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भाग – १ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

राम�सादराई गाउँपा�लकाको आधारभतू तथा मा��मक िशक्षा ऐन,२०७९ 
 �मािणकरण �म�त :-२०७९।१०।२० 

�स्तावना :- 

आधारभतू तथा मा��मक िशक्षाको जग ब�लयो बनाउदै गणुस्तर�य िशक्षाको माध्यमबाट स्थानीय तहको �वकास तथा रा� �नमार्णको 

ग�तलाई अगाडी बढाउन सक्षम एवं ��तस्पध� जनशि� तयार गनर् र �व�ालय िशक्षा बा�हर रहेकाहरुलाई िशक्षाका अनौपचा�रक 

माध्यमबाट सबल बनाउन नेपालको सं�वधानको धारा २२६, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ र दफा १०२ 

को अ�धकार �योग गर� गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम, �वस्तार र �ारम्भ :- 

(१)यस ऐनको नाम “राम�सादराई गाउँपा�लकाको आधारभूत तथा मा��मक िशक्षा ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन राम�सादराई गाउँपा�लका �भ� लागू हनुेछ। 



(३) यो ऐन राजप�मा �काशन गरे प�ात �ारम्भ हनुेछ। 

२.प�रभाषा :- �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा, 

(क)“अनमु�त” भ�ाले तो�कए बमोिजमको शतर् तथा मापदण्ड परुा गरेको �व�ालयलाई �व�ालय स�ालन गनर् वा कक्षा थप गनर् 

कायर्पा�लकाले �दएको स्थायी वा अस्थायी स्वीकृ�तलाई जनाउँछ। 

(ख) “अनौपचा�रक िशक्षा” भ�ाले �व�ालयमा भनार् भई �नरन्तर रुपमा िशक्षा हा�सल गनर् नसक्ने व्यि�लाई �दइने िशक्षा सम्झन ु

पदर्छ। 

(ग)“अ�भभावक” भ�ाले �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�को अ�भभावक भनी �व�ालयको अ�भलेखमा ज�नएको बाब ुवा आमा वा बाजे 

वा बज्यै, सास ुवा ससरुा र त्यस्ता अ�भभावक नभएका �व�ाथ�को हकमा त्यस्तो �व�ाथ�लाई संरक्षकत्व �दान गन� व्यि�लाई समेत 

जनाउँछ। 

(घ) “अ�भभावक िशक्षा” भ�ाले अ�भभावकहरूलाई �दइने िशक्षा जनाउँछ। 

(ङ)“आधारभतु �व�ालय” भ�ाले खण्ड (च) बमोिजम िशक्षा �दने �व�ालय सम्झन ुपछर्। 

(च)“आधारभतु िशक्षा” भ�ाले �ारिम्भक बालिशक्षादेिख कक्षा आठसम्म �दइने िशक्षा सम्झन ुपछर्। 

(छ)“आधारभतु िशक्षा उ�ीणर् पर�क्षा” भ�ाले आधारभतु तहको अन्त्यमा �लइने पर�क्षा सम्झन ुपछर्। 

(ज)“आवासीय �व�ालय” भ�ाले तो�कएको पवुार्धार �वकास गर� आवास स�हतको स�ुवधा �दान गन� �व�ालयलाई जनाउँछ। 

(झ)“कमर्चार�” भ�ाले सामदुा�यक �व�ालयमा कायर्रत िशक्षक बाहेकका अन्य कमर्चार� सम्झन ुपछर्। 

(ञ)“कायर्पा�लका” भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लकाको गाउँ कायर्पा�लकालाई सम्झन ुपछर्। 

(ट)“कायार्लय” भ�ाले राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपछर्। 

(ठ)“तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयममा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछ। 

(ड)“धा�मर्क �व�ालय” भ�ाले परम्परागत रुपमा च�लआएका गोन्पा, गरुुकुल, आ�म, मदरसा जस्ता धा�मर्क �व�ालयहरूलाई 

जनाउँदछ।  

(ढ) “�नरन्तर िशक्षा” भ�ाले साक्षरो�र िशक्षा पूरा ग�रसकेका व्यि�लाई �दइने िशक्षा सम्झन ुपदर्छ। 

(ण)“अध्यक्ष”भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछर्। 

(त)“�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लकाको �शासक�य �मखुको रुपमा काम गन� अ�धकृतलाई सम्झन ु

पछर्।  

(थ) “�ारिम्भक बाल �वकास केन्�” भ�ाले ३ देिख ४ वषर् उमेर परुा भएका समूहको बालबा�लकाको ला�ग शार��रक मान�सक र 

बौ��क �वकास गनर् खो�लएका बाल �वकास केन्� वा िशश ुकक्षा वा नसर्र� कक्षा वा �कन्डर गाड�न सम्झन पछर्। 

(द) “�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा” भ�ाले �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षको माध्यमबाट �सपय�ु जनशि�   उत्पादनको 

ला�ग �दइने माध्य�मक िशक्षा सम्झन ुपदर्छ। 

(ध) “माध्य�मक �व�ालय” भ�ाले खण्ड (न) बमोिजम िशक्षा �दने �व�ालय सम्झन ुपछर्। 

(न)“माध्य�मक िशक्षा” भ�ाले कक्षा नौदेिख कक्षा बा�सम्म �दइने िशक्षा सम्झन ुपछर्। 

(प)“�व�ालय िशक्षा” भ�ाले आधारभतु र माध्य�मक िशक्षा सम्झन ुपछर्। 

(फ)“�वशेष िशक्षा” भ�ाले दृ���वह�न, ब�हरा,अ�टज्म, बौ��क अपा�ता, ससु्त �वण वा अ�त अश� शार��रक अपा�ता भएका 

बालबा�लकालाई छु�ै समूहमा राखी �वशेष �कार र �नि�त माध्यमबाट �दइने िशक्षा सम्झन ुपछर्। 

(ब)“िशक्षक” भ�ाले �व�ालयको अध्यापक सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �धानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ। 

(भ) “िशक्षा अ�धकृत” भ�ाले गाउँपा�लकाको िशक्षा शाखाको �मखु वा सो �मखुको कामकाज गनर् तो�कएको अ�धकृतलाई सम्झन ु

पछर्। 

(म)“शैिक्षक गठु�” भ�ाले �व�ालय स�ालन गनर्को ला�ग कुनै व्यि�ले नाफा न�लने उ�ेश्यले स्थापना गरेको सावर्ज�नक वा �नजी 

गठु� सम्झन ुपछर्। 



(य)“समावेशी िशक्षा” भ�ाले देहायको िशक्षा सम्झन ुपछर् :- 

(१)दृ���वह�न, न्यून दृ��य�ु, ब�हरा, ससु्त �वण, अ�टज्म, बौ��क, शार��रक वा अन्य अपा�ता भएकाबालबा�लकालाई �नय�मत शैिक्षक 

प��तको अ�धनमार�ह �दइने िशक्षा। 

(२)सामािजक, आ�थर्क वा भौगो�लक कारणले पछा�ड पा�रएका व्यि�लाई �वभेदर�हत वातावरणमा �दइने िशक्षा। 

(र)“संस्थागत �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट अनदुान नपाउने गर� अनमु�त वा स्वीकृ�त �ा� �व�ालय सम्झन ुपछर्। 

(ल)“सामािजक पर�क्षण” भ�ाले �व�ालयको सामािजक िजम्मेवार�को लेखाजोखा सम्झन ुपछर्। 

(व)“सामदुा�यक �व�ालय” भ�ाले सरकारबाट �नय�मत रुपमा अनदुान पाउने गर� अनमु�त वा स्वीकृ�त �ा� �व�ालय सम्झन ुपछर्। 

(श)“सामदुा�यक �सकाइ केन्�” भ�ाले समदुायस्तरमा स�ालन ग�रने आजीवन �सकाई, अध्ययन, अनसुन्धान र सीप �सकाई लगायतका 

काम गन� केन्�लाई सम्झन ुपछर्। 

(स)“सावर्ज�नक पर�क्षण” भ�ाले �व�ालयमा भएको लागानीको सरोकारवालाहरुले गन� लेखाजोखा सम्झन ुपछर् । 

प�रच्छेद –२ 

िशक्षाको �कार, �व�ालयको वग�करण र �व�ालय पवुार्धारको मापदण्ड 

३.िशक्षाको �कार :- 

(१) गाउँपा�लकामा �दान ग�रने िशक्षा देहाय अनसुारका हनुेछन ्: 

(क) औपचा�रक �व�ालय िशक्षा 

(ख) अनौपचा�रक िशक्षा 

(ग) �वशेष िशक्षा 

(२) औपचा�रक �व�ालय िशक्षामा देहाय अनसुारका तह हनुेछन ् 

(क) ३ वषर् परुा भएका बालबा�लकाका ला�ग िशश ु�वकास केन्� र ४ वषर् परुा भएका बालबा�लकाका ला�ग पूवर् �ाथ�मक िशक्षा 

स�हतको �ारिम्भक बाल �वकास केन्�, 

(ख) ५ वषर् उमेर परुा भएका बालबा�लकाका ला�ग कक्षा १ देिख उमेर अनसुार �मशः कक्षा ८ सम्मको आधारभतु �व�ालय 

िशक्षा, 

(ग) १३ वषर् उमेर परुा भएका बालबा�लकाका ला�ग कक्षा ९ देिख उमेर अनसुार �मश कक्षा १२ सम्मको माध्य�मक �व�ालय 

िशक्षा। 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोिजमको माध्य�मक िशक्षामा देहाय अनसुारको वग�करण ग�रनेछ :- 

(क) साधारण माध्य�मक िशक्षा, 

(ख) संस्कृत माध्य�मक िशक्षा, 

(ग) �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक माध्य�मक िशक्षा. 

