
बढैयाताल गाउपाललकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९                                                                                                        1 
 

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

 
a9}oftfn ufpFkflnsf 

a9}oftfn ufFpkflnsfsf] /fhkq 

v08M s ;+VofM !                            /fhkqdf k|sflzt ldltM @)&(÷!)÷!! 

efu–! 

a9}oftfn ufpFkflnsf 

@)&( ;fnsf] P]g g+=! 

बढैयाताल गाउपाललकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९ 

                            गाउकायाापाललकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७९/९/१९  

                         गाउसभाबाट पारित लिलत : लिलत २०७९/९/२६ 

प्रस्तावना 
 प्रत्येक नागरिकिा सहिष्णतुा, सदाचाि,नैलतकता ि िानवीय िूल्यको प्रवर्ान गिी संघीय लोकताशरिक 
गणतरिको संस्थागत हवकास, िलुकुको सिदृ्धी ि जनहितका लालग ज्ञान,सीप,श्रि, स्थानीय, िाहिय ि हवश्वव्यापी 
आवश्यकतािा आर्ारित प्रलतस्पर्ी जनिशि तयाि गना यस गाउपाललकाक्षेिलभि स्थापना िनुे तथा यो ऐन प्रािम्भ 
िनुपूुवा स्थापना भई सञ्चालन भईििेका हवद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको व्यवस्थापनिा सरु्ाि गिी गणुस्तिीय  
शिक्षा तथा सीपको अवसि बहृद्ध गना वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संहवर्ानको  र्ािा २२१,  अनसूुची ८ को 
सूची नम्बि ८ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११( ज ) बिोशजि बढैयाताल गाउपाललकाको  

गाउँसभाले यो ऐन पारित गिेको छ ।  
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परिच्छेद– १ 

                                      प्रािशम्भक 

१.संशक्षप्त  नाि ि प्रािम्भ 

(१) यस ऐनको नाि ‘‘बढैयाताल गाउँपाललकाको स्थानीय  शिक्षा ऐन, २०७९ ” ििेको छ । 

(२) यो ऐन बढैयाताल गाउपाललका भि लाग ुिनुेछ । 

(३) यो ऐन स्थानीय िाजपििा प्रकाशित भए पश्चात ्लाग ुिनुेछ ।  

२. परिभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा 
(क) प्रािशम्भक बालशिक्षा’ भन्नाले चाि  वषािलुनका बालबाललकालाई ददइने एक वषाको प्रािशम्भक बाल 
 शिक्षा सम्झन ुपछा । 

(ख) आर्ािभतू शिक्षा’ भन्नाले प्रािशम्भक बाल शिक्षादेशख कक्षा आठसम्ि ददइन ेशिक्षा सम्झनपुछा । 

(ग) िाध्यलिक शिक्षा’ भन्नाले कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्ि ददइने शिक्षा सम्झनपुछा । 

(घ) हविेष शिक्षा’ भन्नाले दृहिलबिीन, बहििा, अहटज्ि, बौहद्धक अपाङ्गता, ससु्तश्रवण वा िािीरिक अपाङ्गता 
 भएका बालबाललकालाई ददइन ेहविेष हकलसिको शिक्षा सम्झनपुछा । 

(ड.) सािदुाहयक हवद्यालय’ भन्नाले नेपाल सिकािबाट लनयलित रूपिा अनदुानपाउने गिी सिदुायको पिलिा 
 स्थापना भई अनिुलत वा स्वीकृलत प्राप्त हवद्यालय सम्झनपुछा ।  

(च) संस्थागत हवद्यालय’ भन्नाले नेपाल सिकािबाट लनयलित रूपिा अनदुान नपाउन े गिी लनजी पिलिा 
 स्थापना भई अनिुलत वा स्वीकृलत प्राप्त हवद्यालय सम्झनपुछा । 

(छ) हवद्यालय शिक्षा’ भन्नाले प्रािशम्भक बालहवकास शिक्षा, आर्ािभतू ि िाध्यलिक दवैु शिक्षा सम्झनपुछा । 

(ज)‘प्राहवलर्क तथा व्यावसाहयक शिक्षा’ भन्नाले प्राहवलर्क ज्ञान, सीप तथा हवषयवस्तिुा आर्ारित प्रहवलर् ि व्यवसाय 
उरिखु शिक्षा प्रदान गना नौ कक्षादेशख  बाह्र कक्षासम्ि अध्यापन गिाइने शिक्षालाई सम्झनपुछा । 

(झ) अध्यक्ष भन्नाले-गाउँपाललका अध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 

(ञ) उपाध्यक्ष भन्नाले-गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 

(ट) प्रिखु प्रिासकीय अलर्कृत भन्नाले स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ बिोशजि तोहकएको प्रिखु  प्रिासकीय 
अलर्कृत सम्झन ुपदाछ । 

(ठ)‘शिक्षा िाखा प्रिखु भन्नाले- शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखािा कायाित अलर्कृत स्तिको किाचािी सम्झनपुछा 
। 

(ड)‘अलभभावक’ भन्नाले हवद्यालयिा अध्ययनित हवद्याथीको अलभभावक भनी अलभलेखिा जलनएको व्यशि 
सम्झनपुछा, सो िब्दले हवद्याथीका ववुा, आिा,वाजे, बज्यै तथा अलभभावक नभएका वा हवद्याथीको िकिा संिक्षकत्व  
प्रदान गने व्यशिलाई सिेत जनाउछ । 

(ढ)‘शिक्षक’ भन्नाले हवद्यालयिा शिक्षण लसकाइ गना लनयिु अध्यापक सम्झनपुछा।  
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(ण)‘प्रर्ानाध्यापक’ भन्नाले हवद्यालयको िैशक्षक, प्रिासलनक, आलथाक ि व्यवस्थापकीय शजम्िेवािी तोहकएको 
अध्यापकलाई जनाउछ । 

(त)‘किाचािी’ भन्नाले हवद्यालयिा कायाित शिक्षक बािेकका अरय जनिशिलाई सम्झनपुछा । 

(थ)‘अनिुलत’ भन्नाले गाउपाललकाले कुनै तोहकएको ठाउ वा क्षेििा हवद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गना ददएको 
अस्थायी  स्वीकृलतलाई जनाउछ । 

(द)‘स्वीकृलत’ भन्नाले तोहकए बिोशजिको िता पूिा गिेको हवद्यालयलाई गाउँपाललकाले ददएको स्थायी स्वीकृलतलाई 
जनाउछ । 

(र्)‘िैशक्षक गठुी’ भन्नाले हवद्यालय सञ्चालन गनाका लालग कुनै व्यशिले नाफा नललने उदे्दश्यले स्थापना गिेको 
सावाजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुपछा । 

(न)‘आवासीय हवद्यालय’ भन्नाले गाउँ पाललकाबाट आवासीय हवद्यालयको रूपिा स्वीकृलत ददएको हवद्यालयलाई 
जनाउछ। 

(प) ‘टु्यसन सेरटि, कोशचड.सेरटि, इशरस्टच्यटु ि िरटेश्विी’ भन्नाले गाउँ पाललकाबाट तोहकएको िापदण्ड पूिा गिी 
टु्यसन सेरटि, कोशचड.सेरटि, इशरस्टच्यटुि िरटेश्विी सञ्चालनको लालग तोहकएको िापदण्ड पिुा गरि गाउँपाललकाबाट 
अनिुलत ललएको िैशक्षक संस्थालाई जनाउछ । 

(फ)‘गाउँपाललका’ भन्नाले नेपालको संहवर्ानबिोशजि स्थानीय सिकािको रुपिा स्थाहपत बढैयाताल गाउँ 
कायाापाललकालाई सम्झनपुछा । 

(ब)‘गाउँ सभा’ भन्नाले गाउपाललकाको गाउँसभालाई सम्झनपुछा । 

(भ)‘गाउँ शिक्षा सलिलत’ भन्नाले हवर्ालयको िेखदेख ि व्यवस्थापन गने काि सिेत गनाका लालग बनेको यस ऐन 
बिोशजि बनेको सलिलतलाई सम्झनपुछा । 

(ि)सिायोजन’भन्नाले दईु वा दईुभरदा वढी हवद्यालयलाई एउटै हवद्यालयिा गाभ्न ेप्रहियालाई सम्झनपुछा । 

(भ) ‘आर्ािभतू शिक्षा उत्तीणा पिीक्षा’ भन्नाले आर्ािभतू तिको कक्षा ८ को अरत्यिा िनु ेबाहषाक पिीक्षालाई 
सम्झनपुछा । 

(ि)‘िरिालय’ भन्नाले प्रादेशिक तििा स्थापना भएको सािाशजक हवकास िरिालय ि संघीय तििा स्थापना 
भएको शिक्षा, हवज्ञान तथा प्रहवलर् िेने संघीय शिक्षा िरिालय सम्झनपुछा । 

(य) ‘स्थायी आवासीय अनिुलत भन्नाले- हवदेिी िलुकुले कुनै सता तोकी वा सोिी िलुकुिा स्थायी रूपिा बसोबास 
गना पाउने गिी नेपाली नागरिकलाई उपलब्र् गिाएको डाइभलसाटी इलिग्ररेट लभसा (लड.भी.) ि पििानेरट िेशजडेरट 
लभसा (पी.आि.) वा ग्रीनकाडा सम्झन ुपछा ि सो िब्दले नपेाली नागरिकलाई हवदेििा स्थायीरूपिा बसोबास गना 
ददइएको जनुसकैु नािको स्थायी आवासीय अनिुलत सिेतलाई जनाउछ । 

(ि)‘सिकािी हवद्यालय’ भन्नाले यसअशघ सिकािी ऐन अरतिगत स्थाहपत हवद्यालयलाई सम्झनपुछा । 

(ल) ‘हवद्याथी कल्याण’ भन्नाले हवद्याथी हितसग सम्बशरर्त कायालाई सम्झन ुपछा ।  
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परिच्छेद– २ 

शिक्षाको प्रकाि, हवद्यालयको वगीकिण, अनिुलत, स्वीकृलत, सिायोजन तथा लनयिन 

३. िाध्यलिक शिक्षाको प्रकािाः िाध्यलिक शिक्षा देिाए बिोशजिका िनुेछन ्ःाः 
(क)  सार्ािण िाध्यलिक शिक्षा, 
(ख) संस्कृत िाध्यलिक शिक्षा, 
(ग)  प्राहवलर्क तथा व्यवसाहयक िाध्यलिक शिक्षा । 

४. शिक्षाको िाध्यि   

(१) हवद्यालयिा शिक्षाको िाध्यि नेपाली भाषा, अंगेि्जी भाषा वा दबैु भाषा िनुेछन।् 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन देिायको अवस्थािा हवद्यालयिा शिक्षाको िाध्यि   

लनम्नबिोशजि िनु सक्नेछ  

(क) आर्ािभतू (कक्षा ५) सम्ि िातभृाषािा शिक्षा ददन सहकनेछ । 

(ख) गैिनेपाली नागरिकले नेपालको हवद्यालयिा अध्ययन गदाा अलनवाया नेपाली हवषयको सट्टा अरय कुनै भाषाको 
हवषय अध्ययन गनासक्नेछ । 

(ग) भाषा हवषयिा अध्ययन गिाउदा शिक्षाको िाध्यि सम्बशरर्त भाषा िनुेछ । 

५.हविेष शिक्षा, सिाहित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, लनिरति शिक्षा, दूि शिक्षा तथा खलुा शिक्षाको व्यवस्था गिी 
सञ्चालन गरिनेछ । 

६. हवद्यालयका प्रकाि  

   (क) सािदुाहयक हवद्यालय, 

   (ख) संस्थागत हवद्यालय, 

   (ग) गठुी हवद्यालय, 

(घ) सिकािी हवद्यालय । 

७. लबर्ालयको वगीकिण  

                   (क) क वगाको हवद्यालय, 

  (ख) ख  वगाको हवद्यालय, 

(ग) ग वगाको हवद्यालय, 

(घ) घ वगाको हवद्यालय ।   

सािदुाहयक तथा संस्थागत हवद्यालयिरुले िैशक्षक सि िरुु  िनुभुरदा दईु िहिना अगालड नै तोहकएको ढाचािा  
हवविण भिी हवद्यालय वगीकिणका लालग लनवेदन ददन सहकनेछ। गाउपाललकाको शिक्षा सलिलतको संयोजकत्विा 
शिक्षा सलिलतको संयोजकले तोकेको एक जना सदस्य ,  एक जना हवज्ञ तथा िाखाको प्रिखु सिेत ििने गरि  
गदठत सलिलतले ददएको लसफारिसको आर्ाििा  लबर्ालय वगीकिण गरिनेछ । 
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८.हवद्यालय सञ्चालन गना अनिुलत ललनपुने 

