गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको गाईँ िभाबाट स्वीकृ त शमशत
२०७४/०९/२१

स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४

गोलन्जोर गाईँ पाशलका
शिन्धुली शजल्ला
३ नं प्रदेि, नेपाल

प्रस्तावनाः
प्रत्येक नागररकमा िशिष्णुता, िदाचार, नैशतकता र मानवीय मूल्यको प्रवधधन गरी िंघीय
लोकतन्रको िंस्थागत शवकाि, मुलुकको िमृशि र जनशितका लाशग स्थानीय, राशिय र शवश्वव्यापी
अवश्यकतामा अधाररत प्रशतस्पधी जनिशि तयार गनध यि स्थानीय तिको क्षेरशभर स्थापना हुने
तथा स्थापना भइ िञ्चालनमा रिेका शवद्यालय तथा िैशक्षक शनकायिरुको व्यवस्थापन गनध
वाञ्छनीय भएकोले, “नेपालको िंशवधान को धारा २२१, ऄनुिूची ८ को िूची नं. ८” तथा
“स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ वमोशजम गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको दोश्रो
गाईँ िभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छेद– एक
प्रारशभभक
१. िंशक्षप्त नाम र प्रारभभः
(१) यि ऐनको नाम “स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४” रिेको छ ।
(२) यो ऐन गोलन्जोर गाईँ पाशलकाभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन गाईँ िभाबाट पाररत भए पश्चात लागू हुनेछ ।
२. पररभाषाः शवषय वा प्रिंगले ऄको ऄथध नलागेमा यि ऐनमाः–
(क) “ऐन” भन्नाले गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको स्थानीय शिक्षा ऐनलाइ िभझनु पछध ।
(ख) “कायधपाशलका” भन्नाले गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको गाईँ कायधपाशलकालाइ िभझनु पछध ।
(ग) “कोष” भन्नाले दफा ४० वमोशजम शवद्यालय िञ्चालनका लाशग खडा गररएको िंशचत
कोषलाइ िभझनु पछध ।
(घ) “गाईँ पाशलका” भन्नाले गोलन्जोर गाईँ पाशलकालाइ िभझनुपछध ।
(ङ) “गाईँ िभा” भन्नाले गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको गाईँ िभालाइ िभझनुपछध ।
(च) “प्रमुख प्रिािकीय ऄशधकृ त” भन्नाले गोलन्जोर गाईँ पाशलकाको प्रमुख प्रिािकीय
ऄशधकृ तलाइ िभझनु पछध ।
(छ) “बाल शिक्षा के न्र” भन्नाले चार वषध ईमेर पूरा भइ पाँच बषध ईमेर पूरा नगरेका
बालबाशलकाको लाशग खोशलएको प्रारशभभक बाल शिक्षा के न्र, निधरी, ककन्डरगाटेन,
मन्टेिरी अकद िभझनु पछध ।
(ज) “अधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारशभभक बाल शिक्षा देशख कक्षा अठिभम कदआने शिक्षा
िभझनु पछध ।
(झ) “माध्यशमक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रिभम कदआने शिक्षा िभझनुपछध ।
(ञ) “शवद्यालय शिक्षा” भन्नाले अधारभूत र माध्यशमक दुवै शिक्षा िभझनु पछध ।
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(ट) “प्राशवशधक तथा व्यविाशयक शिक्षा” भन्नाले प्राशवशधक ज्ञान, िीप तथा शवषयवस्तुमा
अधाररत प्रशवशध र व्यविाय ईन्मुख शिक्षा प्रदान गनध कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रिभम
ऄध्यापन गराआने शिक्षालाइ िभझनु पछध ।
(ठ) “िामुदाशयक शवद्यालय” भन्नाले नेपाल िरकारबाट शनयशमत रूपमा ऄनुदान पाईने गरी
िमुदायको पिलमा स्थापना भइ ऄनुमशत वा स्वीकृ शत प्राप्त शवद्यालय िभझनु पछध ।
(ड) िंस्थागत शवद्यालय भन्नाले नेपाल िरकारबाट शनयशमत रूपमा ऄनुदान नपाईने गरी
स्थापना भइ ऄनुमशत वा स्वीकृ शत प्राप्त शवद्यालय िभझनु पछध ।
(ढ) “व्यवस्थापन िशमशत” भन्नाले दफा १९ र ३८ बमोशजम गठन हुने शवद्यालय
व्यवस्थापन िशमशत िभझनु पछध ।
(ण) “शिक्षा ऄशधकृ त” भन्नाले गाईँ पाशलकाकाको शिक्षा िाखाको प्रमुख वा िो प्रमुखको
कामकाज गनध तोककएको कमधचारीलाइ िभझनु पछध ।
(त) “शिक्षा िाखा” भन्नाले गाईँ पाशलकामा रिेको शिक्षा िेने िाखा वा आकाइलाइ िभझनु
पछध ।
(थ) “िैशक्षक गुठी” भन्नाले शवद्यालय िञ्चालन गनधको लाशग नाफा नशलने ईद्देश्यले स्थापना
गरेको िावधजशनक वा शनजी गुठी िभझनु पछध ।
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पररच्छेद– दुइ
