
 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाभारत गाउँपालिकाको लिक्षा ऐन २०७७ 

प्रस्तावनााः  
देश र समाजको सर्वपक्षीय वर्कास र ;ª\3Lo 

लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यर्स्थाको ;'29Ls/0f 

लागग नागररकहरूमा सदाचार, सहहष्णुता, नैततकता र 
मानर्ीय मूल्यको k|j4{g गनव तथा ससपयुक्त, पररश्रमी, 
ससजवनससल र प्रततस्पर्धी क्षमता भएका योग्य नागररक तयार 
गनवको लागग यस महाभारत गाउँपासलकामा स्थापना हुने र 
यो ऐन प्रारम्भ हुनुभरदा अति स्थापना भई सञ्चालन 
भइरहेका वर्द्यालयहरूलाई व्यर्न्त्स्थत गरी गुणस्तरीय सशक्षा 

स्थानीय राजपत्र  
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प्रदान गन ेशैक्षक्षक संस्थाका रुपमा वर्कससत गनुव र्ाञ्छनीय 
भएकाले नेपालको संवर्र्धान २०७२ को र्धारा ५७, अनुसूची ८ 
को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४, 

पररच्छेद ३, को दफा १०२, बमोन्त्जम बागमती प्रदेश 
अरतगवतको यस महाभारत गाउँपासलकाको गाउँसभाले यो ऐन 
बनाएको छ। 
१. सङ्क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भाः 

क) यस ऐनको नाम “महाभारत गाउँपासलका  सशक्षा 
ऐन २०७७” रहेको छ। 

ख) यो ऐन काभ्रेपलाञ्चोक न्त्जल्ला  महाभारत 
गाउँपासलकामा लागु हुनेछ। 

ग) यो ऐन स्थानीय राजपिमा प्रकासशत भए पश्चात 
तुरुरत प्रारम्भ हुनेछ। 

 

 

 

 

२. पररभाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस 
ऐनमा- 

क) “अनुमतत” भरनाले नेपाल सरकार र्ा महाभारत 
गाउँपासलकाले स्थायी स्र्ीकृतत प्रदान गरी 
नसकेको कुनै तोककएको ठाउँ र्ा क्षेिमा 
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वर्द्यालय खोल्न र्ा कक्षा थप गनव हदएको 
अस्थायी स्र्ीकृततलाई जनाउँछ। 

ख) “असभभार्क” भरनाले वर्द्यालयमा अध्ययनरत 
वर्द्याथीको असभभार्क भनी असभलेखमा 
जनाइएको व्यन्त्क्त सम्झनु पछव। सो शब्दले 
वर्द्याथीका बुर्ा, आमा, बाजे, बज्यै तथा 
असभभार्क नभएका वर्द्याथीको हकमा 
संरक्षकत्र् प्रदान गन े व्यन्त्क्तलाई समेत 
जनाउँछ। 

ग) “आर्धारभूत सशक्षा” भरनाले प्रारन्त्म्भक बाल सशक्षा 
देखख कक्षा आठसम्म हदइने सशक्षा सम्झनु पछव। 

घ) “आर्ासीय वर्द्यालय” भरनाले नेपाल सरकार र्ा 
गाउँपासलकाबाट आर्ासीय वर्द्यालयको रूपमा 
स्र्ीकृतत प्रदान गररएको वर्द्यालयलाई जनाउँछ। 

ङ) “कमवचारी” भरनाले सामुदातयक वर्द्यालयमा 
कायवरत सशक्षक बाहेकका अरय कमवचारी सम्झनु 
पछव। 

च) “गाउँपासलका” भरनाले काभ्रे न्त्जल्लाको महाभारत 
गाउँपासलका सम्झनु पछव। 
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छ) “गाउँ सभा” भरनाले काभ्रे न्त्जल्लाको  महाभारत 
गाउँपासलकाको गाउँ सभालाई सम्झनु पछव। 

ज) “तोककएको” र्ा “तोककए बमोन्त्जम” भरनाले यस 
ऐन अरतगवत बनेका तनयमार्लीमा तोककएको र्ा 
तोककए बमोन्त्जम सम्झनु पछव। 

झ) "प्रर्धानाध्यापक” भरनाले वर्द्यालयको शैक्षक्षक, 
प्रशासतनक, आगथवक र व्यर्स्थापकीय न्त्जम्मरे्ारी 
तोककएको अध्यापक सम्झनु पछव। 

ञ) “प्राथसमक सशक्षा” भरनाले कक्षा एक देखख कक्षा 
पाचँसम्म हदइने सशक्षा सम्झनु पछव। 

ट) “प्रारन्त्म्भक बाल सशक्षा” भरनाले चार र्षव मागथ र 
पाँच बषव मुतनका बालबासलकालाई हदइने एक 
र्षवको प्रारन्त्म्भक बाल सशक्षा सम्झनु पछव। 

ठ) “प्रावर्गर्धक तथा व्यार्सातयक सशक्षा” भरनाले 
प्रावर्गर्धक ज्ञान ससप तथा वर्षयर्स्तुको ससकाइ 
गरी प्रवर्गर्ध र व्यर्साययुक्त सशक्षा प्रदान गनव 
कक्षा नौ देखख कक्षा बाह्रसम्म अध्यापन गराइन े
सशक्षालाई सम्झनु पछव। 

ड) “माध्यसमक सशक्षा” भरनाले कक्षा नौ देखख कक्षा 
बाह्रसम्म हदइने सशक्षा सम्झनु पछव। 
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ढ) “वर्द्यालय सशक्षा” भरनाले प्रारन्त्म्भक बाल सशक्षा 
देखख कक्षा बाह्रसम्म हदइने सशक्षा सम्झनु पछव। 

ण) “वर्शषे सशक्षा” भरनाले दृन्त्ष्टवर्हीन, बहहरा, 
अहटज्म, बौद्गर्धक अपाङ्गता, सुस्तश्रर्ण र्ा 
अतत अशक्त शारीररक अपाङ्गता भएका 
बालबासलकालाई हदइने वर्शषे व्यर्स्थापन 
सहहतको सशक्षा सम्झनु पछव। 

त) "सशक्षक” भरनाले वर्द्यालयमा सशक्षण ससकाइ 
गनव तनयुक्त अध्यापक सम्झनु पछव  र सो शब्दले 
प्रर्धानाध्यापक समेत लाई जनाउँछ ।साथै तोककए 
देखख बाहेक "सशक्षक" शब्दले वर्द्यालयमा 
कायवरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, 
गाउँपासलका सशक्षक र्ा अरय सबै सशक्षक भरन े
बुखझरछ। 

थ) "सशक्षा प्रमुख" र्ा "सशक्षा शाखा प्रमुख" 
भरनाले महाभारत गाउँपासलकाको सशक्षा शाखाको 
प्रमुखलाई सम्झनु पछव। 

द) "सशक्षा शाखा" भरनाले महाभारत गाउँपासलकाको 
सशक्षा शाखा सम्झनु पछव। 
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ध) "सशक्षा ससमतत" भरनाले गाउँपासलकाको गाउँ 
सशक्षा ससमततलाई सम्झनु पछव। 

न) “शैक्षक्षक गुठी” भरनाले वर्द्यालय सञ्चालन 
गनवको लागग कुनै व्यन्त्क्तले नाफा नसलन े
उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजतनक र्ा तनजी 
गुठी सम्झनु पछव। 

ऩ) "शैक्षक्षक परामशव केरर" भरनाले शैक्षक्षक परामशव 
प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल सरकार र्ा यस 
गाउँपासलकाबाट अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त 
संस्थालाई जनाउँछ। 

प) "समार्ेशी सशक्षा" भरनाले देहायको सशक्षा 
सम्झन ुपछव- 

अ. दृन्त्ष्टवर्हीन, रयुन दृन्त्ष्टयुक्त बहहरा, सुस्त 
श्रर्ण, अहटज्म बौद्गर्धक, शारीररक र्ा 
अरय अपाङ्गता भएका बालबासलकालाई 
तनयसमत शैक्षक्षक पद्र्धततको अर्धीनमा रही 
हदइने सशक्षा। 

आ. सामान्त्जक, आगथवक र्ा भौगोसलक कारणले 
पछाडि परेका व्यन्त्क्तलाई वर्भेदरहहत            
र्ातार्रणमा हदईने सशक्षा।  
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फ) “सामुदातयक वर्द्यालय” भरनाले सामुदायको 
पहलमा स्थापना गररएको नाफा नकमाउने 
प्रकृततको नेपाल सरकारबाट तनयसमत रूपमा 
अनुदान पाउने गरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त 
वर्द्यालय सम्झनु पछव।  

ब) "सङ्िीय सशक्षा ऐन" भरनाले सङ्िीय संसदले 
बनाएको सशक्षा ऐन सम्झनु पछव। 

भ) “संस्थागत वर्द्यालय” भरनाले तनजी पहलमा 
स्थापना गररएका नेपाल सरकार र्ा 
गाउँपासलकाबाट तनयसमत रूपमा अनुदान नपाउने 
गरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त वर्द्यालय 
सम्झन ुपछव। 

म)  “स्र्ीकृतत” भरनाले तोककए बमोन्त्जमको सतव पूरा 
गरेको वर्द्यालयलाई सङिीय सरकार र्ा 
गाउँपासलकाले हदएको स्थायी स्र्ीकृततलाई 
जनाउँछ। 

३. ववद्याियको प्रकाराः वर्द्यालय दईु प्रकारका हुनेछन।्  

क) सामुदातयक वर्द्यालय र 
ख) संस्थागत वर्द्यालय। 

४. ववद्यािय खोल्न अनुमतत लिनु पननाः 
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१) कुन ैनेपाली नागररकहरूको समुदायले सामुदातयक 
वर्द्यालय र्ा नेपाली नागररकले शैक्षक्षक गुठी 
अरतगवत संस्थागत वर्द्यालय खोल्न चाहेमा 
तोककएको वर्र्रण खलुाई गाउँपासलकामा 
सम्बन्त्रर्धत र्िा सशक्षा ससमततको ससफाररस 
सहहत अनुमततको लागग शैक्षक्षकसि शुरु हुनुभरदा 
कम्तीमा तीन महहना अगार्ै तनर्ेदन हदनु पनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सम्र्न्त्रर्धत र्िा 
कायावलयमा ससफाररसको लागग तनर्ेदन परेमा सो 
उपर आर्श्यक जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझ गदाव 
वर्द्यालय खोल्न अनुमतत हदन मनाससब 
देखखएमा आर्श्यक कारबाहीको लागग 
गाउँपासलकामा सक्कलै कागजातसहहत ससफाररस 
गनुव पनेछ। 

३) उपदफा (१) बमोन्त्जम गाउँपासलकामा तनर्ेदन 
परेको हकमा सो उपर आर्श्यक जाँचबुझ गरी 
वर्द्यालय खोल्न अनुमतत हदन मनाससब 
देखखएमा गाउँपासलकाले आर्श्यक कारबाही 
अगाडि बढाउनेछ। 



 

9 
 

 खण्ड:    २                                   सङ््खया: १                                   मिम : २०७७।१०।३० 

४) उपदफा (२) र (३) बमोन्त्जम प्राप्त 
कागजातहरूको अध्ययन एर्ं स्थलगत जाँचबुझ 
गदाव तोककएको पूर्ावर्धार पूरा भएको देखखएमा 
सशक्षा प्रमुखले आर्धारभूत र माध्यसमक 
वर्द्यालयको हकमा शैक्षक्षक सि सुरु हुनुभरदा 
दईु महहना अगार्ै आफ्नो रायसहहतको प्रततर्ेदन 
सशक्षा ससमततको बैठकमा पेस गनुव पनेछ। 

प्रारन्त्म्भक बालसशक्षा केररको हकमा तोककए 
बमोन्त्जम हुनेछ। 

५) उपदफा (४) बमोन्त्जम सशक्षा ससमततको 
बैठकबाट अनुमतत  हदने तनणवय भएमा सशक्षा 
प्रमुखले तोककएको ढाँचामा अनुमतत हदनेछ। 

६) यस ऐन र्ा अरय प्रचसलत कानुनमा जुनसुकै 
कुरा लेखखएको भए तापतन शैक्षक्षक गुठी अरतगवत 
वर्द्यालय र्ा सहकारी वर्द्यालय सञ्चालन 
गदावका सतव तथा मापदण्ि तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

७) कुन ै सामान्त्जक, परोपकारी र्ा कल्याणकारी 
संस्थाले मुनाफा नसलने उद्देश्य राखी वर्द्यालय 
सञ्चालन गनव तनर्ेदन हदएमा त्यस्तो तनर्ेदनको 
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कारबाही ककनारा लगाउने प्रकिया पतन उपदफा 
(१), (२), (३) र (४) बमोन्त्जम नै हुनेछ। 

८) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन कुन ै वर्देशी सशक्षण संस्थासँग सम्बरर्धन 
गने गरी कसैलाई पतन वर्द्यालय खोल्न अनुमतत 
र्ा स्र्ीकृतत हदइने छैन । 

९) प्रावर्गर्धक तथा व्यर्सातयक सशक्षाको र सहकारी 
वर्द्यालयको सञ्चालन, अनुमतत र स्र्ीकृतत 
तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

१०) तोककए बमोन्त्जमको मापदण्ि परूा नगरेको 
वर्द्यालय र्ा वर्द्यालयको कुन ैतहलाई स्र्ीकृतत 
प्रदान गररने छैन। 

११) वर्द्यालयमा कक्षा थप र्ा तह थप गने अनुमतत 
र्ा स्र्ीकृतत सम्बरर्धी अरय व्यर्स्था  तोककए 
बमोन्त्जम हुनेछ।   

५. ववद्याियको सञ्चािनाः वर्द्यालयको सञ्चालन तोककए 
बमोन्त्जम हुनेछ। 

६. माध्यलमक लिक्षाको प्रकार र लिक्षाको माध्यमाः  

१) माध्यसमक सशक्षा देहायका बमोन्त्जमको हुनेछ- 

क) सार्धारण माध्यसमक सशक्षा  
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ख) संस्कृत माध्यसमक सशक्षा 
ग) प्रावर्गर्धक तथा व्यार्सातयक माध्यसमक 

सशक्षा। 
२) वर्द्यालयमा सशक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, 

अगें्रजी भाषा र्ा दरु्ै भाषा हुनेछ। 
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 

तापतन देहायको अर्स्थामा वर्द्यालयमा सशक्षाको 
माध्यम देहाय बमोन्त्जम हुन सक्नेछ- 

क) आर्धारभूत तहको सशक्षा मातभृाषामा हदन 
सककनेछ, 

ख) गैर नेपाली नागररकले गाउँपासलका 
अरतगवतका वर्द्यालयमा अध्ययन गदाव 
अतनर्ायव नेपाली वर्षयको सट्टा अरय 
कुनै भाषाको वर्षय अध्ययन गनव 
सक्नेछ, 

ग) भाषा वर्षयमा अध्ययन गराउँदा सशक्षाको 
माध्यम सोही भाषा हुनेछ। 

७. वविषे लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, 
तनरन्तर लिक्षा, दरू लिक्षा तथा खिुा लिक्षा सञ्चािन र 
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सामुदातयक लसकाइ केन्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
तोककए बमोजिम हुनेछ। 

८. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकाः 
१) वर्द्यालयले नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत पाठ्यिम 

र पाठ्यपुस्तक लागु गनुव पनेछ। 
२) स्थानीय पाठ्यिम र पाठ्यपुस्तक वर्कास र 

प्रयोग सम्बरर्धी व्यर्स्था तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