(१)  कुनै नेपाली नागरिक सिदुायले सािदुाहयक हवद्यालय वा नेपाली नागरिकले िैशक्षक गठुी अरतिगत 
संस्थागत हवद्यालय खोल्न चािेिा तोहकएको हवविण खलुाई िैशक्षक सि िरुु िनुभुरदा तीन िहिना अगावै ि 
पूवाप्राथलिक हवद्यालय तथा कक्षा थप गना चािने हवद्यालयिरुले िैशक्षक सि िरुु िनुभुरदा दईु िहिना अगावै 
गाउँपाललका शिक्षा िाखािा   अनिुलतका लालग लनवेदन ददनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोशजि लनवेदन पिेिा सो लनवेदन उपि शिक्षा िाखा प्रिखु वा लनरिक्षकबाट आवश्यक 
जाचबझु गिी हवद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप गने अनिुलत ददन िनालसव देशखएिा लसफारिसिा तोहकएको सता 
बरदेज पालना गने गिी गाउ शिक्षा सलिलतले अनिुलत ददनेछ । 

(३) यो दफा प्रािम्भ िदुाका बखत कम्पनीको रुपिा सञ्चालनिा ििेका हवद्यालयिरुले चािेिा कम्पनी खािेज गिी 
िैशक्षक गठुी अरतगात हवद्यालय सञ्चालन गना गाउँ शिक्षा सलिलत प्रिखु सिक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(४)  दफा ८ को अनचु्छेद (३) िा जे सकैु लेशखएको भएता पलन देिायका हवद्यालयलाई िैशक्षक गठुीको रूपिा 
सञ्चालन गना पाउने गिी अनिुलत वा स्वीकृलत ददइन ेछैन : 

(क) सिकािी वा सावाजलनक भवनिा सञ्चालन भएका हवद्यालय, 

(ख) सिकािी वा सावाजलनक जग्गािा भवन बनाई सञ्चालन भएका हवद्यालय, 

(ग) कुनै व्यशि वा संस्थाले हवद्यालयको नाििा भवन वा जग्गा दान दातव्य ददएकोिा सो भवनिा    वा 
त्यस्तो जग्गािा भवन बनाई सञ्चालन भएको हवद्यालय । 

(५)  यस ऐन वा अरय प्रचललत काननुिा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएता पलन िैशक्षक गठुी अरतिगत 
हवद्यालय सञ्चालन गदाा देिाय बिोशजि गनुापनेछ : 

(क)  िैशक्षक गठुी सञ्चालन गने गठुी सञ्चालक गठुीयाि सङ्गदठत संस्थाको रूपिा िनुपुने, 

(ख)  िैशक्षक गठुी सञ्चालन गदाा गठुीयाििा सावाजलनक गठुी भए कम्तीिा पाच जना ि लनजी गठुी भए 
कम्तीिा तीन जना सदस्य िनुपुने, 

(ग)  िैशक्षक गठुीको आयव्ययको लेखा तोहकए बिोशजि खडा गिी िारयता प्राप्त लेखा पिीक्षकबाट 
लेखापिीक्षण गिाउनपुने, 

(घ) िैशक्षक गठुीको तत्काल कायि ििेका ट्रिीले आफ्नो जीवनकालिै वा िेषपलछ गठुीयािको रूपिा काि 
गने आफ्नो उत्तिालर्कािी तोक्न सक्ने छ ति सावाजलनक िैशक्षक गठुीको िकिा त्यस्तो उत्तिालर्कािी 
तोक्दा शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखािा लसफारिसिा शिक्षा सलिलतका संयोजक संग स्वीकृलत 
ललनपुनेछ । 

(६)  कुनै सािाशजक, पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थाले िनुाफा नललन ेउदे्दश्य िाखी हवद्यालय सञ्चालन गना चािेिा 
आर्ािभतू ि िाध्यलिक तिको िकिा गाउँ शिक्षा सलिलतबाट स्वीकृलत ललई सावाजलनक िैशक्षक गठुी अरतिगत 
हवद्यालय सञ्चालन गनासक्नेछ । 
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(७) उपदफा (६) बिोशजि सञ्चाललत हवद्यालयले पालन गनुापने सता तथा अरय व्यवस्था तोहकए बिोशजि िनुेछ 
। 

(८) िालथका उपदफािरूिा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन कुनै हवदेिी शिक्षण संस्थासग सम्बरर्न गने गिी 
कसैलाई पलन हवद्यालय खोल्न अनिुलत वा स्वीकृलत ददइने छैन ।  

(९) हवद्यालय खोल्ने अनिुलत दददा हवद्यालय सञ्चालनको सिुक्षण वापत सािदुाहयक हवद्यालयको आर्ािभतू ति 
लनाःिलु्क ि िाध्यलिक ति भए तीन लाख ि संस्थागत हवद्यालयको आर्ािभतू १-५ भए ५ लाख,१-८ भए ७ 
लाख ि िाध्यलिक भए १० लाख र्िौटी िाख्नपुनेछ । 

(१०) हवद्यालय सञ्चालन तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

९.  गाउँपाललकाले प्रािशम्भक बालशिक्षाको िरटेश्विी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बरर्िा तोहकए 
बिोशजि व्यवस्था गना सक्नेछ । 

१०. सािदुाहयक लसकाइकेरर सञ्चालन गना सक्न े

   गाउँपाललकाले सिदुायिा साक्षिता, सीप हवकास ि लनिरति लसकाइ सिेतको काि गना तोहकए बिोशजि 
सािदुाहयक लसकाइ केरर सञ्चालन गना सक्नेछ । यस्तो केररिा सािदुाहयक पसु्तकालय, वाचनालय ि ईवाचनालय 
सञ्चालन िनु सक्नेछ ।  

११. गाउँ शिक्षा सलिलतले हवद्यालय एक स्थानबाट अको स्थानिा साना, गाभ्न, नाि परिवतान गना वा बरद गना 
सक्नेछ | 

(१) गाउँपाललकाले तोहकएको िापदण्ड बिोशजि िाल सञ्चालन भइििेका १५ लिनेटको पैदल दिुीभरदा किदिुी 
ििेका कुनै सािदुाहयक हवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानिा साना वा दईु वा दईुभरदा बढी हवद्यालयलाई 
गाभेि एउटा हवद्यालयिा सिायोजन गना,ति थप गना, कक्षा घटाउन, हवद्यालय बरद गनासक्नेछ । हवद्यालय 
सिायोजन गदाा कुनै सािदुाहयक हवद्यालयिा कक्षा १–३ सम्ि ६० जना भरदा कि, १–५ कक्षा सम्ि भए 
१०० जनाभरदा कि, ६–८ कक्षा सम्ििा ६० जनाभरदा कि, ९–१० कक्षािा भए ४० जनाभरदा कि ि 
११–१२ कक्षािा ४० जनाभरदा कि हवद्याथी भए वडा शिक्षा सलिलत िाफा त गाउँ शिक्षा सलिलतले नशजकको 
पायक ि पूवाार्ाियिु हवद्यालयिा ििेक िैशक्षक सिको सरुुिा सिायोजन गनेछ । यसिी सिायोजन गदाा 
शिक्षक किाचािीलाई गालभएको हवद्यालयिा हवद्याथी संख्याको आर्ाििा लिल्ने भए जेष्ठताको आर्ाििा 
व्यवस्थापन गने ि हवद्याथी संख्या रयून भए अरय हवद्यालयिा शिक्षक व्यवस्थापन गरिनेछ । भौगोललक 
हवकटता भएको स्थानिा हवद्यालय सिायोजन गरिनेछैन । 

(२) संस्थागत हवद्यालयिरुले एक स्थानबाट अको स्थानिा ठाउसािी गदाा आफ्नो घिजग्गा भएको प्रिाण सहित 
ठाउसािीका लालग वडा कायाालयको लसफारिस सहित शिक्षा िाखािा लनवेदन ददनपुनेछ । यसिी प्राप्त भएको 
लनवेदन उपि छानलबन गदाा प्रहिया पूिा गिी आएिा ठाउसािी प्रहिया अशघ बढाउन सहकनेछ ि ठाउसािी गदाा 
पैतीस ददन ेसूचना जािी गिी दाहव लबिोर् नभएिा िाि ठाउसािी गरिनेछ । संस्थागत हवद्यालयिरुले ५ वषा 
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लभि आफ्नो घि जग्गा नभए अनिुलत िद्घ गना सहकनेछ ि नया संस्थागत हवद्यालय खोल्न चािेिा नशजकको 
हवद्यालय भरदा पाच सय लिटि टाढाको दिुीिा खोल्नपुनेछ ।  

(३) हवद्यालयको नाि परिवतान गनुापिेिा नाि परिवतान गनुापने उपयिु कािण सहित तोहकएको हवविण ि ढाचािा 
शिक्षा िाखािा िाफा त शिक्षा सलिलतिा   स्वीकृलत लालग पेि  गनुापनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशजि पेस िनु आएको लनवेदन शिक्षा िाखाको लसफारिसिा गाउँ शिक्षा सलिलतले नाि 
परिवतानको स्वीकृलत ददनसक्नेछ ।  

(५) हवद्यालयको नाि िाख्दा वा परिवतान गदाा कुनै व्यशि हविेषको नाि, र्ालिाक तथा जालतगत हवदे्वष झशल्कन े
प्रकािको नाि िाख्न पाइने छैन । िाध्यलिक तिको िकिा ५०,००,०००।— (पचास लाख रुपैया“), आर्ािभतू 
तिको िकिा ३०,००,०००।– (तीस लाख रुपैया“) प्रदान गिेिा व्यशिको नाििा हवद्यालयको नाि परिवतान 
गना बार्ा पगेुको िालनने छैन । नया स्थापना िनुे हवद्यालयको नाि नेपालीिा िनुपुनेछ ि यस अशघ अंग्रजेी 
िब्दिा नाि भई स्थापना भएका हवद्यालयको नाि नेपाली पहिचान झशल्कन ेगिी नाि िाख्न प्रोत्सािन गरिनेछ 
। 

(६) यस बढैयाताल गाँउपाललका लभि टु्यसन सेरटि,कोशचग सेरटि, हिज कोषा, िैशक्षक पिाििा, बैदेशिक भाषा 
सेरटि, इशरियटु ि िरटेश्विी सञ्चालनका लालग अलनवाया रूपिा गाँउपाललकािा संस्था दताा गरि लनयिअनसुाि िाजश्व 
लतिी सञ्चालनको लालग अनिुलत ललन ुपने छ ।  

१२. गाउँ शिक्षा सलिलत सम्बरर्ी व्यवस्था 
(१) गाउँपाललका क्षेिलभि सञ्चालन िनु ेहवद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको िेखदेख, सिरवय ि व्यवस्थापन गने 
कािका लालग देिाय बिोशजिको गाउँ शिक्षा सलिलत ििनेछ : 

(क) गाउँपाललका अध्यक्ष   -अध्यक्ष 

(ख) गाउँपाललका उपाध्यक्ष  - सदस्य  

(ग) गाउँपाललकाको प्रिखु प्रिासकीय अलर्कृत   - सदस्य 

(घ) गाउँ कायापाललका  शिक्षा िेने हवषयगत सलिलतको संयोजक- सदस्य  

(ङ) गाउँपाललका शिक्षक ििासंघको प्रलतलनलर्         -सदस्य 

(च) कायाापाललका सदस्यिरु िध्यबाट गाउँ शिक्षा सलितीका सयोजकले िनोलनत गिेका  एक जना िहिला 
सहित  ३ जना -  सदस्य  

(छ)  सािदुाहयक हवद्यालयका प्रर्ानाध्याक िध्येिरुबाट गाउँ शिक्षा सलिलतले िनोलनत गिेका  ३ जना  - 
सदस्य 

