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गढी  गाउँपालिकाको लिक्षा ऐन  २०७६ 

देश र समाजको सर्वपक्षीय वर्कास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतिात्मक शासन व्यर्स्थाको सुदृविकरणका  लावग 

नागररकहरुमा सदाचार, सवहषु्णता, नैवतकता र मानर्ीय मूल्यको प्रबर्द्वन गनव तथा सीपयुक्त, पररश्रमी, वसजवनवसल र 

प्रवतस्पधी क्षमता भएका योग्य नागररक तयार गनवको लावग यस गिी गाउँपावलकामा स्थापना हुने र यो ऐन प्रारम्भ हुनु 

भन्दा अवघ स्थापना भई संचालन भइरहेका वर्द्यालयहरुलाई व्यर्न्त्रस्थत गरी गुणस्तरीय वशक्षा प्रदान गने शैवक्षक 

संस्थाका रुपमा वर्कवसत गनुव र्ान्छनीय भएकोले नेपालको संवर्धान २०७२ को धारा ५७, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” 

तथा “स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४, पररचे्छद ३, को दफा, १०२ बमोवजम १ नं. प्रदेश अन्तगवतको यस गिी 

गाउँपावलकाको गाउँसभाले यो वशक्षा ऐन बनाएको छ ॰ 

पररचे्छद–१ 

प्रारम्भिक 

१.संलक्षप्त नामर प्रारिः  

१) यस ऐनको नाम “ गिी  गाउँपावलका वशक्षा ऐन  २०७६” रहेको छ ॰ 

२) यो ऐन  सुनसरी  वजल्ला गिी  गाउँपावलकामा लागू हुनेछ ॰  

३) यो ऐन स्थावनय राजपत्रमा प्रकावशत भए पश्चात प्रारम्भ हुनेछ ॰ 

२. पररभाषाः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा– 

क)  “आधारभूत वशक्षा” भन्नाले प्रारन्त्रम्भक बाल वशक्षा देन्त्रक कक्षा आस सम द वदइने वशक्षा सझनुनु पछव  ॰ 

क) “प्राथवमक वशक्षा” भन्नाले कक्षा एक देन्त्रक कक्षा पाँचसम द वदइने वशक्षा सझनुनु पछव  ॰ 

ग )   “माध्यवमक वशक्षा” भन्नाले कक्षा नौ देन्त्रक कक्षा बाह्रसम द वदइने वशक्षा सझनुनु पछव  ॰ 

ङ)    “वर्द्यालय वशक्षा” भन्नाले  वशशु कक्षा देन्त्रक कक्षा बाहसम द वदइने वशक्षा सझनुनु पछव  ॰ 

च)“गाउँ कायवपालीका” भन्नाले सुनसरी वजल्लाको  गिी गाउँ कायवपावलका सझनुनु पछव  

छ)“गाउँ सभा” भन्नाले सुनसरी वजल्लाको  गिी  गाउँपावलकाको गाउँसभालाई सझनुनुपछव  ॰  

ज) “वर्शेष वशक्षा” भन्नाले दृविवर्वहन, बवहरा, अविज्म, बौन्त्रर्द्क अपाङ्गता, सुस्तश्रर्ण र्ा अवत अशक्त 

शारीररकअपाङ्गता भएका बालबावलकालाई वदइने वर्शेष व्यर्स्थापन सवहतको वशक्षा सझनुनु पछव  ॰ 

ु)  “प्रावर्वधक तथा ब्यार्सावयक वशक्षा” भन्नाले प्रावर्वधक ज्ञान सीप तथा वर्षयर्सु्तको वसकाई गरी  प्रवर्वध र 

व्यर्सायको वशक्षा प्रदान गनव कक्षा नौ देन्त्रक कक्षा बाह्र सम द अध्यापन गराइने वशक्षालाई  सझनुनु पछव  ॰ 

ञ) “सामुदावयक वर्द्यालय” भन्नाले समुदायको पहलमा स्थापना गररएको नाफा नकमाउने प्रकृवतको नेपाल 

सरकारबाि वनयवमत रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमवत र्ा स्वीकृवत प्राप्त वर्द्यालय सझनुनुपछव  ॰   
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ि) “संस्थागत वर्द्यालय” भन्नाले वनजी पहलमा स्थापना गररएका नेपाल सरकारबाि वनयवमत रूपमा अनुदान नपाउने 

गरी अनुमवत र्ा स्वीकृवत प्राप्त वर्द्यालय सझनुनु पछव  ॰ 

स) “अवभभार्क” भन्नाले वर्द्यालयमा अध्ययनरत वर्द्याथीको अवभभार्क भनीअवभलेकमा जवनएको व्यन्त्रक्त सझनुनु 

पदवछ॰ सो शब्दले वर्द्याथीका बुर्ा, आमा, बाजे, बजै्य तथा अवभभार्क नभएका वर्द्याथीको हकमा संरक्षकत्व प्रदान 

गने व्यन्त्रक्तलाई समेत जनाउँछ ॰  

ड) “वशक्षक” भन्नाले वर्द्यालयमा वशक्षण वसकाइ गनव वनयुक्त अध्यापक सझनुनुपछव  ॰  

ि)” प्रधानाध्यापक” भन्नाले वर्द्यालयको शैवक्षक, प्रशासवनक, आवथवक र व्यर्स्थापकीय वजमे दर्ारी तोवकएको 

अध्यापक सझनुनुपदवछ ॰  

स) “कमवचारी” भन्नाले सामुदावयक वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक बाहेकका अन्य कमवचारी सझनुनु पछव  ॰ 

ड)  “तोवकएको” र्ा “तोवकएबमोवजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेका वनयमार्लीमा तोवकएको र्ा तोवकएबमोवजम 

सझनुनु पछव  ॰ 

ि) “अनुमवत” भन्नाले नेपाल सरकार र्ा गाउँपावलकाले स्थायी स्वीकृवत प्रदान गररनसकेको कुनै तोवकएको साउँ र्ा 

के्षत्रमा वर्द्यालय कोल्न र्ा कक्षा थप गनव वदएको अस्थायी स्वीकृवतलाई जनाउँछ ॰ 

ण) “स्वीकृवत” भन्नाले तोवकएबमोवजमको शतव पुरा गरेको वर्द्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समेतको 

मापदण्डको आधारमा गाउँपावलकाले वदएको स्थायी स्वीकृवतलाई जनाउँछ ॰ 

त)  “आर्ासीय वर्द्यालय” भन्नाले नेपाल सरकार र्ा गाउँपावलकाबाि आर्ासीय वर्द्यालयको रूपमास्वीकृवत प्रदान 

गररएको वर्द्यालयलाई जनाउँछ ॰ 

थ) “शैवक्षक गुसी” भन्नाले वर्द्यालय सञ्चालन गनवको लावग कुनै व्यन्त्रक्तले नाफा नवलने उदे्दश्यले स्थापना गरेको 

सार्वजवनक र्ा वनजी गुसी सझनुनु पछव  ॰ 

ध) “प्रारन्त्रम्भक बाल वशक्षा” भन्नाले चार र्षव मावथ र पाँच बषव मुवनका बालबावलकालाई वदइने एक र्षवको प्रारन्त्रम्भक 

बाल वशक्षा सझनुनु’ पछव  ॰ 

 

पररचे्छद–२ 

लिद्याियको सञ्चािन, प्रकार, िगीकरण, अनुमती, स्वीकृती, समायोजन तथा लनयमन 

. 

३) लिद्याियको सञ्चािन : १ ) वर्द्यालय संचालन गदाव  तोवकए बमोवजमको आधारमा गाउँपावलकाबाि अनुमवत 

वलई सञ्चालन गनुवपनेछ ॰ 

२)  वर्द्यालयको संचालनअनुमवत, न्त्रस्वकृवत,  बवगवकरण र समायोजन तोवकए बमोवजम हुनेछ ॰ 
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३) गाउँपावलकाले प्रारन्त्रम्भक बाल वशक्षाको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापनको लावग तोवकए बमोवजम  थप व्यर्स्था गनव 

सके्नछ ॰ 

४) गाउँपावलकाले तोवकए बमोवजम सामुदावयक वसकाइ केन्द्र सञ्चालन गनव सके्न छ ॰ 

५)  वर्शेष वशक्षा, समारे्शी वशक्षा, अनौपचाररक वशक्षा, वनरन्तर वशक्षा, दूर वशक्षा तथा कुला वशक्षा सञ्चालन सम्बन्धी 

व्यर्स्था तोवकए बमोवजम हुनेछ ॰ 

६) गाउँपावलकाले तोवकए बमोवजमको आधारमा  वर्द्यालय सानव, गाभ्न, नाम पररर्तवन गनव र्ा बन्द गनव र्ा कक्षा थप 

गनव सके्न छ ॰ 

४) माध्यलमक लिक्षाको प्रकार: 

(१ ) माध्यवमक वशक्षाको प्रकार  देहाय बमोवजमको हुनेछ ॰ 

क)  साधारण माध्यवमक वशक्षा . 

क) संसृ्कत माध्यवमक वशक्षा . 