(४) उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोिजमको �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक माध्य�मक िशक्षामा व्यवहा�रक तथा �योगात्मक अभ्यासको 

ला�ग एक वषर् अव�ध थप हनुेछ। 

(५) दफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजमको िशक्षाको ला�ग गाउँपा�लकाले �व�ालयमा भनार् भई �नरन्तर रुपमा िशक्षा हा�सल गनर् 

नसक्नेहरुका ला�ग �ौढ िशक्षा, साक्षरो�र र �नरन्तर िशक्षाको व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। गाउँपा�लकाले अनौपचा�रक िशक्षाका ला�ग 

आवश्यकता अनसुारको �व�ध अपनाउन सक्नेछ। 

(६) दफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजमको �वशेष िशक्षाका ला�ग गाउँपा�लकाले दृ���वह�न, ब�हरा, अ�टज्म, बौ��क अपा�ता, ससु्त 

�वण वा अ�त अश� शार��रक अपा�ता भएका बालबा�लकालाई छु�ै समूहमा राखी◌े �वशेष �कार र �नि�त माध्यमबाट िशक्षा 

�दने व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। गाउँपा�लकाको �वशेष िशक्षा सम्बिन्धत कायर्�मका ला�ग कुनै खास �व�ालयलाई छनौट गनर् 

सक्नेछ। 

४. �व�ालयको वग�करण :- 



(१) �व�ालयलाई देहाय अनसुार वग�करण ग�रनेछ – 

(क) िशश ुकक्षा (�ारिम्भक बाल �वकास) देिख कक्षा ८ (आठ) सम्म कक्षा स�ालन गन� आधारभतु तहको �व�ालय। 

(ख) कक्षा ९ (नौ) देिख कक्षा १२ (बा�) सम्म कक्षा स�ालन गन� माध्य�मक तहको �व�ालय। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका आधारभतु तहको �व�ालय र माध्य�मक तहको �व�ालय भौ�तक पूवार्धार, िशक्षक तथा �व�ाथ�को 

संख्या तथा �ोतको उपलब्धताका आधारमा एउटै �व�ालय वा अलग अलग �व�ालयमा स�ालन गनर् स�कनेछ। 

३) आधारभतु तहको �व�ालय र माध्य�मक तहको �व�ालयले आवश्यकता अनसुार �ारिम्भक बाल �वकास केन्� समेत स�ालन 

गनर् सक्नेछन।् 

५. �व�ालय पूवार्धारको मापदण्ड :- 

(१) �व�ालयमा देहाय अनसुारको न्यूनतम मापदण्ड भएको हनु ुपन�छ  

(क) आधारभतू �व�ालयका कक्षा कोठामा��त �व�ाथ� ०.७५ वगर्�मटर तथा माध्य�मक �व�ालयको कक्षा कोठामा ��त �व�ाथी 

१.०० वगर्�मटर िशक्षक र आवागमनका ला�ग पयार्� खलुा ठाउँ हनुपुन�छ। पवुर्�ाथ�मक तहको हकमा भ�ु वसाई व्यवस्थापन गनर् 

स�कनेछ। 

(ख)अ�त�र� कृयाकलापका ला�ग �व�ालय भवनले ओगटेको भभूाग बाहेक पयार्� खुला क्षे� हनुपुन�छ। 

(ग)बालबा�लकाका ला�ग उमेर अनसुारको खेलकूद पूवार्धार हनु ुपन�छ। 

(घ)पा��म अनसुारको �योगात्मक प�रक्षाको ला�ग आवश्यक �योगशाला तथा अभ्यास कक्ष हनुपुन�छ। 

(ङ)कक्षा कोठामा अ�धकतम तीस जना �व�ाथ� हनु ुपन�छ, 

(च)कक्षा ३ सम्मको �व�ालय िशक्षा �दान गन� �व�ालयमा न्यूनतम दईु जना, कक्षा पाँच सम्म िशक्षा �दान गन� �व�ालयमा न्यूनतम 

तीन जना र सो भन्दा मा�थ िशक्षा �दान गन� �व�ालयमा �त्येक �वषयका ला�ग न्यूनतम एक–एक जना िशक्षक हनु ुपन�छ। 

�व�ाथ� संख्या र कक्षाको सेक्सनका आधारमा एउटा िशक्षकलाई दै�नक बढ�मा छ वटा मा� कक्षा पन� गर� �वषय िशक्षक थप 

गनुर् पन�छ। 

(छ) छा� तथा छा�ाका ला�ग अलग अलग शौचालय तथा शौचालयमा पयार्� पानी हनु ुपन�छ। 

(ज) �व�ालय प�रसर सफा र ह�रयाल�य�ु हनुपुन�छ। 

(झ) �व�ाथ�का ला�ग कम्तीमा डेढ �फट चौडाई भएको र पाँच �फट लामो डेस्क र सो डेस्कको आकार सहुाउँदो नापको बे�को 

व्यवस्था गनुर् पन�छ। एउटा डेस्क बे�मा तीन जना �व�ाथ� रा� स�कनेछ। 

(ञ) कक्षा कोठामा पयार्� भेिन्टलेसन तथा �काशको व्यवस्था हनु ुपन�छ। 

(ट) �वपि�को बेला �व�ाथ� िशक्षक तथा कमर्चार� सरुिक्षत रुपमा बा�हर �नस्कने वैकिल्पक �नकास हनुपुन�छ। 

(२) छा�ावास रा� े�व�ालयले उपदफा (१) का अ�त�र� देहायका थप मापदण्ड परुा गनुर् पन�छ :- 

(क) छा� तथा छा�ाका ला�ग अलग अलग छा�ावास तथा अलग अलग वाड�नको व्यवस्था भएको हनु ुपन�छ। 

(ख) छा�ावासको कोठाको न्यूनतम साईज पन्� वगर्मीटर हनु ुपन�छ र एउटा कोठामा बढ�मा तीन जना छा� वा छा�ा अट्ने गर� 

खाट, टेबल र कुस�को व्यवस्था हनु ुपन�छ। 

(ग) छ जना छा� वा छा�ा बराबर एक शौचालय तथा शौचालयमा पयार्� पानीको व्यवस्था हनु ुपन�छ। 

(घ) छा�ावासमा बस्ने छा� वा छा�ाको उमेर बा� वषर् परुा भएको हनुपुन�छ। तर बाब ुआमा वा अरु कुनै अ�भभावक नभएको 

अनाथ वा अन्य उपय�ु कारण भएका बालबा�लकालाई बा� वषर् नपगेुकै कारणले छा�ावासमा रा� बाधा पन� छैन। 

(३) �व�ालयले कायर्योजना बनाई चार वषर् �भ�मा उपदफा (१ र (२) मा तो�कएको �व�ालय तथा छा�ावासको न्यूनतम मापदण्ड 

परुा गनुर् पन�छ। �व�ालयले सो कायर्योजना यो ऐन लागू भएको ६ म�हना�भ�मा कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ। 

(४) गाउँपा�लकाले सामदुा�यक �व�ालयमा उपदफा (१) र (२) बमोिजमको �व�ालयको न्यूनतम मापदण्ड प¥ुयाउन यो ऐन लागू 

भएको ६ म�हना �भ�मा कायर्योजना बनाई उपदफा (३) मा तो�कएको अव�ध�भ� कायार्न्वयन ग�रसक्न ुपन�छ। 



(५) संस्थागत �व�ालयले उपदफा (१) र (२) बमोिजमको न्यूनतम मापदण्ड प¥ुयाउन यो ऐन लागू भएको छ म�हना�भ�मा 

कायर्योजना बनाई उपदफा (३) मा तो�कएको अव�ध�भ� आफ� ले कायार्न्वयन ग�रसक्न ुपन�छ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कायर्योजनाको गाउँपा�लकाले अनगुमन तथा मूल्यांकन गर� आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (१) मा तो�कएको �व�ालयको न्यूनतम मापदण्ड परुा नगर� नयाँ �व�ालय खोल्न वा कक्षा थप गनर् पाइने छैन। 

प�रच्छेद–३ 

�व�ालयको अनमु�त, समायोजन, स�ालन, व्यवस्थापन तथा �नयमन 

६. �व�ालय खोल्ने अनमु�त सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) समदुाय, व्यि� वा संस्थाले नयाँ �व�ालय खोल्न वा �व�ालयले तह वा कक्षा थप गनर् आवश्यक देखेमा अनमु�तको ला�ग वडा 

स�म�तको �सफा�रस स�हत शैिक्षक स� सरुु हनुभुन्दा कम्तीमा चार म�हना अगावै गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा �नवेदन 

�दनपुन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेको अवस्थामा िशक्षा अ�धकृतले तो�कएको मापदण्ड परुा भएको देखेमा आधारभूत �व�ालयको 

हकमा शैिक्षकस� सरुु हनुभुन्दा दईु म�हना अगावै र माध्य�मक �व�ालयको हकमा शैिक्षक स� सरुु हनु ुभन्दा कम्तीमा तीन 