शिक्षाको प्रकार, शवद्यालयको वगीकरण, ऄनुमशत, स्वीकृ शत, िमायोजन तथा शनयमन
३. शवद्यालय शिक्षाको तिः शवद्यालय शिक्षाको ति २ प्रकारका हुनेछन् ।
(क) माध्यशमक तिः कक्षा १२ िभम ऄध्ययन ऄध्यापन हुने
(ख) अधारभूत तिः कक्षा ८ िभम ऄध्ययन ऄध्यापन हुनेछ, अधारभूत ति शभर कक्षा ५
िभम ऄध्यापन हुने शवद्यालयलाइ प्राथशमक ति र बाल शवकाि के न्र ऄन्तगधत वाल िेरचाि
के न्र, मन्टेश्वरी, ककन्डरगाडेनिरु रिनेछन् ।
४. माध्यशमक शिक्षाको प्रकारः माध्यशमक तिको शिक्षामा देिायका प्रकारका हुनेछन्ः–
(क) िाधारण माध्यशमक शिक्षा,
(ख) िंस्कृ त माध्यशमक शिक्षा,
(ग) प्राशवशधक तथा व्याविाशयक माध्यशमक शिक्षा ।
५. शिक्षाको माध्यमः
(१) शवद्यालय शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, ऄङ्ग्रेजी भाषा वा दुबै भाषा हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनिुकै कु रा लेशखएको भए तापशन देिायको ऄवस्थामा शवद्यालयमा
शिक्षाको माध्यम देिाय बमोशजम हुन िक्नेछः
(क) अधारभूत िभम मातृ भाषामा शिक्षा कदन िककनेछ ।
(ख) गैर नेपाली नागररकले शवद्यालयमा ऄध्ययन गदाध ऄशनवायध नेपाली शवषयको िट्टा ऄन्य
कु नै भाषाको शवषय ऄध्ययन गनध िक्नेछ ।
(ग) भाषा शवषय ऄध्यापन गराईँ दा शिक्षाको माध्यम िोिी भाषा हुनेछ ।
६. शविेष शिक्षा, िमावेिी शिक्षा, ऄनौपचाररक शिक्षा, शनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला
शिक्षा िञ्चालन िभबन्धी व्यवस्थाः
गाईँ पाशलकाले अवश्यक पूवाधधारको व्यवस्था गरी शविेष शिक्षा, िमावेिी शिक्षा, ऄनौपचाररक
शिक्षा, शनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा िञ्चालनको व्यवस्था गनध िक्नेछ ।
७. शवद्यालयको वगीकरणः शवद्यालयको िभपशि र स्रोत िाधन लगानीका अधारमा शनम्नानुिार
वगीकरण गररनेछ
(क) िामुदाशयक शवद्यालय
(ख) िंस्थागत शवद्यालय
८. शवद्यालय िञ्चालन गनध ऄनुमशत शलनुपनेः
शवद्यालय िञ्चालन गनध तोककएबमोशजम ऄनुमशत शलनुपने छ ।
९. धरौटी राख्नु पनेः िंस्थागत/ िामुदाशयक शवद्यालय खोल्ने ऄनुमशत ललदा शवद्यालय िञ्चालनको
िंरक्षण बापत तोककएबमोशजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पनेछः
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१०. धरौटी रकम जभमा गररनेः (१) शवद्यालयले दफा ९ बमोशजमको धरौटी बापतको रकम
शवद्यालयको नाममा तोककए बमोशजमका पदाशधकारीिरूको िंयुि दस्तखतबाट िञ्चालन हुने
धरौटी खाता खोली जभमा गनुध पनेछ ।
११. िावधजशनक िैशक्षक गुठी तथा नेपाल िरकारले ऄनुदान कदने शनजामती, िैशनक, नेपाल प्रिरी,
ििस्त्र प्रिरी बल; नेपाल र ििीद प्रशतष्ठानद्वारा िञ्चाशलत शवद्यालयिरुले िमेत पाठ्यक्रम, परीक्षा,
ऄनुगमन िंयन्र र िैशक्षक यायालेन्डर िमेत यिै ऐन वमोशजम हुनु पनेछ ।
१२. गाईँ पाशलकाले कु नै शवद्यालयिँग शमिाएर वा छु ट्टै बाल शिक्षा के न्रको स्थापना र िञ्चालन
गनध र थप व्यवस्था गनध िक्नेछ ।
१३. वाल गृिको िंचालनः गाईँ पाशलका अफैं ले वा कु नै व्यशि वा िंस्थाले वाल गृि िञ्चालन गनध
पाईनेछ । वाल गृि िञ्चालनको लाशग अवश्यक प्रकृ या तोककए बमोशजम हुनेछ ।
१४. िामुदाशयक शिकाआ के न्र िञ्चालन गनध िक्नेः गाईँ पाशलकाले िमुदायमा िाक्षरता, िीप शवकाि
र शनरन्तर शिकाआ िमेतको काम गनध तोककए बमोशजम िामुदाशयक शिकाआ के न्र िञ्चालन गनध
िक्नेछ । यस्तो के न्रमा िामुदाशयक पुस्तकालय र वाचनालय िञ्चालन हुन िक्नेछ ।
१५. गाईँ पाशलकाले शवद्यालय िानध, गाभ्न, नाम पररवतधन गनध वा बन्द गनध िक्नेः
(१) गाईँ पाशलकाले तोककएको मापदण्ड बमोशजम िाल िञ्चालन भआरिेका ३० शमनेटको पैदल
दूरीमा रिेका कु नै शवद्यालयलाइ एक स्थानबाट ऄको स्थानमा िानध वा दुइ वा दुइभन्दा बढी
शवद्यालयलाइ गाभी एईटा शवद्यालय कायम गनध वा शवद्यालय बन्द गनध िक्नेछ । प्राथशमक तिको
शवद्यालयमा कु ल २५ जना भन्दा कम शवद्याथी भएमा गाईँ शिक्षा िशमशतको शिफाररिमा बाल
शिक्षा के न्र मार कायम राखी त्यि माशथका कक्षािरु वन्द गनध िक्नेछ ।
