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फैजनाथ गाउॉऩामरका शिक्षा ऐेन, २०७७ 

  गाउॉसबाफाट स्वीकृत मभमतिः २०७७÷१२÷०२ 

प्रस्तावनािः 
  

 प्रत्मेक नागरयकभा सहिष्णतुा, सदाचाय, नैमतकता य भानवीम 
भूल्मको प्रवधधन गयी सॊघीम रोकताशरिक गणतरिको सॊस्थागत 
हवकास, भरुकुको सभहृि य जनहितका रामग ज्ञान, सीऩ, श्रभ, स्थानीम, 

याहिम य हवश्वव्माऩी आवश्मकताभा आधारयत प्रमतस्ऩमधध जनिशि 
तमाय गनध मस गाउॉऩामरका के्षिमबि स्थाऩना िनेु तथा मो ऐन प्रायम्ब 
िनुऩूुवध स्थाऩना बई सञ्चारन बईयिेका हवद्यारम तथा िैशक्षक 
मनकामिरुको व्मवस्थाऩनभा सधुाय गयी गणुस्तयीम शिक्षा तथा सीऩको 
अवसय फहृि गनध वाञ्छनीम बएकारे नेऩारको सॊहवधानको धाया 
२२१, अनसूुची ८ को सूची नम्फय ८ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोशजभ रशुम्फनी प्रदेि अरतगधतको 
फैजनाथ गाउॉऩामरका फाॉकेको गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद– १ 

प्रायशभबक 

१.सॊमछप्त नाभ य प्रायभब 

(१) मस ऐनको नाभ ‘‘फैजनाथ गाउॉऩामरका शिऺा ऐन, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो ऐन फैजनाथ गाउॉऩामरका बय राग ुहनेुछ। 

(३) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित बए ऩश्चात ्राग ुहनेुछ । 

२.ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ऐनभा 
(क) ‘प्रायशभबक फार शिऺा’ बन्नारे ऩाॉच िषथभमुनका फारफामरकाराई ददइने एक िषथको प्रायशभबक 
फार शिऺा सभझन ुऩछथ । 

(ख) ‘आधायबतू शिऺा’ बन्नारे प्रायशभबक फार शिऺा/भन्टेश्वयी  देशख कऺा आठसभभ ददइने शिऺा 
सभझनऩुछथ । 

(ग) ‘भाध्ममभक शिऺा’ बन्नारे कऺा नौदेशख कऺा फाह्रसभभ ददइने शिऺा सभझनऩुछथ । 

(घ) ‘वििेष शिऺा’ बन्नारे दृविमफहीन, फवहया, अवटज्भ, फौविक अऩाङ्गता, ससु्तश्रिण िा िायीरयक 
अऩाङ्गता बएका फारफामरकाराई ददइने वििेष वकमसभको शिऺा सभझनऩुछथ । 

(ड.) ‘साभदुावमक विद्यारम’ बन्नारे नेऩारसयकायफाट मनममभत रूऩभा अनदुानऩाउने गयी सभदुामको 
ऩहरभा स्थाऩना बई अनभुमत िा स्िीकृमत प्राप्त विद्यारम सभझनऩुछथ ।  

(च) ‘सॊस्थागत विद्यारम’ बन्नारे नेऩार सयकायफाट मनममभत रूऩभा अनदुान नऩाउने गयी मनजी 
ऩहरभा स्थाऩना बई अनभुमत िा स्िीकृमत प्राप्त विद्यारम सभझनऩुछथ । 

(छ) ‘विद्यारम शिऺा’ बन्नारे प्रायशभबक फारविकास शिऺा, आधायबतू य भाध्ममभक दिैु शिऺा 
सभझनऩुछथ । 

(ज) ‘प्राविमधक तथा व्मािसावमक शिऺा’ बन्नारे प्राविमधक ऻान, सीऩ तथा विषमिस्तभुा आधारयत 

प्रविमध य व्मिसाम उन्भखु शिऺा प्रदान गनथ नौ कऺादेशख फाह्र कऺासभभ अध्माऩन गयाइने 
शिऺाराई सभझनऩुछथ । 

(झ) ‘शिऺा प्रभखु’ बन्नारे शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखाभा कामथयत अमधकृत स्तयको कभथचायी 
सभझनऩुछथ । 

(ञ) ‘अमबबािक’ बन्नारे विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथीको अमबबािक बनी अमबरेखभा जमनएको 
एकाघयका व्मशि सभझनऩुछथ, सो िब्दरे विद्याथीका ििुा, आभा,िाजे, फज्मै तथा अमबबािक नबएका 
विद्याथीको हकभा सॊयऺकत्ि प्रदान गनने  व्मशिराई सभेत जनाउॊछ । 

(ट) ‘शिऺक’ बन्नारे विद्यारमभा शिऺण मसकाइ गनथ मनमिु अध्माऩक सभझनऩुछथ। 

(ठ) ‘प्रधानाध्माऩक’ बन्नारे विद्यारमको िैशऺक, प्रिासमनक, आमथथक य व्मिस्थाऩकीम शजभभेिायी 
तोवकएको अध्माऩकराई  
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जनाउॊछ । 

(ड) ‘कभथचायी’ बन्नारे विद्यारमभा कामथयत शिऺक फाहेकका अन्म जनिशिराई सभझनऩुछथ । 

(ढ) ‘अनभुमत’ बन्नारे गाउॉ ऩामरकारे कुनै तोवकएको ठाउॊ  िा ऺेत्रभा विद्यारम खोल्न िा कऺा थऩ गनथ 
ददएको अस्थामी स्िीकृमतराई जनाउॊछ । 

(ण) ‘स्िीकृमत’ बन्नारे तोवकए फभोशजभको सतथ ऩूया गयेको विद्यारमराई गाउॉ ऩामरकारे ददएको स्थामी 
स्िीकृमतराई जनाउॊछ । 

(त) ‘िैशऺक गठुी’ बन्नारे विद्यारम सञ्चारन गनथका रामग कुनै व्मशिरे नापा नमरने उद्देश्मरे 
स्थाऩना गयेको सािथजमनक िा मनजी गठुी सभझन ुऩछथ । 

(थ) ‘आिासीम विद्यारम’ बन्नारे गाउॉऩामरकाफाट आिासीम विद्यारमको रूऩभा स्िीकृमत ददएको 
विद्यारमराई जनाउॊछ। 

(द) ‘ट्युसन सेन्टय, कोशचड.सेन्टय,य इशन्स्टच्मटुय ’ बन्नारे गाउॉऩामरकाफाट तोवकएको भाऩदण्ड 
ऩूयागयी ट्युसन सेन्टय, कोशचड.सेन्टय य इशन्स्टच्मटुय सञ्चारनको रामग गाउॉऩामरकाफाट अनभुमत 
मरएको िैशऺक सॊस्थाराई जनाउॊछ । 

(ध) ‘गाउॉऩामरका’ बन्नारे नेऩारको सॊविधान फभोशजभ स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थावऩत फैजनाथ 
गाउॉऩामरकाराई सभझनऩुछथ । 

(न) ‘गाउॉ सबा’ बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको गाउॉसबाराई सभझनऩुछथ । 

(ऩ) ‘गाउॉ शिऺा समभमत’ बन्नारे विद्यारमको येखदेख य व्मिस्थाऩन गनने  काभ सभेत गनथका रामग 
फनेको समभमतराई सभझनऩुछथ । 

(प) ‘िडा शिऺा समभमत’ बन्नारे िडा मबत्रको विद्यारम येखदेख य व्मिस्थाऩन गनने  काभका रामग 
िनेको समभमत सभझन ुऩदथछ । 

(ि) ‘सभामोजन’ बन्नारे दईु िा दईुबन्दा िढी विद्यारमराई एउटै विद्यारमभा गाभ्ने प्रविमाराई 
सभझनऩुछथ । 

(ब) ‘आधायबतू शिऺा उत्तीणथ ऩयीऺा’ बन्नारे आधायबतू तहको कऺा ८ को अन्त्मभा हनेु फावषथक 
ऩयीऺाराई सभझनऩुछथ । 

(भ) ‘भन्त्रारम’ बन्नारे प्रादेशिक तहभा स्थाऩना बएको साभाशजक विकास भन्त्रारम य सॊघीम तहभा 
स्थाऩना बएको शिऺा, विऻान तथा प्रविमध हेनने  सॊघीम शिऺा भन्त्रारम सभझनऩुछथ । 

(म) ‘स्थामी आिासीम अनभुमत’ बन्नारे विदेिी भरुकुरे कुनै सतथ तोकी िा सोही भरुकुभा स्थामी 
रूऩभा फसोफास गनथ ऩाउने गयी नेऩारी नागरयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबमसथटी इमभग्रने्ट मबसा 
(मड.बी.) य ऩयभानेन्ट येशजडेन्ट मबसा (ऩी.आय.) िा ग्रीनकाडथ सभझन ु ऩछथ य सो िब्दरे नेऩारी 
नागरयकराई विदेिभा स्थामीरूऩभा फसोफास गनथ ददइएको जनुसकैु नाभको स्थामी आिासीम अनभुमत 
सभेतराई जनाउॊछ । 

(य) ‘सहकायी विद्यारम’ बन्नारे मसअशघ सहकायी ऐनअन्तयगत स्थावऩत विद्यारमराई सभझनऩुछथ । 

(र) ‘विद्याथी कल्माण’ बन्नारे विद्याथी वहतसॊग सभफशन्धत कामथराई सभझन ुऩछथ ।  
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(ि) ‘ फह ुऩाठ्यऩसु्तक बन्नारे’ स्िीकृत ऩाठ्यिभका आधायभा एउटै कऺा य मफषमका रामग  तमाय 
गरयएका २ िा २ बन्दा फढी ऩाठ्यऩसु्तक िा ऩाठ्य साभग्रीराई फझुाउॉछ ।  

(र) ‘बौचय प्रणारी ’ बन्नारे मफद्याथीराई गणुस्तयीम शिऺा प्रदान गनथको शिरशिराफध्द रुऩभा 
अमबरेख याशख ब्मफशस्थत  गनने  प्रणारी फझु्नऩुदथछ ।  

ऩरयच्छेद– २ 

शिऺाको प्रकाय, विद्यारमको िगीकयण, अनभुमत, स्िीकृमत, सभामोजन तथा मनमभन 

३. मफद्यारम शिऺाको प्रकाय् मस गाउॉऩारवकाभा शिऺा देहाए फभोशजभका हनेुछन ्: 
(क)  साधायण शिऺा, 
(ख) सॊस्कृत शिऺा, 
(ग)  प्राविमधक तथा व्मिसावमक शिऺा । 

४. शिऺाको भाध्मभ   

(१) विद्यारमभा शिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा, अॊगेय्जी बाषािा दफैु बाषा हनेुछन।् 

(२)  उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन देहामको अिस्थाभा विद्यारमभा शिऺाको 
भाध्मभ मनभन फभोशजभ हनु सक्नेछ: 
(क)  आधायबतू (कऺा ५) सभभ भातबृाषाभा शिऺा ददन सवकनेछ । 

(ख)  गैयनेऩारी नागरयकरे नेऩारको विद्यारमभा अध्ममन गदाथ अमनिामथ नेऩारी विषमको सट्टा अन्म 
कुनै बाषाको विषम अध्ममन गनथ सक्नेछ । 

(ग) बाषा विषमभा अध्ममन गयाउॊदा शिऺाको भाध्मभ सभफशन्धत बाषा हनेुछ |  

५. वििेष शिऺा, सभावहत शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, मनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा खरुा शिऺाको 
व्मिस्था गयी सञ्चारन गरयनेछ । 