३) वर्द्यालयले थप पाठ्यिम लागु गनव तोककए 
बमोन्त्जम अनुमतत सलनु पनेछ। 

४) अततररक्त शैक्षक्षक कियाकलापको सञ्चालनः 
क) वर्द्यालयले पाठ्यिममा आर्धाररत 

ससकाइमा सहजता ल्याउन अततररक्त 
शैक्षक्षक कियाकलाप सञ्चालन गनव 
सक्नेछ। 

ख) वर्द्यालयले स्काउट, रेििस, बाल क्लब, 

ईको क्लब तथा र्ातार्रण मैिी क्लबहरू 
गठन, पररयोजना कायव, अध्ययन भ्रमण, 

पोषण सशक्षा, खेलकुद् प्रततयोगगता, 
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साहहन्त्त्यक तथा बहुप्रततभामुखी 
कियाकलापहरू सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

ग) सह तथा अरय शैक्षक्षक कियाकलाप 
सम्बरर्धी व्यर्स्था तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

९. गाउँ लिक्षा सलमतत 

१) गाउँपासलका क्षेिसभि सञ्चालन हुन े वर्द्यालय 
तथा शैक्षक्षक तनकायहरूको रेखदेख, समरर्य र 
व्यर्स्थापन गने कामको लागग देहाय 
बमोन्त्जमको गाउँ सशक्षा ससमतत रहनेछ- 

क) गाउँपासलका अध्यक्ष                                              
संयोजक                                                                                   

ख) कायवपासलका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले 
तोकेको दईुजना                  
सदस्य  

ग) सामान्त्जक वर्कास शाखा हेने वर्षयगत 
ससमततको संयोजक                 
सदस्य                                                                                   

ि) गाउँपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत                              
सदस्य                                                 
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ङ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततका 
अध्यक्षहरूमध्येबाट गाउँ कायवपासलकाले  

मनोनीत गरेको एकजना                                            
सदस्य   

च) स्थानीय समाजसेर्ी, सशक्षा 
प्रेमीहरूमध्येबाट गाउँ कायवपासलकाबाट  

मनोनीत कम्तीमा एकजना महहला र 
दसलत सहहत दईुजना              
सदस्य            

छ) प्राथसमक, आर्धारभूत र माध्यसमक तहको 
प्रतततनगर्धत्र् हुने गरी 
वर्द्यालयका  सशक्षक तथा 
प्रर्धानाध्यापकहरूमध्येबाट गाउँ 
कायवपासलकाले 

मनोनीत गरेको एकजना महहला सहहत 
तीनजना                      
सदस्य                                     

ज) गाउँपासलका क्षेिसभि वर्शषे सशक्षा र्ा 
समार्ेशी सशक्षा सञ्चालन गने  
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वर्द्यालय र्ा संस्थाबाट प्रतततनगर्धत्र् हुन े
गरी सशक्षा ससमततले मनोनीत  

गरेको एकजना                                                    
सदस्य 

झ) सशक्षा प्रमुख                                                                

सदस्य सगचर्   

२) गाउँपासलका क्षेिसभिका सेर्ा तनर्तृ सशक्षकहरू, 
प्रर्धानाध्यापकहरू, गाउँपासलका क्षेिको नेपाल 
सशक्षक महासङ्िका प्रतततनगर्ध र आर्श्यकता 
अनुसार वर्षय वर्ज्ञहरूलाई उपदफा (१) 
बमोन्त्जमको ससमततको बैठकमा पयवर्ेक्षकको 
रुपमा आमरिरण गररनेछ।  

३) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनोनीत सदस्यको 
पदार्गर्ध तीन र्षवको हुनेछ। मनोनीत सदस्यले 
आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखखएमा 
मनोनयन गने पदागर्धकारी र्ा तनकायले तनजलाई 
जुनसुकै बखत हटाउन र्ा बखावस्त गनव सक्नेछ।  

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु र्ा बखावस्त गनव 
अति मनाससब माकफपको  स्पष्टीकरणको 
मौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररने छैन। 
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४) सशक्षा ससमततको बैठक सम्बरर्धी कायववर्गर्ध 
तोककए बमोन्त्जम हुनेछ।  

५) सशक्षा ससमततको काम, कतवव्य र अगर्धकार देहाय 
र्मोन्त्जम हुनेछ- 

क) आफ्नो कायव क्षेि सभिको शैक्षक्षक योजना 
तयार गने,  

ख) सशक्षा शाखाबाट पेस भएको वर्द्यालय 
अनुमतत, स्र्ीकृतत, कक्षा थपिट, 
वर्द्यालय स्थानारतरण कायवको स्र्ीकृतत 
प्रदान गने र शैक्षक्षक कायवयोजना मागथ 
छलफल गरी स्र्ीकृत गने, 

ग) वर्द्यालयहरूलाई आगथवक अनुदान 
सम्र्रर्धी आर्श्यक सार्धनस्रोत जुटाउन, 
खोजी गनव र पररचालन गनव गराउनमा 
सहायता प्रदान गने, 

ि) आपनो क्षेिसभि सञ्चालन हुने परीक्षालाई 
मयावहदत र भयरहहत बनाउन सहयोग 
गने, वर्द्यालय बरद गनुव पन े भएमा 
गाउँ कायवपासलकामा ससफाररस गने, 
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ङ) वर्द्यालयहरूलाई सामान्त्जक परीक्षण गनव 
लगाउने र वर्द्यालयहरूको लेखा परीक्षण 
गनव सूचीकृत लेखा परीक्षकको पाररश्रसमक 
तनर्धावरण गने साथ ै लेखा पररक्षकले  
हदएको प्रततर्ेदन अनुसार आर्श्यक 
कारबाही गने गराउने, 

च) गाउँपासलका क्षेिसभि स्थापना भएका 
आफ्नो स्रोतमा सञ्चासलत सामुदातयक 
वर्द्यालयहरूको सशक्षक, कमवचारी 
दरबरदी, सेर्ा, सुवर्र्धा र सतवहरू स्र्ीकृत 
गने, 

छ) संस्थागत वर्द्यालय सञ्चालनको 
मापदण्ि बनाउन,े सञ्चालनको स्र्ीकृती र 
अनुमततको लागग गाउँपासलकालाई 
आर्श्यक राय सुझार् प्रदान गने, 

ज) सशक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सूचक 
वर्कास गने, प्रगतत मूल्यांकन गने र  
तदनुसार अपेक्षक्षत गुणस्तर कायम भएका 
वर्द्यालयलाई पुरस्कृत गने, नभएकालाई 
सिाउने तथा लगातार तीन र्षवसम्म 
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तोककएको रयूनतम नततजा नल्याउनेलाई 
कारबाही गने गराउने,  

झ) नक्साङ्कन, जोतनङ सहहत वर्द्यालय 
गाभ्ने, साने नाम पररर्तवन गन,े तह र 
कक्षा थप गने, र्ा कक्षा िटाउने नीतत 
तजुवमा गरी गाउँ कायवपासलकामा पेस 
गने, 

ञ) गाउँपासलकाको एकककृत शैक्षक्षक क्यालेरिर 
प्रकाशन गने र तदनुसार  वर्द्यालय 
सञ्चालन गनव वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततलाई तनदेशन हदने, 

ट) वर्द्यालयको तनयसमत सुपररर्ेक्षण तथा 
अनुगमन गने गराउने, 

ठ) गाउँ कायवपासलकालाई शैक्षक्षक वर्कासका 
लागग आर्श्यक सुझार् तथा  परामशव 
हदने, 

ि) वर्द्यालयका सशक्षक तथा कमवचारी 
व्यर्स्थापन गने र तत ् सम्बरर्धी 
आर्श्यक परेमा प्रोत्साहन सहहत 
स्र्ेन्त्च्छक अर्कासको प्रबरर्ध गने,  
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ढ) वर्द्यालयमा वर्षयगत सशक्षक दरबरदी 
समलान गने, सशक्षक कमवचारीहरूको 
सरुर्ा व्यर्स्थापन गने साथ ै सशक्षक, 

वर्द्यालय कमवचारी र वर्द्याथीको पोशाक 
तनर्धावरण गने,   

ण) सामुदातयक ससकाई केरर स्थापना र 
सञ्चालन सम्बरर्धी नीतत तजुवमा गने,  

त) वर्द्यालय बाहहर रहेका बालबासलका 
पहहचान गरी सबैका लागग सशक्षा 
सुतनन्त्श्चत हुने प्रबरर्ध गने, वर्द्यालयमा 
भनावदर र हटकाउदरमा र्दृ्गर्ध गनवका 
लागग हदर्ा खाजा व्यर्स्थापन गने साथ ै 

वर्द्याथीहरूको चौतफी  वर्कासका लागग 
गाउँपासलकास्तरीय शैक्षक्षक कियाकलाप 
सञ्चालन गने,  

थ) वर्द्यालयको सम्पवि व्यर्स्थापन र 
सुरक्षा गने तथा वर्द्यालयको समदृ्गर्धको 
लागग आर्श्यक कायव गने गराउने,  

द) नेपाल सरकारको स्र्ीकृत नीतत तनदेशन 
अनुरुप वर्शषे आर्श्यकता भएकाहरूका 
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लागग वर्शषे सशक्षा, अनौपचाररक सशक्षा, 
तनररतर सशक्षा, दरू सशक्षा तथा खलुा 
सशक्षा कायविम सञ्चालन सम्बरर्धी 
आर्श्यक व्यर्स्था गने,  

र्ध) सशक्षक तासलम नीतत तजुवमा गरी लाग ु
गने, 

न) शैक्षक्षक संस्था र सशक्षासँग आबद्र्ध 
सशक्षक कमवचारीहरूलाई कामको आर्धारमा 
आर्श्यक प्रोत्साहन, नससयत, दण्ि, 
कारबाही गने गराउने, 

ऩ) असभभार्क, कमवचारी र सशक्षकबीच 
वर्र्ाद भएमा त्यसको समार्धान गने, 

प) शैक्षक्षक गुठीसँग गन ेसम्झौताका सतवहरू 
तनर्धावरण गने, 

फ) छािर्वृि कोष सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 
गने गराउने,  

ब) तोककए बमोन्त्जमका अरय कायवहरू गने,  

१०. लिक्षा िाखा प्रमुखको काम कततव्य र अधिकाराः सशक्षा 
शाखा प्रमुखको काम, कतवव्य र अगर्धकार अरय कुराको 
अततररक्त देहाय बमोन्त्जम हुनेछ- 
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१) गाउँस्तरीय सशक्षा योजना तजुवमा गरी गाउँ 
कायपंासलकामा पेस गने गराउने, 

२) कायव सम्पादनको आर्धारमा वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत, प्रर्धानाध्यापक, सशक्षक 
असभभार्क सङ्ि, सशक्षक एर्ं कमवचारीलाई 
पुरस्कार एर्ं दण्ि हदन सशक्षा ससमततको 
तनणवयानुसार कायवपासलका समक्ष पेस गने, 

३) गाउँपासलका तथा सशक्षा ससमततबाट सशक्षा तथा 
शैक्षक्षक वर्कासका लागग पाररत नीतत तथा 
कायविमको  कायावरर्यन गने तथा प्राप्त 
तनदेशन पालना गने, 

४) वर्द्यालय,  शैक्षक्षक परामशव केरर,  प्रारन्त्म्भक 
बाल सशक्षा केरर तथा अरय शैक्षक्षक तनकाय र्ा 
संस्थाहरूको अनुगमन तथा सुररर्ेक्षण गन े

गराउने, 

५) गाउँ कायवपासलका, सशक्षा ससमतत र प्रमुख 
प्रशासकीय अगर्धकृतलाई शैक्षक्षक वर्कासका लागग 
आर्श्यक सुझार् तथा  परामशव हदने, 

६) स्र्ीकृत अनौपचाररक सशक्षा, खलुा तथा दरू 
सशक्षा, वर्शषे सशक्षा र हदर्ा खाजा कायविम 
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कायावरर्यन गने गराउने तथा सो सम्बरर्धी 
असभलेख तयार गने,  

७) सशक्षकहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन गरी र्ा 
गनव लगाइव त्यसको वर्र्रण सम्बन्त्रर्धत तनकायमा 
लेखी पठाउने, 

८) आर्धारभूत तह कक्षा ८ को अन्त्रतम तथा बाह्य 
परीक्षा मयावहदत ढङ्गले सञ्चालन गराउने, 

९) सामुदातयक र संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत 
सशक्षक, कमवचारीको सेर्ा वर्र्रण तथा अरय 
असभलेख अध्यार्गर्धक गने र पररचपि प्रमाखणत 
गरी जारी गने, 

१०)  वर्द्यालयले स्र्ीकृत पाठ्यिम र पाठ्यपुस्तक 
लागु गरे नगरेको सम्बरर्धमा तनरीक्षण गन े
गराउने,  

११)  गाउँपासलकाबाट वर्द्यालयलाई तनकासा भएको 
रकम सदपुयोग भए नभएको अनुगमन गने, र्ा 
गनव लगाई आर्श्यक परेमा कारबाही गने,  

१२)  सशक्षा ससमतत, र्िा सशक्षा ससमतत, वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत  र  सशक्षक असभभार्क 
सङ्ि गठन गने गराउन,े 
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१३)  सामुदातयक वर्द्यालयमा कायवरत सशक्षकको 
तलबी प्रततर्ेदन स्र्ीकृतका लागग ससफाररस 
गने, 

१४)  वर्द्यालयको र्ावषवक कायविमको तनयसमत 
रुपमा अनुगमन गरी तदनुसार कायव गनव  
लगाउने, 

१५)  सशक्षा ससमततको सदस्य सगचर्को भूसमका 
तनर्ावह गने,  

१६)  गाउँपासलका क्षेिसभिको शैक्षक्षक गततवर्गर्ध, 
अर्स्था एर्म ्प्रगतत समेहटएको सशक्षा सम्बरर्धी 
नीततपि तयार गरी सशक्षा ससमततको स्र्ीकृतत 
पश्चात ् प्रत्येक र्षवको चिै मसारत सभि 
प्रकासशत गने, 

१७)  तनयुन्त्क्त र्ा बढुर्ाको लागग आयोग र्ा 
तनकायबाट ससफाररस भई आएका सशक्षक र्ा 
कमवचारीलाई वर्द्यालयमा तनयुन्त्क्त गने, 

१८)  वर्द्याथी सङ््या िट्न गई फान्त्जलमा परेका 
सामुदातयक वर्द्यालयका सशक्षकलाई अको 
सामुदातयक वर्द्यालयमा समलान गनव सशक्षा 
ससमततमा ससफाररस गने, 
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१९)  सङ्ि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रत्यायोन्त्जत 
सशक्षा शाखाबाट सञ्चालन तथा सम्परन गररने 
शैक्षक्षक कायविम कायावरर्यन गने  गराउने र 
सोको जानकारी, प्रततर्ेदन सम्बन्त्रर्धत 
तनकायलाई लेखी पठाउने, 

२०)  सामुदातयक वर्द्यालयका लागग वर्तरण 
गररएका दरबरदी समलान गनव सशक्षा ससमततमा 
ससफाररस गने, 

२१)  वर्द्यालयका स्र्ीकृत दरबरदी तथा राहत 
अनुदान कोटाका सशक्षकको सरुर्ा सम्बरर्धमा 
सशक्षा ससमततको तनणवयानुसार कायव गन े
गराउने, 

२२)  सरकारी र गैर सरकारी शैक्षक्षक पररयोजनाको 
तनरीक्षण तथा समरर्य गने, 

२३)  वर्द्यालयको लेखापरीक्षण गनव लेखा परीक्षक 
सूचीकृत र तनयुन्त्क्त गन ेतथा लेखा परीक्षकबाट 
प्राप्त प्रततर्ेदनको आर्धारमा देखखएका 
अतनयसमतता र बेरुजु फर्छवयौट गनव लगाउने, 

