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आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०१   संख्या :  ८  लिलत : 2077/१२/२५ 

 

भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको ऐन सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको जशक्षा ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना : 
नेपािको संविधान बिोजजि स्थानीय तहिाई प्राप्त जशक्षा सम्बन्धी अलधकार कायायन्ियन गनय र आलिताि 

गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र स्थापना हनुे तथा स्थापना भई संचािनिा रहेको आधारभतू तथा िाध्यलिक विद्याियहरुको 
व्यिस्थापन सधुार गरै्द गणुस्तरीय जशक्षाको विकास गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संविधानको धारा, 2२६, नेपािको संविधानको अनसूुची ८ को सूची नं. ८ तथा स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ (२) खण्ड (ज) बिोजजि र्दफा १०२ िे दर्दएको अलधकार प्रयोग गरी आलिताि 
गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर्द - १ 

प्रारजम्भक 

१. सजक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको जशक्षा ऐन, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो ऐन गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलत रे्दजख िागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा : 
(क)  "ऐन" भन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको जशक्षा ऐनिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(ख) "गाउँपालिका" भन् नािे नेपािको संविधान बिोजजि गठन भएको आलिताि गाउँपालिका सम्झन ुपर्दयछ । 
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(ग) "गाउँ सभा" भन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(घ) "अध्यक्ष" भन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपर्दयछ। 

(ङ) "प्रिखु" भन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(च) "जशक्षा शाखा" भन् नािे गाउँपालिकािा रहेको जशक्षा, यिुा तथा खेिकुर्द शाखा हेने शाखािाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(छ) "जशक्षा अलधकृत" भन् नािे गाउँपालिकाको जशक्षा, यिुा तथा खेिकुर्द शाखाको प्रिखु िा सो कािकाज गनय 
तोवकएको कियचारीिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(ज) "प्रारजम्भक बाि जशक्षा " भन् नािे चार िषय उिेर पूरा गरेका बािबालिकािाई एक िषयको जशक्षा दर्दने विद्यािय 
सम्झन ु पर्दयछ सो शब्र्दिे प्रारजम्भक बाि जशक्षा केन्र िा बाि विकास केन्र, नसयरी, केजी, िन्टेश्वरी आदर्द 
सिेतिाई जनाउँर्दछ । 

(झ) "आधारभतू जशक्षा" भन् नािे प्रारजम्भक बाि जशक्षा रे्दजख कक्षा आठ सम्ि दर्दइने जशक्षा सम्झन ुपर्दयछ । 

(ञ) "िाध्यलिक जशक्षा" भन् नािे कक्षा ९ रे्दजख कक्षा १२ सम्ि दर्दइने जशक्षा सम्झन ुपर्दयछ । 

(ट) "विशेष जशक्षा" भन्नािे दृविविवहन, बवहरा, अवटज्ि, बौविक अपाङ्गता, ससु्त श्रिण िा अलत अशक्त शारीररक 
अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई छुटै्ट सिूहिा राखी विशेष प्रकार र लनजित िाध्यिबाट दर्दइने जशक्षा सम्झन ु
पर्दयछ। 

(ठ) "सिािेशी जशक्षा" भन्नािे रे्दहायको जशक्षा सम्झन ुपर्दयछ :  

(१) दृविविवहन, न्यनु दृवियकु्त, बवहरा, ससु्त श्रिण, अवटज्ि, बौविक, शारीररक िा अन्य अपाङ्गता भएका 
बािबालिकािाई लनयलित शैजक्षक पिलतको अलधनिा रवह दर्दइने जशक्षा, 

(२) सािाजजक, आलथयक िा भौगोलिक कारणिे पछालड पररएका व्यजक्तिाई विभेर्दरवहत िातािरणिा दर्दइने जशक्षा, 
(ड) "सािरु्दावयक विद्यािय" भन् नािे नेपाि सरकारबाट लनयलित रुपिा अनरु्दान पाउने गरी अनिुलत िा स्िीकृलत प्राप्त 

विद्यािय सम्झन ुपर्दयछ । 

(ढ) "संस्थागत विद्यािय" भन् नािे नेपाि सरकारबाट लनयलित रुपिा अनरु्दान नपाउन ेगरी अनिुलत िा स्िीकृलत प्राप्त 
विद्यािय सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ण) "विद्यािय जशक्षा" भन् नािे आधारभतू र िाध्यलिक जशक्षा सम्झन ुपर्दयछ । 

(त) "विद्यािय" भन् नािे सािरु्दावयक विद्यािय िा संस्थागत विद्यािय सम्झन ुपर्दयछ । 

(थ) "आधारभतू विद्यािय" भन्नािे खण्ड (झ) बिोजजिको जशक्षा दर्दइने विद्यािय सम्झन ुपर्दयछ । 

(र्द) "िाध्यलिक विद्यािय" भन्नािे खण्ड (ञ) बिोजजिको जशक्षा दर्दइने विद्यािय सम्झन ुपर्दयछ। 

(ध) "जशक्षक" भन् नािे विद्याियको अध्यापक सम्झन ुपर्दयछ र सो शब्र्दिे प्रधानाध्यापक सिेतिाई जनाउँर्दछ । 

(न) "अलभभािक" भन् नािे विद्याियिा अध्ययनरत विद्याथीको अलभभािक भलन विद्याियको अलभिेखिा जनाइएको 
व्यजक्त सम्झन ुपर्दयछ र सो शव्र्दिे विद्याथीको बिुा, आिा, बाजे िा बज्यै र त्यस्ता अलभभािक नभएका विद्याथीको 
हकिा त्यस्तो विद्याथीिाई संरक्षकत्ि प्रर्दान गने व्यजक्तिाई सिेत जनाउँर्दछ । 

(प) "कियचारी" भन् नािे सािरु्दावयक विद्याियिा काययरत जशक्षक बाहेकका अन्य कियचारी सम्झन ुपर्दयछ । 

(फ) "तोवकएको" िा "तोवकए बिोजजि" भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयि, काययविलध, लनरे्दजशका, नीलतिा 
तोवकएको िा तोवकए बिोजजि सम्झन ुपछँ । 

(ब) "स्िीकृलत" भन् नािे तोवकए बिोजजिको शतय परुा गरेको विद्याियिाई नेपाि सरकारिे दर्दएको स्थायी स्िीकृलतिाई 
जनाउँर्दछ । 

(भ) 'अनिुलत " भन् नािे नेपाि सरकारिे स्थायी स्िीकृलत र सहायता प्रर्दान गरी नसकेको कुनै तोवकएको ठाँउ िा 
क्षेत्रिा विद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गनय दर्दएको अस्थायी स्िीकृलतिाई जनाउँर्दछ । 
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(ि) "शैजक्षक गठुी" भन् नािे विद्यािय संचािन गनयका िालग कुनै व्यजक्तिे नाफा नलिन ेउद्देश्यिे स्थापना गरेको 
साियजलनक िा लनजी गठुी सम्झन ुपर्दयछ । 

(य) "गाउँपालिका जशक्षा सलिलत" भन् नािे आलिताि गाउँपालिका काययपालिकाको कुनै सर्दस्यिे नेततृ्ि गरेको आलिताि 
गाउँपालिकािे गठन गरेको जशक्षा सम्बन्धी सलिलत सम्झन ुपर्दयछ । 

(र) "लनरीक्षक" भन् नािे विद्यािय लनरीक्षण गनय तोवकएको अलधकृतिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(ि) "पाठ्यक्रि विकास केन्र" भन् नािे संघीय ऐन बिोजजि पाठ्यक्रि लनिायणको िालग जजम्िेिार लनकायिाई सम्झन ु
पर्दयछ । 

ि) "अनौपचाररक जशक्षा" भन् नािे विद्यािय जशक्षाबाट िजित विलभन्न उिेर सिहुका प्रौढ िवहिा र यिुािाई साक्षर 
गराउने, िैकजल्पक विद्यािय जशक्षा िाफय त विद्यािय जान नपाउने र बीचैिा विद्यािय छाड्नेहरुिाई विद्याियको 
जशक्षाको अिसर प्रर्दान गने शैजक्षक काययक्रििाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(श) "सािरु्दावयक लसकाई केन्र" भन् नािे सिरु्दाय स्तरिा संचािन गररने आजीिन लसकाई, अध्ययन अनसुन्धान र 
सीप लसकाई िगायतका काि गने केन्रिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(ष) "संघीय जशक्षा ऐन" भन् नािे संघीय संसर्दिे बनाएको जशक्षा ऐनिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(स) "िन्त्रािय" भन् नािे नेपाि सरकार, विज्ञान, प्रविलध तथा जशक्षा िन्त्रािय सम्झन ुपर्दयछ । 

पररच्छेर्द -२ 

विद्यािय खोल्न ेअनिुलत िा स्िीकृलत, गाभ्न ेर खारेजी सम्बन्धी व्यिस्था 
३. विद्यािय खोल्न अनिुलत लिन ुपने :  

(१)  यस गाउँपालिकाको िा अन्य कुनै नेपािी नागररकिे विद्यािय खोल्न, कक्षा थप र तह थप गनय चाहेिा 
सम्बजन्धत िडाको लसफाररस सवहत तोवकएको ढाँचािा गाउँपालिकाको कायायियिा लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 
त्यसरी लनिेर्दन दरँ्दर्दा सािरु्दावयक, संस्थागत विद्यािय खोल्न चाहनेिे सो विद्यािय लनजी, शैजक्षक गठुी िा 
सहकारी गठुी कुन रुपिा संचािन गने हो, सो व्यहोरा सिेत लनिेर्दनिा उल्िेख गनुय पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बिोजजि लनिेर्दन परेिा जशक्षा शाखा िा तोवकएको अलधकारीिे सो लनिेर्दन उपर आिश्यक 
जाँचबझु गने, गराउनेछ  र जाँचबझु गर्दाय विद्यािय खोल्ने अनिुलत दर्दन िनुालसि रे्दजखएिा गाउँपालिका जशक्षा 
सलिलतको लनणयय अनसुार तोवकएको शतय बन्रे्दज पािना गने गरी अनिुलत दर्दनेछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बिोजजि अनिुलत लिई संचािनिा रहेको विद्याियिे तोवकएको शतय बन्रे्दज पािना तथा परुा 
गरेिा गाउँ काययपालिकािे सो विद्याियिाई स्िीकृलत प्रर्दान गनय सक्ने छ । 