म�हना अगावै आफ्नो राय स�हतको ��तवेदन गाउँ िशक्षा स�म�तको वैठकमा पेश गनुर्पन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम गाउँ िशक्षा स�म�तको वैठकले अनमु�त �दन उपय�ु भएमा आवश्यक शतर् स�हत अनमु�त �दान गन�छ  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �ा�व�धक िशक्षा �दान गन� वाहेक अन्य �व�ालयको कक्षा एघार र बा�को 

कक्षा थप र �वषय थप गन� अनमु�त सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोिजम अनमु�त �दँदा आधारभूत तहको हकमा शैिक्षकस� सरुु हनुभुन्दा एक म�हनाअगावै �दनपुन�छ र माध्य�मक 

�व�ालयको हकमा शैिक्षकस� सरुु हनुभुन्दा दईु मह�ना अगावै अनमु�त �दनपुन�छ। 

(६) �व�ालयहरूको अनमु�त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ 

(७) मातभृाषामा िशक्षा �दने �व�ालयको अनमु�त सम्बन्धी ���या र मापदण्ड �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

७.�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षाको अनमु�त एवं र� गन� सम्बन्धी �वशेष व्यवस्थाः 

(१) गाउँपा�लकाले �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षाका ला�ग अनबुन्धन �दन ेअ�धकार�ा� �नकायबाट तो�कएको मापदण्ड र सो 

�नकायको अनबुन्धनका आधारमा मापदण्ड परुा गन� �व�ालय वा संस्थालाई कुनै �वषयमा �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षा स�ालन 

गनर् अनमु�त �दन सक्ने छ। 

(२) उपदफा (१) अनसुार अनमु�त �ा� �व�ालय वा संस्थाले सन्तोषजनक रुपमा तो�कएका कायर् नगरेमा गाउँ कायर्पा�लकाले 

त्यस्तो अनमु�त र� गनर् सक्नेछ। तर अनमु�त र� गनर् अिघ त्यस्ता संस्थालाई सफाईको मौका �दनपुन�छ। 

 

८.गाउँ िशक्षा स�म�तको गठनः 

(१) गाउँपा�लका क्षे��भ�का �व�ालय िशक्षाको गणुस्तर सधुार, रेखदेख र व्यवस्थापन गनर् आवश्यक नी�तगत सझुाव �दन देहाय 

वमोिजमको गाउँ िशक्षा स�म�त रहनेछ :- 

 

(क) गाउँपा�लका अध्यक्ष       –अध्यक्ष 

(ख) गाउँपा�लका उपाध्यक्ष       – सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत       – सदस्य 

(घ) संयोजक, सामािजक �वकास स�म�त      – सदस्य 

(ङ) गाउँ िशक्षा स�म�त अध्यक्ष�ारा मनो�नत गाउँ कायर्पा�लकाको एक म�हला र एक द�लत समेत गर� २ जना        

          – सदस्य 

(च) संस्थागत �व�ालयहरूको ��त�न�धत्व गन� संस्थाहरूमध्येवाट स�म�तको अध्यक्ष�ारा मनो�नत एक जना ��त�न�ध  

              –सदस्य 



(छ) सामदुा�यक �व�ालयका व्यवस्थापन स�म�तका अध्यक्षहरू मध्येबाट िजल्ला िशक्षा स�म�त�ारा मनो�नत एक जना  

          –सदस्य 

(ज) सामदुा�यक �व�ालयमा किम्तमा १० वषर् स्थायी सेवा गरेका िशक्षकहरू मध्येबाट आधारभतू तह र माध्य�मक तहको ��त�न�धत्व 

हनुेगर� स�म�तको अध्यक्षले मनो�नत किम्तमा एक जना म�हला स�हत २ जना  –सदस्य 

(झ) समाज सेवी, िशक्षा�वद् र चन्दादाताहरू मध्येबाट स�म�त�ारा मनोनीत एक म�हला स�हत २ जना   –सदस्य 

(ञ) नेपाल िशक्षक महासंघको गाउँ अध्यक्ष वा �नजले तोकेको ��त�न�ध  –सदस्य 

(ट) िशक्षा अ�धकृत (िशक्षा शाखा �मखु)     –सदस्य सिचव 

(२) स�म�तले बैठकमा आवश्यकता अनसुार �वज्ञलाई आमन्�ण गनर् सक्नेछ। 

(३) गाउँ िशक्षा स�म�तको वैठक किम्तमा दईु म�हनामा एकपटक वा आवश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ। 

(४) मनोनीत सदस्यको पदाव�ध मनो�नत भएको �म�तले दईु वषर्को हनुेछ। 

तर मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण पालना गरेको नपाइएमा मनोनयन गन� पदा�धकार� वा �नकायले �नजलाई 

जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ। तर त्यसर� पदबाट हटाउन ुअिघ �नजलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मौका �दन ुपन�छ। 

९. गाउँ िशक्षा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

(१) दफा ८ बमोिजम ग�ठत गाउँ िशक्षा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय अनसुार हनुेछ। 

(क) गाउँपा�लका क्षे��भ� स्वच्छ एवम ्शान्त शैिक्षक वातावरण कायम रा� तथा िशक्षाको गणुस्तर ब�ृ� गनर् आवश्यक कायर्योजना 

स्वीकृत गन�, 

(ख) �वशेष आवश्यकता भएकाहरुका ला�ग िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा, दूर िशक्षा तथा खलुा िशक्षा 

कायर्�म स�ालन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गन�, 

(ग) �व�ालयलाई आ�थर्क सहयोग उपलव्ध गराउन गाउँपा�लकामा �सफा�रस गन� तथा �व�ालयहरूलाई �मशः आ�थर्क रुपमा 

आत्म�नभर्र बनाउन योजना बनाई कायार्न्वयन गन� र गराउने, 

(घ) िशक्षक, कमर्चार� तथा �व�ाथ� कल्याणको ला�ग स्वीकृत िशक्षा योजना बमोिजम आवश्यक कायर्�म बनाउने, 

(ङ) �व�ालयको सम्पि�को सरुक्षागनर् तथा �व�ालयको सम�ृ�को ला�ग आवश्यक व्यवस्था गन�, 

(च) �व�ालयको �वकासको ला�ग स�ा�लत शैिक्षक कायर्�महरूलाई सहयोग गन�, 

(छ) �व�ालयको लेखापर�क्षण ��तवेदन अन’सार अ�नय�मतता देिखएमा तो�कए अनसुारको कारबाह� गन�÷ गराउने, 

(ज) तो�कएको भन्दा न्यून �व�ाथ� संख्या भएमा वा �व�ालय नै नचा�हने भएमा वा �व�ालयमा �नयम �वप�रत बारम्बार कायर् गरेमा 

आवश्यक �कृया पूर् याएर त्यस्ता �व�ालय बन्द गन�, 

(झ) शैिक्षक क्यालेण्डर बनाउने र सो बमोिजम �व�ालय स�ालन गनर् व्यवस्थापन स�म�तलाई �नद�शन �दने, 

(ञ) गाउँपा�लका क्षे�लाई उत्कृ� शैिक्षक गन्तव्य केन्�को रुपमा �वकास गन�, 

(ट) गाउँस्तर�य खेलकुद, स्काउट, सह��याकलाप र अ�त�र� ��याकलाप तथा सासँ्कृ�तक कायर्�मको स�ालन तथा �वकासको 

ला�ग आ�थर्क �ोत जटुाउने, 

(ठ) आवासीय �व�ालयका �व�ाथ�का ला�ग खाना तथा पौ��क आहारको गणुस्तर तोक्ने, 

(ड) गाउँ सभावाट स्वीकृत िशक्षा योजना र मापदण्ड�भ� रह� आवश्यक �नद�शन �दने, 

(ढ) �व�ालयले कायम गनुर् पन� न्यूनतम ्सरसफाई तथा शौचालयको मापदण्ड तोक्ने, 

(ण) �त्येक वषर् गाउँ क्षे��भ�को दरवन्द� �मलानकायर् तथा नयाँ �व�ालय खोल्न वा कक्षा थप गनर् वा तह थपको अनमु�त �दन वा 

�व�ालय गाभ्न आवश्यक व्यवस्था गन�, 

(त) गाउँपा�लका क्षे��भ� �वशेष आवश्यकता भएका सडक तथा होटल मजदरु बालबा�लकाहरूको तथ्या� स�लन गर उनीहरूका 

ला�ग िशक्षाको आवश्यक व्यवस्था �मलाउने, 

(थ) �व�ालय सधुार तथा �बकासका ला�ग �नद�शन गन�, 



(द) �व�ालयमा न्यूनतम ्पूवार्धार पूरा गरेका �व�ालयलाई �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक कक्षा स�ालन गनर् अनमु�त �दने। 

१०. वडा िशक्षा स�म�त :- 

(१) वडा क्षे��भ� स�ालन हनुे �व�ालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गन� कामको ला�ग �त्येक वडामा देहाय बमोिजमको 

वडा िशक्षा स�म�त हनुेछ। 

(क) सम्बिन्धत वडाध्यक्ष वा �नजले तोकेको सदस्य   –अध्यक्ष 

(ख सम्बिन्धत वडा क्षे��भ� रहेका �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तका अध्यक्षहरू मध्येबाट वडा िशक्षा स�म�तले मनोनीत गरेको 

एकजना        – सदस्य 

(ग) स्थानीय समाजसेवी वा िशक्षा �मेीहरूमध्येबाट वडा िशक्षा स�म�तले मनोनीत एकजना द�लत र एकजना म�हला सदस्य स�हत 

