

   

सम्वत ् २०७९् सालको् ऐन् नं् १ 

गन्यापधुरा् गाउँपाललकाको् आधारभूत् लिक्षा् सम्बन्धी् काययलाई् व्यवलथित् गनय् बनेको् ् 

लवधेयक् ् ् ् ् ् ्  

प्रथतावनााः् राष्ट्रको सर्ााङ्गीण वर्कास, संघीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शाक  ासय स्यर्को ाको स   ीकरण गयाका 

लावग स्यविाा सदाचार, सविष्ट्ण ता, यैवतकता र ाायर्ीय ालू्यको प्रर्र्द्ाय गद ै को ायीय, रावष्ट्रय र वर्श्वस्यापी 

आर्श्यकतााा आधाररत सीपय ि, पररश्राी, वसर्ाय ील र प्रवतकोपधी क्षाता भएका योग्य र सक्षा यागररक तयार गयाको 

लावग गरयापध रा  गाउँपावलकाको क्षेिवभि गाउँ कायापावलकाको कायाालय,  वैक्षक संको ा, वर्द्यालय त ा  वैक्षक 

कायाक्रा सञ्चालयाा संलग्य वयकायिद्वारारा सञ्चालय गररये व क्षा सम्बरधी काया सञ्चालय त ा स्यर्को ापय गया र 

ग णकोतरय ि व क्षाको वर्कास गया र्ाञ्छयीय भएकोले,  

येपालको संवर्धाय २०७२ को धारा ५७, अय सचूी ८ को सूची यं. ८ त ा  को ायीय सरकार सञ्चालय ऐय, २०७४ को 

दफा १०२  उपदफा (१) को अवधकार प्रयोग गरी गरयापध रा गाउँपावलकाको गाउँ सभाले यो ऐय बयाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त् नाम, लवथतार् र् प्रारम्भाः् ् (१) यस ऐयको याा “गरयापध रा गाउँपावलकाको व क्षा ऐय, २०७९” रिकेो छ। 

(२) यो ऐय गरयापध रा गाउँपावलकाको को ायीय रार्पिाा प्रकाव त भएको वावत दवेि गरयापध रा गाउँपावलकाको 

कायाक्षेि भर लाग ूिुयेछ ।  

२. पररभाषााः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अ ा यलागेाा यस ऐयाााः- 

(क) “ऐय” भरयाले गरयापध रा गाउँपावलकाको व क्षा ऐयलाई सम्झय पछा । 

(ि) “गाउँपावलका” भरयाले गरयापध रा गाउँपावलकालाई सम्झय पछा । 

(ग) “गाउँसभा” भरयाले गरयापध रा गाउँपावलकाको गाउँसभालाई सम्झय पछा । 

(घ) “कायापावलका” भरयाले गरयापध रा गाउँपावलकाको गाउँ कायापावलकालाई सम्झय पछा । 

(ङ) “गाउँ व क्षा सवावत” भरयाले  गरयापध रा गाउँपावलकाको गाउँ व क्षा सवावतलाई सम्झय पछा । 

(च) “अध्यक्ष” भरयाले गाउँपावलकाको अध्यक्षलाई सम्झय पछा । 

(छ) “उपाध्यक्ष” भरयाले गाउँपावलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झय पछा । 

(र्) “प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत” भरयाले गाउँ कायापावलकाको कायाालयको प्रा ि प्र ासकीय अवधकृतलाई 

सम्झय पछा । 

(ट) “व क्षा  ािा” भरयाले गाउँपावलकााा रिकेो व क्षा, य र्ा त ा िलेक द ियेे  ािालाई सम्झय पछा । 




   

(ठ) “व क्षा  ािा प्रा ि” भरयाले गाउँ कायापावलकाको कायाालयको व क्षा अवधकृत र्ा सो प्रा िको कााकार् गया 

तोवकएको कााचारीलाई सम्झय पछा । 

(ड) “प्रावर्वधक सिायक” भरयाले गाउँ कायापावलकाको कायाालयको व क्षा ियेे प्रावर्वधक सिायकलाई सम्झय पछा । 

( ) “प्रधायाध्यापक” भरयाले साा दावयक र संको ागत वर्द्यालयको प्र ासवयक कााकार् सातेको वर्म्ारे्ारी पाएको 

सम्बवरधत वर्द्यालयको व क्षकलाई सम्झय पछा । 

(ण) “व क्षक” भरयाले साा दावयक र संको ागत वर्द्यालयको अध्यापक सम्झय पछा र सो  ब्दले प्रधायाध्यापक सातेलाई 

र्याउँछ ।  

(त) “वर्द्यालय कााचारी” भरयाले साा दावयक र संको ागत वर्द्यालयाा कायारत व क्षक बािकेका अरय कााचारी सम्झय  

पछा । 

( ) “गाउँ व क्षा कोष” भरयाले दफा ६६ बाोवर्ा गाउँपावलका क्षेिको  वैक्षक वर्कासका लावग को ापया गररएको कोष 

सम्झय पछा । 

(द) “वर्द्यालय कोष” भरयाले दफा ५२ बाोवर्ाको वर्द्यालय संचालयका लावग िडा गररएको सवञ्चत कोषलाई 

सम्झय  पछा । 

(ध) “प्रारवम्भक बाल व क्षा” भरयाले चार र्षा उाेर परूा गरेका बालबावलकालाई एक र्षाको प्रारवम्भक बाल व क्षा 

वदइये प्रारवम्भक बाल वर्कास केरर, यसारी, केर्ी, ारटेसरी आवद सम्झय पछा । 

(य) “आधारभतू व क्षा” भरयाले प्रारवम्भक बाल वर्कास दवेि कक्षा आठसम्ा वदइये व क्षा सम्झय पछा । 

(प) “ााध्यवाक व क्षा” भरयाले कक्षा यौदवेि कक्षा बाह्रसम्ा वदइये व क्षा सम्झय पछा । 

(फ) “वर्द्यालय व क्षा” भरयाले आधारभतू र ााध्यवाक व क्षा सम्झय पछा । 

(ब) “प्रावर्वधक त ा स्यार्सावयक व क्षा” भरयाले प्रावर्वधक ज्ञाय, सीप त ा वर्षयर्कोत ाा आधाररत प्रवर्वध र स्यर्साय 

उरा ि व क्षा प्रदाय गया कक्षा यौ दवेि कक्षा बाह्रसम्ा अध्यापय गराइये व क्षालाई सम्झय पछा । 

(भ) “साा दावयक वर्द्यालय” भरयाले येपाल सरकारबाट वययवात रूपाा अय दाय पाउये गरी अय ावत र्ा कोर्ीकृवत प्राप्त 

वर्द्यालय सम्झय पछा । 

(ा) “संको ागत वर्द्यालय” भरयाले येपाल सरकारबाट वययवात रूपाा अय दाय यपाउये गरी अय ावत र्ा कोर्ीकृवत प्राप्त 

वर्द्यालय सम्झय पछा । 

(य) “वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत” भरयाले दफा १९ बाोवर्ा गठय िुये वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत सम्झय पछा । 

(र) “ वैक्षक ग ठी” भरयाले वर्द्यालय सञ्चालय गयाको लावग क यै स्यविले याफा यवलये उद्दशे्यले को ापया गरेको 

सार्ार्वयक र्ा वयर्ी ग ठी सम्झय पछा । 




   

(ल) “तोवकए र्ा तोवकए बाोवर्ा” भरयाले यस ऐय बाोवर्ा बयेको वययाार्ली, कायावर्वध र्ा वयदवे कााा तोके 

बाोवर्ाको स्यर्को ालाई सम्झय पछा । 

( ) “वयर्ी व क्षक” भरयाले साा दावयक वर्द्यालयले आफैले तलब भत्ता स्यिोये गरी सो वर्द्यालयको वर्द्यालय 

स्यर्को ापय सवावतले वयय ि गरेको व क्षक सम्झय पछा । 

(ष) “साा दावयक वसकाइ केरर” भरयाले सा दाय कोतराा सञ्चालय गररये आर्ीर्य वसकाइ, अध्ययय, अय सरधाय र 

सीप वसकाइ लगायतका काा गये केररलाई सम्झय पछा । 

(स) “व क्षक सेर्ा आयोग” भरयाले संघीय काययू बाोवर्ा गठय भएको व क्षकिद्को वयय वि वसफाररस आवद गये 

आयोग सम्झय पछा । 

पररच्छेद-२ 

लिक्षाको् प्रकार, लवद्यालयको अनुमलत, थवीकृलत, वगीकरण, समायोजन् तिा् लनयमन 

३.् लवद्यालय् सञ्चालन् गनय् अनुमलत् ललनुपन ाः (१) क यै येपाली यागररकिद्को सा दायले साा दावयक वर्द्यालय र्ा 

येपाली यागररकले  वैक्षक ग ठी अरतगात संको ागत वर्द्यालय िोल्य चािाेा तोवकएको वर्र्रण ि लाई र्डा सवावतको 

वसफाररस सवित गाउँपावलका अध्यक्ष साक्ष अय ावतको लावग  वैक्षक सि स द् िुय  भरदा ३ ाविया अगार् ैवयर्देय वदय  

पयेछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा वयर्देय परेाा सो वयर्देय उपर व क्षा  ािाबाट आर्श्यक र्ाँचब झ गदाा वयधााररत ाापदण्ड 

परूा भई वर्द्यालय िोल्य अय ावत वदय ायावसब दवेिएाा तोवकएको  ता बरदरे् पालया गये गरी गाउँ व क्षा सवावतको 

वसफाररसाा गाउँपावलका अध्यक्षले अय ावत वदयेछ । 

(३) यो दफा प्रारम्भ िुदँाका बित कम्पयीको द्पाा सञ्चालयाा रिकेा वर्द्यालयिद्ले चािाेा कम्पयी िारेर् गरी 

 वैक्षक ग ठी अरतगात वर्द्यालय सञ्चालय गया गाउँपावलका अध्यक्ष साक्ष वयर्देय वदय सक्येछ । 

(४) उपदफा (३) बाोवर्ा वयर्देय परेाा व क्षा  ािाले सो वयर्देय उपर १५ वदय वभि आर्श्यक र्ाँचब झ गरी व क्षा 

सवावताा राय सवित आर्देय पे  गयेछ र ााग बाोवर्ा वर्द्यालय सञ्चालय गया गाउँ व क्षा सवावतको वसफाररसाा 

गाउँपावलका अध्यक्षले प याः अय ावत त ा कोर्ीकृवत वदयेछ । 

(५) प्रावर्वधक व क्षा त ा स्यार्सावयक तावला पररषदव्ारारा तर् ााा गररएको प्रावर्वधक त ा स्यार्सावयक ााध्यवाक 

व क्षा (वट–एसइइ) सञ्चालयका लावग क यै साा दावयक ााध्यवाक वर्द्यालयले आर्देय गरेाा गाउँ व क्षा सवावतको 

वसफाररसाा गाउँपावलकाको अध्यक्षले अय ावत प्रदाय गया सक्येछ । तर अय ावत वदय  अवघ पररषदव्ारारा तोवकएको 

ाापदण्ड र्ाँचब झ र यवकय गये काया गाउँ व क्षा सवावतले गय ा पयेछ । 

(६) उपदफा (२), (३) र्ा (५) ाा र् यस कै क रा लेविएको भए तापवय दिेायका वर्द्यालयलाई  वैक्षक ग ठीको रूपाा 

सञ्चालय गया पाउये गरी अय ावत र्ा कोर्ीकृवत वदइये छैयाः– 

(क) सरकारी र्ा सार्ार्वयक भर्याा सञ्चालय भएका वर्द्यालय, 

(ि) सरकारी र्ा सार्ार्वयक र्ग्गााा भर्य बयाई सञ्चालय भएको वर्द्यालय, 




   

(ग) क यै स्यवि र्ा संको ाले वर्द्यालयको याााा भर्य र्ा र्ग्गा दाय दातस्य वदएकोाा सो भर्याा र्ा त्मक शयकोतो र्ग्गााा 

भर्य बयाई सञ्चालय भएको वर्द्यालय । 

(७) यस ऐय र्ा अरय प्रचवलत काय याा र् यस कै क रा लेविएको भएता पवय  वैक्षक ग ठी अरतगात वर्द्यालय सञ्चालय 

गदाा दिेाय बाोवर्ा गय ा पयेछ: 

(क)  वैक्षक ग ठी सञ्चालय गये ग ठी सञ्चालक (रष्टी) सङ्गवठत संको ाको रूपाा िुय पये, 

(ि)  वैक्षक ग ठी सञ्चालय गदाा रष्टीाा सार्ार्वयक ग ठी भए कम्तीाा पाँच र्या र वयर्ी ग ठी भए कम्तीाा तीय र्या 

सदकोय िुय पय,े 

(ग)  वैक्षक ग ठीको आय स्ययको लेिा तोवकए बाोवर्ा िडा गरी ाारयता प्राप्त लेिा परीक्षकबाट लेिापरीक्षण 

गराएको िुय पये, 

(घ)  वैक्षक ग ठीको तत्मक शकाल काया रिकेा ग ठी सञ्चालक (रष्टी) ले आफ्यो र्ीर्यकाला ैर्ा  षेपवछ ग ठीयारको रूपाा 

काा गये आफ्यो उत्तरावधकारी तोक्य सक्येछ । 

 तर सार्ार्वयक  वैक्षक ग ठीको िकाा त्मक शयकोतो उत्तरावधकारी तोक्दा गाउँपावलकाको कोर्ीकृवत वलय  पयेछ । 

(८) क यै सााावर्क, परोपकारी र्ा कल्याणकारी संको ाले ा याफा यवलये उद्दशे्य रािी वर्द्यालय सञ्चालय गया चािाेा 

गाउँपावलका अध्यक्ष साक्ष आर्देय वदय  पयेछ । गाउँ कायापावलकाबाट सोको कोर्ीकृवत वलई  वैक्षक ग ठी अरतगात 

वर्द्यालय को ापया र सञ्चालय गया सक्येछ । 

(९) उपदफा (८) बाोवर्ा सञ्चावलत वर्द्यालयले पालय गय ापये  ता त ा अरय स्यर्को ा गाउँ व क्षा सवावतले तोके 

बाोवर्ा िुयेछय ्। 

(१०) ााव ल्ला उपदफािद्ाा र् यस कै क रा लेविएको भए तापवय वर्द ेी व क्षण संको ासँग सम्बरधय गरी वर्द्यालय 

िोल्ये अय ावत र्ा कोर्ीकृवत येपाल सरकारको परू्ा कोर्ीकृवत यवलई वदय सवकये छैय । 

(११) यस अवघ दताा भएका वर्द्यालय सम्बरधी स्यर्को ा: ााव  र्से कै उल्लेि भए पवय यस अवघ वययााय सार दताा भइ 

