
1 
 

cg';"rL- @ 
-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_ 

 
x]nDa' ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M #   ;+VofM !&    ldltM @)&&÷!)÷)( 

 

efu–! 

x]nDa' ufpFkflnsf 

afudtL k|b]z, x]nDa' 

गाउँसभाबाट पा�रत �म�तः २०७७/१०/०७ 

�मािणकरण �मतीः २०७७।१०।०८ 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको िशक्षा ऐन, २०७७ 

�स्तावनाः 

�त्येक नाग�रकमा स�हष्णतुा, सदाचार, नै�तकता र मानवीय मूल्यको �वधर्न गर� संघीय लोकतन्�को 

संस्थागत �वकास, मलुकुको सम�ृ� र जन�हतका ला�ग स्थानीय, रा��य र �व�व्यापी आवश्यकतामा 

आधा�रत ��तस्पध� जनशि� तयार गनर् यस स्थानीय तहको क्षे��भ� स्थापना हनुे तथा स्थापना भई 

स�ालन रहेका �व�ालय तथा शैिक्षक �नकायहरुको व्यवस्थापन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, “नेपालको 

सं�वधान २०७२ को धारा २२६ को उपधारा (१)  तथा “स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को 

दफा १०२ बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

प�रच्छेद - एक 
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�ारिम्भक 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको िशक्षा ऐन, २०७७” 

रहेको छ । 

(२)  यो ऐन हेलम्ब ुगाउँपा�लका भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन हेलम्बकुो स्थानीय राजप�मा सूचना �कािशत गरेको �म�तदेिख �ारम्भ 

हनुेछ।  

2. प�रभाषाः (१) �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

क. “ऐन” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको िशक्षा ऐन, २०७७ लाई सम्झन ुपछर् ।  

ख. “कायर्पा�लका” भ�ाले  हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँ कायर्पा�लकालाई सम्झन ुपछर् । 

ग. “कोष” भ�ाले दफा ४९ बमोिजम �व�ालय स�ालनका ला�ग खडा ग�रएको संिचत 

कोषलाई सम्झन ुपछर् । 

घ. “गाउँपा�लका” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकालाई सम्झनपुछर् । 

ङ. “गाउँसभा” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँसभालाई सम्झनपुछर् । 

च. “�मखु �शास�कय अ�धकृत” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मखु कायर्कार� अ�धकृतलाई सम्झन ु

पछर् । 

छ. “बाल िशक्षा केन्�” भ�ाले चार वषर् उमेर पूरा भई पाँच बषर् उमेर पूरा नगरेका 

बालबा�लकाको ला�ग खो�लएको �ारिम्भक बाल �वकास केन्�, नसर्र�, केजी, मन्टेसर� 

आ�द सम्झन ुपछर् ।  

ज. “आधारभतू िशक्षा” भ�ाले �ारिम्भक बाल िशक्षा देिख कक्षा आठसम्म �दइने िशक्षा 

सम्झन ुपछर् । 

झ. “माध्य�मक िशक्षा” भ�ाले कक्षा नौ देिख कक्षा बा�सम्म �दइने िशक्षा सम्झनपुछर् । 

ञ. “�व�ालय िशक्षा” भ�ाले आधारभतू र माध्य�मक दवैु िशक्षा सम्झन ुपछर् । 

ट. “�ा�व�धक तथा ब्यावसा�यक िशक्षा” भ�ाले �ा�व�धक ज्ञान, सीप तथा �वषयवस्तमुा 

आधा�रत ��व�ध र व्यवसाय उन्मखु िशक्षा �दान गनर् कक्षा नौ देिख कक्षा बाह सम्म 

अध्यापन गराइने िशक्षालाई सम्झन ुपछर् । 

ठ. “सामदुा�यक �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट �नय�मत रूपमा अनदुान पाउने गर� 

समदुायको पहलमा स्थापना भई अनमु�त वा स्वीकृ�त �ा� �व�ालय सम्झन ुपछर् ।  

ड. “संस्थागत �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट �नय�मत रुपमा अनदुान नपाउने �व�ालय 

सम्झन ुपन�छ । 
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ढ. “व्यवस्थापन स�म�त” भ�ाले दफा २१ बमोिजम गठन हनुे �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त 

सम्झन ुपछर् । 

ण. “िशक्षा अ�धकृत” भ�ाले गाउँपा�लकाकाको िशक्षा शाखाको �मखु वा सो �मखुको 

कामकाज गनर् तो�कएको कमर्चार�लाई सम्झन ुपछर् । 

त. “िशक्षा शाखा” भ�ाले गाउँपा�लकामा रहेको िशक्षा हेन� शाखा वा ईकाईलाई सम्झन ुपछर् 

।  

थ. “शैिक्षक गठु�” भ�ाले �व�ालय स�ालन गनर्को ला�ग कुनै व्यि�ले नाफा न�लन े

उ�ेस्यले स्थापना गरेको सावर्ज�नक वा �नजी गठु� सम्झन ुपछर् । 

द. “तो�कए वा तो�कए बमोिजक” भ�ाले यस ऐन बमोिजम बनेको �नयमावल�, कायर्�व�ध वा 

�नद� िशकामा तोके बमोिजमको व्यवस्थालाई सम्झन ुपदर्छ । 
 

प�रच्छेद-दईु 

िशक्षाको �कार, �व�ालयको वग�करण, अनमुती, स्वीकृती, समायोजन तथा �नयमन 

3. �व�ालयको तहः (१) �व�ालयको तह २ �कारका हनुेछन ्। 

क. माध्य�मक तहः कक्षा ९-१२ सम्म अध्यापन हनुे र  

ख. आधारभतू तहः कक्षा १-८ सम्म अध्ययन अध्यापन हनुेछ, आधारभतू तह �भ� कक्षा ५ 

सम्म अध्यापन हनुे �व�ालयलाई �ाथ�मक तह र बाल �वकास केन्� अन्तगर्त बाल हेरचाह 

केन्�, मन्टे�र�, �कन्डरगाड�नहरु रहनेछन ्।     

4. माध्य�मक िशक्षाको �कारः (१) माध्य�मक तहको िशक्षामा देहायका �कार हनुेछन ्। 

क. साधारण माध्य�मक िशक्षा 

ख. संस्कृत माध्य�मक िशक्षा  

ग. �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक माध्य�मक िशक्षा । 

५. िशक्षाको माध्यमः (१) �व�ालयमा िशक्षाको माध्यम नेपाल� भाषा, अं�जेी भाषा वा दबैु भाषा 

हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अवस्थामा 

�व�ालयमा िशक्षाको माध्यम देहाय बमोिजम हनु सक्नेछ: 

क. आधारभतू (कक्षा ५) सम्म मात ृभाषामा िशक्षा �दन स�कनेछ,,  

ख. गैर नेपाल� नाग�रकले नेपालको �व�ालयमा अध्ययन गदार् अ�नवायर् नेपाल� �वषयको स�ा 

अन्य कुनै भाषाको �वषय अध्ययन गनर्सक्नेछ, 

ग. भाषा �वषयमा अध्ययन गराउँदा िशक्षाको माध्यम सोह� भाषाहनुेछ, 
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६. �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा, दूर िशक्षा तथा खलुा िशक्षा 

स�ालन सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) गाउँपा�लकाले आवश्यक पूवार्धारको व्यवस्था गर� �वशेष 

िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा, दूर िशक्षा तथा खलुा िशक्षा स�ालनको 

व्यवस्था गनर् सक्नेछ ।  

७. �व�ालयको वग�करणः (१) �व�ालयको सम्पि� र �ोत साधन लगानीका आधारमा �नम्नानसुार 

वग�करण ग�रनेछ । 

क. सामदुा�यक �व�ालय, 

ख. संस्थागत �व�ालय र  

ग. गठु� �व�ालय 

८. �व�ालय स�ालन गनर् अनमु�त �लनपुन�ः (१)  कुनै नेपाल� नाग�रकहरुको समदुायले 

सामदुा�यक �व�ालय वा नेपाल� नाग�रकले शैिक्षक गठु� अन्तगर्त संस्थागत �व�ालय खोल्न 

चाहेमा तो�कएको �ववरण खलुाई वडा स�म�तको �सफा�रस स�हत गाउँपा�लका �मखु समक्ष 

अनमु�तको ला�ग �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा सो �नवेदन उपर िशक्षा शाखाबाट आवश्यक 

जाँचबझु गदार् �नधार्�रत मापदण्ड परुा भई �व�ालय खोल्न अनमु�त �दन मना�सब देिखएमा िशक्षा 

स�म�तको �सफ�रसमा गाउँपा�लका �मखुले अनमु�त �दनेछ । 

(३) यस दफा �ारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा स�ालनमा रहेका �व�ालयहरुले 

चाहेमा कम्पनी खारेज गर� शैिक्षक गठु� अन्तगर्त �व�ालय स�ालन गनर् गाउँपा�लका �मखु 

समक्ष �नवेदन �दन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �नवेदन परेमा िशक्षा शाखाले सो �नवेदन उपर १५ �दन 

�भ� आवश्यक जाँचबझु िशक्षा स�म�तमा राय स�हत आवेदन पेश गन� छ र माग बमोिजम 

�व�ालय स�ालन गनर् िशक्षा स�म�तको �सफा�रसमा गाउँपा�लका �मखुले पनुः अनमु�त तथा 

स्वीकृ�त �दनेछ ।  

(५) �ा�व�धक िशक्षा तथा ब्यवसायीक ता�लम प�रषद �ारा तजुर्मा ग�रएको �ा�व�धक 

तथा ब्यवसायीक मा��मक िशक्षा (�ट–एस.इ.इ) स�ालनका ला�ग कुन ैसामदुायीक मा��मक 

�व�ालयले आवेदन गरेमा गाउँ िशक्षा स�म�तको �सफा�रसमा गाउँपा�लका �मखुले अनमु�त 

�दान गनर् सक्नेछ ।  

तर अनमु�त �दन ुअिघ प�रषद�ारा तो�कएको मापदण्ड जाँचबझु र ए�कन गन� कायर् 

गाउँ िशक्षा स�म�तले गनुर्पन� छ ।  
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(६)  उपदफा (२), (३) वा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न देहायका 

