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प्रस्तावना 
मस गाउॉऩालरका य देि ववकासको रालग सफै फारफालरका य मवुाको रालग उच्च गणुस्तयको जीवनऩमयन्त 
लसकाईद्धाया मस ऺेत्रभा आवश्मक ऩने दऺ, मोग्म, य सीऩमकु्त जनिशक्त उत्ऩादन गनय तथा सवयसाधयण 
जनताराई सरुब ऻान ददन य सॊघीम रोकताशन्त्रक गणतन्त्रात्भक िासन व्मवस्था अनकुुर सवयसाधयण 
जनताको सदाचाय, शिष्टाचाय य नैलतकता कामभ याख्न मस गाउॉऩालरकाभा स्थाऩना हनुे तथा स्थाऩना बई 
सञ्चारन बैयहेका ववद्यारमहरुको व्मवस्थाऩनभा सधुाय गदै गणुस्तयमकु्त ववद्यारम शिऺाको ववकास गनय 
वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊववधान २०७२ को धाया २२६ अनसूुशच ८ को सूशच नॊ ८ तथा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) तथा ऩरयच्छेद–३,दपा ११ को उऩदपा 
२ (ज) फभोशजभको अलधकायलबत्र यही घयऩझोङ गाउॉऩालरका गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ।   

१.   सॊशऺप्त नाभ, ववस्ताय य प्रायम्ब् 
      (क) मस ऐनको नाभ घयऩझोङ गाउॉऩालरका शिऺा ऐन २०७७ यहेको छ।  

      (ख) मो ऐन घयऩझोङ गाउॉऩालरका लबत्र रागू हनुेछ य तरुुन्तै रागू हनुेछ। 

२.   ऩरयबाषा् ववषम  वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा, 
     (क) “आधायबतू शिऺा” बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺा देशख कऺा आठसम्भ ददइन ेशिऺा सम्झन ु

 ऩछय।   

      (ख) “आधायबतू ववद्यारम” बन्नारे प्रायशम्बक फार ववकास कऺा देशख कऺा आठ सम्भ ददइन े
शिऺा सम्झनऩुछय।  

(ग) “आधायबतू शिऺा ऩयीऺा” बन्नारे आधायबतु तह कऺा ८ को अन्त्मभा हनुे ऩयीऺा 
सम्झनऩुछय। 

     (घ) “भाध्मलभक शिऺा” बन्नारे कऺा नौ देशख कऺा फाह्रसम्भ ददइने शिऺा सम्झन ुऩछय।  

     (ङ) “भाध्मलभक लफद्यारम” बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺा देशख कऺा १२ सम्भ ददइने शिऺा 
सम्झनऩुछय।  

     (च) “गाउॉऩालरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाराई सम्झनऩुछय।  

    (छ) “भन्त्रारम” बन्नारे सॊघीम सयकायको स्थानीम तहको शिऺा हेने भन्त्रारम सम्झनऩुछय। 

     (ज) “गाउॉ सबा” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनऩुछय।  

   (झ) “प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम  

  अलधकृतराई सम्झनऩुछय ।  

(ञ) “वविषे शिऺा” बन्नारे दृवष्टलफवहन, फवहया, अवटज्भ, फौवद्धक अऩाङ्गता, ससु्तश्रवण वा अलत 
अिक्त िारययीक अऩाङ्गता बएका फारफालरकाराई छुटै्ट सभूहभा याखी ददइने शिऺा 
सम्झनऩुछय ।  
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    (ट) “ववद्यारम शिऺा” बन्नारे आधायबतू य भाध्मलभक दवैु शिऺा सम्झनऩुछय ।  

(ठ)  “प्राववलधक तथा व्मावसावमक शिऺा" बन्नारे प्राववलधक ऻान सीऩ तथा लफषमवस्तकुो लसकाई  
गयी प्रववलध य व्मवसामको शिऺा प्रदान गने कऺा नौ देशख कऺा फाह्रसम्भ अध्माऩन 
गयाईने शिऺाराई सम्झनऩुछय।  

(ड)  “साभदुावमक ववद्यारम” बन्नारे सभदुामको ऩहरभा स्थाऩना गरयएको नापा नकभाउने प्रकृलतको 
नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य गाउॉऩालरकाफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान ऩाउॉने गयी अनभुलत 
वा स्वीकृलत प्राप्त ववद्यारम सम्झनऩुछय।  

(ढ) “सॊस्थागत ववद्यारम” बन्नारे लनजी ऩहरभा स्थाऩना गरयएको नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय 
य गाउॉऩालरकाफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान नऩाउॉने गयी अनभुलत वा स्वीकृलत प्राप्त ववद्यारम  

   सम्झनऩुछय।  

   (ण)   “कभयचायी” बन्नारे साभदुावमक ववद्यारमभा कामययत शिऺक फाहेकका अन्म कभयचायी सम्झन ु
ऩछय।  

    (त) “तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेका लनमभभा तोवकएको  

   वा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछय।  

 (थ) “अनभुलत” बन्नारे गाउॉऩालरकारे स्थामी स्वीकृलत प्रदान गरयनसकेको कुनै तोवकएको ठाउॉ वा 
ऺेत्रभा ववद्यारम खोल्न वा कऺा थऩ गनय ददएको अस्थामी स्वीकृलतराई सम्झनऩुछय।  

  (द) “स्वीकृलत” बन्नारे तोवकए फभोशजभको ितय ऩूया गयेको ववद्यारमराई गाउॉऩालरकारे ददएको   

  स्थामी स्वीकृलतराई सम्झनऩुछय।  

   (ध)   “आवासीम ववद्यारम” बन्नारे नेऩार सयकाय वा गाउॉऩालरकाफाट आवासीम ववद्यारमको   

  रुऩभा स्वीकृलत प्रदान गरयएको ववद्यारमराई सम्झनऩुछय।  

  (न)   “िैशऺक गठुी” बन्नारे ववद्यारम सञ्चारन गनयको रालग कुनै व्मशक्तरे नापा नलरने उदे्दश्मरे   

   स्थाऩना गयेको सावयजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुऩछय।  

(ऩ) “प्रायशम्बक फारशिऺा” बन्नारे ऩाॉच वषय भलुनका फारवालरकाहरुराई ददईने शिऺा 
सम्झनऩुछय। 

 (प) “तोवकएको अलधकायी” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई सम्झनऩुछय। 

 (फ)  “शिऺा अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको शिऺा हेने िाखा प्रभखु वा प्रभखुको काभकाज 
गनय तोवकएको अलधकृत कभयचायीराई सम्झनऩुछय । 

(ब) “न्मावमक सलभलत” बन्नारेसॊववधानको धाया २१७ फभोशजभ स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गयेको सलभलतराई सम्झनऩुछय। 