६.  विद्यारमका प्रकाय  

(क) साभदुावमक विद्यारम, 

(ख) सॊस्थागत विद्यारम, 

(ग) गठुी विद्यारम, 

(घ) सहकायी विद्यारम, 

(ङ) धामभथक मफद्यारम, 

(च) अन्म मफद्यारम: साभदुावमक शिकाइ केन्र, दयु शिऺा, घशुभत मफद्यारम आदद 

७.विद्यारम िगीकयण  

(क) ‘क’ िगथको विद्यारम, 

(ख) ‘ख’ िगथको विद्यारम, 

(ग) ‘ग’ िगथको विद्यारम, 

(घ) ‘घ’ िगथको विद्यारम । 

  साभदुावमक तथा सॊस्थागत विद्यारमहरुरे िैशऺक सत्र सरुु हनुबुन्दा दईु भवहना अगामड 
नै तोवकएको ढाॉचाभा विियण बयी विद्यारम िगीकयणका रामग मनिेदन ददन सवकनेछ । फमगथकयण 
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सभफशन्ध अन्म ब्मफस्था मस ऐन अन्तगथत फनेका मनमभ, कामथमफमध तथा मनदने शिका फभोशजभ हनेुछ । 
सो नफने सभभका रामग शिऺा अमधकृतको सॊमोजकत्िभा गाउॉ शिऺा समभमतरे तोकेको एक जना 
सदस्म य एक जना विऻको प्रमतमनमधत्ि हनेु गयी गदठत तीन सदस्मीम िगीकयण समभमतरे गयेको 
मसपारयसको आधायभा कामथऩामरकारे िगीकयणको मनणथम गनने छ । 

८.विद्यारम सञ्चारन गनथ अनभुमत मरनऩुनने  
(१)  कुनै नेऩारी नागरयक सभदुामरे साभदुावमक विद्यारम िा नेऩारी नागरयकरे िैशऺक गठुी 
अन्तयगत सॊस्थागत विद्यारम खोल्न चाहेभा तोवकएको विियण खरुाई िडा शिऺा समभमतको मसपारयस 
सवहत िैशऺक सत्र िरुु हनुबुन्दा तीन भवहना अगािै य ऩूिथप्राथमभक विद्यारम तथा कऺा थऩ गनथ 
चाहने विद्यारमहरुरे िैशऺक सत्र िरुु हनुबुन्दा दईु भवहना अगािै गाउॉऩामरका शिऺा समभमत प्रभखु 
सभऺ अनभुमतका रामग मनिेदन ददनऩुनने छ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ मनिेदन ऩयेभा सो मनिेदन उऩय शिऺा िाखा प्रभखु िा मनयीऺकफाट 
आिश्मक जाॉचफझु गयी विद्यारम खोल्न तथा कऺा थऩ गनने  अनभुमत ददन भनामसि देशखएभा 
मसपारयसभा तोवकएको सतथ फन्देज ऩारना गनने  गयी गाउॉ शिऺा समभमतरे अनभुमत ददनेछ । 

(३) मो दपा प्रायभब हुॉदाका फखत कभऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका विद्यारमहरुरे चाहेभा 
कभऩनी खायेज गयी िैशऺक गठुी अन्तगथत विद्यारम सञ्चारन गनथ गाउॊ शिऺा समभमत प्रभखु सभऺ 
मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(४)  दपा ८ को अनचु्छेद (३) भा जे सकैु रेशखएको बएता ऩमन देहामका विद्यारमराई िैशऺक 
गठुीको रूऩभा सञ्चारन गनथ ऩाउने गयी अनभुमत िा स्िीकृमत ददइनेछैन | 
(क) सयकायी िा सािथजमनक बिनभा सञ्चारन बएका विद्यारम, 

(ख) सयकायी िा सािथजमनक जग्गाभा बिन फनाई सञ्चारन बएका विद्यारम, 

(ग) कुनै व्मशि िा सॊस्थारे विद्यारमको नाभभा बिन िा जग्गा दानदातव्म ददएकोभा सो बिनभा िा 
त्मस्तो जग्गाभा बिन फनाइथ सञ्चारन बएको विद्यारम । 

(५)  मस ऐन िा अन्म प्रचमरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन िैशऺक गठुी अन्तयगत 
विद्यारम सञ्चारन गदाथ देहाम फभोशजभ गनुथऩनने छ: 
(क)  िैशऺक गठुी सञ्चारन गनने  गठुी सञ्चारक (ट्रिी) सङ्गदठत सॊस्थाको रूऩभा हनुऩुनने , 
(ख)  िैशऺक गठुी सञ्चारन गदाथ ट्रिीभा सािथजमनक गठुी बए कभतीभा ऩाॉचजना य मनजी गठुी बए 

कभतीभा तीनजना सदस्म हनुऩुनने , 
(ग)  िैशऺक गठुीको आम—व्ममको रेखा तोवकए फभोशजभ खडा गयी भान्मता प्राप्त रेखा 
ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩनने , 
(घ) िैशऺक गठुीको तत्कार कामभ यहेका ट्रिीरे आफ्नो जीिनकारभै िा िेषऩमछ गठुीमायको 
रूऩभा काभगनने  आफ्नो उत्तयामधकायी तोक्न सक्ने छ तय सािथजमनक िैशऺक गठुीको हकभा त्मस्तो 
उत्तयामधकायी तोक्दा िडा शिऺा समभमतको मसपारयसभा गाउॉऩामरकाको स्िीकृमत मरनऩुनने छ । 
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(६)  कुनै साभाशजक, ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे भनुापा नमरने उद्देश्म याखी विद्यारम 
सञ्चारन गनथ चाहेभा आधायबतू य भाध्ममभक तहको हकभा गाउॉ शिऺा समभमतफाट स्िीकृमत मरइथ 
सािथजमनक िैशऺक गठुी अन्तयगत विद्यारम सञ्चारन गनथ सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ सञ्चामरत विद्यारमरे ऩारना गनुथऩनने  सतथ तथा अन्म व्मिस्था तोवकए 

फभोशजभ हनेुछ । 

(८) भामथका उऩदपाहरूभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन कुनै विदेिी शिऺण सॊस्थासॊग 
सभफन्धन गनने  गयी कसैराई ऩमन विद्यारम खोल्न अनभुमत िा स्िीकृमत ददइने छैन ।  

(९) विद्यारम खोल्ने अनभुमत ददॊदा विद्यारम सञ्चारनको सयुऺण िाऩत साभदुावमक विद्यारमको 
आधायबतू तह मन्िलु्क य भाध्ममभक तह बए तीन राख य सॊस्थागत विद्यारमको आधायबतू १-५ 
बए मतन राख,१-८ बए चाय राख य भाध्ममभक बए ऩाॉच राख धयौटी याख्न ुऩनने छ । 

(१०) विद्यारम सञ्चारन तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

९.   प्रायशभबक फारशिऺा / भन्टेश्वयी कऺा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गाउॉऩामरकारे तोकेको 
भाऩदण्ड फभोशजभ गनुथ ऩनने छ। 

१०. साभदुावमक मसकाइ केन्र सञ्चारन गनथ सक्ने गाउॉऩामरकारे सभदुामभा साऺयता, सीऩ विकास 
य मनयन्तय मसकाइ सभेतको काभ गनथ तोवकए फभोशजभ साभदुावमक मसकाइ केन्र सञ्चारन गनथ 
सक्नेछ । मस्तो केन्रभा साभदुावमक ऩसु्तकारम, िाचनारम य ई—िाचनारम सञ्चारन हनु सक्नेछ 
।  

११. गाउॉऩामरकारे विद्यारम एक स्थानफाट अको स्थानभा सानथ, गाभ्न, नाभ ऩरयितथन गनथ िा फन्द 
गनथ सक्ने 

(१) गाउॉऩामरकारे तोवकएको भाऩदण्ड फभोशजभ हार सञ्चारन बइयहेका ३० मभनेटको ऩैदर दयुी 
बन्दा कभ दयुी यहेका कुनै साभदुावमक विद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थानभा सानथ िा दईु िा 
दईुबन्दा फढी विद्यारमराई गाबेय एउटा विद्यारमभा सभामोजन गनथ, तह थऩ गनथ, कऺा घटाउन, 

विद्यारम फन्द गनथ सक्नेछ ।विद्यारम सभामोजन गदाथ कुनै साभदुावमक विद्यारमभा कऺा १–३ 
सभभ ४५ जना बन्दा कभ, १–५ कऺा सभभ बए ७५ जना बन्दा कभ, ६–८ कऺा सभभभा ४५ 
जना बन्दा कभ, ९–१० कऺाभा ४० जना बन्दा कभ य ११–१२ कऺाभा ४० जना बन्दा कभ 
विद्याथी बए िडा शिऺा समभमत भापथ त गाउॉ शिऺा समभमतरे नशजकको ऩामक य ऩूिाथधायमिु 
विद्यारमभा हयेक िैशऺक सत्रको सरुुभा सभामोजन गनने छ । मसयी सभामोजन गदाथ शिऺक य 
कभथचायीराई आिश्मकता, मफद्यारमको स्रोत साधनको ऩरयमध मबत्र यही गामबएको विद्यारमभा विद्याथी 
सॊख्माको आधायभा मभल्ने बए जेष्ठताको आधायभा व्मिस्थाऩन गनने  य विद्याथी सॊख्मा न्मून बए अन्म 
विद्यारमभा शिऺक य कभथचायी व्मिस्थाऩन गनथ सवकनेछ । बौगोमरक विकटता बएको स्थानभा 
विद्यारम सभामोजन गरयनेछैन । 

(२) सॊस्थागत विद्यारमहरुरे एक स्थानफाट अको स्थानभा ठाउॉसायी गदाथ आफ्नो घयजग्गा बएको 
प्रभाण सवहत ठाउॊसायीका रामग िडा कामाथरमको मसपारयस सवहत गाउॉ शिऺा िाखाभा मनिेदन 
ददनऩुनने छ । मसयी प्राप्त बएको मनिेदन उऩय छानमफन गदाथ प्रविमा ऩूया गयी आएभा ठाउॉसायी 
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प्रविमा अशघ फढाउन सवकनेछ य ठाउॉसायी गदाथ ऩैतीस ददने सूचना जायी गयी दावि मफयोध नबएभा 
भात्र ठाउॉसायी गरयनेछ । सॊस्थागत विद्यारमहरु स्थाऩना बएको ५ िषथ मबत्र आफ्नो घय जग्गा नबए 
अनभुमत यद्घ गनथ सवकनेछ य नमा सॊस्थागत विद्यारम खोल्न चाहेभा नशजकको विद्यारम बन्दा ऩाॉच 
सम मभटय टाढाको दयुीभा खोल्नऩुनने छ । तय जनघनत्ि, बगुोर तथा िैशऺक ऺेत्रभा वऩछमडएको 
ऺेत्रको रामग मोगदान ददने विद्यारम खोल्दा सो बन्दा कभ दयुीभा सभेत खोल्न िाधा ऩनने  छैन ।  
(३) विद्यारमको नाभ ऩरयितथन गनुथऩयेभा नाभ ऩरयितथन गनुथऩनने  उऩमिु कायण सवहत तोवकएको 
विियण य ढाॉचाभा गाउॉ शिऺा समभमत भापथ त गाउॉऩामरकाभा स्िीकृमतका रामग ऩेस गनुथऩनने छ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩेस हनु आएको मनिेदन उऩय गाउॉ शिऺा समभमतको मसपारयसभा 
गाउॉऩामरकारे नाभ ऩरयितथनको स्िीकृमत ददन सक्नेछ ।  

(५) विद्यारमको नाभ याख्दा िा ऩरयितथन गदाथ कुनै व्मशि वििेषको नाभ, धामभथक तथा जामतगत 
विदे्वष झशल्कने प्रकायको नाभ याख्न ऩाइने छैन । भाध्ममभक तहको हकभा ५०,००,०००।— 

(ऩचास राख रुऩैमा), आधायबतू तहको हकभा ३०,००,०००।– (तीस राख रुऩैमा) प्रदान गयेभा 
व्मशिको नाभभा विद्यारमको नाभ ऩरयितथन गनथ फाधा ऩगुेको भामनने छैन ।नमा स्थाऩना हनेु 
विद्यारमको नाभ नेऩारीभा हनुऩुनने छ य मस अशघ अॊग्रजेी िब्दभा नाभ बई स्थाऩना बएका 
विद्यारमको नाभ नेऩारी ऩवहचान झशल्कने गयी नाभ याख्न प्रोत्साहन गरयनेछ । 

१२. गाउॊ शिऺा समभमत सभफन्धी व्मिस्था 
(१) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र सञ्चारन हनेु विद्यारम तथा िैशऺक मनकामहरुको येखदेख, सभन्िम य 
व्मिस्थाऩन गनने  काभका रामग देहाम फभोशजभको गाउॉ शिऺा समभमत यहनेछ: 
(क) गाउॉऩामरका अध्मऺ – अध्मऺ 

