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भाग : २ 

पूर्वखोला गाउँपाललका 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा(१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको 
गाउँ कायवपाललकाले बनाएको तल लेशखएबमोशजमको पूर्वखोला गाउँपाललका शिक्षा कायववर्लि, २०७४ 
सर्वसािारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

संर्त ्२०७४ सालको कायववर्लि नं. ४ 

 

कायववर्लि को नाम: पूर्वखोला गाउँपाललका शिक्षा कायववर्लि, २०७४ 
प्रस्तार्नााः 

 
१. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भ:  

(१) यस कायववर्लिको नाम “पूर्वखोला गाउँपाललका शिक्षा कायववर्लि, २०७४” रहने छ।  
(२) यो कायववर्लि २०७५ साल बैिाख १ गते देशख पूर्वखोला गाँउपाललका क्षेत्रभर लागू हनुे 

छ। 
२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवलबलिमा;  

(क) “कायववर्लि” भन् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको शिक्षा कायववर्लि २०७४ लाई सम्झनपुदवछ।  
(ख) “कायवपाललका” भन् नाले पूर्वखोला गाउँ कायवपाललकालाई सम्झनपुदवछ।  
(ग) “तोवकएको” भन् नाले यस कायववर्लि अन्तगवत र्नेका लनयम सम्झनपुदवछ। 
(घ) “लनरीक्षक” भन् नाले वर्द्यालय लनरीक्षण गनव तोवकएको शिक्षा अलिकृतलाई सम्झनपुदवछ।  
(ङ) “परीक्षा सलमलत” भन् नाले दफा ४ बमोशजम गठन हनु ेपरीक्षा संचालन तथा समन्र्य 

सलमलतलाई सम्झनपुदवछ। 
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(च) “पाठ्यक्रम वर्कास केन्र” भन् नाले संघीय ऐनर्मोशजम पाठ्यक्रम लनमावणको लालग शजम्मेर्ार 
लनकायलाई सम्झनपुदवछ। 

(छ) “शिक्षक” भन् नाले सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयमा अध्यापन गने स्थायी, करार, 
अस्थायी, राहत, लनशज, र्ालवर्कास शिक्षकलाई सम्झन ुपदवछ र सो िव्दले सामदुावयक तथा 
संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत प्रिानाध्यापकलाई समेत सम्झनपुदवछ ।   

(ज) “अध्यक्ष” भन् नाले गाउँपाललकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुदवछ। 
(झ) “प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत” भन् नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतलाई 

सम्झनपुदवछ। 
(ञ) “प्रारशम्भक बाल वर्कास केन्र” भन् नाले तीन र्षवउमेर पूरा भई पाँच बषवउमेर पूरा नभएका 

बालबाललकाको लालग खोललएको प्रारशम्भक बाल वर्कास केन्र, नसवरी, केजी, मन्टेश्वरी आदद 
सम्झनपुदवछ।  

(ट) “व्यर्स्थापन सलमलत” भन् नाले सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयका वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
सलमलतलाई सम्झनपुदवछ। 

(ठ) “शिक्षा अलिकृत” भन् नाले गाउँपाललकाको शिक्षा िाखा हेने शिक्षा अलिकृतलाई 
सम्झनपुदवछ। 

(ड) "मन्त्रालय" भन् नाले संघ तथा प्रदेिमा रहेका शिक्षा सम्बन्िी काम हेने मन्त्रालयलाई 
सम्झन ुपदवछ। 

(ढ) “शिक्षा िाखा” भन् नाले गाउँपाललकामा रहेको शिक्षा हेने िाखा र्ा इकाईलाई सम्झनपुदवछ।  
(ण) "वर्द्यालय कमवचारी ” भन् नाले सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत सहायक 

कमवचारी र सहयोगी कमवचारी सम्झन ुपदवछ।  
(त) “शिक्षक सेर्ा आयोग” भन् नाले संघीय तथा प्रादेशिक कानून र्मोशजम गठन भएको 

शिक्षकहरुको लनयशुि लसफाररस तथा बढुर्ा लगायतका काम गने आयोग सम्झनपुदवछ।  
(थ) “गाउँ शिक्षा सलमलत” भन् नाले दफा (९) र्मोशजम गठन भएको पूर्वखोला गाउँ शिक्षा 

सलमलतलाई सम्झनपुदवछ।  
(द) “िलु्क” भन् नाले वर्द्यालयले लनयम बमोशजम वर्द्याथीसँग ललन पाउने िलु्क सम्झनपुदवछ।  
(ि) "िैशक्षक गठुी" भन् नाले वर्द्यालय सञ्चालन गनवको लालग कुनै व्यशिले नाफा नललन ेउदे्दश्यले 

स्थापना गरेको सावर्वजलनक र्ा लनजी गठुी सम्झनपुदवछ। 
(न) “िैशक्षक सत्र” भन् नाले वर्द्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने र्ावषकव  अर्लि सम्झनपुदवछ।  
(प) "प्राथलमक शिक्षा तथा प्राथलमक वर्द्यालय" भन् नाले पूर्व प्राथलमक र्ा प्रारशम्भक र्ाल वर्कास 

शिक्षा देशख कक्षा पाँच सम्म ददईने शिक्षा तथा सो शिक्षा ददन ेलबद्यालयलाई सम्झनपुदवछ।  
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(फ) "आिारभतू शिक्षा तथा आिारभतू वर्द्यालय" भन् नाले पूर्व प्राथलमक र्ा प्रारशम्भक र्ाल 
वर्कास शिक्षादेशख कक्षा आठ सम्म ददईन ेशिक्षा तथा सो शिक्षा ददन ेलबद्यालयलाई 
सम्झनपुदवछ।  

(ब) "माध्यलमक शिक्षा तथा माध्यलमक वर्द्यालय " भन् नाले दफा २ को उपदफा (प) र (फ) 
सवहत, कक्षा नौदेशख कक्षा र्ाह्रसम्म ददइने शिक्षा तथा सो शिक्षा ददने लबद्यालयलाई 
सम्झनपुदवछ। 

(भ) "संस्थागत वर्द्यालय" भन् नाले लनजी लगानीमा संचालन गने गरी अनमुलत पाई स्थावपत 
वर्द्यालयलाई सम्झनपुदवछ। 

(म) "वर्िेष शिक्षा" भन् नाले दृविवर्वहन, श्रर्णिशि नभएका, वर्कलाङ्ग र्ा अपाङ्ग र्ा 
ससु्तमनशस्थलत भएका बाल बाललकालाई ददइने शिक्षा सम्झनपुदवछ। 

(य) "प्रावर्लिक तथा ब्यार्सावयक लबद्यालय" भन् नाले कक्षा ९ देशख १२ सम्म प्रावर्लिक शिक्षा 
ददने लबद्यालय सम्झनपुदवछ।  

(र) “सामदुावयक लसकाइ केन्र” भन् नाले समदुायस्तरमा सञ्चालन गररन ेसाक्षरता, सीप लसकाइ 
तथा वर्कास र आजीर्न लसकाई एरं् अध्ययन अनसुन्िानलगायतका काम गने केन्रलाई 
सम्झनपुदवछ। 

(ल) “संघीय शिक्षा ऐन” भन् नाले संघीय संसदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनपुदवछ।  
(र्) "आर्ासीय वर्द्यालय" भन् नाले आर्ासीय वर्द्यालयको रुपमा अनमुलत प्राप् त वर्द्यालय सम्झन ु

पदवछ।  
(ि) "अनमुलत" भन् नाले कुनै तोवकएको ठाँउमा वर्द्यालय खोल्न र्ा कक्षा थप गनव ददइएको 

अस्थायी स्र्ीकृतीलाई सम्झनपुदवछ।  
(ष) "तोवकएर्मोशजम" भन् नाले लबद्यमान संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन लनयमार्लीमा तोवकएको 

मापदण्ड, आिार तथा कायववर्लिलाई सम्झनपुदवछ।  
(स) “गाउँसभा” भन् नाले पूर्वखोला गाउँसभालाई सम्झनपुदवछ। 
(ह) "र्डा शिक्षा सलमलत" भन् नाले दफा ११ अनसुार र्डा तहमा गदठत सलमलतलाई 

सम्झनपुदवछ। 
३. वर्द्यालय खोल्न अनमुलत ललन ुपने: (१) कसैले नयाँ वर्द्यालय खोल्न र्ा मालथल्लो कक्षा थप 