(४) यो र्दफा प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कम्पनीको रुपिा संचािनिा रहेको विद्याियिे चाहेिा कम्पनी खारेजी गरी 
शैजक्षक गठुी िा सहकारी अन्तगयत विद्यािय संचािन गनय गाउँपालिका सिक्ष लनिेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

(५)  उपर्दफा (४) बिोजजि लनिेर्दन परेिा लनिेर्दन उपर आिश्यक जाँचबझु गर्दाय विद्याियको िाग िनालसि 
रे्दजखएिा िाग बिोजजि गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिकािे विद्यािय संचािन गनय 
तोवकएको शलु्क लिई स्िीकृलत दर्दन सक्नेछ । 

(६)  उपर्दफा (२) िा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन रे्दहायका विद्याियिाई शैजक्षक गठुी िा 
सहकारीको रुपिा संचािन गनय अनिुलत दर्दइने छैन । 

(क)  सरकारी िा साियजलनक भिनिा संचािनिा भएको विद्यािय, 
(ख)  सरकारी िा साियजलनक जग्गािा भिन बनाई संचािनिा भएको विद्यािय, 
(ग) कुनै व्यजक्त िा संस्थािे विद्याियको नाििा भिन िा जग्गा र्दान र्दातवृ्य दर्दएकोिा सो भिनिा िा त्यस्तो 

जग्गािा भिन बनाई संचािनिा भएको विद्यािय, 
(७)  शैजक्षक गठुी तथा सहकारी विद्यािय र्दताय : 
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(क)  शैजक्षक गठुीको रुपिा विद्यािय संचािन गनय चाहनेिे शैजक्षक गठुी सम्बन्धी विधान बनाई 
गाउँपालिकािा र्दताय गराउन ुपनेछ । 

(ख) शैजक्षक गठुी लनजी िा साियजलनक गरी र्दईु वकलसििे र्दताय गनय सवकनेछ । 

(ग) शैजक्षक गठुी तथा सहकारी अन्तगयत विद्यािय संचािन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ। 

(८) लनजी श्रोतबाट प्रारजम्भक बाि जशक्षा केन्र खोल्ने अनिुती िा स्िीकृलत सम्बन्धी व्यिस्था उपर्दफा (१) 
बिोजजि हनुे छ । 

(९) सािाजजक परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे िनुाफा नलिने उद्देश्य राजख गरुुकूि, िर्दरसा, गमु्बा सिेतका 
विद्यािय संचािन गनय चाहेिा तोवकएको प्रवक्रया परु गरी साियजलनक शैजक्षक गठुी अन्तगयत विद्यािय संचािन 
गनय सक्नेछ । 

(१०) िातभृाषािा जशक्षा दर्दने विद्याियको अनिुती सम्बन्धी व्यिस्था उपर्दफा (१) र (२) बिोजजि नै हनुेछ। 

(११) प्रचलित नेपाि कानून बिोजजि स्थापना भई संचािनिा रहेका विद्याियहरु यसै ऐन बिोजजि स्थापना भएको 
िालननेछ । 

(१२) उपर्दफा (१०) बिोजजि अनिुलत िा स्िीकृत प्राप्त विद्याियको संचािन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बिोजजि हनुेछ । 

४. अनिुलत िा स्िीकृलत रद्द गने : कुनै विद्याियिे यो ऐन, यस अन्तगयत बनेका लनयिाििी, लनरे्दजशका, काययविलध, 
िापर्दण्ड िा गाउँपालिकािे दर्दएको लनरे्दशन विपररत काि गरेिा त्यस्तो विद्याियिाई प्रर्दान गररएको अनिुलत िा 
स्िीकृलत गाउँपालिकािे रद्द गनय सक्नेछ । 

५. विद्यािय खोल्न, कक्षा थप गनय, नाि पररितयन गनय, सानय, गाभ्न, सिायोजन गनय, कक्षा िा तह घटाउन िा बन्र्द 
गने सक्न े:  

(१) गाउँपालिकािे गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको राय लिई कुनै ठाउँिा विद्यािय खोल्न, कक्षा थप गरी संचािन 
गने अनिुलत लिन, विद्याियको नाि पररितयन गनय, संचािन भई रहेको कुनै विद्याियिाई एक स्थानबाट 
अको स्थानिा सानय, र्दईु िा सो भन्र्दा बढी विद्यािय गाभी एउटा विद्यािय कायि गनय, एउटा विद्याियिाई 
अको विद्याियिा सिायोजन गने कुनै विद्याियको तह िा कक्षा घटाउन िा बन्र्द गनय, 

(२)  गाउँपालिकािे र्दईु िा सो भन्र्दा बढी सािरु्दावयक विद्याियहरुिाई एक आपसिा गालभ िा सिायोजना गरी 
एकीकृत आिासीय विद्याियको रुपिा संचािन गनय सक्नेछ । 

(३)  विद्यािय खोल्ने, कक्षा थप गने, नाि पररितयन गने, साने, गाभ्ने, सिायोजन गने, कक्षा िा तह घटाउने िा 
बन्र्द गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

६. विशेष जशक्षा, सिािेशी जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, लनरन्तर जशक्षा, रू्दर जशक्षा तथा खिुा जशक्षा संचािन सम्बन्धी 
व्यिस्था : 
(१)  गाउँपालिकािे आिश्यक पूिायधारको व्यिस्था गरी कुनै सािरु्दावयक विद्याियिा विशेष जशक्षा, सिािेशी 

जशक्षा, रू्दर तथा खिुा जशक्षा संचािनको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(२) विशेष जशक्षा र सिािेशी जशक्षा सम्बन्धी व्यिस्था साधारण जशक्षा सरह हनुेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन विशेष जशक्षा तफय  अध्ययनरत बािबालिकाको िालग 
पाठ्यक्रि पाठ्यपसु्तक, लसकाई सहजीकरण प्रवक्रया र िूल्याङ्कन प्रणािीिा फरक व्यिस्था गनय सवकनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे आिश्यकता अनसुार सािरु्दावयक लसकाई केन्र िाफय त साक्षरोत्तर एिं लनरन्तर जशक्षा िगायतका 
अन्य अनौपचाररक शैजक्षक काययक्रिहरु संचािन गनय सक्नेछ । 

(५) तोवकएको पिुायधार परुा गरेको पाइएिा गाउँपालिकािे कुनै संस्थागत विद्याियिाई यस र्दफािा उल्िेजखत 
काययक्रिहरु आफ्नै श्रोतिा संचािन गनय अनिुलत दर्दन सक्नेछ । 
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(६) विशेष जशक्षा, सिािेशी जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, लनरन्तर जशक्षा र रू्दर तथा खिुा जशक्षा सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

७. प्रारजम्भक बािविकास केन्र सम्बन्धी व्यिस्था : प्रारजम्भक बािविकास केन्रको संचािनिा तथा व्यिस्थापन 
सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

८. सािरु्दावयक लसकाई केन्र संचािन गनय सक्न े:  

(१) गाउँपालिकािे सिरु्दायिा साक्षरता, सीप विकास, लनरन्तर लसकाई र पसु्तकािय व्यिस्थापन सिेतको काि 
गनय तोवकए बिोजजि सािरु्दावयक लसकाई केन्र संचािन गनय सक्नेछ, 

(२) सािरु्दावयक लसकाई केन्र एक िडािा एउटा भन्र्दा बढी हनुे छैन । 

(३) सािरु्दावयक लसकाई केन्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

९. विद्याियको िलगयकरण : विद्याियहरुिाई तोवकएको आधारिा िगीकरण गररनेछ । 

१०.  साझेर्दारीिंा विद्यािय संचािन गनय सक्न े:  

(१) गाउँपालिकािे सािरु्दावयक विद्यािय र साियजलनक गठुी अन्तगयत संचालित विद्याियहरु बीच साझेर्दारीिा 
विद्यािय संचािन गराउन सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका विद्याियको व्यिस्थापन सलिलत गठन, काि, कतयव्य र अलधकार साझेर्दारीका 
तररका तथा अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

११. टु्यसन, कोजचङ जस्ता विद्यािय बावहर हनु ेअध्यापन सेिा संचािन सम्बन्धी व्यिस्था : 
(१) टु्यसन, कोजचङ, शैजक्षक परिशय सेिा, भाषा जशक्षण कोषय, पिुयतयारी कक्षा िगायतका सेिा संचािन गनय 

गाउँपालिकाबाट अनिुलत लिन ुपनेछ । 

(२) टु्यसन, कोजचङ, शैजक्षक परािशय सेिा, भाषा जशक्षण कोषय, पूियतयारी कक्षा िगायतका सेिा संचािन सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

१२. व्यजक्तगत लसकाई : 
(१) व्यजक्तगत लसकाई सम्बन्धी काययविलध तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेर्द - ३ 

जशक्षाको प्रकार, िाध्यि, पाठ्यक्रि र परीक्षा संचािन सम्बन्धी व्यिस्था 
१३. जशक्षाको प्रकार : विद्यािय जशक्षाको प्रकार रे्दहाय अनसुार हनुेछ : 

(क) आधारभतू जशक्षा  (१) साधारण जशक्षा (२) परम्परागत धालियक जशक्षा 
(ख) िाध्यलिक जशक्षा  (१) साधारण जशक्षा (२) परम्परागत धालियक जशक्षा र (३) प्राविलधक तथा व्यिसावयक 

जशक्षा 
१४. जशक्षाको िाध्यि :  

(१) विद्याियिा जशक्षाको िाध्यि नेपािी भाषा िा अंग्रजेी भाषा िा र्दिैु भाषा हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन रे्दहायको अिस्थािा जशक्षाको िाध्यि रे्दहाय बिोजजि 
हनुेछ । 

(क) आधारभतू तहको प्रारजम्भक बाि जशक्षा रे्दजख कक्षा ५ सम्ि विद्याथीको िातभृाषािा जशक्षा दर्दन सवकनेछ। 

(ख) गैर नेपािी नागरीकिे विद्याियिा अध्ययन गर्दाय लनजिे चाहेिा अलनिायय नेपािी विषयको सट्टा अन्य 
कुनै भाषा विषय अध्ययन गनय सक्नेछ र सो सम्बन्धी व्यिस्था गाउँपालिकाको सिन्ियिा विद्याियिे 
लििाउन ुपनेछ । 

(ग) भाषा विषयिा अध्यापन गराउँर्दा जशक्षाको िाध्यि सोही भाषा हनुेछ । 
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१५. विद्याियको पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक :  

