फक्ताङलुङ गाउँपाललका

स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६

( नेपालको सं विधान अनुसूची-८ को क्रम सं ख्या ८ बमोशिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा
१०२ बमोशिम )

गाउँ सभाबाट पाररत लमलतिः २०७६।११।२३
प्रमाणीकरण लमलतिः २०७६।११।२३
फक्ताङलुङ गाउँपाललका प्रदे ि नं. १
प्रस्तािनािः
प्रत्येक नागररकमा सविष्णुता सदाचार, नैलतकता र मानिीय मूल्यका प्रिर्द्धन गरी सं घीय लोकतन्त्रको सं स्थागत
ु को समृवर्द् र िनवितका लालग स्थानीय, राविय र विश्वव्यापी आिश्यकत्तामा आधाररत प्रलतस्पधी
विकास मुलक
िनिशक्त तयार गनध यस स्थानीय तिका लसमानामा स्थापना िुने तथा स्थापना भइ सञ्चालन भईरिे का विद्यालय
तथा िैशक्षक लनकायिरुको व्यिस्थापनमा सुधार गरी स्तरीय शिक्षा तथा सीपको अिसर िृवर्द् गनध िाञ्छनीय
भएकाले नेपालको सं विधान २०७२ को धारा २२१ अनुसूची-८ को सूची नं. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ को दफा १०२(१) बमोशिम गाउँपाललकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द-१
प्रारशभभकिः सं शक्षप्त नाम र पररभाषा
१. संशक्षप्त नाम विस्तार र प्रारभभिः यस ऐनको नाम स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६ रिे को छ । यो ऐन फक्ताङलुङ
गाउँपाललका भर लागू िुनेछ । यो ऐन सभाले पास गरे पश्चात लागू िुनेछ ।
२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा(क) "आधारभूत शिक्षा" भन्नाले प्रारशभभक बालशिक्षा दे शि कक्षा ८ सभम ददइने शिक्षा सभझनुपछध ।
(ि) "माध्यलमक शिक्षा" भन्नाले कक्षा ९ दे शि कक्षा १२ सभम ददइने शिक्षा सभझनु पछध ।
(ग) "गाउँपाललका" भन्नाले फक्ताङलुङ गाउँकायधपाललका सभझनुपछध ।
(घ) "गाउँ सभा" भन्नाले फक्ताङलुङ गाउँपाललकाको गाउँ सभालाई सभझनुपछध ।
(ङ) "समािेिी शिक्षा" भन्नाले दृविविविन, बविरा, अवटज्म, बौवर्द्क अपाङ्गता, सुस्त ्रविण िा िारीररक
अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई ददइने वििेष वकलसमको शिक्षा सभझनुपछध ।
(च) "विद्यालय शिक्षा" भन्नाले आधारभूत र माध्यलमक दुिै शिक्षा सभझनुपछध ।
(छ) "प्राविलधक र व्यिसावयक शिक्षा" भन्नाले प्राविलधक ज्ञान, लसप तथा विषयिस्तुमा आधाररत प्रविलध र
व्यिसाय उन्त्मुि शिक्षा प्रदान गनध कक्षा ९ दे शि कक्षा १२ सभम अध्यापन गराइने शिक्षालाई
सभझनुपछध ।
(ि) "सामुदावयक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार बाट लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने गरी समुदायको
पिलमा स्थापना भई अनुमलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यालय सभझनुपछध ।
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(झ) "संस्थागत विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार बाट लनयलमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी लनिी पिलमा
स्थापना भई अनुमलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यालय सभझनुपछध ।
(ञ) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयमा लसकाइ सििीकरण गनध लनयुक्त अध्यापक सभझनुपछध र सो िब्दले
प्राध्यानाध्पक समेतलाई िनाउँछ ।
(ट) "कमधचारी" भन्नाले सामुदावयक विद्यालयमा कायधरत शिक्षक बािे कका अन्त्य कमधचारी सभझनुपछध ।
(ठ) "अनुमलत" भन्नाले नेपाल सरकार िा गाउँपाललकाले कुनै तोवकएका ठाउँ िा क्षेरमा विद्यालय िोल्न
िा कक्षा थप गनध ददइएको अस्थायी स्िीकृलतलाई िनाउँदछ ।
(ड) "स्िीकृती" भन्नाले तोवकए बमोशिमका ितध पुरा गरे को विद्यालयलाई नेपाल सरकार िा गाउँपाललकाले
ददइएको स्थायी स्िीकृलतलाई िनाउँदछ ।
(ढ) "आिासीय विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार िा गाउँपाललकाबाट आिासीय विद्यालयका रुपमा स्िीकृलत
प्रदान गररएका विद्यालयलाई िनाउँदछ ।
(ण) "िैशक्षक गुठी" भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गनधका लालग कुनै व्यशक्तले नाफा नललने उद्देश्यले स्थापना
गरे का सािधिलनक िा लनिी गुठी सभझनुपछध ।
ु ले कुनै ितध तोकी िा सो मुलक
ु मा स्थायी रुपमा
(त) "स्थायी आिासीय अनुमलत" भन्नाले विदे िी मुलक
बसोबास गनध पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध गराएका डाइभलसधटी इलमग्रेन्त्ट लभिा (लड.भी.),
स्थायी आिासीय लभिा (पी.आर.) िा लग्रन काडध सभझनुपछध र सो िब्दले नेपाली नागररकलाई विदे िमा
स्थायी रुपमा बसोबास गनध ददइएका िुनसुकै नामका स्थायी आिासीय अनुमलत समेतलाई िनाउँछ ।
(थ) "प्रारशभभक बाल शिक्षा" भन्नाले पाँच िषध मुलनका बालबाललकालाई ददइने एक िषधको प्रारशभभक बाल
शिक्षा सभझनुपछध ।

पररच्छे द-२
शिक्षाका प्रकार, विद्यालयको िगीकरण, अनुमलत, स्िीकृलत, समायोिन तथा लनयमन
३. माध्यलमक शिक्षाका प्रकारिः
माध्यलमक शिक्षाका दे िायका प्रकार िुनेछन् ।
(१) साधारण माध्यलमक शिक्षा
(२) प्राविलधक तथा व्यिसावयक माध्यलमक शिक्षा
४. शिक्षाका माध्यमिः
(१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अं ग्रि
े ी भाषा िा दुिै भाषा िुनेछ ।
(२) उपदफा (क) मा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएता पलन दे िायका अिस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम
दे िाय बमोशिम िुन सक्नेछ ।
अ. आधारभूत ति सभम मातृभाषामा शिक्षा ददन सवकनेछ ।
आ. भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोिी भाषामा िुनेछ ।
(३) पाठ्यक्रम विकास केन्त्रले लागू गरे को पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन गराइनेछ ।
५. वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्त्तर शिक्षा, दुर शिक्षा तथा िुला शिक्षा सञ्चालन
सभबन्त्धी व्यिस्थािः
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गाउँपाललकाले आिश्यक पूिाधधारको व्यिस्था गरी वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा,
लनरन्त्तर शिक्षा, दुर शिक्षा तथा िुला शिक्षा सञ्चालनको व्यिस्था गनध सक्नेछ ।
६. विद्यालयको िगीकरणिः


विद्यालयलाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररनेछ ।
(१) सामुदावयक विद्यालय
(२) सं स्थागत विद्यालय
(३) गुठी विद्यालय