(ख) गाउॉ कामथऩामरकारे तोकेको शिऺा हेनने  विषमगत समभमतको सॊमोजक  – सदस्म 

(ग) गाउॉऩामरका शिऺक भहासॊघको अध्मऺ िा मनजरे तोकेको प्रमतमनमध – सदस्म 

(घ) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतका अध्मऺ भध्मेफाट गाउॉ शिऺा समभमतरे भनोमनत गयेको एकजना 
– सदस्म 

(ङ) सभाजसेिी/चन्दादाता भध्मेफाट गाउॉ शिऺा समभमतरे भनोमनत गयेको कभतीभा एक जना भवहरा 
सवहत दईु जना – सदस्म 

(च) शिऺाविद् भध्मेफाट गाउॉ शिऺा समभमत फाट भनोमनत कभतीभा एकजना– सदस्म 

(छ) साभदुावमक विद्यारमका प्रधानाध्माऩक य सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माक िा सॊस्थाऩक 
भध्मेफाट सॊस्थाऩक मफद्यारमको छाता सॊगठनको मसपारयस अनसुाय गाउॉ शिऺा समभमतरे भनोमनत 
गयेका 1/1 गयी २ जना – सदस्म 

(ज) गाउॉऩामरका प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत  – सदस्म 

(झ) गाउॉऩामरका शिऺा िाखा प्रभखु – सदस्म सशचि 

गाउॉ शिऺ समभमतरे आिश्मक ठानेभा फढीभा ३ जना सभभ सयोकायिाराहरुराई फैठकभा आभन्त्रण 
गनथ सक्नेछ ।  

(२) समभमतका भनोमनत सदस्मको कामथकार तीन िषथको हनेुछ । 
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(३) उऩदपा (१) अनसुायका भनोमनत सदस्महरुरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा गाउॉ शिऺा 
समभमतरे जनुसकैु सभमभा ऩमन हटाउनसक्नेछ तय त्मसयी हटाउन िा िखाथस्त गनुथअशघ भनामसि 
भावपको स्ऩिीकयणको भौकाफाट िशञ्चत गरयने छैन । 

(४) गाउॉ शिऺा समभमतको काभ, कतथव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ: 
(क) आफ्नो कामथ ऺेत्रमबत्रको िैशऺक मोजना तमाय गनने , 
(ख) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र विद्यारम सञ्चारनका रामग अनभुमत, स्िीकृमत, कऺा थऩ, तह थऩ, नाभ 
ऩरयितथन गनने , विद्यारम सानने , गाभ्ने, कोशचङ तथा ट्यूसन सेन्टयको अनभुमत ददने, 

(ग) विद्यारमहरुराई आमथथक अनदुान सभफन्धी आिश्मक स्रोतको खोजी गनने , 
(घ) आफ्नो ऺेत्रमबत्र सञ्चारन हनेु ऩयीऺाराई भमाथददत य बमयवहत फनाउन सहमोग गनने , 
(ङ) विद्यारमहरुको रेखा ऩयीऺकहरुको सूची सािथजमनक गनने , 
(च) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र स्थाऩना बएका आफ्नो स्रोतभा सञ्चामरत साभदुावमक विद्यारमहरुको 
शिऺक दयफन्दी, सेिा, सवुिधा य सतथहरु स्िीकृत गनने  ।   

(छ) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतराई आिश्मक मनदने िन ददने, 

(ज) विद्यारमका रामग आिश्मक स्रोत य साधन जटुाउने य ऩरयचारन गनने , गयाउने । 

(झ) द्वन्द्व व्मिस्थाऩन गनने , 
(ञ) शिऺाको गणुस्तय कामभ याख्न ेसूचक विकास गनने  य प्रगमत भूल्माङ्कन गनने , 
(ट) गणुस्तयीम शिऺाको साभाशजक ऩयीऺण गनने  एिभ ्शिऺाको अनगुभन तथा सऩुरयिेऺणको प्रफन्ध 
गनने , 
(ठ) साभदुावमक विद्यारमका शिऺक तथा कभथचायी व्मिस्थाऩन गनने , 
(ड) विद्यारमको िगीकयण गनने ,  
(ढ) िैशऺक गठुीसॊग सभझौताका सतथहरु मनधाथयण गनने , 
(ण) िैशऺक सॊस्था य शिऺासॊग आफि शिऺक कभथचायीहरुराई काभको आधायभा आिश्मक 
प्रोत्साहन, नैमसमत, दण्ड, कायिाही गनने  गयाउने, 

(त) वििेषऻहरुको छनौट (योिय) तमाय गयेय सूची प्रकािन गनने  । 

(थ) सॊस्थागत विद्यारम सञ्चारनको भाऩदण्ड फनाउने, सञ्चारनको स्िीकृमत य अनभुमतका रामग 
आिश्मक याम सझुाि प्रदान गनने , 
(द) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत गठन गनथ सहजीकयण गनने , 
(ध) शिऺकहरुको सरुिा व्मिस्थाऩन गनने , 
(न) साभदुावमक मसकाइ केन्र स्थाऩना य सञ्चारन सभफन्धी नीमत तजुथभा गनने , 
(ऩ) आिश्मकता अनसुाय विद्याथी कल्माणको व्मिस्थाऩन गनने , 
(प) विद्यारमभा दयिन्दी मभरान गनने  य विद्याथी शिऺक अनऩुात कामभ गनने , 
(फ) विद्यारमभा ऩठनऩाठनको अमधकतभ प्रफन्ध हनेु गयी िैशऺक क्मारेन्डय फनाई राग ु गनने , 
गयाउने, 

(ब) शिऺक तामरभ नीमत तजुथभा गयी राग ुगनने , 
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(भ) गाउॉ कामथऩामरकाराई गणुस्तयीम िैशऺक विकास केन्रका रामग आिश्मक सझुाि तथा ऩयाभिथ 
ददने, 

(म) िैशऺक गणुस्तय अमबफवृि सभिन्धी याम, सझुाि य गोष्ठीहरुको आमोजना गनने , 
(य) तोवकए फभोशजभका अन्म कामथहरु गनने  । 

१३. शिऺा िाखा प्रभखुको काभ कतथव्म य अमधकाय 

(१)गाउॉऩामरका स्तयीम शिऺा मोजना तजुथभा गयी गाउॉ कामंऩामरकाभा ऩेस गनने , 
(२) गाउॉऩामरका तथा गाउॉ शिऺा समभमतफाट शिऺा तथा िैशऺक विकासका रामग ऩारयत नीमत तथा 
कामथिभको कामाथन्िमन गनने  तथा प्राप्त मनदने िन ऩारना गनने , 
(३)विद्यारम तथा िैशऺक मनकामहरुको अनगुभन तथा सरुयिेऺण गनने , गयाउने, 

(४) गाउॉ कामथऩामरका, गाउॉ शिऺा समभमत य प्रभखु प्रिासकीम अमधकृतराई िैशऺक विकासका रामग 
आिश्मक ऩयाभिथ ददने, 

(५) शिऺकहरुको तोवकए फभोशजभको कामथ सभऩादन भूल्माङ्कन तथा अमबरेख गनने , 
(६) आधायबतू तहका कऺा ८ को अशन्तभ तथा फाह्य ऩयीऺा सञ्चारन गनने , 
(७) साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमभा कामथयत शिऺक कभथचायीको अमबरेख याख्न,े 

(८) विद्यारमभा स्िीकृत ऩाठ्यिभ य ऩाठ्यऩसु्तक राग ुगये नगयेको अनगुभन गनने , 
(९) साभदुावमक विद्यारमहरुको रेखाऩरयऺक मनमिुी गनने ,  
(१०) विद्यारम शिऺक अमबबािक सॊघ गठन गनने  गयाउने, 

(११) विद्यारमफाट प्राप्त प्रमतिेदन कामाथन्िमन गनने , 
(१२) शिऺकको तरिी प्रमतिेदन स्िीकृतका रामग मसपारयस गनने , 
(१३) विद्यारमको िैशऺक कामथिभको मनममभत अनगुभन गनने , गयाउने, 

(१४) गाउॉऩामरका शिऺा समभमतको सदस्म सशचिको बमूभकाभा मनिाथह गनने , 
(१५)शिऺकहरुको सरुिा व्मफस्थाऩन गनने  
(१६) गाउॉ शिऺा िाखा प्रभखुको अन्म काभ कतथव्म य अमधकाय तोवकए फभोशजभ हनेुछ। 

१४. िडा शिऺा समभमतको गठन, काभ, कतथव्म य अमधकाय 

(१) िडास्तयभा िडाको विद्यारम येखदेख य व्मिस्थाऩन गनथ िडा शिऺा समभमत यहने छ । 

(क) सभफशन्धत िडाको िडा अध्मऺ अध्मऺ 

(ख) िडा समभमतका सदस्महरु भध्मे िडा समभमतरे तोकेको एकजना भवहरा  सदस्म 

(ग) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतका अध्मऺहरु भध्मे िडा समभमतरे तोकेको एकजना  सदस्म  

(घ) साभदुावमक विद्यारमका प्रधानाध्माऩक य सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माक िा सॊस्थाऩक 
भध्मेफाट सॊस्थाऩक मफद्यारमको छाता सॊगठनको मसपारयस अनसुाय िडा शिऺा समभमतरे भनोमनत 
गयेका 1/1 गयी २ जना – सदस्म 

 (ङ) िडा मबत्रका शिऺा प्रभेी भध्मेफाट िडा समभमतरे तोकेको एकजना सदस्म 

(च) सभफशन्धत िडाका िडा—सशचि सदस्म सशचि 

(२) िडा शिऺा समभमतको काभ कतथव्म य अमधकाय देहाम िभोशजभ हनेुछ: 
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(क) िडा मबत्रको िैशऺक मोजना तमाय गयी कामाथन्िमन गनने , 
(ख) िडा मबत्र सञ्चारन हनेु ऩयीऺाराई भमाथददत य बमयवहत फनाउन सहमोग गनने , 
(ग) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतराई आिश्मक मनदने िन ददने, 

(घ) विद्यारमका रामग आिश्मक स्रोत साधन जटुाउने य ऩरयचारन गनने , गयाउने, 

(ङ) द्वन्द्व व्मिस्थाऩन गनने , 
(च) विद्यारमको सऩुयीिेऺण तथा अनगुभन गनने , गयाउने य अनगुभनको िभभा अमनममभतता गयेभा 
कायिाहीको रामग मसपारयस गनने  । 

(छ) विद्यारम गाभ्ने, सानने  नाभ ऩरयितथन गनने , तह थऩ गनथ गाउॉ शिऺा समभमतभा मसपारयस गनने , 
(ज) िडाको िैशऺक अमबफवृिका रामग आिश्मक कामथहरु गनने , 
(झ) प्रायशभबक फार विकास केन्र सञ्चारन गनथ मसपारयस गनने , 
(ञ) उत्कृि कामथ गनने  शिऺक य कभथचायीहरुराई प्रोत्सावहत गनने , 
(ट)विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत तथा शिऺक अमबबािक सॊगठनभा सहमोग गनने , 
(ठ)गाउॉ शिऺा समभमतरे तोके फभोशजभ अन्म कामथ गनने , 
(ड) िडा शिऺा समभमतरे आफ्नो फैठक सञ्चारन तथा कामथविमध आपैरे मनधाथयण गनने , 
(ढ) िडाको गणुस्तयीम शिऺा विकासका रामग गोष्ठी गनने  । 

१५. विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको गठन, काभ, कतथव्म य अमधकाय 

(१) साभदुावमक विद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मिस्थाऩन गनथका रामग प्रत्मेक विद्यारमभा 
देहामका सदस्महरू यहेको एक विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत यहनेछ: 

(क) अमबबािकरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएका कभतीभा दईु जना भवहरा सवहत चायजन– सदस्म 