२ जना        –सदस्य 

(घ) सम्बिन्धत वडा क्षे��भ� रहेका सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयका �धानाध्यापकहरू मध्येबाट सम्बिन्धत वडाले मनोनीत 

गरेको एकजना �ध्यानाध्यापक     – सदस्य 

(ङ) सम्बिन्धत वडा िस्थत �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा वा �ोत कक्षा स�ालन गन� �व�ालय वा अपा�ता सम्बन्धी िशक्षण संस्थाबाट 

��त�न�धत्व हनुे गर� वडा िशक्षा स�म�तबाट  मनोनीत एक जना  सदस्य 

(च) सम्बिन्धत वडाको गाउँ कायर्पा�लका सदस्य वा वडा सदस्य – सदस्य 

(छ) सम्बिन्धत वडाको वडा सिचव     – सदस्य सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजम मनोनीत सदस्यको पदाव�ध दईु वषर्को हनुेछ। तर मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण 

पालना गरेको नपाइएमा मनोनयन गन� पदा�धकार� वा �नकायले �नजलाई जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ। तर त्यसर� पदबाट 

हटाउन ुअिघ �नजलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मौका �दन ुपन�छ। 

(३) बैठक सम्बन्धी कायर्�वधी स�म�त आफ� ले �नधार्रण गनर् सक्नेछ। 

११. वडा िशक्षा स�म�तको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार :- 

(१) यस ऐनमा अन्य� लेिखए देिख बाहेक वडा िशक्षा स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) वडा�भ�का �व�ालयहरुको शैिक्षक ��याकलाप तथा मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनगुमन गन�, 

(ख) िशक्षक र कमर्चार�का ला�ग स्वीकृत दरबन्द� अनसुारका �र� पदहरुमा पदप�ुतर्का ला�ग �सफा�रस गन�, 

(ग) छा�वृि�का ला�ग उपय�ु उम्मेदवारलाई �सफा�रस गन�, 

(घ) छा�वृि�को �ववरण अ�ाव�धक गन�, 

(ङ) भनार् अ�भयान संचालन गन�, 

(च) �वकासका साझेदारबाट हनुे सहयोग �सफा�रस गन�, 

(छ) वडा िशक्षा क्यालेण्डर बमोिजम �व�ालय संचालनका ला�ग समन्वय गन�, 

(ज) �व�ालयहरुमा पा�पसु्तक समयमै पगेु नपगेुको अनगुमन गन�, 

(झ) �व�ाथ� �सकाई उपलब्धीको पर�क्षण र व्यवस्थापन गन�, 

(ञ) �ुशन, कोिचङ जस्ता �व�ालय बा�हर हनुे अध्यापन सेवाको व्यवस्थापन गन�, 

(ट) स्थानीय पसु्तकालय र वाचनालयको स�ालन र व्यवस्थापन गन� 

(ठ) �व�ालयमा अ�त�र� ��याकलाप स�ालन गन�, 

(ड) स्थानीय स्तरका खेलकुद संरचनाको संरक्षण गन�, 

(ण) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले आफ्नो काम, कतर्व्य र अ�धकार पालना नगरेको पाईएमा सचेत गराउने र सचेत गराउदा समेत 

तो�कए बमोिजम नगरे नगराएमा आवश्यक कारबाह�का ला�ग गाउँ िशक्षा स�म�तमा �सफा�रस गन�, 

(त) गाउँ िशक्षा स�म�तबाट तो�कएका अन्य कायर्हरु गन�। 

१२. �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तः 



(१) सामदुा�यक �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनर्को ला�ग �त्येक �व�ालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक 

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ :- 

(क) अ�भभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका दईुजना म�हला स�हत चार जना अ�भभावक   –सदस्य 

(ख) �व�ालय रहेको वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा स�म�तका सदस्यहरू मध्येबाट सो वडा स�म�तले मनोनय गरेको वडा सदस्य  

           –सदस्य 

(ग) �व�ालयका संस्थापक, स्थानीय ब�ु�िजवी, िशक्षा �मेी वा �व�ालयलाई �नरन्तर दश वषर्देिख सहयोग गन� वा �व�ालयलाई िशक्षा 

ऐन,२०२८ ले �न�दर्� गरे बमोिजमको नगद वा िजन्सी सहयोग गरेका व्यि�हरू मध्येबाट �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले मनोनीत 

गरेको एकजना म�हला स�हत दईु जना व्यि�          

           –सदस्य 

(ङ) �व�ालयका िशक्षकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका एकजना िशक्षक    –सदस्य 

(च) �व�ालयका �धानाध्यापक         सदस्य सिचव 

(१.१) �व.व्य.स. अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः 

मा�थ उल्लेिखत (क),(ख) र (ग) नम्बर बुँदा बमोिजमका सदस्यहरु मध्ये बाट च�ुनएका  एक सदस्यलाई अध्यक्ष तोक्नछे। सो 

छनौट सवर्सम्म�त बाट हनुेछ। सवर्सम्म�त बाट हनु नसकेमा गाउँ िशक्षा स�मतले आवश्यक मापदण्ड बनाइर् उ� मापदण्ड बमोिजम 

अध्यक्षको चयन गनर् आवश्यक �नद�शन गन�छ। 

(२) सामदुा�यक �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) �व�ालयको स�ालन, रेखदेख, �नर�क्षण र व्यवस्थापन गन�, 

(ख) �व�ालयको चल, अचल सम्पि�को लगत रा�,े रा� लगाउने र सरुक्षा गन�, 

(ग) �व�ालयको शैिक्षक, भौ�तक तथा आ�थर्क तथ्या� र �ववरण अ�ाव�धक गराई रा�,े 

(घ) �व�ालयको वा�षर्क बजेट स्वीकृत गन� र त्यसको जानकार� गाउँ िशक्षा स�म�त लाई �दने, 

(ङ) �व�ालयमा स्वच्छ शैिक्षक वातावरण कायम रा� राजनै�तक, धा�मर्क वा साम्�दा�यक भावनाको आधारमा �व�ालयको वातावरण 

ध�मल्याउन न�दने, 

(च) गाउँ कायर्पा�लकाबाट ख�टएर आएको िशक्षकलाई हािजर गराई काममा लगाउने, 

(छ)�त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएप�छ गाउँ िशक्षा स�म�तको ��त�न�ध, �व�ालयका चन्दादाता, संस्थापक, समाजसेवी, िशक्षा�वद् र 

अ�भभावकहरूको भेला गराई शैिक्षक उपलिब्ध र आगामी वषर्को शैिक्षक कायर्�महरुको सम्बन्धमा जानकार� गराउने र �व�ालयको 

अिघल्लो शैिक्षक वषर्को आय व्याय सम्बन्धमा तो�कए बमोिजम सावर्ज�नक पर�क्षण गराई गाउँ िशक्षा स�म�तले तोकेको 

लेखापर�क्षकबाट �व�ालयको वा�षर्क लेखापर�क्षण गराउने, 

(ज) लेखापर�क्षकको ��तवेदन अनसुार तत्काल आवश्यक कारबाह� गन� र त्यसको ��तवेदन कायार्लयमा पेश गन�, 

(झ) �व�ालयको ला�ग चा�हने आवश्यक आ�थर्क �ोत जटुाउने, 

(ञ) िशक्षक तथा कमर्चार�लाई ता�लमको ला�ग छनौट गन�, 

(ट) �र� दरवन्द�मा िशक्षक पदपू�तर्को ला�ग पद �र� भएको �म�तले पन्� �दन�भ� िशक्षा शाखामा अनमु�त माग गन�÷गराउने, 

(ठ) �व�ालय �नर�क्षक वा िशक्षा अ�धकृतले �व�ालयको चेक जाँच वा �नर�क्षण गदार् हािजर� पिुस्तका वा �व�तुीय हािजर�मा गयल 

जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका िशक्षक तथा कमर्चार�को गयल भएका �दनको तलब क�ी गन�, 

(ड) �व�ालयमा लिक्षत समूहका ला�ग �वशेष �कृ�तको शैिक्षक कायर्�म स�ालन गनर् आवश्यक देिखएमा कायार्लयमा अनरुोध गन�, 

(ढ) िशक्षक एवम ्कमर्चार�लाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गन�, 

(ण) तो�कए बमोिजम ���या र सचुकको आधारमा �त्येक वषर् सामािजक पर�क्षण गराउने, 

(त) िशक्षाको गणुस्तर कायम गन� सम्बन्धमा तो�कए बमोिजम पदा�धकार� रहेको बढ�मा ११ सदस्य िशक्षक अ�भभावक संघ गठन 

गन�, 



(थ) गाउँ िशक्षा तथा वडा िशक्षा स�म�त �दएको आदेश तथा �नद�शनहरूको पालना गन� र गराउने। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजम �नवार्िचत चार मध्ये एकलाई गाउँ िशक्षा स�म�तले उपय�ु मापदण्डका आधारमा 

अध्यक्षको िजम्मेवार� तोक्ने छ। 

(४) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षको िजम्मेवार� नतो�कएसम्म वा अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा सो स�म�तका ज्ये� सदस्यले 

बैठकको अध्यक्षता गन�छ। 

(५) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले सम्बिन्धत �व�ालय �नर�क्षक र िशक्षा अ�धकृतलाई सो स�म�तको बैठकमा पयर्वेक्षकको    रुपमा 

भाग �लन आमन्�ण गनर् सक्नेछ। 

(६) संस्थागत �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनर्का ला�ग �त्येक �व�ालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ :- 