 (भ) "सभावेिी शिऺा" बन्नारे देहामको शिऺा सम्झनऩुछय। 

(१) दृवष्टवववहन, फवहया, अवटज्भ, फौवद्धक अऩाङ्गता, ससु्तश्रवण, अलत अिक्त, िायीरयक 
अऩाङ्गता बएका फारफालरकाराई छुटै्ट सभूहभा याखी ददइने शिऺा सम्झनऩुछय। 
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(२) साभाशजक, आलथयक, बौगोलरक कायणफाट ऩछालड ऩयेका वा ऩारयएका व्मशक्तहरुराई  

ववबेदयवहत वातावयणभा ददइने शिऺा सम्झनऩुछय। 

(म) "दयु शिऺा" बन्नारे  औऩचारयक शिऺा बन्दा दूय तथा टाढा यहेय शिऺा प्राप्त गने 
भाध्मभराई सम्झनऩुछय । 

(य) "लनयन्तय शिऺा" बन्नारे लनयऺयराई साऺय य साऺयराई सऺभ फनाउन ददइने शिऺा 
सम्झन ुऩछय। 

(र) “प्रदेि सयकाय” बन्नारे गण्डकी प्रदेिको सयकायराई सम्झनऩुछय। 

(व) “शिऺक” बन्नारे ववद्यारमको भवहरा तथा ऩरुुष अध्माऩक सम्झन ुऩछय य सो िब्दरे 
प्रधानाध्माऩक सभेतराई जनाउॉदछ । 

(स) “स्थानीम बाषा” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका लबत्र प्रमोग गरयने भातबृाषा तथा लरवऩ 
सम्झनऩुछय। 

३.  ववद्यारम खोल्न अनभुलत लरनऩुने् 
(१) कुनै नेऩारी नागरयकहरुको सभदुामरे साभदुावमक ववद्यारम वा नेऩारी नागरयकरे सॊस्थागत  

ववद्यारम खोल्न चाहेभा तोवकएको वववयण खरुाई वडा सलभलतको लसपारयसभा गाउॉ  
कामयऩालरकाको कामायरमभा अनभुलतको रालग लनवेदन ददनऩुनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा सो लनवेदन उऩय जाॉचफझु गदाय ववद्यारम खोल्न 
अनभुलत ददन भनालसव देशखएभा तोवकएको सतय वन्देज ऩारना गने गयी गाउॉ 
कामयऩालरकाको लनणयमका आधायभा तोवकएको अलधकायीरे अनभुलत ददन सक्नछे।  

(३) मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका फखत कम्ऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका ववद्यारमहरुरे चाहेभा  
कम्ऩनी खायेज गयी िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा  
लनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा सो लनवेदनउऩय जाॉचफझु गदाय लनवेदन ददन े 
ववद्यारमको भाग भनालसफ देशखएभा भागफभोशजभ ववद्यारम सञ्चारन गनय वडा सलभलतको  
लसपारयसभा गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमफाट ऩनु् अनभुलत तथा स्वीकृलत ददन सवकनेछ ।  

  (५) उऩदपा (२), (३) वा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन देहामका ववद्यारमहरुराई  

   िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चारन गनय ऩाउने गयी अनभुलत वा स्वीकृलत ददइने छैन।  

   (क) सयकायी वा सावयजालनक बवनभा सॊचारन बएका ववद्यारम,  

   (ख) सयकायी वा सावयजलनक जग्गाभा बवन फनाई सॊचारन बएका ववद्यारम,  

(ग) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे साभदुावमक ववद्यारमको नाभभा दानदातव्म ददएको बवनभा 
वा जग्गाभा सॊञ्चारन बएको ववद्यारम।  
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(६) मस ऐन वा अन्म प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन िैशऺक गठुी अन्तगयत 
ववद्यारम सॊचारन गदाय देहाम फभोशजभ गनुयऩनेछ ।  

(क) िैशऺक गठुी सञ्चारन गने गठुी सञ्चारक (ट्र्रष्टी) सॊगठीत सॊस्थाको हनुऩुने,  

(ख)  िैशऺक गठुी सॊचारन गदाय ट्र्ष्टीभा सावयजालनक गठुी बए कम्तीभा ऩाॉचजना य लनजी गठुी 
बए कशम्तभा लतन जना सदस्म हनुऩुनेछ । 

(ग) िैशऺक गठुीको आम व्ममको रेखा तोवकए वभोशजभ खडा गयी भान्मता प्राप्त 
रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउनऩुनेछ । 

(घ) िैशऺक गठुीको तत्कार कामभ यहेका ट्र्ष्टीरे आ्नो जीवनकारभै वा िेषऩलछ 
गठुीमायको रुऩभा काभ गने आ्नो उत्तयालधकायी तोक्न सक्ने छ तय सावयजालनक 
िैशऺक गठुीको हकभा त्मस्तो उत्तयालधकायी तोक्दा गाउॉऩालरकाको स्वीकृलत लरनऩुने 
छ। 

(७) कुनै साभाशजक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे भनुापा नलरने उद्धेश्म याशख ववद्यारम 
सञ्चानर गनय चाहेभा वडा सलभलतको लसपायलसभा गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमफाट तोवकएको सतय 
ऩारना   गनेगयी सावयजलनक िैशऺक गठुी अन्तगयत ववद्यारम सञ्चारन गनय सक्नेछ।  

  (८)  उऩदपा (७) फभोशजभ सञ्चालरत ववद्यारमरे ऩारन गनुय ऩने सतय तथा अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(९) भालथका उऩदपाहरुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन कुनै ववदेिी शिऺण सॊस्थासॉग  

सम्फन्धन गने गयी कसैराई ऩलन ववद्यारम खोल्न अनभुलत वा स्वीकृलत ददईने छैन तय 
नेऩार सयकायसॉग सम्झौता बएभा त्मस्ता ववद्यारमहरुराई ऩलन अनभुलत ददन सवकनेछ।  

  (१०) ववद्यारम सञ्चारन तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

४. ऩयीऺाको सञ्चारन् ववलबन्न तहको शिऺा उतॉणय तथा मोग्मता ऩयीऺाको सञ्चारन तोवकए  फभोशजभ 

हनुेछ। 

५.   भाध्मलभक शिऺाको प्रकाय् भाध्मलभक शिऺा देहाम प्रकायका हनुेछन् 
           (क) साधायण भाध्मलभक शिऺा  

           (ख) सॊस्कृत÷फौद्ध भाध्मलभक शिऺा  

           (ग) प्राववलधक तथा व्मवसावमक भाध्मलभक शिऺा ।  

६. वविषे शिऺा, सभाफेिी शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा खलु्रा ववद्यारम शिऺा सञ्चारन    

सम्फशन्ध व्मवस्था् 
गाउॉऩालरकारे आवश्मक ऩूवयधायको व्मवस्था गयी वविेष शिऺा, सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक  

शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा खलु्रा ववद्यारम शिऺा सञ्चारनको व्मवस्था गनयसक्नेछ। 
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७. शिऺाको भाध्मभ् 
(१) ववद्यारमभा शिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा वा अॊग्रजेी बाषा वा स्थानीम बाषा वा तीनवटै  