७. विद्यालय सञ्चालन गनध अनुमलत ललनुपननिः
(१) कुनै नेपाली नागररकिरुको समुदायले सामुदावयक विद्यालय िा नेपाली नागररकले िैशक्षक गुठी
अन्त्तगधत सं स्थागत विद्यालय िोल्न िा चािे मा तोवकएको वििरण िुलाई िडा सलमलतको लनणधयले
िडा कायाधलयको लसफाररस सवित गाउँ शिक्षा सलमलत प्रमुि समक्ष अनुमलतका लालग लनिेदन
ददनुपननछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम लनिेदन परे मा सो लनिेदन उपर शिक्षा िािाबाट आिश्यक िाँचबुझ गदाध
विद्यालय िोल्न अनुमलत ददन मनालसि दे शिएमा तोवकएको ितध बन्त्दे ि पालना गनन गरी आधारभूत
ति भए शिक्षा िािा प्रमुिको लसफाररसमा प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतले र माध्यलमक तिको िकमा
गाउँपाललका शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँपाललका प्रमुिले अनुमलत ददइनेछ ।
(३) यो दफा प्रारभभ िुँदाका बित कभपनीको रुपमा सञ्चालनमा रिे का विद्यालयिरुले चािे मा कभपनी
िारे ि गरी िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत विद्यालय सञ्चालन गनध गाउँ शिक्षा सलमलत प्रमुि समक्ष लनिेदन
ददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशिम लनिेदन परे मा शिक्षा िािाले सो लनिेदन उपर आिश्यक िाँचबुझ गननछ र
िाँचबुझ गदाध लनिेदन ददने विद्यालयको माग मनालसि दे शिएमा माग बमोशिम विद्यालय सञ्चालन
गनध आधारभूत ति भए शिक्षा िािा प्रमुिको लसफाररसमा प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतले र माध्यलमक
तिको िकमा गाउँपाललका शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँपाललका प्रमुिले पुनिः अनुमलत ददनेछ
।
(५) उपदफा (२) र (४) मा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएता पलन दे िायका विद्यालयलाई िैशक्षक गुठीका
रुपमा सञ्चालन गनध पाउने गरी अनुमलत िा स्िीकृलत ददइने छै न ।
(क) सरकारी िा सािधिलनक भिनमा सञ्चालन भएका विद्यालय,
(ि) सरकारी िा सािधिलनक िग्गामा भिन बनाइ सञ्चालन भएका विद्यालय,
(ग) कुनै व्यशक्त िा सं स्थाले विद्यालयको नाउँमा भिन िा िग्गा दान, दातव्य ददएकोमा सो
भिनमा िा त्यस्ता िग्गामा भिन बनाइ सञ्चालन भएका विद्यालय,
(६) यस ऐन िा अन्त्य प्रचललत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएता पलन िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत
विद्यालय सञ्चालन गदाध दे िाय बमोशिम गनुप
ध ननछ ।
(क) िैशक्षक गुठी सञ्चालन गनध गुठी सञ्चालक(ट्रिी), सं गदठत सं स्थाको रुपमा िुनपु नन,
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(ि) िैशक्षक गुठी सञ्चालन गदाध ट्रिीमा सािधिलनक गुठी भए कभतीमा पाँच िना र लनिी गुठी
भए कभतीमा तीन िना सदस्य िुनपु नन,
(ग) िैशक्षक गुठीको आय-व्ययको ले िा तोवकए बमोशिम िडा गरी मान्त्यता प्राप्त ले िा
परीक्षकबाट ले िा परीक्षण गराउनु पनन,
(घ) िैशक्षक गुठीको तत्काल कायम रिे को ट्रिीले आफ्ना शििनकालमा िा िेषपलछ गुठीयारका
रुपमा काम गनध आफ्नो उत्तरालधकारी तोक्न सक्नेछ तर सािधिलनक िैशक्षक गुठीका िकमा
त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा गाउँ कायधपाललकाको स्िीकृलत ललनुपननछ ।
(७) कुनै सामाशिक, परोपकारी िा कल्याणकारी सं स्थाले मुनाफा नललने उद्देश्य रािी विद्यालय सञ्चालन
गनध चािे मा आधारभूत तिका लालग प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतले र माध्यलमक तिका िकमा
गाउँपाललका प्रमिुबाट अनुमलत ललइ सािधिलनक िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत विद्यालय सञ्चालन गनध
सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोशिम सञ्चाललत विद्यालयले पालना गनुप
ध नन ितध तथा अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशिम
िुनेछ ।
(९) मालथल्लो उपदफािरुमा िुनसुकै कुरा लेशिएको भएतापलन कुनै विदे िी शिक्षण सं स्थासँग सभबन्त्धन
गनन गरी कसैलाई पलन विद्यालय िोल्न अनुमलत िा स्िीकृलत ददइने छै न । तर कानूनले तोवकएको
प्रवक्रया पुरा गरी माग भएमा स्िीकृलत ददन बाधा पनन छै न ।
(१०) विद्यालय सञ्चालन तोवकए बमोशिम िुनेछ । सं स्थागत विद्यालयको िुरु अनुमलत, थप अनुमलत तथा
कक्षा थप अनुमलतका लालग तोवकए बमोशिमको दस्तुर िा धरौटी लाग्नेछ ।
८. गाउँपाललकाले प्रारशभभक बालशिक्षाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सभबन्त्धमा थप व्यिस्था गनध सक्नेछ।
९. सामुदावयक लसकाइ केन्त्र स्थापना गनध सक्नेिः
(क) गाउँपाललकाले समुदायमा साक्षरता, लसप विकास र लनरन्त्तर लसकाइ समेतको काम गनध तोवकए
बमोशिम सामुदावयक लसकाइ केन्त्र सञ्चालन गनध सक्नेछ । यस्ता केन्त्रमा सामुदावयक पुस्तकालय
र िाचनालय सञ्चालन िुन सक्नेछ । आइ. लस. टी.मा आधाररत प्रविलध प्रयोग गररनेछ ।
१०. विद्यालयले विद्यालय सानध, गाभ्न, नाम पररितधन गनध िा बन्त्द गनध सक्नेिः
१. गाउँपाललकाले तोवकएको मापदण्ड बमोशिम िाल सञ्चालन भइरिे का विद्यालयमा १५ िना भन्त्दा कम
विद्याथी भएमा सो विद्यालयलाई बाल विकास शिक्षा केन्त्रको मार अनुमलत प्रदान गरी एक स्थानबाट
अको स्थानमा सानध िा दुइ िा दुइभन्त्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गनध िा
विद्यालय बन्त्द गनध िा तोवकएको ठाउँ िा क्षेरमा विद्यालय िोल्न िा विद्यालयमा कक्षा थप गरी
सञ्चालन अनुमलत िा स्िीकृलत ददन सक्नेछ । र मिध भएका विद्यालयका विद्यालथधिरुको व्यिस्थापन
सभिशन्त्ध व्यिस्था तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
तर एक िैशक्षक सरमा एक कक्षा मार थप गनध अनुमलत ददइनेछ ।
२. उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेशिएको भएतापलन एक िडामा एक आधारभूत ति(कक्षा १-५)
विद्यालय रिनेछ ।
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३. उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएतापलन आिश्यकत्ता अनुसार गाउँ शिक्षा सलमलतको
लसफाररसमा गाउँ कायधपाललकाबाट विद्यालय मिध िा विद्यालय िन्त्द गनध सवकनेछ ।
४. विद्यालयको नाम पररितधन गनुध परे मा नाम पररितधन गनुप
ध नन उपयुक्त कारण सवित तोवकएको वििरण र
ढाँचामा गाउँ शिक्षा सलमलत माफधत गाउँ कायधपाललकामा शस्िकृलतका लालग पेि गनुप
ध ननछ ।
५. उपदफा (३) बमोशिम पेि िुन आएका लनिेदन उपर गाउँ शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
गाउँकायधपाललकाले नाम पररितधनको स्िीकृलत ददन सक्नेछ ।
६. विद्यालयको नाम राख्दा िा पररितधन गदाध कुनै व्यशक्त वििेषको नाम धालमधक तथा िालतगत, विर्द्ेष
झशल्कने प्रकारका नाम राख्न पाइने छै न । माध्यलमक तिका िकमा रु.४०,००,०००।–(अक्षरे पी रु
चालीस लाि) , आधारभूत तिका िकमा रु. २५,००,०००।– ( अक्षरे पी रु पच्चीस लाि) प्रदान
गरे मा व्यशक्त िा सं स्थाको नाउँमा विद्यालयको नाउँ पररितधन गनध गाउँ शिक्षा सलमलतको लसफाररस गनध
सक्नेछ ।तर त्यसरर नाम पररितधन एक पटकका लागी मार िुनेछ ।
११. गाउँ शिक्षा सलमलत सभबन्त्धी व्यिस्थािः
१. गाउँपाललका क्षेर लभर सञ्चालन िुने विद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको रे िदे ि, समन्त्िय र व्यिस्थापन
गनन कामका लालग दे िाय बमोशिमको गाउँ शिक्षा सलमलत रिनेछ ।
(क) गाउँपाललका अध्यक्ष

-सं योिक

(ि) गाउँपाललका उपाध्यक्ष

-उपसं योिक

(ग) गाउँपाललकाले तोकेको शिक्षा िे नन विषय सलमलतको सं योिक

-सदस्य

(घ) गाउँपाललकाले तोकेको गाउँकायधपाललकाको सदस्यिरु मध्येबाट एक िना मविला- सदस्य
(ङ) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्येबाट गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरे को एक
िना

- सदस्य

(च) समािसेिी, शिक्षाप्रेमी िा चन्त्दादातािरु मध्येबाट विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतका सदस्यमा रिे का
गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरे का कभतीमा एक िना मविला र दललत सवित तीन िना
- सदस्य
(छ) सामुदावयक/सं स्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकिरु मध्येबाट गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरे को
दुइ िना

- सदस्य

(ि) गाउँपाललकाको प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत
(झ) गाउँपाललका शिक्षा िािा प्रमुि

-सदस्य
-सदस्य सशचि

(आिश्यकत्ता अनुसार विषय विज्ञिरुलाई िा पेिागत सं स्थाका पदालधकारीिरुलाई आमन्त्रण गनध
सक्नेछ)
२. सलमलतका मनोलनत सदस्यको कायधकाल तीन िषधको िुनेछ ।
३. उपदफा (१) अनुसार मनोलनत सदस्यले र अन्त्य सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण पुरा नगरे मा गाउँ
कायधपाललकाले िुनसुकै समयमा पलन िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी िटाउनु िा बरिास्त गनुध अशघ
मनालसि मावफकको स्पिीकरणको मौकाबाट िशञ्चत गररने छै न ।
४. शिक्षा सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकारिः5