गनव चाहेमा र्डा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा कम्तीमा तीन मवहना 
अगारै् तोवकए बमोशजमको ढाँचामा गाउँपाललका समक्ष लनरे्दन ददन ुपनेछ। यसरी लनरे्दन 
परेमा शिक्षा अलिकृतले लनरे्दनसाथ प्राप् त कागजातहरु र स्थलगत जाँचबझु गनेछ। त्यसरी 
जाँचबझु गदाव प्रस्तावर्त वर्द्यालयको तोवकए बमोशजमको पूर्ाविार पूरा भएको देशखएमा िैशक्षक 
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सत्र सरुु हनु ुभन्दा अगारै् आफ्नो राय सवहतको प्रलतरे्दन गाँउ शिक्षा सलमलतको रै्ठकमा पेि 
गनुवपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम गाउँ शिक्षा सलमलतको रै्ठकबाट अनमुलतको लालग लसफाररस भई 
कायवपाललकाले स्र्ीकृत गरेमा गाँउशिक्षा अलिकृतले िैशक्षकसत्र िरुु हनु ुअगारै् वर्द्यालय 
खोल्न अनमुलत ददन सक्नेछ ।  

(३) यो उपदफा प्रारम्भ हदुाँको र्खत कम्पनीकोरुपमा सञ्चालनमा रहेका वर्द्यालयहरुले चाहेमा 
कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुी अन्तरगत सञ्चालन गनव गाउँपाललकासमक्ष लनरे्दन ददन 
सक्नेछन।्यसरी लनरे्दन परेमा उपदफा(२)र्मोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी गाउँशिक्षा 
अलिकृतले अनमुलत ददन सक्नेछ।  

(४) प्रावर्लिक तथा व्यार्सावयक माध्यलमक शिक्षा सञ्चालनका लालग कुनै सामदुावयक तथा 
संस्थागत वर्द्यालयले अनमुलत माग गरेमा प्रावर्लिक शिक्षा तथा व्यार्सावयक ताललम पररषद, 
संघीय मन्त्रालय, प्रदेि मन्त्रालय र्ा वर्भागले लनिावरण गरेको मापदण्ड पूरा गरी लसफाररस 
भई आएमा उपदफा (२) र्मोशजमको प्रवक्रयार्ाट गाउँशिक्षा अलिकृतले अनमुलत ददन सक्नेछ 
।  

(५) वर्द्यालय खोल्ने अनमुलतको लसफाररि दददा एक अको वर्द्यालयको दरुी, भौगोललक अर्स्था, 
नक्साङ्कन, उमेरगत र्ालर्ाललकाको संख्या र गाउँ शिक्षा सलमलतले लनिावरण गरेको 
गाउँपाललका र र्डाको लालग वर्द्यालयको अलिकतम संख्याको अिीनमा रही ददन ुपनेछ। 
अर् गाँउपाललका क्षेत्रलभत्र नया ँस्थापना हनु ेवर्द्यालय सामदुावयक वर्द्यालय र्ा िैशक्षक 
गठुीको रुपमा मात्र स्थापना हनुेछन।्  

(६) देहायका वर्द्यालयलाई िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालन गनव पाउन ेगरी अनमुलत ददन 
सवकनेछ तर कम्पनीको रुपमा अनमुलत र्ा स्र्ीकृलत ददइने छैन:- 
(क)सरकारी र्ा सावर्वजलनक भर्नमा सञ्चालन भएको वर्द्यालय, 
(ख)सरकारी र्ा सावर्वजलनक जग्गामा भर्न बनाइ सञ्चालन भएको वर्द्यालय, 
(ग) कुनै व्यशि र्ा संस्थाले वर्द्यालयको नाममा भर्न र्ा जग्गा दान दातव्य ददएकोमा सो 

भर्नमा र्ा त्यस्तो जग्गामा भर्न बनाई सञ्चालन भएको वर्द्यालय।  
(७) सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयले संचालन तथा कक्षा थपको अनमुलत ललँदा वर्द्यालय 

संचालनको सरुक्षण र्ापत देहाय बमोशजमको रकम िरौटीको रुपमा राख्न ुपनेछाः- 
    

वर्द्यालयको तह संस्थागत वर्द्यालय 
रू. 

सामदुावयक वर्द्यालय 
रू. 

कैवफयत 



खण्ड १) पूर्वखोला, चैत्र ३० गते,     २०७४ साल   (संख्या ८ 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
5 
 

(क)माध्यलमक तह कक्षा 
११ 

छ लाख चार लाख नपेाल सरकारबाट 
प्रावर्लिक िार 
संचालन स्र्ीकृलत 
भएको लबद्यालयको 
लालग िरौटी 
नलाग्न।े 

(ख) माध्यलमक तह 
कक्षा ९ 

चार लाख तीन लाख 

(ग) आिारभतु तह कक्षा 
६ 

दईु लाख एक लाख 
पचासहजार 

(घ) प्राथलमक तहसम्म एक लाख पचास हजार 
(८) िरौटी र्ापतको रकम संबशन्ित लबद्यालयको नाममा मदु्धती खाता खोली जम्मा गररने छ। 

उि खाता लबद्यालय ब्यबस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकको संयूि दस्तखतर्ाट 
सञ्चालन हनुे छ। उि खाताको जनुसकैु कारोबार गनव गाउँपाललकाको शिफाररस ललन ुगने 
छ।  

४. परीक्षाको सञ्चालन र व्यर्स्थापन सम्र्न्िी व्यर्स्था: (१) वर्द्यालयस्तरका परीक्षालाई व्यर्शस्थत 
र मयावददत रूपमा सञ्चालन गनवका लालग देहायका सदस्यहरू रहेको परीक्षा समन्र्य सलमलत 
रहन ेछ:  
(क) गाँउपाललकाको अध्यक्ष        - 

अध्यक्ष 
(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत         − 

सदस्य 
(ग) सामाशजक वर्कास सलमलतका अध्यक्ष       − 

सदस्य 
(घ) स्थानीय तहमा रहेको प्रहरी कायावलयको प्रमूख     − 

सदस्य 
(ङ) सामदुावयक वर्द्यालयका प्रिानाध्यापक र्ा शिक्षकहरु मध्येबाट कशम्तमा ५ बषव सेर्ा गरेको  
  एकजना मवहला पने गरी अध्यक्षले मनोलनत गरेका ३ जना सदस्य     − 

सदस्य 
(च) संस्थागत वर्द्यालयका प्रिानाध्यापक तथा शिक्षकहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोलनत गरेका १ जना  − सदस्य 
(छ) शिक्षा स्रोत ब्यशि                − 

सदस्य 
(ज) स्थानीय नेपाल शिक्षक महासंघको प्रलतलनलि                   − 

सदस्य  
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(झ) शिक्षा अलिकृत          −सदस्य 
सशचर् 

(२) यो सलमलतले आफनो कायववर्लि आफै तोक्नेछ।मनोलनत पदालिकारीको पदार्लि ३ र्षवको 
हनुेछ। 

   सदस्य सशचर् ररि भएको अर्स्थामा स्रोतव्यशिले सदस्य सशचर् भै काम गनेछ। 
५. वर्द्यालय शिक्षाको तह: वर्द्यालय तहको शिक्षा दईु प्रकारको हनुेछ। 

(क)आिारभतू शिक्षा : पूर्व प्राथलमक र्ा प्रारशम्भक र्ालवर्कास कक्षा देशख कक्षा ८ सम्मको 
शिक्षा। यो दईु तहको हनुेछ। पवहलो तह प्रारशम्भक र्ा पूर्वप्राथलमक कक्षा देशख कक्षा ५ 
सम्मको शिक्षा र दोस्रो तह कक्षा र्ालवर्काि देशख ८ सम्मको शिक्षा। 

(ख)माध्यलमक शिक्षा: पूर्व प्राथलमक र्ा प्रारशम्भक र्ालवर्कास कक्षा देशख कक्षा १२ सम्मको 
शिक्षा हनुे छ। यो तह कक्षा ९ देशख १० र कक्षा ९ दशख १२ सम्मको हनुे छ।  

६. माध्यलमक शिक्षाको प्रकार: माध्यलमक शिक्षा देहाय बमोशजम हनुेछ: 
(क) सािारण शिक्षा (ख) संस्कृत शिक्षा र (ग) प्रावर्लिक तथा व्यार्सावयक शिक्षा। 

७. वर्िषे शिक्षा समारे्िी शिक्षा अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, दरु शिक्षा तथा खलुा शिक्षा 
सञ्चालन सम्र्शन्ि व्यर्स्था: वर्िेष शिक्षा, समारे्िी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, 
दरु शिक्षा तथा खलुा शिक्षा सञ्चालन तोवकए र्मोशजम हनुेछ। 

