
देवघाट गाउँपालिकाद्ारा प्रकाशित

देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन,
२०७९

देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर

देवघाट, तनहुँ
गण्डकी प्रदेि, नेपाि

स्ानीर राजपत्रस्ानीर राजपत्र

संखरााः ३ लिलताः २०७९/०३/३०खण्डाः ६

भाग-१



1देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन, २०७९

देवघाट गाउँपालिका स्ानीय राजपत्र | खण्ड ६, संखया ३ | लिलि २०७९/०३/३०

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन, २०७९देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन, २०७९

गाउँसभाबाट सवीकृत भएको लिलत: २०७९/०३/२५

प्रिाशिकरि लिलत: २०७९/०३/३०

संवत ्२०७९ सािको ऐन नं. ०१

प्रसतावनााः प्रतरेक नागररकिा सहहषितुा, सदाचार, नैलतकता र िानवीर िूलरको प्रवर्यन 

गरी संघीर िोकतन्त्रको संस्ागत हवकास, ििुकुको सिहृघि र जनहहतका िालग स्ानीर, 

राह्रिर र हवश्ववरापी आवशरकतािा आराररत प्रलतसपरधी जनिशति तरार गन्य हवद्ािर त्ा 

िैशक्क लनकारहरुको वरवस्ापनिा सरुार गरी सतरीर शिक्ा त्ा लसपको अवसर वहृधि 

गन्य वाञ्छनीर भएकोिे, नेपािको संहवरान २०७२ को रारा २२१, अनसूुची ८ को सूची 

नं. ८ त्ा स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बिोशजि देवघाट 

गाउँपालिकाको गाउँसभािे रो ऐन बनाएको ्छ । 

पररच्ेछद - एक

प्रारश्भक

१. संशक्प्त नाि, हवसतार र प्रार्भाः (१) रस ऐनको नाि ×देवघाट गाउँपालिकाको 

शिक्ा ऐन, २०७९� रहेको ्छ ।

(२) रो ऐन देवघाट गाउँपालिकाभर िागू हनेु्छ ।

(३) रो ऐन गाउँसभाबाट सवीकृत भएको लिलतदेशख िागू हनेु्छ ।

२. पररभाषााः हवषर वा प्रसङ्गिे अकको अ््य निागेिा रस ऐनिा,

क) ×आरारभतू शिक्ा� भन्ािे प्रारश्भक बाि शिक्ादेशख कक्ा आठस्ि ददइने 

शिक्ा स््झन ुप्छ्य ।

ख) ×िाधरलिक शिक्ा� भन्ािे कक्ा नौदेशख कक्ा बाह्रस्ि ददइने शिक्ा 

स््झनपु्छ्य ।

ग) ×गाउँपालिका� भन्ािे देवघाट कार्यपालिकािाई स््झनपु्छ्य ।

घ) ×गाउँसभा� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँसभािाई स््झनपु्छ्य ।

ङ) ×सिावेिी शिक्ा� भन्ािे दृहटिहवहीन, बहहरा, अहटजि, बौहधिक अपाङ्गता, 

ससुतश्रवि वा िारीररक अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई ददइने हविेष 

हकलसिको शिक्ा स््झनपु्छ्य ।

च) ×हवद्ािर शिक्ा� भन्ािे आरारभतू र िाधरलिक दवैु शिक्ा स््झनपु्छ्य ।

्छ) ×प्राहवलरक त्ा बरावसाहरक शिक्ा� भन्ािे प्राहवलरक ज्ान,सीप त्ा 

हवषरवसतिुा आराररत प्रहवलर र वरवसार उन्िखु शिक्ा प्रदान गन्य कक्ा 

नौदेशख कक्ा बाह्रस्ि अधरापन गराइने शिक्ािाई स््झनपु्छ्य ।
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ज) ×सािदुाहरक हवद्ािर� भन्ािे नेपाि सरकारबाट लनरलित रूपिा अनदुान 

पाउने गरी सिदुारको पहििा स्ापना भई अनिुलत वा सवीकृलत प्राप्त 

हवद्ािर स््झनपु्छ्य ।

्झ) ×संस्ागत हवद्ािर� भन्ािे नेपाि सरकारबाट लनरलित रूपिा अनदुान 

नपाउने गरी लनजी पहििा स्ापना भई अनिुलत वा सवीकृलत प्राप्त हवद्ािर 

स््झनपु्छ्य ।

ञ) ×शिक्क� भन्ािे हवद्ािरिा लसकाइ सहजीकरि गन्य लनरतुि अधरापक 

स््झन ुपद्य्छ र सो िबदिे प्ररानाधरापकिाई सिेत जनाउँ्छ ।

ट) ×कि्यचारी� भन्ािे सािदुाहरक हवद्ािरिा कार्यरत शिक्कबाहेकका अन्र 

कि्यचारी स््झनपु्छ्य ।

ठ) ×अनिुलत� भन्ािे नेपाि सरकार वा गाउँपालिकािे कुनै तोहकएको ठाउँ 

वा क्ेत्रिा हवद्ािर खोलन वा कक्ा ्प गन्य ददएको अस्ारी सवीकृलतिाई 

जनाउँ्छ ।

्ड) ×सवीकृलत� भन्ािे तोहकएबिोशजिको ित्य पूरा गरेको हवद्ािरिाई नेपाि 

सरकार वा गाउँपालिकािे ददएको स्ारी सवीकृलतिाई जनाउँ्छ ।

ढ) ×आवासीर हवद्ािर� भन्ािे नेपाि सरकार वा गाउँपालिकाबाट आवासीर 

हवद्ािरको रूपिा सवीकृलत प्रदान गररएको हवद्ािरिाई जनाउँ्छ ।

ि) ×िैशक्क गठुी� भन्ािे हवद्ािर सञ्ािन गन्यको िालग कुनै संस्ा वा वरशति 

नाफा नलिने उद्ेशरिे स्ापना गरेको साव्यजलनक वा लनजी गठुी स््झन ुप्छ्य ।

त) ×स्ारी आवासीर अनिुलत� भन्ािे हवदेिी ििुकुिे कुनै ित्य तोकी वा सो 

ििुकुिा स्ारी रुपिा बसोबास गन्य पाउने गरी नेपािी नागररकिाई उपिबर 

गराएको ्डाइभलस्यटी इलिग्ने्ट लभसा (ल्ड.भी.), परिानेन्ट रेशज्ेडन्ट लभसा (पी.

आर.) वा ग्ीन का्ड्य स््झन ुप्छ्य र सो िबदिे नेपािी नागररकिाई हवदेििा 

स्ारी रुपिा बसोबास गन्य ददइएको जनुसकैु नािको स्ारी आवासीर 

अनिुलतसिेतिाई जनाउँ्छ ।

्) ×प्रारश्भक बािशिक्ा� भन्ािे पाँचवष्य िलुनका बािबालिकािाई ददइने 

एकवष्यको प्रारश्भक बाि शिक्ा स््झनपु्छ्य । 

पररच्ेछद - दईु

शिक्ाको प्रकार, हवद्ािरको वगधीकरि, अनिुलत, सवीकृलत, सिारोजन त्ा लनरिन

३. िाधरलिक शिक्ाको प्रकाराः िाधरलिक शिक्ा देहारका प्रकारका हनेु्छना्ः– 

क) सारारि िाधरलिक शिक्ा ।

ख) संसकृत िाधरलिक शिक्ा । 

ग) प्राहवलरक त्ा वरावसाहरक िाधरलिक शिक्ा ।

४. शिक्ाको िाधरि: (१) हवद्ािरिा शिक्ाको िाधरि नेपािी भाषा, अङ्ग्जेी भाषा 

वा दबैु भाषा र संसकृत हवषरका हकिा संसकृत हनेु्छ ।

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहारको अवस्ािा 

हवद्ािरिा शिक्ाको िाधरि देहारबिोशजि हनु सकने्छ:

क) आरारभतू (कक्ा ५) स्ि िातभृाषािा शिक्ा ददन सहकने्छ,

ख) गैर नेपािी नागररकिे नेपािको हवद्ािरिा अधररन गदा्य अलनवार्य नेपािी 

हवषरको सट्ा अन्र कुनै भाषाको हवषर अधररन गन्यसकने्छ,

ग) भाषा हवषरिा अधररन गराउँदा शिक्ाको िाधरि सोही भाषा हनेु्छ, 

५. हविेष शिक्ा, सिावेिी शिक्ा, अनौपचाररक शिक्ा, लनरन्तर शिक्ा, दूर शिक्ा 

त्ा खिुा शिक्ा सञ्ािनस्बन्री वरवस्ा: गाउँपालिकािे आवशरक पूवा्यरारको 

वरवस्ा गरी हविेष शिक्ा, सिावेिी शिक्ा, अनौपचाररक शिक्ा, लनरन्तर शिक्ा, 

दूर शिक्ा त्ा खिुा शिक्ा सञ्ािनको वरवस्ा गन्य सकने्छ । 

६. हवद्ािरको वगधीकरि: हवद्ािरिाई तोहकएको आरारिा वगधीकरि गररने्छ । 

क) सािदुाहरक हवद्ािर 

ख) संस्ागत हवद्ािर

ग) लनजी हवद्ािर

७. हवद्ािर सञ्ािन गन्य अनिुलत लिनपुनने: (१) कुनै नेपािी नागररकहरुको सिदुारिे 

सािदुाहरक हवद्ािर वा नेपािी नागररकिे िैशक्क गठुी अन्तग्यत संस्ागत 

हवद्ािर खोलन वा चाहेिा तोहकएको हववरि खिुाई व्डा सलिलतको लसफाररस 

सहहत गाउँपालिका अधरक्सिक् अनिुलतको िालग लनवेदन ददनपुनने्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि लनवेदन परेिा सो लनवेदन उपर शिक्ा िाखाबाट 

आवशरक जाँचब्ुझ गदा्य हवद्ािर खोलन अनिुलत ददन िनालसब देशखएिा 

तोहकएको ित्य बन्देज पािना गनने गरी आरारभतू तह भए शिक्ा िाखा 

प्रिखुको लसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीर अलरकृतिे र िाधरलिक तहको हकिा 

गाउँपालिका शिक्ा सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिका अधरक्िे अनिुलत 

ददने्छ ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनिुलत लिई खोलिएको हवद्ािरिे तोहकएका ित्य 

बन्देज पािना गरेको देशखएिा लसफाररसिा आरारभतू तह भए शिक्ा िाखा 

प्रिखुको लसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीर अलरकृतिे र िाधरलिक तहको हकिा 

शिक्ा सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिका अधरक्िे सवीकृलत प्रदान गनने्छ । 