ग)  प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक माध्यवमक वशक्षा 

५) लिक्षाको माध्यमः   

१)वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंगे्रजी भाषा र्ा दुबै भाषा हुनेछ ॰ 

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्रकएको भए तापवन देहायको अर्स्थामा वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम देहाय 

बमोवजम हुन सके्नछ – 

क) आधारभूत तहको वशक्षा मातृभाषामा  वदन सवकनेछ ॰ 

क) गैर नेपाली नागररकले गिी  गाउँपावलका अन्तरगतका  वर्द्यालयमा अध्ययन गदाव अवनर्ायव नेपाली वर्षयको सट्टा 

अन्य कुनै भाषाको वर्षय अध्ययन गनव सके्नछ, 

ग) भाषा वर्षयमा अध्ययन गराउँदा वशक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ ॰ 

६) गाउँ लिक्षा सलमलत सम्बन्धी व्यिसथाः 

१) गाउँपावलका के्षत्रवभत्र सञ्चालन हुने वर्द्यालय तथा शैवक्षक वनकायहरुको रेकदेक, समन्रय र व्यर्स्थापन गने 

कामको लावग देहाय बमोवजमको गाउँ वशक्षा सवमवत रहनेछ – 

क) गाउँपावलकाका अध्यक्ष                 संयोजक  

क) गाउँपावलकाको प्रमुक प्रशासकीय अवधकृत                                 सदस्य   

ग) गाउँकायवपावलकाले तोकेको वशक्षा हेने वर्षयगत सवमवतको संयोजक -   सदस्य 
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घ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षहरु मधे्यबाि गाउँकायवपावलकाले मनोवनत गरेको एकजना- सदस्य  

ङ) समाजसेर्ी, वशक्षा पे्रमी, र्ा चन्दादाताहरु मधे्यबाि गाउँ कायवपावलकाबाि मनोवनत कम्तीमा एकजना मवहला र 

दवलत सवहत दुई जना                                                                                                  सदस्य  

         

च)आधारभूत, माध्यवमक तह समेिने गरी वर्द्यालयका  वशक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरु मधे्यबाि गाउँकायवपावलकाले 

मनोवनत गरेको   एकजना मवहला सवहत दुई जना                                                            - सदस्य 

छ) गाउँपावलका के्षत्रको  वशक्षक महासंघका अध्यक्ष र्ा प्रवतवनवध १ जना                            — सदस्य 

ज) गाउँपावलका वभत्रका सेर्ा वनरृ्त वशक्षक मधे्यबाि गाउँपावलकाले मनोवनत १ जना                 - सदस्य 

ु)  गाउँपावलकाको वशक्षा शाका प्रमुक                सदस्य सवचर्   

२) सवमवतका मनोवनत सदस्यको कायवकाल ३ र्षवको हुनेछ ॰ 

३) गाउँ वशक्षा सवमवतको बैसकमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसदका सदस्यलाई पयवरे्क्षकको रुपमा भाग वलन 

आमिण गनव सवकनेछ ॰  

४) गाउँ वशक्षा सवमवतको बैसकमा आर्श्यकता अनुसार वर्षय वर्ज्ञहरुलाई आमिण गनव सके्नछ ॰ 

५) उपदफा (१) अनुसार मनोवनत सदस्यले र अन्य सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण पूरा नगरेमा गाउँ कायवपावलकाले 

वनजहरुलाई जुनसुकै समयमा पवन हिाउन सके्नछ ॰ तर त्यसरी हिाउन र्ा र्कावस्त गनव’ अवघ मनासीब मावफकको 

स्पविकरणको मौकार्ाि र्वञ्चत गररने छैन ॰ 

६)  गाउँ वशक्षा सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार देहाय र्मोवजम हुनेछ:  

क) आफ्नो कायव के्षत्र वभत्रको शैवक्षक योजना तयार गने ॰  

क) गाउँपावलका के्षत्र वभत्र वर्द्यालय सञ्चालनका लावग अनुमवत, स्वीकृवत, वर्द्यालय साने, गाभ्ने, कक्षा थपे्न र घिाउने 

सम्बन्धमा गाउँपावलकालाई आर्श्यक राय प्रदान गने ॰ 

ग) वर्द्यालयहरुलाई आवथवक अनुदान सम्वन्धी आर्श्यक स्रोतको कोजी गने , 

घ) आपनो के्षत्र वभत्र सञ्चालन हुने परीक्षालाई मयाववदत र भयरवहत बनाउन सहयोग गने, 

ङ) वर्द्यालयहरुको लेका परीक्षकको वनयुन्त्रक्त र पारीश्रवमक तोके्न, 

च) गाउँपावलका के्षत्र वभत्र स्थापना भएका आफ्नो स्रोतमा सञ्चावलत सामुदावयक वर्द्यालयहरुको वशक्षक, 

कमवचारीदरबन्दी, सेर्ा, सुवर्धा र शतवहरु स्वीकृत गने ,  

छ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्क वनदेशन वदने, जागरुक र सजग र्नाउने , 

ज) वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधनस्रोत जुिाउने र पररचालन गने गराउने , 
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ु) अवभभार्क,कमवचारी र वशक्षक बीच वर्र्ाद भएमा त्यसको समाधान गने, 

ञ) वशक्षाको गुणस्तर कायम राखे्न, सूचक वर्कास गने र प्रगवत मूल्यांकन गने;  तदनुसार अपेवक्षत गुणस्तर कायम 

भएका वर्द्यालयलाई पुरसृ्कत गने, नभएकालाई सघाउने तथा लगातार तीन र्षवसम द राम्रो नवतजा नल्याउनेलाई 

नवसयत वदने , 

ि) वर्द्यालयहरुलाई सामावजक परीक्षण गनव लगाउने   

स) सामुदावयक वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारी व्यर्स्थापन गने,  

ड) वर्द्यालयको सुपरीरे्क्षण तथा अनुगमन गने गराउने , 

ि) शैवक्षक गुसीसँग गने सझनुौताका शतवहरु वनधावरण गने , 

ण) शैवक्षक संस्था र वशक्षासंग आबर्द् वशक्षक कमवचारीहरुलाई कामको आधारमा आर्श्यक प्रोत्साहन, नवसयत, 

दण्ड, कारर्ाही गने गराउने, 

त) वर्शेषज्ञहरुको छनौि गरी सेगाना, फोन, इमेल भएको सम्पकव  सवहतको सूची प्रकाशन गने , 

थ) संस्थागत वर्द्यालय संचालनको मापदण्ड बनाउने, संचालनको स्वीकृती र अनुमतीको लावगगाउँपावलकालाई 

आर्श्यक राय सुुार् प्रदान गने , 

द) नक्ांकन, जोवनङ सवहत वर्द्यालय गाभ्ने, साने नाम पररर्तवन गने, तह र कक्षा थप गने,र्ा कक्षा घिाउने  नीवत 

तजुवमा गरी गाउँपावलकामा पेस गने ,  

ध) वर्द्यालयमा वर्षयगत वशक्षक दरर्न्दी वमलान गने तथा वशक्षक कमवचारीहरुको सरुर्ा व्यर्स्थापन गने ,  

न) सामुदावयक वसकाई केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी नीवत तजुवमा गने .  

प) आर्श्यकता अनुसार वदर्ा काजा व्यर्स्थापन गने , 

फ) वर्द्यालय बावहर रहेका बालबावलका पवहचान गरी सबैका लावग वशक्षा सुवनवश्चत हुने प्रर्न्ध गने , 

ब) वर्द्यालयमा पसनपासनको अवधकतम प्रर्न्ध हुने गरी शैवक्षक क्यालेण्डर बनाई लागु गने, गराउने , 

भ) वशक्षक तावलम नीवत तजुवमा गरी लागु गने ,  

म) गाउँ कायवपावलकालाई शैवक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक सुुार् तथा  परामशव वदने , 

य) वर्द्यालयहरुलाई सक्षमतामा अधाररत अनुदान वदने र्ा अनुदान वदन सम्बन्त्रन्धत वनकायमा वसफाररस गने , 

र) वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारीलाई आर्श्यक परेमा प्रोत्साहनसवहत से्वन्त्रच्छक अर्कासको प्रर्न्ध  गने, 

ल)    गाउँपावलका के्षत्र वभत्रका सामुदावयक वर्द्यालयहरु  बीच स्वस्थ प्रवतस्पधाव गराई वर्द्याथीहरुको चौतवफव   

वबकासकालावग  अवतररक्त कृयाकलाप सञ्चालन गने , 
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र्) तोवकए बमोवजमका अन्य कायवहरु गने , 

७) लिक्षा िाखा प्रमुखको काम कततव्य र अलधकार 

क) गाउँ स्तरीय वशक्षा योजना तजुवमा गरी गाउँ कायंपावलकामा पेश गने ,गराउने ॰ 

क) गाउँपावलका तथा गाउँ वशक्षा सवमवतबाि वशक्षा तथा शैवक्षक वर्कासका लावग पाररत नीवत तथा कायवक्रमको 

कायावन्रयन गने तथा प्राप्त वनदेशन पालना गने ॰ 

ग)वर्द्यालय तथा शैवक्षक वनकायहरुको अनुगमन तथा सुरररे्क्षण गने, गराउने ॰ 

घ) गाउँकायवपावलका, गाउँ वशक्षा सवमवत र प्रमुक प्रशासकीय अवधकृतलाई शैवक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक 

सुुार् तथा  परामशव वदने, 

ड.) वशक्षकहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन गने  र तदनुसार पुरस्कार तथा दण्डको लावग स्थानीय सरकारमा 

वसफररस गने, 

ङ) आधारभूत तहका कक्षा ८ को अन्त्रन्तम तथा र्ाह्य परीक्षा संचालन गने ॰  

च) सामुदावयक र संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक कमवचारीको अवभलेक राखे्न  ॰  

छ) वर्द्यालयमा स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गरे नगरेको अनुगमन गने  ॰  

ज) वर्द्यालयबाि प्राप्त लेकापररक्षकहरुको सूवच मधे्य एक जनालाई लेकापररक्षकमा वनयुन्त्रक्त गने ॰  

ु) वर्द्यालयमा वशक्षक अवभभार्क संघ गसन गने गराउने ॰  

ञ) वर्द्यालयबाि प्राप्त प्रवतरे्दन कायावन्रयन गने ॰  

ि) वशक्षकको तलबी प्रवतरे्दन स्वीकृतका लावग वसफाररस गने ॰  

स) वर्द्यालयको शैवक्षक कायवक्रमको वनयवमत अनुगमन गने गराउने ॰  

ड) गाउँ वशक्षा सवमवतको सदस्य सवचर्को भूवमका वनर्ावह गने , 

ि)गाउँवशक्षा शाका प्रमुकको अन्य काम कतवव्य र अवधकार तोवकए बमोवजम हुनेछ ॰ 

८)  िडा लिक्षा सलमलतको गठन, काम, कततव्य र अलधकार 

क) र्डा स्तरमा देहाय बमोवजमको र्डा वशक्षा सवमवत गसन गनव सवकने छ : 

क) सम्बन्त्रन्धत र्डाको र्डाध्यक्ष       संयोजक 

ग) र्डा सवमवतका सदस्यहरु मधे्य र्डा सवमवतले तोकेको एक जना   सदस्य 

घ)  वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षहरु मधे्य र्डा सवमवतले तोकेको एक जना  सदस्य  



 

7 
 

ड.) माध्यवमक तह रआधारभूत तहका वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक मधे्यबाि गाउँ वशक्षा सवमवतले तोकेको उपलब्ध 

