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 पहिलो संशोधन – २०७८/१२/१३ 

प्रस्तावनााः प्रत्येक नागरिकमा सहिष्णुता, सदाचाि, नैततकता ि  मानवीय  मूयको  प्रवधधन  गिी  संघीय  लोकतन्त्रको  संस्थागत ववकास,  

मुलुकको  समदृ्तघ  ि  जनहितका  लागग  स्थानीय,  िाष्ट्ष्िय  ि ववश्वव्यापी आवश्यकतामा आधारित प्रततस्पधी जनशष्ट्तत तयाि गनध 
यस  स्थानीय  तिको  क्षेरभिर  स्थापना  िुने  तथा  स्थापना  िई संचालनमा ििेका ववद्यालय तथा शैक्षक्षक तनकायिरुको व्यवस्थापन 
गनध वाञ्छनीय िएकोले, “नेपालको संववधान २०७२ को धािा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७५ 
को दफा १०२ वमोष्ट्जम धवलागगिी गाउँपाभलकाको तशे्रो गाउँसिाले यो स्थातनय भशक्षा ऐन २०७६ बनाएको छ । 

परिच्छेद– १ प्रािम्भिक 

१. भसक्षक्षप्त नाम ि प्रािम्िाः 
(१) यस ऐनको नाम “स्थानीय भशक्षा ऐन, २०७६” ििेको छ । 
(२) यो ऐन धवलागगिी गाउँपाभलका िि लागू िुनेछ । 
(३) यो  ऐन  स्थानीय  िाजपरमा  प्रकाभशत  िए  पश्चात लागु िुनेछ । 
२. परििाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “ऐन”  िन्त्नाले धवलागगिी गाउँपाभलकाको भशक्षा ऐन २०७६ लाई सम्झनु पछध । 
(ख) “कायधपाभलका” िन्त्नाले  धवलागगिी  गाउँपाभलकाको गाउँ कायधपाभलकालाई सम्झनु पछध । 
(ग) “कोष” िन्त्नाले दफा ४० वमोष्ट्जम ववद्यालय संचालनका  लागग  खडा  गरिएको  संगचत  कोषलाई सम्झनु पछध । 
(घ)    “गाउँपाभलका”       िन्त्नाले     धवलागगिी     गाउँ कायधपाभलकालाई सम्झनुपछध । 
(ङ)    “गाउँ   सिा”   िन्त्नाले  धवलागगिी  गाउँ  पाभलकाको गाउँ सिालाई सम्झनुपछध । 
(च)    “प्रमुख  प्रशासककय  अगधकृत”  िन्त्नाले गाउँपाभलकाको प्रमुख कायधकािी अगधकृतलाई सम्झनु पछध । 
(छ)    “बाल भशक्षा केन्त्र” िन्त्नाले चाि वषध उमेि पूिा िई पाँच  बषध  उमेि  पूिा  नगिेका  बालबाभलकाको  लागग खोभलएको 
प्रािष्ट्म्िक बाल भशक्षा केन्त्र, नसधिी, केजी, मन्त्टेसिी आहद सम्झनु पछध । 
(ज)    “आधाििूत  भशक्षा”   िन्त्नाले  प्रािष्ट्म्िक  बाल  भशक्षा देखख कक्षा आठसम्म हदइने भशक्षा सम्झनु पछध । 
(झ)   “माध्याभमक   भशक्षा” िन्त्नाले  कक्षा  नौदेखख  कक्षा बाह्रसम्म हदइने भशक्षा सम्झनुपछध । 
(ञ)    “ववद्यालय  भशक्षा”  िन्त्नाले  आधाििूत  ि  माध्याभमक दवुै भशक्षा सम्झनु पछध । 
(ट)    “प्राववगधक    तथा    ब्यावसातयक    भशक्षा”    िन्त्नाले प्राववगधक  ज्ञान,  सीप  तथा  ववषयवस्तुमा  आधारित प्रववगध ि 
व्यवसाय उन्त्मुख भशक्षा प्रदान गनध कक्षा नौ देखख  कक्षा  बाि सम्म  अध्यापन  गिाइने  भशक्षालाई सम्झनु पछध । 
(ठ)    “सामुदातयक  ववद्यालय”  िन्त्नाले  नेपाल  सिकािबाट तनयभमत  रूपमा  अनुदान  पाउने  गिी  समदुायको पिलमा  स्थापना  
िई  अनुमतत  वा  स्वीकृतत  प्राप्त ववद्यालय सम्झनुपछध । 
(ड)    “व्यवस्थापन   सभमतत”   िन्त्नाले  दफा  १८  बमोष्ट्जम गठन िुने ववद्यालय व्यवस्थापन सभमतत सम्झनु पछध । 
(ढ)    “भशक्षा  अगधकृत”  िन्त्नाले  गाउँपाभलकाकाको  भशक्षा शाखाको  प्रमुख  वा  सो  प्रमुखको  कामकाज  गनध तोककएको 
कमधचािीलाई सम्झनु पछध । 
(ण)    “भशक्षा  शाखा”  िन्त्नाले गाउँपाभलकामा ििेको भशक्षा िेने  वविाग, मिाशाखा  ि  शाखा  वा  ईकाईलाई 

सम्झनु पछध । 
(त)    “शैक्षक्षक  गुठी”  िन्त्नाले  ववद्यालय  सञ्चालन  गनधको लागग  कुनै  व्यष्ट्ततले  नाफा  नभलने  उद्देस्यले  स्थापना गिेको 
सावधजतनक वा तनजी गुठी सम्झनु पछध । 
 

 



परिच्छेद– २ 

शिक्षाको प्रकाि, विद्यालयको िर्गीकिण, अनुमती, स्िीकृती, समायोजन तथा ननयमन 

३. ववद्यालयको ति २ प्रकािका िुनेछन  ाः‐ 
(क) माध्याभमक तिाः कक्षा १२ अध्यापन िुने, 

 (ख)    आधाििूत  तिाः  कक्षा  ८  सम्म  अध्ययन  अध्यापन िुनेछ, आधाििूत  तिाः  कक्षा ५ सम्म अध्यापन िुने ववद्यालयलाई  
प्राथाभमक  ति  ि  बाल  ववकास  केन्त्र अन्त्तगधत  वाल  िेिचाि  केन्त्र,  मन्त्टेश्विी,  ककन्त्डि गाडनेिरु ििनेछन   । 
४.     माध्याभमक   भशक्षाको   प्रकािाः   माध्याभमक   तिको   भशक्षामा देिायका प्रकािका िुनेछन  ाः– 

(क)    साधािण माध्याभमक भशक्षा, 
(ख)    ससं्कृत माध्याभमक भशक्षा, 
(ग)    प्राववगधक तथा व्यावसातयक माध्याभमक भशक्षा ।  

५. भशक्षाको माध्यमाः– 

(१)    ववद्यालयमा  भशक्षाको  माध्यम  नेपाली  िाषा,  अंगे  िजी िाषा वा दबुैिाषा िुनेछ । 
(२)    उपदफा (१) मा जुनसकैु कुिा लेखखएको िए तापतन देिायको  अवस्थामा  ववद्यालयमा  भशक्षाको  माध्यम देिाय बमोष्ट्जम िुन 
सतनेछाः– 

(क)    आधाििूत  (कक्षा  ५)  सम्म  मात ृ िाषामा भशक्षा हदन सककनेछ, 

(ख)    गैि नेपाली नागरिकले नेपालको ववद्यालयमा अध्ययन गदाध अतनवायध नेपाली ववषयको सट्टा अन्त्य  कुनै    िाषाको    ववषय    
अध्ययन गनधसतनेछ, 

(ग)    िाषा  ववषयमा  अध्ययन  गिाउँदा  भशक्षाको माध्यम सोिी िाषािुनेछ । 
६.     ववशेष भशक्षा, समावेशी भशक्षा, अनौपचारिक भशक्षा, तनिन्त्ति भशक्षा,  दिू  भशक्षा  तथा  खुला  भशक्षा  सञ्चालन  सम्बन्त्धी 
व्यवस्थााः– गाउँपाभलकाले आवश्यक पूवाधधािको व्यवस्था गिी ववशेष भशक्षा, समावेशी भशक्षा, अनौपचारिक भशक्षा, तनिन्त्ति भशक्षा, दिू भशक्षा 
तथा खुला भशक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गनध 
सतनेछ । 
 ७. ववद्यालयको वगीकिणाः– ववद्यालयको सम्पवि ि स्रोत साधन लगानीका आधािमा तनम्नानुसाि वगीकिण गरिनेछाः 
(क) सामुदातयक ववद्यालय, 

(ख) संस्थागत ववद्यालय, 

(ग) गुठी ववद्यालय । 
८. ववद्यालय संचालन गनध अनुमतत भलनुपनेाः– 

(१)    कुनै  नेपाली  नागरिकिरुको  समुदायले  सामुदातयक ववद्यालय वा नेपाली नागरिकले शैक्षक्षक गुठी अन्त्तगधत 

संस्थागत ववद्यालय खोल्न चािेमा तोककएको ववविण खुलाई वडा सभमततको भसफारिस सहित गाउँपाभलका प्रमुख समक्ष अनुमततको लागग 
तनवेदन हदनु पनेछ, 

