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कुम्मायक राजपत्र 

नेपाल सरकार, प्रदेश नं. १, कुम्मायक गाउँपाललका द्वारा प्रकालशत 

खण्डः ३                  संख्यः १             मिम ः २०७६/०४/१५ 

भाग–१ 

कुम्मायक गाउँपाललका 

कुम्मायक गाउँपाललकाको लशक्षा ऐन, २०७६ 

दशे र सियजको सर्वपक्षी् मर्कयस र संघी् लोक यमरिक गण रियत्िक शयसन व््र्स्थयको सदुृढी करणकय  लयमग नयगररकहरुिय सदयचयर, समहष्ण ुय, 

नैम क य र ियनर्ी् िलू््को प्रबर्द्वन गनव  थय सीप्कु्त, पररश्रिी, मसजवनमसल र प्रम स्पमधव क्षि य भएकय ्ोग्् नयगररक  ्यर गनवको लयमग कुम्िय्क 

गयउँपयमलकयिय स्थयपनय हनुे र ्ो ऐन प्रयरम्भ हुनभुरदय अमघ स्थयपनय भई संचयलन भइरहकेय मर्द्ययल्हरुलयई व््र्मस्थ  गरी गणुस् री् मशक्षय प्रदयन गने 

शैमक्षक संस्थयकय रुपिय मर्कमस  गनुव बयरछनी् भएकोल ेनपेयलको संमर्धयनको धयरय २२६, नपेयलको संमर्धयनको अनुसचूी ८ को सचूी नं. ८  थय 

स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय ११ (ज) को अमधकयर प्र्ोग गनव सोही ऐनको दफय १०२ बिोमजि १ नम्बर प्रदशे अर गव को ्स 

कुम्िय्क गयउँपयमलकयको गयउँसभयल े्ो ऐन बनयएको छ ।                                               

पररच्छेद–१ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) ्स ऐनको नयि  “कुम्मायक गाउँपाललकाको लशक्षा ऐन , २०७६”  रहकेो छ । 

(२) ्ो ऐन  पयचँथर मजल्लयको कुम्िय्क गयउँपयमलकयिय लयग ूहनुेछ ।  

(३) ्ो ऐन कुम्िय्क रयजपििय प्रकयमश  भए पश्चय  प्रयरम्भ हुनछे । 

२. पररभाषाः मर्ष् र्य प्रसंगल ेअको अथव नलयगिेय ्स ऐनिय– 

क)  “आधयरभ ू मशक्षय” भरनयले प्रयरमम्भक बयल मशक्षय दमेख कक्षय आठ(कक्षय १-३, १-५, १-८) सम्ि मदइन ेमशक्षय सम्झनु पछव । 

ख )   “ियध््मिक मशक्षय” भरनयल ेकक्षय नौ दमेख कक्षय बयह्र (९-१०,९-१२) सम्ि मदइन ेमशक्षय सम्झन ुपछव । 

ग)    “मर्द्ययल् मशक्षय” भरनयल े प्रयरमम्भक बयल मशक्षय दमेख कक्षय बयहसम्ि मदइन ेमशक्षय सम्झनु पछव । 

घ) “गयउँपयमलकय” भरनयले पयचँथर मजल्लयको कुम्िय्क गयउँ कय व्पयमलकय सम्झनु पछव 

ङ)“गयउँसभय” भरनयल ेपयचँथर मजल्लयको कुम्िय्क गयउँपयमलकयको गयउँसभयलयई सम्झनुपछव ।  

च) “मर्शेष मशक्षय” भरनयल ेदृमिमर्महन, बमहरय, अमिज्ि, बौमर्द्क अपयङ्ग य, ससु् श्रर्ण र्य अम  अशक्त शयरीररकअपयङ्ग य भएकय बयलबयमलकयलयई 

मदइने मर्शेष व््र्स्थयपन समह को मशक्षय सम्झनु पछव । 
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छ)  “प्रयमर्मधक  थय ब््यर्सयम्क मशक्षय” भरनयले प्रयमर्मधक ज्ञयन सीप  थय मर्ष्र्स् ुको मसकयई गरी  प्रमर्मध र व््र्सय्को मशक्षय प्रदयन गनव कक्षय 

नौ दमेख कक्षय बयह्र सम्ि अध््यपन गरयइने मशक्षयलयई  सम्झन ुपछव  

ज) “सयर्वजमनक मर्द्ययल्” भरनयले सिदुय्को पहलिय स्थयपनय गररएको नयफय नकियउने प्रकृम को नपेयल सरकयरबयि मन्मि  रूपिय अनुदयनपयउन े

गरी अनुिम  र्य स्र्ीकृम  प्रयप्त सयिदुयम्क मर्द्ययल्सम्झनुपछव ।   

झ) “मनमज लगयमनकय मर्द्ययल्” भरनयले मनजी पहलिय स्थयपनय गररएकय नपेयल सरकयरबयि मन्मि  रूपिय अनुदयन नपयउने गरी अनिुम  र्य स्र्ीकृम  

प्रयप्त संस्थयग  मर्द्ययल् सम्झन ुपछव । 

ञ) “अमभभयर्क” भरनयल ेमर्द्ययल्िय अध्््नर  मर्द्ययथीको अमभभयर्क भनी अमभलेखिय जमनएको व््मक्त सम्झन ुपदवछ। सो शब्दले मर्द्ययथीकय 

बुर्य, आिय, बयजे, बज््ै  थय अमभभयर्क नभएकय मर्द्ययथीको हकिय संरक्षकत्र् प्रदयन गन ेव््मक्तलयई सिे  जनयउँछ ।  

ि) “मशक्षक” भरनयले मर्द्ययल्िय मशक्षण मसकयइ गनव मन्कु्त अध््यपक सम्झनुपछव । र सो शब्दले मर्द्ययल्को प्रधयनयध््यपक सिे लयई जनयउदछ ।  

 

ठ)” प्रधयनयध््यपक” भरनयल ेमर्द्ययल्को शैमक्षक, प्रशयसमनक, आमथवक र व््र्स्थयपकी् मजम्िेर्यरी  ोमकएको अध््यपक सम्झनुपदवछ .  

ड) “किवचयरी” भरनयल ेसयिदुयम्क मर्द्ययल्िय कय व्र  मशक्षक बयहकेकय अर् किवचयरी सम्झनु पछव । 

ढ)  “ ोमकएको” र्य “ ोमकएबिोमजि” भरनयले ्स ऐन अर गव  बनकेय मन्ियर्लीिय  ोमकएको र्य  ोमकएबिोमजि सम्झनु पछव । 

ण) “अनुिम ” भरनयले नेपयल सरकयर र्य गयउँपयमलकयल ेस्थय्ी स्र्ीकृम  प्रदयन गररनसकेको कुन ै ोमकएको ठयउँ र्य क्षिेिय मर्द्ययल् खोल्न र्य कक्षय 

थप गनव मदएको अस्थय्ी स्र्ीकृम लयई जनयउँछ । 

 ) “स्र्ीकृम ” भरनयल े ोमकएबिोमजिको श व परुय गरेको मर्द्ययल्लयई नेपयल सरकयर र प्रदशे सरकयर सिे को ियपदण्डको आधयरिय गयउँपयमलकयल े

मदएको स्थय्ी स्र्ीकृम लयई जनयउँछ । 

थ)  “आर्यसी् मर्द्ययल्” भरनयले नपेयल सरकयर र्य गयउँपयमलकयबयि आर्यसी् मर्द्ययल्को रूपियस्र्ीकृम  प्रदयन गररएको मर्द्ययल्लयई जनयउँछ । 

द) “शैमक्षक गठुी” भरनयले मर्द्ययल् सञ्चयलन गनवको लयमग कुन ैव््मक्तले नयफय नमलने उद्देश््ले स्थयपनय गरेको सयर्वजमनक र्य मनजी गठुी सम्झनु पछव । 

ध) “प्रयरमम्भक बयलमशक्षय” भरनयले  ीन र्षव ियमथ र पयचँ बषव िमुनकय बयलबयमलकयलयई मदइन ेप्रयरमम्भक बयल मशक्षयसम्झनु’ पछव । 

न)" स्रो ब््मक्त"  भरनयले कुनै सयबवजमनक मर्द्ययल्को ियध््मिक  हको स्थय्ी मशक्षक पदिय पदयमधकयर रहकेो मर्द्ययल्हरुको अनगुिन, मनरीक्षण र 

सपुररबेक्षण गरी  ी  मर्द्ययल्हरुको ियमसक प्रगम  मबबरण गयउँपयमलकयिय पेस गनव  थय मर्द्ययल्कय मशक्षकहरुलयई मशक्षण सम्बमरध प्रयमबमधक सह्ोग 

पु् यवउन  मन्मुक्त भएकय पदयमधकयरीलयइ सम्झनु’ पछव । 

प)." मर्द्ययल् मनरीक्षक"  भरनयल ेमर्द्ययल्हरुको अनुगिन,मनरीक्षण र सपुररबेक्षण लगय् कय कयिकयज गनव  ोमकएको अमधकृ  स् रको किवचयरीलयइ 

सम्झनु’ पछव । 

फ)." मशक्षय अमधकृ " भरनयले कुम्िय्क गयउँपयमलकयको मशक्षय,्रू्य  थय खलेकुद शयखयको प्रिखु र्य मनजल ेसम्पयदन गन ेकयिकयज गनव  ोमकएको 

अमधकृ  स् रको किवचयरीलयइ सम्झन’ु पछव । 

ब)." गयउँ मशक्षय समिम " भरनयले कुम्िय्क गयउँपयमलकयको मशक्षय समिम लयइ सम्झनु’ पछव । 

भ)." र्डय मशक्षय समिम " भरनयले कुम्िय्क गयउँपयमलकयको र्डय स् रिय गठन हनुे मशक्षय समिम लयइ सम्झनु’ पछव । 

ि)." व््र्स्थयपन समिम " भरनयले मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम  सम्झनु’ पछव । 

्) "सियरे्सी मशक्षय" भरनयल ेदृमिमबमहन, र्नु दृमि्कु्त, शसु्  श्रर्ण, अमिजि, बौमर्द्क शयररररक र्य अर् अपयङ्ग य भएकय बयलबयमलकयहरुलयई 

मन्मि  शमैक्षक पर्द्म को अमधनिय रमह मदईन ेमशक्षयलयई सम्झनु पछव ।                                          

 

पररच्छेद–२ 

लशक्षाको प्रकार, लिद्यालयको िगीकरण, अनुमती, स्िीकृती, समायोजन तथा लनयमन 

३. माध्यलमक लशक्षाको प्रकार: 

(१) ियध््मिक मशक्षय दहेय्कय प्रकयरको हनुे छ । 

क)सयधयरण ियध््मिक मशक्षय । 

ख)संस्कृ  ियध््मिक मशक्षय । 

ग) प्रयमर्मधक  थय व््यर्सयम्क ियध््मिक मशक्षय । 

(२) धयमिवक मर्द्ययल्हरुले पमन प्रमि्य परुय गरी ियध््मिक मशक्षय सञ्चयलन गनव सक्नेछन । 

४. लिद्यालयको अनुमलत, लस्िकृलत, बगीकरण र समायोजन तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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५. लशक्षाको माध्यमः   

(१)मर्द्ययल्िय मशक्षयको ियध््ि नेपयली भयषय, अंगे्रजी भयषय र्य दबैुभयषय हुनछे । 

(२) उपदफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन दहेय्को अर्स्थयिय मर्द्ययल्िय मशक्षयको ियध््ि दहेय् बिोमजि हुन सक्नेछ – 

क) आधयरभ ू  हको मशक्षय िय भृयषयिय  मदन समकनछे । 

ख) गरै नेपयली नयगररकल ेकुम्िय्क गयउँपयमलकय अर गव कय  मर्द्ययल्िय अध्््न गदयव अमनर्य व् नपेयली मर्ष्को सट्टय अर् कुन ैभयषयको मर्ष् 

अध्््न गनव सक्नछे, 

ग) भयषय मर्ष्िय अध््यपन गरयउँदय मशक्षयको ियध््ि सोही भयषय हुनछे । 

६.लिशेष लशक्षा, समािेशी लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, लनरन्तर लशक्षा, दूर लशक्षा तथा खुला लशक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था तोलकए 

बमोलजम हुनेछ । 

७. लिद्यालयको संचालन तोलकए बमोलजमको आधारमा अनुमलत ललएरमात्र हुनेछ । 

८. गाउँपाललकाले प्रारलम्भक बाल लशक्षाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लालग तोलकए बमोलजम  थप व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

९.गाउँपाललकाले तोलकए बमोलजम सामुदालयक लसकाइ केन्र सञ्चालन गदान केलन्रय ऐन लनयमािललले तोलकलदएको प्रकृया पुरा गरी 

सञ्चालन गनन सक्ने छ । 

१०. गाउँपाललकाले तोलकए बमोलजमको आधारमा  लिद्यालय सानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा बन्द गनन िा कक्षा थप गनन सक्ने छ तर 

समाज तथा राष्ट्रकालालग उल्लेखनीय योगदान गने िा ऐलतहालसक व्यलि, देिदेिी, तीथनस्थल िा प्राकृलतक सम्पदाको नामबाट संचाललत 

लबद्यालयको नामाकरण पररितनन गनन सलकने छैन । 

११. गाउँ लशक्षा सलमलतको गठन तथा कायनसंचालन लिलध:(१) कुम्िय्क गयउँपयमलकयिय दहेय् र्िोमजिको एक गयउँ मशक्षय समिम  रहनछे  : 