 

(ज) सस्थागत हवद्यालयका सस्थापक िध्येिरुबाट गाउँ शिक्षा सलिलतले िनोलनत गिेका  १ जना  - 
सदस्य 

(झ) गाउँपाललका शिक्षा िाखा प्रिखु   -  सदस्य सशचव 

(ञ) हवज्ञिरुलाइ आवश्यिा अनसुाि आिरिण गना सहकनेछ। 
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  (२) सलिलतिा िनोलनत सदस्यको कायाकाल तीन वषाको िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) अनसुािका िनोलनत सदस्यिरुले आफ्नो पदीय आचिण पूिा नगिेिा गाउँ शिक्षा  
 सलिलतका संयोजकले जनुसकैु सियिा पलन िटाउन सक्नेछ ति त्यसिी िटाउन वा वखाास्त गनुाअशघ 
 िनालसव िाहफको स्पिीकिणको िौकाबाट वशञ्चत गरिने छैन । 

  (४) गाउँ शिक्षा सलिलतको काि, कताव्य ि अलर्काि देिाय बिोशजि िनुेछ : 
(क) आफ्नो काया क्षेिलभिको िैशक्षक योजना तयाि गने, 

(ख) गाउँपाललका क्षेिलभि हवद्यालय सञ्चालनका लालग अनिुलत,स्वीकृलत,कक्षा थप,ति थप, नाि परिवतान गने, 

हवद्यालय साने, गाभ्ने,कोशचङ तथा टू्यसन सेरटिको अनिुलत ददन,े 

(ग) हवद्यालयिरुलाई आलथाक अनदुान सम्बरर्ी आवश्यक स्रोतको खोजी गने, 

(घ) आफनो क्षेिलभि सञ्चालन िनु ेपिीक्षालाई ियााददत ि भयिहित बनाउन सियोग गने, 

(ङ) हवद्यालयिरुको लेखा पिीक्षकिरुको सूची सावाजलनक गने, 

(च) गाउँपाललकाक्षेिलभि स्थापना भएका आफ्नो स्रोतिा सञ्चाललत सािदुाहयक हवद्यालयिरुको शिक्षक  
 दिबरदी, सेवा, सहुवर्ा ि सतािरु स्वीकृत गने ।   

(छ) हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतलाई आवश्यक लनदेिन ददन,े 

(ज) हवद्यालयका लालग आवश्यक स्रोत ि सार्न जटुाउने ि परिचालन गने, गिाउने । 

(झ) द्वरद्व व्यवस्थापन गने, 

(ञ) शिक्षाको गणुस्ति कायि िाख्न ेसूचक हवकास गने ि प्रगलत िूल्याङ्कन गने, 

(ट) गणुस्तिीय शिक्षाको सािाशजक पिीक्षण गने एवि ्शिक्षाको अनगुिन तथा सरुिवेक्षणको प्रबरर् गने, 

(ठ) सािदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक तथा किाचािी व्यवस्थापन गने, 

(ड) हवद्यालयको वगीकिण गने,  

(ढ) िैशक्षक गठुीसग सम्झौताका सतािरु लनर्ाािण गने, 

(ण) िैशक्षक संस्था ि शिक्षासग आबद्ध शिक्षक किाचािीिरुलाई कािको आर्ाििा आवश्यक प्रोत्सािन, 

 नलसयत ,दण्ड जरिवाना , कािवािी गने गिाउने, 
(त) हविेषज्ञिरुको छनौट (िोिि) तयाि गिेि सूची प्रकािन गने । 

(थ) संस्थागत हवद्यालय सञ्चालनको िापदण्ड बनाउने, सञ्चालनको स्वीकृलत ि अनिुलतका लालग आवश्यक  िाय 
सझुाव प्रदान गने, 

(द) हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत गठन गना सिजीकिण गने, 

(र्) सािदुाहयक लसकाइ केरर स्थापना ि सञ्चालनसम्बरर्ी नीलत तजुािा गने, 

(न) आवश्यकता अनसुाि हवद्याथी कल्याणको व्यवस्थापन गने, 

प) हवद्यालयिा दिवरदी लिलान गने ि हवद्याथी शिक्षक अनपुात कायि गने, 
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(फ) हवद्यालयिा पठनपाठनको अलर्कति प्रबरर् िनुे गिी िैशक्षक क्यालेरडि बनाई लाग ुगने, गिाउने, 
(ब) शिक्षक ताललि नीलत तजुािा गिी लाग ुगने, 

(भ) गाउ कायापाललकालाई गणुस्तिीय िैशक्षक हवकास केररका लालग आवश्यक सझुाव तथा पिाििा ददने, 
(ि) िैशक्षक गणुस्ति अलभबहृद्धसम्वरर्ी िाय, सझुाव ि गोष्ठीिरुको आयोजना गने, 

(य) गाँउ शिक्षा सलिलतले लनणाय गरि कुनै पलन शिक्षकलाइा काजिा खटाउन सक्नेछ। 

(ि) शिक्षाको गणुस्ति हवकासका लागी  शिक्षा हवद्लाइ लनयतु्त गिी काििा लगाउन सहकनेछ । 

(ल) तोहकए बिोशजिका अरय कायािरु गने । 

१३. शिक्षा िाखा प्रिखुको काि कताव्य ि अलर्काि 

(१) गाउँपाललका स्तिीय शिक्षा योजना तजुािा गिी गाउँ कायंपाललकािा पेस गने, 

(२) गाउँपाललका तथा गाउँ शिक्षा सलिलतबाट शिक्षा तथा िैशक्षक हवकासका लालग पारित नीलत तथा 
 कायाििको  कायाारवयन गने तथा प्राप्त लनदेिन पालना गने   

(३) हवद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको अनगुिन तथा सरुिवेक्षण गने, गिाउने, 
(४) गाउ कायापाललका, गाउँ शिक्षा सलिलत ि प्रिखु प्रिासकीय अलर्कृतलाई िैशक्षक हवकासका लालग    
 आवश्यक पिाििा ददन,े 

(५) शिक्षकिरुको तोहकए बिोशजिको काया सम्पादन िूल्याङ्कन तथा अलभलेख गने,  

(६) आर्ािभतू तिका कक्षा ८ को अशरति तथा बाह्य पिीक्षा सञ्चालन गने, 

(७) सािदुाहयक ि संस्थागत हवद्यालयिा कायाित शिक्षक किाचािीको अलभलेख िाख्न,े 

(८) हवद्यालयिा स्वीकृत पाठ्यिि ि पाठ्यपसु्तक लाग ुगिे नगिेको अनगुिन गने, 

(९) सािदुाहयक हवद्यालयिरुको लेखापिीक्षण गना कायाालयको लनणाय अनसुाि  प्रहिया पूिा आरतरिक तथा 
 बािय लेखापरिक्षक लनयिुी गने ब्यबस्था लिलाउने   

(१०) हवद्यालय  शिक्षक अलभभावक संघ गठन गना  गिाउने, 
(११) हवद्यालयबाट प्राप्त प्रलतवेदन कायाारवयन गने, 

(१२) शिक्षकको तलवी प्रलतवेदन स्वीकृतका लालग लसफारिस गने, 

(१३) हवर्ालयको िैशक्षक कायाििको लनयलित अनगुिन गने, गिाउने, 
(१४) गाउँपाललका शिक्षा सलिलतको सदस्य सशचवको भलूिकािा लनवााि गने, 

(१५. सािदुाहयक हवद्यालयिरुको िकिा िालथ उल्लेशखत काि बािेक अरय  कुनै काि गनुा पिेिा शिक्षा 
 िाखा प्रिखुले गाँउपाललकाको  प्रिखु प्रिासकीय अलर्कृतको अनिुलत ललई  अध्यक्ष सिक्ष लसफारिस 
 गने ि लनणाय अनसुाि कायाारवन गने   

(१६) गाउँपाललकाको शिक्षािाखा प्रिखुको अरय काि कताव्य ि अलर्काि तोहकएबिोशजि िनुेछ । 

१४. वडा शिक्षा सलिलतको गठन, काि, कताव्य ि अलर्काि 

 (१) वडास्तििा वडाको हवद्यालय िेखदेख ि व्यवस्थापन गना वडा शिक्षा सलिलत ििन ेछ ।  
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 (क) सम्बशरर्त वडाको वडा अध्यक्ष    -अध्यक्ष 

 (ख) वडा सलिलतका सदस्यिरुिध्ये वडा सलिलतले तोकेको एकजना िहिला-  सदस्य 

 (ग) हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतका अध्यक्षिरुिध्ये वडा सलिलतले तोकेको एकजना  -सदस्य  

                  (घ) सािदुाहयक ि संस्थागत हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक/संस्थापकिध्येबाट वडा शिक्षा सलिलतले     तोकेको 
दईुजना - सदस्य 

 (ङ) वडालभिका शिक्षाप्रिेीिध्येबाट वडा सलिलतले तोकेको एकजना - सदस्य 

 (च) सम्बशरर्त वडाका वडाको सशचव   -सदस्य सशचव 

(२) वडा शिक्षा सलिलतको काि कताव्य ि अलर्काि देिायविोशजि िनुेछ ःाः 
(क) वडा लभिको िैशक्षक योजना तयाि गिी कायाारवयन गने, 

(ख) हवद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापन ि िेखदेखिा सिशजकािण गने 

(ग) आफ्नो वडा लभिका हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतलाई आवश्यक लनदेिन ददने, 
(घ) हवद्यालयका लालग आवश्यक स्रोत सार्न जटुाउने ि परिचालन गने, गिाउने, 
(ङ) द्वरद्व व्यवस्थापन गने, 

(च) हवद्यालयको सपुिीवेक्षण तथा अनगुिन गने, गिाउने ि अनगुिनको िििा अलनयलितता गिेिा 
कािवािीको लालग लसफारिस गने । 

 (छ) वडाको िैशक्षक अलभबहृद्धका लालग आवश्यक कायािरु गने, 

(ज) प्रािशम्भक बालहवकास केरर  सञ्चालन गना लसफारिस गने, 

 (ट)हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत तथा शिक्षक अलभभावक संघ गठनिा सियोग गने, 

(ठ)गाउँ शिक्षा सलिलतले तोकेबिोशजि अरय काया गने, 

(ड) वडा शिक्षा सलिलतले आफ्नो बैठक सञ्चालन तथा कायाहवलर् आफैले लनर्ाािण गने, 

(ढ) वडाको गणुस्तिीय शिक्षा हवकासका लालग कायािि संचालन  गने । 

१५. हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको गठन, काि, कताव्य ि अलर्काि 

(१) सािदुाहयक हवद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन गनाका लालग प्रत्येक हवद्यालयिा देिायका 
 सदस्यिरू ििेको एक हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत ििनेछ :  

(क) अलभभावकले आफूिध्येबाट छानी पठाएका िध्येवाट कम्तीिा दईुजना िहिला सहित चाि जना –
सदस्य 

(ख) हवद्यालय ििेको वडाको वडा सलिलतले तोकेको सदस्य एक जना  – सदस्य 

(ग) हवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बहुद्धजीवी, शिक्षाप्रिेी, हवद्यालयलाई लनिरति उल्लेख्य योगदान गिेका   
 व्यशििरू िध्येिरुबाट हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतले िनोलनत गिेका एकजना िहिला सहित दईु जना–
सदस्य 

(घ)  शिक्षकिरुले आफूिध्येबाट छानी पठाएको शिक्षक प्रलतलनलर् एक जना - सदस्य 
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(ड.) सम्बशरर्त हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक   –सदस्य सशचव 

     हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको बैठकिा बालक्लवको अध्यक्षलाई आवश्यकतानसुाि आिशरित 
सदस्यका रुपिा वैठकिा बोलाउन सहकनेछ ।  