(क) �व�ालयको संस्थापक वा लगानीकतार्हरू मध्येबाट �नजहरुको �सफा�रसमा मनो�नत व्यि�एक जना     –अध्यक्ष 

(ख) अ�भभावकहरू मध्येबाट एकजना म�हला समेत पन� गर� अ�भभावक भेलाबाट मनोनीत व्यि� दईुजना        –सदस्य 

(ग) स्थानीय िशक्षा�मेी वा समाजसेवीहरू मध्येबाट सम्बिन्धत वडा स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना           –सदस्य 

(घ) िशक्षा अ�धकृत वा िशक्षा शाखाको कमर्चार� एक जना          –सदस्य 

(ङ) सम्बिन्धत �व�ालयको िशक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना िशक्षक      –सदस्य 

(च) �व�ालयको �धानाध्यापक             सदस्य सिचव 

(७) मनो�नत सदस्यको पदाव�ध मनोनीत भएको �म�तले तीन वषर्को हनुेछ। तर �नज सदस्यहरूले आफ्नो पद अनसुारको आचरण 

गरेको नदेिखएमा त्यसर� मनोनयन गन� पदा�धकार�ले �नजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। त्यसर� पदबाट हटाउन ु

अिघ �नजलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन। 

(८) संस्थागत �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �व�ालय स�ालनको ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

(ख) �व�ालयको ला�ग आवश्यक भौ�तक साधनको व्यवस्था गन�, 

(ग) �व�ालयको चल, अचल सम्पि�को सरुक्षा र संरक्षण गन�, 

(घ) �व�ालयमा स्वच्छ शैिक्षक वातावरण कायम रा�,े 

(ङ) �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको गरेको पा��म तथा पा�पसु्तक लागू गन�, 

(च) आयोगबाट अध्यापन अनमु�तप� �लई �च�लत कानून बमोिजम िशक्षक पदको ला�ग उम्मेदवार हनु योग्यता पूरा गरेका 

व्यि�लाई िशक्षक पदमा �नयिु� गन�, 

(छ) नेपाल सरकार र �देश सरकारलले तो�क�दएको तलब स्केलमा नघटाई िशक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने, 

(ज) अनशुासन�हन िशक्षक उपर कारबाह� गन�, 

(झ) नेपाल सरकार र �देश सरकारको काननुी �नद�शनहरूको पालना गन�, 

(ञ) किम्तमा दश ��तशत बालबा�लकाहरुलाई �नशूल्क पठन पाठनको व्यवस्था गराउने, 

(ट) गाउँ िशक्षा स�म�तले �नधार्रण गरको मापदण्ड अनसुार मा� शलु्क �लने र �लन लगाउने, 

(ठ) तो�कए बमोिजम ���या र सूचकहरुको आधारमा �त्येक वषर् सामािजक पर�क्षण गराउने, 

(ड) �व�ालयमा �व�तुीय �णाल�बाट िशक्षण गराउन वातावरण �मलाउने, 

(ढ) अ�भभावक िशक्षाको ला�ग व्यवस्था गन�, 

(ण) िशक्षक अ�भभावक संघ गठन गन�, 

(त) गाउँ िशक्षा स�म�तले �दएको आदेश तथा �नद�शनहरुको पालना गन� र गराउने, 

(९) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(१०) �व�ालय व्यव्सथापन स�म�तको आफ्नै छाप र लेटर प्याड हनुेछ। 



(११) उपदफा (१०) बमोिजमको छाप र लेटर प्याड �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षबाट �योग हनुेछ। 

(१२) �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक �वषयमा अध्यापन वा ता�लम गराउने माध्य�मक �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तमा 

गाउँपा�लकास्तरका उ�ोग तथा वािणज्य संघका दईुजना ��त�न�ध समेत सदस्य रहनेछन।् 

१३. व्यवस्थापन स�म�तको पदा�धकार� हनु नसक्न े:- 

(१) देहायको व्यि� व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष र सदस्य हनु सक्ने छैन:- 

(क) गैर नेपाल� नाग�रक, 

(ख) पच्चीस वषर् उमेर पूरा नभएको, 

(ग) �च�लत कानून बमोिजम कालो सूचीमा परेको, 

(घ) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह�रएको, 

(ङ) अन्य �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा रहेको, 

(च) एक �व�ालयमा कायर्रत िशक्षक अक� �व�ालयको अध्यक्ष वा सदस्य हनुसक्ने छैन। 

१४.�व�ालय व्यवस्थापन स�म�त �वघटन गनर् स�कने :- 

(१) कुनै �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले तो�कएको िजम्मेवार� पूरा गनर् नसकेमा वा �हना�मना गरेमा आधारभूत तहसम्मका �व�ालयको 

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गाउँ िशक्षा स�म�तको अनमु�तमा वडा िशक्षा स�म�तले �वघठन गनर् सक्नेछ। र अन्यको हकमा वडा 

िशक्षा स�म�तको �सफा�रसमा वा अत्यावश्यक भएमा गाउँ िशक्षा स�म�तले �सधै त्यस्तो �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तलाई �वगठन गनर् 

सक्नेछ। तर त्यसर� �वघटन गनुर् अिघ उ� स�म�तलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मना�सब मौका �दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त �वघटन भएप�छ अक� �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन नभएसम्म वा 

अन्य कुनै कारणले �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन गनर् नभएको अवस्थामा तत्कालको ला�ग कायर् स�ालन गनर् गाउँ िशक्षा 

स�म�तले तो�कए बमोिजमको एक अस्थायी �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन गनर् सक्नेछ। 

१५. �व�ालय सानर्, गाभ्न, नाम प�रवतर्न गनर् वा बन्द गनर् सक्ने :- 

(१) गाउँ िशक्षा स�म�तले स�ालन भइरहेका कुनै �व�ालयलाई एक स्थानबाट अक� स्थानमा सानर् वा दईु वा दईुभन्दा बढ� 

�व�ालयलाई गाभी एउटा �व�ालय कायम गनर् वा �व�ालयको नाम प�रवतर्न गनर् वा �व�ालय बन्द गनर् वा तो�कएको ठाउँ वा 

क्षे�मा �व�ालय खोल्न वा �व�ालयमा कक्षा थप वा तह थप गर� स�ालन गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(२) �व�ालय सान�, गाभ्ने, नाम प�रवतर्न गन� वा बन्द गन� आधार र �कृया तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(३) कुनै �व�ालय गाभ्ने आधार औिचत्यपूणर् नदेिखएमा गाउँ िशक्षा स�म�तले त्यस्तो �व�ालयको तह वा कक्षा घटाउन सक्नेछ। 

(४) कुनै �व�ालय अक� �व�ालयमा गा�भने भएमा त्यस्तो �व�ालयको चल अचल सम्पि�, फ�नर्चर, पा�पसु्तक, पा�साम�ी 

लगायतका अन्य शैिक्षक साम�ीको �ववरण अ�ाव�धक गर� गा�भए प�ात अिस्तत्वमा रहने �व�ालयको हस्तानान्तरण एवं िजन्सी 

दािखला गर� अ�भलेखमा आम्दानी बाँध्न ुपन�छ। 

 

१६. िशक्षक अ�भभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) �त्येक �व�ालयमा एक िशक्षक अ�भभावक संघ हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको संघ गठन गन� दा�यत्व सम्बिन्धत �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको हनुेछ। 

(३) िशक्षक अ�भभावक संघको काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद–४ 

िशक्षक तथा कमर्चार�को दरबन्द�, सेवाको शतर् तथा योग्यता 

१७. िशक्षक तथा कमर्चार�को दरबन्द� सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले �व�ालयका ला�ग �व�ाथ� संख्या र तो�कएको आधारमा आवश्यक दरबन्द� प�हचान गर� वडा 

िशक्षा स�म�तमा पेश गनुर् पन�छ र वडा िशक्षा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गर� कायार्लयमा लेिख पठाउन ुपन�छ। 



(२) उपदफा (१) बमोिजम माग भएको अवस्थामा वा कायार्लयले आवश्यक देखेको खण्डमा �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार, �व�ाथ� 

संख्या, अध्ययन–अध्यापनका �वषय तथा �व�ीय �ोतको स�ुनि�तता समेतका आधारमा कायार्लयले सामदुा�यक �व�ालयको संगठन 

तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गर� �व�ालयलाई आवश्यक पन� स्थायी तथा करारका दरबन्द�को �स्ताव तयार  गर� गाउँ िशक्षा स�म�तमा 

पेश गन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �स्ततु संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण ��तवेदनमा गाउँ िशक्षा स�म�तले जस्ताको त्यस्तै वा प�रमाजर्न 

स�हत दरबन्द� स्वीकृत गनर् सक्नेछ। 

१८. िशक्षकको सेवाको शतर् :- 

(१) िशक्षकको सेवाका शतर् देहाय बमोिजम हनुेछन ्:- 

(क) िशक्षकले आफू �नय�ु भएको �वषय तथा �व�ालय �शासनले तोकेबमािजम अ�नवायर् रुपमा अध्यापन गनुर् पन�छ। 

(ख) िशक्षकले आफू �वदा बस्न ुपरेको अवस्थामा �धानाध्यापकबाट �लिखत रुपमा �वदा िस्वकृत गराई अध्यापनको वैकिल्पक 