(क)गयउँ कय व्पयमलकयको प्रिखु           (अध््क्ष) 

(ख)गयउँ कय्वपयमलकयल े  ोकेको कय्वपयमलकयकय सदस््हरुिध््ेबयि १  िमहलय  समह               ३ जनय                                                                                                                                   

( सदस््)         

(ग)  गयउँपयमलकयको सयियमजक मर्कयस समिम को सं्ोजक                            ( सदस््) 

(घ)  गयउँपयमलकयकय प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ                       (सदस््) 

(ङ) सयिदुयम्क मर्द्ययल्को प्रधयनयध््यपक र अध््यपकहरु िध््ेर्यि गयउँ कय व्पयमलकयको प्रिखुबयि िनोमन  एकजनय     

    ( सदस््) 

(च) संस्थयग  मर्द्ययल्कय प्रधयनयध््यपक संस्थयपक िध््ेर्यि गयउँ कय व्पयमलकय प्रिखुबयि िनोमन  एक जनय      

         ( सदस््) 

(छ) गयउँपयमलकय मभिकय अमभभयर्क संघकय अध््क्षहरु िध््ेबयि गयउँमशक्षय समिम बयि िनोमन   एक जनय    

          ( सदस्् ) 

(ज)  धयमिवक मर्द्ययल्कय  फव बयि गयउँ मशक्षय समिम बयि िनोमन   १ जनय     ( सदस््) 

(झ) मशक्षक िहयसंघ गयउँपयमलकय समिम  अध््क्ष   १ जनय                   ( सदस््) 

(ञ) मर्द्ययल् ब््र्स्थयपन समिम कय अध््क्ष िध््ेबयि गयउँ मशक्षय समिम  बयि िनोमन   १ जनय                                                                                                                                       

( सदस््)  

(ि) मशक्षय पे्रमि बुमर्द्मजमब िध््ेबयि गयउँ मशक्षय समिम  बयि िनोमन   १ जनय ( सदस््) 

(ठ) गयउँपयमलकयमभि मशक्षयक्षेििय मि्यशील गैर सरकयरी संस्थय िध््ेर्यि कय व्पयमलकय प्रिखुर्यि िनोमन  १ जनय   

     ( सदस््) 

(ड) प्रयमर्मधक मशक्षय मदन ेमर्द्ययल्कय प्रमशक्षक िध््ेबयि मशक्षय समिम ले िनोमन  गरेको १ जनय                                                                                                                            

(सदस््) 

 (ढ) मशक्षय अमधकृ  / स्रो  ब््मक्त                                                          सदस््( समचर्) 

(२)  गयउँ मशक्षय समिम को बैठकिय मबमभरन क्षिेकय मर्ज्ञ व््मक्िहरुलयई आिरिण गनव समकने छ । 

(३) उपमन्ि १(ङ)(च)(छ)(ज) (ञ) (ि) बिोमजिकय सदस््हरूको पदयर्धी ३ शैमक्षक सिको हुनछे .  

(४) गयउँ मशक्षय समिम को र्ैठक कम् ीिय दईु{{{ िमहनयिय एक पिक र्स्नुपनेछ । 

(५) गयउँ मशक्षय समिम को रै्ठकभिय गयउँपयमलकयको प्रचमल  कयनुन र्िोमजि हुनछे ।   

(६) रै्ठक संचयलनको लयमग कम् ीिय ५० प्रम श  सदस््को उपमस्थम  आर्श््क पन े र रै्ठकको मनणव् र्हुि को आधयरिय हनुेछ । 

  



4 
 

१२.  गाउँ लशक्षा सलमलत र लशक्षा शाखा प्रमूखको काम, कतनव्य र अलधकार : (१)्स मशक्षय ऐनिय अर्ि लमेखएकय कयि, क वव्् र अमधकयरकय 

अम ररक्त गयउँ मशक्षय समिम को कयि, क वव्् र अमधकयर दहेय् बिोमजि हनुेछ । 

(क)  मशक्षय शयखयर्यि पशे भएको शैमक्षक ्ोजनय कय्विि र बजेि ियमथ छलफल गरी कय्वपयमलकय सिक्ष मसफयररस गने 

(ख) गयउँपयमलकयिय स्र्स््् शैमक्षक र्य यर्रण कय्ि रयखी मशक्षयको गणुस् र बमृर्द् गनव मशक्षय शयखयियफव   पेश भएको कय व््ोजनय ियमथ छलफल गरी 

स्र्ीकृ  गने। 

(ग) नेपयल सरकयरको नीम , कय व्िि अनरुूप मर्शेष मशक्षय, सियर्ेशी मशक्षय, अनौपचयररक मशक्षय, मनरर र मशक्षय, दरू मशक्षय  थय खलुय मशक्षय कय व्िि 

सञ्चयलन सम्बमरध आर्श््क व््र्स्थय गने। 

(घ) मर्द्ययल्लयई आमथवक सहय् य उपलव्ध गरयउने  थय थप सहय् यको लयमग सम्बमरध  मनकय्िय मसफयररस गने। 

(ङ) मशक्षक, किवचयरी  थय मर्द्ययथी कल््यणको लयमग स्र्ीकृ  मशक्षय ्ोजनय र्िोमजि आर्श््क कय व्िि बनयउने, र मशक्षक किवचयरीलयई ियमसक 

रुपिय  लर् भियको व््र्स्थयपनको लयमग आर्श््क पहल गन े।   

(च) मर्द्ययल्को सम्पमिको सरुक्षय गन े थय मर्द्ययल्को सिमृर्द्को लयमग आर्श््क व््र्स्थय गने।  

(छ) मर्द्ययल् मर्कयसको लयमग सञ्चयमल  शमैक्षक कय्वििलयई सह्ोग गने।  

(ज) मर्द्ययल्को लखेयपरीक्षण पश्चय  लेखयपरीक्षकले मदएको प्रम रे्दन अनुसयर आर्श््क कय व्बयही गने, गरयउने सयथै सयियमजक परीक्षण गरयइ प्रयप्त 

नम जय मर्शे्लषण गरी कय्वबयही गन े।  

(झ) मर्द्ययल्लयई आमथवक रूपिय आत्िमनभवर गरयउन ्ोजनय बनयई कय्व गने।  

(ञ) मर्द्ययल् गयभ्न र बरद गनव मसफयररस गने।    

(ि)गयउँ स् री् खलेकुद, स्कयउि  थय सयँस्कृम क कय व्ििको सञ्चयलन  थय मर्कयसको लयमग आमथवक स्रो  जिुयउन ेर प्रयप्त रकि खचव गनव मशक्षय 

शयखयलयई मनदशेन मदने।  

(ठ)आर्यसी् मर्द्ययल्कय मर्द्ययथीकय लयमग खयनय  थय पौमिक आहयरको गणुस् र  ोक्न े। 

(ड)  गयउँपयमलकयर्यि स्र्ीकृ  मशक्षय ्ोजनय र ियपदण्ड मभि रही शमैक्षक संस्थयहरुलयई आर्श््क मनदशेन मदने । 

(ढ) मर्द्ययल्ल ेकय्ि गनुव पन ेर्नु ि सरसफयई  थय शौचयल्को ियपदण्ड  ोक्ने । 

(ण)  गयउँ क्षिे मभि मर्शेष आर्श््क य भएकय र्यलबयमलकयको   ््यंक संकलन गरी उनीहरुकय लयमग उमच  पठनपयठनको व््र्स्थय मिलयउने । 

( ) संस्थयग  र सयिदुयम्क मर्द्ययल् सधुयर,  मबकयस र मन्िनकय लयमग मनदमेशकय र ियपदण्ड बनयई कय्यवरर््न गने। 

(थ)  कुम्िय्क गयउँपयमलकय मभि उत्कृि ठहररएकय  मर्द्ययल्लयई निनूय मर्द्ययल्कय रुपिय घोषणय , परुस्कृ  र सम्ियन गन े। 

(द) गयउँपयमलकय र्डय मभिकय शैमक्षक सस्थयहरुलयइ संरक्षण, सह्ोग र अनगुिन गनव र्डय कय व्ल्हरुलयई आर्श््क य अनुसयर थप मजम्िरे्यरी मदन े।  

(ध) गयउँपयमलकय स् री् शमैक्षक पयिो मनियवण गरी कय्यवरर््न गने गरयउने ।  

(न) मर्द्ययल्को आ् व्््को मनरीक्षण गने गरयउने ।  

(प)मबद्ययथी मशक्षक अनपुय कय आधयरिय गयउँपयमलकय मभिकय मबद्ययल्हरुको मशक्षक दरबरदी मिलयन गने । 

(फ)अस्थयई  थय करयर मशक्षकरुको म््यद सियप्त भएको अर्स्थयिय नर्ीकरण गने । 

(ब) मशक्षक छनौि प्र्ोजनकय लयगी मबष्मबज्ञको व््यर्स्थय गन े। 

(२) र्डय मशक्षय समिम को गठन गने: 

(३)मशक्षय शयखय प्रिखुको कयि क वव्् र अमधकयर 

क) गयउँ स् री् मशक्षय ्ोजनय  जुविय गरी गयउँ मशक्षय समिम िय पेश गने ,गरयउने । 

ख) गयउँपयमलकय  थय गयउँ मशक्षय समिम बयि मशक्षय  थय शमैक्षक मर्कयसकय लयमग पयरर  नीम   थय कय्वििको कय्यवरर््न गने  थय प्रयप्त मनदशेन 

पयलनय गने । 

ग) मर्द्ययल्  थय शैमक्षक मनकय्हरुको अनुगिन, मनरLक्षण  थय सरुLर्ेक्षण गन,े गरयउने । 

घ) मबद्ययल् मनरLक्षक  थय स्रो  व््मक्तलयई  ोमकएको कयिकयजिय खियउन े। 

ङ. गयउँ कय्वपयमलकय, गयउँ मशक्षय समिम  र प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ लयई शैमक्षक मर्कयसकय लयमग आर्श््क सझुयर्  थय  परयिशव मदने, 

च.) मशक्षकहरुको कय व् सम्पयदन िलू््यङ्कन गन े र  दनुसयर परुस्कयर  थय दण्डको लयमग गयउँ मशक्षय समिम िय  मसफररस गन,े 

छ) आधयरभ ू  हको कक्षय ८ को अमर ि  थय र्यह्य परीक्षय संचयलन गन ेगरयउन े।  

ज) सयर्वजमनक र मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्िय कय्वर  मशक्षक किवचयरीको अमभलेख रयखने  ।  

झ) मर्द्ययल्िय स्र्ीकृ  पयठ््िि र पयठ््पसु् क लयग ुगरे नगरेको अनुगिन गने  ।  

ञ) मर्द्ययल् लखेयपरीक्षणकय लयमग गयउँ मशक्षय समिम बयि प्रयप्त  लेखयपररक्षकहरुको समूच िध््ेबयि लखेयपररक्षक मन्मुक्त गनव प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  

सिक्ष पेश गन े।  
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झ) मर्द्ययल्िय मशक्षक अमभभयर्क संघ गठन गने गरयउने ।  

ञ) मर्द्ययल्बयि प्रयप्त प्रम र्ेदन कय्यवरर््न गन ेगरयउन े।  

ि) मशक्षकको  लबी प्रम रे्दन स्र्ीकृ कय लयमग आर्श््क कय व् गने गरयउने ।  

ठ) मर्द्ययल्को शमैक्षक कय व्ििको मन्मि  अनगुिन गने गरयउने ।  

ड) गयउँ मशक्षय समिम को सदस्् समचर्को कयिकयज गन े। 

ढ) मशक्षय शयखय प्रिखुको अर् कयि क वव्् र अमधकयर  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 

१३.  िडा लशक्षा सलमलतको गठन, काम, कतनव्य र अलधकार 

(१) र्डय स् रिय दहेय् बिोमजिको र्डय मशक्षय समिम  रहने छ : 

ख) सम्बमरध  र्डयको र्डयध््क्ष                    अध््क्ष 

ग) र्डय समिम कय सदस््हरु िध््े र्डय समिम ले  ोकेको एक जनय   सदस्् 

घ)  मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम कय अध््क्षहरु िध्् ेर्डय समिम ल े ोकेको एक जनय  सदस््  

ड.) ियध््मिक  ह रआधयरभ ू  हकय मर्द्ययल्कय प्रधयनयध््यपक िध््ेबयि र्डय मशक्षय समिम ल े ोकेको उपलब्ध भए सम्ि एकजनय िमहलय पने गरी 

दईु जनय    सदस्् 

च) सम्बमरध  र्डय मभिकय मशक्षयप्रेिीहरु िध््ेबयि र्डय समिम ल े ोकेको दमल ,िमहलय र अपयङ्ग य भएकय व््मक्त िध््ेबयि  ीन जनय 

                                                                   सदस्् 

छ) सम्बमरध  र्डयकय र्डय समचर्                                                            सदस्् 

ज) सम्बमरध  क्षेिको श्रो ब््मक्त/ गयउँमशक्षय समिम बयि िनोमन  उच्च ि मर्द्ययल्को प्र.अ                                                                                                                                    

सदस्् समचर् 

(२).   र्डय मशक्षय समिम को कयि क वव्् र अमधकयर दहेय् र्िोमजि हुनेछ   

क) गयउँ मशक्षय समिम संग सिरर्् गरी आफ्नो र्डयको शैमक्षक ्ोजनय  ्यर गन,े  

ख) आपनो क्षिे मभि सञ्चयलन हनुे परीक्षयलयई ि्यवमद  र भ्रमह  बनयउन सह्ोग गने, 

ग) मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम लयई आर्श््क मनदशेन मदने, जयगरुक र सजग र्नयउने, 