सञ्चालयाा रिकेा वर्द्यालयिद् यसै ऐय बाोवर्ा सञ्चालय भएका ाावयये छय् । तर यस अवघ सञ्चालयाा भएका 

वर्द्यालयले व क्षा  ािाले तोकेको  ाँचााा वर्र्रण र कागर्पि पे  गय ा पयेछ । 

४.् धरौटी् राख्नु् पन ाः (१) संको ागत वर्द्यालय िोल्ये अय ावत वलँदा वर्द्यालय सञ्चालयको स रक्षण बापत दिेाय 

बाोवर्ाको रका धरौटीको रूपाा राख्य  पयेछ । 

(क) ााध्यवाक वर्द्यालयको लावग द ई लाि रूपैयाँ, 

(ि) आधारभतू वर्द्यालयको लावग एक लाि पचास िर्ार रूपैयाँ, 

(ग) प्रा वाक वर्द्यालयको लावग पचास िर्ार रूपैयाँ । 

तर, वर् ेष आर्श्यकता भएका वर्द्या ीका लावग र्ा सीाारतकृत र्ा अवत वर्कट भौगोवलक क्षेिाा यकोतो वर्द्यालय 

िोल्दा कायापावलकाले धरौटी छ ट र्ा केिी रका का गया सक्येछ । 




   

५.् धरौटी् रकम् जम्मा् गररने् : (१) वर्द्यालयले दफा ४ बाोवर्ाको धरौटी बापतको रका गाउँपावलकाको धरौटी 

िातााा र्म्ाा गय ा पयेछ । 

६.् लवद्यालयको् तह् : (१) वर्द्यालयको ति २ प्रकारका िुयेछय:् 

(क) ााध्यवाक ति: कक्षा १२ सम्ा अध्ययय अध्यापय िुये, 

(ि) आधारभतू ति: कक्षा ८ सम्ा अध्ययय अध्यापय िुयेछ, आधारभतू ति वभि कक्षा ५ सम्ा अध्यापय िुये 

वर्द्यालयलाई प्रा वाक ति र बाल वर्कास केरर अरतगात बाल िरेचाि केरर, ारटेश्वरी, वकरडरगाटेयिद् रियेछय ्। 

७.् माध्यलमक् लिक्षाको् प्रकाराः (१) ााध्यवाक तिको व क्षााा दिेायका प्रकारका िुयेछया्ः– 

(क) साधारण ााध्यवाक व क्षा 

(ि) संकोकृत ााध्यवाक व क्षा 

(ग) प्रावर्वधक त ा स्यार्सावयक ााध्यवाक व क्षा । 

(घ) ि ला ााध्यवाक व क्षा । 

८.् लवद्यालयको् वगीकरणाः (१) वर्द्यालयको भौवतक स वर्धा,  स्रोत साधय, लगायी, व क्षक दक्षता, उत्तरदावयत्मक शर् र 

पारदव ाता, वर्द्यालय सञ्चालय प्रवक्रया र  वैक्षक उपलवब्धका आधाराा वयम्याय सार र्गीकरण गररयेछ: 

(क) "क" श्रेणीको वर्द्यालय 

(ि) "ि" श्रेणीको वर्द्यालय 

(ग) "ग" श्रेणीको वर्द्यालय 

(घ) "घ" श्रेणीको वर्द्यालय 

९.् लिक्षाको् माध्यमाः (१) वर्द्यालयाा व क्षाको ााध्या येपाली भाषा, अगं्रेर्ी भाषा र्ा द र् ैभाषा िुयेछ । 

(२) उपदफा (१) ाा र् यस कै क रा लेविएको भए तापवय दिेायको अर्को ााा वर्द्यालयाा व क्षाको ााध्या दिेाय 

बाोवर्ा िुय सक्येछ:– 

(क) आधारभतू (कक्षा ५) सम्ा ाातभृाषााा व क्षा वदय सवकयेछ । 

(ि) गरै येपाली यागररकले गाउँपावलकाको वर्द्यालयाा अध्ययय गदाा अवयर्ाया येपाली वर्षयको सट्टा अरय क यै 

भाषाको वर्षय अध्ययय गया सक्येछ । 

(ग) भाषा वर्षयाा अध्ययय गराउँदा व क्षाको ााध्या सोिी भाषा िुयेछ । 

(घ) अवयर्ाया अगं्रेर्ी वर्षय अध्ययय गराउँदा अगं्रेर्ी भाषााा यै गराउय  पयेछ । 

१०.् लविेष् लिक्षा, समावेिी् लिक्षा, अनौपचाररक् लिक्षा, लनरन्तर् लिक्षा, दूर् लिक्षा् तिा् खुला् लिक्षा् 

सञ्चालन 




   

सम्बन्धी् व्यवथिा् : गाउँपावलकाले आर्श्यक परू्ााधारको स्यर्को ा गरी वर् ेष व क्षा, साार् ेी व क्षा, अयौपचाररक 

व क्षा, वयररतर व क्षा, दरू व क्षा त ा ि ला व क्षा सञ्चालयको स्यर्को ा गया सक्येछ । 

११.् यसै् ऐन बमोलजम् लागू् हुनेाः सार्ार्वयक  वैक्षक ग ठी त ा येपाल सरकारले अय दाय वदये वयर्ााती, सैवयक, 

येपाल प्रिरी, स स्त्र प्रिरी बल र  िीद प्रवतष्ठायवारारा सञ्चावलत वर्द्यालयिद्ले साते पाठ्यक्रा, परीक्षा, अय गाय 

संयरि र  वैक्षक क्यालेरडर यसै ऐय बाोवर्ा पालया गय ा पयेछ । 

१२.् प्रारलम्भक् बाललवकास् केन्र् सञ्चालनाः गाउँपावलकाले क यै वर्द्यालयसँग वासाएर र्ा छ टै्ट प्रारवम्भक बाल 

व क्षा केररको को ापया र सञ्चालय गया र  प स्यर्को ा गया सक्येछ । 

१३.् बाल् गृहको् संचालनाः गाउँपावलका आफैं ले र्ा क यै स्यवि र्ा संको ाले बाल गिृ सञ्चालय गया पाउयेछ । बाल 

गिृ सञ्चालयको लावग आर्श्यक प्रवक्रया गाउँ व क्षा सवावतले तोके बाोवर्ा िुयेछ । 

१४.् सामुदालयक् लसकाइ् केन्र् सञ्चालन् गनय् सकनेाः गाउँपावलकाले सा दायाा साक्षरता, सीप वर्कास, आय आर्ाय 

र वयररतर वसकाइ सातेको काा गया तोवकए बाोवर्ा साा दावयक वसकाइ केरर सञ्चालय गया सक्येछ । यकोतो केरराा 

साा दावयक प कोतकालय र र्ाचयालय सञ्चालय िुय सक्येछ । 

१५.् गाउँपाललकाले् लवद्यालय् सानय, गाभ्न, नाम् पररवतयन् गनय् वा् बन्द् गनय् सकने् : (१) गाउँपावलकाले तोवकएको 

ाापदण्ड बाोवर्ा िाल सञ्चालय भइरिकेा ३० वायेटको पैदल द रीाा रिकेा क य ैवर्द्यालयलाई एक को ायबाट अको 

को ायाा साया र्ा द ई र्ा द ईभरदा ब ी वर्द्यालयलाई गाभी एउटा वर्द्यालय काया गया र्ा वर्द्यालय बरद गया सक्येछ । 

(२) प्रा वाक तिको वर्द्यालयाा क ल ३० र्या भरदा का वर्द्या ी भएाा गाउँपावलकाले गाउँ व क्षा सवावतको 

वसफाररसाा बाल व क्षा केरर ााि काया रािी त्मक शयस ााव का कक्षािद् बरद गया सक्येछ । 

(३) वर्द्यालयको याा पररर्ताय गय ापरेाा याा पररर्ताय गय ापये उपय ि कारण सवित तोवकएको वर्र्रण र  ाँचााा गाउँ 

व क्षा सवावत ााफा त गाउँपावलकााा कोर्ीकृवतका लावग वयर्देय पे  गय ापयेछ । 

(४) उपदफा (३) बाोवर्ा पे  िुये आएको वयर्देय उपर गाउँ व क्षा सवावतको वसफाररसाा गाउँपावलकाले याा 

पररर्तायको कोर्ीकृवत वदय सक्येछ । 

(५) वर्द्यालयको याा राख्दा र्ा पररर्ताय गदाा क यै स्यवि वर् षेको याा, धावााक त ा र्ावतगत वर्वारषे झवल्कये प्रकारको 

याा राख्य पाइये छैय । 

(६) ााध्यवाक तिको िकाा कम्तीाा ५००००००/- (पचास लाि द्पैया ााि), आधारभतू तिको िकाा कम्तीाा 

३००००००/- (वतस लाि द्पैया ााि) द्पैया प्रदाय गरेाा स्यविको याााा वर्द्यालयको याा पररर्ताय गया बाधा प गकेो 

ाावयये छैय । 

पररच्छेद् -३ 

लिक्षा् सम्बन्धी् संरचनागत् व्यवथिा 

१६.् गाउँ् लिक्षा् सलमलत् सम्बन्धी् व्यवथिााः (१) गाउँपावलका के्षिवभि सञ्चालय िुये वर्द्यालय त ा  वैक्षक 

वयकायिद्को रेिदिे, सारर्य र स्यर्को ापय गये कााको लावग दिेाय बाोवर्ाको गाउँ व क्षा सवावत रियेछ :- 




   

(क) गाउँपावलका अध्यक्ष र्ा सो काा गया तोवकएको स्यवि                                     -अध्यक्ष 

(ि) प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत                                                                -सदकोय 

(ग) गाउँपावलकाको सााावर्क वर्कास सवावत संयोर्क                                                                      -सदकोय 

(घ) गाउँपावलकाले तोकेको गाउँपावलकाको सदकोयिद् ाध्येबाट कम्तीाा एकर्या ाविला सवित द ई र्या        - सदकोय 

(ङ) गाउँपावलका वभिका को ायीय साार्सेर्ी र्ा व क्षाप्रेाीिद् ाध्यबेाट गाउँ व क्षा सवावतले ायोयीत गरेको १ र्या 

ाविला, १ र्या दवलत सवित २ र्या सदकोयिद्                                                                                  - सदकोय 

(च) साा दावयक वर्द्यालयको प्रधायाध्यापकिद् ाध्येबाट गाउँ व क्षा सवावतले ायोयीत गरेको एक र्या प्रधायध्यापक                          

            - सदकोय 

(छ) संको ागत वर्द्यालयिको प्रधायाध्यापकिद् ाध्येबाट गाउँ व क्षा सवावतले ायोयीत गरेको एक र्या प्रधायाध्यापक  

             -सदकोय 

(र्) गाउँपावलकााा रिकेा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतका अध्यक्षिद् ाध्येबाट गाउँ व क्षा सवावतले ायोयीत एक र्या 

अध्यक्ष                                                                                                                                      - सदकोय 

(ञ) व क्षा अवधकृत              -सदकोय-सवचर् 

(२) सवावतको बैंठक सञ्चालय प्रकृया, बैठक भत्ता त ा सेर्ा स वर्धा सम्बरधी स्यर्को ा कायापावलकाले तोवकए 

बाोवर्ा िुयेछ । 

(३) गाउँपावलका के्षि वभिका वर्द्यालयका प्रधायाध्यापकिद् र को ायीय व क्षक ािासंघको प्रवतवयवधलाई उपदफा (१) 

बाोवर्ाको सवावतको बैठकाा पयार्के्षकको द्पाा आारिण गररयेछ । 

(४) वर् षे व क्षा, साार्े ी व क्षा र्ा स्रोत कक्षा सञ्चालय गये वर्द्यालय र्ा अपाङ्गता सम्बरधी व क्षण संको ाको 

प्रवतवयवधलाई सवावतको बैठकाा आारिण गया सवकयेछ । 

(४) उपदफा (१) बाोवर्ा ायोयीत सदकोयको पदार्वध द ई र्षाको िुयेछ । ायोयीत सदकोयले आफ्यो पदीय आचरण परूा 

यगरेको दवेिएाा व क्षा सवावतको वसफाररसाा गाउँ कायापावलकाले र् यस कै बित पवय िटाउय सक्येछ । तर त्मक शयसरी 

िटाउय  अवघ वयर्लाई आफ्यो सफाइ पे  गये ाौकाबाट र्वञ्चत गररये छैय । 

१७.् गाउँ् लिक्षा् सलमलतको् काम, कतयव्य् र् अलधकार: (१) संघ त ा प्रद ेबाट र्ारी भएका ऐय त ा वययाार्लीाा 

र यस ऐयाा अरयि लेविएका काा, कतास्य र अवधकारका अवतररि गाउँ व क्षा सवावतको अरय काा, कतास्य र 

अवधकार दिेाय बाोवर्ा िुयेछ: 

(क) व क्षा  ािाबाट पे  भएको  वैक्षक योर्या ााव  छलफल गरी कोर्ीकृवतको लावग कायापावलकााा पे  गये, 

(ि) गाउँपावलकााा कोर्को   ैवक्षक र्ातार्रण काया राख्य त ा व क्षाको ग णकोतर र्वृर्द् गया व क्षा  ािा ााफा त पे  

भएको कायायोर्या ााव  छलफल गरी आर्श्यक दवेिएाा परराार्ाय सवित कोर्ीकृत गये, 




   

(ग) येपाल सरकारको कोर्ीकृत यीवत र वयद ेय अय रूप वर् ेष व क्षा, साार्े ी व क्षा, अयौपचाररक व क्षा, वयररतर 

व क्षा, दरू व क्षा त ा ि ला व क्षा कायाक्रा सञ्चालय सम्बरधी आर्श्यक स्यर्को ा गये, 

(घ) वर्द्यालयलाई आव ाक सिायता उपलब्ध गराउये त ा त्मक शयकोतो सिायताको लावग सम्बवरधत वयकायाा वसफाररस 

गय,े 

(ङ) व क्षक, कााचारी त ा वर्द्या ी कल्याणको लावग कोर्ीकृत व क्षा योर्या बाोवर्ा आर्श्यक कायाक्रा बयाउये, 

(च) वर्द्यालयको सम्पवत्तको स रक्षा गया त ा वर्द्यालयको सावृर्द्को लावग आर्श्यक स्यर्को ा गये, 

(छ) वर्द्यालयको वर्कासको लावग सञ्चावलत  ैवक्षक कायाक्रालाई सियोग गये, 

(र्) वर्द्यालयको लेिापरीक्षण सम्बरधाा लेिापरीक्षकले वदएको प्रवतर्देय अय सार आर्श्यक कारबािी गये, गराउये, 