(२)    उपदफा  (१)  बमोष्ट्जम  तनवेदन  पिेमा  सो  तनवेदन उपि  भशक्षा  शाखाबाट  आवश्यक  जाँचबुझ  गदाध तनधाधरित मापदण्ड 
पुिा िई ववद्यालय खोल्न अनुमतत हदन मनाभसब देखखएमा भशक्षा सभमततको भसफरिसमा गाउँपाभलकाले अनुमतत हदनेछ । 
(३)     यो  दफा  प्रािम्ि  िँुदाका  बखत  कम्पनीको  रुपमा 
सञ्चालनमा  ििेका  ववद्यालयिरुले  चािेमा  कम्पनी खािेज गिी शैक्षक्षक गुठी अन्त्तगधत ववद्यालय सञ्चालन गनध गाउँपाभलकामा 
तनवेदन हदन सतनेछ । 
(४)    उपदफा (३) बमोष्ट्जम तनवेदन पिेमा भशक्षा शाखाले सो तनवेदन उपि १५ हदन भिर आवश्यक जाँचबुझ भशक्षा सभमततमा िाय 
सहित आवेदन पेश गने छ ि माग   बमोष्ट्जम  ववद्यालय  सञ्चालन  गनध  भशक्षा सभमततको  भसफारिसमा गाउँपाभलकाले पुनाः  
अनुमतत तथा स्वीकृतत हदनेछ । 



(५)    प्राववगधक  भशक्षा  तथा  ब्यवसायीक  ताभलम  परिषद द्धािा  तजुधमा  गरिएको  प्राववगधक  तथा  ब्यवसायीक माद्याभमक 
भशक्षा (हट–एस इ इ) सञ्चालनका लागग कुनै सामुदायीक माद्यभमक ववद्यालयले आवेदन गिेमा गाउँ भशक्षा सभमततको भसफारिसमा 
गाउँपाभलकाले अनुमतत प्रदान  गनध  सतनेछ  ।  ति  अनुमतत  हदनु  अतघ परिषदद्धािा  तोककएको  मापदण्ड  जाँचबुझ  ि  एककन 
गने कायध गाउँ भशक्षा सभमततले गनुधपने छ । 
(६) उपदफा (२), (३) वा (थ) मा जनुसुकै कुिा लेखखएको िएतापतन  देिायका  ववद्यालयलाई  शैक्षक्षक  गुठीको रूपमा  सञ्चालन  
गनध  पाउने  गिी  अनुमतत  वा स्वीकृतत हदइनेछैनाः– 

(क)    सिकािी  वा  सावधजतनक  िवनमा  सञ्चालन िएका ववद्यालय, 

(ख)    कुनै व्यष्ट्तत वा संस्थाले ववद्यालयको नाममा िवन  वा  जग्गा  दानदातव्य  हदएकोमा  सो िवनमा    वा   त्यस्तो    
जग्गामा    िवन बनाई सञ्चालन िएको ववद्यालय । 
(७)    यस  ऐन  वा  अन्त्य  प्रचभलत  कानुनमा  जुनसुकै  कुिा लेखखएको िएता पतन शैक्षक्षक गुठी अन्त्तगधत ववद्यालय 

सञ्चालन गदाध देिाय बमोष्ट्जम गनुधपनेछाः– 

(क)    शैक्षक्षक गुठी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक (िष्टी) सङ्गहठत संस्थाको रूपमा िुनुपने, 

(ख)    शैक्षक्षक   गुठी   सञ्चालन   गदाध   िष्टीमा सावधजतनक  गुठी  िए  कम्तीमा  पाँचजना  ि तनजी  गुठी  िए  कम्तीमा  
तीनजना  सदस्य िुनुपने, 

(ग) शैक्षक्षक  गुठीको  आय  व्ययको  लेखा  तोककए बमोष्ट्जम  खडा  गिी  मान्त्यता  प्राप्त  लेखा पिीक्षकबाट लेखापिीक्षण गिाएको 
िुनुपने, 

(घ) शैक्षक्षक गुठीको तत्काल कायम ििेका िष्टीले आफ्नो रूपमा जीवनकालम ैवा शेषपतछ गुठीयािको कामगने आफ्नो उििागधकािी तोतन 
सतने  छ  ।  ति  सावधजतनक  शैक्षक्षक  गुठीको िकमा    त्यस्तो    उििागधकािी    तोतदा गाउँपाभलकाले स्वीकृतत भलनु पनेछ । 
(८)    कुनै सामाष्ट्जक, पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थाले मुनाफा नभलने उद्देश्य िाखी ववद्यालय सञ्चालन गनध चािेमा गाउँपाभलकामा 
आवेदन हदनु पने छ । गाउँ कायधपाभलकाबाट सो को स्वीकृतत भलई शैक्षक्षक गुठी अन्त्तगधत ववद्यालय स्थापना ि सञ्चालन गनध सतनेछ । 
९.     उपदफा (८) बमोष्ट्जम सञ्चाभलत ववद्यालयले पालन गनुध पने शतध तथा अन्त्य व्यवस्था गाउँ भशक्षा सभमततलेतोके बमोष्ट्जम 
िुनेछन   । 
१०.    मागथल्ला उपदफािरुमा जुनसुकै कुिा लेखखएको िए तापतन कुनै ववदेशी भशक्षण संस्थासँग  सम्बन्त्धन गने गिी कसैलाई पतन 
ववद्यालय खोल्न अनुमतत वा स्वीकृततहदइने छैन । 
११.    यस अतघ दताध िएका ववद्यालय सम्वष्ट्न्त्ध व्यवस्थााः– 

(१) मागथ जेसुकै उल्लेख िए तापतन यस अतघ तनयमानुसाि  दताध  ि  संचालनमा  ििेका  ववद्यालयिरु यसै ऐन वमोष्ट्जम संचालन 
िएका मातननेछन   । ति यस  अतघ  संचालनमा  िएका  ववद्यालयले  भशक्षा शाखाले तोकेको ढाँचामा ववविण ि कागजपर पेश गनुध 
पनेछ । 
(२)    धिौटी िाखु्न पनेाः –संस्थागत ववद्यालय खोल्ने अनुमतत भलँदा  ववद्यालय  सञ्चालनको  सुिक्षण  बापत  देिाय बमोष्ट्जमको 
िकम धिौटीको रूपमा िाखु्न पनेछाः– 

(क) माध्याभमक ववद्यालयको लागग पाँच लाख रुपैँयाँ  

(ख) आधाििूत ववद्यालयको लागग दईु लाख रुपैँयाँ  

(ग) प्राथभमक ववद्यालयको लागग एक लाख पचास िजाि रुपैँया ति, बबशेष आवश्यकता िएका ववद्यागथधका  लागग  वा  भसमान्त्तकृत  
वा  अतत ववकट  िौगगभलक  क्षेरमा  यस्तो  ववद्यालय खोल्दा   कायाधपाभलकाले   धिौटी   छुट   हदन सतनेछ । 
(३)    धिौटी िकम जम्मा गरिनेाः– ववद्यालयले दफा ११ (२) बमोष्ट्जमको  धिौटी  बापतको  िकम  कायध पाभलकाको धिौटी खातामा 
जम्मा गनुधपनेछ । 



(४)    सावधजतनक  शैक्षक्षक  गुठी  तथा  नेपाल  सिकािले अनुदान हदने तनजामती, सैतनक, नेपाल प्रििी, सशस्र प्रििी बल, नेपाल ि शिीद 
प्रततष्ठानद्वािा सञ्चाभलत ववद्यालयिरुले  समेत  पाठ्यक्रम,  परिक्षा,  अनुगमन संयन्त्र  ि  शैक्षक्षक  तयालेन्त्डि  यसै  ऐन  वमोष्ट्जम 
पालना गनुधपने छ । 
१२.    गाउँपाभलकाले  कुनै  ववद्यालय  सँग  भमसाएि  वा  छुट्टै  बाल भशक्षा केन्त्रको स्थापना ि सञ्चालन गनध ि थप व्यवस्था गनध 
सतनेछ । 
१३.    वाल गिृको संचालनाः– गाउँपाभलका आफैं ले वा कुनै व्यष्ट्तत वा  संस्थाले  वाल  गिृ  संचालन  गनध  पाउनेछ  ।  वाल  गिृ 
संचालनको  लागग  आवश्यक  प्रकृया  गाउँ  भशक्षा  सभमततले तोके बमोष्ट्जम िुनेछ । 
१४.    सामुदातयक    भसकाइ    केन्त्र    सञ्चालन    गनध    सतनेाः– गाउँपाभलकाले समुदायमा साक्षिता, सीप ववकास ि तनिन्त्ति 
भसकाइ  समेतको  काम  गनध  तोककए  बमोष्ट्जम  सामुदातयक भसकाइ  केन्त्र  सञ्चालन  गनध  सतनेछ  ।  यस्तो  केन्त्रमा सामुदातयक 
पुस्तकालय ि वाचनालय सञ्चालन िुन सतनेछ । 
१५.    गाउँ पाभलकाले ववद्यालय सानध, गाभ्न, नाम परिवतधन गनध वा बन्त्द गनध सतनेाः– 

(१)    गाउँपाभलकाले  तोककएको  मापदण्ड  बमोष्ट्जम  िाल सञ्चालन िइििेका ३० भमनेटको पैदल दिुीमा ििेका कुनै ववद्यालयलाई एक 
स्थानबाट अको स्थानमा सानध वा दईु वा दईुिन्त्दा बढी ववद्यालयलाई गािी एउटा ववद्यालय कायम गनध वा ववद्यालय बन्त्द गनध सतनेछ 
। प्राथभमक  तिको  ववद्यालयमा  कुल  ३०  जना  िन्त्दा कम   ववद्याथी   िएमा   गाउँ   भशक्षा   सभमततको भसफारिसमा  बाल  
भशक्षा  केन्त्र  मार  कायम  िाखी त्यस मागथका कक्षािरु वन्त्द गनध सतने छ । 

