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बरेङ गाउँ शिक्षा ऐन 
प्रस्तावनााः 
राष्ट्रिय ष्ट्रवकासका आवश्यक दक्ष, योग्य, सीपयकु्त जनिशक्त उत्पादन गनन तथा संशिय िोकाशरिक गणतरिात्मक व्यवस्था 
अनकूुि जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नलैतकता कायम राख्न स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा (११)(२) 
(ज) बमोशजमका, शिक्षा सम्बशरि अलिकारहरु कायानरवयन गनन बरेङ गाउँपालिका के्षिलिि स्थापना िइ सञ्चािनमा रहेका 
र स्थापना हनुे, ष्ट्रवद्याियहरुको व्यवस्थापनमा सिुार गदै गणुस्तररय शिक्षाको ष्ट्रवकास गनन आवश्यक िएकोिे स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा१०२(१) िे ददएको अलिकार बमोशजम बरेङ गाउँपालिकाको गाउँसिािे यो शिक्षा ऐन 
बनाएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्िक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि:  (१) यस ऐनको नाम "बरेङ गाउँ शिक्षा ऐन, २०७७" रहेको छ । 

(२)   यो ऐन बरेङ गाउँपालिकािर िाग ुहनुेछ । 

(३)   यो ऐन तरुुरत प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषााः 
ष्ट्रवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,– 

(क) ''आिारितू शिक्षा'' िन्नािे प्रारशम्िक बाि शिक्षा देशि कक्षा आठसम्म ददइन ेशिक्षा सम्झनपुछन । 

(ि) ''प्राथलमक शिक्षा'' िन्नािे कक्षा एकदेशि कक्षा पाँचसम्म ददइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ग) ''माध्यलमक शिक्षा'' िन्नािे कक्षा नौदेशि कक्षा बाह्रसम्म ददइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ि) ''गाउँपालिका'' िन्नािे बरेङ गाउँपालिका सम्झनपुछन । 

(ङ) ''ष्ट्रविेष शिक्षा'' िन्नािे दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन, बष्ट्रहरा, अष्ट्रिज्म, बौष्ट्रिक अपाङ्गता, ससु्तश्रवण वा अलत अिक्त िारीररक 
अपाङ्गता िएका बािबालिकािाई छुटै्ट समूहमा रािी ष्ट्रविेष प्रकार र लनशित माध्यमबाि ददइने शिक्षा 
सम्झन ुपछन । 

(च) ''ष्ट्रवद्यािय शिक्षा'' िन्नािे आिारितू र माध्यलमक शिक्षा सम्झनपुछन । 

(छ) ''प्राष्ट्रवलिक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा'' िन्नािे प्राष्ट्रवलिक ज्ञान सीप तथा ष्ट्रवषयवस्तकुो लसकाइ गरी प्रष्ट्रवलि र 
व्यवसायको शिक्षा प्रदान गनन कक्षा नौ देशि कक्षा बाह्रसम्म अध्यापन गराइन ेशिक्षािाई सम्झनपुछन । 

(ज)  ''सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय'' िन्नािे नेपाि सरकारबाि लनयलमत रूपमा अनदुान पाउने गरी अनमुलत वा स्वीकृलत 
प्राप्त ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन । सो िब्दिे िालमनक ष्ट्रवद्यािय (गमु्वा, गरुुकूि र मदरिा) समतेिाई जनाउँछ । 

(झ) ''संस्थागत ष्ट्रवद्यािय'' िन्नािे नेपाि सरकारबाि लनयलमत रूपमा अनदुान नपाउने गरी अनमुलत वा स्वीकृलत 
प्राप्त ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन । 

(ञ) ''सहकारी ष्ट्रवद्यािय'' िन्नािे सहकारी संस्थाको पहिमा कानूनबमोशजम सञ्चािन अनमुलत प्राप्त ष्ट्रवद्यािय 
सम्झनपुछन । 

(ि) ''कमनचारी'' िन्नािे सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय कमनचारी सम्झनपुछन । 

(ठ) ''तोष्ट्रकएको'' वा ''तोष्ट्रकएबमोशजम'' िन्नािे यस ऐन अरतगनत बनेका लनयममा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकएबमोशजम 
सम्झनपुछन। 

(ड) ''अनमुलत'' िन्नािे नेपाि सरकार वा गाउँपालिकािे स्थायी स्वीकृलत प्रदान गरी नसकेको कुन ै तोष्ट्रकएको 
ठाउँ वा के्षिमा ष्ट्रवद्यािय िोल्न वा कक्षा थप गनन ददएको अस्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँछ । 



efu ! v08 $ ;+Vof $ ldlt )%÷)#÷@)&& 

2 
 

(ढ) ''लनिलु्क शिक्षा'' िन्नािे तोष्ट्रकएको िीषनकहरूमा कुनै िलु्क लिन नपाउने गरी व्यवस्थापन गररएको शिक्षा 
सम्झन ुपछन । यो व्यवस्थािे नेपािको सष्ट्रविानको िारा (३९) को उपिारा (२) बमोशजम बािबालिकाको 
शिक्षाको िालग पररवारको दाष्ट्रयत्व तोक्ने गरी गाउँपालिकािे कानून बनाउन बरदेज िगाएको मालनने छैन । 

(ण) ''आवासीय ष्ट्रवद्यािय'' िन्नािे नेपाि सरकार वा गाउँपालिकाबाि आवासीय ष्ट्रवद्याियको रूपमा स्वीकृलत 
प्रदान गररएको ष्ट्रवद्याियिाई जनाउँछ । 

(त) ''िैशक्षक गठुी'' िन्नािे ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गननको िालग कुनै व्यशक्तिे नाफा नलिने उद्देश्यिे स्थापना गरेको 
सावनजलनक वा नीशज गठुी सम्झनपुछन । 

(थ) ''स्थायी आवासीय अनमुलत'' िन्नािे ष्ट्रवदेिी मिुकुिे कुन ैितन तोकी वा सो मिुकुमा स्थायी रुपमा बसोबास 
गनन पाउने गरी नेपािी नागररकिाई उपिब्ि गराएको डाइिलसनिी इलमग्ररेि लिसा (लड.िी.), परमानेरि 
रेशजडेरि लिसा (पी.आर.) वा ग्रीन काडन सम्झन ुपछन र सो िब्दिे नेपािी नागररकिाई ष्ट्रवदेिमा स्थायी 
रुपमा बसोबास गनन ददइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय अनमुलत समेतिाई जनाउँछ । 

(द) ''प्रारशम्िक बािशिक्षा" िन्नािे चार बषन उमेर परुा गरेका बािबालिकाहरूिाई एक बषनको प्रारशम्िक 
बािशिक्षा ददइन ेष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन ।  

(ि) "शिक्षक छनौि सलमलत" िन्नािे स्वीकृत दरबरदी तथा थप अनदुान (राहत) कोिामा अस्थायी वा करारमा 
शिक्षक लनयशुक्तको लसफाररस गनन गठन िएको गाउँस्तरीय शिक्षक छनौि सलमलतिाई सम्झनपुछन । 

(न) "'समावेिी शिक्षा" िन्नािे दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन, रयून दृष्ट्रष्टयकु्त, बष्ट्रहरा, ससु्त श्रवण, अष्ट्रिज्म, बौष्ट्रिक, िारीररक वा 
अरय अपाङ्गता िएका बािबालिकािाई लनयलमत िैशक्षक पद्दलतको अलिनमा रही ददइन ेशिक्षा सम्झनपुछन । 

(प) "शिि ुस्याहार" िन्नािे ४ बषन मलुनका बािबालिकािाई तोष्ट्रकएको मापदण्ड बमोशजम उशचत स्याहार सष्ट्रहत 
प्रदान गररने ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहरको सेवा सम्झनपुछन । 

(फ) "शिक्षा िािा" िन्नािे गाउँकायनपालिका अरतगनतको शिक्षा , यवुा तथा िेिकुद िािा सम्झनपुछन । 

(ब) "प्रमिु शजल्िा अलिकारी" िन्नािे गाउँपालिका रहेको शजल्िाको प्रमिु प्रिासकीय अलिकारीिाई सम्झनपुछन 
सो िब्दिे शजल्िा प्रिासन कायानियको प्रमिुिाई जनाउँछ । 

(ि) "प्रमिु" िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनपुछन । 

(म) "उपाध्यक्ष" िन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनपुछन । 

(य) "प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत" िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत वा सो काम गनन तोष्ट्रकएको 
कमनचारीिाई सम्झनपुछन । 

(र) "शिक्षा अलिकृत" िन्नािे गाउँपालिकाको शिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािाको प्रमिुिाई सम्झनपुछन । 

(ि) "शिक्षक" िन्नािे ष्ट्रवद्याियको अध्यापक सम्झनपुछन र सो िब्दिे प्रिानाध्यापक समेतिाई जनाउँछ । 

(व) "अलििावक" िन्नािे ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनरत ष्ट्रवद्याथीको अलििावक िनी ष्ट्रवद्याियको अलििेिमा जनाइएको 
व्यशक्त सम्झनपुछन र सो िब्दिे ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको गठन गने प्रयोजनका िालग ष्ट्रवद्याथीको बाब ु
वा आमा वा बाब ुतफन को बाजे वा बज्यैिाई सम्झनपुछन । 

(ि) "कमनचारी" िन्नािे सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय कमनचारी सम्झन ुपछन । 

(ष)  "आिारितू तह उत्तीणन परीक्षा" िन्नािे आिारितू तहको अरत्यमा हनुे परीक्षा सम्झनपुछन । 

(स)  "िैशक्षक सि" िन्नािे ष्ट्रवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने वाष्ट्रषनक अवलि सम्झनपुछन । 

(ह)  "शिक्षा सलमलत" िन्नािे यसै ऐन बमोशजम गठन िएको गाउँ शिक्षा सलमलतिाई सम्झनपुछन । 
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(क्ष)  "परीक्षा सलमलत" िन्नािे आिारितू तह उत्तीणन प्रयोजनका िालग लिईन ेपरीक्षा सञ्चािन र लनयमन गनन 
तोष्ट्रकएअनसुार गदठत परीक्षा सलमलतिाई सम्झनपुछन । 

 

पररच्छेद- २ 

ष्ट्रवद्याियको स्थापना, कक्षा थप, पूवानिार, समायोजन र बरद तथा लसकाइ केरर सम्बरिी व्यवस्था 
३.  ष्ट्रवद्यािय िोल्न वा कक्षा थप गनन अनमुलत लिन ुपनेाः  

(१)   कसैिे ष्ट्रवद्यािय िोल्न वा कक्षा थप गनन चाहेमा तोष्ट्रकएको पूवानिार पूरा गरी वडा सलमलतको लसफाररस 
सष्ट्रहत िैशक्षक सि सरुू हनु ुिरदा तीन मष्ट्रहना अगावै गाउँ  शिक्षा िािामा लनवदेन ददन ुपने छ । 

(२)   उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त लनवदेन उपर गाउँ शिक्षा िािािे आवश्यक जाँचबझु गरी संिीय, 
प्रादेशिक कानून र गाउँपालिकािे तोकेको ितन बरदेज पािना गने गरी गाउँ शिक्षा सलमलतको 
लनणनयानसुार प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतिे अनमुलत ददनछे । 

(३)   यो दफा प्रारम्ि हुँदाका बित कम्पनीको रुपमा सञ्चालित कुनै ष्ट्रवद्याियिे कम्पनी िारेज गरी िैशक्षक 
गठुी वा सहकारीमा रुपारतरण गनन सक्ने छ । 

(४)    उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलन देहायका ष्ट्रवद्याियिाई लनजी िैशक्षक 
गठुीको रूपमा सञ्चािन गनन पाउने गरी अनमुलत वा स्वीकृलतको िालग लसफाररस ददइनेछैनाः– 

(क)   सरकारी वा सावनजलनक िवन वा सावनजलनक जग्गामा िवन बनाई सञ्चािन िएका ष्ट्रवद्यािय,  

(ि)   कुनै व्यशक्त वा संस्थािे ष्ट्रवद्याियको नाममा िवन वा जग्गा दानदातव्य ददएकोमा सो िवनमा 
वा त्यस्तो जग्गामा िवन बनाई सञ्चािन िएको ष्ट्रवद्यािय । 

(५)   संिीय तथा प्रादेशिक कानूनमा अरयथा व्यवस्था िएको अवस्थामा बाहेक यस ऐन वा अरय प्रचलित 
कानूनमा जनुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलन िैशक्षक गठुी अरतगनत ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गदान 
देहायबमोशजम गनुनपनेछ: 

(क)   िैशक्षक गठुी सञ्चािन गदान ट्रष्टीमा सावनजलनक गठुी िए कम्तीमा पाँचजना र नीशज गठुी िए 
कम्तीमा तीनजना सदस्य िएको संगदठत संस्था हनु ुपने, 

(ि)   िैशक्षक गठुीको आय व्ययको से्रस्ता तोष्ट्रकए बमोशजम तयार गरी मारयताप्राप्त िेिा 
परीक्षकबाि िेिापरीक्षण गराउन ुपने, 

(ग)  िैशक्षक गठुीको तत्काि कायम रहेका ट्रष्टीिे आफ्नो जीवनकािमै वा िषेपलछ गठुीयारको 
रूपमा कामगने आफ्नो उत्तरालिकारी तोक्न सक्ने छ । तर सावनजलनक िैशक्षक गठुीको 
हकमा त्यस्तो उत्तरालिकारी तोक्दा संिीय र प्रादेशिक कानूनमा अरयथा व्यवस्था िएकोमा 
बाहेक को स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(६)   संिीय कानून अनसुार कुन ै ष्ट्रवदेिी शिक्षण संस्थासँग सम्बरिन गने गरी नेपाि सरकारिे ष्ट्रवद्यािय 
िोल्न अनमुलत वा स्वीकृलत ददई सञ्चािन िएको ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन संिीय कानून अनसुार हनुे छ 
तर ती ष्ट्रवद्याियहरूको अनगुमन, लनरीक्षण र आिारितू तहको परीक्षाथीको मूल्याङ्कन गाउँपालिकाबाि 
हनुेछ । 

(७)   प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यावसाष्ट्रयक तालिमको योजना तजुनमा, सञ्चािन अनमुलत र लनयमन तोष्ट्रकए 
बमोशजम हनुे छ । 

(८)   ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 
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४.  ष्ट्रवद्यािय िोल्नका िालग पूवानिार पूरा गनुन पने: 

(१)  सामदुाष्ट्रयक तथा संस्थागत ष्ट्रवद्याियहरूिे पूरा गनुन पने पूवानिारहरू तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । प्रचलित  
कानून अनसुार तोष्ट्रकएको पूवानिार तयार नहदुासम्म ष्ट्रवद्याियहरूिाई सञ्चािनको िालग अनमुलत ददइने छैन । 

