
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड -४                  सङ््खया : २               लर्लि : २०७७/११/०५ 

भाग -१ 

दार्ाा गाउँपालिका  

गाउँ सभाबाट स्वीकृि लर्लि: २०७७/१०/३० 

प्रर्ाणीकरण  लर्लि : २०७७/११/०५ 

दार्ाा गाउँपालिकाको  लिक्षा ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : प्रते्यक नागरिकमा सहिषु्णता, सदाचाि, नैहतकता ि 

मानवीय मूल्यको प्रवर्धन गिी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतिको 

संस्थागत हवकास, मुलुकको समृद्हि ि जनहितका लाहग ज्ञान, 

सीप, श्रम, स्थानीय, िाहरि य ि हवश्वव्यापी आवश्यकतामा आर्ारित 

प्रहतस्पर्ी जनशन्त्रि तयाि गनध यस गाउँपाहलका के्षत्रहित्र 

स्थापना हुने तथा यो ऐन प्रािम्भ हुनुपूवध स्थापना िई सञ्चालन 



 
 

िईििेका हवद्यालय तथा शैहक्षक हनकायिरूको व्यवस्थापनमा 

सुर्ाि गिी स्तिीय हशक्षा तथा सीपको अवसि बृन्त्रि गनध 

वाञ्छनीय िएकाले नेपालको संहवर्ान र्ािा २२६, अनुसूची ८ 

को सूची नम्बि ८ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ 

को दफा १०२ बमोहजम कणाधली प्रदेश अन्तिगतको दामाध 

गाउँपाहलका,  सल्यानको गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छद  १ 

प्रारम्भिक 

१. सलिप्त नार् र प्रारि 

(१) यस ऐनको नाम 'दार्ाा गाउँपालिकाको  लिक्षा ऐन, 

२०७७'  ििेको छ । 

(२) यो ऐन दामाध गाउँपाहलकािि लागू हुनेछ । 

(३) यो ऐन स्थानीय िाजपत्रमा प्रकाहशत िएपश्चात तुरुन्त  

लागू हुनेछ । 

 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस 

ऐनमा 

(क) “अनुमहत” िन्नाले गाउँपाहलकाले कुनै तोहकएको ठाउँ वा 

के्षत्रमा हवद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गनध हदएको अस्थायी 

स्वीकृहतलाई जनाउँछ । 

(ख) “अहििावक” िन्नाले हवद्यालयमा अध्ययनित हवद्याथीको 

अहििावक िनी अहिलेखमा जहनएको व्यन्त्रि सम्झनुपछध , 

सो शब्दले हवद्याथीका वुवा, आमा, वाजे, बजै्य तथा 

अहििावक निएका हवद्याथीको िकमा संिक्षकत्व प्रदान 

गने व्यन्त्रिलाई समेत जनाउँछ । 



 
 

(ग) “आर्ाििूत हशक्षा” िन्नाले प्रािन्त्रम्भक बाल हशक्षादेन्त्रख 

कक्षा आठसम्म हदइने हशक्षा सम्झनुपछध । 

(ि) “आर्ाििूत हशक्षा उत्तीणध पिीक्षा” िन्नाले आर्ाििूत 

तिको कक्षा ८ को अन्त्यमा हुने वाहषधक पिीक्षालाई 

सम्झनुपछध । 

(ि) “आवासीय हवद्यालय” िन्नाले गाउँपाहलकाबाट आवासीय 

हवद्यालयको रूपमा स्वीकृहत हदएको हवद्यालयलाई 

जनाउँछ । 

(ङ) “कमधचािी” िन्नाले हवद्यालयमा कायधित हशक्षक बािेकका 

अन्य जनशन्त्रिलाई सम्झनुपछध । 

(च) “टु्यसन सेन्टि, कोहचड.सेन्टि, इन्त्रिचु्यट ि मने्टश्विी” 

िन्नाले गाउँपाहलकाबाट तोहकएको मापदण्ड पूिा गिी 

टु्यसन सेन्टि, कोहचङ सेन्टि, इन्त्रिचु्यट ि मने्टश्विी 

सञ्चालनको लाहग गाउँपाहलकाबाट अनुमहत हलएको 

शैहक्षक संस्थालाई जनाउँछ । 

(छ) “गाउँपाहलका” िन्नाले नेपालको संहवर्ान बमोहजम 

स्थानीय सिकािको रुपमा स्थाहपत दामाध गाउँ 

कायधपाहलकालाई सम्झनुपछध । 

(ज) “गाउँ सिा” िन्नाले दामाध गाउँपाहलकाको गाउँ सिालाई 

सम्झनुपछध । 

(झ) “गाउँ हशक्षा सहमहत” िन्नाले हवद्यालयको िेखदेख ि 

व्यवस्थापन गने कामसमेत गनधका लाहग बनेको 

सहमहतलाई सम्झनुपछध । 

(ञ) “प्रर्ानाध्यापक” िन्नाले हवद्यालयको शैहक्षक, प्रशासहनक, 

आहथधक ि व्यवस्थापकीय हजमे्मवािी तोहकएको 

अध्यापकलाई जनाउँछ । 



 
 

(ट) “प्रािन्त्रम्भक बालहशक्षा” िन्नाले पाँच वषधमुहनका 

बालबाहलकालाई हदइने एक वषधको प्रािन्त्रम्भक बाल हशक्षा 

सम्झनु पछध । 

(ठ) “प्राहवहर्क सिायक” िन्नाले गाउँपाहलका हित्रका शैहक्षक 

गहतहवहर् सञ्चालन गनध  शाखामा काम गने पाँच ,ं छैठ  ं

तिको कमधचािीलाई सम्झनुपछध । 

(ड) “प्राहवहर्क तथा व्यावसाहयक हशक्षा” िन्नाले प्राहवहर्क 

ज्ञान, सीप तथा हवषयवसु्तमा आर्ारित प्रहवहर् ि व्यवसाय 

उनु्मख हशक्षा प्रदान गनध न  कक्षादेन्त्रख बाह्र कक्षासम्म 

अध्यापन गिाइने हशक्षालाई सम्झनुपछध । 

(ढ) “वडा हशक्षा सहमहत” िन्नाले वडाहित्रको हवद्यालय 

िेखदेख ि व्यवस्थापन गने कामका लाहग बनेको सहमहत 

सम्झनुपदधछ । 

(ण) “हवद्यालय हशक्षा” िन्नाले प्रािन्त्रम्भक बालहवकास हशक्षा, 

आर्ाििूत ि माध्यहमक दुवै हशक्षा सम्झनुपछध । 

(त) “हवद्याथी कल्याण” िन्नाले हवद्याथी हितसगँ सम्बन्त्रित 

कायधलाई सम्झनुपछध । 

(थ) “हवशेष हशक्षा” िन्नाले दृहरहबिीन, बहििा, अहटज्म, ब न्त्रिक 

अपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा शािीरिक अपाङ्गता िएका 

बालबाहलकालाई हदइने हवशेष हकहसमको हशक्षा 

सम्झनुपछध । 

(द) “मिालय” िन्नाले प्रादेहशक तिमा स्थापना िएको 

सामाहजक हवकास मिालय ि सङ्घीय तिमा स्थापना 

िएको हशक्षा, हवज्ञान तथा प्रहवहर् मिालय सम्झनुपछध । 

(र्) “माध्यहमक हशक्षा” िन्नाले कक्षा न देन्त्रख कक्षा बाह्रसम्म 

हदइने हशक्षा सम्झनुपछध । 

(न) “समायोजन” िन्नाले दुई वा दुईिन्दा वढी हवद्यालयलाई 

एउटै हवद्यालयमा गाभ्ने प्रहियालाई सम्झनुपछध । 



 
 

(प) “सिकािी हवद्यालय” िन्नालेसिकािी ऐनअन्तगधत स्थापना 

हुनेहवद्यालयलाई सम्झनुपछध  । 

(फ) “सामुदाहयक हवद्यालय” िन्नाले नेपाल सिकािबाट 

हनयहमत रूपमा अनुदान पाउने गिी समुदायको पिलमा 

स्थापना िई अनुमहत वा स्वीकृहत प्राप्त हवद्यालय 

सम्झनुपछध । 

(ब) “स्थायी आवासीय अनुमहत” िन्नाले हवदेशी मुलुकले कुनै 

सतध तोकी वा सोिी  मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास 

गनध पाउने गिी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गिाएको 

डाइिहसधटी इहमगे्रन्ट हिसा (हड.िी.) ि पिमानेन्ट िेहजडेन्ट 

हिसा (पी.आि.) वा ग्रीनकाडध सम्झनु पछध ि सो शब्दले 

नेपाली नागरिकलाई हवदेशमा स्थायीरूपमा बसोबास गनध 

हदइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमहत 

समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) “संस्थागत हवद्यालय” िन्नाले नेपाल सिकािबाट हनयहमत 

रूपमा अनुदान नपाउने गिी हनजी पिलमा स्थापना िई 

अनुमहत वा स्वीकृहत प्राप्त हवद्यालय सम्झनुपछध । 

(म) “स्वीकृहत” िन्नाले तोहकएबमोहजमको सतध पूिा गिेको 

हवद्यालयलाई गाउँपाहलकाले हदएको स्थायी स्वीकृहतलाई 

जनाउँछ । 

(य) “शाखा” िन्नाले गाउँपाहलकाको हशक्षा, युवा तथा खेलकूद 

शाखा सम्झनुपछध । 

(ि) “अहर्कृत (हशक्षा)” िन्नाले गाउँपाहलकाहित्रका शैहक्षक 

गहतहवहर् सञ्चालन गनध शाखामा काम गने  अहर्कृत 

स्तिको कमधचािीलाई सम्झनु पछध ।  

(ल) “शाखा प्रमुख” िन्नाले हशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको 

प्रमुख सम्झनुपछध ।  



 
 

(श) “सुपरिवेक्षक”  िन्नाले हवद्यालय सुपरिवेक्षकलाई  

सम्झनुपछध । 

(व) “हशक्षक” िन्नाले हवद्यालयमा हशक्षण हसकाइ गनध हनयुि  

अध्यापक सम्झनु पछध । सो शब्दले प्रर्ानाध्यापक 

समेतलाई जनाउछ ।  

(स) "हशक्षक व्यवस्थापन" िन्नाले गाउँपाहलकाहित्रका 

सामुदाहययक हवद्यालयिरूमा हशक्षकलाई अध्यापनका 

लाहग पाहलकाले दिबन्दी हसजधना, दिबन्दी हमलान, सरुवा 

तथा काज सरुवा गिी हशक्षक व्यवस्थापन गने कायधलाई 

जनाउँछ ।  

(स) “शैहक्षक गुठी” िन्नालेहवद्यालय सञ्चालन गनधका लाहग कुनै 

व्यन्त्रिले नाफा नहलने उदे्दश्यले स्थापना गिेको सावधजहनक 

वा हनजी गुठी सम्झनुपछध । 

 

       पररचे्छद  २ 

लिक्षाको प्रकार, लवद्याियको वगीकरण, अनुर्लि, स्वीकृलि, 

सर्ायोजन िथा लनयर्न 
 

३. र्ाध्यलर्क लिक्षाको प्रकार : माध्यहमक हशक्षा देिाय 

बमोहजमका हुनेछन््ः 

(क) सार्ािण माध्यहमक हशक्षा, 

(ख) संसृ्कत माध्यहमक हशक्षा, 

 (ग) प्राहवहर्क तथा व्यावसाहयक माध्यहमक हशक्षा । 

 

४. लिक्षाको र्ाध्यर् 

(१) हवद्यालयमा हशक्षाको माध्यम नेपाली िाषा, अङ्गे्रजी िाषा 

वा दुबै िाषा हुनेछन् । 



 
 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएता पहन 

देिायको अवस्थामा हवद्यालयमा हशक्षाको माध्यम 

हनम्नबमोहजम हुन सके्नछ : 

(क) आर्ाििूत (कक्षा ५) सम्म मातृिाषामा हशक्षा हदन 

सहकनेछ । 

(ख) गैिनेपाली नागरिकले  अध्ययन गदाध नेपाली हवषयको 

सट्टा अन्य कुनै  िाषाको हवषय अध्ययन गनध सके्नछ । 

(ग) िाषा हवषयमा अध्ययन गिाउँदा हशक्षाको माध्यम 

सम्बन्त्रित िाषा हुनेछ । 

 

५. हवशेष हशक्षा, समाहित हशक्षा, अन पचारिक हशक्षा, हनिन्ति 

हशक्षा, दूि हशक्षा तथा खुला हशक्षाको व्यवस्था गिी 

सञ्चालन गरिनेछ । 

 

६. लवद्याियका प्रकार : हवद्यालयका प्रकाि देिायबमोहजम 

हुनेछन् :  

(क) सामुदाहयक हवद्यालय, 

(ख) संस्थागत हवद्यालय, 

(ग) गुठी हवद्यालय, 

(ि) सिकािी हवद्यालय । 

 

७. लवद्यािय वगीकरण : (१) हवद्यालयको वगीकिण 

देिायबमोहजम हुनेछ :  

(क) क वगधको हवद्यालय, 

(ख) ख वगधको हवद्यालय, 

(ग) ग वगधको हवद्यालय, 

(ि) ि वगधको हवद्यालय । 



 
 

