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आधिकारिकता धि.गा.का.पा. बाट प्रमाधित गरिएपधि मात्र लागू हुनेि ।  
 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाद्वारा प्रकावित 
खण्ड १ ) स्याङ्जा, फाल्गुण ११ गते, २०७४ साल  (संख्ााः १) 

भाग २ 

विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, स्याङ्जा 

नेपािको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१)  बमोवजम विरुिा 

गाउँपाविकाको दोश्रो गाउँसभािे बनाएको ति िेवखए बमोवजमको ऐन 

सियसाधारणको जानकारीको िावग प्रकािन गररएको छ ।  

सम्ित् २०७४ को ऐन न.ं ५ 

स्थानीय विक्षा ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािनााः 

प्रत्येक नागररकमा सविष्णुता, सदाचार, नैवतकता र मानिीय मूल्यको प्रिधयन 

गरी संघीय िोकतन्त्त्रको संस्थागत विकास, मुिुकको समृवि र जनवितका िावग 
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स्थानीय, राविय र विश्वव्यापी आिश्यकतामा आधाररत प्रवतस्पधी जनिवि 

तयार गनय यस स्थानीय तिको क्षेत्रवभत्र स्थापना हुन े तथा स्थापना भई 

सञ्चािनमा रिकेा विद्यािय तथा िैवक्षक वनकायिरुको व्यिस्थापन गनय 

िाञ्छनीय भएकोिे, “नेपािको संविधानको धारा २२६: अनुसूची ८ को सूची 

नं. ८” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िमोवजम 

विरुिा गाउँपाविकाको  दोश्रो गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद– एक 

प्रारवम्भक 

१. सवंक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नाम “स्थानीय विक्षा ऐन, २०७४” रिकेो छ ।  

(२) यो ऐन विरुिा गाउँपाविकाभर िागू हुनेछ ।  

(३) यो ऐन गाउँसभाबाट पाररत  भए पश्चात िागू हुनेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसगंिे अको अथय निागेमा यस ऐनमााः–  

(क) “ऐन” भन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको स्थानीय विक्षा ऐनिाई सम्झन ुपछय ।  

(ख) “काययपाविका” भन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको गाउँ काययपाविकािाई 

सम्झनु पछय ।  

(ग) “कोष” भन्नािे दफा ४६ िमोवजम विद्यािय सञ्चािनका िावग खडा 

गररएको संवचत कोषिाई सम्झनु पछय ।  

(घ) “गाउँपाविका” भन्नािे विरुिा गाउँपाविकािाई सम्झनुपछय ।  

(ङ) “गाउँ सभा” भन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको गाउँ सभािाई सम्झनुपछय ।  

(च) “प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत” भन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको प्रमुख 

प्रिासकीय अवधकृतिाई सम्झनु पछय ।  



खण्ड १) सङ््या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ वमवत २०७४/११/११ 

3 
 

आधिकारिकता धि.गा.का.पा. बाट प्रमाधित गरिएपधि मात्र लागू हुनेि ।  
 

(छ) “बाि विक्षा केन्त्र” भन्नािे चार िषय उमेर पूरा भई पाँच बषय उमेर पूरा 

नगरेका बािबाविकाको िावग खोविएको प्रारवम्भक बाि विक्षा केन्त्र, नसयरी, 

ककन्त्डरगाटेन, मन्त्टेसरी आकद सम्झनु पछय ।  

(ज) “आधारभूत विक्षा” भन्नािे प्रारवम्भक बाि विक्षा दवेख कक्षा आठसम्म 

कदइने विक्षा सम्झनु पछय ।  

(झ) “माध्यवमक विक्षा” भन्नािे कक्षा नौ दवेख कक्षा बाह्रसम्म कदइने विक्षा 

सम्झनुपछय ।  

(ञ) “विद्यािय विक्षा” भन्नािे आधारभूत र माध्यवमक दिुै विक्षा सम्झन ुपछय । 

(ट) “प्राविवधक तथा व्यिसावयक विक्षा” भन्नािे प्राविवधक ज्ञान, सीप तथा 

विषयिस्तुमा आधाररत प्रविवध र व्यिसाय उन्त्मुख विक्षा प्रदान गनय कक्षा नौ 

दवेख कक्षा बाह्रसम्म अध्यापन गराइने विक्षािाई सम्झन ुपछय ।  

(ठ) “सामुदावयक विद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकारबाट वनयवमत रूपमा अनुदान 

पाउने गरी समुदायको पििमा स्थापना भई अनुमवत िा स्िीकृवत प्राप्त 

विद्यािय सम्झनु पछय ।  

(ड) “संस्थागत विद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकारबाट वनयवमत रूपमा अनुदान 

नपाउने गरी स्थापना भई अनुमवत िा स्िीकृवत प्राप्त विद्यािय सम्झन ुपछय ।  

(ढ) “व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे दफा १९ र ३८ बमोवजम गठन हुने 

विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछय ।  

(ण) “विक्षा अवधकृत” भन्नािे गाउँपाविकाकाको विक्षा िाखाको प्रमुख िा सो 

प्रमुखको कामकाज गनय तोककएको कमयचारीिाई सम्झन ुपछय ।  

(त) “विक्षा िाखा” भन्नािे गाउँपाविकामा रिकेो विक्षा िनेे िाखा िा 

इकाईिाई सम्झनु पछय ।  
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(थ) “िैवक्षक गुठी” भन्नािे विद्यािय सञ्चािन गनयको िावग नाफा नविने 

उद्दशे्यिे स्थापना गरेको साियजवनक िा वनजी गुठी सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद– दईु 

विक्षाको प्रकार, विद्याियको िगीकरण, अनमुवत, स्िीकृवत, समायोजन तथा 

वनयमन 

 

३. विद्यािय विक्षाको तिाः विद्यािय विक्षाको ति २ प्रकारका हुनेछन् ।  

(क) माध्यवमक तिाः कक्षा १२ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने  

(ख) आधारभूत तिाः कक्षा ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुनेछ, आधारभतू ति 

वभत्र कक्षा ५ सम्म अध्यापन हुने विद्याियिाई प्राथवमक ति र बाि विकास 

केन्त्र अन्त्तगयत िाि िरेचाि केन्त्र, मन्त्टेश्वरी, ककन्त्डरगाडनेिरु रिनेछन् ।  

४. माध्यवमक विक्षाको प्रकाराः माध्यवमक तिको विक्षामा दिेायका प्रकारका 

हुनेछन्ाः–  

(क) साधारण माध्यवमक विक्षा,  

(ख) संस्कृत माध्यवमक विक्षा,  

(ग) प्राविवधक तथा व्यािसावयक माध्यवमक विक्षा ।  

५. विक्षाको माध्यमाः  

(१) विद्यािय विक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, अङ्रेजी भाषा िा दबुै भाषा 

हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन दिेायको अिस्थामा 

विद्याियमा विक्षाको माध्यम दिेाय बमोवजम हुन सके्नछाः  
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(क) आधारभूत सम्म मातृ भाषामा विक्षा कदन सककनेछ ।  

(ख) गैर नेपािी नागररकिे विद्याियमा अध्ययन गदाय अवनिायय नेपािी 

विषयको सट्टा अन्त्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गनय सके्नछ ।   

(ग) भाषा विषय अध्यापन गराउँदा विक्षाको माध्यम सोिी भाषा हुनेछ ।  

 

६. वििषे विक्षा, समाििेी विक्षा, अनौपचाररक विक्षा, वनरन्त्तर विक्षा, दरू 

विक्षा तथा खिुा विक्षा सञ्चािन सम्बन्त्धी व्यिस्थााः 

गाउँपाविकािे आिश्यक पूिायधारको व्यिस्था गरी वििेष विक्षा, समािेिी 

विक्षा, अनौपचाररक विक्षा, वनरन्त्तर विक्षा, दरू विक्षा तथा खुिा विक्षा 

सञ्चािनको व्यिस्था गनय सके्नछ ।  

७. विद्याियको िगीकरणाः विद्याियको सम्पवि र स्रोत साधन िगानीका 

आधारमा वनम्नानुसार िगीकरण गररनेछ  

(क) सामुदावयक विद्यािय  

(ख) संस्थागत विद्यािय  

८. विद्यािय सञ्चािन गनय अनमुवत विनपुनाेः  

(१) कुनै नेपािी नागररकिरुको समुदायिे सामुदावयक विद्यािय िा नेपािी 

नागररकिे िैवक्षक गुठी /कम्पनी अन्त्तगयत संस्थागत विद्यािय खोल्न चािमेा 

तोककएको वििरण खुिाई िडा सवमवतको वसफाररस सवित गाउँपाविका 

अध्यक्ष समक्ष अनुमवतको िावग वनिेदन कदनु पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोवजम वनिेदन परेमा सो वनिेदन उपर विक्षा िाखाबाट 

आिश्यक जाँचबुझ गदाय वनधायररत मापदण्ड पूरा भई विद्यािय खोल्न अनुमवत 

कदन मनावसब दवेखएमा विक्षा सवमवतको वसफाररसमा गाउँपाविका अध्यक्षिे 

अनुमवत कदनेछ । 
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 (३) यो दफा प्रारम्भ हुदँाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रिकेा 