(क) आफ्नो कायध क्षेर लभरको िैशक्षक योिना तयार गनन,
(ि) गाउँपाललका क्षेरलभर विद्यालय सञ्चालनका लालग अनुमलत, स्िीकृलत, विद्यालय सानन, गाभ्ने सभबन्त्धी
गाउँपाललकालाई आिश्यक राय प्रदान गनन,
(ग) विद्यालयलाई आलथधक अनुदान सभबन्त्धी आिश्यक स्रोतको िोिी गनन,
(घ) आफ्नो क्षेरलभर सञ्चालन िुने परीक्षालाई मयाधददत र भयरवित बनाउन सियोग गनन,
(ङ) विद्यालयिरुको ले िा परीक्षकको लनयुशक्त र पारर्रवलमक तोक्ने,
(च) गाउँपाललका क्षेर लभर स्थापना भएका आफ्नो स्रोतमा सञ्चाललत सामुदावयक विद्यालयिरुको शिक्षक
दरबन्त्दी, सेिा, सुविधा र ितधिरु स्िीकृत गनन,
(छ) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई आिश्यक लनदन िन ददने, िागरुक र सिग बनाउने,
(ि) विद्यालयको लालग आिश्यक साधन, स्रोत िुटाउने र पररचालन गनन, गराउने,
(झ) अलभभािक र शिक्षक लबच वििाद भएमा त्यसको समाधान गनन,
(ञ) शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने, सूचक विकास गनन र प्रगलत मूल्यांकन गनन,
(ट) शिक्षाको सामाशिक परीक्षण गनन एिंम शिक्षाको अनुगमन तथा सुपरीिेक्षणको प्रबन्त्ध गनन,
(ठ) सामुदावयक विद्यालयका शिक्षक तथा कमधचारी व्यिस्थापन गनन,
(ड) विद्यालयको सुपरीिेक्षण तथा अनुगमन गनन गराउने,
(ढ) िैशक्षक गुठीसँग गनन सभझौताका ितधिरु लनधाधरण गनन,
(ण) िैशक्षक सं स्था र शिक्षासँग आिर्द् शिक्षक कमधचारीिरुलाई कामको आधारमा आिश्यक प्रोत्सािन,
नलसित, दण्ड, कारिािी गनन गराउने,
(त) विषय वििेषज्ञिरुको छनौट गरे र सूची प्रकािन गनन,
(थ) सं स्थागत विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने, सञ्चालनको स्िीकृलत र अनुमलतका लालग
गाउँपाललकालाई आिश्यक राय सुझाि प्रदान गनन,
(द) विद्यालय गाभ्ने, सानन, नाम पररितधन गनन, ति थप गनन, नीलत तिुम
ध ा गरी गाउँपाललकामा पेि गनन,
(ध) शिक्षकिरुको सरुिा व्यिस्थापन गनन,
(न) सामुदावयक लसकाइ केन्त्र स्थापना र सञ्चालन सभबन्त्धी नीलत तिुम
ध ा गनन, विद्यालयमा विषयगत
दरबन्त्दी लमलान गनन,
(ऩ) विद्यालयमा पठनपाठनको अलधकतम प्रबन्त्ध िुनेगरी िैशक्षक क्याले ण्डर बनाइ लागू गनन गराउने,
(प) शिक्षक ताललम नीलत तिुम
ध ा गरी लागू गनन,
(फ) गाउँकायधपाललकालाई िैशक्षक विकासका लालग आिश्यक सुझाि तथा परामिध ददने,
(ब) तोवकए बमोशिम अन्त्य कायधिरु गनन,
१२. शिक्षा िािा प्रमुिको काम, कतधव्य र अलधकार दे िाय बमोशिम िुनछ
े िः१. गाउँ स्तरीय शिक्षा योिना तिुम
ध ा गरी प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत माफधत गाउँकायधपाललकामा पेि गनन,
२. गाउँपाललका तथा गाउँशिक्षा सलमलतबाट शिक्षा तथा िैशक्षक विकासका लालग पाररत नीलत तथा
कायधक्रमको कायाधन्त्ियन गनन तथा प्राप्त लनदन िन पालना गनन,
३. विद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको अनुगमन तथा सुपरीिेक्षण गनन गराउने,
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४. गाउँ कायधपाललका, गाउँ शिक्षा सलमलत र प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतलाई िैशक्षक विकासका लालग
आिश्यक सुझाि तथा परामिध ददने,
५. शिक्षकिरुको कायधसभपादन मूल्यांकनका लालग तोवकए बमोशिम गनन र सभबशन्त्धत मालथल्लो लनकायमा
पठाउने,
६. गाउँ शिक्षा सलमलतको सदस्य-सशचिको भूलमका लनिाधि गनन,
७. शिक्षा िािा प्रमुिको अन्त्य काम कतधव्य र अलधकार तोवकए बमोशिम िुनेछ,
१३. िडा शिक्षा सलमलतको गठन, काम, कतधव्य र अलधकारिः१. िडा स्तरमा दे िाय बमोशिमको िडा शिक्षा सलमलत गठन गनध सवकनेछिः
(क) सभबशन्त्धत िडाको िडा अध्यक्ष

-सं योिक

(ि) िडा सलमलतका सदस्यिरु मध्ये िडा सलमलतले तोकेको एक िना

-सदस्य

(ग) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्ये िडा सलमलतले तोकेको एक िना मविला

-

सदस्य
(घ) सभबशन्त्धत िडाका विद्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाट िडा शिक्षा सलमलतले तोकेको दुइिना -सदस्य
(ङ) िडा लभरका शिक्षा प्रेमीिरु मध्येबाट िडा सलमलतले तोकेको एक िना मविला
(च) सभबशन्त्धत िडाको िडा सशचि

-सदस्य

- सदस्य सशचि

२. िडा शिक्षा सलमलतको काम कतधव्य र अलधकारिः(क) आफ्नो िडाको िैशक्षक योिना तयार गनन,
(ि) आफ्नो क्षेरलभर सञ्चालन िुने परीक्षालाई मयाधददत र भयरवित बनाउन सियोग गनन,
(ग) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई आिश्यक लनदन िन ददने, िागरुक र सिग बनाउने,
(घ) विद्यालयका लालग आिश्यक स्रोत, साधन, िुटाउने र पररचालन गनन, गराउने,
(ङ) अलभभािक र शिक्षक लबच वििाद भएमा त्यसको समाधान गनन,
(च) आफ्नो क्षेरका विद्यालयको सुपरीिेक्षण तथा अनुगमन गनन गराउने,
(छ) विद्यालय गाभ्ने, सानन, नाम पररितधन गनन, ति थप गनधका लालग गाउँ शिक्षा सलमलतमा लसफाररस
गनन,
(ि) िडाको िैशक्षक अलभिृवर्द्का लालग आिश्यक कायधिरु गनन,
(झ) िडा शिक्षा सलमलतले आफ्नो बैठक सञ्चालन तथा कायधविलध आफैले लनधाधरण गननछ,
(ञ) प्रारशभभक बाल विकास केन्त्र सञ्चालन गनध गाउँ शिक्षा सलमलत माफधत गाउँपाललकामा लसफाररस
गनन,
(ट) गाउँ शिक्षा सलमलतले तोके बमोशिम अन्त्य कायध गनन,
१४. विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको गठन, काम, कतधव्य र अलधकारिः१. सामुदावयक विद्यालयको सञ्चालन, रे िदे ि र व्यिस्थापन गनधको लालग प्रत्येक विद्यालयमा दे िायका
सदस्यिरु रिे को एक विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत रिनेछ ।
(क) अलभभािकिरुले (ि) र (घ) मध्येबाट छानेको व्यशक्त
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-अध्यक्ष

(ि) अलभभािकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी पठाएको कभतीमा १ िना दललत मविला र १ िना
मविला सवित ४ िना

-सदस्य

तर दललत मविला नभएमा २ िना मविला अलनिायध िुनपु नन।
(ग) विद्यालय रिेको सभबशन्त्धत िडाको िनप्रलतलनलधिरुबाट सो िडा सलमलतले मनोनयन गरे को १ िना
-सदस्य
(घ) विद्यालयका सं स्थापक, स्थानीय बुवर्द्शििी, शिक्षा प्रेमी, विद्यालयलाई लनरन्त्तर उल्ले शिय सियोग
गरे को व्यशक्तिरु मध्येबाट विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतले मनोलनत गरे को १ िना मविला सवित
२ िना

-सदस्य

(ङ) सभबशन्त्धत विद्यालयका शिक्षकिरु मध्येबाट छानी पठाएको १ िना
(च) सभबशन्त्धत विद्यालयका प्रधानाध्यापक