 (२) सामुदाहयक तथा संस्थागत हवद्यालयिरूले शैहक्षक सत्र 

सुरु हुनुिन्दा दुई महिना अगाहड नै तोहकएको ढाँचामा 

हवविण ििी हवद्यालय वगीकिणका लाहग हनवेदन हदन 

सहकनेछ ि हवद्यालय सुपरिवेक्षकको संयोजकत्वमा शाखा 

प्रमुखबाट मनोहनत हशक्षक मिासङ्घको प्रहतहनहर् ि संस्थागत 

हवद्यालयको प्रहतहनहर्को प्रहतहनहर्त्व हुने गिी गहठत तीन 

सदस्यीय सहमहतले तोहकएको आर्ािमा वगीकिणको 

हसफारिस गनेछ उि हसफारिसको आर्ािमा हवद्यालयको 

वगीकिणको अन्त्रन्तम हनणधय गनधका लाहग देिाय बमोहजमको 

सहमहत गठन हुनेछ : 

अध्यक्ष गाउँ हशक्षा सहमहत  – संयोजक 

संयोजक, सामाहजक हवकास सहमहत – सदस्य 

अध्यक्ष, हशक्षक मिासङ्घ (गाउँपाहलका स्ति ) – सदस्य 

गाउँ हशक्षा सहमहतबाट मनोहनत हवद्यालय सुपरिवेक्षक 

मधे्यवाट एक जना – सदस्य 

गाउँ हशक्षा सहमहतबाट मनोहनत दहलत ि महिलामधे्यबाट दुइ 

जना – सदस्य 

शाखा प्रमुख / हशक्षा अहर्कृत,  – सदस्य  सहचव 

 

८. लवद्यािय सञ्चािन गना अनुर्लि लिनुपने : (१) कुनै नेपाली 

नागरिक  वा नेपाली  समुदायले सामुदाहयक हवद्यालय वा 

शैहक्षक गुठी अन्तिगत संस्थागत हवद्यालय खोल्न चािेमा 

तोहकएको हवविण खुलाई वडा हशक्षा सहमहतको हसफारिस 

सहित शैहक्षक सत्र शुरु हुनुिन्दा तीन महिना अगावै ि 

पूवधप्राथहमक हवद्यालय तथा कक्षा थप गनध चािने 

हवद्यालयिरूले शैहक्षक सत्र शुरु  हुनुिुन्दा दुई महिना 

अगावै गाउँपाहलकाको सम्बन्त्रित शाखा प्रमुख समक्ष 

अनमुहतका लाहग हनवदेन हदनपुनेछ । 



 
 

(२) उपदफा (१) बमोहजम हनवेदन पिेमा सो हनवेदन उपि 

शाखाबाट खहटएको कमधचािीबाट आवश्यक जाँचबुझ गिी 

हवद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप गने अनुमहत हदन मनाहसव 

देन्त्रखएमा तोहकएको सतध बने्दज पालना गने गिी गाउँ 

हशक्षा सहमहतको हसफारिसमा शाखा प्रमुखले शैहक्षक सत्र 

शुरु हुनुिन्दा अहि अनुमहत हदनेछ । 

(३) यो दफा प्रािम्भ हँुदाका बखत कम्पनीको रुपमा 

सञ्चालनमा ििेका हवद्यालयिरूले चािेमा कम्पनी खािेज 

गिी शैहक्षक गुठीअन्तगधत हवद्यालय सञ्चालन गनध शाखा 

प्रमुख समक्ष हनवेदन हदन सके्न छ । 

 (४) दफा ८ को अनुचे्छद (३) मा जे सुकै लेन्त्रखएको िएता 

पहन देिायका हवद्यालयलाई शैहक्षक गुठीको रूपमा 

सञ्चालन गनध पाउने गिी अनुमहत वा अनुमहत हदइने छैन 

: 

(क) सिकािी वा सावधजहनक िवनमा सञ्चालन िएका 

हवद्यालय, 

(ख) सिकािी वा सावधजहनक जग्गामा िवन बनाई सञ्चालन 

िएका हवद्यालय, 

(ग) कुनै व्यन्त्रि वा संस्थाले हवद्यालयको नाममा िवन वा 

जग्गा दानदातव्य हदएकोमा सो िवनमा वा त्यस्तो जग्गामा 

िवन बनाई सञ्चालन िएको हवद्यालय । 

(५)   यस ऐन वा अन्य प्रचहलत कानुनमा जुनसुकै कुिा 

लेन्त्रखएको िएता पहन शैहक्षक गुठीअन्तिगत 

        हवद्यालय सञ्चालन गदाध देिायबमोहजम गनुधपनेछ : 

 (क) शैहक्षक गुठी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक (टि री) 

संगहठत संस्थाको रूपमा हुनुपने, 



 
 

 (ख) शैहक्षक गुठी सञ्चालन गदाध टि रीमा सावधजहनक गुठी 

िए कम्तीमा पाँच जना ि हनजी गुठी िए   कम्तीमा 

तीन जना सदस्य हुनुपने, 

         (ग) शैहक्षक गुठीको आय- व्ययको लेखा तोहकएबमोहजम 

खडा गिी मान्यता प्राप्त लेखा पिीक्षकबाट लेखापिीक्षण 

गिाउनुपने, 

         (ि) शैहक्षक गुठीको तत्काल कायम ििेका टि रीले आफ्नो 

जीवनकालमै वा शेषपहछ गुठीयािको रूपमा काम गने 

आफ्नो उत्तिाहर्कािी तोक्नसके्न छ ति सावधजहनक 

शैहक्षक गुठीको िकमा त्यस्तो उत्तिाहर्कािी तोक्दा वडा 

हशक्षा सहमहतको हसफारिसमा गाउँपाहलकाको स्वीकृहत 

हलनुपने छ । 

 (६) कुनै सामाहजक, पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थाले 

मुनाफा नहलने उदे्दश्य िाखी हवद्यालय सञ्चालन गनध चािेमा 

आर्ाििूत ि माध्यहमक तिको िकमा  गाउँ हशक्षा 

सहमहतबाट स्वीकृहत हलई सावधजहनक शैहक्षक गुठी 

अन्तिगत हवद्यालय सञ्चालन गनधसके्न छ । 

 (७) उपदफा (६) बमोहजम सञ्चाहलत हवद्यालयले पालन गनुधपने 

सतध तथा अन्य व्यवस्था तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 (८) माहथका उपदफािरूमा जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएता 

पहन कुनै हवदेशी हशक्षण संस्थासँग सम्बिन गने गिी 

कसैलाई पहन हवद्यालय खोल्न अनुमहत वा स्वीकृहत हदइने 

छैन । ति, नेपाल सिकािसँग सम्झ ता िएको अवस्थामा 

त्यस्ता हवद्यालयलाई अनुमहत हदन सहकनेछ । 

 (९) हवद्यालय खोल्ने अनुमहत हदंदा  हवद्यालय सञ्चालनको 

सुिक्षणवापत सामुदाहयक हवद्यालयको आर्ाििूत ति 

हन्ःशुल्क ि माध्यहमक ति िए दुई लाख ि संस्थागत 



 
 

हवद्यालयको आर्ाििूत १–५ िए एक लाख, १–८ िए दुई 

लाख ि माध्यहमक िए तीन लाख र्ि टी िाख्नुपनेछ । 

 (१०) उपदफा (७), (८), (९) मा उले्लन्त्रखत िए बमोहजमका 

हवद्यालयिरूलाई हनयम अनुसाि आवश्यक प्रहिया पुिा 

गिी सामुदायीकिण गनध सहकनेछ । 

 (११) हवद्यालय सञ्चालन तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 

९.  र्ने्टश्वरी कक्षा सञ्चािन िथा व्यवस्थापन : 

गाउँपाहलकाले  प्रािन्त्रम्भक बालहशक्षाको मने्टश्विी कक्षा 

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बिमा तोहकए बमोहजम 

व्यवस्था गनध सके्नछ । 

 

१०. सारु्दालयक लसकाइकेन्द्र सञ्चािन गना सके्न  : (१)  

गाउँपाहलकाले समुदायमा साक्षिता, हसप हवकास ि हनिन्ति 

हसकाइसमेतको काम गनध तोहकएबमोहजम सामुदाहयक 

हसकाइ केन्द्र सञ्चालन ि व्यवस्थापन गनध सके्नछ ।  

      (२) यस्तो केन्द्रमा सामुदाहयक पुस्तकालय, वाचनालय ि ई - 

वाचनालय सञ्चालन हुन सके्नछ । 

 

११. गाउँपालिकािे लवद्यािय एक स्थानबाट अको स्थानर्ा 

साना, गाभ्न, नार् पररविान गना वा बन्द गना सके्न :  

(१) गाउँपाहलकाले तोहकएको मापदण्डबमोहजम िाल सञ्चालन 

िइििेका ३० हमनेटको पैदल दुिीिन्दा कम दुिी ििेका 

कुनै सामुदाहयक हवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको 

स्थानमा सानध वा दुई वा दुईिन्दा बढी हवद्यालयलाई 

गािेि एउटा हवद्यालयमा समायोजन गनध, ति थप गनध, 

कक्षा िटाउन, हवद्यालय बन्द गनधसके्न छ । हवद्यालय 

समायोजन गदाध कुनै सामुदाहयक हवद्यालयमा कक्षा १–३ 



 
 

सम्म ४५ जनािन्दा कम, १–५ कक्षा सम्म िए ७५ 

जनािन्दा कम, ६–८ कक्षा सम्ममा ४५ जनािन्दा कम, 

९–१० कक्षामा िए ४० जनािन्दा कम ि ११–१२ कक्षामा 

४० जना िन्दा कम हवद्याथी िए वडा हशक्षा सहमहत 

माफध त गाउँ हशक्षा सहमहतले नहजकको पायक ि 

पूवाधर्ाियुि हवद्यालयमा ििेक शैहक्षक सत्रको सुरुमा 

समायोजन गनध सके्न छ । यसिी समायोजन गदाध 

हशक्षक कमधचािीलाई गाहिएको हवद्यालयमा हवद्याथी 

संख्याको आर्ािमा हमल्ने िए जेष्ठताको आर्ािमा 

व्यवस्थापन गने ि हवद्याथी सङ्ख्या नू्यन िए अन्य 

हवद्यालयमा व्यवस्थापन गरिनेछ । ि गोहलक हवकटता 

िएको स्थानमा हवद्यालय समायोजन गरिने छैन । 

(२) संस्थागत हवद्यालयिरूले एक स्थानबाट अको स्थानमा 

ठाँउसािी गदाध आफ्नो ििजग्गा िएको प्रमाणसहित 

ठाँउसािीका लाहग वडा कायाधलयको हसफारिससहित 

शाखामा हनवेदन हदनुपने छ । यसिी प्राप्त िएको 

हनवेदनउपि छानहबन गदाध प्रहिया पूिा गिी आएमा 

ठाँउसािी प्रहिया अहि बढाउन सहकनेछ ि ठाँउसािी 

गदाध पैतीस हदने सूचना जािी गिी दावी हबिोर् निएमा 

मात्र ठाँउसािी गरिनेछ । संस्थागत हवद्यालयिरूले 

अनुमहत प्राप्त गिेको ५ वषध हित्र आफ्नो िि जग्गा निए 

अनुमहत िद्ि गनध सहकनेछ ि नयाँ संस्थागत हवद्यालय 

खोल्न चािेमा नहजकको हवद्यालय िन्दा  कन्त्रम्तमा पाँच 

सय हमटि टाढाको दुिीमा खोल्नुपनेछ । 

(३) हवद्यालयको नाम परिवतधन गनुधपिेमा नाम परिवतधन 

गनुधपने उपयुि कािणसहित तोहकएको हवविण ि ढाँचामा  

गाउँ हशक्षा सहमहतमाफध त गाउँकायधपाहलका समक्ष  

अनुमहतका लाहग पेस गनुधपने छ । 



 
 

(४) उपदफा (३) बमोहजम पेस हुन आएको हनवेदनउपि गाउँ 

हशक्षा सहमहतको हसफारिसमा गाउँकायधपाहलकाले नाम 

परिवतधनको अनुमहत हदनसके्न छ । 

(५) हवद्यालयको नाम िाख्दा वा परिवतधन गदाध  र्ाहमधक तथा 

जाहतगत हवदे्वष झन्त्रल्कने प्रकािको नाम िाख्न पाइने छैन 

। कसैले ब्यन्त्रिहवशेषको नामबाट हवदद्यालयको 

नामकिण गनध चािेमा माध्यहमक तिको िकमा 

५०,००,०००।— (पचास लाख रुपैयाँ), आर्ाििूत तिको 

िकमा ३०,००,०००।– (तीस लाख रुपैयाँ) हवद्यालयलाइ दान 

गिेमा व्यन्त्रि हवशेषको सुरूको  नामबाट हवद्यालयको 

नाम परिवतधन गनध बार्ा पुगेको माहनने छैन । नयाँ 

स्थापना हुने हवद्यालयको नाम नेपालीमा हुनुपनेछ ि यस 

अहि अंगे्रजी शब्दमा नाम िई स्थापना िएका 

हवद्यालयको नाम नेपाली पहिचान झन्त्रल्कने गिी नाम िाख्न 

प्रोत्सािन गरिनेछ । 

 