(२)  यो ऐन जारी हदुाँ सञ्चािनमा रहेका संस्थागत ष्ट्रवद्याियहरूको पूवानिार तोष्ट्रकएको अवलिलिि पूरा गने 
दाष्ट्रयत्व सम्बशरित ष्ट्रवद्याियको हनुेछ । तोष्ट्रकएको अवलिमा पलन पूवानिार पूरा नगने ष्ट्रवद्याियको 
सञ्चािन अनमुलत रद्द हनुे छ । 

(३)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको पूवानिार ष्ट्रवकासमा सहयोग गने दाष्ट्रयत्व संि, प्रदेि र गाउँपालिकाको हनुे 
छ । 

५.  गाउँपालिकािे ष्ट्रवद्यािय सानन,  गाभ्न,  नाम पररवतनन गनन, बरद गनन वा कक्षा थप/िि गनन सक्न े 

(१)   सामारयतया देहायको अवस्थामा ष्ट्रवद्याियहरू समायोजन गनन सष्ट्रकनेछ: 

(क)   दईु वा सो िरदा बष्ट्रढ ष्ट्रवद्याियहरू बीचको पैदि दरुी सहज आवागमन सष्ट्रहत बष्ट्रढमा ३०  

लमनेि वा दईु ष्ट्रकिोलमिर सम्म िई कक्षा ५ सम्म सञ्चािन रहेको, 
(ि)   दईु वा सो िरदा बष्ट्रढ ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे आपसमा गािेर सञ्चािन गने 

लनणनयका साथ वडा सलमलतको लसफाररस सष्ट्रहत गाउँपालिकामा लनवेदन ददएमा, 
(ग)   कुनै ष्ट्रवद्याियमा तोष्ट्रकएको सङ्ख्या िरदा कम ष्ट्रवद्याथी िई लतनीहरूको शिक्षाको िालग सबै 

लबद्याथीहरुिाइ गाउँपालिकािे दफा (१) बमोशजमको ष्ट्रवद्याियमा वा अरयि कुनै ष्ट्रवद्याियमा 
अध्ययनको व्यवस्था लमिाएमा । 

(२)  कुनै ष्ट्रवद्याियमा संिीय कानून र गाउँपालिकािे तोकेको कक्षागत ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या िरदा कम ष्ट्रवद्याथी 
िएमा तह झानन वा कक्षा वरद गनन सक्ने छ । 

(३)  तोष्ट्रकएको मापदण्ड परुा गने ष्ट्रवद्याियिाई ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र वडा कायानियको 
लसफाररससष्ट्रहत लनवदेन प्राप्त िएमा कक्षा थप गनन गाउँपालिकािे अनमुलत ददन सक्नछे । 

 

(४)  गाउँपालिकािे तोष्ट्रकए बमोशजमका ितन पूरा गने कुन ैष्ट्रवद्याियिाई एक स्थानबाि अको स्थानमा सानन 
वा ष्ट्रवद्याियको नाम पररवतनन गनन अनमुलत वा स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

६.  आवासीय ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गनन सक्नेाः 
(१)   गाउँपालिकािे गाउँ क्षेिलििका ष्ट्रवकि र छररएका ग्रामीण बस्तीहरूमा सञ्चालित दफा (५) को उपदफा 

(१) को िण्ड (ग) बमोशजम समायोजन गररएका ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनरत ष्ट्रवद्याथी तथा अलनवायन तथा 
लनिलु्क आिारितू शिक्षा कायानरवयनमा पहँचु बाष्ट्रहर रहेका िशक्षत उमेर समूहका बािबालिकाहरूको 
आिारितू शिक्षा सलुनशितताको िालग तोष्ट्रकएको ष्ट्रवद्याियिाई आवासीय ष्ट्रवद्याियको रूपमा सञ्चािन 
गनन सक्नेछ ।  

(२)   यस्ता ष्ट्रवद्याियहरूमा तोष्ट्रकए बमोशजमका ष्ट्रवद्याथी तथा ष्ट्रवद्यािय उमेर समूहका ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहरका 
बािबालिकाहरूिे लनिलु्क आवासीय सषु्ट्रविा सष्ट्रहत आिारितू शिक्षा प्राप्त गने छन ्। 

७  िािा ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने:  तोष्ट्रकएको सीमािरदा कम ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या िई कुनै सामदुाष्ट्रयक आिारितू 
ष्ट्रवद्यािय तत्काि अरय ष्ट्रवद्याियमा समायोजन हनु सक्ने अवस्था निएमा सो ष्ट्रवद्याियिाई वडा लििको कुनै 
आिारितु तथा माध्यलमक ष्ट्रवद्याियको िािा ष्ट्रवद्याियको रुपमा सञ्चािन हनुे गरी गाउँपालिकािे तोक्न 
सक्नछे। यसरी तोष्ट्रकएको ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत मात ृष्ट्रवद्याियिे तोके बमोशजम हनुे छ । 
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८  ठूिा (मेिा) ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने: 
(१)  हाि सञ्चािनमा रहेका कुन ैइच्छुक ष्ट्रवद्याियिे दफा (४) मा उशल्िशित पूवानिारका अलतररक्त लनम्न 

बमोशजमका पूवानिार र ितन पूरा गरेमा गाउँपालिकािे छािाबासमा बस्ने, आंशिक रुपमा छािाबासमा 
बस्ने र ददवाकािीन ष्ट्रवद्याथी रहने व्यवस्था सष्ट्रहत ठूिा ष्ट्रवद्याियको रूपमा सञ्चािन गनन स्वीकृलत ददन े
छ: 

(क)  कशम्तमा १००० िरदा बढी ष्ट्रवद्याथी िएको, 
(ि)  रयनुतम तहगत र ष्ट्रवषयगत दरबरदी िएको, 
(ग)   आिारितू शिक्षा उत्तीणन परीक्षामा तोष्ट्रकएको स्तर कायम गरेको तथा माध्यलमक शिक्षा 

परीक्षा र प्रवेशिका परीक्षाको नलतजा राष्ट्रिय स्तरको िरदा उच्च रहेको, 
(ि)  पयानप्त जलमन तथा पूवानिार िएको वा ष्ट्रवकास गनन सष्ट्रकने आिार िएको ।  

(२)  यस्ता ष्ट्रवद्याियहरूिाई संि, प्रदेि र गाउँपालिकािे देहायका के्षिमा थप िगानी गनन सक्नेछ:- 

(क) कक्षा कोठा, प्रयोगिािा र अरय पूवानिार ष्ट्रवकास तथा यातायात व्यवस्थापनमा, 
(ि) ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षा (सेक्सन समेत)को आिारमा थप ष्ट्रवषयगत शिक्षकको 

व्यवस्थापन,  

(ग) लनिलु्क शिक्षा कायानरवयन तथा दफा ६(१) बमोशजमको ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन नहुँदा सम्म 
दफा (५) को उपदफा (ग) बमोशजम समायोजन िएको ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रवद्याथीहरूिाई 
आवासको व्यवस्थाका िालग आवास िवन लनमानण तथा छािाबास सञ्चािनका िालग अनदुान 
ददने । 

(ि) सम्झौतामा उशल्िशित ष्ट्रवषय । 

(३)  यस दफा अनसुार थप सहयोग पाउने ष्ट्रवद्याियहरूको आरतररक िेिापरीक्षण गाउँपालिकािे गने छ । 

९.  प्रालबलिक तथा बह ुप्राष्ट्रवलिक शिक्षािय स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेाः 
(१) गाउँपालिकािे गाउँ कायनपालिका के्षि लिि माशध्यमक शिक्षासम्म समकक्ष हनुे तह सम्मको शिक्षा ददन े

गरी प्रालबलिक तथा बह ुप्राष्ट्रवलिक शिक्षािय स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नछे । 

(२) यस्ता शिक्षाियहरुिे कृष्ट्रष, वन, स्वास््य, ईशिलनयररङ जस्ता प्राष्ट्रवलिक ष्ट्रवषयका िैशक्षक कायनक्रमहरु 
सञ्चािन गनेछन ्। 

(३) यस्ता शिक्षाियहरुिे यवुाहरुका िालग रोजगार तथा स्वरोजगारमिुक छोिो अवलिका तालिम,  ष्ट्रवलिन्न 
पेिा तथा रोजगारमा संिग्न नागररकहरुका िालग मागमा आिाररत पेिासँग सम्बशरित सीपमिुक 
तालिम, समाजमा िकेुर रहेका परम्परागत ज्ञान सीपमा आिाररत तालिम तथा ष्ट्रवलिन्न व्यवसाष्ट्रयक तथा 
प्राष्ट्रवलिक तालिम कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन सक्नछे । 

(४) गाउँपालिकािे प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक शिक्षाको परीक्षा,  मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण सम्बरिमा 
आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

(५) गाउँपालिकािे प्राष्ट्रवलिक शिक्षाियबाि प्रदान गररएका छोिो अवलिका तालिम, पेिागत सीप सम्बरिी 
तालिम र व्यावसाष्ट्रयक तालिमको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्बरिमा आवश्यक व्यवस्था 
लमिाउनेछ । 

(६) गाउँपालिका क्षेि लिि प्राष्ट्रवलिक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा सम्बरिी कायनक्रम तथा योजना तजुनमा र नीलत 
लनमानण गननका िालग देहाय बमोशजमको "प्राष्ट्रवलिक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा सिा" रहनेछ : 
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(क)  गाउँपालिका प्रमिु                  -अध्यक्ष 

(ि)  गाउँपालिका उपाध्यक्ष                -उपाध्यक्ष 

(ग)  नेपाि सरकारको शिक्षा सेवाको राजपिाष्ट्रङ्कत दितीय शे्रणीको पदमा वा प्राष्ट्रवलिक शिक्षाको 
के्षिमा राजपिाष्ट्रङ्कत दितीय शे्रणी सरहको पदमा कम्तीमा ५ वषन सेवा गरी लनवृत्त िएको र 
वागिङु शजल्िा लिि स्थायी बसोबास िएको व्यशक्त एक जना     -सदस्य 

(ि)  गाउँपालिकाको सामाशजक ष्ट्रवकास सलमलतको संयोजक     -सदस्य 

(ङ)  प्राष्ट्रवलिक शिक्षाका ष्ट्रवषयमा कम्तीमा लडप्िोमा तहसम्म कम्तीमा ५ वषन अध्यापन वा 
प्रशिक्षण गरी अवकाि लिएका प्राष्ट्रवलिक शिक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीणन वागिङु 
शजल्िामा स्थायी बसोबास िएका कृष्ट्रष तथा वन, स्वास््य र ईशिलनयररङ फरक फरक क्षेिको 
प्रलतलनलित्व हनु ेगरी गाउँ शिक्षा सलमलतबाि मनोलनत तीन जना   -सदस्य 

(च)  बह ुप्राष्ट्रवलिक शिक्षाियको ष्ट्रप्रशरसपि   -सदस्य 

(छ)  गाउँपालिका लिि प्राष्ट्रविक िार सञ्चािन िएका माध्यलमक ष्ट्रवद्याियका प्रिानाध्यापकहरु  
    -सदस्य 

(ज)  गाउँपालिका लिि प्राष्ट्रवलिक िार सञ्चािन िएका माध्यलमक ष्ट्रवद्याियका प्रशिक्षकहरु 
मध्येबाि गाउँ शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेका तीन जना        -सदस्य 

 (झ) शिक्षा अलिकृत      -सदस्य-सशचव 
(७) गाउँपालिका क्षेि लिि प्राष्ट्रवलिक तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा सम्बरिी कायनक्रम सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

गननका िालग देहाय बमोशजमको "प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक शिक्षा सलमलत" रहनेछ : 
(क)  गाउँपालिका प्रमिु   -अध्यक्ष 

(ि) नेपाि सरकारको शिक्षा सेवाको राजपिाष्ट्रङ्कत दितीय शे्रणीको पदमा वा प्राष्ट्रवलिक शिक्षाको के्षिमा 
राजपिाष्ट्रङ्कत दितीय शे्रणी सरहको पदमा कम्तीमा ५ वषन सेवा गरी लनवृत्त िएको र वागिङु 
शजल्िा लिि स्थायी बसोबास िएको व्यशक्त एक जना   -उपाध्यक्ष 

(ग) प्राष्ट्रवलिक शिक्षाका ष्ट्रवषयमा कम्तीमा लडप्िोमा तहसम्म कम्तीमा ५ वषन अध्यापन वा प्रशिक्षण 
गरी अवकाि लिएका प्राष्ट्रवलिक शिक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीणन वागिङु शजल्िामा 
स्थायी बसोबास िएका कृष्ट्रष तथा वन, स्वास््य र ईशिलनयररङ फरक फरक क्षेिको 
प्रलतलनलित्व हनु ेगरी गाउँ शिक्षा सलमलतबाि मनोलनत तीन जना    -सदस्य 

(ि) बहपु्राष्ट्रवलिक शिक्षाियको ष्ट्रप्रशरसपि   -सदस्य 

(ङ) शिक्षा अलिकृत        -सदस्य सशचव 

(८) प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यवसाष्ट्रयक तालिम सम्बरिी िैशक्षक कायनक्रम सञ्चािन गदान स्थानीय स्तरमा 
उपिब्ि जैष्ट्रवक, प्राकृलतक तथा िौलतक स्रोत सािनको उपयोग गनन सक्न ेजनिशक्त तयार गनन जोड 
ददन ुपनेछ । 

(९) प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा सिा तथा प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यवसाष्ट्रयक शिक्षा सलमलत 
सम्बरिी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुछे । 

१०.    प्राष्ट्रवलिक क्याम्पस सञ्चािन सम्बरिी व्यवस्था : 
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(१)  गाउँपालिकािे केररीय ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यािय वा प्रदेि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्याियबाि सम्बरिन लिई वा सञ्चािनमा रहेको 
क्याम्पसको शजम्मवेारी तथा स्वालमत्व लिई गाउँपालिका अरतगनत रहने गरी स्नातक तह अध्यापन हनु े
प्राष्ट्रवलिक क्याम्पस स्थापना तथा सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको क्याम्पसको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 
११.  सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केरर स्थापना, सञ्चािन, नष्ट्रवकरण र व्यवस्थापन गनन सक्नेाः 

(१)    गाउँपालिकािे समदुायमा साक्षरता, सीप ष्ट्रवकास र लनररतर लसकाइ तथा सचेतनामूिक कायनहरू 
समेतको काम गनन 
तोष्ट्रकए बमोशजम सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केररको स्थापना, सञ्चािन र नष्ट्रवकरण गनन सक्नेछ । 

(२)   सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केररिे गत वषनको कायनप्रगलत र िेिा परीक्षण प्रलतवदेनसष्ट्रहत चाि ु वषनको 
कायोजना रािी प्रत्यके वषन िार मसारतलिि नष्ट्रवकरणका िालग  शिक्षा िािामा लनवदेन ददइ 
नष्ट्रवकरण गराउनपुनेछ । 

