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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१ 

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको शिक्षा ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना:   

राष्ट्रिय ष्ट्रवकासका आवश्यक दक्ष, योग्य, सीपयकु्त जनिशक्त उत्पादन गनन तथा संघीय लोकताशरत्रक 
गणतरत्रात्मक व्यवस्था अनकुुल जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैलतकता कायम राख्न  स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (२) (ज) बमोशजमका, शिक्षा सम्बरधी अलधकारहरु कायानरवयन गनन 
मंगला गाउँपाललका के्षत्र लित्र स्थापना िई सञ्चालनमा रहेका र स्थापना हनुे,  ष्ट्रवद्यालयहरुको व्यस्थापनमा 
सधुार गदै गणुस्तरीय शिक्षाको ष्ट्रवकास गनन आवश्यक िएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
दफा १०२ ले ददएको अलधकार बमोशजम मंगला गाउँपाललकाको गाउँ सिाले यो  शिक्षा ऐन बनाएको 
छ। 

पररच्छेद - १ 

संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि 

 

१. संशक्षप्त नाम  र प्रारम्िः  (१) यस ऐनको नाम "मंगला गाउँपाललको शिक्षा ऐन, २०७५" 
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   रहेको छ ।   

   (२) यो ऐन मंगला गाउँपाललका क्षेत्रिर लाग ुहनुेछ । 

   (३) यो ऐन गाउँपाललकाको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको लमलतबाट प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा:  (१) ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) "ऐन" िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको शिक्षा ऐनलाई सम्झनपुछन  । 

(ख) "संघीय शिक्षा ऐन" िन्नाले संघीय संसदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनपुछन।  

    (ग) "प्रदेि शिक्षा ऐन" िन्नाले प्रदेि संसदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनपुछन । 

(घ) "गाउँपाललका" िन्नाले नेपालको संष्ट्रवधान बमोशजम गठन िएको मंगला गाउँपाललका      

    बालबयाचौर, म्याग्दीलाई सम्झनपुछन ।  

    (ङ) "कायनपाललका" िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको  कायनपाललकालाई सम्झनपुछन । 

  (च) "ष्ट्रवद्यालय शिक्षा" िन्नाले आधारितू र माध्यलमक शिक्षा सम्झनपुछन । 

(छ) "प्रारशम्िक वाल शिक्षा" िन्नाले चारवषन उमेर पूरा िई पाँचबषन उमेर पूरा नगरेका 
बालबाललकाको लालग ददईने प्रारशम्िक शिक्षालाई सम्झनपुछन र सो  िब्दले नसनरी, के.जी. 
र  मरटेस्वरी शिक्षालाई समेत  सम्झनपुछन ।    

(ज) "आधारितू शिक्षा" िन्नाले प्रारशम्िक वालशिक्षा देशख कक्षा आठसम्म ददईने शिक्षा 
सम्झनपुछन । 

   (झ) "माध्यलमक शिक्षा" िन्नाले कक्षा ९ देशख कक्षा १२ सम्म ददईने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ञ) "अनौपचाररक शिक्षा" िन्नाले ष्ट्रवद्यालय िनान िई शिक्षा हालसल गनन नसक्ने  
व्यक्तीलाई  ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ट) "लनररतर शिक्षा" िन्नाले औपचाररक, अनौपचारीक तथा अलनयलमत उपशस्थलतको 
रुपबाट लनररतर रुपमा ललइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ठ) "दूर शिक्षा" िन्नाले पत्राचार, श्रव्य, दृष्य, श्रव्य-दृष्य वा अरय सञ्चार माध्यमबाट 
ददइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ड) "खलुा शिक्षा” िन्नाले शिक्षाको अवसर खलुा गराई आफ्नो चाहना आवश्यकता र 
समयलाई आफ्नो अनकुुलताको आधारमा ददइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ढ) "ष्ट्रविेष शिक्षा" िन्नाले दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन, बष्ट्रहरा, अष्ट्रटज्म, बौष्ट्रिक अपाङ्गता ससु्तश्रवण वा 
अलत अिक्त िारररक अपाङ्गता िएका वालवाललकालाई छुटै्ट समूहमा राखी लबिेष प्रकार 
र लनशित माध्यमबाट ददईने शिक्षा सम्झनपुछन । 
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      (ण) "समावेिी शिक्षा" िन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनपुछन । 

 (१) दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन, रयनुदृष्ट्रष्टयकु्त, बष्ट्रहरा, ससु्तश्रवण, अष्ट्रटज्म, बौष्ट्रिक, िारीररक वा 
अरय अपाङ्गता िएका बालबाललकालाई लनयलमत िैशक्षक पिलतको अलधनमा रही ददईने 
शिक्षा, 

        (२) सामाशजक, आलथनक वा िौगोललक कारणले पछालड पाररएका व्यशक्तलाइ 

                  ष्ट्रविेदरष्ट्रहत वातावरणमा ददईने शिक्षा । 

(त) "प्राष्ट्रवलधक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा" िन्नाले प्राष्ट्रवलधक ज्ञान, सीप तथा ष्ट्रवषयबस्त ु
लसकाईको व्यवस्था गरर प्रष्ट्रवलध र व्यवसायको शिक्षा प्रदान गनन कक्षा ९ देशख कक्षा १२ 
सम्म ददईने  शिक्षालाई सम्झनपुछन । 

(थ) "ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय वा संस्थागत ष्ट्रवद्यालय सम्झनपुछन । 

(द) "सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनदुान पाउने गरी 
अनमुलत वा स्वीकृलत प्राप्त ष्ट्रवद्यालय सम्झनपुछन । 

(ध) "संस्थागत ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले नेपाल सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनदुान नपाउन ेगरी 
अनमुती वा स्वीकृलत प्राप्त ष्ट्रवद्यालय सम्झनपुछन । 

(न) "प्रारशम्िक बाल ष्ट्रवकास केरर" िन्नाले खण्ड (छ) बमोशजमको शिक्षा ददन 
खोललएको प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास केरर, नसनरी, केजी, मरटेसरी  आदद सम्झनपुछन । 

   (प) "आधारितू ष्ट्रवद्यालय"िन्नाले खण्ड (ज) बमोशजमको शिक्षा ददइने ष्ट्रवद्यालय 

 सम्झनपुछन। 

(फ) "माध्यलमक ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले खण्ड (ज) र (झ) वा खण्ड (झ) बमोशजमको शिक्षा   
ददईने ष्ट्रवद्यालय सम्झन ुपछन । 

(ब) "धालमनक ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले परम्परागत रुपमा चललआएका गमु्बा, गरुुकुल, आश्रम, 
मदरसा  जस्ता धालमनक ष्ट्रवद्यालयहरुलाई जनाउँदछ । 

(ि) "आवासीय ष्ट्रवद्यालय" िन्नाले नेपाल सरकार वा गाउँपाललकाबाट आवासीय 
ष्ट्रवद्यालयको रुपमा अनमुती वा स्वीकृलत प्राप्त गरेको ष्ट्रवद्यालयलाई सम्झनपुछन । 

(म) "मरत्रालय" िन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा क्षेत्र हेने संशघय शिक्षा तथा लबज्ञान र 
प्रष्ट्रवलध मरत्रालय  सम्झनपुछन । 

      (य) "प्रदेि मरत्रालय" िन्नाले प्रदेि नं. ४ को शिक्षा हेने मरत्रालय सम्झनपुछन । 

(र) "शिक्षक सेवा आयोग" िन्नाले संघीय कानून बमोशजम गठन िएको शिक्षक तथा 
कमनचारीहरुको लनयकु्ती, बढुवा आदद लसफाररस गने आयोग सम्झनपुछन । 

(ल) "पाठ्यक्रम ष्ट्रवकास केरर" िन्नाले संघीय ऐन बमोशजम पाठ्यक्रम लनमानणको लालग 
शजम्मेवार लनकायलाई सम्झनपुदनछ । 
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(व) "शिक्षक ष्ट्रकताबखाना" िन्नाले संघीय शिक्षा ऐन बमोशजम गठन िएको शिक्षक    
ष्ट्रकताबखाना सम्झनपुछन । 

(ि) "प्रमखु" िन्नाले गाउँपाललकाको  प्रमखुलाई सम्झनपुछन । 

(ष) "प्रमखु प्रिासष्ट्रकय अलधकृत" िन्नाले  गाउँपाललकाको प्रमखु प्रिासष्ट्रकय अलधकृतलाई 
सम्झनपुछन । 

(स) "शिक्षा अलधकृत" िन्नाले गाउँपाललकाको शिक्षा िाखाको प्रमखु वा सो प्रमखुको  
कामकाज गनन तोष्ट्रकएको कमनचारीलाई सम्झनपुछन । 

(ह) "स्रोतव्यशक्त" िन्नाले ष्ट्रवद्यालय लनरीक्षण, सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा शिक्षक सहायता 
प्रदान गनन स्थायी माध्यलमक शिक्षकबाट काजमा खटाई  सो कामकाज गनन तोष्ट्रकएको 
व्यशक्तलाई सम्झनपुछन । 

(क्ष) "प्रधानाध्यापक" िन्नाले ष्ट्रवद्यालयको प्रिासलनक प्रमखुको रुपमा लनयमानसुार लनयशुक्त 
िएको  ष्ट्रवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सम्झनपुछन । 