�व�ालयलाई शैिक्षक गठु�को रूपमा स�ालन गनर् पाउने गर� अनमु�त वा स्वीकृ�त �दइनेछैन 

।  

क. सरकार� वा सावर्ज�नक भवनमा स�ालन भएका �व�ालय, 

ख. कुनै व्यि� वा संस्थाले �व�ालयको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य �दएकोमा सो 

भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई स�ालन भएको �व�ालय । 

(७)  यस ऐन वा अन्य �च�लत काननुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न शैिक्षक 

गठु� अन्तगर्त �व�ालय स�ालन गदार् देहाय बमोिजम गनुर्पन�छ । 

क. शैिक्षक गठु� स�ालन गन� गठु� स�ालक (��ी) स��ठत संस्थाको रूपमा हनुपुन�, 

ख. शैिक्षक गठु� स�ालन गदार् ��ीमा सावर्ज�नक गठु� भए कम्तीमा पाँचजना र �नजी गठु� 

भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हनुपुन�, 

ग. शैिक्षक गठु�को आय व्ययको लेखा तो�कए बमोिजम खडा गर� मान्यता �ा� लेखा 

पर�क्षकबाट लेखापर�क्षण गराएको हनुपुन�, 

घ. शैिक्षक गठु�को तत्काल कायम रहेका ��ीले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषप�छ 

गठु�यारको रूपमा कामगन� आफ्नो उ�रा�धकार� तोक्न सक्ने छ ।  

तर सावर्ज�नक शैिक्षक गठु�को हकमा त्यस्तो उ�रा�धकार� तोक्दा 

गाउँपा�लकाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ ।  

(८)  कुनै सामािजक, परोपकार� वा कल्याणकार� संस्थाले मनुाफा न�लने उ�ेश्य राखी 

�व�ालय स�ालन गनर् चाहेमा गाउँपा�लका �मखु समक्ष आवेदन �दन ु पन� छ । गाउँ 

कायर्पा�लकाबाट सो को स्वीकृ�त �लई शैिक्षक गठु� अन्तगर्त �व�ालय स्थापना र स�ालन गनर् 

सक्नेछ । 

(९)  उपदफा (८) बमोिजम स�ा�लत �व�ालयले पालन गनुर् पन� शतर् तथा अन्य 

व्यवस्था गाउँ िशक्षा स�म�तले तोके बमोिजम हनुेछन ्। 

(१०) मा�थल्ला उपदफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै �वदेशी िशक्षण 

संस्थासँग सम्बन्धन गन� गर� कसैलाई प�न �व�ालय खोल्न अनमु�त वा स्वीकृ�त�दइने छैन ।  

९. यस अिघ दतार् भएका �व�ालय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मा�थ जेसकैु उल्लेख भए प�न यस 

अिघ �नयमानसुार दतार् र स�ालनमा रहेका �व�ालयहरु यसै ऐन बमोिजम स�ालन भएका 

मा�ननेछन ्। 
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तर यस अिघ स�ालनमा भएका �व�ालयले िशक्षा शाखाले तोकेको ढाँचामा �ववरण र 

कागजप� पेश गनुर् पन�छ ।  

१०. धरौट� रा� ुपन�ः (१) संस्थागत �व�ालय खोल्ने अनमु�त �लँदा �व�ालय स�ालनको सरुक्षण 

बापत देहाय बमोिजमको रकम धरौट�को रूपमा रा� ुपन�छ । 

क. माध्य�मक �व�ालय (कक्षा ९-१२) को ला�ग पाँच लाख रूपैयाँ,  

ख. आधारभतू �व�ालय (कक्षा ६-८) को ला�ग दईु लाख पचास हजार रूपैयाँ,   

ग. �ाथ�मक �व�ालय (कक्षा १-५) को ला�ग एक लाख पचास हजार रूपैयाँ । 

(२) सामदुा�यक �व�ालय खोल्ने अनमु�त �लँदा �व�ालय स�ालनको सरुक्षण बापत 

देहाय बमोिजमको रकम धरौट�को रूपमा रा� ुपन�छ । 

क. माध्य�मक �व�ालय (कक्षा ९-१२) को ला�ग एक लाख रूपैयाँ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न �बशेष आवश्यकता 

भएका �व�ाथ�का ला�ग वा �समान्तकृत वा अ�त �वकट भौ�ग�लक क्षे�मा यस्तो �व�ालय 

खोल्दा कायार्पा�लकाले �नणर्य गर� धरौट� छुट �दन सक्नेछ । 

११. धरौट� रकम जम्मा ग�रनेः (१) �व�ालयले दफा १० बमोिजमको धरौट� बापतको रकम 

गाउँपा�लकाको िशक्षा शाखाले तो�क�दएको ब�कमा सम्बिन्धत �व�ालयको म�ुती खातामा जम्मा 

गनर्पन�छ ।  

(२) धरौट�  रकम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ।   

१२. यसै ऐन लाग ुहनुेः (१) सावर्ज�नक शैिक्षक गठु� तथा नेपाल सरकारले अनदुान �दने �नजामती, 

सै�नक, नेपाल �हर�, सश� �हर� बल र शह�द ��त�ान�ारा स�ा�लत �व�ालयहरुले समेत 

पा��म, प�रक्षा, अनगुमन संयन्� र शैिक्षक क्यालेन्डर यसै ऐन बमोिजम पालना गनुर्पन� छ 

।  

१३. बाल िशक्षा स�ालनः (१) गाउँपा�लकाले कुनै �व�ालयसँग �मसाएर वा छु�ै बाल िशक्षा 

केन्�को स्थापना र स�ालन गनर् र थप व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 

१४. बाल गहृको स�ालनः (१) गाउँपा�लका आफ� ले वा कुनै व्यि� वा संस्थाले बाल गहृ 

स�ालन गनर् पाउनेछ ।  

(२) बाल गहृ स�ालनको ला�ग आवश्यक �कृया गाउँ िशक्षा स�म�तले तोके बमोिजम 

हनुेछ ।  
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१५. सामदुा�यक �सकाइ केन्� स�ालन गनर् सक्नेः (१) गाउँपा�लकाले समदुायमा साक्षरता, सीप 

�वकास र �नरन्तर �सकाइ समेतको काम गनर् तो�कए बमोिजम सामदुा�यक �सकाइ केन्� 

स�ालन गनर् सक्नेछ । 

(क) यस्तो केन्�मा सामदुा�यक पसु्तकालय र वाचनालय स�ालन हनु सक्नेछ ।  

१६. गाउँपा�लकाले �व�ालय सानर्, गाभ्न, नाम प�रवतर्न गनर् वा बन्द गनर् सक्नेः (१) गाउँपा�लकाले 

तो�कएको मापदण्ड बमोिजम हाल स�ालन भइरहेका ३० �मनेटको पैदल दरु�मा रहेका कुनै 

�व�ालयलाई एक स्थानबाट अक� स्थानमा सानर् वा दईु वा दईुभन्दा बढ� �व�ालयलाई गाभी 

एउटा �व�ालय कायम गनर् वा �व�ालय बन्द गनर् सक्नेछ ।  

(२) �ाथ�मक तहको �व�ालयमा कुल ३० जना भन्दा कम �व�ाथ� भएमा गाउँ िशक्षा 

स�म�तको �सफा�रसमा बाल िशक्षा केन्� मा� कायम राखी त्यस मा�थका कक्षाहरु बन्द गनर् 

सक्ने छ ।  

(३) �व�ालयको नाम प�रवतर्न गनुर्परेमा नाम प�रवतर्न गनुर्पन� उपय�ु कारण स�हत 

तो�कएको �ववरण र ढाँचामा गाउँ िशक्षा स�म�त माफर् त गाउँपा�लकामा स्वीकृतीका ला�ग 

�नवेदन पेश गनुर्पन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पेश हनुे आएको �नवेदन उपर गाउँ िशक्षा स�म�तको 

�सफा�रसमा गाउँपा�लकाले नाम प�रवतर्नको स्वीकृती �दन सक्नेछ ।  

(५) �व�ालयको नाम राख्दा वा प�रवतर्न गदार् कुनै व्यि� �वशेषको नाम, धा�मर्क तथा 

जा�तगत �व�ेष झिल्कने �कारको नाम रा� पाइने छैन ।  

(६) माध्य�मक तहको हकमा किम्तमा ५०,००,०००।– (पचास लाख रुपैया मा�), 

आधारभतू तहको हकमा किम्तमा ३०,००,०००। (�तस लाख रुपैया मा�) रुपैया �दान 

गरेमा व्यि�को नाममा �व�ालयको नाम प�रवतर्न गनर् बाधा पगेुको मा�नने छैन ।  

प�रच्छेद - ३ 

िशक्षा सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था 

१७. गाउँ िशक्षा स�म�त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१)  गाउँपा�लका क्ष�े�भ� स�ालन हनुे �व�ालय 

तथा शैिक्षक �नकायहरुको रेखदेख, समन्वय र व्यवस्थापन गन� कामको ला�ग देहाय बमोिजमको 

गाउँ िशक्षा स�म�त रहनेछ । 

क. गाउँपा�लका अध्यक्ष वा �नजले तोकेको कायर्पा�लकाको सदस्य - संयोजक 

ख. गाउँ कायर्पा�लकाका म�हला तथा द�लत समेत २ जना सदस्यहरु  - सदस्य 

ग. �मखु �शासक�य अ�धकृत       - सदस्य 
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घ. सामदुा�यक �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष  