(३)   लसकाइ केररका िालग तोष्ट्रकएको मापदण्डमा आिाररत िएर अनदुानको व् यवस्था गने छ । 

(४)   यस िरदा पूवन साष्ट्रवकको अनौपचाररक शिक्षा केरर वा शजल्िा शिक्षा कायानियबाि सामदुाष्ट्रयक अध्ययन 
केररका 
नाममा अनमुलत पाई सञ्चािन िइरहेका सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केररहरु यसै ऐन बमोशजम स्थापना िएको 
मालननेछ । 

(५)   गाउँपालिकािे सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केररिाई प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक तालिम सञ्चािन गने केररका 
रुपमा शजम्मवेारी ददन सक्नछे । 

१२.  शिि ुस्याहार, प्रारशम्िक बाि ष्ट्रवकास र  शिक्षा सम्बरिी व्यवस्था: 
(१)   तोष्ट्रकएको मापदण्डमा आिाररत िई प्रारशम्िक बाि शिक्षा सञ्चािनको अनमुलत सम्बशरित वडा  

कायानियको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे ददने छ ।  

(२)   प्रारशम्िक बािष्ट्रवकास  शिक्षा वा पूवन प्राथलमक ष्ट्रवद्याियको अवलि एक वषनको हनुे छ । 

(३)   चार वषन उमेर नपगेुका बािबालिका प्रारशम्िक बाि लबकास केररमा िनान गनन तथा पाँच वषन पूरा  

िएका बािबालिकािाई यस्ता केररमा रािी राख्न पाइने छैन । 

(४)   समदुायमा आिाररत बािष्ट्रवकास केरर नशजकको ष्ट्रवद्याियिाई शजम्मवेार बनाई तोष्ट्रकए बमोशजम  

सञ्चािन गररने छ ।  

(५)   चार वषन उमेर नपगेुका बािबालिकाको िालग शिि ुस्याहार केरर सञ्चािन गनन सष्ट्रकने छ । यस्ता  

केररहरूको अनमुलत र सञ्चािन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । 

१३.    वैकशल्पक शिक्षा सम्बरिी व्यवस्था 
(१)  गाउँपालिकािे औपचाररक शिक्षाको अवसरबाि वशञ्चत नागररकहरूको शिक्षा सम्बरिी ष्ट्रवष्ट्रवि 

आवश्यकता पूरा गनन आवश्यक पूवानिारको व्यवस्था गरी ष्ट्रविषे शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक 
शिक्षा, लनररतर शिक्षा, दूर तथा ििुा शिक्षा र प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यावसाष्ट्रयक तालिमको व्यवस्था 
गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद- ३ 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक,  शिक्षाको माध्यम र परीक्षा सम्बरिी व्यवस्था 
१४.  पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक सम्बरिी व्यवस्था: 
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(१)   गाउँ लििका ष्ट्रवद्याियमा िाग ु हनुे पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लनिानरण गननका िालग गाउँपालिका 
प्रमिुको अध्यक्षतामा तोष्ट्रकए बमोशजमको "बरेङ गाउँ पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलत" रहनेछ । 

(२)   उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतिे ष्ट्रवद्यािय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लनिानरण गनन वा आवश्यक 
संिोिन तथा पररमाजनन गनन सक्नेछ । 

(३)   गाउँ के्षि लिि सञ्चािन हनुे प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लनिानरण 
सम्बरिी कायन उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतको लसफाररसमा हनुेछ । 

(४)   ष्ट्रवद्याियहरुिे पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे तोष्ट्रकददए बमोशजमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक अध्यापन 
गराउन ुपने छ । 

(५)   पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक कायानरवयन र पाठ्यपसु्तकको उपिब्िता सम्बरिमा अनगुमन िगायतका 
कामको िालग तोष्ट्रकए बमोशजमको पाठ्यक्रम कायानरवयन तथा अनगुमन सलमलत रहने छ । 

(६)   पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे आफ्नो छुटै्ट पाठ्यक्रम नबनाएसम्म वा पाठ्यक्रम सम्बरिमा अको व्यवस्था 
निए  सम्म बरेङ गाउँ के्षि लििका ष्ट्रवद्याियहरुमा संिीय वा प्रदेि कानूनिे तोकेको पाठ्यक्रम िाग ु
हनुेछ । साथै प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बरिमा प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक 
शिक्षा पररषदिे बनाएको पाठ्यक्रम िाग ुहनुछे । 

१५.  थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामाग्री अध्यापन गनन स्वीकृलत लिनपुने: 

(१)    पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे गाउँ लििका ष्ट्रवद्याियहरुमा प्रयोग गनन सष्ट्रकने थप पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसामग्रीको सूची प्रकािन गनुन पने छ । 

(२)   पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे प्रत्यके वषनको िैशक्षक सि िरुु हनु ुिरदा कम्तीमा तीन मष्ट्रहना पष्ट्रहिा न ै
थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सूची अद्यावलिक गनुन पनेछ । 

(३)   पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सूची तयार गदान साष्ट्रवकको 
पाठ्यक्रम ष्ट्रवकास केररको सूचीिाई स्रोत सामग्रीका रुपमा लिन सक्नछे । 

(४)   कुनै ष्ट्रवद्याियिे थप पाठ्यसामाग्री वा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गनन चाहेमा पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे 
सूचीकृत गरेका थप पाठ्य सामाग्री वा पाठ्यपसु्तक प्रयोगको िालग गाउँ शिक्षा अलिकारीबाि स्वीकृलत 
लिन ुपने छ । 

(५)   ष्ट्रवद्याियिे अध्यापन गराउन ेऐशच्छक ष्ट्रवषयको स्वीकृलत गाउँ शिक्षा अलिकारीबाि लिन ुपने छ । 

१६.  माध्यलमक शिक्षाको प्रकार:   

माध्यलमक शिक्षा देहाय बमोशजम हनुे छ । 

(क)   सािारण माध्यलमक शिक्षा, 
(ि)   संस्कृत माध्यलमक शिक्षा, 
(ग)   प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक माध्यलमक शिक्षा 

१७.  शिक्षाको माध्यम: 

(१)   ष्ट्रवद्याियमा शिक्षाको माध्यम नेपािी वा अंग्रजेी वा दबैु िाषा हनु सक्ने छ । तर देहायको अवस्थामा 
शिक्षाको माध्यम देहाय बमोशजम हनु सक्नेछ: 
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(ि)   (क) प्राथलमक शिक्षा (कक्षा १-५) मातिृाषाको माध्यमबाि ददन सष्ट्रकनछे । 

(ङ)   (ि) िाषा ष्ट्रवषय अध्यापन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोष्ट्रह िाषा हनुेछ । 

(च)   (ग) शिक्षणको माध्यम सम्बशरि अरय व्यवस्था तोष्ट्रकएबमोशजम हनुेछ । 

१८.  परीक्षा सञ्चािन: 
(१)  ष्ट्रवद्याथीहरुको स्तर मूल्याङ्कनका िालग पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे लनिानरण गरेका पाठ्यक्रमिे तोके 

बमोशजका परीक्षाहरु सञ्चािन हनुेछन ् । तर पाठ्यक्रम लनिानरण सलमलतिे आफ्नो छुटै्ट पाठ्यक्रम 
नबनाएसम्म वा पाठ्यक्रम सम्बरिमा अको व्यवस्था निए सम्म संिीय वा प्रदेि कानूनिे तोकेको 
पाठ्यक्रम अनसुार परीक्षाहरु सचािन हनुछेन ्। 

(२)  कक्षा ३, ५, ८, १०, ११ र १२ को अरत्यमा लिइन ेवाष्ट्रषनक परीक्षा तथा ष्ट्रवलिन्न कक्षाको लसकाइ 
उपिब्िी परीक्षा समतेिाई मयानददत र  व्यवशस्थत तररकािे सञ्चािन  गनन गाउँपालिका प्रमिुको 
अध्यक्षतामा तोष्ट्रकए बमोशजमको "परीक्षा समरवय सलमलत" र तपलसिको एक "गाउँस्तरीय परीक्षा 
सलमलत" रहनछे:-   

(क)   प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत                     -अध्यक्ष 

(ि)  सामदुाष्ट्रयक र संस्थागत ष्ट्रवद्याियका साथै ष्ट्रवलिन्न ष्ट्रवषयसमतेको प्रलतलनलित्व हनुे गरी 
प्रिानाध्यापक वा शिक्षकमध्येबाि कम्तीमा एकजना मष्ट्रहिासष्ट्रहत प्रमिु प्रिासकीय 
अलिकृतिे मनोलनत गरेका तीनजना        -सदस्य 

(ग)  शिक्षा अलिकृत                  -सदस्य सशचव 

(३)  माध्यलमक तहको परीक्षा सम्बरिमा आवश्यक प्रष्ट्रवलि र ष्ट्रवलि तथा प्रष्ट्रक्रयाको प्रबरि निएसम्मका 
िालग माध्यलमक तह (कक्षा १० र १२) को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोडनिे व्यवस्था गरे अनसुार 
सञ्चािन हनुे छ । 

(४)  गाउँ कायनपालिकािे उपदफा (३) मा उल्िेि गररएको प्रबरि िए निएको सम्बरिमा जाँचबझु गरी 
उपदफा (२) अनसुार परीक्षा सञ्चािन गने सम्बरिमा आवश्यक लनणनय लिन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद - ४ 

गाउँ शिक्षा सलमलत तथा ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्बरिी व्यवस्था 
१९.  गाउँ शिक्षा सलमलताः 

(१)  गाउँपालिकालिि सञ्चािन हनुे ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन, रेिदेि र समरवय गने कामको िालग देहाय 
बमोशजमको गाउँ शिक्षा सलमलत रहनेछ– 

(क)  गाउँपालिका प्रमिु              -अध्यक्ष 

(ि)  प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत                  -सदस्य 

(ग)  गाउँ कायनपालिकाको शिक्षा हेने ष्ट्रवषयगत सलमलतको संयोजक   - सदस्य 

(ि)   गाउँ कायनपालिकाका मष्ट्रहिा सदस्यमध्ये गाउँपालिका प्रमिुिे  

मनोलनत गरेको १ जना             -सदस्य 

(ङ)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाि गाउँ शिक्षा 
सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना       - सदस्य 
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(च)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको प्रलतलनलित्व हनुे गरी माध्यलमक तथा आिारितू तहका प्रिानाध्यापक 
तथा शिक्षकहरु मध्येबाि कम्तीमा एक जना मष्ट्रहिा सष्ट्रहत गाउँ शिक्षा सलमलतिे मनोलनत 
गरेको दईु जना          - सदस्य 

(छ)  गाउँ शिक्षा सलमलतिे स्थानीय शिक्षाष्ट्रवद मध्येबाि मनोनयन गरेको एक जना –  -सदस्य 

(ज) शिक्षक महासंिको प्रलतलनलि            -सदस्य 

(झ)  उच्चतम ्ष्ट्रवद्याियको शिक्षक अलििावक संि अध्यक्ष मध्येबाि गाउँशिक्षा सलमलतिे मनोलनत 
गरेको एक जना           -सदस्य  

(ञ)  शिक्षा अलिकृत –             -सदस्य सशचव 

(२)  सलमलतका पदेन सदस्य बाहेक मनोलनत सदस्यको कायनकाि दईु वषनको हनुछे । 

(३)  उपदफा (२) मा जसेकैु िेशिएतापलन मनोलनत सदस्यको कायनकाि समाप्त िई अको सलमलत गठन 
नहरुजिेसम्मको िालग सोही सलमलतको कायनकाि रहेको मालननेछ । 

(४)  उपदफा १ को िण्ड (ि) र (ङ) बमोशजम मनोलनत सदस्यहरू सकेसम्म समावेिी हनु ुपनेछ । 
(५)   उपदफा (१) अरतगनत मनोलनत सदस्यिे र अरय सदस्यिे आफ्नो पदीय आचरण पूरा नगरेमा जनुसकैु 

समयमा पलन हिाउन वा विानस्त गनन सष्ट्रकनेछ । तर त्यसरी हिाउन वा विानस्त गनुन अशि लनजिाई 
आफ्नो सफाई पेस गने मौकाबाि वशञ्चत गररने छैन । 

(६)  गाउँ शिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार यस ऐनको अरयि िेशिए बाहेक देहाय बमोशजम 
हनुेछ: 

(क)   प्रारशम्िक बािष्ट्रवकास तथा शिक्षा, आिारितू शिक्षा, अलििावक शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, 
ििुा तथा वैकशल्पक लनररतर लसकाइ, सामदुाष्ट्रयक लसकाइ र ष्ट्रविषे शिक्षासम्बरिी नीलत, 
कानून मापदण्ड, योजना तजुनमा, कायानरवयन, अनगुमन, मूल्याङ्कन र लनयमन गने, 

(ि)   ट्युसन, कोशचङ जस्ता ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहर हनुे अध्यापन सेवाको अनमुलत तथा लनयमन गने, 
(ग)   ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन अनमुलत, स्वीकृलत, ष्ट्रवद्यािय साने, गाभ्ने तथा दरबरदी लमिान, दरबशरद 

लसजनना साथै ष्ट्रवद्यािय समायोजन सम्बशरि आवश्यक काम गने, 
(ि)   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिाई ददइने आलथनक अनदुानको लनिानरण गरी गाउँपालिकामा लसफाररस 

गने, 

(ङ)   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको िेिा परीक्षणकािालग िेिा परीक्षकको सूचीकृत गने र 
पाररश्रलमक लनिानरण गने, 

(च)   ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ददने, 
(छ)   तोष्ट्रकए बमोशजमका अरय कायनहरु गने । 

२०.  ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र शिक्षक अलििावक संि: ष्ट्रवद्याियको िौलतक व्यवस्थापन तथा िैशक्षक कायनक्रममा 
सहयोग गननका िालग प्रत्येक ष्ट्रवद्याियमा ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत हनुेछ । 

 (१)   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोशजम हनुे छ: 

(क)   अलििावकिे आफूहरूमध्येबाि छानी पठाएका  दईुजना मष्ट्रहिा सष्ट्रहत चार जना    -सदस्य  

(ि)   गाउँ शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको स्थानीय शिक्षाष्ट्रवद एक जना    -सदस्य  

(ग)   सम्बशरित वडा सलमलतिे तोकेको सो सलमलतको सदस्य एकजना   -सदस्य 
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(ि)   ष्ट्रवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बषु्ट्रिशजवी, शिक्षाप्रमेी, ष्ट्रवद्याियिाई सबैिरदा बढी आलथनक 
सहयोग गरेका स्थानीय व्यशक्तहरू मध्येबाि प्रिानाध्यापकको लसफाररसमा ष्ट्रवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतिे मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना  मष्ट्रहिा सष्ट्रहत दईुजना –सदस्य 