(झ) वर्द्यालयलाई आव ाक रूपाा आत्मक शावयभार गराउय योर्या बयाई काया गये, 

(ञ) वर्द्यालय बरद गया गाउँपावलकालाई वसफाररस गये, 

(ट) गाउँपावलका क्षेि वभि वर्द्यालय सञ्चालयका लावग अय ावत, कोर्ीकृवत, वर्द्यालय साये, गाभ्ये सम्बरधी 

गाउँपावलकालाई आर्श्यक राय प्रदाय गये । 

(ठ)  वैक्षक क्यालेण्डर बयाई वर्द्यालय सञ्चालय गया व क्षा  ािा ााफा त स्यर्को ापय सवावतलाई वयदे य वदये, 

(ड) गाउँ कोतरीय िलेक द, कोकाउट त ा साँकोकृवतक कायाक्राको सञ्चालय त ा वर्कासको लावग आव ाक स्रोत र् टाउये 

र प्राप्त रका िचा गया व क्षा  ािालाई वयदे य वदये, 

( ) आर्ासीय वर्द्यालयका वर्द्या ीका लावग िाया त ा पौवष्टक आिारको ग णकोतर तोक्ये, 

(ण) गाउँकायापावलका त ा गाउँ सभार्ाट कोर्ीकृत व क्षा योर्या र ाापदण्ड वभि रिी आर्श्यक वयद ेय वदये, 

(त) वर्द्यालयले काया गय ापये रययूता ्सरसफाई त ा  ौचालयको ाापदण्ड तोक्ये, 

( ) गाउँपावलका क्षेि वभि वर् षे आर्श्यकता भएका बालबावलकाको तथ्याङ्क सङ्कलय गरी उयीिद्का लावग उवचत 

वर्द्यालय स्यर्को ापय गया आधार तयार पाये र सोिी अय सारको पठयपाठयको स्यर्को ा वालाउये, 

(द) वर्द्यालय स धार त ा वर्कासका लावग यीवत वयद ेय गये, 

(ध) गाउँ सभाबाट कोर्ीकृत व क्षा यीवत र गाउँ कायापावलकाबाट भएका व क्षा सम्बरधी वयणायिद्को कायाारर्ययका 

लावग आर्श्यक अरय कायािद् गये, गराउये, 

(य) गाउँपावलका क्षेिवभि सञ्चालय िुये परीक्षालाई ायाावदत र भय रवित बयाउय सियोग गये । 

(प) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतलाई आर्श्क वयदे य वदये, र्ागद्क र सर्ग बयाउये । 

(फ) व क्षाको ग णकोतर काया राख्ये सचूकिद् वर्कास गये र प्रगवत ालू्याङ्कय गये । 

(ब)  वैक्षक ग ठीसँग गये सम्झौताका  तािद् वयधाारण गये, 




   

(भ)  वैक्षक संको ा र व क्षासंग आबर्द् व क्षक कााचारीिद्लाई कााको आधाराा आर्श्यक प्रोत्मक शसािय, यवसित, दण्ड, 

कारर्ािी गये गराउये । 

(ा) संको ागत वर्द्यालय सञ्चालयको ाापदण्ड बयाउये, सञ्चालयको कोर्ीकृवत र अय ावतको लावग गाउँपावलकालाई 

आर्श्यक राय स झार् प्रदाय गये । 

(य) वर्द्यालय बाविर रिकेा बालबावलका पविचाय गरी सबैका लावग व क्षा स वयवित िुये प्रबरध गये । 

(र) व क्षक तावला यीवत तर् ााा गरी लाग ूगये । 

(ल) गाउँ कायापावलकालाई  ैवक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक स झार् त ा पराा ा वदये । 

(र्) व क्षााा सबै बालबावलकाको पिुचँ, ग णकोतराा स धार र संरक्षणका पक्षिद्लाई कायाारर्यय गया आर्श्यक यीवत, 

वयया त ा कायाक्रािद् संचालय गये । 

१८.् लिक्षा् अलधकृत् सम्बन्धी् व्यवथिााः (१) गाउँपावलका अरतगातका व क्षा सम्बरधी कायाक्रा स्यर्को ापय गया र 

 वैक्षक प्र ासय सञ्चालय गया १ र्या व क्षा अवधकृत रिये छय ्। 

(२) लिक्षा् अलधकृतको् काम, कतयव्य् र् अलधकार: संघ त ा प्रद ेबाट र्ारी भएका ऐय त ा वययाार्लीाा र यस 

ऐयाा अरयि लेविएका काा, कतास्य र अवधकारका अवतररि व क्षा अवधकृतको काा, कतास्य र अवधकार दिेाय 

बाोवर्ा िुयेछ: 

(क) गाउँपावलका त ा गाउँ व क्षा सवावतबाट व क्षा त ा  वैक्षक वर्कासका लावग पाररत यीवत त ा कायाक्राको 

कायाारर्यय गये, गराउय ेत ा प्राप्त वयद ेय पालया गये । 

(ि) व क्षा सम्बरधी क यै प्रकोतार् गाउँपावलकााा पे  गय ा पये भए प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत ााफा त पे  गये, 

(ग) व क्षा सम्बरधी गाउँपावलका कोतरीय योर्या बयाई कायापावलकााा कोर्ीकृवतको लावग पे  गये र कोर्ीकृत योर्या 

कायाारर्यय गये, 

(घ) गाउँपावलकाको व क्षाको अर्को ा, प्रगवत आवद साेवटएको  ैवक्षक ब लेवटय तयार गरी प्रत्मक शयेक आव ाक र्षााा 

प्रकाव त गये, 

(ङ) कोर्ीकृत अयौपचाररक व क्षा, वर् ेष व क्षा कायाक्रा कायाारर्यय गये गराउये त ा सो सम्बरधी अवभलेि तयार गये, 

(च) वर्द्या ी संख्या घट्य गई फावर्लाा परेका साा दावयक वर्द्यालयका व क्षकलाई अको सा दावयक वर्द्यालयाा 

वालाय गया गाउँ व क्षा सवावताा वसफाररस गये, 

(छ) कोर्ीकृत काया योर्या अय सार वर्द्यालय सञ्चालय भए यभएको सम्बरधाा वययवात रूपले अय गाय र स परीर्के्षण 

गरी त्मक शयसको प्रवतर्देय तयार गये, 

(र्) व क्षाको ग णकोतर ब ाउयको लावग व क्षक, प्रधायाध्यापक त ा स्यर्को ापय सवावतका पदावधकारीिरूको साय 

सायाा बैठक, गोष्ठी र्ा तावलाको सञ्चालय गये त ा अरय  वैक्षक वक्रयाकलाप संचालय गये, गराउये, 




   

 (झ) गाउँपावलका वभि रिकेा कम्पयी ऐय अरतगात दताा भएका र्ा संको ागत वर्द्यालयिद्को  वैक्षक काया योर्याको 

सारर्य र अय गाय गरी स धारका लावग स झार् प्रकोत त गये, 

(ञ) यस ऐय बाोवर्ा वर्द्यालयिरू सञ्चालय भए यभएको र्ाँचब झ गये त ा वर्द्यालयाा व क्षाको ग णकोतर ब ाउय, 

स धार गया र्ा वर्द्यालय बरद गय ा पये यपये सम्बरधाा स परीक्षण गरी वर्द्यालयको कोतर ब ाउय , स धार गय ा र्ा वर्द्यालय 

बरद गय ा पये भएाा तत ्सम्बरधी कारबािी प्रवक्रया अगाडी ब ाउये, 

(ट) वयय वि र्ा ब  र्ाको लावग व क्षक सेर्ा आयोगबाट वसफाररस भई आएका व क्षक र्ा कााचारीलाई वर्द्यालयाा 

वयय वि त ा पदको ापया गय,े 

(ठ) साा दावयक वर्द्यालयाा कायारत व क्षक त ा कााचारीको सेर्ा वर्र्रण त ा अरय अवभलेि अद्यार्वधक गये, 

(ड) व क्षक र्ा कााचारीको कायासम्पादय ालू्याङ्कय गरी त्मक शयसको वर्र्रण व क्षा सेर्ा आयोगाा पठाउये, 

( ) वर्द्यालय र प्रारवम्भक बाल वर्कास केररको स परीर्के्षण गये, गराउये, 

(ण) आधारभतू व क्षा परीक्षालाई वययवात र ायाावदत  ङ्गबाट सञ्चालय गये, गराउय ेत ा अवभलेि राख्ये, 

(त) आधारभतू व क्षा परीक्षाको लावग आर्देय फाराा भरेका वर्द्या ीको याा,  र, उाेर प्रचवलत काययू बाोवर्ा 

सं ोधय गये, 

( ) साा दावयक वर्द्यालयका लावग वर्तरण गररएका दरबरदी  वैक्षक सिको स द्ाा वालाय गया गाउँ व क्षा सवावताा 

वसफाररस गये, 

(द) वर्द्यालयाा व क्षाको ग णकोतर र्वृर्द् भए यभएको सम्बरधाा ालू्याङ्कय गरी अवभलेि राख्ये त ा सो सम्बरधाा 

स धारका लावग आर्श्यक काा गये, 

(ध) गाउँपावलकार्ाट वर्द्यालयलाई वयकासा भएको रका सद पयोग भए यभएको अय गाय गये, 

(य) वर्द्यालयले कोर्ीकृत पाठ्यक्रा त ा पाठ्यप कोतक लाग ूगरे यगरेको सम्बरधाा वयरीक्षण गये, गराउये, 

(प) वर्द्यालयाा लाग ू गररएको पाठ्यक्रा, पाठ्यप कोतक त ा पाठ्यसााग्री सम्बरधाा स धार गय ापये र वयाः  ल्क 

पाठ्यप कोतकको वर्तरण प्रणालीलाई प्रभार्कारी बयाउये वर्षयाा स्यर्को ापय सवावत त ा व क्षकको राय वलई स झार् 

पठाउये त ा सो सम्बरधाा अरय आर्श्यक काया गये, गराउये, 

(फ) वर्द्यालयको लेिापरीक्षणका लावग लेिा परीक्षक वयय ि गये र लेिा परीक्षकबाट प्राप्त प्रवतर्देयको आधाराा 

दवेिएका अवययवातता र बेद्र्  फर्छ्यौट गया लगाउये, 

(ब) सरकारी त ा गरैसरकारी  वैक्षक पररयोर्यािरूको वयरीक्षण त ा सारर्य गये, 

(भ) साा दावयक वर्द्यालयका व क्षक त ा कााचारीको तलबी प्रवतर्देय पाररत गराउये, 

(ा) वर्द्यालयको र्ावषाक  ैवक्षक कायाक्राको वययवात रूपाा अय गाय गरी सो अय सार गये, गराउये, 

(य) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत र व क्षक अवभभार्क संघ गठय गये, गराउये, 




   

(र) साा दावयक वर्द्यालयको कोर्ीकृत, ररि दरबरदीाा पदपवूताको लावग आयोगाा लेिी पठाउये, 

(ल) यस ऐय तोवकएको ाापदण्डको आधाराा व क्षकको सद्र्ा गये, 

(र्) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको वसफाररसाा व क्षकलाई वर्द्यालय साय बािके र्ा वर्द्यालयको वययवात पठय 

पाठयाा असर यगये गरी अवतररि सायाा अरयि काया गया परू्ा कोर्ीकृवत प्रदाय गये, 

( ) कायासम्पादयको आधाराा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत, व क्षक अवभभार्क संघ, प्रधायाध्यापक, व क्षक एर् ं

कााचारीिद्लाई प रकोकार त ा दण्डका लावग कायापावलका साक्ष वसफाररस गये, 

(ष) संको ागत वर्द्यालयको अय गाय गरी कोर्ीकृत ाापदण्डको पालया गया लगाउये र तदय सार प रकोकार र दण्डको लावग 

कायापावलका साक्ष वसफाररस गये, 

(स) संघ, प्रद े, गाउँ कायापावलका, रावष्ट्रय परीक्षा बोडा र व क्षा सम्बवरधत आयोगिद्बाट वयदवे त र्ा प्रत्मक शयायोवर्त 

काया गये । 

१९.् लवद्यालय् व्यवथिापन् सलमलत: (१) साा दावयक वर्द्यालयको सञ्चालय, रेिदिे र स्यर्को ापय गयाको लावग 

प्रत्मक शयेक वर्द्यालयाा दिेायका सदकोयिरू रिकेो एक वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत रियेछाः– 

(क) अवभभार्कले आफूिद्ाध्येबाट छायी पठाएका द ईर्या ाविला सवित चार र्या                               -सदकोय 

(ि) वर्द्यालय रिकेो गाउँपावलकाको सम्बवरधत र्डाको र्डा अध्यक्ष र्ा र्डा सवावतका सदकोयिद्ाध्येबाट सो र्डा 

सवावतले ायोययय गरेको                                                                                                            -सदकोय 

(ग) वर्द्यालयको संको ापक, को ायीय ब वर्द्र्ीर्ी र्ा व क्षाप्रेाी, चरदातािद्ाध्येबाट वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले 

ायोवयत गरेको एक र्या ाविला सवित द ई र्या                                                                               -सदकोय 

(घ) वर्द्यालयका व क्षकिले आफ िद्ाध्येबाट छायी पठाएको एक र्या व क्षक                                      -सदकोय 

(छ) वर्द्यालयको प्रधायाध्यापक                                                                                         -सदकोय-सवचर् 

(२) प्रावर्वधक र स्यार्सावयक वर्षयाा अध्ययय र्ा तावला गराइये ााध्यवाक वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय 

सवावताा वर्ल्लाकोतरका उद्योग त ा र्ावणज्य ािासंघका द ईर्या प्रवतवयवध सदकोय रियेछय ्। 

(३) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतका सदकोयिद्ले उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र्ा (ग) बाोवर्ाका 

सदकोयिद्ाध्येबाट छायेको सदकोय सो सवावतको अध्यक्ष िुयेछ । 

(४) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको अध्यक्ष छयौट यभएसम्ाका लावग र्ा अध्यक्षको अय पवको वताा सो सवावतका 

ज्येष्ठ सदकोयले बैठकको अध्यक्षता गयेछ । 

(५) उपदफा (१) बाोवर्ाको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावताा सगोलाा रिकेो एकाघरको एक र्या भरदा ब ी रिय 

पाउये छैय ्। 




   

(६) वर् ेष व क्षा सञ्चालय गये वर्द्यालयको स्यर्को ापय सवावताा कम्तीाा पचास प्रवत त सदकोयिद् अपाङ्गता 