(ख) विद्यारम यहेको िडाको िडा समभमतरे तोकेको सदस्म एकजना– सदस्म 

(ग) विद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुिजीिी, शिऺाप्रभेी, विद्यारमराई मनयन्तय उल्रेख्म सहमोग 
गयेका िा दि राखबन्दा फढी नगद िा शजन्सी सहमोग गयेका व्मशिहरू भध्मेफाट विद्यारम 
व्मिस्थाऩन समभमतरे भनोमनत गयेका एकजना भवहरा सवहत दईुजना–सदस्म 

(घ) शिऺकहरुरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएको शिऺक प्रमतमनमध एकजना - सदस्म 

(ड.) विद्यारमका प्रधानाध्माऩक – सदस्म सशचि 

तय फार क्रिको अध्मऺराई आिश्मकता अनसुाय आभशन्त्रत सदस्मका रुऩभा िैठकभा फोराउन 
सवकनेछ ।  

  विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको अध्मऺ छनौट गदाथ वििेष शिऺा प्रदान गनने  विद्यारमभा 
स्थानीम िडाको िवुिजीिी िा सभाजसेिीिाट अध्मऺ छनौट गरयने तथा अन्म साभदुावमक विद्यारमभा 
तीन िषने  ऩदािमध यहने गयी घ य ङ िाहेकका सदस्महरुफाट अध्मऺ हनु सक्नेछन ्। हार कुनै ऩमन 
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सयकायी िा गैह्सयकायी सेिाभा कामथयत कभथचायी य शिऺक बएको अिस्थाभा अध्मऺ हनु ऩाइनेछैन 
।चन्दादाताहरुिाट सदस्म छनौट गदाथ जसरे दान दातव्म गयेको हो सोही व्मशिभात्र सदस्मका 
रुऩभा याख्न सवकने छ । 

२) उऩदपा १ फभोशजभ मफद्यारम ब्मफस्थाऩन समभमतको अध्मऺ छनदट गदाथ आधायबतु तहको 
मफद्यारमको हकभा कऺा ८ उमतणथ य भाध्ममभक तहको मफद्यारमको हकभा कऺा १२ िा सो 
सयहको ऩरयऺा उमतणथ गयेको हनु ुऩनने छ ।  

३) उऩदपा २ भा जनुसकैु कुया उल्रेख गरयएको बएता ऩमन दपा १ कभोशजभ छनौट बएका 
अमबबािक भध्मेफाट उऩदपा २ फभोशजभको िैशऺक मोग्मता नबएको अफश्थाभा अमधकतभ िैशऺक 
मोग्मता बएकोराई मफद्यारम ब्मफस्थाऩन समभमतको अध्मऺभा छनौट गनथ फाधा ऩनने  छैन ।  

(४) साभदुावमक विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको काभ, कतथव्म य अमधकाय देहाम 
फभोशजभ हनेुछ : 

(क) विद्यारम सञ्चारनका रामग प्राप्त स्रोत साधनको ऩरयचारन गनने , 

(ख) विद्यारमको चर, अचर सभऩशत्तको रगत याख्न,े याख्न रगाउॉने य सयुऺा गनने , 

(ग) विद्यारमको िैशऺक, बौमतक तथा आमथथक तथ्माङ्क य विियण अद्यािमधक गयाई याख्न,े 

(घ) विद्यारमको िावषथक फजेट स्िीकृत गनने  य त्मसको जानकायी िडा य गाउॉऩामरकाराई ददने, 

(ङ) विद्यारमभा स्िच्छ िैशऺक िाताियण कामभ याख्न याजनैमतक, धामभथक िा साभप्रादावमक बािनाको 
आधायभा विद्यारमको िाताियण धमभल्माउन नददने, 

(च) विद्यारमभा शिऺक, कभथचायी य विद्याथीको ममुनपथ भ तोकी कामाथन्िमन गनने  ।  

(छ) प्रचमरत काननु फभोशजभ शिऺक सेिा आमोगफाट मसपारयस बएका शिऺक ऩदका रामग मोग्म 
उभभेदिायराई हाशजय गयाई काभभा रगाउॉने तथा ऩामरकाफाट स्िीकृत दयफन्दीभा कभथचायीको 
व्मिस्थाऩन गनने ; 

(ज) सभफशन्धत मनकामफाट खवटएका शिऺक तथा कभथचायीराई हाशजय गयाई काभभा रगाउॉने; 

(झ) गाउॉ शिऺा समभमतफाट तोवकएको यशजिडथ रेखा ऩयीऺकफाट विद्यारमको िावषथक रेखाऩयीऺण 
गयाउने, 

(ञ) रेखा ऩयीऺकको प्रमतिेदन अनसुाय तत्कार आिश्मक कायफाही गनने  य त्मसको प्रमतिेदन िडा 
शिऺा समभमत य गाउॉ शिऺा समभमतभा ऩेस गनने , 
(ट) तोवकए फभोशजभका ऺेत्रसॊग सभफशन्धत िडा शिऺा समभमत, गाउॉऩामरका य गाउॉ शिऺा समभमतरे 
ददएको मनदने िनहरूको ऩारना गनने , 
(ठ)  विद्यारम सेिा ऺेत्रभा मनयऺयता उन्भूरन तथा आधायबतू शिऺा समुनशश्चत गनथ ऩहर गनने , 
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(ड)तोवकए फभोशजभ दयफन्दीका शिऺक तथा कभथचायीराई विबागीम कायिाहीका रामग मसपारयस गनने  
(ढ) विद्यारमको आन्तरयक स्रोतफाट खचथ व्महोनने  गयी मनमिु िा फढुिा गयेका शिऺकका रामग 
सेिा, सतथ य समुफधा तोक्ने य तोवकए फभोशजभको ऩारयश्रमभक तथा सवुिधाको व्मिस्था गनने ; 
(ण) विद्यारम शिऺा एकै शिऺण अिमधभा सञ्चारन गनथ प्रफन्ध मभराउने, 

(त) आिश्मकताको आधायभा सल्राहकाय भनोनमन गनथ सवकने छ, 

(थ) विद्यारम शिऺक, कभथचायी, विद्याथी य अमबबािक आचायसॊवहता फनाई राग ुगनने , 
(द) तोवकए फभोशजभका अन्म कामथ गनने  ।  

५.मस ऐन बन्दा अगामडको ऐनिाया गदठत विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतहरुको ऩदािमधको हकभा 
मसै ऐन िभोशजभ बएको भामननेछ ।नमा विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत गठन गदाथ ऩदािमध सभाप्त 
हनु ुबन्दा १५ ददन ऩवहरे छनौट प्रविमा थारनी गरयनेछ य गठन नहुॉदासभभ साभान्म काभकाज गनथ 
ऩाइनेछ । 

१६. शिऺक अमबबािक सॊघको गठन, काभ, कतथव्म य अमधकाय 

(१) साभदुावमक विद्यारमभा शिऺक अमबबािकफीच सहकामथ तथा साभाशजक ऩयीऺण गयी 
व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनथका रामग प्रत्मेक विद्यारमभा देहामका सदस्महरू यहेको एक शिऺक 
अमबबािक सॊघ यहने छ : 
(क)  विद्यारमका अविबािक भध्मेफाट छनौट गयेको व्मशि – अध्मऺ 

(ख)  अमबबािकरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएका कभतीभा एकजना भवहरा सवहत तीन जना 
 – सदस्म 

(ग) विद्यारमका शिऺकरे आपूभध्मे फाट छानी ऩठाएका तहगत शिऺक प्रमतमनमध दईु जना           

– सदस्म 

(च) प्रधानाध्माऩक — सदस्म 

(छ) कामथयत शिऺकहरुभध्मे िाट एकजना  — सदस्म सशचि 

समभमतको िैठकभा विद्यारमरे छानेको उच्चतभ कऺाको प्रथभ छात्र िा प्रथभ छात्रा भध्मेिाट 
एकजनाराई ऩमन आभशन्त्रत गनथ सवकनेछ । 

(२) शिऺक अमबबािक सॊघको काभ, कतथव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ: 
(क)  विद्यारमभा स्िच्छ िैशऺक िाताियण मनभाथण गनथ विद्यारमराई सहमोग गनने , 
(ख)  विद्यारमको साभाशजक ऩयीऺण गनने , 
(ग)  िैशऺक गणुस्तय अमबफवृिका रामग सहमोग गनने , 
(घ)  विद्यारम बनाथ अमबमान सञ्चारन गनथ विद्यारमराई सहमोग गनने , 
(ङ) तोवकए फभोशजभका अन्म कामथ गनने  ।  
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ऩरयच्छेद ३ 

शिऺक तथा कभथचायीको दयिन्दी, सेिाितथ, मोग्मता एिॊभ ्सऺभताको भाऩदण्ड 

१७. शिऺक कभथचायीको दयिन्दी मनधाथयण गनने  
(१) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहेका साभदुावमक विद्यारमहरुभा आिश्मक ऩनने  शिऺक, कभथचायी 
दयिन्दी मनधाथयण तोके फभोशजभ हनेुछ । 

(२) गाउॉऩामरकारे शिऺकको दयिन्दी मनधाथयण गदाथ प्रत्मेक विद्यारमभा मनममभत अध्ममन गनने  
विद्याथी सॊख्मा य  

विषमका आधायभा तोवकए फभोशजभ विद्याथी तथा शिऺकको अनऩुात कामभ गनुथऩनने  छ ।  

(३) उऩदपा(१) य (२)फभोशजभ दयफन्दी मसजथना बई मनमशुि बएका शिऺक य कभथचायीको 
व्मशिगत पाइर खडा गयी गाउॉऩामरकारे याख्न ुऩनने छ । मसयी मनमिु बएका शिऺक, कभथचायीको 
सेिा सवुिधा गाउॉऩामरका भापथ त बिुानी गनुथऩनने छ ।  

 

१८. शिऺक तथा कभथचायीको सेिा, सवुिधा, सतथ, मोग्मता, दयफन्दी य सऺभता 

शिऺक तथा कभथचायीको सेिा, सवुिधा, सतथ, मोग्मता, दयफन्दी य सऺभता तोवकए फभोशजभ हनेुछ  

१९. स्थामी अध्माऩन अुनभमत ऩत्र मरन ुऩनने   

अध्माऩन अनभुमतऩत्र नमरई कसैरे ऩमन शिऺक ऩदका रामग उभभेदिाय हनु ऩाउने छैन । 

२०. शिऺक तथा कभथचायीको ऩदीम आचयण तथा अन्म व्मिस्था 

(१) देहामका अिस्थाभा शिऺक िा कभथचायीराई विद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमतरे नमसहत ददन, 

ऩदफाट हटाउन िा कायफाही गनथ िडा शिऺा समभमत भापथ त गाउॉ शिऺा समभमतभा मसपारयस गनने छ : 

(क) तोवकए फभोशजभको ऩदीम दावमत्ि ऩूया नगयेभा, 

(ख) मफनासूचना रगाताय ऩन्र ददनबन्दा फढी सभम विद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेभा, 

(ग) विद्यारमभा ऩटक – ऩटक भादक ऩदाथथ सेिन गयी आएको कुया प्रभाशणत बएभा, 

(घ) नैमतक ऩतन देशखने कुनै पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 

(ङ) साभदुावमक विद्यारमका शिऺक िा कभथचायीरे कामाथरम सभमभा अन्मत्र अध्माऩन िा काभ 
गयेको िा अन्म कुनै व्मािसावमक विमाकराऩ गयेको प्रभाशणत बएभा, 

(च) शिऺक य कभथचायी कुनै ऩमन याजनीमतक दरको कुनै ऩमन तहको कामथ समभमतको सदस्म यहेको 
ऩाइएभा, 

 (छ) मनजरे अध्माऩन गयेको विषमभा तीन िषथमबत्रको औसत िैशऺक उऩरशब्ध  प्रमतित याविम य 
प्रदेिको औसत स्तयबन्दा कभ बएभा । 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै शिऺक िा कभथचायीराई ऩदफाट हटाउन ुऩनने  मथेि प्रभाण प्राप्त 
बएभा गाउॉ शिऺा समभमतरे मनजराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ तय कामथयत ऩदिाट हटाउन ु अशघ 
भनामसफ भावपकको स्ऩिीकयणको भौका ददईने छ । 