विद्याियिरुिे चािमेा कम्पनी खारेज गरी िैवक्षक गुठी अन्त्तगयत विद्यािय 

सञ्चािन गनय गाउँपाविका अध्यक्ष समक्ष वनिेदन कदन सके्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोवजम वनिेदन परेमा विक्षा िाखािे सो वनिेदन उपर १५ 

कदन वभत्र आिश्यक जाँचबुझ गरी  विक्षा सवमवतमा राय सवित आिेदन पेि 

गनेछ र माग बमोवजम विद्यािय सञ्चािन गनय विक्षा सवमवतको वसफाररसमा 

गाउँपाविका अध्यक्षिे पुनाः अनुमवत तथा स्िीकृवत कदनछे ।  

(५) प्राविवधक विक्षा तथा व्यिसायीक ताविम पररषदद्वारा तजूयमा गररएको 

प्राविवधक तथा व्यिसायीक माध्यवमक विक्षा (रट–एस.इ.इ.) सञ्चािनका िावग 

कुनै सामुदावयक माध्यवमक विद्याियिे आिेदन गरेमा गाउँ विक्षा सवमवतको 

वसफाररसमा गाउँपाविका अध्यक्षिे अनुमवत प्रदान गनय सके्नछ । तर अनुमवत 

कदनु अवघ पररषद ्द्वारा तोककएको मापदण्ड जाँचबुझ र एककन गने कायय गाउँ 

विक्षा सवमवतिे गनुयपनेछ ।  

(६) उपदफा (२), (३) िा (५) मा जुनसुकै कुरा िवेखएको भएतापवन दिेायका 

विद्याियिाई िैवक्षक गुठीको रूपमा सञ्चािन गनय पाउन ेगरी अनुमवत िा 

स्िीकृवत कदइने छैनाः–  

(क) सरकारी िा साियजवनक भिनमा सञ्चािन भएका विद्यािय ।  

(ख) कुनै व्यवि िा संस्थािे विद्याियको नाममा भिन िा जग्गा दान दातव्य 

कदएकोमा सो भिनमा िा त्यस्तो जग्गामा भिन बनाई सञ्चािन भएको 

विद्यािय ।  

(७) यस ऐन िा अन्त्य प्रचवित काननूमा जनुसुकै कुरा िवेखएको भएता पवन 

िैवक्षक गुठी अन्त्तगयत विद्यािय सञ्चािन गदाय दिेाय बमोवजम गनुयपनेछाः–  

(क) िैवक्षक गुठी सञ्चािन गने गुठी सञ्चािक (ट्रष्टी) सङ्गरठत संस्थाको रूपमा 

हुनुपने,  
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(ख) िैवक्षक गुठी सञ्चािन गदाय ट्रष्टीमा साियजवनक गुठी भए कम्तीमा 

पाँचजना र वनजी गुठी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनपुने,  

(ग) िैवक्षक गुठीको आय व्ययको िेखा तोककए बमोवजम खडा गरी मान्त्यता 

प्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराएको हुनुपने,  

(घ) िैवक्षक गुठीको तत्काि कायम रिकेा ट्रष्टीिे आफ्नो जीिनकािमै िा 

िेषपवछ गुठीयारको रूपमा काम गन ेआफ्नो उिरावधकारी तोक्न सके्नछ । तर 

साियजवनक िैवक्षक गुठीको िकमा त्यस्तो उिरावधकारी तोक्दा गाउँपाविकाको 

स्िीकृवत विनुपनेछ ।  

(८) कुनै सामावजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे मुनाफा नविने उद्दशे्य 

राखी विद्यािय सञ्चािन गनय चािमेा गाउँपाविका अध्यक्ष समक्ष आिेदन कदन ु

पनेछ । गाउँ काययपाविकाबाट सोको स्िीकृवत विई िैवक्षक गुठी अन्त्तगयत 

विद्यािय स्थापना र सञ्चािन गनय सके्नछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोवजम सञ्चावित विद्याियिे पािन गनुयपने ितय तथा अन्त्य 

व्यिस्था गाउँ विक्षा सवमवतिे तोके बमोवजम हुनेछन् ।  

(१०) मावथल्िा उपदफािरुमा जुनसकैु कुरा िेवखएको भए तापवन कुन ैविदिेी 

विक्षण संस्थासँग सम्बन्त्धन गने गरी कसैिाई पवन विद्यािय खोल्न अनुमवत िा 

स्िीकृवत कदइने छैन ।  

(११) यस अवघ दताय भएका विद्यािय सम्िवन्त्ध व्यिस्थााः (१) मावथ जेसुकै 

उल्िेख भए पवन यस अवघ वनयमानुसार दताय र सञ्चािनमा रिकेा विद्याियिरु 

यसै ऐन िमोवजम सञ्चािन भएका मावननेछन ् । तर यस अवघ सञ्चािनमा 

भएका विद्याियिे विक्षा िाखािे तोकेको ढाँचामा वििरण र कागजपत्र पेि 

गनुय पनेछ ।  
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९. धरौटी राख्न ुपनाेः संस्थागत/ सामुदावयक विद्यािय खोल्ने अनुमवत लिँदा 

विद्यािय सञ्चािनको सरंक्षण बापत दिेाय बमोवजमको रकम धरौटीको 

रूपमा राख्नु पनेछाः  

(क) माध्यवमक विद्याियको िावग चार िाख रूपैयाँ,  

(ख) आधारभूत विद्याियको िावग दईु िाख रूपैयाँ,  

(ग) प्राथवमक विद्याियको िावग एक िाख रूपैयाँ 

तर, वििेष आिश्यकता भएका विद्याथीका िावग िा सीमान्त्तकृत िा 

भौगोविक विषमता भएका क्षेत्रमा यस्तो विद्यािय खोल्दा काययपाविकािे 

धरौटी छुटकदन सके्नछ ।  

१०. धरौटी रकम जम्मा गररनाेः  (१) विद्याियि ेदफा ९ बमोवजमको धरौटी 

बापतको रकम विद्याियको नाममा प्रधानाध्यापक र िेखा प्रमुखको संयुि 

दस्तखतबाट सञ्चािन हुने धरौटी खाता खोिी जम्मा गनुय पनेछ । 

११. अन्त्य विद्यािय सम्बन्त्धी व्यिस्थााः साियजवनक िैवक्षक गुठी तथा नेपाि 

सरकारिे अनुदान कदन े वनजामती, सैवनक, नेपाि प्रिरी, सिस्त्र प्रिरी बि; 

नेपाि र ििीद प्रवतष्ठानद्वारा सञ्चावित विद्याियिरुिे समेत पाठ्यक्रम, परीक्षा, 

अनुगमन संयन्त्त्र र िैवक्षक क्यािेन्त्डर समेत यसै ऐन िमोवजम हुनु पनेछ ।  

१२. बाि विक्षा केन्त्राः गाउँपाविकािे कुनै विद्याियसँग वमसाएर िा छुटै्ट बाि 

विक्षा केन्त्रको स्थापना र सञ्चािन गनय र थप व्यिस्था गनय सके्नछ ।  

१३. िाि गिृको सञ्चािन गाउँपाविका आफैं िे िा कुन ैव्यवि िा संस्थािे 

िाि गृि सञ्चािन गनय पाउनछे । िाि गृि सञ्चािनको िावग आिश्यक प्रकृया 

तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

१४. सामुदावयक वसकाइ केन्त्र सञ्चािन गनय सके्नाः गाउँपाविकािे समुदायमा 

साक्षरता, सीप विकास र वनरन्त्तर वसकाइ समेतको काम गनय तोककए बमोवजम 
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सामुदावयक वसकाइ केन्त्र सञ्चािन गनय सके्नछ । यस्तो केन्त्रमा सामुदावयक 

पुस्तकािय र िाचनािय सञ्चािन हुन सके्नछ ।  

१५. गाउँपाविकाि ेविद्यािय सानय, गाभ्न, नाम पररितयन गनय िा बन्त्द गनय सके्नाः  

(१) गाउँपाविकािे तोककएको मापदण्ड बमोवजम िाि सञ्चािन भइरिकेा ३० 

वमनेटको पैदि दरूीमा रिकेा कुनै विद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानमा 

सानय िा दईु िा दईुभन्त्दा बढी विद्याियिाई गाभी एउटा विद्यािय कायम गनय 

िा विद्यािय बन्त्द गनय सके्नछ । प्राथवमक तिको विद्याियमा कुि २५ जना भन्त्दा 

कम विद्याथी भएमा गाउँ विक्षा सवमवतको वसफाररसमा बाि विक्षा केन्त्र मात्र 

कायम राखी त्यस मावथका कक्षािरु िन्त्द गनय सके्नछ ।  

(२) विद्याियको नाम पररितयन गनुयपरेमा नाम पररितयन गनुयपने उपयुि कारण 

सवित तोककएको वििरण र ढाँचामा गाउँ विक्षा सवमवत माफय त् गाउँपाविकामा 

स्िीकृवतका िावग पेि गनुयपनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेि हुन आएको वनिेदन उपर गाउँ विक्षा सवमवतको 