भए सम द एकजना मवहला पने गरी दुई जना     सदस्य 

च) सम्बन्त्रन्धत र्डा वभत्रका वशक्षापे्रमीहरु मधे्यबाि र्डा सवमवतले तोकेको दवलत,मवहलार अपाङ्गता भएका व्यन्त्रक्त 

मधे्यबाि तीन जना                                                 सदस्य 

छ)  र्डा वशक्षक महासंघ अध्यक्ष     सदस्य 

ज) सम्बन्त्रन्धत र्डाका र्डा सवचर्         सदस्य 

ु) गाउँपावलकाको वशक्षा शाका प्रमुक    सदस्य सवचर् 

९.  िडा लिक्षा सलमलतको काम कततव्य र अलधकार देहाय िमोलजम ुनने   

क) आफ्नो र्डाको शैवक्षक योजना तयार गने,  

क) आपनो के्षत्र वभत्र सञ्चालन हुने परीक्षालाई मयाववदत र भयरवहत बनाउन सहयोग गने, 

ग) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्यक वनदेशन वदने, जागरुक र सजग र्नाउने, 

घ) वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधनस्रोत जुिाउने र पररचालन गने गराउने, 

ङ) सम्बन्त्रन्धत र्डा वभत्रका अवभभार्क कमवचारीर वशक्षक र्ीच वर्र्ाद भएमा त्यसको समाधान गने, 

च) वर्द्यालयको सुपरीरे्क्षण तथा अनुगमन गने गराउने,  

छ) जोवनङ तथा नक्ांकनको आधारमा वर्द्यालय गाभ्ने, साने नाम पररर्तवन गने, तहकक्षा थपघि गनव गाउँ वशक्षा 

सवमवतमा वसफाररस गने ,  

ज) र्डाको शैवक्षक अवभबृन्त्रर्द्का लावग आर्स्यक कायवहरु गने ,  

ु) र्डा वशक्षा सवमवतले आफ्नो बैसक सञ्चालन तथा कायववर्वध आफैले वनधावरण गनेछ ॰ 

ञ) प्रारन्त्रम्भक बालवर्कास केन्द्र  सञ्चालन गनव अनुमतीको लावग वसफाररस गने ,  

ि) गाउँ वशक्षा सवमवतले तोके बमोवजम अन्य कायव गने ,  

१०.  लिद्यािय व्यिसथापन सलमलतको गठन, काम, कततव्य र अलधकारः  

१) सामुदावयक वर्द्यालयको सञ्चालन, रेकदेक र व्यर्स्थापन गनवको लावग प्रते्यक वर्द्यालयमा देहायका 

सदस्यहरू रहेको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत रहनेछः– 

क)  वर्द्यालय रहेको र्डाको र्डाध्यक्ष र्ा र्डा सवमवतले तोकेको एकजना  सदस्य    -     सदस्य 

क) अवभभार्कले आफूहरुमधे्यबाि छानी पसाएका कम्तीमा एक जना मवहला एक जना दवलत / अल्पसंख्यक 

सवहत चारजना-सदस्य         
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ग) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुन्त्रर्द्वजर्ी, वशक्षापे्रमी, वर्द्यालयलाई वनरन्तर उले्लख्य सहयोग गरेका व्यन्त्रक्तहरू 

मधे्यबाि वर्द्यालय  व्यर्स्थापन सवमवतले मनोनीत गरेको एकजना मवहला सवहत दुईजना  –सदस्य 

घ) वशक्षकहरुले आफूमधे्यबाि चयन गरी पसाएको वशक्षक प्रवतवनधी  एकजना             —सदस्य     

ङ)     वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक        –सदस्य–सवचर् 

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्ष बनाउँदा मावथ उले्लन्त्रकत क, घ, ङ र च बाहेकका सदस्यहरु मधे्यबाि 

बनाउनु पनेछ ॰  

स्पिीकरण: १) अवभभार्क भन्नाले वबद्यालयमा अध्ययन गने बालवबकास देन्त्रक कक्षा १२ सम दका वबद्याथीका बाबु 

आमा ,सगोलको दाजु,वददी भाउजुलाई  जनाउँछ ॰ तर ब्यर्स्थापन सवमवत गसन प्रयोजनको लावग एकाघरको बाबु 

,आमा , बाजे बजै्यलाइ मात्र जनाउँछ ॰ 

२) उपदफा १ अनुसार बाबुआमा नभएमा सगोलको घरमुली सम्भब भएसम द बिी वशवक्षत   जेसाब्यन्त्रक्त र्ा लालन 

पालन र पसनपासन को ब्याबस्था वमलाउने एकाघरको जोकोही १ जना ब्यन्त्रक्तलाई मात्र जनाउँछ ॰ तर अनाथ 

सुहुरा,मार्ल, र्ा अकावको  घरमा बसी कामकाज गरी अध्ययन गनेको हकमा भने बसोबास तथा लालन पालन र 

पसनपासन को ब्याबस्था वमलाउने ब्यन्त्रक्तलाई  जनाउँछ ॰ 

३) उपदफा (१) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको हुनेछ ॰ वर्. व्य.स. 

अध्यक्ष हुन सम्बन्त्रन्धत तह उत्तीणव गरी २५र्षव उमेर पुरा भएको हुनुपनेछ ॰ तर त्यस्तो योग्यता प्राप्त ब्यन्त्रक्त नभएमा 

र्ा बस्न नमानेमा एकतह कम योग्यताको समेत राख्न सवकने छ ॰ त्यस्ता अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको 

आचरण नगरेको देन्त्रकएमा गाउँ वशक्षा सवमवतले वनजलाई जुनसुकै बकत पदबाि हिाउन सके्नछ ॰ तर त्यसरी 

पदबाि हिाउन’ अवघ र्ा सवमवत वर्घिन गनुव अवघ आफ्नो सफाइ पेश गने मौकाबाि बवञ्चत गररने छैन ॰ 

४) सामुदावयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको काम, कतवव्य रअवधकार देहायबमोवजम हुनेछ ःः– 

क)  वर्द्यालय सञ्चालनको लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 

क)  वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको लगत राखे्न, राख्न लगाउने र सुरक्षा गने, 

ग)  वर्द्यालयको शैवक्षक, भौवतक तथा आवथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्वधक गराई राखे्न, 

घ)  वर्द्यालयको र्ावषवक बजेि स्वीकृत गने र त्यसको जानकारी गाउँपावलकालाई वदने, 

ङ)  वर्द्यालयमा स्वच्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राख्न राजनैवतक,धावमवक र्ा साम्प्रादावयक भार्नाको आधारमा 

वर्द्यालयको र्ातार्रण धवमल्याउन नवदने, 

च)  वर्द्यालयमा वशक्षक, कमवचारी र वर्द्याथीको पोशाक तोके्न र सो को कायावन्रयन गने .  

छ)  प्रचवलत कानुन बमोवजम वशक्षक सेर्ा आयोगर्ाि वसफाररस भएका वशक्षक पदको लावग योग्य 

उमे ददर्ारलाई हावजर गराई काममा लगाउने तथा गाउँपावलकार्ाि स्वीकृत दरर्न्दीमा कमवचारीको व्यर्स्थापन गने; 

ज)  गाउँपावलकाबाि कविएका वशक्षक तथा कमवचारीलाई हावजर गराई काममा लगाउने; 
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ु)  गाउँ वशक्षा सवमवतबाि तोवकएको सूवचकृत लेकापरीक्षकबाि वर्द्यालयको र्ावषवक लेका परीक्षण गराउने, 

ञ)  लेकापरीक्षकको प्रवतरे्दनअनुसार तत्काल आर्श्यक कारबाही गने र त्यसको प्रवतरे्दन गाउँ वशक्षा 

सवमवतमा पेश गने, 

ि) तोवकए बमोवजमका के्षत्रसँग सम्बन्त्रन्धत गाउँपावलका र गाउँ वशक्षा सवमवतले वदएको वनदेशनहरूको पालना 

गने,गराउने  

स)   वर्द्यालय सेर्ा के्षत्रमा वनरक्षरता उनु्मलन तथा आधारभूत वशक्षा सुवनवश्चत गनव  पहल गने  

ड) तोवकए बमोवजम दरर्न्दीका वशक्षकलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन र वर्भागीय कारर्ाही गने   

ि)  वर्द्यालयको आन्तररक श्रोतबाि कचव व्यहोने गरी वनयुक्त र्ा बिुर्ा गरेका वशक्षकको लावग सेर्ा, शतव र 

सुवबधा तोके्न र तोवकएबमोवजमको पाररश्रवमक तथा सुवर्धाको व्यर्स्था गने; 

ण)      वर्द्यालय वशक्षा एकै समयमा सञ्चालन गने प्रबन्ध वमलाउने                         

त)वर्द्यालयको शैवक्षक गुणस्तर अवभबृन्त्रर्द् गनव र सामावजक परीक्षण गराउन वशक्षक अवभभार्क संघ गसन गने  

थ)  नेपाल सरकार र्ा गाउँपावलकाले गरेको व्यर्स्था बमोवजम तोवकएको कमवचारीलाइ तोवकएको तलर् भत्ता 

प्रदान गने . 

द) वर्.व्य.स. पदावधकारीबाि वनयवमत अनुगमन गनुव सवमवतको दावयत्व हुनेछ ॰ 

ध) तोवकए बमोवजमका अन्य कायव गने .  