-सदस्य
-सदस्य सशचि

२. विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत अध्यक्षको न्त्युनतम िैशक्षक योग्यता सभबशन्त्ध व्यिस्थािः
(क) माध्यलमक ति सञ्चाललत विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत अध्यक्ष िुन कभतीमा
एस.एल.सी./एस.इ.इ. िा सो सरिको योग्यता िुनपु नन,
(ि) आधारभूत ति(१-८) सञ्चाललत विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत अध्यक्ष िुन कभतीमा
कक्षा-८ िा सो सरिको योग्यता िुनपु नन,
तर आधारभूत ति(१-५) सञ्चाललत विद्यालयमा विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत अध्यक्ष िुन साक्षर
भए पलन बाधा िुने छै न ।
३. सामुदावयक विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार दे िाय बमोशिम
िुनछ
े ।
(क) विद्यालय सञ्चालनको लालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गनन,
(ि) विद्यालयको चल, अचल सभपशत्तको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गनन,
(ग) विद्यालयको िैशक्षक, भौलतक तथा आलथधक तथ्याङ्क र वििरण अद्यािलधक गराइराख्ने,
(घ) विद्यालयको िावषधक बिेट स्िीकृलत गनन र त्यसको िानकारी गाउँपाललकालाई ददने,
(ङ) विद्यालयमा स्िच्छ िैशक्षक िातािरण कायम राख्न रािनैलतक, धालमधक िा साभप्रदावयक भािनाका
आधारमा विद्यालयको िातािरण धलमल्याउन नददने,
(च) विद्यालयमा शिक्षक, कमधचारी र विद्याथीको पोिाकको कायाधन्त्ियन गनन,
(छ) प्रचललत कानून बमोशिम शिक्षा सेिा आयोगबाट लसफाररस भएका शिक्षक पदका लालग योग्य
उभमेदिारलाई िाशिरी गराइ काममा लगाउने तथा गाउँपाललकाबाट स्िीकृत दरबन्त्दीमा कमधचारीको
व्यिस्थापन गनन,
(ि) गाउँपाललकाबाट िवटएका शिक्षक तथा कमधचारीलाई िाशिरी गराइ काममा लगाउने,
(झ) गाउँ शिक्षा सलमलतबाट तोवकएको रशििडध ले िा परीक्षकबाट विद्यालयको िावषधक ले िापरीक्षण
गराउने,
(ञ) लेिा परीक्षकको प्रलतिेदन अनुसार तत्काल आिश्यक कारिािी गनन र त्यसको प्रलतिेदन गाउँ
शिक्षा सलमलतमा पेि गनन,
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ँ सभबशन्त्धत गाउँपाललका र गाउँशिक्षा सलमलतले ददएको लनदन िनिरुको
(ट) तोवकए बमोशिमका क्षेरसग
पालना गनन,
(ठ) विद्यालय सेिा क्षेरमा लनरक्षरता उन्त्मुलन तथा अलनिायध आधारभूत शिक्षा सुलनशश्चत गनध पिल गनन,
(ड) तोवकए बमोशिम दरबन्त्दीका शिक्षकलाई विभालगय कारिािी लसफाररस गनन,
(ढ) विद्यालयको आन्त्तररक स्रोतबाट िचध व्यिोनन गरी लनयुक्त िा बढु िा गरे का शिक्षकको लालग सेिा
ितध र सुविधा तोक्ने र तोवकए बमोशिमको पारर्रवलमक तथा सुविधाको व्यिस्था गनन,
(ण) विद्यालय शिक्षा एकै समयमा सञ्चालन गनन प्रबन्त्ध लमलाउने,
(त) तोवकए बमोशिमका अन्त्य कायधिरु गनन,
४. विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको गठन प्रकृया तोवकए िमोशिम िुने छ ।
१५. अलभभािक, शिक्षक तथा विद्याथी संघको गठन, काम, कतधव्य र अलधकारिः
१. सामुदावयक विद्यालयमा अलभभािक, शिक्षक तथा विद्याथी बीच सिकायध तथा सामाशिक परीक्षण गरी
सुव्यिस्थापनमा सियोग गनधका लालग प्रत्येक विद्यालयमा दे िायको सदस्यिरु रिे को एक अलभभािक,
शिक्षक तथा विद्याथी सं घ रिनेछ ।
(क) विद्यालयको अलभभािकिरुको भेलाबाट छनौट गरे को व्यशक्त

-अध्यक्ष

(ि) अलभभािकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी पठाएको कभतीमा एक िना मविला सवित तीन िना
-सदस्य
(ग) विद्यालय रिेको सभबशन्त्धत िडाको िनप्रलतलनलधिरु मध्येबाट सो िडा सलमलतले मनोनयन गरे को
एक िना

-सदस्य

(घ) विद्यालयका सं स्थापक, स्थानीय बुवर्द्िीिी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई लनरन्त्तर उल्ले िनीय सियोग
गरे का व्यशक्तिरु मध्येबाट विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतले मनोलनत गरे को एक िना मविला सवित
२ िना

-सदस्य

(ङ) बाल क्लब िा विद्यालयको अध्यक्षले छानेको प्रथम छार र प्रथम छारा मध्ये दुइिना सदस्य
-सदस्य
(च) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष

-सदस्य

(छ) विद्यालयका शिक्षकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी पठाएको शिक्षक प्रलतलनलध १ िना

-

सदस्य सशचि
२. अलभभािक, शिक्षक तथा विद्याथी सं घको काम, कतधव्य र अलधकारिः
(क) विद्यालयमा स्िच्छ िैशक्षक िातािरण लनमाधण गनध विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई सियोग गनन,
(ि) विद्यालयको सामाशिक परीक्षण गनन,
(ग) अलभभािक सचेतना कायधक्रम सञ्चालन गनध विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई सियोग गनन,
(घ) विद्यालय भनाध अलभयान सञ्चालन गनध विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई सियोग गनन,
(ङ) तोवकए बमोशिमका अन्त्य कायध गनन,

पररच्छे द-३
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विद्यालय तिको शिक्षक तथा विद्यालय कमधचारी र बाल विकास सियोगी कायधकताध, कायाधलयको दरबन्त्दी,
सेिा ितध, योग्यता एिंम ् सक्षमताको मापदण्ड
१६. गाउँपाललकाले शिक्षकको दरबन्त्दी लनधाधरण गननिः
१. गाउँपाललका क्षेरलभर रिेका सामुदावयक विद्यालयिरुमा आिश्यक पनन शिक्षकिरुको दरबन्त्दी, कमधचारी
र बाल विकास केन्त्रको दरबन्त्दी लनधाधरण गाउँपाललकाले गननछ ।
२. गाउँपाललकाले शिक्षकको दरबन्त्दी लनधाधरण गदाध प्रत्येक विद्यालयमा लनयलमत अध्ययन गनन विद्याथी
सं ख्या, सञ्चाललत कक्षा र विषयका आधारमा तोवकए बमोशिम विद्याथी तथा शिक्षकको अनुपात कायम
गनुप
ध ननछ ।
३. उपदफा (२) बमोशिम लनयुक्त भएका शिक्षकको व्यशक्तगत फाइल िडा गरी गाउँपाललकाले राख्नुपननछ
ु ानी गनुप
। यसरी लनयुक्त भएको शिक्षकको सेिा सुविधा गाउँपाललका माफधत भक्त
ध ननछ ।
१७. शिक्षकको सेिा, ितध, योग्यता र सक्षमतािः
१. शिक्षकको सेिा, ितध, योग्यता र सक्षमता तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
१८. शिक्षक तथा विद्यालय कमधचारी सेिा सुविधा तथा विदा सभबन्त्धी व्यिस्थािः
१. शिक्षक तथा विद्यालय कमधचारीको सेिा सुविधा तथा विदा तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
२. विद्यालय शिक्षक, कमधचारीिरुलाई तोवकए बमोशिम प्रोत्सािन सुविधा प्रदान गररनेछ ।
१९. शिक्षक तथा कमधचारीको पदीय आचरण तथा अन्त्य व्यिस्थािः
१. दे िायका अिस्थामा शिक्षक िा कमधचारीलाई विद्यालयको व्यिस्थापन सलमलतले पदबाट िटाउन
गाउँपाललकामा लसफाररस गननछ ।
(क) तोवकए बमोशिमका पदीय दावयत्ि पुरा नगरे मा,
(ि) विना सूचना लगातार १५ ददन भन्त्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपशस्थत रिे मा,
(ग) विद्यालयमा मादक पदाथध सेिन गरी आएको कुरा प्रमाशणत भएमा,
(घ) नैलतक पतन दे शिने कुनै फौिदारी अलभयोगमा अदालतबाट सिाय पाएमा,
(ङ) सामुदावयक विद्यालयका शिक्षक िा कमधचारीले कायाधलय समयमा अन्त्यर अध्यापन िा काम गरे मा
िा अन्त्य कुनै व्यिसावयक वक्रयाकलाप गरे मा,
(च) शिक्षक िा कमधचारी रािनीलतक दलको सदस्य रिे को पाइएमा,
२. उपदफा (१) बमोशिम िा अन्त्य माध्यमले कुनै शिक्षक िा कमधचारीलाई पदबाट िटाउनु पनन यथेि
प्रमाण प्राप्त भएमा गाउँपाललकाले लनिलाई पदबाट िटाउन सक्नेछ, तर कायधरत पदबाट िटाउनु अशघ
मनालसि मावफकको स्पविकरणको मौका भने प्रदान गररनेछ ।
२०. अदालतको आदे िबाट पुनिःबिाली िुन सक्नेिः
(१) दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्ले ि भएका कुनै िा केिी आरोपमा सिाय भइ नोकरीबाट िटाइएको
िा बरिास्त भएको शिक्षक/कमधचारी अदालतको आदे ि िा फैसला बमोशिम नोकरीमा पुनिः बिाली
िुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम पुनिः बिाली भएको शिक्षक/ कमधचारीले नोकरीबाट िटे देशि पुनिः बिाली भएको
लमलतसभमको पुरा तलब, भत्ता र तलब िृवर्द् पाउने भए सो समेत पाउनेछ ।
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२१. तलब, भत्ता नपाउने र सेिा सुविधा गणना निुनिःे दफा २० मा उल्ले शित अिस्थामा िा लनयमानुसार विदा
स्िीकृत गराइ बसेको अिस्थामा बािे क विद्यालयमा अनुपशस्थत रिे को शिक्षक/ कमधचारीले सो अिलधको
तलब, भत्ता पाउने छै नन् र त्यस्तो अिलध लनिको सेिामा समेत गणना िुने छै न ।
२२. स्थायी आिासीय अनुमलत ललन निुनिःे सामुदावयक विद्यालयमा कायधरत शिक्षक िा कमधचारीिरुले कुनै पलन
दे िको स्थायी आिासीय अनुमलत ललन िा त्यस्तो अनुमलत प्राप्त गनधका लालग आिेदन ददन िुँदैन । स्थायी
आिासीय अनुमलत ललएका तथा ललन आिेदन ददने शिक्षक िा कमधचारीिरुलाई तोवकए बमोशिम दण्ड तथा
सिाय िुनेछ ।