(४) रो दफा प्रार्भ हुँदाका बखत क्पनीको रुपिा सञ्ािनिा रहेका 
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हवद्ािरहरुिे चाहेिा क्पनी खारेज गरी िैशक्क गठुी अन्तग्यत हवद्ािर 

सञ्ािन गन्य गाउँपालिका अधरक् सिक् लनवेदन ददन सकने्छ । 

(५) उपदफा (४) बिोशजि लनवेदन परेिा शिक्ा िाखािे सो लनवेदन उपर 

आवशरक जाँचब्ुझ गनने्छ र जाँचब्ुझ गदा्य लनवेदन ददने हवद्ािरको िाग 

िनालसब देशखएिा िाग बिोशजि हवद्ािर सञ्ािन गन्य आरारभतू तह भए 

शिक्ा िाखा प्रिखुको लसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीर अलरकृतिे र िाधरलिक 

तहको हकिा शिक्ा सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिका अधरक्िे पनुाः 

अनिुलत त्ा सवीकृलत ददने्छ ।

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन देहारका 

हवद्ािरिाई लनजी िैशक्क गठुीको रूपिा सञ्ािन गन्य पाउने गरी अनिुलत 

वा सवीकृलत ददइने ्ैछनाः– 

क) सरकारी वा साव्यजलनक भवनिा सञ्ािन भएका हवद्ािर,

ख) सरकारी वा साव्यजलनक जगगािा भवन बनाई सञ्ािन भएका हवद्ािर,

ग) कुनै वरशति वा संस्ािे हवद्ािरको नाििा भवन वा जगगा दानदातवर 

ददएकोिा सो भवनिा वा तरसतो जगगािा भवन बनाई सञ्ािन भएको 

हवद्ािर ।

(७) रस ऐन वा अन्र प्रचलित काननुिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन िैशक्क 

गठुी अन्तग्यत हवद्ािर सञ्ािन गदा्य देहारबिोशजि गनु्यपनने्छ:

क) िैशक्क गठुी सञ्ािन गनने गठुी सञ्ािक (ट्रटि) सङ्गदठत संस्ाको रूपिा 

हनुपुनने,

ख) िैशक्क गठुी सञ्ािन गदा्य ट्रटिीिा साव्यजलनक गठुी भए क्तीिा पाँचजना र 

लनजी गठुी भए क्तीिा तीनजना सदसर हनुपुनने,

ग) िैशक्क गठुीको आर वररको िेखा तोहकएबिोशजि ख्डा गरी िान्रता प्राप्त 

िेखा परीक्कबाट िेखापरीक्ि गराउन ुपनने,

घ) िैशक्क गठुीको ततकाि कारि रहेका ट्रटिीिे आफनो जीवनकाििै वा 

िेषपल्छ गठुीरारको रूपिा काि गनने आफनो उत्तरालरकारी तोकन सकने 

्छ । तर साव्यजलनक िैशक्क गठुीको हकिा तरसतो उत्तरालरकारी तोकदा 

गाउँपालिकाको सवीकृलत लिनपुनने्छ ।

(८) कुनै सािाशजक, परोपकारी वा कलरािकारी संस्ािे िनुाफा नलिने उद्ेशर 

राखी हवद्ािर सञ्ािन गन्य चाहेिा आरारभतू तहका िालग प्रिखु प्रिासकीर 

अलरकृतिे र िाधरलिक तहको हकिा गाउँपालिका अधरक्बाट सवीकृलत लिई 

साव्यजलनक िैशक्क गठुी अन्तग्यत हवद्ािर सञ्ािन गन्य सकने्छ ।

(९) उपदफा (८) बिोशजि सञ्ालित हवद्ािरिे पािना गनु्य पनने ित्य त्ा अन्र 

वरवस्ा तोहकएबिोशजि हनेु्छन ्।

(१०) िाल्लिा उपदफाहरुिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै हवदेिी 

शिक्ि संस्ासँग स्बन्रन गनने गरी कसैिाई पलन हवद्ािर खोलन अनिुलत 

वा सवीकृलत ददइने ्ैछन । तर काननुिे तोकेका प्रहरिरा परुा गरी िाग भएिा 

सवीकृत ददन बारा पनने्ैछन ।

(११) हवद्ािर सञ्ािन तोहकएबिोजि हनेु्छ । संस्ागत हवद्ािरको सरुु अनिुलत 

त्ा ् प अनिुलत त्ा कक्ा ् प अनिुलतको िालग तोहकएबिोशजि दसतरु त्ा 

ररौटी िागने ्छ ।

८. गाउँपालिकािे प्रारश्भक बाि शिक्ाको सञ्ािन त्ा वरवस्ापन स्बन्रिा ्प 

वरवस्ा गन्य सकने्छ ।

९. सािदुाहरक लसकाइ केन्द्र सञ्ािन गन्य सकनेाः गाउँपालिकािे सिदुारिा साक्रता, 

सीप हवकास र लनरन्तर लसकाइसिेतको काि गन्य तोहकएबिोशजि सािदुाहरक 

लसकाइ केन्द्र सञ्ािन गन्य सकने्छ । रसतो केन्द्रिा सािदुाहरक पसुतकािर र 

वाचनािर सञ्ािन हनु सकने्छ । I.C.T.  िा आराररत प्रहवलर प्ररोग गररने्छ ।

१०. गाउँपालिकािे हवद्ािर सान्य, गाभन, नाि पररवत्यन गन्य वा बन्द गन्य सकने: (१) 

गाउँपालिकािे तोहकएको िापदण्डबिोशजि हाि सञ्ािन भइरहेका ३० लिनेटको 

पैदि दरुीिा रहेका कुनै हवद्ािरिाई एक स्ानबाट अकको स्ानिा सान्य वा दईु 

वा दईुभन्दा बढी हवद्ािरिाई गाभी एउटा हवद्ािर कारि गन्य वा हवद्ािर 

बन्द गन्य वा तोहकएको ठाउँ वा क्ेत्रिा हवद्ािर खोलन वा हवद्ािरिा कक्ा ्प 

गरी सञ्ािन गन्य अनिुलत वा सवीकृलत ददन सकने्छ।तर एक िैशक्क सत्रिा १ 

कक्ािात्र ्प गन्य अनिुलत ददइने ्छ ।

(२) हवद्ािरको नाि पररवत्यन गनु्यपरेिा नाि पररवत्यन गनु्यपनने उपरतुि कारिसहहत 

तोहकएको हववरि र ढाँचािा गाउँ शिक्ा सलिलतिाफ्य त गाउँपालिकािा 

सवीकृलतका िालग पेि गनु्यपनने्छ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेि हनु आएको लनवेदन उपर गाउँ शिक्ा सलिलतको 

लसफाररसिा गाउँपालिकािे नाि पररवत्यनको सवीकृलत ददन सकने्छ ।

(४) हवद्ािरको नाि राखदा वा पररवत्यन गदा्य कुनै वरशति हविेषको नाि, रालि्यक 

त्ा जालतगत हवदे्ष ्झशलकने प्रकारको नाि राख्न पाइने ्ैछन । िाधरलिक 

तहको हकिा रु. ५००००००/- (पचास िाख रुपैरा िात्र), आरारभतू 

तहको हकिा रु. ३००००००/- (लतस िाख रुपैरा िात्र) रुपैरा प्रदान गरेिा 

वरशतिको नाििा हवद्ािरको नाि पररवत्यन गन्य बारा पगेुको िालनने ्ैछन ।
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११. गाउँ शिक्ा सलिलतस्बन्री वरवस्ा: (१) गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र सञ्ािन हनेु 

हवद्ािर त्ा िैशक्क लनकारहरुको रेखदेख, सिन्वर र वरवस्ापन गनने कािको 

िालग देहारबिोशजिको गाउँ शिक्ा सलिलत रहने्छ:

क) गाउँपालिकाको अधरक्  - संरोजक

ख) गाउँपालिकाको उपाधरक्  - सदसर

ग) गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीर अलरकृत  - सदसर

घ) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतका अधरक्हरुिधरेबाट गाउँ शिक्ा सलिलतिे 

िनोलनत गरेको एक जना - सदसर

ङ) कार्यपालिकािे तोकेको गाउँसभाका सदसरहरु िधरेबाट एक जना िहहिा 

सहहत - २ सदसर

च) सिाजसेवी, शिक्ा प्रिेी, वा चन्दादाताहरु िधरेबाट गाउँ शिक्ा सलिलतिे 

िनोलनत गरेका कश्तिा एक जना िहहिा सहहत तीन जना  - 

सदसर

्छ) उचच तहको सािदुाहरक र संस्ागत र गठुी हवद्ािरका प्ररानाधरापकहरु 

िधरेबाट गाउँ शिक्ा सलिलत िनोलनत गरेको दईु जना - सदसर

ज) स्ानीर शिक्क िहासंघ अधरक् - पदेन सदसर

्झ) गाउँपालिकाको शिक्ा इकाई प्रिखु - सदसर-सशचव

 (आवशरकता अनसुार हवषर हवज्हरुिाई आिन्त्रि गन्य सकने्छ र सलिाहकार 

सदसर राख्न सहकने्छ ।)

(२) सलिलतका िनोलनत सदसरको कार्यकाि ३ वष्यको हनेु्छ ।

(३) उपदफा (१) अनसुार िनोलनत सदसरिे र अन्र सदसरिे आफनो पदीर आचरि 

पूरा नगरेिा गाउँ कार्यपालिकािे जनुसकैु सिरिा पलन हटाउन सहकने्छ । तर 

तरसरी हटाउन वा वखा्यसत गनु्य अशघ िनालसब िाहफकको सपटिीकरिको िौकावाट 

वशञ्त गररने ्ैछन ।

(४) गाउँ शिक्ा सलिलतको काि, कत्यवर र अलरकार देहार बिोशजि हनेु्छ:

क) आफनो कार्य क्ेत्र लभत्रको िैशक्क रोजना तरार गनने ।

ख) गाउँपालिका क्ेत्र लभत्र हवद्ािर सञ्ािनका िालग अनिुलत, सवीकृलत, हवद्ािर 

सानने, गाभने स्बन्री गाउँपालिकािाई आवशरक रार प्रदान गनने ।

ग) हवद्ािरहरुिाई आल््यक अनदुानस्वन्री आवशरक स्ोतको खोजी गनने ।

घ) आफनो क्ेत्र लभत्र सञ्ािन हनेु परीक्ािाई िरा्यददत र भररहहत बनाउन 

सहरोग गनने ।

ङ) हवद्ािरहरुको िेखापरीक्कको लनरशुति र पारीश्रलिक तोकने ।

च) गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र स्ापना भएका आफनो स्ोतिा सञ्ालित सािदुाहरक 

हवद्ािरहरुको शिक्क दरबन्दी, सेवा, सहुवरा र ित्यहरु सवीकृत गनने ।

्छ) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिाई आवशरक लनदनेिन ददने, जागरुक र सजग 