घ) मर्द्ययल्को लयमग आर्श््क सयधनस्रो  जिुयउने र पररचयलन गने गरयउन,े 

ङ) सम्बमरध  र्डय मभिकय अमभभयर्क किवचयरी र मशक्षक र्ीच मर्र्यद भएिय त््सको सियधयन गने, 

च) मर्द्ययल्को सपुरीरे्क्षण  थय अनुगिन गने गरयउने,  

छ) जोमनङ  थय नक्सयकंनको आधयरिय मर्द्ययल् गयभ्न,े सयने नयि पररर् वन गन,े  हकक्षय थपघि गनव गयउँ मशक्षय समिम िय मसफयररस गन े,  

ज) र्डयको शैमक्षक अमभबमृर्द्कय लयमग आर्स््क कय व्हरु गन े,  

झ) र्डय मशक्षय समिम ले आफ्नो बठैक सञ्चयलन  थय कय्वमर्मध आफैले मनधयवरण गनछे । 

ञ) प्रयरमम्भक बयलमर्कयस केरर  सञ्चयलन गनव गयउँ मशक्षय समिम लयई मसफयररस गन े,  

ि) गयउँ मशक्षय समिम ले  ोके बिोमजि अर् कय्व गने , 

१४.  लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको गठन र कायनसञ्चालन प्रलिया: (१) मर्द्ययल् संचयलन रेखदखे र व््र्स्थयपन गनव प्रत््ेक सयिदुयम्क 

मर्द्ययल्िय दहेय् र्िोमजिको एक मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम  रहनछे । 

-क)अमभभयर्कहरुले आफूिध््ेबयि छयनी पठयएकय दईुजनय िमहलय समह  चयर जनय                     

                                                                                                                                                     -सदस्् 

-ख)गयउँपयमलकयको सम्बमरध  र्डयको र्डय अध््क्ष र्य र्डय समिम कय सदस््हरु िध््ेबयि र्डयध््क्षल े   िनोन्न गरेको एक जनय          

                  –सदस््    

 -ग)मबद्ययल्कय संस्थयपक, बुमर्द्मजर्ी, मशक्षयप्रेिी, मबद्ययल्लयई मनरर र दश बषव दमेख सह्ोगगने र्य मबद्ययल्लयई दशलयख र्य सो भरदय बढी नगद 

र्य मजरसी सह्ोग गरेकय ब््मक्तहरुिध््ेबयि मबद्ययल् ब््र्स्थयपन समिम ले िनोमन  गरेकय  ीन जनय         –  सदस्् 

-घ) मर्द्ययल्कय मशक्षकले आफूहरुिध््ेबयि छयनी पठयएको एकजनय              – सदस्् 

-ङ)    प्रधयनयध््यपक                                                               –सदस्् समचर् 

(च) बयलक्लर्कय छयि/छयिय समह  २ जनय                     - आिमरि  सदस्् 

-२) अमभभयर्कल ेआफूिध््ेबयि पठयएकय खण्ड (क) बिोमजिकय सदस््, खण्ड (ख) बिोमजिकय सदस्् र  खण्ड (ग) बिोमजिकय सदस्् िध््ेबयि 

सोमह समिम कय सदस््हरु द्वयरय मबद्ययल् ब््र्स्थयपन समिम को  अध््क्षको छनौि गररनेछ।  
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३)  अध््क्ष छनौि गन ेपमहलो बैठकको अध््क्ष य जेष्ठ सदस््ल ेगनछे ।  

४) प्रयमर्मधक र व््बसयम्क मर्ष्िय अध्््न र्य  यमलि गरयइन ेियध््मिक मर्द्ययल्को मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम िय उद्योग बयमणज्् िहयसंघकय 

दईु जनय प्रम मनमध, सियमह  मशक्षय उपलब्ध गरयउने मर्द्ययल्िय उक्त मर्द्ययल्िय अध्््नर  मर्द्ययथीकय अमभभयर्क िध््े बयि एक जनय र अपयङ्ग य 

भएकय र्यलर्यमलकय अध्््न गन ेमर्शेष मर्द्ययल्िय सम्बमरध  अपयङ्ग यकय क्षिेिय कयि गन ेसंस्थयकय एक जनय प्रम मनमध सदस्् रहने छन् । 

५) नेपयल सरकयर, प्रदशे सरकयर र स्थयनी् सरकयरबयि अनुदयन मनकयसय हुने धयमिवक मर्द्ययल्हरु ( िदसयव, गमु्बय, गरुुकुल) िय मन्ि १४ को उपमन्ि 

(१) बिोमजि नै मर्द्ययद् व््र्स्थयपन समिम  गठन गररनछे । 

६) संस्थयग  मर्द्ययल्िय मर्द्ययल् संचयलन  थय रेखदखे गनव दहेय् र्िोमजिकय सदस््हरु भएको एक मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम      रहनछे । 

क)मर्द्ययल्कय संस्थयपकहरु िध््ेबयि मर्द्ययल् सञ्चयलक समिम को मसफयररसिय मशक्षय अमधकृ ले  ोकेको      

     – अध््क्ष 

ख)अमभभयर्कहरुिध््ेबयि एकजनय िमहलय सिे  पनेगरी मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम ले िनोमन  गरेकय दईु जनय    

     – सदस्् 

ग)सम्बमरध  क्षेिको स्रो व््मक्त र्य मर्द्ययल् मनरीक्षक  एक जनय               –सदस््     

घ)सम्बमरध  मर्द्ययल्कय मशक्षकहरुले आफूहरुिध््ेबयि छयनी पठयएको एक जनय  – सदस्् 

ङ) सम्बमरध  र्डय समिम ले पठयएको प्रम मनमध एक जनय     – सदस्् 

च)मर्द्ययल्को प्रधयनयध््यपक                                                                – सदस्् समचर् 

७)  मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को कय्व अर्मध ३ शमैक्षक सिको हुनछे । समिम  गठन शैमक्षक सिको जनुसकैु िमहनयिय भए यपमन चयल ुशमैक्षक 

सिको बैशयख िमहनयबयि गणनय हनुेछ ।  

(८) रयजीनयिय स्र्ीकृ  गने : व््र्स्थयपन समिम कय सदस््को रयजीनयिय सो समिम कय अध््क्षले र व््र्स्थयपन समिम कय अध््क्षको रयजीनयिय 

सम्बमरध  व््र्स्थयपन समिम ले स्र्ीकृ  गनछे । 

(९) ्ो मशक्षय मन्ियर्ली लयग ुहुन ुभरदयअमघ मन्ियनुसयर गठन भएको मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को पदयबमधभर सो समिम  बहयल रहनेछ । 

(१०) अध््क्षको पद ररक्त रहकेो अर्स्थयिय सदस््को रयजीनयिय व््र्स्थयपन समिम ले स्र्ीकृ  गनेछ । मर्.व््.स. अध््क्षको रयमजनयिय स्र्ीकृ  भएको 

अर्स्थयिय समिम को बैठकको अध््क्ष य सदस््हरुिध््ेबयि सबैभरदय जेष्ठ सदस््ले गनेछन ।  मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को बैठकिय बयल क्लबकय 

प्रम मनधीलयई आिमरि  गनुव पनेछ । ्सरी आिरिण गररएकय बयल क्लबकय प्रम मनधीहरुले रयखेको दृमिष्कोण मनणव् पमुस् कयिय उल्लखे गनुव पनेछ  र 

प्रचमल  कयननु मर्परर कय कुनै मनणव् भएकोिय बयल प्रम मनधीहरुलयई मजम्िेर्यर बनयईनछैेन ।   

(११) अमभभयर्कको अमभलेख रयखने : (१) मर्द्ययल्ल े गयउँ कय्वपयमलकय, मशक्षय शयखयले  ोकीमदएको ढयचँयिय मर्द्ययथीको अमभलेख रयखदय 

मर्द्ययथीकय बयबु, आिय, बयज,े बज््ैको नयि, थर, ठेगयनय उल्लेख गनुव पदवछ र त््स् य अमभभयर्क नभएकय मर्द्ययथीको हकिय मर्द्ययथीलयई प्रचमल  

मन्ि बिोमजि संरक्षकत्र् प्रदयन गने व््मक्तको अमभलेख रयखनु पनेछ  र संरक्षक अमभभयर्कले  ्सै मन्िको उपमन्ि (१) (क)  बिोमजि मर्द्ययल् 

ब््बस्थयपन समिम को पदयमधकयररिय उम्िेदर्यर हुन पयउने छैन । 

(२) उपमन्ि (१) बिोमजि मर्द्ययथीलयई संरक्षकत्र् प्रदयन गन ेव््मक्तलयई अमभभयर्कको रुपिय अमभलखे रयखदय मनजल ेसंरक्षकत्र् प्रदयन गरेको व््होरय 

सम्बमरध  र्डयबयि प्रियमण  गरयएको हनुु पनेछ । 

१५. सामुदालयक लिद्यालयको व्यिस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट सम्बलन्ध व्यिस्था : (१) प्रधयनयध््यपकले मन्ि ३० को उपमन्ि (१) 

बिोमजिको व््र्स्थयपन समिम को छनौि गनवको लयमग  त्कयलको व््र्स्थयपन समिम को कय व् अर्मध सियप्त हनुु भरदय परर मदन अगयर्ै सय  मदनको 

सचूनय मदई अमभभयर्कको भलेय गरयउन ुपनेछ ।  

 र कुनै कयरणले व््र्स्थयपन समिम  मर्घिन भएको र्य व््र्स्थयपन समिम को सदस््को पद ररक्त भएको अर्स्थयिय त््सरी मर्घिन र्य ररक्त भएको 

मिम ल ेसय  मदन मभि व््र्स्थयपन समिम  र्य ररक्त सदस््को छनौिको लयमग ्स कय व्मबमध बिोमजि सचूनय मदई अमभभयर्कको भलेय गरयउनु पनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोमजि सदस्् छनौि गने सम्बरधिय अमभभयर्कलयई सह्ोग गनवको लयमग सम्बमरध  मनरीक्षक र्य मनज उपलब्ध नभएिय मशक्षय 

अमधकृ ल ेखियएको किवचयरीको सं्ोजकत्र्िय प्रधयनयध््यपक, स्रो  व््मक्त र र्डय अध््क्ष र्य मनजल े ोकेको प्रम मनमध रहकेो चयर सदस््ी् छनौि 

सह्ोग समिम  गठन गनुव पनछे । उक्त  समिम ले  मनर्यवचन प्रमि्य आफै बनयई मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम  गठन गने छ ।  

(३) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय उल्लेख भएको भए पमन शैमक्षक सिको पमहलो हप्तयिय मर्द्ययल् ब््बस्थयपन समिम  गठन गररने छैन ।  

१६. लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको बैठक सम्बलन्ध व्यिस्था : (१) व््र्स्थयपन समिम को बैठक दईु िमहनयिय कम् ीिय एक पिक बस्नेछ । 

(२) व््र्स्थयपन समिम को बैठक समिम को अध््क्षको मनदशेनिय सदस््–समचर्ले बोलयउनछे।  

(३) उपमन्ि (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन व््र्स्थयपन समिम कय एक म हयई सदस््ले मलमख  अनुरोध गरेिय व््र्स्थयपन समिम को 

सदस््–समचर्ले जमहलेसकैु पमन व््र्स्थयपन समिम को बैठक बोलयउनु पनेछ ।  

(४) व््र्स्थयपन समिम को बैठकिय छलफल हुन ेमर्ष् सचूी सदस््–समचर्ल ेसयधयरण ्य अठचयलीस घण्िय अगयरै् सदस््हरूलयई मदनु पनेछ ।  
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(५) व््र्स्थयपन समिम िय  त्कयल कय्ि रहकेय पचयस प्रम श  भरदय बढी सदस््हरू उपमस्थ  भएिय व््र्स्थयपन समिम को बैठकको लयमग गणपरूक 

संख्य पगुेको ियमननछे ।  

(६) व््र्स्थयपन समिम को बैठकको अध््क्ष य अध््क्षल ेर मनजको अनुपमस्थम िय जेष्ठ सदस््ले गनछे ।  

(७) व््र्स्थयपन समिम को बैठकिय बहिु को रय् ियर् हनुेछ र ि  बरयबर भएिय बैठकको अध््क्ष य गने व््मक्तले मनणयव्क ि  मदन सक्नेछ ।  

(८) व््र्स्थयपन समिम को बैठक सम्बमरध अर् व््र्स्थय  मशक्षय मन्ियर्ली र व््र्स्थयपन समिम  आफैं ले मनधयवरण गरे बिोमजि हनुेछ । 

१७. लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने : दहेय्को व््मक्त व््र्स्थयपन समिम को अध््क्ष र सदस्् हुन सक्ने छैन : 

(क)गैर नेपयली नयगररक। 

(ख)  एक्कयइस र्षव उिेर परूय नभएको।      

(ग) प्रचमल  कयननू बिोमजि कयलो सचूीिय परेको। 

(घ) नैम क प न दमेखने फौजदयरी अमभ्ोगिय अदयल बयि कसरूदयर ठहररएको । 

(ङ)   अदयल ले ियि पमल्िएको घोषणय गरेको । 

(च) अर् मर्द्ययल्को मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम  अध््क्ष पदिय कय्वर  रहकेो। 

(छ) अध््क्ष हनुकयलयमग कमम् िय आधयरभ ु मर्द्ययल्िय एस ई ई  र ियध््मिक मर्द्ययल्िय १२ कक्षय र्य सो सरह उमिणव नभएको  र त््स् ो ्ोग्् य 