पररच्छे द-४
शिक्षक तथा विद्यालय कमधचारीको लनयुशक्त, सरुिा, बढु िा, ताललम, िृशत्त विकास
२३. शिक्षक/ कमधचारीको लनयुशक्तिः
(१) विद्यालयमा ररक्त दरबन्त्दी तथा राित शिक्षक पदमा अस्थायी तथा करार लनयुशक्तको व्यिस्था दे िाय
बमोशिमको छनौट सलमलतबाट िुनेछ ।
(क) सभबशन्त्धत विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष

-सं योिक

(ि) विषयगत रोिर मध्येबाट गाउँशिक्षा सलमलतले तोकेको विषय विज्ञ १ िना

-सदस्य

(ग) गाउँपाललकाको शिक्षा िािा प्रमुि िा लनिले तोकेको कमधचारी १ िना

-सदस्य

(घ) सभबशन्त्धत विद्यालयको प्रधानाध्यापक

-सदस्य सशचि

(ङ) सभबशन्त्धत विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतले मनोलनत गरे को मनोलनत गरे को विषयगत रोिर १ िना
-सदस्य
(च) गाउँ शिक्षा सलमलतको सं योिक िा लनिले तोकेको सलमलतको सदस्य मध्येबाट १ िना
-सदस्य
(२) सलमलतले आफ्नो कायधविलध आफैले लनधाधरण गरे बमोशिम िुनेछ ।
(३) गाउँ शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा कायधपाललकाको लनणधयले आिश्यक विषयगत स्ियं सेिक शिक्षक
रािी विद्यालयमा काममा िटाउन सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षकिरुको पारर्रवलमक तोवकए बमोशिम िुनेछ
।
(४) शिक्षक, विद्यालय कमधचारी, भाषा शिक्षक, बाल विकास कमधचारी र स्िंयसेिक शिक्षकको उमेर िद
तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
२४. प्रधानाध्यापक सभबन्त्धी व्यिस्थािः
(१) िरे क विद्यालयमा एक िना प्रधानाध्यापक रिनेछ ।
(२) सामुदावयक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको लनयुशक्त, सेिा ितध र सुविधा सभबन्त्धी व्यिस्था दे िाय बमोशिम
िुनेछ ।
(क) आधारभूत तिको विद्यालय भए कभतीमा बाह्र कक्षा िा सो सरि उत्तीणध गरे को,
(ि) माध्यलमक तिको विद्यालय भए कभतीमा स्नातक ति िा सो सरि उत्तीणध गरे को,
(ग) कक्षा १-१२ सभम सञ्चाललत विद्यालय भएमा कभतीमा स्नातकोत्तर िा सो सरि उत्तीणध भएको,
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(घ) उपदफा २ को (क) (ि) र (ग) बमोशिम सं शघय ऐन िा सो ऐन अन्त्तगधत बनेको लनयमािली
बमोशिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतले लसफाररस गरे को
व्यशक्तलाई गाउँ शिक्षा सलमलतको लनणधय बमोशिम ५ िषधका लालग प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतले
सामुदावयक विद्यालयको प्रधानाध्यपकको पदमा लनयुशक्त गननछ । लनिले बढीमा २ कायधकाल मार
सो पदमा बिाल रिन पाउनेछ ।
(ङ) प्रधानाध्यापकले लनयुशक्त िुनपु ूि ध ५ िषन विद्यालय सुधारको कायधयोिना विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत
समक्ष पेि गनुप
ध ननछ ।
(च) विद्यालयको व्यिस्थापकीय नेतत्ृ ि तथा िैशक्षक प्राविलधक नेतत्ृ ि गरी विद्यालयको बृित्तर वित गनुध
प्रधानाध्यापकको कतधव्य िुनेछ ।
(छ) लनिले पेि गरे को कायधयोिना बमोशिम कायध नगरे को पाइएमा व्यस्थापन सलमलतको लनणधयले िडा
शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतले प्रधानाध्यापकको पदबाट िटाउन सक्नेछ ।
तर एक पटक स्पिीकरणको मौका ददइनेछ ।
(३) सभबशन्त्धत विद्यालयको प्रधानाध्यापकबाट िैशक्षक गुणस्तर, व्यिस्थापकीय तथा अन्त्य कायधिरु
सन्त्तोषिनक नभएमा विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा शिक्षा सलमलतले िुनसुकै समय
प्रधानाध्यापक पररितधन गनध सक्नेछ ।
२५. शिक्षकको सरुिािः
(१) सरुिा िुन आिेदन ददने दरबन्त्दीमा कायधरत शिक्षकलाई गाउँपाललका लभरका कायधरत विद्यालयका
व्यिस्थापन सलमलत र सरुिा िुने विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको लनणधयले िडा शिक्षा सलमलतको
लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतले तोवकए बमोशिमको प्रवक्रया अपनाइ सरुिा गनध सक्नेछ ।
(२) सरुिा िुन आिेदन ददने दरबन्त्दीमा कायधरत शिक्षकलाई गाउँपाललका लभर लनि कायधरत विद्यालय
व्यिस्थापन सलमलतको लनणधयले िडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ शिक्षा सलमलतले अको
नगरपाललका िा गाउँपाललकामा सरुिाका लालग सिमलत ददन सक्नेछ ।
(३) गाउँ शिक्षा सलमलतले समान तिको स्थायी, अस्थायी तथा राित शिक्षक लबच पारस्पररक सरुिा गनध
सक्नेछ । तर सामान्त्यतया शिक्षकको सरुिा पदस्थापन भएको दुइ िषध सभम गररने छै न ।
(४) वििेष अिस्थामा बािेक शिक्षकको सरुिा िैशक्षक सरको सुरु िा अन्त्त्यमा मार गररनेछ ।
२६. दरबन्त्दी लमलानिः
(१) तोवकएको मापदण्डको आधारमा बढी दरबन्त्दी भएको विद्यालयबाट कम दरबन्त्दी भएको विद्यालयमा
तोवकएको अलधकारीले तोवकएको प्रवक्रया पुरा गरी सानुप
ध नन छ ।
(२) गाउँ शिक्षा सलमलतको लनणधय अनुसार गाउँपाललका लभरका एक विद्यालयका शिक्षकलाई अको
विद्यालयको समान तिको दरबन्त्दीमा कािमा िटाउन सक्नेछ ।
२७. शिक्षकको बढुिा सभबन्त्धी व्यिस्थािः िाल स्थायी रुपमा सेिारत शिक्षकको बढु िा सभबन्त्धी व्यिस्था नेपाल
सरकारबाट लागू भएको कानून बमोशिम िुनेछ । स्थानीय तिबाट लनयुशक्त पाएका शिक्षकिरुको सेिा
ितध तथा बढु िा सभबशन्त्ध व्यिस्था तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
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२८. ताललम तथा क्षमता विकास सभबन्त्धी व्यिस्थािः शिक्षकलाई नेपाल सरकारको नीलत तथा स्थानीय तिबाट
लनधाधररत ताललम नीलत अनुसार ताललम तथा क्षमता विकासको अिसर िुनेछ ।
२९. शिक्षकलाई अन्त्य काममा लगाउन निुनिःे
(१) सामुदावयक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गनन िा विद्यालय प्रिासन सभबन्त्धी काममा बािे क
अन्त्य काममा लगाउन िुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएता पलन विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपनन गरी दै िी
प्रकोप उर्द्ार तथा नेपाल सरकार र गाउँपाललकाले तोकेको अन्त्य कुनै काममा िटाउन सक्नेछ ।