(२)    ववद्यालयको नाम परिवतधन गनुधपिेमा नाम परिवतधन गनुधपने उपयुतत कािण सहित  तोककएको ववविण ि ढाँचामा  गाउँ  भशक्षा  
सभमतत  माफध त  गाउँपाभलकामा स्वीकृतीका लागग पेश गनुधपनेछ । 
(३)     उपदफा (२) बमोष्ट्जम पेश िुने आएको तनवेदन उपि गाउँ  भशक्षा  सभमततको  भसफारिसमा  गाउँपाभलकाले नाम परिवतधनको 
स्वीकृती हदन सतनेछ । 
४)     ववद्यालयको नाम िाख्दा वा परिवतधन गदाध कुनै व्यष्ट्तत ववशेषको   नाम,   धाभमधक   तथा   जाततगत   ववद्वेष झष्ट्ल्कने प्रकािको 
नाम िाख्न पाइने छैन । *१माध्याभमक तिको िकमा कष्ट्म्तमा ३५,००,०००/- (पैतीस लाख रुपयैा  मार),  आधाििूत  तिको  िकमा  कष्ट्म्तमा 
२०,००,०००/- (बीस लाख रुपैया मार) िकम वा सो बिाविको घि वा जग्गा ववद्यालयलाई सियोग गिेमा  नयाँ खोभलने ववद्यालयको िकमा 
व्यष्ट्ततको  नाममा  ववद्यालयको  नामाकिण गनध ि पहिल्यै नामकिण िइसकेका ववद्यालयको नामको पछाडड सियोग दाताले प्रस्ताव 
गिेको नाम जोड्न बाधा पुगेको मातनने छैन । 

परिच्छेदः ३ 

शिक्षा सभबन्धी संिचनार्गत सभबन्धी व्यिस्थाः 
१६. गाउँ भशक्षा सभमतत सम्बन्त्धी व्यवस्थााः– 

(१)    गाउँपाभलका  क्षेरभिर  सञ्चालन  िुने  ववद्यालय  तथा शैक्षक्षक तनकायिरुको िेखदेख, समन्त्वय ि व्यवस्थापन गने  कामको  
लागग  देिाय  बमोष्ट्जमको  गाउँ  भशक्षा सभमतत ििनेछाः– 

 (१) गाउँपाभलका अध्यक्ष वा तोककएको सभमततको संयोजक - अध्यक्ष 

(२) सामाष्ट्जक ववकाश सभमततले तोकेको १ जना - उपाध्यक्ष 

(३) प्रशासककय अगधकृत - सदस्य 

(४) सामुदातयक  ववद्यालयको प्रधानाध्यापकिरु मध्येवाट प्रत्येक वषध परिवतधन िुने गिी सामाष्ट्जक ववकाश सभमततले तोकेको १ 
जना सदस्य 

(५) संस्थागत ववद्यालयिरुको प्रतततनधीमूलक संस्थािरु मध्येवाट प्रत्येक  वषध  परिवतधन  िुने गिी सभमततले  तोकेको  प्रतततनधी  
१ जना - सदस्य 

(६)   समाजसेवी, भशक्षा   पे्रमी,   वा चन्त्दादातािरु मध्येबाट कायधपाभलकाले   मनोतनत   गिेको 
(एकजना महिला वा दभलत) सहित ३ जना - सदस्य 

*१ पहिलो संशोधनबाट संशोगधत 

 



(७)  सामाष्ट्जक ववकास शाखाको शाखा  प्रमूख - सदस्य–सगचव     

 

(२)    सभमततको बैंठक संचालन प्रकृया,  बैंठक ििा तथा सेवा  सुववधा  गाउँ  कायधपाभलकाले  तोककए  बमोष्ट्जम िुनेछ । 
(३)     उपदफा (१) अनुसाि तनयूतत सदस्यले पदीय आचिण पूिा  नगिेमा  गाउँ  कायधपाभलकाले  जुनसुकै  समयमा पतन  िटाउन  
सतनेछ  ।  ति  त्यसिी  िटाउन  वा वखाधस्त गनुध अतघ मनासीब माकफकको स्पष्ट्ष्टकिणको मौकावाट वष्ट्ञ्चत गरिने छैन । 
 (४)    गाउँ  भशक्षा  सभमततको  काम,  कतधव्य  ि  अगधकाि देिाय वमोष्ट्जम िुनेछाः– 

(१)    आफ्नो  कायध  क्षेर  भिरको  शैक्षक्षक  योजना तयाि गने, 
(२)    गाउँपाभलका क्षेर भिर ववद्यालय सञ्चालनका लागग  अनुमतत,  स्वीकृतत,  ववद्यालय  साने, गाभ्ने  सम्बन्त्धी  गाउँपाभलकालाई  
आवश्यक िाय प्रदान गने, 
(३)    ववद्यालयिरुलाई  आगथधक  अनुदान  सम्वन्त्धी आवश्यक स्रोतको खोजी गने, 
(४)    आपफ्नो क्षेर भिर सञ्चालन िुने पिीक्षालाई मयाधहदत ि ियिहित बनाउन सियोग गने, 
(५)    ववद्यालयिरुको  लेखा  पिीक्षकको  तनयुष्ट्तत  ि पािीश्रभमक तोतने, 
(६)    गाउँपाभलका   क्षरे   भिर   स्थापना   िएका आफ्नो   स्रोतमा   सञ्चाभलत   सामुदातयक ववद्यालयिरुको  भशक्षकका  सेवा,  
सुववधा  ि शतधिरु स्वीकृत गने, 
(७)    ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमततलाई  आवश्क तनदेशन हदने, जागरुक ि सजग वनाउने, 
(८)    भशक्षाको  गुणस्ति  कायम  िाख्न े सूचकिरु ववकास गने ि प्रगतत मूल्यांकन गने, 
(९)    शैक्षक्षक  गुठीसँग  गने  सम्झौताका  शतधिरु तनधाधिण गने , 

(१०)   शैक्षक्षक  संस्था  ि  भशक्षासंग  आबद्ध  भशक्षक कमधचािीिरुलाई कामको आधािमा आवश्यक प्रोत्सािन,  नभसयत,  दण्ड,  कािवािी  
गने गिाउने, 
(११)   ववशेषज्ञिरुको छनौट गिेि सूची प्रकाशन गने, 
 (१२)   ससं्थागत   ववद्यालय   संचालनको   मापदण्ड बनाउने, संचालनको स्वीकृती ि अनुमतीको लागग   गाउँपाभलकालाई   आवश्यक   
िाय सुझाव प्रदान गने, 
(१३)   ववद्यालय  गाभ्ने,  साने,  नाम  परिवतधन  गने, ति  थप  गने,  नीतत  तजुधमा  गिी  गाउँ पाभलकामा पेस गने, 
(१४) सामुदातयक भसकाई केन्त्र स्थापना ि सञ्चालन सम्बन्त्धी नीतत तजुधमा गने, 
(१थ)   आवश्यकता अनुसाि हदवा खाजा व्यवस्थापन गने, 
(१६)   ववद्यालय बाहिि ििेका बालबाभलका पहिचान गिी  सबैका  लागग  भशक्षा  सुतनष्ट्श्चत  िुने प्रवन्त्ध गने, 
(१७)   ववद्यालयमा  पठनपाठनको  अगधकतम  प्रवन्त्ध िुने गिी शैक्षक्षक तयालेण्डि बनाई लागु गने, गिाउने, 
(१८)   भशक्षक ताभलम नीतत तजुधमा गिी लागु गने, 
(१९)   गाउँ   कायधपाभलकालाई   शैक्षक्षक   ववकासका लागग आवश्यक सुझाव तथा पिामशध हदने, 
(२०)   शैक्षक्षक  सूचना  प्रणाली  स्थापना  गिी  सबै ववद्याथी,  भशक्षक  ि  भशक्षासँग  सम्बष्ट्न्त्धत तथ्याङ्किरु िाख्ने, 
(२१) भशक्षामा सव ैवालवाभलकाको पिँुच, गुणस्तिमा  सुधाि  ि  संिक्षणका  पक्षिरुलाई ग्यािेण्टी  गनध  आवश्यक  नीतत,  तनयम  तथा 
कायधक्रमिरु संचालन गने, 
(२२)   तोककए वमोष्ट्जमका अन्त्य कायधिरु गने, 
१७.    गाउँपाभलका अन्त्तगधतका भशक्षा सम्वन्त्धी कायधक्रम ब्यवस्थापन गनध  ि  शैक्षक्षक  प्रशासन  सञ्चालन  गनध  सामाष्ट्जक ववकास 
शाखाले १ जना भशक्षा अगधकृत तोतनेछ ।  तनज  को  काम कतधव्य ि अगधकाि तनम्नानुसाि िुनेछाः– 

(१)    गाउँ  स्तिीय  भशक्षा  योजना  तजुधमा  गिी  गाउँ कायपंाभलकामा पेश गने, 

(२)    गाउँपाभलका तथा गाउँ भशक्षा सभमततबाट भशक्षा तथा शैक्षक्षक   ववकासका   लागग   पारित   नीतत   तथा कायधक्रमको  
कायाधन्त्वयन  गने  तथा  प्राप्त  तनदेशन पालना गने, 



(३)     ववद्यालय तथा शैक्षक्षक तनकायिरुको अनुगमन तथा सुरिवेक्षण गने, गिाउने, 

(४)    गाउँ  कायधपाभलका,  गाउँ  भशक्षा  सभमतत  ि  प्रमुख प्रशासकीय  अगधकृतलाई  शैक्षक्षक  ववकासका  लागग आवश्यक सुझाव 
तथा पिामशध हदने, 

