

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्डः६) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚ माघ ०४ गते बुधबार, २०७९ साि (संखयाः९ 

भाग  १ 

गन्यापधुरा गाउँपालिका गणेिपुर‚डडेल्धुराको सचूना 
 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको लिक्षा ऐन, २०७९        

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिमतिः२०७९।०९।२६ 

प्रस्तावनाः राष्ट्रको सवााङ्गीण मवकास, संघीय लोकतामरिक गणतरिात्िक शासन व्यवस्थाको सदुृढीकरण गनाका 

लामग व्यमििा सदाचार, समिष्ट्णतुा, नैमतकता र िानवीय िलू्यको प्रवर्द्ान गद ै स्थानीय, रामष्ट्रय र मवश्वव्यापी 

आवश्यकतािा आधाररत सीपयिु, पररश्रिी, मसर्ानशील र प्रमतस्पधी क्षिता भएका योग्य र सक्षि नागररक तयार गनाको 

लामग गरयापधरुा  गाउँपामलकाको के्षिमभि गाउँ कायापामलकाको कायाालय, शमैक्षक संस्था, मवद्यालय तथा शमैक्षक 

कायाक्रि सञ्चालनिा संलग्न मनकायिरुद्वारा सञ्चालन गररने मशक्षा सम्बरधी काया सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गना र 

गणुस्तरयिु मशक्षाको मवकास गना वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संमवधान २०७२ को धारा ५७, अनसुचूी ८ को सचूी नं. ८ तथा  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा १०२  उपदफा (१) को अमधकार प्रयोग गरी गरयापधरुा गाउँपामलकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम, लवस्तार र प्रारभभः  (१) यस ऐनको नाि “गरयापधरुा गाउँपामलकाको मशक्षा ऐन, २०७९” रिकेो छ। 

(२) यो ऐन गरयापधरुा गाउँपामलकाको स्थानीय रार्पििा प्रकामशत भएको मिमत दमेि गरयापधरुा गाउँपामलकाको 

कायाके्षि भर लाग ूिुनेछ ।  

२. पररभाषाः मवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेिा यस ऐनिािः- 

(क) “ऐन” भरनाले गरयापधरुा गाउँपामलकाको मशक्षा ऐनलाई सम्झनपुछा । 

(ि) “गाउँपामलका” भरनाले गरयापधरुा गाउँपामलकालाई सम्झनपुछा । 

स्थानीय राजपत्र 




 

(ग) “गाउँसभा” भरनाले गरयापधरुा गाउँपामलकाको गाउँसभालाई सम्झनपुछा । 

(घ) “कायापामलका” भरनाले गरयापधरुा गाउँपामलकाको गाउँ कायापामलकालाई सम्झनपुछा । 

(ङ) “गाउँ मशक्षा समिमत” भरनाले  गरयापधरुा गाउँपामलकाको गाउँ मशक्षा समिमतलाई सम्झनपुछा । 

(च) “अध्यक्ष” भरनाले गाउँपामलकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुछा । 

(छ) “उपाध्यक्ष” भरनाले गाउँपामलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनपुछा । 

(र्) “प्रििु प्रशासकीय अमधकृत” भरनाले गाउँ कायापामलकाको कायाालयको प्रििु प्रशासकीय अमधकृतलाई 

सम्झनपुछा । 

(ट) “मशक्षा शािा” भरनाले गाउँपामलकािा रिकेो मशक्षा, यवुा तथा िलेकुद िनेे शािालाई सम्झनपुछा । 

(ठ) “मशक्षा शािा प्रििु” भरनाले गाउँ कायापामलकाको कायाालयको मशक्षा अमधकृत वा सो प्रििुको कािकार् गना 

तोमकएको किाचारीलाई सम्झनपुछा । 

(ड) “प्रामवमधक सिायक” भरनाले गाउँ कायापामलकाको कायाालयको मशक्षा िनेे प्रामवमधक सिायकलाई सम्झनपुछा । 

(ढ) “प्रधानाध्यापक” भरनाले सािदुामयक र संस्थागत मवद्यालयको प्रशासमनक कािकार् सितेको मर्म्िवेारी पाएको 

सम्बमरधत मवद्यालयको मशक्षकलाई सम्झनपुछा । 

(ण) “मशक्षक” भरनाले सािदुामयक र संस्थागत मवद्यालयको अध्यापक सम्झनपुछा र सो शब्दले प्रधानाध्यापक सितेलाई 

र्नाउँछ ।  

(त) “मवद्यालय किाचारी” भरनाले सािदुामयक र संस्थागत मवद्यालयिा कायारत मशक्षक बािकेका अरय किाचारी सम्झन ु

पछा । 

(थ) “गाउँ मशक्षा कोष” भरनाले दफा ६६ बिोमर्ि गाउँपामलका क्षेिको शमैक्षक मवकासका लामग स्थापना गररएको 

कोष सम्झनपुछा । 

(द) “मवद्यालय कोष” भरनाले दफा ५२ बिोमर्िको मवद्यालय संचालनका लामग िडा गररएको समञ्चत कोषलाई 

सम्झन ुपछा । 

(ध) “प्रारमम्भक बाल मशक्षा” भरनाले चार वषा उिरे परूा गरेका बालबामलकालाई एक वषाको प्रारमम्भक बाल मशक्षा 

मदइने प्रारमम्भक बाल मवकास केरर, नसारी, केर्ी, िरटेसरी आमद सम्झनपुछा । 

(न) “आधारभतू मशक्षा” भरनाले प्रारमम्भक बाल मवकास दमेि कक्षा आठसम्ि मदइने मशक्षा सम्झनपुछा । 

(प) “िाध्यमिक मशक्षा” भरनाले कक्षा नौदमेि कक्षा बाह्रसम्ि मदइने मशक्षा सम्झनपुछा । 

(फ) “मवद्यालय मशक्षा” भरनाले आधारभतू र िाध्यमिक मशक्षा सम्झनपुछा । 




 

(ब) “प्रामवमधक तथा व्यावसामयक मशक्षा” भरनाले प्रामवमधक ज्ञान, सीप तथा मवषयवस्तिुा आधाररत प्रमवमध र 

व्यवसाय उरििु मशक्षा प्रदान गना कक्षा नौ दमेि कक्षा बाह्रसम्ि अध्यापन गराइने मशक्षालाई सम्झनपुछा । 

(भ) “सािदुामयक मवद्यालय” भरनाले नेपाल सरकारबाट मनयमित रूपिा अनदुान पाउने गरी अनिुमत वा स्वीकृमत प्राप्त 

मवद्यालय सम्झनपुछा । 

(ि) “संस्थागत मवद्यालय” भरनाले नेपाल सरकारबाट मनयमित रूपिा अनदुान नपाउने गरी अनिुमत वा स्वीकृमत प्राप्त 

मवद्यालय सम्झनपुछा । 

(य) “मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत” भरनाले दफा १९ बिोमर्ि गठन िुने मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत सम्झनपुछा । 

(र) “शमैक्षक गठुी” भरनाले मवद्यालय सञ्चालन गनाको लामग कुनै व्यमिले नाफा नमलने उद्दशे्यले स्थापना गरेको 

सावार्मनक वा मनर्ी गठुी सम्झनपुछा । 

(ल) “तोमकए वा तोमकए बिोमर्ि” भरनाले यस ऐन बिोमर्ि बनेको मनयिावली, कायामवमध वा मनदमेशकािा तोके 

बिोमर्िको व्यवस्थालाई सम्झनपुछा । 

(श) “मनर्ी मशक्षक” भरनाले सािदुामयक मवद्यालयले आफैले तलब भत्ता व्यिोने गरी सो मवद्यालयको मवद्यालय 

व्यवस्थापन समिमतले मनयिु गरेको मशक्षक सम्झनपुछा । 

(ष) “सािदुामयक मसकाइ केरर” भरनाले सिदुाय स्तरिा सञ्चालन गररने आर्ीवन मसकाइ, अध्ययन, अनसुरधान र 

सीप मसकाइ लगायतका काि गने केररलाई सम्झनपुछा । 

(स) “मशक्षक सेवा आयोग” भरनाले संघीय काननू बिोमर्ि गठन भएको मशक्षकिरुको मनयमुि मसफाररस आमद गने 

आयोग सम्झनपुछा । 

पररच्छेद-२ 

लिक्षाको प्रकार, लवद्याियको अनुमलत, स्वीकृलत, वगीकरण, समायोजन तथा लनयमन 

३. लवद्यािय सञ्चािन गनन अनुमलत लिनुपननः (१) कुनै नेपाली नागररकिरुको सिदुायले सािदुामयक मवद्यालय वा 

नेपाली नागररकले शमैक्षक गठुी अरतगात संस्थागत मवद्यालय िोल्न चाििेा तोमकएको मववरण िलुाई वडा समिमतको 

मसफाररस समित गाउँपामलका अध्यक्ष सिक्ष अनुिमतको लामग शमैक्षक सि सरुु िुन ुभरदा ३ िमिना अगाव ैमनवदेन मदन ु

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि मनवदेन परेिा सो मनवदेन उपर मशक्षा शािाबाट आवश्यक र्ाँचबझु गदाा मनधााररत िापदण्ड 

परूा भई मवद्यालय िोल्न अनुिमत मदन िनामसब दमेिएिा तोमकएको शता बरदरे् पालना गने गरी गाउँ मशक्षा समिमतको 

मसफाररसिा गाउँपामलका अध्यक्षले अनुिमत मदनेछ । 




 

(३) यो दफा प्रारम्भ िुदँाका बित कम्पनीको रुपिा सञ्चालनिा रिकेा मवद्यालयिरुले चाििेा कम्पनी िारेर् गरी 

शमैक्षक गठुी अरतगात मवद्यालय सञ्चालन गना गाउँपामलका अध्यक्ष सिक्ष मनवदेन मदन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोमर्ि मनवदेन परेिा मशक्षा शािाले सो मनवदेन उपर १५ मदन मभि आवश्यक र्ाँचबझु गरी मशक्षा 

समिमतिा राय समित आवदेन पेश गनेछ र िाग बिोमर्ि मवद्यालय सञ्चालन गना गाउँ मशक्षा समिमतको मसफाररसिा 

गाउँपामलका अध्यक्षले पनुिः अनिुमत तथा स्वीकृमत मदनेछ । 

(५) प्रामवमधक मशक्षा तथा व्यावसामयक तामलि पररषदद््वारा तर्ुािा गररएको प्रामवमधक तथा व्यावसामयक िाध्यमिक 

मशक्षा (मट–एसइइ) सञ्चालनका लामग कुनै सािदुामयक िाध्यमिक मवद्यालयले आवदेन गरेिा गाउँ मशक्षा समिमतको 

मसफाररसिा गाउँपामलकाको अध्यक्षले अनुिमत प्रदान गना सक्नेछ । तर अनिुमत मदन ु अमघ पररषदद््वारा तोमकएको 

िापदण्ड र्ाँचबझु र यमकन गने काया गाउँ मशक्षा समिमतले गनुा पनेछ । 

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) िा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भए तापमन दिेायका मवद्यालयलाई शमैक्षक गठुीको रूपिा 

सञ्चालन गना पाउने गरी अनुिमत वा स्वीकृमत मदइने छैनिः– 

(क) सरकारी वा सावार्मनक भवनिा सञ्चालन भएका मवद्यालय, 

(ि) सरकारी वा सावार्मनक र्ग्गािा भवन बनाई सञ्चालन भएको मवद्यालय, 

(ग) कुनै व्यमि वा संस्थाले मवद्यालयको नाििा भवन वा र्ग्गा दान दातव्य मदएकोिा सो भवनिा वा त्यस्तो र्ग्गािा 

भवन बनाई सञ्चालन भएको मवद्यालय । 

(७) यस ऐन वा अरय प्रचमलत काननुिा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भएता पमन शमैक्षक गठुी अरतगात मवद्यालय सञ्चालन 

गदाा दिेाय बिोमर्ि गनुा पनेछ: 

(क) शमैक्षक गठुी सञ्चालन गने गठुी सञ्चालक (रष्टी) सङ्गमठत संस्थाको रूपिा िुनपुने, 

(ि) शमैक्षक गठुी सञ्चालन गदाा रष्टीिा सावार्मनक गठुी भए कम्तीिा पाँच र्ना र मनर्ी गठुी भए कम्तीिा तीन र्ना 

सदस्य िुनपुन,े 

(ग) शमैक्षक गठुीको आय व्ययको लेिा तोमकए बिोमर्ि िडा गरी िारयता प्राप्त लेिा परीक्षकबाट लेिापरीक्षण 

गराएको िुनपुन,े 

(घ) शमैक्षक गठुीको तत्काल कायि रिकेा गठुी सञ्चालक (रष्टी) ले आफ्नो र्ीवनकालि ैवा शेषपमछ गठुीयारको 

रूपिा काि गने आफ्नो उत्तरामधकारी तोक्न सक्नेछ । 

 तर सावार्मनक शमैक्षक गठुीको िकिा त्यस्तो उत्तरामधकारी तोक्दा गाउँपामलकाको स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 




 

(८) कुनै सािामर्क, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले िनुाफा नमलने उद्दशे्य रािी मवद्यालय सञ्चालन गना चाििेा 

गाउँपामलका अध्यक्ष सिक्ष आवदेन मदन ुपनेछ । गाउँ कायापामलकाबाट सोको स्वीकृमत मलई शमैक्षक गठुी अरतगात 