वसफाररसमा गाउँपाविकािे नाम पररितयनको स्िीकृवत कदन सके्नछ ।  

४) विद्याियको नाम रा्दा िा पररितयन गदाय कुनै व्यवि वििेषको नाम, 

धार्मयक तथा जावतगत विद्वषे झवल्कने प्रकारको नाम राख्न पाइने छैन । 

माध्यवमक तिको िकमा कवम्तमा एक करोड रूपैंया, आधारभूत तिको िकमा 

कवम्तमा पचास िाख रुपैया प्रदान गरेमा व्यविको नाममा विद्याियको नाम 

नामाकरण गनय सककनेछ ।  

पररच्छेदाः ३ 

विक्षा सम्बन्त्धी सरंचनागत व्यिस्था 

१६. गाउँ विक्षा सवमवत सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) गाउँपाविका क्षेत्रवभत्र 

सञ्चािन हुने विद्यािय तथा िैवक्षक वनकायिरुको रेखदखे, समन्त्िय र 



खण्ड १) सङ््या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ वमवत २०७४/११/११ 

10 
 

आधिकारिकता धि.गा.का.पा. बाट प्रमाधित गरिएपधि मात्र लागू हुनेि ।  
 

व्यिस्थापन गने कामको िावग दिेाय बमोवजमको गाउँ विक्षा सवमवत 

रिनेछाः–  

(क) गाउँपाविका अध्यक्ष                                    – संयोजक 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत                                   –सदस्य 

(ग) गाउँ काययपाविकाका सदस्य मध्ये कवम्तमा १ मवििा सदस्य समेत २ 

जना       – सदस्य  

(घ) सामुदावयक विद्याियको प्रधानाध्यापकिरु मध्येिाट सवमवतिे तोकेको 

एक जना प्रधानाध्यापक                                                – सदस्य 

(ङ) संस्थागत विद्याियिरुको प्रवतवनधीमूिक संस्था मध्यिेाट अध्यक्षिे 

तोकेको प्रवतवनधी एक जना                                              – सदस्य  

(च) विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षिरु मध्येिाट सवमवतबाट 

मनोवनत एक जना       – सदस्य 

(छ) समाजसेिी, विक्षापे्रमी, िा चन्त्दादातािरु मध्येबाट गाउँ काययपाविकाबाट 

मनोवनत कम्तीमा एकजना मवििा र दवित/अल्पसं्यक सदस्य  सवित चार 

जना                                                    – सदस्य  

(ज) विक्षक अवभभाबक संघका अध्यक्ष मध्येिाट सवमवतिे तोकेको  एक जना      

– सदस्य    

(झ) सामुदावयक विद्याियका विक्षकिरुमध्ये सवमवति ेतोकेको एक जना 

मवििा विक्षक       – सदस्य    

(ण) गाउँपाविका स्तरीय विक्षक मिासंघको एक जना प्रवतवनवध  —सदस्य 

(ट) विक्षा अवधकृत                                                  –सदस्य–सवचि  

(२) सवमवतको बैंठक सञ्चािन प्रकृया, बैंठक भिा तथा सिेा सुविधा गाउँ 

काययपाविकाबाट तोककए बमोवजम हुनेछ ।  
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 (३) उपदफा (१) अनुसार वनयुि सदस्यिे पदीय आचरण पूरा नगरेमा गाउँ 

काययपाविकािे जुनसुकै समयमा पवन िटाउन सके्नछ । तर त्यसरी िटाउन अवघ 

मनासीब माकफकको मौकािाट िवञ्चत गररने छैन ।  

(४) मनोवनत सदस्यको पदािधी २ िषयको हुनेछ ।  

 (५) गाउँ विक्षा सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दिेाय िमोवजम हुनेछाः  

(क) आफ्नो कायय क्षेत्र वभत्रको िैवक्षक योजना तयार गने ।  

(ख) गाउँपाविका क्षेत्रवभत्र विद्यािय सञ्चािनका िावग अनुमवत, स्िीकृवत, 

विद्यािय सान,े गाभ्ने सम्बन्त्धी गाउँपाविकािाई आिश्यक राय प्रदान गन े।  

(ग) विद्याियिरुिाई आर्थयक अनुदान सम्िन्त्धी आिश्यक स्रोतको खोजी गने ।  

(घ) आफ्नो क्षेत्र वभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाई मयायकदत र भयरवित बनाउन 

सियोग गने ।  

(ङ) विद्याियिरुको िेखा परीक्षकको वनयुवि र पारीश्रवमक तोके्न ।  

(च) गाउँपाविका क्षेत्र वभत्र स्थापना भएका आफ्नो स्रोतमा सञ्चावित 

सामुदावयक विद्याियिरु तथा संस्थागत विद्याियका विक्षकका सेिा, सुविधा 

र ितयिरु स्िीकृत गने ।  

(छ) विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतिाई आिश्यक वनदिेन कदने, जागरुक र 

सजग िनाउने ।  

(ज) विक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने सूचकिरु विकास गने र प्रगवत मूल्याङ्कन 

गने  

(झ) िैवक्षक गुठीसँग सम्झौता गनय सम्झौताका ितयिरु वनधायरण गने ।  

(ञ) िैवक्षक संस्था र विक्षासँग आिद्ध विक्षक कमयचारीिरुिाई कामको 

आधारमा आिश्यक प्रोत्सािन, नवसित कदने ।  
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 (ट) विषय वििेषज्ञिरुको छनौट गरेर सूची प्रकािन गन े।  

 (ठ) संस्थागत विद्यािय सञ्चािनको मापदण्ड बनाउने, सञ्चािनको स्िीकृवत र 

अनुमवतको िावग गाउँपाविकािाई आिश्यक राय सुझाि प्रदान गने ।  

(ड) विद्यािय गाभ्ने, सान ेनाम पररितयन गने, ति थप गने नीवत तजूयमा गरी 

गाउँपाविकामा पेस गने  ।  

(ढ) सामुदावयक वसकाई केन्त्र स्थापना र सञ्चािन सम्बन्त्धी नीवत तजूयमा गन े।  

(ण) आिश्यकता अनुसार कदिा खाजा व्यिस्थापन गने ।  

 (त) विद्यािय बाविर रिकेा बािबाविका पविचान गरी सबैका िावग विक्षा 

सुवनवश्चत हुने प्रिन्त्ध गने ।  

(थ) विद्याियमा पठनपाठनको अवधकतम प्रिन्त्ध हुन ेगरी िैवक्षक क्यािेण्डर 

बनाई िागू गने, गराउन े।  

(द) विक्षक तािीमको नीवत तजूयमा गरी िागू गन े।  

 (ध) गाउँ काययपाविकािाई िैवक्षक विकासका िावग आिश्यक सुझाि तथा 

परामिय कदने ।  

 (न) िैवक्षक सूचना प्रणािी स्थापना गरी सबै विद्याथी, विक्षक र विक्षासँग 

सम्बवन्त्धत तथ्याङ्किरु राख्ने ।  

(प) विक्षामा सिै िाििाविकाको पहुँच, गुणस्तरमा सुधार र संरक्षणका 

पक्षिरुिाई ग्यारेण्टी गनय आिश्यक नीवत, वनयम तथा काययक्रमिरु सञ्चािन गने ।  

(फ) तोककए िमोवजमका अन्त्य काययिरु गने ।  

१७. विक्षा अवधकृताः गाउँपाविका अन्त्तगयतका विक्षा सम्िन्त्धी काययक्रम 

व्यिस्थापन गनय र िैवक्षक प्रिासन सञ्चािन गनय १ जना विक्षा अवधकृत रिन े

छन् । वनजको काम कतयव्य र अवधकार वनम्नानसुार हुनेछाः  
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(१) गाउँ स्तरीय विक्षा योजना तजूयमा गरी गाउँ कायंपाविकामा पेि गने ।  

(२) गाउँपाविका तथा गाउँ विक्षा सवमवतबाट विक्षा तथा िैवक्षक विकासका 

िावग पाररत नीवत तथा काययक्रमको कायायन्त्ियन गने तथा प्राप्त वनदिेन पािना 

गने । 

(३) विद्यािय तथा िैवक्षक वनकायिरुको अनुगमन तथा सुररिेक्षण गने, 

गराउने । 

(४) गाउँ काययपाविका, गाउँ विक्षा सवमवत र प्रमुख प्रिासकीय अवधकृतिाई 

िैवक्षक विकासका िावग आिश्यक सुझाि तथा परामिय कदने ।  

(५) विक्षकिरुको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत समक्ष 

पेि गने ।  

(६) गाउँपाविका विक्षा सवमवतको सदस्य सवचिको भूवमकामा वनिायि गने । 

(७) विक्षा अवधकृतको अन्त्य काम, कतयव्य र अवधकार तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

 

१८. िडा विक्षा सवमवत सम्बन्त्धी व्यिस्थााः  

(१) िडा स्तरमा दिेाय बमोवजमको िडा विक्षा सवमवत गठन गररनेछ ।  

(क) सम्बवन्त्धत िडाको िडाध्यक्ष                                   - संयोजक  

(ख) िडा सवमवतका सदस्यिरु मध्ये िडा सवमवतिे तोकेको एक जना   -सदस्य  

(ग) विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षिरु मध्ये िडा सवमवतिे तोकेको 