(५)    भशक्षकिरुको कायध सम्पादन मूल्याङ्कन गने, 

(६)    गाउँपाभलका   भशक्षा   सभमततको   सदस्य   सगचवको िूभमकामा तनवाधि गने, 

(७)    भशक्षा अगधकृतको  अन्त्य  काम  कतधव्य  ि  अगधकाि तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ । 
१८.    वडा भशक्षा सभमतत सम्बन्त्धी व्यवस्थााः– 

(१)    वडा स्तिमा देिाय बमोष्ट्जमको  वडा भशक्षा सभमतत गठन गनध सककने छाः– 

(१) कायधपाभलका सदस्यिरु मध्येबाट कायधपाभलकाले तोकेको एक जना - संयोजक 

(२)  तनवाधगचत जनप्रतततनधीिरु मध्ये वडा सभमततले तोकेको १ जना - सदस्य 

(३) ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमततका अध्यक्षिरु मध्ये गाउ भशक्षा सभमततले तोकेको १ जना - सदस्य 

(४)  प्रधानाध्यापकिरु मध्येबाट गाउँ भशक्षा सभमततले तोकेको १ जना - सदस्य 

 (५)  वडाको भसफारिसमा  भशक्षापे्रमीिरु मध्येबाट  कायधपाभलकाले  तोकेको २ जना - सदस्य 

(६) सम्बष्ट्न्त्धत वडाका वडा सगचव - सदस्य सगचव 

(२) वडा भशक्षा सभमततको काम कतधव्य ि अगधकाि देिाय वमोष्ट्जम िुनेछाः‐ 
(क) आफ्नो  वडाको  शैक्षक्षक  अभिबदृ्गधका  लागग योजना तजुधमा ि समन्त्वय गने । 
(ख) आपफ्नो क्षेर भिर सञ्चालन िुने पिीक्षालाई मयाधहदत ि ियिहित बनाउन सियोग गने । 
(ग) अभििावक  ि  भशक्षक  वीच  वववाद  िएमा त्यसको समाधान गने । 
(घ) गाउँ  भशक्षा  सभमततले  तोके  बमोष्ट्जम  अन्त्य कायध गने । 
ञ) वडा भशक्षा सभमततले आफ्नो बठैक सञ्चालन  तथा  कायधववगध  आफैले  तनधाधिण गनेछ । 
१९. ववद्यालय व्यवस्थापन सभमतत : 

(१) सामुदातयक ववद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन गनधको लागग प्रत्येक ववद्यालयमा देिायका सदस्यिरू  ििेको  एक  
ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमतत ििनेछाः– 

 (१) सभमततका सदस्यिरुले (२,३,४ ि ५) मध्येबाट छानेको व्यष्ट्तत - अध्यक्ष 

(२) अभििावक मध्येबाट छातनएका १ महिला सहित ४ जना – सदस्य 

(३) कायधपाभलकाले तोकेको कायधपाभलका सदस्यिरु मध्येबाट १ जना – सदस्य 

(४) ववद्यालयका संस्थापक, बुद्गधष्ट्जवी, चन्त्दादातािरु मध्येबाट १ जना – सदस्य 

(५) भशक्षा पे्रमी मध्येबाट गाउँ भशक्षा सभमततले मनोतनत गिेको १ जना - सदस्य 

(६) भशक्षकिरु मध्येबाट कायधपाभलकाले मनोतनत गिेको १ जना - सदस्य 

 (७) ववद्यालयको प्रधानाध्यापक -  सदस्य – सगचव 

(पुनश्च : वाल तलविरुको तफध बाट १ जना वालक वा वाभलकालाई आमष्ट्न्त्रत सदस्यको रुपमा अतनवायध सििागगता गिाउनु 
पनेछ ।) 
(४)    उपदफा (१) बमोष्ट्जम छातनएका वा मनोतनत अध्यक्ष वा  सदस्यको  पदावगध  तीन  वषधको  िुनेछ  ।  त्यस्ता अध्यक्ष वा 
सदस्यले आफ्नो पद अनुसािको आचिण नगिेको  देखखएमा  गाउँ  भशक्षा  सभमततले  तनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट िटाउन सतनेछ । 
ति त्यसिी पदबाट  िटाउनु  अतघ वा  सभमतत  ववघटन  गनुध  अतघ आफ्नो सफाइ पेश गने मौकाबाट बष्ट्ञ्चत गरिने छैन । 
(५)     ववद्यालयलाई  शान्त्ती  क्षेर  ि  वालमैरी  ववद्यालयको रुपमा  ववकास  गनध  तोककएको  सूचकिरु  पुिा  गनध आवश्यक  
कायध  गनुध  व्यवस्थापन  सभमततको  दातयत्व िुनेछ । 
(६) सामुदातयक  ववद्यालयकोव्यवस्थापन  सभमततको  काम, कतधव्य ि अगधकाि देिाय बमोष्ट्जम िुनेछाः– 



(क) ववद्यालय सञ्चालनको लागग प्राप्त साधन ि स्रोतको परिचालन गने, 

(ख) ववद्यालयको  चल,  अचल  सम्पविको  लगत िाख्न,े िाख्न लगाउने ि सुिक्षा गने, 

(ग) ववद्यालयको  शैक्षक्षक,  िौततक  तथा  आगथधक तथ्याङ्क ि ववविण अद्यावगधक गिाई िाख्ने, 
(घ) ववद्यालयको  वावषधक  बजेट  स्वीकृत  गने  ि त्यसको जानकािी गाउँपाभलकालाई हदने, 

 (ङ) ववद्यालयमा  भशक्षक, ववद्याथी ि कमधचािी पोशाकको कायाधन्त्वयन गने,  

(छ) ष्ट्स्वकृत दिवन्त्दी  अनुसािका भशक्षकिरुको खोजी गिी काममा लगाउने तथा गाउँपाभलकावाट स्वीकृत दिवन्त्दीमा कमधचािीको व्यवस्थापन 
गने, 

(झ) गाउँ  भशक्षा  सभमततबाट  तोककएको  िष्ट्जष्टडध लेखापिीक्षकबाट ववद्यालयको वावषधक लेखापिीक्षण गिाउने, 

(ञ) लेखापिीक्षकको  प्रततवेदन  अनुसाि  तत्काल आवश्यक कािबािी गने ि त्यसको प्रततवेदन गाउँ भशक्षा सभमततमा पेश गने, 

(ट) तोककए  बमोष्ट्जमका क्षेरसँग धवलागगिी गाउँपाभलका ि माताितका गाउँ  भशक्षा सभमततले हदएको तनदेशनिरूको पालना गने,   

ठ) प्रचभलत  कानुन  ि  तनयम  पालना  नगने भशक्षक  कमधचािीलाई  वविागीय  कािवािीका लागग भसफारिस गने, 

(ड) ववद्यालयको  भशक्षा  एकै  समयमा  सञ्चालन गने प्रबन्त्ध भमलाउने, 

(ढ) तोककए बमोष्ट्जमका अन्त्य कायध गने, 

(४) ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमततले  आफ्नो  कायधववगध आफैँ  बनाउन सतने छ, 

(५) गाउँ  भशक्षा सभमततले आवश्यक देखेमा  गाउँ पाभलकाको सिमततमा एकिन्त्दा बढी ववद्यालयिरुको सयुंतत  ववद्यालय  व्यवस्थापन  
सभमतत  गठन  गिी व्यवस्थापन गनध सतने छ । 
२०.    भशक्षक  अवविावक  संघाः‐   सबै  ववद्यालयमा  भशक्षक  ि अवविावकिरु ििेका एक भशक्षक अवविावक संघ ििनेछ । यस 
सम्बन्त्धी कायधववगध तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ । 

परिच्छेद ४ 

विद्यालय तहको  शिक्षक तथा कममचािीको दििन्दी 
सेिाितम ि योग्यता 

२१. गाउँपाभलकाले भशक्षकको दिवन्त्दी तनधाधिण गनेाः‐ 
(१)  गाउँपाभलका     क्षेरभिर     ििेका     सामुदातयक ववद्यालयिरुमा  आवश्यक  पने  भशक्षकिरुको  दिवन्त्दी तनधाधिण 
गाउँपाभलकाले गनेछ । 
(२)    गाउँपाभलकाले  भशक्षकको  दिवन्त्दी  तनधाधिण  गदाध ववद्यालयमा अध्ययन गने ववद्याथी संख्या ि ववषयका आधािमा  िाष्ट्ष्िय  
वा  प्रादेशीक  मापदण्ड  बमोष्ट्जम ववद्याथी तथा भशक्षक अनुपात कायम गनुध पनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोष्ट्जमका दिवन्त्दीमा तनयुष्ट्तत िएका भशक्षकको व्यष्ट्ततगत फाइल खडा गिी गाउँपाभलकाले 

िाखु्न पनेछ । 
२२.    भशक्षकको सेवा शतध, योग्यता ि सक्षमतााः‐  भशक्षकको सेवा शतध, योग्यता ि सक्षमता तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ । 
२३.    भशक्षक   तथा   कमधचािीको   पदीय   आचिण   तथा   अन्त्य व्यवस्थााः‐ 
(१)    देिायका   अवस्थामा   भशक्षक   वा   कमधचािीलाई ववद्यालयको  व्यवस्थापन  सभमततले  पदबाट  िटाउन गाउँपाभलकामा 
भसफारिस गनेछाः– 