(त्र) "शिक्षक" िन्नाले ष्ट्रवद्यालयको अध्यापक सम्झन ु पछन र सो िब्दले प्रधानाध्यापक 
समेतलाई जनाउँछ । 

(ज्ञ) "अलििावक" िन्नाले ष्ट्रवद्यालयमा अध्ययनरत ष्ट्रवद्याथीको अलििावक िनी ष्ट्रवद्यालयको  
अलिलेखमा जनाइएको व्यशक्त सम्झन ुपछन र सो िब्दले ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको 
गठन गने प्रयोजनका लालग ष्ट्रवद्याथीको बाब ुवा आमा वा बाब ुतफन को बाजे वा बज्यैलाई 
जनाउँछ । 

(कक) "कमनचारी" िन्नाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय 
कमनचारीलाई सम्झनपुछन । 

(कख) "माध्यलमक शिक्षा उत्तीणन परीक्षा" िन्नाले माध्यलमक तहको अरत्यमा हनु ेपरीक्षा 
सम्झनपुछन। 

(कग) "आधारितू शिक्षा उत्तीणनपरीक्षा" िन्नाले आधारितू तहको अरत्यमा हनु े परीक्षा 
सम्झनपुछन । 

(कघ) "अनमुलत" िन्नाले नेपाल सरकार वा गाउँपाललकाले स्थायी स्वीकृलत वा सहायता 
प्रदान गरी नसकेको कुन ैतोष्ट्रकएको ठाउँ वा क्षेत्रमा ष्ट्रवद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गनन 
ददईएको अस्थायी स्वीकृलतलाई सम्झनपुछन । 

(कङ) "स्वीकृलत" िन्नाले तोष्ट्रकए बमोशजमका ितन परुा गरेको ष्ट्रवद्यालयलाई नपेाल 
सरकार वा गाउँपाललकाले ददएको स्थायी स्वीकृलतलाई सम्झनपुछन । 

(कच) "िैशक्षक गठुी" िन्नाले ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गननको लालग कुन ैव्यशक्तले नाफा नललने 
उदे्दश्यले स्थापना गरेको सावनजलनक वा लनजी गठुी सम्झनपुछन । 
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(कछ) "िैशक्षक सत्र" िन्नाले ष्ट्रवद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वाष्ट्रषनक अवलध 
सम्झनपुछन । 

(कज) "शिक्षा सलमलत" िन्नाले यसै ऐन बमोशजम गठनिएको गाउँशिक्षा सलमलतलाई 
सम्झनपुछन। 

(कझ) "परीक्षा सलमलत" िन्नाले आधारितू शिक्षा तह उत्तीणन प्रयोजनका लालग ललईने 
पररक्षा सञ्चालन र लनयमन गनन तोष्ट्रकए अनसुार गदठत परीक्षा सलमलतलाई सम्झनपुछन । 

(कञ) "व्यवस्थापन सलमलत" िन्नाले यसै ऐन बमोशजम गठन िएको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन 
सलमलतलाई सम्झनपुछन । 

(कट) "िलु्क" िन्नाले ष्ट्रवद्यालयले लनयममा तोष्ट्रकय बमोशजम ष्ट्रवद्याथीसँग ललन पाउने 
िलु्क सम्झनपुछन । 

(कठ) "तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकएबमोशजम" िन्नाले यस ऐन अरतगनत बनेका लनयम, लनदेशिका,  
कायनष्ट्रवधी वा मापदण्डमा तोष्ट्रकएबमोशजम सम्झनपुछन । 

 

पररच्छेद - २ 

ष्ट्रवद्यालय सञ्चालनको अनमुलत र पररक्षा सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था  

 

३. ष्ट्रवद्यालय खोल्न अनमुलत ललन ु पने:  (१) गाउँपाललका वाहेक अरय समदुाय वा संस्थाले 
ष्ट्रवद्यालय खोल्न, कक्षा थप र तह थप गनन चाहेमा सम्वशरधत वडा सलमलतको लसफाररस सष्ट्रहत 
गाउँपाललकामा लनवेदन ददनपुनेछ । त्यसरी लनवेदन दददाँ संस्थागत ष्ट्रवद्यालय खोल्न चाहनेले सो 
ष्ट्रवद्यालय िैशक्षक गठुी वा सहकारी कुन रुपमा सञ्चालन गने हो, सो व्यहोरासमेत लनवेदनमा 
उल्लेख गनुनपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन परेमा स्थालनय शिक्षा अलधकृतले सो लनवेदन उपर 
आवश्यक जाँचबझु गने, गराउनेछ र जाँचबझु गदान ष्ट्रवद्यालय खोल्ने अनमुलत ददन मनालसव 
देशखएमा गाउँ शिक्षा सलमलतको लनणनय सष्ट्रहतको लसफाररसका आधारमा गाउँ कायनपाललकाको 
लनणनयानसुार तोष्ट्रकएको ितन बरदेज पालना गने गरी अनमुलत ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुलत ललई सञ्चालन रहेको ष्ट्रवद्यालयले तोष्ट्रकएको ितन 
बरदेज पालना तथा परुा गरेमा गाउँपाललकाले स्वीकृलत प्रदान गनन सक्नेछ । 

      (४) यो दफा प्रारम्ि हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका ष्ट्रवद्यालयले 
चाहेमा कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुी वा सहकारी अरतगनत ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गनन 
गाउँपाललका समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 
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      (५) उपदफा (४) बमोशजम लनवेदन परेमा लनवेदन उपर आवश्यक जाँचबझु गदान 
ष्ट्रवद्यालयको माग मनालसव देशखएमा माग बमोशजम गाउँ शिक्षा सलमलतले ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गनन 
स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

      (६) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएता पलन देहायक   ष्ट्रवद्यालयलाई 
िैशक्षक गठुी वा सहकारीको रुपमा सञ्चालन गनन अनमुलत ददईने छैन । 

  (क) सरकारी वा सावनजलनक िवनमा सञ्चालन िएको ष्ट्रवद्यालय, 

        (ख) सरकारी वा सावनजलनक जग्गामा िवन बनाई सञ्चालन िएको ष्ट्रवद्यालय, 

(ग) कुनै व्यशक्त वा संस्थाले ष्ट्रवद्यालयको नाममा िवन वा जग्गा दान दातव्य   

ददएकोमा  सो िवनमा वा त्यस्तो जग्गामा िवन बनाई सञ्चालन िएको 
ष्ट्रवद्यालय, 

(७) िैशक्षक गठुी तथा सहकारी अरतगनत ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन सम्बरधी अरय व्यवस्था 
तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

            (८) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएता पलन लनजी  स्रोतबाट 
आधारितू ष्ट्रवद्यालयको प्रारशम्िक बाल ष्ट्रवकास केरर खोल्ने अनमुलत वा स्वीकृलत सम्बरधीत वडा 
सलमलतले ददनेछ । 

               (९) कुनै सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले कुनै मनुाफा नललने उदे्दश्य 
राखी गरुुकुल, मदरसा, गमु्बा समेतका ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गनन चाहेमा सावनजलनक िैशक्षक गठुी 
अरतगनत ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

              (१०) मातिृाषामा शिक्षा ददने ष्ट्रवद्यालयको अनमुलत सम्बरधी व्यवस्था उपदफा (१) र 
(२) बमोशजम हनुेछ । 

              (११) प्रचललत नपेाल काननु बमोशजम स्थापना िई सञ्चालनमा रहेका ष्ट्रवद्यालयहरु यसै 
ऐन बमोशजम स्थापना िएको मालननेछ।  

              (१२) उपदफा ९ बमोशजम अनमुलत वा स्वीकृत प्राप्त ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन सम्बरधी 
व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

४. ष्ट्रविेषशिक्षा, समावेिीशिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनररतरशिक्षा, दरु शिक्षा तथा खलुा शिक्षा 
सम्बरधी व्यवस्थाः 

 (१)गाउँपाललकाले आवश्यक पूवानधारको व्यवस्था गरी कुनै सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्यालयमा ष्ट्रविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, दरु तथा खलुा शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गनन 
सक्नेछ । 

       (२) ष्ट्रविेषशिक्षा र समावेिी शिक्षा सम्बरधी व्यवस्था साधारण शिक्षा सरह हनुेछ 
। 
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएता पलन ष्ट्रविेष शिक्षा तफन  
अध्ययनरत बालबाललकाको लालग पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक लसकाई  सहजीकरण प्रष्ट्रक्रया र 
मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गननसष्ट्रकनेछ । 

           (४) ष्ट्रविेषशिक्षा समावेिी शिक्षा र दरु तथा खलुा शिक्षा सम्बरधी अरय व्यवस्था 
      तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

      (५) अनौपचाररक शिक्षा र लनररतर शिक्षा सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकएबमोशजम 