२४)  स्र्ीकृत कायवयोजना अनुसार वर्द्यालय 
सञ्चालन भए नभएको सम्बरर्धमा तनयसमत 
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रुपले तनरीक्षण र सुपररर्ेक्षण गरी त्यसको 
प्रततर्ेदन तयार गने, 

२५)  सशक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागग सशक्षक, 
प्रर्धानाध्यापक तथा वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततका पदागर्धकारीहरूको समय समयमा 
बैठक, गोष्ठी तथा तासलम सञ्चालन गने, 

२६)  सशक्षकहरूको हान्त्जरी असभलेख दरुुस्त भए 
नभएको छड्के जाँच र्ा तनरीक्षण गरी बबदा 
नसलई अनुपन्त्स्थत सशक्षकको हकमा हान्त्जरी 
पुन्त्स्तकामा गयल जनाई सोको जनाउ सहहत 
कारबाहीको लागग सम्बन्त्रर्धत व्यर्स्थापन ससमतत 
र सशक्षा ससमततलाई ससफाररस गने र कानुन 
बमोन्त्जम कारबाही गने,  

२७)  गाउँ सभा, कायवपासलका, सशक्षा ससमतत, 
प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत, र सशक्षा सम्बरर्धी 
रान्त्ष्िय परीक्षा बोिव, सङ्िीय आयोग र 
तनकायबाट तनदेसशत र्ा प्रत्यायोन्त्जत अरय कायव 
गने, 

२८)  यस ऐन बमोन्त्जम वर्द्यालय सञ्चालन भए 
नभएको जाँचबुझ गने तथा वर्द्यालयमा 
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सशक्षाको गुणस्तर कायम गने सम्बरर्धमा र्ा 
वर्द्यालय बरद गनुव पन/ेनपने सम्बरर्धमा 
तनरीक्षण गरी वर्द्यालय सशक्षाको गुणस्तर 
बढाउन सुर्धार गनुव पने र्ा वर्द्यालय बरद गनुव 
पने भएमा तत ्सम्बरर्धी तनणवय गराइ कारबाही 
प्रकिया अगाडि बढाउने, 

२९)  माध्यसमक र आर्धारभूत परीक्षाको लागग फारम 
भरेका वर्द्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचसलत 
कानुन बमोन्त्जम संसोर्धन गने, 

३०)  वर्द्यालय सशक्षाको कक्षा ५ र ८ को परीक्षाको 
असभलेख, प्रश्नपि र उिर पुन्त्स्तका खझकाइव 
जाँच गराउने, वर्द्यालयमा सशक्षाको गुणस्तर 
र्दृ्गर्ध भए नभएको सम्बरर्धमा मूल्याङ्कन गरी 
असभलेख राख्न े तथा सो सम्बरर्धमा आर्श्यक 
कायव गने, 

३१)  वर्द्यालय तनरीक्षणको सूचक बनाइव तनरीक्षण 
गने गराउने, 

३२)  वर्द्यालय सञ्चालन सम्बरर्धमा प्रर्धानाध्यापक 
र वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततलाई  आर्श्यक 
तनदेशन हदने, 
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३३) सशक्षक तथा कमवचारीको बबदाको असभलेख 
शैक्षक्षक सिको अरत्यमा प्रमाखणत गने र त्यसको 
असभलेख वर्द्यालयमा राख्न लगाउने, 

३४)  वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततको बैठक 
तनयसमत रुपले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी 
नबसेको भए बैठक बोलाउन प्रर्धानाध्यापक लाई 
तनदेशन हदने, 

३५)  वर्द्यालयको शैक्षक्षक र आगथवक असभलेख 
दरुुस्त भए नभएको तनरीक्षण गने गराउने, 

३६)  नमुना सशक्षण गने प्रयोजनाथव रोष्टर 
व्यर्स्थापन गने, 

३७)  सशक्षकलाई तासलमको लागग ससफाररस गने, 

३८)  वर्द्यालयको अनुगमन, करारमा सशक्षक 
तनयुन्त्क्त, प्रश्नपि तनमावण गने प्रयोजनका लागग 
वर्ज्ञसूची तयार गने, 

३९) प्रर्धानाध्यापकको कायव सम्पादन करार गने, 

४०) सशक्षा शाखा प्रमुखको अरय काम कतवव्य र 
अगर्धकार तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 
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११. वडा लिक्षा सलमतत 

१) गाउँपासलकाको र्िासभिका वर्द्यालयहरूको 
रेखदेख, संरक्षण, र तनयमन गनव प्रत्येक 
र्िामा देहाय बमोन्त्जमको र्िा सशक्षा ससमतत 
रहनेछ- 

क) गाउँपासलकाको सम्बन्त्रर्धत र्िाको 
र्िाध्यक्ष                  
संयोजक 

ख) र्िा ससमततका सदस्यहरूमध्येबाट र्िा 
ससमततले तोकेको  

एकजना महहला                                      

सदस्य 

ग) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततका 
अध्यक्षहरूमध्येबाट सशक्षा ससमततले 

मनोनीत गरेको एकजना                                        
सदस्य 

ि) सम्बन्त्रर्धत र्िा अरतगवतका वर्द्यालयका 
प्रर्धानाध्यापकहरूमध्येबाट सशक्षा  
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ससमततले तोकेको उपलब्र्ध भए सम्म 
एकजना महहला पने गरी दईुजना 
 सदस्य 

ङ) सम्बन्त्रर्धत र्िासभिका सशक्षा 
प्रेमीहरूमध्येबाट सशक्षा ससमततले तोकेको  

दसलत, महहला र अपाङ्गता भएका 
व्यन्त्क्तमध्येबाट तीनजना   सदस्य 

च) सम्बन्त्रर्धत र्िाका र्िा सगचर्    सदस्य 

छ) सशक्षा शाखाको  प्रतततनगर्ध   सदस्य सगचर् 

२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको ससमततका पदेन सदस्य 
बाहेक मनोनीत सदस्यको पदार्गर्ध दईु र्षवको 
हुनेछ। मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको 
आचरण नगरेको देखखएमा मनोनयन गन े
पदागर्धकारी र्ा तनकायले तनजलाई जुनसुकै बखत 
हटाउन र्ा बखावस्त गनव सक्नेछ।  

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु र्ा बखावस्त गनव 
अति मनाससब माकफपको  स्पष्टीकरणको 
मौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररने छैन। 

३) र्िा सशक्षा ससमततको काम कतवव्य र अगर्धकार 
देहाय र्मोन्त्जम हुनेछ-  
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क) आफ्नो र्िाको शैक्षक्षक योजना तयार 
गने, 

ख) आपनो क्षेिसभि सञ्चालन हुने परीक्षालाई 
मयावहदत र भयरहहत बनाउन सहयोग 
गने, 

ग) वर्द्यालयको लागग आर्श्यक सार्धनस्रोत 
जुटाउने र पररचालन गने गराउने, 

ि) सम्बन्त्रर्धत र्िासभिका असभभार्क, 
वर्द्यालय कमवचारी र सशक्षकबीच वर्र्ाद 
भएमा त्यसको समार्धान गने, 

ङ) र्िासभि सञ्चासलत वर्द्यालयको 
अनुगमन, रेखदेख र समरर्य गरी 
गुणस्तर र्दृ्गर्ध गनव सुझार् र परामशव 
हदई सहयोग गन,े 

च) वर्द्यालय सेर्ा क्षेि तनर्धावरण गने, 

छ) नयाँ वर्द्यालय खोल्नेको अनुमतत साथ 
प्राप्त कागजात र स्थलगत अर्स्था 
जाँचबुझ गरी औगचत्य सहहतको सक्कल 
कागजात गाउँपासलकामा ससफाररस गने, 
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ज) वर्द्यालयमा नयाँ भनाव भएका 
बालबासलकाहरूको वर्र्रण अध्यार्गर्धक 
गने, 

झ) जोतनङ तथा नक्साङ्कनको आर्धारमा 
वर्द्यालय गाभ्न, बरद गनव, सानव, नाम 
पररर्तवन गनव, तह कक्षा थप र्ा िट गनव 
ससफाररस गने, 

ञ) र्िाको शैक्षक्षक असभर्दृ्गर्धका लागग 
आर्श्यक कायवहरू गने, 

ट) बालबासलकालाई कम्तीमा आर्धारभूत 
तहसम्म अध्ययन गनव प्रोत्साहन गने, 

ठ) गाउँपासलका र सशक्षा ससमततबाट तनदेसशत 
तथा प्रत्यायोन्त्जत अरय कायव गने। 

४) र्िा सशक्षा ससमततले आफ्नो बैठक सञ्चालन 
कायववर्गर्ध आफैले तनर्धावरण गरे बमोन्त्जम हुनेछ।  

१२. ववद्यािय व्यवस्थापन सलमतताः  

१) सामुदातयक वर्द्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र 
व्यर्स्थापन गनवको लागग प्रत्येक वर्द्यालयमा 
देहायका सदस्यहरू रहेको एक वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत रहनेछ- 
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क) असभभार्कले आफूहरूमध्येबाट छानी 
पठाएका कम्तीमा दईुजना  

महहला सहहत चारजना                                               
सदस्य 

ख) वर्द्यालय रहेको  सम्बन्त्रर्धत र्िाको र्िा 
अध्यक्ष र्ा र्िा ससमततका  

सदस्यहरूमध्येबाट  र्िा अध्यक्षले 
तोकेको  एकजना                    
सदस्य                       

ग) वर्द्यालय रहेको क्षेिसभिको स्थानीय 
बुद्गर्धजीर्ी, सशक्षाप्रेमी, वर्द्यालयलाई  

तनररतर उल्ले्य सहयोग गरेका 
व्यन्त्क्तहरूमध्येबाट गाउँ कायवपासलकाले  

मनोनीत गरेको एकजना महहला सहहत 
दईुजना                   सदस्य 

ि) वर्द्यालय रहेको र्िासभिको स्थानीय 
बुद्गर्धजीर्ी, सशक्षाप्रेमीहरू,  

समाजसेर्ीमध्येबाट सशक्षा ससमततको 
संयोजकले  तोकेको दईुजना        
सदस्य                                                       
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ङ) सशक्षकहरूले आफूमध्येबाट चयन गरी 
पठाएको सशक्षक प्रतततनगर्ध एकजना  
सदस्य 

च) वर्द्यालयका प्रर्धानाध्यापक  सदस्य–सगचर् 

२) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततका अध्यक्ष 
बनाउँदा मागथ उल्लेखखत  उपखण्ि (ङ) र (च) 
बाहेकका सदस्यहरूमध्येबाट बनाउनु पनेछ। 
स्पष्टीकरण: असभभार्क भरनाले वर्द्यालयमा 
अध्ययन गने बालसशक्षा देखख कक्षा बाह्रसम्मका 
वर्द्याथीका बार्ुआमा, सगोलका दाजु, हददी, 
भाउजूलाई जनाउँछ। तर व्यर्स्थापन ससमतत 
गठन प्रयोजनको लागग एकािरको बाब,ु आमा, 

बाजे बज्यैलाई माि जनाउँछ। 
३) उपदफा (१) अनुसार बार्ुआमा नभएमा 

सगोलको िरमुली सम्भर् भएसम्म बढी सशक्षक्षत   
जेठा व्यन्त्क्त र्ा लालनपालन र पठनपाठनको 
व्यर्स्था समलाउने एकािरको जोकोही एकजना 
व्यन्त्क्तलाई माि जनाउँछ । तर अनाथ, टुहुरा, 
मार्ल, र्ा अकावको  िरमा बसी कामकाज गरी 
अध्ययन गनेको हकमा भने बसोबास तथा 
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लालनपालन र पठनपाठनको व्यर्स्था समलाउने 
व्यन्त्क्तलाई  जनाउँछ। 

४) उपदफा (१) बमोन्त्जम छातनएका र्ा मनोनीत 
अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्गर्ध तीन र्षवको 
हुनेछ।तर छातनएका र्ा मनोनीत अध्यक्ष र्ा 
सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको 
देखखएमा त्यसरी छारने र्ा मनोनीत गने 
पदागर्धकारी र्ा सशक्षा ससमततले तनजलाई जुनसुकै 
बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी 
पदबाट हटाउन अति तनजलाई आफ्नो सफाइ पेस 
गने मौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररने छैन। 

५) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततको अध्यक्षको 
योग्यताः  

क) कम्तीमा आर्धारभूत तह उिीणव गरेको, 

ख) नेपाली नागररक, 

ग) २५र्षव उमेर पूरा भएको, 

ि) उच्च नैततक आचरण र वर्द्यालय 
सशक्षाको जानकार भएको, 

ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको। 
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तर खण्ि (क) बमोन्त्जमको योग्यता 
प्राप्त व्यन्त्क्त नभएमा र्ा अध्यक्ष हुन 
इच्छुक नभएको भनी सलखखत रुपमा 
स्र्ःिोषणा गरेमा एक तह कम शैक्षक्षक 
योग्यता भएको व्यन्त्क्त समेत अध्यक्ष 
हुन सक्नेछ। 

६) सामुदातयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततको काम, कतवव्य र अगर्धकार देहाय 
बमोन्त्जम हुनेछ- 

क) वर्द्यालय सञ्चालनको लागग प्राप्त 
सार्धन र स्रोतको पररचालन गने, 

ख) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पविको 
लगत राख्न,े तथा राख्न लगाउने र सुरक्षा 
गने,   

ग) वर्द्यालयको शैक्षक्षक, भौततक तथा 
आगथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्गर्धक 
गराई राख्न,े  

ि) वर्द्यालयको र्ावषवक बजेट स्र्ीकृत गन े
र त्यसको जानकारी सशक्षा शाखालाई 
हदने,  
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ङ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैक्षक्षक र्ातार्रण 
कायम राख्न राजनैततक र्ा र्धासमवक 
साम्प्रादातयक भार्नाको आर्धारमा 
वर्द्यालयको र्ातार्रण र्धसमल्याउन 
नहदने, 

च) वर्द्यालयमा सशक्षक, कमवचारी र 
वर्द्याथीको पोशाक सशक्षा ससमततले  
तोके बमोन्त्जम कायावरर्य गने गराउने, 

छ) प्रचसलत कानुन बमोन्त्जम सशक्षक सेर्ा 
आयोगबाट ससफाररस भएका सशक्षक 
पदको लागग योग्य उम्मेदर्ारलाई हान्त्जर 
गराई काममा लगाउने, 

ज) गाउँपासलकाबाट खहटएका सशक्षक तथा 
कमवचारीलाई हान्त्जर गराई काममा 
लगाउने, 

झ) गाउँपासलकामा सूचीकृत तथा लेखापरीक्षण 
गनव तनयुक्त लेखापरीक्षकबाट 
वर्द्यालयको र्ावषवक लेखा परीक्षण 
गराउने, 
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ञ) लेखापरीक्षकको प्रततर्ेदन अनुसार तत्काल 
आर्श्यक कारबाही गने र त्यसको 
प्रततर्ेदन सशक्षा ससमततमा पेस गने, 

ट) वर्द्यालय सेर्ा क्षेिमा तनरक्षरता उरमूलन 
तथा आर्धारभूत सशक्षा सुतनन्त्श्चत गनव  
पहल गने,  

ठ) तोककए बमोन्त्जम दरबरदीका सशक्षकलाई 
कामको आर्धारमा प्रोत्साहन गने,   

ि) वर्द्यालयको आरतररक श्रोतबाट खचव 
व्यहोने गरी तनयुक्त र्ा बढुर्ा गरेका 
सशक्षकको लागग सेर्ा, सतव र सुवर्र्धा 
तोक्ने र तोककए बमोन्त्जमको पाररश्रसमक 
तथा सुवर्र्धाको व्यर्स्था गने, 