८. शिक्षाको माध्यम: वर्द्यालय शिक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रजेी दरैु् भाषा हनुेछ। तर प्राथलमक 
तहसम्मको शिक्षा मातभृाषामा पलन ददन सवकनेछ। 

९. गाउँ शिक्षा सलमलतको गठन, काम, कतवव्य र अलिकाराः (१) गाउँपाललकामा देहाय र्मोशजमको 
एक गाउँ शिक्षा सलमलत रहनेछ: 
 (क) गाउँपाललकाको अध्यक्ष                          - 

अध्यक्ष 
 (ख) गाउँपाललकाका सदस्यहरु मध्ये कायवपाललकाले तोकेको कशम्तमा एक मवहला सवहत २ जना  - 

सदस्य 
 (ग) प्रमखु प्रिासवकय अलिकृत र्ा लनजले तोकेको अलिकृत स्तरको कमवचारी एक जना   - 

सदस्य 
 (घ) स्थानीय नेपाल शिक्षक महासंघको प्रलतलनलि एक जना             - 

सदस्य  
 (ङ) गाँउपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका प्रालबलिक तथा ब्यार्सावयक िार संचालनमा रहेका  
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   वर्द्यालयका प्रिानाध्यापक र्ा प्रलतलनलि एक जना                  - 
सदस्य 

 (च) गाँउपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका सामदुावयक र्ा संस्थागत लबद्यालयका प्र.अ.तथा प्रलतलनिी  
   मध्येबाट कशम्तमा ५ बषवसेर्ा गरेका एक जना मवहला सवहत दईु जना     - 

सदस्य 
 (छ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतका अध्यक्ष र्ा शिक्षक अलभभार्क सँघका अध्यक्षहरु  
   मध्येबाट गाउँ शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना            - 

सदस्य  
 (ज) स्थानीय समाजसेर्ी, शिक्षाप्रमेी र्ा फरक क्षमता भएका र्ा दललत मध्येबाट गाउँशिक्षा सलमलतले  
   मनोलनत गरेका एकजना मवहला सवहत २ जना           - 

सदस्य 
 (झ) स्रोत ब्यशि           - 

सदस्य 
 (ञ) शिक्षा अलिकृत                  -सदस्य-

सशचर् 
(२) शिक्षा सलमलतको रै्ठक कम्तीमा लतन मवहनामा एक पटक र्स्न ेछ। सदस्य-सशचर्को पद 

ररि 
  भएको अर्स्थामा स्रोत व्यशिले सदस्य-सशचर् भई काम गनेछ। 
(३) शिक्षा सलमलतको रै्ठक भत्ता गाउँपाललकाले तोकेबमोशजम हनुेछ।मनोलनत सदस्यहरुको 

पदार्लि तीन  
  र्षवको हनुेछ। मनोलनत सदस्यहरुले आफ्नो पद अनकुुल आचरण नगरेको देशखएमा मनोनयन 

गने 
  पदालिकारी र्ा लनकायले लनजलाइ जनुसकैु र्खत हटाउन सक्नेछ। तर हटाउन ुभन्दा अगालड 

लनजलाई 
  सफाइ पेि गने मौकार्ाट र्शञ्चत गररन ेछैन। 
(४) रै्ठक संचालनको लालग कम्तीमा ५१ प्रलतित सदस्यको उपशस्थलत आर्श्यक पनेछ भने 

रै्ठकको 
   लनणवय बहमुतको आिारमा हनुेछ। 
(५) गाँउशिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ। 
  (क) शिक्षा सम्बशन्ि गाँउपाललका स्तरीय योजना तजुवमा गने, 
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  (ख) सामदुावयक वर्द्यालयलाई आलथवक सहयोग जटुाउन र संस्थात वर्द्यालयको पूर्ाविार वर्कास 
     गराउनमा भलूमका खेल्ने,  
  (ग) गाँउपाललका लभत्र मयावददत र स्र्च्छ र्ातार्रणमा परीक्षा सञ्चालन गनव सहयोग गने, 
  (घ) गाँउपाललका लभत्र िैशक्षक गणुस्तर वर्कासको लालग कायवक्रमहरु तय गने, 
  (ङ) सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयर्ाट लसफाररस भएका तीनजना सूशचकृत लेखापरीक्षकहरु  
    मध्येर्ाट लेखापरीक्षणको लालग लेखापरीक्षक तोक्न।े  

(च) गाउँ शिक्षा सलमलतले शिक्षक तथा कमवचारीको दरर्न्दी लसजवना प्रस्तार् तयार गरी गनव 
गाउँ कायव 
  पाललकामा लसफाररस गनुवपनेछ।यसरी लसफाररस गदाव शिक्षक तथा कमवचारीहरुको सेर्ा, 
ितव र 
  सवुर्िाहरु समेत लनिावरण गनुवपनेछ। 

  (छ) उमेर हदका कारण र्ा अन्य कुनै कारणले सेर्ार्ाट अर्कास हुँदा कुनै सवुर्िा नपाउन े
नेपाल 

    सरकारको अनदुानमा लनयिु भएका वर्द्यालय कमवचारी, राहत शिक्षक तथा र्ालवर्कास 
  शिक्षकहरुका लालग अलग्गै संशचत कोषको स्थापना गनव संशचतकोषको कायववर्लि तयार गरी 
गाँउ 
  कायवपाललकामा पेि गने।  

  (ज) वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक, कमवचारी तथा र्ालर्ाललकाहरुको जीर्न वर्माको व्यर्स्था 
लमलाउन  

    कायववर्लि तयार गरर कायवपाललकामा पेि गने। कायववर्लि स्र्ीकृत भए पलछ िैशक्षक कोषमा 
वर्मा 

    र्ापतको रकम जम्मा गने व्यर्स्था लमलाउन।े  
  (झ) सामदुावयक वर्द्यालयमा कायवरत नेपाल सरकारको अनदुान पाउने शिक्षक, कमवचारीहरुले 

खाइपाइ  
    आएको मालसक पाररश्रलमकको १० प्रलतित तलर् कट्टा गरी गाँउपाललकाको तफावट सोही  
    र्रार्रको रकम थप गरी संचयकोषमा जम्मा गने व्यर्स्था लमलाउन।े  
  (ञ) गाउँसभार्ाट शिक्षाको लालग वर्लनयोजन भई आएको रकमलाई वर्लभन्न िीषवकमा 

वर्लनयोजन गरी  
    कायवपाललकार्ाट स्र्ीकृत गराएर मात्र खचव गने। 
  (ट) शिक्षक तथा कमवचारी लनयशुि प्रयोजनका लालग वर्षयवर्ज्ञको सूची तयार गने । 
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  (ठ) शिक्षाका आर्श्यक कायवक्रम र रकम शिषवगतरुपमा तयार गरी गाउँपाललकामा पेि गने।  
  (ड) वर्द्यालय र्ावहर रहेका र्ालर्ाललकाहरु को अलभलेख तयार गने । 
  (ढ) पाँच र्षवउमेर पूरा भएका र्ालर्ाललकाहरु वर्द्यालयमा आए नआएको एवकन गने । 
  (ण) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई आर्श्यक लनदेिन ददन।े 
  (त) संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन लनयम एरं् लनदेिनको अलिनमा रही अन्य काम गने। 
  (थ) शिक्षक सरुर्ा, दरबन्दी लमलान, लबद्यालय समायोजनसम्बशन्ि कायवपाललकाले तोकेको कायव 

गने। 
  (द) गाँउसभा, गाँउकायवपाललकाले तोकेका अन्य कायवहरु गने । 
  (ि) गाउँ शिक्षा सलमलतले केही अलिकार सदस्य सशचर्लाई तोक्न सक्नेछ।  

१०. गाउँ शिक्षा सलमलतको वर्घटन: (१)तोवकए बमोशजमको शजम्मेर्ारी पूरा गनव नसके 
कायवपाललकाले गाउँ शिक्षा सलमलतलाई वर्घटन गनव सक्नेछ। 
उपदफा (१) बमोशजम गाउँशिक्षा सलमलत वर्घटन भएपलछ अको गाउँ शिक्षा सलमलत गठन 
नभएसम्म गाउँ शिक्षा सलमलतको काम गनव गाउँपाललकाले एक अस्थायी सलमलत गठन गनव 
सक्नेछ। 