(१) विद्याियिे संघीय सरकार, प्ररे्दश सरकार र गाउँपालिकाबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक र अन्य सन्र्दभय 
सािग्री िागू गनुय पनेछ । 

(२) पाठयक्रि र पाठयपसु्तक सम्बन्धी अन्य व्यिस्था संघीय कानून, प्ररे्दश कानूनिा व्यिस्था भए बिोजजि 
हनुेछ । 

१६. परीक्षाको संचािन र व्यिस्थापन :  

(१) िाध्यलिक जशक्षा परीक्षा (कक्षा र्दश) र िाध्यलिक जशक्षा उलतयण परीक्षा (कक्षा १२) तहको अन्त्यिा हनुे 
परीक्षाको संचािन संघीय जशक्षा ऐन बिोजजि हनुे छ । 

(२) आधारभतू जशक्षा उजत्तयण परीक्षा गाउँपालिकािे संचािन गनेछ । 

(३) आधारभतू तह उजत्तयण परीक्षा सलिलत : आधारभतू तह उजत्तयण परीक्षाको संचािन तथा व्यिस्थापन र नलतजा 
विश्लषेण सिेतको कायय गनय रे्दहाय बिोजजिको आधारभतू तह उजत्तयण परीक्षा सलिलत हनुेछ : 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत       - अध्यक्ष 

(ख) गाउँपालिका लभत्रका विद्याियका प्रधानाध्यापक िा जशक्षकहरुको प्रलतलनलधत्ि हनुे गरी कजम्तिा एक 
जना िवहिा सवहत परीक्षा सलिलत द्वारा िनोलनत गरेका र्दईुजना   - सर्दस्य 

(ग) गाउँपालिका लभत्रका  विद्याियका जशक्षकहरु िा गाउँपालिकाका कियचारीहरु िध्येबाट परीक्षा सलिलतद्वारा 
िनोलनत गरेका कम््यटुरविज्ञ िा सूचना प्रविलधविज्ञ एक जना    - सर्दस्य  

(घ) जशक्षा अलधकृत         -सर्दस्य सजचि 

(४) सलिलतको िनोलनत सर्दस्यको पर्दािलध र्दईु िषयको हनुेछ । 

(५) परीक्षा सलिलतिे विषय विशेषज्ञ िा कुनै कियचारीिाई बैठकिा भाग लिन आिन्त्रण गनय सक्नछे । 

(६) परीक्षा सलिलतको बैठक सम्बन्धी काययविलध सो सलिलत आफैिे लनधायरण गरे बिोजजि हनुेछ । 

(७) आधारभतू तह उजत्तयण परीक्षा सलिलतको काि, कतयव्य तथा अलधकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ : 
(क) परीक्षा संचािन सम्बन्धिा नीलत लनधायरण गने, 
(ख) गाउँपालिकािे तोकेको न्यनुति शैजक्षकस्तर कायि गरेका विद्याियिाई आफ्नो विद्याियको परीक्षा आफै 

िा सिहुगत रुपिा संचािन गनय अनिुलत दर्दने, 
(ग) परीक्षा केन्र तोक्ने र केन्राध्यक्ष लनयजुक्त गने, 
(घ) प्रश्नपत्र लनिायण, उत्तरकुजिका लनिायण, उत्तरपजुस्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षण गराउने, 
(ङ) विद्याियहरुिाई सिहुिा विभाजन गरी परीक्षा संचािन गने, 
(च) परीक्षाफि प्रकाजशत गराउने तथा उतीणय परीक्षाथीहरुिाई प्रिाणपत्र दर्दने, 
(छ) परीक्षा शूल्क तथा परीक्षा सम्बन्धी काििा संिग्न व्यजक्तको पाररश्रलिक लनधायरण गने, 
(ज) कुनै परीक्षा केन्रिा अलनयलितता भएिा आिश्यकतानसुार परीक्षा बर्दर गरी पनु: परीक्षा गराउने िा 

त्यस्तो परीक्षा केन्र बन्र्द गने, 
(झ) रै्दिी प्रकोप िा अन्य कुनै कारणबाट लनधायररत सियिा परीक्षा संचािन गनय िा परीक्षाफि प्रकाजशत गनय 

बाधा पनय गएिा तरुुन्तै आिश्यक लनणयय लिने, 
(ञ) नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार तथा गाउँपालिकािे तोके ििोजजिको अन्य कायय गने, 
(ट) परीक्षा सलिलतिे आफुिाई प्राप्त अलधकारहरु िध्ये आिश्यकता अनसुार केही अलधकार कुनै उपसलिलत 

िा काययर्दि िा कुनै अलधकृत कियचारीिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेर्द - ४ 

गाउँपालिका जशक्षा शाखा, जशक्षा सलिलत, र जशक्षक छनौट सलिलत सम्बन्धी व्यिस्था 
१७. गाउँपालिका जशक्षा शाखा :  

(१) गाउँ काययपालिकािे गाउँपालिका अन्तगयत जशक्षा शाखा स्थापना गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि स्थापना हनुे शाखाको प्रिखुको रुपिा जशक्षा अलधकृत रहनेछ । 

१८.  जशक्षा अलधकृतको काि, कतयव्य र अलधकार : 
(क) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका विद्यािय, विद्याियिा काययरत जशक्षक जशजक्षका, कियचारीहरुको र विद्याथीहरुको 

अलभिेख अद्यािलधक गने । 

(ख) प्रधानाध्यापकहरुिाई विद्यािय सधुार योजना बनाई पेस गनय िगाउने र कायायन्ियनको िालग लनरे्दशन गने। 

(ग) लनयलित रुपिा विद्यािय लनरीक्षण गने । 

(घ) गाउँपालिका अन्तगयत रहेको संस्थागत, सािरु्दावयक विद्यािय, बािविकास केन्र, सािरु्दावयक लसकाई केन्र, 
विद्यािय बावहर संचािन हनुे टु्यसन, कोजचङ सेन्टरहरुको पठनपाठन, परीक्षा, अलतररक्त वक्रयाकिाप आदर्दको 
लनरीक्षण, अनगुिन गने र शैजक्षक प्रशासलनक कायय गने । 

(ङ) विद्याियका जशक्षक तथा कियचारीहरुको हाजजरी जाँच गरी गयि हनुे जशक्षक िा कियचारी उपर आिश्यक 
कारिाही गने । 

(च) कुनै जशक्षक िा कियचारीिाई यस ऐन िा प्रचलित नेपाि कानून बिोजजि कारिाही गनय पाउने विषयिा 
विभागीय कारिाही गरी त्यसको जानकारी गाउँपालिकािाई दर्दने तथा आफुिाई कारिाही गनय अलधकार 
नभएको विषयिा कारिाहीको िालग लसफारीश गनुय पने भएिा आिश्यकता अनसुार आफ्नो राय सवहतको 
प्रलतिेर्दन गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिा पेश गने । 

(छ) जशक्षक तथा कियचारीिे आफ्नो पर्द अनसुारको आचरण पािना नगरेिा िा काि कतयव्य परुा नगरेिा प्रचलित 
कानून बिोजजि सचेत गराउने, बढीिा र्दईु ग्रडे बवृि रोक् का गनय िा बढीिा र्दईु िषय सम्ि बढुिा रोक् का 
गनय िा बढीिा र्दईु िषय सम्ि बढुिा रोक् का गनय सम्िजन्धत लनकाय सिक्ष विभागीय कारिाहीको िालग 
लसफाररस गने । 

तर यसरी विभागीय कारिाही अगालड बढाउँर्दा सफाईको िनालसब िावफकको िौका दर्दनपुनेछ । 

(ज) जशक्षकहरुिाई तालिि दर्दने र तालिििा सररक गराउने, विषयप्रलत जिाफरे्दही बनाउने । 

(झ) ऐन बिोजजिको कसरु गनेिाई सजाय गने र अलधकार नभएकोिा सजायको िालग लसफाररस िा राय सवहतको 
प्रलतिेर्दन पेश गने । 

(ञ) गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको सर्दस्य सजचि भई कायय गने । 

(ट) संघीय कानून, प्ररे्दश कानून र गाउँपालिकािे िागू गरेको कानून बिोजजि कायय गने । 

(ठ) विद्याियको छडके जाँच िा लनरीक्षण गर्दाय हाजजरी पजुस्तका िा विद्यतुीय हाजजरीिा गयि जनाएकोिा त्यस्ता 
गयि भएका जशक्षक तथा कियचारीको गयि भएका दर्दनको तिब कट्टी गने । 

(ड) जशक्षकहरुको विर्दा प्रिाजणत गने । 

(ढ) गाउँपालिका जशक्षा अलधकृतको अन्य काि कतयव्य र अलधकार तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

१९. गाउँपालिका जशक्षा सलिलत :  

(१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संचािन भई रहेको र स्थापना हनुे विद्याियको व्यिस्थापन, रेखरे्दख र सिन्िय 
िगायतका कायय गनयका िालग रे्दहाय बिोजजिको गाउँपालिका जशक्षा सलिलत रहनेछ । 

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष िा सो काि गनय तोवकएको व्यजक्त   - अध्यक्ष 

(ख) सािाजजक विकास सलिलत संयोजक      - सर्दस्य 
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(ग) गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत     - सर्दस्य 

(घ) सिाजसेिी जशक्षा प्रिेी, सहयोगकताय िध्येबाट िवहिा, र्दलित र फरक क्षिता भएका सिरु्दायको 
प्रलतलनलधत्ि हनुे गरी गाउँ काययपालिकािे तोकेको र्दईु जना   - सर्दस्य 

(ङ) सािरु्दावयक विद्याियका विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट गाउँपालिका जशक्षा सलितिे 
िनोलनत गरेको एक जना        - सर्दस्य 

(च) सािरु्दावयक विद्याियका प्रधानाध्यापकहरु िध्येिाट गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको एक 
जना          - सर्दस्य 

(छ) संस्थागत विद्याियका प्रधानाध्यापकहरु िध्येबाट गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना 
          - सर्दस्य 

(ज) नेपाि जशक्षक िहासंघिे तोकेको स्थानीय प्रलतलनलध िा गाउँपालिका लभत्रका पेशागत जशक्षक 
संघ/संगठनको प्रलतलनलध       - सर्दस्य 