मध्येबाट �त्येक वषर् प�रवतर्न हनुे गर� स�म�तले तोकेको 

एक जना अध्यक्ष                                      - सदस्य 

ङ. सामदुा�यक �व�ालयको �धानाध्यापकहरु मध्येबाट �त्येक  

वषर् प�रवतर्न हनुे गर� स�म�तले तोकेको एक जना  

�धानध्यापक                                         - सदस्य 

च. संस्थागत �व�ालयहरुको ��त�नधीमलुक संस्था मध्येबाट 

�त्येक वषर् प�रवतर्न हनुे गर� अध्यक्षले तोकेको 

��त�नधी एक जना                               - सदस्य 

छ. गाउँपा�लकाका स्तर�य िशक्षक महासंघको अध्यक्ष   - सदस्य 

ज. व�र� िशक्षा �वद्हरु मध्येबाट गाउँ कायर्पा�लकाबाट  

मनो�नत कम्तीमा एकजना जना िशक्षा �वद्    - सदस्य 

झ. िशक्षा अ�धकृत        - सदस्य-सिचव 

(२) स�म�तको बैठक स�ालन �कृया, बैठक भ�ा तथा सेवा स�ुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

कायर्पा�लकाले तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) अनसुार �नयू� सदस्यले पद�य आचरण पूरा नगरेमा िशक्षा स�म�तको 

�सफा�रसमा गाउँ कायर्पा�लकाले जनुसकैु समयमा प�न हटाउन सक्नेछ ।  

तर त्यसर� हटाउन वा वखार्स्त गनुर् अिघ मनासीब मा�फकको स्प��करणको मौकाबाट 

वि�त ग�रने छैन । 

१८. गाउँ िशक्षा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः (१) गाउँ िशक्षा 

स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

क. आफ्नो कायर् क्षे� �भ�को शैिक्षक योजना तयार गन� ।  

ख. गाउँपा�लका क्षे� �भ� �व�ालय स�ालनका ला�ग अनमु�त, स्वीकृ�त, �व�ालय सान�, 

गाभ्ने सम्बन्धी गाउँपा�लकालाई आवश्यक राय �दान गन� । 

ग. �व�ालयहरुलाई आ�थर्क अनदुान सम्वन्धी आवश्यक �ोतको खोजी गन� । 

घ. आफ्नो क्षे� �भ� स�ालन हनुे पर�क्षालाई मयार्�दत र भयर�हत बनाउन सहयोग गन� 

। 

ङ. �व�ालयहरुको लेखा पर�क्षकको �नयिु� र पार���मक तोक्ने । 
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च. गाउँपा�लका क्षे� �भ� स्थापना भएका आफ्नो �ोतमा स�ा�लत सामदुा�यक 

�व�ालयहरुको िशक्षकका सेवा, स�ुवधा र शतर्हरु स्वीकृत गन� ।   

छ. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तलाई आवश्क �नद�शन �दने, जागरुक र सजग बनाउने ।  

ज. िशक्षाको गणुस्तर कायम रा� ेसूचकहरु �वकास गन� र �ग�त मूल्यांकन गन�  

झ. शैिक्षक गठु�सँग गन� सम्झौताका शतर्हरु �नधार्रण गन� । 

ञ. शैिक्षक संस्था र िशक्षासंग आब� िशक्षक कमर्चार�हरुलाई कामको आधारमा आवश्यक 

�ोत्साहन, न�सयत, दण्ड, कारवाह� गन� गराउने । 

ट. �वशेषज्ञहरुको छनौट गरेर सूची �काशन गन� । 

ठ. संस्थागत �व�ालय स�ालनको मापदण्ड बनाउने, स�ालनको स्वीकृती र अनमुतीको 

ला�ग गाउँपा�लकालाई आवश्यक राय सझुाव �दान गन� ।  

ड. �व�ालय गाभ्ने, सान� नाम प�रवतर्न गन�, तह थप गन�, नी�त तजुर्मा गर� गाउँपा�लकामा 

पेस गन� । 

ढ. सामदुा�यक �सकाई केन्� स्थापना र स�ालन सम्बन्धी नी�त तजुर्मा गन� ।  

ण. आवश्यकता अनसुार �दवा खाजा व्यवस्थापन गन� ।  

त. �व�ालय बा�हर रहेका बालबा�लका प�हचान गर� सबैका ला�ग िशक्षा स�ुनि�त हनु े

�वन्ध गन� । 

थ. �व�ालयमा पठनपाठनको अ�धकतम �वन्ध हनुे गर� शैिक्षक क्यालेण्डर बनाई लाग ु

गन�, गराउने । 

द. िशक्षक ता�लम नी�त तजुर्मा गर� लाग ुगन� ।  

ध. गाउँ कायर्पा�लकालाई शैिक्षक �वकासका ला�ग आवश्यक सझुाव तथा परामशर् �दने । 

न. शैिक्षक सूचना �णाल� स्थापना गर� सबै �व�ाथ�, िशक्षक र िशक्षासँग सम्बिन्धत 

तथ्या�हरु रा� े।  

प. िशक्षामा सवै बालबा�लकाको पहुँच, गणुस्तरमा सधुार र संरक्षणका पक्षहरुलाई ग्यारेण्ट� 

गनर् आवश्यक नी�त, �नयम तथा कायर्�महरु स�ालन गन� ।   

फ. िशक्षक छनौट स�मतीबाट करार सूचीमा सूचीकृत गर� आवश्य� अनसुार गाउँपा�लका 

�भ� रहेका समान तह �ेणीमा आस्थायी पदप�ुतर्का ला�ग �सफ�रस भए बमोिजम एक 

(१) वषर् �भ� मना�सव देिखएमा स्थायी पदपतु� नहनु्जेल सम्मको लागी अस्थायी 

�नयिु� गन�।     

ब. तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरु गन� । 
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१९. िशक्षा अ�धकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपा�लका अन्तगर्तका िशक्षा सम्वन्धी कायर्�म 

ब्यवस्थापन गनर् र शैिक्षक �शासन स�ालन गनर् १ जना िशक्षा अ�धकृत रहने छन ्।  

(२) िशक्षा अ�धकृतको काम कतर्व्य र अ�धकार �नम्नानसुार हनुेछ ।  

क. गाउँ स्तर�य िशक्षा योजना तजुर्मा गर� गाउँ काय�पा�लकामा पेश गन�,  

ख. गाउँपा�लका तथा गाउँ िशक्षा स�म�तबाट िशक्षा तथा शैिक्षक �वकासका ला�ग पा�रत 

नी�त तथा कायर्�मको कायार्न्वयन गन� तथा �ा� �नद�शन पालना गन�,  

ग. �व�ालय तथा शैिक्षक �नकायहरुको अनगुमन तथा स�ुरवेक्षण गन�, गराउने, 

घ. गाउँ कायर्पा�लका, गाउँ िशक्षा स�म�त र �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई शैिक्षक 

�वकासका ला�ग आवश्यक सझुाव तथा परामशर् �दने, 

ङ. िशक्षकहरुको कायर् सम्पादन मूल्या�न गन�,   

च. गाउँपा�लका िशक्षा स�म�तको सदस्य सिचवको भ�ूमकामा �नवार्ह गन�,  

छ. िशक्षा अ�धकृतको अन्य काम कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

२०. वडा िशक्षा स�म�त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) वडा स्तरमा देहाय बमोिजमको वडा िशक्षा स�म�त 

गठन गनर् स�कने छ । 

क. सम्बिन्धत वडाको वडाध्यक्ष         -  संयोजक 

ख. वडा स�म�तका सदस्यहरु मध्ये वडा स�म�तले तोकेको एक जना   -  सदस्य 

ग. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तका अध्यक्षहरु मध्ये वडा  

स�म�तले तोकेको एक जना          -  सदस्य  

घ. माध्य�मक तह र आधारभतू तहका �व�ालयका  

�धानाध्यापक मध्येबाट गाउँ िशक्षा स�म�तले तोकेको  

दईु जना            -  सदस्य 

ङ. सम्बिन्धत वडाका वडा सिचव         -  सदस्य सिचव 

(२) वडा िशक्षा स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

क. आफ्नो वडाको शैिक्षक योजना तयार गन� ।  

ख. आफ्नो क्षे� �भ� स�ालन हनुे पर�क्षालाई मयार्�दत र भयर�हत बनाउन सहयोग 

गन� । 

ग. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तलाई आवश्क �नद�शन �दने, जागरुक र सजग बनाउन े

। 

घ. �व�ालयको ला�ग आवश्यक साधन�ोत जटुाउने र प�रचालन गन� गराउने । 
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ङ. अ�भभावक र िशक्षक �बच �ववाद भएमा त्यसको समाधान गन� । 

च. �व�ालयको सपुर�वेक्षण तथा अनगुमन गन� गराउने ।  

छ. �व�ालय गाभ्ने, सान� नाम प�रवतर्न गन�, तह थप गनर् गाउँिशक्षा स�म�तमा �सफा�रस 

गन� ।  

ज. वडाको शैिक्षक अ�भब�ृ�का ला�ग आवस्यक कायर्हरु गन� ।  

झ. वडा िशक्षा स�म�तले आफ्नो बैठक स�ालन तथा कायर्�व�ध आफैले �नधार्रण गन�छ 

।  

ञ. �ारिम्भक बाल�वकास केन्� स�ालन गनर् अनमुतीको ला�ग �सफ�रस गन� ।  

ट. गाउँ िशक्षा स�म�तले तोके बमोिजम अन्य कायर् गन� ।  

२१. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तः (१) सामदुा�यक �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र व्यवस्थापन 