११.  र्डा शिक्षा सलमलतको गठन र काम, कतवव्य र अलिकाराः (१) प्रत्येक र्डास्तरमा देहाय 
र्मोशजमको एक र्डा शिक्षा सलमलत रहनेछ: 
(क) र्डाध्यक्ष र्ा लनजले तोकेको व्यशि                  - 

अध्यक्ष 
(ख) र्डा लभत्रका शिक्षाप्रमेी, समाजसेर्ी, र्वुद्धशजवर् मध्येर्ाट र्डाध्यक्षले मनोलनत गरेको  
   एक मवहलासवहत दईु जना                 - 

सदस्य 
(ग) र्डासशचर्                - 

सदस्य  
(ङ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतका अध्यक्षहरुमध्ये र्डा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना  - 

सदस्य  
(छ) स्थानीय नेपाल शिक्षक महासंघको प्रलतलनलि एक जना          - 

सदस्य                             
(छ) र्डालभत्रको उच्च तहका वर्द्यालयको प्रिानाध्यापक एक जना      - सदस्य सशचर्   

(२) र्डा शिक्षासलमलतको रै्ठक आर्श्यकताअनसुार र्स्नेछ। मनोलनत सलमलतका 
पदालिकारीहरुको पदार्लि ३ र्षवको हनुेछ। 
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(३) रै्ठक संचालनको लालग कशम्तमा ५१ प्रलतित सदस्यको उपशस्थलत आर्श्यक पनेछ भने 
रै्ठकको लनणवय बहमुतको आिारमा हनुेछ।  

(४) र्डा शिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ: 
(क) र्डास्तरीय शिक्षा सम्बन्िी योजना तजुवमा गरी कायावन्र्यन गने, 
(ख) र्डा लभत्रका वर्द्यालयलाई आलथवक सहयोग जटुाउने,  
(ग) र्डा लभत्र मयावददत र स्र्च्छ र्ातार्रणमा परीक्षा सञ्चालन गनव सहयोग गने, 
(घ) र्डा लभत्र िैशक्षक गणुस्तर वर्कासको लालग कायवक्रमहरु तय गने, 
(ङ) गाँउसभा, कायवपाललका, गाँउ शिक्षा सलमलतले तोकेका अन्य कायवहरु गने , 

(५) तोवकएको शजम्मेर्ारी पूरा गनव नसके कायवपाललकाले र्डा शिक्षा सलमलतलाई वर्घटन गनव 
सक्नेछ। 

१२. सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चालन गने: समदुाय स्तरमा सञ्चालन गररन ेसाक्षरता ,सीप वर्कास 
र आजीर्न लसकाई, अध्ययन अनसुन्िान र सीप लसकाई लगायतका काम गनव तोवकए र्मोशजम 
सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चालन गनव सवकनेछ।   

१३.  गाउँ कायवपाललकाको शिक्षा सम्बन्िी काम, कतवव्य र अलिकार: प्रचललत कानूनमा लेशखएका 
काम, कतवव्य र अलिकारका अलतररि कायवपाललकाको शिक्षा सम्बन्िी काम, कतवव्य र 
अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ: 
(क) िैशक्षक योजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन गनव गाँउ शिक्षा सलमलत, प्रमखु प्रिासकीय 

अलिकृत तथा शिक्षा अलिकृतलाई आर्श्यक लनदेिन ददन,े  
(ख) िैशक्षक योजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन गनव आर्श्यकता अनसुार सलमलत, उपसलमलत र्ा 

कायवटोली गठन गने, 
(ग) शिक्षक सरुर्ा र्ा दरर्न्दी लमलान तथा लबद्यालय समायोजनको मापदण्ड र्नाई 

गाउँपाललकाको तहमा एक रुपता रहन ेगरी शिक्षक वर्द्याथी अनपुात लमलाउन,े गणुस्तर 
कायमगने, आचार संवहता बनाई लागू गने,   

(घ) शिक्षक तथा कमवचारीहरूको प्रिासन, व्यर्स्थापन तथा िैशक्षक वर्कास सम्बन्िी कायव 
योजना स्र्ीकृत गने र कायावन्र्यन गनव लनदेिन ददन,े 

(ङ) प्रदेि तथा संघको काननु र्मोशजम हनुे शिक्षा सम्र्शन्ि वर्षयहरुको कायावन्र्यन गनव गाँउ 
शिक्षा सलमलतलाई लनदेिन ददने, 

(च) प्रत्येक ६ मवहनामा गाँउपाललका लभत्रका सबै वकलसमका वर्द्यालयहरुको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गरी गरावई अपेशक्षत गणुस्तर कायम गने, 
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(छ) वर्द्यालयमा आलथवक व्यर्स्था पारदिी तथा सलुनशित गनव र्स्तगुत आिार तथा मापदण्ड 
बनाई लागू गने, गराउने, 

(ज) शिक्षालाई व्यार्हाररक, उद्यमिील र रोजगार उन्मखु बनाउन ेनीलत अर्लम्बन गने , 
(झ शिक्षा सम्बन्िी कानून लनमावणको लालग गाँउ सभामा पेि गने, 
(ञ) शिक्षालाई मैाललक हकको रुपमा स्थावपत गनव गाउँपाललकाको समग्र िैशक्षक नीलत, योजना, 

कायवक्रमको कायावन्र्यन एरं् अनगुमन गने/गराउने, 
(ट) सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयहरुको लेखा परीक्षणको व्यर्स्था लमलाउन े, 
(ठ) सामदुावयक वर्द्यालय तथा समदुायमा कायवरत र्ालवर्कासका शिक्षक तथा वर्द्यालय 

कमवचाररहरुको लालग आबश्यकता अनसुार थप सेर्ा, ितव एरं् पाररश्रलमक लनिावरण गने, 
(ड) गाँउ शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाँउपाललकाले आफ्नो तफावट शिक्षक तथा कमवचारीको 

दरर्न्दी लसजवना गने तथा सेर्ा, ितव र सवुर्िाहरु लनिावरण गने,  
(ढ) उमेर हदका कारण र्ा अन्य कुनै कारणले सेर्ार्ाट अर्कास हुँदा कुनै सवुर्िा नपाउन े

नेपाल सरकारको अनदुानमा लनयिु भएका वर्द्यालय कमवचारी, राहत शिक्षक तथा 
र्ालवर्कास शिक्षकहरुका लालग अलग्गै सशचत कोषको स्थापना गरी रकम वर्लनयोजन गने,  

(ण) संस्थागत वर्द्यालयले पालना गनुव पने न्यूनतम मापदण्ड, गणुस्तर, िलु्क प्रार्िान, अपाङ्ग र 
असहाय तथा वर्पन्न र लसमान्तकृत र्गवका छात्र/छात्राका लालग ददइने छात्रबशृत्तका आिार 
र प्रलतित, शिक्षक तथा कमवचाररहरुका लालग सेर्ा, ितव एरं् पाररश्रलमक जस्ता वर्षयमा 
संस्थागत वर्द्यालयहरुको सहभालगता एरं् राय परामिवमा लनणवय गने, 

१४.  प्रमूख प्रिासवकय अलिकृतको काम, कतवब्य र अलिकार: प्रमखु प्रिासवकय अलिकव तको काम 
कतवब्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछ। 
(क) शिक्षालाई मौललक हककको रुपमा स्थावपत गनव गाउँपाललकाको समग्र िैशिक लनलत 

योजना र कायवक्रमको कायावन्र्यन एरं् अनगुमन गने गराउने। 
(ख)गाउँ कायव सम्पादन लनयमार्लीमा प्रमूख प्रिासवकय अलिकृतले गने भलन उल्लेख भएका 

शिक्षा सम्बशन्ि कायव गने। 
(ग) िैशक्षक समन्र्य कताव तथा सहजकतावको भलुमका लनबावह गने। 
(घ) कायवपाललकाले प्रत्यायोजन गरेका शिक्षा सम्बशन्ि कायव गने। 
(ङ) गाउँको उत्कृि िैशक्षक उपलब्िीका लालग शिक्षा अलिकृतसंग कायव सम्पादन करार गने र 

सो उपलब्िीपपूणव रहे नरहेको लनरन्तर अनगुमन गने। 
(च) लबद्यालयको लेखापररक्षण्को ब्यबस्था लमलाउन।े 
(छ) शिक्षा सम्बशन्ि कुनै प्रस्तार् गाउँपाललकामा पेि गनुव पने भए सो गने। 
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१५.  शिक्षा अलिकृतको काम, कतवव्य र अलिकाराः शिक्षा अलिकृतको काम, कतवव्य र अलिकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ: 