(झ) गाउँपालिकाको जशक्षा शाखा प्रिखु      - सर्दस्य सजचि 

(२) सलिलतिा िनोलनत सर्दस्यहरुको पर्दािलध र्दईु िषयको हनुेछ । त्यस्ता सर्दस्यहरुिे आफ्नो पर्द अनसुारको 
आचरण नगरेको रे्दजखएिा लनजिाई िनोलनत गने लनकायिे जनुसकैु बखत पर्दबाट हटाउन सक्नेछ । 

तर यसरी हटाउन अजघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेश गने िौकाबाट बजित गररनेछैन । 

(३) सलिलतिे विषय विशेषज्ञ िा कुनै कियचारीिाई बैठकिा भाग लिन आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(४) गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार : प्रचलित कानून बिोजजि अन्यत्र िेजखएका काि, 
कतयव्य र अलधकारको अलतररक्त गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार रे्दहाय बिोजजि 
हनुेछ। 

(क) बािबालिकािाई आधारभतू जशक्षा सम्िको अध्ययन अलनिायय रुपिा गराउन अलभभािकहरुिाई 
जानकारी गराउने तथा त्यसका िालग प्रोत्साहन गने । 

(ख) विद्याियिा भनाय भएका िा नभएका बािबालिका िगायत अन्य व्यजक्तको उिेर, जात, धिय, लिङ्ग 
सिेतको आधारिा वििरण बनाई अद्यािलधक गराई राख् ने । 

(ग) विद्याियको शैजक्षक योजना सम्बन्धी अलभिेख अद्यािलधक गराई राख् ने तथा त्यस्तो योजनाको 
अनगुिन गरी सम्बजन्धत लनकायिा सझुाि पठाउने । 

(घ) व्यिस्थापन सलिलतिाई स्थानीय श्रोत, साधनको पवहचान र पररचािनिा सहयोग परु् याउने तथा 
विद्याियिाई प्राप्त श्रोतको बाडँफाड गने । 

(ङ) गरीबीको रेखािलुन रहेका पररिारको िगत राखी त्यस्ता पररिारका बािबालिकािाई जशक्षािा 
सहभालगता गराउन आिश्यक व्यिस्था लििाउने । 

(च) व्यिस्थापन सलिलतको काययिा सिन्िय गने तथा जशक्षाको गणुात्िक विकासको िालग विद्याियको 
सपुरीिेक्षण उपर अनगुिन गरी प्रधानाध्यापक, जशक्षक िगायत व्यिस्थापन सलिलतिाई आिश्यक 
सझुाि र सहयोग गने । 

(छ) विद्याियिा शैजक्षक गणुस्तर िृवि गनय जनचेतनाििुक काययक्रि, तालिि, गोष्ठी, सेलिनार आदर्द 
संचािन गने । 

(ज) विद्याियको भौलतक जस्थलतको अध्ययन गरी सधुारका िालग सहयोग गने । 

(झ) विद्याियिा स्िच्छ शैजक्षक िातािरण तयार गनय सहयोग गने । 

(ञ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जशजक्षत जनशजक्तको अलभिेख राजख त्यस्ता जनशजक्तिाई स्ियंसेिक भई 
विद्याियिा अध्यापन गनय प्रोत्सावहत गने । 
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(ट) जशक्षकको काययर्दक्षताको आधारिा परुस्कारको व्यिस्था गने । 

(ठ) विद्याियको िालग आिश्यक साधन श्रोत जटुाउने र पररचािन गने । 

(ड) विद्यािय स्तरीय अन्तर खेिकूर्द तथा अलतररक्त शैजक्षक वक्रयाकिापको विकास तथा संचािन 
गराउने र सोको िालग परुस्कारको व्यिस्था गने । 

(ढ) गाउँपालिकाको प्रशासलनक क्षेत्र लभत्रका बािबालिकाको विद्यािय जशक्षािा पहुँच बढाउनका िालग 
व्यिस्था गने । 

(ण) गाउँपालिकाको प्रशासलनक क्षेत्रलभत्र विशेष जशक्षा तथा सिािेशी जशक्षा, गरुुकूि, िर्दरसा, गमु्बाबाट 
प्रर्दान गररने जशक्षा सम्बन्धी योजना तजुयिा गने । 

(त) विद्याियहरुको विपद् जोजखिको अिस्था िेखाजोखा गरी प्रभाि न्यनुीकरणका िालग कायययोजना 
तयार गने । 

(थ) विद्यािय जशक्षािा सधुारका िालग गाउँपालिका जशक्षा नीलत तथा योजना बनाई स्िीकृलतका िालग 
गाउँपालिका सभािा पेश गने । 

(र्द) गाउँपालिकाको प्रशासलनक क्षेत्रलभत्रका विद्यािय संचािन अनिुलत, स्िीकृलत विद्यािय साने, गाभ्ने 
िगायतका कायय गने गराउन े। 

(ध) गाउँपालिकाको प्रशासलनक क्षेत्रलभत्रका जशक्षक, कियचारीहरुको वििरण अध्यािलधक गराउने, ररक्त 
र्दरबन्र्दीिा स्थायी लनयजुक्तका िालग लसफाररस गनय जशक्षक सेिा आयोगिा विस्ततृ वििरण सवहतको 
िाग पेश गनय िगाउन े। 

(न) कुनै जशक्षक िा कियचारीिाई ऐन, लनयिाििी लनरे्दजशका र काययविलध बिोजजि गाउँपालिका जशक्षा 
अलधकृत, विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे कारिाही गने अलधकार नभएको विषयिा कारिाहीको िालग 
राय सवहतको प्रलतिेर्दन प्राप्त भएिा सो उपर कारिाही गने गराउने । 

(ऩ) गाउँपालिकाको शैजक्षक क्यािेण्डर लनिायण गरी कायायन्ियन गनय िगाउन े। 

(प) विद्यािय नक्शांकन तथा सिायोजन सम्बन्धी कायय गने । 

(फ) गाउँपालिका लभत्रका सािरु्दावयक तथा संस्थागत विद्याियहरुिा सम्बजन्धत विद्याियको स्रोतबाट 
तिब भत्ता पाउने गरी िा गाउँपालिकािे अनरु्दान प्रर्दान गने भनी व्यिस्था भएकोिा आिश्यक 
जशक्षक तथा कियचारीको र्दरबन्र्दी थप लसजयना गनय स्िीकृत गने । 

(ब) जशक्षाको गणुस्तर कायि राख् ने सूचक लनधायरण गने । 

 

२०. जशक्षा सलिलतको बैठक : 
(१) गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको बैठक सािान्यतया र्दईु िवहनािा एक पटक बस्नेछ । 

(२) सलिलतका अध्यक्षको लनरे्दशनिा सर्दस्य सजचििे बैठक बोिाउनेछ । 

(३) बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सलिलतिे लनधायरण गरे बिोजजि हनुेछ । 

२१. िडा जशक्षा सलिलत : 
(१) गाउँपालिकाका प्रत्येक िडािा रे्दहाय बिोजजि ७ सर्दस्यीय िडा जशक्षा सलिलत गठन गनय सक्नेछ : 

(क) सम्बजन्धत िडाका िडाध्यक्ष       - संयोजक 

(ख) िडा सलिलतका सर्दस्यहरु िध्येबाट सलिलतको बैठकिे तोकेका एकजना  - सर्दस्य 

(ग) विद्याियका प्रधानाध्यापक एक जना       सर्दस्य 

(घ) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट एक जना   - सर्दस्य 
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(ङ) सम्बजन्धत िडा लभत्रका जशक्षा प्रिेीहरु िध्येबाट िडा अध्यक्षिे तोकेको एक जना िवहिा सवहत २ जना
         - सर्दस्य 

(च) सम्बजन्धत िडािा काययरत िडा सजचि     - सर्दस्य सजचि 

२२. जशक्षक छनौट सलिलत : 
(१) गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे गाउँपालिका लभत्र रहेका विद्याियहरुिा ररक्त रहेको नेपाि सरकारको स्िीकृत 

र्दरबन्र्दी िा अनरु्दान कोटा (राहतकोटा) र बािविकास केन्रिा करारिा जशक्षक तथा सहयोगी कियचारी 
बाहेक गाउँपलिकािे सजृना गरेको र्दरबन्र्दीिा राख् न ुपने भएिा विद्याियको िालग योग्य जशक्षक र बािविकास 
केन्र िा बािजशक्षा केन्रको िालग योग्य बाि जशक्षा सहयोगी काययकतायको छनौट गनय तोवकए बिोजजिको 
जशक्षक छनौट सलिलत गठन हनुेछ। 

 

पररच्छेर्द - ५ 

विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत सम्बन्धी व्यिस्था 
२३. विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत :  

(१) सािरु्दावयक विद्याियको संचािन रेखरे्दख र व्यिस्थापन गनयका िालग प्रत्येक विद्याियिा रे्दहायका सर्दस्यहरु 
रहेको एक विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ । 

(क) अलभभािकहरुिे आफुहरु िध्येबाट छानी पठाएका र्दईु जना िवहिा सवहत चार जना - सर्दस्य  

(ख) विद्यािय रहेको सम्बजन्धत िडाको िडाध्यक्ष िा िडा सलिलतका सर्दस्यहरु िध्येबाट सो िडा सलिलतिे 
िनोनयन गरेको सर्दस्य        - सर्दस्य 

(ग) विद्याियका संस्थापक, स्थानीय बवुिजजिी, जशक्षाप्रिेी, विद्याियिाई लनरन्तर र्दश िषय रे्दखी सहयोग गने 
िा विद्याियिाई र्दश िाख िा सो भन्र्दा बढी नगर्द िा जजन्सी सहयोग गरेका व्यजक्तहरु िध्येबाट 
विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना िवहिा सवहत र्दईुजना  - सर्दस्य 

(घ) विद्याियका जशक्षकहरुिे आफुहरु िध्येबाट छानी पठाएको एक जना  - सर्दस्य 

(ङ) विद्याियको प्रधानाध्यापक       - सर्दस्य सजचि 

(२) प्राविलधक र व्यिसावयक विषयिा अध्यापन गराउन ेिाध्यलिक विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिा 
गाउँपालिका लभत्रको उद्योग तथा िाजणज्य संघका र्दईुजना विद्यािय व्यिस्थापनको लनणयय अनसुार प्रलतलनलध 
सर्दस्य रहनेछन । 