गनर्को ला�ग �त्येक �व�ालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त 

रहनेछ । 

क. अ�भभावकले आफू मध्येबाट चनुेको अ�भभावक    - अध्यक्ष 

ख. अ�भभावकले आफूहरु मध्येबाट चनुी पठाएका  

एक जना म�हला स�हत दईु जना     - सदस्य 

ग. �व�ालय रहेको सम्बिन्धत वडा स�म�तका सदस्य 

मध्येबाट वडा अध्यक्षले मनोनयन गरेको सदस्य 

 एक जना        - सदस्य 

घ. �व�ालयका संस्थापक, स्थानीय ब�ु�िजवी, िशक्षा�मेी, 

चन्दादाता व्यि�हरू मध्येबाट �व�ालय व्यवस्थापन  

स�म�तले मनोनीत गरेको व्यि� एकजना     - सदस्य 

ङ. �व�ालयको िशक्षकहरु  आफू मध्येबाट चनुेको िशक्षक 

एक जना          - सदस्य  

च. �व�ालयको �धानाध्यापक      - सदस्य-सिचव 

(पनु�ः बालक्लवहरुको तफर् बाट १ जना बालक वा बा�लकालाई आमिन्�त सदस्यको 

रुपमा अ�नवायर् सहभा�गता गराउन ुपन�छ ।  

(२) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष हनु सो �व�ालयमा अध्यनरत �व�ाथ�को 

अ�भभावक हनु ुपनर्छ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोिजम छा�नएका वा मनो�नत अध्यक्ष वा सदस्यको पदाव�ध तीन 

वषर्को हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजमको अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण 

नगरेको देिखएमा गाउँ िशक्षा स�म�तले �नजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

तर त्यसर� पदबाट हटाउन ुअिघ वा स�म�त �वघटन गनुर् अिघ आफ्नो सफाइ पेश गन� 

मौकाबाट बि�त ग�रने छैन । 

(५) �व�ालयलाई शान्ती क्षे� र बालमै�ी �व�ालयको रुपमा �वकास गनर् तो�कएको 

सूचकहरु परुा गनर् आवश्यक कायर् गनुर् व्यवस्थापन स�म�तको दा�यत्व हनुेछ ।  

(६) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले आफ्नो कायर्�व�ध आफ�  बनाउन सक्ने छ । 

(७) गाउँ िशक्षा स�म�तले आवश्यक देखेमा गाउँपा�लकाको सहम�तमा एकभन्दा बढ� 

�व�ालयहरुको संय�ु �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन गर� व्यवस्थापन गनर् सक्ने छ । 

२२. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) सामदुा�यक �व�ालयको 

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः– 

क. �व�ालय स�ालनको ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

ख. �व�ालयको चल, अचल सम्पि�को लगत रा�,े रा� लगाउने र सरुक्षा गन�, 

ग. �व�ालयको शैिक्षक, भौ�तक तथा आ�थर्क तथ्या� र �ववरण अ�ाव�धक गराई रा�,े 

घ. �व�ालयको वा�षर्क बजेट स्वीकृत गन� र त्यसको जानकार� गाउँपा�लकालाई �दने, 

ङ. �व�ालयमा िशक्षक, कमर्चार� र �व�ाथ�को पोशाकको कायार्न्वयन गन�,  

च. िस्वकृत दरवन्द� अनसुारका िशक्षकहरुको खोजी गर� काममा लगाउने तथा 

गाउँपा�लकाबाट स्वीकृत दवन्द�मा कमर्चार�को व्यवस्थापन गन�, 

छ. तो�कएको रिज�डर् लेखापर�क्षकबाट �व�ालयको वा�षर्क लेखापर�क्षण गराउने, 

ज. लेखापर�क्षकको ��तवेदन अनसुार तत्काल आवश्यक कारबाह� गन� र त्यसको 

��तवेदन गाउँ िशक्षा स�म�तमा पेश गन�, 

झ. तो�कए बमोिजमका क्षे�सँग सम्बिन्धत गाउँपा�लका र गाउँ िशक्षा स�म�तले �दएको 

�नद�शनहरूको पालना गन�, 

ञ. �च�लत काननु र �नयम पालना नगन� िशक्षक कमर्चार�लाई �वभागीय कारवाह�का 

ला�ग �सफा�रस गन�, 
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ट. �व�ालयको आन्त�रक �ोतबाट खचर् व्यहोन� गर� �नय�ु गरेका िशक्षकको ला�ग 

सेवा, शतर् र स�ुबधा तोक्ने र तो�कए बमोिजमको पार���मक तथा स�ुवधाको व्यवस्था 

गन�, 

ठ. �व�ालय िशक्षा एकै समयमा स�ालन गन� �बन्ध �मलाउने ।  

ड. तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन� ।  

२३. िशक्षक अ�वभावक संघः सबै �व�ालयमा िशक्षक र अ�वभावकहरु रहेका एक िशक्षक 

अ�वभावक संघ रहनेछ ।  

(२) यस सम्बन्धी कायर्�व�ध गाउँ िशक्षा स�म�तले तय गरे बमोिजम हनुेछ ।  

प�रच्छेद ४ 

�व�ालय तहको िशक्षक तथा कमर्चार�को दरवन्द�, सेवाशतर् र योग्यता 

२४. गाउँपा�लकाले िशक्षकको दरवन्द� �नधार्रण गन�ः (१) गाउँपा�लका क्षे��भ� रहेका सामदुा�यक 

�व�ालयहरुमा आवश्यक पन� िशक्षकहरुको दरवन्द� �नधार्रण गाउँपा�लकाले गन�छ ।  

(२) गाउँपा�लकाले िशक्षकको दरवन्द� �नधार्रण गदार् �त्येक �व�ालयमा �नय�मत 

अध्ययन गन� �व�ाथ� संख्या र �वषयका आधारमा रा��य वा �ादेिशक मापदण्ड बमोिजम 

�व�ाथ� तथा िशक्षक अनपुात कायम गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमका दरवन्द�मा �नयिु� भएका िशक्षकको व्यि�गत फाइल 

खडा गर� गाउँपा�लकाले रा� ुपन�छ ।  

२५. िशक्षकको सेवा शतर्, योग्यता र सक्षमताः िशक्षकको सेवा शतर्, योग्यता र सक्षमता सम्बन्धी 

व्यवस्था संघीय तथा �ादेिशक मापदण्डको आधारमा तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

२६. िशक्षक तथा कमर्चार�को पद�य आचरण तथा अन्य व्यवस्थाः (१) देहायका अवस्थामा 

िशक्षक वा कमर्चार�लाई �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तले पदबाट हटाउन गाउँपा�लकामा 

�सफा�रस गन�छ । 

क. �वना सूचना लगातार पन्� �दनभन्दा बढ� समय �व�ालयमा अनपुिस्थत रहेमा  

ख. �व�ालयमा मादक पदाथर् सेवन गर� आएको कुरा �मािणत भएमा  

ग. नै�तक पतन देिखने कुनै फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 

घ. सामदुा�यक �व�ालयका िशक्षक वा कमर्चार�ले कायार्लय समयमा अन्य� अध्यापन 

वा काम गरेमा, 

ङ. िशक्षक वा कमर्चार� राजनी�तक दलको सदस्य रहेको पाइएमा, 
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च. �नजले अध्यापन गरेको �वषयमा तीन बषर्को औषत शैिक्षक उपलब्धी ४० ��तशत 

भन्दा कम भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम वा अन्य माध्यमले कुन ैिशक्षक वा कमर्चार�लाई पदबाट 

हटाउन ुपन� एथे� �माण �ा� भएमा गाउँपा�लकाले �नजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर 

कायर्रत पदबाट हटाउन ुअिघ मना�सव मा�फकको स्प��करणको मौका भन े�दान ग�रने छ 

। 

प�रच्छेद ५ 

िशक्षक तथा �व�ालय कमर्चार�को �नयिु�, सरुवा, बढुवा, ता�लम 

२७. िशक्षकको छनौट स�म�त (१) �व�ालयमा कायम भएको �र� दरवन्द� िशक्षक पदमा करार 

�नयिु�को व्यवस्था देहाय बमोिजमको छनौट स�म�तबाट हनुेछ । 

क. �मखु �शासक�य अ�धकृत      - संयोजक 

ख. गाउँ िशक्षा स�म�तले तोकेको कम्तीमा ५ वषर् िशक्षा क्षे�मा 

काम गरेको व्यि� एक जना      - सदस्य 

ग. गाउँपा�लकाको िशक्षा अ�धकृत      - सदस्य-सिचव  

(२) छनौट स�म�तको कायर्�व�ध गाउँ िशक्षा स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ 

। 

(३) छनौट स�म�तको बैठक स�ालन �कृया,  बैठक भ�ा तथा सेवा स�ुवधा सम्बन्धी 

व्यवस्था कायर्पा�लकाले तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

२८. िशक्षक छनौट स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) िशक्षक छनौट स�मतको काम, 

कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजमको हनुेछ।  

क. गाउँपा�लका �भ�को खाल� रहेको िशक्षक दरवन्द�हरुको प�ुतर् गन� । 

ख. गाउँपा�लकाले िशक्षक छनौट ���यालाई �भावकार� बनाउन करार �नयिु�को ला�ग 

िशक्षा स�म�त माफर् त गाउँपा�लकामा पेश गन� । 

ग. गाउँपा�लकाको िशक्षक छनौट ���याबाट बैकिल्पक सूचीमा रहेका िशक्षक उम्मेदवारलाई 

करार सूचीमा सूचीकृत गर� आवश्य� अनसुार गाउँपा�लका �भ� रहेका समान तह �ेणीमा 

आस्थायी पदपू�तर्का ला�ग गाउँ िशक्षा स�म�त समक्ष �सफ�रस गन� ।     

घ. मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न गाउँ िशक्षा स�म�तले उपय�ु ठानेमा िशक्षक 