सािदुाहयक हवद्यालयिा तीन वषे पदावलर् ििने गिी ख,घ ि ङ वािेकका सदस्यिरुबाट अध्यक्ष िनु सक्नेछन ्
। कुनै पलन सिकािी वा गैह्सिकािी सेवािा कायाित शिक्षक किाचािी ि जनप्रलतलनलर् भएको अवस्थािा 
अध्यक्ष िनु पाइने छैन । हवद्यालयिरुिा योगदान गिेको िो सोिी व्यशििाि सदस्यका रुपिा िाख्न सहकन े
छ ।साथै हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतिा कुनै पलन हवषयिा हववाद उत्पन्न भइा कायासम्पादनिा असिजता 
भएिा त्यसको लनरूपण गने दाहयत्व गाँउ शिक्षा सलिलतको  संयोजकले गनेछ।ति व्यवस्थापन सलिलत गठन 
गदाा अलनवााय शिक्षा सलिलतका सयोजकको स्वीकृत ललन ुपनेछ । 

(२) सािदुाहयक हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको काि, कताव्य ि अलर्काि देिायबिोशजि 
 िनुेछ : 

(क) हवद्यालय सञ्चालनका लालग प्राप्त स्रोत सार्नको परिचालन गने, 

(ख) हवद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको लगत िाख्न,े िाख्न लगाउने ि सिुक्षा गने, 

(ग) हवद्यालयको िैशक्षक, भौलतक तथा आलथाक तथ्याङ्क ि हवविण अद्यावलर्क गिाई िाख्न,े 

(घ) हवद्यालयको वाहषाक बजेट स्वीकृत गने ि त्यसको जानकािी वडा ि पाललकालाई ददन,े 

(ङ) हवद्यालयिा स्वच्छ िैशक्षक वाताविण कायि िाख्न िाजनैलतक,र्ालिाक वा साम्प्रादाहयक भावनाको आर्ाििा 
हवद्यालयको वाताविण र्लिल्याउन नददन,े 

(च) हवद्यालयिा शिक्षक, किाचािी ि हवद्याथीको यलुनफा ि तोकी कायाारवयन गने ।  

(छ) प्रचललत काननु बिोशजि शिक्षक सेवा आयोगबाट लसफारिस भएका शिक्षक पदका लालग योग्य 
उम्िेदवािलाई िाशजि गिाई काििा लगाउने तथा पाललकाबाट स्वीकृत दिबरदीिा किाचािीको व्यवस्थापन 
गने; 

(ज) सम्बशरर्त लनकायबाट खहटएका शिक्षक तथा किाचािीलाई िाशजि गिाई काििा लगाउने; 
(झ) गाउँ शिक्षा सलिलतका सयोजकवाट शस्वकृलत ललइ  तोहकएको िशजिडा लेखापिीक्षकबाट हवद्यालयको  
वाहषाक लेखापिीक्षण गिाउने, 
(ञ) लेखापिीक्षकको प्रलतवेदन अनसुाि तत्काल आवश्यक कािबािी गने ि त्यसको प्रलतवेदन वडा शिक्षा 
सलिलत ि गाउँ शिक्षा सलिलतिा पेस गने, 

(ट) तोहकए बिोशजिका क्षेिसग सम्बशरर्त वडा शिक्षा सलिलत ,गाउँपाललका ि गाउँ शिक्षा सलिलतले ददएको 
लनदेिनिरूको पालना गने, 

(ठ)  हवद्यालय सेवा क्षेििा लनिक्षिता उरिूलन तथा आर्ािभतू शिक्षा सलुनशश्चत गना  पिल गने, 

(ड)तोहकए बिोशजि दिबरदीका शिक्षक तथा किाचािीलाई हवभागीय कािवािी गने; 
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(ढ) हवद्यालयको आरतरिक स्रोतबाट खचा व्यिोने गिी लनयिु वा बढुवा गिेका शिक्षकका लालग सेवा, सता ि 
सलुबर्ा तोक्न ेि तोहकए बिोशजिको पारिश्रलिक तथा सहुवर्ाको व्यवस्था गने; 

(ण) हवद्यालय शिक्षा एकै शिक्षण अवलर्िा सञ्चालन गना प्रबरर् लिलाउन,े 

(त) आवश्यकताको आर्ाििा सल्लािकाि िनोनयन गना सहकन ेछ, 

(थ) हवद्यालय शिक्षक, किाचािी, हवद्याथी ि अलभभावक आचािसंहिता बनाई लाग ुगने, 

(द)तोहकए बिोशजिका अरय काया गने ।  

 ३.यस ऐन भरदा अगालडको ऐनद्धािा गदठत हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतिरुको पदावलर्को िकिा यसै ऐन 
 विोशजि भएको िालननेछ । नया हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत गठन गदाा पदावलर् सिाप्त िनु ुभरदा             
१५ ददन पहिले छनौट प्रहिया थालनी गरिनेछ ि गठन निदुासम्ि सािारय कािकाज गना पाइनेछ । 

१६.  शिक्षक अलभभावक संघको गठन, काि, कताव्य ि अलर्काि 

(१) सािदुाहयक हवद्यालयिा शिक्षक अलभभावकबीच सिकाया तथा सािाशजक पिीक्षण गिी व्यवस्थापनिा 
 सियोग गनाका लालग प्रत्येक हवद्यालयिा देिायका सदस्यिरू ििेको एक शिक्षक अलभभावक संघ 
 ििने छ : 

(क)  हवद्यालयका अहवभावकिध्येबाट छनौट गिेको व्यशि  –अध्यक्ष 

(ख)  अलभभावकले आफूिध्येबाट छानी पठाएका कम्तीिा एकजना िहिला सहित तीनजना –सदस्य 

(ग) हवद्यालयका शिक्षकले आफूिध्येबाट छानी पठाएका तिगत शिक्षक प्रलतलनलर् दईु जना –सदस्य 

(च) प्रर्ानाध्यापक  - सदस्य                                                                     

(छ) कायाित शिक्षकिरुिध्येवाट एकजना  - सदस्य सशचव 

 

  सलिलतको वैठकिा हवद्यालयले छानकेो उच्चति कक्षाको प्रथि छाि वा प्रथि छािा िध्येवाट एकजनालाई   
 पलन आिशरित गनुापनेछ । 

(२) शिक्षक अलभभावक संघको काि, कताव्य ि अलर्काि देिाय बिोशजि िनुेछ : 
(क)  हवद्यालयिा स्वच्छ िैशक्षक वाताविण लनिााण गना हवद्यालयलाई सियोग गने, 

(ख)  हवद्यालयको सािाशजक पिीक्षण गने, 

(ग)  िैशक्षक गणुस्ति अलभबहृद्धका लालग  सियोग गने, 

(घ)  हवद्यालय भनाा अलभयान सञ्चालन गना हवद्यालयलाई सियोग गने, 

(ङ) तोहकए बिोशजिका अरय काया गने ।  
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परिच्छेद ३ 

शिक्षक तथा किाचािीको दिवरदी, सेवा िता, योग्यता एवंि ्सक्षिताको िापदण्ड 

 

१७.शिक्षक किाचािीको दिवरदी लनर्ाािण गने 

(१) गाउँपाललका क्षेिलभि ििेका सािदुाहयक हवद्यालयिरुिा आवश्यक पने शिक्षक,किाचािी दिवरदी लनर्ाािण 
तोके बिोशजि िनुेछ । 

(२) गाउँपाललकाले शिक्षकको दिवरदी लनर्ाािण गदाा प्रत्येक हवद्यालयिा लनयलित अध्ययन गने हवद्याथी संख्या ि   
हवषयका आर्ाििा तोहकए बिोशजि हवद्याथी तथा शिक्षकको अनपुात कायि गनुापने छ ।  

(३) उपदफा(१) ि (२)बिोशजि दिबरदी लसजाना भई लनयशुि भएका शिक्षक ि किाचािीको व्यशिगत फाइल 
खडा गिी गाउँपाललकाले िाख्न ुपनेछ । यसिी लनयिु भएका शिक्षक, किाचािीको सेवा सहुवर्ा गाउँपाललका िाफा त 
भिुानी गनुापनेछ ।  

१८.  शिक्षक तथा किाचािीको सेवा, सता, योग्यता ि सक्षिता 
 शिक्षक तथा किाचािीको सेवा, सता, योग्यता ि सक्षिता तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

१९. स्थायी अध्यापन अुनिलत पि ललन ुपने  

      अध्यापन अनिुलतपि नललई कसैले पलन शिक्षक पदका लालग उम्िेदवाि िनु पाउन ेछैन । 

२०.   शिक्षक तथा किाचािीको पदीय आचिण तथा अरय व्यवस्था 
(१)   देिायका अवस्थािा शिक्षक वा किाचािीलाई शिक्षा सलिलतका संयोजकले हववेक प्रयोग गरि िटाउन  
 सक्नेछाः 

(क) तोहकए बिोशजिको पदीय दाहयत्व पूिा नगिेिा, 
(ख) लबना सूचना लगाताि परर ददनभरदा बढी सिय हवद्यालयिा अनपुशस्थत ििेिा, 
(ग) हवद्यालयिा िादक पदाथा सेवन गिी आएको कुिा प्रिाशणत भएिा, 
(घ) सािदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक / किाचािीले हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत ि गाँउ शिक्षा सलिलत  
    सयोजकको स्वकृलत नललइ आफु वािाल ििेका हवद्यालय वाहिि कािकाज गना पाइने छैन । ति  
   कािकाज गनुा पिेिा शिक्षा सलिलतको संयोजकवाट अलनवाया हवभालगय स्वकृलत ललन ुपनेछ ।  

(ङ) नैलतक पतन देशखने कुनै फौजदािी अलभयोगिा अदालतबाट सजाय पाएिा, 
(च) सािदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक वा किाचािीले कायाालय सियिा अरयि अध्यापन वा काि गिेको 
    वा अरय कुनै व्यावसाहयक हियाकलाप गिेको प्रिाशणत भएिा, 
(छ) शिक्षक ि किाचािी कुनै पलन संघ संस्था वा िाजनीलतक दलको कुनै पलन तिको काया सलिलतको  
   सदस्य ििेको पाइएिा, 
 (ज) लनजले अध्यापन गिेको हवषयिा तीन वषालभिको औसत िैशक्षक उपलशब्र्  प्रलतित िाहिय ि  
    प्रदेिको औसत स्तिभरदा कि भएिा । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि वा अरय िाध्यिले कुनै शिक्षक वा किाचािीलाई पदबाट िटाउन ु पने यथेि   
 प्रिाण प्राप्त भएिा गाउँ शिक्षासलिलतले लनजलाई पदबाट िटाउन सक्नेछ ति कायाित पदवाट िटाउन ु
 अशघ िनालसब िाहफकको स्पिीकिणको िौका ददईने छ । 

२१. अदालतको आदेिबाट पनुाः बिाली िनु सक्न े 

(१)  दफा १९ िा उल्लेख भएका कुनै वा केिी आिोपिा सजाय भई नोकिीबाट िटाइएको वा बखाास्त 
 भएको शिक्षक÷किाचािी अदालतको आदेि वा फैसलाबिोशजि सेवािा पनुाः बिाली िनुसक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोशजि पनुाः बिाली भएको शिक्षकले सेवाबाट िटेदेशख पनुाःबिाली भएको लिलतसम्िको 
 पूिा तलब, भत्ता ि तलब बहृद्ध पाउने भए सोसिेत पाउनेछ । 

 

२२.  तलब भत्ता नपाउने ि सेवा अवलर् गणना निनुे  

     दफा २१ िा उल्लेशखत अवस्थािा वा लनयिानसुाि हवदा स्वीकृत गिाइ बसेको अवस्थािा बािेक  
 हवद्यालयिा अनपुशस्थत ििेको शिक्षकले सो अवलर्को तलब, भत्ता पाउने छैनन ् ि त्यस्तो अवलर् 
 लनजको सेवािा सिेत गणना िनु ेछैन । 

२३.  स्थायी आवासीय अनिुलत ललन निनु े 

  सािदुाहयक हवद्यालयिा कायाित शिक्षक वा किाचािीिरुले कुनैपलन देिको स्थायी आवासीय अनिुलत 
 ललन    वा त्यस्तो अनिुलत प्राप्त गनाका लालग आवेदन ददन िदैुन ।  

 
 
 

परिच्छेद ४ 

शिक्षक तथा किाचािीको लनयशुि, सरुवा, बढुवा, ताललि ि वशृत्त हवकास 

२४. शिक्षक तथा किाचािीको लनयशुि  

  (१) हवद्यालयिा रिि दिवरदी, िाित शिक्षक ि किाचािी पदिा अस्थायी तथा किाि लनयशुिको व्यवस्था   
 देिाय बिोशजिको छनौट सलिलतबाट िनुेछ : 