भएका स्यविको अवभभार्क र साार्े ी व क्षा र्ा स्रोत कक्षा सञ्चालय गये वर्द्यालयको स्यर्को ापय सवावताा 

कम्तीाा एकर्या अपाङ्गता भएका स्यवि सदकोय रियेछ । 

(७) गाउँपावलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत, सम्बवरधत र्डाका र्डाध्यक्ष र व क्षा सम्बरधी काा 

गये कााचारीिद्लाई वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको बैठकाा पयार्के्षकको रूपाा भाग वलय आारिण गया सवकयेछ । 

(८) वर्द्यालय कोतरीय बालक्लबले ायोययय गरेको एक बालक र एक र्या बावलका गरी २ र्यालाई वर्द्यालय 

स्यर्को ापय सवावतको बैठकाा आारिण गररयेछ । 

(९) उपदफा (१) बाोवर्ा छावयएका र्ा ायोवयत अध्यक्ष र्ा सदकोयको पदार्वध तीय र्षाको िुयेछ । त्मक शयकोता अध्यक्ष र्ा 

सदकोयले आफ्यो पद अय सारको आचरण यगरेको दवेिएाा गाउँ व क्षा सवावतले वयर्लाई र् यस कै बित पदबाट िटाउय 

सक्येछ । तर त्मक शयसरी पदबाट िटाउय  अवघ आफ्यो सफाइ पे  गये ाौकाबाट बवञ्चत गररये छैय । 

(१०) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको अर्वधको गणया: दफा १९ को उपदफा (९) ाा र् यसकै क रा लेविएको भए 

तापवय साादूावयक वर्द्यालयको स्यर्को ापय सवावतको अर्वध गणया अवभभार्क भलेाबाट दफा १९ को उपदफा (१) 

को िण्ड (क) ाा उल्लेवित चारर्या सदकोयिद्को छयौट भएको वावत दवेि र संको ागत वर्द्यालयको स्यर्को ापय 

सवावतको अर्वध गणया गाउपावलका अध्यक्षबाट अध्यक्षको ायोययय भएको वावत दवेि िुयेछ । 

(११) साा दावयक वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको काा, कतास्य र अवधकार दिेाय बाोवर्ा िुयेछाः– 

(क) वर्द्यालय सञ्चालयको लावग प्राप्त साधय र स्रोतको पररचालय गये, 

(ि) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको लगत राख्ये, राख्य लगाउये र स रक्षा गये, 

(ग) वर्द्यालयको  ैवक्षक, भौवतक त ा आव ाक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्वधक गराई राख्ये, 

(घ) वर्द्यालयको र्ावषाक बर्टे कोर्ीकृत गये र त्मक शयसको र्ायकारी गाउँपावलकालाई वदये, 

(ङ) वर्द्यालयाा व क्षक, कााचारी र वर्द्या ीको पो ाकको कायाारर्यय गये, 

(छ) कोर्ीकृत दरबरदी अय सारका व क्षकिद्को िोर्ी गरी काााा लगाउये त ा गाउँपावलकार्ाट कोर्ीकृत दरबरदीाा 

कााचारीको स्यर्को ापय गये, 

(झ) गाउँपावलकाबाट तोवकएको रवर्ष्टडा लेिापरीक्षकबाट वर्द्यालयको र्ावषाक लेिापरीक्षण गराउये, 

(ञ) लेिापरीक्षकको प्रवतर्देय अय सार तत्मक शकाल आर्श्यक कारबािी गये र त्मक शयसको प्रवतर्ेदय गाउँ व क्षा सवावताा पे  

गय,े 

(ट) तोवकए बाोवर्ाका क्षेिसँग सम्बवरधत गाउँपावलका र गाउँ व क्षा सवावतले वदएको वयद ेयिरूको पालया गये, 

(ठ) प्रचवलत काययू र वयया पालया यगये व क्षक कााचारीलाई वर्भागीय कारर्ािीका लावग वसफाररस गये, 




   

( ) वर्द्यालयको आरतररक श्रोतबाट िचा स्यिोये गरी वयय ि गरेका व क्षकको लावग सेर्ा,  ता र स वर्धा तोक्ये र 

तोवकए बाोवर्ाको पारीश्रवाक त ा स वर्धाको स्यर्को ा गये, 

(ण) वर्द्यालय व क्षा एकै सायाा सञ्चालय गये प्रबरध वालाउये, 

(त) वर्द्यालयलाई  ावरत क्षेि र बालािैी वर्द्यालयको द्पाा वर्कास गया तोवकएको सचूकिद् प रा गया आर्श्यक काया 

गय ा स्यर्को ापय सवावतको दावयत्मक शर् गय ापयेछ, 

( ) वर्द्यालयको भौवतक वयाााण तफा को काया गया सार्ार्वयक िरीद ऐय बाोवर्ा अाायत र्ा कोटे य र्ा टेण्डर प्रवक्रया 

अपयाइ वयाााण काया गया सक्येछ, 

(द) तोवकए बाोवर्ाका अरय काया गये । 

(१२) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले आफ्यो कायावर्वध आफँै बयाउय सक्येछ । 

(१३) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत वर्घटय गया सवकये: (१) दिेायका अर्को ााा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको 

वर्घटय गया सवकयेछ:– 

(क) वर्द्यालयको सम्पवत वियावाया गरेाा, 

(ि) वर्द्यालयको  वैक्षक र्ातार्रण िल्बल्याएाा, 

(ग) सरकारी यीवत वर्परीत काा गरेाा, 

(घ) सम्बवरधत वयकाय, प्रवतवयवध र्ा कााचारीले वदएको वयद ेयको पालय यगरेाा, 

(ङ) वर्द्यालयको स्यर्को ापय सरतोषर्यक रूपाा गया यसकेाा । 

(१४) क यै वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले तोवकएको वर्म्ारे्ारी परूा गया यसकेाा सोको कारण ि लाई 

गाउँ व क्षा सवावतले त्मक शयकोतो वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत वर्घटय गया सक्येछ । तर त्मक शयसरी वर्घटय गय ा अवघ वर्द्यालय 

स्यर्को ापय सवावतलाई आफ्यो सफाइ पेस गये ायावसब ाौका वदय पयेछ । 

(१५)् उपदफा (१३) बाोवर्ा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत वर्घटय भएपवछ वर्द्यालयले यसै ऐय बाोवर्ा तत्मक शकाल 

अको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत गठय गय ापयेछ । 

२०.् संथिागत् लवद्यालयको् व्यवथिापन् सलमलताः (१) संको ागत वर्द्यालयको सञ्चालय, रेिदिे र स्यर्को ापय 

गयाका लावग प्रत्मक शयेक वर्द्यालयाा दिेायका सदकोयिरू रिकेो एक वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत रियेछाः– 

(क) वर्द्यालयको संको ापक र्ा लगायीकताािरू ाध्येबाट सम्बवरधत वर्द्यालयको वसफाररसाा गाउँपावलकाबाट ायोवयत 

गरेको स्यवि            -अध्यक्ष 

(ि) अवभभार्किरू ाध्येबाट कम्तीाा एक र्या ाविला पये गरी वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले ायोवयत गरेको द ई 

र्या               -सदकोय 

(ग) को ायीय व क्षा प्रेाी र्ा साार्सेर्ीिरू ाध्येबाट गाउँ व क्षा सवावतले ायोवयत गरेको एकर्या     -सदकोय 




   

(घ) गाउँपावलकाको व क्षा अवधकृत र्ा प्रावर्वधक सिायक        - सदकोय 

(ङ) सम्बवरधत वर्द्यालयका व क्षकिरूले आफूिरूाध्येबाट छायी पठाएको एकर्या      -सदकोय 

(च) वर्द्यालयको प्रधायाध्यापक            - सदकोय-सवचर् 

(२) उपदफा (१) को (क) (ि) र (ग) बाोवर्ा छावयएका र्ा ायोवयत अध्यक्ष र्ा सदकोयको पदार्वध तीय र्षाको िुयेछ 

। त्मक शयकोता अध्यक्ष र्ा सदकोयले आफ्यो पदअय सारको आचरण यगरेको दवेिएाा त्मक शयसरी छारये र्ा ायोययय गय े

अवभभार्क, पदावधकारी र्ा वयकायले वयर्लाई र् यस कै बित पदबाट िटाउय सक्येछ । 

तर त्मक शयसरी पदबाट िटाउय  अवघ वयर्लाई आफ्यो सफाइ पे  गये ाौकाबाट र्वञ्चत गररये छैय । 

२१.् संथिागत् लवद्यालयको् लवद्यालय् व्यवथिापन् सलमलतको् काम, कतयव्य् र् अलधकाराः्  

(१) संको ागत् वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको काा, कतास्य र अवधकार दिेाय बाोवर्ा िुयेछाः– 

(क) वर्द्यालय सञ्चालयको लावग प्राप्त साधय र स्रोतको पररचालय गये, 

(ि) वर्द्यालयको लावग आर्श्यक भौवतक साधयको स्यर्को ा गये, 

(ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको स रक्षा र संरक्षण गये, 

(ङ) येपाल सरकार र गाउँपावलकाले तोके बाोवर्ाको पाठ्यक्रा त ा पाठ्यप कोतक लाग ूगये गराउये, 

(च) प्रचवलत काय य बाोवर्ा योग्यता परूा गरेका स्यविलाई व क्षक पदाा वयय वि गये, 

(छ) व क्षक त ा कााचारीको रययूता तलब, सेर्ा स वर्धा तोक्ये, 

(र्) अय  ासयिीय व क्षक उपर कारबािी गये, 

(झ) काय याा उल्लेवित स्यर्को ाका अवतररि गाउँपावलकार्ाट र्ारी व क्षाक्षेिसँग सम्बवरधत सबै यीवत, वयया, त ा 

वयद ेयिरूको पालया गये; 

(२)  वैक्षक ग ठी अरतगात सञ्चालय भएका वर्द्यालयको सञ्चालय, रेिदिे र स्यर्को ापय सम्बरधी स्यर्को ा तोवकए 

बाोवर्ा िुयेछ । 

२२. लिक्षक् अलभभावक् सघंाः् (१) साा दावयक वर्द्यालयका सम्पणूा व क्षक त ा अवभभार्किरू सदकोय रिकेो एक 

व क्षक अवभभार्क संघ रियेछ । साादूावयक वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले अवभभार्किरूको भलेा 

गराइ सो सवावतको अध्यक्ष, प्रधायाध्यापक त ा कम्तीाा एक र्या व क्षक र अवभभार्किरू साते रिये गरी ब ीाा 

एघार सदकोयीय व क्षक अवभभार्क संघकोकायाकारी सवावत गठय गय ा पयेछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा गवठत व क्षक अवभभार्क संघको कायाकारी सवावतका सदकोयको पदार्वध द ई र्षाको िुयेछ 

। कायाकारी सवावतको बैठक तीय ावियााा कम्तीाा एकपटक बकोयेछ र सो सवावतको बैठक सम्बरधी अरय कायावर्वध 

कायाकारी सवावत आफैं ले वयधाारण गरे बाोवर्ा िुयेछ । 

(३) उपदफा (१) बाोवर्ाको कायाकारी सवावतको काा, कतास्य र अवधकार दिेाय बाोवर्ा िुयेछ: 




   

(क) वर्द्यालयाा व क्षाको ग णकोतर काया गयाको लावग आर्श्यक काा गये, 

(ि) व क्षा सम्बरधी प्रचवलत ऐय वयया बाोवर्ा वर्द्यालयले   ल्क वयधाारण गरे यगरेको सम्बरधाा अय गाय गये त ा 

सो सम्बरधाा वर्द्यालयलाई आर्श्यक स झार् वदये, 

(ग) वर्द्यालयको  ैवक्षक गवतवर्वधबारे वययवात र्ायकारी राख्ये त ा सो सम्बरधाा अरतरवक्रया गये । 

(घ) प्रत्मक शयेक र्षाको प्र ा िैाावसक वभि वर्द्यालय वर्द्यालयाा त्मक शयो भरदा अवघल्लो आव ाक र्षााा भएको गवतवर्वधलाई 

साटेेर सााावर्क परीक्षण गये । 

(४) संको ागत वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले यस कायावर्वध बाोवर्ा व क्षक अवभभार्क संघको 

कायाकारी सवावत गठय गदाा सात सदकोयाा यघटाई गय ा पयेछ । 

२३.् अलभभावक् सम्बन्धी् व्यवथिााः 

 (१) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत र व क्षक अवभभार्क संघ गठय गये अवभभार्क सम्बरधी स्यर्को ा संघीय त ा 

प्रादवे क ाापदण्डका आधाराा तोवकए बाोवर्ा िुयेछ । 

पररच्छेद-् ४ 

लवद्यालय् तहको् लिक्षक् तिा् कमयचारीको् दरबन्दी, सेवा् ितय् र् योग्यता 

२४.् गाउँपाललकाले् लिक्षकको् दरबन्दी् लनधायरण् गन ाः (१) गाउँपावलका के्षिवभि रिकेा साा दावयक वर्द्यालयिद्ाा 

आर्श्यक पये व क्षकिद्को दरबरदी वयधाारण गाउँपावलकाले गयेछ । 

(२) गाउँपावलकाले व क्षकको दरबरदी वयधाारण गदाा प्रत्मक शयेक वर्द्यालयाा वययवात अध्ययय गये वर्द्या ी संख्या र 

वर्षयका आधाराा रावष्ट्रय र्ा प्रादवे क ाापदण्ड बाोवर्ा वर्द्या ी त ा व क्षक अय पात काया गय ा पयेछ । 

(३) उपदफा (१) बाोवर्ाका दरबरदीाा वयय वि भएका व क्षकको स्यविगत फाइल िडा गरी गाउँपावलकाले राख्य  

पयेछ । 

२५.् दरबन्दी् लमलानाः (१) गाउँ व क्षा सवावतले वर्द्यालयाा तिगत, कक्षागत त ा वर्षयगत र व क्षक वर्द्या ी 

अय पातका आधाराा ब ी दरबरदी भएको वर्द्यालयबाट का दरबरदी भएको वर्द्यालयाा दरबरदी वालायका लावग 

दरबरदी वालाय त ा व क्षक स्यर्को ापय कायावर्वध बाोवर्ा गाउँ व क्षा सवावतले गाउँ कायापावलका साक्ष वसफाररस 

गया सक्ये छ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा दरबरदी वालाय गदाा व क्षक का भएका वर्द्यालय, वर्द्यालय यै यभएको क्षेि त ा वपछवडएका 