ढ) वर्द्यालय सशक्षा एकै समयमा सञ्चालन 
गने प्रबरर्ध समलाउने,                     

ण) वर्द्यालयको शैक्षक्षक गुणस्तर असभर्दृ्गर्ध 
गनव सामान्त्जक परीक्षण गराउने, 

त) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र्ा 
गाउँपासलकाले तनर्धावरण गरे बमोन्त्जम 
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तोककएको कमवचारीलाई तोककएको तलब 
भिा प्रदान गने, 

थ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत 
पदागर्धकारीबाट तनयसमत अनुगमन 
गराउने, 

द) गाउँपासलका, सशक्षा ससमतत र सशक्षा 
प्रमुखले हदएको तनदेशनहरूको पालना गने 
गराउने, 

र्ध) तोककए बमोन्त्जमका अरय कायव गने। 
७) संस्थागत वर्द्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र 

व्यर्स्थापन गनवका लागग प्रत्येक वर्द्यालयमा 
देहायका सदस्यहरू रहेको एक वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत रहनेछ- 

क) वर्द्यालयको संस्थापकमध्येबाट 
सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालयको ससफाररसमा  

सशक्षा ससमततबाट मनोनीत                                              
अध्यक्ष                                                      

ख) असभभार्कमध्येबाट कम्तीमा एकजना 
महहला पने गरी  
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वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले मनोनीत 
गरेको दईुजना               
सदस्य 

ग) स्थानीय सशक्षाप्रेमी र्ा समाजसेर्ीमध्येबाट 
सशक्षा ससमततले मनोनीत  

गरेको एकजना                                                   
सदस्य 

ि) सशक्षा शाखा प्रमुखले तोकेको सशक्षा 
शाखाको प्रतततनगर्ध  

र्ा तनरीक्षक                                                     
सदस्य 

ङ) सशक्षकहरूले आफूमध्येबाट चयन गरी 
पठाएको सशक्षक  

प्रतततनगर्ध  एकजना                                       

सदस्य                          

च) वर्द्यालयका प्रर्धानाध्यापक                                
सदस्य–सगचर् 

८) उपदफा (७) को (क) (ख) र (ग) बमोन्त्जम 
छातनएका र्ा मनोनीत अध्यक्ष र्ा सदस्यको 
पदार्गर्ध तीन र्षवको हुनेछ।छातनएका र्ा 
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मनोनीत अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्नो पद 
अनुसारको आचरण नगरेको देखखएमा त्यसरी 
छारने र्ा मनोनीत गन ेपदागर्धकारी, तनकाय र्ा 
ससमततले तनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन 
सक्नेछ। 
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अति तनजलाई 
आफ्नो सफाइ पेस गन ेमौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररन े
छैन। 

९) संस्थागत वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततको काम, कतवव्य र अगर्धकार देहाय 
बमोन्त्जम हुनेछ- 

क) वर्द्यालय सञ्चालनका लागग प्राप्त 
सार्धन र स्रोतको पररचालन गने, 

ख) वर्द्यालयका लागग आर्श्यक भौततक 
सार्धनको व्यर्स्था गने, 

ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पविको 
सुरक्षा र संरक्षण गने, 

ि) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैक्षक्षक र्ातार्रण 
कायम राख्न,े 
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ङ) स्र्ीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपुस्तक 
अतनर्ायव रूपमा लागु गने, 

च) अध्यापन अनुमततपि सलई प्रचसलत 
कानुन बमोन्त्जम सशक्षक पदका लागग 
उम्मेदर्ार हुन योग्यता परूा गरेका 
व्यन्त्क्तलाई सशक्षक पदमा तनयुन्त्क्त गने, 

छ) सशक्षक तथा कमवचारीको तनयुन्त्क्त छनौट 
ससमतत माफव त ्गरी रयूनतम तलब, सेर्ा 
र सुवर्र्धा तोक्ने, 

ज) अनुशासनहीन सशक्षकउपर कारबाही गने, 

झ) सशक्षा ऐन तथा तनयमार्ली तथा अरय 
कानुनमा उन्त्ल्लखखत व्यर्स्थाका 
अततररक्त गाउँपासलकाबाट जारी सशक्षा 
क्षेिसँग सम्बन्त्रर्धत सबै नीतत, तनयम तथा 
तनदेशनहरूको पालना गने, 

ञ) लेखा परीक्षण गराई अतनर्ायव रुपमा 
र्ावषवक प्रततर्ेदन र्िा सशक्षा ससमतत र 
सशक्षा ससमततमा पेस गने, 

ट) सशक्षक कमवचारी तथा वर्द्याथीको 
आचारसंहहता बनाई लाग ुगने,  
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ठ) भनाव शुल्क र अरय शुल्क कम्तीमा ६५ 
प्रततशत असभभार्कहरूको भेलाबाट तनणवय 
गराई स्र्ीकृतत गनुवपने। 

१०) संस्थागत वर्द्यालयले छािर्वृि उपलब्र्ध गराउनु 
पने -   

क) संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्यालयमा भनाव 
भएका कुल वर्द्याथी सङ््याको कम्तीमा 
दस प्रततशतमा निट्ने गरी तोककए 
बमोन्त्जम जेहेरदार, अतत वर्परन, अपाङ्गता 
भएका, छािा, दसलत र जनजातत 
वर्द्याथीलाई छािर्वृि उपलब्र्ध गराउनु 
पनेछ। 

ख) खण्ि (क) बमोन्त्जम छािर्वृिका लागग 
वर्द्याथी छनौट गनव प्रत्येक वर्द्यालयमा 
वर्द्यालयका प्रर्धानाध्यापक, र वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमततमा रहेका 
असभभार्कको प्रतततनगर्ध रहेको एक 
छािर्वृि छनौट ससमतत रहनेछ।  

ग) खण्ि (ख) बमोन्त्जमको ससमततले 
छनौटका लागग आर्धार, सतव र प्रकिया 
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तयार गरी सोही वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततबाट स्र्ीकृत गराई सार्वजतनक 
समेत गनुव पनेछ र छािर्वृिको नततजा 
छनौटको आर्धार सहहत सार्वजतनक गनुव 
पनेछ। 

ि) संस्थागत वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव प्रदान 
गरेको छािर्वृिको वर्र्रण सशक्षा शाखामा 
पेस गनुव पनेछ। 

११) संस्थागत वर्द्यालयको गुणस्तर कायम राख्न 
सशक्षा ससमततले जुनसुकै समयमा अनुगमन गनव 
र तनदेशन हदन सक्नेछ। यसरी प्राप्त तनदेशन 
कायावरर्यन गनुव संस्थागत वर्द्यालयको दातयत्र् 
हुनेछ। 

१२) कुन ै संस्थागत वर्द्यालयले यस ऐनअरतगवत 
बनेको तनयम वर्परीत अरय कुन ै काम गरेमा 
गाउँपासलकाले त्यस्तो वर्द्यालयलाई प्रदान 
गररएको अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत रद्द गनव 
सक्नेछ। 
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तर त्यसरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत रद्द गनुव अति 
सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालयलाई आफ्नो सफाइ पेस 
गने मौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररने छैन। 

१३) संस्थागत वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव तोककए 
बमोन्त्जमका वर्र्रण सहहतको प्रगतत वर्र्रण र्िा 
सशक्षा ससमतत र सशक्षा ससमततमा बुझाउनु 
पनेछ। 

१४) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततको अरय काम, 
कतवव्य, अगर्धकार र बैठक सम्बरर्धी कायववर्गर्ध 
तोककए बमोन्त्जम हुनेछ।  

१३. ववद्यािय व्यवस्थापन सलमतत ववघटन गनत सककनेाः  
१) देहायका अर्स्थामा सशक्षा ससमततको ससफाररसमा 

गाउँ कायवपासलकाले र्ा सशक्षा ससमतत आफैले 
वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत वर्िटन गनव 
सक्नेछ- 

क) वर्द्यालयको सम्पवि हहनासमना गरेमा,  
ख) वर्द्यालयको शैक्षक्षक र्ातार्रण 

खलबल्याएमा, 
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ग) प्रचसलत कानुन तथा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार तथा गाउँपासलकाको नीतत एर्म ्
हहत वर्परीत काम गरेमा, 

ि) तोककएको अगर्धकार क्षेि भरदा बाहहरको 
तनणवय गरेमा, र्ा ऐनको बखखवलाप कायव 
गरेमा,  

ङ) वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सरतोषजनक 
रूपमा गनव नसकेमा, र्ा  

च) सम्बन्त्रर्धत तह र तनकाय र्ा अगर्धकारीले 
हदएको कानुन अनुसारको तनदेशन 
पटकपटक उलङ्िन गरेमा। 
तर त्यसरी वर्िटन गनुव अति वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमततलाई आफ्नो सफाई 
पेस गने मनाससब मौका हदनु पनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोन्त्जम वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमतत वर्िटन भएपतछ अको वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत गठन नभएसम्म र्ा अरय 
कुन ै कारणले वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत 
गठन नभएसम्म वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततको काम गनव सशक्षा ससमततले एक 
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अस्थायी वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत गठन 
गनव सक्नेछ। 

१४. लिक्षक तथा ववद्यािय कमतचारीको तनयुजतत 

१) हालका स्र्ीकृत दरबरदीमा सशक्षकहरूको स्थायी 
तनयुन्त्क्त तथा बढुर्ासम्बरर्धी व्यर्स्था सङ्िीय र 
प्रादेसशक कानुन बमोन्त्जम बरने सशक्षक सेर्ा 
आयोगबाट तोकेए बमोन्त्जम हुनेछ। 

२) सामुदातयक वर्द्यायलमा ररक्त दरबरदी, राहत 
सशक्षक र कमवचारी पदमा अस्थायी तथा करार 
तनयुन्त्क्तको लागग देहाय बमोन्त्जमको सशक्षक 
छनौट ससमतत हुनेछ- 

क) गाउँपासलकाको अध्यक्ष र्ा तनजले तोकेको 
कायवपासलका सदस्य          अध्यक्ष 

ख) सामान्त्जक वर्कास ससमततका संयोजक 
      सदस्य       

ग) सम्बन्त्रर्धत वर्षयको वर्ज्ञसूचीमा  
सूचीकृत भएको वर्ज्ञमध्येबाट  

सशक्षक छनौट ससमततले मनोनीत गरेका 
दईुजना                          सदस्य 
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ि) सशक्षा प्रमुख                                       

सदस्य सगचर् 

३) सशक्षक छनौट ससमततले आर्श्यकता अनुसार 
आमन्त्रित सदस्य बोलाउन सक्नेछ। सशक्षक 
छनौट ससमततको सगचर्ालय गाउँपासलकामा 
रहनेछ। 

४) उपदफा (२) खण्ि (ग) को प्रयोजनको लागग 
सशक्षा शाखाले वर्शषेज्ञ सूची अद्यार्गर्धक गरी 
राख्न ुपनेछ। 

५) उपदफा (२) बमोन्त्जम तनयुन्त्क्त भएका सशक्षक र 
कमवचारीको व्यन्त्क्तगत फाइल खिा गरी 
गाउँपासलकामा राख्न ुपनेछ। 

६) सशक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा, सतव, योग्यता र 
सक्षमता तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। तर अध्यापन 
अनुमततपि नसलई कसैले पतन सशक्षक पदका 
लागग उम्मेदर्ार हुन पाउने छैन। 

७) सशक्षक छनौट ससमततको बैठक सम्बरर्धी अरय 
कायववर्गर्ध सो ससमतत आफैले तनर्धावरण गरे 
बमोन्त्जम हुनेछ। 
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८) सामुदातयक वर्द्यालयमा एकजना प्रर्धानाध्यापक 
रहने छ। प्रर्धानाध्यापकको योग्यता देहाय 
बमोन्त्जम हुनेछ- 

क) माध्यसमक तहको प्रर्धानाध्यापकको 
योग्यताः 

अ. माध्यसमक तहमा स्थायी तनयुन्त्क्त 
भएको, 

आ. स्नातकोिर उपागर्ध हाससल गरेको, 

इ. उपखण्ि (अ) बमोन्त्जमको 
योग्यता प्राप्त सशक्षक सम्बन्त्रर्धत 
वर्द्यालयमा कायवरत नभएमा 
िमशः तल्लो तहमा कायवरत 
स्थायी तनयुन्त्क्त भएका सशक्षक 
प्रर्धानाध्यापक पदको लागग योग्य 
हुन सक्नेछ, 

ई. उपखण्ि (अ) र (इ) उल्लेख 
भएबमोन्त्जमको योग्यता प्राप्त 
सशक्षक सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालयमा 
कायवरत नभएमा उपखण्ि (आ) 

बमोन्त्जमको योग्यता भएको 
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माध्यसमक तह र्ा िमशः तल्लो 
तहमा करार र्ा राहत अनुदान 
कोटामा कायवरत सशक्षक 
प्रर्धानाध्यापक पदको लागग योग्य 
हुन सक्नेछ। 

ख) आर्धारभूत तहको प्रर्धानाध्यापकको 
योग्यताः 

अ. आर्धारभूत तहमा स्थायी तनयुन्त्क्त 
भएको, 

आ.  स्नातक उपागर्ध हाससल गरेको, 

इ. उपखण्ि (अ) बमोन्त्जमको 
योग्यता प्राप्त सशक्षक सम्बन्त्रर्धत 
वर्द्यालयमा कायवरत नभएमा 
प्राथसमक तहमा कायवरत स्थायी 
तनयुन्त्क्त भएका सशक्षक 
प्रर्धानाध्यापक पदको लागग योग्य 
हुन सक्नेछ,  

ई. उपखण्ि (अ) र (इ) उल्लेख 
भए बमोन्त्जमको योग्यता प्राप्त 
सशक्षक सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालयमा 
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कायवरत नभएमा उपखण्ि (आ) 

बमोन्त्जमको योग्यता भएको 
आर्धारभूत तह र्ा प्राथसमक तहमा 
करार र्ा राहत अनुदान कोटामा 
कायवरत सशक्षक प्रर्धानाध्यापक 
पदको लागग योग्य हुन सक्नेछ। 

ग) प्राथसमक तहको प्रर्धानाध्यापकको 
योग्यताः 

अ. प्राथसमक तहमा स्थायी तनयुन्त्क्त 
भएको, 

आ. प्रवर्णता प्रमाणपि र्ा सो सरहको 
उपागर्ध हाससल गरेको, 

इ. उपखण्ि (अ)मा उल्लेख भए 
बमोन्त्जमको योग्यता प्राप्त सशक्षक 
सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालयमा कायवरत 
नभएमा उपखण्ि (आ) 

बमोन्त्जमको योग्यता भएको 
प्राथसमक तहमा करार र्ा राहत 
अनुदान कोटामा कायवरत सशक्षक 
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प्रर्धानाध्यापक पदको लागग योग्य 
हुन सक्नेछ। 

ि) सामुदातयक वर्द्यालयका प्रर्धानाध्यापकको 
तनयुन्त्क्त प्रकिया देहाय बमोन्त्जम हुनेछ- 

अ. वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले 
प्रर्धानाध्यापकको पद ररक्त रहेको 
र ररक्त हुनुको व्यहोरा ररक्त 
भएको समततले ७ हदनसभि सशक्षा 
शाखामा सलखखत रुपमा जानकारी 
गराउनु पनेछ। 

आ. उपखण्ि (अ) बमोन्त्जम प्राप्त 
जानकारीको आर्धारमा सशक्षा 
प्रमुखले मनाससब देखेमा 
प्रर्धानाध्यापकको तनयुन्त्क्त गनव 
अनुमतत हदनेछ। 

