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संिि २०७८ सािको ऐन नं. ३ 

विहादी गाउँपाविकाको स्थानीय वशक्षा ऐन, २०७८ 

पारित मिमत : २०७८।०३।१० 

मिक्षा सम्बमधि मिमिि कार्यहरु सञ्चालन गनय संघीर् काननु बाहके थप काननूी व्र्िस्था गनय 

िाञ्छनीर् भएकोले नेपालको संमििानको घािा २२१ को उपिािा (१) बिोमिि मिहादी 

गाउँसभाले र्ो ऐन बनाई मिहादी गाउँपामलकाको स्थानीर् िािपत्र प्रकािन सम्बमधि 

कार्यमिमि, २०७५ बिोमिि सियसािािणको िानकािीको लामग र्ो ऐन प्रकािन गरिएको छ । 

 
 



 

विहादी गाउँपालिकाको स्थालिय शिक्षा ऐि, २०७८ 

विहादी गाउँपालिका, विहादी, पिवत 

प्रस्ताििा :  

िेपािको संविधाि २०७२ को धारा २२६ (१) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी संविधािका शिक्षा सम्बन्धी प्रािधािहरु 
मध्ये अिसूुची ८ को क्रम संख्या ८ बमोशिम यस गाउँपालिका क्षेत्र लित्र स्थापिा हिुे तथा स्थापिा िई सञ्चािि 
िइरहेका तथा अि स्थापिा हिुे विद्याियहरुको व्यिस्थापिमा सधुार गदै गणुस्तरीय विद्यािय शिक्षाको विकास गिव र 
आधारितू तथा माध्यलमक शिक्षाको व्यिस्थापिका साथै स्थािीय सरकार सञ्चािि  ऐि २०७४को दफा ११.२.(ि) िे 
शिक्षा सम्िन्धी व्याख्या गररएका अलधकारहरुको कायावन्ियि समेत गिव िाञ्छलिय िएकोिे विहादी गाउँ सिािे यो ऐि 
बिाएको छ । 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्ि : 
(१) यस ऐिको िाम “विहादी गाउँपालिकाको स्थािीय शिक्षा ऐि, २०७८” रहेको छ । 

(२)  यो ऐि विहादी गाउँपालिका क्षेत्रिरका विद्याियहरुमा िाग ुहिुेछ । 

(३)  यो ऐि स्थािीय रािपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकीएको लमलत देशि प्रारम्ि हिुेछ । 

२.पररिाषा:  

 विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेमा यस ऐिमा : 
(क) “ऐि” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐििाई सम्झिपुछव । 

(ि) “संघीय शिक्षा ऐि” िन्नािे संघीय संसदिे बिाएको शिक्षा ऐििाई सम्झिपुछव । 

(ग) “प्रदेि शिक्षा ऐि” िन्नािे गण्डकी प्रदेिको संसदिे बिाएको शिक्षा ऐििाई सम्झिपुछव । 

(घ) “गाउँपालिका” िन्नािे विहादी गाउँपालिकािाई सम्झिपुछव । 

(ङ) “कायवपालिका” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको कायवपालिकािाई सम्झिपुछव । 

(च) “अध्यक्ष” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिपुछव । 

(छ) “उपाध्यक्ष” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झिपुछव । 

(ि) “गाउँ सिा” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको गाउँ सिा सम्झिपुछव । 

(झ) “कायवपालिका सदस्य” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको कायवपालिका सदस्यिाई  सम्झिपुछव । सो िब्दिे पालिका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र िडा अध्यक्ष समेतिाई ििाउँछ ।  

(ञ) “सिा सदस्य” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको गाउँ सिा सदस्य सम्झिपुछव । सो िब्दिे पालिका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष र कायवपालिका सदस्य समेतिाई ििाउछ । 

 (ट) “िडा सलमलत” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको िडा सलमलतहरु सम्झिपुछव । 

(ठ) “िडा अध्यक्ष” िन्नािे विहादी गाउँपालिकाको िडा अध्यक्ष सम्झिपुछव । 

 (ड) “िडा सशचि” िन्नािे विहादी  गाउँपालिकाको िडा कायावियको प्रिासकीय प्रमिुको रुपमा कामकाि गिव तोवकएको 
िडा सशचि/कमवचारी सम्झिपुछव । 

(ढ) “विद्यािय शिक्षा” िन्नािे आधारितू र माध्यलमक शिक्षा सम्झिपुछव । 



 

(ण) “प्रारशम्िक बाि शिक्षा” िन्नािे चार िषव उमेर परुा गरेका बािबालिकाका िाई ददइिे एक बषवको प्रारशम्िक बाि 
शिक्षािाई सम्झि ुपछव र सो िब्दिे िसवरी, के.िी.र मन्टेस्िरी शिक्षािाई समेत सम्झिपुछव । 

(त) “आधारितू शिक्षा” िन्नािे प्रारशम्िक बािशिक्षादेशि कक्षा आठसम्म ददइि ेशिक्षा सम्झिपुछव । 

(थ) “माध्यलमक शिक्षा” िन्नािे कक्षा िौ देशि कक्षा बाह्रसम्म ददइिे शिक्षा सम्झिपुछव । 

(द) “अिौपचाररक शिक्षा” िन्नािे विद्याियमा ििाव िई शिक्षा हालसि गिव िसक्ि ेव्यशििाई ददइिे शिक्षा सम्झिपुछव । 

(ध) “दरु शिक्षा” िन्नािे पत्राचार, श्रव्य, दृश्य िा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट ददइिे शिक्षा सम्झिपुछव। 

(ि) “ििुा शिक्षा” िन्नािे शिक्षाको अिसर ििुा गराई आफ्िा चाहिा आिश्यकता र समयिाई आफ्िा अिकूिताको 
आधारमा ददइिे औपचाररक शिक्षा सम्झिपुछव । 

(प) “वििेष शिक्षा” िन्नािे दृविविहीि, बवहरा, अवटज्म, बौविक अपाङ्गता, ससु्त श्रिण िा अलत अिि िारीररक अपाङ्गता 
िएका बािबालिकािाई छुटै्ट समूहमा रािी लबिेष प्रकार र लिशित माध्यमबाट ददइिे शिक्षा सम्झिपुछव । 

(फ) “समािेिी शिक्षा” िन्नािे देहायको शिक्षा सम्झि ुपछव, 
      (१) दृविविहीि , न्यूि दृवियिु, बवहरा, ससु्तश्रिण, अवटज्म, बौविक, िारीररक िा अन्य अपाङ्गता िएका 

बािबालिकािाई लियलमत िैशक्षक पिलतको अधीिमा रही ददइिे शिक्षा, 
(२) सामाशिक, आलथवक िा िौगोलिक कारणबाट पछालड पाररएका व्यशििाई वििेदरवहत िातािरणमा ददइिे शिक्षा 

। 

 (ब) “प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षा” िन्नािे प्राविलधक ज्ञाि लसप तथा विषयबस्त ुलसकाइको व्यिस्था गरी प्रविलध र 
व्यिसायको शिक्षा प्रदाि गिव कक्षा िौदेशि कक्षा बाह्रसम्म ददइिे शिक्षािाई सम्झिपुछव । 

 (ि) “विद्यािय” िन्नािे सामदुावयक विद्यािय िा संस्थागत विद्यािय सम्झिपुछव । 

 (म) “सामदुावयक विद्यािय” िन्नािे िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकाबाट लियलमत रुपमा अिदुाि पाउिे गरी 
अिमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यािय सम्झिपुछव । 

  (य) “संस्थागत विद्यािय” िन्नािे सरकारबाट लियलमत रुपमा अिदुाि िपाउिे गरी अिमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यािय 
सम्झिपुछव । 

  (र)  “प्रारशम्िक बाि शिक्षा केन्र” िन्नािे िण्ड (ण) बमोशिमको शिक्षा ददि िोलिएको प्रारशम्िक बािशिक्षा केन्र, 

िसवरी, केिी, मन्टेश्वरी आदद सम्झिपुछव । 

  (ि) “आधारितू विद्यािय“ िन्नािे िण्ड (त) बमोशिमको शिक्षा ददइिे विद्यािय सम्झिपुछव । 

  (ि)  “माध्यलमक विद्यािय“ िन्नािे िण्ड (थ) र (त) िा िण्ड (थ) बमोशिमको शिक्षा  ददइि ेविद्यािय सम्झिपुछव 
। 

  (ि) “धालमवक प्रकृलतका विद्यािय” िन्नािे परम्परागत रुपमा चलिआएका गमु्बा, गरुुकुि, आश्रम, मदरसा िस्ता धालमवक 
विद्याियहरुिाई सम्झिपुछव । 

  (ष)  “आिासीय विद्यािय“ िन्नािे िेपाि सरकार िा गाउँपालिकाबाट आिासीय विद्याियको रुपमा अिमुलत िा 
स्िीकृलत प्राप्त गरको विद्याियिाई सम्झिपुछव । 

  (स) “शिक्षक सेिा आयोग” िन्नािे संघीय काििु िा प्रदेि काििु बमोशिम गठि िएको शिक्षक तथा कमवचारी हरुको 
लियिुी, बढुिा आदद लसफाररि गिे आयोग सम्झिपुछव । 



 

  (ह) “पाठ्यक्रम विकास केन्र” िन्नािे संघीय ऐि बमोशिम पाठ्यक्रम लिमावणको िालग शिम्मेिार लिकायिाई सम्झिपुछव 
। 

  (क्ष) “प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झिपुछव । 

  (त्र) “शिक्षा प्रमिु” िन्नािे गाउँपालिकाको शिक्षा िािाको प्रमिु िा सो काम गिव तोवकएको कमवचारीिाई सम्झिपुछव 
। 

  (ज्ञ) “लिरीक्षक” िन्नािे विद्यािय लिरीक्षण गिव तोवकएको अलधकृत कमवचारीिाई सम्झिपुछव । 

  (ज्ञ१) “प्रधािाध्यापक” िन्नािे विद्याियको प्रिासलिक प्रमिुको रुपमा लियमािसुार लियशुि िएको विद्याियको 
प्रधािाध्यापकिाई सम्झिपुछव । 

  (ज्ञ२) “शिक्षक” िन्नािे विद्याियको अध्यापक सम्झिपुछव र सो िब्दिे प्रधािाध्यापक समेतिाई ििाउछ । 

  (ज्ञ३) “अलििािक” िन्नािे विद्याियमा अध्ययिरत विद्याथीको अलििािक ििी विद्याियको अलििेिमा िलिएको व्यशि 
सम्झिपुछव र सो िब्दिे विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत गठि प्रयोििका िालग विद्याथीको बाब ुआमा, बािे िा 
बिै र त्यस्तो अलििािक ििएका विद्याथीको हकमा संरक्षकत्ि प्रदाि गिे व्यशििाई ििाउँछ । 

(ज्ञ४) “कमवचारी” िन्नािे सामदुावयक विद्याियमा कायवरत शिक्षक बाहेकका अन्य कमवचारीिाई सम्झिपुछव । 

(ज्ञ५) “माध्यलमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षा” िन्नािे माध्यलमक तह कक्षा बाह्रको अन्त्यमा हिुे परीक्षा सम्झिपुछव । 

(ज्ञ६) “आधारितू शिक्षा उत्तीणव परीक्षा” िन्नािे आधारितू तह कक्षा आठको अन्त्यमा हिुे परीक्षा सम्झिपुछव । 

(ज्ञ७) “माध्यलमक शिक्षा परीक्षा िन्नािे ” कक्षा दिको अन्त्यमा हिुे माध्यलमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षा सम्झिपुछव । 

(ज्ञ८) “अिमुलत” िन्नािे िेपाि सरकार िा गाउँपालिकािे स्थायी स्िीकृलत िा सहायता प्रदाि गरी िसकेको कुिै 
तोवकएको ठाउँ िा क्षेत्रमा विद्यािय िोल्ि िा कक्षा थप गिव ददइएको अस्थायी स्िीकृलतिाई सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ९) “स्िीकृलत” िन्नािे तोवकए बमोशिमको ितव परुा गरेको विद्याियिाई िेपाि सरकार िा गाउँपालिकािे ददएको 
स्थायी स्िीकृलतिाई सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ१०) “िैशक्षक गठुी” िन्नािे विद्यािय सञ्चािि गिवको िालग कुिै व्यशि िा समूहिे िाफा िलििे उद्देश्यिे स्थापिा 
गरेको सािविलिक िा लििी गठुी सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ११) “िैशक्षक सत्र” िन्नािे विद्याियमा अध्ययि अध्यापि गराइिे िावषवक अिलध सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ१२) “शिक्षा सलमलत” िन्नािे यसै ऐि बमोशिम गठि िएको गाउँ शिक्षा सलमलतिाई सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ१३) “परीक्षा सलमलत” िन्नािे आधारितू शिक्षा उत्तीणव परीक्षा सलमलतिाई सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ१४) “व्यिस्थापि सलमलत” िन्नािे यसै ऐि बमोशिम गठि िएको विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिाई सम्झिपुछव । 

 (ज्ञ१५) “िलु्क” िन्नािे विद्याियिे तोवकए बमोशिम विद्याथीसँग लिि पाउि ेिलु्क  सम्झिपुछव । 