(क)  ववना  सूचना  लगाताि  पन्त्र  हदनिन्त्दा  बढी समय ववद्यालयमा अनुपष्ट्स्थत ििेमा, 
(ग)  ववद्यालयमा मादक पदाथध सेवन गिी आएको कुिा प्रमाखणत िएमा, 
(घ)  नैततक    पतन    देखखने    कुनै    फौजदािी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 
(ङ) सामदुातयक    ववद्यालयका    भशक्षक    वा कमधचािीले    कायाधलय    समयमा    अन्त्यर अध्यापन वा काम गिेमा, 
(च) भशक्षक वा कमधचािी िाजनीततक दलको कायधकारिणी सदस्य ििेको पाइएमा, 
(छ)  तनजले  अध्यापन  गिेको  ववषयमा  ३  बषधको औषत  शैक्षक्षक  उपलब्धी  ४०%  िन्त्दा  कम िएमा । 



(२)    उपदफा (१) बमोष्ट्जम वा अन्त्य माध्यमले कुनै भशक्षक वा कमधचािीलाई पदबाट िटाउनु पने एथेष्ट प्रमाण प्राप्त िएमा 
गाउँपाभलकाले तनजलाई पदबाट िटाउन सतनेछ । ति कायधित पदबाट िटाउनु अतघ मनाभसब माकफकको स्पष्ट्स्टकिणको मौका िने प्रदान 
गरिने छ । 

परिच्छेद ५ 
शिक्षक तथा विद्यालय कममचािीको  ननयुम्तत, सरुिा, बढुिा, ताशलम  

२४. भशक्षकको सरुवा : 
(१)    सरुवा िुन चािने भशक्षकले तोककएबमोष्ट्जमको  । 
(२)    न्त्यूनतम  २  वषध  एकै  ववद्यालयमा  अध्यापन  गिेका स्थायी भशक्षकले अको ववद्यालयमा सरुवा िुन चािेमा गाउँ  भशक्षा 
सभमततमा  सरुवाका  लागग तनवेदन  हदन सतनेछन    ।  यसिी  प्राप्त  तनवेदनका  आधािमा  गाउँ भशक्षा सभमततले आफ्नो क्षेरभिरका 
दिवन्त्दी उपलब्ध िएका  ि  सम्वष्ट्न्त्धत  ववद्यालय  ब्यवस्थापन  सभमततले सिमतत प्रदान गिेको ववद्यालयमा सरुवा गनध सतनेछ । 
(३) ववशेष  अवस्थामा  बािेक  भशक्षकको  सरुवा  शैक्षक्षक सरको  सुरु  वा  अन्त्त्यमा  मार  गरिनेछ  ।  ववशेष अवस्था िन्त्नाले तनज 
सो ववद्यालयमा ििन नसतने, ववषयगत   दिवन्त्दी   आवश्यक   नििेको,   स्वास्थ्य समस्या, पततपत्नी सगैँ ििी सेवा गनध पाउने अवस्था 
वा अन्त्य गचिबुझ्दो कािण समेत बुखझने छ । 
२५.    दिवन्त्दी भमलान : 

(१)    गाउँ  भशक्षा  सभमततले  ववद्यालयमा  तिगत,  कक्षागत तथा   ववषयगत   ि   भशक्षक   ववद्याथी   अनुपातका आधािमा  
बढी  दिवन्त्दी  िएको  ववद्यालयबाट  कम दिबन्त्दी िएको ववद्यालयमा दिवन्त्दी भमलानका लागग गाउँ कायधपाभलका समक्ष भसफारिस गनध 
सतने छ । 
(२)    यसका लागग भशक्षक कम िएका ववद्यालय, ववद्यालय नै  निएको  क्षरे  तथा  वपछडडएका  ि  ग्रामीण  एवं दगुधम क्षरेलाई 
प्राथभमकता हदइने छ । 
२६. भशक्षकको  बढुवा  सम्बन्त्धी  व्यवस्था :   िाल  स्थायी  रुपमा सेवाित भशक्षकको बढुवा सम्बन्त्धी व्यवस्था नेपाल सिकािबाट  

लागू  िएको  संघीय  कानुन  बमोष्ट्जम  िुनेछ  । स्थानीय तिबाट तनयुतती पाएका किाि भशक्षकिरुको बढुवा िुनेछैन   । 
२७.    भशक्षकलाई अन्त्य काममा लगाउन निुने : 

(१)    सामुदातयक ववद्यालयको भशक्षकलाई भशक्षा प्रदान गने वा ववद्यालय प्रशासन सम्बन्त्धी काममा बािेक अन्त्य काममा लगाउन 
िँुदैन । 
(२)    उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेखखएको िए तापतन ववद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपने गिी िाष्ट्ष्िय जनगणना,  तनवाधचन  
सम्बन्त्धी  काम,  दैवी  प्रकोप उद्धाि  वा  नेपाल  सिकाि  ि  गाउँपाभलकाले  तोकेको अन्त्य कुनै काममा खटाउन सककनेछ । 
२८.   कायधसम्पादन किाि सम्झौता गनुधपने :  भशक्षालाई प्रिावकािी बनाउन  देिाय  अनुसाि  कायधसम्पादन  किाि  सम्झौंताको प्रकृया 
अवलम्बन गनुधपनेछ । 
 (१)    गाउँपाभलका    अध्यक्ष    वा    सामाष्ट्जक    ववकास संयोजकको  िोिविमा  प्रमुख  प्रशासकीय  अगधकृतले भशक्षा शाखा 
िेने अगधकृतसँग, भशक्षा अगधकृतले सबै ववद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग, प्रधानाध्यापकले आफ्ना मातितका सबै भशक्षिरुसँग सम्पादन 
किाि सम्झौता गनुधपने छ । 
(२)    कायध  सम्पादन  किाि  सम्झौता  १  वषधको  िुने  छ  । सम्झौता  अनुसाि  काम  िए,  निएको  मलू्यांकन प्रमुख प्रशासकीय 
अगधकृतले आगथधक वषधको अन्त्त्यमा कायधपाभलका समक्ष पेश गनुधपने छ । 
(३)     वावषधक कायधसम्पादन किािका सूचकिरु तनधाधिण गने कायध  गाउँ  भशक्षा  सभमततले  तयाि  पािी  गाउँ  कायध पाभलकामा पेश 
गनुध पनेछ । 
२९.    कायध सम्पादन मलू्याकंन ि सजाय तथा पुिस्कािाः‐ 



(१)    कायधसम्पादन    किाि    िएका    भशक्षक    तथा कमधचािीिरुको   कायधसम्पादन   क्षमताको   आधािमा मूल्याङ्कन गिी 
कायधसम्पादनमा िाम्रो नततजा िाभसल गने  भशक्षक  तथा  कमधचािीलाई  पुिस्कृत  गने  ि कमजोि  नततजा  िाभसल  गने  भशक्षक  
कमधचािीलाई दष्ट्ण्डत गनुध पदधछ । 
(२)    कायधसम्पादन  सम्झौंताको  मूल्याङ्कन,  पुिस्काि  ि सजाय गाउँकायधपाभलकाले तोके बमोष्ट्जम िुनेछ । 

परिच्छेद ६ 

सामुदानयक विद्यालयको िौनतक पूिामधाि ननमामण, मममत सभिाि, संचालन ि व्यिस्थापन 

३०. ववद्यालयको  िौततक  तथा  शैक्षक्षक  पूवाधधािको  मापदण्ड तनधाधिण : 

(१)    ववद्यालयमा ववद्याथी संख्या अनुसाि कक्षाकोठा, खेल मैदान कम्पाउण्ड, घेिाबाि, बालमैरी बसाइ व्यवस्था, वाताविण  मैरी  िाता,  
किेसाबािी,  फूलबािी,  स्वच्छ वपउने पानी, छार छाराका लागग अलग अलग शौचालय तथा भसकाइ मैरी वाताविण िुनु पनेछ । 
(३)     ववद्यालयको   स्तिअनुसाि   िौततक   तथा   शैक्षक्षक पूवाधधािको मापदण्ड तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ । 
(४)    प्राववगधक   तथा   व्यवसातयक   भशक्षा   प्रदान   गने ववद्यालय  तथा  ववज्ञान  मूल  ववषय  पठनपाठन  िुने ववद्यालयमा 
प्रयोगशाला तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको थप सुववधा िुनु पने छ । 
३१.    ववद्यालयको सम्पविाः‐ 
(१)    सामुदातयक ववद्यालयको िकिोगमा ििेको चल अचल सम्पवि  सावधजतनक  सम्पवि  मातननेछ  ।  यस  ऐन बमोष्ट्जम अनुमतत 
वा स्वीकृतत िद्द गरिएको वा कुनै ववद्यालयमा  गाभिएको  सामुदातयक  ववद्यालयको  चल अचल   सम्पवि   गाउँपाभलकाले   अन्त्य   
ववद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने िएमा बेच–बबखन गिी प्राप्त  िएको  िकम  सम्बष्ट्न्त्धत  गाउँपाभलका  भशक्षा कोषमा जम्मा 
गनेछ । 
(२)    शैक्षक्षक    गुठी   अन्त्तगधत    सञ्चाभलत    संस्थागत ववद्यालयको सम्पवि सोिी ववद्यालयको नाममा  ििने छ । कुनै 
ववद्यालय सावधजतनक शैक्षक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालन  गरिएकोमा  त्यस्तो  ववद्यालयको  सम्पवि सावधजतनक  सम्पवि  मातननेछ  ि  
त्यस्तो  सम्पविको स्वरुप परिवतधन गनध पाइने छैन । 
(३) कम्पनी  अन्त्तगधत  सञ्चाभलत  संस्थागत  ववद्यालयको सम्पवि सोिी कम्पनीको नाममा ििनेछ । 