बाषा हनुेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन देहामको अवस्थाभा ववद्यारमभा   
शिऺाको भाध्मभ देहाम फभोशजभ हनु सक्नेछ् 

(ख) गैह्रनेऩारी नागरयकरे नेऩारको ववद्यारमभा अध्ममन गदाय अलनवामय नेऩारी ववषमको  
सट्टा अन्म कुनै बाषाको ववषम अध्ममन गनय सक्नछे।  

   (ग) बाषा ववषम अध्ममन गयाउॉदा शिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हनु सक्नेछ।  

   (घ) अलनवामय अॊग्रजेी ववषम अध्ममन गयाउॉदा भाध्मभ अॊग्रजेी बाषाभा नै गयाउॉनऩुनेछ।   

८. ववद्यारमको ऩाठ्रमक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक् ववद्यारमरे नऩेार सयकाय य गाउॉऩालरकारे तोकेको न्मूनतभ  
भाऩदण्ड नघट्ने गयी लसकाई उऩरशब्ध हालसर हनुेगयी अध्ममन अध्माऩन गयाउन ुऩनेछ।ववद्यारमरे  
नेऩार सयकाय वा गाउॉऩालरकारे तोकेको भाऩदण्ड लबत्र यही स्थानीम ऩाठ्यक्रभ य  ऩाठ्यऩसु्तक  
रागू गनय सक्नेछ।सो प्रमोजनको रालग गाउॉऩालरकारे आवश्मकतानसुाय स्थानीम ऩाठ्यक्रभ  
ववकास केन्र गठन गनय सक्नेछ।  

९.    शिऺा सलभलतको गठन् 
   (१) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनुे ववद्यारमको येखदेख, सभन्वम य व्मवस्थाऩन  

गने काभको रालग देहाम वभोशजभका सदस्महरु यहेको शिऺा सलभलत यहनेछ् 
(क) गाउॉऩालरकाको अध्मऺ       -सॊमोजक 

(ख) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ      -सदस्म 

(ग) गाउॉऩालरकाको शिऺा हेने ववषम सलभलतको सॊमोजक     -सदस्म 

(घ) गाउॉ कामयऩालरकारे तोकेको गाउॉ सबाका सदस्महरु भध्मेफाट एकजना  
दलरत सवहत दईु जना        -सदस्म 

(ङ) साभदुावमक ववद्यारमका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु  
भध्मेफाट शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना      -सदस्म 

  (च) सॊस्थागत ववद्यारमका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट शिऺा    

            सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना         -सदस्म 

(छ) शिऺा ववद य शिऺा प्रभेीहरु भध्मेफाट शिऺा सलभलतरे भनोलनत 
गयेको कम्तीभा एकजना भवहरा सवहत दईुजना    -सदस्म 

(ज) शिऺण ऩेिाभा उच्च मोगदान गयेका साभदुावमक तथा सॊस्थागत ववद्यारमका 
प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट सॊमोजकरे भनोलनत गयेको एक जना  -सदस्म 
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   (झ) गाउॉऩालरकाको शिऺक भहासॊघको अध्मऺ वा प्रलतलनलध    -सदस्म                          

(ञ) गाउॉ कामयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत   -सदस्म 

(ट) गाउॉऩालरकाको शिऺा अलधकृत     -सदस्म सशचव 

(२) सलभलतका ऩदेन सदस्म फाहेक भनोलनत सदस्मको कामयकार ३ वषयको हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) अन्तगयत भनोलनत सदस्मरे आ्नो ऩदीम आचयण ऩयुा नगयेभा जनुसकैु 
सभमभा ऩलन हटाउन वा फखायस्त गनय सवकनेछ। तय त्मसयी हटाउॉदा वा फखायस्त गनुय अशघ 
भनालसव भावपकको स्ऩवष्टकयणको भौकावाट फशञ्चत गरयने छैन। 

(४) सॊघीम सबाको सदस्म, प्रदेि सबाको सदस्म तथा शिऺा ऺेत्रभा उल्रेख्म मोगदान ऩरु्रमायएका 
व्मशक्तहरुराई आभशन्त्रत सदस्मको रुऩभा लनभन्त्रणा गनय सवकनेछ। 

     (५) शिऺा सलभलतको काभ कतयब्म य अलधकाय देहा फभोशजभ हनुेछ् 
               (क) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रको िैशऺक मोजना तमाय ऩाने। 

(ख) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र ववद्यारम सञ्चारनको रालग अनभुलत, स्वीकृलत, ववद्यारम साने  
गाभ्ने सम्फशन्ध कामयभा गाउॉ कामयऩालरकाराई अवश्मक याम प्रदान गने।  

    (ग) ववद्यारमराई आलथयक अनदुान सम्फशन्ध आवश्मक श्रोतको खोजी गने।  

   (घ) आ्नो ऺेत्र लबत्र सञ्चारन हनुे ऩयीऺाराई भमायददत य बमयवहत वनाउन सहमोग गने  

   (ङ) ववद्यारमको रेखाऩयीऺकको ऩारयश्रलभक तोक्ने।  

  (च) गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र स्थाऩना बएका आ्नो श्रोतभा सञ्चालरत साभदुावमक  
ववद्यारमहरुको शिऺक दयवन्दी, सेवा, सवुवधा य सतयहरु स्वीकृतको रालग 
गाउॉ कामयऩालरकाभा लसपारयस गने। 

(छ) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई आवश्मक लनदयिन ददने, जागरुक य सजक   

फनाउन सहमोग गने। 

(ज) शिऺाको गणुस्तय कामभ याख्न सूचकहरु ववकास गने य प्रगलत भूल्माॊकन गने।  

   (झ) ववद्यारमको साभाशजक ऩयीऺणको अनगुभन गने।  

(ञ) साभदुावमक ववद्यारमका शिऺक तथा कभयचायी ब्मवस्थाऩनभा सहमोग गने ।  

(ट) ववद्यारमको सऩुयीवेऺण तथा अनगुभन गने।  

   (ठ) िैशऺक गठुीसॉग गने सम्झौताका सतयहरु लनधाययण गने ।  

   (ड) िैशऺक सॊस्था य शिऺासॉग आवद्ध शिऺक तथा कभयचायीहरुराई काभको    
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आधायभा आवश्मक प्रोत्साहन, नलसमत , दण्ड, कायवाही गनय गाउॉ कामयऩालरकाभा 
लसपारयस गने । 

(त) कयायभा शिऺक लनमशुक्त प्रमोजनका रालग वविेषऻहरुको छनौट गयी सूशच प्रकािन 
गने।  

(थ) अन्म तोवकए फभोशजभका कामयहरु गने।  

   (द) शिऺा सलभलतको फैठक सम्फशन्ध कामयववलध तोवकए वभोशजभ हनुेछ।  

(६) शिऺा अलधकृत सम्फशन्ध व्मवस्था् 
(क) गाउॉऩालरकाभा शिऺा िाखा प्रभखुको रुऩभा शिऺा अलधकृत यहने छ य शिऺा  

