी  एलकेजी   यकेूजी      १       २      ३     ४     ५      ६       ७       ८       ९        १० 

संख्या-   ..........    .......   .......   .....   ......   .......    ........   ........    .........    .....======     

===============       ===================    ================== 

११- वशक्षक संख्याः प्रस्तावित 

१२- आवथयक वििरर्ः प्रस्तावित 

क .अचल सम्पविः             ख – चल सम्पविः            ग – िावषयक आम्दानीः       

घ – आम्दानीको स्रोतः 

मावथ लेवखएको वििरर्हरु ठीक साँचो छ , झटु्टा ठहरे काननू बमोवजम सहुलँा बझुाउँला । 

संस्थापकको       विद्यालयको छाप         वप्रवधसपलको 

सही                                           सही 

नामः                                           नाम 

ठेगानाः                                         ठेगानाः 

वमवतः                                          वमवतः 

      वनिदेनसाथ सम्लगन गररएका कागजातहरुः                                      

                          

 

 

 

                       

 

                       अनसुचूी – २   

               विद्यालय खोल्नका लावग चावहने पिूायिारहरुः  

१ – कक्षाकोठाहरु सामाधयतया नौ वफट उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हनुे वकवसमको हनु ुपने । 

२ – कक्षागत के्षत्रफल आिारितू विद्यालयको हकमा प्रवत विद्याथी १.०० िगय वमटर तथा माध्यवमक विद्यालयको 

हकमा १.२० िगय वमटर िधदा कम हनु नहुने । 

३ – अध्यापन गराइने कक्षाकोठामा हािाको प्रिाह र प्रकाशको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुन ुपने  

४ - कक्षाकोठामा विद्याथी संख्याको आिारमा फवनयचरको व्यिस्था हन ुपने । 

५ – स्िस्थकर र यथेष्ट खानेपानीको व्यिस्था हुन ुपने । 

६ – प्रारवम्िक बाल वशक्षा केधर बाहके अधय विद्यालयमा छात्रछात्राको लावग अलग अलग शौचालयको व्यिस्था 

िएको हनु ुपने र प्रत्येक थप ५० जना विद्याथीका लावग एक कम्पाटयमधेट थप हुन ुपन े। 

७ – पाठ यक्रम , पाठ यसामग्री , वशक्षक वनदेवशका सवहतको एक विद्याथी बराबर कवम्तमा २ प्रवतका दरले पसु्तक 

उपलब्ि िएको पसु्तकालय िएको हनु ुपने । 

८ – वशक्षर् वक्रयाकलापका लावग आिश्यक पने शवैक्षक सामग्रीहरु जस्तै कालोपाटी , नक्शा , गलोि , गवर्तीय 

सामग्री आदी हुन ुपन े। 

९ – सम्परू्य विद्याथीहरु एकैसाथ उविन सक्ने खलेमदैान हुन ुपने । 



 

१० – प्रारवम्िक बाल वशक्षा केधरमा घर बावहरका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय पगुने र अधय विद्यालयका लावग 

िवलिल खले्न वमल्ने सम्मको खलेमदैानको व्यिस्था र खलेसामग्रीको व्यिस्था हुन ुपने । 

११ – पाठ यक्रम अनसुारको विज्ञान सामग्रीको व्यिस्था हनु ुपने । 

१२ – संस्थागत विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामाधयतया कम्तीमा २२ जना देवख बढीमा ४४ जना सम्म र औसतमा 

३३ जना विद्याथी हुन ुपने । 

१३ – संस्थागत विद्यालयमा कक्षा वशक्षक अनपुात धयनूतम १ː१.५  हुन ुपने । 
१४ – विद्यालयको हाता पखायल िा बारले घेररएको हनु ुपने । 

१५ – विद्यालयमा प्राथवमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था हुन ुपने । 

१६ – आिासीय विद्यालयको हकमा आिास ििन हुन ुपने । 

१७ – िाडाको घरमा विद्यालयको सञ्चालन गनय पने िए कवम्तमा पाँच िषय घरिाडा सम्बधिी सम्झौता िएको हुन ुपने 

। 

१८ – विद्यालय िातािरर् बालमतै्री अपाङगमतै्री हनु ुपने ।  

१९ – विद्यालयको वनयवमत आयस्रोत हुन ुपने । 

  

              अनसुचूी – ३ (दफा ३.७ सँग सम्बवधित) 