      हनुेछ । 

५. शिक्षाको प्रकारः (१) ष्ट्रवद्यालय शिक्षाको प्रकार देहाय अनसुार हनुेछ । 

           (क) आधारितू शिक्षा 
          (अ) साधारणशिक्षा 
          (आ) परम्परागत धालमनक शिक्षा 
           (ख) माध्यलमक शिक्षा 
          (अ) साधारण शिक्षा 
          (आ) परम्परागत धालमनक शिक्षा 
   (ई) प्राष्ट्रवलधक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा 
६. शिक्षाको माध्यमः 
  (१) ष्ट्रवद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपालीिाषा वा अंग्रजेीिाषा वा दवैु िाषा हनुेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएता पलन देहायको अवस्थामा 
शिक्षाको माध्यम देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) आधारितू तहको प्रारशम्िक बालशिक्षा देशख कक्षा ५ सम्म ष्ट्रवद्याथीको 
 मातिृाषामा शिक्षा ददन सष्ट्रकनेछ । 

(ख) गैरनेपाली नागररकले ष्ट्रवद्यालयमा  अध्ययन गदान लनजले चाहेमा 
अलनवायन नेपाली ष्ट्रवषयको सट्टा अरय कुनैिाषा ष्ट्रवषय अध्ययन  गनन 
सक्नेछ । 

      (ग) िाषा ष्ट्रवषयमा अध्यापन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही िाषा हनुेछ । 

७. ष्ट्रवद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकः 
(१) ष्ट्रवद्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाललकाबाट स्वीकृत 
पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक र अरय सरदिन सामग्री लाग ु गनुनपनेछ । 

            (२) पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 
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 (३) स्थालनय पाठ्यक्रम लनमानणका लालग गाउँपाललकाले तोष्ट्रकयबमोशजमको 
पाठ्यक्रम लनमानण सलमलत माफन त पाठ्यक्रम लनमानण गरी लाग ुगनन सक्नेछ । 

८. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनः 
 (१) माध्यलमक शिक्षाको कक्षा दि र माध्यलमक तहको अरत्यमा हनु ेपरीक्षाको 
सञ्चालन संघीय शिक्षाऐन बमोशजम हनुेछ । 

       (२) आधारितू शिक्षा उत्तीणन परीक्षा गाउँपाललकाले सञ्चालन गनेछ ।  

 (३) आधारितू तहको अरत्यमा हनुे परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन तोष्ट्रकए 
बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्क्षदे - ३ 

गाउँ शिक्षा सलमलत, वडा शिक्षा सलमलत र गाउँ शिक्षा कोष सम्बरधी व्यवस्था 
 

९. गाउँ शिक्षा सलमलतः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालन हनुे ष्ट्रवद्यालयहरुको व्यवस्थापन, 
रेखदेख र समरवय गने कामको लालग देहाय बमोशजमको गाउँ शिक्षा सलमलत रहनेछ । 

 (क) गाउँपाललको अध्यक्ष                                    अध्यक्ष 

      (ख) बजेट तथा कायनक्रम तजूनमा सलमलतका संयोजक               सदस्य 

(ग) सामाशजक ष्ट्रवकास सलमलतका संयोजक                       सदस्य  

      (घ) गाउँ कायनपाललकाका सदस्यहरु मध्येबाट कायनपाललकाले तोकेको 
          एकजना दललत र मष्ट्रहला सष्ट्रहत ३ जना                     सदस्य 

      (ङ) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                    सदस्य 

      (च) शिक्षक महासंघको स्थालनय अध्यक्ष वा प्रलतलनलध      सदस्य 

      (छ) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट 

          गाउँशिक्षासलमलतले मनोलनत गरेको एकजना प्रलतलनलध            सदस्य  

      (ज) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयका प्रधानाध्यापहरु वा शिक्षकहरु मध्येबाट 

          एकजना मष्ट्रहला समेत पने गरी गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत  

          गरेको २ जना                                         सदस्य 

      (झ) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयका लबद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष  

          वा सञ्चालकहरु मध्येबाट गाउँशिक्षा सलमलतले मनोलनत गरेको 
          एकजना प्रलतलनलध                                       सदस्य 

      (ञ) शिक्षाक्षेत्रमा ष्ट्रक्रयािील शिक्षाप्रमेी, ष्ट्रवज्ञ, समाजसेवी, वषु्ट्रिशजष्ट्रवहरु 

          मध्येबाट गरी गाउँशिक्षा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना 
          प्रलतलनलध                                              सदस्य 
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       (झ) स्थानीय शिक्षा अलधकृत                                   सदस्य 

       (ञ) सम्बशरधत गाउँपाललकाको शिक्षा हेने स्रोतब्यशक्त                सदस्य सशचव 

(२) मनोलनत सदस्यको पदावलध तीन वषनको  हनुेछ । त्यस्ता सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको 
आचरण नगरेको देशखएमा लनजलाई मनोलनत गने लनकायले जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन 
सक्नेछ।तर यसरी हटाउन ुअशघ लनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौका बाट बशरचत गररने छैन 
। 

(३) सलमलतले आवश्यकता अनसुार प्रधानाध्यापक वा सम्वशरधत क्षेत्रको  ष्ट्रवषय  ष्ट्रविेषज्ञ  लाई 
िाग ललन आमरत्रण गनन सक्नेछ । 

(४) गाउँ शिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार प्रचललत कानून बमोशजम अरयत्र लेशखएका 
काम, कतनव्य र अलधकारको अलतररक्त देहायबमोशजम हनुेछ । 

 (क) बालबाललकालाई आधारितू शिक्षा सम्मको अध्ययन अलनवायनरुपमा 
गराउन अलििावकलाई जानकारी गराउने तथा त्यसकालालग प्रोत्साहन गने,  

(ख) ष्ट्रवद्यालयमा िनान िएका वा निएका बालबाललका लगायत अरयव्यशक्तको 
उमेर, जात, ललङ्गसमेतको आधारमा ष्ट्रववरण बनाई अद्यावलधक गराईराख्न,े  

     (ग) ष्ट्रवद्यालयको िैशक्षक योजना सम्बरधी अलिलेख अद्यावलधक गराई राख्न,े 

(घ) व्यवस्थापन सलमलतलाई स्थानीयस्रोत, साधनको पष्ट्रहचान र पररचालनमा 
सहयोग परु् याउने, 

(ङ) गरीबीको रेखा मलुन रहेका पररवारको लगत राखी त्यस्ता पररवारका 
बालबाललकालाई शिक्षामा सहिागीता गराउन आवश्यक व्यवस्था लमलाउने,  

(च) व्यवस्थापन सलमलतको कायनमा समरवय गने तथा शिक्षाको गणुात्मक 
ष्ट्रवकासको लालग ष्ट्रवद्यालयको सपुरीवेक्षण र अनगुमन गरी प्रधानाध्यापक,  शिक्षक लगायत 
व्यवस्थापन सलमलतलाई आवश्यक सझुाव र सहयोग गने,  

(छ) ष्ट्रवद्यालयमा िैशक्षकगणुस्तर वषृ्ट्रिगनन जनचेतनामूलक कायनक्रम, ताललम, 

गोष्ठी, सेलमनार तथा कायनिाला सञ्चालन गने,  

     (ज) ष्ट्रवद्यालयको िौलतक शस्थलतको अध्ययन गरी सधुारका लालग पहल गने,  

     (झ) ष्ट्रवद्यालयमा स्वच्छ  िैशक्षक वातावरण तयार गनन सहयोग गने,  

   (ञ) गाउँपाललका क्षेत्र लित्रका शिशक्षत जनिशक्तको अलिलेख राख्न ेर त्यस्ता      

जनिशक्त बाट स्वयंसेवक िई अध्यापन गनन प्रोत्साष्ट्रहत गने,  

     (ट) शिक्षकको कायनदक्षताको आधारमा परुस्कारको व्यवस्था गने,  

     (ठ) ष्ट्रवद्यालयको लालग आवश्यक साधन स्रोत जटुाउने र पररचालन गने,  



खण्ड : १ बाबबयाचौर, म्याग्दी, सखं्या :  ६ बिबि : २०७५ साल बशैाख २३ 

 

10 
 

         (ड) ष्ट्रवद्यालयस्तरीय अरतर खेलकुद तथा अलतररक्त िैशक्षक ष्ट्रक्रयाकलापको 
ष्ट्रवकास तथा सञ्चालन गराउने र सोको लालग परुस्कारको व्यवस्था गने, 

(ढ) आफ्नो क्षेत्रलित्रका बालबाललकाको ष्ट्रवद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउनको 
लालग व्यवस्था गने,  

(ण) आफ्नो क्षेत्रलित्र ष्ट्रविेष शिक्षा तथा समावेिी शिक्षा, गरुुकूल, मदरसा, 
गमु्बाबाट प्रदान गररने शिक्षा सम्बरधी योजना तजुनमा गने, 

(त) ष्ट्रवद्यालयहरुको ष्ट्रवपद जोशखम अवस्था लेखाजोखा  गरी प्रिाव 
रयूनीकरणका लालग कायनयोजना तयार गने  

     (थ) ष्ट्रवद्यालय शिक्षामा सधुारका लालग योजना वनाई गाउँसिामा पेस गने । 

(द) आफ्नो सेवा क्षेत्रलित्र ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन अनमुलत, स्वीकृती, ष्ट्रवद्यालय साने, 
गाभ्ने तथा दरबरदी लमलान लगायतका कायन गने गराउने सम्बरधमा गाउँ कायनपाललकामा 
लसफाररि गने, 