मवद्यालय स्थापना र सञ्चालन गना सक्नेछ । 

(९) उपदफा (८) बिोमर्ि सञ्चामलत मवद्यालयले पालन गनुापने शता तथा अरय व्यवस्था गाउँ मशक्षा समिमतले तोके 

बिोमर्ि िुनेछन ्। 

(१०) िामथल्ला उपदफािरुिा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भए तापमन मवदशेी मशक्षण संस्थासँग सम्बरधन गरी मवद्यालय 

िोल्ने अनुिमत वा स्वीकृमत नेपाल सरकारको पवूा स्वीकृमत नमलई मदन समकने छैन । 

(११) यस अमघ दताा भएका मवद्यालय सम्बरधी व्यवस्था: िामथ र्सेकैु उल्लेि भए पमन यस अमघ मनयिानसुार दताा भइ 

सञ्चालनिा रिकेा मवद्यालयिरु यसै ऐन बिोमर्ि सञ्चालन भएका िामनने छन ्। तर यस अमघ सञ्चालनिा भएका 

मवद्यालयले मशक्षा शािाले तोकेको ढाँचािा मववरण र कागर्पि पेश गनुा पनेछ । 

४. धरौटी राखनु पननः (१) संस्थागत मवद्यालय िोल्ने अनिुमत मलँदा मवद्यालय सञ्चालनको सरुक्षण बापत दिेाय 

बिोमर्िको रकि धरौटीको रूपिा राख्न ुपनेछ । 

(क) िाध्यमिक मवद्यालयको लामग दईु लाि रूपैयाँ, 

(ि) आधारभतू मवद्यालयको लामग एक लाि पचास िर्ार रूपैयाँ, 

(ग) प्राथमिक मवद्यालयको लामग पचास िर्ार रूपैयाँ । 

तर, मवशेष आवश्यकता भएका मवद्याथीका लामग वा सीिारतकृत वा अमत मवकट भौगोमलक के्षििा यस्तो मवद्यालय 

िोल्दा कायापामलकाले धरौटी छुट वा केिी रकि कि गना सक्नेछ । 

५. धरौटी रकम जभमा गररने : (१) मवद्यालयले दफा ४ बिोमर्िको धरौटी बापतको रकि गाउँपामलकाको धरौटी 

िातािा र्म्िा गनुा पनेछ । 

६. लवद्याियको तह : (१) मवद्यालयको ति २ प्रकारका िुनेछन:् 

(क) िाध्यमिक ति: कक्षा १२ सम्ि अध्ययन अध्यापन िुने, 

(ि) आधारभतू ति: कक्षा ८ सम्ि अध्ययन अध्यापन िुनेछ, आधारभतू ति मभि कक्षा ५ सम्ि अध्यापन िुन े

मवद्यालयलाई प्राथमिक ति र बाल मवकास केरर अरतगात बाल िरेचाि केरर, िरटेश्वरी, मकरडरगाटेनिरु रिनेछन ्। 

७. माध्यलमक लिक्षाको प्रकारः (१) िाध्यमिक तिको मशक्षािा दिेायका प्रकारका िुनेछनि्ः– 

(क) साधारण िाध्यमिक मशक्षा 

(ि) संस्कृत िाध्यमिक मशक्षा 




 

(ग) प्रामवमधक तथा व्यावसामयक िाध्यमिक मशक्षा । 

(घ) िलुा िाध्यमिक मशक्षा । 

८. लवद्याियको वगीकरणः (१) मवद्यालयको भौमतक समुवधा,  स्रोत साधन, लगानी, मशक्षक दक्षता, उत्तरदामयत्व र 

पारदमशाता, मवद्यालय सञ्चालन प्रमक्रया र शमैक्षक उपलमब्धका आधारिा मनम्नानसुार वगीकरण गररनेछ: 

(क) "क" श्रेणीको मवद्यालय 

(ि) "ि" श्रेणीको मवद्यालय 

(ग) "ग" श्रेणीको मवद्यालय 

(घ) "घ" श्रेणीको मवद्यालय 

९. लिक्षाको माध्यमः (१) मवद्यालयिा मशक्षाको िाध्यि नेपाली भाषा, अगं्रेर्ी भाषा वा दवु ैभाषा िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भए तापमन दिेायको अवस्थािा मवद्यालयिा मशक्षाको िाध्यि दिेाय 

बिोमर्ि िुन सक्नेछ:– 

(क) आधारभतू (कक्षा ५) सम्ि िातभृाषािा मशक्षा मदन समकनेछ । 

(ि) गरै नेपाली नागररकले गाउँपामलकाको मवद्यालयिा अध्ययन गदाा अमनवाया नेपाली मवषयको सट्टा अरय कुनै 

भाषाको मवषय अध्ययन गना सक्नेछ । 

(ग) भाषा मवषयिा अध्ययन गराउँदा मशक्षाको िाध्यि सोिी भाषा िुनेछ । 

(घ) अमनवाया अगं्रेर्ी मवषय अध्ययन गराउँदा अगं्रेर्ी भाषािा नै गराउन ुपनेछ । 

१०. लविेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दूर लिक्षा तथा खुिा लिक्षा 

सञ्चािन 

सभबन्धी व्यवस्था : गाउँपामलकाले आवश्यक पवूााधारको व्यवस्था गरी मवशषे मशक्षा, सिावशेी मशक्षा, अनौपचाररक 

मशक्षा, मनररतर मशक्षा, दरू मशक्षा तथा िलुा मशक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गना सक्नेछ । 

११. यसै ऐन बमोलजम िागू हुनेः सावार्मनक शमैक्षक गठुी तथा नेपाल सरकारले अनदुान मदने मनर्ािती, सैमनक, 

नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल र शिीद प्रमतष्ठानद्वारा सञ्चामलत मवद्यालयिरुले सिते पाठ्यक्रि, परीक्षा, अनगुिन 

संयरि र शमैक्षक क्यालेरडर यसै ऐन बिोमर्ि पालना गनुा पनेछ । 

१२. प्रारलभभक बािलवकास केन्र सञ्चािनः गाउँपामलकाले कुनै मवद्यालयसँग मिसाएर वा छुटै्ट प्रारमम्भक बाल 

मशक्षा केररको स्थापना र सञ्चालन गना र थप व्यवस्था गना सक्नेछ । 




 

१३. बाि गृहको संचािनः गाउँपामलका आफैं ले वा कुनै व्यमि वा संस्थाले बाल गिृ सञ्चालन गना पाउनेछ । बाल 

गिृ सञ्चालनको लामग आवश्यक प्रमक्रया गाउँ मशक्षा समिमतले तोके बिोमर्ि िुनेछ । 

१४. सामुदालयक लसकाइ केन्र सञ्चािन गनन सकनेः गाउँपामलकाले सिदुायिा साक्षरता, सीप मवकास, आय आर्ान 

र मनररतर मसकाइ सितेको काि गना तोमकए बिोमर्ि सािदुामयक मसकाइ केरर सञ्चालन गना सक्नेछ । यस्तो केररिा 

सािदुामयक पसु्तकालय र वाचनालय सञ्चालन िुन सक्नेछ । 

१५. गाउँपालिकािे लवद्यािय सानन, गाभ्न, नाम पररवतनन गनन वा बन्द गनन सकने : (१) गाउँपामलकाले तोमकएको 

िापदण्ड बिोमर्ि िाल सञ्चालन भइरिकेा ३० मिनेटको पैदल दरुीिा रिकेा कुनै मवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको 

स्थानिा साना वा दईु वा दईुभरदा बढी मवद्यालयलाई गाभी एउटा मवद्यालय कायि गना वा मवद्यालय बरद गना सक्नेछ । 

(२) प्राथमिक तिको मवद्यालयिा कुल ३० र्ना भरदा कि मवद्याथी भएिा गाउँपामलकाले गाउँ मशक्षा समिमतको 

मसफाररसिा बाल मशक्षा केरर िाि कायि रािी त्यस िामथका कक्षािरु बरद गना सक्नेछ । 

(३) मवद्यालयको नाि पररवतान गनुापरेिा नाि पररवतान गनुापने उपयिु कारण समित तोमकएको मववरण र ढाँचािा गाउँ 

मशक्षा समिमत िाफा त गाउँपामलकािा स्वीकृमतका लामग मनवदेन पेश गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोमर्ि पेश िुने आएको मनवदेन उपर गाउँ मशक्षा समिमतको मसफाररसिा गाउँपामलकाले नाि 

पररवतानको स्वीकृमत मदन सक्नेछ । 

(५) मवद्यालयको नाि राख्दा वा पररवतान गदाा कुनै व्यमि मवशेषको नाि, धामिाक तथा र्ामतगत मवद्वषे झमल्कने प्रकारको 

नाि राख्न पाइने छैन । 

(६) िाध्यमिक तिको िकिा कम्तीिा ५००००००/- (पचास लाि रुपैया िाि), आधारभतू तिको िकिा कम्तीिा 

३००००००/- (मतस लाि रुपैया िाि) रुपैया प्रदान गरेिा व्यमिको नाििा मवद्यालयको नाि पररवतान गना बाधा पगुकेो 

िामनने छैन । 

पररच्छेद -३ 

लिक्षा सभबन्धी संरचनागत व्यवस्था 

१६. गाउँ लिक्षा सलमलत सभबन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपामलका के्षिमभि सञ्चालन िुने मवद्यालय तथा शमैक्षक 

मनकायिरुको रेिदिे, सिरवय र व्यवस्थापन गने कािको लामग दिेाय बिोमर्िको गाउँ मशक्षा समिमत रिनेछ :- 

(क) गाउँपामलका अध्यक्ष वा सो काि गना तोमकएको व्यमि                                     -

अध्यक्ष 

(ि) प्रििु प्रशासकीय अमधकृत                                                                -सदस्य 

(ग) गाउँपामलकाको सािामर्क मवकास समिमत संयोर्क                                                                      -सदस्य 




 

(घ) गाउँपामलकाले तोकेको गाउँपामलकाको सदस्यिरु िध्येबाट कम्तीिा एकर्ना िमिला समित दईु र्ना        - सदस्य 

(ङ) गाउँपामलका मभिका स्थानीय सिार्सेवी वा मशक्षाप्रेिीिरु िध्येबाट गाउँ मशक्षा समिमतले िनोनीत गरेको १ र्ना 

िमिला, १ र्ना दमलत समित २ र्ना सदस्यिरु                                                                                  - सदस्य 

(च) सािदुामयक मवद्यालयको प्रधानाध्यापकिरु िध्येबाट गाउँ मशक्षा समिमतले िनोनीत गरेको एक र्ना प्रधानध्यापक                          

            - सदस्य 

(छ) संस्थागत मवद्यालयिको प्रधानाध्यापकिरु िध्येबाट गाउँ मशक्षा समिमतले िनोनीत गरेको एक र्ना प्रधानाध्यापक  

             -सदस्य 

(र्) गाउँपामलकािा रिकेा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतका अध्यक्षिरु िध्येबाट गाउँ मशक्षा समिमतले िनोनीत एक 

र्ना अध्यक्ष                                                                                                                                      - 

सदस्य 

(ञ) मशक्षा अमधकृत              -सदस्य-समचव 

(२) समिमतको बैंठक सञ्चालन प्रकृया, बैठक भत्ता तथा सेवा समुवधा सम्बरधी व्यवस्था कायापामलकाले तोमकए 

बिोमर्ि िुनेछ । 

(३) गाउँपामलका के्षि मभिका मवद्यालयका प्रधानाध्यापकिरु र स्थानीय मशक्षक ििासंघको प्रमतमनमधलाई उपदफा (१) 

बिोमर्िको समिमतको बैठकिा पयावके्षकको रुपिा आिरिण गररनेछ । 

(४) मवशषे मशक्षा, सिावशेी मशक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गने मवद्यालय वा अपाङ्गता सम्बरधी मशक्षण संस्थाको 

प्रमतमनमधलाई समिमतको बैठकिा आिरिण गना समकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोमर्ि िनोनीत सदस्यको पदावमध दईु वषाको िुनेछ । िनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण परूा 

नगरेको दमेिएिा मशक्षा समिमतको मसफाररसिा गाउँ कायापामलकाले र्नुसकैु बित पमन िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी 

िटाउन ुअमघ मनर्लाई आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन । 

१७. गाउँ लिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: (१) संघ तथा प्रदशेबाट र्ारी भएका ऐन तथा मनयिावलीिा 

र यस ऐनिा अरयि लेमिएका काि, कताव्य र अमधकारका अमतररि गाउँ मशक्षा समिमतको अरय काि, कताव्य र 

अमधकार दिेाय बिोमर्ि िुनेछ: 

(क) मशक्षा शािाबाट पेश भएको शमैक्षक योर्ना िामथ छलफल गरी स्वीकृमतको लामग कायापामलकािा पेश गने, 

(ि) गाउँपामलकािा स्वस्थ शमैक्षक वातावरण कायि राख्न तथा मशक्षाको गणुस्तर वमृर्द् गना मशक्षा शािा िाफा त पेश 

भएको कायायोर्ना िामथ छलफल गरी आवश्यक दमेिएिा पररिार्ान समित स्वीकृत गने, 




 

(ग) नेपाल सरकारको स्वीकृत नीमत र मनदशेन अनरुूप मवशषे मशक्षा, सिावशेी मशक्षा, अनौपचाररक मशक्षा, मनररतर 

मशक्षा, दरू मशक्षा तथा िलुा मशक्षा कायाक्रि सञ्चालन सम्बरधी आवश्यक व्यवस्था गने, 

(घ) मवद्यालयलाई आमथाक सिायता उपलब्ध गराउने तथा त्यस्तो सिायताको लामग सम्बमरधत मनकायिा मसफाररस 