(क) गाउँ कायवपाललकाबाट स्र्ीकृत िैशक्षक कायवक्रम कायावन्र्यन गने गराउने, 
(ख) शिक्षा सम्बन्िी कुनै प्रस्तार् गाउँपाललकामा पेि गनुव पने भए शिक्षा सलमलत माफव  पेि गने, 
(ग) शिक्षा सम्बन्िी गाँउपाललकास्तरीय योजना र्नाई कायवपाललकामा स्र्ीकृलतको लालग पेि गने 

र स्र्ीकृत योजना कायावन्र्यन गने,  
(घ) स्थानीय तहको शिक्षाको अर्स्था, प्रगलत आदद समेवटएको शिक्षा सम्र्न्िी शस्थलतपत्र तयार 

गरी प्रत्येक आलथवक र्षवको अन्त्यमा प्रकाशित गने,  
(ङ) स्र्ीकृत अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, वर्िेष शिक्षा र शिक्षाको लालग ददर्ा खाजा 

कायवक्रम कायावन्र्यन गने गराउने तथा सो सम्बन्िी अलभलेख तयार गने,  
(च) वर्द्याथी संख्या घट्न गई फाशजलमा परेका सामदुावयक वर्द्यालयका शिक्षकलाई अको 

समदुावयक वर्द्यालयमा लमलान गनव शिक्षा सलमलतमा लसफाररि गने,  
(छ) स्र्ीकृत कायवयोजना अनसुार वर्द्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बन्िमा लनयलमत रूपले 

लनरीक्षण र सपुरीरे्क्षण गरी त्यसको प्रलतरे्दन तयार गने,  
(ज) शिक्षाको गणुस्तर बढाउनको लालग शिक्षक, प्रिानाध्यापक तथा व्यर्स्थापन सलमलत, शिक्षक 

अलभभार्क संघका पदालिकारीहरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी र्ा ताललमको संचालन 
गने,  

(झ) आिारभतू तहको अन्त्य र प्राथलमक तहको अन्त्यमा ललइन ेपरीक्षा सञ्चालन गनव परीक्षा 
संचालन तथा समन्र्य सलमलतको सदस्य सशचर् भई कायव गने,  

(ञ) वर्द्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अलभलेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पशुस्तका शझकाई 
जाँच, वर्द्यालयमा शिक्षाको गणुस्तर बवृद्ध भए नभएको सम्बन्िमा मूल्याङ्कन गरी अलभलेख 
राख्न ेतथा सो सम्बन्िमा सिुारका लालग आर्श्यक काम गने,  

(ट) गाउँपाललका लभत्र रहेका कम्पनी ऐन अन्तवगवत दताव भएका र्ा संस्थागत वर्द्यालयहरुको 
िैशक्षक कायव योजनाको समन्र्य र अनगुमन गरी सिुारका लालग सझुार् प्रस्ततु गने,  

(ठ) यस कायववर्लि बमोशजम वर्द्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबझु गने तथा वर्द्यालयमा 
शिक्षाको गणुस्तर बढाउन, सिुार गनव र्ा वर्द्यालय बन्द गनुव पने नपने सम्बन्िमा लनरीक्षण 
गरी वर्द्यालयको स्तर बढाउन, सिुार गनव र्ा वर्द्यालय बन्द गनुव पने भएमा तत ्सम्बन्िी 
कारबाही प्रवक्रया अगालड बढाउने,  

(ड) माध्यलमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षाको लालग रशजषे्ट्रिन फाराम भरेका वर्द्याथीको नाम, थर, 
उमेर प्रचललत कानून बमोशजम संिोिन गने,  
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(ढ) लनयशुि र्ा बढुर्ाको लालग आयोगबाट लसफाररस भई आएका शिक्षक र्ा कमवचारीलाई 
वर्द्यालयमा लनयशुि गने,  

(ण) सामदुावयक वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा वर्र्रण तथा अन्य अलभलेख 
अद्यार्लिक गने,  

(त) शिक्षक र्ा कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको वर्र्रण आयोगमा पठाउन,े 
(थ) वर्द्यालय र प्रारशम्भक बाल कक्षाको लनरीक्षण गने, गराउने,  
(द) मन्त्रालयले तोवकददए बमोशजम सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयहरूको समूह वर्भाजन 

गरी स्रोत केन्र लनिावरण गने र स्रोत केन्दबाट वर्द्यालयको लनरीक्षण, शिक्षकको ताललम 
तथा अन्य िैशक्षक वक्रयाकलाप गने,  

(ि) माध्यलमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षा, माध्यालमक शिक्षा परीक्षा र आिारभतू तहको अन्त्यमा र 
प्राथलमक तहको अन्त्यमा हनुे परीक्षालाई लनयलमत र मयावददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने, 
गराउने,  

(न) सामदुावयक वर्द्यालयका लालग वर्तरण गररएका दरबन्दी िैशक्षक सत्रको सरुुमा लमलान गनव 
शिक्षा सलमलतमा लसफाररस गने,  

(प) स्रोत व्यशिले वर्द्यालय लनरीक्षणको सचुक र्नाई लनरीक्षण गरे नगरेको यवकन गनव स्थलगत 
लनरीक्षण गने,   

(फ) गाउँपाललकार्ाट वर्द्यालयलाई लनकासा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गने , 
(ब) वर्द्यालयले स्र्ीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लागू गरे नगरेको सम्बन्िमा लनरीक्षण गने, 

गराउने,  
(भ) वर्द्यालयमा लागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्िमा सिुार 

गनुवपने र लनाःिलु्क पाठ्यपसु्तकको वर्तरण प्रणालीलाई प्रभार्कारी बनाउने वर्षयमा 
व्यर्स्थापन सलमलत तथा शिक्षकको राय ललई सझुार् पठाउन ेतथा सो सम्बन्िमा अन्य 
आर्श्यक कायव गने, गराउने,  

(म) लेखा परीक्षकबाट प्राप् त प्रलतरे्दनको आिारमा देशखएका अलनयलमतता र रे्रुज ुफव छ्यौट गनव 
लगाउने, 

(य) सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोजनाहरूको लनरीक्षण तथा समन्र्य गने,  
(र) सामदुावयक वर्द्यालयका शिक्षक तथा कमवचारीको तलबी प्रलतरे्दन पाररत गराउने, 
(ल) वर्द्यालयको र्ावषकव  िैशक्षक कायवक्रमको लनयलमत रूपमा अनगुमन गरी सो अनसुार गने, 

गराउने, 
(र्) स्रोत व्यशिले ददएको लनरीक्षण प्रलतरे्दन उपर कारबाही गने, 
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(ि) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत र शिक्षक अलभभार्क संघ गठन गने, गराउन,े 
(ष) सामदुावयक वर्द्यालयको स्र्ीकृत, ररि दरर्न्दीमा पदपर ्ू ूलतवको लालग आयोगमा लेखी 

पठाउने,  
(स) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको लसफाररसमा शिक्षकलाई वर्द्यालय समय बाहेक लनयलमत 

पठन पाठनमा असर नगने गरी अलतररि समयमा अन्यत्र कायव गनव पूर्व स्र्ीकृलत प्रदान गने, 
(ह) कायवसम्पादनको आिारमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत, शिक्षक अलभभार्क संघ, 

प्रिानाध्यापक, शिक्षक एरं् कमवचारीहरुलाई परुस्कार तथा प्रोत्साहनका लालग गाउँ शिक्षा 
सलमलत समक्ष लसफाररि गने , 

(क्ष) सरै् प्रकारका वर्द्यालयहरुको अनगुमन गरी स्र्ीकृत मापदण्डको पालना गनव लगाउने र 
तदनसुार परुस्कार तथा प्रोत्साहनको लालग गाउँ शिक्षा सलमलत समक्ष लसफाररि गने, 

(त्र) संघ, प्रदेि, रावष्ट्रय परीक्षा बोडव र शिक्षासम्र्शन्ि आयोगहरुबाट लनदेशित र्ा प्रत्यायोशजत 
कायव गने। 

१६.  गाउँ शिक्षा सलमलत अध्यक्षको सेर्ा ितव र सवुर्िाहरु तथा काम, कतवव्य र अलिकार: 
(१) गाउँ शिक्षा सलमलत अध्यक्षको सेर्ा ितव र सवुर्िाहरु गाँउपाललकाले तोके बमोशजम हनुेछ। 
(२) गाउँ शिक्षा सलमलत अध्यक्षको काम, कतवव्य र अलिकार गाउँपाललकाले तोके र्मोशजम 