भएको ब््मक्त नरहकेो अर्स्थयिय एक  ह िमुनको हनुुपनछे । 

१८. लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलत लिघटन गनन सक्ने : दहेय्कय अर्स्थयिय गयउँ मशक्षय समिम को मसफयररसिय गयउँकय्वपयमलकयले मर्द्ययल् 

व््र्स्थयपन समिम  मर्घिन गनव सक्नेछ।  

(क) मर्द्ययल्को सम्पमि महनयमिनय गरेिय।  

(ख) मर्द्ययल्को शैमक्षक र्य यर्रण खल्बल््यएिय। 

(ग) प्रचमल  कयननु  थय नपेयल सरकयर, प्रदशे सरकयर  थय स्थयनी् सरकयरको नीम  एर्ि ्मह  मर्परी  कयि गरेिय। 

(घ) सम्बमरध  मनकय् र्य अमधकयरीले मदएको कयननू अनुसयरको मनदशेन पिक–पिक उलंघन गरेिय ।  

१९. सामुदालयक लिद्यालयको लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार : (१) ्स मशक्षय ऐनिय अर्ि लेमखएकय कयि, 

क वव्् र अमधकयरकय अम ररक्त सयिदुयम्क मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम को कयि, क वव्् र अमधकयर दहेय् बिोमजि हुनछे । 

(क) मर्द्ययल्को सञ्चयलन, रेखदखे, मनरीक्षण र व््र्स्थयपन गने।                                                   

(ख) मर्द्ययल्को लयमग चयमहने आमथवक स्रो  जिुयउने। 

(ग) मशक्षक  थय किवचयरीलयई  यमलिको लयमग छनौि गने।  

(घ) १० िमहनय र्य सो भरदय बमढको  यमलििय जयने मशक्षक  थय किवचयरीलयई  यमलिबयि फकेपमछ कम् ीिय  ीन र्षव मर्द्ययल्िय सेर्य गनुव पने श वहरू 

मनधयवरण गरी कर्मुल् नयिय गरयउने।  

(ङ) मशक्षक  थय किवचयरीहरूको सेर्यको सरुक्षयको लयमग पहल गने। 

(च) मर्द्ययल्को स्रो बयि व््होने गरी मशक्षक  थय किवचयरी मन्कु्त गने र त््सरी मन्कु्त मशक्षक  थय किवचयरीलयई  लब भिय मदने। 

(छ) नपेयल सरकयर  थय स्थयनी् सरकयरबयि स्र्ीकृ  दरर्रदीको मशक्षक  थय किवचयरीको पद ररक्त हुन आएिय स्थय्ी पमू वको लयमग पद ररक्त भएको 

मिम ल ेपरर मदनमभि मशक्षय शयखयिय लेखी पठयउने। 

(ज) मर्द्ययल्कय मशक्षक  थय किवचयरीहरूको हयमजरी जयचँ गरी ग्ल हनुे मशक्षक र्य किवचयरी उपर आर्श््क कय व्बयही गने। 

(झ) कुनै मशक्षक र्य किवचयरीलयई ्स मशक्षय मन्ियर्ली बिोमजि  कय्वबयही गनव पयउने मर्ष्िय मर्भयगी् कय्वबयही गरी त््सको जयनकयरी मशक्षय 

शयखयलयई मदने  थय आफूलयई कय व्बयही गनव अमधकयर नभएको मर्ष्िय कय व्बयहीको लयमग मसफयररस गनुव पने भएिय आर्श््क य अनुसयर आफ्नो रय् 

समह को प्रम र्ेदन  पठयउने। 

(ञ) स्थयनी् सरकयर बयि सञ्चयलन हुन ेमर्मभरन कय्वििहरूिय मर्द्ययल्लयई सररक गरयउने। 

(ि) मशक्षक, अमभभयर्क, मश.अ.सं., मर्.व््य.स.र मर्द्ययथीहरूले पयलनय गनुव पने आचयर संमह य बनयई लयग ूगने। 

(ठ) गयउँपयमलकयर्यि  ोमकएको लखेय परीक्षक ियफव   लखेय परीक्षण गरयउने । 

(ड) मर्द्ययथी, मशक्षक, किवचयरी  थय अमभभयर्कलयई मर्द्ययल्को मर्कयस  थय पठनपयठन  फव   उत्प्रेरर  गने व््र्स्थय मिलयउने। 

(ढ) मर्द्ययथीलयई उपलब्ध गरयइएको छयिर्मृि रकि प्रदयन गने। 

(ण) मनरीक्षकले मर्द्ययल्को मनरीक्षण गदयव हयमजरी पमुस् कय र्य मर्द्य ुी् हयमजरीिय ग्ल जनयएकोिय त््स् य ग्ल भएकय मशक्षक  थय किवचयरीको 

ग्ल भएकय मदनको  लब कट्टी गने।  

( ) व््र्स्थयपन समिम को समचर्यल् मर्द्ययल् भर्निय रयखने  थय मर्द्ययल्को कयगजपि र अमभलेख सरुमक्ष  गने। 

(थ) स्थयनी्  हसँग सिरर्् गरी शैमक्षक मर्कयसकय कय्वििहरु सञ्चयलन गने। 

(द) र्यमषवक रुपिय मर्द्ययल्कय लयमग आर्श््क ियलसयियन, िसलरद सयिग्रीको खररद ्ोजनय स्र्ीकृ  गने। 
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(ध) मर्द्ययल्को मर्पद, जोमखि अर्स्थय लेखयजोखय गरी प्रभयर् र्मूनकरणकय लयमग कय व््ोजनय बनयई कय्यवरर््न गने। 

(न) मर्द्ययल्को चल अचल सम्पमिको संरक्षण र सदपु्ोग गने। 

(प) आफ्न ैस्रो बयि मन्कु्त हुन ेमशक्षक  थय किवचयरीको सेर्य, श व  थय मर्भयगी् कय्वबयहीलयई व््र्मस्थ  गनव मशक्षय कय्वमर्मध बनयई मशक्षय समिम बयि 

स्र्ीकृ  गरयई लयग ूगन।े 

(फ) गयउँपयमलकय, गयउँ मशक्षय समिम  र मशक्षय शयखयले मदएको मनदशेन अनुरूप कयि गन े। 

(ब) मशक्षक एरं् किवचयरीलयई ियपदण्ड बनयई परुस्कृ  गने  थय कय व्बयहीको लयमग मसफयररससयथ मशक्षय शयखयिय पठयउने । 

(भ) मर्द्ययल्को पढयइ व््र्यहयररक, सीपिलूक, र स् री् बनयउन प्रम स्पधी  थय सह्ोगी भमूिकय खेल्ने  । 

(ि) प्रत््ेक र्षव शैमक्षक सिको सरुुिय मर्द्ययल्कय चरदयदय य र अमभभयर्कहरूको भलेय गरयई मर्द्ययल्को अमघल्लो शैमक्षक र्षवको आ्, व्््  थय 

शैमक्षक उपलमब्ध र आगयिी र्षवको शैमक्षक कय्विि  सयर्वजमनक गने। 

(२) व््र्स्थयपन समिम ले आफ्नो अमधकयर िध््े आर्श््क य अनुसयर केही अमधकयर व््र्स्थयपन समिम को सदस््–समचर्लयई प्रत््य्ोजन गनव सक्नेछ 

।  

२०. लशक्षक अलभभािक संघ सम्बलन्ध व्यिस्थाः  (१) प्रत््ेक मर्द्ययल्िय मशक्षक र अमभभयर्कहरू सदस्् रहकेो एक मशक्षक अमभभयर्क संघ 

रहनछे ।   

(२) व््र्स्थयपन समिम ले अमभभयर्कहरूको भेलय गरयई सो समिम को अध््क्ष, प्रधयनयध््यपक  थय कम् ीिय एक जनय मशक्षक र अमभभयर्कहरू सि े 

रहन ेगरी बढीिय एघयर सदस््ी् मशक्षक–अमभभयर्क संघको कय व्कयरी समिम  गठन गनुव पनछे । मशक्षक अमभभयर्क संघको अध््क्ष अमभभयर्क 

िध््ेबयि छनौि गनुवपने छ ।    

(३) स्रो  कक्षय सञ्चयमल  मर्द्ययल्िय उपमन्ि (२) बिोमजि मशक्षक अमभभयर्क संघको कय व्कयरी समिम  गठन गदयव अपयङ्ग य भएकय मर्द्ययथीकय 

कम् ीिय एक जनय अमभभयर्क हुन ुपनेछ ।  

(४) उपमन्ि (२) र (३) बिोमजि गमठ  कय व्कयरी समिम कय सदस््को पदयर्मध  ीन र्षवको हनुेछ ।  

(५) उपमन्ि (२) बिोमजिको कय्वकयरी समिम को बैठक  ीन िमहनयिय कम् ीिय एकपिक बस्नछे र सो समिम को बैठक सम्बमरध अर् व््र्स्थय  

मशक्षय मन्ियर्ली र  कय व्कयरी समिम  आफैले मनधयवरण गरे बिोमजि हुनेछ ।   

(६) उपमन्ि (२) बिोमजिको कय्वकयरी समिम को कयि, क वव्् र अमधकयर दहेय् बिोमजि हनुेछ : 

(क) मर्द्ययल्िय मशक्षयको गणुस् र कय्ि गनव  थय सधुयरको लयमग आर्श््क कयि गने।   

(ख) ्स मशक्षय ऐन बिोमजि मर्द्ययल्ल ेकय व् गरे/नगरेको सम्बरधिय अनुगिन गने  थय मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम लयई आर्श््क सझुयर् मदने।  

(ग) मर्द्ययल्को शैमक्षक गम मर्मधबयरे मन्मि  चयसो रयखने  थय मशक्षक, मर्द्ययथी र अमभभयर्क बीच मन्मि  अर रमि्य गने ।  

(घ) मर्द्ययल्को मन्मि  अनगुिन गने र मर्द्ययल्को सिग्र पक्षको िलू््यङ्कन गरी सधुयरको लयमग मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम लयई सझुयर् मदने ।  

(ङ) मर्द्ययल्को शैमक्षक , भौम क , आमथवक ब््बस्थयपकी् पक्षको सयियमजक परीक्षण गरी गयउँ मशक्षय समिम िय बयमषवक प्रम बेदन पेस गन े। 

(७) उपमन्ि (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन संस्थयग  मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम ले ्स मशक्षय मन्ियर्ली बिोमजि मशक्षक 

अमभभयर्क संघको कय व्कयरी समिम  गठन गदयव सय  सदस््िय नघियई गनुव पनेछ । 

२१. संस्थागत लिद्यालयको व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनब्य र अलधकार : संस्थयगर मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम को कयि, क वव्् र 

अमधकयर  ोमकए बिोमजि हुनछे । 

 

२२.  बाल क्लिहरु गठन गने : मर्द्ययल्हरुले बयलर्यमलकयको सर्यवङ्मगण मह   थय मर्कयस गनव र सयियमजक उिरदयम्त्र् िहसशु गरयउन र्य यर्रण 

संरक्षण, सरसफयई  थय सह्ोगी भयर्नय जयग ृ गरयउन बयलक्लर्हरु गठन गरी कय्यवरर््न गनुवपनछे । 
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पररच्छेद ३ 

लिद्यालय तहको लशक्षक तथा लिद्यालय कमनचारी र बाल लिकास लशक्षकको दरिन्दी, सेिाशतन, योग्यता एिम ्सक्षमताको मापदण्ड 

२३.लशक्षक कमनचारीको दरिन्दी लनधानरण गने 

(१) गयउँपयमलकय क्षिेमभि रहकेय सयर्वजमनक मर्द्ययल्हरुिय आर्श््क पन ेमशक्षक, किवचयरीको दरर्रदी मनधयवरण  ोमकएबिोमजि हनुेछ ।  

(२) गयउँपयमलकयले मशक्षकको दरर्रदी मनधयवरण गदयव प्रत््ेक मर्द्ययल्िय मन्मि  अध्््न गने मर्द्ययथी संख्य र मर्ष्कय आधयरिय  ोमकएबिोमजि 

मर्द्ययथी  थय मशक्षकको अनपुय  कय्ि गनुवपन ेछ ।  

(३) उपदफय (१) र (२)बिोमजि दरबरदी मसजवनय भई मन्मुक्त भएकय मशक्षक र किवचयरीको व््मक्तग  फयइल खडय गरी गयउँपयमलकयले रयखनु पनेछ । ्सरी 

मन्कु्त भएकय मशक्षक, किवचयरीको सेर्य समुर्धय गयउँपयमलकय  ियफव   भकु्तयनी गनुवपने छ ।  

२४.  लशक्षक तथा कमनचारीको सेिा, सतन, योग्यता, सक्षमता र ताललम 

१. मशक्षक  थय किवचयरीको सेर्य- स व,  ोमकएबिोमजि हनुेछ । 

२. मशक्षक किवचयरीको ्ोग्् य, सक्षि य र  यमलि मशक्षक सेर्य आ्ोगले  ेकेबिोमजि हनुेछ । 

२५. स्थायी अध्यापन अुनमलत पत्र ललनु पने   

स्थय्ी अध््यपन अनिुम पि नमलई कसैले पमन मशक्षक पदकय लयमग उम्िेदर्यर हनु पयउन ेछैन । 