बनाउने ।

ज) हवद्ािरको िालग आवशरक सारनस्ोत जटुाउने र पररचािन गनने गराउने ।

्झ) अलभभावक र शिक्कलबच हववाद भएिा तरसको सिारान गनने ।

ञ) शिक्ाको गिुसतर कारि राख्न ेसूचक हवकास गनने र प्रगलत िूलरांकन गनने ।

ट) शिक्ाको सािाशजक परीक्ि गनने एवि ्शिक्ाको अनगुिन त्ा सपुररवेक्िको 

प्रवन्र गनने ।

ठ) सािदुाहरक हवद्ािरका शिक्क त्ा कि्यचारी वरवस्ापन गनने ।

्ड) हवद्ािरको सपुरीवेक्ि त्ा अनगुिन गनने गराउने ।

ढ) िैशक्क गठुीसँग गनने स््झौताका ित्यहरु लनरा्यरि गनने ।

ि) िैशक्क संस्ा र शिक्ासंग आबधि शिक्क कि्यचारीहरुिाई कािको आरारिा 

आवशरक प्रोतसाहन, नलसरत, दण्ड, कारवाही गनने गराउने ।

त) हवषर हविेषज्हरुको ्छनौट गरेर सूची प्रकािन गनने ।

्) संस्ागत हवद्ािर सञ्ािनको िापदण्ड बनाउने, सञ्ािनको सवीकृलत र 

अनिुलतको िालग गाउँपालिकािाई आवशरक रार स्ुझाव प्रदान गनने ।

द) हवद्ािर गाभने, सानने नाि पररवत्यन गनने, तह ्प गनने, नीलत तजु्यिा गरी 

गाउँपालिकािा पेस गनने ।

र) शिक्कहरुको सरुवा वरवस्ापन गनने ।

न) सािदुाहरक लसकाइ केन्द्र स्ापना र सञ्ािनस्बन्री नीलत तजु्यिा गनने ।

ऩ) आवशरकता अनसुार ददवा खाजा वरवस्ापन गनने ।

प) हवद्ािरिा हवषरगत दरबन्दी लििान गनने ।

फ) हवद्ािरिा पठनपाठनको अलरकति प्रवन्र हनेु गरी िैशक्क करािेण्डर बनाई 

िाग ुगनने, गराउने ।

ब) शिक्क तालिि नीलत तजु्यिा गरी िाग ुगनने ।

भ) गाउँ कार्यपालिकािाई िैशक्क हवकासका िालग आवशरक स्ुझाव त्ा परािि्य 

ददने ।

ि) तोहकएबिोशजिका अन्र कार्यहरु गनने ।

र) हवद्ािर सञ्ािनका िालग वरवस्ापन स्बन्री उशचत परािि्य ददने । 

१२. शिक्ा इकाई प्रिखुको काि कत्यवर र अलरकार:

(१) गाउँपालिकासतरीर शिक्ा रोजना तजु्यिा गरी प्रिखु प्रिासकीर अलरकृत 
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िाफ्य त गाउँ कारयंपालिकािा पेि गनने ।

(२) गाउँपालिका त्ा गाउँ शिक्ा सलिलतबाट शिक्ा त्ा िैशक्क हवकासका िालग 

पाररत नीलत त्ा कार्यरििको कारा्यन्वरन गनने त्ा प्राप्त लनदनेिन पािना गनने ।

(३) हवद्ािर त्ा िैशक्क लनकारहरुको अनगुिन त्ा सपुररवेक्ि गनने, गराउने ।

(४) गाउँकार्यपालिका, गाउँ शिक्ा सलिलत र प्रिखु प्रिासकीर अलरकृतिाई 

िैशक्क हवकासका िालग आवशरक स्ुझाव त्ा परािि्य ददने ।

(५) शिक्कहरुको कार्य स्पादन िूलराङ्कनका िालग तोहकए बिोशजि गरी गनने र 

स्बशन्रत िाल्लिो लनकारिा पठाउने ।

(६) गाउँ शिक्ा सलिलतको सदसर सशचवको भलूिका लनवा्यह गनने ।

(७) हवद्ािरको िैशक्क अनगुिन गरी लसकाई उपिबरी वहृधि गन्य रोजना लनिा्यि 

गरी शिक्ा सलिलतिा रार पेि गनने । 

(८) हवद्ािरको िेखापरीक्ि सिरिै स्पन् गनने गराउने र शिक्ा सलिलतबाट 

िेखा परीक्क लनरशुतिको िालग सशुचकृत गरी प्रिखु प्रिासकीर अलरकृतबाट 

िेखा परीक्कको सूची सवीकृत गराउने । 

(९) शिक्ा िाखा प्रिखुको अन्र काि कत्यवर र अलरकार तोहकए बिोशजि हनेु्छ ।

१३. व्डा शिक्ा सलिलतको गठन, काि, कत्यवर र अलरकार: (१) व्डा सतरिा 

देहारबिोशजिको व्डा शिक्ा सलिलत गठन गन्य सहकने ्छ:

क) स्बशन्रत व्डाको व्डाधरक् - संरोजक

ख) व्डा सलिलतका सदसरहरु िधरे व्डा सलिलतिे तोकेको एक जना िहहिा

  - सदसर

ग) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतका अधरक्हरु िधरे व्डा सलिलतिे तोकेको 

िहहिा एक जना - सदसर

घ) िाधरलिक तह र आरारभतू तहका हवद्ािरका प्ररानाधरापक िधरेबाट गाउँ 

शिक्ा सलिलतिे तोकेको दईु जना एक जना िहहिा सहहत - सदसर

ङ) व्डा लभत्रका शिक्ाप्रिेीहरु िधरेबाट व्डा सलिलतिे तेकेको एक जना िहहिा - 

सदसर

च) स्बशन्रत व्डाका व्डा सशचव - सदसर सशचव

(२) व्डा शिक्ा सलिलतको काि कत्यवर र अलरकार देहार बिोशजि हनेु्छ:

क) आफनो व्डाको िैशक्क रोजना तरार गनने ।

ख) आफनो क्ेत्रलभत्र सञ्ािन हनेु परीक्ािाई िरा्यददत र भररहहत बनाउन सहरोग गनने ।

ग) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिाई आवशरक लनदनेिन ददने, जागरुक र सजग बनाउने ।

घ) हवद्ािरको िालग आवशरक सारनस्ोत जटुाउने र पररचािन गनने गराउने ।

ङ) अलभभावक र शिक्कलबच हववाद भएिा तरसको सिारान गनने ।

च) हवद्ािरको सपुरीवेक्ि त्ा अनगुिन गनने गराउने ।

्छ) हवद्ािर गाभने, सानने नाि पररवत्यन गनने, तह ्प गन्य गाउँ शिक्ा सलिलतिा 

लसफाररस गनने ।

ज) व्डाको िैशक्क अलभबहृधिका िालग आवशरक कार्यहरु गनने ।

्झ) व्डा शिक्ा सलिलतिे आफनो बैठक सञ्ािन त्ा कार्यहवलर आफैिे लनरा्यरि गनने्छ ।

ञ) प्रारश्भक बािहवकास केन्द्र सञ्ािन गन्य गाउँ शिक्ा सलिलतिाफ्य त 

गाउँपालिकािा लसफाररस गनने ।

ट) गाउँ शिक्ा सलिलतिे तोकेबिोशजि अन्र कार्य गनने ।

१४. हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको गठन, काि, कत्यवर र अलरकार: (१) सािदुाहरक 

हवद्ािरको सञ्ािन, रेखदेख र वरवस्ापन गन्यको िालग प्रतरेक हवद्ािरिा 

देहारका सदसरहरू रहेको एक हवद्ािर वरवस्ापन सलिलत रहने्छाः-

क) सलिलतका सदसरहरूिे (ख) र (घ) िधरेबाट ्छानेको वरशति - 

अधरक्

ख) अलभभावकिे आफूहरुिधरेबाट ्छानी पठाएका क्तीिा दईुजना िहहिा सहहत 

चारजना - सदसर 

ग) हवद्ािर रहेको स्बशन्रत व्डाका जनप्रलतलनलरहरु िधरेबाट सो व्डा सलिलतिे 

िनोनरन गरेको एक जना - सदसर

घ) हवद्ािरका संस्ापक, स्ानीर बहुधिशजवी, शिक्ाप्रिेी, हवद्ािरिाई लनरन्तर 

उलिेखर सहरोग गरेका वरशतिहरू िधरेबाट हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिे 

िनोनीत गरेको एकजना िहहिासहहत दईु जना - सदसर

ङ) हवद्ािरका शिक्कहरु िधरेबाट ्छानी पठाएको एक जना  - 

सदसर

च) हवद्ािरको प्ररानाधरापक - सदसर-सशचव

(२) सािदुाहरक हवद्ािरको हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको काि, कत्यवर र अलरकार 

देहार बिोशजि हनेु्छाः-

क) हवद्ािर सञ्ािनको िालग प्राप्त सारन र स्ोतको पररचािन गनने,

ख) हवद्ािरको चि, अचि स्पशत्तको िगत राख्न,े राख्न िगाउने र सरुक्ा गनने,

ग) हवद्ािरको िैशक्क, भौलतक त्ा आल््यक तथराङ्क र हववरि अद्ावलरक गराई 

राख्न,े

घ) हवद्ािरको वाहष्यक बजेट सवीकृत गनने र तरसको जानकारी गाउँपालिकािाई 

ददने,
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ङ) हवद्ािरिा सवच्छ िैशक्क वातावरि कारि राख्न राजनैलतक, रालि्यक वा 

सा्प्रादाहरक भावनाको आरारिा हवद्ािरको वातावरि रलिलराउन नददने,

च) हवद्ािरिा शिक्क, कि्यचारी र हवद्ा्धीको पोिाकको कारा्यन्वरन गनने ।

्छ) प्रचलित काननुबिोशजि शिक्क सेवा आरोगवाट लसफाररि भएका शिक्क 

पदको िालग रोगर उ्िेदवारिाई हाशजर गराई काििा िगाउने त्ा 

गाउँपालिकावाट सवीकृत दरबन्दीिा कि्यचारीको वरवस्ापन गनने;

ज) गाउँपालिकाबाट खहटएका शिक्क त्ा कि्यचारीिाई हाशजर गराई काििा 

िगाउने;