२१. अदारतको आदेिफाट ऩनु् फहारी हनु सक्ने  

(१) दपा १९ भा उल्रेख बएका कुनै िा केही आयोऩभा सजाम बई नोकयीफाट हटाइएको िा 
फखाथस्त बएको शिऺक/कभथचायी अदारतको आदेि िा पैसरा फभोशजभ सेिाभा ऩनु् फहारी 
हनुसक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनु् फहारी बएको शिऺकरे सेिाफाट हटेदेशख ऩनु्फहारी बएको 
मभमतसभभको ऩूया तरफ, बत्ता य तरफ फवृि ऩाउने बए सोसभेत ऩाउनेछ । 

२२. तरफ बत्ता नऩाउने य सेिा अिमध गणना नहनेु  

 दपा २१ भा उल्रेशखत अिस्थाभा िा मनमभानसुाय विदा स्िीकृत गयाइ फसेको अिस्थाभा फाहेक 
विद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेको शिऺकरे सो अिमधको तरफ, बत्ता ऩाउने छैनन ् य त्मस्तो अिमध 
मनजको सेिाभा सभेत गणना हनेु छैन । 

२३. स्थामी आिासीम अनभुमत मरन नहनेु  

साभदुावमक विद्यारमभा कामथयत शिऺक िा कभथचायीहरुरे कुनैऩमन देिको स्थामी आिासीम अनभुमत 
मरन िा त्मस्तो अनभुमत प्राप्त गनथका रामग आिेदन ददन हुॉदैन ।  

ऩरयच्छेद ४ 

शिऺक तथा कभथचायीको मनमशुि, सरुिा, फढुिा, तामरभ य िशृत्त विकास 

२४. शिऺक तथा कभथचायीको मनमशुि  

(१) विद्यारमभा रयि दयिन्दी, याहत शिऺक य कभथचायी ऩदभा अस्थामी तथा कयाय मनमशुिको 
व्मिस्था देहाम फभोशजभको छनौट समभमतफाट हनेुछ : 
(क)सभफशन्धत विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको अध्मऺ — सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩामरकाको शिऺा प्रभखु िा शिऺा अमधकृत — सदस्म  

(ग) सभफशन्धत विद्यारमको प्रधानाध्माऩक — सदस्म सशचि  

 शिऺक सेिा आमोगरे कयाय सूचीका रामग तोकेको उभभेदिायराई सो रयि ऩदभा 
प्राथमभकताका आधायभा  छनौट समभमतरे छनौट गनने  य सो नबएभा गाउॉऩामरकाभा सूचीकृत बएका 
योस्टयहरु भध्मेिाट छनौट समभमतरे दईुजना योस्टय छनौट गयी मरशखत, अन्तयिाताथ तथा 
आिश्मकतानसुाय प्रमोगात्भक ऩयीऺा मरई छनौट गरयनेछ । मसयी छनौट गदाथ मफषम मफऻराई 
आभन्त्रण गनथ सवकनेछ ।  

२) समभमतरे आफ्नो कामथविमध आपैरे मनधाथयण गयेफभोशजभ हनेुछ ।  
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२५. प्रधानाध्माऩक सभफन्धी व्मिस्था 
(१) साभदुावमक विद्यारमभा एकजना प्रधानाध्माऩक यहनेछ । 

(२)  प्रधानाध्माऩकको मनमशुि, सेिा, सतथ य सवुिधा सभफन्धी व्मिस्था देहाम फभोशजभ हनेुछ : 
(क) भाध्ममभक तहभा स्थामी तथा स्नातकोत्तय उऩामध प्राप्त शिऺक हनुऩुनने छ ।सो नबएभा जेष्ठता य 
कामथसभऩादनका आधायभा स्नातकोत्तय मोग्मता प्राप्त शिऺकहरु भध्मेफाट प्रधानाध्माऩकको मनमशुि 
विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतरे मनणथम गरय िडा शिऺा समभमत हुॊ दै गाउॉ शिऺा समभमतभा ऩेि गरयनेछ 
।  

(ख) आधायबतू तहभा स्थामी, तथा स्नातक उऩामध प्राप्त शिऺक हनुऩुनने छ । सो नबएभा जेष्ठता य 
कामथसभऩादनका आधायभा स्नातक मोग्मता प्राप्त शिऺक भध्मेफाट प्रधानाध्माऩकको मनमशुि विद्यारम 
व्मिस्थाऩन समभमतको मसपारयसभा िडा शिऺा समभमत भापथ त गाउॉ शिऺा समभमतफाट गरयनेछ ।  

(ग) प्रधानाध्माऩकरे मनमशुि हनुऩूुिथ ऩाॉच फषने  विद्यारम सधुायको कामथमोजना विद्यारम व्मिस्थाऩन 
समभमत सभऺ ऩेस गनुथऩनने छ ।  

(घ) विद्यारमको फहृत्तय वहत गनुथ प्रधानाध्माऩकको कतथव्म हनेुछ । 

(च) मनजरे ऩेस गयेको कामथमोजना फभोशजभ कामथ गयेको नऩाइएभा गाउॉ शिऺा समभमतरे मनजराई 
हटाउन सक्नेछ तय एकऩटक स्ऩिीकयणको भौका ददइनेछ ।  

 

२६. शिऺकको सरुिा 

(१) सरुिा हनु आिेदन ददने दयिन्दीभा कामथयत शिऺकराई गाउॉऩामरका मबत्रका कामथयत 
विद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमत य सरुिा हनेु विद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमतको सहभमतभा गाउॉ 
शिऺा समभमतरे तोवकए फभोशजभको प्रविमा अऩनाई रयि दयफन्दीभा सरुिा गनथ सक्नेछ । 

(२) सरुिा हनु आिेदन ददने दयिन्दीभा कामथयत शिऺकराई गाउॉऩामरका मबत्र मनज कामथयत 
विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको सहभमतभा ऩामरकारे अन्म गाउॉ शिऺा समभमत िा गाउॉशिऺा 
समभमतभा सरुिाको रामग सहभमत ददन सक्नेछ । 

(३) गाउॉऩामरका शिऺा समभमतरे दयिन्दी मभरानको िभभा सभान तहको स्थामी, अस्थामी तथा 
याहत शिऺकफीच सरुिा गनथसक्नेछ तय साभान्मतमा शिऺकको सरुिा ऩदस्थाऩन बएको तीन 
फषथसभभ गरयने छैन ।  

(४) शिऺकको सरुिा िैशऺक सत्रको सरुु िा अन्त्मभा भात्र गरयनेछ । 

(५) शिऺक सरुिा गदाथ रयि दयिन्दीभा विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतरे गाउॉऩामरका मबत्रका 
शिऺकहरुराई प्राथमभकता ददइ सयिा बई आउन / जानका रामग सहभमत ददनऩुनने छ । 

२७. दयिन्दी मभरान 

 (१) तोवकएको भाऩदण्डको आधायभा फढी दयिन्दी बएको विद्यारमफाट कभ दयफन्दी बएको 
विद्यारमभा दयिन्दी मभरान गनुथऩनने छ ।  
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(२) एकै विद्यारमभा तीन फषथ सेिा अिमध ऩगुेका शिऺक कभथचायीहरुराई गाउॉ शिऺा समभमतरे 
सभफशन्धत विद्यारमको सहभमत फेगय ऩमन गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रको अन्म विद्यारमभा सरुिा गनथ 
सक्नेछ । 

२८. शिऺकको स्थामी मनमशुि य फढुिासभफन्धी व्मिस्था 
 हारका स्िीकृत दयिन्दीभा शिऺकहरुको स्थामी मनमशुक्त्त तथा फढुिासभफन्धी व्मिस्था नेऩार 
सयकायको सॊघीम य प्रादेशिक काननु फभोशजभ िन्ने शिऺक सेिा आमोगफाट तोकेफभोशजभ हनेुछ । 
स्थानीम तहफाट मनमिुी ऩाएका शिऺकहरुको सेिा सतथ तथा फढुिा सभफन्धी व्मिस्था स्थानीम 
काननु फभोशजभ हनेुछ । 

२९. तामरभ तथा ऺभता विकास सभफन्धी व्मिस्था : 
 शिऺक य कभथचायीहरुराई  सॊघीम, प्रादेशिकतथा स्थानीम तहफाट मनधाथरयत तामरभ नीमत 
अनसुाय तामरभ तथा ऺभता विकासको अिसय हनेुछ । 

३०. शिऺकराई अन्म काभभा रगाउॉन नहनेु  

(१) साभदुावमक विद्यारमको शिऺक य कभथचायीहरुराई  शिऺा प्रदान गनने  िा विद्यारम प्रिासन 
सभफन्धी काभभा फाहेक अन्म काभभा रगाउॉन ऩाईने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन विद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩनने  गयी 
याविम जनगणना, मनिाथचन सभफन्धी काभ, दैिी प्रकोऩ उिाय िा सॊघीम सयकाय, प्रादेशिक सयकाय य 
स्थानीम सयकायरे तोकेको अन्म कुनै काभभा खटाउन सवकनेछ । 

ऩरयच्छेद—५ 

साभदुावमक विद्यारमको बौमतक ऩूिाथधाय मनभाथण, भभथत सभबाय, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 

३१.  विद्यारमको बौमतक तथा िैशऺक ऩूिाथधायको भाऩदण्ड मनधाथयण 

(१) विद्यारमभा विद्याथी सॊख्मा अनसुाय कऺाकोठा, खेर भैदान कभऩाउन्ड, घेयाफाय, फारभैत्री फसाइ 
व्मिस्था, िाताियणभैत्री य अऩाङ्गभैत्री हाता, कयेसािायी, पूरफायी, स्िच्छ वऩउने ऩानी, छात्र छात्राका 
रामग अरग—अरग िौचारम, मसकाइभैत्री िाताियण हनु ुऩनने छ ।  

(२) विद्यारमभा प्राथमभक उऩचाय, मनममभत स्िास्थ्म ऩयीऺण, भनोऩयाभिथ, छात्राभैत्री सेमनटयी प्माड 
जस्ता न्मूनतभ सवुिधा उऩरब्ध हनुऩुनने छ ।  

(३) विद्यारमको स्तयअनसुाय बौमतक तथा िैशऺक ऩूिाथधायको भाऩदण्ड तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

३२.  विद्यारमको सभऩशत्त 

(१) साभदुावमक विद्यारमको हकबोगभा यहेको सभऩशत्त सािथजमनक सभऩशत्त भामननेछ । मस ऐन 
फभोशजभ अनभुमत िा स्िीकृमत यद्द गरयएको िा कुनै विद्यारमभा गामबएको साभदुावमक विद्यारमको 
सभऩशत्त िडा कामाथरमको मसपारयसभा गाउॉऩामरकारे अन्म विद्यारमको काभभा प्रमोगभा नआउने 
बएभा प्रचमरत काननु फभोशजभ फेच–मफखन गयी प्राप्त बएको यकभ सभफशन्धत गाउॉ शिऺा कोषभा 
जभभा गनने छ । 
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(२) िैशऺक गठुी अन्तगथत सञ्चामरत सॊस्थागत विद्यारमको सभऩशत्त सोही विद्यारमको नाभभा यहने छ 
। कुनै विद्यारम सािथजमनक िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चारन गरयएकोभा त्मस्तो विद्यारमको सभऩशत्त 
सािथजमनक सभऩशत्त भामननेछ य त्मस्तो सभऩशत्तको स्िरुऩ ऩरयितथन गनथ ऩाइने छैन । 

(३) कभऩनी अन्तयगत सञ्चामरत सॊस्थागत विद्यारमको सभऩशत्त सोही कभऩनीको नाभभा यहनेछ । 

(४) सॊस्थागत विद्यारमरे कुनै व्मशि िा सॊघ सॊस्थासॊग दानदातव्मको रूऩभा कुनै वकमसभको चर, 

अचर सभऩशत्त प्राप्त गनुथ अशघ गाउॉऩामरकाको अनभुमत मरनऩुनने  छ तय विदेिी व्मशि िा सॊघ 
सॊस्थाफाट त्मसयी चर, अचर सभऩशत्त प्राप्त गनुथ अशघ सॊघीम सयकाय, प्रादेशिक सयकाय य स्थानीम 
सयकायफाट  ऩूिथ स्िीकृमत मरनऩुनने छ । 