(३) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतका सर्दस्यहरुिे उपर्दफा (१) को ९क), (ख) र (ग) बिोजजिका सर्दस्यहरु 
िध्येबाट छानेको सर्दस्य सो सलिलतको अध्यक्ष हनुे छ । 

(४) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको अध्यक्ष छनौट नभए सम्िका िालग िा अध्यक्षको अनपुजस्थलतिा सो सलिलतका 
ज्येष्ठ सर्दस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(५) िडा जशक्षा सलिलतको अध्यक्ष र गाउँपालिकाको जशक्षा शाखा प्रिखु विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको बैठकिा  
आिन्त्रण गनयसवकनेछ। 

(६) संस्थागत विद्याियको संचािन, रेखरे्दख र व्यिस्थापन गनयका िालग प्रत्येक विद्याियिा रे्दहायका सर्दस्यहरु 
रहेको एक विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ : 
(क) विद्याियका संस्थापक, िगानीकताय िा अलभभािकहरु िध्येबाट लबद्याियको लसफाररसिा गाउँपलिकािे 

िनोलनत गरेको व्यजक्त       - अध्यक्ष 

(ख) अलभभािकहरुिे आफुहरु िध्येबाट छानी पठाएका एक जना िवहिा सवहत र्दईुजना - सर्दस्य 
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(ग) विद्यािय रहेको सम्बजन्धत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सलिलतिे िनोलनत गरेको िडा सलिलतको सर्दस्य
         - सर्दस्य 

(घ) विद्याियको जशक्षकिे आफुहरु िध्येबाट छानी पठाएको एकजना   - सर्दस्य 

(ङ) विद्याियको प्रधानाध्यापक       - सर्दस्य सजचि 

(७) उपर्दफा (१), (४) र (६) बिोजजि छालनएका िा िनोलनत अध्यक्ष िा सर्दस्यको पर्दािलध तीन िषयको हनुेछ 
। त्यस्ता अध्यक्ष िा सर्दस्यिे आफ्नो पर्द अनसुारको आचरण नगरेको रे्दजखएिा त्यसरी छान् ने िा िनोलनत 
गने अलभभािक पर्दालधकारी िा लनकायिे लनजिाई जनुसकैु बखत पर्दबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी 
हटाउन ुअजघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेश गने िौकाबाट िजित गररने छैन । 

(८) सािरु्दावयक विद्याियको व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ । 

(क) विद्याियको संचािन, रेखरे्दख, लनरीक्षण र व्यिस्थापन गने, 
(ख) विद्याियको िालग चावहने आलथयक श्रोत जटुाउने, 
(ग) जशक्षक तथा कियचारीिाई तालििको िालग छनौट गने, 
(घ) जशक्षक तथा कियचारीहरुको सेिाको सरुक्षा र सम्बियन गने , 
(ङ) विद्याियको श्रोतबाट व्यहोने गरी जशक्षक तथा कियचारी लनयकु्त गने, त्यसरी लनयकु्त जशक्षक तथा 

कियचारीिाई तोवक दर्दएको तिब स्केििा नघटाई तिब भत्ता दर्दन ुपने, 
(च) नेपाि सरकारबाट स्िीकृत भएको र्दरबन्र्दीको जशक्षक तथा कियचारीको पर्द ररक्त हनु आएिा स्थायी 

पर्दपलुतयको िालग सो पर्द ररक्त भएको लिलतिे पन्र दर्दन लभत्र विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय 
सवहत गाउँपालिकािा िेखी पठाउने, 

(छ) विद्यािय सधुार योजना लनिायण गरी कायायन्ियन गने, 
(ज) विद्याियको शैजक्षकस्तर बवृि गने आिश्यक सिान तथा शैजक्षक सािग्रीहरुको व्यिस्था गने, 
(झ) नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार र गाउँपालिकाहरुबाट संचािन हनुे विलभन्न काययक्रिहरुिा विद्याियिाई 

सररक गराउने, 
(ञ) विद्याथीहरुिे पािना गनुय पने आचारसंवहता बनाई िागू गने, 
(ट) जशक्षक तथा काियचारीहरुको अलभिेख अद्यािलधक गराई राख् ने, 
(ठ) प्रत्येक िषय विद्याियका सहयोगर्दाता र अलभभािकहरुको भेिा गराई विद्याियको अजघल्िो शैजक्षक िषयको 

आयव्यय तथा शैजक्षक उपिब्धी र आगािी िषयको शैजक्षक काययक्रिको सम्बन्धिा जानकारी गराउने, 
(ड) विद्याथीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रिजृत्त रकि प्रर्दान गने, 
(ढ) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको सजचिािय विद्यािय भिनिा राख्न ेतथा विद्याियको कागजपत्र र अलभिेख 

सरुजक्षत गने, 
(ण) गाउँपालिकासँग सिन्िय गरी शैजक्षक विकासका काययक्रिहरु संचािन गने, 
(त) विद्याियको चि अचि सम्पजत्तको संरक्षण र सर्दपुयोग गने, 
(थ) विद्यािय श्रोतबाट तिब भत्ता लिने गरी लनयकु्त हनुे जशक्षक तथा कियचारीको सेिा, शतय तथा विभागीय 

कारिाहीिाई व्यिजस्थत गनय काययविलध बनाई जशक्षा शाखा प्रिखु िाफय त गाउँपालिकाबाट स्िीकृत गराई 
िागू गने, 

(र्द) गाउँपालिकािे दर्दएको लनरे्दशन अनरुुप काि गने , 
(ध) विद्याियको सािाजजक परीक्षण गराई सम्बजन्धत लनकायहरुिा प्रलतिेर्दन गने, 
(न) स्थायी लनयकु्ती भई आउने जशक्षकिाई विद्याियिा हाजजर गराउने व्यिस्था लििाउने । गाउँपालिकाबाट 

स्िीकृत र्दरबजन्र्दका कियचारीको व्यिस्था गने,। 
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(ऩ) संघीय ऐनिा तोवकए बिोजजि जशक्षक अलभभािक संघ गठन गने, 
(प) विद्याियिा स्िीकृत पाठयक्रि तथा पाठयपसु्तकको उपिब्धता र प्रयोगको प्रभािकारीता जाँचबझु गने, 

(९) संस्थागत विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ : 
(क) विद्याियको शैजक्षक गठुीका गठुीयार िा कम्पनीका संचािकसँग सिन्िय गरी विद्याियको संचािन, 

रेखरे्दख, लनरीक्षण र व्यिस्थापन गने, 
(ख) विद्याियका जशक्षक तथा कियचारीको सेिाको सरुक्षा र सम्बियन गने, 
(ग) विद्याथीहरुिाई परीक्षािा सिेि गराउने , 
(घ) नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार र गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे विलभन्न काययक्रिहरुिा विद्याियिाई 

सररक गराउने, 
(ङ) प्रत्येक िषय विद्याियका सहयोगर्दाता र अलभभािकहरुको भेिा गराई विद्याियको अजघल्िो शैजक्षक िषयको 

आय, व्यय तथा शैजक्षक उपिब्धी र आगािी िषयको शैजक्षक काययक्रिको सम्बन्धिा जानकारी गराउने, 
(च) विद्याियको जशक्षक पर्दिा र्दरबन्र्दी स्िीकृत गने तथा ररक्त पर्दिा अस्थायी जशक्षक लनयकु्त गने र 

विद्याियको लनयिाििीिा व्यिस्था गरी स्थायी पर्दपूतीको प्रवक्रया शरुु गने, 
(छ) विद्यियिा लनयकु्त जशक्षक तथा कियचारीिाई सािरु्दावयक विद्याियका सिान तहका जशक्षकिे पाउन े

तिब भत्तािा नघटने गरी सवुिधा उपिब्ध गराउने, 
(ज) जशक्षक तथा कियचारी कल्याण कोषको व्यिस्था गने, 
(झ) खण्ड (ज) बिोजजिको कोषिा जम्िा भएको रकि सोही खण्डिा उल्िेजखत काििा िात्र खचय गने, 
(ञ) पािना गनुय पने आचरण अनसुार काि नगने जशक्षक तथा कियचारीिाई कारिाहीको िालग गाउँपालिका 

जशक्षा सलिलत सिक्ष लसफाररस गने, 
(ट) विद्याथीहरुिे पािना गनुय पने आचारसंवहता बनाई िागू गने, 
(ठ) गाउँपालिकािे दर्दएको लनरे्दशन अनरुुप काि गने, 
(ड) तोवकए बिोजजि जशक्षक-अलभभािक संघ गठन गने, 
(ढ) विद्याियिा स्िीकृत पाठयक्रि तथा पाठयपसु्तकको उिब्धता र प्रयोजको प्रभािकाररता जाँचबझु गने, 

(१०) व्यिस्थापन सलिलतिे आफ्नो अलधकार िध्ये आिश्यकता अनसुार केही अलधकार व्यिस्थापन सलिलतको 
सर्दस्य-सजचििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(११) विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतका सर्दस्यहरुको पर्दािलध बढीिा तीन िषयको हनुेछ । 

(१२) व्यिस्थापन सलिलतको छनौट योग्यता तथा बैठक सम्बन्धी अन्य व्यिस्था  तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

२४. विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत विघटन गनय सवकन े: 
(१) रे्दहायको अिस्था िा तोवकएको जजम्िेिारी परुा गनय नसकेिा सोको कारण खिुाई गाउँपालिकाको जशक्षा 

अलधकृतको लसफाररसिा गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिाई विघटन गनय सक्नेछ। 

(क) विद्याियको सम्पजत्त वहनालिना गरेिा, 
(ख) विद्याियको शैजक्षक ितातािरण खल्बल्याएिा, 
(ग) नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार िा गाउँपालिकाको नीलत लनयि विपररत काि गरिा, 
(घ) विद्याियको व्यिस्थापन सन्तोषजनक नभएिा, 
(ङ) सम्बजन्धत लनकाय िा अलधकारीिे दर्दएको लनरे्दशनको पािन नगरेिा िा 
(च) तीन िषयको अिलध पूरा भएिा, 

तर त्यसरी विघटन गनुय अजघ विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतिाई आफ्नो सफाई पेश गने िनालसब 
िालसफको िौका दर्दनपुनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजि विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत विघटन भएपलछ अको विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत 
गठन नभएसम्ि िा अन्य कुनै कारणिे विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत गठन नभएसम्ि विद्यािय व्यिस्थापन 
सलिलतको काि गनय र लनयिानसुार विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत गठन गनय गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे एक 
अस्थायी विद्यािय व्यिस्थापन सलिलत गठन गनय सक्नेछ । उक्त सलिलतको म्यार्द बढीिा ६ िवहनाको 
हनुेछ। 