      अलधकृत गाउॉऩालरका  शिऺा सलभलतको सदस्म सशचवको बलूभकाभा यहनेछ।  

   (ख) शिऺा अलधकृतको शजम्भेवायी तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

१०. घशुम्त ववद्यारम सञ्चारन गनय सक्ने्  गाउॉऩालरकारे आवश्मकता  अनसुाय तोवकए  फभोशजभको घमु्ती 
ववद्यारमहरु सञ्चारन गनय सक्नेछ ।  

११. साभदुावमक लसकाइकेन्र सञ्चारन गनय सक्ने्  गाउॉऩालरकारे सभदुामभा साऺयता, सीऩ  
ववकास य लनयन्तय लसकाइ सभेतको काभ गनय तोवकए फभोशजभ साभदुावमक लसकाइ केन्र  
सञ्चारन  गनय  सक्नेछ ।  

१२. स्थामी अध्माऩन अनभुलत ऩत्र लरनऩुने् ववद्यारमरे आ्नो स्रोतफाट कयायभा शिऺक  
लनमशुक्त गदाय शिऺक सेवा आमोग ऐनफाट तोवकए फभोशजभको स्थामी अध्माऩन अनभुलत ऩत्र 
बएको उम्भेदवाय भात्र शिऺक ऩदभा उम्भेदवायको रालग मोग्म हनुेछ तय प्रववलधक (ववऻान, 
कम््मटुय, लसलबर इशन्जलनमयीङ) ववषमको शिऺक लनमशुक्त गदाय त्मस्तो लनमभ रागू हनुे छैन य 
नेऩार सयकायफाट अध्माऩन अनभुलत प्राप्त उम्भेदवायराई मो दपा रागू हनुे छैन।  

१३. अनदुानको व्मवस्था् 
(१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाको फखत ददॉदै आएको अनदुान यकभभा कटौती नहनुे गयी  

तोवकएको भाऩदण्डका आधायभा गाउॉऩालरकारे साभदुावमक ववद्यारमराई अनदुान  
ददनेछ। तय कुनै ववद्यारमरे तोवकएको िैशऺक स्तय कामभ गनय नसकेभा त्मस्ता  
ववद्यारमराई ददइॉदै आएको अनदुान यकभभा तोवकए फभोशजभ कटौलत गनय वाधा ऩने  
छैन।  

१४. छात्रवशृत्तको व्मवस्था गनय सक्ने्  गाउॉऩालरकारे ववद्यारमभा बनाय हनुे ववद्याथॉराई तोवकए   

फभोशजभ छात्रवशृत्तको व्मवस्था गनय सक्नेछ ।  
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१५. प्रायशम्बक वार लफकास केन्रराई अनदुान ददन सक्ने्  गाउॉऩालरकारे प्रायशम्बक फारलफकास 
केन्रराई तोवकए फभोशजभको अनदुान ददन सक्नेछ ।  

१६. प्रायशम्बक फार शिऺा सम्फशन्ध व्मवस्था् प्रायशम्बक फार शिऺाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१७. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन्  (१) साभदुावमक ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य  
व्मवस्थाऩन गनयको रालग प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरु यहेको एक ववद्यारम  
व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

(क) अलबबावकरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका दईु जना भवहरा सवहत चायजना   -सदस्म 

(ख) ववद्यारम यहेको वडाको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको वडा सलभलतको सदस्म   -सदस्म  

(ग) ववद्यारमको सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुद्धशजवी, शिऺाप्रभेी, ववद्यारमराई लनयन्तय दि फषय    

सहमोग गने वा ववद्यारमराई दि राख वा सो बन्दा वढी नगद वा शजन्सी सहमोग    

गयेका व्मशक्तहरुभध्मेफाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनेलनत गयेको एकजना  

भवहरा सवहत दईु जना                                       - सदस्म 

(घ) ववद्यारमका शिऺकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका एकजना       - सदस्म 

(ङ) ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक            - सदस्म सशचव 

(२) प्रववलधक य व्मवसावमक ववषमभा अध्ममन वा तालरभ गयाइने भाध्मलभक ववद्यारमको 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतभा शजल्रा स्तयका उद्योग तथा वाशणज्म भहासॊघका दईुजना   
प्रलतलनलध सदस्म यहने छन। 

(३) व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ छनौट सहभलत अनसुाय हनुेछ । 

(४) उऩदपा ३ फभोशजभ अध्मऺ छनौट हनु नसकेको खण्डभा (क) (ख) य (ग) फभोशजभका  
फहभुत सदस्महरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानेको व्मशक्त व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ हनु 
सक्नेछ । 

 (५) ववद्यारम ब्मवस्थानऩन सलभलतको काभ, कतयव्म, अलधकाय य फैठक सञ्चारन सम्फशन्ध 
ब्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(६) िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन बएका ववद्यारमहरुको सञ्चारन, येखदेख य व्मवस्थाऩन  
सम्फशन्ध ब्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(७) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ छनौट नबएसम्भका रालग वा अध्मऺको  
अनऩुशस्थलतभा सो सलभलतका जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(८) वविेष शिऺा सञ्चारन गने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतभा कशम्तभा ऩचास प्रलतित  
सदस्महरु अऩाङ्गता बएका व्मशक्तको अलबबावक य सभावेिी शिऺा वा स्रोत कऺा सञ्चारन  
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गने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतभा कशम्तभा एकजना अऩाङ्गता बएका व्मशक्त सदस्म  
यहनेछ ।  

 

१८. सॊस्थागत ववद्यारमका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन׃   

१) सॊस्थागत ववद्यारमको सञ्चारन येखदेख य व्मवस्थाऩन गनयको रालग प्रत्मेक ववद्यारमभा 
देहामका सदस्महरु यहेको एक ववद्यारम ब्मवस्थाऩन सलभलत यहने छ । 

(क) ववद्यारमको सॊस्थाऩक वा रगानीकतायहरु भध्मेफाट ववद्यारमरे लसपारयस गयेको 
व्मशक्त वा व्मशक्तहरु भध्मेफाट गाउॉऩालरकाको अध्मऺफाट भनोनीत गयेको व्मशक्त
         -अध्मऺ  

(ख) अलबबावकहरु भध्मेफाट एकजना भवहरा सभेत ऩने गयी ववद्यारम   
   व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेको दईुजना       -सदस्म  

(ग) स्थानीम शिऺा प्रभेी वा सभाजसेवीहरु भध्मेफाट गाउॉ कामयऩालरकारे भनोनीत गयेको  
एकजना         -सदस्म  