(५) विद्यारमरे चर अचर सभऩशत्त िेचविखन गदाथ स्थानीम सयकायको अनभुमत िेगय िेच्न ऩाइने 
छैन । 

३३.  साभदुावमक विद्यारमको जग्गाको स्िामभत्ि, सभऩशत्तको अमबरेख, सॊयऺण य व्मिस्थाऩन 

(१) साभदुावमक विद्यारमको जग्गाको स्िामभत्ि सोही विद्यारमकै नाभभा यहने छ । सो विद्यारम 
फन्द, खायेज िा अन्मत्र गामबई विद्यारमको काभभा प्रमोग नहनेु बएभा ऩामरकारे काननु फभोशजभ 
बोग चरन गनथसक्ने छ । 

(२) विद्यारमको सभऩशत्तको अमबरेख दरुुस्त याख्न,े सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गनने  दावमत्ि सोही 
विद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमतको हनेु छ ।  

(३) साभदुावमक विद्यारमको जग्गाको सॊयऺण य व्मिस्थाऩन गनने   कतथव्म स्थानीम सयकायको 
हनेुछ ।  

 

३४.   ऩाठ्यिभ य ऩाठ्य्ऩसु्तक 

(१) विद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ भाऩदण्ड अनरुुऩ मसकाइ उऩरशब्ध हामसर हनेु 
गयी अध्ममन अध्माऩन गयाउनऩुनने छ । विद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड मबत्र यही 
स्थानीम ऩाठ्यिभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गनथ सक्नेछ ।  

(२) आफ्ना ऺेत्र मबत्रका विद्यारमराई आिश्मक ऩनने  ऩाठ्यऩसु्तकहरुको सॊख्मा सभफशन्धत विद्यारमरे 
तोवकएको सभम सीभा मबत्र भाग गनुथऩनने छ ।  

(३) िैशऺक सत्र िरुु हनु ु अगािै गाउॉ शिऺा समभमतरे सभफशन्धत मनकामहरुभा सभन्िम गयी 
ऩाठ्यऩसु्तक वितयण गनने छ ।  

(४) आधायबतू तहसभभको शिऺाका रामग स्थानीम आिश्मकताभा आधारयत फढीभा १०० ऩूणाथङ्क िा 
४ िेमडट आिय फयाफयको स्थानीम थऩ विषमको स्थानीम ऩाठ्यिभ प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ ।  

(५) विद्यारमभा फह ुऩाठ्यऩसु्तक राग ुहनेुछ ।  

(६) िैशऺक स्तयको न्मूनतभ भाऩदण्ड तोकी शिऺक विद्याथी सहकामथभा आधारयत ऩाठ्यसाभग्री, थऩ 
स्िाध्मामन साभग्री, ऩसु्तकारम, भनोविभिथ, अमबबािक शिऺाको प्रफन्ध हनु ुऩनने छ । 

(७) िभि् तल्रो कऺादेशख नै ऩाठ्य ऩसु्तकमफहीन साभग्रीराई ऩाठ्य आधाय फनाइने छ । 
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३५.  अमतरयि िैशऺक विमाकराऩको सञ्चारन  

(१) विद्यारमरे ऩाठ्यिभभा आधारयत मसकाइभा सहजता ल्माउन अमतरयि िैशऺक विमाकराऩ 
सञ्चारन गनथसक्ने छ । 

(२) विद्यारमरे स्काउट, येडिस, फारक्रि, ईकोक्रफ तथा िाताियण भैत्री क्रिहरु गठन, ऩरयमोजना 
कामथ, अध्ममन भ्रभण, ऩोषण शिऺा, खेरकुद् प्रमतमोमगता, सावहशत्मक तथा फहपु्रमतबाभखुी विमाकराऩहरु 
सञ्चारन गनथसक्नेछ ।  

(३) िैशऺक विमाकराऩ सभफन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

ऩरयच्छेद–६ 

सॊस्थागत विद्यारमको अनभुमत, भाऩदण्ड मनधाथयण, अनगुभन, भूल्माङ्कन य मनमभनसभफन्धी व्मिस्था 
३६. सॊस्थागत विद्यारम सञ्चारन गनथ अनभुमत य स्िीकृमत मरनऩुनने छ । 

३७. सॊस्थागत विद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमत 

(१) सॊस्थागत विद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मिस्थाऩन गनथका रामग प्रत्मेक विद्यारमभा देहामका 
सदस्महरू यहेको एक विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत यहनेछ : 
(क) विद्यारमको सॊस्थाऩक भध्मेफाट सभफशन्धत विद्यारमको मसपारयसभा िडा शिऺा समभमत भापथ त 
गाउॉ शिऺा समभमतफाट भनोमनत – अध्मऺ 

(ख) अमबबािक भध्मेफाट कभतीभा एकजना भवहरा ऩनने  गयी  विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतरे 
भनोमनत गयेको दईुजना – सदस्म 

(ग) स्थानीम शिऺाप्रभेी िा सभाजसेिी भध्मेफाट गाउॉ शिऺा समभमतरे भनोमनत गयेको एकजना – 
सदस्म 

(घ) गाउॉऩामरकाको शिऺा िाखा कभथचायी – सदस्म 

(ङ) सभफशन्धत विद्यारमका शिऺकहरूरे आपूभध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना – सदस्म; 

 (च) विद्यारमका प्रधानाध्माऩक  – सदस्म–सशचि 

(२) उऩदपा (१) को (क) (ख) य (ग) फभोशजभ छामनएका िा भनोमनत अध्मऺ िा सदस्मको 
ऩदािमध तीन िषथको हनेुछ ।अध्मऺ िा सदस्मरे आफ्नो ऩदअनसुायको आचयण नगयेको देशखएभा 
िडा शिऺा समभमतको मसपारयसभा गाउॉ शिऺा समभमतरे मनजराई जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ु अशघ िा समभमत विघटन गनुथअशघ आफ्नो सपाइ ऩेस गनने  
भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन । 

३८. सॊस्थागत विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको काभ, कतथव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ 
हनेुछ : 
(क) विद्यारम सञ्चारनका रामग प्राप्त साधन य स्रोतको ऩरयचारनगनने , 
(ख) विद्यारमका रामग आिश्मक बौमतक साधनको व्मिस्था गनने , 
(ग) विद्यारमको चर, अचर सभऩशत्तको सयुऺा य सॊयऺण गनने , 
(घ) विद्यारमभा स्िच्छ िैशऺक िाताियण कामभ याख्न,े 

 (ङ) स्िीकृत ऩाठ्यिभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक अमनिामथ रूऩभा रागू गनने , 



खण्ड : ०४                   सॊख्मा : ०३                   बाग : ०१              प्रकाशित    मभमत : २०७७/१२/१३ 

18 | a}hgfy ufpFkflnsf lzIff P]]g, @)&& 
 

(च) अध्माऩन अनभुमतऩत्र मरई प्रचमरत काननु फभोशजभ शिऺक ऩदका रामग उभभेदिाय हनु मोग्मता 
ऩूया गयेका व्मशिराई शिऺक ऩदभा मनमशुि गनने , 
(छ) शिऺक तथा कभथचायीको मनमशुि छनौट समभमत भापथ त गयी न्मूनतभ तरफ, सेिा य सवुिधा 
तोक्ने, 

(ज) अनिुासनहीन शिऺकउऩय कायफाही गनने , 
(झ) शिऺा ऐन तथा मनमभािरी तथा अन्म कानूनभा उशल्रशखत व्मिस्थाका अमतरयि 
गाउॉऩामरकाफाट जायी शिऺा ऺेत्रसॊग सभफशन्धत सफै नीमत, मनमभ तथा मनदने िनहरूको ऩारना गनने ; 
(ञ) िैशऺक गठुी अन्तगथत सञ्चारन बएका विद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मिस्थाऩन सभफन्धी 
व्मिस्था तोवकए फभोशजभ गनने  । 

(ट) विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको अन्म काभ, कतथव्म, अमधकाय य फैठक सभफन्धी कामथविमध तोवकए 
फभोशजभ गनने , 
(ठ) रेखा ऩयीऺण गयाई अमनिामथ रुऩभा फावषथक प्रमतिेदन िडा शिऺा समभमत य गाउॉ शिऺा समभमतभा 
ऩेस गनने , 
(ड) शिऺक कभथचायी तथा विद्याथीको आचायसॊवहता फनाई राग ुगनने  ।  

(ढ) न्मूनतभ ऩारयश्रमभक तोवकए  िभोशजन हनेुछ । 

(ण) बनाथ िलु्क य अन्म िलु्क कशभतभा दईु मतहाइथ अमबबािकहरुको बेरािाट सिथसभभत मनणथम 
गयाई गाउॉ सवकमतफाट स्िीकृत गयाई मनधाथयण गनुथऩनने छ । 

३९. सॊस्थागत विद्यारमरे छात्रिशृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩनने   

(१) सॊस्थागत विद्यारमरे विद्यारमभा बनाथ बएका कुर विद्याथी सॊख्माको कभतीभा दस प्रमतितभा 
नघट्ने गयी तोवकए फभोशजभ जेहेन्दाय, अमत विऩन्न, अऩाङ्गता बएका, छात्रा, दमरत य जनजामत 
विद्याथीराई छात्रिशृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩनने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छात्रिशृत्तका रामग विद्याथी छनौट गनथ प्रत्मेक विद्यारमभा विद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक, य विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतभा यहेका अमबबािकको प्रमतमनमध यहेको एक छात्रिशृत्त 
छनौट समभमत यहनेछ । 

(३) समभमतरे छनौटका रामग आधाय, सतथ य प्रविमा तमाय गयी सोही विद्यारम व्मिस्थाऩन 
समभमतफाट स्िीकृत गयाई सािथजमनक सभेत गनुथऩनने छ । 

(४) समभमतरे छात्रिशृत्तका रामग छनौटको नमतजा आधाय सवहत सािथजमनक गनुथऩनने छ । 

(५) सॊस्थागत विद्यारमरे प्रत्मेक िषथ प्रदान गयेको छात्रिशृत्तको कोटा गाउॉऩामरका शिऺा िाखाभा 
ऩेस गनुथऩनने छ । 

४०. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

सॊस्थागत विद्यारमको गणुस्तय कामभ याख्न गाउॉ शिऺा समभमतरे जनुसकैु सभमभा अनगुभन गनथ य 
मनदने िन ददन सक्नेछ । मसयी प्राप्त मनदने िन कामाथन्िमन गनुथ सॊस्थागत विद्यारमको कतथव्म हनेुछ ।  

४१. अनभुमत िा स्िीकृमत यद्द गनने  
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कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे मस ऐन अन्तगथत फनेको मनमभ विऩयीत अन्म कुनै काभ गयेभा 
गाउॉऩामरकारे त्मस्तो विद्यारमराई प्रदान गरयएको अनभुमत िा स्िीकृमत यद्द गनथ सक्नेछ तय त्मसयी 
अनभुमत िा स्िीकृमत यद्द गनुथ अशघ सभफशन्धत विद्यारमराई आफ्नो सपाइ ऩेस गनने  भौकाफाट फशञ्चत 
गरयने छैन |  

ऩरयच्छेद ७ 

ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

४२. आधायबतू तह उत्तीणथ ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन  

(१) आधायबतू तहका कऺा ८ को अशन्तभ तथा फाह्य ऩयीऺाराई गाउॉ ऩामरकाको ऺेत्रबय भमाथददत 
व्मिशस्थत तयीकारे एकरुऩताका साथ सञ्चारन गनथ तऩमसरको आधायबतू तह शिऺा उत्तीणथ ऩयीऺा 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन समभमत यहनेछ: 
(क) गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत - अध्मऺ 

(ख) साभदुावमक विद्यारमका आधायबतू तह सॊचारन बएका मफद्यारमहरु भध्मेफाट एकजना 
प्रधानाध्माऩक िा शिऺक भध्मेफाट भवहरा सवहत समभमतिाट भनोमनत दईु जना - सदस्म 

(ग) सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माऩक िा सॊस्थाऩक भध्मेफाट समभमतिाट भनोमनत १ जना - 
सदस्म 