११) लिक्षक अलभभािक संघको गठन, काम, कततव्य र अलधकार 

(१) सामुदावयक वर्द्यालयमा वशक्षक अवभभार्कबीच सहकायव तथ सामावजक पररक्षण गरी व्यर्स्थापनमा सहयोग 

गनवका लावग प्रते्यक वर्द्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक वशक्षक अवभभार्क संघ रहनेछ: 

क) वर्द्यालयका अवभभार्क मधे्यबाि छनोि गरेका व्यन्त्रक्त -        अध्यक्ष 

क) अवभभार्कले आफु मधे्यबाि छानी पसाएका कम्तीमा एकजना मवहला सवहत तीन जना-     सदस्य  

ग) वर्द्यालय रहेको सम्बन्त्रन्धत र्डाका जनप्रवतवनवधहरुबाि र्डा सवमवतले मनोनयन गरेको एकजना- सदस्य 

घ) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुन्त्रर्द्जीबी, वशक्षापे्रमी, वर्द्यालयलाई वनरन्तर उले्लख्य सहयोग गरेका व्यन्त्रक्तहरु 

मधे्यबाि सवमवतले मनोनयन गरेका एक जना मवहला सवहत तीन जना- सदस्य 

ङ) वर्द्यालयका वशक्षकहरुले आफु मधे्यबाि छानी पसाएका तहगत वशक्षक प्रवतवनवध दुईजना-   सदस्य 

च) प्रधानाध्यापक-                                पदेन सदस्य 

छ) कायवरत वशक्षकहरु मधे्यबाि एकजना-   सदस्य सवचर्  

सवमवतको बैसकमा वर्द्यालयले छानेको उच्चतम कक्षाको  छात्र  र्ा छात्रा मधे्यबाि एकजनालाई आमन्त्रित गनुव पने 

छ ॰ (२) वशक्षक अवभभार्क संघको काम, कतवव्य र अवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ :  

(क) वर्द्यालयमा स्वच्छ शैवक्षक र्ातार्रण वनमावण गनव वर्द्यालयलाई सहयोग गने ॰  

(क) वर्द्यालयको सामावजक पररक्षण गने ॰  
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(ग) शैवक्षक गुणस्तर अवभबृन्त्रर्द्का लावग सहयोग गने ॰  

(घ) वर्द्यालय भनाव अवभयान संचालन गनव वर्द्यालयलाई सहयोग गने ॰ 

(ङ) तोवकए बमोवजमका अन्य काम गने ॰  

पररचे्छद ३ 

लिद्यािय तहको लिक्षक तथा लिद्यािय कमतचारी र बाि लिकास लिक्षकको दरिन्दी, सेिाितत, योग्यता एिम् 

सक्षमताको मापदण्ड 

१२.लिक्षक कमतचारीको दरिन्दी लनधातरण गने 

(१) गाउँपावलका के्षत्रवभत्र रहेका सामुदावयक वर्द्यालयहरुमा आर्श्यक पने वशक्षक, कमवचारी दरर्न्दी वनधावरण 

तोकेबमोवजम हुनेछ ॰  

(२) गाउँपावलकाले वशक्षकको दरर्न्दी वनधावरण गदाव प्रते्यक वर्द्यालयमा वनयवमत अध्ययन गने वर्द्याथी संख्या र 

वर्षयका आधारमा तोवकएबमोवजम वर्द्याथी तथा वशक्षकको अनुपात कायम गनुवपने छ ॰  

(३) उपदफा (१) र (२)बमोवजम दरबन्दी वसजवना भई वनयुन्त्रक्त भएका वशक्षक र कमवचारीको व्यन्त्रक्तगत फाइल कडा 

गरी गाउँपावलकाले राख्नु पनेछ ॰ यसरी वनयुक्त भएका वशक्षक, कमवचारीको सेर्ा सुवर्धा गाउँपावलका  माफव त 

भुक्तानी गनुवपने छ ॰  

१३.  लिक्षक तथा कमतचारीको सेिा, सतत, योग्यता र सक्षमता 

 वशक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा, सतव, योग्यता र सक्षमता तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

१४. सथायी अध्यापन अुनमलत पत्र लिनु पने   

अध्यापन अनुमवतपत्र नवलई कसैले पवन वशक्षक पदका लावग उमे ददर्ार हुन पाउने छैन ॰ 

१५. लिक्षक महासंघ, लिक्षक तथा कमतचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यिसथा  

(१)  सामुदावयक  वर्द्यालयका  वशक्षकहरुको पेशागत हक वहतको सम्बन्धमा कायव गनव  गाउँपावलकामा एक  वशक्षक 

महासंघ  रहने छ ॰ 

(२)  वशक्षक महासंघको गसन तोवकए बमोवजम हुनेछ ॰ 

(३ )  देहायका अर्स्थामा वशक्षक र्ा कमवचारीलाई वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतले पदबाि हिाउन र्डा वशक्षा 

सवमवत माफव त गाउँ वशक्षा सवमवतमा वसफाररस गनेछ : 

(क)  तोवकए बमोवजमको पदीय दावयत्व पूरा नगरेमा, 

(क)  वबनासूचना लगातार पन्ध्र वदनभन्दा बिी समय वर्द्यालयमा अनुपन्त्रस्थत रहेमा, 

(ग)  वर्द्यालयमा मादक पदाथव सेर्न गरी आएको कुरा प्रमावणत भएमा, 

(घ)  नैवतक पतन देन्त्रकने कुनै फौजदारी अवभयोगमा अदालतबाि सजाय पाएमा, 
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(ङ) सामुदावयक वर्द्यालयका वशक्षक र्ा कमवचारीले कायावलय समयमा अन्यत्र अध्यापन र्ा काम गरेको र्ा अन्य कुनै 

व्यार्सावयक वक्रयाकलाप गरेको प्रमावणत भएमा, 

(च) वशक्षक र कमवचारी कुनै पवन संघ संस्था र्ा राजनीवतक दलको कुनै पवन तहको कायव सवमवतको सदस्य रहेको 

पाइएमा, 

 (छ) वनजले अध्यापन गरेको वर्षयमा तीन र्षववभत्रको औसत शैवक्षक उपलन्त्रब्ध  प्रवतशत राविि य र प्रदेशको औसत 

स्तरभन्दा कम भएमा ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोवजम र्ा अन्य माध्यमले कुनै वशक्षक र्ा कमवचारीलाई पदबाि हिाउनु पने यथेि प्रमाण प्राप्त 

भएमा गाउँवशक्षा सवमवतले वनजलाई पदबाि हिाउन सके्नछ तर कायवरत पदर्ाि हिाउनु अवघ मनावसब मावफकको 

स्पिीकरणको मौका वदईने छ ॰ 

१६.अदाितको आदेिबाट पुन: बहािी ुनन सके्न  

(१) दफा १९ मा उले्लक भएका कुनै र्ा केही आरोपमा सजाय भई नोकरीबाि हिाइएको र्ा बकावस्त भएको 

वशक्षक/कमवचारी अदालतको आदेश र्ा फैसलाबमोवजम सेर्ामा पुन: बहाली हुनसके्न छ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोवजम पुन: बहाली भएको वशक्षकले सेर्ाबाि हिेदेन्त्रक पुन:बहाली भएको वमवतसम दको पूरा तलब, 

भत्ता र तलब बृन्त्रर्द् पाउने भए सो समेत पाउनेछ ॰ 

१७. तिब भत्ता नपाउने र सेिा अिलध गणना नुनने  

दफा २१ मा उले्लन्त्रकत अर्स्थामा र्ा वनयमानुसार वर्दा स्वीकृत गराइ बसेको अर्स्थामा बाहेक वर्द्यालयमा 

अनुपन्त्रस्थत रहेको वशक्षकले सो अर्वधको तलब, भत्ता पाउने छैनन् र त्यस्तो अर्वध वनजको सेर्ामा समेत गणना हुने 

छैन ॰ 

१८. सथायी आिासीय अनुमलत लिन नुनने  

        सामुदावयक वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक र्ा कमवचारीहरुले कुनैपवन देशको स्थायी आर्ासीय अनुमवत वलन र्ा 

त्यस्तो अनुमवत प्राप्त गनवका लावग आरे्दन वदन हँुदैन ॰  

 

 

पररचे्छद ४ 

लिक्षक तथा लिद्यािय कमतचारीको लनयुम्भि, सरुिा, बढुिा, तालिम, िृलत लिकास 

१९)  करारमा  लिक्षक तथा लिद्यािय कमतचारीको लनयुम्भि सम्वन्धी व्यिसथा:  

 (क) वर्द्यायलमा ररक्त दरबन्दी ,राहत वशक्षक र कमवचारी  पदमा करार वनयुन्त्रक्तको लावग गाउँपावलकामा देहाय 

बमोवजमको एक वशक्षक छनौि सवमवत हुनेछ॰ 
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१) गाउँ पावलकाको अध्यक्ष र्ा वनजले तोकेको वशक्षावर्द     संयोजक 

२) गाउँपावलकाको प्रमुक प्रशासकीय अवधकृत                        सदस्य 

३) गाउँ वशक्षा सवमवतले तोकेको गाउँपावलकाको उच्चतम वबद्यालयको प्रअ र्ा  

            वशक्षक छनौि गनुवपने वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक             सदस्य 

४. गाउँ वशक्षक महासंघको अध्यक्ष         सदस्य 

५)  गाउँपावलकाको  वशक्षा  शाका प्रमुक                    सदस्य सवचर् 

 क ) करारमा वशक्षक तथा कमवचारी वनयुन्त्रक्त प्रयोजनकालागी गाउँपावलकाले वबषय वर्शेषज्ञको सुची अद्यार्वधक 

गरी राख्नु पनेछ ॰ 

ग) वर्द्यालयका वशक्षकहरुको तोवकए बमोवजमको कायवसम्पादन करार गराई शैवक्षक गुणस्तर र उपलन्त्रब्ध हावसल 

गराइने छ॰ 

२०)   प्रधानाध्यापक सम्वन्धी व्यिसथा:  

(१) सामुदावयक वर्द्यालयमा एकजना प्रधानाध्यापक रहनेछ ॰ 

(२)  प्रधानाध्यापकको  वनयुन्त्रक्त, सेर्ा, सतव र सुवर्धा सम्बन्धी व्यर्स्था देहाय बमोवजम हुनेछ : 

(क) माध्यवमक तहमा स्थायी तथा  स्नातकोत्तर उपावध प्राप्त वशक्षक हुनुपने छ ॰ सो नभएमा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त 

वशक्षकमधे्यबाि प्रधानाध्यापकको वनयुन्त्रक्तको लावग  वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले वनणवय गरी गाउँ वशक्षा सवमवतमा 

पेश गररनेछ ॰  

(क) आधारभूत तहमा स्थायी, तथा स्नातक योग्यता प्राप्त वशक्षक हुनुपने छ ॰ सो नभएमा स्नातक योग्यता प्राप्त 

वशक्षक मधे्यबाि प्रधानाध्यापकको वनयुन्त्रक्त वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररसमा गाउँवशक्षा सवमवतबाि 

गररनेछ ॰  

(ग) प्रधानाध्यापकले वनयुन्त्रक्त हुनु पूर्व पाँच बषे वर्द्यालय सुधारको कायवयोजना वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत समक्ष 