(ज्ञ१६) “शिक्षा िािा” िन्नािे गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा हेिे िािािाई सम्झिपुछव ।  

 (ज्ञ१७) “तोवकएको िा तोवकए बमोशिम” िन्नािे यस ऐि अन्तगवत बिेका लियम, लिदेशिका, ऐि िा मापदण्डमा तोवकएको 
िा तोवकए बमोशिम सम्झिपुछव । 

 

 

 

 



 

३.विद्यािय िोल्ि अिमुलत लिि ुपिेेः 
(१)  गाउँपालिका बाहेक अन्य कुिै िेपािी िागररक, समदुाय िा संस्थािे सामदुावयक विद्यािय िा िैशक्षक गठुी 

अन्तगवत विद्यािय िोल्ि चाहेमा, िा िोलिएका विद्याियमा कक्षा थप र तह थप गिव चाहेमा सम्बशन्धत िडा 
सलमलतको लसफाररस सवहत तोवकएको अलधकारी समक्ष हरेक पौष मसान्त लित्र गाउँपालिकामा लििेदि ददि ुपिेछ 
। त्यसरी लििेदि ददँदा संस्थागत विद्यािय िोल्ि चाहिेिे सो विद्यािय सािविलिक िैशक्षक गठुी िा लििी गठुी 
कुि रुपमा सञ्चािि गिे हो, सो व्यहोरा समेत लििेदिमा उल्िेि गिुवपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशिम लििेदि परेमा गाउँपालिका िा तोवकएको अलधकारीिे सो लििेदि उपर आिश्यक िाँचबझु 
गिे, गराउिेछ र िाँचबझु गदाव विद्यािय िोल्िे अिमुलत ददि मिालसब देशिएमा गाउँ शिक्षा सलमलतको लिणवयमा 
तोवकएको ितव पाििा/बन्देि गिे गरी अिमुलत ददिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशिम अिमुलत लिई सञ्चािि रहेको विद्याियिे तोवकएको ितव पाििा/बन्देि तथा परुा गरेमा 
गाउँ कायवपालिकािे स्िीकृलत प्रदाि गिव सक्िेछ । 

  (४) यो दफा प्रारम्ि हुँदाका बित कम्पिीको रुपमा सञ्चाििमा रहेका विद्याियिे चाहेमा कम्पिी िारेि गरी िैशक्षक 
गठुी अन्तगवत विद्यािय सञ्चािि गिव गाउँपालिका समक्ष लििेदि ददि सक्िेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोशिम लििेदि परेमा लििेदि उपर आिश्यक िाँचबझु गदाव विद्याियको माग मिालसि देशिएमा 
माग बमोशिम गाउँ शिक्षा सलमलतिे विद्यािय सञ्चािि गिव अिमुलत ददि सक्िेछ । 

  (६) उपदफा (२) िा (३) मा ििुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलि देहायका विद्याियिाई सािविलिक िैशक्षक गठुी िा 
लििी गठुीको रुपमा सञ्चािि गिव अिमुलत ददइिे छैि । 

        (क) सरकारी िा सािविलिक िििमा सञ्चािि िएको विद्यािय, 

        (ि) सरकारी िा सािविलिक िग्गामा ििि बिाई सञ्चािि िएको विद्यािय, 

        (ग) कुिै व्यशि िा संस्थािे विद्याियको िाममा ििि िा िग्गा दाि दातव्य ददएकोमा सो िििमा िा त्यस्तो 
िग्गामा ििि बिाई सञ्चािि िएको विद्यािय, 

  (७)  यस ऐि िा अन्य प्रचलित काििुमा ििुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलि सािविलिक िैशक्षक गठुी र लििी गठुी 
अन्तगवत विद्यािय सञ्चािि गदाव देहाय बमोशिम गिुवपिेछ, 

       (क) िैशक्षक गठुी सञ्चािि  गिे गठुी सञ्चािक (ट्रिी) सङगदठत  संस्थाको रुपमा हिुपुिे, 

       (ि) िैशक्षक गठुी सञ्चािि  गदाव ट्रिीमा सािविलिक गठुी िए कशम्तमा पाँचििा र लििी गठुी िए कशम्तमा लतिििा 
सदस्य हिुपुिे, 

       (ग) िैशक्षक गठुीको आय व्ययको िेिा तोवकए बमोशिम िडा गरी मान्यता प्राप्त िेिा  परीक्षकबाट िेिापरीक्षण 
गराउि ुपिे, 

       (घ) िैशक्षक गठुीको तत्काि कायम रहेका ट्रिीिे आफ्िा िीििकािमै िा िेषपछी गठुीयारको रुपमा कामगिे 
आफ्िा उत्तरालधकारी तोक्िसक्िे तर, सािविलिक िैशक्षक गठुीको हकमा त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा 
िगरपालिकाको स्िीकृत लििपुिे । 

(८) कुिै सामाशिक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे कुिै मिुाफा िलििे उद्देश्य रािी गरुुकुि, मदरसा, गमु्बा 
समेतका विद्यािय सञ्चािि गिव चाहेमा सािविलिक िैशक्षक गठुी अन्तगवत विद्यािय सञ्चािि गिव सक्िेछ । 



 

 (९) मातिृाषामा शिक्षा ददिे विद्याियको अिमुलत सम्बन्धी व्यिस्था उपदफा (१) र (२) बमोशिम िै हिुेछ । 

(१०) मालथल्िा उपदफाहरुमा ििुसकैु कुरा िेशिएको िएता पलि विदेिी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धि गिे गरर अरुिाई 
पलि विद्यािय िोल्ि अिमुलत िा शस्िकृलत ददइिे छैि । 

 (११) प्रचलित िेपाि काििु बमोशिम स्थापिा िई सञ्चाििमा रहेका विद्याियहरु यसै ऐि  बमोशिम स्थापिा िएको 
मालििेछ । 

 (१२)उपदफा १० बमोशिम अिमुलत िा स्िीकृत प्राप्त विद्याियिे पाििा गिुवपिे ितव तथा अन्य व्यिस्था गाउँ शिक्षा 
सलमलतिे तोके बमोशिम हिुेछ । 

 

४. माध्यलमक शिक्षाको प्रकार 

(१) माध्यलमक शिक्षा देहायको प्रकारका हिुेछि, 

 (क) साधारण माध्यलमक शिक्षा, 
 (ि) संस्कृत माध्यलमक शिक्षा, 
 (ग) प्राविलधक तथा व्यिसावयक माध्यलमक शिक्षा । 

५. वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अिौपचाररक शिक्षा, लिरन्तर शिक्षा, दरु शिक्षा तथा ििुा शिक्षा सञ्चािि सम्बन्धी व्यबस्था  

(१) गाउँ पालिकािे आिश्यक पूिावधारको व्यिस्था गरी कुिै सामदुावयक विद्याियमा वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, दरु 
तथा ििुा शिक्षा, लिरन्तर शिक्षा, अिौपचाररक शिक्षा तथा प्राविलधक एिम व्यिसावयक तालिम सञ्चाििको व्यिस्था 
गिव सक्िेछ ।ि 

 

 ६.शिक्षाको माध्यम 

(१) विद्याियमा शिक्षाको माध्यम िेपािी िाषा िा अंग्रिेी िाषा िा दिैु िाषा हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलि देहायको अिस्थामा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोशिम हिुेछ । 

    (क) आधारितू तहको प्रारशम्िक बाि शिक्षा देशि कक्षा ५ सम्म विद्याथीको मातिृाषामा शिक्षा ददि सवकिेछ । 

    (ि) िाषा विषयमा अध्यापि गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही िाषा हिुेछ । 

    (ग) अलििायव अंग्रिेी विषय अध्यापि गराउँदा माध्यम अंग्रिेी िाषा िै हिु ुपिेछ । 

(घ)  गैर िेपािी िागररकिे िपेािको विद्याियमा अध्ययि गदाव अलििायव िेपािी िाषाको सट्टा अन्य कुिै िाषाको 
विषय अध्ययि गिव सक्िेछ । 

 

७. विद्याियको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र पाठ्यसामाग्री 
(१) विद्याियिे िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकाबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक र सन्दिव सामग्री िाग ु
गिुव पिेछ । 

(२) पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

 

 

८. परीक्षा सञ्चािि र व्यिस्थापि 



 

(१) माध्यलमक शिक्षाको कक्षा दि र माध्यलमक तहको अन्त्यमा हिुे परीक्षाको सञ्चािि संघीय शिक्षा ऐि बमोशिम 
हिुेछ । 

(२) आधारितू शिक्षा उत्तीणव परीक्षा गाउँपालिकािे सञ्चािि गिेछ । 

(३) आधारितू तह उत्तीणव परीक्षा सलमलत देहाय बमोशिम गठि हिुेछ । 

    (क) शिक्षा िािा प्रमिु                 –अध्यक्ष 

    (ि) गाउँपालिका लित्रका सामदुावयक विद्याियका शिक्षकहरुको प्रलतलिलधत्ि हिुेगरी कशम्तमा एकििा मवहिा सवहत 
गाउँ शिक्षा सलमलतबाट मिोलित गरेका दईुििा                 –सदस्य                                            

    (ग) गाउँपालिका लित्रका संस्थागत विद्याियका शिक्षकहरुको प्रलतलिलधत्ि हिुेगरी गाउँ शिक्षा सलमलतबाट मिोलित 
गरेका एक ििा        –सदस्य 

    (घ) शिक्षा िािा प्रमिुिे तोकेको कमवचारी                          –सदस्य सशचि 

(४) सलमलतको मिोलित सदस्यको पदािलध दईु िषवको हिुेछ । 

(५) परीक्षा सलमलतिे सम्बशन्धत विषयका वििेषज्ञ िा आिश्यक पदालधकारीहरुिाई परीक्षा समलतको बैठकमा िाग लिि 
आमन्त्रण गिव सक्िेछ । 

 (६) परीक्षा सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायवविलध सो परीक्षा सलमलत आफैं िे लिधावरण गरे बमोशिम हिुेछ ।  

(७) परीक्षा सलमलतको सशचिािय गाउँपालिकाको शिक्षा िािामा रहिेछ । परीक्षा सलमलतको बैठक सम्िन्धी कागिात 
सरुशक्षत रुपमा राख्न ुपिेछ । 

 (८) आधारितू तह उत्तीणव परीक्षा सलमलतको काम, कतवव्य तथा अलधकार तोवकए बमोशिम  हिुेछ ।  

 

९. गाउँ शिक्षा सलमलत 

(१) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चािि हिुे विद्याियको व्यिस्थापि, रेिदेि र समन्िय गिे कामको िालग देहाय 
बमोशिमको गाउँ शिक्षा सलमलत रहिेछ । 

  (क)  गाउँकायवपालिका अध्यक्ष िा सो काम गिव तोवकएको व्यशि   –अध्यक्ष 

  (ि) गाउँकायवपालिकािे तोकेको गाउँपालिका सदस्यहरु मध्येबाट कशम्तमा एक ििा मवहिा सवहत २ ििा   – सदस्य 

  (ग)  गाउँ कायवपालिकाका प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत            –सदस्य 

  (घ) सामदुावयक विद्याियका प्रधािाध्यापकहरु मध्येिाट प्रत्येक िषव पररितवि हिुे गरी  सलमलतिे तोकेको एक ििा 
प्रधािाध्यापक                                                            – सदस्य 

  (ङ)  संस्थागत विद्याियहरुको प्रलतलिलधमूिक संस्था मध्येिाट प्रत्येक िषव पररितवि हिुे गरी गाउँपालिका अध्यक्षिे 
तोकेको प्रलतलिलध एक ििा                                       –सदस्य 

  (च)  विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतका अध्यक्ष्यहरु मध्येबाट प्रत्येक िषव पररितवि हिुे गरी गाउँपालिका अध्यक्षिे 
तोकेको प्रलतलिलध  एक ििा                                    –सदस्य  

  (छ) स्थािीय समािसेिी िा शिक्षा प्रमेीहरु मध्येिाट गाउँ शिक्षा सलमलतिाट मिोलित एक ििा दलित र २ ििा मवहिा 
सवहत ३ ििा                                                    - सदस्य 

  (ि)  शिक्षा िािा प्रमिु                     –सदस्य सशचि 



 

(२) उपदफा १ बमोशिमका मिोलित सदस्यको पदािलध २ िषवको हिुेछ, मिोलित सदस्यिे आफ्िो पद अिसुारको 
आचरण िगरेको देशिएमा मिोियि गिे पदालधकारी िा लिकायिे लिििाई ििुसकैु बित हटाउि सक्िेछ तर 
त्यसरी पदबाट हटाउि ुअशघ लिििाई आफ्िो सफाई पेि गिे मौकािाट बशञ्चत गररिे छैि । 

(३)गाउँपालिका अन्तगवत रहेका विद्याियका प्रधािाध्यापकहरु र िेपाि शिक्षक महासंघको प्रलतलिलधिाई पयविेक्षक, र 
पालिकाका िािागत कमवचारीहरुिाई आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा उपदफा १ बमोशिमको सलमलतको बैठकमा 
आमन्त्रण गिव सवकिेछ । 

(४)  गाउँ शिक्षा सलमलतिे पणुवता िपाएको कारणिे सलमलतिे गिे लिणवय तथा तोवकए बमोशिमका कायवहरु गिव, गराउि 
बाधा परेको मालििे छैि । 