र ग्रावाण क्षेिलाई प्रा वाकता वदइये छ । 

२६. लिक्षण् सहयोग् अनुदान: गाउँपावलकाले वर्द्यालयाा उपलब्ध दरबरदी र वर्द्या ी सङ्ख्याको अय पाताा 

वर्द्यालयलाई व क्षण सियोग अय दाय उपलब्ध गराउय सक्येछ । सो अय दायबाट वर्द्यालयले यो ऐय बाोवर्ा व क्षकको 

स्यर्को ापय गय ापयेछ । 




   

२७.् लिक्षकको् सेवा् ितय, योग्यता् र् सक्षमतााः व क्षकको सेर्ा  ता, योग्यता र सक्षाता सम्बरधी स्यर्को ा संघीय 

त ा प्रादवे क त ा गाउँपावलकाको ाापदण्डको आधाराा तोवकए बाोवर्ा िुयेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

प्रधानाध्यापकको् लनयुलि् तिा् काम, कतयव्य् र् अलधकार 

२७.् प्रधानाध्यापक् सम्बन्धी् व्यवथिााः (१) प्रत्मक शयेक वर्द्यालयाा वर्द्यालयको प्रावज्ञक त ा प्र ासकीय प्रा िको 

रूपाा काा गया एक र्या प्रधायाध्यापक रियेछ । 

(२) प्रधायाध्यापकको वयय वि स्यर्को ा दिेाय बाोवर्ा िुयेछ: 

(क) ााध्यवाक तिको प्रधायाध्यापकको िकाा कोयातकोत्तर ति र्ा सो सरि उत्तीणा गरी सम्बवरधत वर्द्यालयको 

सम्बवरधत तिाा को ायी व क्षक िुय  पयेछ । सो यभएाा को ायी व क्षकिद्ाध्येबाट वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको 

वसफाररसाा गाउँ व क्षा सवावतबाट प्रधायाध्यापक वयय विका लावग व क्षा वर्कास त ा सारर्य इकाईलाई वसफाररस 

गररयेछ । 

(ि) आधारभतू तिको प्रधायाध्यापकको िकाा कोयातक ति र्ा सो सरि उत्तीणा गरी सम्बवरधत वर्द्यालयको सम्बवरधत 

तिाा   को ायी व क्षक िुय  पयेछ । सो यभएाा को ायी व क्षकिद्ाध्येबाट वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको वसफाररसाा 

गाउँ व क्षा सवावतबाट प्रधायाध्यापक वयय विका लावग व क्षा वर्कास त ा सारर्य इकाईलाई वसफाररस गररयेछ ।  

(ग) प्रधायाध्यापकले वयय वि िुय  परू्ा पाँच र्ष ेवर्द्यालय वर्कास प्रकोतार् वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावत साक्ष पे  गय ा 

पयेछ र सोको आधाराा प्रधायाध्यापक पदाा वयय विका लावग वसफाररस गररयेछ । 

(घ) प्रधायाध्यापकको पदार्वध ५ र्षाको िुयेछ र वयर् प य: सो पदाा वयय ि िुय सक्येछ । 

(ङ) यो ऐय लाग ूभए पिात ् वर्द्यालयको प्रधायाध्यापक पदाा बिाल रिकेा प्रधायाध्यापिद्बाट वर्द्यालय वर्कास 

प्रकोतार् पे  गया लगाई प य: सो पदाा वयय ि िुय सक्येछ । 

(च) प्रभायाध्यापकले पेस गरेको वर्द्यालय वर्कास प्रकोतार् बाोवर्ा काया गरेको यपाईएाा र्ा आफूले कायादक्षता करार 

बाोवर्ा काा यगरेको र्ा वयर्को आचरण िराब रिकेो क रा व क्षा अवधकृतले वदएको प्रवतर्देय र वर्द्यालय 

स्यर्को ापय सवावतको वसफाररसबाट दवेिएाा गाउँ व क्षा सवावतले वयर्लाई प्रधायाध्यापकको पदबाट र्विलेस कै 

िटाउय व क्षा वर्कास त ा सारर्य इकाईलाई वसफाररस गया सक्येछ । प्रधायाध्यापकलाई पदबाट िटाउय  अवघ वयर्लाई 

सफाई पे  गये ायावसर् ाौकाबाट र्वञ्चत गररये छैय । 

(३) प्रधायाध्यापकको काा, कतास्य र अवधकार: 

संघ, प्रद ेबाट र्ारी गररएको ऐय वयया र यस ऐयको अरयि उल्लेि गररएको बािके प्रधायाध्यापकको काा, कतास्य र 

अवधकार दिेाय बाोवर्ा िुयेछ: 

(क) वर्द्यालयाा  वैक्षक र्ातार्रण, ग णकोतर र अय  ासय काया राख्ये, 




   

(ि) वर्द्यालयका व क्षक त ा कााचारीिरूसँग सारर्य गरी व क्षक, कााचारी, वर्द्या ी र अवभभार्किरू बीच 

पारकोपररक सियोगको र्ातार्रण वसर्ाया गये, 

(ग) वर्द्यालयाा अय  ासय, सच्चररिता, व ष्टता काया गया आर्श्यक काा गये, 

(घ) व क्षकिरूसँग पराा ा गरी वर्द्यालयाा कक्षा सञ्चालय सम्बरधी कायाक्रा तयार गये त ा त्मक शयकोतो कायाक्रा बाोवर्ा 

कक्षा सञ्चालय भए यभएको वयरीक्षण गये, 

(ङ) वर्द्यालयाा सरसफाई, अवतररि वक्रयाकलाप आवदको प्रबरध गये, गराउये, 

(च) वर्द्यालयको प्र ासवयक कायाको सञ्चालय त ा वययरिण गये, 

(छ) वर्द्यालयाा वर्द्या ी भयाा गये त ा परीक्षा सञ्चालय गराउये, 

(र्) वर्द्या ीलाई को ायारतरण त ा अरय प्रााणपि वदये, 

(झ) वर्द्यालयाा भए गरेका ाित्मक शर्पणूा काा कारबािीको अवभलेि राख्ये, 

(ञ) क यै व क्षक र्ा कााचारीले र्ायी र्ायी र्ा लापरर्ािी सा  क यै काा गयााले वर्द्यालयलाई िायी योक्सायी पया 

गएाा त्मक शयकोतो िायी योक्सायीको रका तलबबाट कट्टा गरी अस ल गये, 

(ट) वर्द्यालयले आफ्यै स्रोताा वयय ि गरेका व क्षक र्ा कााचारीले पदीय वर्म्ारे्ारी परूा यगरेाा स्यर्को ापय सवावतको 

वसफाररस बाोवर्ा अर्का  लगायतका अरय वर्भागीय कारबािी गये, 

(ठ) व क्षक र कााचारीलाई वदइएको सर्ायको अवभलेि राख्ये त ा त्मक शयकोतो अवभलेि व क्षा अवधकृतले ियेा चािाेा 

दिेाउये, 

(ड) व क्षक त ा कााचारीिरूको आचरण र काया सम्पादय सम्बरधी प्रवतर्देय व क्षा  ािा त ा स्यर्को ापय सवावताा 

पे  गये, 

( ) व क्षक र्ा कााचारीलाई सर्ाय र्ा प रकोकार वदये सम्बरधाा स्यर्को ापय सवावत त ा व क्षा  ािााा वसफाररस 

गय,े 

(ण) गाउँ कायापावलकाबाट को ायी वयय वि एर् ंपदको ापय भई आएका व क्षकलाई िावर्र गराई वर्षय र ति अय सारको 

कक्षा व क्षणाा िटाउये, 

(त) ावियााा कम्तीाा एक पटक व क्षक त ा कााचारीिरूको बैठक बोलाई वर्द्यालयको प्रावज्ञक, भौवतक र  वैक्षक 

प्र ासय सम्बरधी वर्षयाा छलफल गरी त्मक शयसको अवभलेि राख्ये, 

( ) वर्द्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता िाये गरी वयय ि भएका व क्षक त ा कााचारीिद्को तलब सम्बरधी प्रवतर्देय 

पाररत गया स्यर्को ापय सवावताा पे  गये, 

(द) वर्द्यालय भर्य त ा छािार्ासको िातावभि क यै वकवसाको अर्ावञ्छत वक्रयाकलाप िुय यवदये, 




   

(ध) वर्द्यालयको प्रभार्कारी संचालयको लावग र्ावषाक योर्या बयाई स्यर्को ापय सवावतबाट पाररत गरी कायाारर्यय 

गय,े गराउये, 

(य) वर्द्यालयाा अध्ययय, अध्यापय सम्बरधी ाावसक, अधा-र्ावषाक त ा र्ावषाक कायाक्रा बयाई कायाारर्यय गये, 

गराउये, 

(प) व क्षक र्ा कााचारीलाई तावलााा पठाउय स्यर्को ापय सवावतबाट अय ाोदय गराई व क्षा  ािााा पठाउये, 

(फ) वर्द्यालयाा येपाल सरकारबाट कोर्ीकृत पाठ्यक्रा त ा पाठ्यप कोतक लाग ूगये, 

(ब) स्यर्को ापय सवावतले वदएको वयद ेय त ा आफूले पाएको अवधकार बाोवर्ा रका िचा गये र आय स्ययको 

विसाब राख्य ेत ा राख्य लगाउये, 

(भ) वर्द्यालयाा सञ्चालय िुये आर्वधक परीक्षा वययवात त ा ायाावदत  ङ्गबाट सञ्चालय गये गराउये, 

(ा) क यै व क्षकले अध्यापय गरेको वर्षयाा लगातार तीय र्षासम्ा परर प्रवत त भरदा ब ी वर्द्या ी असफल भएाा 

र्ा क यै व क्षकले लापरर्ािी र्ा अय  ासयिीय काा गरेाा त्मक शयकोतो व क्षकको द ई र्षासम्ा तलब बवृर्द् रोक्का गये, 

(य) वर्द्यालयाा वयया बाोवर्ाको कक्षा वलये त ा व क्षकलाई वलय लगाउये, 

(र) कोर्ीकृत दरर्रदीाा कायारत व क्षक त ा कााचारीको तलर्ी प्रवतर्देय पाररत गया व क्षा  ािााा पठाउये, 

(ल) वर्द्यालयका व क्षक त ा कााचारीिरूको काा, कतास्य तोक्ये, 

(र्) व क्षा  ािा त ा स्यर्को ापय सवावतले वदएका वयद ेय पालय गये/गराउये, 

( ) वर्द्यालयको  वैक्षक प्रगवत सम्बरधी वर्र्रण त ा तथ्याङ्क ारिालयवारारा वयधााररत  ाँचा र सायवभि प्राावणत 

गराई व क्षा  ािााा पठाउये, 

(ष) वर्द्यालयको आफ्यो स्रोतबाट िचा बेिोये गरी वयय ि भएका व क्षकिरूको काया सम्पादय ालू्याङ्कय फाराा भरी 

स्यर्को ापय सवावताा पे  गये, 

(स) वर्द्यालयाा कायारत व क्षक त ा कााचारीको सम्पवत्त वर्र्रण फाराा वयधााररत सायाा भया लगाई वर्द्यालयाा 

दताा गरी व क्षा  ािा ााफा त व क्षक वकताबिायााा पठाउये, 

(ि) वर्द्यालयका व क्षक त ा कााचारीबाट कट्टी गरेको कााचारी सञ्चयकोष, यागररक लगायी कोष, बीाा, सााावर्क 

स रक्षाकोषको रका सम्बवरधत वयकायाा पठाउय लगाउये, 

(क्ष) स्यर्को ापय सवावतबाट कोर्ीकृत िररद योर्या अय सार ाालसाााय त ा सेर्ा िररद गये । 

(ि) वर्द्यालयको स्यर्को ापकीय त ा  वैक्षक प्रावर्वधक येततृ्मक शर् गरी वर्द्यालयको बिृत्तर वित र साग्र वर्कास गय े। 

(ज्ञ) प्रधायाध्यापक गाउँपावलका, अवभभार्क एर् ंवर्द्या ीप्रवत वर्म्ारे्ार िुयेछ । यसका लावग: 

अ. अवभभार्क एर् ंवर्द्या ीको वर्चार सर्के्षण गये, 




   

आ. प्रचवलत ाापदण्डको पालया एर् ंग णकोतरीय व क्षाको लावग प्रधायाध्यापकले व क्षा अवधकृतसँग कायासम्पादय 

करार गरे बाोवर्ा प्रचवलत ाापदण्डको पालया एर् ंग णकोतरीय व क्षा प्रत्मक शयाभतू गय ापये, 

इ. व क्षक एर् ंकााचारीलाई प्रधायाध्यापक प्रवत वर्म्ारे्ार बयाउय त ा ग णकोतरीय व क्षाका लावग गाउँ कायापावलका, 

व क्षा सवावत र व क्षा अवधकृतले प्रचवलत काय य बाोवर्ा वदएका वयदे य पालया गराउय त ा अपेवक्षत  वैक्षक 

उपलवस्धका लावग व क्षकिद्सँग कायासम्पादय करार गय ापयेछ, 

ई. वर्द्या ीलाई अपेवक्षत  वैक्षक उपलवस्ध िावसल िुये गरी वसकाउये र वटकाउये दावयत्मक शर् प्रधायाध्यापक र व क्षकिद्को 

िुयेछ, 

उ. वर्द्यालयको प्रावज्ञक येततृ्मक शर् गये, प्रर्र्द्ायात्मक शाक काया गये । 

२८.् सहायक् प्रधानाध्यापक् सम्बन्धी् व्यवथिााः् ााध्यवाक तिको प्रधायाध्यापकलाई सियोग प र् याउय वर्द्यालयाा 

कायारत ााध्यवाक तिका व क्षकिद् ाध्येबाट प्रधायाध्यापकको वसफाररसाा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले 

एकर्यालाई सिायक प्रधायाध्यापक तोक्य सक्येछ । 

पररच्छेद-् ६ 

लिक्षक् तिा् लवद्यालय् कमयचारीको् लनयुलि, सरुवा, बढुवा, ताललम 

२९.् लिक्षक् तिा् लवद्यालय् कमयचारीको् थिायी् लनयुलि:्  

(१) वर्द्यालयको कोर्ीकृत सबै प्रकारका दरबरदीाा व क्षक त ा वर्द्यालय कााचारीको को ायी वयय वि व क्षक सेर्ा 

आयोगको वसफाररस बाोवर्ा िुयेछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा वयय ि व क्षक त ा कााचारीलाई व क्षा अवधकृतले पदको ापया गयेछ । 

३०.् करार् पदमा् लिक्षकको् लनयुलिाः (१) वर्द्यालयाा काया भएको ररि दरबरदी व क्षक पदाा करार वयय विका 