्झ) गाउँ शिक्ा सलिलतबाट तोहकएको रशजटि्ड्य िेखापरीक्कबाट हवद्ािरको 

वाहष्यक िेखापरीक्ि गराउने,

ञ) िेखापरीक्कको प्रलतवेदनअनसुार ततकाि आवशरक कारबाही गनने र तरसको 

प्रलतवेदन गाउँ शिक्ा सलिलतिा पेि गनने,

ट) तोहकएबिोशजिका क्ेत्रसँग स्बशन्रत गाउँपालिका र गाउँ शिक्ा सलिलतिे 

ददएको लनदनेिनहरूको पािना गनने,

ठ) हवद्ािर सेवा क्ेत्रिा लनरक्रता उन्ििुन त्ा अलनवार्य आरारभतू शिक्ा 

सलुनशचित गन्य पहि गनने,

्ड) तोहकएबिोशजि दरवन्दीका शिक्किाई हवभागीर कारवाही लसफाररस गनने ।

ढ) हवद्ािरको आन्तररक श्रोतबाट खच्य वरहोनने गरी लनरतुि वा बढुवा गरेका 

शिक्कको िालग सेवा, ित्य र सलुबरा तोकने र तोहकएबिोशजिको पाररश्रलिक 

त्ा सहुवराको वरवस्ा गनने ।

ि) हवद्ािर शिक्ा एकै सिरिा सञ्ािन गनने प्रबन्र लििाउने ।

त) तोहकए बिोशजिका अन्र कार्य गनने ।

१५. अलभभावक, शिक्क त्ा हवद्ा्धी संघको गठन, काि, कत्यवर र अलरकार: (१) 

सािदुाहरक हवद्ािरिा अलभभावक, शिक्क त्ा हवद्ा्धीलबच सहकार्य त्ा 

सािाशजक परीक्ि गरी सवुरवस्ापनिा सहरोग गन्यका िालग प्रतरेक हवद्ािरिा 

देहारका सदसरहरू रहेको एक अलभभावक, शिक्क त्ा हवद्ा्धी संघ रहने ्छ:

क) हवद्ािरका अहवभावकहरुको भेिाबाट ्छनौट गरेको वरशति - अधरक्

ख) अलभभावकिे आफूहरुिधरेबाट ्छानी पठाएका कश्तिा एक जना िहहिा 

सहहत तीन जना - सदसर

ग) हवद्ािर रहेको स्बशन्रत व्डाका जनप्रलतलनलरहरु िधरेबाट सो व्डा सलिलतिे 

िनोनरन गरेको एकजना - सदसर

घ) हवद्ािरका संस्ापक, स्ानीर बहुधिशजवी, शिक्ाप्रिेी, हवद्ािरिाई लनरन्तर 

उलिेखर सहरोग गरेका वरशतिहरू िधरेबाट हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिे 

िनोनीत गरेको एकजना िहहिासहहत दईुजना - २ सदसर

ङ) बािकिव वा हवद्ािरको अधरक्िे ्छानेको प्र्ि ्छात्र र प्र्ि ्छात्रा िधरे 

२ जना - सदसर

च) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको अधरक् - सदसर

्छ) हवद्ािरका शिक्किे आफूहरु िधरेबाट ्छानी पठाएको शिक्क प्रलतलनलर 

एक जना - सदसर सशचव

(२) अलभभावक, शिक्क त्ा हवद्ा्धी संघको काि, कत्यवर र अलरकार देहारबिोशजि 

हनेु्छाः-

क) हवद्ािरिा सवच्छ िैशक्क वातावरि लनिा्यि गन्य हवद्ािर वरवस्ापन 

सलिलतिाई सहरोग गनने,

ख) हवद्ािरको सािाशजक परीक्ि गनने ।

ग) अलभभावक सचेतना कार्यरिि सञ्ािन गन्य हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिाई सहरोग 

गनने ।

घ) हवद्ािर भना्य अलभरान सञ्ािन गन्य हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिाई सहरोग 

गनने ।

ङ) तोहकएबिोशजिका अन्र कार्य गनने ।

पररच्ेछद - ३

हवद्ािर तहको शिक्क त्ा हवद्ािर कि्यचारी र वािहवकास सहरोगी कार्यकता्य 

कारा्यिरको दरवन्दी, सेवाित्य, रोगरता एवं सक्िताको िापदण्ड

१६. गाउँपालिकािे शिक्कको दरवन्दी लनरा्यरि गनने: (१) गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र रहेका 

सािदुाहरक हवद्ािरहरुिा आवशरक पनने शिक्क र कि्यचारीहरुको दरवन्दीका 

हवषरिा गाउँ कार्यपालिकाको लनि्यर बिोशजि गाउँपालिकािे लनरा्यरि गनने्छ । 

(२) गाउँपालिकािे शिक्कको दरवन्दी लनरा्यरि गदा्य प्रतरेक हवद्ािरिा लनरलित 

अधररन गनने हवद्ा्धी संखरा र हवषरका आरारिा तोहकए बिोशजि हवद्ा्धी 

त्ा शिक्कको अनपुात कारि गनु्यपनने्छ ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि लनरशुति भएको शिक्कको वरशतिगत फाइि ख्डा 

गरी गाउँपालिकािे राख्नपुनने्छ । रसरी लनरतुि भएको शिक्कको सेवा सहुवरा 

गाउँपालिका िाफ्य त भतुिानी गनु्यपनने्छ ।

१७. शिक्कको सेवा ित्य, रोगरता र सक्िता शिक्कको सेवा ित्य, रोगरता र सक्िता 

तोहकए बिोशजि हनेु्छ ।

१८. स्ारी अधरापन अुनिलत पत्र लिन ुपनने: अधरापन अनिुलत पत्र नलिई कसैिे पलन 
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शिक्क पदका िालग उ्िेदवार हनु पाउने ्ैछनन ्।तर १ (एक) पटक हवज्ापन 

गदा्य पलन स्ारी अधरापन अनिुती लिएका शिक्कको दरखासत नपरेिा स्ारी 

अधरापन अनिुती पत्र नलिएका शिक्क पलन राख्न सहकने्छ । 

१९. शिक्क त्ा कि्यचारीको पदीर आचरि त्ा अन्र वरवस्ा: (१) देहारका 

अवस्ािा शिक्क वा कि्यचारीिाई हवद्ािरको वरवस्ापन सलिलतिे पदबाट 

हटाउन गाउँपालिकािा लसफाररस गनने्छ:

क) तोहकए बिोशजिका पदीर दाहरतव पूरा नगरेिा,

ख) हवना सूचना िगातार पन्ध्र ददनभन्दा बढी सिर हवद्ािरिा अनपुशस्त रहेिा,

ग) हवद्ािरिा िादक पदा््य सेवन गरी आएको कुरा प्रिाशित भएिा,

घ) नैलतक पतन देशखने कुनै फौजदारी अलभरोगिा अदाितबाट सजार पाएिा,

ङ) सािदुाहरक हवद्ािरका शिक्क वा कि्यचारीिे कारा्यिर सिरिा अन्रत्र 

अधरापन वा काि गरेिा वा अन्र कुनै वरावसाहरक कृराकिाप गरेिा,

च) शिक्क वा कि्यचारी राजनीलतक दिको सदसर रहेको पाइएिा,

्छ) लनजिे अधरापन गरेको हवषरिा तीन बष्य लभत्रको औषत िैशक्क उपिशबर 

५० प्रलतित भन्दा कि भएिा ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि वा अन्र िाधरििे कुनै शिक्क वा कि्यचारीिाई 

पदबाट हटाउन ुपनने ए्ेटि प्रिाि प्राप्त भएिा गाउँपालिकािे लनजिाई पदबाट 

हटाउन सकने्छ । तर कार्यरत पदवाट हटाउन ुअशघ िनालसव िाहफकको 

सपटिीकरिको िौका भने प्रदान गररने ्छ ।

२०. अदाितको आदेिबाट पनुाः बहािी हनु सकने: (१) दफा १९ िा उलिेख भएका 

कुनै वा केही आरोपिा सजार भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखा्यसत भएको 

शिक्क/कि्यचारी अदाितको आदेि वा फैसिाबिोशजि नोकरीिा पनुाः बहािी हनु 

सकने्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि पनुाः बहािी भएको शिक्किे नोकरीबाट हटेदेशख 

पनुाःबहािी भएको लिलतस्िको पूरा तिब, भत्ता र तिब वहृधि पाउने भए 

सोसिेत पाउने्छ ।

२१. तिब भत्ता नपाउने र सेवा अवलर गिना नहनेु: दफा २१ िा उलिेशखत अवस्ािा 

वा लनरिानसुार हवदा सवीकृत गराई बसेको अवस्ािा बाहेक हवद्ािरिा अनपुशस्त 

रहेका शिक्किे सो अवलरको तिब, भत्ता पाउने ्ैछनन ्र तरसतो अवलर लनजको 

सेवािा सिेत गिना हनेु ्ैछन । 

२२. स्ारी आवासीर अनिुलत लिन नहनेु: सािदुाहरक हवद्ािरिा कार्यरत शिक्क वा 

कि्यचारीहरुिे कुनै पलन देिको स्ारी आवासीर अनिुलत लिन वा तरसतो अनिुलत 

प्राप्त गन्यको िालग आवेदन ददन हुँदैन । स्ारी आवासीर अनिुलत लिएका त्ा 

लिन आवेदन ददने शिक्क वा कि्यचारीहरुिाई तोहकएबिोशजि दण्ड त्ा हवभागीर 

सजार हनेु्छ ।

पररच्ेछद - ४

शिक्क त्ा हवद्ािर कि्यचारीको लनरशुति, सरुवा, बढुवा, तालिि, वलृत हवकास

२३. शिक्कको लनरशुति: (१) हवद्ािरिा ररति दरवन्दी त्ा राहत शिक्क पदिा 

अस्ारी त्ा करार लनरशुतिको वरवस्ा देहारबिोशजिको ्छनौट सलिलतबाट हनेु्छ:

क) स्बशन्रत हवद्ािरको हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको अधरक् - संरोजक

ख) लबषरगत रोटिर िधरेबाट गाउँपालिकाको लसफाररसिा बढीिा दईु जना - 

सदसर

ग) गाउँपालिकाको शिक्ा इकाई प्रिखु - सदसर

घ) स्बशन्रत हवद्ािरको प्ररानाधरापक सदसर - सदसर सशचव

(२) सलिलतिे आफनो कार्यहवलर आफैिे लनरा्यरि गरेबिोशजि हनेु्छ ।

२४. प्ररानाधरापक स्बन्री वरवस्ा: (१) सािदुाहरक हवद्ािरिा एक प्ररानाधरापक 

रहने्छ ।

(२) प्ररानाधरापकको लनरशुति, सेवाको सत्य र सहुवरा स्बन्री वरवस्ा 

देहारबिोशजि हनेु्छ:

(क) िाधरलिक तहिा स्ारी र सनातकोत्तर उपालर प्राप्त शिक्क हनुपुनने्छ । 

सो नभएिा सनातक रोगरता भएका स्ारी शिक्क िधरेबाट प्ररानाधरापक 

लनरशुतिका िालग हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिे गाउँ शिक्ा सलिलत िाई 