पेस गनुवपने छ ॰  

(घ) वर्द्यालयको बृहत्तर वहत गनुव प्रधानाध्यापकको कतवव्य हुनेछ ॰ 

(च) वनजले पेस गरेको कायवयोजना बमोवजम कायव गरेको नपाइएमा गाउँ वशक्षा सवमवतले हिाउन सके्नछ तर 

एकपिक स्पिीकरणको मौका वदइनेछ ॰   

२१. लिक्षकको सरुिा : 

(१) सरुर्ा हुन आरे्दन वदने:  दरर्न्दीमा कायवरत वशक्षकलाई कायवरत वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवत र सरुर्ा हुने 

वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररसमा गाउँ वशक्षा सवमवतले तोवकए बमोवजमको प्रवक्रया अपनाई 

गाउँपावलका वभत्र  ररक्त दरबन्दीमा सरुर्ा गनवसके्न छ ॰ 



 

13 
 

(२) सरुर्ा हुन आरे्दन वदने दरर्न्दीमा कायवरत स्थायी वशक्षकलाई वनज कायवरत वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको 

सहमवतमा गाउँपावलकाले अन्य नगरपावलका र्ा गाँउपावलकामा सरुर्ा भई जानको लावग सहमवत वदन सके्नछ ॰ 

(३)  गाउँपावलका  वशक्षा सवमवतले दरर्न्दी वमलानको क्रममा समान तहको स्थायी, अस्थायी तथा राहत वशक्षकबीच 

सरुर्ा गनव सके्नछ तर सामान्यतया वशक्षकको सरुर्ा पदस्थापन भएको तीन बषवसम द गररने छैन ॰  

(४) वशक्षकको सरुर्ा शैवक्षक सत्रको सुरु र्ा अन्त्यमा मात्र गररनेछ ॰ 

(५) वशक्षक सरुर्ा गदाव ररक्त दरर्न्दीमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले गाउँ वभत्रका वशक्षकहरुलाई पवहलो 

प्राथवमकता वदने, दोस्रोमा यस वजल्ला वभत्रका अन्य स्थानीय तहका वशक्षकहरुलाई र सो नभएमा अन्य वजल्लार्ाि 

सरुर्ा भई आउनका लावग सहमवत वदनुपने छ ॰  

२२.दरिन्दी लमिान : 

 (१) तोवकएको मापदण्डको आधारमा बिी दरर्न्दी भएको वर्द्यालयबाि कम दरबन्दी भएको वर्द्यालयमा दरर्न्दी 

वमलान गररने  छ ॰  

(२) एकै वर्द्यालयमा पाँच बषव सेर्ा अर्वध पुगेका वशक्षक कमवचारीहरुलाई गाउँ वशक्षा सवमवतले सम्बन्त्रन्धत 

वर्द्यालयको सहमवत बेगर पवन गाउँ के्षत्र वभत्रको अन्य वर्द्यालयमा सरुर्ा गनव सके्नछ ॰         

२३. लिक्षकको सथायी लनयुम्भि र बढुिासम्बन्धी व्यिसथा : 

        हालका स्वीकृत दरर्न्दीमा वशक्षकहरुको स्थायी वनयुन्त्रतत्त तथा बिुर्ासम्बन्धी व्यर्स्था नेपाल सरकारको संघीय 

र प्रादेवशक कानुन बमोवजम र्ने्न वशक्षक सेर्ा आयोगबाि तोके बमोवजम हुनेछ ॰ स्थानीय तहबाि वनयुक्ती पाएका 

वशक्षकहरुको सेर्ा सतव तथा बिुर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था स्थानीय सरकारले तोके बमोवजम हुनेछ ॰ 

२४.तालिम तथा क्षमता लिकास सम्बन्धी व्यिसथा : 

(१)    वशक्षकलाई संघीय, प्रादेवशक तथा स्थानीय तहबाि वनधावररत तावलम नीवत अनुसार तावलम तथा क्षमता 

वर्कासको अर्सर हुनेछ ॰ 

२५.लिक्षकिाई अन्य काममा िगाउन नुनने  : 

  (१) सामुदावयक वर्द्यालयको वशक्षकलाई वशक्षा प्रदान गने र्ा वर्द्यालय प्रशासनसम्बन्धी काममा बाहेक अन्य 

काममा लगाउन पाईने छैन ॰ 

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्रकएको भएता पवन वर्द्यालयको पसन पासनमा बाधा नपने गरी राविि य जनगणना, 

वनर्ावचनसम्बन्धी काम, दैर्ी प्रकोप उर्द्ार र्ा संघीय सरकार, प्रादेवशक सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेको अन्य 

कुनै काममा किाउन सवकनेछ ॰ 

पररचे्छद: ५ 

सामुदालयक लिद्याियको भौलतक पूिातधार लनमातण, ममतत सिार, संचािन र व्यिसथापन 

२६.  लिद्याियको भौलतक तथा िैलक्षक पूिातधारको मापदण्ड लनधातरण :  
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(१) वर्द्यालयमा वर्द्याथी संख्याअनुसार कक्षाकोसा, केल मैदान, कम्पाउन्ड, घेराबार, बालमैत्री बसाइ व्यर्स्था, 

र्ातार्रणमैत्री हाता, करेसार्ारी, फूलबारी, स्वच्छ वपउने पानी, छात्र छात्राका लावग अलगअलग शौचालय, 

वसकाइमैत्री र्ातार्रण हुनु पनेछ ॰  

(२) वर्द्यालयमा प्राथवमक उपचार, वनयवमत स्वास्थ्य परीक्षण, मनोपरामशव, छात्रामैत्री सेवनिरी प्याड जस्ता नू्यनतम 

सुवर्धा उपलब्ध हुनुपने छ ॰  

(३) वर्द्यालयको स्तरअनुसार भौवतक तथा शैवक्षक पूर्ावधारको मापदण्ड तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

२७.  लिद्याियको सम्पलत्त : 

(१) सामुदावयक वर्द्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पवत्त सार्वजवनक सम्पवत्त मावननेछ ॰ यस ऐनबमोवजम अनुमवत र्ा 

स्वीकृवत रद्द गररएको र्ा कुनै वर्द्यालयमा गावभएको सामुदावयक वर्द्यालयको सम्पवत्त गाउँपावलकाले अन्य 

वर्द्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचवलत कानुनबमोवजम बेच–वबकन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्त्रन्धत 

गाउँवशक्षा कोषमा जम दा गनेछ ॰ 

(२) शैवक्षक गुसीअन्तगवत सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोही वर्द्यालयको नाममा रहने छ ॰ कुनै वर्द्यालय 

सार्वजवनक शैवक्षक गुसीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो वर्द्यालयको सम्पवत्त सार्वजवनक सम्पवत्त मावननेछ र 

त्यस्तो सम्पवत्तको स्वरुप पररर्तवन गनव पाइने छैन ॰ 

(३) कम्पनीअन्तरगत सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ ॰ 

(४) संस्थागत वर्द्यालयले कुनै व्यन्त्रक्त र्ा संघ संस्थासँग दानदातव्यको रूपमा कुनै वकवसमको चल, अचल सम्पवत्त 

प्राप्त गनुव अवघ गाउँपावलकाको अनुमवत वलनुपने छ तर वर्देशी व्यन्त्रक्त र्ा संघ संस्थाबाि त्यसरी चल, अचल सम्पवत्त 

प्राप्त गनुव अवघ संघीय सरकार, प्रादेवशक सरकार र स्थानीय सरकारबाि  पूर्व स्वीकृवत वलनुपने छ ॰ 

(५) वर्द्यालयले चल अचल सम्पवत्त रे्चवर्कन गदाव स्थानीय सरकारको अनुमवतरे्गर रे्च्न पाइने छैन ॰ 

२८.  सामुदालयक लिद्याियको जग्गाको स्वालमत्व, सम्पलत्तको अलभिेख, संरक्षण र व्यिसथापन : 

(१) सामुदावयक वर्द्यालयको जग्गाको स्वावमत्व सोही वर्द्यालयकै नाममा रहने छ ॰ सो वर्द्यालय बन्द, कारेज र्ा 

अन्यत्र गावभई वर्द्यालयको काममा प्रयोग नहुने भएमा गाउँपावलकाले कानुन बमोवजम भोग चलन गनवसके्न छ ॰  

(२) वर्द्यालयको सम्पवत्तको अवभलेक दुरुस्त राखे्न, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन गने दावयत्व सोही वर्द्यालयको 

व्यर्स्थापन सवमवतको हुने छ ॰  

(३) सामुदावयक वर्द्यालयको जग्गाको संरक्षण र व्यर्स्थापन गने कतवव्य स्थानीय सरकारको हुनेछ ॰  

२९.   पाठ्यक्रम र पाठ््पुस्तक : 

(१) वर्द्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको नू्यनतम मापदण्डअनुरुप वसकाइ उपलन्त्रब्ध हावसल हुने गरी अध्ययन 

अध्यापन गराउनुपने छ ॰ वर्द्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड वभत्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक 

लागू गनव सके्नछ ॰  
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(२) आफ्नो वर्द्यालयका वर्द्याथीलाई आर्श्यक पने पाठ्यपुस्तकहरुको संख्या सम्बन्त्रन्धत वर्द्यालयले तोवकएको समय 

सीमा वभत्र  माग गनुवपने छ ॰  

(३) शैवक्षक सत्र शुरु हुनु अगारै् गाउँवशक्षा सवमवतले सम्बन्त्रन्धत वनकायहरुमा समन्रय गरी पाठ्यपुस्तक वर्तरण गनेछ   

(४) आधारभूत तहसम दको वशक्षाका लावग स्थानीय आर्श्यकतामा आधाररत बिीमा १०० पूणावङ्क र्ा ४ के्रवडि आर्र 

बराबरको स्थानीय थप वर्षयको स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन सके्नछ ॰  

(५) वर्द्यालयमा बहु पाठ्यपुस्तक लागु हुनेछ ॰  

(६) शैवक्षक स्तरको नू्यनतम मापदण्ड तोकी वशक्षक वर्द्याथी सहकायवमा आधाररत पाठ्यसामग्री, थप स्वाध्यायन 

सामग्री, पुस्तकालय, मनोवर्मशव, अवभभार्क वशक्षाको प्रबन्ध हुनु पनेछ ॰ 

३०.  अलतररि िैलक्षक लक्रयाकिापको सञ्चािन : 

(१) वर्द्यालयले पाठ्यक्रममा आधाररत वसकाइमा सहजता ल्याउन अवतररक्त शैवक्षक वक्रयाकलाप सञ्चालन गनवसके्न 