(ध) आफ्नो सेवा क्षेत्र लित्रका शिक्षक, कमनचारीहरुको ष्ट्रववरण अद्यावलधक 
गराउने, ररक्त दरवरदीमा लनयशुक्तका लालग शिक्षकसेवा आयोगमा ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको 
माग गनन लगाउने,  

     (५) गाउँ शिक्षा सलमलतको अरय काम, कतनव्य र अलधकार तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

१०. गाउँ शिक्षा सलमलतको बैठकः (१) गाउँ शिक्षा सलमलतको बैठक सामारयतया २ मष्ट्रहनामा 
एक पटक बस्नेछ।तर आवश्यकता अनसुार जनु सकैु समयमा वैठक वस्न सष्ट्रकने छ ।   

       (२)सलमलतको अध्यक्षको लनदेिनमा  सदस्य सशचवले बैठक वोलाउनेछ । 

       (३) बैठक सम्बरधी अरय कायनष्ट्रवलध सलमलतले लनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

 

११. गाउँ शिक्षा कोषः (१) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरुको िौलतक पूवानधार ष्ट्रवकासमा सहयोग 
परु् याउन, िैशक्षक गणुस्तर  अलिवषृ्ट्रि गनन ष्ट्रवद्याथी, शिक्षक तथा अलििावकहरुलाई प्रोत्साष्ट्रहत गरी 
क्षमता ष्ट्रवकासका कायन गनन गाउँपाललकास्तरमा एक गाउँ शिक्षाकोष रहनेछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ्। 

      (क) संघीय सरकार बाट प्राप्त अनदुान रकम 

      (ख) प्रदेि सरकार बाट प्राप्त अनदुान रकम 

      (ग) गाउँपाललका बाट प्राप्त अनदुान रकम 

                (घ) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयबाट प्राप्त ष्ट्रवद्यालयको कूल आम्दानी मध्ये तोष्ट्रकए 

                       बमोशजम प्रलतितले हनु आउने रकम 

 (ङ) शिक्षा कर बाट उठेको रकम 
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       (च) चरदा बाट प्राप्त रकम 

       (छ) शिक्षा सलमलत तथा परीक्षा सलमलतको लनणनयानसुार प्राप्तहनुे अरय रकम 

 (३) कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र पररचालन  तोष्ट्रकएबमोशजम  हनुेछ । 

 

१२. वडा शिक्षा सलमलत: (१) यस गाउँपाललका अरतगनतका प्रत्येक वडाहरुमा एक वडा शिक्षा  

सलमलत रहने छ । वडा शिक्षा सलमलतमा देहायबमोशजम सदस्यहरु रहने छन ्। 

 (क) सम्बशरधत वडाको वडा अध्यक्ष                          अध्यक्ष  

          (ख) सम्बशरधत वडा लित्र संचाललत ष्ट्रवद्यालयका ष्ट्रवद्यालय  

                   ब्यबस्थापन सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट गाउँ शिक्षा   

                   सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना                        सदस्य 

(ग) वडा लित्रका शिक्षा प्रमेी, समाज सेबी, बषु्ट्रिजीवीहरु मध्येबाट 

१ जना मष्ट्रहला समेत पने गरी वडा शिक्षा सलमलतले मनोलनत  

गरेको २ जना                                          सदस्य 

(घ) सम्बरधीत वडा लित्र संचाललत ष्ट्रवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट 

गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना प्रलतलनलध           
सदस्य 

                (ङ) सम्बशरधत वडाको वडा सशचव                     सदस्य  सशचव  

 (२) वडा शिक्षा सलमलतको काम कतनब्य र अलधकार तोष्ट्रकएबमोशजम हनुे छ । 

 (३) वडा शिक्षा सलमलत अरतगनत रहने गरी एक वडा शिक्षा कोष रहेन छ । 
उक्त कोषमा तोष्ट्रकएबमोशजमका रकमहरु रहने छन ्। 

 

पररच्क्षदे - ४ 

ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापक सम्बशरध व्यवस्था 
  

१३. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतः (१) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन 
गननका लालग प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत 
रहनेछ । 

(क) अलििावकहरुले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दईुजना मष्ट्रहला 
 सष्ट्रहत चार जना                                                      सदस्य 

(ख) ष्ट्रवद्यालय रहेको सम्बरधीत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडासलमलतले  

मनोलनत गरेको वडा सलमलतको सदस्य                                                सदस्य 

(ग) ष्ट्रवद्यालयका संस्थापक स्थानीय वषु्ट्रिशजवी, शिक्षाप्रमेी, ष्ट्रवद्यालयलाई  
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लनररतर दि वषन देशख सहयोग गने वा ष्ट्रवद्यालयलाई दिलाख वा  

सो िरदा बढी नगद वा शजरसी सहयोग गरेका व्यशक्तहरु मध्येबाट 

ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतले मनोलनत गरेको एकजना मष्ट्रहला सष्ट्रहत 
दईुजना                                                                                                  सदस्य 

                        (घ) ष्ट्रवद्यालयका शिक्षकहरुले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका एकजना   सदस्य 

                        (ङ) ष्ट्रवद्यालयको प्रधानाध्यापक                                                                सदस्य सशचव 

            (२) ष्ट्रविेष शिक्षा सञ्चालन गने ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा पचास 
प्रलतित सदस्यहरु अपाङ्गता िएका ष्ट्रवद्याथीका अलििावकहरु र समावेिी वा स्रोत कक्षा सञ्चालन 
गने ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा एकजना सदस्य अपाङ्गता िएका ष्ट्रवद्याथीका 
अलििावक रहने छन ्। 

  (३) प्राष्ट्रवलधक र व्यवसाष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा अध्यापन गराउने माध्यलमक ष्ट्रवद्यालयको 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतमा स्थानीय उद्योग तथा वाशणज्यसंघका दईुजना प्रलतलनलध सदस्य 
रहनेछन ्। 

            (४) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड क,ख 
र ग बमोशजमका सदस्यहरुमध्ये बाट छानेको सदस्य सो सलमलतको अध्यक्ष हनुेछ। ष्ट्रवद्यालय 
ब्यबस्थापन सलमलत गठन सम्बरधी अरय ब्यबस्था  तोष्ट्रकएबमोशजम हनुे छ। 

            (५) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष छनौट निए सम्मका लालग वा 
अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा सो सलमलतका ज्येष्ठसदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

            (६) सम्बरधीत  स्रोतव्यशक्तलाइ ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा 
पयनवेक्षकको रुपमा िाग ललन आमरत्रण गनन सष्ट्रकनछे । 

            (७) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गननका लालग प्रत्येक 
ष्ट्रवद्यालयमा देहायका  सदस्यहरु रहेको एक ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

               (क) ष्ट्रवद्यालयका संस्थापक लगालनकतान वा अलििावकहरुमध्ये बाट  

 ष्ट्रवद्यालयको लसफाररसमा प्रमखु प्रिासष्ट्रकय अलधकृतले  

 मनोलनतगरेको व्यशक्त                                  अध्यक्ष   

               (ख) अलििावकहरुले आफूहरुमध्येबाट छानीपठाएका एक जना  

    मष्ट्रहलासष्ट्रहत   दईुजना                               सदस्य 

(ग) ष्ट्रवद्यालय रहेको सम्बरधीत वडाको वडा अध्यक्ष  वा वडा सलमलतले  

 मनोलनत गरेको  वडासलमलतको सदस्य                     सदस्य 

(घ) स्रोतव्यशक्त वा गाउँ पाललकाले तोकी पठाएको प्रलतलनधी एकजना सदस्य 

(ङ) शिक्षकहरुले  आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना    सदस्य 
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(च) ष्ट्रवद्यालयको प्रधानाध्यापक                        सदस्य सशचव 

            (८) खण्ड क, घ र ङ बमोशजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको 
पदावलध तीनवषनको  हनुेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण 
नगरेको देशखएमा त्यसरीछान्ने वा मनोनयन गने अलििावक, पदालधकारी वा लनकायले लनजलाई 
जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउन ुअशघ लनजलाई आफ्नो सफाई 
पेिगने मौका बाट बशरचत गररनेछैन । 

       (९) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ। 

 (क) ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,                                                    

     (ख) ष्ट्रवद्यालयको लालग चाष्ट्रहने आलथनक स्रोत जटुाउने,  
     (ग) शिक्षक तथा कमनचारीलाई ताललमको लालग छनौट गने,  

(घ) तलबी अध्ययन ष्ट्रवदामा जाने शिक्षक तथा कमनचारीलाई फकेपलछ 
कम्तीमा तीन वषन ष्ट्रवद्यालयमा सेवा गनुनपने सम्बरधमा ितनहरू लनधानरणगरी 
कवलुलयतनामा गराउने,  

     (ङ) शिक्षक तथा कमनचारीहरूको सेवाको सरुक्षा र सम्वद्र्धन गने,  

               (च) ष्ट्रवद्यालयको स्रोतबाट व्यहोने गरी शिक्षक तथा कमनचारी लनयकु्तगने ।  

   (छ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत िएको दरवरदीको शिक्षक तथा कमनचारीको      