हनुेछ। 
(३) गाउँ शिक्षा सलमलतको सशचर्ालय शिक्षा िाखामा रहनेछ।  

१७.  व्यर्स्थापन सलमलतको सदस्य छनौट सम्बन्िी व्यर्स्था: (१) प्रिानाध्यापकले व्यर्स्थापन 
सलमलतको छनौट गनवको लालग तत्कालको व्यर्स्थापन सलमलतको कायव अर्लि समाप् त हनु ुभन्दा 
तीस ददन अगारै् सात ददनको सूचना ददई अलभभार्कको भेला गराउन ुपनेछ। तर कुनै 
कारणले व्यर्स्थापन सलमलत वर्घटन भएको र्ा व्यर्स्थापन सलमलतको सदस्यको पद ररि 
भएको अर्स्थामा त्यसरी वर्घटन र्ा ररि भएको लमलतले पन्र ददन लभत्र व्यर्स्थापन सलमलत 
र्ा ररि सदस्यको छनौटको लालग यसै बमोशजम सूचना ददई अलभभार्कको भेला गराउन ु
पनेछ। 

(२) सदस्य छनौट गने सम्बन्िमा अलभभार्कलाई सहजीकरण गनवको लालग सम्बशन्ित लनरीक्षक 
र्ा लनज उपलब्ि नभएमा शिक्षा अलिकृतको संयोजकत्र्मा प्रिानाध्यापक, स्रोतव्यशि र र्डा 
अध्यक्षले तोकेको प्रलतलनलि रहेको चार सदस्यीय छनौट सलमलत गठन गनेछ। 

१८.  सामदुावयक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत रहन:े (१) सामदुावयक वर्द्यालयको संचालन, रेखदेख 
र व्यर्स्थापन गनव प्रत्येक सामदुावयक वर्द्यालयमा देहाय र्मोशजमको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
सलमलत रहनेछ। 
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(क) अलभभार्कहरुले आफुहरुमध्येर्ाट छालन पठाएका कशम्तमा दईु मवहला सवहत चार जना
 - सदस्य 

(ख) वर्द्यालय रहेको र्डाको र्डाध्यक्ष र्ा र्डा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना र्डा सदस्य   
 - सदस्य   

(ग) वर्द्यालयका संस्थापक, जग्गादाता तथा वर्द्यालयलाइ लनरन्तर दि र्षवदेशख सहयोग गने व्यशिहरु  
   मध्येर्ाट लबद्यालय ब्यर्स्थापन सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना मवहला सवहत दईु जना   

 - सदस्य 
(घ) स्थानीय समाजसेर्ी, शिक्षाप्रमेी, र्वुद्धशजर्ीहरुमध्येबाट गाँउ शिक्षा सलमलतका अध्यक्षले  
  मनोलनत गरेको १ जना                         

 - सदस्य 
(ङ) वर्द्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येर्ाट छानी पठाएको एक जना          

 - सदस्य 
(च) वर्द्यालयको प्रिानाध्यापक                      - 

सदस्य सशचर् 
(२) र्ालक्लब र्ा बालमंचले मनोनयन गरेको एक छात्र र एकजना छात्रा गरी २ जनालाई 

आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा राख्न ुपनेछ। वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतका सदस्यहरुले 
उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) र्मोशजमका सदस्यहरु मध्येर्ाट छानेको 
सदस्य सो सलमलतको अध्यक्ष भै काम गनेछ। तर अध्यक्ष चयन नभएसम्मका लालग र्ा 
अध्यक्ष अनपुशस्थत भएमा सो सलमलतका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ। वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन सलमलतको कायव अर्लि ३ र्षवको हनुेछ। 

(३) गाँउ शिक्षा अलिकृत र स्रोत ब्यशिलाई लबद्यालय ब्यबस्थापन सलमलतको बैठकमा 
पयवबेक्षकको रुपमा भाग ललन आमन्त्रण गररन ेछ। 

(४) व्यर्स्थापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सो सलमलतका अध्यक्षले र व्यर्स्थापन सलमलतका 
अध्यक्षको राजीनामा सम्बशन्ित व्यर्स्थापन सलमलतले स्र्ीकृत गनेछ। तर अध्यक्षको पद 
ररि रहेको अर्स्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा व्यर्स्थापन सलमलतको जेष्ठ सदस्यले 
स्र्ीकृत गनेछ। साथै वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकमा बाल क्लबका प्रलतलनलिहरुले 
राखेको दृविकोण लनणवयपशुस्तकामा उल्लेख गनुव पनेछ तर प्रचललत काननु वर्पररतका कुनै 
लनणवय भएकोमा बाल प्रलतलनिीहरुलाई शजम्मेर्ार बनाईने छैन। 

(५) वर्द्यालयले शिक्षा िाखाले तोवकददएको ढाँचामा वर्द्याथीको अलभलेख राख्दा वर्द्याथीका बाब,ु 
आमा, बाजे, बज्यैको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गनुव पदवछ साथै लनजहरु सलमलत गठन 
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प्रयोजनका लालग मात्र अलभभार्क मालनन ेछ। त्यस्ता अलभभार्क नभएका वर्द्याथीको हकमा 
वर्द्याथीलाई संरक्षकत्र् प्रदान गने व्यशिको अलभलेख राख्न ुपनेछ। 

(६) वर्द्याथीलाई संरक्षकत्र् प्रदान गने व्यशिलाई अलभभार्कको रुपमा अलभलेख राख्दा लनजले 
संरक्षकत्र् प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बशन्ित र्डासलमलतबाट प्रमाशणत गराएको हनु ुपनेछ। 

 (७) व्यर्स्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट सम्बन्िी कायववर्लि सलमलत आफैले 
र्नाउन सक्नेछ। 

१९.  व्यर्स्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्िी कायववर्लिाः (१) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठक एक 
मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। 

(२) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य-सशचर्ले बोलाउनेछ।  
(३) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकमा छलफल हनु ेवर्षय सूची सदस्य-सशचर्ले सािारणतया बहत्तर 

घण्टा अगारै् सदस्यहरूलाई ददन ुपनेछ।  
(४) व्यर्स्थापन सलमलतमा तत्काल कायम रहेका एकाउन्न प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू 

उपशस्थत भएमा व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकको लालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ।  
(५) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र लनजको अनपुशस्थलतमा जेष्ठ सदस्यले 

गनेछ।  
(६) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 

अध्यक्षता गने व्यशिले लनणाावयक मत ददन सक्नेछ।  
(७) व्यर्स्थापन सलमलतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायववर्लि व्यर्स्थापन सलमलत आफैं ले लनिावरण 

गरे बमोशजम हनुेछ। 
२०.  व्यर्स्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हनु नसक्न:े देहायको व्यशि व्यर्स्थापन सलमलतको 

अध्यक्ष र सदस्य हनु सक्ने छैन: 
(क) गैर नेपाली नागररक,  
(ख) एक्काईस र्षवउमेर पूरा नभएको,      
(ग) प्रचललत कानून बमोशजम कालो सूचीमा परेको, 
(घ) नैलतक पतन देशखन ेफौजदारी अलभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएको , 
(ङ) बहालर्ाला शिक्षक तथा कमवचारी (शिक्षक प्रलतलनिी र सदस्य सशचब बाहेक, 

२१. व्यर्स्थापन सलमलत वर्घटन: देहायका अर्स्थामा र्डा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाँउ शिक्षा 
सलमलतले वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत वर्घटन गनव सक्नेछ:- 
(क) वर्द्यालयको सम्पशत्त वहनालमना गरेमा,  
(ख) वर्द्यालयको िैशक्षक र्ातार्रण खल्बल्याएमा,  
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(ग) प्रचललत काननु तथा संघीय एरं् प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहको नीलत एर्म ्वहत 
वर्परीत काम गरेमा,  

(घ) वर्द्यालयको व्यर्स्थापन तथा लसकाई उपलशब्ि बदृ्धी सन्तोषजनक रूपमा गनव नसकेमा। 
    तर त्यसरी वर्घटन गनुवअशघ वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई आफ्नो सफाइ पेि गने मनुालसर्  
    मौका ददन ुपनेछ। 
२२.  सामदुावयक वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार: सामदुावयक वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ: 
(क) वर्द्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यर्स्थापन गने,                           
(ख) वर्द्यालयको लालग चावहन ेआलथवक स्रोत जटुाउने,  
(ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको लगत राख्न,े राख्न लगाउने र सरुक्षा गने साथै 