लावग वसफाररस गया दिेाय बाोवर्ाको व क्षक छयौट सवावत रियेछ: 

(क) सम्बवरधत वर्द्यालयको वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको अध्यक्ष                                  -संयोर्क 

(ि) गाउँपावलकाको व क्षा अवधकृत               - सदकोय 

(ग) वर्षयगत वर्ज्ञ सचूी ाध्येबाट व क्षा अवधकृतले तोकेको वर्षय वर्ज्ञ द ई र्या    - सदकोय 

(घ) सम्बवरधत वर्द्यालयको प्रधायाध्यापक                                                                      -सदकोय सवचर् 

(२) व क्षक छयौट सवावतको बैठक सम्बरधी अरय कायावर्वध सो सवावत आफैं ले वयधाारण गरे बाोवर्ा िुयेछ । 

(३) व क्षक छयौट सवावतले व क्षक वसफाररसका लावग वलइये परीक्षाको केरर गरयापध रा गाउँ कायापावलकाको 

कायाालयाा राख्य  पयेछ । 

(४) परीक्षाको पाठ्यक्रा: व क्षक त ा वर्द्यालय कााचारी करार वयय वि वसफाररस सवावतले सञ्चालय गये 

प्रवतकोपधाात्मक शाक परीक्षााा व क्षक सेर्ा आयोगले तोकेको पाठ्यक्राको प्रयोग गररयेछ । 




   

(५) वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले व क्षक र्ा कााचारीको ररि रिकेो पदाा ३ ावियासम्ा पवय पदपवूताको प्रवक्रया 

अगावड यब ाएाा त्मक शयकोतो वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतलाई गाउँ व क्षा सवावतले वर्घटय गरी गाउँ व क्षा सवावतको 

वयणाय बाोवर्ा पदपवूताको प्रवक्रया अगावड ब ाउय सक्येछ । 

३१.् अनुदान् लिक्षक र लवद्यालय् कमयचारीाः् (१) यस सम्बरधी स्यर्को ा गाउँपावलकाको वययाार्ली त ा कायावर्वध 

बाोवर्ा िुयेछ । 

(२) अय दाय व क्षक र वर्द्यालय कााचारीको सेर्ा  ता, योग्यता र सक्षातााः अय दाय व क्षक र वर्द्यालय कााचारीको 

सेर्ा  ता, योग्यता र सक्षाता सम्बरधी स्यर्को ा संघीय त ा प्रादवे क त ा गाउँपावलकाको ाापदण्डको आधाराा 

तोवकए बाोवर्ा िुयेछ । 

३२.् गाउँपाललका् लभत्रका् एक् लवद्यालयबाट् अको् लवद्यालयमा् लिक्षकको् सरुवा:् ्  

(१) गाउँपावलका वभि एक वर्द्यालयर्ाट अको वर्द्यालयाा ति त ा वर्षय वाल्ये दरबरदी वभि गाउँ कायापावलकाको 

वयणायबाोवर्ा व क्षक सद्र्ा गया सक्येछ । 

(२) को ायी, अको ायी, करार, राित सबै प्रकारका व क्षकको सद्र्ा गया सवकयेछ । 

(३) एक पटक सद्र्ा भएको व क्षकलाई त्मक शयस वर्द्यालयाा द ई र्षा सेर्ा परूा यगरी सद्र्ा गररयेछैय ्तर क यै वर्द्यालयाा 

कायारत व क्षक असि भई सो को ायाा वयर्को उपचार िुय यसक्ये स्यिोरा सरकारी अकोपतालको दरबरदीाा रिकेो 

कवम्ताा द ई र्या वचवकत्मक शसकले वसफाररस गरेाा र्ा ायावसर् अरय कारण ि लाई व क्षकले वयर्देय वदएाा र्ा व क्षक 

आचारसंविता पालया यगरेको भयी वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले वसफाररस गरेाा वयर्लाई र् यस कै बित पवय सद्र्ा 

गया सवकयेछ । 

(४) व क्षक सद्र्ा गदाा व क्षकको ति र अध्यापय गये वर्षय वालाउय  पयेछ । 

 (५) उपदफा (१) बाोवर्ा बािके व क्षकलाई सद्र्ा गदाा दिेाय बाोवर्ाको ाापदण्डका आधाराा गय ा पयेछ: 

(क) तोवकएको वर्म्ारे्ारी तोवकएको सायवभि परूा यगरेको भयी सम्बवरधत वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको वयणाय 

सवित वर्द्यालय र व क्षा अवधकृतबाट वसफाररस भएाा, 

(ि) एउटा वर्द्यालयाा आर्श्यकता भरदा ब ी एकै वर्षयका व क्षक भएाा, 

(ग) दरबरदी वालाय गये क्रााा तोवकएको ाापदण्ड भरदा ब ी व क्षक भएाा, 

(घ) यैवतक आचरण त ा वयर्को स्यविगत अय  ासय लगायतका कारणबाट क यै व क्षकलाई सो वर्द्यालयाा 

राविरिदँा वर्द्यालयको  वैक्षक र्ातार्रण िलबवलएको र्ा िलबवलय सक्ये स्यिोरा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतबाट 

वयणाय भई आएाा, 

(ङ) क यै व क्षकले उत्मक शकृष्ट यवतर्ा ल्याउय सफल रिकेो र्ा वर् षेज्ञता सेर्ा प्रर्ाि गरेको अर्को ााा उि सेर्ालाई अरय 

वर्द्यालयाा उपयोग गया आर्श्यक दवेिएाा, 

(च) पवत पत्मक शयी द बै व क्षक रिकेो अर्को ा भए सकभर एकै वर्द्यालय र्ा र्डा वभि पये गरी सद्र्ा गय ा परेाा, 




   

(छ) गाउँपावलका वभि सााय पद र वर्षय वाल्ये भएाा सद्र्ा िुय चािये व क्षकिद्ले गाउँकायापावलकााा संय क्त्त 

वयर्देय वदएाा र उक्त्त स्यिोरा उपय क्त्त दिेाेा व क्षा अवधकृतको वसफाररस सातेको आधाराा त्मक शयकोता व क्षकिद्को 

पारकोपररक सद्र्ा गया सक्येछ । 

(६) को ायी वयय वि भई परीक्षणकालको अर्वध प रा यभएको व क्षक र अवयर्ाया अर्का  िुय एक र्षा र्ा सो भरदा 

का अर्वध बाँकी रिकेो व क्षकलाई एक वर्द्यालयबाट अको वर्द्यालयाा सद्र्ा गररये छैय । 

(७) उपदफा (८) बाोवर्ा सद्र्ा गदाा साधारणतया अपाङ्गता भएका र ाविला व क्षकलाई पायक पये को ायाा सद्र्ा 

गररयेछ । 

(८) रययूता २ र्षा एकै वर्द्यालयाा अध्यापय गरेका को ायी व क्षकले अको वर्द्यालयाा सद्र्ा िुय चािाेा गाउँ व क्षा 

सवावताा सद्र्ाका लावग वयर्ेदय वदय सक्येछय ्। तर कम्तीाा २ र्षा एउटै वर्द्यालयाा काा यगरी सद्र्ा गररये छैय । 

(९) उपदफा (५) बाोवर्ा प्राप्त वयर्देयका आधाराा गाउँ व क्षा सवावतले आफ्यो क्षेिवभिका दरर्रदी उपलब्ध भएका 

र सम्र्वरधत वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतले सिावत प्रदाय गरेको वर्द्यालयाा सद्र्ा गया सक्येछ । 

३३.् प्रारलम्भक् बाललवकास् सहजकताय् सम्बन्धमा: 

 (क) बालवर्कास सिर्कतााको योग्यता संघीय त ा प्रादवे क काय य बाोवर्ा िुयेछ र छयौट प्रवक्रया गाउँपावलकाले 

वयधाारण गरेको कायावर्वध बाोवर्ा िुयेछ । 

(ि) गाउँपावलका वभि एक वर्द्यालयर्ाट अको वर्द्यालयाा र्ा एक प्रारवम्भक बालवर्कास केररबाट अको प्रारवम्भक 

बालवर्कास केररबाट दरबरदी वभि रिी गाउँ कायापावलकाको वयणायबाोवर्ा प्रारवम्भक बालवर्कास सिर्कताा सद्र्ा 

गया सक्येछ । 

३४. लवद्यालय् कमयचारी् सम्बन्धी् व्यवथिा: 

(क) वर्द्यालय कााचारीिद्को वयय वि प्रवक्रया गाउँ व क्षा सवावतले तयार गरेको कायावर्वध बाोवर्ा िुयेछ । 

(ि) गाउँपावलका वभि एक वर्द्यालयर्ाट अको वर्द्यालयाा दरबरदी वभि रिी गाउँ कायापावलकाको वयणायबाोवर्ा 

वर्द्यालय कााचारी सद्र्ा गया सक्येछ । 

 ३५.् लिक्षकको् बढुवा् सम्बन्धी् व्यवथिााः (१) को ायी द्पाा सेर्ारत व क्षकको ब  र्ा सम्बरधी स्यर्को ा येपाल 

सरकारबाट लाग ूभएको संघीय काययू बाोवर्ा िुयेछ । 

३६.् लिक्षकलाई् अन्य् काममा् लगाउन् नहुने: (१) साा दावयक वर्द्यालयको व क्षकलाई व क्षा प्रदाय गये र्ा 

वर्द्यालय प्र ासय सम्बरधी काााा बािके अरय काााा लगाउय िुदँयै । 

(२) उपदफा (१) ाा र् यस कै क रा लेविएको भए तापवय वर्द्यालयको पठय पाठयाा बाधा यपये गरी रावष्ट्रय र्यगणया, 

वयर्ााचय सम्बरधी काा, दरै्ी प्रकोप उर्द्ार र्ा येपाल सरकार, प्रद े सरकार र गाउँपावलकाले तोकेको अरय क य ैकाााा 

िटाउय सवकयेछ । 




   

३७.् काययसम्पादन् करार् सम्झौता् गनय् सलकनेाः (१) व क्षालाई प्रभार्कारी बयाउय दिेाय अय सार कायासम्पादय 

करार सम्झौताको प्रकृया अर्लम्बय गररयेछ । 

(२) सबै वर्द्यालयका प्रधायाध्यापकिद्ले व क्षा अवधकृतसँग, सम्पणूा व क्षक त ा कााचारीिद्ले प्रधायाध्यापकसँग 

कायासम्पादय करार सम्झौता गय ा पयेछ । 

(३) कायासम्पादय करार सम्झौता १ र्षाको िुयेछ । करार सम्झौता अय सार काा भए यभएको ालू्याङ्कय व क्षा 

अवधकृतले आव ाक र्षाको अरत्मक शयाा तयार गरी प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत ााफा त कायापावलका साक्ष पे  गय ापये छ । 

(४) र्ावषाक कायासम्पादय करारका सचूकिद् वयधाारण गये काया गाउँ व क्षा सवावतले तयार पारी गाउँ कायापावलकााा 

पे  गय ा पयेछ । 

३८.् कायय् सम्पादन् मूल्याङ कन् र् सजाय् तिा् पुरथकाराः (१) कायासम्पादय करार भएका व क्षक त ा 

कााचारीिद्को कायासम्पादय क्षाताको आधाराा ालू्याङ्कय गरी कायासम्पादयाा राम्रो यवतर्ा िावसल गये व क्षक 

त ा कााचारीलाई प रकोकृत गये स्यर्को ा  वालाउय  पयेछ । 

(२) कायासम्पादय करारका सचूकिद् तयार गदाा व क्षकको वसर्ाय ीलता, पररर्ताय ीलताको वर्कास िुये प्रकारका 

सचूकिद् वयधाारण गय ा पयेछ । 

(३) कायासम्पादय सम्झौताको ालू्याङ्कय, प रकोकार र सर्ाय गाउँ कायापावलकाले तोके बाोवर्ा िुयेछ । 

(४) कायासम्पादय बाोवर्ा कााको ालू्याङ्कय प्रत्मक शयेक ६ ावियााा गरी काया सरतोषर्यक भएाा प य: ६ ावियाका 

लावग करार सम्झौता गररयेछ । 

३९.् लिक्षक् तिा् कमयचारीको् पदीय् आचरण् तिा् अन्य् व्यवथिााः (१) उवचत र पयााप्त कारण भएाा व क्षक र्ा 

कााचारीलाई दिेायको वर्भागीय सर्ाय गया सवकयेछ ।  

(२) यवसित वदये: व क्षकले वर्द्यालयाा आउये, अध्यापय गये र र्ाये साय पालय यगरेाा वयर्लाई यवसित वदय 

सवकयेछ । 

(३) पाँच र्षासम्ा तलब र्वृर्द् र्ा द ई र्षासम्ा ब  र्ा रोक्का गये: दिेायको अर्को ााा व क्षकलाई पाँच र्षासम्ा तलब 

र्वृर्द् र्ा द ई र्षासम्ा ब  र्ा रोक्का गया सवकयेछ:- 

(क) अय  ासयिीय काा गरेाा, 

(ि) बराबर वर्द्यालयको साय पालय यगरेाा, 

(ग) आचरणसम्बरधी वयया उल्लङ्घय गरेाा, 

(घ) कायाक्षाताको अभार् भएाा, 

(ङ) िटाइएको तावला र्ा प्रव क्षणाा भाग वलय यगएाा, 

(च) प्रधायाध्यापकले तावला र्ा प्रव क्षणाा छयोट भएका व क्षकलाई सिभागी िुय यपठाएाा, 




   

(४) योकरीबाट िटाउये: दिेायका अर्को ााा व क्षक र्ा कााचारीलाई पदबाट िटाइयेछ:- 

(क) वर्या सचूया लगातार परर वदयभरदा ब ी साय वर्द्यालयाा अय पवको त रिाेा, 

(ि) वर्द्यालयाा ाादक पदा ा सेर्य गरी आएको क रा प्राावणत भएाा, 

(ग) यैवतक पतय दवेिये क यै फौर्दारी अवभयोगाा अदालतबाट सर्ाय पाएाा, 

(घ) साा दावयक वर्द्यालयका व क्षक र्ा कााचारीले कायाालय सायाा अरयि अध्यापय र्ा काा गरेाा र्ा अरय 

स्यार्सावयक वक्रयाकलाप गरेाा, 

(ङ) व क्षक र्ा कााचारी रार्यीवतक दलको कायाकाररणी सवावतको सदकोय रिकेो पाइएाा, 

(५) उपदफा (४) बाोवर्ा र्ा अरय ााध्याले क यै व क्षक र्ा कााचारीलाई पदबाट िटाउय  पये ए ेष्ट प्रााण प्राप्त भएाा 