(क) सम्बशरर्त हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको अध्यक्ष वा शिक्षा सलिलतको सयोजकले 
तोकेको व्यशि - संयोजक  

(ख) गाउँपाललका शिक्षा िाखा प्रिखु वा लनजले तोकेको प्रलतलनर्ी - सदस्य  

(ग) सम्बशरर्त हवद्यालयको प्रर्ानाध्यापक - सदस्य सशचव 

शिक्षक सेवा आयोगले किाि सूचीका लालग तोकेको उम्िेदवािलाई सो रिि पदिा प्राथलिकताका 
आर्ाििा छनौट गने ि सो नभएिा गाउँपाललकािा सूचीकृत भएका िोस्टििरु िध्येवाट गाँउ शिक्षा 
सलिलतका संयोजकवाट लसफारिस ललई गोलाप्रथावाट दईुजना िोस्टि छनौट गिी ललशखत, अरतिवाताा तथा 
आवश्यकतानसुाि प्रयोगात्िक पिीक्षा ललई छनौट गरिनेछ । यदद लबर्ायालय ब्यबस्थापन सलिलत  गठन 
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नभएको अवस्थािा गाँउ शिक्षा सलिलतको संयोजकको अध्यक्षतािा बैठक बसी रिि ििेको पदिा पदपूती 
गने ब्यबस्था लिलाइने छ | 

२) सलिलतले आफ्नो कायाहवलर् आफैले लनर्ाािण गिे बिोशजि िनुेछ ।  

२५.  प्रर्ानाध्यापक  सम्बरर्ी व्यवस्था 
(१)  सािदुाहयक हवद्यालयिा एक जना प्रर्ानाध्यापक ििनेछ । 

(२)  प्रर्ानाध्यापकको  लनयशुि, सेवा, सता ि सहुवर्ा सम्बरर्ी व्यवस्था देिाय बिोशजि िनुेछ : 
(क) िाध्यलिक तििा स्थायी तथा स्नातकोत्ति ति उलतणा शिक्षक िनुपुनेछ । सो नभएिा स्नातकोत्ति योग्यता 
प्राप्त शिक्षकिध्येबाट प्रर्ानाध्यापकको लनयशुि हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको लसफारिसिा  वा गाउँ शिक्षा 
सलिलतको सयोजकवाट  गरिनेछ  । ति प्र.अ. लनयशुि सम्बरर्िा हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतिा हववाद 
उत्पन्न भइा यस P]g बिोशजि प्र.अ. लनयशुि िनु नसकेिा त्यसको लनरूपण शिक्षा सलिलतको संयोजकवाट 
िनुेछ । 
(ख) आर्ािभतू तििा स्थायी, तथा स्नातक उपालर् प्राप्त शिक्षक िनुपुनेछ । स्नातक योग्यता प्राप्त शिक्षक 
िध्येबाट प्रर्ानाध्यापकको लनयशुि हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको लसफारिसिा वा गाउँ शिक्षा सलिलतको 
लनणायले संयोजकबाट गरिनेछ । ति प्र.अ. लनयशुि सम्बरर्िा हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतिा हववाद उत्पन्न 
भइा यस P]g बिोशजि प्र.अ. लनयशुि िनु नसकेिा त्यसको लनरूपण शिक्षा सलिलतको संयोजकवाट िनुेछ । 
(ग) सािदुाहयक हवद्यालयको प्रर्ानाध्यापकको उम्िेदवािले ३ वषा हवद्यालय हवकास योजना SDP अलनवया 
रूपिा गाउ शिक्षा सलिलतिा पेि गनुा पनेछ । 
(घ) हवद्यालयको बिृत्ति हित गनुा प्रर्ानाध्यापकको कताव्य िनुेछ । 

(ड) हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतले लसफारिस गरिएता पलन प्रस्ताहवक भलनएको काया सरतोषजनक नदेशखएिा 
शिक्षा सलिलतका संयोजकले लनजलाई  प्रर्ानाध्यापक पदिा लनयशुत्त गनाका लालग वाध्य िनुे छैन । 

(च) लनजले पेस गिेको काया योजना बिोशजि काया गिेको नपाइएिा सलिलतको लनणाय अनसुाि गाउँ शिक्षा 
सलिलतका संयोजकले िटाउन सक्नेछ ति एकपटक स्पिीकिणको िौका ददइनेछ ।  

२६. शिक्षकको सरुवा 
(१) गाँउपाललका लभि सरुवा िनु आवेदन ददने दिवरदीिा कायाित शिक्षकलाई गाउँपाललका लभिका कायाित 
 हवद्यालयको व्यवस्थापन सलिलत ि सरुवा िनुे हवद्यालयको व्यवस्थापन सलिलतको सििलतिा गाउँ 
 शिक्षा सलिलतले तोहकए बिोशजिको प्रहिया अपनाई रिि दिबरदीिा सरुवा गनासक्नेछ ।ति हविेष 
 परिस्थीलत सजृना भइा शिक्षा यवुा तथा खेलकुद िाखाको लसफारिस भइा आएिा हवद्यालय व्यवस्थापन 
 सलिलतको लनणाय हवना सरूवा गनाका लालग शिक्षा सलिलतको सयोजकलाइा कुनै वार्ा पने छैन । 

(२) गाउँपाललका शिक्षा सलिलतले दिवरदी लिलानको िििा सिान तिको स्थायी, अस्थायी तथा िाित 
 शिक्षकबीच सरुवा गनासक्नेछ  ति सािारयतया शिक्षकको सरुवा आवश्यकता अनसुाि गना सक्नेछ।  
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(३) शिक्षकको सरुवा िैशक्षक सिको सरुु वा अरत्यिा िाि गरिनेछ । ति हविेष कािण तथा परिशस्थलत 
 लसजाना भएिा िैशक्षक िि सहकएको जनुसकैु सियिा पलन सरुवा गना सहकन ेछ ।  

(४)शिक्षकको सरुवा सििलत दददा वा ललदा शिक्षा सलिलतका संयोजकको अलनावाया अनिुलत ललन ुपने छ । 

२७.दिवरदी लिलान 

 (१) तोहकएको िापदण्डको आर्ाििा बढी दिवरदी भएको हवद्यालयबाट कि दिबरदी भएको हवद्यालयिा दिवरदी 
लिलान गनुापनेछ ।  

(२) प्रलतकुल िैशक्षक वाताविण लसजाना िनुे हवलभन्न परिशस्थलत लसजाना भएिा शिक्षक किाचािीिरुलाई गाउँ शिक्षा 
सलिलतका संयोजकले सम्बशरर्त हवद्यालयको सििलत बेगि पलन गाउँपाललका क्षेि लभिको अरय हवद्यालयिा सरुवा 
गना सक्नेछ । 

२८. शिक्षकको स्थायी लनयशुि ि बढुवासम्बरर्ी व्यवस्था 
िालका स्वीकृत दिवरदीिा शिक्षकिरुको स्थायी लनयशुक्त्त तथा बढुवा सम्बरर्ी व्यवस्था नेपाल सिकािको संघीय 
ि  प्रादेशिक काननु बिोशजि वन्न ेशिक्षक सेवा आयोगबाट तोकेबिोशजि िनुेछ।स्थानीय तिबाट लनयिुी पाएका 
शिक्षकिरुको सेवा सता तथा बढुवा सम्बरर्ी व्यवस्था स्थानीय सिकािले तोकेबिोशजि िनुेछ । 

 

२९. ताललि तथा क्षिता हवकास सम्बरर्ी व्यवस्था  

 शिक्षकलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तिबाट लनर्ाारित ताललि नीलत अनसुाि ताललि तथा क्षिता 
हवकासको अवसि िनुेछ । 

३०.शिक्षकलाई अरय काििा लगाउन निनु े 

(१) सािदुाहयक हवद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गने वा हवद्यालय प्रिासन सम्बरर्ी काििा बािेक अरय 
काििा लगाउन पाईने छैन । ति िैशक्षक  प्रयोजनका लालग हवद्यालयिा कायाित शिक्षक किाचारिलाई शिक्षा 
यवुा तथा खेलकुद िाखािा वहढिा १ वषा काजिा शिक्षा िाखा  प्रिखुको  लसफारिसिा शिक्षा सलिलतको संयोजकले 
काजिा लगाउन सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन हवद्यालयको पठन पाठनिा बार्ा नपने गिी िाहिय 
जनगणना, लनवााचन सम्बरर्ी काि, दैवी प्रकोप उद्धाि वा संघीय सिकाि, प्रादेशिक सिकाि ि स्थानीय सिकािले 
तोकेको अरय कुनै काििा खटाउन सहकनेछ । 

परिच्छेद- ५ 

सािदुाहयक हवद्यालयको भौलतक पूवाार्ाि लनिााण, ििात सम्भाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन 

३१.  हवद्यालयको भौलतक तथा िैशक्षक पूवाार्ािको िापदण्ड लनर्ाािण 

(१) हवद्यालयिा हवद्याथी संख्या अनसुाि कक्षाकोठा, खेल िैदान कम्पाउरड, घेिाबाि, बालिैिी बसाइ व्यवस्था, 
वाताविणिैिी िाता, किेसावािी, फूलबािी, स्वच्छ हपउने पानी, छाि छािाका लालग अलग—अलग िौचालय, 

लसकाइिैिी वाताविण िनु ुपनेछ ।  
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(२) हवद्यालयिा प्राथलिक उपचाि, लनयलित स्वास्थ्य पिीक्षण, िनोपिाििा, छािािैिी सेलनटिी प्याड जस्ता रयूनति 
सहुवर्ा उपलब्र् िनुपुनेछ ।  

(३) हवद्यालयको स्तिअनसुाि भौलतक तथा िैशक्षक पूवाार्ािको िापदण्ड तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

३२.  हवद्यालयको सम्पशत्त 

(१) सािदुाहयक हवद्यालयको िकभोगिा ििेको सम्पशत्त सावाजलनक सम्पशत्त िालननेछ । यस ऐन बिोशजि अनिुलत 
वा स्वीकृलत िद्द गरिएको वा कुनै हवद्यालयिा गालभएको सािदुाहयक हवद्यालयको सम्पशत्त वडा कायाालयको 
लसफारिसिा गाउँपाललकाले अरय हवद्यालयको काििा प्रयोगिा नआउन ेभएिा प्रचललत काननु बिोशजि बेच–
लबखन गिी प्राप्त भएको िकि सम्बशरर्त गाउँ शिक्षा  सलिलतको  कोषिा जम्िा गनेछ । 

(२) िैशक्षक गठुी अरतगात सञ्चाललत संस्थागत हवद्यालयको सम्पशत्त सोिी हवद्यालयको नाििा ििन ेछ । कुनै 
हवद्यालय सावाजलनक िैशक्षक गठुीको रुपिा सञ्चालन गरिएकोिा त्यस्तो हवद्यालयको सम्पशत्त सावाजलनक सम्पशत्त 
िालननेछ ि त्यस्तो सम्पशत्तको स्वरुप परिवतान गना पाइने छैन । 

(३) कम्पनी अरतिगत सञ्चाललत संस्थागत हवद्यालयको सम्पशत्त सोिी कम्पनीको नाििा ििनेछ । 

(४) संस्थागत हवद्यालयले कुनै व्यशि वा संघ संस्थासग दानदातव्यको रूपिा कुनै हकलसिको चल, अचल सम्पशत्त 
प्राप्त गनुा अशघ गाउँपाललकाको अनिुलत ललनपुने छ ति हवदेिी व्यशि वा संघ संस्थाबाट त्यसिी चल, अचल सम्पशत्त 
प्राप्त गनुा अशघ  संघीय सिकाि,  प्रादेशिक सिकाि ि स्थानीय सिकािबाट  पूवा स्वीकृलत ललनपुनेछ । 

(५) हवद्यालयले चल अचल सम्पशत्त वेचहवखन गदाा स्थानीय सिकािको अनिुलत वेगि वेच्न पाइने छैन । 

३३.  सािदुाहयक हवद्यालयको जग्गाको स्वालित्व, सम्पशत्तको अलभलेख, संिक्षण ि व्यवस्थापन 