(ङ)    ष्ट्रवद्याियका शिक्षकिे आफूहरु मध्येबाि छानी पठाएको एकजना   - सदस्य 

(च)   ष्ट्रवद्याियको प्रिानाध्यापक               सदस्य–सशचव 

(२)   ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठनको िालग अलििावकको िेिािे उपदफा (१) को िण्ड (क)

 अनसुारका सदस्यहरू छानी ष्ट्रवव्यसको बैठक बसी उपदफा (१)को िण्ड (ि) अनसुारको सदस्यहरू 
मनोनयन गनुनपनेछ । 

(३)   उपदफा(२) अनसुार सदस्य मनोनयन गररसकेपछी ष्ट्रवव्यसको दोस्रो बैठक बसी उपदफा (१) को 
िण्ड(क) र (ि) बमोशजमका सदस्यहरूिें आफूहरू मध्येबाि ष्ट्रवव्यस अध्यक्ष छानु्न पने छ । 

(४)   ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष छनौि निएसम्मका िालग वा अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा सो 
सलमलतका जषे्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

तर यस उपदफा बमोशजम बैठक बसी अध्यक्ष छनौि गनन नसकेमा यसै उपदफा बमोशजम तोष्ट्रकएको 
समय लबतेको तीन ददन लिि सो व्यहोरा प्रिानाध्यापकिे गाउँ शिक्षा सलमलतमा प्रलतवदेन सष्ट्रहत पेि 
गनुन पने छ । सो प्रलतवदेन प्राप्त िएपलछ उपरोक्त उपदफा(१) को (क) र (ि) बमोशजमका सदस्यहरू 
मध्येबाि गाउँ शिक्षा सलमलतिे अध्यक्ष मनोनयन गने छ ।  

(५)  सम्बशरित शिक्षा अलिकृतिाई ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा पयनवेक्षकको रुपमा िाग लिन आमरिण 
गररनेछ । 

(६)   प्राष्ट्रवलिक र व्यावसाष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा अध्यापन वा तालिम गराइन े माध्यलमक ष्ट्रवद्याियको ष्ट्रवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतमा गाउँपालिका क्षेिलििका सम्बशरित ष्ट्रवषय तथा व्यवसायसँग आबिहरूमध्ये गाउँ 
शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको दईु जना सदस्य रहनेछन ्। 

(७)   ष्ट्रविेष शिक्षा सञ्चािन गने ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रलतित सदस्यहरू 
अपाङ्गता िएका व्यशक्तको अलििावकहरू रहनेछन ्र यस प्रकारका अलििावक उपिब्ि हनु नसकेमा 
उक्त पदहरु ररक्त राशिनछेन ्। 

(८)  िैशक्षक गणुस्तर वदृद्द गनन आवश्यक व्यवस्था लमिाउनकुा अलतररक्त सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको ष्ट्रवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)   ष्ट्रवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त सािन र स्रोतको व्यवस्था गने, 

(ि)   ष्ट्रवद्याियको चि, अचि सम्पशत्तको सरुक्षा गने, 

(ग)   ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन सम्बरिमा हनुे महत्वपूणन ष्ट्रवषयमा सम्बशरित वडा कायानियसगँ समरवय 
गने, 

(ि)   िैशक्षक कायनक्रम सञ्चािनका सरदिनमा प्रिानाध्यापकिाई सहयोग गने, 

(ङ)   तोष्ट्रकए बमोशजमको अरय कायनहरू गने । 

(९)  प्रिानाध्यापकको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ : 
(क)   व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य सशचवको हैलसयतमा शिक्षक स्िाफ बैठकबाि पाररत गराई 

व्यवस्थापन सलमलतको एजणे्डा तयार पाने । 

(ि)   प्रत्येक मष्ट्रहनाको मसारतमा शिक्षक स्िाफ सष्ट्रहतको बैठक अलनवायन बसी िैशक्षक गणुस्तर 
सिुार सम्बरिी कायन गने । 
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(ग)   ष्ट्रवद्याियमा शिक्षक दरबरदी थपिि तथा पररवतननका सम्बरिमा गाउँ शिक्षा िािामा लसफाररि 
गने । 

(ि)   ष्ट्रवद्याियमा कायनरत शिक्षक तथा कमनचारीिाई परुस्कृत गननका िालग गाउँ शिक्षा िािामा 
लसफाररि गने । 

(ङ)   शिक्षकको सरुवा सम्बरिमा ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणनयसष्ट्रहत गाउँ शिक्षा िािामा 
लसफाररि गने । 

(च)   शिक्षक तथा कमनचारीहरुिाई तालिमका िालग लसफाररि गने । 

(छ)   ष्ट्रवद्याियको दैलनक सञ्चािन, व्यवस्थापन र रेिदेि गने । 

(ज)   तोष्ट्रकए बमोशजम अरय कायनहरु गने । 

(१०)  दफा २० (क) र २० (ि) बमोशजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलि तीन वषनको 
हनुेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यिे आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देशिएमा त्यसरी छाने्न 
वा मनोनयन गने अलििावक, पदालिकारी वा लनकायिे  लनजिाई जनुसकैु बित पदबाि हिाउन 
सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाि हिाउन ुअशि आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाि बशञ्चत गररने छैन । 

(११)  हाि कायम रहेका ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतहरु गठन िएको लमलतिे पदावलि समाप्त निएसम्म यसै 
ऐन बमोशजम गठन िएको मालननेछ । 

(१२) ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र पदालिकारीहरूको योग्यता र गठन सम्बरिी अरय व्यवस्था र काम, 

कतनव्य, अलिकार र बैठक सम्बरिी कायनष्ट्रवलि  र तोष्ट्रकए  बमोशजम हनुछे । 

(१३)    शिक्षक अलििावक संिको गठन, काम, कतनव्य र अलिकार 

(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा शिक्षक अलििावकबीच सहकायन, सामाशजक पररक्षण गरी व्यवस्थापनमा 
सहयोग तथा िैशक्षक गणुस्तर सम्बरिी आवश्यक कायन गननका िालग प्रत्येक ष्ट्रवद्याियमा 
देहायका सदस्यहरु रहेको एक शिक्षक अलििावक संि रहनेछ: 
क)   ष्ट्रवद्याियका अलििावक मध्यबेाि छनोि गरेका व्यशक्त            - अध्यक्ष 

ि)   अलििावकिे आफु मध्येबाि छानी पठाएका कम्तीमा एकजना मष्ट्रहिा सष्ट्रहत तीन 
जना                        - सदस्य  

ग)   ष्ट्रवद्यािय रहेको वडाको वडा सलमलतिे तोकेको एकजना  सदस्य      - सदस्य 

(ि)   ष्ट्रवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बषु्ट्रिजीबी, शिक्षाप्रमेी, ष्ट्रवद्याियिाई लनररतर 
उल्िे्य सहयोग गरेका व्यशक्तहरु मध्येबाि सलमलतिे मनोनयन गरेका कम्तीमा 
एक जना मष्ट्रहिा र एक दलित सष्ट्रहत तीन जना-              -सदस्य  

ङ)   शिक्षकहरुिे आफुँ मध्येबाि छानी पठाएको एकजना मष्ट्रहिासष्ट्रहत दईुजना 
प्रलतलनलि                            - सदस्य 

(च)  प्रिानाध्यापक-               -सदस्य सशचव  

(२)  सलमलतको बैठकमा बािक्िवको प्रलतलनलि (छािा १ र छाि १) र बािक्िव गठन निएको 
अवस्थामा  उच्चतम कक्षाको  उत्कृष्ट अंक ल्याउन े छािा १ र छाि १ जनािाइन 
आमशरित गनन सष्ट्रकने छ ।  

(३)  शिक्षक अलििावक संिको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुछे :  

(क) ष्ट्रवद्याियमा स्वच्छ िैशक्षक वातावरण लनमानण गनन ष्ट्रवद्याियिाई सहयोग गने ।  
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(ि) ष्ट्रवद्याियको िैशक्षक र आलथनक पारदशिनता गराउन सामाशजक पररक्षण गने ।  

(ग) िैशक्षक गणुस्तर अलिबषृ्ट्रिका िालग सहयोग गने ।  

(ि) ष्ट्रवद्याथी िनान अलियान सञ्चािन गनन ष्ट्रवद्याियिाई सहयोग गने । 

(ङ) कशम्तमा पलन बषनको २ पिक अलििावक िेिा रािी लबद्याियका गलतष्ट्रवलिका बारेमा 
छिफि गने । 

(च) तोष्ट्रकए बमोशजमका अरय काम गने ।  

(१४)  संस्थागत ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत:  

(१)  संस्थागत ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्यके ष्ट्रवद्याियमा 
देहायका   सदस्यहरू रहेको एक ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछाः– 

(क)  सम्बशरित ष्ट्रवद्याियको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतबाि मनोलनत िएको  

व्यक्त            -अध्यक्ष 

(ि)  अलििावकहरू मध्येबाि ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेको  

एकजना                       -सदस्य 

(ग)  स्थानीय शिक्षा प्रमेी वा समाजसेवीहरू मध्येबाि वडा सलमलतको लसफररसमा गाउँ 
शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना मष्ट्रहिा सष्ट्रहत कशम्तमा  

दईुजना –          - सदस्य, 
(ि)   प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतिे तोकेको सो कायानियको एकजना प्रलतलनलि– सदस्य, 
(ङ)   सम्बशरित ष्ट्रवद्याियको शिक्षकहरूिे आफूहरू मध्येबाि छानी पठाएको  

एकजना –                 -सदस्य, 
(च)  ष्ट्रवद्याियको प्रिानाध्यापक             -सदस्य–सशचव 

(२)  उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोशजमको व्यशक्त लसफाररस गदान सम्बशरित ष्ट्रवद्यािय कम्पनी 
अरतरगत सञ्चालित िए कम्पनीको ियेर सदस्यमध्येबाि र सहकारी अरतगनत सञ्चालित िए 
सम्बशरित सहकारीको ियेर सदस्य मध्येबाि लसफाररस गनुन पनेछ । 

(३)  िैशक्षक गठुी अरतगनत सञ्चािन िएका ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्थापन सम्बरिी 
व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

(४)  संस्थागत तथा सहकारी ष्ट्रवद्याियको ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र 
अलिकार देहायबमोशजम हनुछेाः– 

(क)   ष्ट्रवद्यािय सञ्चािनको िालग सािन र स्रोतको प्रालप्त र पररचािन गने, 

(ि)   ष्ट्रवद्याियको िालग आवश्यक िौलतक पूवानिारको व्यवस्था गने, 

(ग)    अध्यापन अनमुलतपि लिई प्रचलित कानून बमोशजम शिक्षक पदको िालग उम्मदेवार 
हनु योग्यता पूरा गरेका व्यशक्तिाई शिक्षक पदमा लनयशुक्त गने, 

(ि)   नेपाि सरकारिे तोकेको रयूनतम तिब स्केिमा नििाई शिक्षक तथा कमनचारीिाई 
तिब ददने, 

(ङ)   िैशक्षक सि िरुुहनु ुिरदा कशम्तमा २ मष्ट्रहना पष्ट्रहल्यै आगामी िैशक्षक सिको िालग 
िलु्क प्रस्ताव गरी गाउँ शिक्षा िािामा पेि गने । 

(च)   तोष्ट्रकए बमोशजमका अरय कायनहरु गने । 
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२१.  ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत ष्ट्रवििन गनन सष्ट्रकने:  
(१)  कुनै ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे तोष्ट्रकएको शजम्मेवारी पूरा गनन नसकेको लनष्कषन सष्ट्रहतको 

प्रलतवदेन सम्बशरित वडा सलमलतिे लसफाररस गरेमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे छानष्ट्रवन गदान सो लसफाररस 
प्रमाशणत िएमा त्यस्तो ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत ष्ट्रवििन गनन सक्नेछ । तर त्यसरी ष्ट्रवििन गनुन 
अशि ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आफ्नो सफाइ पेि गने मनालसब मौका ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत ष्ट्रवििन िएपलछ अको ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत गठन निएसम्म वा अरय कुनै कारणिे ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन निएसम्म ष्ट्रवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन गाउँ शिक्षा सलमलतिे तीन सदस्यीय अस्थायी ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत गठन गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद- ५ 

कायनपालिका, प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत, शिक्षा अलिकृत,  वडा सलमलत र प्रिानाध्यापकको काम कतनव्य र अलिकार 

२२.  कायनपालिका:  
अरयि िेशिए देशि बाहेक शिक्षाका सरदिनमा यो ऐन तथा प्रचलित कानूनको अिीनमा रही गाउँ कायनपालिकाको 

काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुछे : 
 

(१)   शिक्षा सम्बरिी नीलत, योजना र कायनक्रमको तजुनमा गने । 

(२)   नीलत तथा ऐन कायानरवयनको िालग लनयमाविी, लनदेशिका र कायनष्ट्रवलि जारी गने । 

(३)   शिक्षा सम्बरिी वाष्ट्रषनक, अल्प कािीन र दीिनकािीन योजना स्वीकृत गने । 

(४)   तोष्ट्रकए बमोशजम अरय कायन गने । 

(५)   गाउँ शिक्षा सलमलतिे गरेका लसफाररस सम्बशरि आवश्यक कायन गने ।  
२३.  प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत:  

शिक्षाको सामारय व्यवस्थापनका सरदिनमा अरयि िेशिए देशि बाहेक प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतको काम, 
कतनव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ : 
(१)    शिक्षा सम्बरिी नीलत, कानून र योजनाको मस्यौदा प्रस्ताव गरी कायनपालिका र गाउँ सिामा पेि  

गने । 

(२)   तोष्ट्रकए बमोशजका अरय कायनहरु गने । 

२४.   शिक्षा अलिकृत:  

(१)  गाउँपालिकामा अलिकृतस्तरको एक शिक्षा अलिकृत रहनेछ । यो ऐनमा अरयि िेशिए बाहेक लनजको 
अरय काम, कतनव्य र अलिकारहरू देहाय बमोशजम हनु ेछ: 

(क)   प्रारशम्िक बािलबकास शिक्षा, आिारितू शिक्षा, माध्यलमक शिक्षा. अलििावक शिक्षा, 
अनौपचाररक शिक्षा, ििुा तथा वैकशल्पक, लनररतर लसकाइ, सामदुाष्ट्रयक लसकाइकेरर, िालमनक 
ष्ट्रवद्यािय, ष्ट्रविेष शिक्षा र प्राष्ट्रवलिक शिक्षा तथा व्यावसाष्ट्रयक तालिम सम्बरिी नीलत, मापदण्ड 
र योजना तजुनमा, कायानरवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन तथा लनयमन प्रष्ट्रक्रया तयार पारी गाउँ 
शिक्षा सलमलतमा पेि गने । 