२६. लशक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यिस्था  

(१) दहेय्कय अर्स्थयिय मशक्षक र्य किवचयरीलयई पदबयि हियइनछे ।  

(क)  ोमकएबिोमजिको पदी् दयम्त्र् परूय नगरेिय, 

(ख) मबनयसचूनय लगय यर  ीस मदनभरदय बढी सि् मर्द्ययल्िय अनुपमस्थ  रहिेय, 

(ग) मर्द्ययल्िय ियदक पदयथव सेर्न गरी आएको कुरय प्रियमण  भएिय, 

(घ) नैम क प न दमेखने कुनै फौजदयरी अमभ्ोगिय अदयल बयि सजय् पयएिय, 

(ङ)  अर् रयष्रको अस्थयई र्य स्थयई आर्यमस् अनुिम  मलएिय । 

(च) मनजल ेअध््यपन गरेको मर्ष्िय  ीन र्षवमभिको औस  शैमक्षक उपलमब्ध  प्रम श  रयमष्र् र प्रदशेको औस  स् रभरदय कि भएिय । 

(२) उपदफय (१) बिोमजि र्य अर् ियध््िले कुनै करयर मशक्षक र्य किवचयरीलयई पदबयि हियउनु पने ्थेि प्रियण प्रयप्त भएिय र्डय मशक्षय समिम को 

मसफयररसिय गयउँ मशक्षय समिम ल ेमनजलयई पदबयि हियउन सक्नेछ  र कय व्र  पदर्यि हियउन ुअमघ िनयमसब ियमफकको स्पिीकरणको िौकय मदईन ेछ । 

(३) स्थय्ी मशक्षकलयई उपदफ १ बिोमजि र्य अर् ियध््िबयि पदबयि हियउन  ोमकएबमिमजिको मनकय्िय गयउँ मशक्षय समिम ले मसफयररस गनेछ । 

(४) सयर्वजमनक मर्द्ययल्िय कय व्र  मशक्षक किवचयरील ेमर्द्ययल्को सि् भरदय अमघ र्य पमछ कुनै संस्थयिय पेशयग  कयि गनुवपन ेभएिय गयउँपयमलकयको 

स्र्ीकृम  मलएरियि गनुव पनेछ ।  

२७.अदालतको आदेशबाट पुन: बहाली हुन सक्ने  

(१) दफय १९ िय उल्लेख भएकय कुनै र्य केही आरोपिय सजय् भई नोकरीबयि हियइएको र्य बखयवस्  भएको मशक्षक/किवचयरी अदयल को आदशे र्य 

फैसलयबिोमजि सेर्यिय पनु: बहयली हुनसक्न ेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोमजि पनु: बहयली भएको मशक्षकले सेर्यबयि हिेदमेख पनु:बहयली भएको मिम सम्िको परूय  लब, भिय र  लब बमृर्द् पयउने भए 

सोसिे  पयउनेछ । 

 

२८. तलब भत्ता नपाउने र सेिा अिलध गणना नहुने  

दफय २१ िय उल्लमेख  अर्स्थयिय र्य मन्ियनुसयर मर्दय स्र्ीकृ  गरयइ बसेको अर्स्थयिय बयहके मर्द्ययल्िय अनुपमस्थ  रहकेो मशक्षकल ेसो अर्मधको 

 लब, भिय पयउने छैनन ्र त््स् ो अर्मध मनजको सेर्यिय सि े गणनय हनुे छैन । 

२९. स्थायी आिासीय अनुमलत ललन नहुने  

        सयर्वजमनक मर्द्ययल्िय कय व्र  मशक्षक र्य किवचयरीहरुले कुनपैमन दशेको स्थय्ी आर्यसी् अनिुम  मलन र्य त््स् ो अनुिम  प्रयप्त गनवकय लयमग 

आरे्दन मदन हुदँनै । ्स दफयको प्रम कुल हनुेगरी कयिकयज गरेको पयईएिय त््स् ो मशक्षक किवचयरीलयई  त्कयल पदबयि हियई प्रचमल  कयनुन बिोमजि 

कय्वर्यही गनव सि े सम्र्मरध  मनकय्िय गयउँ मशक्षय समिम ले लेखी पठयउन सक्न ेछ । 
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पररच्छेद ४ 

३०. लशक्षक तथा लिद्यालय कमनचारीको लनयुलि  

(१) मर्द्यय्लिय ररक्त दरबरदी ,रयह  मशक्षक र किवचयरी  पदिय करयर मन्मुक्तको लयमग दहेय् बिोमजिको एक मशक्षक  किवचयरी छनौि समिम  हुनछे। 

क) सम्बमरध  मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम को अध््क्ष                                  अध््क्ष 

ख) गयउँपयमलकयिय समुचकृ  भएकय मर्ष् मर्ज्ञहरु िध््े मशक्षय अमधकृ ल े िनोमन  गरेकय    २ जनय                                                                                                        

सदस््  

u) मशक्षक छनौि गनुव पने मर्द्ययल्को प्रधयनयध््यपक                            सदस्् समचर्  

(२) िनोमन  पदयमधकयरीहरुको पदयर्दी १ बषवको हुनछे । 

(३) परीक्षय केरद« मशक्षय शयखयल े ोकेको स्थयनिय हुनछे । 

(४) परीक्षयको सिरर््न मशक्षय अमधकृ र्द्यरय गररने छ । 

३१.   प्रधानाध्यापक सम्बलन्ध व्यिस्था  

(१) सयर्वजमनक मर्द्ययल्िय शैमक्षक प्रयमज्ञक  थय प्रशयसमनक प्रिखु भई कयिकयज गनव एकजनय प्रधयनयध््यपक रहनछे । 

(२)  प्रधयनयध््यपकको  मन्मुक्त, सेर्य, स व र समुर्धय सम्बरधी व््र्स्थय दहेय्बिोमजि हनुेछ : 

(क) ियध््मिक  हिय स्थय्ी भई कमम् िय ५ र्षव सेर्य अर्मध पगुकेो  थय मशक्षय शयस्त्रिय स्नय कोिर उपयमध प्रयप्त मशक्षक ियि प्रधयनयध््यपक हुनेछ । 

सो नभएिय स्नय कोिर ्ोग्् य प्रयप्त मशक्षकिध््ेबयि प्रधयनयध््यपकको मन्मुक्तकय लयमग  मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम ल ेगयउँ मशक्षय समिम  सिक्ष 

मसफयररस गनछे । गयउँ मशक्षय समिम को मसफयररसिय मशक्षय अमधकृ  / मशक्षय शयखय प्रिखुले प्रधयनअध््यपक  थय मनमिि प्रधयनयध््यपकको पदिय 

मन्मुक्त गनछे । 

(ख) आधयरभ ू  हको मर्द्ययल्िय प्रधयनयध््यपक हुन सो  हिय स्थय्ी भई कमम् िय ५ बषव सेर्य अर्मध पगुेको,  थय मशक्षय शयस्त्रिय स्नय क ्ोग्् य 

प्रयप्त मशक्षक हुनुपने छ। 

 सो नभएिय स्नय क ्ोग्् य प्रयप्त मशक्षक िध््ेबयि प्रधयनयध््यपक र मनमिि प्रधयनयध््यपकको मन्मुक्त मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को मसफयररसिय र्डय 

मशक्षय समिम बयि गररनछे ।  

(ग) आधयरभ ु  ह(१-३,१-५) को  मर्द्ययल्िय प्रध््यनध््यपक हुन सो  हिय स्थय्ी भई कमम् िय ५ र्षव सेर्य अर्मध पगुेको  थय मशक्षय शयस्त्रिय 

प्रियण ह र्य कक्षय १२ ्ोग्् य प्रयप्त गरेको हुनु पनछे । 

 (घ)  प्रधयनयध््यपकिय मन्मुक्त हुनपुरू्व सम्बरधी  मशक्षकले  पयँच बषे मर्द्ययल् सधुयरको कय व््ोजनय मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम  सिक्ष पेस गनुवपन े

छ  । 

(ङ) मर्द्ययल्को बहृिर मह  गनुव प्रधयनयध््यपकको क वव्् हनुेछ । 

(च) मनजले पेस गरेको कय्व्ोजनयबिोमजि कय्व गरेको नपयइएिय मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को मसफयररसिय  गयउँमशक्षय समिम ले पदबयि हियउन 

सक्नेछ,  र एकपिक स्पिीकरणको िौकय मदइनेछ ।   

(छ) प्र.अ. को कयि क वव्् र अमधकयर  ोमकए बिोमजि हुनछे । 

३२. लशक्षकको सरुिा  

(१) सरुर्य हुन आरे्दन मदने:  दरर्रदीिय कय व्र  मशक्षकलयई गयउँपयमलकयमभिकय कय व्र  मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम  र सरुर्य हनुे मर्द्ययल्को 

व््र्स्थयपन समिम को मसफयररसिय गयउँपयमलकयल े ोमकएबिोमजिको प्रमि्य अपनयई ररक्त दरबरदीिय सरुर्य गनवसक्ने छ । 

(२) ररक्त दरर्मरदिय अर् गयउँपयमलकयबयि  सरुर्य हुन आरे्दन मदन ेदरर्रदीिय कय्वर  मशक्षकलयई अर् गयउँपयमलकयिय सरुर्य जयन चयहयन ेर्य अर् 

गयउँपयमलकय बयि सरुर्य आउन चयहयन ेमशक्षककय हकिय दरैु्  गयँउमशक्षय समिम को सहिम िय सरुर्य गनव समकने छ।  

(३)  गयउँ  मशक्षय समिम ल ेदरर्रदी मिलयनको िििय स्थय्ी, करयर  थय रयह  करयर मशक्षक सरुर्य गनवसक्ने छ,  र सयियर् ्य मशक्षकको सरुर्य 

पदस्थयपन भएको एक बषवसम्ि गररने छैन ।  

(४) सयियर् ्य मशक्षकको सरुर्य शैमक्षक सिको सरुु र्य अरत््िय ियि गररनेछ । 

(५) मशक्षक सरुर्य गदयव ररक्त दरर्रदीिय मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम ल ेगयउँ मभिकय मशक्षकहरुलयई पमहलो प्रयथमिक य मदन,े दोस्रोिय ्स मजल्लय 

मभिकय अर् स्थयनी्  हकय मशक्षकहरुलयई र सो नभएिय अर् मजल्लयर्यि सरुर्य भई आउनकय लयमग सहिम  मदनुपने छ।  

 

३३.दरिन्दी लमलान  
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 (१)  ोमकएको ियपदण्डको आधयरिय बढी दरर्रदी कि मर्द्ययमथव भएको मर्द्ययल्बयि कि दरबरदी  बढी मर्द्ययमथव भएको मर्द्ययल्िय मशक्षक-

किवचयरीको दरर्रदी मिलयन गररने  छ ।  

(२) एकै मर्द्ययल्िय पयचँ बषव सेर्य अर्मध पगुेकय मशक्षक किवचयरीहरुलयई गयउँमशक्षय समिम ल ेसम्बमरध  मर्द्ययल्को सहिम  बेगर पमन गयउँ क्षेि 

मभिको अर् मर्द्ययल्िय सरुर्य गनव सक्नेछ ।         

३४. लशक्षकको स्थायी लनयलुि र बढुिासम्बन्धी व्यिस्था 

        हयलको स्र्ीकृ  दरर्रदीिय मशक्षकहरुको स्थय्ी मन्मुक्ि  थय बढुर्यसम्बरधी व््र्स्थय नपेयल सरकयरको संघी् र प्रयदमेशक कयनुनबिोमजि र्रन े

मशक्षक सेर्य आ्ोगबयि  ोकेबिोमजि हनुेछ । गयउँपयमलकयबयि मन्कु्ती पयएकय मशक्षकहरुको सेर्य स व  थय बढुर्य सम्बरधी व््र्स्थय गयउँपयमलकयले 

 ोकेबिोमजि हुनेछ । 

३५. ताललम तथा क्षमता लिकास सम्बन्धी व्यिस्था : 

(१)    मशक्षकलयई संघी् र प्रयदमेशक सरकयर   थय गयउँपयमलकयबयि मनधयवरर   यमलि नीम  अनुसयर  यमलि  थय क्षि य मर्कयसको अर्सर हुनछे । 

३६. लशक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने   

  (१) सयिदुयम्क मर्द्ययल्को मशक्षकलयई मशक्षय प्रदयन गन ेर्य मर्द्ययल् प्रशयसन सम्बमरध र मशक्षय क्षेिकय  कयििय बयहके अर् कयििय लगयउन 

पयईन ेछैन । 

(२) उपदफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए य पमन मर्द्ययल्को पठन पयठनिय बयधय नपन ेगरी रयमष्र् जनगणनय, मनर्यवचनसम्बरधी कयि, दरै्ी 

प्रकोप उर्द्यर र्य संघी् सरकयर, प्रयदमेशक सरकयर र गयउँपयमलकयले  ोकेको अर् कुनै कयििय खियउन समकनेछ । 
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पररच्छेद: ५ 

सािनजलनक लिद्यालयको भौलतक पूिानधार लनमानण, ममनत सम्भार, संचालन र व्यिस्थापन 

३७.  लिद्यालयको भौलतक तथा शैलक्षक पूिानधारको मापदण्ड लनधानरण  

(१) मर्द्ययल्िय मर्द्ययथी संख्यअनुसयर कक्षयकोठय, खले िैदयन, कम्पयउरड, घेरयबयरय, बयलिैिी बसयइ व््र्स्थय, र्य यर्रणििैी हय य, करेसयर्यरी, 

फूलबयरी, स्र्च्छ मपउने पयनी, छयि छयियकय लयमग अलगअलग शौचयल्, मसकयइििैी र्य यर्रण हुनु पनछे ।  

(२) मर्द्ययल्िय प्रयथमिक उपचयर, मन्मि  स्र्यस््् परीक्षण, िनोपरयिशव, बयल  थय छयिििैी शचैयल्  थय पयनीको प्रबरध, छयियििैी सेमनिरी प््यड 