(५) शिक्षा सलमलतको बैठक ित्ता विहादी गाउँपालिकाको प्रचलित काििु बमोशिम हिुेछ । 

(६)शिक्षा सलमलतको बैठक आिश्यकता अिसुार िस्िेछ । 

१०.गाउँ शिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : 
(१) प्रचलित काििु बमोशिम अन्यत्र िेशिएका काम, कतवव्य र अलधकारको अलतररि गाउँ शिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य 

र अलधकार देहाय बमोशिम हिुेछ । 

   (क) आफ्िो क्षेत्र लित्रको िैशक्षक योििा तयार गिे, 
   (ि) आफ्िो क्षेत्रलित्र विद्यािय संञ्चाििका िालग आएका लििेदि उपर आिश्यक छािविि गरी अिमुलत प्रदाि गिे, 
   (ग) आफ्िो क्षेत्र लित्र सञ्चािि हिुे विद्यािय तहको परीक्षािाई मयावददत र व्यिशस्थत बिाउि सहयोग गिे, 
   (घ) शिक्षाको गणुस्तर कायम राख्न,े सूचक विकास गिे र प्रगलत मूल्याङकि गिे, 
   (ङ) विद्यािय शिक्षाको सामाशिक परीक्षण गिे, 
   (च) विद्याियको आय व्ययको अशन्तम िेिा परीक्षणको िालग रशििडव िेिापरीक्षकको सूची प्रकािि गिे । रशििडव 

िेिा परीक्षकबाट विद्याियको िेिा परीक्षण गराउिे र पाररश्रलमक तोक्िे, 
   (छ) िैशक्षक गठुीसँग गिे सम्झौताका सतवहरु लिधावरण गिे, 
   (ि) बािबालिकािाई आधारितू शिक्षासम्मको अध्ययि अलििायव रुपमा गराउि अलििािकिाई िािकारी गराउिे 

तथा त्यसका िालग प्रोत्साहि गिे, 

   (झ) विद्याियमा ििाव िएका िा ििएका बािबालिका िगायत अन्य व्यशिको उमेर, िात, लिङ्ग समेतको आधारमा 
वििरण बिाई अद्यािलधक गराई राख्न,े 

   (ञ) विद्याियको िैशक्षक योििा सम्बन्धी अलििेि अद्यािलधक गराई राख्न ेतथा त्यस्तो योििाको अिगुमि गरी 
सम्बशन्धत लिकायमा सझुाि पठाउिे, 

   (ट) व्यिस्थापि सलमलतिाई  स्थािीय स्रोत, साधिको पवहचाि र पररचाििमा सहयोग पयुावउिे तथा विद्याियिाई  
प्राप्त स्रोतको बाँडफाँड गिे, 

   (ठ) गरीबीको रेिामलुि रहेका पररिारको िगत रािी त्यस्ता पररिारका बािबालिकािाई शिक्षामा सहिालगता गराउि 
आिश्यक व्यिस्था लमिाउिे, 

   (ड)व्यिस्थापि सलमलतको कायवमा समन्िय गिे तथा शिक्षाको गणुात्मक विकासको िालग विद्याियको सपुरीिेक्षण र 
अिगुमि गरी प्रधािाध्यापक, शिक्षक िगायत व्यिस्थापि सलमलतिाई आिश्यक सझुाि र सहयोग गिे, 



 

(ढ) विद्याियमा िैशक्षक गणुस्तर िवृि गिव ििचेतिामूिक कायवक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेलमिार तथा कायविािा सञ्चािि  
गिे, 

   (ण) विद्याियको िौलतक शस्थलतको अध्ययि गरी सधुारका िालग पहि गिे, 

   (त) विद्याियमा स्िच्छ िैशक्षक िातािरण तयार गिव सहयोग गिे, 

   (थ) गाउँपालिका क्षेत्र लित्रका शिशक्षत िििशिको अलििेि राख्न ेर त्यस्ता िििशिबाट स्ियंसेिक िई अध्यापि गिव 
प्रोत्सावहत गिे, 

   (द) शिक्षकको कायव दक्षताको आधारमा परुस्कारको व्यिस्था गिे, 

   (ध) विद्याियको िालग आिश्यक साधि स्रोत िटुाउिे र पररचािि गिे, 

   (ि) विद्याियस्तरीय अन्तर िेिकुद तथा अलतररि िैशक्षक वक्रयाकिापको विकास तथा सञ्चािि गराउिे र सोको 
िालग परुस्कारको व्यिस्था गिे, 

   (प) आफ्िो क्षेत्र लित्रका बािबालिकाको विद्यािय शिक्षामा पहुँच बढाउिको िालग आिश्यक व्यिस्था गिे, 

   (फ) आफ्िो क्षेत्रलित्र वििेष शिक्षा तथा समािेिी शिक्षा, गरुुकूि, मदरसा, गमु्बाबाट प्रदाि गररिे शिक्षा सम्बन्धी योििा 
तिुवमा गिे, 

   (ब) विद्याियहरुको विपद् िोशिम अिस्था िेिािोिा गरी प्रिाि न्यूिीकरणका िालग कायवयोििा तयार गिे, 

   (ि) विद्यािय शिक्षामा सधुारका िालग योििा बिाई गाउँ सिामा पेि गिे, 

   (म) आफ्िो सेिा क्षेत्रलित्र विद्यािय सञ्चािि, अिमुलत, शस्िकृलत, विद्यािय सािे, गाभ्िे िगायतका कायव गिे, गराउिे, 
   (य) आफ्िो सेिा क्षेत्रलित्रका शिक्षक, कमवचारीहरुको वििरण अद्यािलधक गराउिे, ररि दरिन्दीमा लियशुिका िालग 

शिक्षक सेिा आयोगमा विस्ततृ वििरण सवहतको माग गिव िगाउिे, 
   (र) कुिै शिक्षक िा कमवचारीिाई यस ऐि बमोशिम विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिे कारबाही गिव अलधकार ििएको 

विषयमा कारबाहीको िालग सलमलतको राय सवहतको प्रलतिेदि प्राप्त िएमा सो उपर कायवबाही गिे, गराउि,े 

   (ि) स्थायी लियशुि लिई आउिे सरुिा िई िािे शिक्षकिाई विद्याियमा हाशिर िगराएमा हाशिर िगराएकको 
अिलधसम्म अको विद्याियमा पठाई हाशिर गराउिे । 

  (ि) करारमा शिक्षक छिौटका िालग विषय विज्ञको सूची तयार गरी प्रकािि गिे । 

(ि) गाउँ कायवपालिकािाई िैशक्षक विकासका िालग आिश्यक सझुाि  तथा परामिव ददिे । 

(२)  गाउँपालिका लित्र संञ्चालित सामदुावयक विद्याियको विद्याथी संख्या/विषयको आधारमा दरिन्दी लमिाि गिे । 

(३)  गाउँ शिक्षा सलमलतिे आफूिाई प्राप्त अलधकार मध्ये केही अलधकार शिक्षा िािा प्रमिुिाई प्रदाि गिव सक्िेछ । 

(४)  गाउँ शिक्षा सलमलतको अन्य काम, कतवव्य र अलधकार तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

 

 

 

 

 

११. िडा शिक्षा सलमलतेः 
(१) गाउँपालिकाका प्रत्येक िडामा देहाय बमोशिमको िडा शिक्षा सलमलत गठि हिुेछेः 



 

(क) सम्बशन्धत िडाका िडा अध्यक्ष                                        –संयोिक    

(ि) िडा सलमलतका सदस्यहिे आफूमध्येबाट िडा सलमलतको बैठकिे तोकेको कशम्तमा एकििा मवहिा सवहत दईु ििा             
            –सदस्य   

(ग) विद्याियका प्रअहरु मध्येबाट सामदुावयक विद्याियहरु र संस्थागत विद्याियहरु मध्येिाट िडा सलमलतिे तोकेको दईु 
ििा (१/१) ििा                          –सदस्य   

(घ) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतका अध्यक्षहरू मध्येबाट िडा अध्यक्षिे तोकेको एक ििा –सदस्य 

(ङ) सम्बशन्धत िडालित्रका शिक्षा प्रमेीहरू मध्येबाट िडा शिक्षा सलमलतिे मिोलित गरेको एकििा मवहिा सवहत दईु ििा    
                    –सदस्य 

 (च) गाउँपालिकाको शिक्षा प्रमिुिे तोकेको शिक्षा सेिाको कमवचारी                 –सदस्य 

(छ) सम्बशन्धत िडामा कायवरत िडा सशचि                                –सदस्य सशचि 

(२)  उपदफा १ बमोशिमको मिोलित सदस्यको पदािलध २ िषवको हिुेछ ।  

(३) िडा शिक्षा सलमलतिे पूणवता िपाएको कारणिे सलमलतिे गिे लिणवय तथा तोवकए बमोशिमका कायवहरु गिव गराउि 
बाधा परेको मालििे छैि । 

(४) उपदफा (१) अन्तगवतका मिोलित तथा अन्य सदस्यहरूिे आफ्िो पदीय आचरण पािि िगरेको अिस्थामा ििुसकैु 
समयमा पलि हटाउि िा बिावस्त गिव सवकिेछ । तर त्यसरी हटाउँदा िा बिावस्त गिुव पवहिे मिालसब 
मावफकको सफाइ ददिे अिसर प्रदाि गररिेछ । यसरी हटाए उपर शचत्त िबझेुमा न्यावयक सलमलतमा उिरुी 
िाग्िेछ ।  

(५) िडा शिक्षा सलमलतको बैठक आिश्यकता अिसुार िस्िेछ । 

१२. िडा शिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार 

(१) गाउँपालिकाको िैशक्षक योििा परुा हिुेपरी िडा शिक्षा योििा तयार तथा िागू गिे, 

(२) िडा क्षेत्र लित्र विद्यािय सञ्चाििका िालग अिमुलत, स्िीकृलत, विद्यािय सािे, गाभ्िे सम्बन्धी कायवको िालग 
गाउँपालिकामा प्रलतिेदि तथा लसफाररस पेि गिे,  

(३) िडा क्षेत्रलित्रका विद्याियहरूका िालग आिश्यक आलथवक अिदुाि तथा स्रोतको िोिी गिे, 

(४) िडा क्षेत्रलित्र सञ्चािि हिुे परीक्षाहरूिाई मयावददत, व्यिशस्थत र िय रवहत बिाउि सहयोग गिे, 

(५) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिाई लिदेिि ददिे, िागरुक र सचेत गराउि,े 

(६) िडा क्षेत्रलित्रका विद्याियका िालग आिश्यक साधि स्रोत िटुाउिे र पररचािि गिे,  

(७) विद्याियहरुसँग सम्बशन्धत विषयहरुको सम्बोधि गिे,    

(८) शिक्षाको गणुस्तर कायम राख्न सूचक लिधावरण गिे र प्रगलत मूल्याङ्कि गिे, 

(९) विद्याियको सामाशिक परीक्षण गिव िगाउि,े 

 (१०) विद्याियहरूको सपुरीिेक्षण तथा अिगुमि गिे, 

(११) िैशक्षक संस्था र शिक्षासँग आिि शिक्षक कमवचारीहरूिाई कामका आधारमा आिश्यक प्रोत्साहि, िलसहत 
र दण्डको िालग लसफररस गिे, 

(१२) विद्याियको आन्तररक आम्दािीको स्रोतको सदपुयोग र अलििवृिको िालग आिश्यक लिदेिि ददि,े 



 

(१३) अन्य तोवकए बमोशिमका कायवहरू गिे । 

१३. सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चािि गिव सक्ि े: 
(१)  गाउँपालिकािे समदुायमा साक्षरता सीप विकास, लिरन्तर लसकाइ र पसु्तकािय व्यिस्थापि समेतको  

  काम गिव तोवकए बमोशिम सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चािि गिव सक्िेछ । 

(२)  सामदुावयक लसकाइ केन्र एक िडामा एउटा िन्दा बढी हिुेछैि । 

(३)  सामदुावयक लसकाइ केन्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

१४. अध्यापि अिमुलत पत्र लिि ुपिे : 
(१) यो ऐि प्रारम्ि िएपलछ शिक्षक सेिा आयोगिाट अध्यापि अिमुलत पत्र िलिई कुिै पलि तहका शिक्षक 

पदको िालग कोही व्यशि पलि उम्मेदिार हिु पाउिे छैि । अध्यापि अिमुलत पत्र लििे व्यिस्था तोवकए 
बमोशिम हिुेछ । 

१५. अिदुािको व्यिस्था : 
   (१) यस ऐि प्रारम्ि हुँदाका बित सामदुावयक विद्याियिाई ददंदै आएको अिदुाि रकममा कटौती िहिुे गरी 

गाउँपालिकािे अिदुाि उपिब्ध गराउि ेछ । तर, कुिै विद्याियिे तोवकएको िैशक्षकस्तर कायम गिव िसकेमा 
र विद्याियको तह िा कक्षा घटेकोमा िा समायोिि िएकोमा त्यस्तो विद्याियिाई ददँदै आएको अिदुाि 
रकममा तोवकए बमोशिम कटौलत गिव सक्िेछ । 