(१) सािदुाहयक हवद्यालयको जग्गाको स्वालित्व सोिी हवद्यालयकै नाििा ििन ेछ । सो हवद्यालय बरद, खािेज 
वा अरयि गालभई हवद्यालयको काििा प्रयोग निनु ेभएिा पाललकाले काननु बिोशजि भोग चलन गनासक्ने छ । 

(२) हवद्यालयको सम्पशत्तको अलभलेख दरुुस्त िाख्न,े संिक्षण तथा व्यवस्थापन गने दाहयत्व सोिी हवद्यालयको 
व्यवस्थापन सलिलतको िनु ेछ ।  

(३) सािदुाहयक हवद्यालयको जग्गाको संिक्षण ि व्यवस्थापन गने कताव्य स्थानीय सिकािको िनुेछ ।  

३४.   पाठ्यिि ि पाठ्य्पसु्तक 

(१) हवद्यालयले नेपाल सिकािले तोकेको रयूनति िापदण्डअनरुुप लसकाइ उपलशब्र् िालसल िनु ेगिी अध्ययन 
अध्यापन गिाउनपुनेछ । हवद्यालयले नपेाल सिकािले तोकेको िापदण्ड लभि ििी स्थानीय पाठ्यिि ि पाठ्यपसु्तक 
लागू गना सक्नेछ ।  

(२) आफ्ना क्षेि लभिका हवद्यालयलाई आवश्यक पने पाठ्यपसु्तकिरुको संख्या सम्बशरर्त हवद्यालयले तोहकएको 
सिय सीिा लभि  िाग गनुापनेछ ।  

(३) िैशक्षक सि िरुु िनु ुअगावै गाउँ शिक्षा सलिलतले सम्बशरर्त लनकायिरुिा सिरवय गिी पाठ्यपसु्तक हवतिण 
गनेछ ।  
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(४)आर्ािभतू तिसम्िको शिक्षाका लालग स्थानीय आवश्यकतािा आर्ारित बढीिा १६० वाहषाक काया घण्टा वा 
५  िेलडट आवि बिाबिको स्थानीय थप हवषयको स्थानीय पाठ्यिि प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ ।  

(५) हवद्यालयिा बि ुपाठ्यपसु्तक लाग ुिनुेछ ।  

(६) िैशक्षक स्तिको रयूनति िापदण्ड तोकी शिक्षक हवद्याथी सिकायािा आर्ारित पाठ्यसािग्री, थप स्वाध्यायन 
सािग्री, पसु्तकालय, िनोहवििा, अलभभावक शिक्षाको प्रबरर् िनु ुपनेछ । 

(७) िििाः तल्लो कक्षादेशख नै पाठ्य पसु्तकलबिीन सािग्रीलाई पाठ्य आर्ाि बनाइने छ ।  

३५.  अलतरिि िैशक्षक हियाकलापको सञ्चालन  

(१) हवद्यालयले पाठ्यिििा आर्ारित लसकाइिा सिजता ल्याउन अलतरिि िैशक्षक हियाकलाप सञ्चालन गनासक्ने 
छ । 

(२) हवद्यालयले स्काउट, िेडिस, बालक्लव, ईकोक्लब तथा वाताविण िैिी क्लविरु गठन, परियोजना काया, 
अध्ययन भ्रिण, पोषण शिक्षा, खेलकुद् प्रलतयोलगता, साहिशत्यक तथा बि ु प्रलतभािखुी हियाकलापिरु सञ्चालन 
गनासक्नेछ ।  

(३) सि तथा िैशक्षक हियाकलाप सम्बरर्ी अरय व्यवस्था तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

परिच्छेद–६ 

संस्थागत हवद्यालयको अनिुलत, िापदण्ड लनर्ाािण, अनगुिन, िूल्याङ्कन ि लनयिनसम्बरर्ी व्यवस्था 
३६. संस्थागत हवद्यालय सञ्चालन गना अनिुलत ि स्वीकृलत ललनपुनेछ । 

३७. संस्थागत हवद्यालयको व्यवस्थापन सलिलत 

(१) संस्थागत हवद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन गनाका लालग प्रत्येकहवद्यालयिा देिायका सदस्यिरू 
ििेको एक हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलत ििनेछ : 

(क) हवद्यालयको संस्थापक िध्येबाट सम्बशरर्त हवद्यालयको लसफारिस गिी पठाएको व्यशि अध्यक्ष 

(ख) अलभभावक िध्येबाट कम्तीिा एकजना िहिला पने गिी  हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतले िनोलनत 
गिेको दईुजना      –सदस्य 

(ग) स्थानीय शिक्षाप्रिेी वा सिाजसेवी िध्येबाट हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतले िनोलनत गिेको एकजना 
–सदस्य 

(घ) गाउँपाललकाको शिक्षा िाखा प्रिखु वा प्रलतलनलर्    – सदस्य 

(ङ) सम्बशरर्त हवद्यालयका शिक्षकिरूले आफूिध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य; 

 (च) हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक      सदस्य–सशचव   

(२) उपदफा (१) को (क) (ख) ि (ग) बिोशजि छालनएका वा िनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलर् तीन 
वषाको िनुेछ ।अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदअनसुािको आचिण नगिेको देशखएिा वडा शिक्षा सलिलतको 
लसफारिसिा गाउँ शिक्षासलिलतका संयोजकले लनजलाई जनुसकैु बखत पदबाट िटाउन सक्नेछ ति त्यसिी पदबाट 
िटाउन ुअशघ वा सलिलत हवघटन गनुाअशघ आफ्नो सफाइ पेस गने िौकाबाट बशञ्चत गरिन ेछैन| 
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३८. संस्थागत हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको काि, कताव्य ि अलर्काि देिायबिोशजि िनुछे: 
(क) हवद्यालय सञ्चालनका लालग प्राप्त सार्न ि स्रोतको परिचालन गने, 

 (ख) हवद्यालयका लालग आवश्यक भौलतक सार्नको व्यवस्था गने, 

 (ग) हवद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको सिुक्षा ि संिक्षण गने, 

 (घ) हवद्यालयिा स्वच्छ िैशक्षक वाताविण कायि िाख्न े

   (ङ)स्वीकृत पाठ्यिि तथा पाठ्यपसु्तक अलनवाया रूपिा लागू गनेःे, 
 (च) अध्यापन अनिुलतपि ललई प्रचललत काननुबिोशजि शिक्षक पदका लालग उम्िेदवाि िनु योग्यता पूिा 
गिेका व्यशिलाई शिक्षक पदिा लनयशुि गने, 

(छ) शिक्षक तथा किाचािीको लनयशुि छनौट सलिलतिाफा त गिी रयूनति तलब, सेवा ि सहुवर्ा तोक्ने, 
(ज) अनिुासनिीन शिक्षक उपि कािबािी गने, 

(झ) शिक्षा ऐन तथा लनयिावली तथा अरय कानूनिा उशल्लशखत व्यवस्थाका अलतरिि गाउँ पाललकाबाट 
जािी शिक्षा क्षेि संग  सम्बशरर्त सबै नीलत, लनयितथा लनदेिनिरूको पालना गने; 

(ञ) िैशक्षक गठुी  अरतगात सञ्चालन भएका हवद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थाप सम्बरर्ी व्यवस्था 
तोहकए बिोशजि गने । 

(ट)हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको अरय काि, कताव्य, अलर्काि ि बैठक सम्बरर्ी कायाहवलर् तोहकए बिोशजि 
गने, 

(ठ) लेखा पिीक्षण गिाई अलनवाया रुपिा बाहषाक प्रलतवेदन वडा शिक्षा सलिलत ि गाउँ शिक्षा सलिलतिा पेस 
गने, 

(ड) शिक्षक किाचािी तथा हवद्याथीको आचािसंहिता बनाई लाग ुगने ।  

(ढ) रयूनति पारिश्रलिक आयोगले तोके विोशजन िनुेछ । 

(ण)भनाा िलु्क ि अरय िलु्क कशम्तिा  ६५ प्रलतित अलभभावकिरुको भेलावाट लनणाय गिाई स्वीकृलत 
गनुापनेछ । 

३९. संस्थागत हवद्यालयले छािवशृत्त उपलब्र् गिाउन ुपने  

(१) संस्थागत हवद्यालयले हवद्यालयिा भनाा भएका कुल हवद्याथी संख्याको कम्तीिा दस प्रलतितिा नघट्ने गिी 
तोहकएबिोशजि जेिेरदाि, अलत हवपन्न, अपाङ्गता भएका, छािा, दललत ि जनजालत हवद्याथीलाई छािवशृत्त उपलब्र् 
गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि छािवशृत्तका लालग हवद्याथी छनौट गना प्रत्येक हवद्यालयिा हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक, 

ि हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतिा ििेका अलभभावकको प्रलतलनलर् ििेको एक छािवशृत्त छनौट सलिलत ििनेछ । 

(३) सलिलतले छनौटका लालग आर्ाि, सता ि प्रहिया तयाि गिी सोिी हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतबाट स्वीकृत 
गिाई सावाजलनक सिेत गनुापनेछ । 

(४) सलिलतले छािवशृत्तका लालग छनौटको नलतजा आर्ाि सहित सावाजलनक गनुापनेछ । 
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(५) संस्थागत हवद्यालयले प्रत्येक वषा प्रदान गिेको छािवशृत्तको कोटा गाउँ शिक्षा िाखािा पेस गनुापनेछ । 

४०. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

संस्थागत हवद्यालयको गणुस्ति कायि िाख्न गाउँ शिक्षा सलिलतले जनुसकैु सियिा अनगुिन गना ि लनदेिन ददन 
सक्नेछ । यसिी प्राप्त लनदेिन कायाारवयन गनुा संस्थागत हवद्यालयको अलनवाया दाहयत्व िनुेछ । 

४१. अनिुलत  वा स्वीकृलत िद्द गने 

कुनै संस्थागत हवद्यालयले यस ऐनअरतगात बनेको लनयि हवपिीतअरय कुनै काि गिेिा शिक्षा सलिलतले त्यस्तो 
हवद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनिुलत वा स्वीकृलत िद्द गनासक्नेछ ति त्यसिी अनिुलत वा स्वीकृलत िद्द गनुा अशघ 
सम्बशरर्त हवद्यालयलाई आफ्नो सफाइ पेस गने िौकाबाट बशञ्चत गरिन ेछैन । 

 

परिच्छेद७ 

पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

४२. आर्ािभतू ति उत्तीणा पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

(१) आर्ािभतू तिका कक्षा ८ को अशरति तथा बाह्य पिीक्षालाई गाउँ पाललकाको क्षेिभि ियााददत व्यवशस्थत 
तिीकाले एकरुपताका साथ सञ्चालन गना तपलसलको आर्ािभतू ति शिक्षा उत्तीणा पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सलिलत ििनेछ : 

(क) गाउँपाललकाको  प्रिखु प्रिासहकय अलर्कृत वा शिक्षा िाखा प्रिखु वा अलर्कृत स्तिको किाचािी 
िध्येवाट शिक्षा सलिलतका संयोजकले तोकेको एक जना   -संयोजक  

(ख) सािदुाहयक हवद्यालयका आर्ािभतू ति (६–८) िध्येबाट एकजना प्रर्ानाध्यापक तथा 
शिक्षकिध्येबाट िहिला सहित गाउ शिक्षा सलिलतवाट िनोलनत दईु जना -सदस्य 

(ग)   संस्थागत हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक वा संस्थापक िध्येबाट गाउ शिक्षा सलिलतवाट िनोलनत १ 
जना -सदस्य 

घ ) गाउपाललका लभिको स्थानीय प्रििी प्रिखु वा प्रलतलनलर् - सदस्य  

(ङ) गाउँपाललका शिक्षा िाखाको प्रिखु वा अलर्कृतस्तिको वा िाखाको अरय किाचािी   

  सदस्य–सशचव  

(२ पिीक्षा सलिलतले सम्बशरर्त हवषयका हविेषज्ञिरुलाई पिीक्षा सलिलतको वैठकिा आिरिण गनासक्नेछ । 

(३) िनोलनत सदस्यिरुले पदीय आचिण पूिा नगिेिा जनुसकैु सियिा िटाउन सहकनेछ ति िटाउनअुशघ लनजलाई 
सफाइको िौकाबाट बशञ्चत गरिनेछैन । 