गन,े 

(ङ) मशक्षक, किाचारी तथा मवद्याथी कल्याणको लामग स्वीकृत मशक्षा योर्ना बिोमर्ि आवश्यक कायाक्रि बनाउने, 

(च) मवद्यालयको सम्पमत्तको सरुक्षा गना तथा मवद्यालयको सिमृर्द्को लामग आवश्यक व्यवस्था गने, 

(छ) मवद्यालयको मवकासको लामग सञ्चामलत शैमक्षक कायाक्रिलाई सियोग गने, 

(र्) मवद्यालयको लेिापरीक्षण सम्बरधिा लेिापरीक्षकले मदएको प्रमतवदेन अनसुार आवश्यक कारबािी गने, गराउने, 

(झ) मवद्यालयलाई आमथाक रूपिा आत्िमनभार गराउन योर्ना बनाई काया गने, 

(ञ) मवद्यालय बरद गना गाउँपामलकालाई मसफाररस गने, 

(ट) गाउँपामलका के्षि मभि मवद्यालय सञ्चालनका लामग अनिुमत, स्वीकृमत, मवद्यालय साने, गाभ्ने सम्बरधी 

गाउँपामलकालाई आवश्यक राय प्रदान गने । 

(ठ) शमैक्षक क्यालेण्डर बनाई मवद्यालय सञ्चालन गना मशक्षा शािा िाफा त व्यवस्थापन समिमतलाई मनदेशन मदने, 

(ड) गाउँ स्तरीय िेलकुद, स्काउट तथा साँस्कृमतक कायाक्रिको सञ्चालन तथा मवकासको लामग आमथाक स्रोत र्टुाउने 

र प्राप्त रकि िचा गना मशक्षा शािालाई मनदेशन मदने, 

(ढ) आवासीय मवद्यालयका मवद्याथीका लामग िाना तथा पौमष्टक आिारको गणुस्तर तोक्ने, 

(ण) गाउँकायापामलका तथा गाउँ सभावाट स्वीकृत मशक्षा योर्ना र िापदण्ड मभि रिी आवश्यक मनदशेन मदने, 

(त) मवद्यालयले कायि गनुापने रयनूति ्सरसफाई तथा शौचालयको िापदण्ड तोक्ने, 

(थ) गाउँपामलका के्षि मभि मवशषे आवश्यकता भएका बालबामलकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीिरुका लामग 

उमचत मवद्यालय व्यवस्थापन गना आधार तयार पाने र सोिी अनसुारको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने, 

(द) मवद्यालय सधुार तथा मवकासका लामग नीमत मनदशेन गने, 

(ध) गाउँ सभाबाट स्वीकृत मशक्षा नीमत र गाउँ कायापामलकाबाट भएका मशक्षा सम्बरधी मनणायिरुको कायाारवयनका 

लामग आवश्यक अरय कायािरु गने, गराउने, 

(न) गाउँपामलका के्षिमभि सञ्चालन िुने परीक्षालाई ियाामदत र भय रमित बनाउन सियोग गने । 

(प) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतलाई आवश्क मनदेशन मदने, र्ागरुक र सर्ग बनाउने । 




 

(फ) मशक्षाको गणुस्तर कायि राख्ने सचूकिरु मवकास गने र प्रगमत िलू्याङ्कन गने । 

(ब) शमैक्षक गठुीसँग गने सम्झौताका शतािरु मनधाारण गने, 

(भ) शमैक्षक संस्था र मशक्षासंग आबर्द् मशक्षक किाचारीिरुलाई कािको आधारिा आवश्यक प्रोत्सािन, नमसित, दण्ड, 

कारवािी गने गराउने । 

(ि) संस्थागत मवद्यालय सञ्चालनको िापदण्ड बनाउने, सञ्चालनको स्वीकृमत र अनिुमतको लामग गाउँपामलकालाई 

आवश्यक राय सझुाव प्रदान गने । 

(य) मवद्यालय बामिर रिकेा बालबामलका पमिचान गरी सबैका लामग मशक्षा समुनमित िुने प्रबरध गने । 

(र) मशक्षक तामलि नीमत तर्ुािा गरी लाग ूगने । 

(ल) गाउँ कायापामलकालाई शैमक्षक मवकासका लामग आवश्यक सझुाव तथा परािशा मदने । 

(व) मशक्षािा सबै बालबामलकाको पिुचँ, गणुस्तरिा सधुार र संरक्षणका पक्षिरुलाई कायाारवयन गना आवश्यक नीमत, 

मनयि तथा कायाक्रििरु संचालन गने । 

१८. लिक्षा अलधकृत सभबन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपामलका अरतगातका मशक्षा सम्बरधी कायाक्रि व्यवस्थापन गना र 

शमैक्षक प्रशासन सञ्चालन गना १ र्ना मशक्षा अमधकृत रिने छन ्। 

(२) लिक्षा अलधकृतको काम, कतनव्य र अलधकार: संघ तथा प्रदशेबाट र्ारी भएका ऐन तथा मनयिावलीिा र यस 

ऐनिा अरयि लेमिएका काि, कताव्य र अमधकारका अमतररि मशक्षा अमधकृतको काि, कताव्य र अमधकार दिेाय 

बिोमर्ि िुनेछ: 

(क) गाउँपामलका तथा गाउँ मशक्षा समिमतबाट मशक्षा तथा शमैक्षक मवकासका लामग पाररत नीमत तथा कायाक्रिको 

कायाारवयन गने, गराउने तथा प्राप्त मनदशेन पालना गने । 

(ि) मशक्षा सम्बरधी कुनै प्रस्ताव गाउँपामलकािा पेश गनुा पने भए प्रििु प्रशासकीय अमधकृत िाफा त पेश गने, 

(ग) मशक्षा सम्बरधी गाउँपामलका स्तरीय योर्ना बनाई कायापामलकािा स्वीकृमतको लामग पेश गने र स्वीकृत योर्ना 

कायाारवयन गने, 

(घ) गाउँपामलकाको मशक्षाको अवस्था, प्रगमत आमद सिमेटएको शमैक्षक बलेुमटन तयार गरी प्रत्येक आमथाक वषािा 

प्रकामशत गने, 

(ङ) स्वीकृत अनौपचाररक मशक्षा, मवशेष मशक्षा कायाक्रि कायाारवयन गने गराउने तथा सो सम्बरधी अमभलेि तयार 

गन,े 




 

(च) मवद्याथी संख्या घट्न गई फामर्लिा परेका सािदुामयक मवद्यालयका मशक्षकलाई अको सिदुामयक मवद्यालयिा 

मिलान गना गाउँ मशक्षा समिमतिा मसफाररस गने, 

(छ) स्वीकृत काया योर्ना अनुसार मवद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बरधिा मनयमित रूपले अनगुिन र सपुरीवके्षण 

गरी त्यसको प्रमतवदेन तयार गने, 

(र्) मशक्षाको गणुस्तर बढाउनको लामग मशक्षक, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिमतका पदामधकारीिरूको सिय 

सियिा बैठक, गोष्ठी वा तामलिको सञ्चालन गने तथा अरय शमैक्षक मक्रयाकलाप संचालन गने, गराउने, 

 (झ) गाउँपामलका मभि रिकेा कम्पनी ऐन अरतगात दताा भएका वा संस्थागत मवद्यालयिरुको शमैक्षक काया योर्नाको 

सिरवय र अनगुिन गरी सधुारका लामग सझुाव प्रस्ततु गने, 

(ञ) यस ऐन बिोमर्ि मवद्यालयिरू सञ्चालन भए नभएको र्ाँचबझु गने तथा मवद्यालयिा मशक्षाको गणुस्तर बढाउन, 

सधुार गना वा मवद्यालय बरद गनुा पने नपने सम्बरधिा सपुरीक्षण गरी मवद्यालयको स्तर बढाउन,ु सधुार गनुा वा मवद्यालय 

बरद गनुा पने भएिा तत ्सम्बरधी कारबािी प्रमक्रया अगाडी बढाउने, 

(ट) मनयमुि वा बढुवाको लामग मशक्षक सेवा आयोगबाट मसफाररस भई आएका मशक्षक वा किाचारीलाई मवद्यालयिा 

मनयमुि तथा पदस्थापना गन,े 

(ठ) सािदुामयक मवद्यालयिा कायारत मशक्षक तथा किाचारीको सेवा मववरण तथा अरय अमभलेि अद्यावमधक गने, 

(ड) मशक्षक वा किाचारीको कायासम्पादन िलू्याङ्कन गरी त्यसको मववरण मशक्षा सेवा आयोगिा पठाउने, 

(ढ) मवद्यालय र प्रारमम्भक बाल मवकास केररको सपुरीवके्षण गने, गराउने, 

(ण) आधारभतू मशक्षा परीक्षालाई मनयमित र ियाामदत ढङ्गबाट सञ्चालन गने, गराउने तथा अमभलेि राख्ने, 

(त) आधारभतू मशक्षा परीक्षाको लामग आवदेन फाराि भरेका मवद्याथीको नाि, थर, उिेर प्रचमलत काननू बिोमर्ि 

संशोधन गने, 

(थ) सािदुामयक मवद्यालयका लामग मवतरण गररएका दरबरदी शमैक्षक सिको सरुुिा मिलान गना गाउँ मशक्षा समिमतिा 

मसफाररस गने, 

(द) मवद्यालयिा मशक्षाको गणुस्तर वमृर्द् भए नभएको सम्बरधिा िलू्याङ्कन गरी अमभलेि राख्ने तथा सो सम्बरधिा 

सधुारका लामग आवश्यक काि गने, 

(ध) गाउँपामलकावाट मवद्यालयलाई मनकासा भएको रकि सदपुयोग भए नभएको अनुगिन गने, 

(न) मवद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगरे नगरेको सम्बरधिा मनरीक्षण गने, गराउने, 




 

(प) मवद्यालयिा लाग ू गररएको पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसािग्री सम्बरधिा सधुार गनुापने र मनिःशलु्क 

पाठ्यपसु्तकको मवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने मवषयिा व्यवस्थापन समिमत तथा मशक्षकको राय मलई सझुाव 

पठाउने तथा सो सम्बरधिा अरय आवश्यक काया गने, गराउने, 

(फ) मवद्यालयको लेिापरीक्षणका लामग लेिा परीक्षक मनयिु गने र लेिा परीक्षकबाट प्राप्त प्रमतवदेनको आधारिा 

दमेिएका अमनयमितता र बेरुर् ुफर्छ्यौट गना लगाउने, 

(ब) सरकारी तथा गरैसरकारी शमैक्षक पररयोर्नािरूको मनरीक्षण तथा सिरवय गने, 

(भ) सािदुामयक मवद्यालयका मशक्षक तथा किाचारीको तलबी प्रमतवदेन पाररत गराउने, 

(ि) मवद्यालयको वामषाक शैमक्षक कायाक्रिको मनयमित रूपिा अनगुिन गरी सो अनसुार गने, गराउने, 

(य) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत र मशक्षक अमभभावक संघ गठन गने, गराउने, 

(र) सािदुामयक मवद्यालयको स्वीकृत, ररि दरबरदीिा पदपमूताको लामग आयोगिा लेिी पठाउने, 

(ल) यस ऐन तोमकएको िापदण्डको आधारिा मशक्षकको सरुवा गने, 

(व) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको मसफाररसिा मशक्षकलाई मवद्यालय सिय बािके वा मवद्यालयको मनयमित पठन 

पाठनिा असर नगने गरी अमतररि सियिा अरयि काया गना पवूा स्वीकृमत प्रदान गने, 

(श) कायासम्पादनको आधारिा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत, मशक्षक अमभभावक संघ, प्रधानाध्यापक, मशक्षक एवं 

किाचारीिरुलाई परुस्कार तथा दण्डका लामग कायापामलका सिक्ष मसफाररस गने, 

(ष) संस्थागत मवद्यालयको अनगुिन गरी स्वीकृत िापदण्डको पालना गना लगाउने र तदनसुार परुस्कार र दण्डको लामग 

कायापामलका सिक्ष मसफाररस गने, 

(स) संघ, प्रदशे, गाउँ कायापामलका, रामष्ट्रय परीक्षा बोडा र मशक्षा सम्बमरधत आयोगिरुबाट मनदमेशत वा प्रत्यायोमर्त 

काया गने । 

१९. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत: (१) सािदुामयक मवद्यालयको सञ्चालन, रेिदिे र व्यवस्थापन गनाको लामग 

प्रत्येक मवद्यालयिा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत रिनेछिः– 

(क) अमभभावकले आफूिरुिध्येबाट छानी पठाएका दईुर्ना िमिला समित चार र्ना                               -सदस्य 

(ि) मवद्यालय रिकेो गाउँपामलकाको सम्बमरधत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समिमतका सदस्यिरुिध्येबाट सो वडा 

समिमतले िनोनयन गरेको                                                                                                            -सदस्य 

(ग) मवद्यालयको संस्थापक, स्थानीय बमुर्द्र्ीवी वा मशक्षाप्रेिी, चरदातािरुिध्येबाट मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले 

िनोमनत गरेको एक र्ना िमिला समित दईु र्ना                                                                               -सदस्य 




 

(घ) मवद्यालयका मशक्षकिले आफुिरुिध्येबाट छानी पठाएको एक र्ना मशक्षक                                      -सदस्य 

(छ) मवद्यालयको प्रधानाध्यापक                                                                                         -सदस्य-समचव 

(२) प्रामवमधक र व्यावसामयक मवषयिा अध्ययन वा तामलि गराइने िाध्यमिक मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन 