लसफाररस गनने्छ । प्ररानाधरापक लनरतुिी गदा्य सूचना प्रहवलरिा ज्ान 

भएकोिाई प्रा्लिकता ददन ु पनने्छ ।प्ररानाधरापक स्बन्री वरवस्ा 

गदा्य कार्य स्पादन िूलरांकनको आरारिा हवद्ािर वरवस्ापन 

सलिलतिे गाउँ शिक्ा सलिलतिा पेि गनु्यपनने्छ । कार्यस्पादन िूलरांकन, 

शिक्कको रोगरता, प्रिािपत्र, वरशतिगत क्िताको आरारिा गनु्यपनने्छ । 

प्ररानाधरापक ्छनौटका आरारहरु:

्छनौटका आरार अङ्कभार

१. िैशक्क रोगरता:

क) न्रूनति िैशक्क रोगरता (प्र्ि - १३, दद्शत्तर - १०, तशृत्तर - ८) - १३

ख) िाल्लिो िैशक्क रोगरता (प्र्ि - १०, दद्शत्तर - ८, तशृत्तर - ६) - १०

ग) एिहफि/हपएचल्ड - २

२. शिक्ि अनभुव:  (स्ारी सेवाको २ अंकको दरिे १० वष्यिा बढीिा २० अंक र 



14 15देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन, २०७९ देवघाट गाउँपालिकाको शिक्ा ऐन, २०७९

देवघाट गाउँपालिका स्ानीय राजपत्र | खण्ड ६, संखया ३ | लिलि २०७९/०३/३० देवघाट गाउँपालिका स्ानीय राजपत्र | खण्ड ६, संखया ३ | लिलि २०७९/०३/३०

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

अस्ारी सेवा भए १ अंकको दरिे ५ वष्यिा बढीिा ५ अंक)  - २५

३. तािीि:

क) िैशक्क तािीि - १०

ख) हवद्ािर वरवस्ापन तािीि - २

४. अधरापन गरेको हवषरिा प्राप्त नलतजा: - १२

५. हवद्ािर हवकास प्रसताव:

क) हवद्ािर हवकास प्रसताव - १०

ख) हवद्ािर हवकास प्रसतावको प्रसततुीकरि - ४

६. नेततृव लिने क्िता:

क) शिक्ा इकाई प्रिखुको िूलरांकन - ५

ख) वरवस्ापन सलिलतको िूलरांकनबाट - ५

ग) स्बशन्रत हवद्ािरका शिक्कहरुको िूलरांकनबाट - २

                                      ज्िा - १००

(ख) आरारभतू तहिा स्ारी, र सनातक उपालर प्राप्त शिक्क हनुपुनने्छ । सो नभएिा 

सनातक रोगरता भएका स्ारी शिक्क िधरेबाट प्ररानाधरापक लनरशुति हवद्ािर 

वरवस्ापन सलिलतको लसफाररसिा गाउँ शिक्ा सलिलतबाट गररने्छ । तर आरारभतु 

१-५ र १-३ िा स्ारी त्ा वाह्र कक्ा पास भएको शिक्क प्र.अ. हनुसकने्छ ।

(ग) प्ररानाधरापकिे लनरशुति हनुपूुव्य पाँच बषने हवद्ािर सरुारको कार्यरोजना हवद्ािर 

वरवस्ापन सलिलतसिक् पेस गनु्यपनने्छ ।

(घ) प्ररानाधरापकको अवलर ५ बष्यको हनेु्छ । लनज बढीिा २ कार्यकाि िात्र सो 

पदिा वहाि रहन पाउने्छ ।

(ङ) हवद्ािरको वरवस्ापकीर नेततृव त्ा िैशक्क प्राहवलरक नेततृव गरी हवद्ािरको 

बहृत्तर हहत गनु्य प्ररानाधरापकको कत्यवर हनेु्छ ।

(च) लनजिे पेस गरेको कार्यरोजनाबिोशजि कार्य गरेको नपाइएिा वरवस्ापन सलिलतको 

लसफाररसिा गाउँ शिक्ा सलिलतिे हटाउन सकने्छ तर एक पटक सपटिीकरिको 

िौका ददइने्छ ।

२५. शिक्कको सरुवा: (१) सरुवा हनु आवेदन ददने स्ारी दरवन्दीिा कार्यरत 

शिक्किाई गाउँपालिका लभत्रका कार्यरत हवद्ािरको वरवस्ापन सलिलत र सरुवा 

हनेु हवद्ािरको वरवस्ापन सलिलतको सहिलतिा गाउँ शिक्ा सलिलतको लसफाररसिा 

गाउँपालिकािे तोहकएबिोशजिको प्रकृरा अपनाई ररति दरवन्दीिा सरुवा गन्य 

सकने्छ ।

(२) सरुवा हनु आवेदन ददने स्ारी दरवन्दीिा कार्यरत शिक्किाई गाउँपालिका 

लभत्र लनज कार्यरत हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको सहिलतिा गाउँपालिकािे 

अकको गाउँपालिका वा गाउँपालिकािा सरुवाको िालग सहिलत ददन सकने्छ ।

(३) शिक्ा सलिलतिे सिान तहको स्ारी शिक्क लबच पारसपररक सरुवा गन्य 

सकने्छ । तर सािान्रतरा शिक्कको सरुवा पदस्ापन भएको तीन बष्यस्ि 

गररने ्ैछन ।

(४) हविेष अवस्ािा बाहेक शिक्कको सरुवा िैशक्क सत्रको सरुु वा अन्तरिा 

िात्र गररने्छ ।

(५) हविेष पररशस्लतिा शिक्कको सरुवा गाउँ शिक्ा सलिलतिे गन्य सहकने्छ । 

२६. दरवन्दी लििानाः (१) तोहकएको िापदण्डको आरारिा बढी दरवन्दी भएको 

ददद्ािरबाट कि दरबन्दी भएको हवद्ािरिा तोहकएको अलरकारीिे तोहकएको 

प्रकृरा पूरा गरी सानु्य पनने्छ ।

२७. शिक्कको बढुवास्बन्री वरवस्ााः हाि स्ारी रुपिा सेवारत शिक्कको बढुवा 

स्बन्री वरवस्ा नेपाि सरकारबाट िाग ुभएको काननुबिोशजि हनेु्छ । स्ानीर 

तहबाट लनरशुति पाएका शिक्कहरुको सेवा सत्य त्ा बढुवा स्बन्री वरवस्ा 

तोहकए बिोशजि हनेु्छ ।

२८. तालिि त्ा क्िता हवकासस्बन्री वरवस्ा: शिक्किाई नेपाि सरकारको नीलत 

त्ा स्ानीर तहबाट लनरा्यररत तालिि नीलतअनसुार तालिि त्ा क्िता हवकासको 

अवसर हनेु्छ ।

२९. शिक्किाई अन्र काििा िगाउन नहनेु:(१) सािदुाहरक हवद्ािरको शिक्किाई 

शिक्ा प्रदान गनने वा हवद्ािर प्रिासनस्बन्री काििा बाहेक अन्र काििा 

िगाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन हवद्ािरको पठन 

पाठनिा बारा नपनने गरी राह्रिर जनगिना, लनवा्यचनस्बन्री काि, दैवी प्रकोप 

उधिार वा नेपाि सरकार र गाउँपालिकािे तोकेको अन्र कुनै काििा खटाउन 

सहकने्छ ।

पररच्ेछद - ५

सािदुाहरक हवद्ािरको भौलतक पूवा्यरार लनिा्यि, िि्यत स्भार, सञ्ािन र वरवस्ापन

३०. हवद्ािरको भौलतक त्ा िैशक्क पूवा्यरारको िापदण्ड लनरा्यरि: (१) हवद्ािरिा 

हवद्ा्धी संखराअनसुार कक्ाकोठा, खेि िैदान क्पाउन््ड, घेराबार, बाििैत्री बसाइ 

वरवस्ा, वातावरि िैत्री हाता, करेसावारी, फूिबारी, सवच्छ हपउने पानी, ्छात्र 

्छात्राका िालग अिग अिग िौचािर, लसकाइ िैत्री वातावरि हनुपुनने्छ ।

(२) हवद्ािरिा प्रा्लिक उपचार, लनरलित सवासथर परीक्ि, ्छात्राहरुिाई 
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सेलनटरी परा्ड जसता न्रूनति सहुवरा उपिबर हनुपुनने्छ ।

(३) हवद्ािरको सतरअनसुार भौलतक त्ा िैशक्क पूवा्यरारको िापदण्ड 

तोहकएबिोशजि हनेु्छ ।

३१. हवद्ािरको स्पशत्त: (१) सािदुाहरक हवद्ािरको हकभोगिा रहेको स्पशत्त 

साव्यजलनक स्पशत्त िालनने्छ । रस ऐनबिोशजि अनिुलत वा सवीकृलत रद् गररएको 

वा कुनै हवद्ािरिा गालभएको सािदुाहरक हवद्ािरको स्पशत्त गाउँपालिकािे अन्र 

हवद्ािरको काििा प्ररोगिा नआउने भएिा प्रचलित कानूबिोशजि बेच-लबखन गरी 

प्राप्त भएको रकि स्बशन्रत गाउँपालिका शिक्ा कोषिा ज्िा गनने्छ । 

(२) िैशक्क गठुी अन्तग्यत सञ्ालित संस्ागत हवद्ािरको स्पशत्त सोही हवद्ािरको 

नाििा रहने ्छ । कुनै हवद्ािर साव्यजलनक िैशक्क गठुीको रुपिा सञ्ािन 

गररएकोिा तरसतो हवद्ािरको स्पशत्त साव्यजलनक स्पशत्त िालनने्छ र तरसतो 

स्पशत्तको सवरुप पररवत्यन गन्य पाइने ्ैछन । 

(३) क्पनी अन्तग्यत सञ्ालित संस्ागत हवद्ािरको स्पशत्त सोही क्पनीको 

नाििा रहने्छ ।

(४) संस्ागत हवद्ािरिे कुनै वरशति वा संघ संस्ासँग दान दातवरको रूपिा 

कुनै हकलसिको चि, अचि स्पशत्त प्राप्त गनु्य अशघ गाउँपालिकाको अनिुलत 

लिनपुनने्छ । तर हवदेिी वरशति वा संघ संस्ाबाट तरसरी चि, अचि स्पशत्त 

प्राप्त गनु्य अशघ नेपाि सरकारको पूव्य सवीकृलत लिनपुनने्छ । 

(५) नेपाि सरकारको सवीकृलतिा प्राप्त गरेको चि अचि स्पशत्त नेपाि सरकारको 

सवीकृलत लबना बेचलबखन गन्य पाइने ्ैछन । 

३२. सािदुाहरक हवद्ािरको जगगाको सवालितव, स्पशत्तको अलभिेख, संरक्ि र 

वरवस्ापन:

(१) सािदुाहरक हवद्ािरको जगगाको सवालितव सो हवद्ािरकै नाििा रहने ्छ । 

सो हवद्ािर वन्द, खारेज वा अन्रत्र गालभई हवद्ािरको काििा प्ररोग नहनेु 

भएिा गाउँपालिकािे काननुबिोशजि भोग चिन गन्य सकने्छ ।

(२) हवद्ािरको स्पशत्तको अलभिेख दरुुसत राख्न,े संरक्ि त्ा वरवस्ापन गनने 

दाहरतव सो हवद्ािरको वरवस्ापन सलिलतको रहने ्छ । 

(३) सािदुाहरक हवद्ािरको जगगाको संरक्ि र वरवस्ापन गनने कत्यवर 

गाउँपालिका र नेपाि सरकारको रहने ्छ । 

३३. हवद्ािरको पाठ्यरिि र पाठ्यपसुतक: (१) हवद्ािरिे नेपाि सरकारिे तोकेको 

न्रूनति िापदण्ड अनरुुप लसकाइ उपिशबर हालसि हनेु गरी अधररन अधरापन 

गराउनपुनने्छ । हवद्ािरिे नेपाि सरकारिे तोकेको िापदण्ड लभत्र रही स्ानीर 

पाठ्यरिि र पाठ्यपसुतक िागू गन्य सकने्छ । 

(२) आफना क्ेत्रलभत्रका हवद्ािरिाई आवशरक पनने पाठ्यपसुतकहरुको संखरा 

स्बशन्रत हवद्ािरिे तोहकएको सिर सीिा लभत्र गाउँ शिक्ा सलिलतिा िाग 

गनु्यपनने्छ । 

(३) गाउँ शिक्ा सलिलतिे िैशक्क सत्र िरुु हनु ुअगावै स्बशन्रत लनकारहरुिा 

सिन्वर गरी पाठ्यपसुतक हवतरि गनने्छ । 

(४) आरारभतू तहस्िको शिक्ा िालग स्ानीर आवशरकतािा आराररत बढीिा 

१०० पूिा्यङ्क वा ४ रेिल्डट आवर बराबरको स्ानीर ्प हवषरको स्ानीर 

पाठ्यरिि प्ररोगिा लराउन सकने्छ । 

(५) हवद्ािरिा बहपुाठ्यपसुतक िाग ुहनेु्छ । 

(६) िैशक्क सतरको न्रूनति िापदण्ड तोकी शिक्क हवद्ा्धी सहकार्यिा आराररत 

पाठ्य सािाग्ी, ्प सवाधररन सािग्ी, पसुतकािर, िनोहविि्य, अलभभावक 

शिक्ाको प्रवन्र हनुपुनने्छ । 

(७) हवद्ािरिा बकु कन्यरको वरवस्ा हनुपुनने्छ । 

(८) िैशक्क सािाग्ी लनिा्यि हनुपुनने्छ । 

३४. अलतररति िैशक्क कृराकिापको सञ्ािन: (१) हवद्ािरिे पाठ्यरिििा आराररत 

लसकाइिा सहजता लराउन अलतररति िैशक्क कृराकिाप सञ्ािन गन्य सकने ्छ । 

(२) हवद्ािरिे बाि किव, त्ा वातावरि िैत्री किवहरु गठन, परररोजना कार्य, 

अधररन भ्रिि, पोषि शिक्ा, खेिकुद प्रलतरोलगता, साहहशतरक त्ा बहपु्रलतभा 

िखुी कृराकिापहरु सञ्ािन गन्य सकने्छ । 

पररच्ेछद - ६

संस्ागत (लनजी) हवद्ािरको अनिुलत, िापदण्ड लनरा्यरि, 

अनगुिन, िूलराङ्कन र लनरिनस्बन्री वरवस्ा

३५. संस्ागत हवद्ािर सञ्ािन गन्य अनिुलत र सवीकृलत लिनपुनने्छ ।

३६. संस्ागत हवद्ािरको वरवस्ापन सलिलत: (१) संस्ागत हवद्ािरको सञ्ािन, 

रेखदेख र वरवस्ापन गन्यका िालग प्रतरेक हवद्ािरिा देहारका सदसरहरू रहेको 

एक हवद्ािर वरवस्ापन सलिलत रहने्छाः- 

क) हवद्ािरको संस्ापक वा िगानीकता्यहरू िधरेबाट स्बशन्रत हवद्ािरको 

लसफाररसिा गाउँपालिकाबाट िनोलनत  - अधरक् 

ख) अलभभावकहरूिधरेबाट क्तीिा एक जना िहहिा पनने गरी हवद्ािर 

वरवस्ापन सलिलतिे िनोलनत गरेको दईुजना  - सदसर 

ग) स्ानीर शिक्ाप्रिेी वा सिाजसेवीहरू िधरेबाट गाउँ शिक्ा सलिलतिे िनोलनत 
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गरेको एकजना  - सदसर

घ) स्बशन्रत क्ेत्रको हवद्ािर लनरीक्क/स्ानीर शिक्ा िाखा प्रिखु  - 

सदसर

ङ) स्बशन्रत हवद्ािरका शिक्कहरूिे आफूहरूिधरेबाट ्छानी पठाएको 

एकजना  - सदसर

च) हवद्ािरको प्ररानाधरापक  - सदसर सशचव

(२) उपदफा (१) को (क) (ख) र (ग) बिोशजि ्छालनएका वा िनोलनत अधरक् 

वा सदसरको पदावलर तीन वष्यको हनेु्छ । तरसता अधरक् वा सदसरिे 

आफनो पद अनसुारको आचरि देशखएिा गाउँ शिक्ा सलिलतिे लनजिाई 

जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सकने्छ । तर तरसरी पदबाट हटाउन ुअशघ 

वा सलिलत हवघटन गनु्य अशघ आफनो सफाइ पेि गनने िौकाबाट बशञ्त गररने 

्ैछन ।

(३) िैशक्क गठुीद्ारा सञ्ालित हवद्ािरिा गठुी सञ्ािक वा िगानीकता्य िधरेबाट 

उपदफा (१) को (ख) बिोशजि सदसरको िनोनरन गन्य सहकने्छ । 

३७. संस्ागत हवद्ािरको हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको काि, कत्यवर र अलरकार 

देहार बिोशजि हनेु्छाः–

क) हवद्ािर सञ्ािनको िालग प्राप्त सारन र स्ोतको पररचािन गनने ।

ख) हवद्ािरको िालग आवशरक भौलतक सारनको वरवस्ा गनने ।

ग) हवद्ािरको चि, अचि स्पशत्तको सरुक्ा र संरक्ि गनने ।

घ) हवद्ािरिा सवच्छ िैशक्क वातावरि कारि राख्न े।

ङ) हवद्ािरिे नेपाि सरकार र गाउँपालिकािे तोके बिोशजिको पाठ्यरिि त्ा 

पाठ्यपसुतक अलनवार्य रूपिा िागू गनने ।

च) अधरापन अनिुलतपत्र लिई प्रचलित काननुबिोशजि शिक्क पदको िालग 

उ्िेदवार हनु रोगरता पूरा गरेका वरशतििाई शिक्क पदिा लनरशुति गनने ।

्छ) शिक्क त्ा कि्यचारीको न्रूनति तिब, सेवा सहुवरा श्रि ऐनिाई आरार 

िानी तोकने ।

ज) अनिुासनहीन शिक्कउपर कारबाही गनने ।

्झ) शिक्ा ऐन त्ा लनरिाविी त्ा अन्र काननुिा उलिेशखत वरवस्ाका 

अलतररति गाउँपालिकावाट जारी शिक्ाक्ेत्रसँग स्बशन्रत सवै नीलत, लनरि, 

त्ा लनदनेिनहरूको पािना गनने ।

ञ) िैशक्क गठुी अन्तग्यत सञ्ािन भएका हवद्ािरको सञ्ािन, रेखदेख र 

वरवस्ापन स्बन्री वरवस्ा तोहकए बिोशजि हनेु्छ ।

ट) हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतको अन्र काि, कत्यवर, अलरकार र बैठकस्बन्री 

कार्यहवलर तोहकए बिोशजि हनेु्छ ।

३८. संस्ागत हवद्ािरिे ्छात्रवशृत्त उपिबर गराउन ुपनने: (१) संस्ागत हवद्ािरिे 

हवद्ािरिा भना्य भएका कूि हवद्ा्धी संखराको क्तीिा दि प्रलतितिा नघटने 

गरी तोहकए बिोशजि आल््यक रुपिा हवपन्, अपाङ्गता भएकाहरु, िहहिा, दलित वा 

जनजालत हवद्ा्धीिाई ्छात्रवशृत्त उपिबर गराउनपुनने्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि ्छात्रवशृत्तको िालग हवद्ा्धी ्छनौट गन्य प्रतरेक 

हवद्ािरिा हवद्ािरको प्ररानाधरापक, र हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिा 

रहेका अलभभावकको प्रलतलनलर रहेको एक ्छात्रवशृत्त ्छनौट सलिलत रहने्छ ।

(३) सलिलतिे ्छनौटको िालग आरार, ित्य र प्रकृरा तरार गरी सो हवद्ािर 

वरवस्ापन सलिलतबाट सवीकृत गराइ साव्यजलनक सिेत गनु्यपनने्छ । 

(४) सलिलतिे ्छात्रवशृत्तको िालग ्छनौटको नलतजा आरारसहहत साव्यजलनक गनु्य 

पनने्छ ।

३९. अनगुिन त्ा िूलराङ्कन संस्ागत हवद्ािरको गिुसतर कारि राख्न गाउँपालिका वा 

गाउँ शिक्ा सलिलत िे जनुसकैु सिरिा अनगुिन गन्य, लनदनेिन ददन सकने्छ । रसरी 

प्राप्त लनदनेिन कारा्यन्वरन गनु्य संस्ागत हवद्ािरको अलनवार्य दाहरतव हनेु्छ । 

४०. अनिुलत वा सवीकृलत रद् गनने: कुनै संस्ागत हवद्ािरिे रो ऐन वा रस ऐन अन्तग्यत 

बनेको लनरि हवपरीत अन्र कुनै काि गरेिा गाउँपालिकािे तरसतो हवद्ािरिाई 

प्रदान गररएको अनिुलत वा सवीकृलत रद् गन्य सकने्छ ।तर तरसरी अनिुलत वा 

सवीकृलत रद् गनु्य अशघ स्बशन्रत हवद्ािरिाई आफनो सफाइ पेि गनने िौकाबाट 

बशञ्त गररने ्ैछन । 

पररच्ेछद - ७

परीक्ा सञ्ािन त्ा गिुसतर िापन

४१. आरारभतू तह कक्ा ८ को अन्तरिा हनेु परीक्ाको सञ्ािन स्बन्री वरवस्ा: 