पररच्छेर्द - ६ 

कोष, अनरु्दान, शलु्क तथा छात्रिजृत्त, विद्यािय सम्पजत्त, विद्याियिाई छुट र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
२५. गाउँपालिका जशक्षा विकास कोष : 

(१) सािरु्दावयक विद्याियको भौलतक पूिायधार विकासिा सहयोग परु् याउन तथा त्यस्ता विद्याियिा शैजक्षक गणुस्तर 
अलभबवृि गनय गाउँपालिकािा एउटा गाउँपालिका जशक्षा विकास कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा रे्दहायका रकिहरु रहने छन ्। 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 
(ख) प्ररे्दश सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 
(ग) गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 
(घ) संस्थागत विद्याियबाट प्राप्त विद्याियको िावषयक कूि आम्र्दानी िध्ये तोवकए बिोजजिको रकि, 
(ङ) आलथयक सहायता बापत प्राप्त रकि, 
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकि, 

२६. कोष संचािन सलिलत :  

(१) कोष संचािक सलिलत तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संचािक सलिलतको काि, कतयव्य, अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी काययविलध तोवकए 
बिोजजि हनुे छ । 

 

२७. विद्यािय कोष :  

(१) प्रत्येक विद्याियिा एउटा विद्यािय कोष रहनेछ, जसिा रे्दहाय बिोजजिको श्रोतबाट प्राप्त रकि सो कोषिा 
र्दाजखिा हनुेछ । 

(क) नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार र गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 
(ख) गाउँपालिकाको जशक्षा कोषबाट प्राप्त अनरु्दान, 
(ग) शलु्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकि, 
(घ) आलथयक सहायत र्दान र्दातव्यबाट प्राप्त रकि, 
(ङ) विद्याियको श्रोत तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकि, 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको संचािन र िेखापरीक्षण तथा सािाजजक परीक्षण तोवकए बिोजजि हनुेछ। 

२८. अनरु्दानको व्यिस्था :  

(१) यो ऐन प्रारम्भ हरु्दाँका बखत दर्दरै्द आएको अनरु्दान रकििा कटौती नहनुे गरी तोवकएको जशक्षक श्रोत र 
शतु्रको आधारिा गाउँपालिकािे सािरु्दावयक विद्याियिाई अनरु्दान दर्दनेछ तर कुनै विद्याियिे तोवकएको 
शैजक्षकस्तर कायि गनय नसकेकोिा त्यस्तो विद्याियिाई दर्दइरै्द आएको अनरु्दान रकििा तोवकए बिोजजि 
कटौती गनय सवकनेछ । 

(२) सिरु्दावयक विद्याियिाई गाउँपालिकािे तोवकए बिोजजि अनरु्दान उपिब्ध गराउनेछ । 
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२९. प्रारजम्भक बाि विकास केन्रिाई अनरु्दान दर्दन सक्न े: गाउँपालिकािे प्रारजम्भक बाि विकास केन्र िा बाि जशक्षा 
केन्रिाई तोवकए बिोजजिको अनरु्दान रकि दर्दन सक्नेछ । 

३०. शलु्क सम्बन्धी व्यिस्था :  

(१) नेपाि सरकारिे लन:शलु्क जशक्षा घोषणा गरेको विद्यािय जशक्षाका िालग सािरु्दावयक विद्याियिे विद्याथीहरुबाट 
कुनै पलन वकलसिको शलु्क िगाउन पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िजखएको भएतापलन कुनै अलभभािकिे आफ्नो ईच्छािे दर्दएको र्दान, उपहार, 
आलथयक सहायता, सहयोग सािरु्दावयक विद्याियिे लिन सक्नेछ । 

(३) सबै बािबालिकाहरुिाई आधारभतू तहसम्िको जशक्षा अलनिायय र लन:शलु्क तथा िाध्यलिक तहसम्ि लन:शलु्क 
जशक्षा प्रर्दान गनयका िालग गाउँपालिकािे आिश्यक श्रोतको व्यिस्था गनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बिोजजि लन:शलु्क जशक्षा घोषणा गरेको विद्यािय जशक्षा बाहेक अन्य विद्यािय जशक्षािा अध्ययन 
गने विद्याथीसँग शलु्क तोवकएको आधारिा लनधायरण गररनेछ । 

(५) विद्याियिे विद्याथीहरुिाई कुनै कक्षािा भनाय गर्दाय एक पटक भनाय शलु्क लिई सके पलछ पनु: सोही 
विद्याियको अको कक्षािा भनाय गनयका िालग कुनै वकलसिको शलु्क लिन पाउने छैन । 

(६) विद्याियिे आफ्नो भौलतक संचरना लनिायण गनयका िालग विद्याथीहरुसँग कुनै वकलसिको शलु्क लिन पाउने 
छैन । 

(७) संस्थागत विद्याियिे विद्याथीसँग लिन पाउन े शलु्क जशक्षा सलिलतको लसफाररस अनसुार गाउँपालिकाबाट 
स्िीकृत गराई लनधायरण गनुय पनेछ । त्यसरी शलु्क लनधायरण सम्बन्धिा स्िीकृलत दरँ्दर्दा गाउँपालिकािे 
विद्याियिे उपिब्ध गराएको सवुिधाको आधारिा दर्दनेछ । 

(८) कुनै विद्याियिे यस ऐन विपररत विद्याथीसँग कुनै शलु्क लिएिा जशक्षा सलिलतको लसफाररस अनसुार 
गाउँपालिकािे त्यस्तो शलु्क सम्बजन्धत विद्याथीिाई वफताय गनय िगाउन ुपनेछ । 

(९) यस ऐन विपरीत शलु्क लिने विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई गाउँपालिकािे पच्चीस हजार रुपैया सम्ि जररिाना 
गनय सक्नेछ । 

३१. छात्रिजृत्तको व्यिस्था गनय सक्न े: गाउँपालिकािे विद्याियिा भनाय हनुे विद्याथीहरुिाई तोवकए बिोजजि छात्रिजृत्तको 
व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

३२. संस्थागत विद्याियिे छात्रिजृत्त उपिब्ध गराउन ुपने :  

(१) संस्थागत विद्याियहरुिे भनाय भएका कूि विद्याथी संख्याको कम्तीिा र्दश प्रलतशतिा नघट्ने गरी तोवकए 
बिोजजि आलथयक रुपिा विपन्न, अशक्त, िवहिा, र्दलित विद्याथीिाई छात्रिजृत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छात्रिजृत्तका िालग विद्याथी छनौट गनय विद्याियिे विद्याथी छनौट सलिलत गठन गनेछ 
। प्रत्येक विद्याियिे आफुिे उपिब्ध गराएको आधार सवहतको छात्रिजृत्तको वििरण गाउँपालिका जशक्षा 
सलिलतिा पेश गनुयपनेछ । 

३३. विद्याियको सम्पजत्त :  

(१) सािरु्दावयक विद्याियको हक भोगिा रहेको सम्पजत्त साियजलनक सम्पजत्त िालननेछ । यस ऐन बिोजजि अनिुलत 
िा स्िीकृलत रद्द गररएको िा कुनै विद्याियिा गालभएको सािरु्दावयक विद्याियको सम्पजत्त गाउँपालिकािे अन्य 
विद्याियको काििा प्रयोजनिा नआउन ेभएिा प्रचलित कानून बिोजजि बेचलबखन गरी प्राप्त भएको रकि 
सम्बजन्धत गाउँपालिकाको जशक्षा कोषिा जम्िा गनुय पनेछ । 

(२) शैजक्षक गठुी अन्तगयत संचालित संस्थागत विद्याियको सम्पजत्त सोही विद्याियको नाििा रहनेछ । कुनै 
विद्यािय साियजलनक शैजक्षक गठुीको रुपिा संचािन गररएकोिा त्यस्तो विद्याियको सम्पजत्त साियजलनक 
सम्पजत्त िालननेछ र त्यस्तो सम्पजत्तको स्िरुप पररितयन गनय पाउने छैन । 
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(३) कम्पनी अन्तगयत संचालित संस्थागत विद्यियको सम्पजत्त सोही कम्पनीको नाििा रहनेछ । 

(४) संस्थागत विद्याियिे कुनै व्यजक्त िा संघ संस्थासँग र्दानर्दातव्यको रुपिा कुनै वकलसिको चि, अचि सम्पजत्त 
प्राप्त गनुय अजघ गाउँपालिकाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । तर विरे्दशी व्यजक्त िा संघसंस्थाबाट त्यसरी चि, 
अचि सम्पजत्त प्राप्त गनुय अजघ नपेाि सरकारको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

(५) नेपाि सरकारको स्िीकृलतिा प्राप्त गरेको सम्पजत्त नेपाि सरकारको स्िीकृलत बेगर बेचलबखन गनय पाईने 
छैन। 

३४.  विद्याियिाई छुट र सवुिधा : (१) प्रचलित कानूनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सािरु्दावयक विद्यािय 
र शैजक्षक गठुीको रुपिा संचालित संस्थागत विद्याियको नाििा जनुसकैु लिखत पाररत गर्दाय रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु 
िाग्ने छैन । 

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन विद्याियको नाििा कुनै लिखत पाररत गर्दाय गाउँपालिकािे 
तोवकदर्दएको आधारिा रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु छुट दर्दन सक्नेछ । 

(३) सािरु्दावयक विद्यािय र शैजक्षक गठुीको रुपिा संचालित संस्थागत विद्याियिाई दर्दइने अन्य छुट र सवुिधा 
तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेर्द - ७ 

र्दरिन्र्दी लििान, शैजक्षक योग्यता, लनयजुक्त र सरुिा सम्बन्धी व्यिस्था 
३५. र्दरिन्र्दी लििान : आिश्यक िापर्दण्ड सवहत विद्याथी/जशक्षक अनपुात लनधायरण गरी गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे 

प्रत्येक िषयको चैत्र िसान्त लभत्र र्दरबन्र्दी लििान गने कायय गनेछ । 

३६. शैजक्षक योग्यता : विद्याियको जशक्षक, कियचारी एिं बािविकास केन्र िा बाि जशक्षा केन्रको बाि जशक्षा 
सहयोगी काययकतायको िालग चावहने शैजक्षक योग्यता संघीय प्ररे्दश कानूनिे तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