व्यवस्था गराउन ुपन�छ। तर यो उपदफाको �योजनका ला�ग कुनै प�न �क�समले नयाँ िशक्षक भनार् गनर् पाइने छैन। 

(ग) िशक्षकले �व�ालयको शैिक्षक पा�ो अनरुुप आफ्नो �वषयको शैिक्षक योजना �व�ालय �शासनबाट स्वीकृत गराई पालना गनुर् 

पन�छ। 

(घ) िशक्षकले तो�कएको आचार सं�हता पालना गनुर् पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सेवाको शतर् पालना गनुर् िशक्षकको कतर्व्य हनुेछ। 

(३) िशक्षकको सेवाको अन्य शतर् तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

१९. कमर्चार�को सेवाको शतर् :- 

(१) �व�ालयका कमर्चार�को सेवाका शतर् देहाय बमोिजम हनुेछन:्- 

(क) �व�ालयमा �नय�मत उपिस्थत भई दै�नक �शास�नक कायर् गनुर् पन�छ। 

(ख) �व�ालयका िशक्षक, कमर्चार� एवं �व�ाथ�को लगत तथा अ�भलेख अ�ाव�धक बनाई रा� ुपन�छ। 

(ग) आफू �वदा बस्न ुपरेको अवस्थामा �धानाध्यापकसँग �लिखत रुपमा स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

(घ) �व�ालय �शासनसँग सम्बिन्धत �धानाध्यापकले तोकेका अन्य कायर् गनुर् पन�छ। 

(ङ) कमर्चार�ले तो�कएको आचार सं�हता पालना गनुर् पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सेवाको शतर् पालना गनुर् कमर्चार�को कतर्व्य हनुेछ। 

(३) कमर्चार�को सेवाको अन्य शतर् तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

२०. शैिक्षक योग्यता :- �व�ालयको िशक्षक तथा कमर्चार�को ला�ग चा�हने शैिक्षक योग्यता �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

२१. िशक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहनुे :- 

(१) सामदुा�यक �व�ालयको िशक्षकलाई िशक्षा �दान गन� वा �व�ालय �शासन सम्बन्धी काममा बाहेक �व�ालयले अन्य कायर्मा 

लगाउन हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�ालयको पठन पाठनमा बाधा नपन� गर� रा��य जनगणना, �नवार्चन 

सम्बन्धी काम, �ाकृ�तक �कोप उ�ार वा �च�लत कानून बमोिजमको अन्य काममा खटाउन स�कनेछ। 

२२. तलब भ�ा नपाउने र सेवा अव�ध गणना नहनुे :- �वदा स्वीकृत गराई बसेको वा शैिक्षक �योजनका ला�ग काजमा रहेको वा 

दफा (१९) को उपदफा (२) बमोिजमको काममा ख�टएको अवस्था बाहेक �व�ालयमा अनपुिस्थत रहेको िशक्षकले अनपुिस्थत 

अव�धको तलब, भ�ा पाउने छैन र त्यस्तो अव�ध �नजको सेवामा गणना हनुे छैन। 

प�रच्छेद–५ 

िशक्षक तथा कमर्चार�को �नयिु�, सरुवा, सजाय तथा सेवाको सरुक्षा 

२३. िशक्षक तथा कमर्चार�को �नयिु� सम्बन्धी व्यवस्था :- िशक्षक तथा कमर्चार�को �नयिु� �च�लत कानून बमोिजम ��तस्पधार्त्मक 

�णाल�बाट मा� गनर् स�कनेछ। 



२४. िशक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) गाउँपा�लका क्षे��भ� एक �व�ालयवाट अक� �व�ालयमा, समान तह तथा �वषय �मल्न े दरवन्द�मा िशक्षकको सरुवा गनर् 

स�कनेछ। 

(२) िशक्षकको सरुवा सामान्यतया �त्येक शैिक्षक स�को प�हलो म�हनामा ग�रनेछ। 

(३) एक पटक सरुवा भएको िशक्षकलाई सरुवा भएको �व�ालयमा सामान्यतया कम्तीमा दईु वषर् सेवाअव�ध पूरा नभई सरुवा 

ग�रने छैन। 

(४) सरुवा हनु चाहने िशक्षकले तो�कए बमोिजमको फाराम भर� कायार्लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले दरबन्द� �र� र �वषय �मल्ने देिखएमा गाउँपा�लका 

अध्यक्षको अनमु�तमा त्यस्तो िशक्षकलाई सरुवा गनर् सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �वशेष कारणवस कुनै िशक्षकलाई सरुवा नगर� नहनुे िस्थ�त परेमा त्यसको 

कारण खलुाइ गाउँपा�लका अध्यक्षको अनमु�त वा �नद�शनमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले आफ्नो गाउँपा�लका क्षे��भ� यस दफा 

बमोिजमको ���या पूरा गर� सरुवा गनर् सक्नेछ। 

२५. अन्तर स्थानीय तह िशक्षक सरुवा सहम�त सम्वन्धी :- 

(१) अन्तर स्थानीय तह वा अन्तर िजल्ला सरुवाको ला�ग सरुवा भईजान चाहेको �व�ालय र सम्बिन्धत स्थानीय तहको कायार्लय 

तथा आफू सेवारत �व�ालयको सरुवा सहम�तको �सफा�रस स�हत �नवेदन पेश हनु आएमा र सामान्यतया २ वषर् स्थायी सेवा अव�ध 

परुा भएको िशक्षकलाई सरुवाको सहम�त �दइने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सरुवाका ला�ग गाउँ िशक्षा स�म�तको सहम�त आवश्यक पन�छ।(३) अन्तर स्थानीय तह वा अन्तर 

िजल्ला सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय वा �देश िशक्षा ऐन वा कानून बमोिजम हनुेछ। 

२६. करार िशक्षक �नयिु�को अनमु�त सम्बन्धी :- 

(१) �व�ालयमा �र�रहेको दरवन्द�मा िशक्षक �नयिु� गनर् व्यवस्थापन स�म�तको �नणयर् स�हत कायार्लयमा �वज्ञापनको ला�ग 

अनमु�त माग भएमा त्यस्तो �नयिु�को ���या अगाडी बढाउन अनमु�त �दन स�कनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनमु�त �ा� भएको अवस्थामा तो�कए बमोिजमको ��तस्पधार् �णाल�बाट मा� करारमा िशक्षक �नय�ु 

गनुर् पन�छ। 

 

२७. सामदुा�यक �व�ालयमा करार िशक्षक छनौट तथा �सफा�रस स�म�त :- 

(१) सामदुा�यक �व�ालयमा करार िशक्षक �नयिु�का ला�ग छनौट तथा �सफा�रस गनर् गाउँकायर्पा�लकामा एक िशक्षक छनौट तथा 

�सफा�रस स�म�त रहनेछ :- 

(क) सम्बिन्धत �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष      संयोजक 

(ख) िशक्षा अ�धकृत वा िशक्षा शाखा �मखु        –सदस्य 

(ग) �वषय �वज्ञ दईु जना          –सदस्य 

(घ) सम्बिन्धत �व�ालयको �धानाध्यापक        –सदस्य सिचव 

(२) करार िशक्षक छनौटको कायर् कायार्लयले तोकेको स्थानमा स�ालन हनुेछ। 

(३) िशक्षक छनौट तथा �सफा�रस स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे वमोिजम हनुेछ। 

२८.सामदुा�यक �व�ालयमा �व�ालय सहायक कमर्चार� र �ारिम्भक वाल �वकास सहजकतार् कमर्चार�को करार �नयिु� सम्बन्धमाः 

�व�ालयमा कमर्चार�हरूको करार �नयिु� सम्बन्धी कायर्�व�धमा तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

२९.िशक्षक तथा कमर्चार�को ता�लम सम्बन्धी व्यवस्था :- गाउँपा�लकाले माग र आवश्यकताका आधारमा कायर्�म तथा कायर्योजना 

बनाई ता�लम स�ालन गनर् सक्नेछ। 

३०. िशक्षक तथा कमर्चार�को सेवाको सरुक्षा :- �व�ालयका िशक्षक तथा कमर्चार�को सेवाको शतर् �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 



३१. िशक्षकको अनशुासन र आचरणः �व�ालयल िशक्षकको अनशुासन र आचरण �च�लत कानूनमा तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

३२. िशक्षक तथा कमर्चार�ले गनर् नहनुे गर� �नषधे ग�रएको :- 

(१) �व�ालयका िशक्षक तथा कमर्चार�ले देहायका कायर् गनर् पाउने छैन :- 

(क) ��प�को गोपनीयता भ� गनर्, 

(ख) उ�रपिुस्तका पर�क्षण गदार् लापरबाह� वा गैर िजम्मेवारपूणर् कायर् गनर्, 

(ग) पर�क्षा केन्�मा सम्बिन्धत पदा�धकार�को स्वीकृ�त बेगर �वेश गनर्, 

(घ) पर�क्षाफल �काशनमा अ�नय�मतता गनर्, 

(ङ) पर�क्षाको मयार्दा भ� हनुे अन्य कुनै कायर् गनर्, 

(च) �व�ाथ� भनार् गदार् दान, उपहार वा कुनै रकम �लन, 

(छ) अनमु�त न�लई कुनै शैिक्षक कायर्�म, शैिक्षक परामशर् सेवा, ��ज कोसर्, भाषा िशक्षण कक्षा तथा पूवर् तयार� कक्षा स�ालन गनर्, 