१२. गाउँ लिक्षा सलर्लिसम्बन्धी व्यवस्था 

(१) गाउँपाहलका के्षत्रहित्र सञ्चालन हुने हवद्यालय तथा 

शैहक्षक हनकायिरूको िेखदेख, समन्वय ि व्यवस्थापन 

गने कामका लाहग देिायबमोहजमको  गाउँ हशक्षा 

सहमहत ििनेछ : 

 (क) गाउँपाहलका अध्यक्ष  – अध्यक्ष 

 (ख)  गाउँपाहलका उपाध्यक्ष  – सदस्य 

 (ग) प्रमुख प्रशासकीय अहर्कृत – सदस्य 

 (ि) गाउँ सिाका सदस्यिरू मधे्यबाट एकजना दहलत 

महिला सहित गाउँ कायधपाहलकाले तोकेका दुई जना 

महिला – सदस्य 



 
 

 (ङ)  गाउँपाहलका हित्रका सामुदाहयक ि संस्थागत 

हवद्यालयका हवव्यस अध्यक्षिरूमधे्यबाट हशक्षा            

सहमहतबाट मनोहनत एक जना – सदस्य 

(च) सामुदाहयक तथा संस्थागत हवद्यालयको प्रर्ानाध्यापकिरू 

मधे्यबाट सहमहतले मनोहनत गिेका एक   जना – सदस्य 

(छ) संयोजक, सामाहजक हवकास सहमहत – सदस्य 

(ज) हशक्षाहवद तथा समाजसेवीिरूमधे्यबाट अध्यक्षले 

तोकेको एक जना महिला – सदस्य 

(झ)  गाउँपाहलकाको हशक्षक मिासङ्घको अध्यक्ष – सदस्य 

(ञ)अपाङ्गता िएका मधे्यबाट अध्यक्षले तोकेको एक जना 

– सदस्य 

(ट) हवद्यालय सुपरिवेक्षक मधे्यबाट शाखा प्रमुखले तोककेको 

एक जना – सदस्य 

(ठ) शाखा प्रमुख, हशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा – सदस्य 

सहचव 

(२) सहमहतका मनोहनत सदस्यको कायधकाल दुई वषधको हुनेछ 

। 

(३) उपदफा (१) अनुसािका मनोहनत सदस्यिरूले आफ्नो 

पदीय आचिण पूिा नगिेमा गाउँ हशक्षा सहमहतले जुनसुकै 

समयमा पहन िटाउन सके्नछ ति त्यसिी िटाउन वा 

वखाधस्त गनुधअहि मनाहसव माहफकको स्परीकिणको 

म काबाट वहञ्चत गरिने छैन । 

 

(४)  गाउँ लिक्षा सलर्लिको कार्, किाव्य र अलिकार 

देहायबर्ोलजर् हुनेछ : 

(क) आफ्नो कायध के्षत्रहित्रको शैहक्षक योजना तयाि गने, 

(ख) गाउँपाहलका  के्षत्रहित्र हवद्यालय सञ्चालनका लाहग 

अनुमहत, स्वीकृहत, कक्षा थप, ति थप, नाम   परिवतधन 



 
 

गने, हवद्यालय साने, गाभ्ने, कोहचङ तथा टू्यसन सेन्टिको 

अनुमहत हदने, 

(ग) हवद्यालयिरूलाई आहथधक अनुदानसम्बिी आवश्यक 

स्रोतको खोजी गने, 

(ि) आफ्नो  के्षत्रहित्र सञ्चालन हुने पिीक्षालाई मयाधहदत ि 

ियिहित बनाउन सियोग गने, 

(ङ) हवद्यालयिरूको लेखा पिीक्षकिरूको सूची सावधजहनक 

गने, 

 (च) गाउँपाहलका के्षत्रहित्र स्थापना िएका आफ्नो स्रोतमा 

सञ्चाहलत सामुदाहयक हवद्यालयिरूको हशक्षक दिबन्दी, 

सेवा, सुहवर्ा ि सतधिरू स्वीकृत गनध कायधपाहलका समक्ष 

हसफारिस गने । 

(छ) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतलाई आवश्यक हनदेशन 

हदने, 

(ज) हवद्यालयका लाहग आवश्यक स्रोत ि सार्न जुटाउन ि 

परिचालन गने,गिाउने । 

(झ) द्वन्द्द्व व्यवस्थापन गने, 

(ञ) हशक्षाको गुणस्ति कायम िाखे्न सूचक हवकास गने ि 

प्रगहत मूल्याङ्कन गने, 

(ट) गुणस्तिीय हशक्षाको सामाहजक पिीक्षण गने एवम 

हशक्षाको अनुगमन तथा सुरिवेक्षणको प्रबि गने, 

(ठ) सामुदाहयक हवद्यालयका हशक्षक तथा कमधचािी 

व्यवस्थापन गने, 

(ड) शैहक्षक गुठीसँग सम्झ ताका सतधिरू हनर्ाधिण गने, 

(ढ) शैहक्षक संस्था ि हशक्षासँग आबि हशक्षक 

कमधचािीिरूलाई काम ि नहतजाको आर्ािमा आवश्यक 

प्रोत्सािन, नहसयत, दण्ड, कािवािी गने गिाउने, 



 
 

(ण) संस्थागत हवद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने, 

सञ्चालनको अनुमहत प्रदान गने, 

(त) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत गठन गनध सिजीकिण गने, 

(थ) हशक्षकिरूको सरुवा  व्यवस्थापन गने, 

(द) सामुदाहयक हसकाइ केन्द्र स्थापना ि सञ्चालनसम्बिी 

नीहत तजुधमा गने, 

(र्) आवश्यकता अनुसाि हवद्याथी कल्याण कोषकोव्यवस्थापन 

गने, 

(न) हवद्यालयमा दिवन्दी हमलान गने ि हवद्याथी हशक्षक 

अनुपात कायम गने, 

(प) हवद्यालयमा पठनपाठनको अहर्कतम प्रबि हुने गिी 

शैहक्षक क्यालेन्डि बनाई लागु गने, गिाउने, 

 (फ) हशक्षक ताहलम नीहत तजुधमा गिी लागु गने, 

 (ब) गाउँ कायधपाहलकालाई  शैहक्षक हवकासका लाहग 

आवश्यक सुझाव तथा पिामशध हदने, 

(ि) शैहक्षक गुणस्ति अहिवृन्त्रिसम्बिी िाय, सुझाव ि 

गोष्ठीिरूको आयोजना गने, 

(म) तोहकए बमोहजमका अन्य कायधिरू गने । 

  

१३. िाखा प्ररु्खको कार् किाव्य र अलिकार 

(१) पाहलका स्तिीय हशक्षा, युवा तथा खेलकुदसम्बिी योजना 

तजुधमा गिी गाउँ कायंपाहलकामा पेस गने, 

(२) गाउँपाहलका तथा  गाउँ हशक्षा सहमहतबाट हशक्षा तथा 

शैहक्षक हवकासका लाहग पारित नीहत तथा कायधिमको 

कायाधन्वयन गने तथा प्राप्त हनदेशन पालना गने, 

(३) हवद्यालय तथा शैहक्षक संस्थािरूको अनुगमन तथा 

सुपिीवेक्षण गने गिाउने, 



 
 

(४) गाउँ कायधपाहलका,  गाउँ हशक्षा सहमहत ि प्रमुख 

प्रशासकीय अहर्कृतलाई शैहक्षक हवकासका लाहग 

आवश्यक पिामशध हदने, 

(५) हशक्षकिरूको तोहकए बमोहजमको कायधसम्पादन 

मूल्याङ्कन गिी अहिलेख िाखे्न, 

(६) आर्ाििूत तिका कक्षा ८ को अन्त्रन्तम तथा बाह्य 

पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने, 

(७) सामुदाहयक ि संस्थागत हवद्यालयमा कायधित हशक्षक 

कमधचािीको अहिलेख िाखे्न, 

(८) हवद्यालयमा स्वीकृत पाठ्यिम ि पाठ्यपुस्तक लागू गिे 

नगिेको अनुगमन गने, 

(९) हवद्यालयबाट प्राप्त िएका लेखापिीक्षकिरूको सूचीमधे्य 

एकजनालाई लेखापिीक्षकमा हनयुि गने, 

(१०) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ि हशक्षक अहििावक संि 

गठन गने, गिाउने, 

(११) हवद्यालयबाट प्राप्त प्रहतवेदन कायाधन्वयन गने, 

(१२) हशक्षकको तलवी प्रहतवेदन स्वीकृतका लाहग हसफारिस 

गने, 

(१३) हवद्यालयको शैहक्षक कायधिमको हनयहमत अनुगमन 

गने, गिाउने, 

 (१४)  गाउँ हशक्षा सहमहतको सदस्य सहचवको िूहमका 

हनवाधि गने, 

(१५) अन्य काम, कतधव्य ि अहर्काि तोहकए बमोहजम हुनेछ 

। 

 
 
 

१४.  वडा लिक्षा सलर्लिको गठन, कार्, किाव्य र अलिकार 



 
 

     (१) वडास्तिमा वडाको हवद्यालय िेखदेख ि व्यवस्थापन 

गनध देिायबमोहजम वडा हशक्षा 

           सहमहत ििने छ । 

(क) सम्बन्त्रित वडाको वडा अध्यक्ष – अध्यक्ष 

(ख) वडा सहमहतका सदस्यिरूमधे्य वडा सहमहतले 

तोकेको एकजना महिला – सदस्य 

(ग) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतका महिला 

सदस्यिरूमधे्य वडा हशक्षा सहमहतले तोकेको 

      एकजना – सदस्य  

(ि) सामुदाहयक ि संस्थागत हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक / 

संस्थापकमधे्यबाट वडा हशक्षा सहमहतले    तोकेको 

दुईजना – सदस्य 

(ङ) वडाहित्रका हशक्षापे्रमीमधे्यबाट वडा हशक्षा सहमहतले 

तोकेको एकजना – सदस्य 

(च) सम्बन्त्रित वडाका वडा  सहचव – सदस्य सहचव 

 

     (२) वडा लिक्षा सलर्लिको कार् किाव्य र अलिकार 

देहायबर्ोलजर् हुनेछ : 

(क) वडा हित्रको शैहक्षक योजना तयाि गिी कायाधन्वयन 

गने, 

(ख) वडा हित्र सञ्चालन हुने पिीक्षालाई मयाधहदत ि 

ियिहित बनाउन सियोग गने, 

(ग) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतलाई आवश्यक हनदेशन 

हदने, 

(ि) हवद्यालयका लाहग आवश्यक स्रोत सार्न जुटाउनेि 

परिचालन गने गिाउने 

(ङ) द्वन्द्द्व व्यवस्थापन गने, 



 
 

       (च) हवद्यालयको सुपिीवेक्षण तथा अनुगमन गने, गिाउने 

ि अनुगमनको िममा अहनयहमतता   गिेमा 

कािवािीको लाहग हसफारिस गने । 

 (छ) हवद्यालय गाभ्ने, साने नाम परिवतधन गने, ति थप गनध 

गाउँहशक्षा सहमहतमा हसफारिस    गने, 

(ज) वडाको शैहक्षक अहिबृन्त्रिका लाहग आवश्यक 

कायधिरू गने, 

(झ) प्रािन्त्रम्भक बालहवकास केन्द्र सञ्चालन गनध हसफारिस 

गने, 

(ञ) उतृ्कर कायध गने हशक्षक ि कमधचािीिरूलाई 

प्रोत्साहित गने, 

(ट) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत तथा हशक्षक अहििावक 

सङ्घ गठनमा सियोग गने, 

(ठ) वडाको गुणस्तिीय हशक्षा हवकासका लाहग गोष्ठी गने 

। 

(ड) वडा हशक्षा सहमहतले आफ्नो बैठक सञ्चालन तथा 

कायधहवहर् आफैले हनर्ाधिण गने, 

(ढ)  गाउँ हशक्षा सहमहतले तोकेबमोहजम अन्य कायध गने, 

 

१५. लवद्यािय व्यवस्थापन सलर्लिको गठन, कार्, किाव्य र 

अलिकार 

(१) सामुदाहयक हवद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन 

गनधका लाहग प्रते्यक हवद्यालयमा देिायका सदस्यिरू 

ििेको एक हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ििनेछ : 

(क) अहििावकले आफूमधे्यबाट छानी पठाएका कम्तीमा 

दुईजना महिलासहित चािजना – सदस्य 

(ख) हवद्यालय ििेको वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा 

सहमहतले तोकेको सदस्य एकजना – सदस्य 



 
 

(ग) हवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुन्त्रिजीवी, हशक्षापे्रमी, 

हवद्यालयलाई हनिन्ति उले्लख्य सियोग गिेका वा दश 

लाखिन्दा बढी नगद वा हजन्सी सियोग गिेका 

व्यन्त्रििरूमधे्यबाट हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतले 

मनोहनत गिेका एकजना महिला सहित दुईजना – 

सदस्य 

(ि) हशक्षकिरूले आफूमधे्यबाट छानी पठाएको हशक्षक 

प्रहतहनहर् एकजना – सदस्य 

(ङ) हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक – सदस्य सहचव 

(च)  बालक्लवको अध्यक्षलाई  आमन्त्रित सदस्यका रुपमा 

वैठकमा बोलाउन सहकनेछ । मनोहनत सदस्यिरूको 

तीन वषे पदावहर् ििने गिी ि ि ङ बािेकका 

सदस्यिरूबाट सहमहतको अध्यक्ष छनोट गरिनेछ ।  

(छ)   कुनै पहन सिकािी वा गैिसिकािी सेवामा कायधित 

हशक्षक ि कमधचािी िएको अवस्थामा सहमहतको 

अध्यक्ष हुन पाइनेछैन ।  

  (ज) चन्दादातािरूबाट सदस्य छन ट गदाध जसले दान 

दातव्य गिेको िो सोिी व्यन्त्रि वा हनजको 

एकाििको सदस्य मात्र   िाख्न सहकने छ । 

 