समिमतिा मर्ल्लास्तरका उद्योग तथा वामणज्य ििासंघका दईुर्ना प्रमतमनमध सदस्य रिनेछन ्। 

(३) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतका सदस्यिरुले उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) बिोमर्िका 

सदस्यिरुिध्येबाट छानेको सदस्य सो समिमतको अध्यक्ष िुनेछ । 

(४) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्िका लामग वा अध्यक्षको अनपुमस्थमतिा सो समिमतका 

ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोमर्िको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतिा सगोलिा रिकेो एकाघरको एक र्ना भरदा बढी रिन 

पाउने छैन ्। 

(६) मवशेष मशक्षा सञ्चालन गने मवद्यालयको व्यवस्थापन समिमतिा कम्तीिा पचास प्रमतशत सदस्यिरु अपाङ्गता 

भएका व्यमिको अमभभावक र सिावेशी मशक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गने मवद्यालयको व्यवस्थापन समिमतिा 

कम्तीिा एकर्ना अपाङ्गता भएका व्यमि सदस्य रिनेछ । 

(७) गाउँपामलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रििु प्रशासकीय अमधकृत, सम्बमरधत वडाका वडाध्यक्ष र मशक्षा सम्बरधी काि 

गने किाचारीिरुलाई मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको बैठकिा पयावके्षकको रूपिा भाग मलन आिरिण गना समकनेछ । 

(८) मवद्यालय स्तरीय बालक्लबले िनोनयन गरेको एक बालक र एक र्ना बामलका गरी २ र्नालाई मवद्यालय 

व्यवस्थापन समिमतको बैठकिा आिरिण गररनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोमर्ि छामनएका वा िनोमनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावमध तीन वषाको िुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा 

सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको दमेिएिा गाउँ मशक्षा समिमतले मनर्लाई र्नुसकैु बित पदबाट िटाउन 

सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअमघ आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट बमञ्चत गररने छैन । 

(१०) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको अवमधको गणना: दफा १९ को उपदफा (९) िा र्नुसकै कुरा लेमिएको भए 

तापमन सािदूामयक मवद्यालयको व्यवस्थापन समिमतको अवमध गणना अमभभावक भलेाबाट दफा १९ को उपदफा (१) 

को िण्ड (क) िा उल्लेमित चारर्ना सदस्यिरुको छनौट भएको मिमत दमेि र संस्थागत मवद्यालयको व्यवस्थापन 

समिमतको अवमध गणना गाउपामलका अध्यक्षबाट अध्यक्षको िनोनयन भएको मिमत दमेि िुनेछ । 

(११) सािदुामयक मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको काि, कताव्य र अमधकार दिेाय बिोमर्ि िुनेछिः– 

(क) मवद्यालय सञ्चालनको लामग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 

(ि) मवद्यालयको चल, अचल सम्पमत्तको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सरुक्षा गने, 




 

(ग) मवद्यालयको शैमक्षक, भौमतक तथा आमथाक तथ्याङ्क र मववरण अद्यावमधक गराई राख्ने, 

(घ) मवद्यालयको वामषाक बर्टे स्वीकृत गने र त्यसको र्ानकारी गाउँपामलकालाई मदने, 

(ङ) मवद्यालयिा मशक्षक, किाचारी र मवद्याथीको पोशाकको कायाारवयन गने, 

(छ) स्वीकृत दरबरदी अनसुारका मशक्षकिरुको िोर्ी गरी काििा लगाउने तथा गाउँपामलकावाट स्वीकृत दरबरदीिा 

किाचारीको व्यवस्थापन गने, 

(झ) गाउँपामलकाबाट तोमकएको रमर्ष्टडा लेिापरीक्षकबाट मवद्यालयको वामषाक लेिापरीक्षण गराउने, 

(ञ) लेिापरीक्षकको प्रमतवदेन अनसुार तत्काल आवश्यक कारबािी गने र त्यसको प्रमतवेदन गाउँ मशक्षा समिमतिा पेश 

गन,े 

(ट) तोमकए बिोमर्िका क्षेिसँग सम्बमरधत गाउँपामलका र गाउँ मशक्षा समिमतले मदएको मनदशेनिरूको पालना गने, 

(ठ) प्रचमलत काननू र मनयि पालना नगने मशक्षक किाचारीलाई मवभागीय कारवािीका लामग मसफाररस गने, 

(ढ) मवद्यालयको आरतररक श्रोतबाट िचा व्यिोने गरी मनयिु गरेका मशक्षकको लामग सेवा, शता र समुवधा तोक्ने र 

तोमकए बिोमर्िको पारीश्रमिक तथा समुवधाको व्यवस्था गने, 

(ण) मवद्यालय मशक्षा एकै सियिा सञ्चालन गने प्रबरध मिलाउने, 

(त) मवद्यालयलाई शामरत के्षि र बालििैी मवद्यालयको रुपिा मवकास गना तोमकएको सचूकिरु परुा गना आवश्यक काया 

गनुा व्यवस्थापन समिमतको दामयत्व गनुापनेछ, 

(थ) मवद्यालयको भौमतक मनिााण तफा को काया गना सावार्मनक िरीद ऐन बिोमर्ि अिानत वा कोटेशन वा टेण्डर प्रमक्रया 

अपनाइ मनिााण काया गना सक्नेछ, 

(द) तोमकए बिोमर्िका अरय काया गने । 

(१२) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले आफ्नो कायामवमध आफँै बनाउन सक्नेछ । 

(१३) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत मवघटन गना समकने: (१) दिेायका अवस्थािा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको 

मवघटन गना समकनेछ:– 

(क) मवद्यालयको सम्पमत मिनामिना गरेिा, 

(ि) मवद्यालयको शमैक्षक वातावरण िल्बल्याएिा, 

(ग) सरकारी नीमत मवपरीत काि गरेिा, 

(घ) सम्बमरधत मनकाय, प्रमतमनमध वा किाचारीले मदएको मनदशेनको पालन नगरेिा, 




 

(ङ) मवद्यालयको व्यवस्थापन सरतोषर्नक रूपिा गना नसकेिा । 

(१४) कुनै मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले तोमकएको मर्म्िवेारी परूा गना नसकेिा सोको कारण िलुाई 

गाउँ मशक्षा समिमतले त्यस्तो मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत मवघटन गना सक्नेछ । तर त्यसरी मवघटन गनुा अमघ मवद्यालय 

व्यवस्थापन समिमतलाई आफ्नो सफाइ पेस गने िनामसब िौका मदनपुनेछ । 

(१५) उपदफा (१३) बिोमर्ि मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत मवघटन भएपमछ मवद्यालयले यसै ऐन बिोमर्ि तत्काल 

अको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत गठन गनुापनेछ । 

२०. संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतः (१) संस्थागत मवद्यालयको सञ्चालन, रेिदिे र व्यवस्थापन 

गनाका लामग प्रत्येक मवद्यालयिा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत रिनेछिः– 

(क) मवद्यालयको संस्थापक वा लगानीकताािरू िध्येबाट सम्बमरधत मवद्यालयको मसफाररसिा गाउँपामलकाबाट िनोमनत 

गरेको व्यमि            -

अध्यक्ष 

(ि) अमभभावकिरू िध्येबाट कम्तीिा एक र्ना िमिला पने गरी मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले िनोमनत गरेको दईु 

र्ना               -सदस्य 

(ग) स्थानीय मशक्षा प्रेिी वा सिार्सेवीिरू िध्येबाट गाउँ मशक्षा समिमतले िनोमनत गरेको एकर्ना     -सदस्य 

(घ) गाउँपामलकाको मशक्षा अमधकृत वा प्रामवमधक सिायक        - सदस्य 

(ङ) सम्बमरधत मवद्यालयका मशक्षकिरूले आफूिरूिध्येबाट छानी पठाएको एकर्ना      -सदस्य 

(च) मवद्यालयको प्रधानाध्यापक            - सदस्य-समचव 

(२) उपदफा (१) को (क) (ि) र (ग) बिोमर्ि छामनएका वा िनोमनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावमध तीन वषाको िुनेछ 

। त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदअनसुारको आचरण नगरेको दमेिएिा त्यसरी छारने वा िनोनयन गन े

अमभभावक, पदामधकारी वा मनकायले मनर्लाई र्नुसकैु बित पदबाट िटाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअमघ मनर्लाई आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन । 

२१. संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारः  

(१) संस्थागत मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको काि, कताव्य र अमधकार दिेाय बिोमर्ि िुनेछिः– 

(क) मवद्यालय सञ्चालनको लामग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 

(ि) मवद्यालयको लामग आवश्यक भौमतक साधनको व्यवस्था गने, 

(ग) मवद्यालयको चल, अचल सम्पमत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 




 

(ङ) नेपाल सरकार र गाउँपामलकाले तोके बिोमर्िको पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगने गराउने, 

(च) प्रचमलत काननु बिोमर्ि योग्यता परूा गरेका व्यमिलाई मशक्षक पदिा मनयमुि गने, 

(छ) मशक्षक तथा किाचारीको रयनूति तलब, सेवा समुवधा तोक्ने, 

(र्) अनुशासनिीन मशक्षक उपर कारबािी गने, 

(झ) काननुिा उल्लेमित व्यवस्थाका अमतररि गाउँपामलकावाट र्ारी मशक्षाक्षेिसँग सम्बमरधत सबै नीमत, मनयि, तथा 

मनदशेनिरूको पालना गने; 

(२) शमैक्षक गठुी अरतगात सञ्चालन भएका मवद्यालयको सञ्चालन, रेिदिे र व्यवस्थापन सम्बरधी व्यवस्था तोमकए 

बिोमर्ि िुनेछ । 

२२. लिक्षक अलभभावक सघंः (१) सािदुामयक मवद्यालयका सम्पणूा मशक्षक तथा अमभभावकिरू सदस्य रिकेो एक 

मशक्षक अमभभावक संघ रिनेछ । सािदूामयक मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले अमभभावकिरूको भलेा 

गराइ सो समिमतको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीिा एक र्ना मशक्षक र अमभभावकिरू सिते रिने गरी बढीिा 

एघार सदस्यीय मशक्षक अमभभावक संघकोकायाकारी समिमत गठन गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि गमठत मशक्षक अमभभावक संघको कायाकारी समिमतका सदस्यको पदावमध दईु वषाको िुनेछ 

। कायाकारी समिमतको बैठक तीन िमिनािा कम्तीिा एकपटक बस्नेछ र सो समिमतको बैठक सम्बरधी अरय कायामवमध 

कायाकारी समिमत आफैं ले मनधाारण गरे बिोमर्ि िुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोमर्िको कायाकारी समिमतको काि, कताव्य र अमधकार दिेाय बिोमर्ि िुनेछ: 

(क) मवद्यालयिा मशक्षाको गणुस्तर कायि गनाको लामग आवश्यक काि गने, 

(ि) मशक्षा सम्बरधी प्रचमलत ऐन मनयि बिोमर्ि मवद्यालयले शलु्क मनधाारण गरे नगरेको सम्बरधिा अनगुिन गने तथा 

सो सम्बरधिा मवद्यालयलाई आवश्यक सझुाव मदने, 

(ग) मवद्यालयको शैमक्षक गमतमवमधबारे मनयमित र्ानकारी राख्ने तथा सो सम्बरधिा अरतरमक्रया गने । 

(घ) प्रत्येक वषाको प्रथि िैिामसक मभि मवद्यालय मवद्यालयिा त्यो भरदा अमघल्लो आमथाक वषािा भएको गमतमवमधलाई 

सिटेेर सािामर्क परीक्षण गने । 

(४) संस्थागत मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले यस कायामवमध बिोमर्ि मशक्षक अमभभावक संघको 

कायाकारी समिमत गठन गदाा सात सदस्यिा नघटाई गनुा पनेछ । 

२३. अलभभावक सभबन्धी व्यवस्थाः 




 

 (१) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत र मशक्षक अमभभावक संघ गठन गने अमभभावक सम्बरधी व्यवस्था संघीय तथा 

प्रादमेशक िापदण्डका आधारिा तोमकए बिोमर्ि िुनेछ । 

पररच्छेद- ४ 

लवद्यािय तहको लिक्षक तथा कमनचारीको दरबन्दी, सेवा ितन र योग्यता 

२४. गाउँपालिकािे लिक्षकको दरबन्दी लनधानरण गननः (१) गाउँपामलका के्षिमभि रिकेा सािदुामयक मवद्यालयिरुिा 

आवश्यक पने मशक्षकिरुको दरबरदी मनधाारण गाउँपामलकाले गनेछ । 

(२) गाउँपामलकाले मशक्षकको दरबरदी मनधाारण गदाा प्रत्येक मवद्यालयिा मनयमित अध्ययन गने मवद्याथी संख्या र 

मवषयका आधारिा रामष्ट्रय वा प्रादमेशक िापदण्ड बिोमर्ि मवद्याथी तथा मशक्षक अनपुात कायि गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोमर्िका दरबरदीिा मनयमुि भएका मशक्षकको व्यमिगत फाइल िडा गरी गाउँपामलकाले राख्नु 

पनेछ । 

२५. दरबन्दी लमिानः (१) गाउँ मशक्षा समिमतले मवद्यालयिा तिगत, कक्षागत तथा मवषयगत र मशक्षक मवद्याथी 

अनपुातका आधारिा बढी दरबरदी भएको मवद्यालयबाट कि दरबरदी भएको मवद्यालयिा दरबरदी मिलानका लामग 