(घ) सम्फशन्धत वडाको अध्मऺ वा लनजरे खटाएको वडा सलभलतको सदस्म -सदस्म 

(ङ) शिऺा अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभयचायी    -सदस्म  

(च) सम्फशन्धत ववद्यारमको शिऺकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको -सदस्म 

(छ) ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक       - सदस्म सशचव 

(२)  उऩदपा १ को (क) (ख) (ग) य (च) फभोशजभ छालनएका वा भनोलनत अध्मऺ वा  

सदस्मको ऩदावलध ३ तीन वषयको हनुेछ।त्मस्ता अध्मऺ वा सदस्मरे आ्नो ऩद 
अनसुायको आचयण नगयेको देशखएभा त्मसयी छाने्न वा भनोनमन गने अलबबावक, ऩदालधकायी 
वा लनकामरे लनजराई जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ु
अशघ लनजराई आ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट वशञ्चत गरयने छैन। 

१९. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको ववघटन तोवकए वभोशजभ हनुेछ।  

२०. ववद्यारम कोष् 
(१) प्रत्मेक ववद्यारमभा एउटा ववद्यारम कोष हनुेछ, जसभा देहाम फभोशजभका स्रोतवाट प्राप्त   

यकभ दाशखरा हनुेछन्- 
  (क) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त अनदुान,  

   (ख) िलु्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ,               

   (ग) चन्दा वा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ,           

   (ङ) अन्म श्रोतवाट प्राप्त यकभ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोष सञ्चारन य रेखाऩयीऺण तथा साभाशजक रेखाऩयीऺण  
तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

२१. गाउऩालरकारे लनदेिन ददन सक्ने्  
(१) गाउॉऩालरकारे तोवकएको ऺेत्रसॉग सम्फशन्धत ववषमभा आवश्मक लनदेिनहरु ववद्यारम   

            व्मवस्थाऩन सलभलतराई ददन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ददएको लनदेिनको ऩारना गनुय ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको  
कतयव्म हनुेछ ।  

२२. गाउॉऩालरकारे ववद्यारम सानय,गाभ्न, नाभ ऩरयवतयन गनय, फन्द गनय वा सभामोजन गनय सक्ने्  
(१) गाउॉऩालरकारे हार सञ्चारन बइयहेका ३० लभनेटको वहडाईको दयुी नशजकभा यहेका  

कुनै ववद्यारमराई एक स्थानवाट अको स्थान सानय वा गाभ्न सक्नेछ।  

(२) गाउॉऩालरकारे उऩदपा १ फभोशजभ सारयएको वा गालबएको ववद्यारमराई आवश्मकताको  
आधायभा तोवकएको प्रवक्रमानसुाय नाभाकयण गनय, कऺा वा तह थऩ गनय अनभुलत वा  
स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(३) ववद्याथॉ सॊख्मा न्मूनबई ववद्यारम सञ्चारन गनय नसवकने अवस्थाभा यहेका ववद्यारमराई  
गाउॉऩालरकारे एक िैशऺकसत्र सम्भ फन्द गने य त्मस्तो ववद्यारमका शिऺकहरुराई  
आवश्मकतानसुाय अन्म ववद्यारमभा जनुसकैु सभमभा ऩलन आ्नो ववद्यारमभा वपतायहनु  
सक्ने गयी काजभा खटाई ववद्यारमराई सम्फशन्धत वडाको सॊयऺकत्वभा याख्न सक्नेछ।  

(४) उऩदपा ३ फभोशजभ फन्द बएको ववद्यारमका ववद्याथॉहरु गाउॉऩालरकालबत्र आवास  
सवहत सञ्चारन बएको ववद्यारमभा बनाय गरयनेछ। 

(५) फन्दबएको ववद्यारमभा अको िैशऺक सत्रभा कऺा सञ्चारन हनुे अवस्था सजृना बएभा  
गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमफाट तोवकएको अलधकायीरे कऺा सञ्चारनको अनभुलत ददन  
सक्नेछ। मदद ववद्यारम फन्दै हनुे अवस्था यहेभा त्मस्तो ववद्यारमराई नशजकको  
ववद्यारमभा सभामोजन गरयनेछ ।  

२३. ववद्यारमको सम्ऩशत्त् 
(१) साभदुावमक ववद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩशत्त सावयजलनक सम्ऩशत्त भालननेछ।मस ऐन  

फभोशजभ अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गरयएको वा कुनै ववद्यारमभा गालबएको साभदुावमक  

ववद्यारमको सम्ऩशत्त गाउॉऩालरकारे अन्म ववद्यारम वा गाउॉऩालरकाको काभभा  

प्रमोगभा नआउन बएभा प्रचलरत काननु वभोशजभ फेचलफखन गयी प्राप्त बएको यकभ  

सम्फशन्धत गाउॉऩालरकाको सशञ्चत कोषभा जम्भा गनेछ। 
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(२) लनजी िैशऺक गठुी अन्तगयत सञ्चालरत सॊस्थागत ववद्यारमको सम्ऩशत्त सोही ववद्यारमको  
नाभभा यहनेछ। 

(३) कुनै ववद्यारम सावयजलनक िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चारन गरयएकोभा त्मस्तो  
ववद्यारमको सम्ऩशत्त सावयजलनक सम्ऩशत्त भालननेछ य त्मस्तो सम्ऩशत्तको स्वरुऩ  
ऩरयवतयन गनय ऩाईने छैन। 

(४) कम्ऩनी अन्तगयत सञ्चालरत सॊस्थागत ववद्यारमको सम्ऩशत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा  
यहनेछ । 

(५) सॊथागत ववद्यारमरे कुनै व्मशक्त वा सॊघ सॊस्थासॉग दान दातव्मको रुऩभा कुनै  
वकलसभको चर, अचर सम्ऩशत्त प्राप्त गनुय अशघ गाउॉऩालरकाको अनभुलत लरन ु ऩनेछ ।  
तय ववदेिी व्मशक्त वा सॊघ सॊस्थाफाट त्मसयी चर, अचर सम्ऩशत्त प्राप्त गनुय अशघ  
नेऩार सयकायको ऩूवय स्वीकृलत लरन ुऩनेछ। 

(६) गाउॉऩालरकाको स्वीकृलतभा प्राप्त गयेको सम्ऩशत्त गाउॉऩालरकाको स्वीकृलत फेगय  
फेचववखन गनय ऩाईने छैन। 

२४. ववद्यारमराई छुट य सलुफधा् 
(१) प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन साभदुावमक ववद्यारम य िैशऺक   

गठुीको रुऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत ववद्यारमको नाभभा जनुसकैु लरखत ऩारयत गदाय  
यशजषे्टिन दस्तयु लभनाहा गनयका रालग सम्फशन्धत लनकामभा गाउॉऩालरकारे लसपारयस  
गनय सक्ने छ ।   

(२) उऩदपा (१) भा रेशखएदेशख वाहेक अन्म ववद्यारमको नाभभा कुनै लरखत ऩारयत गदाय  
नेऩार सयकायरे तोकेको आधायभा यशजषे्टिन दस्तयु छुट गनयका रालग सम्फशन्धत  
लनकामभा गाउॉऩालरकारे लसपारयस गनय सक्ने छ।  