(२) सामुदाहयक हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको 

काम, कतधव्य ि अहर्काि देिायबमोहजम हुनेछ : 

(क) हवद्यालय सञ्चालनका लाहग प्राप्त स्रोत सार्नको 

परिचालन गने, 

(ख) हवद्यालयको चल, अचल सम्पहत्तको लगत िाखे्न, िाख्न 

लगाउने ि सुिक्षा गने, 

(ग) हवद्यालयको शैहक्षक, ि हतक तथा आहथधक तथ्याङ ि 

हवविण अद्यावहर्क गिाई िाखे्न, 



 
 

(ि) हवद्यालयको वाहषधक बजेट स्वीकृत गने ि त्यसको 

जानकािी वडा ि गाउँपाहलकालाई हदने, 

(ङ) हवद्यालयमा स्वच्छ शैहक्षक वाताविण कायम िाख्न 

िाजनैहतक, र्ाहमधक वा साम्प्रादाहयक िावनाको 

आर्ािमा हवद्यालयको वाताविण र्हमल्याउन नहदने, 

(च) हवद्यालयमा  हवद्याथीको पोशाक तोकी कायाधन्वयन गने 

। 

(छ) प्रचहलत कानुनबमोहजम हशक्षक सेवा आयोगबाट 

हसफारिस िएका हशक्षक पदका लाहग योग्य 

उमे्मदवािलाई िाहजि गिाई काममा लगाउने तथा 

गाउँपाहलकाबाट स्वीकृत दिबन्दीमा कमधचािीको 

व्यवस्थापन गने 

(ज) सम्बन्त्रित हनकायबाट खहटएका हशक्षक तथा 

कमधचािीलाई िाहजि गिाई काममा लगाउने 

(झ) गाउँहशक्षा सहमहतबाट तोहकएको िहजरडध 

लेखापिीक्षकबाट हवद्यालयको वाहषधक लेखापिीक्षण 

गिाउने, 

(ञ) लेखापिीक्षकको प्रहतवेदनअनुसाि तत्काल आवश्यक 

कािबािी गने ि त्यसको प्रहतवेदन वडा हशक्षा सहमहत 

ि  गाउँ हशक्षा सहमहतमा पेस गने, 

 (ट) तोहकए बमोहजमका के्षत्रसँग सम्बन्त्रित वडा हशक्षा 

सहमहत, गाउँपाहलका ि  गाउँ हशक्षा सहमहतले हदएको 

हनदेशनिरूको पालना गने, 

(ठ) हवद्यालय सेवा के्षत्रमा हनिक्षिता उनू्मलन तथा 

आर्ाििूत हशक्षा सुहनहश्चत गनध पिल गने, 

(ड) तोहकएबमोहजम दिबन्दीका हशक्षक तथा कमधचािीलाई 

हविागीय कािवािी गने 



 
 

(ढ) हवद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट खचध व्यिोने गिी 

हनयुि वा बढुवा गिेका हशक्षकका लाहग सेवा, सतध ि 

सुहबर्ा तोके्न ि तोहकएबमोहजमको पारिश्रहमक तथा 

सुहवर्ाको व्यवस्था गने 

(ण) हवद्यालय हशक्षा एकै हशक्षण अवहर्मा सञ्चालन गनध 

प्रबि हमलाउने, 

(त) स्थानीय पाठ्यिम हनमाधणका लाहग हवषय हवज्ञ ि 

सल्लािकाि मनोनयन गनध सहकने छ, 

(थ) हवद्यालय हशक्षक, कमधचािी, हवद्याथी ि अहििावक 

आचािसंहिता बनाई लागु गने, 

(द) तोहकएबमोहजमका अन्य कायध गने । 

(३)  यस ऐन  लागू हुनुिन्दा अगाहडको ऐन अनुसाि गठन 

िइ पदावहर् बाँकी ििेका हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत 

पहन यसै ऐन बमोहजम गठन िए सिि माहननेछ । नयाँ 

हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत गठन गदाध पदावहर् समाप्त 

हुनुिन्दा १५ हदन अहि सहमहतको गठन प्रहिया थालनी 

गरिनेछ ि गठन नहँुदासम्म सामान्यतया्ः पहिलेको 

सहमहतले बढीमा एक महिनासम्म कामकाज गनध पाउनेछ 

। 

 

१६. लिक्षक अलभभावक सङ्घको गठन, कार्, किाव्य र 

अलिकार 

    (१) सामुदाहयक हवद्यालयमा हशक्षक अहििावकबीच सिकायध 

तथा समन्वय गनध प्रते्यक हवद्यालयमा सबै अहििावक ि 

हशक्षकिरू ििेको एक हशक्षक अहििावक संि ििने छ 

। कायध सञ्चालन ि व्यवस्थापन गनधका लाहग देिायका 

सदस्यिरू ििेको एक हशक्षक अहििावक सङ्घको 

कायधकािी सहमहत ििने छ : 



 
 

(क) हवद्यालयका अहििावकमधे्यबाट छन ट गिेको व्यन्त्रि 

– अध्यक्ष 

(ख) अहििावकले आफूिरूमधे्यबाट छानी पठाएका 

कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना – सदस्य 

 (ग) हवद्यालय ििेको सम्बन्त्रित वडाका जनप्रहतहनहर्िरू 

वडा सहमहतले मनोनयन गिेको एकजना –  सदस्य 

(ि) हवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुन्त्रिजीवी, हशक्षापे्रमी, 

हवद्यालयलाई हनिन्ति उले्लख्य सियोग गिेका 

व्यन्त्रिमधे्यबाट सहमहतले मनोहनत गिेको एकजना 

महिला सहित दुईजना – सदस्य 

(ङ) हवद्यालयका हशक्षकले आफूमधे्यबाट छानी पठाएका 

तिगत हशक्षक प्रहतहनहर् दुईजना – सदस्य 

(च) प्रर्ानाध्यापक – पदेन सदस्य  

(छ) कायधित हशक्षकिरूमधे्यवाट एकजना – सदस्य सहचव 

      सहमहतको वैठकमा हवद्यालयले छानेको उच्चतम 

कक्षाको प्रथम छात्र वा प्रथम छात्रामधे्यवाट 

एकजनालाई पहन आमन्त्रित गनुधपने छ । 

(२) हशक्षक अहििावक सङ्घको काम कतधव्य ि अहर्काि 

देिाय बमोहजम हुनेछ । 

(क) हवद्यालयमा स्वच्छ शैहक्षक वाताविण हनमाधण गनध 

हवद्यालयलाई सियोग गने, 

(ख) हवद्यालयको सामाहजक पिीक्षण गने गिाउने, 

(ग) शैहक्षक गुणस्ति अहिबृन्त्रिका लाहग सियोग गने, 

(ि) हवद्यालय िनाध अहियान सञ्चालन गनध हवद्यालयलाई 

सियोग गने, 

(ङ) तोहकएबमोहजमका अन्य कायध गने । 



 
 

(३) संस्थागत हवद्यालयिरूले समेत बढीमा सात सदस्यीय 

हशक्षक अहििावक सङ्घको कायधकािी सहमहत गठन गनध 

सके्न छन् । 
 

१७.अनुगर्न सलर्लि : 

(१) हवद्यालय हशक्षाको समग्र पक्षको अनुगमन गनध देिाय 

बमोहजमको हशक्षा अनुगमन सहमहत गठन हुनेछ ।  

आवश्यकतानुसाि सहमहतका संयोजक वा सदस्यिरूले 

अनुगमन गने छ । 

   (क) गाउँपाहलका अध्यक्ष – संयोजक 

   (ख) गाउँपाहलका उपाध्यक्ष - सदस्य 

   (ख)  प्रमुख प्रशासकीय अहर्कृत – सदस्य 

    (ग)  हशक्षा अहर्कृत - सदस्य 

   (ि)  हशक्षाहवद् मधे्यबाट  गाउँ  हशक्षा सहमहतले मनोहनत 

एक जना – सदस्य 

        (ङ) सामुदाहयक हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापकिरू मधे्यबाट  

गाउँ हशक्षा सहमहतले मनोहनत एकजना – सदस्य 

  (च)   हवद्यालय सुपिीवेक्षक – सदस्य सहचव 

  
 

पररचे्छद   ३ 

लिक्षक िथा कर्ाचारीको दरवन्दी, सेवासिा, योग्यिा एवर््  

सक्षर्िाको र्ापदण्ड 
 

१८. लिक्षक कर्ाचारीको दरवन्दी लनिाारण गने : (१) 

गाउँपाहलका के्षत्रहित्र ििेका सामुदाहयक हवद्यालयिरूमा 

आवश्यक पने हशक्षक, कमधचािी दिवन्दी हनर्ाधिण 

तोकेबमोहजम हुनेछ । 



 
 

  (२) गाउँपाहलकाले हशक्षकको दिवन्दी हनर्ाधिण गदाध प्रते्यक 

हवद्यालयमा हनयहमत अध्ययन गने हवद्याथी सङ्ख्या संचाहलत 

कक्षा संख्या ि हवषयका आर्ािमा तोहकएबमोहजम 

हशक्षकको अनुपात कायम गनुधपने छ । 

  (३) उपदफा (१) ि (२) बमोहजम दिबन्दी हसजधना िई हनयुन्त्रि 

िएका हशक्षक ि कमधचािीको व्यन्त्रिगत फाइल खडा गिी 

शाखाले िाख्नु पनेछ । यसिी हनयुि िएका हशक्षक, 

कमधचािीको सेवा सुहवर्ा गाउँपाहलकामाफध त िुिानी गनुधपने 

छ । हशक्षक तथा कमधचािीको सेवा, सतध, योग्यता ि 

सक्षमता हशक्षक तथा कमधचािीको सेवा, सतध योग्यता ि 

सक्षमता तोहकए बमोहजम हुनेछ । 

 

१९. स्थायी अध्यापन अुनर्लि पत्र लिनु पने : (१) अध्यापन 

अनुमहतपत्र नहलई कसैले पहन हशक्षक पदका लाहग 

उमे्मदवाि हुन पाउने छैन ।  

       (२) दफा १ मा जुनसुकै लेन्त्रखएको िएता पहन 

गाउँपाहलकाले हसजधना गिेको स्वयंसेवक हशक्षक  अनुदान 

कोटाको पदका लाहग पहिलो पटक हवज्ञापन आह्वान गदाध 

अध्यापन अनुमहत प्राप्त गिेको उमे्मदवािको दिखास्त पनध 

नसकेमा हशक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमहतको 

हवज्ञापन गिी नहतजा प्रकाशन नगदाधसम्म नू्यनतम शैहक्षक 

योग्यताका पुगेका इचु्छक ब्यन्त्रिलाइ अध्यापन कायधमा 

लगाउन सहकनेछ ।  

 

२०. लिक्षक िथा कर्ाचारीको पदीय आचरण िथा अन्य 

व्यवस्था : (१) देिायका अवस्थामा हशक्षक वा कमधचािीलाई 

हवद्यालयको व्यवस्थापन सहमहतले पदबाट िटाउन  गाउँ 

हशक्षा सहमहतमा हसफारिस गनेछ : 



 
 

(क) तोहकएबमोहजमको पदीय दाहयत्व पूिा नगिेमा, 

(ख) हबना सूचना लगाताि पन्ध्रहदनिन्दा बढी समय 

हवद्यालयमा अनुपन्त्रस्थत ििेमा, 

(ग) हवद्यालयमा मादक पदाथध सेवन गिी आएको कुिा  

प्रमाहणत िई आएमा, 

(ि) नैहतक पतन देन्त्रखने कुनै फ जदािी अहियोगमा 

अदालतबाट सजाय पाएमा, 

(ङ) सामुदाहयक हवद्यालयका हशक्षक वा कमधचािीले 

कायाधलय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गिेको वा 

अन्य कुनै व्यावसाहयक हियाकलाप गिेको प्रमाहणत 

िएमा, 

(च) हशक्षक ि कमधचािी कुनै पहन संि संस्था वा 

िाजनीहतक दलको कुनै पहन तिको कायध सहमहतको 

सदस्य ििेको पाइएमा, 

(छ) हनजले अध्यापन गिेको हवषयमा तीन वषधहित्रको 

औसत शैहक्षक उपलन्त्रब्ध प्रहतशत प्रदेश ि पाहलकाको 

औसत स्तििन्दा कम िएमा । 

२) उपदफा (१) बमोहजम वा अन्य माध्यमले कुनै हशक्षक 

वा कमधचािीलाई पदबाट िटाउनु पने यथेर प्रमाण 

प्राप्त िएमा गाउँहशक्षा सहमहतले हनजलाई पदबाट 

िटाउन सके्नछ ति कायधित पदवाट िटाउनु अहि 

मनाहसब माहफकको स्परीकिणको म का हदईने छ । 
 

२१. अदाििको आदेिबाट पुनः बहािी हुन सके्न :  (१) 