गाउँपावलकाले वयर्लाई पदबाट िटाउय सक्येछ । तर कायारत पदर्ाट िटाउय  अवघ वयर्लाई आफ्यो सफाइ पे  गये 

ाौकाबाट र्वञ्चत गररये छैय । 

पररच्छेद् -७ 

लवद्यािी् मूल्याङ कन 

४०.् कक्षोन्नतीाः (१) कक्षा बालवर्कासाा रययूता वसकाइका ाापदण्ड प रा गरे पिात कक्षा १ ाा कक्षोरयती गया सक्य े

स्यर्को ा वालाउय सवकयेछ । 

 (२) कक्षा ४ ाा भयाा िुय रययूता ाापदण्ड प रा गरेको िुये पये स्यर्को ा गया सवकयेछ । 

 (३) कक्षा ६ र कक्षा ९ ाा भयाा िुय आधारभ त, प्रा वाक र आधारभतू तिको रययूता ाापदण्ड वयाााण गया सवकयेछ । 

 (४) वबचा ैकक्षा र्वृर्द् गराउय चाि ेवर्द्यालयले वयवित ालू्याङ्कयको ाापदण्ड बयाई ालू्याङ्कयको आधाराा कक्षा 

र्वृर्द् गया सक्येछ तर यसरी र्वृर्द् गराउँदा कक्षा ६, ९ र ११ बािके ब ीाा एक कक्षा सम्ा कक्षा र्वृर्द् गया सवकयेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

सामुदालयक् लवद्यालयको् भौलतक् पूवायधार् लनमायण, ममयत् सम्भार, संचालन् र् व्यवथिापन 

४१.् लवद्यालयको् भौलतक् तिा् िैलक्षक् पूवायधारको् मापदण्ड् लनधायरणाः (१) वर्द्यालयाा वर्द्या ी संख्या अय सार 

कक्षाकोठा, िले ादैाय कम्पाउण्ड, घरेबार, बालािैी बसाइ स्यर्को ा, र्ातार्रण ािैी िाता, करेसाबारी, फूलबारी, 

कोर्च्छ वपउये पायी, छाि छािाका लावग अलग अलग  ौचालय त ा वसकाइ ािैी र्ातार्रण िुय  पयेछ । 

(२) वर्द्यालयको कोतरअय सार भौवतक त ा  वैक्षक परू्ााधारको ाापदण्ड तोवकए बाोवर्ा िुयेछ । 

(३) प्रावर्वधक त ा स्यर्सावयक व क्षा प्रदाय गये वर्द्यालय त ा वर्ज्ञाय ालू वर्षय पठयपाठय िुये वर्द्यालयाा 

प्रयोग ाला त ा प्रयोगात्मक शाक अभ्यासको  प स वर्धा िुय  पये छ । 




   

४२.् लवद्यालयको् सम्पलताः (१) साा दावयक वर्द्यालयको िक भोगाा रिकेो सम्पवत्त सार्ार्वयक सम्पवत्त ाावययेछ । 

(२) यस ऐय बाोवर्ा अय ावत र्ा कोर्ीकृवत रद्द गररएको र्ा क यै वर्द्यालयाा गावभएको साा दावयक वर्द्यालयको सम्पवत्त 

गाउँपावलकाले अरय वर्द्यालयको काााा प्रयोगाा यआउये भएाा प्रचवलत काययू बाोवर्ा बेचवबिय गरी प्राप्त भएको 

रका सम्बवरधत गाउँपावलका व क्षा कोषाा र्म्ाा गया सक्येछ । 

(३)  वैक्षक ग ठी अरतगात सञ्चावलत संको ागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी वर्द्यालयको याााा रिये छ । 

(४) क यै वर्द्यालय सार्ार्वयक  वैक्षक ग ठीको द्पाा सञ्चालय गररएकोाा त्मक शयकोतो वर्द्यालयको सम्पवत्त सार्ार्वयक 

सम्पवत्त ाावययेछ र त्मक शयकोतो सम्पवत्तको कोर्द्प पररर्ताय गया पाइये छैय । 

(५) कम्पयी अरतगात सञ्चावलत संको ागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी कम्पयीको याााा रियेछ । 

(६) संको ागत वर्द्यालयले क यै स्यवि र्ा संघ संको ासँग दाय दातस्यको रूपाा क यै वकवसाको चल, अचल सम्पवत्त प्राप्त 

गय ा अवघ गाउँपावलकाको अय ावत वलय  पयेछ । 

४३.् सामुदालयक् लवद्यालयको् जग्गाको् थवालमत्व, सम्पलतको् अलभलेख, संरक्षण् र् व्यवथिापनाः (१) 

साा दावयक वर्द्यालयको र्ग्गाको कोर्ावात्मक शर् सो वर्द्यालयकै याााा रिये छ । 

(२) वर्द्यालय बरद, िारेर् र्ा अरयि गावभई वर्द्यालयको काााा प्रयोग यिुये भएाा गाउँपावलकाले कायूय बाोवर्ा 

भोग चलय गया सक्ये छ । 

(३) वर्द्यालयको सम्पवत्तको अवभलेि द द्कोत राख्ये, संरक्षण त ा स्यर्को ापय गये दावयत्मक शर् सो वर्द्यालयको स्यर्को ापय 

सवावतको रिये छ । 

(४) साा दावयक वर्द्यालयको र्ग्गाको संरक्षण र स्यर्को ापय गये कतास्य गाउँपावलका र येपाल सरकारको रिये छ । 

४४.् लवद्यालयको् पाठ यक्रम् र् पाठ यपुथतकाः (१) वर्द्यालयले येपाल सरकारले तोकेको रययूता ाापदण्ड अय द्प 

वसकाइ उपलवब्ध िावसल िुये गरी अध्ययय अध्यापय गराउय  पयेछ । 

(२) वर्द्यालयले येपाल सरकारले तोकेको ाापदण्ड वभि रिी प्रादवे क त ा को ायीय पाठ्यक्रा र पाठ्यप कोतक लाग ूगया 

सक्येछ । 

(३) गाउँ व क्षा सवावतले  वैक्षक सि   द् िुय  अगार् ैपाठ्यप कोतकको प्रबरध सम्बवरधत वयकायिद्ाा सारर्य गरी गयेछ। 

(४) आधारभतू तिसम्ाको व क्षाका लावग को ायीय आर्श्यकतााा आधाररत ब ीाा १०० पणूााङ्क र्ा पाठ्यभार 

बराबरको को ायीय  प वर्षयको को ायीय पाठ्यक्रा प्रयोगाा ल्याउय सक्येछ । यसको लावग पाठ्प यकोतक गाउँ व क्षा 

सवावतले वयणाय गरी लाग ूगया सक्येछ । 

(५) िरेक वर्द्यालयाा  वैक्षक कोतरको रययूता ाापदण्ड तोकी व क्षक वर्द्या ी सिकायााा आधाररत पाठ्य सााग्री,  प 

कोर्ाध्ययय सााग्री, प कोतकालय, ायोवर्ा ा, अवभभार्क व क्षाको प्रबरध िुय  पयेछ । 




   

४५.् अलतररि् िैलक्षक् लक्रयाकलापको् सञ्चालन: वर्द्यालयले पाठ्यक्रााा आधाररत वसकाइाा सिर्ता ल्याउय 

अवतररि  वैक्षक वक्रयाकलापिद् बालक्लर् त ा र्ातार्रण ािैी क्लर्िद् गठय, पररयोर्या काया, अध्ययय भ्राण, 

पोषण व क्षा, िलेक द प्रवतयोवगता, साविवत्मक शयक त ा बिु प्रवतभाा िी वक्रयाकलापिद् सञ्चालय गया सक्येछ । 

पररच्छेद-९ 

मापदण्ड् लनधायरण, अनुगमन, मूल्याङ कन् र् लनयमनसम्बन्धी् व्यवथिा 

४६.् अनुमलत् र् थवीकृलत् ललनु् पन ाः संको ागत वर्द्यालय सञ्चालय गया तोवकए बाोवर्ा गाउँपावलकाबाट अय ावत र 

कोर्ीकृवत वलय  पयेछ । 

४७.् संथिागत् लवद्यालयले् छात्रवृलत् उपलब्ध् गराउनु् पन ् : (१) संको ागत वर्द्यालयले वर्द्यालयाा भयाा भएका 

कूल वर्द्या ी संख्याको कम्तीाा द  प्रवत ताा यघट्ये गरी तोवकए बाोवर्ा आव ाक द्पाा वर्परय, अपाङ्गता 

भएकािद्, ाविला, दवलत वर्द्या ीिद्लाई छािर्वृत्त उपलब्ध गराउय  पयेछ । 

(२) छािर्वृत्त वर्तरणको य ा ा र्ायकारी सम्बवरधत र्डा सवावत र गाउँपावलका व क्षा  ािा साक्ष ब झाउय  पयेछ । 

(३) छािर्वृत्त प्राप्त गये वर्द्या ीिद्को छयौटको लावग आधार,  ता र प्रकृया वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतबाट कोर्ीकृत 

गराई सार्ार्वयक साते गय ा पयेछ र सवावतले छािर्वृत्तको लावग छयौटको यवतर्ा आधार सवित सार्ार्वयक गय ा पयेछ । 

४८.् लिक्षकको् न्यूनतम् पाररश्रलमक् र् पूवायधारको् मापदण्ड् तोकनेाः गाउँ व क्षा सवावतले संको ागत वर्द्यालयका 

व क्षकिद्को रययूता पाररश्रवाक र रययूता परू्ााधारको ाापदण्ड तोक्य सक्येछ । 

४९.् अनुगमन् तिा् मूल्याङ कनाः (१) संको ागत वर्द्यालयको ग णकोतर काया राख्य गाउँपावलका र्ा गाउँ व क्षा 

सवावतले र् यस कै सायाा अय गाय गया र वयद ेय वदय सक्येछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा प्राप्त वयद ेय कायाारर्यय गय ा संको ागत वर्द्यालयको अवयर्ाया दावयत्मक शर् िुयेछ । 

५०.् अनुमलत् वा् थवीकृलत् रद्द् गन : (१) क यै संको ागत वर्द्यालयले काय य र वयया वर्परीत क यै काा गरेाा 

गाउँपावलकाले त्मक शयकोतो वर्द्यालयलाई प्रदाय गररएकोअय ावत रद्द गया सक्येछ । 

(२) अय ावत र्ा कोर्ीकृवत रद्द गय ा अवघ सम्बवरधत वर्द्यालयलाई आफ्यो सफाई पे  गये ाौकाबाट र्वञ्चत गररये छैय । 

पररच्छेद-१० 

परीक्षा् सञ्चालन् तिा् गुणथतर् मापन 

५१.् परीक्षा् सञ्चालन् तिा् समन्वय् सलमलताः (१) गाउँपावलका क्षेिवभि पये वर्द्यालयिद्ाा परीक्षा सञ्चालय त ा 

सारर्यको लावग दिेायको एक परीक्षा संचालय त ा सारर्य सवावत रियेछ । 

(क) गाउँ व क्षा सवावतको अध्यक्ष          -अध्यक्ष 

(ि) प्रा ि प्र ासकीय अवधकृत          - सदकोय 

(ग) सााावर्क वर्कास सवावतको संयोर्क         - सदकोय 




   

(घ) प्रा ि, सम्र्वरधत को ायीय तिाा रिकेो प्रिरी कायाालय       - सदकोय 

(ङ) व क्षा अवधकृत            - सदकोय-सवचर् 

(२) परीक्षा सञ्चालय त ा सारर्य सवावतको बैठक सम्बरधी कायावर्वध सो सवावत आफैले वयधाारण गरे बाोवर्ा 

िुयेछ। 

(३) को ायीय तिको क्षेिवधकार बाविरको  वैक्षक तिको परीक्षा सञ्चालय गया सम्बवरधत वयकायर्ाट भएको स्यर्को ा 

बाोवर्ा सवावतले सिर्ीकरण र सारर्य गयेछ । 

(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा संचालय कायापावलकाबाट कोर्ीकृत ाापदण्ड बाोवर्ा सवावतले गयेछ । यसका लावग 

सम्बवरधत कक्षाका वर्द्या ीिद्बाट पररक्षााा लाग्ये िचा प्राप्त गया परीक्षा   ल्क वलय सक्येछ । 

(५) गाउँपावलकाले वयणाय गरे र्ािकेको कक्षािद्को परीक्षा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको वयद ेयाा प्रधायाध्यापकले 

गयछे । 

पररच्छेद-११ 

लवद्यालयलाई् लदइने् अनुदान, लेखा् व्यवथिापन् र् िुल्क् लनयमन 

् ५२.् लवद्यालय् कोषाः (१) प्रत्मक शयेक वर्द्यालयाा एउटा वर्द्यालय कोष िुयेछ, र्साा दिेाय बाोवर्ाका स्रोतर्ाट प्राप्त 

रका सो कोषाा दाविला िुयेछाः– 

(क) येपाल सरकार, प्रद े सरकार र गाउँपावलकाबाट प्राप्त अय दाय, 

(ि)   ल्क त ा सियोगबाट प्राप्त रका, 

(ग) चरदा र्ा दाय दातस्यबाट प्राप्त रका, र 

(घ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रका । 

५३.् अनुदानको् व्यवथिा: (१) यो ऐय प्रारम्भ िुदँाका बित वददँ ैआएको अय दाय रकााा कटौती यिुये गरी तोवकएको 

सिूको आधाराा गाउँपावलकाले साा दावयक वर्द्यालयलाई अय दाय वदयेछ । 

(२) क यै वर्द्यालयले तोवकएको  वैक्षककोतर काया गया यसकेाा त्मक शयकोता वर्द्यालयलाई वदइँद ैआएको अय दाय रकााा 

तोवकए बाोवर्ा कटौती गया सवकयेछ । 

(३) साा दावयक वर्द्यालयिद्लाई तोवकए बाोवर्ा अय दाय उपलब्ध गराउय सक्येछ । 

(४) गाउँपावलकाले प्रारवम्भक बाल वर्कास केररलाई तोवकए बाोवर्ाको अय दाय वदय सक्येछ । 

५४.् बजेट् तयार् गन : प्रधायाध्यापकले प्रत्मक शयेक र्षाको चैि दवेि असार ासारतवभि आगााी र्षाको बर्टे तयार गरी 

स्यर्को ापय सवावतबाट कोर्ीकृत गराई त्मक शयसको एक प्रवत व क्षा  ािााा सायाा पठाउय  पयेछ । 

५५.् लेखा् व्यवथिापनाः (१) सबै वर्द्यालयिद्ले प्रचवलत काययू अय सारको  ाँचााा आय स्यायको लेिा स्यर्को ापय 