(३) साभदुावमक ववद्यारम य िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत ववद्यारमराई ददइन े 
अन्म छुट य सवुवधा तोवकएफभोशजभ हनुेछ।  

२५. अनभुलत वा स्वीकृलत यद्ध गने् कुनै सॊस्थागत ववद्यारमरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगयत  
फनेको लनमभ ववऩयीत अन्म कुनै काभ गयेभा गाउॉकामयऩालरकाको लनणयमफाट तोवकएको  
अलधकायीरे त्मस्तो ववद्यारमराई प्रदान गरयएको अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गनेछ। तय त्मसयी  
अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गनुय अशघ सम्फशन्धत ववद्यारमराई आ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट  
वशञ्चत गयीने छैन।  

२६. ववद्यारमको वगॉकयण् ववद्यारमराई तोवकएको आधायभा वगॉकयण गरयनेछ ।  

२७. ववद्यारमराई सयुशऺत ऺते्रको रुऩभा कामभ गनुय ऩने् 
(१) ववद्यारमभा स्वतन्त्र य बमयवहत रुऩभा अध्ममन, अध्माऩन गने वातावयण सजृना गनय तथा  
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         ववद्यारम लबत्र कुनै ऩलन वकलसभको अवाशञ्छत वक्रमाकराऩ हनु नददने गयी ववद्यारमराई   

         सयुशऺत ऺेत्र कामभ गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदापा (१) वभाशजभ सयुशऺत ऺेत्र कामभ गदाय ववद्यारमरे ऩारना गनुय ऩने ितय तथा   

         भाऩदण्ड तोवकए वभोशजभ  हनुेछ ।  

२८. िलु्क सम्फशन्ध व्मवस्था् 
(१) नेऩार सयकायरे लन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको ववद्यारम शिऺाका रालग साभदुावमक    

ववद्यारमरे ववद्याथॉको नाभभा कुनै वकलसभको िलु्क लरन ऩाउने छैन।तय  
गाउॉ कामयऩालरकारे तोके फभोशजभ न्मूनतभ ्बनाय िलु्क य ऩयीऺा िलु्क लरन वाधा ऩने  
छैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन कुनै नेऩारी नागयीकरे आ्नो इच्छारे 
ददएको दान, उऩहाय, चन्दा वा सहमोग साभदुावमक ववद्यारमरे लरन सक्नेछ ।  

(३) सफै फारफालरकाराई आधायबतु तहसम्भको शिऺा अलनवामय य लनिलु्क तथा भाध्मलभक  
तहसम्भ लन्िलु्क शिऺा प्रदान गनयको रालग गाॉउॉऩालरकारे आवश्मक श्रोतको व्मवस्था  
गनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ लन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको ववद्यारम शिऺा फाहेकको अन्म  
ववद्यारम शिऺाभा अध्ममन गने ववद्याथॉसॉग लरइने िलु्क तोवकएको आधायभा लनधाययण  
गरयनेछ।  

(५) साभदुावमक ववद्यारमरे ववद्याथॉराई कुनै कऺाभा बनाय गदाय एकऩटक बनाय िलु्क  
लरइसके ऩलछ ऩनु्सोवह ववद्यारमको अको कऺाभा बनाय गनयको रालग कुनै वकलसभको  
िलु्क लरन ऩाउने छैन ।      

(६) ववद्यारमरे बौलतक सॊयचना लनभायण गनयको रालग ववद्याथॉसॉग कुनै वकलसभका  िलु्क   
लरन ऩाउने छैन।  

(७) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्याथॉसॉग लरन ऩाउने िलु्क तोवकएको अलधकायीवाट स्वीकृत गयाई  

लनधाययण गनुय ऩनेछ।त्मसयी िलु्क लनधाययण सम्वन्धभा स्वीकृलत दददा तोवकएको अलधकायीरे 
ववद्यारमरे उऩरव्ध गयाएको सवुवधाका आधायभा ददइनेछ। 

(८) कुनै ववद्यारमरे मस ऐन ववऩयीत ववद्याथॉसॉग कुनै िलु्क लरएभा तोवकएको अलधकायीरे   

        त्मस्तो  िलु्क सम्वशन्धत ववद्याथॉराई वपताय गनय रगाउन ुऩनेछ। 

(९) मस ऐन ववऩयीत िलु्क लरने ववद्यारमराई तोवकएको अलधकायीरे एक राख रुऩैमाॉ सम्भ   

जरयवाना गनय सक्नेछ ।  
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२९. शिऺक भहासॊघ, शिऺक तथा कभयचारयको ऩदीम आचयण तथा अन्म ब्मवस्था् 
(१) साभदुावमक ववद्यारमका शिऺकहरुको ऩेिागत हकवहतको सम्फन्धभा कामय गनय 

तोवकए फभोशजभ गाउॉऩालरकाभा एक शिऺक भहासॊघ यहनेछ।  

३०. शिऺक तथा कभयचारयको ऩदीम आचयण तथा अन्म व्मवस्था् 
(१) देहामका अवस्थाभा शिऺक वा कभयचायीराई ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे ऩदफाट   

हटाउन गाॉउ कामयऩालरका सभऺ लसपारयस गनेछ।  

(क) तोवकए फभोशजभका ऩदीम दावमत्व ऩूया नगयेभा,  
(ख) ववना सचुना रगाताय ऩन्र ददन बन्दा फढी सभम ववद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेभा,  
(ग) ववद्यारमभा भादक ऩदाथय सेवन गयी आएको कुया प्रभाशणत बएभा, 
(घ) नैलतक ऩतन देशखने कुनै पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाइएभा, 
(ङ) साभदुावमक लफद्यारमका शिऺक वा कभयचायीरे कामयरम सभमभा अन्मत्र अध्माऩन  

वा काभ गयेभा   वा अन्म कुनै व्मावसावमक वक्रमाकराऩ गयेभा,  
(च) शिऺक वा कभयचायी याजनीलतक दरको कामयकारयणी सदस्म यहेको ऩाइएभा,  
(छ) शिऺक वा कभयचायीरे ऩेिागत हकवहतका नाभभा छद्म रुऩभा अभूक याजनैलतक  

दरको भात्र वहत वा ववयोधभा कामय गनय सॊगठनका गलतववलधभा सॊरग्न बएभा।  

  (२) उऩदपा १ फभोशजभ वा अन्म भाध्मभरे कुनै शिऺक वा कभयचायीराई ऩदफाट हटाउनऩुने   

मथेष्ट प्रभाण प्राप्त बएभा सॊघीम काननु फभोशजभ गाॉउ कामयऩालरकारे लनजराई ऩदफाट  
हटाउन सकनेछ।तय कामययत  ऩदफाट हटाउन ुअशघ भनालसव भावपकको स्ऩवष्टकयणको  
भौका बने प्रदान गरयनेछ ।  