दरबरदी मिलान तथा मशक्षक व्यवस्थापन कायामवमध बिोमर्ि गाउँ मशक्षा समिमतले गाउँ कायापामलका सिक्ष मसफाररस 

गना सक्ने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि दरबरदी मिलान गदाा मशक्षक कि भएका मवद्यालय, मवद्यालय नै नभएको क्षेि तथा 

मपछमडएका र ग्रामिण क्षेिलाई प्राथमिकता मदइने छ । 

२६. लिक्षण सहयोग अनुदान: गाउँपामलकाले मवद्यालयिा उपलब्ध दरबरदी र मवद्याथी सङ्ख्याको अनपुातिा 

मवद्यालयलाई मशक्षण सियोग अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । सो अनदुानबाट मवद्यालयले यो ऐन बिोमर्ि मशक्षकको 

व्यवस्थापन गनुापनेछ । 

२७. लिक्षकको सेवा ितन, योग्यता र सक्षमताः मशक्षकको सेवा शता, योग्यता र सक्षिता सम्बरधी व्यवस्था संघीय 

तथा प्रादमेशक तथा गाउँपामलकाको िापदण्डको आधारिा तोमकए बिोमर्ि िुनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

प्रधानाध्यापकको लनयुलि तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

२७. प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक मवद्यालयिा मवद्यालयको प्रामज्ञक तथा प्रशासकीय प्रििुको 

रूपिा काि गना एक र्ना प्रधानाध्यापक रिनेछ । 




 

(२) प्रधानाध्यापकको मनयमुि व्यवस्था दिेाय बिोमर्ि िुनेछ: 

(क) िाध्यमिक तिको प्रधानाध्यापकको िकिा स्नातकोत्तर ति वा सो सरि उत्तीणा गरी सम्बमरधत मवद्यालयको 

सम्बमरधत तििा स्थायी मशक्षक िुन ुपनेछ । सो नभएिा स्थायी मशक्षकिरुिध्येबाट मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको 

मसफाररसिा गाउँ मशक्षा समिमतबाट प्रधानाध्यापक मनयमुिका लामग मशक्षा मवकास तथा सिरवय इकाईलाई मसफाररस 

गररनेछ । 

(ि) आधारभतू तिको प्रधानाध्यापकको िकिा स्नातक ति वा सो सरि उत्तीणा गरी सम्बमरधत मवद्यालयको सम्बमरधत 

तििा   स्थायी मशक्षक िुन ुपनेछ । सो नभएिा स्थायी मशक्षकिरुिध्येबाट मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको मसफाररसिा 

गाउँ मशक्षा समिमतबाट प्रधानाध्यापक मनयमुिका लामग मशक्षा मवकास तथा सिरवय इकाईलाई मसफाररस गररनेछ ।  

(ग) प्रधानाध्यापकले मनयमुि िुन ुपवूा पाँच वष ेमवद्यालय मवकास प्रस्ताव मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत सिक्ष पेश गनुा 

पनेछ र सोको आधारिा प्रधानाध्यापक पदिा मनयमुिका लामग मसफाररस गररनेछ । 

(घ) प्रधानाध्यापकको पदावमध ५ वषाको िुनेछ र मनर् पनु: सो पदिा मनयिु िुन सक्नेछ । 

(ङ) यो ऐन लाग ूभए पिात ् मवद्यालयको प्रधानाध्यापक पदिा बिाल रिकेा प्रधानाध्यापिरुबाट मवद्यालय मवकास 

प्रस्ताव पेश गना लगाई पनु: सो पदिा मनयिु िुन सक्नेछ । 

(च) प्रभानाध्यापकले पेस गरेको मवद्यालय मवकास प्रस्ताव बिोमर्ि काया गरेको नपाईएिा वा आफूले कायादक्षता करार 

बिोमर्ि काि नगरेको वा मनर्को आचरण िराब रिकेो कुरा मशक्षा अमधकृतले मदएको प्रमतवदेन र मवद्यालय 

व्यवस्थापन समिमतको मसफाररसबाट दमेिएिा गाउँ मशक्षा समिमतले मनर्लाई प्रधानाध्यापकको पदबाट र्मिलेसकैु 

िटाउन मशक्षा मवकास तथा सिरवय इकाईलाई मसफाररस गना सक्नेछ । प्रधानाध्यापकलाई पदबाट िटाउन ुअमघ मनर्लाई 

सफाई पेश गने िनामसव िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन । 

(३) प्रधानाध्यापकको काि, कताव्य र अमधकार: 

संघ, प्रदशेबाट र्ारी गररएको ऐन मनयि र यस ऐनको अरयि उल्लेि गररएको बािके प्रधानाध्यापकको काि, कताव्य र 

अमधकार दिेाय बिोमर्ि िुनेछ: 

(क) मवद्यालयिा शमैक्षक वातावरण, गणुस्तर र अनशुासन कायि राख्ने, 

(ि) मवद्यालयका मशक्षक तथा किाचारीिरूसँग सिरवय गरी मशक्षक, किाचारी, मवद्याथी र अमभभावकिरू बीच 

पारस्पररक सियोगको वातावरण मसर्ाना गने, 

(ग) मवद्यालयिा अनशुासन, सच्चररिता, मशष्टता कायि गना आवश्यक काि गने, 

(घ) मशक्षकिरूसँग परािशा गरी मवद्यालयिा कक्षा सञ्चालन सम्बरधी कायाक्रि तयार गने तथा त्यस्तो कायाक्रि 

बिोमर्ि कक्षा सञ्चालन भए नभएको मनरीक्षण गने, 




 

(ङ) मवद्यालयिा सरसफाई, अमतररि मक्रयाकलाप आमदको प्रबरध गने, गराउने, 

(च) मवद्यालयको प्रशासमनक कायाको सञ्चालन तथा मनयरिण गने, 

(छ) मवद्यालयिा मवद्याथी भनाा गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने, 

(र्) मवद्याथीलाई स्थानारतरण तथा अरय प्रिाणपि मदने, 

(झ) मवद्यालयिा भए गरेका िित्वपणूा काि कारबािीको अमभलेि राख्ने, 

(ञ) कुनै मशक्षक वा किाचारीले र्ानी र्ानी वा लापरवािी साथ कुनै काि गनााले मवद्यालयलाई िानी नोक्सानी पना 

गएिा त्यस्तो िानी नोक्सानीको रकि तलबबाट कट्टा गरी असलु गने, 

(ट) मवद्यालयले आफ्नै स्रोतिा मनयिु गरेका मशक्षक वा किाचारीले पदीय मर्म्िेवारी परूा नगरेिा व्यवस्थापन समिमतको 

मसफाररस बिोमर्ि अवकाश लगायतका अरय मवभागीय कारबािी गने, 

(ठ) मशक्षक र किाचारीलाई मदइएको सर्ायको अमभलेि राख्ने तथा त्यस्तो अमभलेि मशक्षा अमधकृतले िनेा चाििेा 

दिेाउने, 

(ड) मशक्षक तथा किाचारीिरूको आचरण र काया सम्पादन सम्बरधी प्रमतवदेन मशक्षा शािा तथा व्यवस्थापन समिमतिा 

पेश गने, 

(ढ) मशक्षक वा किाचारीलाई सर्ाय वा परुस्कार मदने सम्बरधिा व्यवस्थापन समिमत तथा मशक्षा शािािा मसफाररस 

गन,े 

(ण) गाउँ कायापामलकाबाट स्थायी मनयमुि एव ंपदस्थापन भई आएका मशक्षकलाई िामर्र गराई मवषय र ति अनसुारको 

कक्षा मशक्षणिा िटाउने, 

(त) िमिनािा कम्तीिा एक पटक मशक्षक तथा किाचारीिरूको बैठक बोलाई मवद्यालयको प्रामज्ञक, भौमतक र शमैक्षक 

प्रशासन सम्बरधी मवषयिा छलफल गरी त्यसको अमभलेि राख्ने, 

(थ) मवद्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता िाने गरी मनयिु भएका मशक्षक तथा किाचारीिरुको तलब सम्बरधी प्रमतवदेन 

पाररत गना व्यवस्थापन समिमतिा पेश गने, 

(द) मवद्यालय भवन तथा छािावासको िातामभि कुनै मकमसिको अवामञ्छत मक्रयाकलाप िुन नमदने, 

(ध) मवद्यालयको प्रभावकारी संचालनको लामग वामषाक योर्ना बनाई व्यवस्थापन समिमतबाट पाररत गरी कायाारवयन 

गन,े गराउने, 

(न) मवद्यालयिा अध्ययन, अध्यापन सम्बरधी िामसक, अधा-वामषाक तथा वामषाक कायाक्रि बनाई कायाारवयन गने, 

गराउने, 




 

(प) मशक्षक वा किाचारीलाई तामलििा पठाउन व्यवस्थापन समिमतबाट अनुिोदन गराई मशक्षा शािािा पठाउने, 

(फ) मवद्यालयिा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक लाग ूगने, 

(ब) व्यवस्थापन समिमतले मदएको मनदशेन तथा आफूले पाएको अमधकार बिोमर्ि रकि िचा गने र आय व्ययको 

मिसाब राख्ने तथा राख्न लगाउने, 

(भ) मवद्यालयिा सञ्चालन िुने आवमधक परीक्षा मनयमित तथा ियाामदत ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराउने, 

(ि) कुनै मशक्षकले अध्यापन गरेको मवषयिा लगातार तीन वषासम्ि परर प्रमतशत भरदा बढी मवद्याथी असफल भएिा 

वा कुनै मशक्षकले लापरवािी वा अनशुासनिीन काि गरेिा त्यस्तो मशक्षकको दईु वषासम्ि तलब बमृर्द् रोक्का गने, 

(य) मवद्यालयिा मनयि बिोमर्िको कक्षा मलने तथा मशक्षकलाई मलन लगाउने, 

(र) स्वीकृत दरवरदीिा कायारत मशक्षक तथा किाचारीको तलवी प्रमतवदेन पाररत गना मशक्षा शािािा पठाउने, 

(ल) मवद्यालयका मशक्षक तथा किाचारीिरूको काि, कताव्य तोक्ने, 

(व) मशक्षा शािा तथा व्यवस्थापन समिमतले मदएका मनदशेन पालन गने/गराउने, 

(श) मवद्यालयको शमैक्षक प्रगमत सम्बरधी मववरण तथा तथ्याङ्क िरिालयद्वारा मनधााररत ढाँचा र सियमभि प्रिामणत 

गराई मशक्षा शािािा पठाउने, 

(ष) मवद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट िचा बेिोने गरी मनयिु भएका मशक्षकिरूको काया सम्पादन िलू्याङ्कन फाराि भरी 

व्यवस्थापन समिमतिा पेश गने, 

(स) मवद्यालयिा कायारत मशक्षक तथा किाचारीको सम्पमत्त मववरण फाराि मनधााररत सियिा भना लगाई मवद्यालयिा 

दताा गरी मशक्षा शािा िाफा त मशक्षक मकताबिानािा पठाउने, 

(ि) मवद्यालयका मशक्षक तथा किाचारीबाट कट्टी गरेको किाचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, बीिा, सािामर्क 

सरुक्षाकोषको रकि सम्बमरधत मनकायिा पठाउन लगाउने, 

(क्ष) व्यवस्थापन समिमतबाट स्वीकृत िररद योर्ना अनुसार िालसािान तथा सेवा िररद गने । 

(ि) मवद्यालयको व्यवस्थापकीय तथा शमैक्षक प्रामवमधक नेततृ्व गरी मवद्यालयको बिृत्तर मित र सिग्र मवकास गने । 

(ज्ञ) प्रधानाध्यापक गाउँपामलका, अमभभावक एव ंमवद्याथीप्रमत मर्म्िवेार िुनेछ । यसका लामग: 

अ. अमभभावक एव ंमवद्याथीको मवचार सवके्षण गने, 

आ. प्रचमलत िापदण्डको पालना एव ंगणुस्तरीय मशक्षाको लामग प्रधानाध्यापकले मशक्षा अमधकृतसँग कायासम्पादन 

करार गरे बिोमर्ि प्रचमलत िापदण्डको पालना एव ंगणुस्तरीय मशक्षा प्रत्याभतू गनुापने, 




 

इ. मशक्षक एव ंकिाचारीलाई प्रधानाध्यापक प्रमत मर्म्िवेार बनाउन तथा गणुस्तरीय मशक्षाका लामग गाउँ कायापामलका, 

मशक्षा समिमत र मशक्षा अमधकृतले प्रचमलत कानुन बिोमर्ि मदएका मनदेशन पालना गराउन तथा अपेमक्षत शमैक्षक 

उपलमव्धका लामग मशक्षकिरुसँग कायासम्पादन करार गनुापनेछ, 

ई. मवद्याथीलाई अपेमक्षत शमैक्षक उपलमव्ध िामसल िुने गरी मसकाउने र मटकाउने दामयत्व प्रधानाध्यापक र मशक्षकिरुको 

िुनेछ, 

उ. मवद्यालयको प्रामज्ञक नेततृ्व गने, प्रवर्द्ानात्िक काया गने । 

२८. सहायक प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यवस्थाः िाध्यमिक तिको प्रधानाध्यापकलाई सियोग परु् याउन 

मवद्यालयिा कायारत िाध्यमिक तिका मशक्षकिरु िध्येबाट प्रधानाध्यापकको मसफाररसिा मवद्यालय व्यवस्थापन 

समिमतले एकर्नालाई सिायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नछे । 

पररच्छेद- ६ 

लिक्षक तथा लवद्यािय कमनचारीको लनयुलि, सरुवा, बढुवा, तालिम 

२९. लिक्षक तथा लवद्यािय कमनचारीको स्थायी लनयुलि:  