पररच्छे द-५
सामुदावयक विद्यालयको भौलतक पूिाधधार लनमाधण, ममधत सभभार, सञ्चालन र व्यिस्थापन
३०. विद्यालयको भौलतक तथा िैशक्षक पूिाधधारको मापदण्ड लनधाधरणिः
(१) विद्यालयमा विद्याथी सं ख्या अनुसार कक्षा कोठा, िेलमैदान, कभपाउण्ड, घेरािार, बालमैरी बसाइ
व्यिस्था, िातािरण मैरी िाता, करे सािारी, फुलबारी, स्िच्छ वपउने पानी, छार छाराको लालग
िौचालय, लसकाइ मैरी िातािरण िुनपु ननछ ।
(२) विद्यालयमा प्राथलमक उपचार, स्िास्थ्य परीक्षण, छारालाई सेलनटरी प्याड िस्ता न्त्यू नतम सुविधा
उपलब्ध िुनपु ननछ ।
(३) विद्यालयको स्तर अनुसार भौलतक तथा िैशक्षक पूिाधधारको मापदण्ड तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
३१. विद्यालयको सभपशत्तिः
(१) सामुदावयक विद्यालयको िकभोगमा रिे को सभपशत्त सािधिलनक सभपशत्त मालननेछ । यस ऐन बमोशिम
अनुमलत िा स्िीकृलत रद्द गररएको िा कुनै विद्यालयमा गालभएको सामुदावयक विद्यालयको सभपशत्त
गाउँपाललकाले अन्त्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचललत कानून बमोशिम बेचलबिन
गरी प्राप्त भएको रकम सभबशन्त्धत गाउँपाललका शिक्षा कोषमा िभमा गननछ ।
(२) िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चाललत सं स्थागत विद्यालयको सभपशत्त सोिी विद्यालयको नाममा रिनेछ । कुनै
विद्यालय सािधिलनक िैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सभपशत्त सािधिलनक
सभपशत्त मालननेछ । त्यस्तो सभपशत्तको स्िरुप पररितधन गनध पाइने छै न ।
(३) कभपनी अन्त्तगधत सञ्चाललत सं स्थागत विद्यालयको सभपशत्त सोिी कभपनीको नाममा रिनेछ ।
(४) सं स्थागत विद्यालयले कुनै व्यशक्त िा सं घ, सं स्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै वकलसमको चल अचल
सभपशत्त प्राप्त गनुध अशघ गाउँपाललकाको अनुमलत ललनुपननछ । तर विदे िी व्यशक्त िा सं घ सं स्थाबाट
त्यसरी चल अचल सभपशत्त प्राप्त गनुध अशघ नेपाल सरकारको पूि ध शस्िकृलत ललनुपननछ ।
(५) नेपाल सरकारको स्िीकृलतमा प्राप्त गरे को चल अचल सभपशत्त नेपाल सरकारको स्िीकृलत लबना बेचलबिन
गनध पाइने छै न ।
३२. सामुदावयक विद्यालयको िग्गाको स्िालमत्ि, सभपशत्तको अलभलेि, संरक्षण र व्यिस्थापनिः
(१) सामुदावयक विद्यालयको िग्गाको स्िालमत्ि सो विद्यालयकै नाममा रिनेछ । सो विद्यालय बन्त्द, िारे ि
िा अन्त्यर गालभइ विद्यालयको काममा प्रयोग निुने भएमा गाउँपाललकाले कानून बमोशिम भोगचलन
गनध सक्नेछ ।
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(२) विद्यालयको सभपशत्तको अलभले ि दुरुस्त राख्ने, सं रक्षण तथा व्यिस्थापन गनन दावयत्ि सो विद्यालयको
व्यिस्थापन सलमलतको रिनेछ ।
(३) सामुदावयक विद्यालयको िग्गाको सं रक्षण र व्यिस्थापन गनन कतधव्य गाउँपाललका र नेपाल सरकारको
रिनेछ ।
३३. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकिः
(१) विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको न्त्यूनतम मापदण्ड अनुरुप लसकाइ उपलशब्ध िालसल गनन गरी
अध्ययन अध्यापन गराउनु पननछ । विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड लभर रिी स्थानीय
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गनध सक्नेछ ।
(२) आफ्नो क्षेर लभरका विद्यालयलाई आिश्यक पनन पाठ्यपुस्तकको सं ख्या सभबशन्त्धत विद्यालयले तोवकएको
समयलसमा लभर गाउँ शिक्षा िािामा माग गनुप
ध ननछ ।
(३) शिक्षा िािाले िैशक्षक सर सुरु िुन ु अगािै सभबशन्त्धत लनकायमा समन्त्िय गरी पाठ्यपुस्तक वितरण
गननछ ।
(४) आधारभूत ति सभमको लालग स्थानीय आिश्यकत्तामा आधाररत बढीमा १०० पूणाधङ्क िा ४ क्रेलडट
आिर बराबरको स्थानीय थप विषयको स्थानीय पाठ्यक्रम ल्याउन सक्नेछ ।
(५) विद्यालयमा बिु पाठ्यपुस्तक लागू िुनेछ ।
(६) िैशक्षक स्तरको न्त्यूनतम मापदण्ड तोकी शिक्षक विद्याथी सिकायधमा आधाररत पाठ्यसामाग्री, थप
स्िअध्ययन सामाग्री, पुस्तकालय, मनोविमिध, अलभभािक शिक्षाको प्रबन्त्ध िुनपु ननछ ।
३४. अलतररक्त िैशक्षक वक्रयाकलापको सञ्चालनिः
(१) विद्यालयले पाठ्यक्रममा आधाररत लसकाइमा सििता ल्याउन अलतररक्त िैशक्षक वक्रयाकलाप सञ्चालन
गनध सक्नेछ ।
(२) विद्यालयले बालक्लब तथा बालमैरी क्लबिरु गठन, पररयोिना कायध, अध्ययन भ्रमण, पोषण शिक्षा,
िेलकुद प्रलतयोलगता, साविशत्यक तथा बिुप्रलतभामुिी वक्रयाकलापिरु सञ्चालन गनध सक्नेछ ।

पररच्छे द-६
संस्थागत (लनिी) विद्यालयको अनुमलत, मापदण्ड लनधाधरण, अनुगमन, मूल्यांकन र लनयमन सभबन्त्धी व्यिस्था
३५. संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गनध अनुमलत र स्िीकृत ललनुपननछ ।
३६. संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सलमलत
(१) सं स्थागत विद्यालयको रे िदे ि, सञ्चालन र व्यिस्थापन गनधको लालग प्रत्येक विद्यालयमा दे िायका
सदस्यिरु रिेको एक विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत रिनेछ ।
(क) विद्यालयका

सं स्थापक

िा

लगानीकताधिरु

मध्येबाट

सभबशन्त्धत

विद्यालयको

गाउँपाललकाबाट मनोलनत

लसफाररसमा

-अध्यक्ष

(ि) अलभभािकिरु मध्येबाट कभतीमा एकिना मविला पनन गरी विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतले मनोलनत
गरे को दुइ िना

-सदस्य

(ग) स्थानीय शिक्षाप्रेमी िा समािसेिीिरु मध्येबाट गाउँशिक्षा सलमलतले मनोलनत गरे को एक िना
-सदस्य
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(घ) गाउँपाललका शिक्षा िािाले तोकेको एक िना कमधचारी

-सदस्य

(ङ) सभबशन्त्धत विद्यालयका शिक्षकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी पठाएको एक िना
-सदस्य
(च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक

-सदस्य सशचि

(२) उपदफा (१) को (क) (ि) र (ग) बमोशिम छालनएका िा मनोलनत अध्यक्ष िा सदस्यको पदािलध
तीन िषधको िुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष िा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरे को दे शिएमा
गाउँ शिक्षा सलमलतले लनिलाई िुनसुकै बित पदबाट िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउन
अशघ िा सलमलत विघटन गनुध अशघ आफ्नो सफाइ पेि गनन मौकाबाट िशञ्चत गररने छै न ।
३७. संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार दे िाय बमोशिम िुनछ
े िः
(क) विद्यालय सञ्चालनका लालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गनन,
(ि) विद्यालयका लालग आिश्यक भौलतक साधनको व्यिस्था गनन,
(ग) विद्यालयका चल, अचल सभपशत्तको सुरक्षा र सं रक्षण गनन,
(घ) विद्यालयमा स्िच्छ िैशक्षक िातािरण कायम राख्ने,
(ङ) विद्यालयले नेपाल सरकार र गाउँपाललकाले तोके बमोशिमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अलनिायध रुपमा
लागू गनन,
(च) अध्यापन अनुमलत पर ललएर प्रचललत कानून बमोशिम शिक्षक पदको लालग उभमेदिार िुन योग्यता
पुरा गरे का व्यशक्तलाई शिक्षक पदमा लनयुशक्त गनन,
(छ) शिक्षक तथा कमधचारीको न्त्यू नतम तलब, सेिा सुविधा ्रवम ऐनलाई आधार मानी तोक्ने,
(ि) अनुिासनिीन शिक्षक उपर कारिािी गनन,
(झ) शिक्षा ऐन तथा लनयमािली तथा अन्त्य कानूनमा उल्ले शित व्यिस्थाका अलतररक्त गाउँपाललकाबाट िारी
ँ सभबशन्त्धत सबै नीलत लनयम तथा लनदन िनको पालना गनन,
शिक्षा क्षेरसग
(ञ) िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रे िदे ि र व्यिस्थापन सभबन्त्धी व्यिस्था
तोवकए बमोशिम गनन,
(ट) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको अन्त्य काम, कतधव्य, अलधकार र बैठक सभबन्त्धी कायधविलध तोवकए
बमोशिम िुनेछ ।
३८. संस्थागत विद्यालयले छारिृशत्त उपलब्ध गराउनु पननिः
(१) सं स्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भनाध भएका कुल विद्याथी सं ख्याको कभतीमा ५ प्रलतितमा नघट्ने
गरी तोवकए बमोशिम आलथधक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएकािरु, मविला, दललत िा िनिालत विद्याथीलाई
छारिृशत्त उपलब्ध गराउनु पननछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम छारिृशत्तका लालग विद्याथी छनौट गनध प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयका
प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतमा रिे का अलभभािकको प्रलतलनलध रिे को एक छारिृशत्त
छनौट सलमलत रिनेछ ।
(३) सलमलतले छनौटका लालग आधार, ितध र प्रवक्रया तयार गरी सो विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतबाट
स्िीकृत गराइ सािधिलनक गनुप
ध ननछ ।
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(४) सलमलतले छारिृशत्तका लालग छनौटको नलतिा आधार सवित सािधिलनक गनुप
ध ननछ ।
३९. अनुगमन तथा मूल्याकंनिः सं स्थागत विद्यालयको गुणस्तर कायम राख्न गाउँपाललका िा गाउँ शिक्षा सलमलतले
िुनसुकै समयमा अनुगमन गनध लनदन िन ददन सक्नेछ । यसरी प्राप्त लनदन िन कायाधन्त्ियन गनुध सं स्थागत
विद्यालयको अलनिायध दावयत्ि िुनेछ ।
४०. अनुमलत िा स्िीकृत रद्द गननिः कुनै सं स्थागत विद्यालयले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगधत बनेका लनयम विपरीत
अन्त्य कुनै काम गरे मा गाउँपाललकाले त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरे को अनुमलत िा स्िीकृलत रद्द गनधसक्नेछ
। तर त्यसरी अनुमलत िा स्िीकृलत रद्द गनुध अशघ सभबशन्त्धत विद्यालयलाई आफ्नो सफाइ पेि गनन मौकाबाट
िशञ्चत गररने छै न ।
पररच्छे द-७
परीक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन
४१. आधारभूत ति कक्षा ८ को अन्त्त्यमा िुने परीक्षा सञ्चालन सभबन्त्धी व्यिस्थािः
(१) आधारभूत शिक्षाको कक्षा ८ को अशन्त्तम परीक्षा गाउँपाललका स्तरीय िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको शिक्षा सभबन्त्धी सभपूण ध कायध गनध दे िाय बमोशिमको एक परीक्षा सलमलत
गठन गररनेछ ।
(क) शिक्षा िािा प्रमुििः