(१) आरारभतू शिक्ाको कक्ा ८ को अशन्ति परीक्ा गाउँपालिका सतरीर हनेु्छ । 

(२) उपदफा १ बिोशजिको परीक्ा स्बन्री स्पूि्य कार्य गन्य देहार बिोशजिको 

एक परीक्ा सलिलत गठन गररने्छ ।

क) शिक्ा इकाई प्रिखु - संरोजक

ख) आरारभतु त्ा िाधरलिक तहको प्ररानाधरापकहरु िधरेबाट गाउँपालिका 

शिक्ा सलिलतका अधरक्िे तोकेका ३ जना (सािदुाहरक प्र.अ बाट २ र 

संस्ागत प्र.अ बाट १)  - सदसर

ग) संरोजकिे तोकेको स्ोतवरशति वा कि्यचारी  - सशचव
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(३) उपदफा (२) बिोशजि गठन भएको परीक्ा सलिलतको कार्यहवलर तोहकएबिोशजि 

हनेु्छ । 

४२. आरारभतू तह कक्ा ५ को अन्तरिा हनेु परीक्ाको सञ्ािन कार्यपालिकाको लनि्यर 

र श्रोत उपिबर भएिा गाउँपालिका सतरिा गन्य सहकने्छ । 

४३. कक्ा १० र १२ को वाहष्यक परीक्ा वो्ड्यिे तोके बिोशजि हनेु्छ । 

पररच्ेछद - ८

हवद्ािरिाई ददईने अनदुान, िेखा वरवस्ापन, अनगुिन र लनरिन

४४. हवद्ािर कोष: (१) प्रतरेक हवद्ािरिा एउटा हवद्ािर कोष हनेु्छ, जसिा 

देहारबिोशजिका स्ोतवाट प्राप्त रकि सो कोषिा दाशखिा हनेु्छाः- 

क) नेपाि सरकार, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनदुान, 

ख) िलुक त्ा सहरोगबाट प्राप्त रकि, 

ग) चन्दा वा दान दातवरबाट प्राप्त रकि, र 

घ) अन्र स्ोतबाट प्राप्त रकि ।

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषको सञ्ािन र िेखापरीक्ि त्ा सािाशजक 

िेखा परीक्ि तोहकएबिोशजि हनेु्छ । 

४५. अनदुानको वरवस्ा: (१) रो ऐन प्रार्भ हुँदाका बखत ददँदै आएको अनदुान 

रकििा कटौती नहनेु गरी तोहकएको सूत्रको आरारिा गाउँपालिकािे सािदुाहरक 

हवद्ािरिाई अनदुान ददने्छ । तर कुनै हवद्ािरिे तोहकएको िैशक्कसतर कारि 

गन्य नसकेिा तरसता हवद्ािरिाई ददँइदै आएको अनदुान रकििा तोहकए बिोशजि 

कटौती गन्य सहकने्छ ।

(२) सािदुाहरक हवद्ािरहरुिाई तोहकएबिोशजि अनदुान उपिबर गराउन 

सकने्छ ।

(३) गाउँपालिकािे प्रारश्भक बाि हवकास केन्द्रिाई तोहकएबिोशजिको अनदुान 

ददन सकने्छ ।

४६. िेखा वरवस्ापन: (१) सबै हवद्ािरहरुिे प्रचलित काननु अनसुारको ढाँचािा आर 

वररको िेखा वरवस्ापन गनु्यपनने ्छ । 

(२) हवद्ािरको लनरलित कारोबारको िेखा राख्न वेगिै िेखा िाखा ख्डा गरी कुनै 

कि्यचारी वा शिक्किाई िेखा वरवस्ापन गनने शज्िेवारी ददनपुनने्छ । 

४७. सािदुाहरक हवद्ािरको खाता सञ्ािन: (१) हवद्ािरिे आल््यक कारोबार गदा्य 

बैंक िाफ्य त गनु्यपनने्छ ।

(२) हवद्ािरको खाता सञ्ािन प्ररानाधरापक र िेखा हेनने कि्यचारी वा शिक्कको 

संरतुि दसतखतबाट सञ्ािन गनु्यपनने्छ र आरारभतु हवद्ािरिा हव.वर.स. 

अधरक् र प्र.अ. को संरतुि दसतखतवाट सञ्ािन गररने ्छ । 

४८. िेखा परीक्ि त्ा सािाशजक परीक्ि: (१) सबै हवद्ािरहरुिे लनरलित रुपिा 

आल््यक वष्य सिाप्त भएको पहहिो चौिालसक लभत्र गाउँ शिक्ा सलिलतिे तोकेको 

रशजसट्ड्य िेखा परीक्कबाट िेखा परीक्ि गराउनपुनने्छ । 

(२) िेखा परीक्ि प्रलतवेदन िेखा परीक्ि सिाप्त भएको १५ ददन लभत्र गाउँ शिक्ा 

सलिलत िाफ्य त गाउँपालिकािा पेि गनु्यपनने्छ । 

(३) प्रतरेक बष्य हवद्ािरिे सािाशजक परीक्ि गरी हवद्ािरको आर वरर, िैशक्क 

उपिशबर , हवद्ािरको आन्तररक गलतहवलर, पारदशि्यता त्ा जवाफदेहहताको 

अवस्ा र आगािी कार्यरोजना सािाशजक परीक्ििाफ्य त साव्यजलनक त्ा 

अनिुोदन गनु्यपनने्छ । 

(४) हवद्ािरिे हरेक तै्रिालसक परीक्ाको नलतजासहहत हवद्ा्धीको िैशक्क प्रगलत 

प्रलतवेदन अलभभावक सिक् पेस गरी पषृ्ठ पोषि लिन ुपनने्छ । 

४९. ्छात्रवलृतको वरवस्ा गन्य सकने: गाउँपालिकािे हवद्ािरिा भना्य हनेु हवद्ा्धीिाई 

तोहकए बिोशजि ्छात्रवशृत्तको वरवस्ा गन्य सकने्छ । 

५०. िलुकस्बन्री वरवस्ा: (१) नेपाि सरकारिे लनाःिलुक शिक्ा घोषिा गरेको 

हवद्ािर शिक्ाका िालग सािदुाहरक हवद्ािरिे हवद्ा्धीको नाििा कुनै हकलसिको 

िलुक लिन पाउने ्ैछन । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै अलभभावकिे आफनो 

इच्छािे ददएको दान, उपहार, चन्दा वा सहरोग सािदुाहरक हवद्ािरिे लिन 

सकने्छ । 

(३) सबै बािबालिकािाई आरारभतू तहस्िको शिक्ा अलनवार्य र लनाःिलुक 

त्ा िाधरलिक तहस्ि लनाःिलुक शिक्ा प्रदान गन्यको िालग गाउँपालिकािे 

आवशरक स्ोतको वरवस्ा गनने्छ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि लनाःिलुक शिक्ा घोषिा गरेको हवद्ािर शिक्ाबाहेकको 

अन्र हवद्ािर शिक्ािा अधररन गनने हवद्ा्धीसँग लिइने िलुक तोहकएको 

आरारिा लनरा्यरि गररने्छ । 

(५) हवद्ािरिे हवद्ा्धीिाई कुनै कक्ािा भना्य गदा्य एकपटक भना्य िलुक 

लिइसकेपल्छ पनुाः सोही हवद्ािरको अकको कक्ािा भना्य गन्यको िालग कुनै 

हकलसिको िलुक लिन पाउने ्ैछन । 

(६) हवद्ािरिे हवद्ािरको भौलतक संरचना लनिा्यि गन्यको िालग हवद्ा्धीसँग कुनै 

हकलसिको िलुक लिन पाउने ्ैछन । 

(७) संस्ागत हवद्ािरिे हवद्ा्धीसँग लिन पाउने िलुक तोहकएको अलरकारीबाट 
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सवीकृत गराई लनरा्यरि गनु्यपनने्छ  तरसरी िलुक लनरा्यरि स्बन्रिा सवीकृलत 