छनौटको काम कुनै संघ संस्था वा अन्य �नकायको सहयोग �लन स�कने छ ।    

२९. �धानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामदुा�यक �व�ालयमा एक �धानाध्यापक रहनेछ । 
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(४) �धानाध्यापकको �नयिु� व्यवस्था देहाय बमोिजम हनुेछ । 

क. माध्य�मक तहमा �धानाध्यापक हनु स्नातको�र उपा�ध �ा� स्थायी िशक्षक 

हनु ुपन�छ । सो नभएमा स्नातको�र योग्यता �ा� िशक्षक मध्येबाट �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रसमा गाउँ िशक्षा स�म�तबाट �धानाध्यापक �नयिु� 

ग�रनेछ । 

ख. आधारभतू तहमा �धानाध्यापक हनु स्नातक उपा�ध �ा� स्थायी िशक्षक हनु ु

पन�छ । सो नभएमा स्नातक योग्यता �ा� िशक्षक मध्येबाट �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रसमा गाउँ िशक्षा स�म�तबाट �धानाध्यापक �नयिु� 

ग�रनेछ ।  

ग. �धानाध्यकपले �नयिु� हनु ु पूवर् पाँच बष� �व�ालय सूधारको कायर्योजना 

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�त समक्ष पेस गनुर् पन� छ ।  

घ. �धानाध्यापकको अवधी ५ बषर्को हनुेछ । �नज बढ�मा २ कायर्काल मा� सो 

पदमा वहाल रहन पाउनेछ ।  

ङ. �व�ालयको व्यवस्थापक�य नेततृ्व तथा शैिक्षक �ा�व�धक नतेतृ्व गर� 

�व�ालयको बहृ�र �हत गनुर् �धानाध्यापकको कतर्व्य हनुेछ । 

(२) �नजले पेस गरेको कायर्योजना बमोिजम कायर् गरेको नपाईएमा वा �नजको काम 

कारवाह� सन्तोषजनक नभएमा गाउँ िशक्षा स�म�तले जनुसकैु बेला �नजलाई हटाउन सक्नेछ 

। 

तर एक पटक स्प��करणको मौका �दइनेछ । 

(३) यस दफामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले 

गाउँ िशक्षा स�म�त समक्ष �धानाध्यापक �सफा�रस गनर् नसकेमा वा �व�वध कारणबस 

�धानाध्यापक �नयिु� हनु नसकेमा िशक्षी स�मतीले जनु सकैु िशक्षकलाई �धानाध्यापक �नयिु� 

गनर् सक्नेछ ।  

३०. िशक्षकको सरुवाः (१) स्थायी िशक्षकको हकमा �नजले कुनै एक �व�ालयमा अ�धकतम ५ 

वषर् सेवा गरेप�ात अक� �व�ालयमा सरुवा हनुपुन� छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशक्षकको सरुवा गदार् अक� �व�ालयको छनोट सम्बन्धीत 

िशक्षकको रोजाई र �ाथ�मकतामा हनुेछ ।  

तर सो �व�ालयमा आफ्नो �वषयको दरवन्द� खाल� हनुपुन� छ ।  
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(३) न्यूनतम २ वषर् एकै �व�ालयमा अध्यापन गरेका स्थायी िशक्षकले अक� �व�ालयमा 

सरुवा हनु चाहेमा गाउँ िशक्षा स�म�तमा सरुवाका ला�ग �नवेदन �दन सक्नेछन ्।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� �नवेदनका आधारमा गाउँ िशक्षा स�म�तले आफ्नो 

क्षे��भ�का दरवन्द� उपलब्ध भएका र सम्बन्धीत �व�ालय ब्यवस्थापन स�म�तले सहम�त �दान 

गरेको �व�ालयमा सरुवा गनर् सक्नेछ ।  

(५) �वशेष अवस्थामा बाहेक िशक्षकको सरुवा शैिक्षक स�को सरुु वा अन्त्यमा मा� 

ग�रनेछ ।  

स्प��करणः �वशेष अवस्था भ�ाले �नज सो �व�ालयमा रहन नसक्ने, �वषयगत दरवन्द� 

आवश्यक नरहेको, स्वास्थ्य समस्या, प�तप�ी सग� रह� सेवा गनर् पाउने अवस्था वा अन्य 

िच�बझु्दो कारण समेत बिुझने छ । 

३१. दरवन्द� �मलानः (१) गाउँ िशक्षा स�म�तले �व�ालयमा तहगत, कक्षागत तथा �वषयगत र 

िशक्षक �व�ाथ� अनपुातका आधारमा बढ� दरवन्द� भएको �व�ालयबाट कम दरबन्द� भएको 

�व�ालयमा दरवन्द� �मलानका ला�ग कायर्पा�लका समक्ष �सफा�रस गनर् सक्ने छ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम दरबन्द� �मलान गदार् िशक्षक कम भएका �व�ालय, 

�व�ालय नै नभएको क्षे� तथा �पछ�डएका र �ामीण क्षे�लाई �ाथ�मकता �दइने छ ।  

३२. िशक्षकको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) हाल स्थायी रुपमा सेवारत िशक्षकको बढुवा 

सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारबाट लागू भएको संघीय काननु बमोिजम हनुेछ तर स्थानीय 

तहबाट �नयिु� पाएका करार िशक्षकहरुको बढुवा हनुेछैन ्। 

३३. िशक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहनुेः (१) सामदुा�यक �व�ालयको िशक्षकलाई िशक्षा 

�दान गन� वा �व�ालय �शासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�ालयको पठन पाठनमा 

बाधा नपन� गर� रा��य जनगणना, �नवार्चन सम्बन्धी काम, दैवी �कोप उ�ार वा नेपाल सरकार, 

�देश सरकार र गाउँपा�लकाले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन स�कनेछ । 

३४. कायर्सम्पादन करार सम्झौता गनर् स�कनेः (१) िशक्षालाई �भावकार� बनाउन देहाय अनसुार 

कायर्सम्पादन करार सम्झ�ताको �कृया अवलम्बन गनर् स�कनेछ ।  

  (२) गाउँपा�लका अध्यक्षको रोहवरमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले िशक्षा शाखा हेन� 

अ�धकृतसँग, िशक्षा अ�धकृतले सबै �व�ालयका �धानाध्यापकसँग, �धानाध्यापकले आफ्ना 

मातहतका सबै िशक्षहरुसँग सम्पादन करार सम्झौता गनुर्पन� छ ।  
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  (३) कायर् सम्पादन करार सम्झौता १ वषर्को हनुे छ । करार सम्झौता अनसुार काम 

भए नभएको मूल्यांकन �मखु �शासक�य अ�धकृतले आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा तयार गर� 

कायर्पा�लका समक्ष पेश गनुर्पन� छ ।  

  (४) वा�षर्क कायर्सम्पादन करारका सूचकहरु �नधार्रण गन� कायर् गाउँ िशक्षा स�म�तले 

तयार पार� गाउँ कायर् पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ ।  

३५. कायर् सम्पादन मूल्याकंन र सजाय तथा परुस्कारः (१) कायर्सम्पादन करार भएका िशक्षक 

तथा कमर्चार�हरुको कायर्सम्पादन क्षमताको आधारमा मूल्या�न गर� कायर्सम्पादनमा रा�ो 

न�तजा हा�सल गन� िशक्षक तथा कमर्चार�लाई परुस्कृत गन� र कमजोर न�तजा हा�सल गन� 

िशक्षक कमर्चार�लाई दिण्डत गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ ।   

  (२) कायर्सम्पादन करारका सूचकहरु तयार गदार् िशक्षकको सजृनिशलता, 

प�रवतर्निशलताको �वकास हनुे �कारका सूचकहरु �नधार्रण गनुर् पन�छ ।  

  (३) कायर्सम्पादन सम्झ�ताको मूल्या�न, परुस्कार र सजाय गाउँकायर्पा�लकाले तोके 

बमोिजम हनुेछ ।  
 

प�रच्छेद ६ 

सामदुा�यक �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण, ममर्त सम्भार, स�ालन र व्यवस्थापन 
 

३६. �व�ालयको भौ�तक तथा शैिक्षक पूवार्धारको मापदण्ड �नधार्रणः (१) �व�ालयमा �व�ाथ� 

संख्या अनसुार कक्षाकोठा, खेल मैदान कम्पाउण्ड, घरेाबार, बालमै�ी बसाइ व्यवस्था, वातावरण 

मै�ी हाता, करेसाबार�, फूलबार�, स्वच्छ �पउने पानी, छा� छा�ाका ला�ग अलग अलग शौचालय 

तथा �सकाइ मै�ी वातावरण हनु ुपन�छ ।  

  (२) �व�ालयको स्तरअनसुार भौ�तक तथा शैिक्षक पूवार्धारको मापदण्ड तो�कए बमोिजम 

हनुेछन ्। 

  (३) �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षा �दान गन� �व�ालय तथा �वज्ञान मूल �वषय 

पठनपाठन हनुे �व�ालयमा �योगशाला तथा �योगात्मक अभ्यासको थप स�ुवधा हनु ुपन�छ । 

(४) यस दफा बमोिजम भौ�तक तथा शैिक्षक पूवार्धारको मापदण्ड परुा नभएमा िशक्षा 

स�म�तले मापदण्ड नपगेुका �व�ालयको कक्षा वा तह घटाउन ुसक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम कक्षा वा तह घटाउन ुपवुर् सम्बन्धी �व�ालयलाई �नि�त 