एक जना    -  सदस्य  

(घ) विद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येबाट गाउँ विक्षा सवमवतिे तोकेको एक 

जना      -सदस्य                                      
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(ङ) िडा वभत्रका विक्षापे्रमीिरु मध्येबाट िडा सवमवतिे तोकेको १ मवििा 

सवित २ जना  -सदस्य 

(च) सम्बवन्त्धत िडाका िडा सवचि     -सदस्य सवचि  

२. मनोवनत सदस्यिरूको पदािधी २ िषयको हुनेछ । वनजिरूको पुनर्नययुवि 

हुन सके्नछ ।  

(२) िडा विक्षा सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दिेाय िमोवजम हुनेछाः  

(क) आफ्नो िडाको िैवक्षक अवभबृवद्धका िावग योजना तजूयमा र समन्त्िय गने ।  

(ख) आफ्नो क्षेत्र वभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाई मयायकदत र भयरवित बनाउन 

सियोग गने ।  

(ग) अवभभािक र विक्षक िीच वििाद भएमा त्यसको समाधान गने ।  

(घ) गाउँ विक्षा सवमवतिे तोके बमोवजम अन्त्य कायय गने ।  

(ङ) िडा विक्षा सवमवतिे आफ्नो बैठक सञ्चािन तथा काययविवध आफैिे 

वनधायरण गनेछ ।  

 

१९. विद्यािय व्यिस्थापन सवमवताः  

(१) सामुदावयक विद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यिस्थापन गनयको िावग 

प्रत्येक विद्याियमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक विद्यािय व्यिस्थापन 

सवमवत रिनेछाः–  

 (क) सवमवतका सदस्यिरूिे (ख), (घ) र (ङ) मध्येबाट  वसफाररस गरी पठाएका 

बढीमा ३ जना मध्ये गाउँ विक्षा सवमवतिे छानेको व्यवि      –अध्यक्ष  

(ख) अवभभािकिरु मध्येबाट छावनएका कम्तीमा १ मवििा सवित चारजना                  

–सदस्य  
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(ग) विद्यािय रिकेो िडा अध्यक्ष िा िडासवमवतिे तोकेको जनप्रवतवनवधिरु 

मध्येबाट एकजना    –सदस्य  

(घ) विद्याियका संस्थापक, बुवद्धवजिी, चन्त्दादातािरू मध्येबाट विद्यािय 

व्यिस्थापन सवमवतिे  मनोनीत गरेको दईु जना                    –सदस्य  

(ङ) स्थानीय विक्षापे्रमी मध्येबाट गाउँ विक्षा सवमवतिे मनोवनत गरेको 

एकजना मवििा सवित २ जना                                         –सदस्य  

(च) विक्षक प्रवतवनवध  एक जना                      –सदस्य 

(छ) विद्याियको प्रधानाध्यापक         –सदस्य–सवचि  

 (२) उपदफा (१) बमोवजम छावनएका िा मनोवनत अध्यक्ष िा सदस्यको 

पदािवध तीन िषयको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष िा सदस्यिे आफ्नो पद अनुसारको 

आचरण नगरेको दवेखएमा गाउँ विक्षा सवमवति ेवनजिाई जुनसुकै बखत पदबाट 

िटाउन सके्नछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउनु अवघ िा सवमवत विघटन गनुय अवघ 

आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बवञ्चत गररने छैन ।  

(३) विद्याियिाई िावन्त्त क्षेत्र र िािमैत्री विद्याियको रुपमा विकास गनय 

तोककएको सूचकिरु पुरा गनय आिश्यक कायय गनुय व्यिस्थापन सवमवतको दावयत्ि 

नुयपनेछ ।  

(४) सामुदावयक विद्याियको व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार 

दिेाय बमोवजम हुनेछाः–  

(क) विद्यािय सञ्चािनको िावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने ।  

(ख) विद्याियको चि, अचि सम्पविको िगत राख्ने, राख्न िगाउने र सरुक्षा गने 

।  

(ग) विद्याियको िैवक्षक, भौवतक तथा आर्थयक तथ्याङ्क र वििरण अद्यािवधक 

गराई राख्ने ।   
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(घ) विद्याियको िार्षयक बजेट स्िीकृत गने र त्यसको जानकारी 

गाउँपाविकािाई कदने ।  

(ङ) विद्याियमा विक्षक, कमयचारी र विद्याथीको पोिाकको कायायन्त्ियन गन े।  

(छ) वस्िकृत दरिन्त्दी अनुसारका विक्षकिरुको खोजी गरी काममा िगाउने तथा 

गाउँपाविकािाट स्िीकृत दिन्त्दीमा कमयचारीको व्यिस्थापन गने ।  

(झ) गाउँ विक्षा सवमवतबाट तोककएको रवजष्टडय िेखापरीक्षकबाट विद्याियको 

िार्षयक िेखापरीक्षण गराउन े।  

(ञ) िेखापरीक्षकको प्रवतिदेन अनुसार तत्काि आिश्यक कारबािी गन े र 

त्यसको प्रवतिेदन गाउँ विक्षा सवमवतमा पेि गने । 

(ट) तोककए बमोवजमका क्षेत्रसँग सम्बवन्त्धत गाउँपाविका र गाउँ विक्षा सवमवति े

कदएको वनदिेनिरूको पािना गने ।  

ठ) प्रचवित कानून र वनयम पािना नगने विक्षक कमयचारीिाई विभागीय 

कारिािीका िावग वसफाररस गने ।  

(ड) विद्यािय विक्षा एकै समयमा सञ्चािन गने प्रबन्त्ध वमिाउने ।  

(ढ) तोककए बमोवजमका अन्त्य कायय गने ।  

(५) विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतिे आफ्नो काययविवध आफँै बनाउन सके्न छ ।  

(२०) विक्षक अविभािक सघं र टोि विक्षा सवमवताः  सबै विद्याियमा विक्षक 

र अविभािकिरु रिकेा एक विक्षक  अविभािक संघ रिनछे । यस सम्बन्त्धी 

काययविवध तोककए बमोवजम हुनेछ । टोि विक्षा सवमवत तोककए िमोवजम 

हुनेछ । 

पररच्छेद ४ 

विद्यािय तिको विक्षक तथा कमयचारीको दरिन्त्दी, सिेाितय र योग्यता 

२१. गाउँपाविकाि ेविक्षकको दरिन्त्दी वनधायरण गनाेः  (१) गाउँपाविका  
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 क्षेत्रवभत्र रिकेा सामुदावयक विद्याियिरुमा आिश्यक पने विक्षकिरुको 

दरिन्त्दी वनधायरण गाउँपाविकािे गनेछ ।  

(२) गाउँपाविकािे विक्षकको दरिन्त्दी वनधायरण गदाय विद्याियमा अध्ययन गने 

विद्याथी सं्या र विषयका आधारमा राविय िा प्रादिेीक मापदण्ड बमोवजम 

विद्याथी तथा विक्षक अनुपात कायम गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोवजमका दरिन्त्दीमा वनयुवि भएका विक्षकको व्यविगत 

फाइि खडा गरी गाउँपाविकािे राख्नु पनेछ ।  

(४) विक्षक दरबन्त्दी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

२२. विक्षकको सिेा ितय, योग्यता र समक्षमतााः विक्षकको सेिा ितय, योग्यता 

र समक्षमता तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

२३. विक्षक तथा कमयचारीको पदीय आचरण तथा अन्त्य व्यिस्थााः 

(१) दिेायका अिस्थामा विक्षक िा कमयचारीिाई विद्याियको व्यिस्थापन 

सवमवतिे कारबािी िावग गाउँपाविकामा वसफाररस गनछेाः–  

(क) विना सूचना िगातार पन्त्र कदनभन्त्दा बढी समय विद्याियमा अनुपवस्थत 

रिमेा । 

(ख) विद्याियमा मादक पदाथय सेिन गरी आएको कुरा प्रमावणत भएमा । 

(ग) नैवतक पतन दवेखने कुनै फौजदारी अवभयोगमा अदाितबाट सजाय पाएमा ।   

(घ) सामुदावयक विद्याियका विक्षक िा कमयचारीि ेकायायिय समयमा अन्त्यत्र 

अध्यापन िा काम गरेमा ।   

(ङ) विक्षक िा कमयचारी राजनीवतक दिको कायय सवमवतमा  रिकेो पाइएमा ।  

(च) वनजिे अध्यापन गरेको विषयमा ३ बषयको औषत िैवक्षक उपिब्धी ४०% 

भन्त्दा कम भएमा (GPA १.६ भन्त्दा कम) 
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(२) उपदफा (१) िमोवजम िा अन्त्य माध्यमिे कुनै विक्षक िा कमयचारीिाई 

पदबाट िटाउनु पने एथेष्ट प्रमाण प्राप्त भएमा गाउँपाविकािे वनजिाई पदबाट 

िटाउन सके्नछ । तर काययरत पदिाट िटाउनु अवघ मनावसि माकफकको 

स्पवष्टकरणको मौका भने प्रदान गररने छ । 

 

पररच्छेद ५ 

विक्षक तथा विद्यािय कमयचारीको वनयवुि, सरुिा, बढुिा, ताविम 

२४. विक्षकको वनयवुिाः (१) विद्याियमा कायम भएको ररि दरिन्त्दीको 

विक्षक पदमा करार वनयुविको व्यिस्था दिेाय िमोवजमको छनौट सवमवतबाट 

हुनेछाः  

(क)  सम्बवन्त्धत विद्यािय व्यिस्थान सवमवतको अध्यक्ष  — संयोजक  

(ख) विक्षा अवधकृत     - सदस्य 

 (ग) वबषयगत रोष्टर मध्येबाट गाउँ विक्षा सवमवतको अध्यक्षिे तोकेको विषय 

विज्ञ दईु जना   —   सदस्य  

(घ) सम्बवन्त्धत विद्याियको प्रधानाध्यापक                        —सवचि  

२) सवमवतको काययविवध तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

२५. प्रधानाध्यापक सम्बन्त्धी व्यिस्थााः  

(१) सामुदावयक विद्याियमा एक प्रधानाध्यापक रिनेछ ।  

(२) प्रधानाध्यापकको वनयुवि व्यिस्था दिेाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) माध्यवमक तिमा प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोिर उपावध प्राप्त मा. वि. 