  (२) सामदुावयक विद्याियहरुिाई तोवकए बमोशिम अिदुाि उपिब्ध गराउि सवकिे छ । 

  (३) विद्याियिे प्राप्त गरेको रकम ििु कामका िालग िचव गिव लिकािा िएको हो सोही िीषवकमा विद्यािय व्यिस्थापि 
सलमलतको लिणवयािसुार िचव गिुवपिेछ । 

  १६. प्रारशम्िक बािविकास केन्र सम्िन्धी व्यिस्थाेः  

(१) गाउँपालिकाको स्िीकृलतमा सामदुावयक तथा संस्थागत प्रारशम्िक बािविकास केन्र तथा प्रारशम्िक बािविकास 
लसकाइ केन्रको सञ्चािि गिव सवकिेछ । 

(२) सामदुावयक तथा संस्थागत प्रारशम्िक बािविकास केन्र र प्रारशम्िक बािविकास लसकाइ केन्द को सञ्चािि 
स्िीकृलतको िालग तोवकए िमोशिमको मापदण्ड परुा िएको हिुपुिेछ । 

(३) सामदुावयक तथा संस्थागत प्रारशम्िक बािविकास केन्र तथा प्रारशम्िक बािविकास लसकाइ केन्दको सञ्चािि गिव 
अिमुलत, स्िीकृलत लिि तोवकए िमोशिमको िलु्क दस्तरु िाग्िेछ । 

(४) प्रारशम्िक बािविकास केन्र र प्रारशम्िक बािविकास लसकाइ केन्दको सहिकतावको िैशक्षक योग्यता लियशुि 
सम्बन्धी व्यबस्था र केन्र सञ्चािि तथा व्यिस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

१७. बाि गहृको संचािि : विद्याियको पहुँचमा पगु्ि िसक्िे ३, ४ िषवका १५ ििा बािबालिकाका िालग गाउँपालिका 
आफैँिे िा कुिै व्यशि िा संस्थािे बािगहृ संचािि गिव पाउिेछ । बािगहृको संचाििको िालग आिश्यक 
प्रकृया गाउँ शिक्षा सलमलतिे तोके बमोशिम हिुेछ । 

१८.प्रारशम्िक बाि शिक्षा केन्रिाई अिदुाि ददि सक्ि े: 
(१)गाउँपालिकािे आफ्िो सहयोगमा िोलिएका िा यो ऐि प्रारम्ि हुँदाका बित िेपाि सरकारबाट अिदुाि प्राप्त गरी 

रहेका प्रारशम्िक बािशिक्षा केन्रिाई तोवकए बमोशिमको अिदुाि रकम उपिव्ध गराउि सक्िेछ । 



 

१९. प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षा अध्यापि गराउि सवकि े:  

(१) गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सामदुावयक विद्याियमा प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षाका लिधावररत विषय अध्यापि 
गराउि सवकिेछ । 

(२) उपदफ १ बमोशिमको विद्याियको संचाििका िालग गाउँपालिकािे सम्िाव्यता अध्ययि,विद्याियिाई थप सवुिधा 
प्रदाि र आिश्यक स्रोत पवहचाि र पररचािि गिव सक्िेछ । 

२०.साझेदारीमा विद्यािय सञ्चािि गिव सक्ि े: 
(१)गाउँपालिकािे सामदुावयक विद्यािय र सािविलिक गठुी अन्तगवत सञ्चालित विद्याियहरुबीच साझेदारीमा विद्यािय 

सञ्चािि गराउि सक्िेछ । 

 (२)उपदफा (१) बमोशिमका विद्याियको व्यिस्थापि सलमलत गठि काम, कतवव्य र अलधकार, साझेदारीका तररका तथा 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

२१.सामदुावयक विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत : 
   (१) यस ऐि र अन्तगवत व्यिस्था िएको सलमलतहरुको अलधकार क्षेत्र बाहेक सामदुावयक विद्यािय संचािि, व्यिस्थापि 

र रेिदेि गिव प्रत्येक विद्याियमा देहाय िमोशिमको एक विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत रहिेछ । 

   (क) सलमलतका सदस्यहरुिे (ि) र (घ) मध्येिाट छािेका व्यशि एक ििा                – अध्यक्ष 

    (ि) अलििािकहरु मध्येिाट छालिएका कशम्तमा दईु मवहिा सवहत चार ििा                      - सदस्य 

    (ग) विद्याियमा रहेको सम्बशन्धत िडाको िडाध्यक्ष िा िडा सलमलतका सदस्यहरुिाट सो िडा सलमलत मिोियि 
 गरेको सदस्य                                                                                                            –  सदस्य 

   (घ) विद्याियका संस्थापक स्थािीय बवुिशिवि, शिक्षा प्रलेम, विद्याियिाई लिरन्तर १० िषवदेशि सहयोग गिे िा 
विद्याियिाई १० िाि िा सो िन्दा बवढ िगद िा शिन्सी सहयोग गरेका व्यशिहरु मध्येिाट विद्यािय 
व्यिस्थापि सलमलतिे मिोलित गरेको १ ििा मवहिा सवहत २ ििा सदस्य              –  सदस्य 

(ङ) विद्याियका शिक्षकिे आफुहरु मध्येिाट छािी पठाएको १ ििा सदस्य            - सदस्य 

      (च) सम्बशन्धत विद्याियका प्रध्यािाध्यापक                        –  सदस्य सशचि 

 (२) प्राविलधक र व्यिसावयक विषयमा अध्ययि िा तालिम गराईि े माध्यलमक विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापि 
 सलमलतमा शिल्िा स्तरका उद्योग तथा िाशणज्य महासंघका २  ििा प्रलतलिलध सदस्य रहिेछि ्। 

(३) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको अध्यक्ष छिौट ििए सम्मका िालग िा अध्यक्षको अिपुशस्थलतमा सो सलमलतका िेष्ठ 
सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गिेछि ्। 

(४) उपदफा १ बमोशिम छालिएका िा मिोलित अध्यक्ष िा सदस्यको पदािलध तीि िषवको हिुेछ, त्यस्ता अध्यक्ष िा 
सदस्यिे आफ्िो पद अिसुारको आचरण िगरेको देशिएमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे लिििाई ििुसकैु बित पदबाट 
हटाउि सक्न्छ । तर त्यसरी हटाउि ुअशघ आफ्िो सफाई पेि गिे मौकािाट बशञ्चत गररिे छैि । 

 

 (५)  रािीिामा स्िीकृत गिे: 



 

व्यिस्थापि सलमलतका सदस्यको रािीिामा सो सलमलतका अध्यक्षिे र व्यिस्थापि सलमलतका अध्यक्षको रािीिामा गाउँ 
शिक्षा सलमलतिे शस्िकृत गिेछ । तर अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थामा त्यस्तो सदस्यको रािीिामा व्यिस्थापि 
सलमलतको िेष्ठ सदस्यिे स्िीकृत गिेछ । साथै  

(६) बािक्ििहरुको तफव िाट एक ििा बािक र एक ििा बालिकािाई आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा अलििायव 
सहिालगता गराउि ुपिेछ । विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको बैठकमा बाि क्िबका प्रलतलिलधहरुिे रािेको दृविकोण 
लिणवय पशुस्तकामा उल्िेि गिुव पिेछ तर प्रचलित काििु विपररतका कुिै लिणवय िएकोमा बािप्रलतलिलधहरुिाई 
शिम्मेिार बिाईिेछैि । 

(७) उपलियम १(क) मा ििुसकैु कुरा िेशिएतापलि यो ऐि प्रारम्ि हिुिुन्दा अगाडी िण्ड १(ग) बमोशिमको विद्यािय 
व्यिस्थापि सलमलतको अध्यक्षिाई कामकाि गिव कुिै बाधा पिेछैि । 

२२. अलििािकको अलििेि राख्न े: 
     (१) विद्याियिे शिक्षा िािािे तोवकददएको ढाँचामा विद्याथीको अलििेि राख्दा विद्याथीका बाब,ु आमा, बािे, बज्यै, 

दाि,ु दददीको िाम, थर, ठेगािा उल्िेि गिुव पदवछ र त्यस्ता अलििािक ििएका विद्याथीको हकमा विद्याथीिाई 
संरक्षकत्ि प्रदाि गिे व्यशिको अलििेि राख्न ुपिेछ । 

     (२) उपलियम (१) बमोशिम विद्याथीिाई संरक्षकत्ि प्रदाि गिे व्यशििाई अलििािकको रुपमा अलििेि राख्दा 
लिििे संरक्षकत्ि प्रदाि गरेको व्यहोरा सम्बशन्धत िडा बाट प्रमाशणत गराएको हिु ुपिेछ । 

२३. सामदुावयक विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : 
(१) सामदुावयक विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोशिम हिुेछ: 
   (क) विद्याियको सञ्चािि, रेिदेि, लिरीक्षण र व्यिस्थापि गिे, 

   (ि) विद्याियको िालग चावहिे आलथवक स्रोत िटुाउिे, 
   (ग) शिक्षक तथा कमवचारीिाई तालिमको िालग छिौट गिे, 

   (घ) शिक्षक तथा कमवचारीहरूको सेिाको सरुक्षा र सम्िधवि गिे, 

   (ङ) िेपाि सरकारबाट स्िीकृत िएको दरिन्दीको शिक्षक तथा कमवचारीको पद ररि हिु आएमा  स्थायी पूलतवको 
िालग सो पद ररि िएको लमलतिे पन्र ददिलित्र स्थािीय तहमा िेिी पठाउिे, 

(च)   विद्याियको श्रोतिाट व्यहोिे गरर शिक्षक तथा कमवचारी लियशुि गिे । 

(छ) विद्याियका शिक्षक तथा कमवचारीहरूको हाशिरी िाँच गरी गयि हिुे शिक्षक िा कमवचारी उपर आिश्यक 
 कारबाही गिे, 

   (ि) कुिै शिक्षक िा कमवचारीिाई यस ऐि बमोशिम विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिे कारबाही गिव पाउिे विषयमा 
वििागीय कारबाही गरी त्यसको िािकारी सम्बशन्धतस्थािीय तहिाई ददिे तथा आफूिाई कारबाही गिव 
अलधकार ििएको विषयमा कारबाहीको िालग लसफाररस गिुवपिे िएमा आिश्यकता अिसुार आफ्िो राय 
सवहतको प्रलतिेदि स्थािीय तहमा पठाउिे, 

   (झ) विद्याियको िैशक्षकस्तर िवृि गिव आिश्यक सामाि तथा िैशक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्था गिे, 

   (ञ) िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकाबाट सञ्चािि हिुे विलिन्न कायवक्रमहरूमा विद्याियिाई सररक गराउिे, 
   (ट) शिक्षक, विद्याथी र अलििािकिे पाििा गिुव पिे आचार संवहता बिाई िाग ुगिे, 



 

   (ठ) शिक्षक तथा कमवचारीहरूको अलििेि अध्यािलधक गराई राख्न,े 

   (ड) प्रत्येक िषव विद्याियका चन्दादाता र अलििािकहरूको िेिा गराई विद्याियको अशघल्िो िैशक्षक िषवको आय, व्यय 
तथा िैशक्षक उपिशब्ध र आगामी िषवको िैशक्षक कायवक्रमको सम्बन्धमा िािकारी गराउिे, 

   (ढ) विद्याियको िेिा परीक्षणको िालग प्रचलित काििु बमोशिम गाउँपालिकामा दताव िएका िेिा परीक्षकहरुको 
सूचीबाट गाउँपालिकािे लियशुिगरी पठाएको िेिापरीक्षकबाट विद्याियको िेिा परीक्षण गराउिे, 

   (ण) विद्याथी, शिक्षक, कमवचारी तथा अलििािकिाई विद्याियको विकास तथा पठिपाठि सम्बन्धमा उत्प्ररेरत गिव 
आिश्यक व्यिस्था लमिाउिे, 

   (त) विद्याथीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रिशृत्त रकम प्रदाि गिे, 

   (थ) लिरीक्षकिे विद्याियको छड्के िाँच िा लिरीक्षण गदाव हाशिरी पशुस्तका िा विद्यतुीय हाशिरीमा गयि ििाएकोमा 
त्यस्ता गयि िएका शिक्षक तथा कमवचारीको गयि िएको ददिको तिब कट्टी गिे, 

(द) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको सशचिािय विद्यािय िििमा राख्न ेतथा विद्याियको कागिपत्र र अलििेि सरुशक्षत 
 गिे, 

   (ध) स्थािीय तहसँग समन्िय गरी िैशक्षक विकासका कायवक्रमहरु सञ्चािि गिे, 

   (ि) विद्याियमा िशक्षत समूहका िालग वििेष प्रकृलतको िैशक्षक कायवक्रम सञ्चािि गिव आिश्यक देशिएमा स्थािीय 
तहमा माग गिे, 

   (प) िावषवक रुपमा विद्याियका िालग आिश्यक मािसामाि, मसिन्द सामग्रीको िररद योििा स्िीकृत गिे, 

(फ) विद्याियको विपद् िोशिम अिस्था िेिािोिा गरी प्रिाि न्यूिीकरणका िालग कायवयोििा बमोशिम कायावन्ियि 
गिे, 

   (ब) विद्याियको चि अचि सम्पशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गिे, 