(२) शवद्यालयको नाम पररवतधन गनुधपरेमा नाम पररवतधन गनुधपने ईपयुि कारण िशित तोककएको
शववरण र ढाँचामा गाईँ शिक्षा िशमशत माफध त् गाईँ पाशलकामा स्वीकृ शतका लाशग पेि गनुधपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोशजम पेि हुने अएको शनवेदन ईपर गाईँ शिक्षा िशमशतको शिफाररिमा
गाईँ पाशलकाले नाम पररवतधनको स्वीकृ शत कदन िक्नेछ ।
४) शवद्यालयको नाम राख्दा वा पररवतधन गदाध कु नै व्यशि शविेषको नाम, धार्ममक तथा जाशतगत
शवद्वेष झशल्कने प्रकारको नाम राख्न पाआने छैन । माध्यशमक तिको िकमा कशभतमा एक करोड
रूपौंया, अधारभूत तिको िकमा कशभतमा पचाि लाख रुपैया प्रदान गरे मा व्यशिको नाममा
शवद्यालयको नाम नामाकरण गनध िककनेछ ।
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पररच्छेदः ३
शिक्षा िभबन्धी िंरचनागत व्यवस्था
१६. गाईँ शिक्षा िशमशत िभबन्धी व्यवस्थाः
गाईँ शिक्षा िशमशत तोककए बमोशजम गठन गररने छ ।
१७. गाईँ शिक्षा ऄशधकृ तः
गाईँ पाशलका ऄन्तगधतका शिक्षा िभवन्धी कायधक्रम व्यवस्थापन गनध र िैशक्षक प्रिािन िञ्चालन गनध
१ जना गाईँ शिक्षा ऄशधकृ त रिने छन् । शनजको काम कतधव्य र ऄशधकार तोककए बमोशजम हुने छ ।
१८. वडा शिक्षा िशमशत िभबन्धी व्यवस्थाः
(१) वडा स्तरमा देिाय बमोशजमको वडा शिक्षा िशमशत गठन गररनेछ ।
(क) िभबशन्धत वडाको वडाध्यक्ष

िंयोजक

(ख) वडा िशमशतका िदस्यिरु मध्ये वडा िशमशतले तोके को एक जना

िदस्य

(ग) शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतका ऄध्यक्षिरु मध्ये वडा िशमशतले तोके को एक जना
(घ) शवद्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाट गाईँ शिक्षा िशमशतले तोके को एक जना

िदस्य
िदस्य

(ङ) वडा शभरका शिक्षाप्रेमीिरु मध्येबाट वडा िशमशतले तोके को १ मशिला िशित २ जना िदस्य
(च) िभबशन्धत वडाका वडा िशचव

िदस्य िशचव

२. मनोशनत िदस्यिरूको पदावधी २ वषधको हुनेछ । शनजिरूको पुनर्मनयुशि हुन िक्नेछ ।
(२) वडा शिक्षा िशमशतको काम, कतधव्य र ऄशधकार देिाय वमोशजम हुनेछः
(क) अफ्नो वडाको िैशक्षक ऄशभबृशिका लाशग योजना तजूधमा र िमन्वय गने ।
(ख) अफ्नो क्षेर शभर िञ्चालन हुने परीक्षालाइ मयाधकदत र भयरशित बनाईन िियोग गने ।
(ग) ऄशभभावक र शिक्षक वीच शववाद भएमा त्यिको िमाधान गने ।
(घ) गाईँ शिक्षा िशमशतले तोके बमोशजम ऄन्य कायध गने ।
(ङ) वडा शिक्षा िशमशतले अफ्नो बैठक िञ्चालन तथा कायधशवशध अफै ले शनधाधरण गनेछ ।
१९. शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतः
िामुदाशयक शवद्यालयको िञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनधको लाशग प्रत्येक शवद्यालयमा
तोककए बमोशजमको एक शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशत रिनेछः–
(२०) शिक्षक ऄशवभावक िंघः िबै शवद्यालयमा शिक्षक र ऄशवभावकिरु रिेका एक शिक्षक
ऄशवभावक िंघ रिनेछ । यि िभबन्धी कायधशवशध तोककए बमोशजम हुनेछ ।
(२१)टोल शिक्षा िशमशत तोककए वमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छेद ४
शवद्यालय तिको शिक्षक तथा कमधचारीको दरवन्दी, िेवाितध र योग्यता
२१. गाईँ पाशलकाले शिक्षकको दरवन्दी शनधाधरण गनेः शिक्षक दरवन्दी िभबन्धी व्यवस्था तोककए
बमोशजम हुनेछ ।
२२. शिक्षकको िेवा ितध, योग्यता र िक्षमताः शिक्षकको िेवा ितध, योग्यता र िक्षमता तोककए
बमोशजम हुनेछ ।
२३. शिक्षक तथा कमधचारीको पदीय अचरण तथा ऄन्य व्यवस्थाः
(१) देिायका ऄवस्थामा शिक्षक वा कमधचारीलाइ शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतले कारबािीका
लाशग गाईँ पाशलकामा शिफाररि गनेछः–
(क) शवना िूचना लगातार पन्र कदनभन्दा बढी िमय शवद्यालयमा ऄनुपशस्थत रिेमा ।
(ग) शवद्यालयमा मादक पदाथध िेवन गरी अएको कु रा प्रमाशणत भएमा ।
(घ) नैशतक पतन देशखने कु नै फौजदारी ऄशभयोगमा ऄदालतबाट िजाय पाएमा ।
(ङ) िामुदाशयक शवद्यालयका शिक्षक वा कमधचारीले कायाधलय िमयमा ऄन्यर ऄध्यापन वा काम