जस् य र्नू ि समुर्धय उपलब्ध हुनपुने छ ।  

(३) मर्द्ययल्को स् रअनुसयर भौम क  थय शमैक्षक परू्यवधयरको ियपदण्ड  ोमकएबिोमजि हुनेछ । 

 

३८.  लिद्यालयको सम्पलत्त 

(१) सयर्वजमनक मर्द्ययल्को हकभोगिय रहकेो सम्पमि सयर्वजमनक सम्पमि ियमननेछ । ्स ऐनबिोमजि अनिुम  र्य स्र्ीकृम  रद्द गररएको र्य कुन ै

मर्द्ययल्िय गयमभएको सयर्वजमनक मर्द्ययल्को सम्पमि गयउँपयमलकयल ेअर् मर्द्ययल्को कयििय प्र्ोगिय नआउन ेभएिय प्रचमल  कयननुबिोमजि 

बेच–मबखन गरी प्रयप्त भएको रकि गयउँपयमलकय को संमच  कोषिय जम्िय गनछे । 

(२) शैमक्षक गठुीअर गव  सञ्चयमल  संस्थयग  मर्द्ययल्को सम्पमि सोही मर्द्ययल्को नयििय रहन ेछ । कुनै मर्द्ययल् सयर्वजमनक शमैक्षक गठुीको रुपिय 

सञ्चयलन गररएकोिय त््स् ो मर्द्ययल्को सम्पमि सयर्वजमनक सम्पमि ियमननछे र त््स् ो सम्पमिको स्र्रुप पररर् वन गनव पयइन ेछैन । 

(३) कम्पनीअर गव  सञ्चयमल  मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्को सम्पमि सोही कम्पनीको नयििय रहनछे । 

(४) मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ल ेकुनै व््मक्त र्य संघ संस्थयसँग दयनदय व््को रूपिय कुनै मकमसिको चल, अचल सम्पमि प्रयप्त गनुव अमघ गयउँपयमलकयको 

अनुिम  मलनपुन ेछ,  र मर्दशेी व््मक्त र्य संघ संस्थयबयि त््सरी चल, अचल सम्पमि प्रयप्त गनुव अमघ संघी् सरकयर, प्रयदमेशक सरकयर र गयउँपयमलकयबयि  

परू्व स्र्ीकृम  मलनपुन ेछ । 

(५) मर्द्ययल्ले चल अचल सम्पमि रे्चमर्खन गदयव गयउँपयमलकयको अनुिम रे्गर रे्च्न पयउन ेछैन । 

३९.  सािनजलनक लिद्यालयको जग्गाको स्िालमत्ि, सम्पलत्तको अलभलेख, संरक्षण र व्यिस्थापन  

(१) सयर्वजमनक मर्द्ययल्को जग्गयको स्र्यमित्र् सोही मर्द्ययल्कै नयििय रहने छ । सो मर्द्ययल् बरद, खयरेज र्य अर्ि गयमभई मर्द्ययल्को कयििय 

प्र्ोग नहुन ेभएिय गयउँपयमलकयले कयनुनबिोमजि भोग चलन गनवसक्ने छ ।  

(२) मर्द्ययल्को सम्पमिको अमभलेख दरुुस्  रयखन,े संरक्षण  थय व््र्स्थयपन गने दयम्त्र् सोही मर्द्ययल्को व््र्स्थयपन समिम को हुन ेछ ।  

(३) सयर्वमजमनक मर्द्ययल्को जग्गयको संरक्षण र व््र्स्थयपन गन ेक वव्् गयउँपयमलकयको हनुेछ ।  

 

४०.   पाठ्यिम र पाठ््पुस्तक 

(१) मर्द्ययल्ले नेपयल सरकयरल े ोकेको मसकयइ उपलमब्ध हयमसल हुन ेगरी अध्््न अध््यपन गरयउनुपन ेछ । मर्द्ययल्ल ेनपेयल सरकयर र प्रदशे 

सरकयरले  ोकेको ियपदण्ड मभि रही रयमष्र् पयठ््िि र पयठ््पसु् ककय  अम ररक्त स्थयनी् पयठ््िि र पयठ््पसु् क लयग ूगनव सक्नेछ ।  

(२) आफ्नो मर्द्ययल्कय मर्द्ययथीलयई आर्श््क पने पयठ््पसु् कहरुको संख्य सम्बमरध  मर्द्ययल्ल े ोमकएको सि् सीिय मभि  ियग गनुवपने छ ।  

(३) शैमक्षक सि शरुु हुन ुअगयरै् गयउँमशक्षय समिम ले पयठ््पसु् कको आपमू वको लयमग सम्बरधी  मनकय्हरु संग सिरर्् गनव सक्नछे  ।  

(४) आधयरभ ू  हसम्िको मशक्षयकय लयमग स्थयनी् आर्श््क यिय आधयरर  बढीिय १०० पणूयवङ्क र्य ४ िेमडि आर्र बरयबरको स्थयनी् थप मर्ष्को 

स्थयनी् पयठ््िि प्र्ोगिय ल््यउन समकनछे ।  

(५) मर्द्ययल्िय बहु पयठ््पसु् क लयग ुहनुेछ ।  

(६) शैमक्षक स् रको र्नू ि ियपदण्ड  ोकी मशक्षक मर्द्ययथी सहकय व्िय आधयरर  पयठ््सयिग्री, थप स्र्यध््य्न सयिग्री, पसु् कयल्, िनोमर्िशव, 

अमभभयर्क मशक्षयको प्रबरध हुन ुपनेछ । 

४१.  अलतररि शैलक्षक लियाकलापको सञ्चालन  

(१) मर्द्ययल्ले पयठ््िििय आधयरर  मसकयइिय सहज य ल््यउन अम ररक्त शमैक्षक मि्यकलयप सञ्चयलन गनवसक्न ेछ । 

(२) मर्द्ययल्ले स्कयउि, रेडिस, बयलक्लर्, ईकोक्लब  थय र्य यर्रण िैिी क्लर्हरु गठन, परर्ोजनय कय्व, अध्््न भ्रिण, पोषण मशक्षय, खेलकुद ्

प्रम ्ोमग य, सयमहमत््क  थय बहुप्रम भयिखुी मि्यकलयपहरु सञ्चयलन गनवसक्न ेछ ।  

(३) सह  थय शैमक्षक मि्यकलयपसम्बरधी अर् व््र्स्थय  ोमकएबिोमजि हुनछे । 
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पररच्छेद: ६ 

परीक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन 

४२.परीक्षा समन्िय सलमलत : (१) गयउँपयमलकय मभि मन्ियनुसयर स्र्ीकृम  र्य अनिुम  प्रयप्त गरी सञ्चयलनिय रहकेय सयिदुयम्क र संस्थयग  

मर्द्ययल्हरुिय परीक्षय सञ्चयलनको नीम  मनधयवरण र सिरर्् गनव दहेय् बिोमजिको एक परीक्षय सिरर्् समिम  रहनछे । 

(क) प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ                                                                –अध््क्ष 

(ख) स्थयमन् सरुक्षय मनकय् प्रिखू                –सदस््  

( ग ) गयउँपयमलकयको सयियमजक मर्कयस समिम  सं्ोजक                             – सदस्् 

(घ) सयिदुयम्क मर्द्ययल्कय प्र.अ. िध््े बयि एक जनय        – सदस््  

(ङ) संस्थयग  मर्द्ययल्कय सञ्चयलक र्य मप्रमरसपल िध््ेबयि एक जनय                  – सदस्् 

(च) नपेयल मशक्षक िहयसंघ गयउँ समिम  अध््क्ष                                        – सदस्् 

(छ)स्रो  व््मक्तहरुिध्् ेबयि १ जनय       -सदस्् 

(ज) मशक्षय अमधकृ  /स्रो  ब््मक्त                                                   –सदस््–समचर्  

(२)उपमन्ि १ (घ) (ङ) बिोमजिकय सदस््हरु परीक्षय सिरर्् समिम  र्यि िनोमन  हुनछेन ्।  

(३)  परीक्षय सिरर्् समिम को बठैक  ोमकए बिोमजि हुनछे । 

४३. परीक्षा समन्िय सलमलतको काम कतनब्य र अलधकार :  परीक्षय सिरर्् समिम को कयि क वब्् र अमधकयर    ोमकए बिोमजि हनुेछ । 

४४. स्थानीय परीक्षा बोडन : (१) गयउँपयमलकय मभिकय मर्द्ययल्हरुिय कक्षय ५ र  आधयरभ ू  हको अर िय मलइन ेकक्षय आठको परीक्षय  संचयलन 

 थय व््र्स्थयपनको लयमग दहेय्को एक  स्थयनी् परीक्षय बोडव रहनछे । 

(क) मशक्षय अमधकृ                                                              –अध््क्ष 

(ख) सयिदुयम्क मर्द्ययल्कय प्रधयनयध््यपक र मशक्षकहरु िध््ेबयि १ जनय                      –सदस््  

(ग) संस्थयग  मर्द्ययल्कय मप्रमरसपल र संस्थयपकहरु  िध््ेबयि १ जनय                               –सदस्् 

(घ) गयउँपयमलकयकय स्रो ब््मक्त िध््े बयि १ जनय                                             –सदस्् 

(ङ) मर्द्ययल्कय मशक्षकहरु िध््ेबयि परीक्षय सिरर््न समिम ले िनोमन  गरेकय                                     ३ जनय    

                -सदस्् 

(च)  मशक्षय मनरीक्षक / स्रो  व््मक्त ( मशक्षय मनररक्षक र श्रो व््मक्त नभएकय खण्डिय उच्च ि मर्द्ययल्को प्रधयनयध््यपक )                                                

           –सदस््–समचर्  

(२) परीक्षय व््र्स्थयपन समिम को बैठक  ोमकए बिोमजि हुनछे ।  

(३) उपमन्ि १ खण्ड (ख) (ग) र (घ) बिोमजिकय सदस््हरुको िनोन्न परीक्षय सिरर्् समिम ल ेगनछे । िनोमन  सदस््को पदयबधी २ र्षवको 

हुनेछ ।  

(४) परीक्षय सिरर्् समिम ल ेमर्द्ययल्हरुिय परीक्षय सञ्चयलन गनव छुट्टै परीक्षय ब््र्स्थयपन उपसमिम  गठन गरी परीक्षय संञ्चयलन गने मजम्िेर्यरी 

 ोक्न सक्नेछ ।  

४५.स्थानीय परीक्षा बोडनको काम कतनब्य र अलधकार : (१) स्थयनी् परीक्षय बोडवको कयि क वब्् र अमधकयर  ोमकए बिोमजि हुनछे । 
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पररच्छेद: ७ 

लनलजलगानीका लिद्यालयको अनुमलत, मापदण्ड लनधानरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र लनयमनसम्बन्धी व्यिस्था 

४६. लनलजलगानीका लिद्यालय सञ्चालन गनन तोलकए बमोलजम अनुमलत  ललनुपने छ ।  

 ४७. लनलजलगानीका लिद्यालयले छात्रिृलत्त उपलब्ध गराउनु पने   

(१) मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ल ेमर्द्ययल्िय भनयव भएकय कुल मर्द्ययथी संख्यको कम् ीिय दस प्रम श िय नघि्न ेगरी  ोमकएबिोमजि जहेरेदयर, अम  

मर्परन, अपयङ्ग य भएकय, छयिय, दमल  र जनजयम  मर्द्ययथीलयई छयिर्मृि उपलब्ध गरयउनु पनेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोमजि छयिर्मृिकय लयमग मर्द्ययथी छनौि गनव प्रत््ेक मर्द्ययल्िय मर्द्ययल्कय प्रधयनयध््यपक, र मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम िय 

रहकेय अमभभयर्कको प्रम मनमध रहकेो एक छयिर्मृि छनौि समिम  रहनेछ । 

(३) समिम ले छनौिकय लयमग आधयर, स व र प्रमि्य  ्यर गरी सोही मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम बयि स्र्ीकृ  गरयई सयर्वजमनक सिे  गनुवपने छ । 

(४) समिम ले छयिर्मृिकय लयमग छनौिको नम जय आधयरसमह  सयर्वजमनक गनुवपने छ । 

(५) मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ले प्रत््ेक र्षव प्रदयन गरेको छयिर्मृिको कोिय गयउँमशक्षय समिम िय पेस गनुवपने छ । 

४८.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्को गणुस् र कय्ि रयखन गयउँमशक्षय समिम ल ेजनुसकैु सि्िय अनगुिन गनव र मनदशेन मदन सक्नछे । ्सरी प्रयप्त मनदशेन 

कय्यवरर््न गनुव संस्थयग  मर्द्ययल्को अमनर्य व् दयम्त्र् हनुेछ ।  

४९.अनुमलत िा स्िीकृलत रद्द गने  

कुनै मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ले ् स ऐनअर गव  बनेको मन्ि मर्परी  अर् कुन ैकयि गरेिय गयउँपयमलकयले त््स् ो मर्द्ययल्लयई प्रदयन गररएको अनिुम  

र्य स्र्ीकृम  रद्द गनव सक्न ेछ  र त््सरी अनुिम  र्य स्र्ीकृम  रद्द गनुव अमघ सम्बमरध  मर्द्ययल्लयई आफ्नो सफयइ पेस गने िौकयबयि बमञ्च  गररने छैन 