(ि)   गाउँ शिक्षा सलमलतको लनणनयहरू कायानरवयन गने । 

(ग)   आिारितू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन गने । 
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(ि)   ष्ट्रवद्याियको िैशक्षक तथा आलथनक अलििेि दरुुस्त िए निएको लनरीक्षण गने गराउने, 
(ङ)   ष्ट्रवद्याियका शिक्षकहरुको लबदाको अलििेि िैशक्षक सिको अरत्यमा प्रमाशणत गने र 

ष्ट्रवद्याियमा राख्न िगाउने, 
(च)   ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन सम्बरिमा वडा सलमलत, ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रिानाध्याकिाई 

आवश्यक लनदेिन ददने । 

  (२)  शिक्षा अलिकृतको अरय काम, कतनव्य र अलिकार तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

२५.  वडा सलमलत:  

(१)   प्रचलित कानूनमा अरयि व्यवस्था िए देशि बाहेक वडा सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय 
बमोशजम हनुेछ : 
(क)   ष्ट्रवद्यािय उमेर समूहका बािबालिका ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहर रहे नरहेको अलििेि रािी ष्ट्रवद्यािय 

पठाउन आवश्यक कायन गने, 

(ि)   वडा लििका ष्ट्रवद्याियहरू बीच समरवय गने, 

(ग)   ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददने । 

(ि)   शिक्षा िािाबाि लनदेशित कायनहरु समयमै सम्पन्न गरर प्रलतवदेन पेस गने । 
(ङ)   तोष्ट्रकए बमोशजम  अरय कायनहरु गने । 

२६.  ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन कायनष्ट्रवलि:  

(१)  यो ऐन र प्रचलित कानूनको अलिनमा रही प्रत्येक सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिे ष्ट्रवद्याियको िक्ष्य, मूल्य 
मारयता, सञ्चािन प्रष्ट्रक्रया, शिक्षक, कमनचारी, अलििावक तथा अरय सरोकारवािाहरूको आचार 
संष्ट्रहता,शिक्षक कमनचारी, अलििावक, ष्ट्रवद्याथी र अरय सरोकारवािाको शजम्मेवारी, कतनव्य र दाष्ट्रयत्व 
तथा ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन ष्ट्रवलि र प्रष्ट्रक्रयािगायतका अरय सारदलिनक ष्ट्रवषयवस्त ु समाविे गररएको 
ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन कायनष्ट्रवलि अलििावक िेिाबाि पाररत गराई गाउँ शिक्षा सलमलतबाि स्वीकृत गराइ 
िागू गनुन पनेछ । 

(२)  ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन कायनष्ट्रवलि अनसुार ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गनुन व्यवस्थापन सलमलत, प्रिानाध्यापक िगायत 
अरय सबैको कतनव्य हनुेछ । 

(३)  ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन कायनष्ट्रवलि सम्बरिी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ ।  

२७.  गाउँ शिक्षा कोषाः 
(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्थापन तथा ऐनको अरय व्यवस्था कायानरवयनका िालग गाउँ 

शिक्षा कोष रहनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछना्ः– 

(क)   नेपाि सरकारबाि प्राप्त अनदुान रकम, 

(ि)   प्रदेि सरकारबाि प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग)   गाउँपालिकाबाि प्राप्त अनदुान रकम, 

(ि)   संस्थागत ष्ट्रवद्याियको वाष्ट्रषनक आम्दानी मध्ये तोष्ट्रकए बमोशजमको करबाि प्राप्त हनु आउन े 
रकम, 

(ङ)   सहकारी ष्ट्रवद्याियबाि प्राप्त हनु ेसो ष्ट्रवद्याियको कुि नाफाको तोष्ट्रकए बमोशजमको करबाि 
प्राप्त हनु आउने रकम, 

(च)   चरदाबाि प्राप्त रकम, 
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(छ)   शिक्षा कर  

(ज)   अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम 

(३)  कोषको सञ्चािन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ ।  

२८.  ष्ट्रवद्यािय कोषाः 
(१)  प्रत्येक ष्ट्रवद्याियमा एउिा ष्ट्रवद्यािय कोष हनुेछ, जसमा देहाय बमोशजमका स्रोतबाि प्राप्त रकम सो 

कोषमा दाशििा हनुछेाः– 

(क)   नेपाि सरकार, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाबाि प्राप्त अनदुान, 

(ि)   गाउँ शिक्षा कोषबाि प्राप्त अनदुान, 

(ग)   लनयमानसुार लिन पाउने िलु्क, 

(ि)   सहयोग, चरदा वा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम, र 

(ङ)   अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम । 

२९.   िेिा व्यवस्थापन 

(१)   सबै ष्ट्रवद्याियहरुिे प्रचलित कानून अनसुारको ढाँचामा आय व्ययको िेिा व्यवस्थापन गनुनपने छ ।  

(२)   ष्ट्रवद्याियको लनयलमत कारोबारको िेिा राख्न आिारितू र माध्यलमक ष्ट्रवद्याियका िालग प्रिानाध्यापक र 
िेिासम्बरिी काम गने कमनचारी तथा प्राथलमक ष्ट्रवद्याियका िालग प्रिानाध्यापक र ष्ट्रवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत अध्यक्ष वा सो सलमलतिे तोकेको व्यवस्थापन सलमलतको सदस्यको संयकु्त 
दस्तितबाि िाता सञ्चािन गरी िेिा व्यवस्थापन गनुनपने छ । 

३०.   िेिा परीक्षण तथा सामाशजक परीक्षण  

(१)   सबै ष्ट्रवद्याियहरुिे लनयलमत रुपमा आलथनक वषन समाप्त िएको पष्ट्रहिो चौमालसकलिि गाउँशिक्षा 
अलिकारीबाि लनयकु्त रशजष्टडन िेिा परीक्षकबाि िेिा परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

(२)   िेिा परीक्षण प्रलतवदेन िेिा परीक्षण समाप्त िएको १५ ददन लिि गाउँशिक्षा सलमलतमा  पेस गनुनपने 
छ ।  

(३)   प्रत्येक वषन ष्ट्रवद्याियिे सामाशजक परीक्षण गरी ष्ट्रवद्याियको आय व्यय, िैशक्षक उपिशब्ि, ष्ट्रवद्याियको 
आरतररक गलतष्ट्रवलि, पारदशिनता तथा जवाफदेष्ट्रहताको अवस्था  र आगामी कायनयोजना सामाशजक 
परीक्षणमाफन त सावनजलनक तथा अनमुोदन गनुनपने छ ।  

(४)   ष्ट्रवद्यािय सामाशजक परीक्षण सलमलतमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन ्: 

(क)  शिक्षक अलििावक संिको अध्यक्ष          -संयोजक 

(ि)  अलििावकमध्येबाि शिक्षक अलििावक संिबाि मनोलनत कम्तीमा एक मष्ट्रहिासष्ट्रहत  
दइुन जना                  -सदस्य 

(ग)  वडा अध्यक्ष वा वडा सलमलतिे तोकेको सदस्य      -सदस्य 

(ि)  बदुद्दशजवी मध्येबाि शिक्षक अलििावक संििे मनोलनत गरेको एक जना  -सदस्य 

(ङ)  उच्चतम कक्षाको प्रथम छािा वा छाि एक जना       -सदस्य  

(च)  प्रिानाध्यापकिे तोकेको शिक्षक         -सदस्य सशचव 

५)   ष्ट्रवद्याियिे हरेक िैमालसक परीक्षाको नलतजासष्ट्रहत ष्ट्रवद्याथीको िैशक्षक प्रगलत प्रलतवेदन अलििावकसमक्ष 
पेस गनुनपनेछ ।  

३१.  ष्ट्रवद्यािय र बाि लबकास केररिाई अनदुानको व्यवस्था 
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(१)  गाउँपालिकािे तोष्ट्रकएको आिारमा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय र बािलबकास केररिाई अनदुान ददनेछ तर 
कुनै ष्ट्रवद्याियिे तोष्ट्रकएको िैशक्षकस्तर कायम गनन नसकेमा त्यस्ता ष्ट्रवद्याियिाई ददँइदै आएको 
अनदुान रकममा तोष्ट्रकए बमोशजम किौती गनन यस दफािे वािा परु् याएको मालनने छैन ।  

(२)  अनदुान सम्बरिी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । 

३२.  ष्ट्रवद्याियिाई छुि र सषु्ट्रविा:  
(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय र िैशक्षक गठुी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत ष्ट्रवद्याियिाई संिीय र 

प्रादेशिक कानूनमा िएको व्यवस्था बमोशजम छुि र सषु्ट्रविा हनुे छ । 

(२)  सामदुाष्ट्रयक र िैशक्षक गठुी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत ष्ट्रवद्याियिाई गाउँपालिकािे, 
आफुिे िगाएको कर वा अरय सेवा वा सषु्ट्रविामा तोष्ट्रकए बमोशजम ष्ट्रविेष छूि ददन सक्ने छ । 

पररच्छेद- ७ 

अलनवायन तथा लनिलु्क शिक्षा, ष्ट्रवद्याथी सहायता तथा छािवृशत्त सम्बरिी व्यवस्था 
३३.   शिक्षा प्राप्त गने अलिकार 

(१)   प्रत्येक नागररकिाई माध्यलमक तहसम्म गणुस्तरीय शिक्षामा समतामिुक पहुँचको अलिकार हनुेछ । 
गणुस्तरीय शिक्षा प्राप्त गने हकको प्रचिनमा कसै प्रलत िेदिाव गररने छैन । 

(२)   उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग प्रत्यके नागररकिाई यो ऐन र प्रचलित कानून बमोशजम साक्षर हनु,े 
प्रारशम्िक बाि ष्ट्रवकास शिक्षा, आिारितू शिक्षा र माध्यलमक शिक्षाको हक हनुेछ । 

(३)   प्रचलित कानून बमोशजम माध्यलमक शिक्षासम्मको दाष्ट्रयत्व राज्यको हनुेछ ।  
३४.  अलनबायन,  लनिलु्क आिारितू शिक्षा सम्बरिी व्यवस्था :   

(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियबाि िशक्षत उमेर समूहका सबै बािबालिकाहरूिाई तोष्ट्रकए बमोशजम लनिलु्क 
तथा अलनवायन आिारितू शिक्षाको व्यवस्था हनुछे । 

(२)  लनिलु्क शिक्षा उपिव्ि हनुे उमेर समूहका बािबालिकािाई ष्ट्रवद्याियमा नपठाउने वा बािश्रममा 
िगाउन ेअलििावक, संरक्षक वा उद्योगी व्यापारी वा अरय व्यशक्तिाई गाउँपालिकािे तोष्ट्रकए बमोशजम 
दण्ड जररवाना गनेछ। त्यस्ता व्यशक्त वा संस्थािाई गाउँपालिकाबाि उपिब्ि हनुे सेवा सषु्ट्रविा रोक्का 
वा स्थगन गनन सष्ट्रकने छ । 

३५.  लनिलु्क माध्यलमक शिक्षा सम्बरिी व्यवस्था :  
(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियबाि िशक्षत उमेर समूहका सबै बािबालिकािाई गाउँपालिकािे तोष्ट्रकए बमोशजम 

लनिलु्क माध्यलमक शिक्षा उपिब्ि गराउन ेछ । 

३६.  लनिलु्क शिक्षा सम्बरिी अरय व्यवस्था :  
(१)  माध्यलमक तहसम्म अध्ययन गने सबै बािबालिकािाई गाउँपालिकािे सम्बशरित ष्ट्रवद्यािय माफन त 

लनिलु्क पाठ्यपसु्तक उपिब्ि गराउनेछ । 

(२) आिारितू तहसम्म सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययन गने आलथनक रुपिे ष्ट्रवपन्न बािबालिकािाई 
आवश्यक पने रयूनतम िैशक्षक सामग्री गाउँपालिकािे तोष्ट्रकए बमोशजम उपिब्ि गराउनेछ । 

(३)   आिारितू तहसम्म सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययन गने बािबालिका िालग गाउँपालिकािे क्रमि:  

प्रयोगिािा, िेिकुद पूवानिार, आिलुनक सूचना तथा सञ्चार प्रष्ट्रवलि सम्बरिी सामग्री आदद उपिब्ि 
गराउनेछ । 
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(४)  गाउँपालिकािे सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनरत बािबालिकाका िालग लनयलमत स्वास््य परीक्षण तथा  

परामिनको व्यवस्था लमिाउनछे । 

(५)  आिारितू तहसम्म सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनरत ष्ट्रवपन्न तथा मानव ष्ट्रवकास सूचकाङ्कमा पलछ 
परेका समदुायका बािबालिकाका िालग तोष्ट्रकए बमोशजम ददवा िाजाको व्यवस्था गनेछ । 

(६) दफा ३४(१) र दफा ३५(१) बमोशजम प्रदान गररएको शिक्षामा कुनै ष्ट्रवद्याियिे िलु्क लिएमा त्यस्तो 
िलु्क सम्बशरित ष्ट्रवद्याथीिाई ष्ट्रफतान गराई सम्बशरित ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई शिक्षा अलिकृत 
सचेत गराउने तथा प्रिानाध्यापकिाई ष्ट्रविागीय कारवाही गनन सक्नेछ । तर कुनै अलििावकिे आफ्नो 
स्वेच्छािे ददएको दान, उपहार, चरदा वा सहयोग सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिे लिन सक्नेछ । 

३७. ष्ट्रवद्याथी सहायता तथा छािवृशत्तको व्यवस्था गनन सक्ने: गाउँपालिकािे सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा िनान हनुे 
ष्ट्रवद्याथीहरूिाई तोष्ट्रकए बमोशजम आलथनक सहायता र छािवृशत्तको व्यवस्था गनन सक्नछे। 

३८.  संस्थागत ष्ट्रवद्याियिे छािवृशत्त उपिब्ि गराउन ुपने:  

 (१)   संस्थागत ष्ट्रवद्याियिे ष्ट्रवद्याियमा िनान िएका कूि ष्ट्रवद्याथी सं्याको कम्तीमा दि प्रलतित आलथनक 
रुपमा ष्ट्रवपन्न‚ अपाङ्गता िएकाहरु‚ मष्ट्रहिा‚ दलित वा जनजालत तथा अल्पसङ्ख्यक र अरय समदुायका 
ष्ट्रवद्याथीहरुिंाई  गाउँपालिकाको लसफाररसमा तोष्ट्रकए बमोशजम छािवृशत्त उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२)   उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग गाउँ शिक्षा िािािे आवश्यक प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी ष्ट्रवद्याथी छनौि 
गनेछ । 

(३)   छािवृशत्त उपिब्ि गराउन ेष्ट्रवद्याथी छनौि प्रष्ट्रक्रया तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद- ८ 
ष्ट्रवद्यािय शिक्षण सेवाको गठन र  सञ्चािन सम्बरिी व्यवस्था 

३९.  ष्ट्रवद्यािय शिक्षण सेवाको गठन 

(१)   संिीय कानूनमा व्यवस्था िए बमोशजम गाउँपालिकामा एक ष्ट्रवद्यािय शिक्षण सेवाको गठन हनुेछ । 