(१) मवद्यालयको स्वीकृत सबै प्रकारका दरबरदीिा मशक्षक तथा मवद्यालय किाचारीको स्थायी मनयमुि मशक्षक सेवा 

आयोगको मसफाररस बिोमर्ि िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि मनयिु मशक्षक तथा किाचारीलाई मशक्षा अमधकृतले पदस्थापना गनेछ । 

३०. करार पदमा लिक्षकको लनयुलिः (१) मवद्यालयिा कायि भएको ररि दरबरदी मशक्षक पदिा करार मनयमुिका 

लामग मसफाररस गना दिेाय बिोमर्िको मशक्षक छनौट समिमत रिनेछ: 

(क) सम्बमरधत मवद्यालयको मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको अध्यक्ष                                  -संयोर्क 

(ि) गाउँपामलकाको मशक्षा अमधकृत               - सदस्य 

(ग) मवषयगत मवज्ञ सचूी िध्येबाट मशक्षा अमधकृतले तोकेको मवषय मवज्ञ दईु र्ना    - सदस्य 

(घ) सम्बमरधत मवद्यालयको प्रधानाध्यापक                                                                      -सदस्य समचव 

(२) मशक्षक छनौट समिमतको बैठक सम्बरधी अरय कायामवमध सो समिमत आफैं ले मनधाारण गरे बिोमर्ि िुनेछ । 

(३) मशक्षक छनौट समिमतले मशक्षक मसफाररसका लामग मलइने परीक्षाको केरर गरयापधरुा गाउँ कायापामलकाको 

कायाालयिा राख्न ुपनेछ । 

(४) परीक्षाको पाठ्यक्रि: मशक्षक तथा मवद्यालय किाचारी करार मनयमुि मसफाररस समिमतले सञ्चालन गने 

प्रमतस्पधाात्िक परीक्षािा मशक्षक सेवा आयोगले तोकेको पाठ्यक्रिको प्रयोग गररनेछ । 




 

(५) मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले मशक्षक वा किाचारीको ररि रिकेो पदिा ३ िमिनासम्ि पमन पदपमूताको प्रमक्रया 

अगामड नबढाएिा त्यस्तो मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतलाई गाउँ मशक्षा समिमतले मवघटन गरी गाउँ मशक्षा समिमतको 

मनणाय बिोमर्ि पदपमूताको प्रमक्रया अगामड बढाउन सक्नेछ । 

३१. अनुदान लिक्षक र लवद्यािय कमनचारीः (१) यस सम्बरधी व्यवस्था गाउँपामलकाको मनयिावली तथा कायामवमध 

बिोमर्ि िुनेछ । 

(२) अनदुान मशक्षक र मवद्यालय किाचारीको सेवा शता, योग्यता र सक्षितािः अनदुान मशक्षक र मवद्यालय किाचारीको 

सेवा शता, योग्यता र सक्षिता सम्बरधी व्यवस्था संघीय तथा प्रादमेशक तथा गाउँपामलकाको िापदण्डको आधारिा 

तोमकए बिोमर्ि िुनेछ । 

३२. गाउँपालिका लभत्रका एक लवद्याियबाट अको लवद्याियमा लिक्षकको सरुवा:   

(१) गाउँपामलका मभि एक मवद्यालयवाट अको मवद्यालयिा ति तथा मवषय मिल्ने दरबरदी मभि गाउँ कायापामलकाको 

मनणायबिोमर्ि मशक्षक सरुवा गना सक्नेछ । 

(२) स्थायी, अस्थायी, करार, राित सबै प्रकारका मशक्षकको सरुवा गना समकनेछ । 

(३) एक पटक सरुवा भएको मशक्षकलाई त्यस मवद्यालयिा दईु वषा सेवा परूा नगरी सरुवा गररनेछैन ्तर कुनै मवद्यालयिा 

कायारत मशक्षक असि भई सो स्थानिा मनर्को उपचार िुन नसक्ने व्यिोरा सरकारी अस्पतालको दरबरदीिा रिकेो 

कमम्तिा दईु र्ना मचमकत्सकले मसफाररस गरेिा वा िनामसव अरय कारण िलुाई मशक्षकले मनवदेन मदएिा वा मशक्षक 

आचारसंमिता पालना नगरेको भनी मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले मसफाररस गरेिा मनर्लाई र्नुसकैु बित पमन सरुवा 

गना समकनेछ । 

(४) मशक्षक सरुवा गदाा मशक्षकको ति र अध्यापन गने मवषय मिलाउन ुपनेछ । 

 (५) उपदफा (१) बिोमर्ि बािके मशक्षकलाई सरुवा गदाा दिेाय बिोमर्िको िापदण्डका आधारिा गनुा पनेछ: 

(क) तोमकएको मर्म्िेवारी तोमकएको सियमभि परूा नगरेको भनी सम्बमरधत मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको मनणाय 

समित मवद्यालय र मशक्षा अमधकृतबाट मसफाररस भएिा, 

(ि) एउटा मवद्यालयिा आवश्यकता भरदा बढी एकै मवषयका मशक्षक भएिा, 

(ग) दरबरदी मिलान गने क्रििा तोमकएको िापदण्ड भरदा बढी मशक्षक भएिा, 

(घ) नैमतक आचरण तथा मनर्को व्यमिगत अनशुासन लगायतका कारणबाट कुनै मशक्षकलाई सो मवद्यालयिा 

रामिरिदँा मवद्यालयको शमैक्षक वातावरण िलबमलएको वा िलबमलन सक्ने व्यिोरा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतबाट 

मनणाय भई आएिा, 




 

(ङ) कुनै मशक्षकले उत्कृष्ट नमतर्ा ल्याउन सफल रिकेो वा मवशषेज्ञता सेवा प्रवाि गरेको अवस्थािा उि सेवालाई अरय 

मवद्यालयिा उपयोग गना आवश्यक दमेिएिा, 

(च) पमत पत्नी दबैु मशक्षक रिकेो अवस्था भए सकभर एकै मवद्यालय वा वडा मभि पने गरी सरुवा गनुा परेिा, 

(छ) गाउँपामलका मभि सिान पद र मवषय मिल्ने भएिा सरुवा िुन चािने मशक्षकिरुले गाउँकायापामलकािा संयकु्त्त 

मनवदेन मदएिा र उक्त्त व्यिोरा उपयकु्त्त दिेिेा मशक्षा अमधकृतको मसफाररस सितेको आधारिा त्यस्ता मशक्षकिरुको 

पारस्पररक सरुवा गना सक्नेछ । 

(६) स्थायी मनयमुि भई परीक्षणकालको अवमध परुा नभएको मशक्षक र अमनवाया अवकाश िुन एक वषा वा सो भरदा 

कि अवमध बाँकी रिकेो मशक्षकलाई एक मवद्यालयबाट अको मवद्यालयिा सरुवा गररने छैन । 

(७) उपदफा (८) बिोमर्ि सरुवा गदाा साधारणतया अपाङ्गता भएका र िमिला मशक्षकलाई पायक पने स्थानिा सरुवा 

गररनेछ । 

(८) रयनूति २ वषा एकै मवद्यालयिा अध्यापन गरेका स्थायी मशक्षकले अको मवद्यालयिा सरुवा िुन चाििेा गाउँ मशक्षा 

समिमतिा सरुवाका लामग मनवेदन मदन सक्नेछन ्। तर कम्तीिा २ वषा एउटै मवद्यालयिा काि नगरी सरुवा गररने छैन । 

(९) उपदफा (५) बिोमर्ि प्राप्त मनवदेनका आधारिा गाउँ मशक्षा समिमतले आफ्नो क्षेिमभिका दरवरदी उपलब्ध भएका 

र सम्वमरधत मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले सििमत प्रदान गरेको मवद्यालयिा सरुवा गना सक्नेछ । 

३३. प्रारलभभक बािलवकास सहजकतान सभबन्धमा: 

 (क) बालमवकास सिर्कतााको योग्यता संघीय तथा प्रादमेशक काननु बिोमर्ि िुनेछ र छनौट प्रमक्रया गाउँपामलकाले 

मनधाारण गरेको कायामवमध बिोमर्ि िुनेछ । 

(ि) गाउँपामलका मभि एक मवद्यालयवाट अको मवद्यालयिा वा एक प्रारमम्भक बालमवकास केररबाट अको प्रारमम्भक 

बालमवकास केररबाट दरबरदी मभि रिी गाउँ कायापामलकाको मनणायबिोमर्ि प्रारमम्भक बालमवकास सिर्कताा सरुवा 

गना सक्नेछ । 

३४. लवद्यािय कमनचारी सभबन्धी व्यवस्था: 

(क) मवद्यालय किाचारीिरुको मनयमुि प्रमक्रया गाउँ मशक्षा समिमतले तयार गरेको कायामवमध बिोमर्ि िुनेछ । 

(ि) गाउँपामलका मभि एक मवद्यालयवाट अको मवद्यालयिा दरबरदी मभि रिी गाउँ कायापामलकाको मनणायबिोमर्ि 

मवद्यालय किाचारी सरुवा गना सक्नेछ । 

 ३५. लिक्षकको बढुवा सभबन्धी व्यवस्थाः (१) स्थायी रुपिा सेवारत मशक्षकको बढुवा सम्बरधी व्यवस्था नपेाल 

सरकारबाट लाग ूभएको संघीय काननू बिोमर्ि िुनेछ । 




 

३६. लिक्षकिाई अन्य काममा िगाउन नहुने: (१) सािदुामयक मवद्यालयको मशक्षकलाई मशक्षा प्रदान गने वा 

मवद्यालय प्रशासन सम्बरधी काििा बािके अरय काििा लगाउन िुदँनै । 

(२) उपदफा (१) िा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भए तापमन मवद्यालयको पठन पाठनिा बाधा नपने गरी रामष्ट्रय र्नगणना, 

मनवााचन सम्बरधी काि, दवैी प्रकोप उर्द्ार वा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपामलकाले तोकेको अरय कुनै काििा 

िटाउन समकनेछ । 

३७. कायनसभपादन करार सभझौता गनन सलकनेः (१) मशक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दिेाय अनसुार कायासम्पादन 

करार सम्झौताको प्रकृया अवलम्बन गररनेछ । 

(२) सबै मवद्यालयका प्रधानाध्यापकिरुले मशक्षा अमधकृतसँग, सम्पणूा मशक्षक तथा किाचारीिरुले प्रधानाध्यापकसँग 

कायासम्पादन करार सम्झौता गनुा पनेछ । 

(३) कायासम्पादन करार सम्झौता १ वषाको िुनेछ । करार सम्झौता अनसुार काि भए नभएको िलू्याङ्कन मशक्षा 

अमधकृतले आमथाक वषाको अरत्यिा तयार गरी प्रििु प्रशासकीय अमधकृत िाफा त कायापामलका सिक्ष पेश गनुापने छ 

। 

(४) वामषाक कायासम्पादन करारका सचूकिरु मनधाारण गने काया गाउँ मशक्षा समिमतले तयार पारी गाउँ कायापामलकािा 

पेश गनुा पनेछ । 

३८. कायन सभपादन मूल्याङ्कन र सजाय तथा पुरस्कारः (१) कायासम्पादन करार भएका मशक्षक तथा 

किाचारीिरुको कायासम्पादन क्षिताको आधारिा िलू्याङ्कन गरी कायासम्पादनिा राम्रो नमतर्ा िामसल गने मशक्षक 

तथा किाचारीलाई परुस्कृत गने व्यवस्था  मिलाउन ुपनेछ । 

(२) कायासम्पादन करारका सूचकिरु तयार गदाा मशक्षकको मसर्ानशीलता, पररवतानशीलताको मवकास िुने प्रकारका 

सचूकिरु मनधाारण गनुा पनेछ । 

(३) कायासम्पादन सम्झौताको िलू्याङ्कन, परुस्कार र सर्ाय गाउँ कायापामलकाले तोके बिोमर्ि िुनेछ । 

(४) कायासम्पादन बिोमर्ि कािको िलू्याङ्कन प्रत्येक ६ िमिनािा गरी काया सरतोषर्नक भएिा पनु: ६ िमिनाका 

लामग करार सम्झौता गररनेछ । 

३९. लिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्थाः (१) उमचत र पयााप्त कारण भएिा मशक्षक वा 

किाचारीलाई दिेायको मवभागीय सर्ाय गना समकनेछ ।  

(२) नमसित मदने: मशक्षकले मवद्यालयिा आउने, अध्यापन गने र र्ाने सिय पालन नगरेिा मनर्लाई नमसित मदन 

समकनेछ । 

(३) पाँच वषासम्ि तलब वमृर्द् वा दईु वषासम्ि बढुवा रोक्का गने: दिेायको अवस्थािा मशक्षकलाई पाँच वषासम्ि तलब 

वमृर्द् वा दईु वषासम्ि बढुवा रोक्का गना समकनेछ:- 




 

(क) अनशुासनिीन काि गरेिा, 

(ि) बराबर मवद्यालयको सिय पालन नगरेिा, 

(ग) आचरणसम्बरधी मनयि उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) कायाक्षिताको अभाव भएिा, 