दफा २० मा उले्लख िएका कुनै वा केिी आिोपमा सजाय 

िई नोकिीबाट िटाइएको वा बखाधस्त िएको हशक्षक, 

कमधचािी अदालतको आदेश वा फैसलाबमोहजम सेवामा 

पुन्ः बिाली हुनसके्न छ । 



 
 

    (२) उपदफा (१) बमोहजम पुन्ः बिाली िएको हशक्षकले 

सेवाबाट िटेदेन्त्रख पुन्ः बिाली िएको हमहतसम्मको पूिा 

तलब, ित्ता ि तलब बृन्त्रि पाउने िए सोसमेत पाउनेछ 

। 

 
 

२२. ििब भत्ता नपाउने र सेवा अवलि गणना नहुने 

दफा २१ मा उले्लन्त्रखत अवस्थामा वा हनयमानुसाि हवदा 

स्वीकृत गिाइ बसेको अवस्थामा बािेक हवद्यालयमा 

अनुपन्त्रस्थत ििेको हशक्षकले सो अवहर्को तलब, ित्ता 

पाउने छैनन् ि त्यस्तो अवहर् हनजको सेवामा समेत गणना 

हुने छैन । 

 

२३. स्थायी आवासीय अनुर्लि लिन नहुने 

सामुदाहयक हवद्यालयमा कायधित हशक्षक वा कमधचािीिरूले 

कुनैपहन देशको स्थायी आवासीयअनुमहत हलन वा त्यस्तो 

अनुमहत प्राप्त गनधका लाहग आवेदन हदन हँुदैन । 

 
 

पररचे्छद  ४ 

लिक्षक िथा कर्ाचारीको लनयुम्भि, सरुवा, बढुवा, िालिर् र 

वृलत्त लवकास 
 

२४. लिक्षक िथा कर्ाचारीको लनयुम्भि  : (१) सामुदाहयक ि 

संस्थागत हवद्यालयमा रिि दिवन्दी, िाित हशक्षक ि 

कमधचािी तथा प्रर्ानाध्यापक पदमा हनयुन्त्रिको व्यवस्था 

देिायबमोहजमको छन ट सहमहतबाट हुनेछ : 

(क) सम्बन्त्रित हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको 

अध्यक्ष – संयोजक 



 
 

(ख) हशक्षा अहर्कृत वा हनजले काम गनध तोहकएको 

व्यन्त्रि – सदस्य 

(ग) सम्बन्त्रित हवद्यालयको प्रर्ानाध्यापक – सदस्य सहचव 

 (२) छन ट सहमहतले सहमहतले  हशक्षक सेवाआयोगले किाि 

सूचीका लाहग तोकेको उमे्मदवाििरूबाट  रिि पदमा 

प्राथहमकताका आर्ािमा छन ट गने ि सो निएमा 

गाउँपाहलकामा सूचीकृत िएका हवशेषज्ञिरूको िोस्टििरू 

मधे्यवाट  गोलाप्रथावाट दुईजना हवशेषज्ञ छन ट गिी 

हलन्त्रखत, अन्तिवाताध  तथा आवश्यकतानुसाि प्रयोगात्मक 

पिीक्षा हलई छन ट गनेछ । 

  (३)  सहमहतले आफ्नो कायधहवहर् आफैले हनर्ाधिण गिेबमोहजम 

हुनेछ । 

 

२५. प्रिानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्था 

    (१) सामुदाहयक हवद्यालयमा एकजना प्रर्ानाध्यापक ििनेछ । 

     (२) प्रर्ानाध्यापकको हनयुन्त्रि, सेवा, सतध ि सुहवर्ा सम्बिी 

व्यवस्था देिायबमोहजम हुनेछ : 

(क) माध्यहमक तिमा स्थायी तथा स्नातकोत्ति उपाहर् प्राप्त 

हशक्षकिरूमधे्यबाट दफा २४ बमोहजमको सहमहतबाट 

प्रर्ानाध्यापक छन ट िई तोहकएबमोहजम व्यवस्था 

गरिनेछ । सो निएमा हवद्यालयमा कायधित बरिष्ठ 

हशक्षकिरूमधे्यबाट एक जनालाई हवद्यालय व्यवस्थापन 

सहमहतबाट हनहमत्त प्रर्ानाध्यापकको हनणधय गिी 

शाखामा पेश गरिनेछ । 

(ख) आर्ाििूत तिमा स्थायी तथा स्नातक उपाहर् प्राप्त 

हशक्षकिरूमधे्यबाट दफा २४ बमोहजमको सहमहतबाट 

प्रर्ानाध्यापक छन ट िई तोहकएबमोहजम व्यवस्था 

गरिनेछ । सो निएमा हवद्यालयमा कायधित वरिष्ठ 



 
 

हशक्षकिरूमधे्यबाट एक जनालाई हवद्यालय व्यवस्थापन 

सहमहतबाट हनहमत्त प्रर्ानाध्यापकको हनणधय गिी शाखामा 

पेश गरिनेछ । गाउँपाहलकाको शाखा प्रमुखले हवद्यालय 

व्यवस्थापन सहमहतबाट हसफारिस िई आएको 

हशक्षकलाई  आहथधक तथा प्रशासहनक काम गने गिी 

हनहमत्त प्रर्ानाध्यापक हनयुन्त्रि गने छ ।  

(ग) प्रर्ानाध्यापकले हनयुन्त्रि हुनुपूवध पाँच बषे हवद्यालय 

सुर्ािको कायधयोजना हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत समक्ष 

पेस गनुधपने छ । 

(ि) हवद्यालयको बृित्ति हित गनुध प्रर्ानाध्यापकको कतधव्य 

हुनेछ । 

(च) शाखा प्रमुखले प्रर्ानाध्यापकसँग किाि सम्झ ता गने 

छ ।  किाि सम्झ ता अनुरुप कन्त्रम्तमा ५० अङ्क प्राप्त 

गनुधपनेछ ।  हनजले पेस गिेको कायधयोजना तथा किाि 

सम्झ ता बमोहजम कायध गिेको नपाइएमा गाउँ हशक्षा 

सहमहतले िटाउन सके्नछ ति िटाउनु अहि 

स्परीकिणको म का हदइनेछ । 

 

२६. लिक्षक व्यवस्थापन : (१) गाउँपाहलका  हित्रका 

सामुदाहयक हवद्यालयमा गाउँपाहलकाले दिबन्दी हसजधना,  

दिबन्दी हमलान, हशक्षक सरुवा तथा काज सरुवा गिी  हशक्षा 

सहमहतले हशक्षक व्यवस्थापन गने छ ।  

(२)  कायधित हशक्षकले अको हवद्यालयमा सरुवा हुन चािेमा 

जाने ि आउने दुबै हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको 

सिमहतमा गाउँ हशक्षा सहमहतले तोहकए बमोहजमको प्रहिया 

अपनाई रिि दिबन्दीमा सरुवा गिी हशक्षक व्यवस्थापन 

गनध सके्नछ ।  



 
 

(३) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएतापहन एउटै 

हवद्यालयमा पाँच वषध सेवा अवहर् पूिा गिेको स्थायी किाि, 

िाित ि स्वयंसेवक हशक्षकलाई आवश्यकताका आर्ािमा 

गाउँ हशक्षा सहमहतले कुनै पहन हवद्यालयमा सरुवा गिी 

हशक्षक व्यवस्थापन गनध सके्नछ । 

 (४) सरुवा हुन आवेदन हदने दिवन्दीमा कायधित स्थायी 

हशक्षकलाई हनज कायधित हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको 

सिमहतमा गाउँहशक्षा सहमहतले  सरुवाको लाहग सिमहत 

हदनसके्नछ । 

(५) गाउँ  हशक्षा सहमहतले दिवन्दी हमलानको िममा समान 

तिको स्थायी, अस्थायी तथा िाित हशक्षकबीच आवश्यकता 

ि औहचत्यताका आर्ािमा सरुवा गनधसके्नछ ि 

गाउँपाहलकाहित्र सामान्यतया हशक्षकको सरुवा पदस्थापन 

िएको पाँच बषध सम्म गरिनेछैन । 

(६) हशक्षकको सरुवा शैहक्षक सत्रको सुरु वा अन्त्यमा मात्र 

गरिनेछ । ति, कुनै हशक्षकको सरुवा नगिी नहुने मनाहसव 

कािण देन्त्रखएमा गाउँ  हशक्षा सहमहतले सरुवा गनध सके्नछ 

। 

(७) हशक्षक सरुवा गदाध रिि दिवन्दीमा हवद्यालय व्यवस्थापन 

सहमहतले गाउँपाहलका हित्रका हशक्षकिरूलाई पहिलो 

प्राथहमकता हदने, दोस्रोमा यस हजल्ला हित्रका अन्य 

स्थानीय तिका हशक्षकिरूलाई ि सो निएमा अन्य 

हजल्लावाट सरुवा िई आउनका लाहग सिमहत हदनेछ । 

 

२७. दरवन्दी लर्िान 

(१) तोहकएको मापदण्डको आर्ािमा बढी दिवन्दी िएको 

हवद्यालयबाट कम दिबन्दी िएको हवद्यालयमा गाउँ हशक्षा 

सहमहतले दिबन्दी हमलान गनध सके्नछ । 



 
 

(२) एकै हवद्यालयमा पाँच बषध सेवा अवहर् पुगेका हशक्षक 

कमधचािीिरूलाई  गाउँ हशक्षा सहमहतले सम्बन्त्रित 

हवद्यालयको सिमहत हवना पहन गाउँ के्षत्रहित्रको अन्य 

हवद्यालयमा सरुवा गनध सके्नछ । 

(३) प्रते्यक हवद्यालयमा एउटा प्रािन्त्रम्भक बाल हवकास केन्द्र 

ििने गिी बाल हवकास केन्द्र ि केन्द्रमा कायधित सियोगी 

कायधकताधिरूलाई आवश्यकताका आर्ािमा व्यवस्थापन 

गरिने छ । 

  

२८. लिक्षकको स्थायी लनयुम्भि र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) िालका स्वीकृत दिवन्दीमा हशक्षकिरूको स्थायी 

हनयुन्त्रतत्त तथा बढुवासम्बिी व्यवस्था नेपाल सिकािको 

सङ्घीय ि प्रादेहशक कानुनबमोहजम वने्न हशक्षक सेवा 

आयोगबाट तोकेबमोहजम हुनेछ । स्थानीय तिबाट हनयुन्त्रि 

पाएका हशक्षकिरूको सेवा, सतध तथा बढुवा सम्बिी 

व्यवस्था गाउँपाहलकाले तोकेबमोहजम हुनेछ । 
 

२९. िालिर् िथा क्षर्िा लवकास सम्बन्धी व्यवस्था : 

हशक्षकलाई सङ्घीय, प्रादेहशक तथा गाउँपाहलकाबाट 

हनर्ाधरित ताहलम नीहत अनुसाि ताहलम तथा क्षमता 

हवकासको अवसि हुनेछ । 
 

३०. लिक्षकिाई अन्य कार्र्ा िगाउन नहुने 

(१) सामुदाहयक हवद्यालयको हशक्षकलाई हशक्षा प्रदान गने 

वा हवद्यालय प्रशासनसम्बिी काममा बािेक अन्य 

काममा लगाउन पाईने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएता पहन 

गाउँपाहलकाको शैहक्षक गुणस्ति प्रवर्धन गने कायधका 



 
 

लाहग जनशन्त्रिको अिावमा दक्ष ि अनुिवी 

हशक्षकलाई आवश्यकतामा आर्ािमा हवद्यालय 

सुपिीवेक्षण तथा हशक्षा िेने अहर्कृतले शाखाको 

तोकेबमोहजमको कामका लाहग काजमा खटाउनुका 

साथै हवद्यालयको पठनपाठनमा बार्ा नपने गिी िाहरि य 

जनगणना, हनवाधचनसम्बिी काम, दैवी प्रकोप उिाि वा 

सङ्घीय सिकाि, प्रादेहशक सिकाि ि स्थानीय सिकािले 

तोकेको अन्य कुनै काममा लगाउन  सहकनेछ । 

 

पररचे्छद  ५ 

सारु्दालयक लवद्याियको भौलिक पूवाािार लनर्ााण, र्र्ाि 

सिार, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

३१. लवद्याियको भौलिक िथा िैलक्षक पूवाािारको 

र्ापदण्ड लनिाारण : (१) हवद्यालयमा हवद्याथी 

संख्याअनुसाि कक्षाकोठा, खेल मैदान, कम्पाउन्ड, िेिाबाि, 

बालमैत्री बसाइ व्यवस्था, वाताविणमैत्री िाता, किेसावािी, 

फूलबािी, स्वच्छ हपउने पानी, छात्र छात्राका लाहग 

अलगअलग श चालय, हसकाइमैत्री वाताविण आहद जस्ता 

पक्षको व्यवस्थापन हुनु पनेछ । 

    (२) हवद्यालयमा प्राथहमक उपचाि, हनयहमत स्वास्थ्य पिीक्षण, 

मनोपिामशध, छात्रामैत्री सेहनटिी प्याड, प्रािन्त्रम्भक तिमा 

कक्षािरूमा बुक कनधि जस्ता नू्यनतम सुहवर्ा उपलब्ध 

हुनुपने छ ।  

     (३) हवद्यालयको स्तिअनुसाि ि हतक तथा शैहक्षक 

पूवाधर्ािको मापदण्ड तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 

३२. लवद्याियको सम्पलत्त : (१) सामुदाहयक हवद्यालयको 

िकिोगमा ििेको सम्पहत्त सावधजहनक सम्पहत्त माहननेछ । 



 
 