छ ॰ 

(२) वर्द्यालयले स्काउि, रेडक्रस, बालक्लर्, ईकोक्लब तथा र्ातार्रण मैत्री क्लर्हरु गसन, पररयोजना कायव, अध्ययन 

भ्रमण, पोषण वशक्षा, केलकुद् प्रवतयोवगता, सावहन्त्रत्यक तथा बहुप्रवतभामुकी वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनवसके्न छ ॰  

(३) सह तथा शैवक्षक वक्रयाकलापसम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

 

पररचे्छद: ६ 

परीक्षा सञ्चािन तथा गुणस्तर मापन 

३१. आधारभूत तह लिक्षा उत्तीणत परीक्षा सञ्चािन तथा व्यिसथापन  : 

(१) आधारभूत तहका कक्षा ८ को अन्त्रन्तम तथा बाह्य परीक्षालाई गाउँपावलकाको के्षत्रभर मयाववदतर  व्यर्न्त्रस्थत 

तरीकाले एकरुपताका साथ सञ्चालन गनव तपवसलको आधारभूत तह वशक्षा उत्तीणव परीक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 

सवमवत रहने छ :  

(क)  गाउँपावलको प्रमुक प्रशासकीय अवधकृत- अध्यक्ष 

(क) सामुदावयक वर्द्यालयका आधारभूत तह (६–८) मधे्यबाि एकजना प्रधानाध्यापक तथा वशक्षकमधे्यबाि 

मवहलासवहत सवमवतर्ाि मनोवनत दुई जना  -      सदस्य 

(ग)   संस्थागत वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक र्ा संस्थापकमधे्यबाि सवमवतर्ाि मनोवनत १ जना -   सदस्य 

(घ) गाउँ वशक्षा शाका प्रमुक-    सदस्य–सवचर् 
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(२) परीक्षा सवमवतले सम्बन्त्रन्धत वर्षयका वर्शेषज्ञ र स्रोतव्यन्त्रक्तहरुलाई परीक्षा सवमवतको रै्सकमा आमिण गनवसके्न 

छ ॰ 

(३) मनोवनत सदस्यहरुले पदीय आचरण पूरा नगरेमा जुनसुकै समयमा हिाउन सवकनेछ तर हिाउनु अवघ वनजलाई 

सफाइको मौकाबाि बवञ्चत गररने छैन ॰  

(४)सवमवतको बैसक भत्ता गाउँ कायवपावलकाको प्रचवलत कानुन बमोवजम हुनेछ ॰ 

(५)   मनोवनत सदस्यहरुको कायवकाल तीन र्षवको हुनेछ ॰   

पररचे्छद: ७ 

संसथागत लिद्याियको अनुमलत, मापदण्ड लनधातरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र लनयमनसम्बन्धी व्यिसथा 

 

३२. संसथागत लिद्यािय सञ्चािन :  (१)   संस्थागत वर्द्यालय सञ्चालन गनव तोवकएको प्रवक्रया पुरा गरी 

गाउँपावलकाबाि अनुमवत  वलनुपने छ ॰  

३३. संसथागत लिद्याियको व्यिसथापन सलमलत : 

(१) संस्थागत वर्द्यालयको सञ्चालन, रेकदेक र व्यर्स्थापन गनवका लावग प्रते्यक वर्द्यालयमा देहायका सदस्यहरू 

रहेको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत रहनेछ : 

(क) वर्द्यालयको संस्थापकमधे्यबाि सम्बन्त्रन्धत वर्द्यालयको वसफाररसमा गाउँवशक्षा सवमवतबाि मनोवनत- अध्यक्ष 

(क) अवभभार्कमधे्यबाि कम्तीमा एकजना मवहला पने गरी  वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले मनोवनत गरेको दुई 

जना- सदस्य 

(ग) स्थानीय वशक्षापे्रमी र्ा समाजसेर्ीमधे्यबाि गाउँवशक्षा सवमवतले मनोवनत गरेको एकजना – सदस्य 

(घ) गाउँ वशक्षा शाका प्रमुक                           – सदस्य 

(ङ) सम्बन्त्रन्धत वर्द्यालयका वशक्षकहरूले आफूमधे्यबाि छानी पसाएको एकजना   – सदस्य; 

 (च) वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक        – सदस्य–सवचर् 

 (२) उपदफा (१) को (क) (क) र (ग) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको 

हुनेछ ॰ त्यस्ता अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्नो पदअनुसारको आचरण नगरेको देन्त्रकएमा गाउँवशक्षा सवमवतले वनजलाई 

जुनसुकै बकत पदबाि हिाउन सके्नछ तर त्यसरी पदबाि हिाउनु अवघ र्ा सवमवत वर्घिन गनुवअवघ आफ्नो सफाइ 

पेस गने मौकाबाि बवञ्चत गररने छैन  

३४. संसथागत लिद्याियको लिद्यािय व्यिसथापन सलमलतको काम, कततव्य र अलधकार देहायबमोलजम ुनने  : 

(क) वर्द्यालय सञ्चालनका लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 
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(क) वर्द्यालयका लावग आर्श्यक भौवतक साधनको व्यर्स्था गने, 

(ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको सुरक्षा र संरक्षण गने, 

(घ) वर्द्यालयमा स्वच्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राखे्न, 

(ङ) स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अवनर्ायव रूपमा लागू गने, 

(च) अध्यापन अनुमवतपत्र वलई प्रचवलत कानुनबमोवजम वशक्षक पदका लावग उमे ददर्ार हुन योग्यता पूरा गरेका 

व्यन्त्रक्तलाई वशक्षक पदमा वनयुन्त्रक्त गने, 

(छ) वशक्षक तथा कमवचारीको वनयुन्त्रक्त छनौि सवमवतमाफव त गरी नू्यनतम तलब, सेर्ा र सुवर्धा तोके्न, 

(ज) अनुशासनहीन वशक्षकउपर कारबाही गने, 

(ु) वशक्षा ऐन तथा वनयमार्ली तथा अन्य कानूनमा उन्त्रल्लन्त्रकत व्यर्स्थाका अवतररक्त गाउँपावलकाबाि जारी वशक्षा 

के्षत्रसँग सम्बन्त्रन्धत सबै नीवत, वनयम तथा वनदेशनहरूको पालना गने; 

(ञ)वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको अन्य काम, कतवव्य, अवधकार र बैसक सम्बन्धी कायववर्वध तोवकएबमोवजम गने, 

(ि) लेका परीक्षण गराई अवनर्ायव रुपमा बावषवक प्रवतरे्दन र्डा वशक्षा सवमवत र गाउँवशक्षा सवमवतमा पेस गने, 

(स) वशक्षक कमवचारी तथा वर्द्याथीको आचारसंवहता बनाई लागु गने ॰  

(ड)भनाव शुल्क र अन्य शुल्क कन्त्रम्तमा  ६५ प्रवतसत अवभभार्कहरुको भेलार्ाि वनणवय गराई स्वीकृवत गनुवपनेछ ॰ 

३५.संसथागत लिद्याियिे  ात्रिृलत्त उपिब्ध गराउनु पने  : 

(१) संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्यालयमा भनाव भएका कुल वर्द्याथी संख्याको कम्तीमा दस प्रवतशतमा नघि्ने गरी 

तोवकएबमोवजम जेहेन्दार, अवत वर्पन्न, अपाङ्गता भएका, छात्रा, दवलत र जनजावत वर्द्याथीलाई छात्ररृ्वत्त उपलब्ध 

गराउनु पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोवजम छात्ररृ्वत्तका लावग वर्द्याथी छनौि गनव प्रते्यक वर्द्यालयमा वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक, र 

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतमा रहेका अवभभार्कको प्रवतवनवध रहेको एक छात्ररृ्वत्त छनौि सवमवत रहनेछ ॰ 

(३) सवमवतले छनौिका लावग आधार, सतव र प्रवक्रया तयार गरी सोही वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतबाि स्वीकृत गराई 

सार्वजवनक समेत गनुवपने छ ॰ 

(४) सवमवतले छात्ररृ्वत्तका लावग छनौिको नवतजा आधारसवहत सार्वजवनक गनुवपने छ ॰ 

(५) संस्थागत वर्द्यालयले प्रते्यक र्षव प्रदान गरेको छात्ररृ्वत्तको कोिा गाउँवशक्षा शाकामा पेस गनुवपने छ ॰ 

३६.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : 

संस्थागत वर्द्यालयको गुणस्तर कायम राख्न गाउँवशक्षा सवमवतले जुनसुकै समयमा अनुगमन गनव र वनदेशन वदन 

सके्नछ ॰ यसरी प्राप्त वनदेशन कायावन्रयन गनुव संस्थागत वर्द्यालयको अवनर्ायव दावयत्व हुनेछ ॰  
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३७. अनुमलत िा स्वीकृलत रद्द गने  : 

कुनै संस्थागत वर्द्यालयले यस ऐनअन्तगवत बनेको वनयम वर्परीत अन्य कुनै काम गरेमा गाउँपावलकाले त्यस्तो 

वर्द्यालयलाई प्रदान गररएको अनुमवत र्ा स्वीकृवत रद्द गनव सके्न छ तर त्यसरी अनुमवत र्ा स्वीकृवत रद्द गनुव अवघ 

सम्बन्त्रन्धत वर्द्यालयलाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाि बवञ्चत गररने छैन ॰ 

पररचे्छद–८ 

लिद्याियिाई लदइने अनुदान, िेखा व्यिसथापन, अनुगमन र लनयमन 

३८. लिद्यािय लिकास कोष : 

(१) प्रते्यक वर्द्यालयमा एउिा वर्द्यालय वर्कास कोष हुनेछ, जसमा देहायबमोवजमका स्रोतबाि प्राप्त रकम सोही 

कोषमा दान्त्रकला हुनेछ : 

(क)  नेपाल सरकार, प्रादेवशक सरकार र स्थानीय सरकारबाि प्राप्त अनुदान, 

(क)  शुल्क तथा सहयोगबाि प्राप्त रकम, 

(ग)  चन्दा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम, र 

(घ)  अन्य स्रोतबाि प्राप्त रकम ॰ 

(२)  उपदफा (१) बमोवजमको कोषको सञ्चालन र सामावजक लेका परीक्षण तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

३९. अनुदानको व्यिसथा : 