समयावधी तोक� मापदण्ड परुा गनर् मौका �दनपुन�छ । 
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३७. �व�ालयको सम्पि�ः (१) सामदुा�यक �व�ालयको हकभोगमा रहेको सम्पि� सावर्ज�नक 

सम्पि� मा�ननेछ ।  

(२) यस ऐन बमोिजम अनमु�त वा स्वीकृ�त र� ग�रएको वा कुनै �व�ालयमा गा�भएको 

सामदुा�यक �व�ालयको सम्पि� गाउँपा�लकाले अन्य �व�ालयको काममा �योगमा नआउने 

भएमा �च�लत काननुबमोिजम बेच�बखन गर� �ा� भएको रकम सम्बिन्धत गाउँपा�लका िशक्षा 

कोषमा जम्मा गनर् सक्नेछ ।  

(३)  शैिक्षक गठु� अन्तगर्त स�ा�लत संस्थागत �व�ालयको सम्पि� सोह� �व�ालयको 

नाममा रहने छ । 

(४) कुनै �व�ालय सावर्ज�नक शैिक्षक गठु�को रुपमा स�ालन ग�रएकोमा त्यस्तो 

�व�ालयको सम्पि� सावर्ज�नक सम्पि� मा�ननेछ र त्यस्तो सम्पि�को स्वरुप प�रवतर्न गनर् 

पाइने छैन । 

(५)  कम्पनी अन्तगर्त स�ा�लत संस्थागत �व�ालयको सम्पि� सोह� कम्पनीको 

नाममा रहनेछ । 

(६)  संस्थागत �व�ालयले कुनै व्यि� वा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुनै 

�क�समको चल, अचल सम्पि� �ा� गनुर् अिघ गाउँ पा�लकाको अनमु�त �लन ुपन�छ ।  

३८. सामदुा�यक �व�ालयको जग्गाको स्वा�मत्व, सम्पि�को अ�भलेख, संरक्षण र व्यवस्थापनः (१) 

सामदुा�यक �व�ालयको जग्गाको स्वा�मत्व सो �व�ालयकै नाममा रहने छ ।  

(२) �व�ालय बन्द, खारेज वा अन्य� गा�भई �व�ालयको काममा �योग नहनुे भएमा 

गाउँपा�लकाले काननु बमोिजम भोग चलन गनर् सक्ने छ । 

(३) �व�ालयको सम्पि�को अ�भलेख दरुुस्त रा�,े संरक्षण तथा व्यवस्थापन गन� दा�यत्व 

सो �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तको रहने छ ।  

(४) सामदुा�यक �व�ालयको जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गन� कतर्व्य गाउँपा�लका 

र नेपाल सरकारको रहने छ ।  

३९. �व�ालयको पा��म र पा�पसु्तकः (१) �व�ालयले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम 

मापदण्ड अनरुुप �सकाइ उपलिब्ध हा�सल हनुे गर� अध्ययन अध्यापन गराउन ुपन�छ ।  

(२) �व�ालयले नपेाल सरकारले तोकेको मापदण्ड �भ� रह� �ादेिशक तथा स्थानीय 

पा��म र पा�पसु्तक लागू गनर् सक्नेछ ।  

(३)  �व�ालयलाई आवश्यक पन� पा�पसु्तकहरुको संख्या सम्बिन्धत �व�ालयले 

तो�कएको समय सीमा �भ� गाउँ िशक्षा स�म�तमा माग गनुर्पन�छ ।  
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(४)  गाउँ िशक्षा स�म�तले शैिक्षक स� शरुु हनु ु अगावै सम्बिन्धत �नकायहरुमा 

समन्वय गर� पा�पसु्तकको �बन्ध गन�छ ।  

(५)  आधारभतू तहसम्मको िशक्षाका ला�ग स्थानीय आवश्यकतामा आधा�रत बढ�मा 

१०० पूणार्� वा ४ �े�डट आवर बराबरको स्थानीय थप �वषयको स्थानीय पा��म �योगमा 

ल्याउन सक्नेछ । यसको ला�ग पा�पसु्तक �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले �नणर्य गर� लाग ु

गनर् सक्ने छ ।  

(६)  हरेक �व�ालयमा शैिक्षक स्तरको न्यूनतम मापदण्ड तोक� िशक्षक �व�ाथ� 

सहकायर्मा आधा�रत पा� साम�ी, थप स्वाध्ययन साम�ी, पसु्तकालय, मनो�वमशर्, अ�भभावक 

िशक्षाको �वन्ध हनु ुपन�छ ।  

४०. अ�त�र� शैिक्षक कृयाकलापको स�ालनः (१) �व�ालयले पा��ममा आधा�रत �सकाइमा 

सहजता ल्याउन अ�त�र� शैिक्षक कृयाकलापहरु बालक्लव, तथा वातावरण मै�ी क्लवहरु 

गठन, प�रयोजना कायर्, अध्ययन �मण, पोषण िशक्षा, खेलकुद ��तयो�गता, सा�हित्यक तथा 

बह�ु�तभा मूिख कृयाकलापहरु स�ालन गनर् सक्नेछ ।  
 

प�रच्छेदः ७ 

संस्थागत �व�ालयको अनमु�त, मापदण्ड �नधार्रण, अनगुमन, मूल्या�न र �नयमनसम्बन्धी व्यवस्था 

४१.  अनमुती र स्वीकृती �लन ु पन�ः (१) संस्थागत �व�ालय स�ालन गनर् तो�कए बमोिजम 

गाउँपा�लकाबाट अनमुती र स्वीकृती �लन ुपन�छ । 

४२.  संस्थागत �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तः  (१) संस्थागत �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र 

व्यवस्थापन गनर्का ला�ग �त्येक �व�ालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ । 

क. �व�ालयको संस्थापक वा लगानीकतार्हरू मध्येबाट सम्बिन्धत  

�व�ालयको �सफा�रसमा गाउँपा�लकाबाट मनो�नत     - अध्यक्ष 

ख. अ�भभावकहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना म�हला स�हत 

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले मनो�नत गरेको दईु जना    - सदस्य 

ग. स्थानीय िशक्षा �मेी वा समाजसेवीहरू मध्येबाट गाउँ िशक्षा  

स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना       - सदस्य 

घ. िशक्षा अ�धकृत        - सदस्य 

ङ. सम्बिन्धत �व�ालयका िशक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट 

छानी पठाएको एकजना        - सदस्य 
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च. �व�ालयको �धानाध्यापक        -  सदस्य सिचव 

(२)  उपदफा (१) को (क) (ख) र (ग) बमोिजम छा�नएका वा मनो�नत अध्यक्ष 

वा सदस्यको पदाव�ध तीन वषर्को हनुेछ ।  

४३. संस्थागत �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) संस्थागत 

�व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ 

। 

क. �व�ालय स�ालनको ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

ख. �व�ालयको ला�ग आवश्यक भौ�तक साधनको व्यवस्था गन�, 

ग. �व�ालयको चल, अचल सम्पि�को सरुक्षा र संरक्षण गन�, 

घ. नेपाल सरकार र गाउँपा�लकाले तोके बमोिजमको पा��म तथा पा�पसु्तक लागू गन� 

गराउने,  

ङ. �च�लत काननु बमोिजम योग्यता पूरा गरेका व्यि�लाई िशक्षक पदमा �नयिु� गन�, 

च. िशक्षक तथा कमर्चार�को न्यूनतम तलब, सेवा स�ुवधा तोक्ने, 

छ. अनशुासनह�न िशक्षक उपर कारबाह� गन�, 

ज. काननुमा उल्लेिखत व्यवस्थाका अ�त�र� गाउँपा�लकाबाट जार� िशक्षाक्षे�सँग सम्बिन्धत 

सवै नी�त,�नयम, तथा �नद�शनहरूको पालना गन� । 

(२) शैिक्षक गठु� अन्तगर्त स�ालन भएका �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र व्यवस्थापन 

सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

४४. संस्थागत �व�ालयले छा�विृ� उपलब्ध गराउन ुपन�ः (१) संस्थागत �व�ालयले �व�ालयमा 

भनार् भएका कूल �व�ाथ� संख्याको कम्तीमा दश ��तशतमा नघट्ने गर� तो�कए बमोिजम 

आ�थर्क रुपमा �वप�, अपा�ता भएका, म�हला, द�लत �व�ाथ�हरुलाई छा�विृ� उपलब्ध गराउन ु

पन�छ ।  

  (२) छा�विृ� �वतरणको यथाथर् जानकार� सम्बन्धीत वडा स�म�त र गाउँपा�लका िशक्षा 

शाखा समक्ष बझुाउन ुपन�छ । 

  (३) छा�विृ� �ा� गन� �व�ाथ�हरुको छनौटको ला�ग आधार, शतर् र �कृया �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�तबाट स्वीकृत गराई सावर्ज�नक समेत गनुर् पन�छ र स�म�तले छा�विृ�को 

ला�ग छनौटको न�तजा आधार स�हत सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 
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(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेखीएको भएता प�न आ�थर्क रुपमा �वप�, अपा�ता 

भएका, म�हला, द�लत �व�ाथ�हरुलाई मध्येबाट �व�ाथ� तोक� छा�विृ� उपलब्ध गराउन 

संस्थागत �व�ालयलाई िशक्षा स�म�तले �नद�शन �दन सक्नेछ । 

४५. िशक्षकको न्यूनतम पा�र��मक र पूवार्धारको मापदण्ड तोक्नेः (१) गाउँ िशक्षा स�म�तले 