तिको स्थायी विक्षक हुनु पनछे । सो नभएमा  स्नातकोिर योग्यता प्राप्त स्थायी 

विक्षक मध्येबाट विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा गाउँ विक्षा 

सवमवतबाट प्रधानाध्यापक वनयुवि गररनेछ ।  
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(ख) आधारभूत तिमा प्रधानाध्यापक हुन स्नातक उपावध प्राप्त आधारभूत ति 

स्थायी विक्षक हुनु पनेछ । सो नभएमा स्नातक योग्यता प्राप्त स्थायी विक्षक 

मध्येबाट विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा गाउँ विक्षा सवमवतबाट 

प्रधानाध्यापक वनयुवि गररनछे ।  

स्पष्टीकरणाः उपदफा (क) र (ख) बमोवजमका स्थायी विक्षक विद्याियमा 

उपिब्ध नभएमा विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररसमा गाउँ विक्षा 

सवमवतिे योग्यता प्राप्त अस्थायी तथा राित र करार विक्षकिाई 

प्रधानाध्यापकमा वनयुवि गनय िाधा पने छैन ।  

(ग) प्रधानाध्यापकिे वनयुवि हुन ुपूिय पाँच बषे विद्यािय सुधारको कायययोजना 

विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत समक्ष पेस गनुय पनेछ ।  

(घ) प्रधानाध्यापकको अिधी ५ बषयको हुनेछ । वनजको पुनर्नययुवि हुन सके्नछ ।  

(ङ) विद्याियको व्यिस्थापकीय नेतृत्ि तथा िैवक्षक प्राविवधक नेतृत्ि गरी 

विद्याियको बृििर वित गनुय प्रधानाध्यापकको कतयव्य हुनछे ।  

(च) वनजिे पेस गरेको कायययोजना बमोवजम कायय गरेको नपाईएमा गाउँ 

विक्षा सवमवतिे िटाउन सके्नछ तर एक पटक स्पवष्टकरणको मौका कदइनेछ ।  

२६. विक्षकको सरुिााः 

(१) स्थायी विक्षकको िकमा वनजि े कुनै एक विद्याियमा अवधकतम ५ िषय 

सेिा गरेपश्चात अको विद्याियमा सरुिा गनय सककने छ । यसरी सरुिा गदाय अको 

विद्याियको छनौट, सम्िवन्त्धत विक्षकको रोजाई र प्राथवमकतामा हुनेछ । तर 

सो विद्याियमा आफ्नो विषयको दरिन्त्दी खािी हुनु पनछे ।  

(२) न्त्यूनतम २ िषय एकै विद्याियमा अध्यापन गरेका स्थायी विक्षकि ेअको 

विद्याियमा सरुिा हुन चािमेा गाउँ विक्षा सवमवतमा सरुिाका िावग वनिेदन 

कदन सके्नछन् । यसरी प्राप्त वनिेदनका आधारमा गाउँ विक्षा सवमवतिे आफ्नो 
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क्षेत्रवभत्रका दरिन्त्दी उपिब्ध भएका र सम्िवन्त्धत विद्यािय ब्यिस्थापन 

सवमवतिे सिमवत प्रदान गरेको विद्याियमा सरुिा गनय सके्नछ ।  

(३) वििेष अिस्थामा बािके विक्षकको सरुिा िैवक्षक सत्रको सुरु िा अन्त्त्यमा 

मात्र गररनेछ । वििेष अिस्था भन्नािे वनज सो विद्याियमा रिन नसके्न, 

विषयगत दरिन्त्दी आिश्यक नरिकेो, स्िास्थ्य समस्या, पवतपत्नी सँगै रिी सेिा 

गनय पाउने अिस्था िा अन्त्य वचिबुझ्दो कारण समेत बुवझने छ ।  

२७. दरिन्त्दी वमिानाः  

(१) गाउँ विक्षा सवमवतिे विद्याियमा तिगत, कक्षागत तथा विषयगत र 

विक्षक विद्याथी अनुपातका आधारमा बढी दरिन्त्दी भएको विद्याियबाट कम 

दरबन्त्दी भएको विद्याियमा दरिन्त्दी वमिानका िावग गाउँ काययपाविका समक्ष 

वसफाररस गनय सके्नछ । यसका िावग एक काययदि गठन गररनेछ ।  

(२) यसका िावग विक्षक कम भएका विद्यािय, विद्यािय नै नभएको क्षेत्र तथा 

वपछवडएका र रामीण क्षेत्रिाई प्राथवमकता कदइने छ । 

(३)  दरबन्त्धी वमिान सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

२८. विक्षकको बढुिा सम्बन्त्धी व्यिस्थााः िाि स्थायी रुपमा सेिारत विक्षकको 

बढुिा सम्बन्त्धी व्यिस्था नेपाि सरकारबाट िागू भएको संघीय कानून 

बमोवजम हुनेछ । स्थानीय तिबाट वनयुिी पाएका करार विक्षककिरुको बढुिा 

हुने छैन ।  

२९. विक्षकिाई अन्त्य काममा िगाउन नहुनाेः 

(१) सामुदावयक विद्याियको विक्षकिाई विक्षा प्रदान गने िा विद्यािय 

प्रिासन सम्बन्त्धी काममा बािके अन्त्य काममा िगाउन हुदँनै ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन विद्याियको पठन 

पाठनमा बाधा नपने गरी राविय जनगणना, वनिायचन सम्बन्त्धी काम, दिैी 
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प्रकोप उद्धार िा नेपाि सरकार र गाउँपाविकािे तोकेको अन्त्य कुनै काममा 

खटाउन बाधा पुग्ने छैन ।  

३०. काययसम्पादन करार सम्झौता गनुयपनाेः विक्षािाई प्रभािकारी बनाउन 

दिेाय अनुसार काययसम्पादन करार सम्झौंताको प्रकृया अििम्बन गनुयपनेछ ।  

(१) गाउँपाविका अध्यक्षको रोििरमा प्रमुख प्रिासकीय अवधकृतिे विक्षा 

िाखा िनेे अवधकृतसँग, विक्षा अवधकृतिे सबै विद्याियका प्रधानाध्यापकसँग, 

प्रधानाध्यापकिे आफ्ना मातितका सबै विक्षकिरुसँग कायय सम्पादन करार 

सम्झौता गनुयपने छ ।  

(२) कायय सम्पादन करार सम्झौता १ िषयको हुनेछ । सम्झौता अनुसार काम भए 

नभएको मूल्याङ्कन प्रवतिदेन प्रमुख प्रिासकीय अवधकृतिे आर्थयक िषयको 

अन्त्त्यमा काययपाविका समक्ष पेि गनुयपने छ ।  

(३) िार्षयक काययसम्पादन करारका सचूकिरु वनधायरण गने कायय गाउँ विक्षा 

सवमवतिे तयार पारी गाउँ काययपाविकामा पेि गनुय पनेछ ।  

३१. कायय सम्पादन मलू्याङ्कन र सजाय तथा परुस्कार:  

(१) काययसम्पादन करार भएका विक्षक तथा कमयचारीिरुको काययसम्पादन 

क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी काययसम्पादनमा राम्रो नवतजा िावसि 

गने विक्षक तथा कमयचारीिाई पुरस्कृत गने र कमजोर नवतजा िावसि गने 

विक्षक कमयचारीिाई दवण्डत गनुय पनेछ ।  

(२) काययसम्पादन सम्झौंताको मूल्याङ्कन, पुरस्कार र सजाय तोके बमोवजम 

हुनेछ ।  

पररच्छेद ६ 

सामदुावयक विद्याियको भौवतक पिूायधार वनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चािन र 

व्यिस्थापन 

३२. विद्याियको भौवतक तथा िवैक्षक पिूायधारको मापदण्ड वनधायरण: 
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(१) विद्याियमा विद्याथी सं्या अनुसार कक्षाकोठा, खेि मैदान कम्पाउण्ड, 