 (१) यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बकत वदँदै आएको अनुदान रकममा किौती नहुने गरी तोवकएको सूत्रको 

आधारमा गाउँपावलकाले सामुदावयक वर्द्यालयलाई अनुदान वदनेछ तर कुनै वर्द्यालयले तोवकएको शैवक्षकस्तर 

कायम गनव नसकेमा त्यस्ता वर्द्यालयलाई वदँदै आएको अनुदान रकम किौती गनव सवकनेछ ॰ 

 (२) सामुदावयक वर्द्यालयहरुलाई तोवकएबमोवजम अनुदान उपलब्ध गराउन सवकनेछ ॰  

४०. िेखा व्यिसथापन : 

 (१) सबै वर्द्यालयहरुले प्रचवलत कानूनअनुसारको िाँचामा आय व्ययको लेका व्यर्स्थापन गनुवपने छ ॰  

 (२) वर्द्यालयको वनयवमत कारोबारको लेका राख्न माध्यवमक वर्द्यालयका लावग प्रधानाध्यापक र कमवचारी 

तथा आधारभूतका लावग प्रधानाध्यापक र लेका वशक्षकका साथै प्राथवमक वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक र वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सवमवत अध्यक्षर्ाि काता सञ्चालन गरी लेका व्यर्स्थापन गनुवपने छ ॰ 

४१. िेखा परीक्षण तथा सामालजक परीक्षण  : 

 (१) सबै वर्द्यालयहरुले वनयवमत रुपमा आवथवक र्षव समाप्त भएको पवहलो चौमावसकवभत्र गाउँवशक्षा 

सवमवतले तोकेको रवजिडव लेका परीक्षकबाि लेका परीक्षण गराउनु पनेछ ॰  
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(२) लेका परीक्षण प्रवतरे्दन लेका परीक्षण समाप्त भएको १५ वदन वभत्र गाउँवशक्षा सवमवत माफव त गाउँपावलकामा पेस 

गनुवपने छ ॰  

(३) प्रते्यक र्षव वर्द्यालयले सामावजक परीक्षण गरी वर्द्यालयको आय व्यय, शैवक्षक उपलब्धी, वर्द्यालयको आन्तररक 

गवतवर्वध, पारदवशवता तथा जर्ाफदेवहताको अर्स्था  र आगामी कायवयोजना सामावजक परीक्षणमाफव त सार्वजवनक 

तथा अनुमोदन गनुवपने छ ॰  

४) वर्द्यालयले हरेक तै्रमावसक परीक्षाको नवतजासवहत वर्द्याथीको शैवक्षक प्रगवत प्रवतरे्दन अवभभार्क समक्ष पेस 

गरी पृष्ठपोषण वलनुपने छ ॰  

४२.  ात्रिृलत्तको व्यिसथा गनत सके्न  

गाउँपावलकाले वर्द्यालयमा भनाव हुने वर्द्याथीलाई तोवकए बमोवजम छात्ररृ्वत्तको व्यर्स्था गनवसके्न छ ॰ 

४३. िुल्क सम्बन्धी व्यिसथा : 

(१) वन:शुल्क वशक्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय वशक्षाका लावग सामुदावयक वर्द्यालयले वर्द्याथीको नाममा कुनै 

वकवसमको शुल्क वलन पाउने छैन ॰ 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्रकएको भएता पवन कुनै अवभभार्कले वर्द्यालयको वर्कासका लावग आफ्नो 

इच्छाले वदएको दान, उपहार, चन्दा र्ा सहयोग सामुदावयक वर्द्यालयले वलन सके्नछ ॰  

३)सबै बालबावलकालाई आधारभूत तहसम दको वशक्षा अवनर्ायव र वन:शुल्क तथा माध्यवमक तहसम द वन:शुल्क वशक्षा 

प्रदान गनवका लावग गाउँपावलकाले आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था गनेछ ॰ 

(४) उपदफा (१) बमोवजम वन:शुल्क वशक्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय वशक्षाबाहेकको अन्य वर्द्यालय वशक्षामा अध्ययन 

गने वर्द्याथीसँग वलइने शुल्क तोवकएको आधारमा वनधावरण गररनेछ ॰  

(५) वर्द्यालयले वर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा भनाव गदाव एकपिक भनाव शुल्क वलइसकेपवछ पुन: सोही तहको अको 

कक्षामा कुनै वकवसमको शुल्क वलन पाइने छैन ॰ 

(६) वर्द्यालयले वर्द्यालयको भौवतक संरचना वनमावण गनवका लावग वर्द्याथीसँग कुनै वकवसमको शुल्क वलन पाउने छैन  

(७) संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्याथीसँग वलन पाउने शुल्क तोवकएको अवधकारीबाि स्वीकृत गराई वनधावरण गनुवपने छ ॰ 

त्यसरी शुल्क वनधावरण सम्बन्धमा स्वीकृवत वददा तोवकएको अवधकारीले वर्द्यालयले उपलब्ध गराएको सुवर्धाको 

आधारमा वदनेछ ॰ 

(८)  कुनै वर्द्यालयले यस ऐन वर्परीत वर्द्याथीसँग कुनै शुल्क वलएमा तोवकएको अवधकारीले त्यस्तो शुल्क 

सम्बन्त्रन्धत वर्द्याथीलाई वफताव गनव लगाउनुपने छ ॰ 

(९)  यस ऐन वर्परीत शुल्क वलने वर्द्यालयलाई तोवकएको अवधकारीले जररर्ाना गनवसके्न छ ॰ 

४४. लिद्याियिाई  ुट र सुलिधा : 
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(१) प्रचवलत कानुनमा जुनसुकै कुरा लेन्त्रकएको भएता पवन सामुदावयक वर्द्यालय र शैवक्षक गुसीका रूपमा सञ्चावलत 

संस्थागत वर्द्यालयको नाममा जुनसुकै वलकत पाररत गदाव रवजिि ेसन दसु्तर लागे्न छैन ॰ 

(२) उपदफा (१) मा लेन्त्रकएदेन्त्रक बाहेक अन्य वर्द्यालयको नाममा कुनै वलकत पाररत गदाव स्थानीय सरकारले 

तोवकएको आधारमा रवजिि ेसन दसु्तर छुि वदनसके्न छ ॰ 

(३) सामुदावयक वर्द्यालय र शैवक्षक गुसीका रूपमा सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयलाई वदइने अन्य छुि र सुवर्धा 

तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

पररचे्छद: ९ 

प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लिक्षा 

 

४५. प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लिक्षा सम्बन्धी व्यिसथा : 

(१) गाउँपावलका  के्षत्रमा सञ्चावलत सामुदावयक वर्द्यालयमा प्रावर्वधक तथा व्यर्सावयक वशक्षाका वनधावररत वर्षय 

अध्यापन गराउन सवकनेछ ॰ यस्ता वर्द्यालयको सञ्चालनका लावग गाउँपावलकाले  सम्भाव्यता अध्ययन, वर्द्यालयलाई 

थप सुवर्धा प्रदान र आर्श्यक स्रोत पवहचान र पररचालन गनव सके्नछ ॰ गाउँपावलकाले प्रावर्वधक वर्षयको कक्षा 

सञ्चालनका लावग अनुमवत वदंदा र्डामा तोवकएको मापदण्ड र्मोवजम नदोररने गरी वर्षय वसफाररस गनेछ ॰ 

सामुदावयक वर्द्यालयमा प्रावर्वधक कक्षाका लावग चावहने वशक्षक कमवचारी व्यर्स्थापन गने प्रयास गररनेछ ॰ 

(२) यस सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰ 

पररचे्छद १० 

लिलिध 

४६ .स्रोत व्यम्भि सम्बन्धी व्यिसथा : 

      (१) गाउँ वशक्षा सवमवत अन्तगवत स्रोत व्यन्त्रक्त  रहन सके्नछन् र वनजहरुको काम कतवव्य र अवधकार तोवकए 

बमोवजम हुनेछ ॰ 

४७.लिद्याियको लिलनयम सम्बन्धी व्यिसथा : 

(१) यो ऐन र प्रचवलत कानूनको अधीनमा रही प्रते्यक सामुदावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्यालयको लक्ष्य, मूल्य 

मान्यता, सञ्चालन प्रवक्रयालगायतका अन्य सान्दवभवक वर्षयर्सु्त समारे्श गररएको वर्वनयम अवभभार्क सभाबाि 

पाररत गराई लागू गनुवपने छ ॰  

(२) अवभभार्क सभाले वर्वनयम आर्श्यकताअनुसार संसोधन गनवसके्न छ ॰ 

(३) वर्वनयमअनुसार वर्द्यालय सञ्चालन गनुव व्यर्स्थापन सवमवत, प्रधानाध्यापकलगायत अन्य सबैको कतवव्य हुनेछ ॰ 
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(४) अद्यार्वधक वर्धानको प्रवतवलवप पाररत भएको वमवतबाि सात वदन वभत्र व्यर्स्थापन सवमवतले गाउँपावलकामा पेस 

गनुवपने छ ॰  

(५)  वर्द्यालयको वर्धान सार्वजवनक दस्तारे्ज हुनेछ र सो जो कोहीले पवन हेनव पाउनुपने छ ॰ 

४८. गाउँपालिकािे लनदेिन लदन सके्न  

(१) गाउँपावलकाले तोवकएको के्षत्रसँग सम्बन्त्रन्धत आर्श्यक वनदेशनहरु वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई वदनसके्न छ  

(२) उपदफा (१) बमोवजम वदइएको वनदेशनको पालना गनुव वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको कतवव्य हुनेछ ॰ 

४९ . लिद्याियिाई सुरलक्षत के्षत्रको रुपमा कायम गनुत पने  

 (१) वर्द्यालयमा स्वति र भयरवहत रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने र्ातार्रण वसजवना गनव तथा वर्द्यालयवभत्र 

कुनैपवन वकवसमको अर्ान्त्रित वक्रयाकलाप हुन नवदने गरी वर्द्यालयलाई सुरवक्षत के्षत्र कायम गनुवपने छ ॰ 

 (२) उपदफा (१) बमोवजम सुरवक्षत के्षत्र कायम गदाव वर्द्यालयले पालना गनुवपने सतव तथा मापदण्ड 