       पदररक्त हनु  आएमा स्थायीपूलतनको लालग सो पद ररक्त िएको लमलतले   

       पररददन लित्र स्थानीय तह माफन त शिक्षक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने,  
               (ज) ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक तथा कमनचारीहरूको हाशजरी जाँच गरी गयल हनुे 
                   शिक्षक वा कमनचारी उपर आवश्यक कारबाही गने, 

               (झ) ष्ट्रवद्यालयको िैशक्षकस्तरवषृ्ट्रि गनन आवश्यक सामान तथा िैशक्षक 

                   सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,   

               (ञ) नपेाल सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाललका बाट सञ्चालन हनुे ष्ट्रवलिन्न 

               कायनक्रमहरूमा ष्ट्रवद्यालयलाई सररक गराउने,  
    (ट) ष्ट्रवद्याथीहरूले पालना गनुनपने आचारसंष्ट्रहता बनाई लागूगने,  

    (ठ) शिक्षक तथा कमनचारीहरूको अलिलेख अध्यावलधक गराईराख्न,े  

              (ड) प्रत्येक वषन ष्ट्रवद्यालयका चरदादाता र अलििावकहरूको िेला गराई 

                  ष्ट्रवद्यालयको अशघल्लो िैशक्षक वषनको आय, व्यय तथा िैशक्षक उपलशब्ध र 

                  आगामी वषनको िैशक्षक कायनक्रमको सम्बरधमा जानकारी गराउने,  
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(ढ) ष्ट्रवद्यालयको लेखापरीक्षणको लालग प्रचललत कानून बमोशजम दतानिएका लेखा 
परीक्षकहरुमध्ये कम्तीमा तीनजना लेखापरीक्षकको नाम लनयशुक्तको लालग स्थानीय 
तहमा  लसफाररस गरी पठाउने ,  

(ण) ष्ट्रवद्याथी, शिक्षक, कमनचारी तथा अलििावकलाई ष्ट्रवद्यालयको ष्ट्रवकास तथा 
पठनपाठन  सम्बरधमा उत्प्ररेरत गनन आवश्यक व्यवस्था लमलाउने,   

  (त) ष्ट्रवद्याथीलाई उपलब्ध गराइएका ेेछात्रवशृत्त रकम प्रदान गने,  

            (थ) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको सशचवालय ष्ट्रवद्यालय िवनमा राख्न ेतथा 
        ष्ट्रवद्यालयको कागजपत्र र अलिलेख सरुशक्षत गने,  

  (द) स्थानीय तह सँग समरवयगरी  िैशक्षक ष्ट्रवकासका कायनक्रमहरु सञ्चालन गने, 

(ध) ष्ट्रवद्यालयमा लशक्षत समूहका लालग ष्ट्रविेष प्रकृलतको िैशक्षक कायनक्रम 
सञ्चालन गनन आवश्यक देशखएमा स्थानीयतहमा माग गने, 

(न) वाष्ट्रषनकरुपमा ष्ट्रवद्यालयकालालग आवश्यक मालसामान, मसलरद सामग्रीको 
खररद योजनास्वीकृत गने, 

(प) ष्ट्रवद्यालयको समग्र ष्ट्रवकासको लालग ष्ट्रवद्यालय सधुार योजना तयार गरी 
स्वीकृत गने , सो योजनामा िैशक्षक गणुस्तर अलिबषृ्ट्रि गने योजनाको अलतररक्त 
ष्ट्रवद्यालयका ष्ट्रवपदजोशखम रयूलनकरणकाका कायनक्रम समेत समाबेि गने, योजनमा 
समाबेि कायनक्रम कायानरवयन गनन  कायनयोजना समेत तयार गरी लाग ु गने । 

  (फ) ष्ट्रवद्यालयको चलअचल सम्पशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 

(ब) आफ्नै स्रोतबाट लनयकु्त हनुे शिक्षक तथा कमनचारीको सेवा, ितन तथा 
ष्ट्रविागीय कारबाहीलाई व्यवशस्थत गनन कायनष्ट्रवलध बनाई स्थानीय शिक्षाअलधकृत 
माफन त गाउँ पाललका बाट स्वीकृत गराई  लागू गने, 

  (म) गाउँपाललकाबाट समय समयमा िएका लनदेिन अनरुूप काम गने । 

(१०) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय 
बमोशजम हनुेछ । 

(क) ष्ट्रवद्यालयको िैशक्षक गठुीका गठुीयार वा कम्पनीका सञ्चालक सँग 
समरवय गरी ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,  

      (ख) ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक तथा कमनचारीको सेवाका सरुक्षा र सम्बिनन गने,  

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाललकाबाट सचालन हनुे ष्ट्रवलिन्न 

कायनक्रमहरूमा  ष्ट्रवद्यालयलाई सररक गराउने,  
(घ) प्रत्येक वषन ष्ट्रवद्यालयका चरदादाता र अलििावकहरूको िेला गराई 
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ष्ट्रवद्यालयको अशघल्लो िैशक्षक वषनको आय, व्यय तथा िैशक्षक उपलशब्ध 
र आगामी वषनको िैशक्षक कायनक्रमको सम्बरधमा जानकारी गराउने,  

(ङ) ष्ट्रवद्यालयको शिक्षक पदको दरबरदी स्वीकृत गने तथा ररक्तपदमा 
अस्थायी 
शिक्षक लनयकु्त गने र ६ मष्ट्रहना लित्र स्थायी पदपूलतनको प्रष्ट्रक्रया िरुु 
गने, 

(च) ष्ट्रवद्यालयमा लनयकु्त शिक्षक तथा कमनचारीलाई तोष्ट्रकए बमोशजम 

तलवित्तामा नघट्ने  गरी सषु्ट्रवधा उपलव्ध गराउने,  
      (छ) शिक्षक तथा कमनचारी कल्याणकोषको व्यवस्था गने,  

                (ज) खण्ड (छ) बमोशजमको कोषमा जम्मा िएको रकम सोहीखण्डमा 
                    उशल्लशखत काममा मात्र खचनगने,  

(झ) आफ्नो आचरण अनसुार काम नगने शिक्षक तथा कमनचारीलाई 
ष्ट्रविागीय कारवाही गने,  

                (ञ) ष्ट्रवद्यालयको लेखापरीक्षणको लालग प्रचललत कानून बमोशजम दतान िएका 
                    लेखा परीक्षकहरुमध्येबाट कम्तीमा तीन जना लेखापरीक्षकको नाम  

                    लनयशुक्तको लालग स्थानीय शिक्षा अलधकृत समक्ष लसफाररस गने,  

      (ट) ष्ट्रवद्याथीहरूले पालना गनुनपने आचारसंष्ट्रहता बनाई लागूगने, 

      (ठ) स्थानीय शिक्षा अलधकृतले ददएका लनदेिन अनरुूप कामगने 

      (ड) शिक्षक अलििावक संघ गठन गने । 

(११) व्यवस्थापन सलमलतले आफ्नो अलधकार मध्ये आवश्यकताअनसुार केही अलधकार 
व्यवस्थापन  सलमलतको सदस्य-सशचवलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

      (१२) व्यवस्थापन सलमलतको छनौट योग्यता तथा बैठक सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए
 बमोशजम  हनुेछ । 

१४. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत ष्ट्रवघटन गनन सष्ट्रकनेः- 
            (१) देहायको अवस्थामा तोष्ट्रकएको शजम्मेवारी पूरा गनन नसकेमा सोको कारण 
खलुाई स्थानीय  शिक्षा अलधकृतको  लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतले ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन 
सलमलतलाई ष्ट्रवघटन गनन सक्नेछ । 

     (क) ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्त ष्ट्रहनालमना गरेमा,  
     (ख) ष्ट्रवद्यालयको िैशक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,   
     (ग) नेपाल सरकार प्रदेि सरकार वा स्थानीय सरकारको नीलत ष्ट्रवपरीत काम 

                   गरेमा,  
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     (घ) ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सरतोषजनक रूपमा गनन नसकेमा, वा 
 (ङ) सम्बरधीत लनकाय वा अलधकारीले ददएको लनदेिनको पालना नगरेमा ।  

      तर त्यसरी ष्ट्रवघटन गनुन अशघ ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतलाई आफ्नो सफाई पेि गने
 मनालसव मौका ददनपुनेछ । 

         (२) उपदफा (१) बमोशजम ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापनसलमलत  ष्ट्रवघटन िएपलछ 
अको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत गठन निएसम्म  वा अरय कुनै कारणले ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सलमलत गठन निए सम्म ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन गाउँ 
शिक्षा सलमलतले एक अस्थायी ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन सक्नेछ । उक्त 
सलमलतको म्याद बष्ट्रढमा ६ मष्ट्रहनाको हनुेछ ।  

 

१५. प्रधानाध्यापक सम्बरधी व्यवस्थाः- 

            (१) ष्ट्रवद्यालयको प्राशज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनन प्रत्येक 
ष्ट्रवद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ । 

            (२) प्रधानाध्यापकको काम, कतनब्य, अलधकार तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

१६. ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्तः- 

            (१) ष्ट्रवद्यालयको नाममा रहेको सम्पशत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दाष्ट्रयत्व व्यवस्थापन 
सलमलत र प्रधानाध्यापकको हनुेछ । 