गरेमा ।
(च) शिक्षक वा कमधचारी राजनीशतक दलको कायध िशमशतमा रिेको पाआएमा ।
(छ) शनजले ऄध्यापन गरे को शवषयमा ३ बषधको औषत िैशक्षक ईपलब्धी ४०% भन्दा कम भएमा
(GPA १.६ भन्दा कम)
(२) ईपदफा (१) वमोशजम वा ऄन्य माध्यमले कु नै शिक्षक वा कमधचारीलाइ पदबाट िटाईनु पने
एथेष्ट प्रमाण प्राप्त भएमा गाईँ पाशलकाले शनजलाइ पदबाट िटाईन िक्नेछ । तर कायधरत पदवाट
िटाईनु ऄशघ मनाशिव माकफकको स्पशष्टकरणको मौका भने प्रदान गररने छ ।
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पररच्छेद ५
शिक्षक तथा शवद्यालय कमधचारीको शनयुशि, िरुवा, बढु वा, ताशलम
२४. शिक्षकको शनयुशिः (१) शवद्यालयमा कायम भएको ररि दरवन्दीको शिक्षक पदमा करार
शनयुशिको व्यवस्थाका लाशग तोककए बमोशजमको छनौट िशमशतबाट हुनेछः
२५. प्रधानाध्यापक िभबन्धी व्यवस्थाः
(१) िामुदाशयक शवद्यालयमा एक प्रधानाध्यापक रिनेछ ।
(२) प्रधानाध्यापकको शनयुशि व्यवस्था तोककए बमोशजम हुनेछ ।

२६. शिक्षकको िरुवाः
िामुदाशयक शिक्षकको िरूवा व्यवस्था तोककए बमोशजम हुनेछ ।
२७. दरवन्दी शमलानः
(१) गाईँ शिक्षा िशमशतले शवद्यालयमा तिगत, कक्षागत तथा शवषयगत र शिक्षक शवद्याथी
ऄनुपातका अधारमा बढी दरवन्दी भएको शवद्यालयबाट कम दरबन्दी भएको शवद्यालयमा दरवन्दी
शमलानका लाशग गाईँ कायधपाशलका िमक्ष शिफाररि गनध िक्नेछ । यिका लाशग एक कायधदल गठन
गररनेछ ।
(२) यिका लाशग शिक्षक कम भएका शवद्यालय, शवद्यालय नै नभएको क्षेर तथा शपछशडएका र
रामीण क्षेरलाइ प्राथशमकता कदआने छ ।
(३) दरबन्धी शमलान िभबन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोशजम हुनेछ ।
२८. शिक्षकको बढु वा िभबन्धी व्यवस्थाः िाल स्थायी रुपमा िेवारत शिक्षकको बढु वा िभबन्धी
व्यवस्था नेपाल िरकारबाट लागू भएको िंघीय कानून बमोशजम हुनेछ ।
२९. शिक्षकलाइ ऄन्य काममा लगाईन नहुनेः
(१) िामुदाशयक शवद्यालयको शिक्षकलाइ शिक्षा प्रदान गने वा शवद्यालय प्रिािन िभबन्धी काममा
बािेक ऄन्य काममा लगाईन हुँदन
ै ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनिुकै कु रा लेशखएको भए तापशन शवद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपने
गरी राशिय जनगणना, शनवाधचन िभबन्धी काम, दैवी प्रकोप ईिार वा नेपाल िरकार र
गाईँ पाशलकाले तोके को ऄन्य कु नै काममा खटाईन बाधा पुग्ने छैन ।
३०. कायधिभपादन करार िभझौता गनुप
ध नेः शिक्षालाइ प्रभावकारी बनाईन देिाय ऄनुिार
कायधिभपादन करार िभझौंताको प्रकृ या ऄवलभबन गनुधपनेछ ।
(१) गाईँ पाशलका ऄध्यक्षको रोिवरमा प्रमुख प्रिािकीय ऄशधकृ तले शिक्षा िाखा िेने ऄशधकृ तिँग ,
शिक्षा ऄशधकृ तले िबै शवद्यालयका प्रधानाध्यापकिँग, प्रधानाध्यापकले अफ्ना मातितका िबै
शिक्षकिरुिँग कायध िभपादन करार िभझौता गनुधपने छ ।
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(२) कायध िभपादन करार िभझौता १ वषधको हुनेछ । िभझौता ऄनुिार काम भए नभएको
मूल्याङ्ग्कन प्रशतवेदन प्रमुख प्रिािकीय ऄशधकृ तले अर्मथक वषधको ऄन्त्यमा कायधपाशलका िमक्ष पेि
गनुधपने छ ।
(३) वार्मषक कायधिभपादन करारका िूचकिरु शनधाधरण गने कायध गाईँ शिक्षा िशमशतले तयार पारी
गाईँ कायधपाशलकामा पेि गनुध पनेछ ।
३१. कायध िभपादन मूल्याङ्ग्कन र िजाय तथा पुरस्कार:
(१) कायधिभपादन करार भएका शिक्षक तथा कमधचारीिरुको कायधिभपादन क्षमताको अधारमा
मूल्याङ्ग्कन गरी कायधिभपादनमा राम्रो नशतजा िाशिल गने शिक्षक तथा कमधचारीलाइ पुरस्कृ त गने
र कमजोर नशतजा िाशिल गने शिक्षक कमधचारीलाइ दशण्डत गनुध पदधछ ।
(२) कायधिभपादन िभझौंताको मूल्याङ्ग्कन, पुरस्कार र िजाय तोके बमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छेद ६
िामुदाशयक शवद्यालयको भौशतक पूवाधधार शनमाधण, ममधत िभभार, िञ्चालन र व्यवस्थापन
३२. शवद्यालयको भौशतक तथा िैशक्षक पूवाधधारको मापदण्ड शनधाधरण:
(१) शवद्यालयमा शवद्याथी िंख्या ऄनुिार कक्षाकोठा, खेल मैदान कभपाईण्ड, घेराबार, बालमैरी