(४) सलिलतको बैठक भत्ता गाउँ कायापाललकाको प्रचललत काननु बिोशजि िनुेछ । 

(५) िनोलनत सदस्यिरुको कायाकाल तीन वषाको िनुेछ ।  
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परिच्छेद–८ 

हवद्यालयलाई ददइन ेअनदुान, लेखा व्यवस्थापन, अनगुिन ि लनयिन 

४३. हवद्यालय हवकास कोष 

 (१) प्रत्येक हवद्यालयिा एउटा हवद्यालय हवकास कोष िनुेछ, जसिा देिाय बिोशजिका स्रोतबाट प्राप्त िकि 
सोिी कोषिा दाशखला िनुेछ : 

(क) नेपाल सिकाि, प्रादेशिक सिकाि ि स्थानीय सिकािबाट प्राप्त अनदुान, 

(ख)  िलु्क तथा सियोगबाट प्राप्त िकि, 

(ग)  चरदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त िकि, ि 

(घ)  अरय स्रोतबाट प्राप्त िकि । 

(२)  उपदफा (१) बिोशजिको कोषको सञ्चालन ि सािाशजक लेखा पिीक्षण तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

४४. अनदुानको व्यवस्था  

 (१) यो ऐन प्रािम्भ िदुाका बखत दददै आएको अनदुान िकििा कटौती निनु ेगिी तोहकएको सूिको 
आर्ाििा गाउँ पाललकाले सािदुाहयक हवद्यालयलाई अनदुान ददनेछ ति कुनै हवद्यालयले तोहकएको िैशक्षकस्ति 
कायि गना नसकेिा त्यस्ता हवद्यालयलाई दददै आएको अनदुान िकि कटौती गना सहकनेछ । 

 (२) सािदुाहयक हवद्यालयिरुलाई तोहकए बिोशजि अनदुान उपलब्र् गिाउन सहकनेछ । 

४५. लेखा व्यवस्थापन 

(१) सबै हवद्यालयिरुले प्रचललत कानून अनसुािको ढाचािा आय व्ययको लेखा व्यवस्थापन गनुापने छ ।  

(२) हवद्यालयको लनयलित कािोबािको लेखा िाख्न िाध्यलिक हवद्यालयका लालग प्रर्ानाध्यापक ि किाचािी तथा 
आर्ािभतूका लालग प्रर्ानाध्यापक ि लेखा शिक्षकका साथै प्राथलिक हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक ि हवद्यालय 
व्यवस्थापन सलिलत अध्यक्षवाट खाता सञ्चालन गिी लेखा व्यवस्थापन गनुापनेछ । 

४६. लेखा पिीक्षण तथा सािाशजक पिीक्षण  

 (१) सबै हवद्यालयिरुले लनयलित रुपिा आलथाक वषा सिाप्त भएको पहिलो चौिालसक लभि 
गाउकायापाललकािा दताा वा सशुचकृत भएका िशजिडा लेखा पिीक्षकबाट लेखा पिीक्षण गिाउनपुनेछ ।  

 (२) लेखा पिीक्षण प्रलतवेदन लेखा पिीक्षण सिाप्त भएको १५ ददन लभि गाउँ शिक्षा सलिलत िाफा त 
गाउँपाललकािा पेस गनुापनेछ ।  

(३) प्रत्येक वषा हवद्यालयले सािाशजक पिीक्षण गिी हवद्यालयको आय व्यय, िैशक्षक उपलब्र्ी, हवद्यालयको आरतरिक 
गलतहवलर्, पािदशिाता तथा जवाफदेहिताको अवस्था  ि आगािी कायायोजना सािाशजक पिीक्षण िाफा त सावाजलनक 
तथा अनिुोदन गनुापनेछ ।  

४) हवद्यालयले ििेक िैिालसक पिीक्षाको नलतजासहित हवद्याथीको िैशक्षक प्रगलत प्रलतवेदन अलभभावक सिक्ष पेस 
गिी पषृ्ठपोषण ललनपुनेछ ।  
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५ ) गाउकायाापाललकािा ििेको आरतरिक लेखा परिक्षण िाखाले पाललका लभिका सम्पूणा  सािदुाहयक  
लबर्ालयिरुको आरतरिक  लेखापिीक्षण गनेछ | 
६ ) लेखा परिक्षण  तथा सािाशजक परिक्षण गिाई पािदशिाता कायि गने गिाउने भलूिका लनवााि गने गिाउने 
दाहयत्व शिक्षा िाखाको िनुेछ | 
४७.  छािवशृत्तको व्यवस्था गना सक्न े

गाउँपाललकाले हवद्यालयिा भनाा िनु ेहवद्याथीलाई तोहकएबिोशजि छािवशृत्तको व्यवस्था गनासक्नेछ । 

४८.  िलु्क तथा सियोगबाट प्राप्त िकि  

 (१) लनाःिलु्क शिक्षा घोषणा गिेको हवद्यालय शिक्षाका लालग सािदुाहयक हवद्यालयले हवद्याथीको नाििा 
कुनै हकलसिको िलु्क ललन पाउनेछैन । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन कुनै अलभभावकले हवद्यालयको हवकासका लालग आफ्नो 
इच्छाले ददएको दान, उपिाि, चरदा वा सियोग सािदुाहयक ललन सक्नेछ । यसका साथै कुनै अलभभावकले आफ्नो 
िाशजखशुिले आफ्नो सरतलतका लालग शिक्षण िलु्क, खेलकुद् िलु्क, िनोपिाििा िलु्क, पिीक्षा िलु्क लगायत अरय 
िलु्किरु ददन ईच्छा गिेिा हवद्यालय हवकास िलु्कको रूपिा ललन सक्नेछ  ति त्यस्तो िलु्कको सदपुयोगको 
सलुनशश्चतता गरिनेछ ।  

३)सबै बालबाललकालाई आर्ािभतू तिसम्िको शिक्षा अलनवाया ि लनाःिलु्क तथा िाध्यलिक तिसम्ि लनाःिलु्क 
शिक्षा प्रदान गनाका लालग गाउँपाललकाले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि लनाःिलु्क शिक्षा घोषणा गिेको हवद्यालय शिक्षा बािेकको अरय हवद्यालय शिक्षािा 
अध्ययन गने हवद्याथीसग ललइने िलु्क तोहकएको आर्ाििा लनर्ाािण गरिनेछ ।  

(५) हवद्यालयले हवद्याथीलाई कुनै कक्षािा भनाा गदाा एकपटक भनाा िलु्क ललइसकेपलछ पनुाः सोिी कक्षाको अको 
हवद्यालयिा कुनै हकलसिको िलु्क ललन पाइनेछैन । 

(६) हवद्यालयले हवद्यालयको भौलतक संिचना लनिााण गनाका लालग हवद्याथीसग कुनै हकलसिको िलु्क ललन पाउनेछैन 
। 

(७) संस्थागत हवद्यालयले हवद्याथी सग ललन पाउने िलु्क तोहकएको अलर्कािीबाट स्वीकृत गिाई लनर्ाािण गनुापनेछ 
। त्यसिी िलु्क लनर्ाािण सम्बरर्िा स्वीकृलत दददा तोहकएको अलर्कािीले हवद्यालयले उपलब्र् गिाएको सहुवर्ाको 
आर्ाििा ददनेछ । 

(८)कुनै सािदुाहयक हवद्यालयले यस ऐन हवपिीत हवद्याथीसग कुनै िलु्क ललएिा तोहकएको अलर्कािीले त्यस्तो 
िलु्क सम्बशरर्त हवद्याथीलाई हफताा गना लगाउनपुनेछ। ति सािदुाहयक हवद्यालयको हवकासका लालग सियोग गना 
चािेिा सियोग िलु्क ललनसहकने छ । 

(९) हवद्यालय वहृृत्ति हवकासका लालग हवद्यालय अहवभावक िातेिालो/हवद्यालय िैशक्षक सरु्ािका लालग कायािि 
ल्याई हवद्यालय अहवभावकको सििलतिा हवद्यालय सियोग िकि ललन सहकने । 

(१०) यस ऐन हवपिीत िलु्क ललने हवद्यालयलाई तोहकएको अलर्कािीले जरिवाना गनासक्नेछ । 
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४९. हवद्यालयलाई छुट ि सहुवर्ा 
 (१) प्रचललत काननुिा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापलन सािदुाहयक हवद्यालय ि िैशक्षक गठुीका रूपिा 
सञ्चाललत संस्थागत हवद्यालयको नाििा जनुसकैु ललखत पारित गदाा िशजिेसन दस्तिु लाग्नेछैन । 

(२)  उपदफा (१) िा लेशखएदेशख बािेक अरय हवद्यालयको नाििा कुनै ललखत पारित गदाा स्थानीय सिकािले 
तोहकएको आर्ाििा िशजिेसन दस्तिु छुट ददनसक्नेछ । 

(३)  सािदुाहयक हवद्यालय ि िैशक्षक गठुीका रूपिा सञ्चाललत संस्थागत हवद्यालयलाई ददइने अरय छुट ि सहुवर्ा 
तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

 

 

परिच्छेद ९ 

प्राहवलर्क तथा व्यवसाहयक शिक्षा 
५०. गाउँपाललका क्षेििा सञ्चाललत सािदुाहयक हवद्यालयिा प्राहवलर्क तथा व्यवसाहयक शिक्षाका लनर्ाारित हवषय 
अध्यापन गिाउन सहकनछे । यस्ता हवद्यालयको सञ्चालनका लालग गाउँपाललकाले  सम्भाव्यता अध्ययन, 

हवद्यालयलाई थप सहुवर्ा प्रदान ि आवश्यक स्रोत पहिचान ि परिचालन गना सक्नेछ । गाउँपाललकाले प्राहवलर्क 
हवषयको कक्षा सञ्चालनका लालग अनिुलत ददंदा वडािा तोहकएको िापदण्ड विोशजि नदोरिन ेगिी हवषय लसफारिस 
गनेछ । सािदुाहयक हवद्यालयिा प्राहवलर्क कक्षाका लालग चाहिन ेशिक्षक किाचािी व्यवस्थापन गने प्रयास गरिनेछ 
। 

(१) यस सम्बरर्ी अरय व्यवस्था तोहकए बिोशजि िनुेछ । 

(२) प्राहवलर्क शिक्षा तथा व्यावसाहयक शिक्षा संचालन प्रहिया तोहकएको िापदण्ड विोशजि िनुेछ । 

परिच्छेद १० 

हवहवर् 

५१ हवद्यालयको हवलनयि  

 (१) यो ऐन ि प्रचललत कानूनको अर्ीनिा ििी प्रत्येक सािदुाहयक तथा संस्थागत हवद्यालयले हवद्यालयको लक्ष्य, 

िूल्य िारयता, सञ्चालन प्रहिया लगायतका अरय सारदलभाक हवषयवस्त ु सिावेि गरिएको हवलनयि अलभभावक 
सभाबाट पारित गिाई लागू गनुापनेछ ।  

(२) अलभभावक सभाले हवलनयि आवश्यकता अनसुाि संसोर्न गनासक्नेछ । 

(३) हवलनयि अनसुाि हवद्यालय सञ्चालन गनुा व्यवस्थापन सलिलत, प्रर्ानाध्यापकलगायत अरय सबैको कताव्य िनुेछ 
। 

(४) अद्यावलर्क हवर्ानको प्रलतललहप पारित भएको लिलतबाट सात ददन लभि व्यवस्थापन सलिलतले गाउँपाललकािा 
पेस गनुापनेछ ।  

(५)  हवद्यालयको हवर्ान सावाजलनक दस्तावेज िनुेछ ि सो जो कोिीले पलन िेना पाउनपुनेछ । 

५२.  गाउँपाललकाले लनदेिन ददनसक्नाेः 
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 (१) गाउँपाललकाले तोहकएको क्षेिसग सम्बशरर्त आवश्यक लनदेिनिरु हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतलाई 
ददनसक्नेछ । 

(२)उपदफा (१)बिोशजि ददइएको लनदेिनको पालना गनुा हवद्यालय व्यवस्थापन सलिलतको कताव्य िनुेछ । 