घेराबार, बािमैत्री बसाइ व्यिस्था, िातािरण मैत्री िाता, करेसाबारी, 

फूिबारी, स्िच्छ वपउने पानी, छात्र छात्राका िावग अिग अिग िौचािय तथा 

वसकाइ मैत्री िातािरण हुनु पनेछ ।  

२) विद्याियको स्तरअनसुार भौवतक तथा िैवक्षक पूिायधारको मापदण्ड तोककए 

बमोवजम हुनेछ । 

३) प्राविवधक तथा व्यिसावयक विक्षा प्रदान गने विद्यािय तथा विज्ञान मूि 

विषय पठनपाठन हुने विद्याियमा प्रयोगिािा तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको 

थप सुविधा हुनु पन ेछ ।  

३३. विद्याियको सम्पविाः  

(१) सामुदावयक विद्याियको िकभोगमा रिकेो सम्पवि साियजवनक सम्पवि 

मावननेछ । यस ऐन बमोवजम अनुमवत िा स्िीकृवत रद्द गररएको िा कुन ै

विद्याियमा गावभएको सामुदावयक विद्याियको सम्पवि गाउँपाविकािे अन्त्य 

विद्याियको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा बचे–वबखन गरी प्राप्त भएको 

रकम सम्बवन्त्धत गाउँपाविका विक्षा कोषमा जम्मा गनेछ ।  

(२) िैवक्षक गुठी अन्त्तगयत सञ्चावित संस्थागत विद्याियको सम्पवि सोिी 

विद्याियको नाममा रिने छ । कुनै विद्यािय साियजवनक िैवक्षक गुठीको रुपमा 

सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो विद्याियको सम्पवि साियजवनक सम्पवि मावननेछ 

र त्यस्तो सम्पविको स्िरुप पररितयन गनय पाइने छैन ।  

(३) कम्पनी अन्त्तगयत सञ्चावित संस्थागत विद्याियको सम्पवि सोिी कम्पनीको 

नाममा रिनेछ ।  

(४) संस्थागत विद्याियिे कुनै व्यवि िा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा 

कुनै ककवसमको चि, अचि सम्पवि प्राप्त गनुय अवघ गाउँपाविकाको पूिय अनुमवत 

विनु पनेछ ।  
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३४. सामुदावयक विद्याियको जग्गाको स्िावमत्ि, सम्पविको अवभिखे, 

सरंक्षण र व्यिस्थापन:  

(१) सामुदावयक विद्याियको जग्गाको स्िावमत्ि सो विद्याियकै नाममा रिन े

छ । सो विद्यािय खारेज िा अन्त्यत्र गावभई विद्याियको काममा प्रयोग नहुने 

भएमा गाउँपाविकािे भोग चिन गनय सके्नछ ।  

(२) विद्याियको सम्पविको अवभिेख दरुुस्त राख्ने, संरक्षण तथा व्यिस्थापन 

गने दावयत्ि सो विद्याियको व्यिस्थापन सवमवतको रिने छ ।  

(३) सामुदावयक विद्याियको जग्गाको सरंक्षण र व्यिस्थापन गने कतयव्य 

गाउँपाविकाको रिने छ ।  

३५. विद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकाः  

(१) विद्याियिे नेपाि सरकारिे तोकेको न्त्यूनतम मापदण्ड अनुरुप वसकाइ 

उपिवब्ध िावसि हुन ेगरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पनेछ । विद्याियि ेनेपाि 

सरकारिे तोकेको मापदण्ड वभत्र रिी प्रादवेिक तथा स्थानीय पाठ्यक्रम र 

पाठ्यपुस्तक िागू गनय सके्नछ ।  

(२) विद्याियिाई आिश्यक पने पाठ्यपुस्तकिरुको सं्या सम्बवन्त्धत 

विद्याियिे तोककएको समय सीमा वभत्र गाउँ विक्षा सवमवतमा माग गनुयपनेछ ।  

(३) गाउँ विक्षा सवमवतिे िैवक्षक सत्र िुरु हुनु अगािै सम्बवन्त्धत वनकायिरुमा 

समन्त्िय गरी पाठ्यपुस्तकको प्रबन्त्ध गनेछ ।  

(४) आधारभूत तिसम्मको विक्षाका िावग स्थानीय आिश्यकतामा आधाररत 

बढीमा १०० पूणायङ्क िा ४ के्रवडट आिर बराबरको स्थानीय थप विषयको 

स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन सके्नछ । यसको िावग पाठ्पुस्तक विद्यािय 

व्यिस्थापन सवमवतिे वनणयय गरी िागू गनय सके्नछ ।  



खण्ड १) सङ््या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ वमवत २०७४/११/११ 

24 
 

आधिकारिकता धि.गा.का.पा. बाट प्रमाधित गरिएपधि मात्र लागू हुनेि ।  
 

६) िरेक विद्याियमा िैवक्षक स्तरको न्त्यूनतम मापदण्ड तोकी विक्षक विद्याथी 

सिकाययमा आधाररत पाठ्यसामरी, थप स्िध्ययन सामरी, पुस्तकािय, 

मनोविमिय, अवभभािक विक्षाको प्रिन्त्ध हुनु पनेछ ।  

३६. अवतररि िवैक्षक कृयाकिापाः विद्याियि े पाठ्यक्रममा आधाररत 

वसकाइमा सिजता ल्याउन अवतररि िैवक्षक कृयाकिापिरु बािक्िि, तथा 

िातािरण मैत्री क्िििरु गठन, पररयोजना कायय, अध्ययन भ्रमण, पोषण विक्षा, 

खेिकूद प्रवतयोवगता, साविवत्यक तथा बहुप्रवतभामूखी कृयाकिापिरु सञ्चािन 

गनय सके्नछ ।       

पररच्छेदाः ७ 

ससं्थागत विद्याियको अनमुवत, मापदण्ड वनधायरण, अनगुमन र वनयमन 

३७. ससं्थागत विद्याियको सञ्चािनाः  संस्थागत विद्यािय सञ्चािन गनय 

तोककए बमोवजम अनुमवत िा स्िीकृती विनु पनेछ ।  

३८. ससं्थागत विद्याियको व्यिस्थापन सवमवत:  

(१) संस्थागत विद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यिस्थापन गनयका िावग प्रत्येक 

विद्याियमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत 

रिनेछाः–  

(क) विद्याियको संस्थापक िा िगानीकताय मध्येबाट वसफाररस भ ै आएका 

बढीमा ३ जनाबाट गाउँ काययपाविकाबाट छावनएको व्यवि           – अध्यक्ष  

(ख) अवभभािक मध्येबाट सवमवतिे छानेका कम्तीमा एक मवििा सवित दईु 

जना         –सदस्य  

(ग) स्थानीय विक्षापे्रमी िा समाजसेिी मध्येबाट गाउँ विक्षा सवमवतबाट 

मनोवनत एक     –सदस्य  
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(घ) विक्षा अवधकृत िा वनजिे तोकेको विद्यािय वनरीक्षक िा स्रोत ब्यवि                   

– सदस्य 

(ङ) विद्याियका विक्षकिरूिे आफूिरू मध्येबाट छानी पठाएको एक जना               

–सदस्य  

(च) विद्याियको प्रधानाध्यापक            – सदस्य–सवचि  

(२) उपदफा (१) को (क) (ख) र (ग) बमोवजम छावनएका अध्यक्ष िा सदस्यको 

पदािवध तीन िषयको हुनेछ ।  

३९. ससं्थागत विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र 

अवधकार:  

१) संस्थागत विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र 

अवधकार दिेाय बमोवजम हुनेछाः–  

(क) विद्यािय सञ्चािनको िावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने,  

(ख) विद्याियको िावग आिश्यक भौवतक साधनको व्यिस्था गने,  

(ग) नेपाि सरकार र गाउँपाविकािे तोके बमोवजमको पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपुस्तक िागू गने/ गराउने  

(घ) प्रचवित काननू बमोवजम योग्यता पूरा गरेका व्यवििाई विक्षक पदमा 

वनयुवि गने,  

(ङ) विक्षक तथा कमयचारीिाई न्त्यूनतम तिब, सेिा सुविधा उपिब्ध गराउने,  

(च) अनुिासनिीन विक्षक/ कमयचारी उपर कारबािी गन,े  

(छ) कानूनमा उल्िेवखत व्यिस्थाका अवतररि गाउँपाविकािाट जारी 

विक्षाक्षेत्रसँग सम्बवन्त्धत सिै नीवत, वनयम तथा वनदिेनिरूको पािना गने;  
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(२) िैवक्षक गुठी अन्त्तगयत सञ्चािन भएका विद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र 

व्यिस्थापन सम्बन्त्धी व्यिस्था तोककए बमोवजम हुनेछ ।  

४०. ससं्थागत विद्याियि ेछात्रिवृि उपिब्ध गराउन ुपनाेः 

(१) संस्थागत विद्याियिे विद्याियमा भनाय भएका कूि विद्याथी सं्याको 

कम्तीमा दि प्रवतितमा नघट्ने गरी तोककए बमोवजम आर्थयक रुपमा विपन्न, 

अपाङ्गता भएकािरु, मवििा, दवित विद्याथीिरुिाई छात्रिृवि उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । छात्रिृवि वितरणको यथाथय जानकारी सम्िवन्त्धत िडा सवमवत 