(ज) �व�ालयको सम्पि� �हना�मना गनर्, 

(झ) मादक पदाथर् तथा स�ुतर्जन्य पदाथर् सेवन गर� �व�ालयमा उपिस्थत हनु, 

(ञ) कुनै राजनी�तक दलको सदस्यता �लन र राजनै�तक ग�त�वधीमा सामेल हनु, 

(ट) �व�ालयसंग �त्यक्ष सम्बन्ध नरा� ेसंघसंस्थाहरु, सामदुा�यक वन जस्ता �नकायमा सामेल हनु, 

(२) उपदफा (१) को कायर् गन� िशक्षक तथा कमर्चार�लाई गाउँपा�लकाले �च�लत कानूनको �कृया अपनाई कारवाह�को �कृया 

अगा�ड बढाउन ुपन�छ। 

३३. सजाय तथा पनुरावेदन :- �व�ालयका स्थायी िशक्षक तथा कमर्चार�को सजाय तथा पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत 

कानूनमा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद–६ 

पर�क्षा स�ालन तथा गणुस्तर मापन 

३४. गाउँ पर�क्षा स�म�तः 

(१) आधारभूत तहको अन्तमा �लइने पर�क्षाको स�ालन र व्यवस्थापनको ला�ग देहायको एक गाउँ पर�क्षा स�ालन तथा व्यवस्थापन 

स�म�त रहने छ। 

(क)�मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृत स्तरको कमर्चार�    –अध्यक्ष 

(ख)सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयका �धानाध्यापकहरू मध्येबाट गाउँ िशक्षा स�म�त अध्यक्ष�ारा मनो�नत २ जना  

            – सदस्य 

(ग)आधारभतू तह कक्षा ६ देिख ८ सम्म स�ा�लत �व�ालयका िशक्षकहरू मध्येबाट प�रक्षा स�म�तले मनो�नत गरेको १ जना 

िशक्षक           – सदस्य 

(घ) �धानाध्यापक           –सदस्य सिचव 

(२) मनो�नत सदस्यको पदाव�ध मनो�नत भएको �म�तले तीन वषर्को हनुेछ। 

तर मनोनत सदस्यको कायर् सन्तोषजनक नभएमा अध्यक्षले जनुसकैु समयमा हटाउने सक्नछे। तर त्यसर� हटाउन ुअिघ त्यस्तो 

मनो�नत सदस्यलाई सफाईको मौकाबाट वि�त ग�रने छैन। 

३५. गाउँ पर�क्षा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

(१) गाउँ पर�क्षा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) पर�क्षा स�ालन सम्बन्धमा नी�त �नधार्रण गन�, 

(ख) पर�क्षा केन्� तोक्ने, 

(ग) आवश्यकता अनसुार �व�ालयलाई समूहमा �वभाजन गर� पर�क्षा स�ालन गन�, 

(घ) पर�क्षाफल �कािशत गन� तथा पर�क्षाथ�लाई �माण प� �दने, 



(ङ) बजेटको वाँडफाँड गन�, संस्थागत �व�ालयको पर�क्षा शलु्क �नधार्रण तथा पर�क्षा सम्बन्धी काममा संलग्न व्यि�हरूको 

पा�र��मक �नधार्रण गन�, 

(च) कुन ैपर�क्षा केन्�मा अ�नय�मतता भएमा आवश्यकता अनसुार पर�क्षा वदर गर� पनुः पर�क्षा गराउने वा त्यस्तो पर�क्षा केन्� 

वन्द गन�, 

(छ) �ाकृ�तक �कोप वा कुनै �वपत वा अन्य कुनै कारणबाट �नधार्�रत समयमा पर�क्षा स�ालन गनर् वा पर�क्षाफल �कािशत गनर् 

बाधा पनर् गएमा तरुुन्त आवश्यक �नणर्य �लने, 

(ज) गाउँ िशक्षा स�म�तबाट तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन�। 

३६. पर�क्षाको स�ालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) गाउँ पर�क्षा स�म�तले आधारभतु तहको अिन्तम पर�क्षा स�ालन र व्यवस्थापन गन�छ। 

(२) गाउँ पर�क्षा स�म�तले माध्य�मक तहको पर�क्षा स�ालनका ला�ग आवश्यक समन्वय गनुर् पन�छ। 

(३) उपदफा (१) र (२) वाहेकका पर�क्षा स�ालन गाउँ पर�क्षा स�म�तले �नधार्रण गरेको मापदण्ड वमोिजम �व�ालय व्यवस्थापन 

स�म�तले गन�छ। 

प�रच्छेद–७ 

�व�वध 

३७.िशक्षाको माध्यम :- 

(१) �व�ालय िशक्षाको माध्यम नेपाल� वा अं�जेी वा दवैु भाषा हनुेछ। 

(२) �ाथ�मक िशक्षा मातभृाषामा �दन स�कनेछ। मातभृाषाको �व�र्नको ला�ग गाउँपा�लकाले �वशेष अनदुानको व्यवस्था गन�छ। 

(३) भाषा �वषयमा अध्ययन गराउँदा िशक्षाको माध्यम सोह� भाषा हनुेछ। 

३८.�ारिम्भक बाल�वकास केन्� स्थापनाः 

(१) कुनै संस्था वा �व�ालयले �ारिम्भक बाल�वकास केन्� स्थापना गनर् चाहेमा अनमु�तको ला�ग सम्बिन्धत वडा कायार्लयमा �नवेदन 

�दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन पनर् आएमा त्यस्तो �नवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गदार् �ारिम्भक बाल �वकास केन्� 

स्थापना गनर् तो�कएको मापदण्ड तथा ���या परुा भई अनमु�त �दन मना�सब देिखएमा आवश्यक शतर् तोक� वडा स�म�तले अनमु�त 

�दन सक्नेछ। तर गाउँपा�लकालाई आ�थर्क दा�यत्व पन� गर� यस्तो केन्� खो�लने भएमा गाउँ कायर्पा�लकाको अनमु�त �लन ुपन�छ। 

(३) कुनै संस्थाले उपदफा (२) बमोिजम तो�कएको शतर् अनरुूप �ारिम्भक बाल �वकास केन्� स�ालन नगरेमा वडा स�म�तले 

त्यस्तो केन्�लाई �दएको अनमु�त जनुसकैु बखत र� गनर् सक्नेछ। तर त्यसर� र� गनुर् अिघ त्यस्तो संस्थालाई सफाई पेश गन� 

मौकाबाट वि�त ग�रने छैन। 

 

३९. �व�ालयको सम्पि� :- 

(१) सामदुा�यक �व�ालयको हकभोगमा रहेको सम्पि� सावर्ज�नक सम्पि� मा�ननेछ। 

(२) यस ऐन बमोिजम अनमु�त र� ग�रएको वा कुनै �व�ालयमा गा�भएको सामदुा�यक �व�ालयको चल अचल सम्पि� अन्य 

�व�ालयको काममा �योगमा नआउने भएमा गाउँपा�लकाले सामदुा�यक वा सावर्ज�नक �हतका अन्य कायर्मा �योग गनर् सक्नेछ। 

(३) सामदुा�यक �व�ालयले शैिक्षक अ�भवृ��का ला�ग अचल सम्प�त �योग गनर् सक्नेछ। अचल सम्प�तको व्यवसा�यक �योग 

गनुर्पूवर् गाउँपा�लकाको स्वीकृ�त �लनपुन�छ। 

(४) सामदुा�यक �व�ालयको चल सम्प�त शैिक्षक अ�भवृ��का ला�ग �योग गदार् �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तबाट �नणर्य भए बमोिजम 

हनुेछ। 

(५) संस्थागत �व�ालयले कुनै व्यि� वा संघसंस्थासंग दान दातव्यको रुपमा कुनै �क�समको चल, अचल सम्प�त �ा� गनुर् अिघ 

गाउँ कायर्पा�लकाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 



(६) गाउँपा�लका क्षे��भ� स्वदेशी तथा �वदेशी दात ृ�नकायबाट �ा� चल अचल सम्प�त िशक्षण संस्थाकै नाममा हनुपुन�छ। य�द 

कसैले व्यि� या अन्य� राखेको खण्डमा यो ऐन लागू हनु साथ �व�ालयको नाममा हस्तान्तरण गनुर् पन�छ। 

४०. �व�ालयलाई छुट र स�ुवधा :- 

(१) सामदुा�यक �व�ालयको नाममा सम्पि�को �लखत पा�रत गदार् रिज�ेशन दस्तरु लाग्ने भए गाउँपा�लकाले त्यस्तो दस्तरुको 

व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। 

(२) शैिक्षक गठु�को रुपमा स�ान हनुे संस्थागत �व�ालयको सम्पि�को �लखत पा�रत गदार् गाउँपा�लकामा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 

४१.शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) �च�लत कानूनले �नःशलु्क िशक्षा घोषणा गरेको �व�ालय िशक्षाका ला�ग सामदुा�यक �व�ालयले �व�ाथ�को नाममा शलु्क �लन 

पाउने छैन। 

(२) संस्थागत �व�ालयले गाउँ िशक्षा स�म�तले तो�कएको मापदण्ड बमोिजम शलु्क �नधार्रण गनुर्पन�छ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै अ�भभावकले आफ्नो इच्छाले सामदुा�यक �व�ालयलाई �दएको दान, 

उपहार, चन्दा वा सहयोग �लन बाधा पन� छैन। 

४२.संस्थागत �व�ालयले छा�विृ� उपलब्ध गराउन ुपन� :- 

(१) संस्थागत �व�ालयले �व�ालयमा भनार् भएका कुल �व�ाथ� संख्याको कम्तीमा दश ��तशतमा नघट्ने गर� तो�कए बमोिजमका 