(घ) गाउॉऩामरका शिऺािाखा प्रभखु - सदस्म–सशचि 

(२)  ऩयीऺा समभमतरे सभफशन्धत विषमका वििेषऻहरुराई ऩयीऺा समभमतको िैठकभा आभन्त्रण 
गनथसक्नेछ । 

(३) भनोमनत सदस्महरुको भनोनमन गाउॉ शिऺा समभमतिाट गनुथऩनने छ । 

(४)  भनोमनत सदस्महरुरे ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा जनुसकैु सभमभा हटाउन सवकनेछ तय 
हटाउन ुअशघ मनजराई सपाइको भौकाफाट फशञ्चत गरयनेछैन ।  

(५) समभमतको फैठक बत्ता गाउॉ कामथऩामरकाको प्रचमरत काननु फभोशजभ हनेुछ । 

(६) भनोमनत सदस्महरुको कामथकार एक िषथको हनेुछ । 

(७) आधायबतू तह उत्तीणथ ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनको अनगुभन तोवकए फभोशजभको 
समभमतफाट हनेुछ ।  

ऩरयच्छेद–८ 

विद्यारमराई ददइने अनदुान, रेखा व्मिस्थाऩन, अनगुभन य मनमभन 

४३. विद्यारम विकास कोष 

(१) प्रत्मेक विद्यारमभा एउटा विद्यारम विकास कोष हनेुछ, जसभा देहाम फभोशजभका स्रोतफाट प्राप्त 
यकभ सोही कोषभा दाशखरा हनेुछ : 
(क) नेऩार सयकाय, प्रादेशिक सयकाय य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त अनदुान, 

(ख)  िलु्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ, 

(ग)  चन्दा िा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ, य 

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 



खण्ड : ०४                   सॊख्मा : ०३                   बाग : ०१              प्रकाशित    मभमत : २०७७/१२/१३ 

20 | a}hgfy ufpFkflnsf lzIff P]]g, @)&& 
 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको सञ्चारन य साभाशजक रेखा ऩयीऺण तोवकए फभोशजभहनेुछ 
। 

४४. अनदुानको व्मिस्था  

(१) मो ऐन प्रायभब हुॉदाका फखत ददॉदै आएको अनदुान यकभभा कटौती नहनेु गयी तोवकएको सूत्रको 
आधायभा गाउॉ ऩामरकारे साभदुावमक विद्यारमराई अनदुान ददनेछ तय कुनै विद्यारमरे तोवकएको 
िैशऺकस्तय कामभ गनथ नसकेभा त्मस्ता विद्यारमराई ददॉदै आएको अनदुान यकभ कटौती गनथ 
सवकनेछ । 

(२) साभदुावमक विद्यारमहरुराई तोवकए फभोशजभ अनदुान उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

४५. रेखा व्मिस्थाऩन 

(१) सफै विद्यारमहरुरे प्रचमरत कानूनअनसुायको ढाॉचाभा आम व्ममको रेखा व्मिस्थाऩन गनुथऩनने  छ 
। भवहना बरय बएको आभदानी य खचथको प्रमतिेदन तोवकएको ढाचाभा भवहना सभाप्त बएको सात 
ददन मबत्र ऩामरकाभा ऩेि गनुथ ऩनने छ । विद्यारमरे आन्तरयक मनमन्त्रण प्रणारीराई व्मफशस्थत 
गनुथऩनने छ । 

(२) विद्यारमको मनममभत कायोफायको रेखा याख्न भाध्ममभक विद्यारमका रामग प्रधानाध्माऩक य 
कभथचायी तथा आधायबतूका रामग प्रधानाध्माऩक य रेखा शिऺकका साथै प्राथमभक विद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक य विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत अध्मऺिाट खाता सञ्चारन गयी रेखा व्मिस्थाऩन 
गनुथऩनने छ । तय आधायबतु तहभा रेखा शिऺक नबएको अफस्थाभा मफद्यारम ब्मफस्थाऩन समभमतको 
मनणथमभा अन्म शिऺहफाट खाता सॊचारन गनथ फाधा ऩनने  छैन ।  

४६. रेखा ऩयीऺण तथा साभाशजक ऩयीऺण  

(१) सफै विद्यारमहरुरे मनममभत रुऩभा आमथथक िषथ सभाप्त बएको ऩवहरो चौभामसकमबत्र गाउॉ शिऺा 
समभमतरे तोकेको यशजिडथ रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाउनऩुनने छ ।  

(२) रेखा ऩयीऺण प्रमतिेदन रेखा ऩयीऺण सभाप्त बएको १५ ददन मबत्र गाउॉ शिऺा समभमत भापथ त 
गाउॉऩामरकाभा ऩेस गनुथऩनने छ । सो प्रमतिेदन ऩेि नगनने  मफद्यारमहरुको मनकािा योक्न सवकनेछ ।  

(३) प्रत्मेक िषथ विद्यारमरे आमथथक फषथ सभाप्त बएको २ भवहना मबत्र साभाशजक ऩयीऺण गयी 
विद्यारमको आम व्मम, िैशऺक उऩरब्धी, विद्यारमको आन्तरयक गमतविमध, ऩायदशिथता तथा 
जिापदेवहताको अिस्था य आगाभी कामथमोजना साभाशजक ऩयीऺण भापथ त सािथजमनक तथा अनभुोदन 
गनुथऩनने छ । मसयी साभाशजक ऩरयऺण नगनने  मफद्यारमहरुको प्रथभ चौभाशिक मनकािा ददन कामाथरम 
फाध्म हनेु छैन ।  

४) विद्यारमरे हयेक तै्रभामसक ऩयीऺाको नमतजासवहत विद्याथीको िैशऺक प्रगमत प्रमतिेदन अमबबािक 
सभऺ ऩेस गयी ऩषृ्ठऩोषण मरनऩुनने छ ।  

४७. छात्रिशृत्तको व्मिस्था गनथ सक्ने 

गाउॉऩामरकारे विद्यारमभा बनाथ हनेु विद्याथीराई तोवकए फभोशजभ छात्रिशृत्तको व्मिस्था गनथसक्नेछ । 

४८. िलु्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ  
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(१) मन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको विद्यारम शिऺाका रामग साभदुावमक विद्यारमरे विद्याथीको 
नाभभा कुनै वकमसभको िलु्क मरन ऩाउनेछैन । 

(२)  उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन कुनै अमबबािकरे विद्यारमको विकासका 
रामग आफ्नो इच्छारे ददएको दान, उऩहाय, चन्दा िा सहमोग साभदुावमक विद्यारमरे मरन सक्नेछ । 
मसका साथै कुनै अमबबािकरे आफ्नो खसुीयाजीरे आफ्नो सन्तमतका रामग शिऺण िलु्क, खेरकुद् 
िलु्क, भनोऩयाभिथ िलु्क, ऩयीऺा िलु्करगामत अन्म िलु्कहरु ददन ईच्छा गयेभा विद्यारमरे मरन 
सक्नेछ तय त्मस्तो िलु्कको सदऩुमोगको समुनशश्चतता गरयनेछ ।  

३) सफै फारफामरकाराई आधायबतू तहसभभको शिऺा अमनिामथ य मन्िलु्क तथा भाध्ममभक 
तहसभभ मन्िलु्क शिऺा प्रदान गनथका रामग गाउॉऩामरकारे आिश्मक स्रोतको व्मिस्था गनने छ । 

(४)  उऩदपा (१) फभोशजभ मन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको विद्यारम शिऺा फाहेकको अन्म 
विद्यारम शिऺाभा अध्ममन गनने  विद्याथीसॊग मरइने िलु्क तोवकएको आधायभा मनधाथयण गरयनेछ ।  

(५)  विद्यारमरे विद्याथीराई कुनै कऺाभा बनाथ गदाथ एकऩटक बनाथ िलु्क मरइसकेऩमछ ऩनु् सोही 
कऺाको अको विद्यारमभा कुनै वकमसभको िलु्क मरन ऩाइनेछैन । 

(६)  विद्यारमरे विद्यारमको बौमतक सॊयचना मनभाथण गनथका रामग विद्याथीसॊग कुनै वकमसभको िलु्क 
मरन ऩाउनेछैन । 

(७)  सॊस्थागत विद्यारमरे विद्याथीसॊग मरन ऩाउने िलु्क तोवकएको अमधकायीफाट स्िीकृत गयाई 
मनधाथयण गनुथऩनने छ । त्मसयी िलु्क मनधाथयण सभफन्धभा स्िीकृमत ददॉदा तोवकएको अमधकायीरे 
विद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सवुिधाको आधायभा ददनेछ । 

(८)  कुनै विद्यारमरे मस ऐन विऩयीत विद्याथीसॊग कुनै िलु्क मरएभा तोवकएकोअमधकायीरे त्मस्तो 
िलु्क सभफशन्धत विद्याथीराई वपताथ गनथ रगाउॉनऩुनने छ । 

(९)  मस ऐन विऩयीत िलु्क मरने विद्यारमराई तोवकएको अमधकायीरे जरयिाना गनथसक्नेछ । 

४९. विद्यारमराई छुट य सवुिधा 
(१) प्रचमरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन साभदुावमक विद्यारम य िैशऺक गठुीका 
रूऩभा सञ्चामरत सॊस्थागत विद्यारमको नाभभा जनुसकैु मरखत ऩारयत गदाथ यशजिेसन दस्तयु राग्नेछैन 
। 

(२)  उऩदपा (१) भा रेशखएदेशख फाहेक अन्म विद्यारमको नाभभा कुनै मरखत ऩारयत गदाथ 
स्थानीम सयकायरे तोवकएको आधायभा यशजिेसन दस्तयु छुट ददन सक्नेछ । 

(३)  साभदुावमक विद्यारम य िैशऺक गठुीका रूऩभा सञ्चामरत सॊस्थागत विद्यारमराई ददइने अन्म 
छुट य सवुिधा तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

ऩरयच्छेद ९ 

प्राविमधक तथा व्मिसावमक शिऺा 
५०. गाउॉऩामरका ऺेत्रभा सञ्चामरत साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमभा प्राविमधक तथा व्मिसावमक 
शिऺाका मनधाथरयत विषम अध्माऩन गयाउन सवकनेछ । मस्ता विद्यारमको सञ्चारनका रामग 
गाउॉऩामरकारे  सभबाव्मता अध्ममन, विद्यारमराई थऩ सवुिधा प्रदान य आिश्मक स्रोत ऩवहचान य 
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ऩरयचारन गनथ सक्नेछ । गाउॉऩामरकारे प्राविमधक विषमको कऺा सञ्चारनका रामग अनभुमत ददॊदा 
िडाभा तोवकएको भाऩदण्ड िभोशजभ नदोरयने गयी विषम मसपारयस गनने छ । साभदुावमक विद्यारमभा 
प्राविमधक कऺाका रामग चावहने शिऺक कभथचायी व्मिस्थाऩन गनने  प्रमास गरयनेछ । 

(१) मस सभफन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

(२) प्राविमधक शिऺा तथा व्मािसावमक शिऺा सॊचारन प्रविमा तोवकएको भाऩदण्ड िभोशजभ हनेुछ । 

ऩरयच्छेद १० 

विविध 

५१ विद्यारमको विमनमभ  

 (१) मो ऐन य प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही प्रत्मेक साभदुावमक तथा सॊस्थागत विद्यारमरे 
विद्यारमको रक्ष्म, भूल्म भान्मता, सञ्चारन प्रविमारगामतका अन्म सान्दमबथक विषमिस्त ु सभािेि 
गरयएको विमनमभ अमबबािक सबाफाट ऩारयत गयाई रागू गनुथऩनने छ ।  

(२) अमबबािक सबारे विमनमभ आिश्मकता अनसुाय सॊसोधन गनथसक्नेछ । 

(३) मनमभ अनसुाय विद्यारम सञ्चारन गनुथ व्मिस्थाऩन समभमत, प्रधानाध्माऩक रगामत अन्म सफैको 
कतथव्म हनेुछ । 

(४) अद्यािमधक विधानको प्रमतमरवऩ ऩारयत बएको मभमतफाट सात ददन मबत्र व्मिस्थाऩन समभमतरे िडा 
शिऺा समभमत भापथ त गाउॉऩामरकाभा ऩेस गनुथऩनने छ | 
(५) विद्यारमको विधान सािथजमनक दस्तािेज हनेुछ य सो जो कोहीरे ऩमन हेनथ ऩाउनऩुनने छ । 