   (ि) आफ्िै स्रोतबाट लियिु हिुे शिक्षक तथा कमवचारीको सेिा, ितव तथा वििागीय कारबाहीिाई व्यिशस्थत गिव ऐि 
बिाई स्थािीय शिक्षा अलधकारी माफव त गाउँपालिकाबाट स्िीकृत गराई िागू गिे, 

   (म)शिक्षक सेिा आयोगबाट लसफाररस िई स्थायी लियशुि लिइ आउिे तथा सरुिा िई आउिे शिक्षकिाई विद्याियमा 
हाशिर गराई कामकाि िगाउिे । 

२४. संस्थागत विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत : 
(१) संस्थागत विद्याियको सञ्चािि, रेिदेि र व्यिस्थापि गिवका िालग प्रत्येक विद्याियमा देहायका सदस्यहरु रहेको 

एक विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत रहिेछ: 
(क) विद्याियका संस्थापक िगािीकताव िा अलििािकहरु मध्येबाट विद्याियको लसफाररसमा स्थािीय शिक्षा अलधकारीिे 

मिोलित गरेको व्यशि          –अध्यक्ष 

(ि) अलििािकहरुिे आफूहरुमध्येबाट छािी पठाएका एकििा मवहिा सवहत दईुििा       –सदस्य 

(ग) विद्यािय रहेको सम्बशन्धत िडाको िडाअध्यक्ष िा िडासलमलतिे मिोलित गरेको िडासलमलतको सदस्य –सदस्य 

(घ) सम्बशन्धत गाउँपालिकाको शिक्षा हेिे प्रमिु िा तोवकएको कमवचारी               –सदस्य 

(ङ) विद्याियका शिक्षकिे आफूहरुमध्येबाट छािी पठाएको एक ििा                 –सदस्य 

(च) विद्याियको प्रधािाध्यापक/वप्रन्सीपि                                         –सदस्य सशचि 



 

(२) उपदफा (क) (ि) र (ग) बमोशिम छालिएका िा मिोलित अध्यक्ष िा सदस्यको पदािलध लति  िषवको हिुेछ । 
त्यस्ता अध्यक्ष िा सदस्यिे आफ्िो पद अिसुारको आचरण िगरेको देशिएमा त्यसरी छान्ने िा मिोियि गिे 
अलििािक, पदालधकारी िा लिकायिे लिििाई ििुसकैु बित पदबाट हटाउि सक्िेछ । तर त्यसरी पदबाट 
हटाउि ुअशघ लिििाई आफ्िो सफाई पेि गिे मौकाबाट बशञ्चत गररिे छैि । 

२५.संस्थागत विद्याियको व्यिस्थापि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : 
(१) संस्थागत विद्याियको व्यिस्थापि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोशिम हिुेछ, 

    (क) विद्यािय सञ्चाििको िालग प्राप्त साधि र श्रोतको पररचािि गिे, 
    (ि) विद्यायको िालग आिश्यक िौलतक साधिको व्यिस्था गिे, 
   (ग) िेपाि सरकार र गाउँपालिकािे तोके बमोशिमको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िाग ुगिे/गराउिे, 
   (घ) प्रचलित काििु बमोशिम योग्यता परुा गरेका व्यशििाई शिक्षक पदमा लियूशि गिे, 
   (ङ) शिक्षक तथा कमवचारीको न्यूितम तिि, सेिा सवुिधा तोक्िे, 
   (च) अििुासिवहि शिक्षक उपर कारिाही गिे, 
   (छ) प्रचलित काििुमा उल्िेशित व्यिस्थाका अलतररि गाउँपालिकािाट िारी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बशन्धत सिै लिलत 

लियम तथा लिदेिि हरुको पाििा गिे, 
(२) िैशक्षक गठुी अन्तगवत सञ्चािि िएका विद्याियको सञ्चािि, रेिदेि र व्यिस्थापि सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए 

बमोशिम हिुेछ ।  

२६. विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत विघटि गिव सक्ि ेअिस्था : 
(१)  देहायको अिस्था एिम ् तोवकएको शिम्मेिारी परुा गिव िसकेमा सोको कारण ििुाई शिक्षा िािा प्रमिुको 

लसफाररिमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिाई विघटि गिव सक्िेछ । 

     (क) विद्याियको सम्पशत्त वहिालमिा गरेमा, 
     (ि) विद्याियको िैशक्षक िातािरण िल्बल्याएमा, 
     (ग) िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थािीय सरकारको िीलत विपरीत काम गरेमा, 
     (घ) विद्याियको व्यिस्थापि सन्तोषििक रूपमा गिव िसकेमा, 
     (ङ) सम्बशन्धतलिकाय िा अलधकारीिे ददएको लिदेििको पाििा िगरेमा । 

   तर, त्यसरी विघटि गिुव अशघ विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिाई आफ्िो सफाई पेि गिे मिालसि मौका ददि ु
 पिेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशिम विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत विघटि िएपलछ अको विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत गठि 
ििए सम्म िा अन्य कुिै कारणिे विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत गठि ििएसम्म विद्यािय व्यिस्थापि 
सलमलतको काम गिव गाउँ शिक्षा सलमलतिे एक अस्थायी विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत गठि गिव सक्िेछ । 
उि सलमलतको अिलध बवढमा ६ मवहिाको हिुेछ । 

 

 

 

२७. शिक्षक अलििािक संघ : 



 

(१) प्रत्येक सामदुावयक तथा संस्थागत विद्याियमा देहाय अिसुारको शिक्षक तथा अलििािकहरु सदस्य रहेको एक 
शिक्षक अलििािक संघ रहिे छ । 

   (क) अलििािकिे आफूहरु मध्येबाट छािी पठाएको एकििा                –अध्यक्ष 

   (ि) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको अध्यक्ष                                       –सदस्य 

   (ग) विद्याियका शिक्षकिे आफूहरुमध्येबाट छािी पठाएको एकििा                –सदस्य 

   (घ) अलििािकहरु मध्येबाट सलमलतिे मिोियि गरेको एकििा मवहिा सवहत लतिििा  –सदस्य 

   (ङ) विद्याियका प्रधािाध्यापक िा लिििे तोकेको शिक्षक                    –सदस्य सशचि 

(२) विद्याियमा अध्ययिरत उच्चतम कक्षाका छात्र एकििा र छात्रा एकििा िाई सलमलतको िैठकमा िाग लिि 
आमन्त्रण गिव सवकिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिम मिोलित सदस्यहरुको पदािलध तीि िषवको हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशिम गठीत सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बोशिम हिुेछ: 
   (क) विद्याियमा शिक्षाको गणुस्तर कायम गिवकोिालग आिश्यक काम गिे, 

   (ि) यस लियमाििी बमोशिम विद्याियिे िलु्क लिधावरण गरे िगरेको सम्बन्धमा अिगुमि गिे तथा सो सम्बन्धमा 
विद्याियिाई आिश्यक सझुाि ददिे, 

   (ग) विद्याियको िैशक्षक गलतविलधबारे लियलमत िािकारी राख्न ेतथा सो सम्बन्धमा अन्तकृव या गिे । 

   (घ) सलमलतको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सामाशिक परीक्षण सलमलत गठि गरी विद्याियको आलथवक, िौलतक, िैशक्षक 
गलतविलध िगायत सम्पूणव गलतविलधको सामाशिक परीक्षण गिे, 

   (ङ) िावषवक परीक्षाको िलतिा विश्लषेण गरी लसकाइ उपिशव्ध तगार गिव िगाउिे । िैशक्षक सूचाङ्कहरु तयार गिव 
िगाई गाउँपालिकामा पेि गिव िगाउि, 

(च) िैशक्षक सूचाङ्कको आधारमा बावषवक योििा लिमावण, विद्यािय सधुार योििा लिमावण र िैशक्षक गणुस्तर अलििवृिका 
िालग तयार गररि े योििा लिमावण तथा कायावन्ियमा विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतसँग सहकायव गरी िैशक्षक 
सधुारका कायवक्रमहरु सञ्चािि  गिे । 

२८. गाउँ शिक्षा विकास कोष : 
(१)  सामदुावयक विद्याियहरुको िौलतक पिुावधार विकासमा सहयोग पयुावउि, िैशक्षक गणुस्तर अलििवृि गिव, विद्याथी 
शिक्षक तथा अलििािकहरुिाई प्रोत्साहि तथा क्षमता विकासका कायव गिव गाउँपालिका स्तरमा एक गाउँ शिक्षा विकास 
कोष रहिेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहिेछि ्, 

(क) संघ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम, 

(ि) गाउँपालिका/गाउँकायवपालिका बाट प्राप्त अिदुाि रकम, 

 (ग) तोवकए बमोशिम शिक्षा करबाट उठेको रकम, 

(घ) स्िेशच्छक चन्दाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) शिक्षा सलमलत तथा परीक्षा सलमलतको लिणवयािसुार प्राप्त हिुे रकम, 

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 



 

(३)   कोषको सञ्चािि गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमूि प्रिासकीय अलधकृत र शिक्षा िािा प्रमिु रहेको लति सदस्यीय 
सलमलतिाट हिुेछ साथै कोष सञ्चािक सलमलतको अन्य काम कतवव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायवविलध 
तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

२९.विद्यािय कोष : 
(१) प्रत्येक विद्याियमा एउटा विद्यािय कोष हिुेछ । िसमा देहायबमोशिमका स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा 
 दाशििा हिुेछ , 

 (क) िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकािाट प्राप्त अिदुाि रकम, 

 (ि) िलु्कबाट प्राप्त रकम, 

 (ग) चन्दा िा दाि दातव्यबाट प्राप्त सहयोग रकम, 

 (घ) आयमूिक वक्रयाकिापबाट आिवि िएको रकम, 

 (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२)  उपदफा (१) बमोशिम कोषको सञ्चािि र िेिापरीक्षण तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

३०. बिेट तयार गिे : प्रधािाध्यापकिे प्रत्येक िषवको असार मसान्तलित्र आगालम िषवको बिेट तयार गरी व्यिस्थापि 
सलमलतबाट शस्िकृत गराई त्यसको एक प्रलत शिक्षा िािामा समयमा पठाउि ुपिेछ । 

३१. िेिा व्यिस्थापि :  

(१) सिै विद्याियहरुिे प्रचलित काििु अिसुारको ढाँचामा आय व्ययको िेिा व्यिस्थापि गिुवपिेछ । 

(२) लियलमत कारोिारको िेिा राख्न बेग्िै व्यिस्था गरर कुिै कमवचारी िा शिक्षकिाई शिम्मेिारी ददि ुपिेछ । 

३२. सामदुावयक विद्याियको िाता सञ्चािि : 
(१) विद्याियिे आलथवक कारोिार गदाव बैक माफव त गिुवपिेछ । 

(२) विद्याियको िाता सञ्चािि प्रधािाध्यापक र िेिा हेिे कमवचारीको संयिु दस्तितिाट सञ्चािि गिुवपिेछ । 

(३) कमवचारी ििएको विद्याियमा व्यिस्थापि सलमलतिे तोकेको स्थायी शिक्षक र प्रधािाध्यापकको संयिु दस्तितिाट 
सञ्चािि गिुवपिेछ । 

३३. गाउँ कायवपालिकािे लिदेिि ददि सक्ि े: 
(१)गाउँकायवपालिकािे आिश्यकता अिसुार गाउँ शिक्षा सलमलत र विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतिाई लिदेिि ददि सक्िेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम ददईएको लिदेििको पाििागिुव गाउँ शिक्षा सलमलत र विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको कतवव्य 
हिुेछ । 

 

३४. विद्यािय िोल्ि, कक्षा थप गिव, िाम पररितवि गिव, विद्यािय सािव, गाभ्ि, समायोिि गिव, कक्षा िा तह घटाउि िा बन्द 
गिव सक्ि े: 

(१)  गाउँपालिकािे गाउँ शिक्षा सलमलतको राय लिई कुिै ठाउँमा विद्यािय िोल्ि, कक्षा थप गरी सञ्चािि गिव, अिमुलत 
ददि, विद्याियको िाम पररितवि गिव, सञ्चािि िईरहेको कुिै विद्यािय िाई एक स्थािबाट अको स्थािमा सािव, दईु 



 

िा सो िन्दा बढी विद्यािय गािी एउटा विद्यािय कायम गिव, एउटा विद्याियिाई अको विद्याियमा समायोिि 
गिव, कुिै विद्याियको तह िा कक्षा घटाउि िा बन्द गिव सक्िेछ । 

(२)  विद्यािय िोल्िे कक्षा थप गिे, िाम पररितवि गिे सािे, गाभ्िे, समायोिि गिे, कक्षा िा तह घटाउिे िा बन्द गिे 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

३५. विद्याियको िौलतक तथा िैशक्षक पूिावधारको मापदण्ड लिधावरण : 
(१) विद्याियमा विद्याथी संख्या अिसुार कक्षाकोठा, िेिमैदाि, कम्पाउण्ड, घेरािार, बािमैत्री िसाई व्यिस्था, िातािरण 

मैत्री हाता, करेसािारी, फूििारी, स्िच्छ वपउिे पािी, छात्र/छात्राका िालग अिग अिग िौचािय तथा लसकाई 
मैत्री िातािरण हिुपुिेछ । 