बिाआ व्यवस्था, वातावरण मैरी िाता, करेिाबारी, फू लबारी, स्वच्छ शपईने पानी, छार छाराका
लाशग ऄलग ऄलग िौचालय तथा शिकाआ मैरी वातावरण हुनु पनेछ ।
२) शवद्यालयको स्तरऄनुिार भौशतक तथा िैशक्षक पूवाधधारको मापदण्ड तोककए बमोशजम हुनेछ ।
३) प्राशवशधक तथा व्यविाशयक शिक्षा प्रदान गने शवद्यालय तथा शवज्ञान मूल शवषय पठनपाठन हुने
शवद्यालयमा प्रयोगिाला तथा प्रयोगात्मक ऄभ्यािको थप िुशवधा हुनु पने छ ।
३३. शवद्यालयको िभपशिः
(१) िामुदाशयक शवद्यालयको िकभोगमा रिेको िभपशि िावधजशनक िभपशि माशननेछ । यि ऐन
बमोशजम ऄनुमशत वा स्वीकृ शत रद्द गररएको वा कु नै शवद्यालयमा गाशभएको िामुदाशयक
शवद्यालयको िभपशि गाईँ पाशलकाले ऄन्य शवद्यालयको काममा प्रयोगमा नअईने भएमा बेच –
शबखन गरी प्राप्त भएको रकम िभबशन्धत गाईँ पाशलका शिक्षा कोषमा जभमा गनेछ ।
(२) िैशक्षक गुठी ऄन्तगधत िञ्चाशलत िंस्थागत शवद्यालयको िभपशि िोिी शवद्यालयको नाममा रिने
छ । कु नै शवद्यालय िावधजशनक िैशक्षक गुठीको रुपमा िञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो शवद्यालयको
िभपशि िावधजशनक िभपशि माशननेछ र त्यस्तो िभपशिको स्वरुप पररवतधन गनध पाआने छैन ।
(३) कभपनी ऄन्तगधत िञ्चाशलत िंस्थागत शवद्यालयको िभपशि िोिी कभपनीको नाममा रिनेछ ।
(४) िंस्थागत शवद्यालयले कु नै व्यशि वा िंघ िंस्थािँग दान दातव्यको रूपमा कु नै ककशिमको चल,
ऄचल िभपशि प्राप्त गनुध ऄशघ गाईँ पाशलकाको पूवध ऄनुमशत शलनु पनेछ ।
३४. िामुदाशयक शवद्यालयको जग्गाको स्वाशमत्व, िभपशिको ऄशभलेख, िंरक्षण र व्यवस्थापन:
(१) िामुदाशयक शवद्यालयको जग्गाको स्वाशमत्व िो शवद्यालयकै नाममा रिने छ । िो शवद्यालय
खारेज वा ऄन्यर गाशभइ शवद्यालयको काममा प्रयोग नहुने भएमा गाईँ पाशलकाले भोग चलन गनध
िक्नेछ ।
(२) शवद्यालयको िभपशिको ऄशभलेख दुरुस्त राख्ने, िंरक्षण तथा व्यवस्थापन गने दाशयत्व िो
शवद्यालयको व्यवस्थापन िशमशतको रिने छ ।
(३) िामुदाशयक शवद्यालयको जग्गाको िंरक्षण र व्यवस्थापन गने कतधव्य गाईँ पाशलकाको रिने छ ।
३५. शवद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकः
(१) शवद्यालयले नेपाल िरकारले तोके को न्यूनतम मापदण्ड ऄनुरुप शिकाआ ईपलशब्ध िाशिल हुने
गरी ऄध्ययन ऄध्यापन गराईनु पनेछ । शवद्यालयले नेपाल िरकारले तोके को मापदण्ड शभर रिी
प्रादेशिक तथा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गनध िक्नेछ ।
(२) शवद्यालयलाइ अवश्यक पने पाठ्यपुस्तकिरुको िंख्या िभबशन्धत शवद्यालयले तोककएको िमय
िीमा शभर गाईँ शिक्षा िशमशतमा माग गनुधपनेछ ।
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(३) गाईँ शिक्षा िशमशतले िैशक्षक िर िुरु हुनु ऄगावै िभबशन्धत शनकायिरुमा िमन्वय गरी
पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध गनेछ ।
(४) अधारभूत तििभमको शिक्षाका लाशग स्थानीय अवश्यकतामा अधाररत बढीमा १००
पूणाधङ्ग्क वा ४ क्रेशडट अवर बराबरको स्थानीय थप शवषयको स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याईन
िक्नेछ । यिको लाशग पाठ्पुस्तक शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतले शनणधय गरी लागू गनध िक्नेछ ।
६) िरेक शवद्यालयमा िैशक्षक स्तरको न्यूनतम मापदण्ड तोकी शिक्षक शवद्याथी ििकायधमा
अधाररत पाठ्यिामरी, थप स्वध्ययन िामरी, पुस्तकालय, मनोशवमिध, ऄशभभावक शिक्षाको
प्रवन्ध हुनु पनेछ ।
३६. ऄशतररि िैशक्षक कृ याकलापः शवद्यालयले पाठ्यक्रममा अधाररत शिकाआमा ििजता ल्याईन
ऄशतररि िैशक्षक कृ याकलापिरु बालयालव, तथा वातावरण मैरी यालविरु गठन, पररयोजना कायध,
ऄध्ययन भ्रमण, पोषण शिक्षा, खेलकू द प्रशतयोशगता, िाशिशत्यक तथा बहुप्रशतभामूखी
कृ याकलापिरु िञ्चालन गनध िक्नेछ ।
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पररच्छेदः ७
िंस्थागत शवद्यालयको ऄनुमशत, मापदण्ड शनधाधरण, ऄनुगमन र शनयमन