३७. जशक्षक विद्याथीको अनपुात लििाउन ुपने : गाउँपालिकािे प्रत्येक विद्याियिा लनयलित अध्ययन गने विद्याथी संख्या 
र विषय संघीय ऐनको आधारिा तोवकए बिोजजि विद्याथी तथा जशक्षकको अनपुात कायि गनुय पनेछ । 

३८. जशक्षकिाई अन्य काििा िगाउन नहनु े: (१) सािरु्दावयक विद्याियको जशक्षकिाई जशक्षा प्रर्दान गने िा विद्याियको 
प्रशासलनक काििा बाहेक अन्य काििा िगाउन ुहरैु्दन । 

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन विद्याियको पठन पाठनिा बाधा नपने गरी रावष्ट्रय 
जनगणना, लनिायचन सम्बन्धी काि, विपर्द प्रकोप उिार िा संघीय सरकार प्रारे्दजशक सरकार र स्थानीय 
सरकारिे तोकेको अन्य कुनै काििा खटाउन सवकनेछ । 

३९. अर्दाितको आरे्दशबाट पनु : िहािी हनु सक्न े: (१) र्दफा ४३ िा उल्िेख भएका आचरण उल्िंघन िा केही 
आचरण उल्िघंन भई नोकरीबाट हटाइएको िा िरखास्त भएको जशक्षक कियचारी अर्दाितको आरे्दश िा 
फैसिा बिोजजि िात्र नोकरीिा पनु : िहािी हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि पनु: िहािी भएको जशक्षक िा कियचारीिे नोकरीबाट हटेको दर्दनरे्दजख पनु: 
िहािी भएको लिलत सम्िको परुा तिब भत्ता र तिब बवृि पाउने भए सो सिेत पाउनेछ । 

३९. जशक्षकको लनयजुक्त, बढुिा र सरुिा : (१) विद्याियिा ररक्त अस्थायी, करार, अनरु्दानकोटा (राहत) र बाि 
विकास केन्रका सहयोगी कययकतायको लनयजुक्तको व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

(२) बाि विकास िा बाि जशक्षा सहयोगी काययकतायको योग्यता र सेिा शतय सवुिधा  तोवकए बिोजजि हनुेछ 

(३) गाउँपालिका लभत्र स्थायी, अस्थायी, करार, अनरु्दानकोटा (राहत) िा काययरत जशक्षकको सरुिा गाउँपालिका 
लभत्रको विद्याियिा विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको सहिलत, जशक्षा विकास तथा सिन्िय इकाइको अनिुलत 
र गाउँपालिका जशक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँ काययपालिकािे जनसुकैु बेिा गनय सक्नेछ। 
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   तर कुनै जशक्षकको कारणिे शैजक्षक िातािरण विग्रन गई व्यापक शैजक्षक क्षलत हनुे अिस्था लसजयना भएिा 
जशक्षा अलधकृतको लसफाररस गाउँपालिका लभत्रको विद्याियिा सिान तह र लबषयिा गाउँ काययपालिकािे 
जनसुकैु बेिा सरुिा गनय सक्नछे । 

(४) अन्तरपालिका विद्याियिा सरुिा हनु चाहने जशक्षकहरुको सम्बन्धिा सरुिा हनु चाहेको विद्यािय र काययरत 
विद्याियको, विद्यािय व्यिस्थापन सलिलतको सहिलत र जशक्षा अलधकृतको लसफाररसिा जशक्षा विकास तथा 
सिन्िय इकाइिे सरुिा गनेछ। 

तर उपर्दफा (३) बिोजजि जशक्षक सरुिा गर्दाय सरुिा हनु चाहेको विद्यािय र काययरत विद्याियको, विद्यािय 
व्यिस्थापन सलिलतको सहिलत र जशक्षा अलधकृतको लसफाररसिा जशक्षा विकास तथा सिन्िय इकाइिे सरुिा 
गर्दाय सो उपर्दफािे िाधा गने छैन। 

(५) उपर्दफा (३) र (४) िा जनुसकैु कुरा उल्िेख भएपलन गाउँपालिका लभत्र स्थायीि अस्थायी, करार, 
अनरु्दानकोटा (राहत) िा काययरत जशक्षकको काि सरुिा िढीिा तीन िवहना जशक्षा शाखाको लसफाररसिा 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिे गनय सक्नेछ । 

(६) जशक्षक सेिा आयोगबाट सफि भई लसफाररस भएका जशक्षकिाई लिल्ने विषयिा पर्दस्थापन गरी हाजजर 
गराई काििा िगाउन ुपनेछ । गाउँपालिकािे सजृना गरेको र्दरबन्र्दीिा करार जशक्षक लनयजुक्त गर्दाय जशक्षक 
सेिा आयोगको करार सचुीको िैकजल्पक उम्िेर्दिारिाई पवहिो प्राथलिकता दर्दइनेछ । 

(७) जशक्षक सेिा आयोगबाट प्रकाजशत करार सूचीिा लसफाररस उम्िेर्दिार उपिब्ध नभएिा गाउँपालिका जशक्षा 
सलिलतिे प्रकाजशत करार सूचीिा लसफाररस उम्िेर्दिारिाई गाउँपालिका लभत्र ररक्त रहेको र्दरबन्र्दी राहत 
कोटािा योग्यताक्रि अनसुार करार लनयजुक्त दर्दई सम्बजन्धत विद्याियिा काििा िगाउन सक्नेछ । 

(८) करार सूचीिा लसफाररस उम्िेर्दिारिाई लनयजुक्त गर्दाय जशक्षक सेिा आयोगबाट प्रकाजशत करार सूचीिा 
लसफाररस उम्िेर्दिारिाई पवहिो प्राथलिकता दर्दनपुने जशक्षक सेिा आयोगबाट प्रकाजशत करार सूचीिा 
लसफाररस उम्िेर्दिार सम्पकय िा नआएिा िात्र जशक्षक छनौट सलिलतिे प्रकाजशत करार सूचीिा लसफाररस 
उम्िेर्दिारिाई गाउँपालिका लभत्र ररक्त र्दरबन्र्दी राहत कोटािा योग्यताक्रि अनसुार तहगत रुपिा विषयगत 
करार लनयजुक्त दर्दई सम्बजन्धत विद्याियिा काििा िगाउन सक्नेछ । 

(९) जशक्षकको बढुिा प्रयोजनको िालग तोवकए बिोजजिको पर्द लनधायरण गररनेछ । 

४१. तिब भत्ता नपाउन ेर सेिा अिलध गणना नहनु े: (१) र्दफा (३८) बिोजजि िा लनयिानसुार विर्दा स्िीकृत 
गराई बसेको अिस्थािा बाहेक विद्याियिा अनपुजस्थत रहेको जशक्षकिे अनपुजस्थत अिलधको तिब भत्ता 
पाउने छैनन र सो अिलध सेिािा गणना सिेत हनुे छैन । 

(२) जशक्षक तथा कियचारीिाई तिब लनकासा गर्दाय प्रधानाध्यापकिे हाजजरी प्रिाजणत गरेको आधारिा तिब 
लनकासा गाउँपालिकाबाट गररनछे । 

४२. स्थायी आिासीय अनिुलत लिन नहनु े: सािरु्दावयक विद्याियिा काययरत कुनै जशक्षक िा कियचारीिे कुनै पलन 
रे्दशको स्थायी आिासीय अनिुलत लिन िा त्यस्तो अनिुलत प्राप्त गनयको िालग आिेर्दन दर्दन ुहरैु्दन । स्थायी 
आिासीय अनिुलत लिएको तथा लिन आिेर्दन दर्दएका जशक्षक तथा कियचारीिाई प्रचलित कानून बिोजजि 
र्दण्ड सजाय हनुेछ । 

४३. जशक्षक तथा कियचारीको पर्दीय आचरण तथा अन्य व्यिस्था :  

(१) रे्दहायका अिस्थािा जशक्षक तथा कियचारीिाई गाउँ काययपालिकािे जशक्षा अलधकृतको लसफाररसिा  

 पर्दबाट बरखास्त गनय सक्नेछ िा िरखास्तका िालग सम्िजन्धत लनकायिाई अनरुोध गनय सक्नेछ।   
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(क) तोवकए बिोजजि पर्दीय र्दावयत्ि परुा नगरेिा, 
(ख) विना सूचना िगातार पन्र दर्दनभन्र्दा बढी सिय विद्याियिा अनपुजस्थत भएिा, 
(ग) विद्याियिा िार्दक पर्दाथय सेिन गरी आएको कुरा प्रिाजणत भएिा, 
(घ) नैलतक पतन रे्दजखने कुनै फौजर्दारी अलभयोगिा अर्दाितबाट सजाय पाएिा, 
(ङ) सािरु्दावयक विद्याियका जशक्षकहरु िा कियचारीिे कायायिय सियिा अन्यत्र अध्यापन िा अन्य 

व्यिसावयक वक्रयाकिाप गरेिा, 
(च) जशक्षक िा कियचारी राजनैलतक र्दिको काययकाररणी सलिलतिा रहेको पाइएिा, 
(छ) जशक्षक िा कियचारीिे व्यिसायीक हकवहतका नाििा राजनैलतक र्दिको िात्र वहत िा विरोधिा 

कायय गने संगठनको गलतविलधिा काययियको सियिा संिग्न भएिा 
 तर काययरत पर्दबाट हटाउन ुअजघ आफ्नो सफाई पेश गने िौका दर्दन ुपनेछ । 

स्पिीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका िालग काययकाररणी सलिलत भन्नािे राजनैलतक र्दिको विधान बिोजजि 
गदठत केन्रीय स्तर, प्ररे्दशस्तर, जजल्िा स्तर िा गाउँपालिका स्तरका काययकाररणी सलिलत सम्झन ु
पर्दयछ। 

पररच्छेर्द - ८ 

विविध 

४४. विद्याियिाई सरुजक्षत क्षते्रको रुपिा कायि गनुयपने : (१) विद्याियिा स्ितन्त्र र भयरवहत रुपिा अध्ययन, 
अध्यापन गने िातािरण सजृना गनय तथा विद्यािय लभत्र कुनै पलन वकलसिको अिाजञ्छत वक्रयाकिाप हनु 
नदर्दने गरी विद्याियिाई सरुजक्षत क्षेत्र कायि गनुय पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सरुजक्षत क्षेत्र कायि गर्दाय विद्याियिे पािना गनुयपने शतय तथा िापर्दण्ड तोवकए 
बिोजजि हनुेछन । 