(४) संस्थागत ववद्यालयले कुनै व्यष्ट्तत वा संघ संस्थासँग दान  दातव्यको  रूपमा  कुनै  ककभसमको  चल,  अचल सम्पवि  प्राप्त  
गनुध  अतघ  गाउँ  पाभलकाको  अनुमतत भलनु पनेछ । 
३२. सामुदातयक ववद्यालयको जग्गाको स्वाभमत्व, सम्पविको अभिलेख, संिक्षण ि व्यवस्थापनाः‐ 
 (१)    सामुदातयक   ववद्यालयको   जग्गाको   स्वाभमत्व   सो ववद्यालयकै नाममा ििने छ । सो ववद्यालय खािेज वा अन्त्यर  गाभिई  
ववद्यालयको  काममा  प्रयोग  निुने िएमा गाउँपाभलकाले िोग चलन गनध सतने छ । 
(२)    ववद्यालयको सम्पविको अभिलेख दरुुस्त िाख्ने, संिक्षण तथा  व्यवस्थापन  गने  दातयत्व  सो  ववद्यालयको व्यवस्थापन सभमततको 
ििने छ । 
(३)     सामुदातयक   ववद्यालयको   जग्गाको   संिक्षण   ि व्यवस्थापन गने कतधव्य गाउँपाभलकाको ििने छ । 
३३.    ववद्यालयको पाठ्यक्रम ि पाठय   पुस्तक : 

(१)    ववद्यालयले   नेपाल   सिकािले   तोकेको   न्त्यूनतम मापदण्ड अनुरुप भसकाइ उपलष्ट्ब्ध िाभसल िुने गिी अध्ययन अध्यापन 
गिाउनु पनेछ । ववद्यालयले नेपाल सिकािले तोकेको मापदण्ड भिर ििी प्रादेभशक तथा स्थानीय पाठ क्रम ि पाठ पुस्तक लागू गनध सतनेछ 
। 
 (२) ववद्यालयलाई आवश्यक पने पाठ्यपुस्तकिरुको संख्या सम्बष्ट्न्त्धत  ववद्यालयले  तोककएको  समय  सीमा  भिर गाउँ भशक्षा 
सभमततमा माग गनुधपनेछ । 
(३) गाउँ  भशक्षा  सभमततले  शैक्षक्षक  सर  शुरु  िुनु  अगावै सम्बष्ट्न्त्धत तनकायिरुमा समन्त्वय गिी पाठय   पुस्तकको प्रबन्त्ध गनेछ 
। 



(४)    आधाििूत   तिसम्मको   भशक्षाका   लागग   स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बढीमा १०० पूणाधङ्क वा ४ के्रडडट  आवि  
बिाबिको  स्थानीय  थप  ववषयको स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन सतनेछ । यसको लागग  पाठ्यपुस्तक  ववद्यालय  व्यवस्थापन  
सभमततले तनणधय गिी लागु गनध सतने छ । 
६)     ििेक ववद्यालयमा शैक्षक्षक स्तिको न्त्यूनतम मापदण्ड तोकी भशक्षक ि ववद्याथी ववचको सिकायधमा आधारित 

पाठ सामग्री, थप स्वाःअध्ययन सामग्री, पुस्तकालय, मनोववमशध, अभििावक भशक्षाको प्रवन्त्ध िुनु पनेछ । 
 ३४.    अततरितत   शैक्षक्षक   कृयाकलापाः‐    ववद्यालयले   पाठ्यक्रममा आधारित  भसकाइमा  सिजता  ल्याउन  अततरितत  शैक्षक्षक 
कृयाकलाप  िरु  बालतलव  तथा  वाताविण  मरैी  तलविरु गठन,  परियोजना  कायध,  अध्ययन  ्रममण,  पोषण  भशक्षा, खेलकुद   
प्रततयोगगता,   साहिष्ट्त्यक   तथा   बिुप्रततिामूखी कृयाकलापिरु सञ्चालन गनध सतनेछ । 

परिच्छेदः ७ 

संस्थार्गत विद्यालयको अनुमनत, मापदण्ड ननधामिण, अनुर्गमन ि ननयमन 

३५.    संस्थागत ववद्यालय सञ्चालन गनध तोककए बमोष्ट्जम अनुमती वा स्वीकृती भलनु पनेछ । 
३६. संस्थागत ववद्यालयको व्यवस्थापन सभमतताः‐ 
(१) संस्थागत ववद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यवस्थापन गनधका लागग प्रत्येक ववद्यालयमा देिायका 
सदस्यिरू  ििेको  एक  ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमतत ििनेछाः– 

(१) गाउँपाभलकाले ववद्यालयको संस्थापकिरु मध्यबाट मनोतनत - अध्यक्ष 

(२) अभििावकिरु  मध्येबाट  कम्तीमा १ महिला सहित २ जना - सदस्य 

(३) भशक्षा  सभमततले  भशक्षापे्रमी  वा समाजसेवीिरुबाट मनोतनत १ जना - सदस्य 

(४) सम्बष्ट्न्त्धत क्षेरको ववद्यालय तनिीक्षक वा स्रोत ब्यष्ट्तत १ जना - सदस्य 

(थ) सम्बष्ट्न्त्धत ववद्यालयका भशक्षकिरूले  छानी  पठाएको  १ जना सदस्य 

(६) ववद्यालयको प्रधानाध्यापक प्रवन्त्ध‐संचालक  - सदस्य–सगचव  

 (२) उपदफा (१) को (क) (ख) ि (ग) बमोष्ट्जम छातनएका अध्यक्ष वा सदस्यको पदावगध तीन वषधको िुनेछ । 
३७. संस्थागत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सभमततको काम, कतधव्य ि अगधकाि : 
१) संस्थागत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सभमततको काम, कतधव्य ि अगधकाि देिाय बमोष्ट्जम िुनेछ, 
(क) ववद्यालय सञ्चालनको लागग प्राप्त साधन ि स्रोतको परिचालन गने, 

(ख) ववद्यालयको लागग आवश्यक िौततक साधनको व्यवस्था गने, 

(ग) नेपाल सिकाि ि गाउँपाभलकाले तोके बमोष्ट्जमको  पाठय   लाग ूगने, गिाउने, क्रम  पाठ्यपुस्तक 

 (घ)    प्रचभलत कानुन बमोष्ट्जम योग्यता पूिा गिेका व्यष्ट्ततलाई भशक्षक पदमा तनयुष्ट्तत गने, 

(ङ)    भशक्षक  तथा  कमधचािीको  न्त्यूनतम  तलब, सेवा सुववधा तोतने, 

(च)    अनुशासनिीन भशक्षक उपि कािबािी गने, 

(छ)    कानुनमा  उल्लेखखत  व्यवस्थाका  अततरितत गाउँपाभलकावाट      जािी      भशक्षाक्षेरसँग सम्बष्ट्न्त्धत    सवै    नीतत,    

तनयम    तथा तनदेशनिरूको पालना गने । 
(२)    शैक्षक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चालन िएका ववद्यालयको सञ्चालन,  िेखदेख  ि  व्यवस्थापन  सम्बन्त्धी  व्यवस्था तोककए बमोष्ट्जम 
िुनेछ । 
३८.    संस्थागत ववद्यालयले छारववृि उपलब्ध गिाउनु पनेाः‐ 
(१)    संस्थागत  ववद्यालयले  ववद्यालयमा  िनाध  िएका  कूल ववद्याथी  संख्याको  कम्तीमा  दश  प्रततशतमा  नघट्ने गिी   तोककए   
बमोष्ट्जम   आगथधक   रुपमा   ववपन्त्न,  अपाङ्गता  िएकािरु,  महिला,  दभलत  ववद्याथीिरुलाई छारववृि   उपलब्ध   गिाउनु   पनेछ   
।   छारववृि ववतिणको यथाथध जानकािी सम्वष्ट्न्त्धत वडा सभमतत ि गाउँपाभलका भशक्षा शाखा समक्ष बुझाउनु पने छ । 



(२)    छारववृि  प्राप्त  गने  ववद्याथीिरुकोछनौटको  लागग आधाि,   शतध   ि   प्रकृया   ववद्यालय   व्यवस्थापन सभमततबाट  स्वीकृत  
गिाई  सावधजतनक  समेत  गनुध पनेछ ि सभमततले छारववृिको लागग छनौटको नततजा आधाि सहित सावधजतनक गनुध पनेछ । 
३९.    भशक्षकको  न्त्यूनतम  पारिश्रभमक  ि  पूवाधधािको  मापदण्ड तोतनेाः‐    गाउँ   भशक्षा   सभमततले   संस्थागत   ववद्यालयका 
भशक्षकिरुको  न्त्यूनतम  पारिश्रभमक  ि  न्त्यूनतम  पूवाधधािको मापदण्ड तोतन सतनेछ । 
४०.   अनुगमन  तथा  मलू्याङ्कन  संस्थागत  ववद्यालयको  गुणस्ति कायम िाख्न गाउँपाभलका वा गाउँ भशक्षा सभमततले जुनसुकै 
समयमा अनुगमन गनध, तनदेशन हदन सतनेछ । यस्तोतनदेशन कायाधन्त्वयन गनुध संस्थागत ववद्यालयको दातयत्व िुनेछ । 
४१.    अनुमतत  वा  स्वीकृतत  िद्द  गनेाः‐  कुनै  संस्थागत  ववद्यालयले कानुन  ि  तनयम  ववपिीत  कुनै  काम  गिेमा  गाउँपाभलकाले 
त्यस्तो ववद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतत िद्द गनध सतनेछ । ति  त्यसिी  अनुमतत  वा  स्वीकृतत  िद्द  गनुध  अतघ  सम्बष्ट्न्त्धत 
ववद्यालयलाई  आफ्नो  सफाई  पेश  गने  मौकाबाट  बष्ट्ञ्चत गरिने छैन । 