३७. िंस्थागत शवद्यालय िञ्चालन गनध तोककए बमोशजम ऄनुमशत वा स्वीकृ ती शलनु पनेछ ।
३८. िंस्थागत शवद्यालयको व्यवस्थापन िशमशत:
(१) िंस्थागत शवद्यालयको िञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनधका लाशग प्रत्येक शवद्यालयमा
तोककए बमोशजमका िदस्यिरू रिेको एक शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशत रिनेछ ।
४०. िंस्थागत शवद्यालयले छारवृशि ईपलब्ध गराईनु पनेः
(१) िंस्थागत शवद्यालयले शवद्यालयमा भनाध भएका कू ल शवद्याथी िंख्याको कभतीमा दि
प्रशतितमा नघट्ने गरी तोककए बमोशजम अर्मथक रुपमा शवपन्न, ऄपाङ्ग्गता भएकािरु, मशिला,
दशलत शवद्याथीिरुलाइ छारवृशि ईपलब्ध गराईनु पनेछ । छारवृशि शवतरणको यथाथध जानकारी
िभवशन्धत वडा िशमशत र गाईँ पाशलका शिक्षा िाखा िमक्ष बुझाईनु पनेछ ।
(२) छारवृशि प्राप्त गने शवद्याथीिरुको छनौटको लाशग अधार, ितध र प्रकृ या शवद्यालय व्यवस्थापन
िशमशतबाट स्वीकृ त गराइ िावधजशनक िमेत गनुध पनेछ र िशमशतले छारवृशिको लाशग छनौटको
नशतजा अधार िशित िावधजशनक गनुध पनेछ ।
४१ शिक्षकको न्यूनतम पाररश्रशमक र पूवाधधारको मापदण्ड तोक्नेः गाईँ शिक्षा िशमशतले िंस्थागत
शवद्यालयका शिक्षकिरुको न्यूनतम पाररश्रशमक र शवद्यालयको न्यूनतम पूवाधधारको मापदण्ड तोक्न
िक्नेछ ।
४२. ऄनुगमन तथा मूल्याङ्ग्कन:
िंस्थागत शवद्यालयको गुणस्तर कायम राख्न गाईँ पाशलका वा गाईँ शिक्षा िशमशतले जुनिुकै िमयमा
ऄनुगमन गनध, शनदेिन कदन िक्नेछ । यस्तो शनदेिन कायाधन्वयन गनुध िंस्थागत शवद्यालयको दाशयत्व
हुनेछ ।
४३. ऄनुमशत वा स्वीकृ शत रद्द गनेः कु नै िंस्थागत शवद्यालयले कानून र शनयम शवपरीत कु नै काम
गरेमा गाईँ पाशलकाले त्यस्तो शवद्यालयलाइ प्रदान गररएको ऄनुमशत रद्द गनध िक्नेछ । तर त्यिरी
ऄनुमशत वा स्वीकृ शत रद्द गनुध ऄशघ िभबशन्धत शवद्यालयलाइ अफ्नो िफाइ पेि गने मौकाबाट
बशञ्चत गररने छैन ।
४४. शिक्षा कर िभबन्धी व्यवस्थाः प्रत्येक िंस्थागत शवद्यालयले ईिको वार्मषक अभदानीको
तोककएबमोशजमको प्रशतितले हुन अईने रकम शिक्षा कर वापत गाईँ पाशलकामा बुझाईनु पनेछ ।
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पररच्छेदः ८
परीक्षा िञ्चालन तथा गुणस्तर मापन
४५. गाईँ पाशलका क्षेरशभर पने शवद्यालयिरुमा परीक्षा िञ्चालन तथा िमन्वयको लाशग तोककए
बमोशजम एक परीक्षा िञ्चालन तथा िमन्वय िशमशत रिनेछ ।
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पररच्छेदः ९
शवद्यालयलाइ कदआने ऄनुदान, लेखा व्यवस्थापन र िुल्क शनयमन
४६. शवद्यालय कोषः (१) प्रत्येक शवद्यालयमा एईटा शवद्यालय कोष हुनेछ, जिमा देिाय
वमोशजमका स्रोतवाट प्राप्त रकम िो कोषमा दाशखला हुनेछः–
(क) नेपाल िरकार, प्रादेशिक िरकार र गाईँ पाशलकाबाट प्राप्त ऄनुदान,
(ख) िुल्क तथा िियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र
(घ) ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
४७. ऄनुदानको व्यवस्थाः
(१) यो ऐन प्रारभभ हुँदाका बखत दददै अएको ऄनुदान रकममा कटौती नहुने गरी तोककएको िूरको
अधारमा गाईँ पाशलकाले िामुदाशयक शवद्यालयलाइ ऄनुदान कदनेछ । तर कु नै शवद्यालयले
तोककएको िैशक्षकस्तर कायम गनध निके मा त्यस्ता शवद्यालयलाइ ददआदै अएको ऄनुदान रकममा
तोककए बमोशजम कटौती गनध िककनेछ ।
(२) िंस्थागत शवद्यालयिरुलाइ तोककए बमोशजम ऄनुदान ईपलब्ध गराईन िककनेछ ।
(३) गाईँ पाशलकाले बाल शवकाि के न्रलाइ तोककए बमोशजमको ऄनुदान कदन िक्नेछ ।
४८. बजेट तयार गनेः प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषधको चैर मिान्त शभर अगामी वषधको बजेट तयार
गरी व्यवस्थापन िशमशतबाट स्वीकृ त गराइ त्यिको एक प्रशत शिक्षा िाखामा िमयमा पठाईनु
पनेछ ।
४९. लेखा व्यवस्थापनः
(१) िबै शवद्यालयिरुले प्रचशलत कानून ऄनुिारको ढाँचामा अय व्ययको लेखा व्यवस्थापन गनुधपने
छ।
(२) शनयशमत कारोबारको लेखा राख्न वेग्लै ब्यवस्था गरी कु नै कमधचारी वा शिक्षकलाइ शजभमेवारी
कदनु पनेछ ।