र गाउँपाविका विक्षा िाखा समक्ष बुझाउनु पनेछ ।  

(२) छात्रिृवि प्राप्त गने विद्याथीिरुको छनौटको िावग आधार, ितय र प्रकृया 

विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत गराई साियजवनक समेत गनुय पनेछ र 

सवमवतिे छात्रिृविको िावग छनौटको नवतजा आधार सवित साियजवनक गनुय 

पनेछ ।  

४१ विक्षकको न्त्यनूतम पाररश्रवमक र पिूायधारको मापदण्ड तोके्नाः गाउँ विक्षा 

सवमवतिे संस्थागत विद्याियका विक्षकिरुको न्त्यूनतम पाररश्रवमक र 

विद्याियको न्त्यूनतम पूिायधारको मापदण्ड तोक्न सके्नछ ।   

४२. अनगुमन तथा मलू्याङ्कन:  

संस्थागत विद्याियको गुणस्तर कायम राख्न गाउँपाविका िा गाउँ विक्षा 

सवमवतिे जुनसुकै समयमा अनुगमन गनय, वनदिेन कदन सके्नछ । यस्तो वनदिेन 

कायायन्त्ियन गनुय संस्थागत विद्याियको दावयत्ि हुनेछ ।  

४३. अनमुवत िा स्िीकृवत रद्द गनाेः कुनै संस्थागत विद्याियिे काननू र वनयम 

विपरीत कुनै काम गरेमा गाउँपाविकािे त्यस्तो विद्याियिाई प्रदान गररएको 

अनुमवत रद्द गनय सके्नछ । तर त्यसरी अनुमवत िा स्िीकृवत रद्द गनुय अवघ 

सम्बवन्त्धत विद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट बवञ्चत गररने छैन ।  
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४४. विक्षा कर सम्बन्त्धी व्यिस्थााः प्रत्येक संस्थागत विद्याियिे उसको 

िार्षयक आम्दानीको १.५ प्रवतितिे हुन आउने रकम विक्षा कर िापत 

गाउँपाविकामा बुझाउनु पनेछ ।  

पररच्छेदाः ८ 

परीक्षा सञ्चािन तथा गणुस्तर मापन 

 

४५. परीक्षा सञ्चािन समन्त्िय सवमवताः  गाउँपाविका क्षेत्रवभत्र पने 

विद्याियिरुमा परीक्षा सञ्चािन तथा समन्त्ियको िावग दिेायको एक परीक्षा 

सञ्चािन तथा समन्त्िय सवमवत रिनेछ ।  

(क) विक्षा सवमवतको अध्यक्ष        – अध्यक्ष  

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत                    – सदस्य  

(ग) प्रमुख, सम्िवन्त्धत स्थानीय तिमा रिकेो प्रिरी कायायिय    – सदस्य  

(घ) गाउँपाविका वभत्रका विक्षकिरू मध्येबाट गाउँ विक्षा सवमवतको अध्यक्षिे 

तोकेको व्यवि-सदस्य 

(ङ) विक्षा अवधकृत                      – सदस्य–सवचि  

(१) परीक्षा सञ्चािन तथा समन्त्िय सवमवतको बैठक सम्बन्त्धी काययविवध सो 

सवमवत आफैिे वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।  

(२) स्थानीय तिको क्षेत्रवधकार िाविरको िैवक्षक तिको परीक्षा सञ्चािन गनय 

सम्िवन्त्धत वनकायिाट भएको व्यिस्था िमोवजम सवमवतिे सिजीकरण र 

समन्त्िय गनेछ ।  

(३) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन काययपाविकाबाट स्िीकृत 

मापदण्ड िमोवजम सवमवतिे गनेछ । यसका िावग सम्िवन्त्धत कक्षाका 

विद्याथीिरुबाट पररक्षामा िाग्ने खचय प्राप्त गनय परीक्षा िुल्क विन सककनेछ ।  
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(४) उपदफा २ र ३ िािकेको कक्षािरुको परीक्षा सम्बन्त्धी व्यिस्था 

प्रधानाध्यापकिे गनेछ ।  

पररच्छेदाः ९ 

विद्याियिाई कदइन ेअनदुान, िखेा व्यिस्थापन र िलु्क वनयमन 

४६. विद्यािय कोषाः (१) प्रत्येक विद्याियमा एउटा विद्यािय कोष हुनेछ, 

जसमा दिेाय िमोवजमका स्रोतिाट प्राप्त रकम सो कोषमा दावखिा हुनेछाः–  

(क) नेपाि सरकार, प्रादवेिक सरकार र गाउँपाविकाबाट प्राप्त अनुदान,  

(ख) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,  

(ग) चन्त्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र  

(घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

४७. अनदुानको व्यिस्थााः  

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत दददँ ैआएको अनुदान रकममा कटौती नहुने 

गरी तोककएको सूत्रको आधारमा गाउँपाविकािे सामुदावयक विद्याियिाई 

अनुदान कदनेछ । तर कुनै विद्याियिे तोककएको िैवक्षकस्तर कायम गनय नसकेमा 

त्यस्ता विद्याियिाई ददइँद ैआएको अनुदान रकममा तोककए बमोवजम कटौती 

गनय सककनेछ । 

(२) संस्थागत विद्याियिरुिाई तोककए बमोवजम अनुदान उपिब्ध गराउन 

सककनेछ ।  

(३) गाउँपाविकािे बाि विकास केन्त्रिाई तोककए बमोवजमको अनुदान कदन 

सके्नछ ।  

४८. बजेट तयार गनाेः प्रधानाध्यापकिे प्रत्येक िषयको चैत्र मसान्त्त वभत्र आगामी 

िषयको बजेट तयार गरी व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत गराई त्यसको एक प्रवत 

विक्षा िाखामा समयमा पठाउनु पनेछ ।  
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४९. िखेा व्यिस्थापनाः  

(१) सबै विद्याियिरुिे प्रचवित काननू अनुसारको ढाँचामा आय व्ययको िेखा 

व्यिस्थापन गनुयपने छ ।  

(२) वनयवमत कारोबारको िेखा राख्न िेग्ि ै ब्यिस्था गरी कुनै कमयचारी िा 

विक्षकिाई वजम्मेिारी कदनु पनेछ ।  

५०. सामदुावयक विद्याियको खाता सञ्चािन  

(१) विद्याियिे आर्थयक कारोबार गदाय बैंक माफय त गनुयपनछे ।  

(२) विद्याियको खाता सञ्चािन प्रधानाध्यापक र िेखा िनेे कमयचारीको संयुि 

दस्तखतबाट सञ्चािन गनुयपनछे ।  

५१. िखेा परीक्षण तथा सामावजक परीक्षण  

(१) सबै विद्याियिरुिे वनयवमत रुपमा आर्थयक िषय समाप्त भएको पवििो 

चौमावसक वभत्र गाउँ विक्षा सवमवतिे तोकेको रवजिड िेखा परीक्षकबाट िेखा 

परीक्षण गराउनु पनेछ ।  

(२) िेखा परीक्षण प्रवतिेदन िेखा परीक्षण समाप्त भएको १५ कदन वभत्र गाउँ 

विक्षा सवमवत माफय त गाउँपाविकामा पेि गनुयपनेछ ।  

(३) प्रत्येक बषय विद्याियिे सामावजक परीक्षण गरी विद्याियको िैवक्षक 

उपिब्धी, पारदर्ियता तथा जिाफदवेिताको अिस्था र आगामी कायययोजना 

साियजवनक तथा अनुमोदन गनुयपनेछ ।  

४) विद्याियिे िरेक त्रैमावसक परीक्षाको नवतजा सवित विद्याथीको िैवक्षक 

प्रगवत प्रवतिेदन अवभभािक समक्ष पेस गरी पृष्ठ पोषण विनु पनेछ ।  

५२. छात्रिवृतको व्यिस्था गनय सके्नाः गाउँपाविकािे विद्याियमा भनाय हुने 

विद्याथीिाई विक्षा विकास कोषबाट तोककए बमोवजम छात्रिृविको व्यिस्था 

गनय सके्नछ ।  
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५३. िलु्क सम्बन्त्धी व्यिस्थााः  