वर्द्यालयको िैशक्षक, भौलतक तथा आलथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्लिक गरावई राख्न,े 
(घ) वर्द्यालयको र्ावषकव  बजेट स्र्ीकृत गने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा सलमलतलाई ददन,े 
(ङ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ िैशक्षक र्ातार्रण कायम राख्न राजनैलतक, िालमवक र्ा साम्प्रदावयक 

भार्नाको आिारमा वर्द्यालयको र्ातार्रण िलमल्याउन नददन,े 
(च) खवटई आएका शिक्षकलाई हाशजर गरावई काममा लगाउने, 
(छ) गाँउपाललकार्ाट तोकेको लेखापरीक्षकबाट वर्द्यालयको र्ावषकव  लेखापरीक्षण गराउने, 
(ज) लेखापरीक्षकको प्रलतरे्दनमा औल्याइएका रे्रुज ुतथा सिुार गनुव पने वर्षयमा तत्काल 

आर्श्यक कारबाही गने र त्यसको प्रलतरे्दन गाँउपाललकामा पेि गने, 
(झ) गाँउसभा, गाँउकायवपाललका, गाँउ शिक्षा सलमलतले ददएको आदेि तथा लनदेिनहरुको पालना 

गने, 
२३.  संस्थागत वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठनाः (१) संस्थागत वर्द्यालयको संचालन, रेखदेख र 

व्यर्स्थापन गनव प्रत्येक संस्थागत वर्द्यालयमा देहाय र्मोशजमको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
सलमलत रहनेछ, 
(क) वर्द्यालयको संस्थापक र्ा लगानीकतावहरु मध्येर्ाट वर्द्यालययको लसफाररसमा गाउँशिक्षा  
  सलमलत अध्यक्षले मनोलनत गरको एकजना                    

 - अध्यक्ष 
(ख) अलभभार्कहरु मध्येर्ाट कशम्तमा एक जना मवहला सवहत वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतले  
   मनोलनत गरेको २ जना                      

 - सदस्य   
(ग) वर्द्यालय रहेको सेर्ा क्षेत्र लभत्रका समाजसेर्ी, सञ्चालक तथा र्वुद्धशजर्ीहरु मध्येबाट  
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  र्डा शिक्षा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना               
 - सदस्य 

(घ) स्थानीय शिक्षाप्रमेी, समाजसेर्ीहरु मध्येर्ाट र्डा सलमलतले मनोलनत गरेको एक जना 
 - सदस्य 

(ङ) वर्द्यालयका शिक्षकले आफू मध्ये र्ाट छानी पठाएको एक जना         
 - सदस्य 

(च) स्रोत ब्यशि                                
 - सदस्य 

(छ) प्रिानाध्यापक                               - 
सदस्य सशचर् 

(२) सलमलतमा मनोलनत पदालिकारीहरुका पदार्लि ३ र्षवको हनुेछ। वर्द्यालयको बालक्लर् तथा 
र्ालमञ्चले मनोनयन गरेको एक छात्र र एकजना छात्रा गरी २ जना आमशन्त्रत गनुव पनेछ। 

२४. संस्थागत वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार: (१) संस्थागत वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ: 
(क) वर्द्यालय सञ्चालनको लालग प्राप् त सािन र स्रोतको पररचालन गने, 
(ख) वर्द्यालयको लालग आर्श्यक भौलतक सािनको व्यर्स्था गने, 
(ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 
(घ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ िैशक्षक र्ातार्रण कायम राख्न,े 
(ङ) लनिावररत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक मात्र लागू गने, 
(च) शिक्षकहरुको लनयशुत्तको लालग वर्ज्ञापन गरी प्रलतस्पिावका आिारमा लनयशुि गने, 
(छ) शिक्षकहरुको पाररश्रलमक तथा सेर्ा सवुर्िाहरु लनिावरण गने, 
(ज) शिक्षक, कमवचारी र वर्द्याथीहरुको भेला गरी आचारसवहता लनमावण गरर लाग ुगने, 
(झ) अनिुासनहीन शिक्षक तथा कमवचारी उपर कारबाही गने, 
(ञ) वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक कमवचारीहरुको सेर्ा, ितवहरु तयार गरी लाग ुगने र एक प्रलत 

गाँउपाललकामा पेि गने,  
(ट) गाउँसभा, कायवपाललका र गाउँशिक्षा सलमलतले ददएका लनदेिनहरुको पालना गने। 

(२) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको अन्य काम, कतवव्य, अलिकार र बैठक सम्बन्िी कायववर्लि 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

२५. समदुायमा रहेका प्रारशम्भक र्ाल वर्कास केन्र व्यर्स्थापन सलमलत गठन: (१) समदुायमा रहेका 
प्रारशम्भक र्ाल वर्कास केन्र व्यर्स्थापन सलमलतको गठन देहाय र्मोशजम हनुेछ: 
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(क) वर्द्याथीका अलभभार्कले स्र्यम मध्येर्ाट चनुकेो एकजना             - 
अध्यक्ष 

(ख) लबद्याथीका अलभभार्कले स्र्यम मध्येर्ाट चनुेको १/१ जना मवहला र दललतसवहत २ जना- 
सदस्य   

(ग) स्थालनय स्र्ास्थ्य स्र्यम ्सेवर्का                         - 
सदस्य 

(घ) मात ृवर्द्यालयको प्रिानाध्यापक                          - 
सदस्य 

(च) सहयोगी कायवकताव -शिक्षक)         - सदस्य 
सशचर् 

(२) मनोलनत पदालिकारीहरुको पदार्लि तीन र्षवको हनुेछ। सलमलतले आफनो कायववर्लि आफै 
लनिावरण गनव सक्नेछ।  

(३) र्ाल वर्कास शिक्षकको पद ररि भएमा यस सलमलतले अध्यक्ष र्ा लनजले तोकेको सदस्यको 
संयोजकत्र्मा, प्रिानाध्यापक, वर्षय वर्ज्ञ एक जना र शिक्षा अलिकृत र्ा अलिकृत नभए 
स्रोतव्यशि भएको एक सलमलत छनौट सलमलत गठन गरी सोही सलमलतले परीक्षा सञ्चालन 
गनव सक्नेछ।छनौट सलमलतले आफ्नो कायववर्लि आफै लनिावरण गनेछ। 

(४) प्रारशम्भक र्ाल वर्कास व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार तोवकए र्मोशजम 
हनुेछ। 

२६. कायवपाललकले लनदेिन ददन सक्नाेः कायवपाललकाले वर्द्यालयहरुको िैशक्षक गणुस्तर अलभर्वृद्ध  
तथा िैशक्षक वर्षयमा सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयहरुलाई आर्श्यक लनदेिन ददन 
सक्ने छ भने वर्द्यालयहरुले त्यसको पालना गनुव कतवव्य हनुेछ। 

२७. वर्द्यालय सानव, गाभ्न, नाम पररर्तवन गनव र्ा र्न्द गनव सक्न:े कायवपाललकाले गाउँ शिक्षा 
सलमलतको लसफाररसमा गाँउक्षेत्र लभत्र कुनै वर्द्यालय सावनव, गाभ्न, नामपररर्तवन गनव र्ा र्न्द 
गनव सक्ने छ। यसको वर्लि र प्रवक्रया तोवकए र्मोशजम हनुेछ। 

२८. वर्द्यालयलाई छुट र सवुर्िा: सामदुावयक वर्द्यालय र िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालन भएको 
वर्द्यालयलाई वर्द्यालयको नाममा जनुसकैु ललखत पास गदाव रशजषे्ट्रिन दस्तरु 
लाग्नेछैन।संस्थागत वर्द्यालयको हकमा भने आिा दस्तरु लतनुव पनेछ। 

२९. अनमुलत र्ा स्र्ीकृती रद्ध गनेाः सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयको अनमुलत र्ा स्र्ीकृती रद्ध 
तोवकए र्मोशजम हनुेछ। 



खण्ड १) पूर्वखोला, चैत्र ३० गते,     २०७४ साल   (संख्या ८ 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
20 

 

३०. वर्द्यालयको र्गीकरण तथा नक्साङ्कन: सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयलाई तोवकए र्मोशजम 
र्गीकरण तथा नक्साङ्कन गररनेछ। 

३१. वर्द्यालयलाई सरुशक्षत क्षते्र र र्ालमैत्री र्नाउन ुपने: (१) वर्द्यालयलाई सरोकारर्ालाको 
लनणवयबाट िाशन्त क्षेत्रको रुपमा वर्कालसत गरी सरुशक्षत क्षेत्र कायम गररनेछ। 