इ. उपखण्ि (आ) बमोन्त्जमको 
अनुमततका आर्धारमा वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमततले ७ हदनको 
सूचना जारी गरी सम्बन्त्रर्धत 
वर्द्यालयमा कायवरत खण्ि (क), 
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र्ा (ख), र्ा (ग) बमोन्त्जम 
सम्बन्त्रर्धत तहको लागग तोककएको 
योग्यता प्राप्त सशक्षकबाट सशक्षा 
ससमततले तोकेको ढाँचामा पाँच 
र्षे वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार् 
पेस गनव दरखास्त आह्र्ान 
गनेछ। 

ई. वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले 
प्राप्त वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन हेत ुएकप्रतत स्र्यम ्र 
एकप्रतत वर्द्यालय रहेको र्िा 
सशक्षा ससमततको सदस्य सगचर् र्ा 
सशक्षा प्रमुखले तोकेको सशक्षा 
शाखाको अगर्धकृत र्ा तनरीक्षक 
समक्ष दरखास्त समाप्त भएको 
समततले तीन हदनसभि पेस गनुव 
पनेछ। 

उ. वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत र 
वर्द्यालय रहेको र्िा सशक्षा 
ससमततको सदस्य सगचर् र्ा सशक्षा 
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प्रमुखले तोकेको सशक्षा शाखाको 
अगर्धकृत र्ा तनरीक्षकले तोककएको 
आर्धारमा सशक्षकले पेस गरेको 
वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार् 
मूल्याङ्कन गदाव कुल अकंमा 
उच्चतम अकं ल्याउने सशक्षकलाई 
प्रर्धानाध्यापक तनयुन्त्क्त गनव 
ससफाररस गनेछ।तर ६०% भरदा 
कम अङ्क ल्याउने सशक्षकलाई 
प्रर्धानाध्यापक तनयुन्त्क्त गनव 
ससफाररस गररने छैन।् 

ऊ. उपखण्ि (उ) बमोन्त्जमको 
ससफाररस साथ प्राप्त काजजात 
सशक्षा शाखामा पेस हुन आएमा 
दफा १४ को उपदफा (२) 
बमोन्त्जमको ससमततको तनणवय 
बमोन्त्जम सशक्षा प्रमुखले तनजले 
पेस गरेको वर्द्यालय वर्कास 
प्रस्तार्मा लेखखएका सूचकहरू 
समयबद्र्ध रुपमा पूरा गन े
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कायवदक्षता करार गरी दश 
हदनसभि सम्बन्त्रर्धत उम्मेदर्ारलाई 
प्रर्धानाध्यापक पदमा तनयुन्त्क्त 
गनेछ। 

ऋ. प्रर्धानाध्यापकको पदार्गर्ध पाँच 
र्षवको हुनेछ र तनज पुनः सो 
पदमा तनयुक्त हुन सक्नछे।  

ऌ. प्रर्धानाध्यापकले पेस गरेको 
कायवयोजना र्ा वर्कास प्रस्तार्मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको कायव गनव 
नसकेमा र्ा काम नगरेको र्ा 
तनजको कायव सरतोषजनक 
नभएको र्ा तनजको आचरण 
खराब रहेको कुरा सशक्षा ससमतत, 
सशक्षा प्रमुख र्ा सशक्षा प्रमुखले 
तनरीक्षण गनव तोकेको तनरीक्षकले  
हदएको प्रततर्ेदन र र्िा सशक्षा 
ससमतत र्ा वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततको ससफाररसबाट देखखएमा 
तनयुन्त्क्त गने अगर्धकारीले तनजलाई 
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प्रर्धानाध्यापकको पदबाट जुनसुकै 
बखतमा पतन हटाउन सक्नेछ। 
तर तनजलाई त्यसरी हटाउनु अति 
मनाससब माकफकको स्पष्टीकरणको 
मौकाबाट र्न्त्ञ्चत गररने छैन।् 

ङ) सामुदातयक वर्द्यालयको प्रर्धानाध्यापकको 
सेर्ा, सतव र सुवर्र्धा तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

च) संस्थागत वर्द्यालयको प्रर्धानाध्यापकको 
योग्यता र तनयुन्त्क्त प्रकिया तोककए 
बमोन्त्जमको हुनेछ। 

छ) प्रर्धानाध्यापकको काम, कतवव्य र 
अगर्धकार तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

९) सङ्िीय , प्रादेसशक तथा गाउँपासलकाबाट तनर्धावररत 
तासलम नीतत अनुसार सशक्षकको तासलम तथा 
क्षमता वर्कास कायविम सञ्चालन गररनेछ। 

१५. लिक्षकको सरुवा 
१) गाउँपासलकासभि एक वर्द्यालयबाट अको 

वर्द्यालयमा तह र वर्षय समल्ने दरबरदीमा 
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सशक्षा प्रमुखको ससफाररसमा सशक्षकको सरुर्ा 
सशक्षा ससमततले गनेछ। 

२) सशक्षकको सरुर्ा सामारयतया प्रत्येक शैक्षक्षक 
सिको अन्त्रतम र पहहलो महहनामा माि गररनेछ 
तर दफा १७ को प्रयोजनाथव यो उपदफा लागु 
हुने छैन। 

३) एक पटक सरुर्ा भएको सशक्षकलाई त्यस 
वर्द्यालयमा तीन र्षव सेर्ा पूरा नगरी सरुर्ा 
गररने छैन।  

तर कुनै वर्द्यालयमा कायवरत सशक्षक अशक्त 
भई सो स्थानमा तनजको उपचार हुन नसक्न े
व्यहोरा नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोिव र्ा 
स्र्ीकृत गचककत्सकले ससफाररस गरेमा र्ा 
वर्द्यालयको शैक्षक्षक र्ातार्रणमा असर हुने गरी 
वर्र्ाद ससजवना गरेमा तनजलाई जुनसुकै बखत 
सरुर्ा गनव सककनेछ। 

४) सशक्षकलाई सरुर्ा गदाव देहाय बमोन्त्जमको 
मापदण्िको आर्धारमा गनुव पनेछ- 

क) तोककएको न्त्जम्मेर्ारी तोककएको समय 
सभि पूरा नगरेको भनी सम्बन्त्रर्धत 
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वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततको तनणवय 
सहहत सशक्षा प्रमुखबाट ससफाररस भएमा,  

ख) वर्द्यालयमा आर्श्यकता भरदा बढी एकै 
वर्षयका सशक्षक भएमा, 

ग) दरबरदी समलान गने िममा तोककएको 
मापदण्ि भरदा बढी सशक्षक भएमा, 

ि) वर्पद्का कारणबाट वर्द्यालय र 
वर्द्यालय रहेको समुदाय न ै अरयि 
स्थानारतरण गनुव पने अर्स्थामा  
गाउँपासलकाको वर्पद् व्यर्स्थापन 
ससमततले ससफाररस गरेमा, 

ङ) नैततक आचरण तथा तनजको व्यन्त्क्तगत 
अनुशासन लगायतका कारणबाट कुनै 
सशक्षकलाई सो वर्द्यालयमा राखी रहँदा 
वर्द्यालयको शैक्षक्षक र्ातार्रणमा खलल 
पुग्न सक्ने व्यहोरा वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमततबाट तनणवय भई 
आएमा, 

च) कुनै सशक्षकले उत्कृष्ट नततजा ल्याउन 
सफल रहेको र्ा वर्शषेज्ञता सेर्ा प्रर्ाह 
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गरेको अर्स्थामा उक्त सेर्ालाई अरय 
वर्द्यालयमा उपयोग गनव आर्श्यक 
देखखएमा, 

छ) पतत पत्नी दरु्ै सशक्षक रहेको अर्स्था 
भए सकभर एकै वर्द्यालय र्ा र्िासभि 
पने गरी सरुर्ा गनुव परेमा। 

५) स्थायी तनयुन्त्क्त भएको एक र्षव नपुगेको सशक्षक 
र अतनर्ायव अर्काश हुन एक र्षव र्ा सो भरदा 
कम अर्गर्ध बाँकी रहेको सशक्षकलाई एक 
वर्द्यालयबाट अको वर्द्यालयमा सरुर्ा गररने 
छैन।् 

६) सरुर्ा भएको एक्काइस हदनसभि प्रर्धानाध्यापकले 
सम्बन्त्रर्धत सशक्षक र्ा कमवचारीलाई तोककए 
बमोन्त्जमको ढाँचामा रमाना पि हदई सोको 
जानकारी सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालय र सशक्षा 
शाखालाई समेत हदन ुपनेछ। 

७) सशक्षक सरुर्ाको अरय मापदण्ि तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

८) सरुर्ा हुन आर्ेदन हदने: दरबरदीमा कायवरत 
सशक्षकलाई गाउँपासलकासभि कायवरत वर्द्यालयको 
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व्यर्स्थापन ससमतत र सरुर्ा हुन े वर्द्यालयको 
व्यर्स्थापन ससमततको ससफाररसमा सशक्षा 
ससमततले तोककए बमोन्त्जमको प्रकिया अपनाई 
ररक्त दरबरदीमा सरुर्ा गनव सक्नेछ। 

१६. अन्तर स्थानीय तह सरुवा सहमतत 

१) दफा १५ बमोन्त्जम र अरतर स्थानीय तह 
सशक्षक सरुर्ा हुन चाहने सशक्षकले सरुर्ाको 
लागग तोककए बमोन्त्जमको ढाँचामा सशक्षा प्रमुख 
समक्ष तनर्ेदन हदनु पनेछ। 

२) यस दफाको प्रयोजनाथव सशक्षा शाखाले प्रत्येक 
महहनामा ररक्त रहेका सशक्षकहरूको पद सङ््या 
यककन गरी सङ्ि र प्रदेशको सम्बन्त्रर्धत 
तनकायमा लेखी पठाउनु पनेछ। 

३) ररक्त दरबरदीमा सशक्षक सरुर्ा भई आउँदा 
हदइने सहमतत स्थानीय प्राथसमकताको आर्धारमा 
हदइनेछ। 

४) उपदफा (१) बमोन्त्जम अरतर स्थानीय तह 
सरुर्ाको लागग तनर्ेदन हदने सशक्षकलाई सरुर्ा 
भई जान चाहेको वर्द्यालयको वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमतत र सोसँग सम्बन्त्रर्धत सशक्षा 
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शाखा तथा आफू सेर्ारत वर्द्यालयको 
व्यर्स्थापन ससमतत र सशक्षा शाखाको सरुर्ा 
सहमततको ससफाररस आर्श्यक पनेछ। 
तर यस ऐनको सरुर्ा गने मापदण्ि वर्पररत हुने 
गरी सरुर्ा सहमतत हदइने छैन। 

५) उपदफा (४) को प्रततबरर्धात्मक र्ाक्यांसमा 
जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन दफा १५ को 
उपदफा (४) बमोन्त्जम सरुर्ा सहमतत जुनसुकै 
बखतमा पतन हदन सककनेछ। 

१७. लिक्षक, कमतचारी दरबन्दी र दरबन्दी लमिान  

१) सामुदातयक वर्द्यालयमा रहने सशक्षक र 
कमवचारीको दरबरदी तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

२) प्राथसमक वर्द्यालयमा देहाय बमोन्त्जमको 
आर्धारमा दरबरदी समलान गररनेछ- 

क) कम्तीमा २९ जनासम्म वर्द्याथी 
सङ््या भएकोमा एकजना सशक्षक 

दरबरदी कायम हुनेछ। 
ख) वर्द्याथी सङ््या ४५ जनासम्म 

भएकोमा माि दईुजना सशक्षक 

दरबरदी कायम हुनेछ। 
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ग) वर्द्याथी सङ््या ५० जना भरदा 
बढी भएकोमा माि तीनजना 
सशक्षक दरबरदी कायम हुनछे। 
तर आर्धारभूत र माध्यसमक 
तहमा वर्षयगत सशक्षकको 
दरबरदी समलान गने प्रयोजनाथव 
भने दरबरदी थप गनव यस 
उपदफाले बार्धा पुर्याएको मातनने 
छैन।्  

३) आर्धारभूत र माध्यसमक तहमा तोककए 
बमोन्त्जमको वर्षयगत सशक्षकको 
दरबरदी समलान गररनेछ। 

४) उपदफा (२) बमोन्त्जमको वर्द्याथी 
सङ््या नभएको तर सशक्षक दरबरदी 
एकभरदा बढी भएको  वर्द्यालयमा 
हालसालको लागग एक दरबरदी माि कायम 

गररनेछ। 
५) यस दफा अरतगवतको दरबरदी समलान 

सशक्षा शाखाको ससफाररसमा सशक्षा 
ससमततको तनणवय बमोन्त्जम हुनेछ। 
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६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको 
भए तापतन वर्द्यालयको स्थलगत 

तनरीक्षण गदाव कुनै वर्द्यालयमा उपदफा 
(२) बमोन्त्जमको वर्द्याथी सङ््या कायम 

नभएको देखखन आएमा साथ ैतत्काल सशक्षा 
ससमततको बैठक बस्न सम्भर् नभएकोमा 
सशक्षा शाखा प्रमुखले कायावलयको 
तनणवयानुसार दरबरदी समलान प्रयोजनाथव 
एक पटकमा तीन महहनामा नबढ्ने गरी 
वर्द्याथी सङ््या बढी भएको वर्द्यालयमा 
कामकाजको लागग पठाउन सक्नेछ।  
स्पष्टीकरणाः यस उपदफामा स्थलगत 

तनरीक्षण भरनाले सशक्षा ससमतत, र्िा 
सशक्षा ससमतत र  सशक्षा शाखाले 

वर्द्यालयमा गरेको औपचाररक, 

आकन्त्स्मक  र अनौपचाररक  तनरीक्षण र्ा 
सुपररर्ेक्षणलाई जनाउँछ। 

७) उपदफा (६) बमोन्त्जमको कामकाजमा 
पठाउदा थप आगथवक भार पने छैन। 



 

63 
 

 खण्ड:    २                                   सङ््खया: १                                   मिम : २०७७।१०।३० 

८) उपदफा (६) बमोन्त्जमको काज सशक्षा 
ससमततले जुनसुकै बखतमा कफताव गनव र्ा 
सोही वर्द्यालयमा दरबरदी कायम गनव 
सक्नेछ। 

९) यस दफा अरतगवत दरबरदी समलान गदाव 
सशक्षकले हाससल गरेको योग्यता र 
वर्द्यालयको तहलाई प्राथसमकतामा 
राखखनेछ। 

१०) उपदफा (२),(४), (५) ,(८) र उपदफा 
(६) को प्रततबरर्धात्मक र्ाक्यांशमा 
जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन  

दरबरदी समलान गदाव स्र्ीकृतत प्राप्त 

वर्द्यालयको तहमा माि गररनेछ। 
१८. काि सम्बन्िी व्यवस्था 

१) वर्द्यालय र्ा अध्यापन सम्बरर्धी कामको लागग 
गाउँ कायवपासलकाको आदेशानुसार कुन ै सभा, 
सम्मेलन र्ा सेसमनारमा खहटने सशक्षक र्ा 
कमवचारीले सोही आदेशमा तोककएको 
अर्गर्धसम्मको लागग काज पाउने छ। 
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२) वर्द्यालयको कामको लागग सशक्षक र्ा कमवचारीले 
प्रर्धानाध्यापकको र प्रर्धानाध्यापकले वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन ससमततको अध्यक्षको सलखखत 
अनुमतत सलई बढीमा एक हप्तासम्म काजमा 
जान सक्नेछ।  

३) सरुर्ा भएको सशक्षक र्ा कमवचारीलाई सरुर्ा 
भएको वर्द्यालयमा हान्त्जर हुन जाँदा तोककएको 
दरमा दैतनक तथा भ्रमण भिा बापतको रकम 
रमाना हदने वर्द्यालयले आफ्नै कोषबाट हदनु 
पनेछ। 
तर आफ्नो स्र्ेच्छाले सरुर्ा भई जाने सशक्षक र्ा 
कमवचारीले यस उपदफा बमोन्त्जम दैतनक तथा 
भ्रमण भिा बापतको रकम पाउने छैन। 