(२) विद्याियको स्तर अिसुार िौलतक तथा िैशक्षक पूिावधारको मापदण्ड तोवकए बमोशिम हिुेछ ।  

(३) प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षा प्रदाि गिे विद्यािय तथा विज्ञाि मूि विषय पठिपाठि हिु े विद्याियमा 
प्रयोगिािा तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको थप सवुिधा हिु ुपिेछ । 

३६. विद्याियको सम्पशत्त : 
(१)सामदुावयक विद्याियको हकिोगमा रहेको सम्पशत्त सािविलिक सम्पशत्त मालििेछ । यस ऐि बमोशिम अिमुलत िा 

स्िीकृलत रद्द गररएको िा कुिै विद्याियमा गालिएको सामदुावयक विद्याियको सम्पशत्त गाउँपालिकािे अन्य 
विद्याियको काममा िा अन्य कुिै िैशक्षक िा सामाशिक वक्रयाकिापमा प्रयोग गिव िा विद्याियको काममा प्रयोगमा 
िआउिे िएमा िेचवििि गरर प्राप्त िएको रकम सम्बशन्धत गाउँपालिका शिक्षा विकाि कोषमा िम्मा गिेछ । 

(२)लििी िैशक्षक गठुी तथा सहकारीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्याियको सम्पशत्त सोही विद्याियको िाममा रहिेछ 
। कुिै विद्यािय सािविलिक िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािि  गररएकोमा त्यस्तो विद्याियको सम्पशत्त सािविलिक 
सम्पशत्त मालििेछ र यो सम्पशत्तको स्िरुप गाउँपालिकाको स्िीकृती बेगर पररितवि गिव पाइिे छैि । 

  (३)  कम्पिी अन्तरगवत सञ्चालित संस्थागत विद्याियको सम्पशत्त सोही कम्पिीको िाममा रहिेछ । 

 (४) संस्थागत विद्याियिे कुिै व्यशि िा संघ संस्था बाट सहयोग िा दाि दातव्यको रुपमा कुिै वकलसमको चि, अचि 
सम्पशत्त प्राप्त गिुव अशघ गाउँपालिकामा िािकारी ददि ुपिेछ । तर विदेिी व्यशि िा संघ संस्थाबाट त्यसरी 
चि, अचि सम्पशत्त प्राप्त गिुव अशघ प्रचलित िेपाि काििु बमोशिम िगरपालिका माफव त िेपाि सरकारको पूिव 
स्िीकृलत लिि ुपिेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोशिम प्राप्तगरेको सम्पशत्त गाउँपालिकाको स्िीकृलत बेगर िेचलबिि गिव पाइिे छैि । 

३७.  सामदुावयक विद्याियको िग्गाको स्िालमत्ि, सम्पशत्तको अलििेि, संरक्षण र व्यिस्थापि  

(१) सामदुावयक विद्याियको िग्गाको स्िालमत्ि सो विद्याियकै िाममा रहिेछ । सो विद्यािय िारेि िा अन्यत्र गालिई 
विद्याियको काममा प्रयोग िहिुे िएमा गाउँपालिकािे िोगचिि गिव सक्िेछ । 

(२) विद्याियको सम्पशत्तको अलििेि दरुुस्त राख्न,े संरक्षण तथा व्यिस्थापि गिे दावयत्ि सो विद्याियको व्यिस्थापि 
सलमलतको रहिेछ । 

(३) सामदुावयक विद्याियको िग्गाको संरक्षण र व्यिस्थापि गिे कतवव्य गाउँपालिकाको रहिेछ । 

 

 

 



 

३८. विद्याियिाई छुट र सवुिधा : 
  (१)  प्रचलित काििुमा ििुसकैु कुरा िेशिएको िएता पलि सामदुावयक विद्यािय र िैशक्षक गठुीको रुपमा संञ्चालित 

संस्थागत विद्याियको िाममा ििुसकैु लिित पाररत गदाव रशिषे्ट्रिि दस्तरु छुटका िालग लियमािसुार लसफाररस 
गररिेछ । 

(२) उपदफा १ मा िेशिएको बाहेक अन्य विद्याियको िाममा कुिै लिित पाररत गदाव िेपाि सरकारिे तोकेको 
आधारमा रशिषे्ट्रिि दस्तरु छुट ददि सक्िेछ । 

  (३) सामदुावयक विद्यािय र िैशक्षक गठुीकोरुपमा संञ्चालित संस्थागत विद्याियिाई ददइिे अन्य छुट र सलुबधा तोवकए 
बमोशिम हिुेछ । 

 ३९. अिमुलत िा स्िीकृलत रद्द गिे : 
(१) कुिै विद्याियिे यो ऐि, यस अन्तगवत बिेका लियमाििी, लिदेशिका, कायवविलध, मापदण्ड िा गाउँपालिकािे ददएको 

लिदेिि विपरीत काम गरेमा त्यस्तो विद्याियिाई प्रदाि गररएको अिमुलत िा स्िीकृलत गाउँपालिकािे रद्द गिे 
सक्िेछ । 

४०. विद्याियको िगीकरण : 
(१) विद्याियहरुिाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररिेछ । 

४१. विद्याियिाई सरुशक्षत क्षते्रको रुपमा कायम गिुवपिे : 
(१)  विद्याियमा स्ितन्त्र र िय रवहत रुपमा लसकाइ सहिीकरण गिे िातािरण सिृिा गिव तथा विद्यािय लित्र कुिै 

पलि वकलसमको अिाशन्छत वक्रयाकिाप हिु िददिे गरी विद्याियिाई सरुशक्षत क्षेत्र कायम गिुव पिेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशिम विद्याियिाई सरुशक्षत क्षेत्र कायम गिे सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ 
। 

४२. िलु्क सम्बन्धी व्यिस्था : 
(१) िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकािे लििलु्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यािय शिक्षाका िालग ििाव िएका 

विद्यािय, विद्याथी संख्या र तोवकएको प्रलत विद्यािय विद्याथी िागतको आधारमा सामदुावयक विद्याियिाई अिदुाि 
लिकासा गिेछ र त्यस्तो अिदुाि प्राप्त गरेको विद्याियिे विद्याथीको िाममा कुिै वकलसमको िलु्क लिि पाउिे छैि 
। 

   (क) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलि कुिै संघसंस्था िा अलििािकिे आफ्िो स्िेच्छािे सामदुावयक 
विद्याियिाई ददएको दाि, उपहार, चन्दा िा सहयोग लिि सक्िछे । 

   (ि) सिै िाििालिकािाई आधारितू तहसम्मको शिक्षा लिेःिलु्क र अलििायव तथा माध्यलमक तह सम्मको शिक्षा 
लिेःिलु्क प्रदाि गिवको िालग गाउँपालिकािे आिश्यक स्रोतको व्यबस्था गिेछ । 

   (ग) दृविविहीि बािबालिकािाई बे्रिलिपी तथा बवहरा तथा स्िर िा बोिाई सम्बन्धी अपाङ्गता िएका बािबालिकािाई 
सांकेलतक िाषाको माध्यमबाट लिेःिलु्क शिक्षा प्रदाि गिे व्यिस्था गररिेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोशिम लिेःिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यािय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यािय शिक्षामा अध्ययि गिे 
विद्यािय, विद्याथी सँग लिइिे िलु्क तोवकएको आधारमा लिधावरण गररिेछ । 



 

(३)  विद्याियिे विद्याथीिाई कुिै कक्षामा ििाव गदाव एकपटक ििाव िलु्क लिईसके पलछ पिुेःसोही  विद्याियको अको 
कक्षामा ििाव गिवको िालग कुिै वकलसमको िलु्क लिि पाउिे छैि । 

(४) विद्याियिे विद्याियको िौलतक संरचिा लिमावण तथा ममवत गिवका िालग विद्यािय विद्याथी सँग कुिै वकलसमको 
िलु्क लिि पाउिे छैि । 

(५)  संस्थागत विद्याियिे लििपाउिे तोवकए बमोशिमको िलु्क गाउँपालिकाबाट स्िीकृत गराई लिधावरण गिुव पिेछ । 
यसरी िलु्क लिधावरणको स्िीकृत ददंदा विद्याियिे उपिब्ध गराएको सवुिधाको आधारमा ददिेछ । 

(६)  िलु्क लिि िपाउिे िलि तोवकएका कुिै विद्याियिे यस ऐि विपरीत विद्यािय विद्याथी सँग कुिै िलु्क लिएमा 
गाउँपालिकािे त्यस्तो िलु्क सम्बशन्धत विद्याियका विद्याथी िाई वफताव गिव िगाउि ुपिेछ । 

(७)  यस ऐि विपरीत िलु्क लििे विद्याियिाई गाउँपालिकािे पच्चीस हिार रुपैया सम्म िररिािा गिव सक्िेछ । 

४३.छात्रिशृत्तको व्यिस्था गिव सक्िेेः 
   (१) गाउँपालिकािे विद्याियमा ििाव हिुे विद्याथीहरूिाई तोवकए बमोशिम छात्रिशृत्तको व्यिस्था र कक्षा पाँच सम्मका 

विद्याथीहरुिाई तोवकए बमोशिमको ददिा िािाको व्यिस्था गिव सक्िेछ ।   

४४.संस्थागत विद्याियिे छात्रिशृत्त उपिब्ध गराउि ुपिे : 
(१) संस्थागत विद्याियिे विद्याियमा ििाव िएका कूि विद्यािय विद्याथी संख्याको कशम्तमा दि प्रलतितमा िघट्िे गरी 

आलथवक रुपमा विपन्न, अपाङ्ग, मवहिा, दलित िा िििातीका विद्याथी िाई तोवकएको मापदण्डको आधारमा 
छात्रिशृत्त उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम छात्रिशृत्तको िालग विद्यािय/विद्याथी छिौट गिव प्रत्येक विद्याियमा विद्याियको 
प्रधािाध्यापक, शिक्षा प्रमिु र विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतमा अलििािकको प्रलतलिलध रहेको एक छात्रिशृत्त छिौट 
सलमलत रहिेछ । 

  (३)  सलमलतिे गाउँपालिकािे तयार पारेको मापदण्ड लित्र रही छिोटका िालग आधार, ितव र प्रवक्रया तयार गरी सो 
विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतबाट स्िीकृत गराइ सािविलिक समेत गिुव पिेछ । 

  (४)  छात्रिशृत्त छिौट सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

४५. अिगुमि तथा मूल्याकंि : 
(१) संस्थागत विद्याियको गणुस्तर कायम राख्न गाउँपालिका िा गाउँ शिक्षा सलमलतिे ििुसकैु समयमा अिगुमि गिव, 

लिदेिि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोशिम प्राप्त लिदेिि कायावन्ियि गिुव संस्थागत विद्याियको अलििायव दावयत्ि हिुेछ । 

४६. प्रगती विबरण बझुाउि ुपिे : 
(१) गाउँपालिका लित्र सञ्चालित विद्याियहरुिे प्रत्येक िषव तोवकए बमोशिमका वििरण सवहतको प्रगलत वििरण 

गाउँपालिकामा बझुाउि ुपिेछ । 

४७. शिक्षक िा विद्याियका कमवचारीिे लििी विद्याियमा िगािी गिव िपाउि े: 
(१) विद्याियमा कायवरत शिक्षक िा कमवचारीिे कुिै लििी विद्यािय संचािि गिव, िगािी गिव िा व्यिस्थापि सम्बन्धी 

कुिै कायव गिव पाउिे छैि । साथै बािबालिकाहरुिाई लििी विद्याियमा पढाउि पाइिे छैि । 



 

४८. िपेाि शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथ कमवचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यिस्था : 
(१) सामदुावयक विद्याियका शिक्षकहरुको पेिागत हकवहतको सम्बन्धमा कायव गिव पालिका स्तरमा एक िेपाि शिक्षक 

महासंघ रहिेछ । 

(२)  देहायको अिस्थामा शिक्षक िा कमवचारीिाई विद्याियको व्यिस्थापि सलमलतको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे 
पदबाट हटाउि सक्िेछ । 

 (क) तोवकए बमोशिमको पदीय दावयत्ि पूरा िगरेमा, 
       (ि) वििा सूचिा िगातार पन्र ददि िन्दा बढी समय विद्याियमा अिपुशस्थत रहेमा, 
 (ग) विद्याियमा मादक पदाथव सेिि गरी आएको कुरा प्रमाशणत िएमा, 
 (घ) िैलतक पति देशििे कुिै फौिदारी अलियोगमा अदाितबाट सिाय पाएमा, 
 (ङ) सामदुावयक विद्याियका शिक्षक िा कमवचारीिे कायाविय समयमा वििागीय स्िीकृलत िलिई अन्यत्र 

अध्यापि िा काम गरेमा िा अन्य कुिै व्यिसावयक वक्रयाकिाप गरेमा, 
 (च) शिक्षक िा कमवचारी राििीलतक दिको कायवकाररणी सलमलतको सदस्य रहेको पाइएमा, 
(२)  उपदफा (१) बमोशिम कायवरत शिक्षक िा कमवचारीिाई पदबाट हटाउि ुअशघ मिालसि मावफकको स्पिीकरणको 