यस ऐन बमोहजम अनुमहत वा स्वीकृहत िद्द गरिएको वा 

कुनै हवद्यालयमा गाहिएको सामुदाहयक हवद्यालयको सम्पहत्त 

वडा कायाधलयको हसफारिसमा गाउँपाहलकाले अन्य 

हवद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने िएमा प्रचहलत 

कानुनबमोहजम बेचहबखन गिी प्राप्त िएको िकम सम्बन्त्रित 

गाउँपाहलका कोषमा जम्मा गनेछ । 

(२) शैहक्षक गुठीअन्तगधत सञ्चाहलत संस्थागत हवद्यालयको 

सम्पहत्त सोिी हवद्यालयको नाममा ििने छ । कुनै 

हवद्यालय सावधजहनक शैहक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालन 

गरिएकोमा त्यस्तो हवद्यालयको सम्पहत्त सावधजहनक सम्पहत्त 

माहननेछ ि त्यस्तो सम्पहत्तको स्वरुप परिवतधन गनध पाइने 

छैन । 

(३) कम्पनीअन्तगधत सञ्चाहलत संस्थागत हवद्यालयको सम्पहत्त 

सोिी कम्पनीको नाममा ििनेछ । 

(४) संस्थागत हवद्यालयले कुनै व्यन्त्रि वा संि संस्थासँग 

दानदातव्यको रूपमा कुनै हकहसमको चल, अचल सम्पहत्त 

प्राप्त गनुध अहि गाउँपाहलकाको अनुमहत हलनुपने छ ति 

हवदेशी व्यन्त्रि वा संि संस्थाबाट त्यसिी चल, अचल 

सम्पहत्त प्राप्त गनुध अहि सङ्घीय सिकाि, प्रादेहशक सिकाि 

ि स्थानीय सिकािबाट पूवध स्वीकृहत हलनुपने छ । 

(५) हवद्यालयले चल अचल सम्पहत्त वेचहवखन गदाध 

गाउँपाहलकाकोशाखाको अनुमहत हवना वेच्न पाइने छैन । 

 

३३. सारु्दालयक लवद्याियको जग्गाको स्वालर्त्व, सम्पलत्तको 

अलभिेख, संरक्षण र व्यवस्थापन  : (१) सामुदाहयक 

हवद्यालयको जग्गाको स्वाहमत्व सोिी  हवद्यालयकै नाममा 

ििने छ । सो हवद्यालय बन्द, खािेज वा अन्यत्र गाहिई 



 
 

हवद्यालयको काममा प्रयोग नहुने िएमा गाउँपाहलकाले 

कानुन बमोहजम िोग चलन गनध सके्नछ । 

    (२) हवद्यालयको सम्पहत्तको अहिलेख दुरुस्त िाखे्न, संिक्षण 

तथा व्यवस्थापन गने दाहयत्व सोिी हवद्यालयको व्यवस्थापन 

सहमहतको हुने छ । 

    (३) सामुदाहयक हवद्यालयको जग्गाको संिक्षण ि व्यवस्थापन 

गने कतधव्य गाउँपाहलकाको हुनेछ । 

  

३४. पाठ्यक्रर् र पाठ््पुस्तक 

(१) हवद्यालयले नेपाल सिकािले तोकेको नू्यनतम 

मापदण्डअनुरुप हसकाइ उपलन्त्रब्ध िाहसल हुने गिी 

अध्ययन अध्यापन गिाउनुपने छ । हवद्यालयले नेपाल 

सिकािले तोकेको मापदण्ड हित्र ििी स्थानीय पाठ्यिम 

ि पाठ्यपुस्तक लागूगनुधपनेछ । 

(२) आफ्ना के्षत्र हित्रका हवद्यालयलाई आवश्यक पने 

पाठ्यपुस्तकिरूको सङ्ख्या सम्बन्त्रित हवद्यालयले तोहकए 

बमोहजमको समयहसमा हित्र माग गनुध पनेछ । 

(३) शैहक्षक सत्र शुरु संगैहवद्यालयिरूले तोहकएका कक्षाका 

हवद्याथीिरूलाई हनशुल्क पाठ्यपुस्तक हवतिण गनुधपने छ 

। 

(४) आर्ाििूत तिसम्मको हशक्षाका लाहग स्थानीय 

आवश्यकतामा आर्ारित बढीमा १०० पूणाधङक वा ५ 

पाठ्यिण्टा बिाबिको स्थानीय  हवषयको स्थानीय 

पाठ्यिम ि अन्य तोहकएका पाठ्यिम प्रयोगमा ल्याउन 

सके्नछ । 

(५) हवद्यालयमा बहु पाठ्यपुस्तक लागूहुनेछ । 

(६) शैहक्षक स्तिको नू्यनतम मापदण्ड तोकी हशक्षक 

हवद्याथी सिकायधमा आर्ारित पाठ्यसामग्री, थप स्वाध्यायन 



 
 

सामग्री, पुस्तकालय, मनोहवमशध, अहििावक हशक्षाको 

प्रबि हुनु पनेछ । 

(७) गाउँपाहलकाको सम्बन्त्रित शाखाबाट हवद्यालयमा नेपाल 

सिकािबाट स्वीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपुस्तक लागू 

िए निएको हनयहमत अनुगमन हुने छ । 

 

३५. अलिररि िैलक्षक लक्रयाकिापको सञ्चािन : (१) 

हवद्यालयले पाठ्यिममा आर्ारित हसकाइमा सिजता 

ल्याउन अहतरिि शैहक्षक हियाकलाप सञ्चालन गनुधपनेछ  

। 

(२) हवद्यालयले स्काउट, िेडिस, बालक्लव, ईकोक्लब तथा 

वाताविण मैत्री क्लविरू गठन, परियोजना कायध, अध्ययन 

भ्रमण, पोषण हशक्षा, खेलकुद् प्रहतयोहगता, साहिन्त्रत्यक तथा 

बहुप्रहतिामुखी हियाकलापिरू सञ्चालन गनधसके्न छ । 

(३) सि तथा शैहक्षक हियाकलापसम्बिी अन्य व्यवस्था 

तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 

पररचे्छद ६ 

संस्थागि लवद्याियको अनुर्लि, र्ापदण्ड लनिाारण, 

अनुगर्न, रू्ल्याङ्कन र लनयर्नसम्बन्धी व्यवस्था 

३६. संस्थागत हवद्यालय सञ्चालन गनध अनुमहत  हलनुपने छ । 

३७. संस्थागि लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलर्लि  : 

(१) संस्थागत हवद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन 

गनधका लाहग प्रते्यक हवद्यालयमा देिायका सदस्यिरू ििेको 

एक हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ििनेछ : 

(क) हवद्यालयको संस्थापकमधे्यबाट सम्बन्त्रित हवद्यालयको 

हसफारिसमा वडा हशक्षा सहमहत माफध त गाउँ हशक्षा 

सहमहतबाट मनोहनत – अध्यक्ष 



 
 

(ख) अहििावकमधे्यबाट कम्तीमा एकजना महिला पने गिी 

हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतले मनोहनत गिेको दुईजना – 

सदस्य 

(ग) स्थानीय हशक्षापे्रमी वा समाजसेवीमधे्यबाट गाउँहशक्षा 

सहमहतले मनोहनत गिेको एकजना – सदस्य 

(ि) हशक्षा अहर्कृत वा हनजले तोकेको हशक्षा शाखाको 

कमधचािी  –  सदस्य 

(ङ) सम्बन्त्रित हवद्यालयका हशक्षकिरूले आफूमधे्यबाट 

छानी पठाएको एकजना – सदस्य 

(च) सम्बन्त्रित हवद्यालयको प्रर्ानाध्यापक – सदस्य सहचव 

(२) उपदफा (१) को(क) (ख) ि (ग) बमोहजम छाहनएका वा 

मनोहनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावहर् तीन वषधको हुनेछ । 

अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदअनुसािको आचिण नगिेको 

देन्त्रखएमा वडा हशक्षा सहमहतको हसफारिसमा गाउँहशक्षा 

सहमहतले हनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट िटाउन सके्नछ 

ति त्यसिी पदबाट िटाउनु अहि वा सहमहत हविटन 

गनुधअहि आफ्नो सफाइ पेस गने म काबाट बहञ्चत गरिने 

छैन । 

 

    ३८. संस्थागि लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलर्लिको 

कार्, किाव्य र अलिकार देहायबर्ोलजर् हुनेछ : 

(क) हवद्यालय सञ्चालनका लाहग प्राप्त सार्न ि स्रोतको 

परिचालन गने, 

(ख) हवद्यालयका लाहग आवश्यक ि हतक सार्नको व्यवस्था 

गने, 

(ग) हवद्यालयको चल, अचल सम्पहत्तको सुिक्षा ि संिक्षण 

गने, 

(ि) हवद्यालयमा स्वच्छ शैहक्षक वाताविण कायम िाखे्न, 



 
 

(ङ) स्वीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपुस्तक अहनवायध रूपमा 

लागू गने, 

 (च) अध्यापन अनुमहत पत्र हलई प्रचहलत कानुन बमोहजम 

हशक्षक पदका लाहग उम्मदेवाि हुन योग्यता पुिा गिेका 

व्यन्त्रिलाई हशक्षक पदमा हनयुन्त्रि गने, 

(छ) हशक्षक तथा कमधचािीको हनयुन्त्रि छन ट सहमहतमाफध त 

गिी नू्यनतम तलब, सेवा ि सुहवर्ा तोके्न, 

(ज) अनुशासनिीन हशक्षकउपि कािबािी गने, 

(झ) हशक्षा ऐन तथा हनयमावली तथा अन्य कानूनमा 

उन्त्रल्लन्त्रखत व्यवस्थाका अहतरिि गाउँपाहलकाबाट जािी 

हशक्षा के्षत्रसँग सम्बन्त्रित सबै नीहत, हनयम तथा 

हनदेशनिरूको पालना गने 

(ञ) शैहक्षक गुठीअन्तगधत सञ्चालन िएका हवद्यालयको 

सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापनसम्बिी व्यवस्था 

तोहकएबमोहजम गने । 

(ट) हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको अन्य काम, कतधव्य, 

अहर्काि ि बैठक सम्बिी कायधहवहर् तोहकएबमोहजम गने, 

(ठ) लेखा पिीक्षण गिाई अहनवायध रुपमा बाहषधक प्रहतवेदन 

वडा हशक्षा सहमहत ि  गाउँ हशक्षा सहमहतमा पेस गने, 

(ड) हशक्षक कमधचािी तथा हवद्याथीको आचािसंहिता बनाई 

लागु गने । 

(ढ) नू्यनतम पारिश्रहमक आयोगले तोके वमोहजन हुनेछ । 

(ण) िनाध शुल्क ि अन्य शुल्क कन्त्रम्तमा ६५ प्रहतशत 

अहििावकिरूको िेलावाट हनणधय गिाई स्वीकृहत 

गनुधपनेछ । 

 

३९. संस्थागि लवद्याियिे छात्रवृलत्त उपिब्ध गराउनु पने : 

(१) संस्थागत हवद्यालयले हवद्यालयमा िनाध िएका कुल 



 
 

हवद्याथी संख्याको कम्तीमा दस प्रहतशतमा निट्ने गिी 

तोहकएबमोहजम जेिेन्दाि, अहत हवपन्न, सहिद परिवाि, 

अपाङ्गता िएका, छात्रा, दहलत ि जनजाहत हवद्याथीलाई 

छात्रवृहत्त उपलब्ध गिाउनु पनेछ । 

       (२) उपदफा (१) बमोहजम छात्रवृहत्तका लाहग हवद्याथी छन ट 

गनध प्रते्यक हवद्यालयमा हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतको 

अध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँपाहलकाको शाखाको 

प्रहतहनर्ी, हशक्षक अहििावक संिका अध्यक्ष ि 

हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापकििेको एक छात्रवृहत्त छन ट 

सहमहत ििनेछ । 

    (३) सहमहतले छन टका लाहग आर्ाि, सतध ि प्रहिया तयाि 

गिी सोिी हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहतबाट स्वीकृत गिाई 

सावधजहनक समेत गनुधपने छ । 

(४) सहमहतले छात्रवृहत्तका लाहग छन टको नहतजा 

आर्ािसहित सावधजहनक गनुधपने छ । 

(५) संस्थागत हवद्यालयले प्रते्यक वषध प्रदान गिेको 

छात्रवृहत्तको कोटा  गाउँपाहलकाको हशक्षा युवा तथा 

खेलकुद शाखामा पेस गनुधपने छ । 

 

४०. अनुगर्न िथा रू्ल्याङ्कन : (१) संस्थागत हवद्यालयको 

गुणस्ति कायम िाख्न गाउँ हशक्षा सहमहतले जुनसुकै 

समयमा अनुगमन गनध ि हनदेशन हदन सके्नछ । यसिी 

प्राप्त हनदेशन कायाधन्वयन गनुध संस्थागत हवद्यालयको 

अहनवायध दाहयत्व हुनेछ । 

 