५२. गाउॉऩामरकारे मनदने िन ददनसक्ने् 
(१) गाउॉऩामरकारे तोवकएको ऺेत्रसॊग सभफशन्धत आिश्मक मनदने िनहरु विद्यारम व्मिस्थाऩन 
समभमतराई ददनसक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ददइएको मनदने िनको ऩारना गनुथ विद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतको कतथव्म 
हनेुछ । 

५३. विद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्रको रुऩभा कामभ गनुथऩनने ् 
(१) विद्यारमभा स्ितन्त्र य बमयवहत रुऩभा अध्ममन, अध्माऩन गनने  िाताियण मसजथना गनथ तथा 
विद्यारममबत्र कुनैऩमन वकमसभको अिाशछछत विमाकराऩ हनु नददने गयी विद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्र 
कामभ गनुथऩनने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सयुशऺत ऺेत्र कामभ गदाथ विद्यारमरे ऩारना गनुथऩनने  सतथ तथा भाऩदण्ड 
तोवकए फभोशजभ हनेुछ ।  

५४. विधाथी बनाथ सभिन्धी व्मिस्था  

 साभदुावमक विद्यारमहरुरे आफ्नो सेिाऺेत्र मबत्रका िारिामरकाहरुराई अमनिामथ रुऩभा 
विद्यारमभा बनाथ गनुथऩनने छ । 

५५. फारफामरकाराई मनष्कािन गनथ, िायीरयक िा भानमसक दवु्र्मिहाय गनथ नहनेु 

(१) कुनै ऩमन फारफामरकाराई विद्यारमफाट मनष्कािन गनथ ऩाइनेछैन । 
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(२) विद्यारमभा अध्ममनयत फारफामरकाराई िायीरयक, भानमसक मातना ददन िा दवु्र्मिहाय गनथ 
ऩाइनेछैन । 

५६. िैशऺक ऩयाभिथ सेिा, विदेिी िैशऺक कामथिभ िा शिऺण कोसथ सञ्चारन  

(१) कसैरे ऩमन मस ऐन फभोशजभ अनभुमत नमरई िैशऺक ऩयाभिथ सेिा, मिज कोसथ, बाषा शिऺण 
कऺा िा ऩूिथतमायी कऺा िा विदेिी भरुकुभा सञ्चामरत कुनै िैशऺक कामथिभ िा िैदेशिक िैशऺक 
भेरा, प्रदिथनी सञ्चारन गनथ ऩाउने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ िैशऺक कामथिभ, िैशऺक ऩयाभिथ सेिा, मिज कोसथ, बाषा शिऺण कऺा िा 
ऩूिथ तमायी कऺा िा विदेिी भरुकुभा सञ्चामरत कुनै िैशऺक कामथिभ सञ्चारन गनथ अनभुमत मरने 
सभफन्धी व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनेुछ । 

५७. गाउॉऩामरकारे िैशऺक गणुस्तय भाऩन य एकरुऩताका रामग कऺा ५ को िावषथक ऩयीऺा 
रगामत अन्म कऺाको ऩयीऺा मरई स्तयभाऩन गनथसक्नेछ । 

५८. प्रगमत विियण फझुाउन ुऩनने  
 सॊस्थागत विद्यारमरे प्रत्मेक िषथ तोवकए फभोशजभका विियण सवहतको प्रगमत विियण िडा शिऺा 
समभमत य गाउॉ शिऺा समभमतभा फझुाउन ुऩनने छ । 

५९.  शिऺा विकास कोष  

(१) गाउॉऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र फसोिास गनने  अमत विऩन्न, प्राकृमतक प्रकोऩ ऩीमडत, अिि य 
असहाम फारफामरकाको िैशऺक अिसय फवृि गनथ तथा उत्कृि विद्याथी, शिऺक, कभथचायी िा शिऺा 
प्रभेीराई ऩयुस्कृत गनथ गाउॉ शिऺा विकास कोष स्थाऩना गरयनेछ ।  

(२) कोषभा देहाम फभोशजभको यकभ यहन सक्नेछ: 
(क)  सॊघीम सयकाय, प्रादेशिक सयकाय य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त अनदुान, 

(ख) सहमोगफाट प्राप्त यकभ, 

(ग)  चन्दा िा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ,  

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) कोषको सञ्चारन गाउॉऩामरका अध्मऺ, प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत, गाउॉ शिऺा समभमतरे तोकेको 
स्थानीम शिऺाविद् तथा शिऺा अमधकृत यहेको समभमतफाट हनेुछ ।   

६०. दण्ड सजाम 

(१) कसैरे विद्यारमको सभऩशत्त वहनामभना िा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मशिराई भदु्दा हेनने  अमधकायी 
िा न्मावमक समभमतरे मफगो असरु गयी मफगो फभोशजभ जरयिाना गनथ सक्नेछ । 

(२)  कसैरे देहामका कामथ गयेभा, गनथ रगाएभा िा सो कामथ गनथ सहमोग ऩमुाथएभा त्मस्तो 
व्मशिराई कसयुको भात्रा हेयी काननुरे तोके फभोशजभ सजाम हनेुछ । 

(क) प्रश्नऩत्रको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 
(ख)  उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गदाथ राऩयफाही िा गैय शजभभेिायऩूणथ कामथ गयेभा, 
(ग)  ऩयीऺा केन्रसॊग सभफशन्धत ऩदामधकायीको स्िीकृमत फेगय प्रिेि गनथ प्रमत्न गयेभा िा प्रिेि 
गयेभा िा ऩयीऺा केन्र मनमन्त्रणभा मरई अभमाथददत कामथ गयेभा, 
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(घ)  ऩयीऺापर प्रकािनभा अमनममभतता गयेभा, 
(ङ)  अरूको तपथ फाट ऩयीऺा ददएभा, 
(च)  ऩयीऺाको भमाथदा बङ्ग हनेु अन्म कुनै कामथ गयेभा, 
(छ) विद्याथी बनाथ गदाथ दान, उऩहाय िा कुनै यकभ मरएभा, 
(ज) अनभुमत नमरई भन्टेश्वयी कऺा, कुनै िैशऺक कामथिभ, िैशऺक ऩयाभिथ सेिा, मिज कोसथ, ट्युसन, 

कोशच¨ सेन्टय, कभप्मटुय, बाषा शिऺण कऺा तथा ऩूिथ तमायी कऺा सञ्चारन गयेभा, 
(झ) कानून विऩयीतको अन्म कामथ गयेभा । 

(३)  कानून फभोशजभको कसयुको सभफन्धभा विद्यारमको कुनै शिऺक िा कभथचायी उऩय भदु्दा हेनने  
अमधकायी िा शजल्रा अदारतभा भदु्दा दामय बएभा त्मस्तो शिऺक िा कभथचायी त्मसयी भदु्दा दामय 
बएको मभमत देशख भदु्दाको टुङ्गो नरागे सभभ मनरभफन हनेुछ य सो शिऺक िा कभथचायी अदारतफाट 
कसूयदाय ठहरयएभा मनजराई मस ऐन फभोशजभ विबागीम सजाम गरयनेछ । 

६१. ऩनुयािेदन् तोवकएको अमधकायीरे गयेको सजामको आदेिउऩय काननु फभोशजभ ऩनुयािेदन 
राग्नेछ । 

६२. मनमभ फनाउने अमधकाय 

 (१) मस ऐनको उद्देश्म कामाथन्िमन गनथ गाउॉऩामरकारे आिश्मक शिऺा मनमभािरी, 
मनदने शिका, कामथविमध फनाउन सक्नेछ । 

६३. सॊिभणकारीन व्मिस्था  

(१) मस ऐनरे तोवकए फभोशजभ हनेु बनी व्मिस्था गयेको काभ मनमभािरी नआउॊदासभभ गाउॉ 
कामथऩामरकारे गनथसक्नेछ । 

(२) मो ऐन जायी बएऩमछ विद्यारमभा रयि यहेको दयफन्दीभा विऻाऩनको अनभुमत गाउॉ 
कामथऩामरकारे ददन सक्नेछ । 

६४. फाधा अडकाउ पुकाउने अमधकाय 

 मस ऐनको उद्देश्म कामाथन्िमन गनथ कुनै फाधा–अड्काउ ऩयेभा ऩामरकारे त्मस्तो फाधा—अड्काउ 
हटाउन आदेि जायी गनथ सक्नेछ य त्मस्तो आदेि मसै ऐनभा ऩये सयह भामननेछ तय मस्तो आदेि 
गाउॉसबारे ६ भवहना मबत्रभा अनभुोदन नगयेभा स्ित्मनशस्िम हनेुछ । 

६५.  विमनमभ कामथविमध य मनदने शिका फनाई राग ुगनथ सवकने 

िैशऺक सधुायका मनशभत देहाम फभोशजभका मफषमभा विमनमभ कामथविमध मनदने शिका फनाई राग ु गनथ 
सवकनेछ : 
(१) असर शिऺक प्रोत्साहन, 

(२) अनाथ एिभ ्सडक फारफामरका िैशऺक सहमोग, 

(३) विऩन्न सभदुामका फारफामरकाका रामग िैशऺक सहमोग एिभ ्ददिा खाजा, 
(४) एकभषु्ठ अनदुानभा आधारयत विद्यारम सञ्चारन,  

(५) नभनुा विद्यारम छनोट य विकास, 

(६) गरयिीको येखाभूमन यहेका ऩरयिायका फारफामरकाका रामग िैशऺक प्रोत्साहन,  
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(७) शिऺक दयफन्दी व्मिस्थाऩन एिभ ्मभरान, 

(८) विद्याथीका रामग सह तथा अमतरयि विमाकराऩ सञ्चारन,  

(९) िैशऺक क्मारेन्डय तथा िैशऺक ऩशुस्तका प्रकािन,  

(१०) बौचय प्रणारीभा आधारयत शिऺा, 
(११) गाउॉ शिऺा ऩरयषद् गठन,  

(१२) गणुस्तयीम शिऺाका रामग अनदुान, 

(१३) अमनिामथ शिऺा कामाथन्िमन, 

(१४) एक भाध्ममभक विद्यारम एक सॊकामराई प्रोत्साहन 

(१५) विद्याथी सॊख्मा अमबफवृि कामथिभ, 

(१६) अन्तयविद्यारम सहमोग कामथिभ, 

(१७) वििेष शिऺा विद्यारम सॊचारन 

(१८) भन्टेश्वयी एिॊ चाइल्डकेमय सेन्टय सॊचारन 

६६. फचाउ य रागू नहनेु 

(१) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगथत फनेका मनमभभा रेशखए जमत कुयाभा सोही फभोशजभ य नरेशखएको 
कुयाभा प्रचमरत काननु फभोशजभ हनेुछ । 

(२) मस ऐनभा रेशखएको कुनै कुयारे ऩमन विद्यारमको सभऩशत्त वहना–मभना गयेको कसयुभा भ्रिाचाय 
मनिायण ऐन, २०५९ अन्तगथत कायिाही चराउन फाधा ऩनने छैन । 

(३) सॊविधान य हार प्रचरनभा यहेको शिऺा ऐन २०२८ सॊग फाशझएको मस ऐनका दपा तथा 
उऩदपाहरु फाशझएको हदसभभ स्ित् मनशस्िम हनेुछ । 

(४) मस अशघ काननु फभोशजभ मनमिु शिऺक कभथचायीराई नेऩार सयकायरे ददॉदै आएको सवुिधाभा 
कुनै वकमसभको कटौमत गरयने छैन तय मस व्मिस्थारे काननु फभोशजभ दण्ड, सजाम य कायिाही गनथ 
फाधा ऩनने छैन । 

(५) मस ऐनभा उल्रेख बएका कुयाहरु सॊघीम य प्रादेशिक शिऺा ऐनसॊग फाशझएभा स्ित् खायेज 
हनेुछन ्। 

६७. गाउॉऩामरका शिऺा ऐन २०७७ को सॊिोधन फैजनाथ गाउॉसबाको दईुमतहाइ फहभुतफाट गनथ 
सवकनेछ । 

 
 

  आऻारे, 
 दान फहादयु ऐडी 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 
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