मौका प्रदाि गररिेछ । 

 स्पिीकरण : यस िण्डको प्रयोििका िालग कायवकाररणी सलमलत िन्नािे राििीलतक दिको विधाि बमोशिम गदठत 
संघीययस्तर, प्रदेिस्तर िा स्थािीय स्तरका कायवकाररणी सलमलतिाई सम्झिपुछव । 

४९. स्थायी आिासीय अिमुलत लिि िहिु े: 
(१)  सामदुावयक विद्याियमा कायवरत शिक्षक िा कमवचारीिे स्थायी आिासीय अिमुलत लिि िा त्यस्तो अिमुलत प्राप्त 

गिवका िालग आिेदि ददि हुँदैि । यो दफा प्रारम्ि हिुअंुशघ कसैिे स्थायी आिासीय अिमुलत लिएको िा त्यस्तो 
अिमुलत प्राप्त गिवका िालग आिेदि गरेको िए त्यस्तो शिक्षक िा कमवचारीिाई िविष्यमा लिििे काम गरेको 
सेिाको िालग अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट बिावस्त गररिेछ । 

५०. िैशक्षक योग्यताेः 
   (१) विद्याियको शिक्षक, कमवचारी एिम ् बािविकास केन्रको सहयोगी कायवकतावका िालग चावहि े िैशक्षक योग्यता 

तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

५१. शिक्षक विद्याथीको अिपुात, दरिन्दी लमिाि र थप शिक्षक सहायता : 
(१)  गाउँपालिकािे प्रत्येक विद्याियमा लियलमत अध्ययि गिे विद्यािय विद्याथी संख्या र विषयका आधारमा तोवकए 

बमोशिम विद्यािय विद्याथी तथा शिक्षकको अिपुात कायम गिुव पिेछ । 

(२)  आिश्यक मापदण्ड सवहत विद्याथी/शिक्षक अिपुात लिधावरण गरी गाउँ शिक्षा सलमलतिे प्रत्येक िषवको चैत्र मवहिा 
लित्र दरबन्दी लमिाि गिे कायव गिेछ ।  

(३) थप शिक्षक सहायता तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

५२. शिक्षकिाई अन्य काममा िगाउि िहिु े: 
(१)  सामदुावयक विद्याियको शिक्षकिाई शिक्षा प्रदाि गिे विद्याियको प्रिासि व्यिस्थापि सम्बन्धी काममा बाहेक 

अन्य काममा िगाउि पाइिे छैि । 



 

(२)उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलि विद्याियको पठिपाठिमा बाधा िपगु्िे गरी रावष्ट्रय ििगणिा, 
लििावचि सम्बन्धी काम, प्राकृलतक प्रकोप उद्दार िा िेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकािे तोकेको अन्य 
कुिै काममा िटाउि सवकिेछ । 

 

५३. कायवसम्पादि करार सम्झौता गिव सवकि े: 
(१) शिक्षािाई प्रिािकारी बिाउि देहाय अिसुार कायवसम्पादि करार सम्झौताको प्रकृया अििम्बि गिव सवकिेछ । 

(२) गाउँपालिका अध्यक्षको रोहिरमा प्रमिु प्रिासकीय अलधकृतिे शिक्षा प्रमिुसँग, शिक्षा प्रमिुिे सिै विद्याियका 
प्रधािाध्यापकसँग, प्रधािाध्यापकिे आफ्िो मातहतका सिै शिक्षक तथा कमवचारीहरुसँग कायवसम्पादि करार 
सम्झौता गिुवपिेछ । 

(३) कायवसम्पादि करार सम्झौता १ िषवको हिुेछ । करार सम्झौता अिसुार काम िए ििएको मूल्यांकि शिक्षा 
प्रमिुिे प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष आलथवक िषवको अन्त्यमा तयार गरी पेि गिे र प्रमिु प्रिासकीय 
अलधकृतिे कायवपालिका समक्ष पेि गिुवपिेछ । 

(४) िावषवक कायवसम्पादि करारका सूचकहरु गाउँ शिक्षा सलमलतिे लिधावरण गरी कायवपालिकामा पेि गिुवपिेछ । 

५४. कायवसम्पादि मूल्याकंि र सिाय तथा परुस्कार: 
(१) कायवसम्पादि करार िएका शिक्षक तथा कमवचारीहरुको कायवसम्पादि क्षमताको आधारमा मूल्यांकि गरी 

कायवसम्पादिमा राम्रो िलतिा हालसि गिे शिक्षक तथा कमवचारीिाई परुस्कृत गिे र कमिोर िलतिा हालसि गिे 
शिक्षक /कमवचरीिाई दशण्डत गिे व्यिस्था लमिािाउिपुिेछ ।  

(२) कायवसम्पादि करारका सूचकहरु तयार गदाव शिक्षकको सिृिशििता, ििपिवति पररितविशििताको विकास हिुे 
प्रकारका सूचकहरु लिधावरण गिुवपिेछ । 

(३) कायवसम्पादि सम्झौताको मूल्यांकि, परुस्कार र सिाय गाउँ कायवपालिकािे तोके बमोशिम हिुेछ । 

५५. अदाितको आदेिबाट पिुेः बहािी हिु सक्ि े: 
(१)  वििागीय सिाय िई िोकरीबाट हटाइएको िा बरिास्त िएको शिक्षक अदाितको आदेि िा फैसिा बमोशिम 

मात्र िोकरीमा पिुेः बहािी हिु सक्िेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशिम पिुेःबहािी िएको शिक्षकिे िोकरीबाट हटेदेशि पिुेःबहािी िएको लमलतसम्मको परुा 
तिब, ित्ता र तिब बवृि पाउिे िए सो समेत पाउिेछ । 

५६. शिक्षकको सरुिा : 
(१)  सरुिा हिु चाहिे स्थायी शिक्षकिे तोवकए बमोशिमको लििेदि फाराम िरी गाउँपालिकामा लििेदि ददिपुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम लििेदि प्राप्त िएमा शिक्षा सलमलतिे गाउँपालिकालित्र ररि दरिन्दी र विषय लमल्िे देशिएमा, 
सम्बशन्धत वि.व्य.स. को सहमलतमा त्यस्तो शिक्षकिाई सरुिा गिव सक्िेछ । 

 (३) एउटै विद्याियमा पाँच िषव सेिापूरा गरेको स्थायी शिक्षकिाई लििको रोिाइ र प्राथलमकताको आधारमा गाउँ शिक्षा 
सलमलतिे सम्बशन्धत विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको सहमलतमा गाउँपालिका लित्रको कुिैपलि विद्याियमा सरुिा गिव 
सक्न्छ । तर, दरिन्दी लमिाि गदाव िा तोवकए बमोशिमको वििेष कारणिस कुिै शिक्षकिाई कुिै विद्याियबाट 



 

सरुिा िगरी िहिुे िएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्याियमा पाँच बषव परुा ििएको िए पलि कारण ििुाई यस 
दफा बमोशिम सरुिा गिव बाधा पिेछैि । 

(४)  स्थायी लियिुी लिएको एकिषव िपगुेको शिक्षक र अलििायव अिकाि हिु एकिषव िा सो िन्दा कम अिधी बाँकी 
रहेको शिक्षकको सरुिा गररिे छैि । 

(५) अपाङ्ग तथा मवहिा शिक्षकिाई सकेसम्म अपायक पिे गरी सरुिा गररिे छैि । 

(६) वििेष अिस्थामा िाहेक शिक्षकको सरुिा िैशक्षक सत्रको सरुु िा अन्त्यमा मात्र गररिेछ । 

स्पविकरण : वििेष अिस्था िन्नािे लिि सो विद्याियमा रहि िसक्िे, विद्याियमा दरिन्दी िरहिे अिस्था, विषयगत 
दरिन्दी आिश्यक िरहेको, स्िास््य समस्या, पलत पत्नी सँगै रवह सेिा गिव पाउि ेअिस्था िा अन्य शचत्त बझु्दो 
कारण समेत बशुझिेछ ।  

५७. दरिन्दी लमिाि :  

(१) गाउँ शिक्षा सलमलतिे विद्याियमा तहगत, कक्षागत तथा विषयगत र शिक्षक विद्याथी अिपुातका आधारमा बढी 
दरिन्दी िएको विद्याियिाट कम दरिन्दी िएको विद्याियमा दरिन्दी लमिािका गिव सक्िेछ । 

(२) उपदफा १ बमोशिम लमिाि गदाव शिक्षक कम िएका विद्यािय, विद्यािय िै ििएको क्षेत्र तथा वपछलडएका र 
ग्रामीण क्षेत्रिाई प्राथलमकता ददइिेछ । 

५८.शिक्षक छिौट सलमलत : 
(१)सामदुावयक विद्याियमा करारमा शिक्षक तथा कमवचारी लियशुिका िालग लसफाररस गिव प्रत्येक विद्याियमा देहाय 

बमोशिमको एक शिक्षक छिौट सलमलत रहिेछ, 

     (क) विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको अध्यक्ष िा लिििे तोकेको सो सलमलतको सदस्य           – अध्यक्ष 

     (ि) गाउँपालिकाको शिक्षा प्रमिु िा प्रमिुिे तोकेको कमवचारी            –सदस्य 

     (ग) माध्यालमक तहको शिक्षक छिौट गिुव परेमा सम्बशन्धत विषयमा स्िातकोत्तर गरेको र अन्य तहका िालग 
कशम्तमा स्िातक तह उतीणव गरी सम्बशन्धत तहको १० मवहिे िा सो सरह तालिम हालसि गरी विषय विज्ञमा 
सूचीकृत व्यलतहरु मध्येबाट व्यिस्थापि सलमलतिे मिोलित गरेको विषय वििेषज्ञ दईुििा    –सदस्य 

 (घ) सम्बशन्धत विद्याियको प्रधािाध्यापक                                              – सदस्य–सशचि 

(२)शिक्षक छिौट सम्बन्धी अन्य काम, कतवव्य र अलधकार सलमलत आफैिे लिधावरण गरे बमोशिम हिुेछ । 

 

 

 

५९.  करारमा शिक्षक लियशुि सम्बन्धी व्यिस्थाेः 
(१)िेपाि सरकारबाट स्िीकृत दरिन्दीमा स्थायी शिक्षक लियशुि हिु िसकी तत्काि करारमा शिक्षक लियशुि गिुवपिे 

िएमा व्यिस्थापि सलमलतिे शिक्षा िािा माफव त शिक्षक सेिा आयोगबाट करारमा शिक्षक लियशुिको िालग 
प्रकाशित िएको सूची माग गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम माग गरेको सूची प्राप्त िएपलछ सूचीमा रहेका उम्मेदिारहरु मध्येबाट योग्यता क्रमका 
आधारमा व्यिस्थापि सलमलतिे बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िालग करारमा शिक्षक लियशुि गिव सक्िेछ । 



 

(३)उपदफा (१) बमोशिम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका िालग कुिै उम्मेदिार िरहेमा िा सूचीमा समािेि 
िएका उम्मेदिारिे शिक्षक पदमा लियिु हिु लििेदि िददएमा व्यिस्थापि सलमलतिे शिक्षक छिौट सलमलतको 
लसफाररसमा बढीमा एक िैशक्षक सत्रको िालग योग्यता पगुेका कुिै व्यशििाई करारमा शिक्षक लियशुि गिव सक्िेछ 
। 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोशिम करारमा शिक्षक लियशुि गदाव शिक्षा प्रमिुिाट दरिन्दी ररि रहेको व्यहोरा 
प्रमाशणत गराई गाउँपालिकाको शिक्षा, यिुा तथा िेिकुद िािाबाट अिमुलत लिई विषय लमल्िे गरी करारमा शिक्षक 
लियशुि गिुव पिेछ । 

(५)छिौट प्रवक्रयाबाट करारमा लियशुि िएका शिक्षकहरुको तोवकए बमोशिमको कागिात पेिगरी विद्याियिे 
गाउँपालिकाको शिक्षा, यिुा तथा िेिकुद िािामा अलििेिीकरण गराउि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (२) िा (३) मा ििुसकैु कुरा िेशिएको िएता पलि करारमा शिक्षक लियिु िएको एक िैशक्षक सत्रसम्म 
पलि ररि पदमा स्थायी पदपलुतव ििएमा व्यिस्थापि सलमलतिे यसरी स्थायी पदपलुतव ििएसम्मको िालग एक पटकमा 
छ मवहिामा िबढाई करारको म्याद थप गिव सक्िेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोशिम म्याद थवपएको िािकारी विद्याियिे गाउँपालिकाको शिक्षा, यिुा तथा िेिकुद िािािाई 
ददिपुिेछ ।  

(८) बािविकास केन्रका सहिकताव, राहात अिदुाि कोटामा र करारमा शिक्षक छिौट सम्बन्धी व्यिस्था दफा ४६ मा 
उल्िेि िए बमोशिम हिुेछ । 

(९) यस दफा बमोशिमको प्रवक्रया िपयुावई शिक्षक लियशुि गररएमा शिक्षा प्रमिुिे बदर गिेछ ।  

६०. तिि ित्ता िपाउि ेर सेिा अिलध गणिा िहिु े: 
(१)लियमािसुार विदा िा काि स्िीकृत गराई बसेको अिस्थामा बाहेक विद्याियमा अिपुशस्थत रहेको शिक्षक िा 