(२) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको अचल सम्पशत्त सोही ष्ट्रवद्यालयको नाममा रहनेछ। 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको हकिोगमा रहेको सम्पशत्त सावनजलनक सम्पशत्त मालननछे।यस ऐन 
बमोशजम अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गररएको वा कुनै ष्ट्रवद्यालयमा गालिएको वा समायोजन 
गररएको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको अचल सम्पशत्तको व्यवस्थापन गाउँपाललकाले गनेछ । 

      (३) िैशक्षक गठुी तथा सहकारीकोरुपमा संचाललत संस्थागतष्ट्रवद्यालयको अचल 
सम्पशत्त सोही ष्ट्रवद्यालयकोनाममा रहनेछ। त्यस्तो ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्त सावनजलनक सम्पशत्त 
माालननेछ  र यो सम्पशत्तको स्वरुप गाउँपाललको स्वीकृती वेगर पररवतनन हनुेछैन । 

 (४) कम्पनीको रुपमा संचाललत संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्त कम्पनीको नाममा 
      रहनेछ । 

      (५) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले कुनैव्यशक्त वा संघसंस्था संग दान दातव्यका रुपमा 
कुनै ष्ट्रकलसमको चलअचल  सम्पशत्त प्राप्तगनुन  अशघ  गाउँ शिक्षा सलमलतको स्वीकृलत 
ललनपुनेछ । 

(६) उपदफा ४ बमोशजमको सम्पशत्त गाउँपाललकाको स्वीकृलत वेगर वेचष्ट्रवखन 
गनन पाईनेछैन । 
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       (७) ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्त संरक्षण  सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ 
। 

 

१७. ष्ट्रवद्यालयको   वलगनकरणः- 

      ष्ट्रवद्यालय हरुलाई तोष्ट्रकएको आधारमा वगीकरण गररनेछ । 

 

१८. लनिलु्क शिक्षा तथा िलु्क सम्बरधी व्यवस्था :- 

 (१) नेपालसरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाललकाले लनिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको 
ष्ट्रवद्यालय शिक्षाका लालग सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयले ष्ट्रवद्याथीको नाममा कुनै ष्ट्रकलसमको 
िलु्कललन पाउनेछैन । 

(२) कुनै संघ सस्था वा अलििावको आफ्नो स्वेच्छाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयलाई 

      ददएको दान,  उपहार, चरदा वा सहयोग ललनसष्ट्रकनेछ । 

  (३) सवै वालवाललकालाई आधारितू तह सम्मको शिक्षा लनिलु्क र अलनवायन 
 तथा माध्यलमकतह सम्मको शिक्षा लनिलु्क प्रदानगननको लालग आवश्यक स्रोतको व्यवस्था 
 गररनेछ । 

  (४) दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन बालबाललकालाई बे्रलललपी तथा बष्ट्रहरा तथा स्वर वा बोलाई 
 सम्बरधी अपाङ्गता िएका बालबाललकालाई सांकेलतक िाषाको माध्यमबाट लनिलु्क 
 शिक्षाप्रदान गने व्यवस्था गररनेछ । 

  (५) ष्ट्रवद्यालयले ष्ट्रवद्याथीलाइ कुनैकक्षामा िनान गदान एकपटक िनान िलु्क 
 ललईसकेपलछ पनुः सोही ष्ट्रवद्यालयको अको कक्षामा िनान गननको लालग कुन ै ष्ट्रकलसमको 
 िलु्क ललन पाउनेछैन । 

  (६) ष्ट्रवद्यालयले ष्ट्रवद्यालयको िौलतक संरचना लनमानण तथा ममनत गननका लालग कुनै 
 ष्ट्रकलसमको िलु्क ललन पाउनेछैन । 

  (७) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले ललनपाउने तोष्ट्रकए बमोशजमको िलु्क गाउँपाललकाबाट 
 स्वीकृत गराई लनधानरण गनुनपनेछ । यसरी िलु्क लनधानरणको स्वीकृत ददंदा ष्ट्रवद्यालयले 
 उपलब्ध  गराएको सषु्ट्रवधाको आधारमा ददईनेछ । 

  (८) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले ललनपाउने िलु्क तथा िलु्क लनधानरणका आधारहरू 
 लगायत अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

  (९) कुनै ष्ट्रवद्यालयले यस ऐन तथा अरतगनत बनेका लनयमावली लनदेशिका 
 कायनष्ट्रवलध वा मापदण्ड ष्ट्रवपररत कुन ैिलु्क ललएमा तोष्ट्रकएको अलधकारीले त्यस्तो िलु्क 
 सम्बरधीत ष्ट्रवद्याथीलाई ष्ट्रफतान गनन लगाउनपुछन । 
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१९. ष्ट्रवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवशृत्त सम्बरधी व्यवस्था :-     

            (१) नेपालसरकार, प्रदेिसरकार तथा गाउँपाललकाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा 
 िनानहनुे ष्ट्रवद्याथीलाई तोष्ट्रकए बमोशजम छात्रवशृत्तको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

            (२) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम, दितीय र तलृतय हनुे ष्ट्रवद्याथीलाई 
 क्रमि: ितप्रलतित, पचास प्रलतित तथा पशच्चस प्रलतित िलु्क लमनाहा गरी 
 जेहेरदार छात्रवशृत्त उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

            (३) संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले ष्ट्रवद्यालयमा िनानिएका कूल ष्ट्रवद्याथी संख्याको कम्तीमा 
 दि प्रलतितमा नघट्ने गरी तोष्ट्रकए बमोशजम ष्ट्रवपन्न  तथा गररव, मष्ट्रहला, जनजालत, 

 दललत, अपाङ्गता  िएका र जेहेरदार ष्ट्रवद्याथीलाई लनिलु्क छात्रवशृत्त उपलब्ध 
 गराउनपुनेछ। 

            (४) उपदफा (३) बमोशजमको  छात्रवशृत्तको लालग ष्ट्रवद्याथी छनौट गनन प्रत्येक 
  ष्ट्रवद्यालयमा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतमा अलििावकबाट छनौट िएको 
 सदस्यको संयोजकत्वमा गाउँपाललकाको ष्ट्रवद्यालय लनरीक्षण गनन तोष्ट्रकएको स्रोतब्यशक्त र 
  ष्ट्रवद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेको एक छात्रवशृत्त छनौट  सलमलत रहनेछ । 

            (५) उपदफा (२) बमोशजम छात्रवशृत्तका लालग ष्ट्रवद्याथी छनौट गने आधार  
  प्रष्ट्रक्रया सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

२०. बालबाललकालाई अलनवायन रुपमा ष्ट्रवद्यालयमा पठाउनपुने :- 

           (१) सबै अलििावकले पाँच वषन परुािएका बालबाललकालाई आधारितु शिक्षाका 
  लालग अलनवायन रुपमा ष्ट्रवद्यालय पठाउनपुनेछ । 

           (२) उपलनयम (१) बमोशजम आफ्नो क्षेत्रलित्रका बालबाललकालाई ष्ट्रवद्यालय पठाए 
 नपठाएको सम्बरध मा गाउँशिक्षासलमलत, सम्बरधीत वडाको वडा अध्यक्ष, वडा 
 सलमलत, स्रोतव्यशक्त तथा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक तथा कमनचारीले 
 अनगुमन तथा लनरीक्षण गनुनपनेछ। 

            (३) कुन ै अलििावकले उपलनयम (१) बमोशजम बालबाललकालाई ष्ट्रवद्यालयमा 
 पठाएको नदेशखएमा त्यस्तो अलििावकलाई सम्झाई बझुाई, ष्ट्रविेष सहयोग तथा 
 प्ररेरत गरी त्यस्ता बालबाललकालाई ष्ट्रवद्यालयमा पठाउन लगाउनपुनेछ । 

       (४) उपलनयम (३) बमोशजम सम्झाईबझुाई गदान समेत बालबाललकालाई ष्ट्रवद्यालय 
  नपठाउने अलििावकलाई गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गराउने सेवा सषु्ट्रवधावाट   

  वशञ्चत गनन सष्ट्रकने छ । 

            (५) यस ऐन बमोशजम ष्ट्रवद्यालयमा िनान  िएका ष्ट्रवद्याथीलाई ष्ट्रवद्यालयले लनःिलु्क 

       अध्ययन  गराउनपुनेछ । 
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            (६) ष्ट्रवद्यालय जाने उमेर समूहका वालवाललकालाई अलनवायनरुपमा ष्ट्रवद्यालय िनान
 अलियान तथा  कायनक्रम तजुनमा गरी लागगुने दाष्ट्रयत्व शिक्षा सलमलतको हनुेछ । 

२१. ष्ट्रवद्यालय खोल्न, कक्षा थप गनन, नाम पररवतनन गनन, सानन, गाभ्न, समायोजन गनन, कक्षा वा तह 
घटाउन वा बरद गनन सक्नेः- 

            (१) गाउँपाललकाले गाउँ शिक्षा सलमलतको राय ललई कुनै ठाउँमा ष्ट्रवद्यालयखोल्न, 

 कक्षा थप गरी सञ्चालन गने अनमुलत ददन, ष्ट्रवद्यालयको नाम पररवतनन गनन, सञ्चालन 
 िईरहेको कुनै ष्ट्रवद्यालयलाई एक स्थानबाट अकोस्थानमा सानन, दईु वा सोिरदा 
 बढीष्ट्रवद्यालय गािी एउटा ष्ट्रवद्यालय कायम गनन, एउटा ष्ट्रवद्यालयलाई अको 
 ष्ट्रवद्यालयमा समायोजन गनन, कुनै ष्ट्रवद्यालयको तह वा कक्षा घटाउन वा बरद 
 गननसक्नेछ । 