(२)   यो ऐन िाग ु हनु ु पूवन लनयशुक्त पाएका र लनयशुक्तको प्रष्ट्रक्रयामा रहेका शिक्षकहरूको सेवाको ितन 
(योग्यता, तह, शे्रणी ष्ट्रविाजन र अरय सेवा सषु्ट्रविा) संिीय र प्रादेशिक कानूनमा व्यवस्था िए बमोशजम 
हनुेछ ।  

(३)   गाउँपालिकाबाि लनयकु्त शिक्षकहरुको सेवा र ितन सम्बरिी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

 

(४)   गाउँपालिका के्षििर सञ्चािन िएका ष्ट्रवद्याियमा कायनरत सरकारी स्रोतबाि तिब ित्ता पाउन े
शिक्षकहरुको दरबरदी गाउँपालिकाको एकमषु्ट दरबरदी हनुेछ र गाउँपालिकािे माध्यलमक तह सञ्चािन 
िएका र आिारितू तह (कक्षा ६-८) सञ्चािन िएका ष्ट्रवद्याियका हकमा ष्ट्रवद्याथी सं्या र पढाइ हनु े
ष्ट्रवषयका आिारमा  तथा आिारितू तह (कक्षा १-५) सञ्चािन िएका ष्ट्रवद्याियका हकमा ष्ट्रवद्याथी 
सं्या र सञ्चालित कक्षाका आिारमा दरबरदी ष्ट्रवतरण र लमिान गररनेछ । 

(५)    नेपाि सरकारबाि स्वीकृत दरबरदीमा कायनरत शिक्षक कुनै कारणिे अवकाि िई ररक्त हनु आएको 
दरबरदी गाउँपालिकाको दरबरदीमा रुपारतरण हनुेछ । 

(६)    गाउँपालिकािे प्रत्येक वषन नयाँ दरबरदी लसजनना गनन सक्नेछ । 

(७)    नेपाि सरकारको दरबरदीबाि गाउँपालिकाको दरबरदीमा रुपारतरण िएका र गाउँपालिकािे लसजनना 
गरेका दरबरदीमा कायनरत शिक्षकको सेवा तथा ितन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुछे । 
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 n४०.  ष्ट्रवद्यािय कमनचारी सम्बरिी व्यवस्था 
(१)   गाउँपालिकािे माध्यलमक ष्ट्रवद्याियमा तोष्ट्रकए बमोशजम कमनचारीको व्यवस्था गनेछ । 

(२)   कमनचारीको पाररश्रलमक नेपाि सरकारिे तोकेबमोशजम हनुेछ ।  
(३)   ष्ट्रवद्यािय कमनचारीको लनयशुक्त सम्बरिी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

४१.  शिक्षकको लनयशुक्त र पदस्थापन:  

(१)  स्वीकृत दरबरदीमा स्थायी शिक्षकहरूको लनयशुक्त र पदस्थापना शिक्षक सेवा आयोगको लसफाररसमा 
गाउँ शिक्षा सलमलतिे गने छ । 

(२)   ष्ट्रवद्याियमा ररक्त दरबरदी तथा शिक्षक अनदुान कोिामा अस्थायी तथा करार लनयशुक्तको व्यवस्था गनन 
लनम्न बमोशजमको करार शिक्षक छनौि सलमलत हनुेछ । 

(क)   ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सो सलमलतको  

सदस्य                        -अध्यक्ष 

(ि)   शिक्षा अलिकृत  वा प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतिे तोकेको अलिकृतस्तरको १ जना कमनचारी 
                      -सदस्य 

(ग)   माध्यलमक तहको िालग शिक्षािास्त्रमा स्नातकोत्तर र अरयको िालग शिक्षािास्त्रमा स्नातक तह 
उत्तीणन गरेको ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेको ष्ट्रवषय ष्ट्रविषेज्ञ एक जना - सदस्य 

(ि)   गाउँपालिका लििका सोष्ट्रह ष्ट्रवषयमा उपलनयम २(ग) बमोशजम योग्यता पगेुका ष्ट्रवषय शिक्षकहरु 
(स्थायी, राहत तथा अस्थायी करार) मध्येबाि ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको एक 
जना             -सदस्य 

(ङ)   प्रिानाध्यापक              - सदस्य सशचव  
(३)  उपदफा २ (ग) का िालग ष्ट्रवषय ष्ट्रविेषज्ञको सूची गाउँपालिका क्षेिलििका ष्ट्रवद्याियमा कायनरत एक 

वषन सेवा अवलि परुा िएका स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाि आिारितू तहका िालग शिक्षा िास्त्रमा स्नातक 
र माध्यलमक तहका िालग शिक्षािास्त्रमा  स्नातकोत्तर उत्तीणन व्यशक्तहरू मध्येबाि सावनजलनक सूची 
प्रकािन गरी गररनेछ । यस्तो सूची प्रत्यके दइुन वषनमा अद्यावलिक गररनेछ । 

(४)  ष्ट्रवद्याियिे ष्ट्रविेषज्ञको छनोि गदान गाउँपालिका शिक्षा िािासँग समरवय गरी ष्ट्रव.व्य.स.बाि छनोि गनुन 
पनेछ ।  

(५)  करार शिक्षक छनौिको परीक्षा केरर गाउँपालिकामा तोक्न ुपनेछ ।  

(६)  शिक्षक छनौि सलमलतको प्रिासलनक कायन र जनिशक्तको व्यवस्था गाउँ शिक्षा िािािे गनेछ ।  

(७)  सलमलतका सदस्यहरूको सेवा सषु्ट्रविा, बैठक र व्यवस्थापन कायनष्ट्रवलि तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । 

४२.  अध्यापन अनुमलत पि लिन ुपनेाः  

(१)  अध्यापन अनमुलतपि नलिई कसैिे पलन शिक्षक पदका िालग उम्मदेवार हनु पाउने छैन । तर गशणत, 
ष्ट्रवज्ञान, िेिा र कम्यिुर िगायतका प्राष्ट्रवलिक ष्ट्रवषयहरूमा माध्यलमक र आिारितू तहको करार 
शिक्षक लनयशुक्त गने प्रयोजनमा पष्ट्रहिो ष्ट्रवज्ञापनमा अध्यापन अनमुलत पि प्राप्त िएका व्यशक्त उपिब्ि 
हनु नसकेको अवस्थामा माध्यलमक तहको िालग स्नातक तह उत्तीणन गरेको र आिारितू तहको िालग 
प्रष्ट्रवणता प्रमाणपि तह उत्तीणन गरेको व्यक्ती अध्यापन अनमुलतपि नलिएको र  तालिम नलिए पलन 
दोस्रो ष्ट्रवज्ञापनमा उम्मदेवार हनु सक्नछेन ्। अध्यापन अनमुलतपि  सम्बरिी अरय व्यवस्था संिीय 
काननु बमोशजम हनुेछ । 
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४३.  शिक्षकको सरुवा सम्बरिी व्यवस्था:   

(१)  गाउँपालिका लििका सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूमा आिारितू तहको प्राथलमक शिक्षकहरूिाई समान तह 
र ष्ट्रकलसमको दरबरदीमा तथा आिारितू तहका लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहका शिक्षकहरूिाई 
सम्बशरित ष्ट्रवषय र तह तथा ष्ट्रकलसमको दरबरदीमा सम्बशरित शिक्षकको लनवदेन, आउने र जाने दवैु 
लबद्याियको सहमलतमा शिक्षा अलिकृतको लसफाररसमा प्रमिु प्रिासष्ट्रकय अलिकृतिे तोष्ट्रकए बमोशजम 
सरुवा गनन सक्नछे । 

तर ष्ट्रवद्याथी सं्या कम िइन सरूवा गनुनपने अवस्था, दरवरदी लमिान र कायनसम्पादन एवम ्आचरण सरतोषजनक 
निएको  अवस्थामा सरूवा गनुनपदान सम्बशरित शिक्षक र ष्ट्रव.व्य.स.को सहमलत लिन बाध्य पने छैन ।  

(२)  एउिै ष्ट्रवद्याियमा पाँच बषन सेवा अवलि परुा गरेका स्थायी शिक्षकिाई तोष्ट्रकएबमोशजमको मापदण्डको 
आिारमा प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतिे सरुवा गनन सक्नछे । एउिा ष्ट्रवद्याियमा सरुवा िइसकेपलछ सो 
ष्ट्रवद्याियमा सामारयतया: कम्तीमा दईु वषन सेवा गनुनपनेछ । 

(३)  सामरयतया स्थायी शिक्षक बाहेक अरय प्रकारका शिक्षकको सरुवा गररने छैन । 

तर ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या रयनु िएको अवस्थामा गाउँपालिकािे स्थायी, राहत र करार शिक्षकिाई 
गाउँपालिकालिि ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या उच्च िएको ष्ट्रवद्याियमा काजमा ििाउन सक्नछे । 

(४)   दरबशरद लमिान गदान र ष्ट्रवद्यािय समायोजन गदान माथीका उपदफाहरुिे बािा पाने छैनन ्। 

अरतर स्थानीय तह सरुवा: 
(क)  दरबरदीमा कायनरत स्थायी शिक्षकिाई कायनरत ष्ट्रवद्याियको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा बािा 

नपने गरी शिक्षा िािािे अको स्थानीय तहमा सरुवाको िालग सहमलत ददन सक्नछे। 

(ि)  अरय स्थानीय तह अरतरगतका ष्ट्रवद्याियमा कायनरत स्थायी शिक्षकिे सरुवा िई यस 
गाउँपालिका लििका कुन ै ष्ट्रवद्याियमा आउन चाहेमा कायनरत ष्ट्रवद्यािय रहेको स्थानीय तहको 
सहमलत सष्ट्रहत तोष्ट्रकएको अलिकारी समक्ष लनददनष्ट ढाँचामा लनवेदन ददन ु पने छ । उक्त 
लनवदेनमा तोष्ट्रकए बमोशजम कारबाही हनुे छ । 

(ग)  सेवा लनवृत्त हनु १ वषन िरदा कम सेवा अवलि बाकँी रहेको शिक्षकको अरतर स्थानीय तह 
सरुवा गररन ेछैन । 

(ि)  शिक्षक सरूवा सम्बरिी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । 

स्पष्टीकरण : 
यस दफाको प्रयोजनका िालग अरतर स्थानीय तह सरुवा िन्नािे देििरका कुनै स्थानीय तह अरतगनतका ष्ट्रवद्याियबाि यस 
गाउँपालिकामा रहेका ष्ट्रवद्याियमा सरुवा िई आउने र यस गाउँपालिकाबाि देिका कुनै अरय स्थानीय तह अरतगनतका 
ष्ट्रवद्याियमा सरुवा िई जाने िने्न बशुझनेछ । 

 

४४.  प्रिानाध्यापक, सहायक प्रिानाध्यापक, शिक्षक तथा कमनचारी सम्बरिी व्यवस्थााः 
(१)  प्रत्येक सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा एकजना प्रिानाध्यापक र गाउँपालिकािे स्वीकृत गरे बमोशजमको 

सङ्ख्यामा शिक्षक र कमनचारीको दरबरदी रहनछे । माध्यलमक ष्ट्रवद्याियमा माि सहायक 
प्रिानाध्यापकको व्यवस्था गनन सष्ट्रकने छ । यसरी प्रिानाध्यापक र सहायक प्रिानाध्यापक लनयशुक्त 
गदान वररष्ठता र कायन क्षमतािाई आिार मालननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमका प्रिानाध्यापक, सहायक प्रिानाध्यापक र कमनचारीहरूको लनयशुक्त र अरय 
व्यवस्था तोष्ट्रकएबमोशजम हनुछे । 
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(३)  गाउँपालिकािे आयोजना गरेको प्रिानाध्यापकहरुको बैठकमा लिशित सचुनाष्ट्रवना िगातार तीन 
पिकसम्म अनपुशस्थत िएमा गाउँ शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लनजको 
सट्टामा सोष्ट्रह ष्ट्रवद्याियको बररष्ठ शिक्षकिाई प्रिानाध्यापक तोक्न सक्नेछ । 

४५.  दरबरदी लमिानाः 
(१)  प्राथलमक तहमा ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षा तथा अरय तहमा ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या सञ्चालित कक्षा 

(सेक्सन समते) र अध्यापन गररने ष्ट्रवषयको आिारमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे दरबरदी लमिान गने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम गररएको दरबरदी लमिानबाि सरुवा हनुे शिक्षकिे पि पाएको लमलतिे २१ 
ददनलिि रमाना लिइ तोष्ट्रकएको ष्ट्रवद्याियमा हाँशजर िइसक्न ुपनेछ । यसरी हाँशजर नहनु,े रमाना नददन े
र हाशजर नगराउने प्रिानाध्यापक र शिक्षकिाई ष्ट्रविागीय कारवाही गररने छ । 

(३)  कुनै ष्ट्रवषयमा आवश्यक निएका शिक्षक दरवरदी वा बढी िएका दरबरदी गाउँ शिक्षा सलमलतिे 
फाशजिमा राख्न ेछ । यस्ता दरबरदीमा कायनरत शिक्षकिाई शिक्षा िािािे व्यवस्थापन गने छ ।  

(४)  दरबरदी िेरै िई शिक्षक फाशजिमा परेका शिक्षकको कुनै कारणिे अवकाि िई पद ररक्त हनु गएमा 
त्यस्तो दरबरदीिाई दरबरदी कम िएका तहमा रुपारतरण गनन सष्ट्रकनेछ । 

४६.  शिक्षक महासंि सम्बरिी व्यवस्था :  
(१)  शिक्षकहरूको पेिागत हक ष्ट्रहत, पेिागत ष्ट्रवकास तथा िैशक्षक उन्नयनका िालग गाउँ स्तरमा शिक्षक 

महासंि रहनेछ । 

(१)  गाउँ स्तरीय शिक्षक महासंिको गठन तथा लनवानचन तोष्ट्रकए बमोशजम हनुछे । 

४७ .  शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण तथा अरय व्यवस्थााः 
(१)   देहायका अवस्थामा शिक्षक वा कमनचारीिाई पदबाि हिाउन सम्बशरित ष्ट्रवद्याियको व्यवस्थापन 

सलमलतिे गाउँपालिकामा लसफाररस गनुन पनेछाः– 

(क) तोष्ट्रकए बमोशजमका पदीय दाष्ट्रयत्व पूरा नगरेमा, 
(ि) ष्ट्रवना सूचना िगातार परर ददनिरदा बढी समय ष्ट्रवद्याियमा अनपुशस्थत रहेमा, 
(ग)  ष्ट्रवद्याियमा मादक पदाथन सेवन गरी आएको कुरा प्रमाशणत िएमा, 
(ि)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका शिक्षक वा कमनचारीिे कायानिय समयमा अरयि अध्यापन वा अरय 