५०. िामुदाशयक शवद्यालयको खाता िञ्चालन
(१) शवद्यालयले अर्मथक कारोबार गदाध बैंक माफध त गनुधपनेछ ।
(२) शवद्यालयको खाता िञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखा िेने कमधचारीको िंयुि दस्तखतबाट
िञ्चालन गनुधपनेछ ।
५१. लेखा परीक्षण तथा िामाशजक परीक्षण
(१) िबै शवद्यालयिरुले शनयशमत रुपमा अर्मथक वषध िमाप्त भएको पशिलो चौमाशिक शभर गाईँ
शिक्षा िशमशतले तोके को रशजिड लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराईनु पनेछ ।
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(२) लेखा परीक्षण प्रशतवेदन लेखा परीक्षण िमाप्त भएको १५ कदन शभर गाईँ शिक्षा िशमशत माफध त
गाईँ पाशलकामा पेि गनुधपनेछ ।
(३) प्रत्येक बषध शवद्यालयले िामाशजक परीक्षण गरी शवद्यालयको िैशक्षक ईपलब्धी, पारदर्मिता
तथा जवाफदेशिताको ऄवस्था र अगामी कायधयोजना िावधजशनक तथा ऄनुमोदन गनुधपनेछ ।
४) शवद्यालयले िरेक रैमाशिक परीक्षाको नशतजा िशित शवद्याथीको िैशक्षक प्रगशत प्रशतवेदन
ऄशभभावक िमक्ष पेि गरी पृष्ठ पोषण शलनु पनेछ ।
५२. छारवृशतको व्यवस्था गनध िक्नेः गाईँ पाशलकाले शवद्यालयमा भनाध हुने शवद्याथीलाइ शिक्षा
शवकाि कोषबाट तोककए बमोशजम छारवृशिको व्यवस्था गनध िक्नेछ ।
५३. िुल्क िभबन्धी व्यवस्थाः
(१) नेपाल िरकारले शनःिुल्क शिक्षा घोषणा गरेको शवद्यालय शिक्षाका लाशग िामुदाशयक
शवद्यालयले शवद्याथीको नाममा कु नै ककशिमको िुल्क शलन पाईने छैन ।
(२) शनःिुल्क शिक्षा घोषणा गरेको शवद्यालय शिक्षा बािेकको ऄन्य शवद्यालय शिक्षामा ऄध्ययन गने
शवद्याथीिँग शलआने िुल्क तोककएको अधारमा शनधाधरण गररनेछ ।
(५) शवद्यालयले शवद्याथीलाइ कु नै कक्षामा भनाध गदाध एक पटक भनाध िुल्क शलआिके पशछ पुनः िोिी
शवद्यालयको ऄको कक्षामा भनाध गनधको लाशग कु नै ककशिमको िुल्क शलन पाईने छैन ।
(६) शवद्यालयले भौशतक िंरचना शनमाधण गनधको लाशग शवद्याथीिँग कु नै ककशिमको िुल्क शलन
पाईने छैन ।
(७) िंस्थागत शवद्यालयले शवद्याथीिँग शलन पाईने िुल्क तोककएको ऄशधकारीबाट स्वीकृ त गराइ
शनधाधरण गनुध पनेछ । त्यिरी िुल्क शनधाधरण िभबन्धमा स्वीकृ शत दददा शवद्यालयले ईपलब्ध
गराएको िुशवधािरुलाइ अधार शलआने छ ।
(८) कु नै शवद्यालयले यि ऐन शवपरीत शवद्याथीिँग कु नै िुल्क शलएमा तोककएको ऄशधकारीले
त्यस्तो िुल्क िभबशन्धत शवद्याथीलाइ कफताध गनध लगाईनु पनेछ । यि ऐन शवपरीत िुल्क शलने
शवद्यालयलाइ तोककएको ऄशधकारीले एक लाख रूपैयाँिभम जररवाना गनध िक्नेछ ।
स्पशष्टकरणः शवद्यालयले शनयशमत पठनपाठनको िमयभन्दा ऄन्य िमयमा शलआने ऄशतररि कक्षा,
अवािीय व्यवस्था िमेतका लाशग शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतको शिफाररिमा गाईँ शिक्षा
िशमशतबाट स्वीकृ शत शलइ ऄत्यावश्यक िुल्क शलनको लाशग यि दफाको व्यवस्थाले बाधा पने छैन ।
५४. शवद्यालयलाइ छु ट र िुशवधा
(१) प्रचशलत कानूनमा जुनिुकै कु रा लेशखएको भएतापशन िामुदाशयक शवद्यालय र िैशक्षक गुठीको
रूपमा िञ्चाशलत िंस्थागत शवद्यालयको नाममा जुनिुकै शलखत पाररत गदाध रशजिेिन दस्तुर लाग्ने
छैन ।
(२) ईपदफा (१) मा लेशखएदेशख बािेक ऄन्य शवद्यालयको नाममा कु नै शलखत पाररत गदाध नेपाल
िरकारले तोककएको अधारमा रशजिेिन दस्तुर छु ट कदन िक्नेछ ।
(३) िामुदाशयक शवद्यालय र िैशक्षक गुठीको रूपमा िञ्चाशलत िंस्थागत शवद्यालयलाइ कदआने ऄन्य
छु ट र िुशवधा तोककएबमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छेदः १०
शवशवध
५५. गाईँ पाशलकाले शनदेिन कदन िक्नेः
(१) गाईँ पाशलकाले तोककएको क्षेरिँग िभबशन्धत शनदेिनिरु शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतलाइ
कदन िक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोशजम कदआएको शनदेिनको पालना गनुध शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतको
कतधव्य हुनेछ ।
५६. िैशक्षक परामिध िेवा, शवदेिी िैशक्षक कायधक्रम वा शिक्षण कोषध िञ्चालनः