। 
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पररच्छेद–८ 

लिद्यालयलाई लदइने अनुदान, लेखा व्यिस्थापन, अनुगमन र लनयमन 

५०. लिद्यालय  कोष 

(१) प्रत््ेक मर्द्ययल्िय एउिय मर्द्ययल्  कोष हुनछे, जसिय दहेय्बिोमजिकय स्रो बयि प्रयप्त रकि दयमखलय हुनछे : 

(क) नेपयल सरकयर, प्रयदमेशक सरकयर र गयउँपयमलकयबयि प्रयप्त अनुदयन, 

(ख)  शलु्क  थय सह्ोगबयि प्रयप्त रकि, 

(ग)  चरदय र्य दयन दय व््बयि प्रयप्त रकि, र 

(घ)  अर् स्रो बयि प्रयप्त रकि । 

(२) उपदफय (१) बिोमजिको कोषको सञ्चयलन  ोमकएबिोमजि हुनछे । 

५१. अनुदानको व्यिस्था  

(१) ्ो ऐन प्रयरम्भ हुदँयकय बख  मददँ ैआएको अनुदयन रकििय किौ ी नहुने गरी  ोमकएको ियपदण्डको आधयरिय गयउँपयमलकयल े सयिदुयम्क 

मर्द्ययल्लयई अनुदयन मदनछे  र कुनै मर्द्ययल्ले  ोमकएको शैमक्षकस् र कय्ि गनव नसकेिय त््स् य मर्द्ययल्लयई मददँ ैआएको अनुदयन रकि किौ ी 

गनव समकनेछ ।  र अनुदयन किौिी गनुव अमध त््स् य मर्द्ययल्लयई आगयिी शमैक्षक सििय  ोमकएको शैमक्षक स् र कय्ि रयखन करयर गरयउन समकनछे । 

(२) सयर्वजमनक मर्द्ययल्हरुलयई  ोमकएबिोमजि थप अनुदयन उपलब्ध गरयउन समकनछे । 

(३) मर्द्ययल्को मचरह, नयियकरण  थय अर् व््र्स्थय  ोमकए बिोमजि हनुेछ । 

(४) मर्द्ययल्कय मशक्षक मर्द्ययमथवहरुको पोषयक सम्बमरध व््र्स्थय  ोमकए बिोमजि हनुेछ ।  

 

५२. लेखा व्यिस्थापन 

 (१) सबै मर्द्ययल्हरुल ेप्रचमल  कयनूनअनुसयरको ढयचँयिय आ् व्््को लखेय व््र्स्थयपन गनुवपने छ ।  

 (२) मर्द्ययल्को मन्मि  कयरोबयरको लेखय रयखन ियध््मिक मर्द्ययल्कय लयमग प्रधयनयध््यपक आमथवक हनेे किवचयरी  थय मर्. व््.स. अध््क्ष 

आधयरभ ू  हकय लयमग प्रधयनयध््यपक र व््र्स्थयपन समिम  अध््क्षर्यि मर्द्ययल् कोष खय य सञ्चयलन गरी लेखय व््र्स्थयपन गनुवपन ेछ । 

 

 

 

५३. लेखापरीक्षण तथा सामालजक परीक्षण  

 (१) सबै मर्द्ययल्हरुल ेमन्मि  रुपिय आमथवक र्षव सियप्त भएको दोस्रो चौियमसक अर्मध मभि गयउँपयमलकयल े ोकेको लेखयपरीक्षकबयि 

लेखयपरीक्षण गरयउनु पनछे ।  

(२) लेखयपरीक्षण प्रम रे्दन लेखयपरीक्षण सियप्त भएको १५ मदन मभि गयउँमशक्षय समिम  ियफव   गयउँपयमलकयिय पेस गनुवपन ेछ ।  

(३) प्रत््ेक र्षव मर्द्ययल्ले भयर िसयर  मभििय सयियमजक परीक्षण गरी मर्द्ययल्को आ् व्््, शैमक्षक उपलब्धी, मर्द्ययल्को आर ररक गम मर्मध, 

पयरदमशव य  थय जर्यफदमेह यको अर्स्थय  र आगयिी कय व््ोजनय सयियमजक परीक्षणियफव   सयर्वजमनक  थय अनुिोदन गनुवपने छ । मर्द्ययल्को सयियमजक 

परीक्षण मशक्षक अमभभयर्क संघल ेगनछे । 

(४) मर्द्ययल्ले हरेक िैियमसक परीक्षयको नम जयसमह  मर्द्ययथीको शमैक्षक प्रगम  प्रम रे्दन अमभभयर्कसिक्ष पेस गरी पषृ्ठपोषण मलनुपने छ ।  

५४. छात्रिृलत्तको व्यिस्था गनन सक्ने  

गयउँपयमलकयले मर्द्ययल्िय भनयव हनुे मर्द्ययथीलयई  ोमकएबिोमजि छयिर्मृिको व््र्स्थय गनवसक्न ेछ । 

५५. शुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम  

(१) मन:शलु्क मशक्षय घोषणय गरेको मर्द्ययल् मशक्षयकय लयमग सयर्वजमनक मर्द्ययल्ले मर्द्ययथीको नयििय कुनै मकमसिको शलु्क मलन पयउने छैन । 

(२) उपदफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए य पमन कुनै अमभभयर्कले मर्द्ययल्को मर्कयसकय लयमग आफ्नो इच्छयले मदएको दयन, उपहयर, चरदय 

र्य सह्ोग सयर्वजमनक मर्द्ययल्ले मलन सक्नेछ सयथै निनुय मर्द्ययल् र लयग  सयझेदयरी कय व्िि सञ्चयलन गने मर्द्ययल्ल ेगयउँ मशक्षय समिम को 

स्र्ीकृम  मलएर  ोमकएको रकि मलन सक्ने छ ।  

(३)सबै बयलबयमलकयलयई आधयरभ ू  हसम्िको मशक्षय अमनर्य व् र मन:शलु्क  थय ियध््मिक  हसम्ि मन:शलु्क मशक्षय प्रदयन गनवकय लयमग गयउँपयमलकयल े

आर्श््क स्रो को व््र्स्थय गनछे। 
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(४) उपदफय (१) बिोमजि मन:शलु्क मशक्षय घोषणय गरेको मर्द्ययल् मशक्षयबयहकेको अर् मर्द्ययल् मशक्षयिय अध्््न गने मर्द्ययथीसँग मलइन ेशलु्क 

 ोमकएको आधयरिय मनधयवरण गररनछे ।  

(५) मर्द्ययल्ल ेमर्द्ययथीलयई कुनै कक्षयिय भनयव गदयव भनयव शलु्क मलन मिल्ने भए एकपिक  मलइसकेपमछ पनु: सोही  हको अको कक्षयिय कुनै मकमसिको 

शलु्क मलन पयइने छैन । 

(६) मर्द्ययल्ले मर्द्ययल्को भौम क संरचनय मनियवण गनवकय लयमग मर्द्ययथीसँग कुन ैमकमसिको शलु्क मलन पयउने छैन। 

 (७) मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ल ेमर्द्ययथीसँग मलन पयउन ेशलु्क  ोमकएको अमधकयरीबयि स्र्ीकृ  गरयई मनधयवरण गनुवपन ेछ । त््सरी शलु्क मनधयवरण 

सम्बरधिय स्र्ीकृम  मददय  ोमकएको अमधकयरीले मर्द्ययल्ले उपलब्ध गरयएको समुर्धयको आधयरिय मदनछे । 

(८)  कुनै मर्द्ययल्ले ्स ऐन मर्परी  मर्द्ययथीसँग कुन ैशलु्क मलएिय  ोमकएको अमधकयरीले त््स् ो शलु्क सम्बमरध  मर्द्ययथीलयई मफ यव गनव 

लगयई सम्बरधी  पदयधीकयरीलयई गयउँ मशक्षय समिम बयि सचे  सि े गरयउन समकनछे  । 

(९)  ्स ऐन मर्परी  शलु्क मलन ेमर्द्ययल्लयई  ोमकएको अमधकयरील ेरु २५०००।० (अक्षरेपी रु पमचस हजयर ियि) सम्ि जररर्यनय गनवसक्ने छ । 

 

५६.लिद्यालयलाई छुट र सुलिधा 

 (१) प्रचमल  कयननुिय जनुसकैु कुरय लमेखएको भए य पमन सयर्वजमनक मर्द्ययल् र शैमक्षक गठुीकय रूपिय सञ्चयमल  संस्थयग  मर्द्ययल्को 

नयििय जनुसकैु मलख  पयरर  गदयव रमजष्रेसन दस् ुर लयग्ने छैन । 

(२)  उपदफय (१) िय लेमखएदमेख बयहके अर् मर्द्ययल्को नयििय कुन ैमलख  पयरर  गदयव गयउँपयमलकयल े ोमकएको आधयरिय रमजष्रेसन दस् रु 

छुि मदनसक्न ेछ । 

(३)  सयर्वजमनक मर्द्ययल् र शैमक्षक गठुीकय रूपिय सञ्चयमल  संस्थयग  मर्द्ययल्लयई मदइने अर् छुि र समुर्धय  ोमकएबिोमजि हुनछे । 
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पररच्छेद: ९ 

                                                     प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लशक्षा 

 

५७. गयउँपयमलकय  क्षेििय सञ्चयमल  सयर्वजमनक मर्द्ययल्िय प्रयमर्मधक  थय व््र्सयम्क मशक्षयकय मनधयवरर  मर्ष् अध््यपन गरयउन समकनेछ । ्स् य 

मर्द्ययल्को सञ्चयलनकय लयमग गयउँपयमलकयले  सम्भयव्् य अध्््न, मर्द्ययल्लयई थप समुर्धय प्रदयन र आर्श््क स्रो  पमहचयन र पररचयलन गनव 

सक्नेछ । गयउँपयमलकयले प्रयमर्मधक मर्ष्को कक्षय सञ्चयलनकय लयमग अनुिम  मददंय र्डयिय  ोमकएको ियपदण्ड र्िोमजि नदोररने गरी मर्ष् मसफयररस 

गनेछ । सयर्वजमनक मर्द्ययल्िय प्रयमर्मधक कक्षयकय लयमग चयमहने मशक्षक किवचयरी व््र्स्थयपन गनवकयलयमग गयउँपयमलकयले थप अनुदयन उपलब्ध गरयउन 

सक्नेछ । 

(१) प्रयमर्मधक मशक्षय सम्बरधी अर् व््र्स्थय संघी्  थय प्रयदमेशक मशक्षय ऐनले  ोकेबिोमजि हुनछे । 

                                                                        

                                                               पररच्छेद १० 

                                                                लिलिध 

५८ .स्रोतव्यलि सम्बन्धी व्यिस्था 

गयउँपयमलकयिय कय्वर  स्रो व््मक्तहरु गयउँमशक्षय समिम  अर गव  रहनछेन् र मनजहरुको कयि, क वव्् र अमधकयर  ोमक्बिोमजि हनुेछ । 

५९.लिद्यालयको लिलनयम  

      (१) ्ो ऐन र प्रचमल  कयनूनको अधीनिय रही प्रत््ेक मर्द्ययल्ले मर्द्ययल्को लक्ष््, िलू्् ियर् य, सञ्चयलन प्रमि्यलगय् कय अर् सयरदमभवक 

मर्ष्र्स् ु सियरे्श गररएको मर्मन्ि अमभभयर्क सभयबयि पयरर  गरयई गयउँ मशक्षय समिम ल ेस्र्ीकृ  प्रदयन गरेेपमछ लयग ूगनुवपन ेछ ।  

(२) अमभभयर्क सभयले मर्मन्ि आर्श््क यअनुसयर संसोधन गनवसक्ने छ । 

(३) मर्मन्िअनुसयर मर्द्ययल् सञ्चयलन गनुव व््र्स्थयपन समिम , प्रधयनयध््यपकलगय्  अर् सबैको क वव्् हुनछे । 

(४) अद्ययर्मधक मर्धयनको प्रम मलमप पयरर  भएको मिम बयि सय  मदन मभि व््र्स्थयपन समिम ल े गयउँ मशक्षय समिम िय स्र्ीकृम कयलयमग पेस गनुवपन े

छ ।  

(५)  मर्द्ययल्को मर्धयन सयर्वजमनक दस् यरे्ज हुनछे र सो जो कोहील ेपमन हनेव पयउनपुन ेछ । 

 

 

 

६०. गाउँपाललकाले लनदेशन लदन सक्ने  

 (१) गयउँपयमलकयले  ोमकएको शैमक्षक व््र्स्थय सम्बरधी आर्श््क मनदशेनहरु मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम लयई मदनसक्ने छ । 

(२) उपदफय (१) बिोमजि मदइएको मनदशेनको पयलनय गनुव मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम को क वव्् हुनछे । 

६१ . लिद्यालयलाई सुरलक्षत के्षत्रको रुपमा कायम गनुन पने  

 (१) मर्द्ययल्िय स्र् रि र भ्रमह  रुपिय अध्््न, अध््यपन गने र्य यर्रण मसजवनय गनव  थय मर्द्ययल्मभि कुनैपमन मकमसिको अर्यमञ्छ  

मि्यकलयप हुन नमदने गरी मर्द्ययल्लयई सरुमक्ष  क्षेि कय्ि गनुव सबै नयगररकको क वव्् हुनछे । 

 (२) उपदफय (१) बिोमजि सरुमक्ष  क्षेि कय्ि गदयव मर्द्ययल्ल ेपयलनय गनुवपने स व  थय ियपदण्ड  ोमकए बिोमजि हनुेछ ।  