   

गय ा पयेछ । 

(२) वययवात कारोबारको लेिा राख्य बेग्लै स्यर्को ा गरी क यै कााचारी र्ा व क्षकलाई वर्म्ारे्ारी वदय  पयेछ । 

५६.् सामुदालयक् लवद्यालयको् खाता् सञ्चालनाः (१) वर्द्यालयले आव ाक कारोबार गदाा बैंक ााफा त गय ापयेछ । 

(२) ााध्यवाक र आधारभतू वर्द्यालयको िाता सञ्चालय प्रधायाध्यापक र लेिा ियेे कााचारीको संय ि दकोतितबाट 

सञ्चालय गय ा पयेछ । 

(३) आधारभतू वर्द्यालय कक्षा (१-५) को िाता सञ्चालय प्रधायाध्यापक र वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको 

अध्यक्षको दकोतितबाट गय ा पयेछ । 

५७.् लेखा् परीक्षण् तिा् सामालजक् परीक्षण: (१) सबै वर्द्यालयिद्ले वययवात द्पाा आव ाक र्षा सााप्त भएको 

सााावर्क परीक्षण प्र ा  िैाावसक र लेिापरीक्षण गाउँ व क्षा सवावतले तोकेको रवर्ष्ट्राड लेिा परीक्षकबाट ववारतीय 

िैाावसक वभि गराउय  पयेछ । 

(२) लेिा परीक्षण प्रवतर्देय लेिा परीक्षण सााप्त भएको १५ वदय वभि गाउँ व क्षा सवावत ााफा त गाउँपावलकााा पे  

गय ा पयेछ । 

(३) प्रत्मक शयेक र्षा वर्द्यालयले सााावर्क परीक्षण गरी वर्द्यालयको आयस्यय,  वैक्षक उपलवब्ध, वर्द्यालयको आरतररक 

गवतवर्वध, पारदव ाता त ा र्र्ाफदवेिताको अर्को ा र आगााी कायायोर्या सााावर्क परीक्षण ााफा त सार्ार्वयक त ा 

अय ाोदय गय ा पयेछ । 

(४) वर्द्यालयले िरेक िैाावसक परीक्षाको यवतर्ा सवित वर्द्या ीको  वैक्षक प्रगवत प्रवतर्देय अवभभार्क साक्ष पेस गरी 

पषृ्ठ पोषण वलय  पयेछ । 

५८.् छात्रवृलतको् व्यवथिा् गनय् सकनेाः गाउँपावलकाले वर्द्यालयाा भयाा िुये वर्द्या ीलाई व क्षा वर्कास कोषबाट 

तोवकए बाोवर्ा छािर्वृत्तको स्यर्को ा गया सक्येछ । 

५९.् िुल्क् सम्बन्धी् व्यवथिााः (१) येपाल सरकारले वयाः  ल्क व क्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय व क्षाका लावग 

साा दावयक वर्द्यालयले वर्द्या ीको याााा क यै वकवसाको   ल्क वलय पाउये छैय । 

(२) वयाः  ल्क व क्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय व क्षा बािकेको अरय वर्द्यालय व क्षााा अध्ययय गये वर्द्या ीसँग वलइये 

  ल्क तोवकएको आधाराा वयधाारण गररयेछ । 

(३) वर्द्यालयले भौवतक संरचया वयाााण गयाको लावग वर्द्या ीसँग क यै वकवसाको   ल्क वलय पाउये छैय । 

(४) संको ागत वर्द्यालयले वर्द्या ीसँग वलय पाउये   ल्क तोवकएको अवधकारीबाट कोर्ीकृत गराई वयधाारण गय ा पयेछ । 

त्मक शयसरी   ल्क वयधाारण सम्बरधाा कोर्ीकृवत वददँा वर्द्यालयले उपलब्ध गराएको स वर्धािद्लाई आधार वलइये छ । 

(५) क यै वर्द्यालयले यस ऐय वर्परीत वर्द्या ीसँग क यै   ल्क वलएाा तोवकएको अवधकारीले त्मक शयकोतो   ल्क सम्बवरधत 

वर्द्या ीलाई वफताा गया लगाउय  पयेछ । यस ऐय वर्परीत   ल्क वलये वर्द्यालयलाई तोवकएको अवधकारीले एक लाि 

रूपैयाँसम्ा र्ररर्ाया गया सक्येछ । 




   

६०.् लवद्यालयलाई् छुट् र् सुलवधााः (१) प्रचवलत काय याा र् यस कै क रा लेविएको भए तापवय साा दावयक वर्द्यालय 

र  वैक्षक ग ठीको रूपाा सञ्चावलत संको ागत वर्द्यालयको याााार् यस कै वलित पाररत गदाा रवर्ष्ट्रे य दकोत र लाग्य े

छैय । 

(२) उपदफा (१) ाा लेविएदवेि बािके अरय वर्द्यालयको याााा क यै वलित पाररत गदाा येपाल सरकारले तोवकएको 

आधाराा रवर्ष्ट्रे य दकोत र छ ट वदय सक्येछ । 

(३) साा दावयक वर्द्यालय र  ैवक्षक ग ठीको रूपाा सञ्चावलत संको ागत वर्द्यालयलाई वदइये अरय छ ट र स वर्धा तोवकए 

बाोवर्ा िुयेछ । 

पररच्छेद-१२ 

लवलवध 

६१.् प्रालवलधक् तिा् व्यवसालयक् लिक्षा् अध्यापन् गराउन् सलकनेाः गाउँपावलका के्षिाा सञ्चावलत साा दावयक 

वर्द्यालयाा प्रावर्वधक त ा स्यर्सावयक व क्षाका वयधााररत वर्षय अध्यापय गराउय सवकये छ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ाको वर्द्यालयको सञ्चालयका लावग गाउँपावलकाले सम्भास्यता अध्ययय, वर्द्यालयलाई  प 

स वर्धा प्रदाय र आर्श्यक स्रोत पविचाय र पररचालय गया सक्येछ । 

६२.् गाउँपाललकाले् लनद िन् लदन् सकनेाः (१) गाउँपावलकाले तोवकएको क्षेिसँग सम्बवरधत आर्श्यक वयद ेयिद् 

वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतलाई वदय सक्येछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा वदइएको वयद ेयको पालया गय ा वर्द्यालय स्यर्को ापय सवावतको कतास्य िुयेछ । 

६३.् िैलक्षक् परामिय् सेवा, लवदेिी् िैलक्षक् काययक्रम् वा् लिक्षण् कोसय् सञ्चालनाः (१) कसैले पवय यस ऐय 

बाोवर्ा अय ावत यवलई  वैक्षक पराा ा सेर्ा, विर् कोसा, भाषा व क्षण कक्षा र्ा परू्ा तयारी कक्षा र्कोता  वैक्षक 

कायाक्रा सञ्चालय गया पाउये छैय । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ा  ैवक्षक कायाक्रा,  वैक्षक पराा ा सेर्ा, विर् कोसा, भाषा व क्षण कक्षा र्ा परू्ा तयारी 

कक्षाको अय ावत वलये सम्बरधी स्यर्को ा गाउँ व क्षा सवावतले तोके बाोवर्ा िुयेछ । 

६४.् प्रगलत् लववरण् बुझाउनु् पन ् : संको ागत वर्द्यालयले प्रत्मक शयेक र्षा तोवकए बाोवर्ाका वर्र्रण सवितको प्रगवत 

वर्र्रण गाउँ पावलका कायाालयाा ब झाउय  पयेछ । 

६५.् लिक्षक् वा् लवद्यालयका् कमयचारीले् लनजी् लवद्यालयमा् लगानी् गनय् नपाउनेाः वर्द्यालयाा कायारत व क्षक 

र्ा कााचारीले क यै संको ागत वर्द्यालय संचालय गया, लगायी गया र्ा स्यर्को ापय सम्बवरध क यै काया गया पाउये छैय । 

६६.् गाउँ् लिक्षा् कोष: (१) गाउँपावलकाले आफ्यो क्षेिवभि बसोर्ास गये अवत वर्परय, प्राकृवतक प्रकोप पीवडत, असि 

र असिाय बालबावलकाको  वैक्षक अर्सर र्वृर्द् गया त ा उत्मक शकृष्ट वर्द्या ी, व क्षक, कााचारी र्ा व क्षा प्रेाीलाई प रकोकृत 

गया व क्षा वर्कास कोष को ापया िुयेछ । 

(२) उपदफा (१) बाोवर्ाको कोषाा दिेाय बाोवर्ाका रका रिय सक्येछ: 




   

(क) येपाल सरकार, प्रादवे क सरकार र गाउँपावलकाबाट प्राप्त अय दाय, 

(ि)   ल्क त ा सियोगबाट प्राप्त रका, 

(ग) चरदा र्ा दाय दातस्यबाट प्राप्त रका र 

(घ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रका । 

(३) कोषको सञ्चालय गाउँपावलकाको प्रा ि, व क्षा ियेे कायापावलका सदकोय र व क्षा अवधकृत रिकेो ३ सदकोयीय 

सवावतबाट िुयेछ । 

६७.् दण्ड् सजायाः (१) कसैले वर्द्यालयको सम्पवत्त वियावाया र्ा योक्साय गरेाा त्मक शयकोतो स्यविलाई ा द्दा ियेे अवधकारी 

र्ा रयावयक सवावतले वबगो असलू गरी वर्गो बाोवर्ा र्ररर्ाया गया सक्येछ । 

(२) कसैले दिेायका काया गरेाा, गया लगाएाा र्ा सो काया गया सियोग प र् याएाा त्मक शयकोतो स्यविलाई कसरूको ाािा िरेी 

काययूले तोके बाोवर्ा सर्ाय िुयेछाः– 

(क) प्रश्नपिको गोपयीयता भङ्ग गरेाा, 

(ि) उत्तरप वकोतका परीक्षण गदाा लापरबािी र्ा गरै वर्म्ारे्ारपूणा काया गरेाा, 

(ग) परीक्षा केरराा सम्बवरधत पदावधकारीको कोर्ीकृवत बेगर प्रर् ेगया प्रयत्मक शय गरेाा र्ा प्रर् े गरेाा र्ा परीक्षा केरर 

वययरिणाा वलई अायाावदत काया गरेाा, 

(घ) परीक्षाफल प्रका याा अवययवातता गरेाा, 

(ङ) परीक्षाको ायाादा भङ्ग िुये अरय क यै काया गरेाा, 

(च) अय ावत यवलई क यै  वैक्षक कायाक्रा,  वैक्षक पराा ा सेर्ा, विर् कोसा, भाषा व क्षण कक्षा त ा परू्ा तयारी कक्षा 

सञ्चालय गरेाा,। 

(छ) काययू वर्परीतको अरय काया गरेाा । 

(३) वर्द्यालयको क यै व क्षक र्ा कााचारी उपर वर्ल्ला अदालताा ा द्दा दायर भएाा त्मक शयकोतो व क्षक र्ा कााचारी त्मक शयसरी 

ा द्दा दायर भएको वावतदवेि ा द्दाको ट ङ्गो यलागसेम्ा वयलम्बय िुयेछ । सो व क्षक र्ा कााचारी अदालतबाट कसरूदार 

ठिररएाा वयर्लाई यस ऐय बाोवर्ा सर्ाय गररयेछ । 

६८.् पुनरावेदनाः तोवकएको अवधकारीले गरेको सर्ायको आद े उपर काययू बाोवर्ा प यरार्देय लाग्येछ । 

६९.् लनयम् बनाउने् अलधकाराः (१) यस ऐयको उद्दशे्य कायाारर्यय गया गाउँपावलकाले आर्श्यक वयया बयाउय सक्येछ। 

(२) यस ऐयको कायाारर्ययको लावग गाउँ व क्षा सवावतले आर्श्यक कायावर्वध त ा वयदवे का बयाई लाग ूगया सक्येछ। 

७०.् संक्रमणकालीन् व्यवथिा: (१) यस ऐयले तोवकए र्ाोवर्ा िुये भयी स्यर्को ा गरेको काा वययाार्ली 

यआउँदासम्ा गाउँ कायापावलकाले गया सक्येछ । 




   

(२) यो ऐय र्ारी भए पवछ वर्द्यालयाा ररि रिकेो दरबरदीाा वर्ज्ञापयको अय ावत गाउँ कायापावलकाले वदय सक्येछ । 

७१.् बाधा् अडकाउ् फुकाउने् अलधकाराः यस ऐयको उद्दशे्य कायाारर्यय गया क यै बाधा अड्काउ परेाा गाउँपावलकाले 

त्मक शयकोतो बाधा अड्काउ िटाउय आद े र्ारी सक्येछ । तर यकोतो आद े गाउँ कायापावलकाले ६ ाविया वभिाा अय ाोदय 

यगरेाा कोर्त: वयवष्ट्कय िुयेछ । 

७२.् बचाउ् र् लागू् नहुनेाः (१) यो ऐय र्ा यस ऐय अरतगात बयेका वययााा लेविएर्वत क रााा सोिी बाोवर्ा र 

यलेविएको क रााा प्रचवलत काय य बाोवर्ा िुयेछ । 

(२) यस ऐयाा लेविएको क यै क राले पवय वर्द्यालयको सम्पवत्त विया–वायािा गरेको कसरूाा प्रचवलत भ्रष्टाचार वयर्ारण 

सम्बरधी ऐय अरतगात कारर्ािी चलाउय बाधा पये छैय । 

(३) संवर्धायसँग बावझएको यस ऐयका दफा त ा उपदफािद् बावझएको िदसम्ा कोर्ताः वयवकोक्रय िुयेछ । 

(४) बचाउ: यस ऐयको उद्दशे्य त ा वर्षयके्षिाा प्रचवलत येपाल काय य बाोवर्ा यस अवघ भएका कायािद् यसै ऐय 

बाोवर्ा भएको ाावययेछ । 

 

गन्यापधुरा् गाउँपाललकाको् गाउँसभाको् सम्वत् २०७९् साल् पौष् २६् गते् मंगलबारका् लदन् बसेको् गाउँसभाको् 

लहउँदे् अलधवेिनको् दोस्रो् बैठकबाट् नेपालको् संलवधानको् धारा् २२६् को् उपधारा् (१),् थिानीय् तहको् कानून् 

लनमायण् प्रलक्रया् ऐन,् २०७५् को् दफा् २४् को् उपदफा् (१)् बमोलजम् प्रमालणत् गदयछु् । 

              ………………………. 

् ् ईन्र् बहादुर् काकी 

      ् ् ् ्    ् ् ् ् ् ् ् ् गन्यापधुरा् गाउँपाललका्  

लमलताः…………….......       गाउँसभा् अध्यक्ष 