परिच्छेदः ८ 

पिीक्षा सञ्चालन तथा र्गुणस्ति मापन 

४२. गाउँपाभलका  क्षेरभिर  पने  ववद्यालयिरुमा  पिीक्षा  संचालन तथा समन्त्वयको लागग देिायको एक पिीक्षा संचालन 
तथासमन्त्वय सभमतत ििनेछ । 
(१) भशक्षा सभमततको अध्यक्ष - संयोजक 

(२) प्रमुख प्रशासककय अगधकृत - सदस्य 

 (३) ष्ट्जल्ला प्रशासन कायाधलयको अगधकृत प्रतततनधी - सदस्य 

(४) स्थानीय प्रििी कायाधलयको प्रमुख वा प्रततसनधी - सदस्य 

(५) भशक्षा अगधकृत सदस्य – सगचव 

(१)    पिीक्षा  संचालन  तथा  समन्त्वय  सभमततको  बैठक सम्बन्त्धी कायधववगध सो सभमतत आफैले तनधाधिण गिे बमोष्ट्जम िुनेछ । 
(२)    स्थानीय  तिको  क्षेरगधकाि  वाहििको  शैक्षक्षक  तिको पिीक्षा  संचालन  गनध  सम्वष्ट्न्त्धत  तनकायवाट  िएको व्यवस्था 
वमोष्ट्जम सभमततले सिजीकिण ि समन्त्वय गनेछ । 
(३)     कक्षा   ५   ि   कक्षा   ८   को   पिीक्षा   सचंालन कायधपाभलकाबाट    स्वीकृत    मापदण्ड    वमोष्ट्जम 

सभमततले  गनेछ  ।  यसका  लागग  सम्वष्ट्न्त्धत  कक्षाका ववद्याथीिरुबाट परिक्षामा लाग्ने खचध प्राप्त गनध परिक्षा शुल्क भलन सतनेछ 
। 
(४)    उपदफा  २  ि  ३  वािेकको  कक्षािरुको  पिीक्षा ववद्यालय    व्यवस्थापन    सभमततको    तनदेशनमा प्रधानाध्यापकले गने 
छ । 

परिच्छेदः ९ 

विद्यालयलाई ददइने अनुदान, लेखा व्यिस्थापन ि िुल्क ननयमन 

४३.    ववद्यालय कोषाः 
(१)    प्रत्येक  ववद्यालयमा  एउटा  ववद्यालय  कोष  िुनेछ, जसमा देिाय वमोष्ट्जमका स्रोतवाट प्राप्त िकम सो कोषमा दाखखला 
िुनेछाः– 

(क)    नेपाल   सिकाि,   प्रादेभशक   सिकाि   ि गाउँपाभलकाबाट प्राप्त अनुदान, 

(ख)    शुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त िकम, 

 (ग)    चन्त्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त िकम, ि 

(घ)    अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त िकम । 
४४.   अनुदानको व्यवस्थााः– 

(१)    यो ऐन प्रािम्ि  िँुदाका बखत  हदँदै आएको अनुदान 



िकममा   कटौती   निुने   गिी   तोककएको   सरूको आधािमा  गाउँपाभलकाले  सामुदातयक  ववद्यालयलाई अनुदान  हदनेछ  ।  ति  
कुनै  ववद्यालयले  तोककएको शैक्षक्षकस्ति कायम गनध नसकेमा त्यस्ता ववद्यालयलाई हदँइदै  आएको  अनुदान  िकममा  तोककए  बमोष्ट्जम 
कटौती गनध सककनेछ । 
(२)    सामुदातयक    ववद्यालयिरुलाई तोककए  बमोष्ट्जम अनुदान उपलब्ध गिाउन सतनेछ । 
(३)     गाउँपाभलकालेबाल ववकास  केन्त्रलाई  तोककए बमोष्ट्जमको अनुदान हदन सतनेछ । 
४५. बजेट  तयाि गनेाः- प्रधानाध्यापकले  प्रत्येक  वषधको मसान्त्त भिर आगामी वषधको बजेट तयाि गिी
 व्यवस्थापन सभमततबाट स्वीकृत गिाई त्यसको एक प्रतत भशक्षा शाखाले तोककएको समयमा पठाउनु पनेछ । 
४६. लेखा व्यवस्थापनाः‐ 
(१) सबै ववद्यालयिरुले प्रचभलत कानून अनुसािको ढाँचामा आय व्यायको लेखा व्यवस्थापन गनुधपने छ । 
(२) तनयभमत कािोबािको लेखा िाख्न वेग्लै ब्यवस्था गिी कुनै कमधचािी वा भशक्षकलाई ष्ट्जम्मेवािी हदनु पनेछ । 
४७. सामुदातयक ववद्यालयको खाता संचालनाः‐ 
(१)    ववद्यालयले  आगथधक  कािोबाि  गदाध  बैंक  माफध त गनुधपनेछ । 
(२)    ववद्यालयको  खाता  संचालन  प्रधानाध्यापक  ि  लेखा िेने   कमधचािीको   संयुतत   दस्तखतबाट   संचालन गनुधपनेछ । 
४८.   लेखा पिीक्षण तथा सामाष्ट्जक पिीक्षणाः‐ 
(१) सबै  ववद्यालयिरुले  तनयभमत  रुपमा  आगथधक  वषध समाप्त  िएको  पहिलो  चौमाभसक  भिर  गाउँ  भशक्षा 
 सभमततले तोकेको िष्ट्जष्िाड लेखा पिीक्षकबाट  लेखा पिीक्षण गिाउनु पनेछ । 
(२)    लेखा पिीक्षण प्रततवेदन लेखा पिीक्षण समाप्त िएको 
१९.   हदन   भिर   गाउँ   भशक्षा   सभमतत   माफध त गाउँपाभलकामा पेश गनुधपनेछ । 
(३)     प्रत्येक  बषध  ववद्यालयले  सामाष्ट्जक  पिीक्षण  गिी ववद्यालयको   शैक्षक्षक   उपलब्धी,   पािदभशधता   तथा जवाफदेहिताको  
अवस्था  ि  आगामी  कायधयोजना सावधजतनक तथा अनुमोदन गनुध पनेछ । 
४)     ववद्यालयले ििेक रैमाभसक पिीक्षाको नततजा सहित ववद्याथीको शैक्षक्षक प्रगतत प्रततवेदन अभििावक समक्ष पेस गिी पषृ्ठ 
पोषण भलनु पनेछ । 
४९.   छारवतृतको व्यवस्था गनध सतनेाः‐  गाउँपाभलकाले ववद्यालयमा िनाध  िुने  ववद्याथीलाई  भशक्षा  ववकास  कोषबाट  तोककए 
बमोष्ट्जम छारववृिको व्यवस्था गनध सतनेछ । 
५०.   शुल्क सम्बन्त्धी व्यवस्थााः‐ 
(१)    नेपाल  सिकािले  तनाःशुल्क  भशक्षा  घोषणा  गिेको ववद्यालय  भशक्षाका  लागग  सामुदातयक  ववद्यालयले ववद्याथीको नाममा 
कुनै ककभसमको शुल्क भलन पाउने छैन । 
(२)    तनाःशुल्क  भशक्षा  घोषणा  गिेको  ववद्यालय  भशक्षा बािेकको  अन्त्य  ववद्यालय  भशक्षामा  अध्ययन  गने ववद्याथीसँग   
भलइने   शुल्क   तोककएको   आधािमा तनधाधिण गरिनेछ । 
(थ)    ववद्यालयले ववद्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाध गदाध एक पटक   िनाध   शुल्क   भलइसकेपतछ   पुनाः   सोिी ववद्यालयको  
अको  कक्षामा  िनाध  गनधको  लागग  कुनै ककभसमकोशुल्क भलन पाउने छैन । 
(६)    ववद्यालयले  िौततक  संिचना  तनमाधण  गनधको  लागग ववद्याथीसँग कुनै ककभसमको शुल्क भलन पाउने छैन । 
(७)    ससं्थागत ववद्यालयले ववद्याथीसँग भलन पाउने शुल्क तोककएको अगधकािीबाट स्वीकृत गिाई तनधाधिण गनुध 
  

पनेछ  ।  त्यसिी  शुल्क  तनधाधिण  सम्बन्त्धमा  स्वीकृतत हदँदा  ववद्यालयले  उपलब्ध  गिाएको  सुववधािरुलाई आधाि भलइने छ । 
(८)    कुनै  ववद्यालयले  यस  ऐन  ववपिीत  ववद्याथीसँग  कुनै शुल्क  भलएमा  तोककएको  अगधकािीले  त्यस्तो  शुल्क 

सम्बष्ट्न्त्धत ववद्याथीलाई कफताध गनध लगाउनु पनेछ । यस ऐन ववपिीत शुल्क भलने ववद्यालयलाई तोककएको अगधकािीले  पचास िजाि  
रूपैयाँसम्म जरिवाना गनध सतनेछ । 