(१) किैले पशन यि ऐन बमोशजम गाईँ पाशलकाको ऄनुमशत नशलइ िैशक्षक परामिध िेवा, शिज कोिध,
भाषा शिक्षण कक्षा वा पूवध तयारी कक्षा जस्ता िैशक्षक कायधक्रम िञ्चालन गनध पाईने छैन ।
(२) ईपदफा (१) बमोशजम िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध िेवा, शिज कोिध, भाषा शिक्षण कक्षा
वा पूवध तयारी कक्षाको ऄनुमशत शलने िभबन्धी व्यवस्था गाईँ शिक्षा िशमशतले तोके बमोशजम हुनेछ
।
५७. प्रगशत शववरण बुझाईनु पनेः िंस्थागत शवद्यालयले प्रत्येक वषध तोककए बमोशजमका शववरण
िशितको प्रगशत शववरण गाईँ पाशलका कायाधलयमा बुझाईनु पनेछ ।
५८. शिक्षक वा कमधचारीले शनजी शवद्यालयमा लगानी गनध नपाईनेः शवद्यालयमा कायधरत शिक्षक
वा कमधचारीले कु नै शनजी शवद्यालय िञ्चालन गनध, लगानी गनध वा व्यवस्थापन िभबशन्ध कु नै कायध
गनध पाईने छैन ।
५९. स्थानीय शिक्षा शवकाि कोष :
१) गाईँ पाशलकाले अफ्नो क्षेरशभरका शवपन्न, प्राकृ शतक प्रकोप शपशडत र ऄििाय बालबाशलकाको
िैशक्षक ऄविर बृशि गनध तथा ईत्कृ ष्ट शवद्याथी र शिक्षकलाइ पुरस्कृ त गनध शिक्षा शवकाि कोष
स्थापना गनध िक्नेछ ।
२) कोषमा देिाय बमोशजमका रकम रिन िक्नेछः
(क) नेपाल िरकार, प्रादेशिक िरकार र गाईँ पाशलकाबाट प्राप्त ऄनुदान,
(ख) िुल्क तथा िियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र
(घ) ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
३) कोषको िञ्चालन गाईँ पाशलकाको ऄध्यक्ष, शिक्षा िेने कायधपाशलका िदस्य र शिक्षा ऄशधकृ त
रिेको ३ िदस्यीय िशमशतबाट हुनेछ ।
६०. दण्ड िजायः
(१) किैले शवद्यालयको िभपशि शिनाशमना वा नोयािान गरे मा त्यस्तो व्यशिलाइ मुद्दा िेने
ऄशधकारी वा न्याशयक िशमशतले शबगो ऄिूल गरी शवगो बमोशजम जररवाना गनध िक्नेछ ।
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(२) किैले देिायका कायध गरेमा, गनध लगाएमा वा िो कायध गनध िियोग पु-याएमा त्यस्तो
व्यशिलाइ किूरको मारा िेरी कानूनले तोके वमोशजम िजाय हुनेछः–
(क) ईिरपुशस्तका परीक्षण गदाध लापरबािी वा गैर शजभमेवारपूणध कायध गरे मा,
(ख) परीक्षा के न्रमा िभबशन्धत पदाशधकारीको पूवध स्वीकृ शत बेगर प्रवेि गनध प्रयत्न गरे मा वा प्रवेि
गरेमा वा परीक्षा के न्र शनयन्रणमा शलइ ऄमयाधकदत कायध गरेमा,
(ग) परीक्षाफल प्रकािनमा ऄशनयशमतता गरेमा,
(घ) परीक्षाको मयाधदा भङ्ग्ग हुने ऄन्य कु नै कायध गरे मा ।
(ङ) ऄनुमशत नशलइ कु नै िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध िेवा, शिज कोिध, भाषा शिक्षण कक्षा
तथा पूवध तयारी कक्षा िञ्चालन गरेमा ।
(च) कानून शवपरीतको ऄन्य कायध गरे मा ।
(३) शवद्यालयको शिक्षक वा कमधचारी ईपर ऄदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक वा
कमधचारी त्यिरी मुद्दा दायर भएको शमशतदेशख शनलभबन हुनेछ । िो शिक्षक वा कमधचारी
ऄदालतबाट किूरदार ठिररएमा शनजलाइ यि ऐन बमोशजम िजाय गररनेछ ।
६१. पुनरावेदनः तोककएको ऄशधकारीले गरे को िजायको अदेि ईपर कानून वमोशजम पुनरावेदन
लाग्नेछ ।
६२. शनयम बनाईने ऄशधकारः यि ऐनको ईद्देश्य कायाधन्वयन गनध गाईँ कायधपाशलकाले शनयम
बनाईन िक्नेछ ।
िक्नेछ ।
६३. िंक्रमणकालीन व्यवस्थाः
(१) यि ऐनले तोककए वमोशजम हुने भनी व्यवस्था गरेको काम शनयमावली नअईँ दािभम गाईँ
कायधपाशलकाले व्यवशस्थत गनध िक्नेछ ।
(२) यो ऐन जारी भए पशछ शवद्यालयमा ररि रिेको दरबन्दीमा शवज्ञापनको ऄनुमशत गाईँ
कायधपाशलकाले कदनेछ ।
६४. बाधा ऄडकाई फु काईने ऄशधकारः यि ऐनको ईद्देश्य कायाधन्वयन गनध कु नै बाधा–ऄड्काई
परेमा गाईँ पाशलकाले त्यस्तो बाधा ऄड्काई िटाईन अदेि जारी गनध िक्नेछ । तर यस्तो अदेि गाईँ
िभाले ६ मशिनाशभरमा ऄनुमोदन नगरे मा स्वत शनष्कृ य हुनेछ ।
६५. बचाई र लागू नहुनेः
(१) यो ऐन वा यि ऐन ऄन्तगधत बनेका शनयममा लेशखएजशत कु रामा िोिी बमोशजम र नलेशखएको
कु रामा प्रचशलत नेपाल कानून बमोशजम हुनेछ ।
-०-
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