(ङ) िटाइएको तामलि वा प्रमशक्षणिा भाग मलन नगएिा, 

(च) प्रधानाध्यापकले तामलि वा प्रमशक्षणिा छनोट भएका मशक्षकलाई सिभागी िुन नपठाएिा, 

(४) नोकरीबाट िटाउने: दिेायका अवस्थािा मशक्षक वा किाचारीलाई पदबाट िटाइनेछ:- 

(क) मवना सचूना लगातार परर मदनभरदा बढी सिय मवद्यालयिा अनपुमस्थत रििेा, 

(ि) मवद्यालयिा िादक पदाथा सेवन गरी आएको कुरा प्रिामणत भएिा, 

(ग) नैमतक पतन दमेिने कुनै फौर्दारी अमभयोगिा अदालतबाट सर्ाय पाएिा, 

(घ) सािदुामयक मवद्यालयका मशक्षक वा किाचारीले कायाालय सियिा अरयि अध्यापन वा काि गरेिा वा अरय 

व्यावसामयक मक्रयाकलाप गरेिा, 

(ङ) मशक्षक वा किाचारी रार्नीमतक दलको कायाकाररणी समिमतको सदस्य रिकेो पाइएिा, 

(५) उपदफा (४) बिोमर्ि वा अरय िाध्यिले कुनै मशक्षक वा किाचारीलाई पदबाट िटाउन ुपने एथेष्ट प्रिाण प्राप्त भएिा 

गाउँपामलकाले मनर्लाई पदबाट िटाउन सक्नेछ । तर कायारत पदवाट िटाउन ुअमघ मनर्लाई आफ्नो सफाइ पेश गने 

िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन । 

पररच्छेद -७ 

लवद्याथी मूल्याङ्कन 

४०. कक्षोन्नतीः (१) कक्षा बालमवकासिा रयनूति मसकाइका िापदण्ड परुा गरे पिात कक्षा १ िा कक्षोरनती गना सक्ने 

व्यवस्था मिलाउन समकनेछ । 

 (२) कक्षा ४ िा भनाा िुन रयनूति िापदण्ड परुा गरेको िुने पने व्यवस्था गना समकनेछ । 

 (३) कक्षा ६ र कक्षा ९ िा भनाा िुन आधारभतु, प्राथमिक र आधारभतू तिको रयनूति िापदण्ड मनिााण गना समकनेछ । 

 (४) मबचि ैकक्षा वमृर्द् गराउन चाि ेमवद्यालयले मनमित िलू्याङ्कनको िापदण्ड बनाई िलू्याङ्कनको आधारिा कक्षा 

वमृर्द् गना सक्नछे तर यसरी वमृर्द् गराउँदा कक्षा ६, ९ र ११ बािके बढीिा एक कक्षा सम्ि कक्षा वमृर्द् गना समकनेछ । 

 




 

पररच्छेद-८ 

सामुदालयक लवद्याियको भौलतक पूवानधार लनमानण, ममनत सभभार, संचािन र व्यवस्थापन 

४१. लवद्याियको भौलतक तथा िैलक्षक पूवानधारको मापदण्ड लनधानरणः (१) मवद्यालयिा मवद्याथी संख्या अनसुार 

कक्षाकोठा, िले िदैान कम्पाउण्ड, घरेबार, बालििैी बसाइ व्यवस्था, वातावरण ििैी िाता, करेसाबारी, फूलबारी, 

स्वच्छ मपउने पानी, छाि छािाका लामग अलग अलग शौचालय तथा मसकाइ ििैी वातावरण िुन ुपनेछ । 

(२) मवद्यालयको स्तरअनसुार भौमतक तथा शमैक्षक पवूााधारको िापदण्ड तोमकए बिोमर्ि िुनेछ । 

(३) प्रामवमधक तथा व्यवसामयक मशक्षा प्रदान गने मवद्यालय तथा मवज्ञान िलू मवषय पठनपाठन िुने मवद्यालयिा 

प्रयोगशाला तथा प्रयोगात्िक अभ्यासको थप समुवधा िुन ुपने छ । 

४२. लवद्याियको सभपलतः (१) सािदुामयक मवद्यालयको िक भोगिा रिकेो सम्पमत्त सावार्मनक सम्पमत्त िामननेछ । 

(२) यस ऐन बिोमर्ि अनुिमत वा स्वीकृमत रद्द गररएको वा कुनै मवद्यालयिा गामभएको सािदुामयक मवद्यालयको सम्पमत्त 

गाउँपामलकाले अरय मवद्यालयको काििा प्रयोगिा नआउने भएिा प्रचमलत काननू बिोमर्ि बेचमबिन गरी प्राप्त भएको 

रकि सम्बमरधत गाउँपामलका मशक्षा कोषिा र्म्िा गना सक्नेछ । 

(३) शमैक्षक गठुी अरतगात सञ्चामलत संस्थागत मवद्यालयको सम्पमत्त सोिी मवद्यालयको नाििा रिने छ । 

(४) कुनै मवद्यालय सावार्मनक शमैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चालन गररएकोिा त्यस्तो मवद्यालयको सम्पमत्त सावार्मनक 

सम्पमत्त िामननेछ र त्यस्तो सम्पमत्तको स्वरुप पररवतान गना पाइने छैन । 

(५) कम्पनी अरतगात सञ्चामलत संस्थागत मवद्यालयको सम्पमत्त सोिी कम्पनीको नाििा रिनेछ । 

(६) संस्थागत मवद्यालयले कुनै व्यमि वा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रूपिा कुनै मकमसिको चल, अचल सम्पमत्त प्राप्त 

गनुा अमघ गाउँपामलकाको अनुिमत मलन ुपनेछ । 

४३. सामुदालयक लवद्याियको जग्गाको स्वालमत्व, सभपलतको अलभिेख, संरक्षण र व्यवस्थापनः (१) 

सािदुामयक मवद्यालयको र्ग्गाको स्वामित्व सो मवद्यालयकै नाििा रिने छ । 

(२) मवद्यालय बरद, िारेर् वा अरयि गामभई मवद्यालयको काििा प्रयोग निुने भएिा गाउँपामलकाले काननू बिोमर्ि 

भोग चलन गना सक्ने छ । 

(३) मवद्यालयको सम्पमत्तको अमभलेि दरुुस्त राख्ने, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने दामयत्व सो मवद्यालयको व्यवस्थापन 

समिमतको रिने छ । 

(४) सािदुामयक मवद्यालयको र्ग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गने कताव्य गाउँपामलका र नेपाल सरकारको रिने छ । 




 

४४. लवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकः (१) मवद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको रयनूति िापदण्ड अनरुुप 

मसकाइ उपलमब्ध िामसल िुने गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पनेछ । 

(२) मवद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको िापदण्ड मभि रिी प्रादमेशक तथा स्थानीय पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक लाग ूगना 

सक्नेछ । 

(३) गाउँ मशक्षा समिमतले शमैक्षक सि शरुु िुन ुअगाव ैपाठ्यपसु्तकको प्रबरध सम्बमरधत मनकायिरुिा सिरवय गरी 

गनेछ। 

(४) आधारभतू तिसम्िको मशक्षाका लामग स्थानीय आवश्यकतािा आधाररत बढीिा १०० पणूााङ्क वा पाठ्यभार 

बराबरको स्थानीय थप मवषयको स्थानीय पाठ्यक्रि प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ । यसको लामग पाठ्पयुस्तक गाउँ मशक्षा 

समिमतले मनणाय गरी लाग ूगना सक्नेछ । 

(५) िरेक मवद्यालयिा शमैक्षक स्तरको रयनूति िापदण्ड तोकी मशक्षक मवद्याथी सिकायािा आधाररत पाठ्य सािग्री, 

थप स्वाध्ययन सािग्री, पसु्तकालय, िनोमविशा, अमभभावक मशक्षाको प्रबरध िुन ुपनेछ । 

४५. अलतररि िैलक्षक लक्रयाकिापको सञ्चािन: मवद्यालयले पाठ्यक्रििा आधाररत मसकाइिा सिर्ता ल्याउन 

अमतररि शमैक्षक मक्रयाकलापिरु बालक्लव तथा वातावरण ििैी क्लविरु गठन, पररयोर्ना काया, अध्ययन भ्रिण, 

पोषण मशक्षा, िलेकुद प्रमतयोमगता, सामिमत्यक तथा बिु प्रमतभाििुी मक्रयाकलापिरु सञ्चालन गना सक्नेछ । 

पररच्छेद-९ 

मापदण्ड लनधानरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र लनयमनसभबन्धी व्यवस्था 

४६. अनुमलत र स्वीकृलत लिनु पननः संस्थागत मवद्यालय सञ्चालन गना तोमकए बिोमर्ि गाउँपामलकाबाट अनिुमत र 

स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

४७. संस्थागत लवद्याियिे छात्रवृलत उपिब्ध गराउनु पनन : (१) संस्थागत मवद्यालयले मवद्यालयिा भनाा भएका 

कूल मवद्याथी संख्याको कम्तीिा दश प्रमतशतिा नघट्ने गरी तोमकए बिोमर्ि आमथाक रुपिा मवपरन, अपाङ्गता 

भएकािरु, िमिला, दमलत मवद्याथीिरुलाई छािवमृत्त उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) छािवमृत्त मवतरणको यथाथा र्ानकारी सम्बमरधत वडा समिमत र गाउँपामलका मशक्षा शािा सिक्ष बुझाउन ुपनेछ । 

(३) छािवमृत्त प्राप्त गने मवद्याथीिरुको छनौटको लामग आधार, शता र प्रकृया मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतबाट स्वीकृत 

गराई सावार्मनक सिते गनुा पनेछ र समिमतले छािवमृत्तको लामग छनौटको नमतर्ा आधार समित सावार्मनक गनुा पनेछ । 

४८. लिक्षकको न्यूनतम पाररश्रलमक र पूवानधारको मापदण्ड तोकनेः गाउँ मशक्षा समिमतले संस्थागत मवद्यालयका 

मशक्षकिरुको रयनूति पाररश्रमिक र रयनूति पवूााधारको िापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 




 

४९. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः (१) संस्थागत मवद्यालयको गणुस्तर कायि राख्न गाउँपामलका वा गाउँ मशक्षा 

समिमतले र्नुसकैु सियिा अनुगिन गना र मनदशेन मदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि प्राप्त मनदशेन कायाारवयन गनुा संस्थागत मवद्यालयको अमनवाया दामयत्व िुनेछ । 

५०. अनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गनन: (१) कुनै संस्थागत मवद्यालयले काननु र मनयि मवपरीत कुनै काि गरेिा 

गाउँपामलकाले त्यस्तो मवद्यालयलाई प्रदान गररएकोअनिुमत रद्द गना सक्नेछ । 

(२) अनिुमत वा स्वीकृमत रद्द गनुा अमघ सम्बमरधत मवद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गने िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन । 

पररच्छेद-१० 

परीक्षा सञ्चािन तथा गुणस्तर मापन 

५१. परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलतः (१) गाउँपामलका क्षेिमभि पने मवद्यालयिरुिा परीक्षा सञ्चालन तथा 

सिरवयको लामग दिेायको एक परीक्षा संचालन तथा सिरवय समिमत रिनेछ । 

(क) गाउँ मशक्षा समिमतको अध्यक्ष          -अध्यक्ष 

(ि) प्रििु प्रशासकीय अमधकृत          - सदस्य 

(ग) सािामर्क मवकास समिमतको संयोर्क         - सदस्य 

(घ) प्रििु, सम्वमरधत स्थानीय तििा रिकेो प्रिरी कायाालय       - सदस्य 

(ङ) मशक्षा अमधकृत            - सदस्य-समचव 

(२) परीक्षा सञ्चालन तथा सिरवय समिमतको बैठक सम्बरधी कायामवमध सो समिमत आफैले मनधाारण गरे बिोमर्ि 

िुनेछ। 

(३) स्थानीय तिको क्षेिमधकार बामिरको शमैक्षक तिको परीक्षा सञ्चालन गना सम्बमरधत मनकायवाट भएको व्यवस्था 

बिोमर्ि समिमतले सिर्ीकरण र सिरवय गनेछ । 

(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा संचालन कायापामलकाबाट स्वीकृत िापदण्ड बिोमर्ि समिमतले गनेछ । यसका लामग 

सम्बमरधत कक्षाका मवद्याथीिरुबाट पररक्षािा लाग्ने िचा प्राप्त गना परीक्षा शलु्क मलन सक्नेछ । 

(५) गाउँपामलकाले मनणाय गरे वािकेको कक्षािरुको परीक्षा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको मनदशेनिा प्रधानाध्यापकले 

गनेछ । 

पररच्छेद-११ 

लवद्याियिाई लदइने अनुदान, िेखा व्यवस्थापन र िुल्क लनयमन 




 

 ५२. लवद्यािय कोषः (१) प्रत्येक मवद्यालयिा एउटा मवद्यालय कोष िुनेछ, र्सिा दिेाय बिोमर्िका स्रोतवाट प्राप्त 

रकि सो कोषिा दामिला िुनेछिः– 

(क) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपामलकाबाट प्राप्त अनदुान, 

(ि) शलु्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकि, 

(ग) चरदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकि, र 

(घ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

५३. अनुदानको व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ िुदँाका बित मददँ ैआएको अनदुान रकििा कटौती निुने गरी तोमकएको 

सिूको आधारिा गाउँपामलकाले सािदुामयक मवद्यालयलाई अनदुान मदनेछ । 

(२) कुनै मवद्यालयले तोमकएको शमैक्षकस्तर कायि गना नसकेिा त्यस्ता मवद्यालयलाई मदँइद ैआएको अनदुान रकििा 

तोमकए बिोमर्ि कटौती गना समकनेछ । 

(३) सािदुामयक मवद्यालयिरुलाई तोमकए बिोमर्ि अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४) गाउँपामलकाले प्रारमम्भक बाल मवकास केररलाई तोमकए बिोमर्िको अनदुान मदन सक्नेछ । 