६२.बालबाललकालाई लनष्ट्काशन गनन, शारीररक िा मानलसक दुव्यनिहार गनन नहुने 

(१) कुनै पमन बयलबयमलकयलयई मर्द्ययल्बयि मनष्कयशन गनव पयइन ेछैन । 

(२) मर्द्ययल्िय अध्््नर  बयलबयमलकयलयई शयरीररक, ियनमसक ्य नय मदन र्य दवु् व्र्हयर गनव पयइन ेछैन । 

(३) कुनै प्रकयरको बयल दवु् व्र्हयर गरेको पयइए सम्बमरध पदयमधकयरीहरुलयई प्रमचमल  कयनुन बिोमजक कय व्बयही गररनेछ ।  

६३.शैलक्षक परामशन सेिा, लिदशेी शैलक्षक कायनिम िा लशक्षण कोसन सञ्चालन  

 (१) कसैले पमन ्स ऐन बिोमजि अनुिम  नमलई शैमक्षक परयिशव सेर्य, मिज कोसव, भयषय मशक्षण कक्षय र्य परू्व ्यरी कक्षय र्य मर्दशेी िलुकुिय 

सञ्चयमल  कुन ैशैमक्षक कय व्िि र्य रै्दमेशक शैमक्षक िेलय, प्रदशवनी सञ्चयलन गनव पयउने छैन ।  

(२) उपदफय (१) बिोमजि शैमक्षक कय्विि, शैमक्षक परयिशव सेर्य, मिज कोसव, भयषय मशक्षण कक्षय र्य परू्व  ्यरी कक्षय र्य मर्दशेी िलुकुिय सञ्चयमल  

कुनै शैमक्षक कय व्िि सञ्चयलन गनव अनुिम  मलनेसम्बरधी व््र्स्थय  ोमकए बिोमजि हनुेछ । 
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६४ .गाउँपाललकाले शैलक्षक गुणस्तर मापन र एकरुपताका लालग कक्षा ५ को िालषनक परीक्षा लगायत अन्य कक्षाको परीक्षा ललई स्तरमापन 

गननसक्ने छ । 

६५.प्रगलत लििरण बुझाउनु पने  

       मनमजलगयनीकय मर्द्ययल्ले प्रत््ेक र्षव  ोमकएबिोमजिकय मर्र्रणसमह को प्रगम  मर्र्रण र्डय मशक्षय समिम  र गयउँ मशक्षय समिम िय बुझयउन ु

पनेछ । 

६६ .  लशक्षा लिकास कोष  

(१) गयउँपयमलकयले आफ्नो क्षेिमभि बसोर्यस गने अम  मर्परन, प्रयकृम क प्रकोप पीमड , अशक्त र असहय् बयलबयमलकयको शैमक्षक अर्सर बमृर्द् गनव  

 थय उत्कृि मर्द्ययथी, मशक्षक, किवचयरी र्य मशक्षय पे्रिीलयई परुस्कृ  गनव  गयउँमशक्षय मर्कयस कोष स्थयपनय गनवसक्नछे ।  

(२) कोषिय दहेय्बिोमजिको रकि रहन सक्नेछ : 

(क)  संघी् सरकयर, प्रयदमेशक सरकयर र गयउँपयमलकयबयि प्रयप्त अनुदयन, 

(ख)  सह्ोगबयि प्रयप्त रकि, 

(ग)  चरदय र्य दयन दय व््बयि प्रयप्त रकि,  

(घ) करयर मशक्षकहरुको म््यद थप गदयव लयग्ने शलु्क, 

(ङ)  अर् स्रो बयि प्रयप्त रकि । 

(३) कोषको सञ्चयलन गयउँपयमलकय प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ , गयउँपयमलकयको लेखयशयखय प्रिखू र मशक्षय अमधकृ को सं्कु्त दस् ख बयि सञ्चलयन 

हुनेछ ।   

६७. दण्ड सजाय 

(१) कसैले मर्द्ययल्को सम्पमि महनयमिनय र्य नोक्सयन गरेिय त््स् ो व््मक्तलयई िदु्दय हने ेअमधकयरी र्य र्यम्क समिम ल ेमबगो असलु गरी मबगोबिोमजि 

जररर्यनय गनवसक्न ेछ । 

 (२)कसैले दहेय्कय कय्व गरेिय, गनव लगयएिय र्य सो कय व् गनव सह्ोग परु् ् यएिय त््स् ो व््मक्तलयई कसरुको ियिय हरेी प्रचमल  कयनुनले  ोकेबिोमजि 

सजय् हुनछे । 

(क) प्रश्नपिको गोपनी् य भङ्ग गरेिय, 

(ख) उिरपमुस् कय परीक्षण गदयव लयपरबयही र्य गैरमजम्िेर्यरपणूव कय व् गरेिय, 

(ग) परीक्षय केररसँग सम्बमरध  पदयमधकयरीको स्र्ीकृम बेगर प्ररे्श गनव प्र्त्न गरेिय र्य प्ररे्श गरेिय र्य परीक्षय केरर मन्रिणिय मलई अि्यवमद  कय्व 

गरेिय, 

(घ) परीक्षयफल प्रकयशनिय अमन्मि  य गरेिय, 

(ङ)अरूको  फव बयि परीक्षय मदएिय, 

(च) परीक्षयको ि्यवदय भङ्ग हनुे अर् कुनै कय व् गरेिय, 

(छ)मर्द्ययथी भनयव गदयव दयन, उपहयर र्य कुनै रकि मलएिय, 

(ज)अनुिम  नमलई िरिेश्वरी कक्षय, कुनै शैमक्षक कय्विि, शैमक्षक परयिशवसेर्य, मिज कोसव, ि््सुन, कोमचङ्ग सेरिर, कम्प््िुर, भयषय मशक्षण कक्षय  थय 

परू्व  ्यरी कक्षय सञ्चयलन गरेिय,  

(झ)कयनून मर्परी को अर् कय व् गरेिय । 

(३) कयनूनबिोमजिको कसरुको सम्बरधिय मर्द्ययल्को कुनै मशक्षक र्य किवचयरीउपर िदु्दय हने ेअमधकयरी र्य मजल्लय अदयल िय िदु्दय दय्र भएिय त््स् ो 

मशक्षक र्य किवचयरी त््सरी िदु्दय दय्र भएको मिम दमेख िदु्दयको िुङ्गो नलयगेसम्ि मनलम्बन हुनेछ र सो मशक्षक र्य किवचयरी अदयल बयि कसरूदयर 

ठहररएिय मनजलयई ्स ऐनबिोमजि मर्भयगी् सजय् गररनछे । 

६८. पुनरािेदन    

            ोमकएको अमधकयरील ेगरेको सजय्को आदशेउपर कयनुनबिोमजि पनुरयरे्दन लयग्नेछ। 

६९.लनयम बनाउने अलधकार 

 (१) ्स ऐनको उद्देश्् कय्यवरर््न गनव गयउँपयमलकयल ेआर्श््क मशक्षय मन्ियर्ली, मनदमेशकय बनयउन सक्नेछ । 

७०.संिमणकालीन व्यिस्था  

 (१) ्स ऐनल े ोमकएबिोमजि हुन ेभनी व््र्स्थय गरेको कयि मन्ियर्ली नआउँदयसम्ि गयउँकय व्पयमलकयल ेगनछे । 

 (२) ्ो ऐन जयरी भएपमछ मर्द्ययल्िय ररक्त रहकेो मशक्षक किवचयरीको पदपमू वकय लयमग मर्ज्ञयपनको अनिुम  गयउँपयमलकयल ेमदनछे । 
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७१. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार 

         ्स ऐनको उद्देश्् कय्यवरर््न गनव कुनै बयधय–अड्कयउ परेिय गयउँपयमलकयल ेत््स् ो बयधय—अड्कयउ हियउन आदशे जयरी गनवसक्न ेछ र त््स् ो 

आदशे ्सै ऐनिय परे सरह ियमननछे  र ्स् ो आदशे गयउँ सभयले ६ िमहनयमभििय अनिुोदन नगरेिय स्र् : मनमस्ि् हुनछे । 

७२ .  लिलनयम, कायनलिलध र लनदेलशका बनाई लाग ुगनन सलकने 

शैमक्षक सधुयरकय मनमम्  दहेय्बिोमजिकय मबष्िय मर्मन्ि, कय व्मर्मध र मनदमेशकय बनयई लयग ुगनव समकनेछ : 

(१) असल मशक्षक प्रोत्सयहन, 

(२) अनयथ एर्ि ्सडक बयलबयमलकय शैमक्षक सह्ोग, 

(३) मर्परन सिदुय्कय बयलबयमलकयकय लयमग शैमक्षक सह्ोग एर्ि ्मदर्य खयजय, 

(४) एकिषु्ठ अनदुयनिय आधयरर  मर्द्ययल् सञ्चयलन,  

(५) निनुय मर्द्ययल् छनोि र मर्कयस, 

(६) गररर्ीको रेखयिमन रहकेय पररर्यरकय बयलबयमलकयकय लयमग शमैक्षक प्रोत्सयहन,  

(७) मशक्षक दरबरदी व््र्स्थयपन एर्ि ्मिलयन, 

(८) मर्द्ययथीकय लयमग सह  थय अम ररक्त मि्यकलयप सञ्चयलन,  

(९) शैमक्षक क््यलरेडर  थय शैमक्षक पमुस् कय प्रकयशन,  

(१०) गयउँमशक्षय पररषद ्गठन,  

(११) गणुस् री् मशक्षयकय लयमग अनुदयन, 

(१२) अमनर्य्व मशक्षय कय्यवरर््न, 

(१३) एक ियध््मिक मर्द्ययल् एक संकय्लयई प्रोत्सयहन 

(१४) मर्द्ययथी संख्य अमभबमृर्द् कय्विि, 

(१५) अर र मर्द्ययल् सह्ोग कय्विि, 

(१६) मर्शेष मशक्षय निनुय कय व्िि  

 

 

     ७३. लिद्यालय बन्दहुने  

(१) नेपयल सरकयर, प्रदशे सरकयर र गयउँपयमलकयल ेसर्वजमनक मर्दय  ोकेको मदन मर्द्ययल् बरदहुनछे । 

(२) दशैको घिस्थयपनय दमेख कोजयग्र  पमुणविय सम्ि मर्द्ययल् बरद रहनेछ । 

(३) लक्ष्िीपजूय दमेख भयइमिकय सम्ि मर्द्ययल् बरद रहनेछ । 

(४) एक शैमक्षक सि ९बैसयख ( चौि) िय महउँद ेमर्दय ,बषेमर्दय र्य दबैु गरर ४५ मदन मर्द्ययल् बरद रहनछे । 

(५) स्थयनी् चयड पर्वलयई आधयर ियनरे मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम ले थप ५ मदन सम्ि मर्द्ययल् बरद गनव सक्नछे । 

(६) र्षे, महउँद ेर स्थयनी् पर्व मर्दयिय मर्द्ययल् बरद गदयव मशक्षक बैठकको मसफयररसिय मर्द्ययल् व््र्स्थयपन समिम ले गनेछ र्य गयउँपयमलकयल े

 ोकेको आधयरिय हुनछे । 

(७) बयहयल र कय व्र  मशक्षक किवचयरी र अध््नर  मर्धयथीको ितृ््िुय शोकसभय गरर सो मदन पठनपयठन स्थमग  गनव समकनेछ ।  र मशक्षक 

किवचयरील ेसो मदनको अर् कय व् भने मन्मि रुपिय गनुवपनेछ । 

(८) उप्ुवक्त भरदय र्ढी मदन मर्द्ययल् बरद गनव मसफयररस गन ेर्य बरद गने मशक्षक किवचयरी उपर मर्भयमग् कय व्र्यमह गररनछे भने मर्द्ययल् व््र्स्थयपन 

समिम कय पदयमधकयररहरुलयई सच े गरयई आगयमि शमैक्षक सिबयि उक्त बढी मर्दय गररएको मदन र्षे महउँद ेमर्दयबयि कट्टय गररनेछ । 

७४. बचाउ र लागू नहुने 

 (१) ्ो ऐन र्य ्स ऐन अर गव  बनेकय मन्ििय लमेखएजम  कुरयिय सोहीबिोमजि र नलेमखएको कुरयिय प्रचमल  कयननुबिोमजि हुनछे । 

          (२) ्स ऐनिय लेमखएको कुनै कुरयले पमन मर्द्ययल्को सम्पमि महनय–मिनय गरेको कसरुिय भ्रियचयर मनर्यरण ऐन, २०५९ अर गव  कय्वबयही 

चलयउन बयधय पने छैन । 

(३) संमर्धयनसँग बयमझएकय ्स ऐनकय दफय  थय उपदफयहरु बयमझएको हदसम्ि स्र् : मनमस्ि् हुनछे । 

(४) ्सअमघ कयनुनबिोमजि मन्कु्त मशक्षक किवचयरीलयई नपेयल सरकयरले मददँ ैआएको समुर्धयिय कुन ैमकमसिको किौम  गररने छैन,  र ्स व््र्स्थयल े

कयनुनबिोमजि दण्ड, सजय् र कयरर्यही गनव बयधय पने छैन । 
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(५) ्स ऐनिय उल्लखे भएकय कुरयहरु संघी् र प्रयदमेशक मशक्षय ऐनसँग बयमझएिय स्र् : खयरेज हुनेछन् । 

७५. गाउँपाललकाको लशक्षा ऐनको संशोधन  

कुम्िय्क गयउँपयमलकयको मशक्षय ऐन, २०७६ को संशोधन कुम्िय्क गयउँपयमलकयको गयउँसभयको दईुम हयइ बहुि बयि गनव समकनछे ।  

 

आज्ञयले, 

नयि: किल प्रसयद भट्टरयई 

प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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