३१. स्थामी आवासीम अनभुलत लरन नहनुे्  साभदुावमक ववद्यारमभा कामययत शिऺक वा  
कभयचायीहरुरे कुनै ऩलन देिको स्थामी आवासीम अनभुलत लरन वा  त्मस्तो अनभुलत प्राप्त  
गनयको रालग आवेदन ददन हुॉदैन। स्थामी आवालसम अनभुलत लरएका तथा लरन आवेदन ददने  
शिऺक वा कभयचायीहरुराई  दण्ड तथा सजाम सॊघीम काननु फभोशजभ  फभोशजभ हनुेछ। 

३२. िैशऺक मोग्मता् ववद्यारम शिऺकका रालग चावहने िैशऺक मोग्मता तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

३३. शिऺक ववद्याथॉका अनऩुात लभराउन ु ऩने् गाॉउऩालरकारे प्रत्मेक ववद्यारमभा लनमलभत  
अध्ममान गने ववद्याथॉ सॊख्मा य ववषमको आधायभा तोवकए फभोशजभ ववद्याथॉ तथा शिऺकको  
अनऩुात कामभ गनुय ऩनेछ।  
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३४. शिऺकराई अन्म काभभा रगाउन नहनुे्  
(१) साभदुावमक ववद्यारमको शिऺकराई शिऺा प्रदान गने वा ववद्यारम प्रिासन सम्फशन्ध  

काभभा वाहेक अन्म काभभा रगाउन हदैुन।  

(२) उऩदपा (१) जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन ववद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩने  
गयी यावष्डम जनगणना, लनवायचन सम्फशन्ध काभ,दैववक प्रकोऩ, उद्धाय वा नेऩार सयकाय य  
गाउॉऩालरकारे तोकेको  अन्म कुनै काभभा  खटाउन सवकनेछ।  

३५. अदारतको आदेिवाट ऩनु् वहारी हनु सक्ने्  
(१) दपा ३३ भा उल्रेख बएका कुनै वा केही आयोऩभा सजाम बई नोकयीफाट हटाइएको  

वा फखायस्त बएको शिऺक तथा कभयचायी अदारतको आदेि वा पैसरा फभोशजभ भात्र  
नोकयीभा ऩनु् फहारी हनु सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनु् वहारी बएको शिऺकरे नोकयीवाट हटेदेशख ऩनु् फहारी  
बएको लभलत सम्भको ऩयुा तरव बत्ता य तरफ ववृद्ध ऩाउने बए सो सभेत ऩाउनेछ।  

३६. शिऺकको लनमशुक्त य सरुवा् 
(१) ववद्यारमभा रयक्त तथा याहत शिऺक दयफन्दीभा अस्थामी तथा कयाय लनमशुक्तको  

व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(२) सरुवा हनु आवेदन ददने दयफन्दीभा कामययत शिऺकराई गाॉउऩालरका लबत्रका  
कामययत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत य सरुवा हनुे ववद्यारमको व्मवस्थाऩन      
सलभलतको सहभलतभा कऺा सञ्चरनभा फाधा नऩने गयी गाॉउऩालरकारे तोवकए  
फभोशजभका प्रवक्रमा अऩनाई रयक्त दयवशन्दभा सरुवा गनय सक्नेछ।  

(३) सरुवा हनु आवेदन ददने दयफन्दीभा कामययत शिऺकराई गाॉउऩालरका लबत्रका  
कामययत ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको सहभलतभा कऺा सञ्चारनभा फाधा नऩने  
गयी गाॉउऩालरकारे अको स्थानीम तहभा सरुवाको रालग सहभलत ददन सक्नेछ।  

३७. दयफन्दी लभरान् 
(१) तोवकएको भाऩदण्डको आधायभा फवढ दयफन्दी बएको ववद्यारमवाट कभ दयफन्दी  

बएको ववद्यारमभा शिऺा सलभलतको लसपारयसभा गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमफाट  
तोवकएको अलधकायीरे सानय सक्नेछ । 

३८. सॊस्थागत ववद्यारमरे छात्रफशृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩने् 
(१) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमभा बनाय बएका कूर ववद्याथॉ सॊख्माको कम्तीभा दि  

प्रलतितभा नघट्ने गयी तोवकए वभोशजभ आलथयक रुऩभा ववऩन्न अऩाङ्गता बएकाहरु,  
भवहरा, दलरत वा अन्म वगयको रालग छात्रवशृत्त उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छात्रवशृत्तको रालग ववद्याथॉ छनौट गनय प्रत्मेक ववद्यारमभा  
ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक, गाॉउऩालरकाको प्रलतलनलध य ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतभा  
यहेका अलबबावकको प्रलतलनलध यहेको एक छात्रवलृत छनौट सलभलत यहनेछ। 

(३) सलभलतरे छनौटका रालग आधाय ितय य प्रवक्रमा तमाय गयी सो ववद्यारम व्मवस्थाऩन  

सलभलतफाट स्वीकृत गयाई सावयजलनक गनुय ऩनेछ।  

(४) सलभलतरे छात्रवशृत्तको रालग छनौटको नलतजा सावयजलनक गनुय ऩनेछ ।  

३९. तरफ बत्ता नऩाउन े य सेवा अवलध गणना नहनुे्  दपा ३८ भा उल्रेशखत अवस्थाभा वा  
लनमभ अनसुाय ववदा स्वीकृत गयाई फसेको अवस्थाभा फाहेक ववद्यारमभा लफना सूचना  
अनऩुशस्थत यहेका शिऺकरे अनऩुशस्थत अवलधको तरव, बत्ता ऩाॉउने छैनन ् य त्मस्तो अवलध  
लनजको सेवाभा सभेत गणना  हनुे छैन ।  

४०. प्रधानाध्माऩक तथा कभयचायी सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) साभदुावमक ववद्यारमभा एक जना प्रधानाध्माऩक, एक जना सहामक प्रधानाध्माऩक य  

गाॉउऩालरकारे स्वीकृत गये फभोशजभको सॊख्माभा कभयचायीको दयफन्दी यहनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका प्रधानाध्माऩक, सहामक प्रधानाध्माऩक तथा कभयचायी लनमशुक्त,  
सेवाको सतय य सवुवधा सम्फशन्ध व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

४१. फारवारीकाहरुराई लनष्कािन गनय, िायीरयक वा भानलसक दबु्मयफहाय गनय नहनुे्  
(१) कुनै ऩलन फारफालरकाराई ववद्यारमवाट लनष्कािन गनय ऩाईने छैन।  

(२) ववद्यारमभा अध्ममनयत फारफालरकाराई िायीरयक वा भानलसक मातना ददन वा  
दबु्मयफहाय गनय ऩाईने छैन ।  