४५.विद्यािय िरपर िास ुपसि, सलुतयजन्य तथा िदर्दराजन्य विक्री वितरण पसि संचािन गनय नहनु े: (१) कुनै पलन 
विद्याियको हाता रे्दखी २०० लिटर िरपर िास ु पसि, सलुतयजन्य तथा िदर्दराजन्य पसि संचािन गनय 
गाउँपालिकािे आिश्यक िापर्दण्ड बनाई रोक िगाउन सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कायय कसैिे गरेको पाईएिा तोवकए बिोजजिको कारिाही हनुेछ । 

४६. बािबालिकाहरुिाई लनष्काशन गनय, शारीररक िा िानलसक र्दवु्ययिहार गनय नहनु े: (१) कुनै पलन बािबालिकािाई 
विद्याियबाट लनष्काशन गनय पाईनेछैन । तर बािवििाह गरेको अिस्थािा बािकिाई आिश्यक कारिाहीका 
िालग लसफाररस गरी पठाउन बाधा पगुेको िालनने छैन । 

(२) विद्याियिा अध्ययनरत बािबालिकािाई शारीररक िा िानलसक यातना दर्दन िा र्दवु्ययिहार गनय पाईनेछैन । 

४७. प्रगलत वििरण बझुाउन ुपने : संस्थागत विद्याियिे प्रत्येक िषय तोवकए बिोजजिका वििरण सवहतको प्रगलत 
वििरण गाउँपालिका जशक्षा सलिलत सिक्ष बझुाउन ुपनेछ । 

४८. र्दण्ड सजाय : (१) कसैिे विद्याियको सम्पजत्त वहनालिना िा नोक्सान गरेिा त्यस्ता व्यजक्तिाई िदु्दा हेने 
अलधकारीिे लबगो बिोजजि जररिाना गनय सक्नेछ । 

(२) कसैिे रे्दहायका कायय गरेिा, गनय िगाएिा िा सो कायय गनय सहयोग परु् याएिा त्यस्तो व्यजक्तिाई कसरुको 
िात्रा हेरी कानूनिे तोके बिोजजि सजाय हनुेछ : 
(क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेिा, 
(ख) उत्तरपजुस्तका परीक्षण गर्दाय िापरिाही िा गैर जजम्िेिारीपूणय कायय गरेिा, 
(ग) परीक्षा केन्रिा सम्बजन्धत पर्दालधकारीको स्िीकृलत विना प्रिेश गनय प्रयत् न गरेिा िा प्रिेश गरेिा िा 

परीक्षा केन्र लनयन्त्रणिा लिई अियायदर्दत कायय गरेिा, 
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(घ) परीक्षाफि प्रकाशनिा अलनयलितता गरेिा, 
(ङ) अकायको परीक्षा दर्दएिा, 
(च) विद्याथी भनाय गर्दाय र्दान, उपहार िा कुनै रकि लिएिा, 
(छ) अनिुलत नलिई कुनै शैजक्षक काययक्रि, शैजक्षक परािशय, विजकोषय, कोजचङ्ग कक्षा, टु्यसन सेन्टर, 

भाषा जशक्षण कक्षा तथा पूिय तयारी कक्षा संचािन गरेिा, 
(ज) परीक्षाको ियायर्दा भङ्ग हनुे अन्य कुनै कायय गरेिा, 
(झ) कानून विपरीतका अन्य कायय गरेिा,  

(ञ) गित सूचना तथा अन्य कायय गरेिा, 
(ट) झठुा लसफाररस गरेिा, 

(३) कानून बिोजजिको कसरुको सम्बन्धिा विद्याियको कुनै जशक्षक िा कियचारी उपर िदु्दा हेने आलधकारी िा 
जजल्िा अर्दाितिा िदु्दाको अजन्ति फैसिा नभएसम्ि लनिजम्ित हनुेछ । सो जशक्षक िा कियचारी अर्दाितबाट 
कसरुर्दार ठहररएिा लनजिाई यस ऐन बिोजजि विभागीय सजाय गररनेछ । 

४९. पनुरािेर्दन : तोवकएको अलधकारीिे गरेको सजायको आरे्दश उपर कानून बिोजजि पनुरािेर्दन िाग्नेछ । 

५०. गाउँपालििे लनरे्दशन दर्दन सक्न े: (१) गाउँपालिकािे तोवकएको क्षेत्रसँग सम्बजन्धत छात्रािास, टु्यसन सेन्टर, 
कोजचङ्ग सेन्टर संचािनका िालग तोवकए बिोजजिको शतय परुा गरेको संस्था, विद्यािय र विद्यािय व्यिस्थापन 
सलिलतिाई अनिुलत िगायतका आिश्यक लनरे्दशनहरु दर्दन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि दर्दइएको लनरे्दशन पािन गनय अनिुलत पाएका संस्था, विद्यािय तथा विद्यािय 
व्यिस्थापन सलिलतको कतयव्य हनुेछ । 

५१. लनयि बनाउन ेअलधकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायायन्ियन गनय यस ऐनको अलधनिा रही काययपालिकािे 
रे्दहायको विषयका अलतररक्त आिश्यक अन्य विषयिा लनयिाििी, लनरे्दजशका, काययविलध, गाउँपालिकाको 
जशक्षा नीलत र िापर्दण्ड बनाउन सक्नेछ । 

(क) विद्याथीिाई िाग्ने शलु्क लनधायरणका आधारहरु, 
(ख) विद्याियको छात्रिजृत्त, 
(ग) विद्याियिाई दर्दइने अनरु्दान, 
(घ) प्राविलधक तथा व्यिसावयक जशक्षा संचािन र व्यिस्थापन, 
(ङ) विद्याथी लसकाई उपिब्धीको परीक्षण तथा िूल्याकंन, 
(च) विद्याथी जशक्षक अनपुात तथा र्दरबन्र्दी लििान, 
(छ) विद्यािय नक्शांकन र सिायोजन, 
(ज) प्रलत विद्याथी िागतका आधारिा जशक्षक सहयोग, 
(झ)  जशक्षक व्यिस्थापन तथा शैजक्षक गणुस्तर सधुार 

(ञ) प्रारजम्भक बाि जशक्षा केन्र व्यिस्थापन, 
(ट) विद्याियको तह तथा अलतररक्त वक्रयाकिाप र काययक्रि, 
(ठ) विद्याियको सम्पजत्तको सरुक्षा, 
(ड) विद्याियको नािाकरण, 
(ढ) विद्याियिा छात्रािास संचािन सम्बन्धी व्यिस्था, 
(ण) विद्याियक पाठयक्रि, पाठयपसु्तक र सन्र्दभय सािग्री, 
(त) विशेष तथा सिािेशी जशक्षा, 
(थ) अनौपचाररक तथा लनरन्तर जशक्षा, 
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(र्द) रू्दर तथा खिुा जशक्षा, 
(ध) गाउँपालिका जशक्षा कोष, 
(न) विद्याियको कोष, 
(ऩ) विद्याियको पसु्तकािय र िाचनािय, 
(प) टु्यसन, कोजचङ्ग, शैजक्षक परिशय, भाषा जशक्षण जस्ता विद्यािय बावहर हनुे अध्यापन सेिा, 
(फ) जशक्षक तथा विद्याथीको आचारसंवहता, 
(ब) विद्याथी सल्िाह तथा लनरे्दशन सेिा, 
(भ) जशक्षक तथा विद्यािय व्यिस्थापन तालिि, 
(ि) प्रधानाध्यापक लनयजुक्तको िालग आिश्यक योग्यता, काि, कतयव्य, अलधकार र सवुिधा, 
(य) विद्याियको जचन्ह र प्राथयना, 
(र) विद्याियको परीक्षा, 
(ि) गाउँ र िडा स्तरीय पसु्तकािय र िाचनािय संचािन सम्बन्धी व्यिस्था, 
(ि) अलभभािक जशक्षा, 
(श) व्यजक्तगत लसकाई, 
(ष) करार जशक्षक तथा कियचारी छनौट काययविलध, लनरे्दजशका, लनयिाििी, 
(स) खेिकुर्द प्रलतयोलगता । 

५२. संक्रिणकािीन व्यिस्था : (१) यस ऐनिे तोके बिोजजि हनुे भनी व्यिस्था गरेको काि कारिाही लनयिाििी 
नआएसम्ि गाउँ काययपालिकाको लनणयय अनसुार हनुेछ। 

 

(२) गाउँपालिका जशक्षा सलिलत गठन नभएिा िा हनु नसकेिा िा लबगठन भई अको गाउँपालिका जशक्षा सलिलत 
गठन नभए सम्ि गाउँपालिका जशक्षा सलिलतिे गने काि, कतयव्य र अलधकारको प्रयोग गाउँ काययपालिकािे 
गने छ। 

५३. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअलधकार :  यस ऐनका उद्देश्य कायायन्ियन गनय कुनै बाधा अडकाउ परेिा गाउँपालिकािे 
त्यस्तो बाधा अडकाउ हटाउन आरे्दश जारी गनय सक्नेछ  र त्यस्तो आरे्दश यसै ऐन बिोजजि भएको 
िालननेछ। 

५४. बचाउ र िागू नहनु े:  

(१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयििा िेजखए जलत कुरािा सोही बिोजजि र निेजखएको कुरा प्रचलित 
कानून बिोजजि हनुेछ । 

(२) यस ऐनिा िेजखएको कुनै कुरािे विद्याियको सम्पजत्त वहनालिना गरेको कसरुिा भ्रिाचार लनिारण ऐन, २०५९ 
अन्तगयत काययिाही चिाउन बाधा पने छैन । 

(३) संविधान, संघीय र प्रारे्दजशक कानूनसँग यस ऐनका र्दफा र उपर्दफाहरु बाजझएिा बाजझएको हर्दसम्ि स्ित: 
लनजश्क्रय हनुेछ । 

(४) यस अजघ कानून बिोजजि लनयकु्त जशक्षक कियचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे दर्दइरै्द आएको सवुिधािा कुनै 
वकलसिको कटौती गररनेछैन तर यो व्यिस्थािे कानून बिोजजि र्दण्ड सजाय काययिाही गनय बाधा पने छैन। 

 

    

 
  

आज्ञािे, 
भोज बहार्दरु ऐडी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