-सं योिक

(ि) आधारभूत तथा माध्यलमक तिको प्रधानाध्यापकिरु मध्येबाट गाउँ शिक्षा सलमलतले तोकेको तीन
िना सदस्य(सामुदावयक विद्यालयबाट २ र सं स्थागत विद्यालय बाट १)
(ग) सं योिकले तोकेको शिक्षक िा कमधचारी

-सदस्य
-सदस्य सशचि

(३) उपदफा (२) बमोशिम गठन भएको परीक्षा सलमलतको कायधविलध तोवकए बमोशिम िुनछ
े ।+
(४) +
(५)
४२. कक्षा १० र १२ को िावषधक परीक्षा राविय परीक्षा बोडधले तोके बमोशिम िुनछ
े ।

पररच्छे द-८
विद्यालयलाई ददइने अनुदान, लेिा व्यिस्थापन, अनुगमन र लनयमन
४३. विद्यालयको कोषिः
(१) प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष िुनेछ । िसमा दे िाय बमोशिमका स्रोतबाट प्राप्त रकम
दाशिला िुनेछ ।
(क) नेपाल सरकार, प्रादे शिक सरकार र गाउँपाललकाबाट प्राप्त अनुदान,
(ि) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्त्दा िा दान दातव्य बाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम,
(२) उपदफा (१) बमोशिमको कोषको सञ्चालन र ले िापरीक्षण र सामाशिक ले िापरीक्षण तोवकए बमोशिम
िुनेछ ।
४४. अनुदानको व्यिस्थािः
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(१) यो ऐन प्रारभभ िुँदाका बित दददै आएको अनुदान रकममा कटौती निुने गरी तोवकएको सूरका
आधारमा गाउँपाललकाले सामुदावयक विद्यालयलाई अनुदान ददनेछ । तर कुनै विद्यालयले तोवकएको
िैशक्षक स्तर कायम गनध नसकेमा त्यस्ता विद्यालयलाई ददइदै आएको अनुदान रकम तोवकए बमोशिम
कटौती गनध सवकनेछ ।
(२) गाउँपाललकाले प्रारशभभक बाल विकास केन्त्र तथा स्थानीय भाषा शिक्षणलाई तोवकए बमोशिमको अनुदान
ददन सक्नेछ ।
४५. लेिा व्यिस्थापनिः
(१) सबै विद्यालयले प्रचललत कानून अनुसारको ढाँचामा आय-व्ययको ले िा व्यिस्थापन गनुप
ध ननछ ।
(२) विद्यालयको लनयलमत कारोबारको ले िा राख्न बेग्लै लेिा िािा िडा गरी कुनै कमधचारी िा शिक्षकलाई
लेिा व्यिस्थापन गनध शिभमेिारी ददनुपननछ ।
४६. सामुदावयक विद्यालयको िाता सञ्चालनिः
(१) विद्यालयले आलथधक कारोबार गदाध बैंक िाता माफधत गनुप
ध ननछ ।
(२) विद्यालयको िाता सञ्चालन गाउँपाललका कायाधलयले तोकेको बैंकमा गनुप
ध ननछ ।
ु दस्तितबाट
(३) माध्यलमक ति विद्यालयको िाता सञ्चालन प्रधानाध्यापक र ले िा िे नन कमधचारीको सं यक्त
सञ्चालन गनुप
ध ननछ र आधारभूत विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापन अध्यक्ष िा ले िा
ु दस्तितबाट सञ्चालन गनुप
िेनन कमधचारी िा शिक्षकको सं यक्त
ध ननछ ।
४७. लेिापरीक्षण तथा सामाशिक परीक्षणिः
(१) सबै विद्यालयिरुले लनयलमत रुपमा आलथधक िषध समाप्त भएको पविलो चौमालसक लभर गाउँ शिक्षा
सलमलतले तोकेको रशििडध ले िा परीक्षकबाट ले िापरीक्षण गराउनु पननछ ।
(२) लेिा परीक्षण प्रलतिेदन ले िा परीक्षण समाप्त भएको १५ ददन लभर गाउँ शिक्षा सलमलत माफधत
गाउँपाललकामा पेि गनुप
ध ननछ ।
(३) प्रत्येक िषध विद्यालयले सामाशिक परीक्षण गरी विद्यालयको आय-व्यय, िैशक्षक उपलशब्ध, विद्यालयको
आन्त्तररक गलतविलध, पारदशिधता तथा ििाफदे विताको अिस्था र आगामी कायधयोिना सामाशिक परीक्षण
माफधत सािधिलनक तथा अनुमोदन गनुप
ध ननछ ।
(४) विद्यालयको िरे क रैमालसक परीक्षाको नलतिा सविता विद्याथीको िैशक्षक प्रगलत प्रलतिेदन अलभभािक
समक्ष पेि गरी पृष्ठ पोषण ललनुपननछ ।
४८. छारिृशत्तको व्यिस्था गनध सक्नेिः गाउँपाललकाले विद्यालयमा भनाध िुने विद्याथीलाई तोवकए बमोशिमको
छारिृशत्तको व्यिस्था गनध सक्नेछ । साथै गाउँपाललकाले आिश्यकत्ता अनुसार सामुदावयक विद्यालयको
िैशक्षक गुणस्तर उकास्न कोशचङ कक्षा सञ्चालनको लालग आिश्यक रकम कायधविलध बमोशिम विलनयोिन
गनध सक्नेछ ।
४९. िुल्क सभबन्त्धी व्यिस्थािः
(१) नेपाल सरकारले लनिःिुल्क शिक्षा घोषणा गरे को विद्यालय शिक्षाका लालग सामुदावयक विद्यालयले
विद्याथीको नाममा कुनै वकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
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(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएतापलन कुनै अलभभािकले आफ्नो इच्छाले ददएको दान,
उपिार, चन्त्दा िा सियोग सामुदावयक विद्यालयले ललन सक्नेछ ।
(३) सबै बालबाललकालाई आधारभूत ति सभमको शिक्षा अलनिायध र लनिःिुल्क तथा माध्यलमक तिसभम
लनिःिुल्क शिक्षा प्रदान गनधको लालग गाउँपाललकाले आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गननछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशिम लनिःिुल्क शिक्षा घोषणा गरे को विद्यालय शिक्षा बािे कको अन्त्य विद्यालय शिक्षामा
अध्ययन गनन विद्याथीसँग ललइने िुल्क तोवकएको आधारमा लनधाधरण िुनेछ ।
(५) विद्यालयले विद्याथीलाई कुनै कक्षामा भनाध गदाध एक पटक भनाध िुल्क ललइसकेपलछ पुनिः सोिी
विद्यालयको अको कक्षामा भनाध गनधको लालग कुनै वकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
(६) विद्यालयले विद्यालयको भौलतक सं रचना लनमाधण गनधको लालग विद्याथी सँग कुनै वकलसमको िुल्क ललन
पाउने छै न ।
(७) सं स्थागत विद्यालयले विद्याथीसँग ललन पाउने िुल्क तोवकएको अलधकारीबाट स्िीकृत गराइ लनधाधरण
गनुप
ध ननछ । त्यसरी िुल्क लनधाधरण सभबन्त्धमा स्िीकृलत दददाँ तोवकएको अलधकारीले विद्यालयले उपलब्ध
गराएको सुविधाको आधारमा ददनेछ ।
(८) कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्याथीसँग कुनै िुल्क ललएमा तोवकएको अलधकारीले त्यस्तो िुल्क
सभबशन्त्धत विद्याथीलाई वफताध गराउन लगाउनु पननछ ।
(९) यस ऐन विपरीत िुल्क ललने विद्यालयलाई तोवकएको अलधकारीले १ लाि दे शि ३ लाि सभम िररिाना
गनध सक्नेछ ।
५०. विद्यालयलाई छु ट र सुविधािः
(१) प्रचललत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले शिएको भएता पलन सामुदावयक विद्यालय र िैशक्षक गुठीका रुपमा
सञ्चाललत विद्यालयको नाममा िुनसुकै ललशित पाररत गदाध रशििे िन दस्तुर लाग्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा लेशिए दे शि बािेक अन्त्य विद्यालयको नाममा कुनै ललशित पाररत गदाध नेपाल सरकारले
तोवकएको आधारमा रशििे सन दस्तुर छु ट ददन सक्नेछ ।
(३) सामुदावयक विद्यालय र िैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाललत सं स्थागत विद्यालयलाई ददइने अन्त्य छु ट र
सुविधा तोवकए बमोशिम िुनेछ ।

पररच्छे द-९
प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षा
५१. गाउँपाललका क्षेरका सञ्चाललत सामुदावयक विद्यालयमा प्राविलधक तथा व्यिसावयक शिक्षाका साथै
लस.टी.इ.लभ.टी. कायधक्रममा लनधाधररत विषय अध्यापन गराउन सवकनेछ । त्यस्ता विद्यालयको सञ्चालनको
लालग गाउँपाललकाले सभभाव्यता अध्ययन, विद्यालयलाई थप सुविधा प्रदान र आिश्यक स्रोत पविचान र
पररचालन गनध सक्नेछ ।
५२. िुल्ला तथा वििेष शिक्षािः गाउँपाललका लभर िुल्ला तथा वििेष शिक्षा सभबन्त्धी कायधक्रम सञ्चालन गनन
केन्त्रको लनदन िनको आधारमा िुनेछ ।