४)  सशक्षा शाखा प्रमुखले वर्द्यालयको दैतनक 
शैक्षक्षक कियाकलापमा बार्धा नपन े गरी एक 
पटकमा बढीमा एक हप्ता भरदा बढी नबढ्ने 
गरी गाउँपासलकाबाट सञ्चालन गररने देहायका 
शैंक्षक्षक कायव तथा कायविममा सहजीकरणका 
लागग सशक्षकलाई सशक्षा शाखामा काज गनव 
सक्नेछ- 
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क) गाउँपासलकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन र 
व्यर्स्थापन, 

ख) उिरपुन्त्स्तका परीक्षण र नततजा प्रकाशन,  

ग) सशक्षक तासलम सञ्चालन र व्यर्स्थापन,  

ि) नमुना कक्षा व्यर्स्थापन, अततररक्त 
कियाकलाप सञ्चालन, 

ङ) अनुगमन र वर्द्यालयको वर्द्याथी भनाव, 
परीक्षा तथा अरय वर्द्यालय सम्बरर्धी 
तथ्याङ्क संकलन। 

५) काजमा जाने सशक्षकले तह र शे्रणी अनुसारको 
प्रचसलत कानुन र  तनयमार्ली बमोन्त्जम 
तोककएको दैतनक भिा र भ्रमण भिा समेत 
पाउनेछ। 

६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन उपदफा (४) बमोन्त्जम काजमा जाने 
सशक्षकले तह र शे्रणी अनुसारको प्रचसलत कानुन 
र  तनयमार्ली बमोन्त्जम सम्बन्त्रर्धत कायव र्ा 
कायविम शीषवक र्ा सशक्षा कायविमबाट दैतनक 
भिा र भ्रमण भिा पाउनेछ। 

७) सशक्षकलाई अरय काममा लगाउन नहुनेः  
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क) सामुदातयक वर्द्यालयको सशक्षकलाई 
शैक्षक्षक कायविम, सशक्षा प्रदान गने र्ा 
वर्द्यालय प्रशासनसम्बरर्धी काममा बाहेक 
अरय काममा लगाउन पाईने छैन। 

ख) खण्ि (क) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको 
भए तापतन वर्द्यालयको पठन पाठनमा 
बार्धा नपने गरी रान्त्ष्िय जनगणना, 
तनर्ावचन सम्बरर्धी काम, दैर्ी प्रकोप 
उद्र्धार र्ा सङ्िीय  सरकार, प्रादेसशक 
सरकार र गाउँपासलकाले तोकेको अरय 
कुनै काममा खटाउन सककनेछ। 

 

१९. लिक्षक तथा कमतचारीको पदीय आचरण तथा अन्य 
व्यवस्था  

१) देहायका अर्स्थामा सशक्षक र्ा कमवचारीलाई 
वर्द्यालयको व्यर्स्थापन ससमततले पदबाट 
हटाउन र्िा सशक्षा ससमतत माफव त सशक्षा 
ससमततमा ससफाररस गनेछ- 

क) तोककए बमोन्त्जमको पदीय दातयत्र् पूरा 
नगरेमा, 
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ख) बबना सूचना लगातार परर हदन भरदा 
बढी समय वर्द्यालयमा अनुपन्त्स्थत 
रहेमा, 

ग) वर्द्यालयमा मादक पदाथव सेर्न गरी 
आएको कुरा प्रमाखणत भएमा, 

ि) नैततक पतन देखखने कुन ै फौजदारी 
असभयोगमा अदालतबाट सजायँ पाएमा, 

ङ) सामुदातयक वर्द्यालयका सशक्षक र्ा 
कमवचारीले कायावलय समयमा अरयि 
अध्यापन र्ा काम गरेको र्ा अरय कुन ै
व्यार्सातयक कियाकलाप गरेको प्रमाखणत 
भएमा, 

च) सशक्षक र कमवचारी कुनपैतन सङ्ि संस्था 
र्ा राजनीततक दलको कुनै पतन तहको 
कायव ससमततको सदस्य रहेको पाइएमा, 

छ) तनजले अध्यापन गरेको वर्षयमा तीन 
र्षवसभिको औसत शैक्षक्षक उपलन्त्ब्र्ध 
प्रततशत रान्त्ष्िय र प्रदेशको औसत 
स्तरभरदा कम भएमा। 
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२) उपदफा (१) को खण्ि (क) देखख (छ) सम्म 
उल्लेख गररएका कुनैपतन अर्स्था रहेको व्यहोरा 
सशक्षा ससमतत र्ा सशक्षा प्रमुखले वर्द्यालयको 
स्थलगत अनुगमन र्ा सुपररर्ेक्षण गदाव यथेष्ट 
प्रमाण सहहत फेला पारेमा सशक्षा प्रमुखले तोककए 
बमोन्त्जमको प्रकियाका आर्धारमा सशक्षकलाई 
पदबाट हटाउने र्ा पदबाट हटाउन सम्बन्त्रर्धत 
तनकाय र्ा ससमतत र्ा अगर्धकारीलाई ससफाररस 
गनव सक्नेछ।   

३) उपदफा (१) बमोन्त्जम र्ा अरय माध्यमले कुनै 
सशक्षक र्ा कमवचारीलाई पदबाट हटाउनु पने 
यथेष्ट प्रमाण प्राप्त भएमा सशक्षा ससमततले 
तनजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ। 
तर कायवरत सशक्षक पदबाट हटाउनु अति 
तनजलाई मनाससब माकफकको स्पष्टीकरणको 
मौका हदइने छ। 

४) दफा १८ को उपदफा (१), उपदफा (७) खण्ि 
(ख), दफा १५ र दफा १७ बमोन्त्जम तोककएको 
वर्द्यालयमा तोककएको समयसभि उपन्त्स्थत र्ा 
हान्त्जरी नहुने र्ा तोककएको वर्द्यालयमा जान 
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हढलाइ गने सशक्षक तथा वर्द्यालय कमवचारीलाई 
सरुर्ा गने र काजमा खटाउने ससमतत र्ा 
अगर्धकारीले देहायको सजायँ गनव सक्नेछ- 

क) स्थायी सशक्षक तथा वर्द्यालय 
कमवचारीको हकमा,  

अ. हान्त्जरीमा गयल गने,  

आ. पाँच र्षवसम्म तलब र गे्रि र्दृ्गर्ध 
रोक्का गने, 

इ. तलब भिा रोक्का गने, 

ई. नससहत हदन।े 
ख) अस्थायी, राहत, करार सशक्षक तथा 

वर्द्यालय कमवचारीको हकमा, 

अ. करार अर्गर्ध थप नगने र्ा नगनव 
ससफाररस गने, 

आ. हान्त्जरीमा गयल गने, 

इ. नससहत हदने, 

ई. तलब भिा रोक्का गन।े 
२०. अदाितको आदेिबाट पुन: बहािी हुन सतने  

१) दफा १९ मा उल्लेख भएका कुन ै र्ा केही 
आरोपमा सजायँ भई नोकरीबाट हटाइएको र्ा 
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बखावस्त भएको सशक्षक/कमवचारी अदालतको 
आदेश र्ा फैसला बमोन्त्जम सेर्ामा पुन: बहाली 
हुन सक्नेछ। 

२) उपदफा (१) बमोन्त्जम पुन: बहाली भएको 
सशक्षकले सेर्ाबाट हटे देखख पुनबवहाली भएको 
समततसम्मको पूरा तलब, भिा र तलब बदृ्गर्ध 
पाउने भए सो समेत पाउनेछ। 

३) उपदफा (१) र (२) संस्थागत वर्द्यालयको 
हकमा लागु हुने छैन।् 

२१. तिब भत्ता नपाउन ेर सवेा अवधि गणना नहुनेाः 
दफा २० मा उल्लेखखत अर्स्थामा र्ा तनयमानुसार 
बबदा स्र्ीकृत गराइ बसेको अर्स्थामा बाहेक 
वर्द्यालयमा अनुपन्त्स्थत रहेको सशक्षकले सो 
अर्गर्धको तलब भिा पाउने छैनन ् र त्यस्तो अर्गर्ध 
तनजको सेर्ामा समेत गणना हुने छैन।् 

२२. स्थायी आवासीय अनुमतत लिन नहुने  

सामुदातयक वर्द्यालयमा कायवरत सशक्षक र्ा 
कमवचारीहरूले कुनैपतन देशको स्थायी आर्ासीय   
अनुमतत सलन र्ा त्यस्तो अनुमतत प्राप्त गनवका 
लागग आर्ेदन हदन हुदैन।  
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२३. ववद्याियको भौततक तथा िैषक्षक पूवातिारको मापदण्ड 
तनिातरण  

१) वर्द्यालयमा वर्द्याथी सङ््या अनुसार 
कक्षाकोठा, खेल मैदान, कम्पाउरि, िेराबार, 

बालमैिी बसाइ व्यर्स्था, र्ातार्रणमैिी हाता, 

करेसाबारी, फूलबारी, स्र्च्छ वपउने पानी, छाि 
छािाका लागग अलग अलग शौचालय, 

ससकाइमैिी र्ातार्रण हुनु पनेछ। 
२) वर्द्यालयमा प्राथसमक उपचार, तनयसमत स्र्ास्थ्य 

परीक्षण, मनोपरामशव, छािामैिी सेतनटरी प्याि 
जस्ता रयनूतम सुवर्र्धा उपलब्र्ध हुनु पनेछ।  

३) वर्द्यालयको स्तर अनुसार भौततक तथा शैक्षक्षक 
पूर्ावर्धारको मापदण्ि तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

४) सामुदातयक वर्द्यालयको भौततक पूर्ावर्धार 
तनमावण, ममवत सम्भार, सञ्चालन र व्यर्स्थापन 
गनव गाउँपासलकामा देहाय बमेन्त्जमको अनुगमन 
ससमतत रहनेछ- 

क) गाउँपासलका उपाध्यक्ष            संयोजक 

ख) प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत             सदस्य 

ग) सामान्त्जक वर्कास ससमततको संयोजक             सदस्य 
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ि) गाउँपासलकाको प्रावर्गर्धक शाखा प्रमुख र्ा 
तनजले तोकेको प्रावर्गर्धक 

शाखाको प्रावर्गर्धक कमवचारी                                      
सदस्य 

ङ) सम्र्न्त्रर्धत र्िाका र्िा अध्यक्ष             सदस्य  

च) सशक्षा शाखा प्रमुख        सदस्य सगचर् 

५) उपदफा (४) बमोन्त्जमको अनुगमन ससमततको काम, 
कतवव्य र अगर्धकार तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

२४. ववद्यािय सानत, गाभ्न वा बन्द गनत र नाम पररवततन 
गनत सककने- 

१) तोककएको शैक्षक्षक र भौततक मापदण्ि  र्ा 
नक्साङ्कनको मापदण्ि पूरा नगरेको अर्स्थामा 
सशक्षा ससमततको ससफाररस बमोन्त्जम गाउँ 
कायवपासलका र्ा सशक्षा ससमतत आफैले तोककए 
बमोन्त्जम वर्द्यालय सानव, गाभ्न र्ा बरद गनव 
सक्नेछ।  

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन लगातार तीन शैक्षक्षक सिसम्म देहायको 
वर्द्याथी सङ््या कायम नरहेको अर्स्थामा 
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वर्द्यालय स्र्तः नन्त्जकको अको वर्द्यालयमा 
गासभने र्ा बरद हुनेछ- 

क) प्राथसमक तहको हकमा २७ जना,  

ख) आर्धारभूत तहको हकमा ८५ जना, र  

ग)  माध्यसमक तहको हकमा १५५ जना । 
तर यसरी वर्द्यालय गासभदा र्ा बरद 
गदाव िमशः कक्षा िट गरी गनव सककने 
छ। 

३) उपदफा (२) बमोन्त्जम वर्द्यालय गासभँदा र्ा 
बरद हँुदा गाउँपासलकाले सो क्षेिमा तोककए 
बमोन्त्जमको िुन्त्म्त वर्द्यालय सञ्चालन गनव 
सक्ने र्ा सो क्षेिका र्ा गासभएको र्ा बरद 
भएको वर्द्यालयका बालबासलकालाई गाउँपासलका 
सभिको आर्ासीय वर्द्यालयमा व्यर्स्थापन गनव 
सक्नेछ। 

४) सम्बन्त्रर्धत वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले 
वर्द्यालय सञ्चालन गनव नसक्ने, नन्त्जकको 
अको वर्द्यालयमा गासभने र्ा कुन ै कक्षा माि 
गाभ्न े र्ा कक्षा िट गन ेभनी मनाससब कारण 
सहहतको तनर्ेदनका साथ ैसम्बन्त्रर्धत र्िा सशक्षा 
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ससमततको ससफाररस गाउँपासलकामा पेस गरेमा 
सशक्षा ससमततको ससफाररस बमोन्त्जम गाउँ 
कायवपासलका र्ा सशक्षा ससमततले वर्द्यालय गाभ्न 

र्ा बरद गनव  सक्नेछ। 
स्पष्टीकरणाः यस उपदफामा वर्द्यालय गाभ्ने र्ा 
कक्षा गाभ्ने प्रयोजनाथव तनर्ेदन भरनाले दईु र्ा 
दईु भरदा बढी वर्द्यालयका व्यर्स्थापन 
ससमततले एउटै वर्द्यालयको रुपमा सञ्चालन 
गने भनी हदएको संयुक्त तनर्ेदन बुखझरछ। 

५) सशक्षा ससमततको ससफाररसमा गाउँ कायवपासलकाले 
र्ा सशक्षा ससमततले तोककएको ठाउँमा तोककए 
बमोन्त्जम सञ्चालन भइरहेको कुनै वर्द्यालयलाई 
एक स्थानबाट अको स्थानमा सानव सक्नेछ।  

६) सशक्षा प्रमुखले सशक्षा ससमततको राय सलई 
वर्द्यालयको नाम तोककए बमोन्त्जम पररर्तवन 
गनव अनुमतत हदन सक्नछे।  

७) उपदफा (१),(२) र (४) बमोन्त्जम गासभएको 
र्ा बरद भएको वर्द्यालयको नाममा रहेको 
सम्पविको व्यर्स्थापन गाउँपासलकाले गनेछ। 
साथ ैउपदफा (५) बमोन्त्जम एक स्थानबाट अको 
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स्थानमा सम्पविको व्यर्स्थापन गाउँपासलकाले 
तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

२५. ववद्याियको सम्पवत्त 

१) सामुदातयक वर्द्यालयको हकभोगमा रहेको 
सम्पवि सार्वजतनक सम्पवि मातननेछ। यस ऐन 
बमोन्त्जम अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत रद्द गररएको र्ा 
कुनै वर्द्यालयमा गासभएको सामुदातयक 
वर्द्यालयको सम्पवि गाउँपासलकाले अरय 
वर्द्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा 
प्रचसलत कानुन बमोन्त्जम बेचबबखन गरी प्राप्त 
भएको रकम गाउँ सशक्षा कोषमा जम्मा गनेछ। 

२) शैक्षक्षक गुठीअरतगवत सञ्चासलत संस्थागत 
वर्द्यालयको सम्पवि सोही वर्द्यालयको नाममा 
रहनेछ। कुनै वर्द्यालय सार्वजतनक शैक्षक्षक 
गुठीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो 
वर्द्यालयको सम्पवि सार्वजतनक सम्पवि 
मातननेछ र त्यस्तो सम्पविको स्र्रुप पररर्तवन 
गनव पाइने छैन। 