कमवचारीिे अिपुशस्थत अिलधको तिि ित्ता पाउिे छैि र त्यस्तो अिलध लििको सेिामा गणिा हिुे छैि । 

६१. शिक्षक तथा विद्यािय कमवचारीिे पाउि ेविदा : 
(१) शिक्षक तथा विद्यािय कमवचारीिे पाउिे लबदाहरु संघीय ऐि, लियम बमोशिम हिुेछि । 

६२. प्रधािाध्यापक सम्बन्धी व्यिस्थाेः 
(१) सामदुावयक विद्याियमा एक प्रधािाध्यापक रहिेछ,  

(२) प्रधािाध्यापकको लियशुि व्यिस्था देहाय बमोशिम हिुेछ : 
(क) माध्यलमक तहमा प्रधािाध्यापक हिु स्िातकोत्तर उपालध प्राप्त स्थायी शिक्षक हिु ुपिेछ, सो ििएमा स्िातक योग्यता 

प्राप्त स्थायी शिक्षक मध्येिाट विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतिाट प्रधािाध्यापक 
लियशुि गररिे छ ।  

(ि) आधारितू तहमा प्रधािाध्यापक हिु स्िातक उपालध प्राप्त स्थायी शिक्षक हिुपुिेछ, सो ििएमा स्िातक योग्यता प्राप्त 
शिक्षक मध्येिाट विद्यािय व्यिस्थापि सलमलतको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतिाट प्रधािाध्यापक लियशुि गररि े
छ ।  

(ग) प्रधािाध्यापकिे लियशुि हिु ुपिुव ५ िषे विद्यािय सधुारको कायवयोििा विद्यािय व्यिस्थापि सलमलत समक्ष पेि गिुव 
पिेछ । 



 

(घ) प्रधािाध्यापकको अिलध ५ िषवको हिुेछ, लिि बवढमा २ कायवकाि मात्र सो पदमा िहाि रहि पाउिेछि ्। 

(ङ) विद्याियको िैशक्षक तथा व्यिस्थापवकय िेततृ्ि गरी विद्याियको बहृत्तर वहत गिुव प्रधािाध्यापकको कतवव्य हिुेछ ।  

(च) लिििे पेि गरेको कायवयोििा बमोशिम कायव गरेको िपाईएमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे पदबाट हटाउि सक्िेछ, तर 
हटाउि ुअशघ स्पशस्टकरण ददिे मौकािाट बशञ्चत गररिे छैि । 

६३.बािबालिकािाई लिष्कािि गिव, िारीररक िा मािलसक दवु्यविहार गिव िहिु े: 
   (१) कुिै पलि बािबालिकािाई विद्याियबाट लिष्कािि गिव पाईिे छैि । 

   (२)विद्याियमा अध्ययिरत बािबालिकािाई िारीररक िा मािलसक यातिा ददि िा दवु्यविहार गिव पाईिे छैि । 

६४.अिमुलत िलिई िैशक्षक परामिव सेिा, विदेिी िैशक्षक कायवक्रम िा शिक्षण कोषव सञ्चािि गिव िहिु े: 
(१) कसैिे पलि यस ऐि बमोशिम िगरपालिकाबाट अिमुलत िलिई िैशक्षक परामिव सेिा, लब्रि कोषव, कोशचङ्ग ट्युसि 

सेन्टर, िाषा शिक्षण कक्षा, होस्टि िा पूिवतयारी कक्षा िा विदेिी मिुकुमा सञ्चालित कुिै िैशक्षक कायवक्रम सञ्चािि 
गिव पाउिे छैि । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम िैशक्षक कायवक्रम, िैशक्षक परामिव सेिा, लब्रिकोषव, कोशचङ्ग, ट्युसि िाषा शिक्षण कक्षा, होस्टि 
िा पूिवतयारी कक्षा िा विदेिी मिुकुमा सञ्चालित कुिै िैशक्षक कायवक्रम सेन्टर सञ्चािि गिव अिमुलत लििे सम्िन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

६५. धरौटी राख्नपुिे : 
 (१) विद्यािय िोल्िे अिमुलत लिँदा विद्याियको सञ्चाििको सूरक्षण िापत देहाय बमोशिमको रकम धरौटीको रुपमा 

राख्न ुपिेछ,  

संस्थागत विद्यािय सामदुावयक विद्यािय 

(क) माध्यलमक विद्याियको िालग        –पाँच िाि 
रुपैया        

 (ि) आधारितू विद्यािय कक्षा ६–८ को िालग –दईु 
िाि पचास हिार रुपैया          –  

(ग) आधारितू विद्यािय कक्षा १–५ को िालग  –

एकिाि पचँास हिार रुपैया          – 

 (घ) पूिव प्राथलमक विद्याियको िालग          –

पचास हिार रुपैया                   

 

 

 (२) उपदफा (१) बमोशिम राशिएको धरौटी बापतको रकम गाउँपालिकाको धरौवट िातामा िम्मा गिुव पिेछ ।  

६६. दण्ड र सिाय : 
 (१) कसैिे विद्याियको सम्पत्ती वहिालमिा िा िोक्साि गरेमा त्यस्तो व्यशििाई मिुा हेिे अलधकारीिे लबगो असिु गरी 

लबगो बमोशिम िररिािा गिव सक्िेछ । 

(२)  कसैिे देहाएका कायव गरेमा, गिव िगाएमा िा सो कायवगिव सहयोग पयुावएमा त्यस्तो व्यशििाई कसरुको मात्रा हेरी 
एकिाि रुपैयासम्म िररिािा िा छ मवहिासम्म कैद िा दिैु सिाय हिुेछ । 

 (क) प्रश्नपत्रको गोपिीयता िङ्ग गरेमा, 
 (ि) उत्तरपशुस्तका परीक्षण गदाव िापरिाही िा गैर शिम्मेिारपूणव कायव गरेमा, 



 

(ग) परीक्षा केन्रमा सम्बशन्धतपदालधकारीको स्िीकृलत बेगर प्रिेि गिव प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा 
परीक्षाकेन्र लियन्त्रणमा लिई अमयावददत कायव गरेमा, 

 (घ) परीक्षाफि प्रकाििमा अलियलमतता गरेमा, 
 (ङ) अरुको तफव बाट परीक्षा ददएमा, 
 (च) परीक्षाको मयावदा िङ्ग हिुे अन्य कुिै कायव गरेमा, 
 (छ) विद्यािय विद्याथी ििाव गदाव सतव तोकी दाि, उपहार िा कुिै रकम लिएमा, 

(ि) अिमुलत िलिई कुिै िैशक्षक कायवक्रम, िैशक्षक परामिव सेिा, लब्रिकोसव, िाषा शिक्षण कक्षा तथा पूिव तयारी 
कक्षा सञ्चािि  गरेमा । 

(३)  दफा (१) र (२) बमोशिमको कसरुका सम्बन्धमा विद्याियको कुिै शिक्षक िा कमवचारी उपर मिुा हेिे 
अलधकारी िा अदाितमा मिुा दायर िएमा त्यस्तो शिक्षक िा कमवचारी त्यसरी मिुा दायर िएको लमलतदेशि 
मिुाको टुङ्गो ििागे सम्म लििम्िि हिुेछ । सो शिक्षक िा कमवचारी अदाितबाट कसूरदार ठहररएमा लिििाई 
यस ऐि बमोशिम वििागीय सिाय गररिेछ । 

(४)  दफा (१) र (२) मा िेशिए देशि बाहेक कसैिे यो ऐि िा यस ऐि अन्तरगवतबिेको लियम उल्िघि गरेमा 
तोवकएको अलधकारीिे देहाय बमोशिम सिाय गिव सक्िेछ, 

(क) विद्याियका शिक्षक िा कमवचारीिाई वििालगय सिाय गिे, 
(ि) विद्याथीिाई विद्यािय िा छात्रािास िा परीक्षािाट लिष्कासि गिे, 

 (ग) कसरुको मात्रा हेरी एकहिार रुपैया देशि पच्चीस हिार रुपैयासम्म िररिािा गिे,  

 (घ) विद्याियिाई गाउँपालिकाको सहायता घटाउिे, रोक्िे िा बन्द गिे, 

            (ङ) विद्याियिाई प्रदाि गररएको अिमुलत िा स्िीकृती रद्द गिे । 

(५)  उपदफा (४)(क) बमोशिम कािावही गिुव पूिव विद्याियिे विद्याथीको अलििािकको सहमती लिि ुपिेछ । 

(२)  दफा (६६) को उपदफा (२) बमोशिमको मदु्दा मिुकुी फौिदारी कायवविलध संवहता, २०७४ को अिसूुची–१ मा 
 समािेि िएको मालििेछ । 

६७. पिुरािेदि : 
(१) तोवकएको अलधकारीिे गरेको सिायको आदेि उपर काििु बमोशिम पिुरािेदि िाग्िेछ, 
६८. लियम बिाउि ेअलधकार : 
(१)  यस ऐिको अलधिमा रही गाउँ कायवपालिकािे देहायका विषयका अलतररि आिश्यक अन्य विषयमा लियमाििी, 

लिदेशिका, मापदण्ड र कायवविलध बिाई िाग ुगिव सक्िेछ : 
 (क)  विद्याथीिाई िाग्िे िलु्क र लिधावरणका आधारहरु, 

 (ि)  विद्याियको छात्रिशृत्त, 

 (ग)  विद्याियिाई ददइिे अिदुाि, 

 (घ)  विद्याियको परीक्षा, 
 (ङ)  विद्याथी लसकाइ उपिशव्धको परीक्षण तथा मूल्याङ्कि, 

 (च)  विद्याथी शिक्षक अिपुात तथा दरिन्दी लमिाि, 



 

 (छ)  विद्यािय समायोिि, 

 (ि)  प्रलत विद्याथी िागतका आधारमा शिक्षक सहयोग, 

 (झ)  माध्यलमक तहको कक्षा एघार र िाह्रमा शिक्षक व्यिस्थापि, 

 (ञ)   प्रारशम्िक िािशिक्षा केन्र व्यिस्थापि, 

 (ट)  विद्याियको सह तथा अलतररि कायवकिाप र कायवक्रम, 

 (ठ)  विद्याियको सम्पशत्तको सरुक्षा, 
 (ड)  विद्याियको िामाकरण, 

 (ढ)  विद्याियको छात्रिास चिाउिे, 
 (ण)  विद्याियको पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक र सन्दिव सामग्री, 
 (त)  वििेष तथा समािेिी शिक्षा, 
 (थ)  अिौपचाररक तथा लिरन्तर शिक्षा, 
 (द)  दरु तथा ििुा शिक्षा, 
 (ध)  गाउँ शिक्षा कोष, 

 (ि)  विद्याियको कोष, 

 (प)  विद्याियको पसु्तकािय र िाचिािय, 

 (फ)  ट्युसि,कोशचङ, िैशक्षक परामिव र िाषा शिक्षण िस्ता विद्यािय बावहर हिुे अध्यापि सेिा, 
 (ब)  शिक्षक तथा विद्याथीको आचारसंवहता, 
 (ि)  विद्याथी सल्िाह तथा लिदेिि सेिा, 

(म)  शिक्षक तथा विद्यािय व्यिस्थापि तालिम, 

(य)  प्रधािाध्यापक लियशुिको िालग आिश्यक योग्यता काम कतवव्य अलधकार  र सवुिधा, 
(र)  विद्याियको झण्डा, शचन्ह र प्राथविा, 
(ि) विद्यािय कमवचारी लियशुिकोिालग आिश्यक योग्यता काम, कतवव्य, अलधकार र सवुिधा । 

(ि)  विद्यािय िोल्ि चावहिे पूिावधार । 

(स) स्थािीय पाठ्यक्रम । 

(ष) बािविकास केन्र । 

६९ . संक्रमणकालिि व्यिस्था : 
(१)  यस ऐििे तोवकए बमोशिम हिुे िलि व्यिस्था गरेको काम लियमाििी िआउँदा सम्म गाउँकायवपालिकािे गिव 

सक्िेछ । 

(२)  यो ऐि िारी िएपछी विद्याियमा ररि िएको दरिन्दीमा विज्ञापिको अिमुलत गाउँपालिकािे ददि सक्िेछ । 

 

७०. बाधा अड्काउ हटाउि ेअलधकार : 
  (१) यस ऐिको उिेश्य कायावशन्ित गिव कुिै बाधा अड्काउ परेमा गाउँ कायवपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउि 

आदेि िारी गिव सक्िेछ । त्यस्तो आदेि यसै ऐिमा परे सरह मालििेछ । 



 

७१. बचाउ र िाग ुिहिु े: 
  (१) यस ऐि िा यस ऐि अन्तगवत बिेका लियममा िेशिए िलत कुरामा सोही बमोशिम र ििेशिएको कुरामा प्रचलित 

काििु बमोशिम हिुेछ । 

  (२)  यस ऐि िा यस ऐि अन्तगवत उल्िेशित कुिै विषय संशघय शिक्षा ऐि िा प्रदेि शिक्षा ऐिसँग  बाशझएमा 
बाशझएको हदसम्म अमान्य हिुेछ । 

 

आज्ञािे 

रिु दयाि 

प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत 