(२) वर्द्यालयका पठन पाठन र्ालमैत्री र्ातार्रणमा गररनेछ। यसका तोवकए र्मोशजमका सूचक 
पूरा गरेको वर्द्यालयलाई र्ालमैत्री वर्द्यालय घोषणा गररनेछ। सरै् वर्द्यालयका िौचालय, 
झ्यालढोका, खानेपानी आदद र्ालमैत्री र्नाइनेछ। 

३२.  शिक्षक तथा कमवचारीको पदीय आचरण र अन्य व्यर्स्था: शिक्षक तथा कमवचारीको पदीय 
आचरण तोवकए र्मोशजम हनुेछ। 

३३. स्थायी आर्ासीय अनमुलत ललन नहनु:े  
वर्द्यालयमा कायवरत कुनै पलन शिक्षकले स्थायी आर्ासीय अनमुलत ललन पाइने छैन। यसरी 
अनमुलत ललएको शिक्षकले यो कायवलबलि जारी भएको एक मवहना लभत्र सेर्ार्ाट अलग हनुपुनेछ 
र्ा आर्ासीय सवुर्िा छोड्न ुपनेछ।  

३४.  िैशक्षक योग्यता: सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयको शिक्षक तथा कमवचारीहरुको लालग 
चावहन ेिैशक्षक योग्यता शिक्षक सेर्ा आयोगले लनिावरण गरे र्मोशजम हनुेछ। 

३५.  शिक्षक दरर्न्दी लमलान: गाँउपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रका दरर्न्दी लमलान तोवकए र्मोशजम 
गनेछ। दरर्न्दी लमलानको सन्दवभवमा आफ्नो क्षेत्र लभत्र शिक्षकलाई सरुर्ा तथा काजमा 
खटाउन सक्नेछ। 

३६.  शिक्षकको सरुर्ा ब्यबस्था: गाँउपाललकले आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका लबद्यालयका स्थायी, 
अस्थायी, करार र राहात शिक्षकलाई लनयमानसुार सरुर्ा तथा करार ब्यबस्थापन गनव सक्ने 
छ। 

३७.  अदालतको आदेि पालना: अदालतको लनणवय तथा फैसलाको पालना गनुव सरै्को कतव्यव 
हनुेछ। 

३८.  अनमुलत ललन ुपने: गाउँपाललका क्षेत्रमा िैशक्षक परामिव सेर्ा, वर्देिी भाषा तथा िैशक्षक 
कायवक्रम र्ा शिक्षण कोसव, टु्यसन सञ्चालन गदाव गाँउ पाललकाबाट अनमुलत ललन ुपनेछ। 
त्यस्तै गरी आफनो वर्द्यालय र्ावहर अलतररि अध्यापन गराउने शिक्षकले गाँउ शिक्षा सलमलतको 
अनमुलत ललन ुपनेछ। 

३९.  लनयशुि, सेर्ा ितव सवुर्िाहरु: संस्थागत वर्द्यालयहरुमा शिक्षकहरुको लनयशुि, र्ढुर्ा, सेर्ा 
ितव सवुर्िाहरु तोवकए र्मोशजम हनुेछ। 
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४०.  प्रगलत वर्र्रण र्झुाउन ुपने: सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयहरुले वर्द्यालयको िैशक्षक प्रगलत 
िैशक्षक सत्र समाप् त भएको एक मवहना लभत्र गाउँ शिक्षा िाखामा र्झुाउन ुपनेछ। 

४१.  दण्ड सजाय र परुस्कार: (१) आचारसंवहता वर्पररत कायव गने शिक्षक तथा कमवचारीलाई 
तोवकए र्मोशजम दण्ड सजाय गररनेछ। 

(२) शिक्षक र कमवचारीलाई कायववर्लि र्मोशजमको मूल्याङ्कन अनसुार उत्कृि कायव गरे र्ापत 
शिक्षा परुस्कारले सम्मालनत गररनेछ।  

४२.  र्ालर्ाललकाहरुलाई, िारररीक र्ा मानलसक दवु्यवर्हार गनव नहनु:े वर्द्यालयमा अध्ययनरत 
र्ालर्ाललकालाई िाररररक र्ा मानलसक यातना ददन र्ा दवु्यवर्हार गनव पाइने छैन तर 
आचारसंवहता पालन गनुव लबद्याथीको कतवब्य हनुे छ। 

४३.  लनयम र्नाउन ेअलिकार: (१) यस कायवलबलिको उदे्दश्य कायावन्र्यन गनवका लालग 
कायवपाललकाले आर्श्यक लनयम र्नाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) ले ददएको अलिकारको सवर् मान्यतामा प्रलतकुल असर नपने गरर सो लनयमद्धारा 
खास गरी देहायका कुराहरुको व्यर्स्था हनु सक्नेछ। 
 वर्द्यालयको झण्डा, शचन्ह र प्राथवना। 
 वर्द्याथीलाइ लाग्ने िलु्क र सो असलु गने तरीका। 
 वर्द्यालयलाई ददइने अनदुान। 
  वर्द्यालयको परीक्षा। 
  प्रारशम्भक र्ाल वर्कास तथा पूर्व प्राथलमक शिक्षा, आिारभतु शिक्षा, अलभभार्क शिक्षा, 

अनौपचाररक शिक्षा, खलु्ला तथा रै्कशल्पक लनरन्तर लसकाइ, सामदुावयक लसकाइ र 
वर्िेष शिक्षा नीलत, योजना, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन, मूल्याङकन 
र लनयमन। 

 सामदुावयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी वर्द्यालयको स्थापना, अनमुलत, सञ्चालन, 
व्यर्स्थापन तथा लनयमन  

 प्रावर्लिक शिक्षा तथा व्यार्सावयक ताललमको योजना तजुवमा, सञ्चालन, अनमुलत, 
अनगुमन, मूल्याङकन र लनयमन  

 मातभृाषामा शिक्षा ददने वर्द्यालयको अनमुलत, अनगुमन तथा लनयमन। 
 गालभएका र्ा र्न्द भएका वर्द्यालयहरुको सम्पशत्त व्यर्स्थापन। 
  वर्द्यालयको नामकरण। 
 सामदुावयक वर्द्यालयलको जग्गाको स्र्ालमत्र्, सम्पत्तीको अलभलेख, संरक्षण र 

व्यर्स्थापन। 



खण्ड १) पूर्वखोला, चैत्र ३० गते,     २०७४ साल   (संख्या ८ 
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 वर्द्यालयको गणुस्तर अलभर्वृद्ध र पाठ्यसामग्री एर्म िैशक्षक सामग्रीहरुको वर्तरण। 
 सामदुावयक वर्द्यालयका शिक्षक र कमवचारी दरर्न्दी लमलान। 
 वर्द्यालयको नक्सांकन, अनमुलत ,स्र्ीकृती,समायोजन र लनयोजन। 
 कक्षा ५ र ८ को गाँउपाललकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन र व्यर्स्थापन। 
 वर्द्याथीहरुको लसकाइ उपलशव्ि परीक्षण र व्यर्स्थापन। 
 प्रारशम्भक र्ालवर्कास सम्र्शन्ि मापदण्ड। 
 संस्थागत तथा सामदुावयक वर्द्यालयको मापदण्ड तथा पूर्ाविार। 
 लसकाइ केन्रको मापदण्ड तथा पूर्ाविार। 
 स्थानीय पसु्तकालय र र्ाचनालय सम्र्शन्ि। 
 शिक्षक तथा कमवचारीहरु को ताललम र क्षमता वर्कास। 
 िैशक्षक महोत्सर् तथा अलतररि िैशक्षक वक्रयाकलाप। 

४४.  बािा अड्काउ फुकाउ सम्बन्िी ब्यबस्था: यस कायवलबलिको उदे्दश्य कायावशन्र्त गनव कुनै बािा 
अड्काउ परेमा गाँउ कायवपाललकाले त्यस्तो बािा अड्काउ हटाउन सूचना प्रकाशित गरी आदेि 
लनकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेि यसै कायवलबलिमा परेसरह मालनन ेछ। 

४५.  बचाउ र लाग ुनहनु:े यो कायवलबलिमा उल्लेख गररएका लनयममा लेशखए जलत कुरामा सोही 
बमोशजम र नलेशखएको कुरामा लबद्यमान संघीय, प्रादेशिक शिक्षा ऐन लनयमार्ली तथा काननु 
अनसुार हनुेछ। 
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