(१) नपेाि सरकारि ेवनाःिुल्क विक्षा घोषणा गरेको विद्यािय विक्षाका िावग 

सामुदावयक विद्याियिे विद्याथीको नाममा कुनै ककवसमको िुल्क विन पाउने 

छैन ।  

(२) वनाःिुल्क विक्षा घोषणा गरेको विद्यािय विक्षा बािकेको अन्त्य विद्यािय 

विक्षामा अध्ययन गने विद्याथीसँग विइने िुल्क तोककएको आधारमा वनधायरण 

गररनेछ ।  

(५) विद्याियिे विद्याथीिाई कुनै कक्षामा भनाय गदाय एक पटक भनाय िुल्क 

विइसकेपवछ पुनाः सोिी विद्याियको अको कक्षामा भनाय गनयको िावग कुन ै

ककवसमको िुल्क विन पाउने छैन ।  

(६) विद्याियिे भौवतक संरचना वनमायण गनयको िावग विद्याथीसँग कुन ै

ककवसमको िुल्क विन पाउने छैन ।  

(७) संस्थागत विद्याियिे विद्याथीसँग विन पाउने िुल्क तोककएको 

अवधकारीबाट स्िीकृत गराई वनधायरण गनुय पनेछ । त्यसरी िुल्क वनधायरण 

सम्बन्त्धमा स्िीकृवत दददँा विद्याियिे उपिब्ध गराएको सुविधािरुिाई आधार 

विइने छ ।  

(८) कुनै विद्याियिे यस ऐन विपरीत विद्याथीसँग कुनै िुल्क विएमा तोककएको 

अवधकारीिे त्यस्तो िुल्क सम्बवन्त्धत विद्याथीिाई कफताय गनय िगाउनु पनेछ । 

यस ऐन विपरीत िुल्क विन ेविद्याियिाई तोककएको अवधकारीि ेएक िाख 

रूपैयाँसम्म जररिाना गनय सके्नछ ।  

स्पष्टीकरणाः विद्याियि े वनयवमत पठनपाठनको समयभन्त्दा अन्त्य समयमा 

विइने अवतररि कक्षा, आिासीय व्यिस्था समेतका िावग विद्यािय व्यिस्थापन 

सवमवतको वसफाररसमा गाउँ विक्षा सवमवतबाट स्िीकृवत विई अत्यािश्यक 

िुल्क विनको िावग यस दफाको व्यिस्थािे बाधा पने छैन ।  
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५४. विद्याियिाई छुट र सवुिधााः (१) प्रचवित काननूमा जुनसुकै कुरा 

िेवखएको भएतापवन सामुदावयक विद्यािय र िैवक्षक गुठीको रूपमा 

सञ्चावित संस्थागत विद्याियको नाममा जुनसुकै विखत पाररत गदाय 

रवजििेन दस्तुर िाग्ने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा िेवखएदवेख बािके अन्त्य विद्याियको नाममा कुनै विखत 

पाररत गदाय नेपाि सरकारि ेतोककएको आधारमा रवजििेन दस्तुर छुट कदन 

सके्नछ ।  

(३) सामुदावयक विद्यािय र िैवक्षक गुठीको रूपमा सञ्चावित संस्थागत 

विद्याियिाई कदइने अन्त्य छुट र सुविधा तोककएबमोवजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेदाः १० 

विविध 

५५. गाउँपाविकाि ेवनदिेन कदन सके्नाः  

(१) गाउँपाविकािे तोककएको क्षेत्रसँग सम्बवन्त्धत वनदिेनिरु विद्यािय 

व्यिस्थापन सवमवतिाई कदन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम कदइएको वनदिेनको पािना गनुय विद्यािय 

व्यिस्थापन सवमवतको कतयव्य हुनेछ ।  

५६. िवैक्षक परामिय सिेा, विदिेी िवैक्षक काययक्रम िा विक्षण कोषय सञ्चािनाः  

(१) कसैिे पवन यस ऐन बमोवजम गाउँपाविकाको अनुमवत नविई िैवक्षक 

परामिय सेिा, विज कोसय, भाषा विक्षण कक्षा िा पूिय तयारी कक्षा जस्ता िैवक्षक 

काययक्रम सञ्चािन गनय पाउन ेछैन ।  
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(२) उपदफा (१) बमोवजम िैवक्षक काययक्रम, िैवक्षक परामिय सेिा, विज कोसय, 

भाषा विक्षण कक्षा िा पूिय तयारी कक्षाको अनुमवत विने सम्बन्त्धी व्यिस्था गाउँ 

विक्षा सवमवतिे तोके बमोवजम हुनेछ ।  

५७. प्रगवत वििरण बझुाउन ुपनाेः  संस्थागत विद्याियिे प्रत्येक िषय तोककए 

बमोवजमका वििरण सवितको प्रगवत वििरण गाउँपाविका कायायियमा 

बुझाउनु पनेछ ।  

५८. विक्षक िा कमयचारीि े वनजी विद्याियमा िगानी गनय नपाउनाेः 

विद्याियमा काययरत विक्षक िा कमयचारीिे कुनै वनजी विद्यािय सञ्चािन गनय, 

िगानी गनय िा व्यिस्थापन सम्बवन्त्ध कुनै कायय गनय पाउन ेछैन ।  

५९. स्थानीय विक्षा विकास कोष : 

१) गाउँपाविकािे आफ्नो क्षेत्रवभत्रका विपन्न, प्राकृवतक प्रकोप वपवडत र 

असिाय बािबाविकाको िैवक्षक अिसर बृवद्ध गनय तथा उत्कृष्ट विद्याथी र 

विक्षकिाई पुरस्कृत गनय विक्षा विकास कोष स्थापना गनय सके्नछ ।  

२) कोषमा दिेाय बमोवजमका रकम रिन सके्नछाः 

(क) नेपाि सरकार, प्रादवेिक सरकार र गाउँपाविकाबाट प्राप्त अनुदान,  

(ख) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,  

(ग) चन्त्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र  

(घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

३) कोषको सञ्चािन गाउँपाविकाको अध्यक्ष, विक्षा िनेे काययपाविका सदस्य र 

विक्षा अवधकृत रिकेो ३ सदस्यीय सवमवतबाट हुनेछ ।  

६०. दण्ड सजायाः  (१) कसैिे विद्याियको सम्पवि विनावमना िा नोक्सान 

गरेमा त्यस्तो व्यवििाई मुद्दा िनेे अवधकारी िा न्त्यावयक सवमवतिे वबगो असूि 

गरी विगो बमोवजम जररिाना गनय सके्नछ ।  
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(२) कसैिे दिेायका कायय गरेमा, गनय िगाएमा िा सो कायय गनय सियोग पु-

याएमा त्यस्तो व्यवििाई कसूरको मात्रा िरेी कानूनिे तोके िमोवजम सजाय 

हुनेछाः–  

(क) उिरपुवस्तका परीक्षण गदाय िापरबािी िा गैर वजम्मेिारपूणय कायय गरेमा,  

(ख) परीक्षा केन्त्रमा सम्बवन्त्धत पदावधकारीको पूिय स्िीकृवत बेगर प्रिेि गनय 

प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा परीक्षा केन्त्र वनयन्त्त्रणमा विई अमयायकदत कायय 

गरेमा,  

(ग) परीक्षाफि प्रकािनमा अवनयवमतता गरेमा,  

(घ) परीक्षाको मयायदा भङ्ग हुने अन्त्य कुनै कायय गरेमा, 

(ङ) अनुमवत नविई कुनै िैवक्षक काययक्रम, िैवक्षक परामिय सेिा, विज कोसय, 

भाषा विक्षण कक्षा तथा पूिय तयारी कक्षा सञ्चािन गरेमा,  

(च) कानून विपरीतको अन्त्य कायय गरेमा ।  

 (३) विद्याियको विक्षक िा कमयचारी उपर अदाितमा मुद्दा दायर भएमा 

त्यस्तो विक्षक िा कमयचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको वमवतदवेख वनिम्बन हुनेछ 

। सो विक्षक िा कमयचारी अदाितबाट कसूरदार ठिररएमा वनजिाई यस ऐन 

बमोवजम सजाय गररनेछ ।  

६१. पनुरािदेनाः तोककएको अवधकारीिे गरेको सजायको आदिे उपर कानून 

िमोवजम पुनरािेदन िाग्नेछ ।  

६२. वनयम बनाउन ेअवधकाराः यस ऐनको उद्दशे्य कायायन्त्ियन गनय गाउँ 

काययपाविकािे वनयम बनाउन सके्नछ ।  

सके्नछ ।  
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६३. सकं्रमणकािीन व्यिस्थााः (१) यस ऐनि ेतोककए िमोवजम हुने भनी 

व्यिस्था गरेको काम वनयमाििी नआउँदासम्म गाउँ काययपाविकािे व्यिवस्थत 

गनय सके्नछ ।  

(२) यो ऐन जारी भए पवछ विद्याियमा ररि रिकेो दरबन्त्दीमा विज्ञापनको 

अनुमवत गाउँ काययपाविकाि ेकदनेछ ।  

६४. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअवधकाराः यस ऐनको उद्दशे्य कायायन्त्ियन गनय कुनै 

बाधा–अड्काउ परेमा गाउँपाविकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ िटाउन आदिे 

जारी गनय सके्नछ । तर यस्तो आदिे गाउँ सभािे ६ मविनावभत्रमा अनुमोदन 

नगरेमा स्ित वनष्कृय हुनेछ ।  

६५. बचाउ र िाग ूनहुनाेः  

(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगयत बनेका वनयममा िेवखएजवत कुरामा सोिी 

बमोवजम र निेवखएको कुरामा प्रचवित नेपाि कानून बमोवजम हुनेछ ।  

 

भिदीय 

नेत्रप्रसाद पौडिे 

विरुिा गाउँ काययपाविकाको  

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 

 

विरुिा गाउँ काययपाविका, स्याङ्जाद्वारा प्रकावित । मूल्य रू.  
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