४१. अनुर्लि वा स्वीकृलि रद्द गने : (१) कुनै संस्थागत 

हवद्यालयले यस ऐनअन्तगधत बनेको हनयम हवपिीत अन्य 

कुनै काम गिेमा गाउँपाहलकाले त्यस्तो हवद्यालयलाई प्रदान 



 
 

गरिएको अनुमहत वा स्वीकृहत िद्द गनधसके्नछ ति त्यसिी 

अनुमहत वा स्वीकृहत िद्द गनुध अहि सम्बन्त्रित हवद्यालयलाई 

आफ्नो सफाइ पेस गने म काबाट बहञ्चत गरिने छैन । 

 
 

पररचे्छद ७ 

परीक्षा सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

४२. आिारभूि िह लिक्षा उत्तीणा परीक्षा सञ्चािन िथा 

व्यवस्थापन : (१) आर्ाििूत तिका कक्षा ८ को अन्त्रन्तम 

तथा बाह्य पिीक्षालाई गाउँपाहलकाको के्षत्रिि मयाधहदत 

व्यवन्त्रस्थत तिीकाले एकरुपताका साथ सञ्चालन गनध 

तपहसलको आर्ाििूत ति हशक्षा उत्तीणध पिीक्षा सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन सहमहत ििनेछ : 

(क) प्रमुख प्रशासकीय अहर्कृत – संयोजक 

(ख) सामुदाहयक हवद्यालयका आर्ाििूत ति कन्त्रम्तमा कक्षा 

६-८  सञ्चाहलत हवद्यालयका  एकजना प्रर्ानाध्यापक वा 

हशक्षकमधे्यबाट महिलासहित सहमहतबाट मनोहनत दुई 

जना – सदस्य 

(ग) संस्थागत हवद्यालयका प्रर्ानाध्यापक वा संस्थापकमधे्यबाट 

सहमहतवाट मनोहनत १ जना – सदस्य 

(ि) हवद्यालय सुपिीवेक्षक मधे्यबाट  शाखा प्रमुखले तोकेको 

१ जना              – सदस्य 

(ङ) शाखामा पिीक्षा सम्बिी काम गनध तोहकएको कमधचािी  

१ जना    –  सदस्य 

(ि) शाखा प्रमुख, हशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा  –  सदस्य 

सहचव 



 
 

 (२) पिीक्षा सहमहतले शाखाका अन्य कमधचािी ि सम्बन्त्रित 

हवषयका हवशेषज्ञलाई पिीक्षा सहमहतको वैठकमा आमिण 

गनधसके्नछ ।  

 (३) मनोहनत सदस्यिरूले पदीय आचिण पूिा नगिेमा 

जुनसुकै समयमा िटाउन सहकनेछ ति िटाउनु अहि 

हनजलाई सफाइको म काबाट बहञ्चत गरिनेछैन । 

  (४) सहमहतको सेवा सुहवर्ा गाउँपाहलकाको प्रचहलत 

कानुनबमोहजम हुनेछ । 

  (५) मनोहनत सदस्यिरूको कायधकाल तीन वषधको हुनेछ । 

 

पररचे्छद–८ 

लवद्याियिाई लदइने अनुदान, िेखा व्यवस्थापन, अनुगर्न र 

लनयर्न 

४३. लवद्यािय लवकास कोष : (१) प्रते्यक हवद्यालयमा एउटा 

हवद्यालय हवकास कोष हुनेछ, जसमा दिोयबमोहजमका 

स्रोतबाट प्राप्त िकम सोिी कोषमा दान्त्रखला हुनेछ : 

(क) नेपाल सिकाि, प्रादेहशक सिकाि ि स्थानीय 

सिकािबाट प्राप्त अनुदान, 

(ख) शुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त िकम, 

(ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त िकम, ि 

(ि) अन्य स्रोतबाट प्राप्त िकम । 

     (२) उपदफा (१) बमोहजमको कोषको सञ्चालन ि सामाहजक 

लेखा पिीक्षण तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 

४४. अनुदानको व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रािम्भ हँुदाका बखत 

हदँदै आएको अनुदान िकममा कट ती नहुने गिी 

तोहकएको सूत्रको आर्ािमा गाउँपाहलकाले सामुदाहयक 

हवद्यालयलाई अनुदान हदनेछ ति कुनै हवद्यालयले तोहकएको 



 
 

शैहक्षकस्ति कायम गनध नसकेमा त्यस्ता हवद्यालयलाई हदँदै 

आएको  अनुदान िकम कट ती गनध सहकनेछ । 

       (२) सामुदाहयक हवद्यालयिरूलाई तोहकएबमोहजम अनुदान 

उपलब्ध गिाउन सहकनेछ । 
 

४५. िेखा व्यवस्थापन 

  (१) सबै हवद्यालयिरूले प्रचहलत कानूनअनुसािको ढाँचामा 

आय व्ययको लेखा व्यवस्थापन गनुधपने छ । 

 (२) हवद्यालयको हनयहमत कािोबािको लेखा िाख्न माध्यहमक 

हवद्यालयले  प्रर्ानाध्यापक ि लेखा कमधचािी , आर्ाििूत 

तिको हवद्यालयले प्रर्ानाध्यापक ि लेखाको काम गनध 

तोहकएको हशक्षक ि  प्राथहमक तिको हवद्यालयले  

प्रर्ानाध्यापक ि हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत अध्यक्षवाट 

खाता सञ्चालन गिी लेखा व्यवस्थापन गनुधपनेछ । 
 

४६. िेखा परीक्षण िथा सार्ालजक परीक्षण : (१) सबै 

हवद्यालयिरूले हनयहमत रुपमा आहथधक वषध समाप्त 

िएको पहिलो च माहसकहित्र गाउँ हशक्षा सहमहतले तोकेको 

िहजरडध लेखा पिीक्षकबाट लेखा पिीक्षण गिाउनुपनेछ । 

    (२) लेखा पिीक्षण प्रहतवेदन लेखा पिीक्षण समाप्त िएको 

१५ हदन हित्र गाउँपाहलकाको शाखामा पेस गनुधपनेछ । 

    (३) प्रते्यक वषको िद  मसान्तहित्र हवद्यालयले सामाहजक 

पिीक्षण गिी हवद्यालयको आय व्यय, शैहक्षक उपलब्धी, 

हवद्यालयको आन्तरिक गहतहवहर्, पािदहशधता तथा 

जवाफदेहिताको अवस्था ि आगामी कायधयोजना 

सामाहजक पिीक्षणमाफध त सावधजहनक तथा अनुमोदन 

गनुधपनेछ । 



 
 

   (४) हवद्यालयले ििेक तै्रमाहसक अवहर्मा नहतजासहित 

हवद्याथीको शैहक्षक प्रगहत हवशे्लषण गिी सो को 

प्रहतवेदन अहििावकसमक्ष पेश गिी पृष्ठपोषण 

हलनुपनेछ । 

  

४७. छात्रवृलत्तको व्यवस्था गना सके्न : गाउँपाहलकाले 

हवद्यालयमा िनाध हुने हवद्याथीलाई   तोहकएबमोहजम 

छात्रवृहत्तको व्यवस्था गनधसके्नछ । 

 

४८. िुल्क िथा सहयोगबाट प्राप्त रकर् : (१) हन्ःशुल्क हशक्षा 

िोषणा गिेको हवद्यालय हशक्षाका लाहग सामुदाहयक 

हवद्यालयले हवद्याथीको नाममा कुनै हकहसमको शुल्क हलन 

पाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएता पहन 

कुनै अहििावकले हवद्यालयको हवकासका लाहग आफ्नो 

इच्छाले हदएको दान, उपिाि, चन्दा वा सियोग 

सामुदाहयक हवद्यालयले हलन सके्नछ । यसका साथै 

कुनै अहििावकले आफ्नो खुसीिाजीले आफ्नो 

सन्तहतका लाहग हशक्षण शुल्क, खेलकुद् शुल्क, 

मनोपिामशध शुल्क, पिीक्षा शुल्कलगायत अन्य शुल्किरू 

हदन ईच्छा गिेमा हवद्यालयले हलन सके्नछ ति त्यस्तो 

शुल्कको सदुपयोगको सुहनहश्चतता गरिनेछ । 

(३) सबै बालबाहलकालाई आर्ाििूत तिसम्मको हशक्षा 

अहनवायध ि हन्ःशुल्क तथा माध्यहमक तिसम्म हन्ःशुल्क 

हशक्षा प्रदान गनधका लाहग गाउँ पाहलकाले आवश्यक 

स्रोतको व्यवस्था गनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोहजम हन्ःशुल्क हशक्षा िोषणा गिेको 

हवद्यालय हशक्षा बािेकको अन्य हवद्यालय हशक्षामा 



 
 

अध्ययन गने हवद्याथीसँग हलइने शुल्क तोहकएको 

आर्ािमा हनर्ाधिण गरिनेछ । 

(५) हवद्यालयले हवद्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाध गदाध 

एकपटक िनाध शुल्क हलइसकेपहछ पुन्ः सोिी कक्षाको 

अको हवद्यालयमा कुनै हकहसमको शुल्क हलन 

पाइनेछैन । 

(६) हवद्यालयले हवद्यालयको ि हतक संिचना हनमाधण 

गनधका लाहग हवद्याथीसँग कुनै हकहसमको शुल्क हलन 

पाउनेछैन । 

(७) संस्थागत हवद्यालयले हवद्याथीसँग हलन पाउने शुल्क  

आफ्नो हवद्यालयको वगीकिणको आर्ािमा तोहकएको 

अहर्कािीबाट स्वीकृत गिाई हनर्ाधिण गनुधपने छ । 

त्यसिी शुल्क हनर्ाधिण सम्बिमा स्वीकृहत हददा 

तोहकएको अहर्कािीले हवद्यालयले उपलब्ध गिाएको 

सुहवर्ा ि वगीकिणकोआर्ािमा हदनेछ । 

 (८) कुनै हवद्यालयले यस ऐन हवपिीत हवद्याथीसँग कुनै 

शुल्क हलएमा तोहकएको अहर्कािीले त्यस्तो शुल्क 

सम्बन्त्रित हवद्याथीलाई हफताध गनध लगाउनुपनेछ । 

(९) यस ऐन हवपिीत शुल्क हलने हवद्यालयलाई 

तोहकएकोअहर्कािीले जरिवाना गनधसके्नछ । 

 

४९. लवद्याियिाई छुट र सुलविा : (१) प्रचहलत कानुनमा 

जुनसुकै कुिा लेन्त्रखएको िएता पहन सामुदाहयक हवद्यालय 

ि शैहक्षक गुठीका रूपमा सञ्चाहलत संस्थागत हवद्यालयको 

नाममा जुनसुकै हलखत पारित गदाध िहजरि ेसन दसु्ति 

लागे्नछैन । 



 
 

(२) उपदफा (१) मा लेन्त्रखएदेन्त्रख बािेक अन्य हवद्यालयको 

नाममा कुनै हलखत पारित गदाध स्थानीय सिकािले 

तोहकएको आर्ािमा िहजरि ेसन दसु्ति छुट हदनसके्नछ । 

(३) सामुदाहयक हवद्यालय ि शैहक्षक गुठीका रूपमा 

सञ्चाहलत संस्थागत हवद्यालयलाई हदइने अन्य छुट ि 

सुहवर्ा तोहकए बमोहजम हुनेछ । 

 

पररचे्छद ९ 

प्रालवलिक िथा व्यवसालयक लिक्षा 

५०. प्रालवलिक लिक्षा अध्यापन गराउन सके्न : (१) 

गाउँपाहलका के्षत्रमा सञ्चाहलत सामुदाहयक हवद्यालयमा 

प्राहवहर्क तथा व्यवसाहयक हशक्षाका हनर्ाधरित हवषय 

अध्यापन गिाउन सहकनेछ । 

        (२) यस्ता हवद्यालयको सञ्चालनका लाहग गाउँपाहलकाले 

सम्भाव्यता अध्ययन, हवद्यालयलाई   थप सुहवर्ा प्रदान ि 

आवश्यक स्रोत पहिचान ि परिचालन गनध सके्नछ ।   

       (३) गाउँपाहलकाले प्राहवहर्क हवषयको कक्षा सञ्चालनका 

लाहग अनुमहत हदंदा वडामा तोहकएको मापदण्ड 

वमोहजम नदोरिने गिी हवषय हसफारिस गनेछ  

        (४)  सामुदाहयक हवद्यालयमा प्राहवहर्क कक्षाका लाहग 

चाहिने हशक्षक कमधचािी व्यवस्थापन  गरिनेछ । 

       (५) यस सम्बिी अन्य व्यवस्था तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

       (६) प्राहवहर्क हशक्षा तथा व्यावसाहयक हशक्षा संचालन 

प्रहिया तोहकएको मापदण्ड वमोहजम हुनेछ । 

 

पररचे्छद १० 

लवलवि 



 
 