५३. हवद्यालयलाई सिुशक्षत क्षिेको रुपिा कायि गनुापनेाः 
 (१) हवद्यालयिा स्वतरि ि भयिहित रुपिा अध्ययन, अध्यापन गने वाताविण लसजानागना तथा हवद्यालयलभि 
कुनैपलन हकलसिको अवाशञ्छत हियाकलाप िनु नददने गिी हवद्यालयलाई सिुशक्षत क्षेि कायि गनुापनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि सिुशक्षत क्षेि कायि गदाा हवद्यालयले पालना गनुापने सता तथा िापदण्ड तोहकए 
बिोशजि िनुेछ ।  

५४.  हवर्ाथी भनाा सम्वरर्ी व्यवस्था  

 सािदुाहयक हवद्यालयिरुले आफ्नो सेवाक्षेि लभिका वालवाललकािरुलाई अलनवायारुपिा हवद्यालयिा भनाा 
गनुापनेछ । 

५५. बालबाललकालाई लनष्कािन गना, िािीरिक वा िानलसक दवु्र्यविाि गना निनु े

 (१) कुनै पलन बालबाललकालाई हवद्यालयबाट लनष्कािन गना पाइनेछैन । 

             (२) हवद्यालयिा अध्ययनित बालबाललकालाई िािीरिक, िानलसक यातना ददन वा दवु्र्यविाि गना पाइनेछैन 
। 

 

५६. िैशक्षक पिाििा सेवा, हवदेिी िैशक्षक कायािि वा शिक्षण कोसा सञ्चालन  

 (१) कसैले पलन यस ऐनबिोशजि अनिुलत नललई िैशक्षक पिाििा सेवा, लिज कोसा, भाषा शिक्षण कक्षा वा 
पूवातयािी कक्षा वा हवदेिी िलुकुिा सञ्चाललत कुनै िैशक्षक कायािि वा वैदेशिक िैशक्षक िेला, प्रदिानी सञ्चालन 
गना पाउनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि िैशक्षक कायािि, िैशक्षक पिाििा सेवा, लिज कोसा, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूवा तयािी 
कक्षा वा हवदेिी िलुकुिा सञ्चाललत कुनै िैशक्षक कायािि सञ्चालन गना अनिुलत ललनेसम्बरर्ी व्यवस्था 
तोहकएबिोशजि िनुेछ । 

५७.गाउँपाललकाले िैशक्षक गणुस्ति िापन ि एकरुपताका लालग कक्षा ५ को वाहषाक पिीक्षा लगायत अरय 
कक्षाको पिीक्षा ललई स्तििापन गनासक्नेछ । 

५८.प्रगलत हवविण बझुाउन ुपने 

 संस्थागत हवद्यालयले प्रत्येक वषा तोहकए बिोशजिका हवविणसहितको प्रगलत हवविण वडा शिक्षा सलिलत ि गाउँ 
शिक्षा सलिलतिा बझुाउन ुपनेछ । 

५९.  शिक्षा हवकास कोष   

 (१) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेिलभि बसोवास गने अलत हवपन्न, प्राकृलतक प्रकोप पीलडत, अिि ि असिाय 
बालबाललकाको िैशक्षक अवसि बहृद्ध गना  तथा उत्कृि हवद्याथी, शिक्षक, किाचािी वा शिक्षा प्रिेीलाई पिुस्कृत गना  
गाउँ शिक्षा हवकास कोष स्थापना गरिनेछ ।  
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 (२) कोषिा देिायबिोशजिको िकि ििन सक्नेछ ःाः 
(क)  संघीय सिकाि, प्रादेशिक सिकाि ि स्थानीय सिकािबाट प्राप्त अनदुान, 

(ख)     सियोगबाट प्राप्त िकि, 

(ग)  चरदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त िकि,  

(घ)  अरय स्रोतबाट प्राप्त िकि । 

(३) कोषको सञ्चालन सलिलतिा  गाउँ पाललका अध्यक्ष,   प्रिखु प्रिासकीय अलर्कृत, गाउँ शिक्षा सलिलतले तोकेको  
स्थानीय शिक्षाहवद् तथा शिक्षा िाखा प्रिखु ििेको सलिलतबाट िनुेछ ।  

६०. दण्ड सजाय 

 (१) कसैले हवद्यालयको सम्पशत्त हिनालिना वा नोक्सान गिेिा त्यस्ता व्यशिलाई िदु्दा िेने अलर्कािी वा 
रयाहयक सलिलतले लबगो असलु गिी लबगोबिोशजि जरिवाना गना सक्नेछ । 

(२)  कसैले देिायका काया गिेिा, गना लगाएिा वा सो काया गना सियोग पिुयाएिा त्यस्तो व्यशिलाई कसिुको 
िािा िेिी काननुले तोकेबिोशजि सजाय िनुेछ । 

(क) प्रश्नपिको गोपनीयता भङ्ग गिेिा, 
(ख)  उत्तिपशुस्तका पिीक्षण गदाा लापिबािी वा गैिशजम्िेवािपूणा कायागिेिा, 
(ग)  पिीक्षा केररसग सम्बशरर्त पदालर्कािीको स्वीकृलत बेगि प्रवेि गना प्रयत्न गिेिा वा प्रवेि गिेिा 
वा पिीक्षा केरर लनयरिणिाललई अियााददत काया गिेिा, 
(घ)  पिीक्षाफल प्रकािनिा अलनयलितता गिेिा, 
(ङ)  अरूको तफा बाट पिीक्षा ददएिा, 
(च)  पिीक्षाको ियाादा भङ्ग िनुे अरय कुनै काया गिेिा, 
(छ) हवद्याथी भनाा गदाा दान, उपिाि वा कुनै िकि ललएिा, 
(ज) अनिुलत नललई िरटेश्विी कक्षा, कुनै िैशक्षक कायािि, िैशक्षक पिाििासेवा, लिज कोसा, टु्यसन, 

कोशच¨ सेरटि, कम्प्यटुि, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूवा तयािी कक्षा सञ्चालन गिेिा, 
(झ) कानून हवपिीतको अरय काया गिेिा । 

(३)  कानूनबिोशजिको कसिुको सम्बरर्िा हवद्यालयको कुनै शिक्षक वा किाचािी उपि िदु्दा िेने अलर्कािी वा 
शजल्ला अदालतिा िदु्दा दायि भएिा त्यस्तो शिक्षक वा किाचािी त्यसिी िदु्दा दायि भएको लिलतदेशख िदु्दाको टुङ्गो 
नलागेसम्ि लनलम्बन िनुेछ ि सो शिक्षक वा किाचािी अदालतबाट कसूिदाि ठिरिएिा लनजलाई यस ऐनबिोशजि 
हवभागीय सजाय गरिनेछ । 

६१.  पनुिावेदनाः तोहकएको अलर्कािीले गिेको सजायको आदेिउपि काननुबिोशजि पनुिावेदन लाग्नेछ । 

६२. हवदा सम्बरर्िा  

हिउदे ि वषे गिी ४५ ददनको हवदा शिक्षा िाखाले लसफारिस गिेपछी  शिक्षा सलिलतले लनर्ाािण गिे बिोशजि 
िनुेछ, अरय हवदािरूको लनर्ाािण संघीय शिक्षा  P]g / lgodfjln @)%( cg';f/g} x'g]5 .  
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६३. लनयि बनाउने अलर्काि 
 (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाारवयन गना गाउँपाललकाले आवश्यक शिक्षा लनयिावली,  लनदेशिका, कायाहवलर् 
बनाउन सक्नेछ । 

६४. संििणकालीन व्यवस्था  

 (१) यस ऐनले तोहकए बिोशजि िनुे भनी व्यवस्था गिेको काि लनयिावली नआउदासम्ि गाउ 
कायापाललकाले गनासक्नेछ । 

 (२) यो ऐन जािी भएपलछ हवद्यालयिा रिि ििेको दिबरदीिा हवज्ञापनको अनिुलत गाउ शिक्षा सलिलतका 
सयोजकले ददन सक्नेछ । 

६५.  बार्ा अडकाउ फुकाउने अलर्काि  यस ऐनको उदे्दश्य कायाारवयन गना कुनै बार्ा–अड्काउ पिेिा 
गाँउकायापाललकाले  त्यस्तो बार्ाअड्काउ िटाउन आदेि जािी गनासक्नेछ ि त्यस्तो आदेि यसै ऐनिा भए सिि  
िालननेछ  

६६.  हवलनयि कायाहवलर् ि लनदेशिका बनाई लाग ुगना सहकन े

िैशक्षक सरु्ािका लनशम्त देिाय बिोशजिका लबषयिा हवलनयि कायाहवलर् लनदेशिका बनाई लाग ुगना सहकनेछ: 
(१) गाउपाललका प्रिखु असल शिक्षक प्रोत्सािन, 

(२) गाउपाललका प्रिखु अनाथ एवि ्सडक बालबाललका िैशक्षक सियोग, 

(३) गाउपाललका प्रिखु हवपन्न सिदुायका बालबाललकाका लालग िैशक्षक सियोग एवि ्ददवा खाजा, 
(४) अनदुानिा आर्ारित हवद्यालय सञ्चालन,  

(५) निनुा हवद्यालय छनोट ि हवकास, 

(६) गरिवीको िेखािूलन ििेका परिवािका बालबाललकाका लालग िैशक्षक प्रोत्सािन,  

(७) शिक्षक दिबरदी व्यवस्थापन एवि ्लिलान, 

(८) हवद्याथीका लालग सि तथा अलतरिि हियाकलाप सञ्चालन,  

(९) िैशक्षक क्यालेरडि तथा िैशक्षक पशुस्तका प्रकािन,  

(१०) भौचि प्रणालीिा आर्ारित शिक्षा, 
(११) गाउँ शिक्षा परिषद् गठन,  

(१२) पाललका प्रिखु गणुस्तिीय शिक्षाका लालग अनदुान, 

(१३) अलनवाया तथा लनिलु्क शिक्षा कायाारवयन, 

(१४) एक िाध्यलिक हवद्यालय एक संकायलाई प्रोत्सािन 

(१५) हवद्याथी संख्या अलभबहृद्ध कायािि, 

(१६) गाउपाललका प्रिखु अरतिहवद्यालय सियोग कायािि, 

(१७) हविेष शिक्षा हवद्यालय संचालन 

(१८) िरटेश्विी एवं चाइल्डकेयि सेरटि संचालन 
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(१९)  गाउपाललका प्रिखु िहिद तथा व्यपत्ता परिवािका वालवाललका हवद्यालथािरुलाइा िैशक्षक िलु्क लगाएत 
अरय हवषयिा सियोग गने 

(२०) गाउपाललका प्रिखु छािवदृद्व प्रोत्सािान गने  

(२१) गाउपाललका प्रिखु उच्च शिक्षा प्रोत्सािन कायािि संचालन गने । 

(२२) हवहवर्  

६७.  बचाउ ि लागू निनु े

(१) यो ऐन वा यस ऐन अरतगात बनेका लनयििा लेशखए जलत कुिािा सोिी बिोशजि ि नलेशखएको कुिािा 
प्रचललत काननु बिोशजि िनुेछ । 

(२) यस ऐनिा लेशखएको कुनै कुिाले पलन हवद्यालयको सम्पशत्त हिनालिना गिेको कसिुिा भ्रिाचाि लनवािण ऐन, 

२०५९ अरतगात कािवािी चलाउन बार्ा पने छैन । 

(३)संहवर्ान ि िाल प्रचलनिा ििेको शिक्षा ऐन २०२८ सग बाशझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफािरु 
बाशझएको िदसम्ि स्वताः लनशस्िय िनुेछ । 

(४) यस अशघ काननु बिोशजि लनयिु शिक्षक किाचािीलाई नेपाल सिकािले दददै आएको सहुवर्ािा कुनै हकलसिको 
कटौलत गरिन ेछैन ति यस व्यवस्थाले काननुबिोशजि दण्ड, सजाय ि कािवािी गना बार्ा पनेछैन  

६८. गाउँपाललका शिक्षा ऐन २०७९ को संिोर्न बढैयाताल गाउँसभाको बििुतबाट गना सहकनेछ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             हििालय लिपाठी 
बढैयाताल गाउँपाललका अध्यक्ष 

लिलत : २०७९/१०/११ 
 

 

 

 

  