संस्थागत �व�ालयका िशक्षकहरुको न्यूनतम पा�र��मक र न्यूनतम पूवार्धारको मापदण्ड तोक्न 

सक्नेछ ।  

४६. अनगुमन तथा मूल्या�नः (१) संस्थागत �व�ालयको गणुस्तर कायम रा� गाउँपा�लका वा 

गाउँ िशक्षा स�म�तले जनुसकैु समयमा अनगुमन गनर्, �नद�शन �दन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� �नद�शन कायार्न्वयन गनुर् संस्थागत �व�ालयको 

अ�नवायर् दा�यत्व हनुेछ ।  

४७. अनमु�त वा स्वीकृ�त र� गन�ः (१) कुनै संस्थागत �व�ालयले काननु र �नयम �वपर�त कुनै 

काम गरेमा गाउँपा�लकाले त्यस्तो �व�ालयलाई �दान ग�रएको अनमु�त र� गनर् सक्नेछ । 

  (२) अनमु�त वा स्वीकृ�त र� गनुर् अिघ सम्बिन्धत �व�ालयलाई आफ्नो सफाई पशे 

गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन । 

प�रच्छेदः ८ 

पर�क्षा स�ालन तथा गणुस्तर मापन 

४८. पर�क्षा स�ालन तथा समन्वय स�म�तः (१) गाउँपा�लका क्षे��भ� पन� �व�ालयहरुमा पर�क्षा 

स�ालन तथा समन्वयको ला�ग देहायको एक पर�क्षा स�ालन तथा समन्वय स�म�त रहनेछ ।  

क. िशक्षा स�म�तको अध्यक्ष        - अध्यक्ष 

ख. �मखु �शास�कय अ�धकृत         - सदस्य  

ग. िजल्ला �शासन कायार्लयको अ�धकृत ��त�नधी                 - सदस्य  

घ. �मखु, सम्बन्धीत स्थानीय तहमा रहेको �हर� कायार्लय         - सदस्य  

ङ. िशक्षा अ�धकृत                                            - सदस्य-सिचव  

(२) पर�क्षा स�ालन तथा समन्वय स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध सो स�म�त 

आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

(३)  स्थानीय तहको क्षे��धकार वा�हरको शैिक्षक तहको पर�क्षा स�ालन गनर् 

सम्बन्धीत �नकायबाट भएको व्यवस्था बमोिजम स�म�तले सहजीकरण र समन्वय गन�छ । 
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(४) कक्षा ८ को पर�क्षा स�ालन कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम 

स�म�तले गन�छ । यसका ला�ग सम्बन्धीत कक्षाका �व�ाथ�हरुबाट प�रक्षामा लाग्ने खचर् 

�ा� गनर् प�रक्षा शलु्क �लन सक्ने छ ।  

(५)  उपदफा २ र ३ वाहेकको कक्षाहरुको पर�क्षा �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको 

�नद�शनमा �धानाध्यापकले गन� छ ।  

(६) पर�क्षा स�ालन तथा समन्वय स�म�तको बैठक भ�ा तथा सेवा स�ुवधा सम्बन्धी 

व्यवस्था कायर्पा�लकाले तो�कए बमोिजम हनुेछ । 
 

प�रच्छेदः ९ 

�व�ालयलाई �दइने अनदुान, लेखा व्यवस्थापन र शलु्क �नयमन 

४९. �व�ालय कोषः (१) �त्येक �व�ालयमा एउटा �व�ालय कोष हनुेछ, जसमा देहाय बमोिजमका 

�ोतबाट �ा� रकम सो कोषमा दािखला हनुेछ । 

क. नेपाल सरकार, �ादेिशक सरकार र गाउँपा�लकाबाट �ा� अनदुान, 

ख. शलु्क तथा सहयोगबाट �ा� रकम, 

ग. चन्दा वा दान दातव्यबाट �ा� रकम, र 

घ. अन्य �ोतबाट �ा� रकम । 

५०. अनदुानको व्यवस्थाः (१) यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत �दँदै आएको अनदुान रकममा कटौती 

नहनुे गर� तो�कएको सू�को आधारमा गाउँपा�लकाले सामदुा�यक �व�ालयलाई अनदुान �दनेछ 

।  

  (२)  कुनै �व�ालयले तो�कएको शैिक्षकस्तर कायम गनर् नसकेमा त्यस्ता �व�ालयलाई 

�दँइदै आएको अनदुान रकममा तो�कए बमोिजम कटौती गनर् स�कनेछ । 

  (३) मदुा�यक �व�ालयहरुलाई तो�कए बमोिजम अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

  (४) गाउँपा�लकाले �ारिम्भक बाल �वकास केन्�लाई तो�कए बमोिजमको अनदुान �दन 

सक्नेछ ।  
 

५१. बजेट तयार गन�ः (१) �धानाध्यापकले �त्येक वषर्को मसान्त �भ� आगामी वषर्को बजेट 

तयार गर� व्यवस्थापन स�म�तबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक ��त िशक्षा शाखामा समयमा 

पठाउन ुपन�छ ।  

५२. लेखा व्यवस्थापनः (१) सबै �व�ालयहरुले �च�लत कानून अनसुारको ढाँचामा आय व्यायको 

लेखा व्यवस्थापन गनुर्पन� छ ।  
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  (२) �नय�मत कारोबारको लेखा रा� वेग्लै ब्यवस्था गर� कुनै कमर्चार� वा िशक्षकलाई 

िजम्मेवार� �दन ुपन�छ ।  

५३. सामदुा�यक �व�ालयको खाता स�ालनः (१) �व�ालयले आ�थर्क कारोबार गदार् ब�क माफर् त 

गनुर्पन�छ ।  

  (२) �व�ालयको खाता स�ालन �धानाध्यापक र लेखा हेन� कमर्चार�को संय�ु 

दस्तखतबाट स�ालन गनुर्पन�छ ।  

५४. लेखा पर�क्षण तथा सामािजक पर�क्षणः (१) सबै �व�ालयहरुले �नय�मत रुपमा आ�थर्क वषर् 

समा� भएको प�हलो चौमा�सक �भ� गाउँ िशक्षा स�म�तले तोकेको रिज�ाड लेखा पर�क्षकबाट 

लेखा पर�क्षण गराउन ुपन�छ ।  

(२) लेखा पर�क्षण ��तवेदन लेखा पर�क्षण समा� भएको १५ �दन �भ� गाउँ िशक्षा 

स�म�त माफर् त गाउँपा�लकामा पेश गनुर्पन�छ ।  

(३) �त्येक बषर् �व�ालयले सामािजक पर�क्षण गर� �व�ालयको आयव्यय, शैिक्षक 

उपलब्धी, �व�ालयको आन्त�रक ग�त�व�ध, पारदिशर्ता तथा जवाफदे�हताको अवस्था र आगामी 

कायर्योजना सामािजक पर�क्षण माफर् त सावर्ज�नक तथा अनमुोदन गनुर् पन�छ ।  

(४) �व�ालयले हरेक �ैमा�सक पर�क्षाको न�तजा स�हत �व�ाथ�को शैिक्षक �ग�त 

��तवेदन अ�भभावक समक्ष पेस गर� प�ृ पोषण �लन ुपन�छ ।  

५५. छा�व�ृतको व्यवस्था गनर् सक्नेः (१) गाउँपा�लकाले �व�ालयमा भनार् हनुे �व�ाथ�लाई िशक्षा 

�वकास कोषबाट तो�कए बमोिजम छा�विृ�को व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 

५६. शलु्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले �नःशलु्क िशक्षा घोषणा गरेको �व�ालय 

िशक्षाका ला�ग सामदुा�यक �व�ालयले �व�ाथ�को नाममा कुनै �क�समको शलु्क �लन पाउन े

छैन । 

(२) �नःशलु्क िशक्षा घोषणा गरेको �व�ालय िशक्षा बाहेकको अन्य �व�ालय िशक्षामा 

अध्ययन गन� �व�ाथ�सँग �लइने शलु्क तो�कएको आधारमा �नधार्रण ग�रनेछ ।  

(३) �व�ालयले �व�ाथ�लाई कुनै कक्षामा भनार् गदार् एक पटक भनार् शलु्क �लइसकेप�छ 

पनुः सोह� �व�ालयको अक� कक्षामा भनार् गनर्को ला�ग कुनै �क�समकोशलु्क �लन पाउने छैन 

। 

(४)  �व�ालयले भौ�तक संरचना �नमार्ण गनर्को ला�ग �व�ाथ�सँग कुनै �क�समको 

शलु्क �लन पाउने छैन । 
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(५)  संस्थागत �व�ालयले �व�ाथ�सँग �लन पाउने शलु्क तो�कएको अ�धकार�बाट 

स्वीकृत गराई �नधार्रण गनुर् पन�छ । त्यसर� शलु्क �नधार्रण सम्बन्धमा स्वीकृ�त �दँदा �व�ालयले 

उपलब्ध गराएको स�ुवधाहरुलाई आधार �लइने छ । 

(६) कुनै �व�ालयले यस ऐन �वपर�त �व�ाथ�सँग कुनै शलु्क �लएमा तो�कएको 

अ�धकार�ले त्यस्तो शलु्क सम्बिन्धत �व�ाथ�लाई �फतार् गनर् लगाउन ुपन�छ । यस ऐन �वपर�त 

शलु्क �लने �व�ालयलाई तो�कएको अ�धकार�ले एक लाख रूपैयाँसम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ 

। 

५७. �व�ालयलाई छुट र स�ुवधाः (१) �च�लत काननुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न 

सामदुा�यक �व�ालय र शैिक्षक गठु�को रूपमा स�ा�लत संस्थागत �व�ालयको नाममा जनुसकैु 

�लखत पा�रत गदार् रिज�ेशन दस्तरु लाग्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अन्य �व�ालयको नाममा कुनै �लखत पा�रत 