काम गरेमा वा अरय कुनै व्यावसाष्ट्रयक कृयाकिाप गरेमा,  
     तर उपदफा १ (ि) मा जनुसकैु कुरा िेशिएको िए तापलन ष्ट्रवद्याियको पठन पाठनमा बािा 

नपने गरी राष्ट्रिय जनगणना, लनवानचन सम्बरिी काम, दैवी प्रकोप उिार वा नेपाि सरकार, प्रदेि 
सरकार र गाउँपालिकािे तोकेको अरय कुनै काममा ििाउन बािा परेको मालनने छैन । 

(ङ)   शिक्षक वा कमनचारी राजनीलतक दिको सदस्य रहेको पाइएमा, 
(च)   नैलतक पतन देशिने कुनै फौजदारी अलियोगमा अदाितबाि सजाय पाएमा, 
(छ)   स्थायी आवसीय अनमुलत पि लिएमा  

(२)   उपदफा (१) बमोशजम वा अरय माध्यमिे कुनै शिक्षक वा कमनचारीिाई पदबाि हिाउन ुपने यथेष्ट 
प्रमाण प्राप्त िएमा गाउँ कायनपालिकािे नीजिाई पदबाि हिाउन सक्नछे । तर कायनरत पदबाि 
हिाउन ुअशि सफाईको मनालसव मौका िन ेप्रदान गररने छ । 
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४८.  शिक्षक तथा कमनचारीको गनुासो व्यवस्थापन:  

(१)   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको शिक्षक र कमनचारीको पेिागत गनुासो सम्बशरित ष्ट्रवद्याियका प्रिानाध्यापक र 
प्रिानाध्यापकको गनुासो शिक्षा अलिकृत समक्ष पेस गनुन पनेछ । सो सम्बरिी गनुासोको अध्ययन गरी 
सम्िव उपाय अपनाई सम्बशरित लनकायिे गनुासो फस्यौि गनुन पनेछ । 

(२)  ष्ट्रवद्यािय तहबाि फस्यौि हनु नसके उशचत कारण िोिी ३० ददन लिि शिक्षा अलिकृत समक्ष पेस 
गनुन पनेछ । 

(३)  ष्ट्रवद्यािय तहबाि प्राप्त गनुासोको ३० ददन लिि प्रचलित कानून अनसुार सम्बोिन गनुन शिक्षा 
अलिकृतको कतनव्य हनुेछ । 

(४)  शिक्षा अलिकृतिे फस्यौि गनन नसकेको पेिागत गनुासो गाउँ शिक्षा सलमलतमा पेि गररनेछ । 

(५)  गाउँ शिक्षा सलमलतिे गरेको गनुासो फस्यौि अशरतम हनुछे । 

(६)  यस दफा बमोशजम गनुासो फस्यौि गररएका कारणिे व्यशक्तको कानूनी उपचार पाउने हकमा बािा 
परेको मालनने छैन ।  

४९.  अदाितको आदेिबाि पनुाः बहािी हनु सक्ने:  
(१)  दफा (४७) मा उल्िेि िएका कुनै वा केही आरोपमा सजाय पाई नोकरीबाि हिाइएको वा बिानस्त 

िएको शिक्षक कमनचारी अदाितको आदेि वा फैसिा बमोशजम माि नोकरीमा पनुाः बहािी हनु 
सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम पनुाः बहािी िएको शिक्षकिे संिीय कानून अनसुार नोकरीबाि हिेदेशि 
पनुाःबहािी िएको लमलतसम्मको पूरा तिब, ित्ता र तिब वृष्ट्रि आदेि वा फैसिा बमोशजम प्राप्त गने 
छ।   

५०.  तिब ित्ता नपाउन े र सेवा अवलि गणना नहनुे : लनयमानसुार ष्ट्रवदा स्वीकृत गराइ बसेको अवस्थामा बाहेक 
ष्ट्रवद्याियमा अनपुशस्थत रहेका शिक्षकिे अनपुशस्थत अवलिको तिब, ित्ता पाउने छैनन ्र त्यस्तो अवलि लनजको 
सेवा अवलिमा समते गणना हनुे छैन । 

५१.  शिक्षकिे पाउने ष्ट्रवदा 
(१)  शिक्षकिे पाउने ष्ट्रवदा नेपाि सरकारिे तोकेबमोशजम हनुछे । 

(२)  सतु्केरी ष्ट्रवदामा रहेको शिक्षकको सट्टामा गाउँपालिकािे सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गनेछ । 

(३)  उपदफ(२) बमोशजमको शिक्षकको पाररश्रलमक गाउँपालिकािे लनिानरण गरेबमोशजम हनुेछ । 

५२.  िाग ुनहनु े: संस्थागत ष्ट्रवद्याियका हकमा यो पररच्छेद िाग ुहनु ेछैन  र संस्थागत लबद्याियिे शिक्षक लनयशुक्त 
प्रकृया‚ बढुवा र अबकाि सम्बरिमा व्यबस्था गनन ष्ट्रवलनयम बनाइ िाग ुगनुन पनेछ । 

पररच्छेद- ९ 
दण्ड र सजाय 

५३ . दण्ड सजायाः 
(१)  कसैिे ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त ष्ट्रहनालमना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यशक्तिाई प्रचलित कानून बमोशजम 

दण्ड  जररवाना हनुेछ । 

(२)  देहायका अपराि गने शिक्षक तथा कमनचारीिाई मिुकुी अपराि (संष्ट्रहता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्था 
िएको दण्ड जररवाना बाहेक प्रमिु शजल्िा अलिकारीिे आवश्यक ष्ट्रविागीय सजाय ँगनेछ । 
(क)   प्रश्नपिको गोपनीयता िङ्ग गरेमा, 
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(ि)   उत्तरपशुस्तका परीक्षण गदान िापरबाही वा गैर शजम्मवेारपूणन कायन गरेमा, 
(ग)   परीक्षा केररमा सम्बशरित पदालिकारीको स्वीकृलत बेगर प्रवेि गनन प्रयत्न गरेमा वा प्रविे 

गरेमा वा परीक्षा केरर लनयरिणमा लिई अमयानददत कायन गरेमा, 
(ि)   परीक्षाफि प्रकािनमा अलनयलमतता गरेमा, 
(ङ)   अरूको तफन बाि परीक्षा ददएमा, 
(च)   परीक्षाको मयानदा िङ्ग हनुे अरय कुनै कायन गरेमा । 

(छ)   ष्ट्रवद्याथी िनान गदान दान, उपहार वा कुन ैरकम लिएमा, 
(ज)   अनमुलत नलिई कुनै कक्षा, िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, िाषा शिक्षण 

कक्षा तथा पूवन तयारी कक्षा ट्यूिन कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चािन गरेमा, 
(झ)   अनमुलत नलिई मालथल्िो कक्षा सञ्चािन गरेमा वा सञ्चािन अनमुलत नपाएको कुनै कक्षा 

सञ्चािन गरी िैशक्षक प्रमाणपि जारी गरेमा, 
(ञ)   अरय ष्ट्रवद्याियमा अध्ययन गने ष्ट्रवद्याथीिाई आफ्नो ष्ट्रवद्याियबाि पररक्षाको िालग रशजिेिन 

गराएमा, परीक्षामा सहिागी गराएमा वा िैशक्षक योग्यताको प्रमाणपि जारी गरेमा, 
(ि)   दफा (५९) अनसुार तोष्ट्रकएको िलु्क ष्ट्रवपररत हनुे गरी कुनै संस्थागत ष्ट्रवद्याियिे िलु्क 

लिएमा । 
(३)  उपदफा (१) र (२) बमोशजमको कसूरको सम्बरिमा ष्ट्रवद्याियको कुनै शिक्षक वा कमनचारी उपर मदु्दा 

हेने अलिकारी वा अदाितमा मदु्दा दायर िएमा त्यस्तो शिक्षक वा कमनचारी त्यसरी मदु्दा दायर िएको 
लमलतदेशि मदु्दाको ष्ट्रकनारा निागेसम्म स्वत लनिम्बन हनुेछ । सो शिक्षक वा कमनचारी अदाितबाि 
कसूरदार ठहररएमा लनजिाई यस ऐन बमोशजम ष्ट्रविागीय सजाय गररनेछ । 

(४)  उपदफा (१) र (२) मा िेशिए देशि बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अरतरगत बनेको लनयम 
उल्िंिन गरेमा प्रमिु शजल्िा अलिकारीिे देहाय बमोशजम सजाय गनन सक्नेछ: 

(क) ष्ट्रवद्याियका शिक्षक र कमनचारीिाई ष्ट्रविागीय सजाय र जररबाना गने । 

(ि) ष्ट्रवद्याथीिाई छािाबास वा परीक्षाबाि लनष्कािन गने । 

(ग) शिक्षक वा अरय व्यशक्त िए कसूरको मािा हेरी लबगो असिु गरी लबगो बमोशजम जररबाना गने । 

(ि) िष्ट्रवष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहनुे गरी वा अयोग्य हनुे गरी अवकाि गने । 

(ङ) लनिम्बन गने । 

(५)   ष्ट्रवद्याियमा कायनरत शिक्षक तथा कमनचारीिाई कसूरको मािा हेरी  प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतिे 
देहायबमोशजम ष्ट्रविागीय कारबाही गनन सक्नेछ : 

(क)   ष्ट्रवद्याियिाई सरकारी सहायता ििाउने रोक्ने वा बरद गने । 

(ि)   ष्ट्रवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गने 

(ग)   तिव कट्टा गने, 

(ि)   ग्रडे ििाउन,े 

(ङ)   ग्रडे वृष्ट्रि रोक्का गने, 

(च)   नलसहत ददन,े 

५४.  सम्पशत्त सम्बरिी मदु्दाको तहष्ट्रककात र दायरी: संिीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानूनमा तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

५५.  पनुरावेदनाः तोष्ट्रकएको अलिकारीिे गरेको सजायको आदेि उपर कानून बमोशजम पनुरावेदन िाग्नेछ । 
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पररच्छेद- १० 

सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त 

िौलतक पूवानिार लनमानण, ममनत सम्िार, संचािन र व्यवस्थापन 

५६.  ष्ट्रवद्याियको िौलतक तथा िैशक्षक पूवानिारको मापदण्ड लनिानरण  

(१)   ष्ट्रवद्याियमा ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या अनसुार कक्षाकोठा, िेि मैदान, कम्पाउरड, िेराबार, बािमैिी बसाइँ 
व्यवस्था, वातावरणमैिी हाता, करेसावारी, फूिबारी, स्वच्छ ष्ट्रपउने पानी, छाि छािाका िालग अिगअिग 
िौचािय, लसकाइमैिी वातावरण हनु ुपनेछ ।  

(२)   ष्ट्रवद्याियमा प्राथलमक उपचार, लनयलमत स्वास््य परीक्षण, मनोपरामिन, छािामैिी सेलनिरी प्याड जस्ता    
रयूनतम सषु्ट्रविा उपिब्ि हनुपुने छ ।  

(३)   ष्ट्रवद्याियको स्तरअनसुार िौलतक तथा िैशक्षक पूवानिारको मापदण्ड तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

५७.  ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त  

(१)   ष्ट्रवद्याियको नाममा रहेको सम्पशत्तको सरुक्षा गने प्रमिु दाष्ट्रयत्व लबद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र  

प्रिानाध्यापकको हनुे छ । 

(२)   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको हकिोगमा रहेको सम्पशत्त सावनजलनक सम्पशत्त मालननेछ । यस ऐन बमोशजम 
अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गररएको वा कुनै ष्ट्रवद्याियमा गालिएको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त 
गाउँपालिकािे अरय ष्ट्रवद्यािय, सामदुाष्ट्रयक बािष्ट्रवकास केरर, गाउँपालिका अरतरगतको कुनै कायानिय, 
सामदुाष्ट्रयक लसकाइ केरर, सङ्खग्राहिय, सीप ष्ट्रवकास केरर, सामदुाष्ट्रयक पसु्तकािय वा सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रहतमा उपयोग गनन सक्ने छ । यसरी प्रयोगमा नआउने िएमा प्रचलित कानून बमोशजम बेच–लबिन 
गरी प्राप्त िएको रकम गाउँ शिक्षा कोषमा जम्मा गनेछ । 

(३)    िैशक्षक गठुी अरतगनत सञ्चालित संस्थागत ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त सोही ष्ट्रवद्याियको नाममा रहने छ । 
कुनै ष्ट्रवद्यािय सावनजलनक िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त 
सावनजलनक सम्पशत्त मालननेछ र त्यस्तो सम्पशत्तको स्वरुप पररवतनन गनन पाइने छैन । 

(४)   कम्पनी र सहकारी अरतगनत सञ्चालित संस्थागत ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त सोही कम्पनी वा सहकारीको 
नाममा रहनेछ । 

(५)   संस्थागत ष्ट्रवद्याियिे कुनै व्यशक्त वा संि संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुनै ष्ट्रकलसमको चि, अचि 
सम्पशत्त प्राप्त गनुन अशि गाउँपालिकाको अनमुलत लिन ुपनेछ । तर ष्ट्रवदेिी व्यशक्त वा संि संस्थाबाि 
चि, अचि सम्पशत्त प्राप्त गनुन अशि नेपाि सरकारको पूवन स्वीकृलत लिन ुपनेछ । यसरी प्रष्ट्रक्रया नपगुी 
लिएको सम्पशत्त स्वत: गाउँपालिकाको हनु ेछ । 

(६)   नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पशत्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत बेगर बेचलबिन गनन पाइन े
छैन । 

५८ . ष्ट्रवद्यािय सम्पशत्त संरक्षण सलमलत :  

(१)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको हकिोगमा रहेको सम्पशत्तको संरक्षण तथा संस्थागत ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्तको 
िैशक्षक प्रयोजनाथन उपयोगको सम्बरिमा कायन गनन देहाय अनसुारको ष्ट्रवद्यािय सम्पशत्त संरक्षण सलमलत 
रहने छ: 

(क)  गाउँपालिका प्रमिु वा लनजको काम गनन तोष्ट्रकएको व्यशक्त   -अध्यक्ष 
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(ि)  प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत                                - सदस्य 

(ग)  मािपोत र नापी प्रिासन सम्बरिी काम गने नेपाि सरकार वा गाउँपालिकाको कशम्तमा 
अलिकृत स्तरको कमनचारी  दईु जना        -सदस्य 

(ि)  सम्बशरित वडाध्यक्ष           - सदस्य 

(ङ)  सम्बशरित प्रिानाध्यापक           - सदस्य 

(च)  शिक्षा अलिकृत            - सदस्य सशचव 

(२)  कुनै ष्ट्रवद्याियको जग्गाको व्यवस्थापन सम्बरिी ष्ट्रवषयमा छिफि गनन आयोशजत बैठकमा सो 
ष्ट्रवद्याियको शिक्षक अलििावक संि र ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिाई आमशरित 
सदस्यको रुपमा सहिागी गराउन सष्ट्रकनेछ । 