५१. लवद्याियको लवलनयर् : (१) यो ऐन ि प्रचहलत कानूनको 

अर्ीनमा ििी प्रते्यक सामुदाहयक तथा संस्थागत हवद्यालयले 

हवद्यालयको लक्ष्य, मूल्य मान्यता, सञ्चालन प्रहियालगायतका 

अन्य सान्दहिधक हवषयवसु्त समावेश गरिएको हवहनयम 

हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ि हशक्षक अहििावक सङ्घको 

कायधकािी सहमहतबाट पारित गिाई लागू गनुधपनेछ । 

     (२) सहमहतिरूले हवहनयम आवश्यकताअनुसाि संसोर्न गनध 

सके्नछन् । 

     (३) हवहनयम अनुसाि हवद्यालय सञ्चालन गनुध व्यवस्थापन 

सहमहत, प्रर्ानाध्यापकलगायत अन्य   सबैको कतधव्य हुनेछ 

। 

     (४) अद्यावहर्क हवर्ानको प्रहतहलहप पारित िएको हमहतबाट 

सात हदनहित्र व्यवस्थापन सहमहतले गाउँपाहलमा पेस 

गनुधपनेछ । 

     (५) हवद्यालयको हवर्ान सावधजहनक दस्तावेज हुनेछ ि सो 

जो कोिीले पहन िेनध पाउनुपनेछ । 

 

५२. गाउँपालिका र िाखािे लनदेिन लदनसके्न : (१)  

गाउँपाहलका  ि शाखाले तोहकएको के्षत्रसँग सम्बन्त्रित 

आवश्यक हनदेशनिरू हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ि 

प्रर्ानाध्यापकलाई हदनसके्नछ । 

      (२) उपदफा (१) बमोहजम हदइएको हनदेशनको पालना गनुध 

हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहत ि प्रर्ानाध्यापकको कतधव्य 

हुनेछ । 

 

५३. लवद्याियिाई सुरलक्षि के्षत्रको रुपर्ा कायर् गनुापने : 

(१) हवद्यालयमा स्वति ि ियिहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन 

गने वाताविण हसजधना गनध तथा हवद्यालयहित्र कुनैपहन 



 
 

हकहसमको अवान्त्रञ्छत हियाकलाप हुन नहदने गिी 

हवद्यालयलाई सुिहक्षत के्षत्र कायम गनुधपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोहजम सुिहक्षत के्षत्र कायम गदाध 

हवद्यालयले पालना गनुधपने सतध तथा मापदण्ड 

तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

(३) हवद्यालयको बृित्ति सुिक्षाको लाहग आवश्यक पने पूवध 

तयािी ि व्यवस्थापन गनुध हवद्यालयको हजमे्मवािी हुनेछ । 

 

५४. लवद्याथी भनाा सम्वन्धी व्यवस्था : सामुदाहयक 

हवद्यालयिरूले आफ्नो सेवाके्षत्रहित्रका हवद्यालय उमेि 

समूिका बालवाहलकािरूलाई अहनवायध रुपमा हवद्यालयमा 

िनाध गनुधपनेछ । 
 

५५. बािबालिकािाई लनष्कािन गना, िारीररक वा 

र्ानलसक दुव्यावहार गना नहुने  : (१) कुनै पहन 

बालबाहलकालाई हवद्यालयबाट हनष्काशन गनध पाइनेछैन । 

(२) हवद्यालयमा अध्ययनित बालबाहलकालाई शािीरिक, 

मानहसक यातना हदन वा दुव््रयविाि गनध पाइनेछैन । 

 

५६. िैलक्षक परार्िा सेवा, लवदेिी िैलक्षक कायाक्रर् वा 

लिक्षण कोसा सञ्चािन : (१) कसैले पहन यस ऐनबमोहजम 

अनुमहत नहलई शैहक्षक पिामशध सेवा, हिज कोसध, िाषा 

हशक्षण कक्षा वा पूवधतयािी कक्षा वा हवदेशी मुलुकमा 

सञ्चाहलत कुनै शैहक्षक कायधिम वा वैदेहशक शैहक्षक मेला, 

प्रदशधनी सञ्चालन गनध पाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोहजम शैहक्षक कायधिम, शैहक्षक पिामशध 

सेवा, हिज कोसध, िाषा हशक्षण कक्षा वा पूवध तयािी कक्षा 

वा हवदेशी मुलुकमा सञ्चाहलत कुनै शैहक्षक कायधिम 



 
 

सञ्चालन गनध अनुमहत हलनेसम्बिी व्यवस्था 

तोहकएबमोहजम हुनेछ । 

 

५७.  स्तरर्ापन गना सके्न : गाउँपाहलकाले शैहक्षक गुणस्ति 

मापन ि एकरुपताका लाहग कक्षा ५ को वाहषधक पिीक्षा 

लगायत अन्य कक्षाको पिीक्षा हलई स्तिमापन गनधसके्नछ । 

 

५८. प्रगलि लववरण बुझाउनु पने : सामुदाहयक ि संस्थागत 

हवद्यालयले प्रते्यक वषध तोहकएबमोहजमका हवविणसहितको 

प्रगहत हवविण वडा हशक्षा सहमहत ि गाउँ हशक्षा सहमहतमा 

बुझाउनु पनेछ । 

  

५९. दण्ड सजाय  

(१) कसैले हवद्यालयको सम्पहत्त हिनाहमना वा नोक्सान गिेमा 

त्यस्तो व्यन्त्रिलाई मुद्दा िेने अहर्कािी वा न्याहयक 

सहमहतले हबगो असुल गिी हबगोबमोहजम जरिवाना 

गनधसके्नछ । 

(२) कसैले देिायका कायध गिेमा, गनध लगाएमा वा सो कायध 

गनध सियोग पुयाधएमा त्यस्तो व्यन्त्रिलाई कसुिको मात्रा 

िेिी कानुनले तोकेबमोहजम सजाय हुनेछ । 

(क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता िङ्ग गिेमा, 

(ख) उत्तिपुन्त्रस्तका पिीक्षण गदाध लापिबािी वा 

गैिहजमे्मवािपूणध कायध गिेमा, 

(ग) पिीक्षा केन्द्रसँग सम्बन्त्रित पदाहर्कािीको स्वीकृहत 

वेगि प्रवेश गनध प्रयत्न गिेमा वा प्रवेश गिेमा वा पिीक्षा 

केन्द्र हनयिणमा हलई अमधयाहदत कायध गिेमा, 

(ि) पिीक्षाफल प्रकाशनमा अहनयहमतता गिेमा, 

(ङ) अरूको तफध बाट पिीक्षा हदएमा, 



 
 

(च) पिीक्षाको मयाधदा िंगहुने अन्य कुनै कायध गिेमा, 

 (छ) हवद्याथी िनाध गदाध दान, उपिाि वा कुनै िकम 

हलएमा, 

(ज) अनुमहत नहलई मने्टश्विी कक्षा, कुनै शैहक्षक कायधिम, 

शैहक्षक पिामशध सेवा, हिज कोसध, टु्यसन, कोहचङ 

सेन्टि, कम्पु्यटि, िाषा हशक्षण कक्षा तथा पूवध तयािी 

कक्षा सञ्चालन गिेमा, 

(झ) कानून हवपिीतको अन्य कायध गिेमा । 

(३) कानूनबमोहजमको कसुिको सम्बिमा हवद्यालयको कुनै 

हशक्षक वा कमधचािीउपि मुद्दा िेने अहर्कािी वा हजल्ला 

अदालतमा मुद्दा दायि िएमा त्यस्तो हशक्षक वा कमधचािी 

त्यसिी मुद्दा दायि िएको हमहत देन्त्रख मुद्दाको टुङ्गो 

नलागेसम्म हनलम्बन हुनेछ ि सो हशक्षक वा कमधचािी 

अदालतबाट कसूिदाि ठिरिएमा हनजलाई यस 

ऐनबमोहजम हविागीय सजाय गरिनेछ । 
 

६०. पुनरावेदन 

तोहकएको अहर्कािीले गिेको सजायको आदेशउपि 

कानुनबमोहजम पुनिावेदन लागे्नछ । 
 

६१. संक्रर्णकािीन व्यवस्था : (१) यस ऐनले तोहकएबमोहजम 

हुने िनी व्यवस्था गिेको काम हनयमावली नआउँदासम्म 

गाउँपाहलकाको सम्बन्त्रित शाखाले गनध सके्नछ । 

(२) यो ऐन जािी िएपहछ हवद्यालयमा रिि ििेको 

दिबन्दीमा हवज्ञापनको अनुमहत गाउँपाहलकाको सम्बन्त्रित 

शाखाले हदनसके्नछ । 

 

६२. बािा अडकाउ फुकाउने अलिकार 



 
 

यस ऐनको उदे्दश्य कायाधन्वयन गनध कुनै बार्ा अड्काउ 

पिेमा गाउँपाहलकाले त्यस्तो बार्ा अड्काउ िटाउन आदेश 

जािी गनधसके्न छ ि त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा पिे सिि 

माहननेछ ति यस्तो आदेश गाउँ सिाले ६ महिनाहित्रमा 

अनुमोदन नगिेमा स्वत्ः हनन्त्रिय हुनेछ । 

 

६३. लनयर् बनाउने अलिकार 

(१) शैहक्षक सुर्ािका हनन्त्रम्त ि यस ऐनको उदे्दश्य 

कायाधन्वयन गनधका लाहग गाउँपाहलकाले देिायबमोहजमका 

हशक्षासंग सम्बन्त्रित हनयमावली, हनदेहशका ि कायधहवहर् 

बनाउन सके्नछ । 

(क) असल हशक्षक प्रोत्सािन, 

(ख) अनाथ एवम् सडक बालबाहलका शैहक्षक सियोग, 

(ग) हवपन्न समुदायका बालबाहलकाका लाहग शैहक्षक सियोग 

एवम् हदवा खाजा, 

(ि) एकमुष्ठ अनुदानमा आर्ारित हवद्यालय सञ्चालन, 

(ङ) नमुना हवद्यालय छनोट ि हवकास, 

(च) गरिवीको िेखामूहन ििेका परिवािका बालबाहलकाका 

लाहग शैहक्षक प्रोत्सािन, 

(छ) हशक्षक दिबन्दी व्यवस्थापन एवम् हमलान, 

(ज) हवद्याथीका लाहग सि तथा अहतरिि हियाकलाप 

सञ्चालन, 

(झ) शैहक्षक क्यालेन्डि तथा शैहक्षक पुन्त्रस्तका प्रकाशन, 

(ञ) ि चि प्रणालीमा आर्ारित हशक्षा, 

(ट) गाउँ हशक्षा परिषद गठन, 

(ठ) गुणस्तिीय हशक्षाका लाहग अनुदान, 

(ड) अहनवायध हशक्षा कायाधन्वयन, 

(ढ) एक माध्यहमक हवद्यालय एक संकायलाई प्रोत्सािन 



 
 

(ण) हवद्याथी संख्या अहिबृन्त्रि कायधिम, 

(त) अन्तिहवद्यालय सियोग कायधिम, 

(थ) हवशेष हशक्षा हवद्यालय सञ्चालन 

(द) मने्टश्विी एवम्  चाइल्ड केयि सेन्टि सञ्चालन 

(र्) हवद्यालय अनुदान कायधहवहर् 

(न) गाउँपाहलका स्तिीय पिीक्षा सञ्चालन कायधहवहर् 

(प) आर्ाििूत हशक्षा पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

हनदेहशका 

(फ) संस्थागत हवद्यालय सञ्चालन मापदण्ड हनदेहशका 

(ब) सामुदाहयक हसकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

कायधहवहर् 

(ि) टू्यशन तथा कोहचङ कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

कायधहवहर् 

(म) हवद्यालय हशक्षाको प्रवदधर्न ि हवकाससँग सम्बन्त्रित सबै 

प्रकृहतका कायधहवहर्िरू 
 

६४. बचाउ र िागू नहुने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगधत 

बनेका हनयममा लेन्त्रखएजहत कुिामा सोिी बमोहजम ि 

नलेन्त्रखएको कुिामा प्रचहलत कानुनबमोहजम हुनेछ । 

(२) यस ऐनमा लेन्त्रखएको कुनै कुिाले पहन हवद्यालयको 

सम्पहत्त हिना–हमना गिेको कसुिमा भ्रराचाि हनवािण ऐन, 

२०५९ अन्तगधत कािवािी चलाउन बार्ा पने छैन । 

(३) संहवर्ानसँग बाहझएको यस ऐनका दफा तथा 

उपदफािरू बाहझएको िदसम्म स्वत्ः हनषृ्कय हुनेछ । 

(४) यसअहि कानुनबमोहजम हनयुि हशक्षक कमधचािीलाई 

नेपाल सिकािले हदँदै आएको सुहवर्ामा कुनै हकहसमको 

कट हत गरिने छैन ति यस व्यवस्थाले कानुनबमोहजम 

दण्ड, सजाय ि कािवािी गनध बार्ा पने छैन । 



 
 

 (५) यस ऐनमा उले्लख िएका कुिािरू सङ्घीय ि प्रादेहशक 

हशक्षा ऐनसँग बाहझएमा स्वत्ः खािेज हुनेछन् । 

 

६५. खारेजी : दामाध गाउँपाहलकाको हशक्षा ऐन, २०७४ खािेज 

गरिएको छ ।  

 

६६. संिोिन :  दामाध गाउँपाहलका हशक्षा ऐन, २०७७  को 

संशोर्न दामाध गाउँपाहलका गाउँसिाको   दुईहतिाइ 

बहुमतबाट गनध सहकनेछ । 

           

          आज्ञाले, 

                                                                                               

        अमृत खड्का 

हन. प्रमुख प्रशासकीय अहर्कृत 

 