गदार् नेपाल सरकारले तो�कएको आधारमा रिज�ेशन दस्तरु छुट �दन सक्नेछ । 

(३) सामदुा�यक �व�ालय र शैिक्षक गठु�को रूपमा स�ा�लत संस्थागत �व�ालयलाई 

�दइने अन्य छुट र स�ुवधा तो�कएबमोिजम हनुेछ ।  

प�रच्छेदः १० 

�व�वध 

५८. मोडल �व�ालयः (१) हेलम्ब ुगाउँपा�लका क्षे� �भ� गाउँपा�लकाले आधारभतू तथा माध्य�मक 

तहका आवश्य�ा अनसुार सम्पूणर् �व�ाथ�हरुलाई आवािशय स�ुवधा स�हतको आवश्य�ा 

बमोिजम मोडल �व�ालय स्थापन गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �व�ालयमा गाउँपा�लकाले �त्येक आ.व. मा �व�ालय 

स�ालनको ला�ग आवश्यक बजेट (न्यूनतम १ (एक) करोड रुपैयाँ) �नय�मत स�ालन अनदुान 

स्वरुप अ�नवायर् उपलब्ध गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको �व�ालय स�ालनको ला�ग गाउँपा�लकाले �नद�शक 

�नय�ु गनर् सक्नेछ । 

(४) मोडल �व�ालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

५९. �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षा अध्यापन गराउन स�कनेः (१) गाउँपा�लका क्ष�ेमा स�ा�लत 

सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षाका �नधार्�रत �वषय अध्यापन गराउन 

स�कने छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको �व�ालयको स�ालनका ला�ग गाउँपा�लकाले सम्भाव्यता 

अध्ययन, �व�ालयलाई थप स�ुवधा �दान र आवस्यक �ोत प�हचान र प�रचालन गनर् सक्नेछ 

।  

६०. गाउँपा�लकाले �नद�शन �दन सक्नेः (१) गाउँपा�लकाले तो�कएको क्षे�सँग सम्बिन्धत 

आवश्यक �नद�शनहरु �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तलाई �दन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �दइएको �नद�शनको पालना गनुर् �व�ालय व्यवस्थापन 

स�म�तको कतर्व्य हनुेछ । 

६१. शैिक्षक परामशर् सेवा, �वदेशी शैिक्षक कायर्�म वा िशक्षण कोसर् स�ालनः (१) कसैले प�न 

यस ऐन बमोिजम अनमु�त न�लई शैिक्षक परामशर् सेवा, ��ज कोसर्, भाषा िशक्षण कक्षा वा पूवर् 

तयार� कक्षा जस्ता शैिक्षक कायर्�म स�ालन गनर् पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम शैिक्षक कायर्�म, शैिक्षक परामशर् सेवा, ��ज कोसर्, भाषा 

िशक्षण कक्षा वा पूवर् तयार� कक्षाको अनमु�त �लन ेसम्बन्धी व्यवस्था गाउँ िशक्षा स�म�तले 

तोके बमोिजम हनुेछ । 

६२. �ग�त �ववरण बझुाउन ुपन�ः (१) संस्थागत �व�ालयले �त्येक वषर् तो�कए बमोिजमका �ववरण 

स�हतको �ग�त �ववरण गाउँ पा�लका कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ । 

६३. िशक्षक वा �व�ालयका कमर्चार�ले �नजी �व�ालयमा लगानी गनर् नपाउनेः (१) �व�ालयमा 

कायर्रत िशक्षक वा कमर्चार�ले कुनै �नजी �व�ालय स�ालन गनर्, लगानी गनर् वा व्यवस्थापन 

सम्बिन्ध कुनै कायर् गनर् पाउने छैन ।  

६४. स्थानीय िशक्षा �वकास कोषः (१) गाउँपा�लकाले आफ्नो क्षे��भ� बसोवास गन� अ�त �वप�, 

�ाकृ�तक �कोप �प�डत, अस� र असहाय बालबा�लकाको शैिक्षक अवसर ब�ृ� गनर् तथा 

उत्कृ� �व�ाथ�, िशक्षक, कमर्चार� वा िशक्षा �मेीलाई परुस्कृत गनर् िशक्षा �वकास कोष स्थापना 

हनुेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहन सक्नेछ ◌ः 

क. नेपाल सरकार, �ादेिशक सरकार र गाउँपा�लकाबाट �ा� अनदुान, 

ख. शलु्क तथा सहयोगबाट �ा� रकम, 

ग. चन्दा वा दान दातव्यबाट �ा� रकम, र 

घ. अन्य �ोतबाट �ा� रकम । 

(३) कोषको स�ालन गाउँपा�लकाको �मखु, िशक्षा हेन� कायर्पा�लका सदस्य र िशक्षा 

अ�धकृत रहेको ३ सदस्यीय स�म�तबाट हनुेछ ।   
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६५. काज सम्बन्धीः  (१) हेलम्ब ुगाउँपा�लकाले गाउँ िशक्षा स�म�तको �सफा�रसमा आवश्यकता 

बमोिजम हेलम्ब ुगाउँपा�लका अन्तगर्तका िशक्षकहरुलाई िशक्षा शाखाको कामको ला�ग काजमा 

खटाउन ुसक्नेछ। 

  (२) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ।   

६६. दण्ड सजायः (१) कसैले �व�ालयको सम्पि� �हना�मना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यि�लाई 

म�ुा हेन� अ�धकार� वा न्या�यक स�म�तले �बगो असूल गर� �वगो बमोिजम ज�रवाना गनर् सक्नेछ 

। 

(२)  कसैले देहायका कायर् गरेमा, गनर् लगाएमा वा सो कायर् गनर् सहयोग प¥ुयाएमा 

त्यस्तो व्यि�लाई कसूरको मा�ा हेर� कानूनले तोके बमोिजम सजाय हनुेछः– 

क. ��प�को गोपनीयता भ� गरेमा, 

ख. उ�रपिुस्तका पर�क्षण गदार् लापरबाह� वा गैर िजम्मेवारपूणर् कायर्गरेमा, 

ग. पर�क्षा केन्�मा सम्बिन्धत पदा�धकार�को स्वीकृ�त बेगर �वेशगनर् �य� गरेमा वा 

�वेश गरेमा वा पर�क्षा केन्� �नयन्�णमा �लई अमयार्�दत कायर् गरेमा, 

घ. पर�क्षाफल �काशनमा अ�नय�मतता गरेमा, 

ङ. पर�क्षाको मयार्दा भ� हनुे अन्य कुनै कायर् गरेमा । 

च. अनमु�त न�लई कुनै शैिक्षक कायर्�म, शैिक्षक परामशर् सेवा, ��ज कोसर्, भाषा 

िशक्षण कक्षा तथा पूवर् तयार� कक्षा स�ालन गरेमा । 

छ. कानून �वपर�तको अन्य कायर् गरेमा । 

(३)  �व�ालयको कुन ैिशक्षक वा कमर्चार� उपर िजल्ला अदालतमा म�ुा दायर भएमा 

त्यस्तो िशक्षक वा कमर्चार� त्यसर� म�ुा दायर भएको �म�तदेिख म�ुाको टु�ो नलागेसम्म 

�नलम्बन हनुेछ । सो िशक्षक वा कमर्चार� अदालतबाट कसूरदार ठह�रएमा �नजलाई यस ऐन 

बमोिजम सजाय ग�रनेछ । 

६७. पनुरावेदनः (१) तो�कएको अ�धकार�ले गरेको सजायको आदेशउपर कानून बमोिजम 

पनुरावेदन लाग्नेछ । 

६८. �नयम बनाउने अ�धकारः  (१) यस ऐन र ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् गाउँ 

कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम, कायर्�व�ध तथा �नद� िशका बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

६९. सं�मणकाल�न व्यवस्थाः (१) यस ऐनले तो�कए बमोिजम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम 

�नयमावल� नआउँदासम्म गाउँ कायर्पा�लकाले गनर् सक्नेछ । 
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  (२) यो ऐन जार� भए प�छ �व�ालयमा �र� रहेको दरबन्द�मा �वज्ञापनको अनमु�त 

गाउँ कायर् पा�लकाले �दन सक्नेछ । 

७०. बाधा अडकाउ फुकाउने अ�धकारः (१) यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् कुनै बाधा–

अड्काउ परेमा गाउँपा�लकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जार� सक्नेछ । 

  तर यस्तो आदेश गाउँ कायर्पा�लकाले ६ म�हना�भ�मा अनमुोदन नगरेमा स्वत �नष्कृय 

हनुेछ ।  

७१. बचाउ र लागू नहनुेः  (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयममा लेिखएज�त कुरामा 

सोह� बमोिजम र नलेिखएको कुरामा �च�लत काननु बमोिजम हनुेछ । 

  (२) यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले प�न �व�ालयको सम्पि� �हना�मनाहा गरेको 

कसूरमा �च�लत ��ाचार �नवारण सम्बन्धी ऐन अन्तगर्त कारवाह� चलाउन बाधा पन� छैन । 

  (३) सं�वधानसँग बािझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु वािझएको हदसम्म स्वतः 

�नस्��य हनुेछ । 

  (४) हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको िशक्षा (�थम संशोधन) ऐन, २०७५ बमोिजम भए गरेको 

सम्पूणर् काम कारवाह� यसै ऐन बो�मजम भएको मा�ननेछ ।   

७२. खारेजीः हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको िशक्षा (�थम संशोधन) ऐन, २०७५ खारेज ग�रएको छ । 
 
 

आज्ञाले  

भीमराज कोइराला 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. १५।- मा� 
 