४२. िैशऺक ऩयाभिय सेवा, लफदेिी िैशऺक कामयक्रभ वा शिऺण कोषय सञ्चारन् 
(१) कसैरे ऩलन मस ऐन फभोशजभ अनभुलत नलरई िैशऺक ऩयाभिय सेवा, लिजकोषय, बाषा  

शिऺण कऺा, कोशचङ÷टू्यसन कऺा, ऩूफय तमायी कऺा वा ववदेिी भरुकुभा सञ्चालरत  
कुनै िैशऺक कामयक्रभ सञ्चारन गनय ऩाउने छैन ।  

(२) उऩदपा१ फभोशजभ िैशऺक कामयक्रभ, िैशऺक ऩयाभिय सेवा, लिज कोसय,  
कोशचङ÷टू्यसन कऺा, बाषा शिऺण कऺा वा ऩूवय तमायी कऺा वा लफदेिी  
भरुकुभा सञ्चालरत कुनै िैशऺक कामयक्रभ सञ्चारन गनय अनभुलत लरने सम्फशन्ध  
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

४३. प्रगलत वववयण फझुाउन ुऩने् सस्थागत ववद्यारमरे प्रत्मेक फषय तोवकए वभोशजभका वववयण  

सवहतको प्रगलत वववयण गाॉउ कामयऩालरकाको कामायरमभा फझुाउन ुऩनेछ ।  
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४४. दण्ड सजाम् (१) कसैरे ववद्यारमको सम्ऩशत्त वहनालभना वा नोक्सान गयेभा त्मस्तो  
व्मशक्तराई भदु्धा  हेने अलधकायीरे लफगो असरु गयी लफगो फभोशजभको जरयवाना गनय  
सक्नेछ।  

(२) कसैरे उऩदपा १ फभोशजभ कामयगयेभा, गनय रगाएभा वा सो कामय गनय सहमोग  
ऩरु्रमायएभा त्मस्तो व्मशक्तराई कसयुको भात्रा हेयी काननुरे तोके फभोशजभ सजाम  
हनुेछ ।  

(३) काननु फभोशजभको कसयु सम्फन्धभा ववद्यारमको कुनै शिऺक वा कभयचायी उऩय  
न्मावमक सलभलत वा शजल्रा अदारतभा भदु्धा दामय बएभा त्मस्तो शिऺक वा कभयचायी  
त्मसयी भदु्धा दामय बएको लभलत देशख भदु्धाको टुङ्गो नरागेसम्भ लनरम्फन हनुछे ।  
सो शिऺक वा कभयचायी अदारतवाट कसयुदाय ठहरयएभा लनजराई मस ऐन फभोशजभ  
ववबागीम सजाम गरयनेछ ।  

४५. ऩनुयाफेदन् तोवकएको अलधकायीरे गयेको सजामको आदेि उऩय काननु फभोशजभ ऩनुयावेदन  

राग्नेछ ।  

४६. लनमभ फनाउन ेअलधकाय्  

  (१) मस ऐनका उद्धेश्म कामायन्वमन गनय गाॉउऩालरकारे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा १ रे ददएको अलधकायको सवयभान्मताभा प्रलतकुर प्रबाव नऩने गयी सो लनमभद्धाया 
खास गयी देहामका कुयाहरुको व्मवस्था हनु सक्नेछ । 

        क) ववद्यारमको झण्डा य प्राथयना, 
        ख) ववद्याथॉराई राग्ने िलु्क य सो असरु गने तरयका, 
       ग) ववद्यारमराई ददइने अनदुान, 

        घ) ववद्यारमको ऩयीऺा, 
  ङ) ववद्यारमको अलतरयक्त वक्रमाकराऩ य कामयक्रभको लनधाययण, 

  च) ववद्यारमका शिऺक तथा कभयचायीको सऩथग्रहण सम्फशन्ध, 

  छ) ववद्यारमभा ववद्याथॉ बनाय गने तयीका य ववद्याथॉहरुको सॊख्मा, 
  ज) ववद्यारमको सम्ऩशत्तको सयुऺा, 
  झ) ववद्यारमको छात्रवास चराउने सम्फशन्ध, 

  ञ) ववद्यारमको आम व्ममको जाॉच, 

  ट) शिऺक तथा ववद्याथॉको आचायसॊवहता, 
  ठ) ववद्यारमको ऩसु्तकारम य वाचनारम, 
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ड) प्रधानाध्माऩकको लनमशुक्तका रालग आवश्मक ऩने मोग्मता, काभ कतयब्म य अलधकाय 
तथा सवुवधा, 

  ढ) वविेष शिऺा, अनौऩचायीक शिऺा,दयु शिऺा तथा खलु्रा शिऺा, 
  ण) सॊस्थागत ववद्यारम सम्वशन्ध, 

  त) सॊस्थागत ववद्यारमरे उऩरब्ध गयाउनऩुने छात्रवलृत सम्फशन्ध । 

 

४७. सॊक्रभणकारीन व्मवस्था् 
(१) मस ऐनरे तोवकए फभोशजभ हनुे बनी व्मवस्था गयेको काभ लनमभावरी नआउॉदासम्भ  

गाउॉ कामयऩालरकारे गनय सकनेछ।    

(२) मो ऐन जायी बए ऩलछ ववद्यारमभा रयक्त बएको दयफन्दीभा ववऻाऩनको अनभुलत गाउॉ  

कामयऩालरकाको कामायरमरे ददन सक्नेछ।  

४८. फाधा अडकाउ पुकाउन े अलधकाय् मस ऐनको उदे्दश्म कामायन्वमन गनय कुनै फाधा अड्काउ  
ऩयेभा गाॉउ कामयऩालरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ हटाउन आदेि जायी गनय सक्नेछ । य  
त्मस्तो आदेि मसै ऐनभा व्मवस्था बएफभोशजभ भालननेछ।  

४९. फचाउ य रागू नहनुे्  
(१) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगयत फनेका लनमभ रेशखए जलत कुयाभा सोही फभोशजभ य  

नरेशखएको कुयाभा प्रचलरत नेऩार काननु फभोशजभ हनुेछ।  

(२) मस ऐनभा रेशखएको कुनै कुयारे ऩलन ववद्यारमको सम्ऩशत्त वहना लभना गयेको कसूयभा  
भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन २०५९ अन्तगयत कायवाही चराउन फाधा ऩनेछैन।  

(३) सॊववधान, प्रदेि काननु, सॊघीम काननु य मस गाउॉऩालरकाको अन्म काननुसॉग  
फाशझएको मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु फाशझएको हदसम्भ स्वत् लनशष्क्रम य  
अभान्म हनुेछन। 

(४) मस अशघ काननु फभोशजभ लनमकु्त शिऺक कभयचायीराई नेऩार सयकायरे ददइदै  
आएको सवुवधाभा कुनै वकलसभको कटौती गरयने छैन।तय मो व्मवस्थारे काननु  
फभोशजभ दण्ड सजाम य कायफाही गनय वाधा ऩने छैन।  
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