पररच्छे द-१०
विविध
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५३. विद्यालयको विधानिः
(१) यो ऐन र प्रचललत कानूनको अलधनमा रिी प्रत्येक सामुदावयक विद्यालयले विद्यालयको लक्ष्य, मूल्य,
मान्त्यता, सञ्चालन प्रवक्रया लगायत अन्त्य सान्त्दलभधक विषय िस्तु समािेि गरे को विधान अलभभािक
सभाबाट पाररत गराइ लागू गनुध पननछ ।
(२) अलभभािक सभाले विधान आिश्यकत्ता अनुसार सं िोधन गनध सक्नेछ ।
(३) विधान अनुसार विद्यालय सञ्चालन गनुध व्यिस्थापन सलमलत, प्रधानाध्यापक लगायत अन्त्य सबैको कतधव्य
िुनेछ ।
(४) अद्यािलधक विधानको प्रलतललवप पाररत भएको लमलतबाट ७ ददन लभर व्यिस्थापन सलमलतले गाउँपाललका
शिक्षा िािामा पेि गनुप
ध ननछ ।
(५) विद्यालयको विधान सािधिलनक दस्तािेि िुनेछ र सो िो कोिीले पलन िे न ध पाउनेछ ।
५४. गाउँपाललकाले लनदन िन ददन सक्नेिः
(१) गाउँपाललकाले तोवकएको क्षेर सँग सभबशन्त्धत आिश्यक लनदन िनिरु विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाई
ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम ददइएको लनदन िनको पालना गनुध विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको कतधव्य िुनेछ
।
५५. विद्यालयलाई सुरशक्षत र िान्त्ती क्षेरको रुपमा कायम गनुप
ध ननिः
(१) विद्यालयमा स्ितन्त्र र भयरवित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गनन िातािरण लसिधना गनध तथा विद्यालय
लभर कुनै पलन वकलसमको अिाशञ्छत वक्रयाकलाप िुन नददने गरी विद्यालयलाई सुरशक्षत क्षेर कायम
गनुध पननछ । रािनीलतक गलतविलध गनध पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम सुरशक्षत क्षेर कायम गदाध विद्यालयले पालना गनुप
ध नन ितध तथा मापदण्ड तोवकए
बमोशिम िुनेछ ।
५६. बालबाललकालाई लनष्कािन गनध, िारीररक तथा मानलसक दुव्यधिार गनध निुनिःे
(१) कुनै पलन बालबाललकालाई विद्यालयबाट लनष्कािन गनध पाइने छै न,
(२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकालाई िारीररक िा मानलसक यातना ददन िा दुव्यधिार गनध पाइने
छै न ।
५७. िैशक्षक परामिध सेिा, विदे िी िैशक्षक कायधक्रम िा शिक्षण कोष सञ्चालनिः
(१) कसैले पलन यस ऐन बमोशिम अनुमलत नललइ िैशक्षक परामिध सेिा, लिि कोसध, भाषा शिक्षण कक्षा िा
ु मा सञ्चाललत कुनै िैशक्षक कायधक्रम सञ्चालन गनध पाउने छै न ।
पूि ध तयारी कक्षा िा विदे िी मुलक
(२) उपदफा (१) बमोशिम िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध सेिा, लिि कोसध, भाषा शिक्षण कक्षा िा पूि ध
ु मा सञ्चाललत कुनै िैशक्षक कायधक्रम सञ्चालन गनध अनुमलत ललने सभबन्त्धी
तयारी कक्षा िा विदे िी मुलक
व्यिस्था तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
५८. प्रगलत वििरण बुझाउनु पननिः सं स्थागत विद्यालयले प्रत्येक िषध तोवकए बमोशिमका वििरण सवितको प्रगलत
वििरण गाउँपाललका शिक्षा िािामा बुझाउनु पननछ ।
५९. शिक्षा विकास कोषिः
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(१) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेरलभर बसोबास गनन अलत विपन्न, प्राकृलतक प्रकोप पीलडत, अिक्त र असिाय
बालबाललकाको िैशक्षक अिसर िृवर्द् गनध तथा उत्कृि विद्याथी, शिक्षक, कमधचारी िा शिक्षा प्रेमीलाई
पुरस्कृत गनध शिक्षा विकास कोष स्थापना गनध सक्नेछ ।
(२) शिक्षा विकास कोषमा दे िाय बमोशिमको रकम रिन सक्नेछ ।
(क) नेपाल सरकार, प्रादे शिक सरकार र गाउँपाललकाबाट प्राप्त अनुदान,
(ि) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्त्दा िा दान, दातव्यबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम,
(३) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोशिम िुनेछ ।
६०. दण्ड सिायिः
(१) कसैले विद्यालयको सभपशत्त विनालमना िा नोक्सान गरे मा त्यस्तो व्यशक्तलाई मुद्दा िे नन अलधकारी िा
न्त्यावयक सलमलतले विगो असूल गरी विगो बमोशिम िररिाना गनध सक्नेछ ।
(२) कसैले दे िायका कायध गरे मा, गनध लगाएमा िा सो कायध गनध सियोग पुर्याएमा त्यस्तो व्यशक्तलाई
कसूरको मारा िे री कानूनले तोके बमोशिम सिाय िुनेछ ।
(क) प्रश्न परको गोपलनयता भं ग गरे मा,
(ि) उत्तरपुशस्तका परीक्षण गदाध लापरिािी िा गैरशिभमेिारी पूण ध कायध गरे मा,
(ग) परीक्षा केन्त्रमा सभबशन्त्धत पदालधकारीको स्िीकृत बेगर प्रिेि गनध प्रयत्न गरे मा िा प्रिेि गरे मा िा
परीक्षा केन्त्र लनयन्त्रणमा ललइ अमयाधददत कायध गरे मा,
(घ) परीक्षाफल प्रकािनमा अलनयलमतता गरे मा,
(ङ) अरुको तफधबाट परीक्षा ददएमा,
(च) परीक्षाको मयाधदा भं ग िुने अन्त्य कुनै कायध गरे मा,
(छ) अनुमलत नललइ कुनै िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध सेिा, लिि कोिध, भाषा शिक्षण कक्षा तथा
पूि ध तयारी कक्षा सञ्चालन गरे मा,
(ि) कानून विपरीतको अन्त्य कायध गरे मा,
(३) कानून बमोशिमको कसूरको सभबन्त्धमा विद्यालयको कुनै शिक्षक िा कमधचारी उपर मुद्दा िे नन अलधकारी
िा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक िा कमधचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको लमलतदे शि
मुद्दाको टुङ्गो नलागेसभम लनलभबन िुनेछ । सो शिक्षक िा कमधचारी कसूरदार ठिररएमा लनिलाई यस
ऐन बमोशिम विभालगय सिाय िुनेछ ।
६१. पुनरािेदनिः तोवकएको अलधकारीले गरे को सिायको आदे ि उपर कानून बमोशिम पुनरािेदन लाग्नेछ ।
६२. लनयम बनाउने अलधकारिः
(१) यस ऐनको उदे श्य कायाधन्त्ियन गनध गाउँपाललकाले आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनको कायाधन्त्ियनको लालग गाउँ शिक्षा सलमलतले आिश्यक लनदन शिका बनाइ लागू गनध सक्नेछ ।
६३. संक्रमणकाललन व्यिस्थािः
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(१) यस ऐनले तोवकए बमोशिम िुने भनी व्यिस्था गररएको काम लनयमािली नआउँदा सभम गाउँ
कायधपाललकाले गनध सक्नेछ ।
(२) यो ऐन िारी भएपलछ विद्यालयमा ररक्त रिेको दरबन्त्दीमा विज्ञापनको अनुमलत गाउँपाललकाले ददन
सक्नेछ ।
६४. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारिः यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्त्ियन गनध कुनै बाधा अड्काउ परे मा
गाउँपाललकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ िटाउन आदे ि िारी गनध सक्नेछ र त्यस्तो आदे ि यसै ऐनमा भए
सरि मालननेछ । तर त्यस्तो आदे ि गाउँसभाले ६ मविना लभर अनुमोदन नगरे मा स्ितिः लनशष्क्रय िुनछ
े
।
६५. बचाउ र लागू निुनिःे
(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगधत बनेका लनयममा लेशिए िलत कुरामा सोिी बमोशिम र नले शिएको कुरामा
प्रचललत कानून बमोशिम िुनेछ ।
(२) यस ऐनमा ले शिएको कुनै कुराले पलन विद्यालयको सभपशत्त विनालमना गरे को, कसूरमा भ्रिाचार लनिारण
ऐन, २०५९ अन्त्तगधत कारिािी चलाउन बाधा पनन छै न ।
(३) सं विधान सँग बाशझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफािरु बाँशझएको िदसभम स्ितिः लनशष्क्रय िुनेछ ।
(४) यस अशघ कानून बमोशिम लनयुक्त शिक्षक कमधचारीिरुलाई नेपाल सरकारले दददै आएका सुविधामा
कुनै वकलसमको कटौती गररने छै न । तर यो व्यिस्थाले कानून बमोशिम दण्ड, सिाय र कारिािी
गनध बाधा पनन छै न ।
समाप्त

21