(३)   सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार तथा बैठक सम्बरिी कायनष्ट्रवलि तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेद- ११ 
ष्ट्रवद्याियको िलु्क लनिानरण सम्बरिी व्यवस्था 

५९.  ष्ट्रवद्याियको वगीकरणाः ष्ट्रवद्याियिाई तोष्ट्रकए बमोशजम वगीकरण गररने छ । 
६०.  संस्थागत र सहकारी ष्ट्रवद्याियको िलु्क लनिानरण सम्बरिी व्यवस्थााः  

(१)  संस्थागत  र सहकारी ष्ट्रवद्याियिे ष्ट्रवद्याथीसँग लिन पाउने िलु्क लनिानरणको िालग देहाय अनसुारको 
िलु्क लनिानरण सलमलत रहने छ : 

(क) गाउँपालिका प्रमिु                       - अध्यक्ष 

(ि) संयोजक, सामाशजक सलमलत                 -सदस्य  

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत                 -सदस्य 

(ि) संस्थागत ष्ट्रवद्याियका गाउँपालिकाशस्थत संगठनहरुको प्रलतलनलित्व हनुे गरी ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रप्ररसीपिहरु मध्यबेाि शिक्षा 
अलिकृतिे मनोलनत गरेको दईु जना                      -सदस्य 

(ङ) अलििावकसँग सम्बशरित सङ्गठन मध्येबाि गाउँ शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना     सदस्य  

(च) शिक्षा अलिकृत            -सदस्य सशचव  

(२) िलु्क लनिानरण सलमलतिे तोष्ट्रकएको आिारमा िलु्क लनिानरण गने छ । 

(३) िलु्क लनिानरण सलमलतको काम कतनव्य र अलिकार तथा बैठक सम्बरिी कायनष्ट्रवलि तोष्ट्रकए बमोशजम हनुे छ । 

 

पररच्छेद- १२ 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

६१. अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गने:  कुन ैसामदुाष्ट्रयक वा संस्थागत ष्ट्रवद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन अरतगनत बनेको लनयम 
ष्ट्रवपरीत कुनै काम गरेमा‚ तोष्ट्रकएको अबलि सम्म पलन तोष्ट्रकएका िौलतक र िैशक्षक पूवानिार पूरा नगरेमा तोष्ट्रकएको 
अलिकारीको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतिे त्यस्तो ष्ट्रवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गनेछ । तर 
त्यसरी अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गनुन अशि सम्बशरित ष्ट्रवद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाि बशञ्चत गररने छैन ।
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६२. ष्ट्रवद्याियिाई िाशरत क्षिेको रुपमा कायम गनुन पनेाः 
(१) ष्ट्रवद्याियमा स्वतरि र िय रष्ट्रहत रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने वातावरण सजृना गनन तथा ष्ट्रवद्याियलिि कुनै पलन 

ष्ट्रकलसमको अवाशछछत कृयाकिाप हनु नददने गरी ष्ट्रवद्याियिाई िाशरत के्षि कायम गनुन पनेछ । 

(२) तोष्ट्रकए बमोशजम बाहेक कुन ैपलन बािबालिकािाई ष्ट्रवद्याियबाि लनष्कािन गनन पाईने छैन  

(३) तर, 

(४) कुनै पलन कारणिे आिारितू तहमा अध्ययन गने सो तहका िालग िशक्षत उमेर समूहका बािबालिकािाई 
ष्ट्रवद्याियबाि लनष्कािन गनन सष्ट्रकने छैन । 

(५) ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनरत बािबालिकािाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन वा दवु्यनवहार गनन पाइन ेछैन । 

(६) ष्ट्रवद्यािय हातालिि कुनै पलन राजनीलतक दिको िेिा, सेलमनार, गोष्ठी वा आम सिा गनन ददइने छैन । 

(७) बािबालिकािाई बािबालिकासँग सम्बशरित बाहेक अरय कुनै पलन जिुसु, प्रदिनन आददमा सहिागी गराईने छैन । 

(८) उपदफा (१) बमोशजम सरुशक्षत के्षि कायम गदान ष्ट्रवद्याियिे पािना गनुन पने ितन तथा मापदण्ड तोष्ट्रकए बमोशजम 
हनुेछ । 

६३.  िैशक्षक परामिन सेवा, ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहरको शिक्षण  वा अरय िैशक्षक कायनक्रम सञ्चािन सम्बरिी व्यवस्था 
(१)  िैशक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, िाषा शिक्षण कक्षा वा पूवन तयारी कक्षा, ट्यिून कक्षा, कोशचङ कक्षा 

वा परीक्षा तयारी कक्षाको अनमुलत लिन ेसम्बरिी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) को व्यवस्था ष्ट्रवपररत सञ्चालित िैशक्षक कायनक्रम गाउँपालिकािे बरद गने छ ।  त्यस्तो 
संस्था वा िैशक्षक कायनक्रम सञ्चािकिाई कानून बमोशजम कारवाही गररने छ । 

६४.  अलतररक्त िैशक्षक ष्ट्रक्रयाकिापको सञ्चािन  

(१)  ष्ट्रवद्याियिे पाठ्यक्रममा आिाररत लसकाइमा सहजता ल्याउन अलतररक्त िैशक्षक ष्ट्रक्रयाकिाप सञ्चािन 
गननसक्ने छ । 

(२)  ष्ट्रवद्याियिे स्काउि, रेडक्रस, बाि क्िव, ईको क्िब तथा वातावरण मैिी क्िवहरु गठन, पररयोजना 
कायन, अध्ययन भ्रमण, पोषण शिक्षा, िेिकुद् प्रलतयोलगता, साष्ट्रहशत्यक तथा बहपु्रलतिामिुी ष्ट्रक्रयाकिापहरु 
सञ्चािन गननसक्ने छ ।  

(३)  सह तथा िैशक्षक ष्ट्रक्रयाकिापसम्बरिी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकएबमोशजम हनुछे । 

६५.  प्रगलत ष्ट्रववरण बझुाउन ु पने: यस ऐन बमोशजम सञ्चालित प्रत्येक ष्ट्रवद्यािय तथा िैशक्षक संस्थािे िैशक्षक सि 
सष्ट्रकएको १ मष्ट्रहना लिि तोष्ट्रकए बमोशजमको ष्ट्रववरणहरू समाविे गरी बाष्ट्रषनक प्रगलत ष्ट्रववरण गाउँ शिक्षा 
िािामा बझुाउन ुपनेछ । 

६६.  लनयम, लनदेशिका, कायनष्ट्रवलि र मापदण्ड बनाउने अलिकाराः 
(१)  यस ऐनको उद्देश्य कायानरवय गनन गाउँपालिकािे अरय ष्ट्रवषयको अलतररक्त देहायका ष्ट्रवषयहरूमा 

आवश्यक लनयम र कायनष्ट्रवलि बनाउन सक्नेछ । 

(क)   ष्ट्रवद्याियको नामाकरण, झण्डा, शचरह र प्राथनना, 
(ि)   ष्ट्रवद्याियिाई ददइने अनदुान र छािबशृत्त 

(ग)   परीक्षा सञ्चािन र व्यबस्थापन 

(ि)   अलतररक्त तथा सह कायनकिाप, 

(ङ)   ष्ट्रवद्याथी िनान र ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या सम्बरिी, 
(च)   छािावासको अनमुलत, स्वीकृलत र सञ्चािन तथा अनगुमन, 
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(छ)   ष्ट्रवद्याियको आय व्यय जाँच. 

(ज)   ष्ट्रवद्याियको ष्ट्रकताब बही र अरय कागजात तयार गने तथा राख्न ेतररका, 
(झ)   ष्ट्रवद्याियको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा सरदिन सामग्री (संिीय र प्रादेशिक कानूनको 

पररलिमा रहेर), 

(ञ)   शिक्षक ष्ट्रवद्याथी अनपुात 

(ि)   शिक्षक तथा ष्ट्रवद्याथी आचार संष्ट्रहता, 
(ठ)   ष्ट्रवद्यािय तथा समदुायमा पसु्तकािय तथा वाचनािय, 

(ड)   शिक्षक, कमनचारी तथा ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सम्बरिी तालिम, 

(ढ)   िाषा शिक्षण, ट्युिन सेरिर, तयारी कक्षा वा अरय यस्तै ष्ट्रवद्यािय बाष्ट्रहरका शिक्षा, 
(ण)   ष्ट्रवद्याथी सल्िाह, परामिन, लनदेिन र सरुक्षा, 
(त)   ष्ट्रवद्याथी पररवहन, 

(थ)   संस्थागत ष्ट्रवद्याियको सञ्चािनसम्बरिी सम्पूणन ष्ट्रवषयहरू, 

(द)   गठुी /सहकारी ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन सम्बरिी, 
(ि)   छोिो अवलिका प्राष्ट्रवलिक तथा व्यावसाष्ट्रयक तालिमको सञ्चािन र व्यवस्थापन, 
(न)   ऐनमा उल्िेशित अरय ष्ट्रवषयहरू  

(२)  यस ऐनको कायानरवयनको िालग उपदफा (१) बमोशजमको लनयम अरतरगत रहेर गाउँ कायनपालिकािे आवश्यक 
लनदेशिका, कायनष्ट्रवलि र मापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नछे । 

६७.   संि तथा प्रदेिका एकि अलिकार र साझा अलिकारको प्रचिन सम्बरिी व्यवस्था:  
(१)   संष्ट्रविानको अनसूुची ५ मा व्यवस्था गररए बमोशजम शिक्षा सम्बरिी संिको एकि अलिकार लििका 

कुनै काम वा अलिकार संष्ट्रविानको िारा ५७ को उपिारा (१) बमोशजम बने्न संिीय कानूनिे स्थानीय 
तहिाई हस्तारतरण गरेको अवस्थामा उक्त ष्ट्रवषयहरु यो ऐन संिोिन गरी वा कुनै लनयम वा लनदेशिका 
जारी गरी कायानरवयन गनुन पनेछ । 

(२)    संष्ट्रविानको अनसूुची ६ मा व्यवस्था गररए बमोशजम शिक्षा सम्बरिी प्रदेिको एकि अलिकार लििका 
कुनै काम वा अलिकार संष्ट्रविानको िारा ५७ को उपिारा (२) बमोशजम बने्न प्रदेि कानूनिे स्थानीय 
तहिाई हस्तारतरण गरेको अवस्थामा उक्त ष्ट्रवषयहरु यो ऐन संिोिन गरी वा कुनै लनयम वा लनदेशिका 
जारी गरी कायानरवयन गनुनपनेछ । 

(३)    संष्ट्रविानको अनसूुची ७ मा व्यवस्था गररए बमोशजम शिक्षा सम्बरिी संि तथा प्रदेिको साझा अलिकार 
लििका कुनै काम वा अलिकार संष्ट्रविानको िारा ५७ को उपिारा (१) बमोशजम बने्न संिीय कानून 
तथा िारा ५७ को उपिारा (२) बमोशजम बने्न प्रदेि कानूनिे  स्थानीय तहिाई हस्तारतरण गरेको 
अवस्थामा उक्त ष्ट्रवषयहरु यो ऐन संिोिन गरी वा कुनै लनयम वा लनदेशिका जारी गरी कायानरवयन 
गनुनपनेछ । 

(४)    संष्ट्रविानको अनसूुची ८ मा व्यवस्था गररए बमोशजम शिक्षा सम्बरिी स्थानीय तहको एकि अलिकार 
लििका ष्ट्रवषयमा यो ऐन संिीय कानून वा प्रदेि कानूनसँग बाशझन गएमा यसै ऐनमा व्यवस्था िए 
बमोशजम नै हनुछे । 
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(५)    संष्ट्रविानको अनसूुची ९ मा व्यवस्था गररए बमोशजम शिक्षा सम्बरिी संि, प्रदेि र स्थानीय तहका 
साझा अलिकार लििका ष्ट्रवषयमा यो ऐन संिीय कानून वा प्रदेि कानूनसँग बाशझन गएमा बाशझएको 
हदसम्म संिीय कानून वा प्रदेि कानूनमा व्यवस्था िए बमोशजम नै हनुछे । 

६८.   संक्रमणकािीन व्यवस्था:  
(१)  यस ऐन बमोशजम बरेङ गाउँ शिक्षा लनयमाविी जारी िई िाग ु निएसम्म बरेङ गाउँ शिक्षा ऐन, 

२०७६ अनसुार कायनष्ट्रवलि तथा लनदेशिका तयार गरी िाग ुगनन सष्ट्रकनेछ । 

६९.  बािा अडकाउ फुकाउने अलिकाराः यस ऐनको उद्दशे्य कायानरवयन गनन कुन ै बािा–अड्काउ परेमा गाउँ 
कायनपालिकािे त्यस्तो बािा अड्काउ हिाउन आदेि जारी गनन सक्नेछ र त्यस्तो आदेि यसै ऐन बमोशजम 
िएको मालननछे । 

७०.  बचाउ र िारेजी:  
(१)   शिक्षा ऐन २०२८ र सो अरतगनत बनेका लनयमाविी तथा लनदेशिकाहरु माध्यलमक तहसम्मको शिक्षाको 

सञ्चािन र व्यवस्थापनका हकमा यो गाउँपालिका क्षिेमा िाग ुहनु ेछैनन ्। तर,पाठ्यक्रम र परीक्षाका 
सम्बरिमा यसै ऐनमा व्यवस्था िए बमोशजम हनुेछ । 

(२)   हािसम्म शिक्षा ऐन २०२८ र सो अरतगनत बनेका लनयमाविी तथा लनदेशिका अनसुार िए गरेका 
काम कारबाही यसै ऐन बमोशजम िएको मालननेछ । 

(३)   हािसम्म बरेङ गाउँपालिकाबाि लनलमनत ष्ट्रवलिन्न कायनष्ट्रवलि बमोशजम िए गरेका कामहरु यसै ऐन 
बमोशजम िएको मालननछे । 

(४)   यो ऐन वा यस ऐन अरतगनत बनेका लनयममा व्यवस्था िएका जलत कुरामा यसै बमोशजम र यसमा 
निेशिएको कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ । 

(५)   यस ऐनमा िेशिएको कुन ै कुरािे पलन ष्ट्रवद्याियको सम्पशत्त ष्ट्रहना–लमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार 
लनवारण ऐन, २०५९ अरतगनत कारवाही चिाउन बािा पनेछैन । 

बरेङ गाउँपालिकाको ................. गाउँ सिामा लमलत २०७७/०३/१९  मा पेस िएको यो ष्ट्रविेयक 
सवनसम्मलत/बहमुतिे पाररत िएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा (२१) को उपदफा (१) बमोशजम 
प्रमाणीकरण गदनछु । 

……………….. 
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