५४. बजेट तयार गनन: प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषाको चैि दमेि असार िसारतमभि आगािी वषाको बर्टे तयार गरी 

व्यवस्थापन समिमतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रमत मशक्षा शािािा सियिा पठाउन ुपनेछ । 

५५. िेखा व्यवस्थापनः (१) सबै मवद्यालयिरुले प्रचमलत काननू अनसुारको ढाँचािा आय व्यायको लेिा व्यवस्थापन 

गनुा पनेछ । 

(२) मनयमित कारोबारको लेिा राख्न बेग्लै व्यवस्था गरी कुनै किाचारी वा मशक्षकलाई मर्म्िवेारी मदन ुपनेछ । 

५६. सामुदालयक लवद्याियको खाता सञ्चािनः (१) मवद्यालयले आमथाक कारोबार गदाा बैंक िाफा त गनुापनेछ । 

(२) िाध्यमिक र आधारभतू मवद्यालयको िाता सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेिा िनेे किाचारीको संयिु दस्तितबाट 

सञ्चालन गनुा पनेछ । 

(३) आधारभतू मवद्यालय कक्षा (१-५) को िाता सञ्चालन प्रधानाध्यापक र मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको 

अध्यक्षको दस्तितबाट गनुा पनेछ । 

५७. िेखा परीक्षण तथा सामालजक परीक्षण: (१) सबै मवद्यालयिरुले मनयमित रुपिा आमथाक वषा सिाप्त भएको 

सािामर्क परीक्षण प्रथि  िैिामसक र लेिापरीक्षण गाउँ मशक्षा समिमतले तोकेको रमर्ष्ट्राड लेिा परीक्षकबाट मद्वतीय 

िैिामसक मभि गराउन ुपनेछ । 




 

(२) लेिा परीक्षण प्रमतवदेन लेिा परीक्षण सिाप्त भएको १५ मदन मभि गाउँ मशक्षा समिमत िाफा त गाउँपामलकािा पेश 

गनुा पनेछ । 

(३) प्रत्येक वषा मवद्यालयले सािामर्क परीक्षण गरी मवद्यालयको आयव्यय, शमैक्षक उपलमब्ध, मवद्यालयको आरतररक 

गमतमवमध, पारदमशाता तथा र्वाफदमेिताको अवस्था र आगािी कायायोर्ना सािामर्क परीक्षण िाफा त सावार्मनक तथा 

अनिुोदन गनुा पनेछ । 

(४) मवद्यालयले िरेक िैिामसक परीक्षाको नमतर्ा समित मवद्याथीको शमैक्षक प्रगमत प्रमतवेदन अमभभावक सिक्ष पेस 

गरी पषृ्ठ पोषण मलन ुपनेछ । 

५८. छात्रवृलतको व्यवस्था गनन सकनेः गाउँपामलकाले मवद्यालयिा भनाा िुने मवद्याथीलाई मशक्षा मवकास कोषबाट 

तोमकए बिोमर्ि छािवमृत्तको व्यवस्था गना सक्नेछ । 

५९. िुल्क सभबन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले मनिःशलु्क मशक्षा घोषणा गरेको मवद्यालय मशक्षाका लामग 

सािदुामयक मवद्यालयले मवद्याथीको नाििा कुनै मकमसिको शलु्क मलन पाउने छैन । 

(२) मनिःशलु्क मशक्षा घोषणा गरेको मवद्यालय मशक्षा बािकेको अरय मवद्यालय मशक्षािा अध्ययन गने मवद्याथीसँग मलइने 

शलु्क तोमकएको आधारिा मनधाारण गररनेछ । 

(३) मवद्यालयले भौमतक संरचना मनिााण गनाको लामग मवद्याथीसँग कुनै मकमसिको शलु्क मलन पाउने छैन । 

(४) संस्थागत मवद्यालयले मवद्याथीसँग मलन पाउने शलु्क तोमकएको अमधकारीबाट स्वीकृत गराई मनधाारण गनुा पनेछ । 

त्यसरी शलु्क मनधाारण सम्बरधिा स्वीकृमत मददँा मवद्यालयले उपलब्ध गराएको समुवधािरुलाई आधार मलइने छ । 

(५) कुनै मवद्यालयले यस ऐन मवपरीत मवद्याथीसँग कुनै शलु्क मलएिा तोमकएको अमधकारीले त्यस्तो शलु्क सम्बमरधत 

मवद्याथीलाई मफताा गना लगाउन ुपनेछ । यस ऐन मवपरीत शलु्क मलने मवद्यालयलाई तोमकएको अमधकारीले एक लाि 

रूपैयाँसम्ि र्ररवाना गना सक्नेछ । 

६०. लवद्याियिाई छुट र सुलवधाः (१) प्रचमलत काननुिा र्नुसकैु कुरा लेमिएको भए तापमन सािदुामयक मवद्यालय 

र शमैक्षक गठुीको रूपिा सञ्चामलत संस्थागत मवद्यालयको नाििार्नुसकैु मलित पाररत गदाा रमर्ष्ट्रेशन दस्तरु लाग्ने 

छैन । 

(२) उपदफा (१) िा लेमिएदमेि बािके अरय मवद्यालयको नाििा कुनै मलित पाररत गदाा नेपाल सरकारले तोमकएको 

आधारिा रमर्ष्ट्रेशन दस्तरु छुट मदन सक्नेछ । 

(३) सािदुामयक मवद्यालय र शैमक्षक गठुीको रूपिा सञ्चामलत संस्थागत मवद्यालयलाई मदइने अरय छुट र समुवधा तोमकए 

बिोमर्ि िुनेछ । 

पररच्छेद-१२ 




 

लवलवध 

६१. प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा अध्यापन गराउन सलकनेः गाउँपामलका के्षििा सञ्चामलत सािदुामयक 

मवद्यालयिा प्रामवमधक तथा व्यवसामयक मशक्षाका मनधााररत मवषय अध्यापन गराउन समकने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्िको मवद्यालयको सञ्चालनका लामग गाउँपामलकाले सम्भाव्यता अध्ययन, मवद्यालयलाई थप 

समुवधा प्रदान र आवश्यक स्रोत पमिचान र पररचालन गना सक्नेछ । 

६२. गाउँपालिकािे लनदनिन लदन सकनेः (१) गाउँपामलकाले तोमकएको क्षेिसँग सम्बमरधत आवश्यक मनदशेनिरु 

मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतलाई मदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि मदइएको मनदशेनको पालना गनुा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको कताव्य िुनेछ । 

६३. िैलक्षक परामिन सेवा, लवदेिी िैलक्षक कायनक्रम वा लिक्षण कोसन सञ्चािनः (१) कसैले पमन यस ऐन 

बिोमर्ि अनिुमत नमलई शमैक्षक परािशा सेवा, मिर् कोसा, भाषा मशक्षण कक्षा वा पवूा तयारी कक्षा र्स्ता शमैक्षक 

कायाक्रि सञ्चालन गना पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि शैमक्षक कायाक्रि, शमैक्षक परािशा सेवा, मिर् कोसा, भाषा मशक्षण कक्षा वा पवूा तयारी 

कक्षाको अनिुमत मलने सम्बरधी व्यवस्था गाउँ मशक्षा समिमतले तोके बिोमर्ि िुनेछ । 

६४. प्रगलत लववरण बुझाउनु पनन : संस्थागत मवद्यालयले प्रत्येक वषा तोमकए बिोमर्िका मववरण समितको प्रगमत 

मववरण गाउँ पामलका कायाालयिा बझुाउन ुपनेछ । 

६५. लिक्षक वा लवद्याियका कमनचारीिे लनजी लवद्याियमा िगानी गनन नपाउनेः मवद्यालयिा कायारत मशक्षक 

वा किाचारीले कुनै संस्थागत मवद्यालय संचालन गना, लगानी गना वा व्यवस्थापन सम्बमरध कुनै काया गना पाउने छैन । 

६६. गाउँ लिक्षा कोष: (१) गाउँपामलकाले आफ्नो क्षेिमभि बसोवास गने अमत मवपरन, प्राकृमतक प्रकोप पीमडत, 

असि र असिाय बालबामलकाको शमैक्षक अवसर वमृर्द् गना तथा उत्कृष्ट मवद्याथी, मशक्षक, किाचारी वा मशक्षा प्रेिीलाई 

परुस्कृत गना मशक्षा मवकास कोष स्थापना िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमर्िको कोषिा दिेाय बिोमर्िका रकि रिन सक्नेछ: 

(क) नेपाल सरकार, प्रादमेशक सरकार र गाउँपामलकाबाट प्राप्त अनदुान, 

(ि) शलु्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकि, 

(ग) चरदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकि र 

(घ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकि । 




 

(३) कोषको सञ्चालन गाउँपामलकाको प्रििु, मशक्षा िनेे कायापामलका सदस्य र मशक्षा अमधकृत रिकेो ३ सदस्यीय 

समिमतबाट िुनेछ । 

६७. दण्ड सजायः (१) कसैले मवद्यालयको सम्पमत्त मिनामिना वा नोक्सान गरेिा त्यस्तो व्यमिलाई िदु्दा िनेे अमधकारी 

वा रयामयक समिमतले मबगो असलू गरी मवगो बिोमर्ि र्ररवाना गना सक्नेछ । 

(२) कसैले दिेायका काया गरेिा, गना लगाएिा वा सो काया गना सियोग परु् याएिा त्यस्तो व्यमिलाई कसरूको िािा िरेी 

काननूले तोके बिोमर्ि सर्ाय िुनेछिः– 

(क) प्रश्नपिको गोपनीयता भङ्ग गरेिा, 

(ि) उत्तरपमुस्तका परीक्षण गदाा लापरबािी वा गरै मर्म्िवेारपूणा काया गरेिा, 

(ग) परीक्षा केररिा सम्बमरधत पदामधकारीको स्वीकृमत बेगर प्रवशेगना प्रयत्न गरेिा वा प्रवशे गरेिा वा परीक्षा केरर 

मनयरिणिा मलई अियाामदत काया गरेिा, 

(घ) परीक्षाफल प्रकाशनिा अमनयमितता गरेिा, 

(ङ) परीक्षाको ियाादा भङ्ग िुने अरय कुनै काया गरेिा, 

(च) अनिुमत नमलई कुनै शमैक्षक कायाक्रि, शमैक्षक परािशा सेवा, मिर् कोसा, भाषा मशक्षण कक्षा तथा पवूा तयारी कक्षा 

सञ्चालन गरेिा,। 

(छ) काननू मवपरीतको अरय काया गरेिा । 

(३) मवद्यालयको कुनै मशक्षक वा किाचारी उपर मर्ल्ला अदालतिा िदु्दा दायर भएिा त्यस्तो मशक्षक वा किाचारी त्यसरी 

िदु्दा दायर भएको मिमतदमेि िदु्दाको टुङ्गो नलागसेम्ि मनलम्बन िुनेछ । सो मशक्षक वा किाचारी अदालतबाट कसरूदार 

ठिररएिा मनर्लाई यस ऐन बिोमर्ि सर्ाय गररनेछ । 

६८. पुनरावेदनः तोमकएको अमधकारीले गरेको सर्ायको आदशे उपर काननू बिोमर्ि पुनरावदेन लाग्नेछ । 

६९. लनयम बनाउने अलधकारः (१) यस ऐनको उद्दशे्य कायाारवयन गना गाउँपामलकाले आवश्यक मनयि बनाउन 

सक्नेछ। 

(२) यस ऐनको कायाारवयनको लामग गाउँ मशक्षा समिमतले आवश्यक कायामवमध तथा मनदमेशका बनाई लाग ूगना सक्नेछ। 

७०. संक्रमणकािीन व्यवस्था: (१) यस ऐनले तोमकए विोमर्ि िुने भनी व्यवस्था गरेको काि मनयिावली 

नआउँदासम्ि गाउँ कायापामलकाले गना सक्नेछ । 

(२) यो ऐन र्ारी भए पमछ मवद्यालयिा ररि रिकेो दरबरदीिा मवज्ञापनको अनिुमत गाउँ कायापामलकाले मदन सक्नेछ । 




 

७१. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकारः यस ऐनको उद्दशे्य कायाारवयन गना कुनै बाधा अड्काउ परेिा गाउँपामलकाले 

त्यस्तो बाधा अड्काउ िटाउन आदशे र्ारी सक्नेछ । तर यस्तो आदशे गाउँ कायापामलकाले ६ िमिना मभििा अनुिोदन 

नगरेिा स्वत: मनमष्ट्कय िुनेछ । 

७२. बचाउ र िागू नहुनेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अरतगात बनेका मनयििा लेमिएर्मत कुरािा सोिी बिोमर्ि र 

नलेमिएको कुरािा प्रचमलत काननु बिोमर्ि िुनेछ । 

(२) यस ऐनिा लेमिएको कुनै कुराले पमन मवद्यालयको सम्पमत्त मिना–मिनािा गरेको कसरूिा प्रचमलत भ्रष्टाचार मनवारण 

सम्बरधी ऐन अरतगात कारवािी चलाउन बाधा पने छैन । 

(३) संमवधानसँग बामझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफािरु बामझएको िदसम्ि स्वतिः मनमस्क्रय िुनेछ । 

(४) बचाउ: यस ऐनको उद्दशे्य तथा मवषयके्षििा प्रचमलत नेपाल काननु बिोमर्ि यस अमघ भएका कायािरु यसै ऐन 

बिोमर्ि भएको िामननेछ । 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 

 