            (२) ष्ट्रवद्यालय खोल्न ेकक्षा थप गने, नाम पररवतनन गने साने, गाभ्ने, समायोजन 
 गने, कक्षा वा तह घटाउने वा बरदगने सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम 
 हनुेछ । 

 

२२. शिक्षकको सरुवा :-  

            (१) सरुवा हनु चाहने शिक्षकले गाउँपाललका क्षेत्र लित्र सरुवा हनु चाहेमा 
 सम्बशरधत ष्ट्रवद्यालयको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको सहमलत सष्ट्रहत तोष्ट्रकए 
 बमोशजमको लनवेदन फाराम िरी गाउँ कायनपाललकामा लनवेदन ददनपुनेछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोशजम  लनवेदन प्राप्त िएमा दरवरदी ररक्त र ष्ट्रवषय लमल्न े
 देशखएमा गाउँ शिक्षा सलमलतको लनणनय अनसुार प्रमखु प्रिासष्ट्रकय अलधकृतले 
 त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गनन सक्नेछ । तर अरय स्थानीय तहमा सरुवा हनु 
 चाहने शिक्षकहरुलाई सरुवा गदान लनवेदक कायनरत स्थानको नगरपाललका वा 
 गाउँपाललकाको सहमलत ललनपुनेछ । 

 तर दरवरदी लमलान गदान वा ष्ट्रविेष कारणबि कुनै शिक्षकलाइ गाउँपाललका लित्र कुन ै
 ष्ट्रवद्यालयबाट सरुवा नगरी नहनुे िएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै ष्ट्रवद्यालयमा पाँचबषन पूरा 
 निएको िएपलन कारण खलुाइ यस दफाबमोशजम सरुवा गनन बाधा पनेछैन । 

            (३) स्थायी लनयकु्ती ललएको एकवषन नपगेुको शिक्षक र अलनवायन अवकास हनु 
 एकवषन वा सो िरदा कमअवधी बाँकी रहेको शिक्षकको सरुवा गररने छैन । 

 

२३. शिक्षक छनौट सलमलत :- 

            (१) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा प्रधानाध्यापक वा करारमा शिक्षक लनयशुक्तका लालग 
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 लसफाररस गनन वा संस्थागत ष्ट्रवद्यालयमा स्थायी शिक्षक लनयशुक्तको लालग लसफाररस 
 गनन प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा देहाय बमोशजमको एक शिक्षक छनौट सलमलत रहनछे। 

(क) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजले तोकेको सो 
सलमलतको सदस्य                                     अध्यक्ष  

(ख) शिक्षा अलधकृत वा स्रोतब्यक्ती वा शिक्षा अलधकृतले तोकेको  

अलधकृत कमनचारी                                     सदस्य 

     (ग) गाउँपाललकाले तोकेको १ जना प्रलतलनधी                    सदस्य 

     (घ) प्रधानाध्यापक                                    सदस्य-सशचव 

            (२) शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनौट गने सम्बधमा मापदण्ड लनधानरण वा 
 कायनष्ट्रवधी जारी गरेको िए शिक्षक छनौट सलमलतले त्यस्तो मापदण्ड वा  
 कायनष्ट्रवधीको पालना गनुनपनेछ र शिक्षक छनौट सम्वरधी अरय कायन ब्यवस्था 
 तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

       (३) शिक्षक छनौट सम्बरधी अरय कायनष्ट्रवधी सो सलमलत आफैले लनधानरण गरे 
  बमोशजम हनुेछ । 

 

२४. करारमा शिक्षक लनयशुक्त सम्बरधी अरय व्यवस्था:-  

      करारमा शिक्षक लनयशुक्त सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकएबमोशज हनुे छ । 

 

२५. ष्ट्रवद्यालय तथा प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास केररलाई अनदुान :-   

            (१) गाउँपाललकाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरुलाई देहायको आधारमा अनदुानको 
बाडँफाँड गनेछ । 

     (क) ष्ट्रवद्यालयको ष्ट्रवद्याथी संख्या 
     (ख) ष्ट्रवद्यालयको शिक्षक संख्या 
     (ग) ष्ट्रवद्यालयको लसकाई उपलब्धी 
     (घ) ष्ट्रवद्यालयको आलथनक अवस्था 
            (२) गाउँपाललकाको सहयोगमा खोललएका प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास केररलाई तोष्ट्रकए 
 बमोशजम अनदुान  ददन सष्ट्रकनेछ । 

            (३) ष्ट्रवद्यालयले प्राप्त गरेको रकम जनुकामका लालग खचन गनन लनकािा िएको हो 
  सोही िीषनकमा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको लनणनयानसुार खचन गनुनपनेछ । 

            (४) यस ऐन प्रारम्ि हुँदाका बखत सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयलाइ ददईँदै आएको  
  अनदुान रकममा कटौती गररनेछैन । तर कुनै ष्ट्रवद्यालयले तोष्ट्रकएको िैशक्षकस्तर 
  कायम गनन नसकेमा र ष्ट्रवद्यालयको तह वा कक्षा घटेकोमा वा समायोजन  
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  िएकोमा त्यस्तो ष्ट्रवद्यालयलाइ ददंदै आएको अनदुान रकममा तोष्ट्रकए बमोशजम 
  कटौलत गनन सष्ट्रकनेछ । 

 

२६. साझेदारीमा ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गनन सक्ने :-  

            (१) गाउँपाललकाले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय र सावनजलनक गठुी अरतगनत संचाललत 
 ष्ट्रवद्यालयहरु वीच  साझेदारीमा ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोशजमका ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतगठन काम कतनव्य 
  र अलधकार साझेदारीका तररका तथा अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

२७. सामदुाष्ट्रयक लसकाई केरर सञ्चालन गनन सक्ने :- 

            (१) गाउँपाललकाले समदुायमा साक्षरता सीप ष्ट्रवकास, लनररतर लसकाई र 
 पसु्तकालय व्यवस्थापन  समेतको कामगनन तोष्ट्रकए बमोशजम सामदुाष्ट्रयक 
 लसकाईकेरर सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

 (२) सामदुाष्ट्रयक लसकाई केरर एक वडामा एउटा िरदा बढी हनुेछैन।तर वडा 
 शिक्षा सलमलतको लसफाररसका आधारमा एक िरदा बष्ट्रढ सामदुाष्ट्रयक लसकाई केरर 
 स्थापना र सञ्चालन गनन सष्ट्रकनेछ ।       

       (३) सामदुाष्ट्रयक लसकाईकेरर सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

२८. लनदेिन ददन सक्नेः-  

            (१) कायनपाललकाले आवश्यकता अनसुार गाउँ शिक्षा सलमलत, वडा शिक्षा सलमलत 
  र ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतलाई लनदेिन ददनसक्नेछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोशजम ददईएको लनदेिनको पालना गनुन गाउँ शिक्षा सलमलत, 
 वडा शिक्षा सलमलत र ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको कतनव्य हनुेछ । 

 

२९. अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गने:-    

 कुनै ष्ट्रवद्यालयले यो ऐन, यस अरतगनत बनेका लनयमावली, लनदेशिका, कायनष्ट्रवधी, मापदण्ड वा 
 गाउँपाललकाले ददएको लनदेिन ष्ट्रवपररत कामगरेमा त्यस्ता  ष्ट्रवद्यालयलाई प्रदान गररएको 
 अनमुलत वा स्वीकृलत गाउँपाललकाले रद्द गनेछ । 

 

३०. ष्ट्रवद्यालयलाई िाशरत क्षते्रको रुपमा कायम गनुनपने : 
            (१) ष्ट्रवद्यालयमा स्वतरत्र र ियरष्ट्रहत रुपमा लसकाई सहजीकरण गने वातावरण 

      सजृना गनन तथा ष्ट्रवद्यालय लित्र कुनपैलन ष्ट्रकलसमको अवाशरछत ष्ट्रक्रयाकलाप हनु नददने गरी  

      ष्ट्रवद्यालयलाई िाशरत क्षेत्र कायम गनुनपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम ष्ट्रवद्यालयलाई िाशरत क्षेत्र कायम सम्बरधी अरय 
व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

३१. बालबाललकालाई लनष्कािन गनन, िारीररक वा मानलसक दवु्यनवहार गनन नहनुे :- 

            (१) कुनैपलन बालबाललकालाई ष्ट्रवद्यालयबाट लनष्कासन  गनन  पाईनेछैन । 

            (२) ष्ट्रवद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकालाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन   

    वा दवु्यनवहार गनन  पाईने छैन । 

 

३२. शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण :-   

      (१) शिक्षकहरु उच्च आदिनले प्ररेरत िई लसकाई सहजीकरण कायनमा संलग्न 
हनुपुनेछ । शिक्षकहरु कुनै पलन लनजी वा सामाशजक संघ संस्था एवं गैर सरकारी 
संस्थाको सदस्य वा पदालधकारी हनु पाइने छैन ।  