३) कम्पनीअरतगवत सञ्चासलत संस्थागत 
वर्द्यालयको सम्पवि सोही कम्पनीको नाममा 
रहनेछ। 
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४) संस्थागत वर्द्यालयले कुनै व्यन्त्क्त र्ा सङ्ि 
संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुन ै ककससमको 
चल, अचल सम्पवि प्राप्त गनुव अति 
गाउँपासलकाको अनुमतत सलनु पनेछ तर वर्देशी 
व्यन्त्क्त र्ा सङ्ि संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल 
सम्पवि प्राप्त गनुव अति सङ्िीय  सरकार, 

प्रादेसशक सरकार र गाउँपासलकाबाट पूर्व स्र्ीकृतत 
सलन ुपनेछ। 

५) वर्द्यालयले चल अचल सम्पवि बेचबबखन गदाव 
गाउँपासलककाको अनुमतत सलनु पनेछ। 

६) सामुदातयक वर्द्यालयको जग्गाको स्र्ासमत्र् 
सोही वर्द्यालयकै नाममा रहनेछ । 

७) सामुदातयक वर्द्यालयको जग्गाको संरक्षण र 
व्यर्स्थापन गने कतवव्य गाउँपासलकाको हुनेछ।  

२६. परीक्षा सञ्चािन, समन्वय तथा गुणस्तर मापन 

१) गाउँपासलका अरतगवतका वर्द्यालयहरूमा परीक्षा 
सञ्चालन तथा समरर्यको लागग देहायको एक 
परीक्षा सञ्चालन तथा समरर्य ससमतत रहनेछ- 

क) सशक्षा ससमततको संयोजक                                         
अध्यक्ष                    
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ख) प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत                                   
सदस्य       

ग) ईलाका प्रशासन कायावलय प्रमुख                                     
सदस्य 

ि) ईलाका प्रहरी कायावलय प्रमुख                       
        सदस्य       

ङ) सशक्षा प्रमखु                                              

सदस्य सगचर् 

२) परीक्षा सञ्चालन तथा समरर्य ससमततको बैठक 
सम्बरर्धी कायववर्गर्ध सो ससमतत आफैँ ले तनर्धावरण 
गरे बमोन्त्जम हुनेछ। 

३) गाउँपासलकाको क्षेिागर्धकार बाहहरको शैक्षक्षक 
तहको परीक्षा सञ्चालन गनव सम्र्न्त्रर्धत 
तनकायबाट भएको व्यर्स्था बमोन्त्जम  ससमततले 
सहजीकरण र समरर्य गनेछ। 

४) आर्धारभूत तहका कक्षा ८ को अन्त्रतम तथा 
बाह्य परीक्षालाई गाउँपासलका क्षेिसभि मयावहदत 
र व्यर्न्त्स्थत तररकाले एकरुपताका साथ 
सञ्चालन गनव देहायको आर्धारभूत तह सशक्षा 
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उिीणव परीक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 
ससमतत रहनेछ-  

क) गाउँपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय 
अगर्धकृत/सशक्षा प्रमुख        अध्यक्ष                

ख) सामुदातयक वर्द्यालय आर्धारभूत तहका 
स्थायी सशक्षकमध्येबाट  

सशक्षा ससमततले मनोनीत गरेको एकजना 
महहला सहहत दईुजना         सदस्य      

ग) संस्थागत वर्द्यालयका प्रर्धानाध्यापक र्ा 
संस्थापकमध्येबाट  

सशक्षा ससमततले मनोनीत एकजना                           

सदस्य         

ि) सशक्षा प्रमुख र्ा तनजले तोकेको सशक्षा 
शाखाको प्रतततनगर्ध    सदस्य सगचर् 

५) परीक्षा ससमततले सम्बन्त्रर्धत वर्षयका वर्शषेज्ञ र 
सशक्षा शाखाका अगर्धकृत तथा प्रावर्गर्धक 
सहायकलाई परीक्षा ससमततको बैठकमा आमरिण 
गनव सक्नेछ। 

६) पदेन सदस्य बाहेक मनोनीत सदस्यहरूको 
कायवकाल तीन र्षवको हुनेछ। मनोनीत सदस्यले 



 

79 
 

 खण्ड:    २                                   सङ््खया: १                                   मिम : २०७७।१०।३० 

आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखखएमा 
मनोनयन गन ेपदागर्धकारी र्ा तनकायले जुनसुकै 
बखत हटाउन र्ा बखावस्त गनव सक्नेछ।  

तर त्यसरी पदबाट हटाउन र्ा बखावस्त गनुव अति 
मनाससब माकफपको  स्पष्टीकरणको मौकाबाट 
र्न्त्ञ्चत गररने छैन। 

७) उपदफा (१) र (४) बमोन्त्जमको ससमततको 
बैठक भिा गाउँ कायवपासलकाको प्रचसलत कानुन 
बमोन्त्जम हुनेछ। 

८) आर्धारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तोककए 
बामोन्त्जम हुनेछ। 

९) उपदफा (१) र (४) बमोन्त्जमको ससमततले 
गाउँपासलकाले शैक्षक्षक गुणस्तर मापन र 
एकरुपताका मापदण्िमा आर्धाररत कक्षा ५ र ८ 
का अततररक्त तोककए बमोन्त्जमका अरय कक्षाको 
परीक्षा सञ्चालन, व्यर्स्थापन र समरर्य गनव 
सक्नेछ। 

२७. गाउँ लिक्षा ववकास कोष  

१) सामुदातयक वर्द्यालयको भौततक पूर्ावर्धार वर्कासमा 
सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता वर्द्यालयमा शैक्षक्षक 
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गुणस्तर असभर्दृ्गर्ध गनवको लागग गाउँपासलकास्तरमा 
गाउँ सशक्षा वर्कास कोष रहनेछ। 
२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोषमा देहायका 

रकमहरू रहनेछनः 
क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 

ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 

ग) गाउँपासलकाबाट प्राप्त अनुदान, 

ि) संस्थागत वर्द्यालयबाट र्ावषवक कुल 
आम्दानीमध्ये तोककए बमोन्त्जमको रकम, 

ङ) शैक्षक्षक परामशव केरर र्ा अरय शैक्षक्षक 
संस्था नर्ीकरण दस्तुरबाट प्राप्त रकम, 

च) चरदा र्ा दान दातव्य र पुरस्कारबाट 
प्राप्त रकम,  

छ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम। 
३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोष सञ्चालन 

गाउँपासलका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत, 
सशक्षा प्रमुख र आगथवक प्रशासन शाखाको 
प्रतततनगर्ध रहेको ससमततबाट हुनेछ। 
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४) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोष सञ्चालक 
ससमततको काम, कतवव्य र अगर्धकार तोककए 
बमोन्त्जम हुनेछ।  

५) प्रत्येक वर्द्यालयमा एउटा वर्द्यालय वर्कास 
कोष हुनेछ, जसमा देहाय बमोन्त्जमका स्रोतबाट 
प्राप्त रकम सो कोषमा दाखखला हुनेछ: 

क) नेपाल सरकार, प्रादेसशक सरकार र 
गाउँपासलकाबाट प्राप्त अनुदान, 

ख) गाउँ सशक्षा वर्कास कोषबाट प्राप्त 
अनुदान, 

ग) शुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम, 

ि) चरदा र्ा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम र 
ङ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

६) उपदफा (५) बमोन्त्जमको कोषको सञ्चालन र 
लेखा परीक्षण तथा सामान्त्जक लेखापरीक्षण 
तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

७) अनुदानको व्यर्स्था  

क) यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत हदँदै 
आएको अनुदान रकममा कटौती नहुन े
गरी तोककएको सूिको आर्धारमा 
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गाउँपासलकाले सामुदातयक वर्द्यालयलाई 
अनुदान हदनेछ तर कुनै वर्द्यालयले 
तोककएको शैक्षक्षकस्तर कायम गनव 
नसकेमा त्यस्ता वर्द्यालयलाई हदँदै 
आएको अनुदान रकम कटौती गनव 
सककनेछ। 

ख) सामुदातयक वर्द्यालयहरूलाई तोककए 
बमोन्त्जम थप अनुदान उपलब्र्ध गराउन 
सककनेछ। 

८) लेखा व्यर्स्थापन 

क) सबै वर्द्यालयहरूले प्रचसलत कानुन 
अनुसारको ढाँचामा आय व्ययको लेखा 
व्यर्स्थापन गनुवपने छ। 

ख) वर्द्यालयको तनयसमत कारोबारको लेखा 
राख्न माध्यसमक वर्द्यालयका लागग 
प्रर्धानाध्यापक र लेखा कमवचारी तथा 
आर्धारभूत वर्द्यालयका लागग 
प्रर्धानाध्यापक र लेखा हेने सशक्षकका 
साथ ै प्राथसमक वर्द्यालयका 
प्रर्धानाध्यापक र वर्द्यालय व्यर्स्थापन 



 

83 
 

 खण्ड:    २                                   सङ््खया: १                                   मिम : २०७७।१०।३० 

ससमतत अध्यक्षबाट खाता सञ्चालन गरी 
लेखा व्यर्स्थापन गनुव पनेछ। 

ग) वर्द्यालयको नयाँ खाता सञ्चालन र 
प्रयोग गनव तथा सह हस्ताक्षरकताव 
पररर्तवन गदाव सशक्षा शाखाको ससफाररसमा 
गनुव पनेछ। 
 

९) िेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण  

क) सबै वर्द्यालयहरूले तनयसमत रुपमा 
आगथवक र्षव समाप्त भएको पहहलो 
चौमाससकसभि गाउँपासलकामा सूचीकृत 
भएको र वर्द्यालयको लेखा परीक्षण गनव 
गाउँपासलकाबाट तनयुन्त्क्त सलएको रन्त्जष्टिव 
लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु 
पनेछ।  

ख) लेखा परीक्षण प्रततर्ेदन लेखा परीक्षण 
समाप्त भएको १५ हदन सभि 
गाउँपासलकामा पेस गनुव पनेछ।  

ग) प्रत्येक र्षव वर्द्यालयले सामान्त्जक 
परीक्षण गरी वर्द्यालयको आय व्यय, 
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शैक्षक्षक उपलब्र्धी, वर्द्यालयको आरतररक 
गततवर्गर्ध, पारदसशवता तथा जर्ाफदेहहताको 
अर्स्था र आगामी कायवयोजना सामान्त्जक 
परीक्षणमाफव त सार्वजतनक तथा अनुमोदन 
गनुव पनेछ। 

ि) वर्द्यालयको लेखा व्यर्स्थापन, परीक्षण 
र सामान्त्जक लेखापरीक्षण सम्बरर्धी अरय 
व्यर्स्था तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

२८. िुल्क तथा सहयोग  

१) तन:शुल्क सशक्षा िोषणा गरेको वर्द्यालय 
सशक्षाका लागग सामुदातयक वर्द्यालयले 
वर्द्याथीको नाममा कुनै ककससमको शुल्क सलन 
पाउने छैन।  

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन कुनै असभभार्कले वर्द्यालयको वर्कासका 
लागग आफ्नो इच्छाले हदएको दान, उपहार, चरदा 
र्ा सहयोग सामुदातयक वर्द्यालयले सलन 
सक्नेछ। 

३) सबै बालबासलकालाई आर्धारभूत तहसम्मको सशक्षा 
अतनर्ायव र तन:शुल्क तथा माध्यसमक तहसम्म 
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तन:शुल्क सशक्षा प्रदान गनवका लागग 
गाउँपासलकाले तोककए बमोन्त्जमको व्यर्स्था 
गनेछ। 

४) उपदफा (१) बमोन्त्जम तन:शुल्क सशक्षा िोषणा 
गरेको वर्द्यालय सशक्षा बाहेकको अरय 
वर्द्यालय सशक्षामा अध्ययन गने वर्द्याथीसँग 
सलइने शुल्क तोककएको आर्धारमा तनर्धावरण 
गररनेछ।  

५) वर्द्यालयले वर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा भनाव गदाव 
एकपटक भनाव शुल्क सलइसकेपतछ पुन: सोही 
तहको अको कक्षामा कुन ैककससमको शुल्क सलन 
पाइने छैन। 

६) वर्द्यालयले वर्द्यालयको भौततक संरचना 
तनमावण गनवका लागग वर्द्याथीसँग कुनै 
ककससमको शुल्क सलन पाउने छैन। 

७) संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्याथीसँग सलन पाउने 
शुल्क तोककएको अगर्धकारीबाट स्र्ीकृत गराई 
तनर्धावरण गनुव पनेछ। त्यसरी शुल्क तनर्धावरण 
सम्बरर्धमा स्र्ीकृतत हदँदा तोककएको अगर्धकारीले 
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वर्द्यालयले उपलब्र्ध गराएको सुवर्र्धाको 
आर्धारमा हदनेछ। 

८) कुन ै वर्द्यालयले यस ऐनको बखखवलाप 
वर्द्याथीसँग कुनै शुल्क सलएमा तोककएको 
अगर्धकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्त्रर्धत 
वर्द्याथीलाई कफताव गनव लगाउनु पनेछ। 

९) यस ऐन वर्परीत शुल्क सलने वर्द्यालयलाई 
तोककएको अगर्धकारीले जररर्ाना गनव सक्नेछ। 

 २९. ववद्याियिाई छुट र सुवविा 
१) प्रचसलत कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए 

तापतन सामुदातयक वर्द्यालय र शैक्षक्षक गुठीका 
रूपमा सञ्चासलत संस्थागत वर्द्यालयको नाममा 
जुनसुकै सलखत पाररत गदाव रन्त्जष्िेसन दस्तुर 
लाग्ने छैन। 

२) उपदफा (१) मा लेखखएदेखख बाहेक अरय 
वर्द्यालयको नाममा कुनै सलखत पाररत गदाव 
गाउँपासलकाले तोककएको आर्धारमा रन्त्जष्िेसन 
दस्तुर छुट हदन सक्नेछ। 
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३) सामुदातयक वर्द्यालय र शैक्षक्षक गुठीका रूपमा 
सञ्चासलत संस्थागत वर्द्यालयलाई हदइने अरय 
छुट र सुवर्र्धा तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

३०. ववववि 

१) वर्द्यालयको वर्तनयम  

क) यो ऐन र प्रचसलत कानुनको अर्धीनमा 
रही प्रत्येक सामुदातयक तथा संस्थागत 
वर्द्यालयले वर्द्यालयको लक्ष्य, मूल्य, 
मारयता, सञ्चालन प्रकिया लगायतका 
अरय सारदसभवक वर्षयर्स्तु समार्ेश 
गररएको वर्तनयम असभभार्कबाट पाररत 
गराई लागु गनुव पनेछ। 

ख) असभभार्कले वर्तनयम आर्श्यकता 
अनुसार संसोर्धन गनव सक्नेछ। 

ग) वर्तनयम अनुसार वर्द्यालय सञ्चालन 
गनुव वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत, 

प्रर्धानाध्यापक लगायत अरय सबैको 
कतवव्य हुनेछ। 

ि) अद्यार्गर्धक वर्र्धानको प्रततसलवप पाररत 
भएको समततबाट सात हदन सभि 
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वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले 
गाउँपासलकामा पेस गनुव पनेछ। 

ङ) वर्द्यालयको वर्र्धान सार्वजतनक दस्तार्ेज 
हुनेछ र सो जोकोहीले पतन हेनव पाउन े
गरी व्यर्न्त्स्थत हुनु पनेछ। 

२) गाउँपालिकािे तनदनिन ददन सतने  

क) गाउँपासलकाले तोककएको क्षेिसँग 
सम्बन्त्रर्धत आर्श्यक तनदेशनहरू 
वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततलाई हदन 
सक्नेछ। 

ख) खण्ि (क) बमोन्त्जम हदइएको तनदेशनको 
पालना गनुव वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
ससमततको कतवव्य हुनेछ। 