५१.    ववद्यालयलाई छुट ि सुववधााः‐ 
(१)    प्रचभलत    कानुनमा    जुनसुकै    कुिा    लेखखएको िएतापतनसामुदातयक  ववद्यालय  ि  शैक्षक्षक  गुठीको 
रूपमा     सञ्चाभलत     ससं्थागत     ववद्यालयको नाममाजुनसुकै भलखत पारित गदाध िष्ट्जष्िेशन दस्तुि लाग्ने छैन । 
(२)    उपदफा (१) मा लेखखएदेखख बािेक अन्त्य ववद्यालयको नाममा  कुनै  भलखत  पारित  गदाध  नेपाल  सिकािले तोककएको  आधािमा  
िष्ट्जष्िेशन  दस्तुि  छुट  हदन 

सतनेछ । 
(३) सामुदातयक  ववद्यालय  ि  शैक्षक्षक  गुठीको  रूपमा सञ्चाभलत संस्थागत ववद्यालयलाई हदइने अन्त्य छुट ि सुववधा तोककएबमोष्ट्जम 
िुनेछ । 

परिच्छेद : १० ववववध 

५२. गाउँपाभलकाले तनदेशन हदन सतनेाः‐ 
(१) गाउँपाभलकाले तोककएको क्षेरसँग सम्बष्ट्न्त्धत तनदेशनिरु  ववद्यालय  व्यवस्थापन  सभमततलाई  हदन 

सतनेछ । 
(२) उपदफा  (१)  बमोष्ट्जम  हदइएको  तनदेशनको  पालना गनुध ववद्यालय व्यवस्थापन सभमततको कतधव्य िुनेछ । 
  

५३.    शैक्षक्षक  पिामशध  सेवा,  ववदेशी  शैक्षक्षक  कायधक्रम  वा  भशक्षण कोसध सञ्चालनाः‐ 
(१)    कसैले पतन यस ऐन बमोष्ट्जम अनुमतत नभलई शैक्षक्षक पिामशध सेवा, बिज कोसध, िाषा भशक्षण कक्षा वा पूवध तयािी कक्षा जस्ता 
शैक्षक्षक कायधक्रम सञ्चालन गनध पाउनेछैन । 
(२)    उपदफा  (१)  बमोष्ट्जम  शैक्षक्षक  कायधक्रम,  शैक्षक्षक पिामशध सेवा, बिज कोसध, िाषा भशक्षण कक्षा वा पूवध तयािी कक्षाकोअनुमतत 
भलने सम्बन्त्धी व्यवस्था गाउँ भशक्षा सभमततलेतोके बमोष्ट्जम िुनेछ । 
५४.   प्रगतत  ववविण बुझाउनु पनेाः‐  संस्थागत  ववद्यालयले प्रत्येक वषध  तोककए  बमोष्ट्जमका  ववविण  सहितको  प्रगतत  ववविण 
गाउँ पाभलका कायाधलयमा बुझाउनु पनेछ । 
५५.    भशक्षक  वा  कमधचािीले  तनजी  ववद्यालयमा  लगानी  गनध नपाउनेाः‐  ववद्यालयमा  कायधित  भशक्षक  वा  कमधचािीले  कुनै 
तनजी  ववद्यालय  संचालन  गनध,  लगानी  गनध  वा  व्यवस्थापन सम्बष्ट्न्त्ध कुनै कायध गनध पाउने छैन । 
५६.    स्थानीय भशक्षा ववकास कोषाः‐ 
१)     गाउँपाभलकाले आफ्नो क्षेरभिरका ववपन्त्न, प्राकृततक प्रकोप  वपडडत  ि  असिाय  बालबाभलकाको  शैक्षक्षक अवसि बदृ्गध गनध तथा 
उत्कृष्ट ववद्याथी ि भशक्षकलाई पुिस्कृत गनध भशक्षा ववकास कोष स्थापना िुनेछ । 
२)     कोषमा देिाय बमोष्ट्जमका िकम ििन सतनेछाः‐ 
(क) नेपाल सिकाि, प्रादेभशक सिकाि ि गाउँपाभलकाबाट प्राप्त अनुदान, 

(ख) शुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त िकम, 

(ग) चन्त्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त िकम, ि 

(घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त िकम । 
३)     कोषको सञ्चालन गाउँपाभलकाको प्रमुख प्रशासककय अगधकृत, सामाष्ट्जक ववकास प्रशासन शाखा प्रमुख ि लेखा  प्रशासन  शाखा  
प्रमुख  ििेको  ३  सदस्यीय सभमततबाट पाभलकाले तोकेको बैंकमा खाता संचालन िुनेछ ।   ति   कुनै   दईुको   िस्ताक्षिवाट   बैककङ्ग 
कािोवाि गरिनेछ । 
५७.    दण्ड सजायाः‐ 
(१)    कसैले  ववद्यालयको  सम्पवि  हिनाभमना  वा  नोतसान गिेमा  त्यस्तो  व्यष्ट्ततलाई  न्त्यातयक  सभमततले  बबगो असूल गिी 
ववगो बमोष्ट्जम जरिवानागनध सतनेछ । 



(२)    कसैले  देिायका  कायध  गिेमा,  गनध  लगाएमा  वा  सो कायध  गनध  सियोग  पु¥याएमा  त्यस्तो  व्यष्ट्ततलाई कसूिको मारा 
िेिी कानूनले तोके वमोष्ट्जम सजाय िुनेछाः– 

(क)    उििपुष्ट्स्तका पिीक्षण गदाध लापिबािी वा गैि ष्ट्जम्मेवािपूणध कायधगिेमा, 
(ख)    पिीक्षा   केन्त्रमा   सम्बष्ट्न्त्धत   पदागधकािीको 
स्वीकृतत  बेगि  प्रवेशगनध  प्रयत्न  गिेमा  वा प्रवेश  गिेमा  वा  पिीक्षा  केन्त्र  तनयन्त्रणमा भलई अमयाधहदत कायध गिेमा, 
(ग)    पिीक्षाफल प्रकाशनमा अतनयभमतता गिेमा, 
(घ)    पिीक्षाको  मयाधदा  िङ्ग  िुने  अन्त्य  कुनै  कायध गिेमा, 
(ङ)    अनुमतत   नभलई   कुनै   शैक्षक्षक   कायधक्रम, शैक्षक्षक  पिामशध  सेवा,  बिज  कोसध,  िाषा भशक्षण   कक्षा   तथा   पूवध   
तयािी   कक्षा सञ्चालन गिेमा, 
(च)    कानून ववपिीतको अन्त्य कायध गिेमा । 
(३)     ववद्यालयको  भशक्षक  वा  कमधचािी  उपि  अदालतमा मुद्दा दायि िएमा त्यस्तो भशक्षक वा कमधचािी त्यसिी मुद्दा  दायि  
िएको  भमततदेखख  तनलम्बन  िुनेछ  ।  सो भशक्षक वा कमधचािी अदालतबाट कसूिदाि ठिरिएमा तनजलाई यस ऐन बमोष्ट्जम सजाय 
गरिनेछ । 
५८.   पुनिावेदनाः‐     तोककएको   अगधकािीले   गिेको   सजायको आदेशउपि कानून वमोष्ट्जम पुनिावेदन लाग्नेछ । 
 ५९.    तनयम बनाउने अगधकािाः‐ 
(१)    यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्त्वयन गनध गाउँ पाभलकाले आवश्यक तनयम बनाउन सतनेछ । 

(२) यस ऐनको कायाधन्त्वयनको लागग गाउँ भशक्षा सभमततले  आवश्यक  तनदेभशका  बनाई  लागू  गनध सतनेछ । 
६०.    संक्रमणकालीन व्यवस्थााः‐ 
(१)    यस ऐनले तोककए वमोष्ट्जम िुने िनी व्यवस्था गिेको काम  तनयमावली  नआउँदासम्म  गाउँ  कायधपाभलकाले गनध सतनेछ । 
(२)    यो  ऐन  जािी  िए  पतछ  ववद्यालयमा  रितत  ििेको दिबन्त्दीमा ववज्ञापनको अनुमतत गाउँ कायध पाभलकाले हदन सतनेछ । 
६१.    बाधा  अडकाउ  फुकाउने  अगधकािाः‐   यस  ऐनको  उद्देश्य कायाधन्त्वयन   गनध    कुनै    बाधा–अड्काउ   पिेमा    गाउँ 
कायधपाभलकाले  त्यस्तो  बाधा  अड्काउ  िटाउन  आदेश  जािी गनध सतनेछ । ति यस्तो आदेश गाउँ सिाले ६ महिनाभिरमा अनुमोदन 
नगिेमा स्वत तनष्कृय िुनेछ । 
६२.    बचाउ ि लागू निुनेाः‐ 
(१)    यो  ऐन  वा  यस  ऐन  अन्त्तगधत  बनेका  तनयममा लेखखएजतत  कुिामा  सोिी  बमोष्ट्जम  ि  नलेखखएको कुिामा प्रचभलत 
कानुनबमोष्ट्जम िुनेछ । 
(२)    यस  ऐनमा  लेखखएको  कुनै  कुिाले  पतन  ववद्यालयको सम्पवि   हिना–भमनािा   गिेको   कसूिमा   स्थातनय न्त्यायीक  ऐन  
तथा  ्रमष्टाचाि  तनवािण  ऐन,  २०१७ अन्त्तगधत कािवािी चलाउन बाधा पने छैन । 
(३)     संववधानसँग   बाखझएको   यस   ऐनका   दफा   तथा उपदफािरु बाखझएको िदसम्म स्वताः तनस्क्रीय िुनेछ । 
 

 

 आज्ञाले , 
नाि:-पूर्यबिादरु खत्री 

प्रिखु प्रिासकीय अगिकृत 