तोवकएबमोवजम हुनेछ ॰  

५०.बािबालिकािाई लनष्कािन गनत, िारीररक िा मानलसक दुव्यतिहार गनत नुनने 

(१) कुनै पवन बालबावलकालाई वर्द्यालयबाि वनष्काशन गनव पाइने छैन ॰ 

(२) वर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकालाई शारीररक, मानवसक यातना वदन र्ा दुव््रयर्हार गनव पाइने छैन ॰ 

५१.िैलक्षक परामित सेिा, लिदेिी िैलक्षक कायतक्रम िा लिक्षण कोसत सञ्चािन  

 (१) कसैले पवन यस ऐनबमोवजम अनुमवत नवलई शैवक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव, भाषा वशक्षण कक्षा र्ा 

पूर्वतयारी कक्षा र्ा वर्देशी मुलुकमा सञ्चावलत कुनै शैवक्षक कायवक्रम र्ा रै्देवशक शैवक्षक मेला, प्रदशवनी सञ्चालन गनव 

पाउने छैन ॰  

(२) उपदफा (१) बमोवजम शैवक्षक कायवक्रम, शैवक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव, भाषा वशक्षण कक्षा र्ा पूर्व तयारी कक्षा 

र्ा वर्देशी मुलुकमा सञ्चावलत कुनै शैवक्षक कायवक्रम सञ्चालन गनव अनुमवत वलनेसम्बन्धी व्यर्स्था तोवकएबमोवजम 

हुनेछ ॰ 

५२ .गाउँपालिकािे िैलक्षक गुणस्तर मापन र एकरुपताका िालग कक्षा ५ को िालषतक परीक्षा िगायत अन्य 

कक्षाको परीक्षा लिई स्तरमापन गनतसके्न   ॰ 

५३.प्रगलत लििरण बुझाउनु पने  

       संस्थागत वर्द्यालयले प्रते्यक र्षव तोवकएबमोवजमका वर्र्रणसवहतको प्रगवत वर्र्रण र्डा वशक्षा सवमवत र गाउँ 

वशक्षा सवमवतमा बुुाउनु पनेछ ॰ 

५४ .  लिक्षा लिकास कोष  
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 (१) गाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्र बसोर्ास गने अवत वर्पन्न, प्राकृवतक प्रकोप पीवडत, अशक्त र असहाय 

बालबावलकाको शैवक्षक अर्सर बृन्त्रर्द् गनव  तथा उतृ्कि वर्द्याथी, वशक्षक, कमवचारी र्ा वशक्षा पे्रमीलाई पुरसृ्कत गनव  

गाउँवशक्षा वर्कास कोष स्थापना गररनेछ ॰  

 (२) कोषमा देहाय बमोवजमको रकम रहन सके्नछ : 

(क)  संघीय सरकार, प्रादेवशक सरकार र स्थानीय सरकारबाि प्राप्त अनुदान, 

(क)     सहयोगबाि प्राप्त रकम, 

(ग)  चन्दा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम,  

(घ)  अन्य स्रोतबाि प्राप्त रकम ॰ 

(३) कोषको सञ्चालन गाउँपावलका प्रमुक, प्रमुक प्रशासकीय अवधकृत, गाउँवशक्षा सवमवतले तोकेको स्थानीय 

वशक्षावर्द् तथा वशक्षा अवधकृत रहेको सवमवतबाि हुनेछ ॰   

५५. दण्ड सजाय 

(१) कसैले वर्द्यालयको सम्पवत्त वहनावमना र्ा नोक्ान गरेमा त्यस्तो व्यन्त्रक्तलाई मुद्दा हेने अवधकारी र्ा न्यावयक 

सवमवतले वबगो असुल गरी वबगोबमोवजम जररर्ाना गनवसके्न छ ॰ 

(२)  कसैले देहायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा र्ा सो कायव गनव सहयोग पुर् याएमा त्यस्तो व्यन्त्रक्तलाई कसुरको 

मात्रा हेरी कानुनले तोकेबमोवजम सजाय हुनेछ ॰ 

(क)  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 

(क)  उत्तरपुन्त्रस्तका परीक्षण गदाव लापरबाही र्ा गैरवजमे दर्ारपूणव कायव गरेमा, 

(ग)  परीक्षा केन्द्रसँग सम्बन्त्रन्धत पदावधकारीको स्वीकृवतबेगर प्ररे्श गनव प्रयत्न गरेमा र्ा प्ररे्श गरेमा र्ा परीक्षा 

केन्द्र वनयिणमा वलई अमयाववदत कायव गरेमा, 

(घ)  परीक्षाफल प्रकाशनमा अवनयवमतता गरेमा, 

(ङ)  अरूको तफव बाि परीक्षा वदएमा, 

(च)  परीक्षाको मयावदा भङ्ग हुने अन्य कुनै कायव गरेमा, 

(छ) वर्द्याथी भनाव गदाव दान, उपहार र्ा कुनै रकम वलएमा, 

(ज) अनुमवत नवलई मने्टश्वरी कक्षा, कुनै शैवक्षक कायवक्रम, शैवक्षक परामशवसेर्ा, विज कोसव, टु्यसन, कोवचङ्ग 

सेन्टर, कझनपु्यिर, भाषा वशक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा,  

(ु) कानून वर्परीतको अन्य कायव गरेमा ॰ 
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(३) कानूनबमोवजमको कसुरको सम्बन्धमा वर्द्यालयको कुनै वशक्षक र्ा कमवचारीउपर मुद्दा हेने अवधकारी र्ा वजल्ला 

अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो वशक्षक र्ा कमवचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको वमवतदेन्त्रक मुद्दाको िुङ्गो 

नलागेसम द वनलम्बन हुनेछ र सो वशक्षक र्ा कमवचारी अदालतबाि कसूरदार सहररएमा वनजलाई यस ऐनबमोवजम 

वर्भागीय सजाय गररनेछ ॰ 

५६. पुनरािेदन : तोलकएको अलधकारीिे गरेको सजायको आदेिउपर कानुनबमोलजम पुनरािेदन िागे्न  ॰ 

५७.लनयम बनाउने अलधकार 

 (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्रयन गनव गाउँपावलकाले आर्श्यक वशक्षा वनयमार्ली, वनदेवशका बनाउन 

सके्नछ ॰ 

५८.संक्रमणकािीन व्यिसथा  

 (१) यस ऐनले तोवकएबमोवजम हुने भनी व्यर्स्था गरेको काम वनयमार्ली नआउँदासम द गाउँकायवपावलकाले 

गनवसके्न छ ॰ 

 (२) यो ऐन जारी भएपवछ वर्द्यालयमा ररक्त रहेको दरबन्दीमा वर्ज्ञापनको अनुमवत गाउँकायवपावलकाले 

वदनसके्न छ ॰ 

५९. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार 

         यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्रयन गनव कुनै बाधा–अड्काउ परेमा गाउँपावलकाले त्यस्तो बाधा—अड्काउ हिाउन 

आदेश जारी गनवसके्न छ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मावननेछ तर यस्तो आदेश गाउँ सभाले ६ 

मवहनावभत्रमा अनुमोदन नगरेमा स्वत: वनन्त्रिय हुनेछ ॰ 

६० .  लिलनयम कायतलिलध र लनदेलिका बनाई िागु गनत सलकने 

शैवक्षक सुधारका वनन्त्रम्त देहायबमोवजमका वबषयमा वर्वनयम कायववर्वध वनदेवशका बनाई लागु गनव सवकनेछ : 

(१) असल वशक्षक प्रोत्साहन, 

(२) अनाथ एर्म् सडक बालबावलका शैवक्षक सहयोग, 

(३) वर्पन्न समुदायका बालबावलकाका लावग शैवक्षक सहयोग एर्म् वदर्ा काजा, 

(४) एकमुष्ठ अनुदानमा आधाररत वर्द्यालय सञ्चालन,  

(५) नमुना वर्द्यालय छनोि र वर्कास, 

(६) गररर्ीको रेकामवन रहेका पररर्ारका बालबावलकाका लावग शैवक्षक प्रोत्साहन,  

(७) वशक्षक दरबन्दी व्यर्स्थापन एर्म् वमलान, 

(८) वर्द्याथीका लावग सह तथा अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन,  
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(९) शैवक्षक क्यालेन्डर तथा शैवक्षक पुन्त्रस्तका प्रकाशन,  

(१०) वर्धुतीय प्रणालीमा आधाररत वशक्षा, 

(११) गाउँवशक्षा पररषद् गसन,  

(१२) गुणस्तरीय वशक्षाका लावग अनुदान, 

(१३) अवनर्ायव वशक्षा कायावन्रयन, 

(१४) एक माध्यवमक वर्द्यालय एक संकायलाई प्रोत्साहन 

(१५) वर्द्याथी संख्या अवभबृन्त्रर्द् कायवक्रम, 

(१६) अन्तरवर्द्यालय सहयोग कायवक्रम, 

(१७) वर्शेष वशक्षा नमुना कायवक्रम  

६१. बचाउ र िागू नुनने 

 (१) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेका वनयममा लेन्त्रकएजवत कुरामा सोहीबमोवजम र नलेन्त्रकएको कुरामा 

प्रचवलत कानुनबमोवजम हुनेछ ॰ 

(२) यस ऐनमा लेन्त्रकएको कुनै कुराले पवन वर्द्यालयको सम्पवत्त वहना–वमना गरेको कसुरमा भ्रिाचार वनर्ारण ऐन, 

२०५९ अन्तगवत कारर्ाही चलाउन बाधा पने छैन ॰ 

(३) संवर्धानसँग बावुएको यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु बावुएको हदसम द स्वत: वनन्त्रिय हुनेछ ॰ 

(४) यसअवघ कानुनबमोवजम वनयुक्त वशक्षक कमवचारीलाई नेपाल सरकारले वदँदै आएको सुवर्धामा कुनै वकवसमको 

किौवत गररने छैन तर यस व्यर्स्थाले कानुनबमोवजम दण्ड, सजाय र कारर्ाही गनव बाधा पने छैन ॰ 

(५) यस ऐनमा उले्लक भएका कुराहरु संघीय र प्रादेवशक वशक्षा ऐनसँग बावुएमा स्वत: कारेज हुनेछन् ॰ 

६२. गाउँपालिका लिक्षा ऐन २०७६ को संिोधन गढी  गाउँपालिका गाउँ सभाको दुई लतहाइ बुनमतबाट गनत 

सलकने  ॰  

 

 

 

 

 

 