            (२) शिक्षक तथा कमनचारीहरुको लालग आचारसंष्ट्रहता तोष्ट्रकनेछ । तोष्ट्रकएका 
      आचारसंष्ट्रहताको पालना गनुन शिक्षक तथा कमनचारीको कतनव्य हनुेछ । 

            (३) तोष्ट्रकएको आचारसंष्ट्रहताको पालना नगरेमा एवम ्देहायको अवस्थामा शिक्षक  

वा कमनचारीलाई पदबाट हटाईनेछ । 

    (क) पदीय दाष्ट्रयत्व पूरा नगरेमा 
    (ख) ष्ट्रवना सूचना लगातार ३० ददन िरदा बढी समय ष्ट्रवद्यालयमा अनपुशस्थत 

                   रहेमा 
    (ग) ष्ट्रवद्यालयमा मादक पदाथन सेवनगरी आएको कुरा प्रमाशणत िएमा 
    (घ) नलैतक पतनदेशखन ेकुनै फौजदारी अलियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा 
              (ङ) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक वा कमनचारीले कायानलय समयमा अरयत्र  

                  अध्यापन गरेमा । 

              (च) शिक्षक वा कमनचारी राजनीलतकदल वा तीनका िात ृसंगठन/संस्थाहरुको 
                  कायनकाररणी सलमलतको सदस्य रहेको पाईएमा। 

      यस खण्डको प्रयोजनका लालग कायनकाररणी सलमलत िन्नाले राजनीलतकदल वा तीनका िात ृ

संगठन/संस्थाहरुको ष्ट्रवधानबमोशजम गदठत केररीयस्तर, प्रदेिस्तर, शजल्लास्तर वा स्थानीय 
तह स्तरका कायनकाररणी सलमलतलाई सम्झनपुछन । 

 

३३. शिक्षकलाई अरय काममा लगाउन नहनुे :-     

            (१) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गनन ष्ट्रवद्यालयको प्रिासन 
व्यवस्थापन सम्बरधी काममा  वाहेक अरय काममा लगाउन पाइनेछैन । 
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            (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापलन ष्ट्रवद्यालयको 
पठनपाठनमा बाधा नपगु्न ेगरी  राष्ट्रिय जनगणना, लनवानचन सम्बरधी काम, प्राकृलतक प्रकोप उद्दार 
वा नेपाल सरकार प्रदेि सरकार र गाउँ पाललकाले तोकेको अरय कुनै काममा खटाउन सष्ट्रकनेछ 
। 

३४. तलव ित्ता नपाउने र सेवा अवलध गणना नहनुे:-     

      यस ऐन अनसुार ष्ट्रवदा वा काज स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक ष्ट्रवद्यालयमा 
अनपुशस्थत रहेको शिक्षक वा कमनचारीले अनपुशस्थत अवलधको तलवित्ता पाउने छैन र त्यस्तो 
अवलध लनजको सेवामा  गणना हनुेछैन । 

 

३५. स्थायी  आवासीय अनमुलत ललन नहनु े:-    

सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा कायनरत शिक्षक वा कमनचारीले स्थायी आवासीय अनमुलत ललन वा 
त्यस्तो अनमुलत प्राप्त गननका लालग आवेदन ददनहुंदैन।       

 

३६. कमनचारी सम्बरधी व्यवस्था :-     

       लबद्यालयमा रहन े कमनचारीका दरबरदी, लनयशुक्त प्रष्ट्रक्रया र कमनचारीले पाउने सलुबधा 
तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

३७. शिक्षक ष्ट्रवद्याथीको अनपुात, दरवरदी लमलान र थप शिक्षक सहायता :-  

      शिक्षक ष्ट्रवद्याथीको अनपुात, दरवरदी लमलान र थप शिक्षक सहायता आदद ष्ट्रवषयमा 
तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

३८. ट्यसुन, कोशचङ, जस्ता ष्ट्रवद्यालय बाष्ट्रहर हनुे अध्यापन सेवा सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था :- 

            (१) टु्यसन, कोशचङ, िैशक्षक परामिन सेवा, िाषा शिक्षण कोषन, पवुन तयारी कक्षा  
लगायतका परामिन सेवा सञ्चालन गनन गाउँपाललकाबाट अनमुलत ललन ुपनेछ । 

            (२) टु्यसन, कोशचङ, िैशक्षक परामिन सेवा, िाषा शिक्षण कोषन, पवुन तयारी कक्षा 
लगायतका परामिन सेवा सञ्चालनसम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

३९. प्रगलत ष्ट्रववरण बझुाउन ुपने:-    

  सबै ष्ट्रकलसमका ष्ट्रवद्यालयले प्रत्येक बषन तोष्ट्रकए बमोशजम प्रगलत ष्ट्रववरण गाउँपाललकाको 
कायानलयमा बझुाउन ुपने छ । 

  

४०. दण्ड संजाय सम्बरधी ब्यबस्था :- 

     कसैले यस ऐन वा ऐन बमोशजम लनयमको उल्लघन गरेमा प्रचललत काननु बमोशजम दण्ड 
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सजाय गनन बाधा पगेुको मालनने छैन  र गाउँपाललकाले गरेको सजायको आदेि उपर काननु 
बमोशजम पनुरावेदन लाग्नेछ । 

 

४१. लनयम बनाउने अलधकार :-   

(१) यस ऐनको उिेश्य कायानरवयन गनन यस ऐनको अलधनमा रही कायनपाललकाले 
देहायका ष्ट्रवषयका  अलतररक्त आवश्यक अरय ष्ट्रवषयमा लनयमावली, लनदेशिका, कायनष्ट्रवधी र 
मापदण्ड बनाउनसक्नेछ । 

  (क) ष्ट्रवद्याथीलाई लाग्ने िलु्क लनधानरणका आधारहरु 

  (ख) ष्ट्रवद्यालयको छात्रवशृत्त 

  (ग) ष्ट्रवद्यालयलाई ददईने अनदुान 

  (घ) ष्ट्रवद्यालयको परीक्षा 
            (ङ) ष्ट्रवद्याथी लसकाई उपलब्धीको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन 

            (च) ष्ट्रवद्याथी शिक्षक अनपुात तथा दरवरदी लमलान 

  (छ) ष्ट्रवद्यालय समायोजन  

  (ज) प्रलत ष्ट्रवद्याथी लागतका आधारमा शिक्षक सहयोग 

  (झ) माध्यलमक तहको कक्षा एघार र वाह्रमा शिक्षक व्यवस्थापन 

  (ञ) प्रारशम्िक वालष्ट्रवकास केरर व्यवस्थापन 

  (ट) ष्ट्रवद्यालयको सह तथा अलतररक्त कायनकलाप र कायनक्रम 

   (ठ) ष्ट्रवद्यालको सम्पशत्तको सरुक्षा 
   (ड) ष्ट्रवद्यालयको नामाकरण 

  (ढ) ष्ट्रवद्यालयको छात्रवास चलाउने ब्यबस्था 
  (ण) ष्ट्रवद्यालयको पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक र सरदिनसामग्री 
  (त) ष्ट्रविेष तथा समावेिी शिक्षा 
  (थ) अनौपचाररक तथा लनररतर शिक्षा 
  (द) दरु तथा खलुा शिक्षा 
  (ध) गाउँ शिक्षा कोष 

  (न) ष्ट्रवद्यालयको कोष 

  (प) ष्ट्रवद्यालयको पसु्तकालय र वाचनालय 

  (फ) टु्यसन कोशचङ िैशक्षक परामिन िाषाशिक्षण जस्ता ष्ट्रवद्यालय बाष्ट्रहर हनुे 
                अध्यापन सेवा 
  (ब) शिक्षक तथा ष्ट्रवद्याथीको आचारसंष्ट्रहता 
  (ि) ष्ट्रवद्याथी सल्लाह तथा  लनदेिन सेवा 
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  (म) शिक्षक तथा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन ताललम 

  (य) प्रधानाध्यापक लनयशुक्तको लालग आवश्यक योग्यता काम कतनव्य अलधकार र 

               सषु्ट्रवधा 
  (र) ष्ट्रवद्यालयका झण्डा शचरह र प्राथनना 
  (ल) वडा शिक्षा कोष 

 

४२. बाधा अड्काउ हटाउने अलधकार : 
       यस ऐनको कायनरवयनमा बाधा अड्काउ परेमा कायनपाललकाले आवश्यक लनणनय एवम ् 
कायनष्ट्रवलध जारी गनेछ । 

 

४३. बचाउ र लाग ुनहनुे :-  

 (१) यस ऐन र अरतगनत बनेका लनयममा  लेशखएका कुराहरु  यसै बमोशजम र यसमा 
 नलेशखएका कुराहरु प्रचललत काननु बमोशजम हनुेछ । 

       (२) यस ऐन वा अरतगनत उल्लेशखत कुनै ष्ट्रवषय संशघय शिक्षा ऐन वा प्रदेि शिक्षा 
      ऐनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म अमारय हनुेछ । 

           (३) यस अशघ िए गरेका कायन यसै ऐन बमोशजम िए गरेको मालनने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  आज्ञाले  

  ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद पौडेल 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