ग) वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततले आफ्नो 
काम, कतवव्य र अगर्धकारको पररगर्ध 
बाहहरको तनणवय गरेमा सो तनणवय स्र्तः 
अमारय हुनेछ।  

ि) खण्ि (ग) बमोन्त्जमको तनणवय गने 
वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमततलाई 
गाउँपासलकाले पहहलो पटकको लागग 
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सचते गराउनेछ तर सो कायव दोहोररएमा 
तोककए बमोन्त्जमको कारबाही गररनेछ। 

३) गाउँ लिक्षकको व्यवस्थााः  

क) दफा १७ बमोन्त्जम दरबरदी समलान गदाव 
र्ा वर्द्यालयमा तोककए बमोन्त्जमको 
सशक्षक वर्द्याथी अनुपात कायम गदाव 
गाउँ सशक्षकको पररचालन र व्यर्स्थापन 
गररनेछ। 

ख) गाउँ सशक्षक करार सेर्ामा दफा १४ 
उपदफा (२) बमोन्त्जमको ससमततले 
तोककएको प्रकियाका आर्धारमा तनयुक्त 
गनेछ। 

ग) गाउँ सशक्षकको योग्यता, सेर्ा, सतव र 
सुवर्र्धा तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

४) स्र्ीकृत दरबरदी कोटामा कायवरत सावर्क उच्च 
माध्यसमक कोटा, वर्द्यालयका करार, राहत बाल 
वर्कास सशक्षक एर्ं वर्द्यालय कमवचारी कुनै 
कारणबस वर्स्थावपत र्ा सेर्ामा रहँदै तनजको 
मतृ्यु भएमा, र्ा अरय कुन ैकारणर्स सेर्ाबाट 
अर्कास भएमा सङ्िीय  सशक्षा ऐन बमोन्त्जम 
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प्रदि सन्त्ञ्चत बबदा बराबरको रकम 
गाउँपासलकाले तोकेको कोषबाट दोहोरो नपन ेगरी 
तनज र्ा तनजको पररर्ारको सदस्य र्ा तनजको 
तनकटको व्यन्त्क्तले पाउनेछ। 

५) गाउँपासलकाले तोककए बमोन्त्जम छािर्वृिको 
व्यर्स्था गनव सक्नेछ। 

 

 

 

६) ववद्याियिाई सुरषक्षत क्षेत्रको रुपमा कायम गनुत 
पननाः  

क) वर्द्यालयमा स्र्तरि र भयरहहत रुपमा 
अध्ययन, अध्यापन गने र्ातार्रण ससजवना 
गनव तथा वर्द्यालयसभि कुनैपतन 
ककससमको अर्ान्त्ञ्छत कियाकलाप हुन 
नहदने गरी वर्द्यालयलाई सुरक्षक्षत क्षेि 
कायम गनुव पनेछ। 

ख) उपदफा (क) बमोन्त्जम सुरक्षक्षत क्षेि 
कायम गदाव वर्द्यालयले पालना गनुवपन े
सतव तथा मापदण्ि तोककए बमोन्त्जम 
हुनेछ।  
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७) बालबासलकालाई तनष्कासन गनव, शारीररक र्ा 
मानससक दवु्यवर्हार गनव नहुन े

क) कुनै पतन बालबासलकालाई वर्द्यालयबाट 
तनष्कासन गनव पाइने छैन। 

ख) वर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबासलकालाई 
शारीररक, मानससक यातना हदन र्ा 
दवु्यवर्हार गनव पाइने छैन। 

८) सामुदातयक वर्द्यालयमा सशक्षक असभभार्कबीच 
सहकायव तथा सामान्त्जक लेखापरीक्षण गरी 
व्यर्स्थापनमा सहयोग गनवका लागग प्रत्येक 
वर्द्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक 
सशक्षक असभभार्क सङ्ि रहनेछ: 

क) वर्द्यालयका असभभार्कहरूमध्येबाट 
छनोट गरेका व्यन्त्क्त        
 अध्यक्ष 

ख) असभभार्कले आफूमध्येबाट छानी पठाएका 
कम्तीमा  

एकजना महहला सहहत तीनजना                                          
सदस्य 
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ग) वर्द्यालय रहेको सम्बन्त्रर्धत र्िाका 
जनप्रतततनगर्धहरूमध्येबाट र्िा ससमततले  

मनोनीत गरेको एकजना                                               
सदस्य 

ि) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय 
बुद्गर्धजीर्ी, सशक्षाप्रेमी र वर्द्यालयलाई  

तनररतर उल्ले्य सहयोग गरेका 
व्यन्त्क्तहरूमध्येबाट ससमततले  

मनोनीत गरेका एकजना महहला सहहत 
तीनजना                     
सदस्य                        

ङ) वर्द्यालयका सशक्षकहरूले आफूमध्येबाट 
छानी पठाएका तहगत   

सशक्षक प्रतततनगर्ध दईुजना                                                
सदस्य 

च) प्रर्धानाध्यापक                                            

सदस्य 

छ) कायवरत सशक्षकहरूमध्येबाट एकजना                       
सदस्य सगचर् 
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९) उपदफा (७) बमोन्त्जमको सशक्षक असभभार्क 
सङ्िको बैठकमा वर्द्यालयले छानेको उच्चतम 
कक्षाको  छाि  र्ा छािा मध्येबाट एकजनालाई 
आमन्त्रित गनुव पनेछ। 

१०) सशक्षक असभभार्क सङ्िको काम, कतवव्य र 
अगर्धकार देहाय बमोन्त्जम हुनेछ-  

क) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैक्षक्षक र्ातार्रण 
तनमावण गनव वर्द्यालयलाई सहयोग गने, 

ख) वर्द्यालयलाई सामान्त्जक लेखापररक्षण 
गनव सहयोग गने,  

ग) शैक्षक्षक गुणस्तर असभर्दृ्गर्धका लागग 
सहयोग गने, 

ि) वर्द्यालय भनाव असभयान सञ्चालन गनव 
वर्द्यालयलाई सहयोग गने, 

ङ) तोककए बमोन्त्जमका अरय काम गने।  

११) िैषक्षक परामित केन्र तथा कोधचङ कक्षा 
सञ्चािन अनुमतत सम्बन्िी व्यवस्थााः 

क) शैक्षक्षक परामशव केरर तथा कोगचङ कक्षा 
सञ्चालन गनव चाहने व्यन्त्क्त र्ा संस्थाले 
प्रचसलत कानुन बमोन्त्जम सम्बन्त्रर्धत 
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र्िाको ससफाररसमा फमव र्ा कम्पनी दताव 
गरी सशक्षा शाखा प्रमुख समक्ष तनर्ेदन 
हदनु पनेछ।  

ख) खण्ि (क) बमोन्त्जम पनव आएको 
तनर्ेदन मागथ जाँचबुझ गदाव उपयुक्त 
देखखएमा सशक्षा शाखा प्रमुखले अनुमतत 
हदन सक्नेछ। 

ग) शैक्षक्षक परामशव केरर तथा कोगचङ कक्षा 
सञ्चालन गनव अनुमतत प्राप्त गरेका 
शैक्षक्षक संस्थाहरूले प्रत्येक आगथवक र्षवमा 
सशक्षा शाखाबाट अनुमतत नर्ीकरण 
गराउनु पनेछ। 

३१. दण्ड सिायँ 
१) कसैले वर्द्यालयको सम्पवि हहनासमना र्ा 

नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यन्त्क्तलाई मुद्दा हेन े
अगर्धकारी र्ा रयातयक ससमततले बबगो असुल 
गरी बबगो बमोन्त्जम जररर्ाना गनव सक्नेछ। 

२) कसैले देहायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा र्ा सो 
कायव गनव सहयोग पुर्याएमा त्यस्तो व्यन्त्क्तलाई 
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कसुरको मािा हेरी कानुनले तोकेबमोन्त्जम सजाय ँ
हुनेछ- 

क) प्रश्नपिको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 

ख) उिरपुन्त्स्तका परीक्षण गदाव लापरर्ाही र्ा 
गैर न्त्जम्मेर्ारपूणव कायव गरेमा, 

ग) परीक्षा केररसँग सम्बन्त्रर्धत पदागर्धकारीको 
स्र्ीकृतत बेगर प्रर्ेश गने प्रयत्न गरेमा 
र्ा प्रर्ेश गरेमा र्ा परीक्षा केरर 
तनयरिणमा सलई अमयावहदत कायव गरेमा, 

ि) परीक्षाफल प्रकाशनमा अतनयसमतता 
गरेमा, 

ङ) अरूको तफव बाट परीक्षा हदएमा, 

च) परीक्षाको मयावदा भङ्ग हुने अरय कुनै 
कायव गरेमा, 

छ) वर्द्याथी भनाव गदाव दान, उपहार र्ा कुनै 
रकम सलएमा, 

ज) अनुमतत नसलई मरटेश्र्री कक्षा, कुनै 
शैक्षक्षक कायविम, शैक्षक्षक परामशवसेर्ा, 

बिज कोसव, ट्युसन, कोगचङ्ग सेरटर, 
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कम्प्युटर, भाषा सशक्षण कक्षा तथा पूर्व 
तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा, 

झ) कानुन वर्परीतको अरय कायव गरेमा। 
३) कानुन बमोन्त्जमको कसुरको सम्बरर्धमा 

वर्द्यालयको कुनै सशक्षक र्ा कमवचारी उपर 
मुद्दा हेने अगर्धकारी र्ा न्त्जल्ला अदालतमा 
मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो सशक्षक र्ा कमवचारी 
त्यसरी मुद्दा दायर भएको समततदेखख मुद्दाको 
टुङ्गो नलागेसम्म तनलम्बन हुनेछ र सो सशक्षक 
र्ा कमवचारी अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा 
तनजलाई यस ऐन बमोन्त्जम वर्भागीय सजायँ 
गररनेछ। 

३२. पुनरावेदन : तोककएको अगर्धकारीले गरेको सजायँको 
आदेश उपर कानुन बमोन्त्जम पुनरार्ेदन लाग्नेछ। 

३३. तनयम, तनदनलिका र कायतववधि बनाउन सतनेाः 
१) यस ऐनको उद्देश्य कायावरर्यन गनव 

गाउँपासलकाले आर्श्यक तनयम बनाउन सक्नेछ। 
२) शैक्षक्षक सुर्धारका तनन्त्म्त देहाय बमोन्त्जमका 

वर्षयमा कायववर्गर्ध र तनदेसशका बनाई लागु गनव 
सककनेछ- 
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क) सशक्षक प्रोत्साहन, 

ख) अनाथ एर्म ् सिक बालबासलका शैक्षक्षक 
सहयोग, 

ग) वर्परन समुदायका बालबासलकाका लागग 
शैक्षक्षक सहयोग एर्म ्हदर्ा खाजा, 

ि) एकमुष्ठ अनुदानमा आर्धाररत वर्द्यालय 
सञ्चालन,  

ङ) नमुना वर्द्यालय छनोट र वर्कास, 

च) गररबीको रेखामुतन रहेका पररर्ारका 
बालबासलकाका लागग शैक्षक्षक प्रोत्साहन, 

छ) सशक्षक दरबरदी व्यर्स्थापन एर्म ्
समलान, 

ज) वर्द्याथीका लागग सह तथा अततररक्त 
कियाकलाप सञ्चालन,  

झ) शैक्षक्षक क्यालेरिर तथा शैक्षक्षक पुन्त्स्तका 
प्रकाशन,  

ञ) भौचर प्रणालीमा आर्धाररत सशक्षा, 

ट) गाउँ सशक्षा पररषद् गठन,  

ठ) गुणस्तरीय सशक्षाका लागग अनुदान, 

ि) अतनर्ायव सशक्षा कायावरर्यन, 
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ढ) एक माध्यसमक वर्द्यालय एक 
सङ्कायलाई प्रोत्साहन, 

ण) वर्द्याथी सङ््या असभर्दृ्गर्ध कायविम, 

त) अरतरवर्द्यालय सहयोग कायविम, 

थ) वर्शषे सशक्षा नमुना कायविम,  

द) छािर्वृि कायावरर्यन। 
३४. संक्रमणकािीन व्यवस्था 

१) यस ऐनले तोककए बमोन्त्जम हुने भनी व्यर्स्था 
गरेको काम तनयमार्ली नआउँदासम्म 
गाउँकायवपासलकाले गनव सक्नेछ। 

२) यो ऐन जारी भएपतछ वर्द्यालयमा ररक्त रहेको 
दरबरदीमा वर्ज्ञापनको अनुमतत गाउँपासलकाले 
हदन सक्नेछ। 

३५. बािा अडकाउ फुकाउने अधिकाराः यस ऐनको उद्देश्य 
कायावरर्यन गनव कुनै बार्धा अड्काउ परेमा 
गाउँकायवपासलकाले त्यस्तो बार्धा अड्काउ हटाउन आदेश 
जारी गनव सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे 
सरह मातननेछ तर यस्तो आदेश गाउँ सभाले ६ 
महहनासभिमा अनुमोदन नगरेमा स्र्त: तनष्कृय हुनेछ। 

३६. बचाउ र िागु नहुनेाः 
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१) यो ऐन र्ा यस ऐन अरतगवत बनेका तनयममा 
लेखखए जतत कुरामा सोही बमोन्त्जम र 
नलेखखएको कुरामा प्रचसलत कानुन बमोन्त्जम 
हुनेछ। 

२) यस ऐनमा लेखखएको कुनै कुराले पतन 
वर्द्यालयको सम्पवि हहना समना गरेको कसुरमा 
भ्रष्टाचार तनर्ारण ऐन, २०५९ अरतगवत कारबाही 
चलाउन बार्धा पने छैन। 

३) संवर्र्धानसँग बाखझएको यस ऐनका दफा तथा 
उपदफाहरू बाखझएको हदसम्म स्र्त: तनष्कृय 
हुनेछ। 

४) यसअति कानुन बमोन्त्जम तनयुक्त सशक्षक 
कमवचारीलाई नेपाल सरकारले हदँदै आएको 
सुवर्र्धामा कुनै ककससमको कटौतत गररने छैन तर 
यस व्यर्स्थाले कानुन बमोन्त्जम दण्ि, सजायँ र 
कारबाही गनव बार्धा पने छैन। 

५) यस ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरू सङ्िीय  र 
प्रादेसशक सशक्षा ऐनसँग बाखझएमा स्र्त: खारेज 
हुनेछन।् 
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६) महाभारत गाउँपासलकाको वर्द्यालय सञ्चालन, 

व्यर्स्थापन तथा तनयमन कायववर्गर्ध २०७४ खारेज 
गररएको छ। 

७) यो ऐन प्रारम्भ हँुदा मौजुदा सशक्षा ससमतत, र्िा 
सशक्षा ससमतत, वर्द्यालय व्यर्स्थापन ससमतत, 
सशक्षक छनौट ससमतत, परीक्षा सञ्चालन र 
समरर्य ससमतत, आर्धारभूत तह उिीणव परीक्षा 
सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन ससमतत, सशक्षक 
असभभार्क सङ्ि, अनुगमन ससमतत यो ऐनको 
प्रारम्भसँगै खारेज गररएका छन।् 

८) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व देखख प्रारम्भ हँुदासम्म 
वर्चारार्धीन सशक्षक, वर्द्यालय कमवचारी, 
वर्द्यालय र्ा वर्द्यालय सशक्षा, शैक्षक्षक 
गततवर्गर्ध सम्बद्र्ध र यस ऐनसँग सरोकारको 
वर्र्ाहदत वर्षयमा यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यस 
ऐन बमोन्त्जम कारबाही गररनेछ।                                                                 
                                आज्ञाले                                       
     हरर ससहं वर्ष्ट                                    
            प्रमुख प्रशासकीय अगर्धकृत 

 

 