ददँदा तोहकएको अलरकारीिे हवद्ािरिे उपिबर गराएको सहुवराको आरारिा 

ददने्छ । 

(८) कुनै हवद्ािरिे रस ऐन हवपरीत हवद्ा्धीसँग कुनै िलुक लिएिा तोहकएको 

अलरकारीिे तरसतो िलुक स्बशन्रत हवद्ा्धीिाई हफता्य गन्य िगाउनपुनने्छ । 

(९) रस ऐन हवपरीत िलुक लिने हवद्ािरिाई तोहकएको अलरकारीिे एक 

िाखदेशख ३ िाख रूपैराँस्ि जररवाना गन्य सकने्छ । 

५१. हवद्ािरिाई ्ुछट र सहुवरा: (१) प्रचलित काननुिा जनुसकैु कुरा िेशखएको 

भएतापलन सािदुाहरक हवद्ािर र िैशक्क गठुीको रूपिा सञ्ालित संस्ागत 

हवद्ािरको नाििा जनुसकैु लिखत पाररत गदा्य रशज्ेरििन दसतरु िागने ्ैछन । 

(२) उपदफा (१) िा िेशखएदेशख बाहेक अन्र हवद्ािरको नाििा कुनै लिखत 

पाररत गदा्य नेपाि सरकारिे तोहकएको आरारिा रशज्ेरििन दसतरु ्ुछट ददन 

सकने्छ । 

(३) सािदुाहरक हवद्ािर र िैशक्क गठुीको रूपिा सञ्ालित संस्ागत हवद्ािरिाई 

ददइने अन्र ्ुछट र सहुवरा तोहकएबिोशजि हनेु्छ । 

पररच्ेछद - ९

प्राहवलरक त्ा वरवसाहरक शिक्ा

५२. गाउँपालिका क्ेत्रिा सञ्ालित सािदुाहरक हवद्ािरिा प्राहवलरक त्ा वरवसाहरक 

शिक्ाका सा् लस.हट.ई.लभ.टी. कार्यरिि लनरा्यररत हवषर अधरापन गराउन सहकने 

्छ । रसता हवद्ािरको सञ्ािनका िालग गाउँपालिकािे स्भावरता अधररन, 

हवद्ािरिाई ् प सहुवरा प्रदान र आवशरक स्ोत पहहचान र पररचािन गन्य सकने्छ । 

५३. खलुिा त्ा हविेष शिक्ा गाउँपालिका लभत्र खलुिा त्ा हविेष शिक्ा स्वन्री 

कार्यरिि सञ्ािन गनने, केन्द्रको लनदनेिनको आरारिा हनेु्छ । 

पररच्ेछद - १०

हवहवर

५४. हवद्ािरको हवरानाः (१) रो ऐन र प्रचलित काननुको अरीनिा रही प्रतरेक 

सािदुाहरक हवद्ािरिे हवद्ािरको िक्र, िूलर िान्रता, सञ्ािन प्रहरिरा 

िगारतका अन्र सान्दलभ्यक हवषर वसत ु सिावेि गररएको हवरान अलभभावक 

सभाबाट पाररत गराई िागू गनु्यपनने्छ ।

(२) अलभभावक सभािे हवरान आवशरकता अनसुार संसोरन गन्य सकने्छ । 

(३) हवरान अनसुार हवद्ािर सञ्ािन गनु्य वरवस्ापन सलिलत, प्ररानाधरापकिगारत 

अन्र सबैको कत्यवर हनेु्छ ।

(४) अद्ावलरक हवरानको प्रलतलिहप पाररत भएको लिलतबाट ७ ददन लभत्र वरवस्ापन 

सलिलतिे गाउँपालिका कारा्यिरिा पेि गनु्यपनने्छ । 

(५) हवद्ािरको हवरान साव्यजलनक दसतावेज हनेु्छ र सो जो कोहीिे पलन हेन्य 

पाउन ुपनने्छ । 

५५. गाउँपालिकािे लनदनेिन ददन सकने: (१) गाउँपालिकािे तोहकएको क्ेत्रसँग स्बशन्रत 

आवशरक लनदनेिनहरु हवद्ािर वरवस्ापन सलिलतिाई ददन सकने्छ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि ददइएको लनदनेिनको पािना गनु्य हवद्ािर वरवस्ापन 

सलिलतको कत्यवर हनेु्छ । 

५६. हवद्ािरिाई सरुशक्त र िाशन्त क्ेत्रको रुपिा कारि गनु्य पनने: (१) हवद्ािरिा 

सवतन्त्र र भररहहत रुपिा अधररन, अधरापन गनने वातावरि सजृना गन्य त्ा 

हवद्ािर लभत्र कुनै पलन हकलसिको अवाशञ्छत कृराकिाप हनु नददने गरी 

हवद्ािरिाई सरुशक्त क्ेत्र कारि गनु्य पनने्छ । राजनैलतक गलतहवलर गन्य नपाइने । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सरुशक्त क्ेत्र कारि गदा्य हवद्ािरिे पािना गनु्य पनने 

ित्य त्ा िापदण्ड तोहकएबिोशजि हनेु्छ । 

५७. बािबालिकािाई लनषकािन गन्य, िारीररक वा िानलसक दवुर्यवहार गन्य नहनेु: (१) 

कुनै पलन बािबालिकािाई हवद्ािरबाट लनषकािन गन्य पाईने ्ैछन । 

(२) हवद्ािरिा अधररनरत बािबालिकािाई िारीररक वा िानलसक रातना ददन 

वा दवुर्यवहार गन्य पाइने ्ैछन ।

५८. िैशक्क परािि्य सेवा, हवदेिी िैशक्क कार्यरिि वा शिक्ि कोस्य सञ्ािन: (१) 

कसैिे पलन रस ऐन बिोशजि अनिुलत नलिई िैशक्क परािि्य सेवा, लरिज कोस्य, 

भाषा शिक्ि कक्ा वा पूव्य तरारी कक्ा वा हवदेिी ििुकुिा सञ्ालित कुनै िैशक्क 

कार्यरिि सञ्ािन गन्य पाउने ्ैछन ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि िैशक्क कार्यरिि, िैशक्क परािि्य सेवा, लरिज कोस्य, 

भाषा शिक्ि कक्ा वा पूव्य तरारी कक्ा वा हवदेिी ििुकुिा सञ्ालित कुनै 

िैशक्क कार्यरिि सञ्ािन गन्य अनिुलत लिनेस्बन्री वरवस्ा तोहकएबिोशजि 

हनेु्छ । 

५९. प्रगलत हववरि ब्ुझाउन ुपनने: संस्ागत हवद्ािरिे प्रतरेक वष्य तोहकएबिोशजिका 

हववरि सहहतको प्रगलत हववरि गाउँपालिका कारा्यिरिा ब्ुझाउनपुनने्छ ।

६०. शिक्ा हवकास कोष: (१) गाउँ शिक्ा सलिलतिे आफनो क्ेत्रलभत्र बसोवास गनने अलत 

हवपन्, प्राकृलतक प्रकोप पील्डत, असति र असहार बािबालिकाको िैशक्क अवसर 

बहृधि गन्य त्ा उतकृटि हवद्ा्धी, शिक्क, कि्यचारी वा शिक्ा प्रिेीिाई परुसकृत गन्य 

शिक्ा हवकास कोष स्ापना हनेु्छ ।
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(२) कोषिा देहारबिोशजिको रकि रहन सकने्छ:

क) नेपाि सरकार, प्रादेशिक सरकार र अन्र क्ेत्रबाट प्राप्त अनदुान,

ख) गाउँ सभाबाट हवलनरोशजत रकि,

ग) िलुक त्ा सहरोगबाट प्राप्त रकि,

घ) चन्दा वा दान दातवरबाट प्राप्त रकि, र

ङ) अन्र स्ोतबाट प्राप्त रकि ।

(३) कोषको सञ्ािन तोहकएको बिोशजि हनेु्छ ।

६१. दण्ड सजार: (१) कसैिे हवद्ािरको स्पशत्त हहनालिना वा नोकसान गरेिा तरसतो 

वरशतििाई िदु्ा हेनने अलरकारी वा न्राहरक सलिलतिे लबगो असूि गरी हवगोबिोशजि 

जररवाना गन्य सकने्छ ।

(२) कसैिे देहारका कार्य गरेिा, गन्य िगाएिा वा सो कार्य गन्य सहरोग परुा्यएिा 

तरसतो वरशतििाई कसूरको िात्रा हेरी काननुिे तोकेबिोशजि सजार हनेु्छाः–

क) प्रश्नपत्रको गोपनीरता भङ्ग गरेिा,

ख) उत्तरपशुसतका परीक्ि गदा्य िापरबाही वा गैर शज्िेवारपूि्य कार्य गरेिा,

ग) परीक्ा केन्द्रिा स्बशन्रत पदालरकारीको सवीकृलतबेगर प्रवेि गन्य प्ररत्न गरेिा 

वा प्रवेि गरेिा वा परीक्ा केन्द्र लनरन्त्रििा लिई अिरा्यददत कार्य गरेिा,

घ) परीक्ाफि प्रकािनिा अलनरलितता गरेिा,

ङ) अरूको तफ्य बाट परीक्ा ददएिा,

च) परीक्ाको िरा्यदा भङ्ग हनेु अन्र कुनै कार्य गरेिा ।

्छ) हवद्ा्धी भना्य गदा्य दान, उपहार वा कुनै रकि लिएिा,

ज) अनिुलत नलिई कुनै िैशक्क कार्यरिि, िैशक्क परािि्य सेवा, लरिज कोस्य, भाषा 

शिक्ि कक्ा त्ा पूव्य तरारी कक्ा सञ्ािन गरेिा ।

्झ) काननु हवपरीतको अन्र कार्य गरेिा ।

(३) काननुबिोशजिको कसूरको स्बन्रिा हवद्ािरको कुनै शिक्क वा कि्यचारी 

उपर िदु्ा हेनने अलरकारी वा शजलिा अदाितिा िदु्ा दारर भएिा तरसतो 

शिक्क वा कि्यचारी तरसरी िदु्ा दारर भएको लिलतदेशख िदु्ाको टुङ्गो 

निागेस्ि लनि्बन हनेु्छ । सो शिक्क वा कि्यचारी अदाितबाट कसूरदार 

ठहररएिा लनजिाई रस ऐनबिोशजि हवभागीर सजार गररने्छ ।

६२. पनुरावेदनाः तोहकएको अलरकारीिे गरेको सजारको आदेिउपर कानूनबिोशजि 

पनुरावेदन िागने्छ ।

६३. लनरि, कार्यहवलर, िापदण्ड बनाउने अलरकार: (१) रस ऐनको उद्ेशर कारा्यन्वरन 

गन्य गाउँपालिकािे आवशरक लनरि, कार्यहवलर, िापदण्ड बनाउन सकने्छ ।

(२) रस ऐनको कारा्यन्वरनको िालग गाउँ शिक्ा सलिलतिे आवशरक लनदने शिका 

बनाई िागू गन्य सकने्छ ।

६४. संरिििकािीन वरवस्ा: (१) रस ऐनिे तोहकएबिोशजि हनेु भनी वरवस्ा गरेको 

काि लनरिाविी नआउँदास्ि गाउँ कार्यपालिकािे गन्य सकने्छ ।

(२) रो ऐन जारी भए पल्छ हवद्ािरिा ररति रहेको दरबन्दीिा हवज्ापनको अनिुलत 

गाउँकार्य पालिकािे ददन सकने्छ ।

६५. बारा अ्डकाउ फुकाउने अलरकाराः रस ऐनको उद्ेशर कारा्यन्वरन गन्य कुनै 

बारा–अडकाउ परेिा गाउँपालिकािे तरसतो बारा अडकाउ हटाउन आदेि जारी 

गन्य सकने्छ र तरसतो आदेि रसै ऐनिा परे सरह िालनने्छ । तर रसतो आदेि 

गाउँ कार्यपालिकािे ६ िहहनालभत्रिा अनिुोदन नगरेिा सवत लनषकृर हनेु्छ ।

६६. बचाउ र िागू नहनेु: (१) रो ऐन वा रस ऐन अन्तग्यत बनेका लनरििा िेशखएजलत 

कुरािा सोही बिोशजि र निेशखएको कुरािा प्रचलित काननुबिोशजि हनेु्छ ।

(२) रस ऐनिा िेशखएको कुनै कुरािे पलन हवद्ािरको स्पशत्त हहना–लिना गरेको 

कसूरिा भ्रटिाचार लनवारि ऐन, २०५९ अन्तग्यत कारवाही चिाउन बारा पनने 

्ैछन ।

(३) संहवरानसँग बाश्झएको रस ऐनका दफा त्ा उपदफाहरु वाश्झएको हदस्ि 

सवताः लनशषरिर हनेु्छ ।

(४) रस अशघ काननुबिोशजि लनरतुि शिक्क कि्यचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे 

ददइदै आएको सहुवरािा कुनै हकलसिको कटौती गररने ्ैछन । तर रो 

वरवस्ािे काननु बिोशजि दण्ड, सजार र कारवाही गन्य बारा पनने ्ैछन ।

अाज्ािे

रिेि सवेुदी

प्रिखु प्रिासकीर अलरकृत