�वप�, अपा�, म�हला, द�लत वा जनजा�त, जेहेन्दार �व�ाथ�लाई �नःशलु्क छा�वृि� उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

त्यसर� �दान ग�रएको छा�बिृ�को �ववरण �व�ालयमा सावर्जा�नक गर� एक ��त गाउँपा�लकाको कायार्लयमा समेत पठाउन ुपन�छ। 

(२) व्यवस्थापन स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम छा�वृि�को ला�ग �व�ाथ� छनौट गन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको छा�वृि�को ला�ग �व�ाथ� छनौट गन� आधार तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

४३. �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा तथा खलुा िशक्षा स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) गाउँपा�लकाले कुनै सामदुा�यक �व�ालयमा �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा वा खलुा िशक्षा 

स�ालनको व्यवस्था गनर् सक्नेछ। 

(२) �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा, दूर िशक्षा वा खलुा िशक्षा स�ालन गन� पूवार्धार तो�कए बमोिजम 

हनुे। 

(३) गाउँपा�लकाले तो�कएको मापदण्ड परुा गन� �व�ालयलाई �वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा वा 

खलुा िशक्षा मध्ये स�ालन गनर्का ला�ग अनमु�त �दान गनर् सक्नेछ। 

(४) �वशेष िशक्षा र समावेशी िशक्षाको स�ालन साधारण िशक्षा सरह हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न दृ���वह�न, न्यून दृ��य�ु, पूणर् दृ���वह�न, ब�हरा, ससु्त �वण, अ�टज्म, बौ��क 

अपा�ता तथा �वण दृ���वह�न भएका बालबा�लकाको ला�ग पा��म, पा�पसु्तक र िशक्षण �सकाइ र मलु्या�न �णाल�मा फरक 

व्यवस्था गनर् स�कनेछ। 

४४.धा�मर्क �व�ालय सम्बन्धमाः 

(१) गरुुकुल, आ�म, मदरसा, गमु्बा वा गोन्पा समेतका सामािजक, परोपकार� वा कल्याणकार� संस्थाले स�ालन गन� िशक्षा सम्बन्धी 

नी�त, पा��म, त्यस्ता संस्थालाई �दने अनदुान तथा समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गाउँपा�लका, �देश र संघीय �च�लत कानूनले तो�कए 

बमोिजम हनुेछ। 

४५.अ�त�र� ��याकलाप सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) �व�ालयहरूले गाउँ िशक्षा स�म�तले �नधार्रण गरेको मापदण्ड वमोिजम अ�त�र� ��याकलाप स�ालन गनुर्पन�छ। 

(२) गाउँकायर्पा�लकाले वा�षर्क कायर्�ममा समावेश गर� अन्तर �व�ालय ��तस्पधार्त्मक अ�त�र� ��याकलाप सचालन गनुर्पन�छ। 

(३) अन्तर �व�ालय ��तस्पधार्त्मक अ�त�र� ��याकलाप स�ालन सम्वन्धी थप व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(४) �व�ालयहरूले �त्येक श�ुबार अपरान्ह प�छको समयमा अ�त�र� ��याकलाप स�ालन गनुर् पन�छ। 



४६. �व�ालय िशक्षक तथा �व�ाथ�को पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था :- 

(१) गाउँपा�लकाले सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयका िशक्षक तथा �व�ाथ�को पोशाकमा एकरुपता ल्याउने गर� पोशाक �नधार्रण 

गनर् सक्ने। 

(२) सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयले उपदफा (१) बमोिजम �नधार्रण भएको पोशाकको पालना गनुर् पन�छ। 

४७.�धानाध्यापकको छनौट, काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) �व�ालयका �धानाध्यपकको काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(२) �धानध्यापकको �नयिु� कायर्अव�ध, अनभुव, योग्यता, ता�लम र व्यवस्थापन सीप समेतका आधार मा�न तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(३) गाउँ िशक्षा स�म�तले �व�ालयको �शास�नक, शैिक्षक, व्यवस्थापक�य पक्ष लगायत अन्य पक्षहरुमा सधुार गन� �स्ताव आव्हान 

गर� िशक्षकहरु मध्येबाट ��तस्पधार् गराई कायर् सम्पादन करारको आधारमा �धानाध्यापकको �नयिु� गनर् सक्नेछ। 

४८. पा��म र पा�सामा�ी :- 

(१) �व�ालयहरूमा पठन पाठन हनुे पा��म �च�लत कानून वमोिजम हनुेछ। 

(२) गाउँपा�लकाले संघीय र �देश कानून ��तकूल नहनुे गर� आफ्नो �विश� आवश्यकता बमोिजमका थप पा��म बनाई लागू 

गनर् सक्नेछ। 

(३) कायार्लयले आवश्यक कायर्योजना समयमै सहज रुपमा �व�ाथ� समक्ष पा� सामा�ी उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

४९. �व�ालयको �वदा सम्वन्धमाः 

(१) कायर्पा�लकाले नेपाल सरकारले तोकेको सावर्ज�नक �बदासँग तादाम्यता कायम हनुे गर� �व�ालयको सावर्ज�नक �वदा �नधार्रण 

गनर् सक्नेछ। 

(२) �व�ालयले कायर्पा�लकाले �नधार्रण गरे बमोिजम एक शैिक्षकस�मा �हउँदे �बदा वा वष��बदा वा दवैुगर� वढ�मा चाल�स �दनसम्म 

�वदा �दन सकनेछ। 

(३) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले कायर्पा�लकाको स्वीकृ�त �लई एक शैिक्षक वषर्मा बढ�मा ५ �दन स्थानीय आवश्यकता अनसुार 

�व�ालयमा �वदा �दन सक्नेछ। 

(४) यस �नयममा लेिखएदेिख बाहेक अन्य �दन �व�ालय बन्द गरेमा �धानाध्यापकलाई �वभागीय कारबाह� ग�रनेछ। 

(५) आधारभतु �व�ालयका िशक्षकको �बरामी �वदा र भैपर� �वदाको �नयमन वडा िशक्षा स�म�तले र माध्य�मक िशक्षकको 

�वरामी �वदा र भैपर� �वदाको �नयमन �मखु �शासक�य अ�धकृतले गन�छ। 

५०. अनदुान कटौती ग�रने :- �व�ालयले तो�कएको अब�धसम्म शैिक्षक गणुस्तर कायम गनर् नसकेमा त्यस्तो �व�ालयलाई �दँदै 

आएको अनदुान रकममा गाउँपा�लकाले तो�कए बमोिजम कटौती गनर् स�कनेछ। 

५१. लेखापर�क्षण, बेरुजू अ�भलेख, बेरुजू फ�यौट र सम्पर�क्षणः 

�व�ालयको आय, व्यय र सम्पि�को आन्त�रक तथा अिन्तम लेखापर�क्षण, बेरुजू अ�भलेख, बेरुजू फ�यौट र सम्पर�क्षण सम्बन्धी 

व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

५२. अनमु�त �लन ुपन� :- 

(१) कुनै संस्था वा व्यि�ले देहयाको िशक्षासँग सम्बिन्धत देहायका सेवा स�ालनको ला�ग कायार्लयको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ :- 

(क) �व�ाथ�का ला�ग शैिक्षक परामशर् सेवा, 

(ख) कोिचङ क्लास, भाषा िशक्षण कक्षा र �नजी क्षे�मा स�ा�लत िशक्षक �िशक्षण कक्षा । 

(२) उपदफा (१) का सेवालाई सेवा व्यवसायका रुपमा गाउँपा�लकामा दतार् गराई स�ालन गनुर् पन�छ। 

(३) गैरसरकार� संघसंस्थाले भौ�तक �नमार्ण, िशक्षक ता�लम तथा शैिक्षक कायर्�म संचालन गदार् कायर्योजना स�हत गाउँपा�लकाबाट 

स्वीकृ�त �लएर स�ालन गनुर्पन�छ। 

५३. अ�धकार �त्यायोजन :- 



(१) यस ऐन अन्तगर्त कुनै स�म�त वा पदा�धकार�ले गन� भनी उल्लेख भएको अ�धकार त्यस्तो स�म�तले उपस�म�त वा पदा�धकार�लाई 

र पदा�धकार�ले कुनै अ�धकृतस्तरको कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर्सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �त्यायोजन भएको अ�धकार अन्तगर्त भएका कायर्हरुको ��तवेदन अ�धकार �त्यायोजन गन� स�म�त वा 

पदा�धकार� समक्ष वा�षर्क रुपमा गनुर् �त्यायोिजत अ�धकार �योग गन� उपस�म�त वा पदा�धकार�को कतर्व्य हनुेछ। 

५४. �नयम बनाउने अ�धकार :- 

(१) यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् गाउँ कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार �नयमावल� वा �नद�िशका वा कायर्�व�ध बनाउन 

सक्नेछ। 

५५.खारेजी र बचाउ :- 

(१) यो ऐन ब�ु अिघ कायर्पा�लकाको �नणर्य बाट भएका कायर् वा �च�लत कानून बमोिजम भएका कायर् यसै ऐन बमोिजम भएको 

मा�ननेछ। 

 

        आज्ञाले 

 टोपेन्� कुमार �लम्ब ु

�मखु �शासक�य अ�धकृत 