विद्यालयले अनमुवत प्राप्त गरर सके पवछ पालना गनुय पने शतय बधदेजहरुः 

१ - नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ यक्रम र पाठ यपसु्तक लाग ूगनुय पने । 

२ – गाउँ वशक्षा सवमवतको स्िीकृवत नवलई थप पाठ यपसु्तक र पाठ यसामग्री प्रयोग गनय नहनुे  

३ – रावष्ियताप्रवत आचँ आउने पाठ यसामग्री िएको पाठ यपसु्तक अध्यापन गनय गराउँन नहुन े

४ – अवििािकको िावषयक िेला गराई विद्यालयको आय व्यय ,शैवक्षक उपलब्िी र आगामी शवैक्षक सत्रको 

काययक्रमको जानकारी गराउन ुपने । 

६ – विद्यालयले गरेको लगानीको अविलेख राख्नकुा साथै यस वनयमािली बमोवजम आय-व्ययको लेखा राख्न ु

पने । 

७ – विद्यालयमा नपेालको रावष्िय एकता , साियिौवमकता , जातीय , के्षत्रीय , िावषक , लैंवगक , सामावजक 

तथा िावमयक सवहष्र्तुामा खलल पान ेकुन ैपवन वक्रयाकलाप हुन नवदने । 

८ – विद्यालयमा वनयवमत रुपमा पररयोजना कायय , सामावजक सिेा , अवतररक्त वक्रयाकलाप तथा अधय 

काययक्रम सञ्चालन गनुय पने । 

९ – विद्यालय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर , सत्य , वनष्ठा र नवैतक चररत्र वनमायर् , उद्यमशीलता प्रिर्द्यन , 

समावजक सदिाि प्रिर्द्यन तथा समावजक विकृवत उधमलुनको िातािरर् कायम गनय स्थानीय पाठ यक्रम तयार 

गरी स्िीकृवतका लावग प्रसततु गने र आिश्यक व्यिस्था वमलाउँने । 

१० – आिासीय विद्यालयमा गाउँवशक्षा सवमवतले वनिायरर्  गरे बमोवजम विद्याथीको लावग खाना तथा पौवष्टक 

आहारको गरु्स्तर कायम गनुय पने । 

११ – विद्याथी सखं्याको आिारमा पिूायिारको विस्तार तथा स्तर िवृध्द गनुय पने । 



 

१२ – मधत्रालय तथा वशक्षा शाखाले वनिायरर् गरेको ढाचँामा विद्यालय शैवक्षक तथ्याङक तयार गरी तोवकएको 
समय वित्र वशक्षा शाखामा बझुाउने । 

१३ – विद्यालयले विद्याथीका लावग प्रयोग गने सिारी सािन प्रचवलत काननु बमोवजमको मापदण्ड अनरुुप 

पररक्षर् गररएको हुन ुपने । 

१४ – तोवकएको मापदण्ड अनरुुप विद्यालयको ििन तथा कक्षाकोठा सफा र सरुवक्षत राख्न ुपन े। 

१५ – प्रत्येक िषय विद्यालयको सामावजक तथा आवथयक पररक्षर् गराई त्यसको प्रवतिदेन वशक्षा शाखामा पठाउन ु

पने  । 

१६ – गाउँकाययपावलका तथा गाउँसिाले पाररत गरेको काननू तथा शैवक्षक नीवतको अविनमा रही काम गनुय पनेछ 

। 

 

अनसुचूी – ४ 

श्री ...... ...... ....... ....... ......... .........  

.......... .......... .......... ............ ..........  

  

विद्यालय खोल्ने सम्बधिमा वमवत.................................मा प्राप्त वनिेदन उपर काययिाही हुदँा संस्थागत विद्यालय 

सचालन अनमुवत काययविवि २०७४ को दफा ३.३ अनसुचूी -२ बमोवजमको पिूायिार परूा गरेको देवखएकोले यस 

सरूमारानी गाउँकाययपावलकाको वमवत..........................को वनर्ययानसुार  शैवक्षक सत्र..............................  

देवख................ .....    तहको कक्षा...........सम्मको विद्यालय संस्थागत  परू्यतया वनजी स्रोतमा सञ्चालन गनय यो 

अनमुवत प्रदान गररएको छ । 

 

अनमुवत प्रदान गने अविकारीको                          कायायलयको छापः 

सही 

नामः 

पदः 

वमवतः 

 

  

 

 

 


