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अनसुारिो प्रलतस्पिी क्षमता कििास गनि बाञ्छनीय,भएिोिे  नेपाििो  संलबिानिो  िारा  २२६  तथा  स्थानीय  
सरिार  सञ्चािन  िायिकिलििो  दफा  १०२  िे  ददएिो अलििार प्रयोग गदै किस्पाङ गाउँपालििािे यो 
िायिकिलि  बनाएिो छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभभि 

१. संशक्षप्त  नाम  र  प्रारभभ    (१)  यस  िायिकिलििो  नाम  “किस्पाङ  बि–ुप्राकिलिि  शिक्षािय  
सञ्चािन  तथा व्यिस्थापन िायिकिलि, २०७९” रिेिो छ । 

२. यो िायिकिलि स्थानीय राजपत्रमा प्रिाशित गरेिो लमलतदेशख िागू िनुेछ ।  

२. पररभाषा  किषय िा प्रसंगिे अिो अथि निागेमा यस िायिकिलिमा,– 

(ि) “अध्यक्ष” भन्नािे सञ्चािि सलमलतिो अध्यक्ष सभझन ुपछि । 

(ख) “गाउँपालििा” भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा सभझन ुपछि । 

(ग) “िायिकिलि” भन्नािे किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन िायिकिलि, २०७८ सभझन ु
पछि । 

(घ)  “िमिचारी” भन्नािे अध्यापन र  अनसुन्िान  िायिबािेि  किस्पाङ  बि–ुप्राकिलिि  शिक्षाियिो  प्रिासलनि 
िगायत सेिामा संिग्न व्यशििाई सभझन ुपछि । 

(ङ) “िोष” भन्नािे दफा २२ बमोशजम किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षाियिो िोष सभझन ुपछि । 

(च) “तोकिए बमोशजम” िा “तोिे बमोशजम” भन्नािे िायिकिलिमा तोकिए बमोशजमिा िुरािरु सभझन ुपछि । 

(छ) “लनदेिि” भन्नािे िायिकिलििो दफा १३ बमोशजम लनयिु शिक्षाियिो अध्यक्ष व्यशि  सभझन ुपछि । 

(ज) “पररषद्” भन्नािे प्राकिलिि शिक्षा तथा व्यािसाकयि तालिम पररषद् सभझन ुपछि । 

(झ) “प्रशिक्षि” भन्नािे किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षाियमा लनयिु भई िायिरत शिक्षि सभझन ुपछि । 

(ञ) “प्राचायि” भन्नािे िायिकिलििो दफा १थ बमोशजम लनयिु शिक्षाियिो िैशक्षि गलतलबलििरु  सञ्चािन गने 
अध्यक्ष सभझन ुपछि । 

(ट) “शिक्षािय” भन्नािे किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षािय सभझन ुपछि । 

(ठ) “सदस्य सशचि” भन्नािे सञ्चािि सलमलतिो सदस्य सशचि सभझन ुपछि । 

(ड) “सञ्चािि सलमलत” भन्नािे किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षािय सञ्चािि सलमलत सभझन ुपछि । 

पररच्छेद – २ 

शिक्षािय स्थापना, संगठन, सभबन्िन र पाठ्यक्रम 
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३. शिक्षािय  स्थापना    (१)  प्राकिलिि  शिक्षा  तथा  व्यािसाकयि  तालिमिाई  प्रिर्द्िन  गदै  प्राकिलिि  
दक्ष जनिशि उत्पादन गरी स्थानीय आिश्यिता पररपूलति तथा स्िरोजगारीिा अिसर लसजिना गनि शिक्षािय 
स्थापना गररएिो छ । 

(२) निुािोट शजल्िािो किस्पाङ गाउँपालििा िडा नं. ३, मा किस्पाङ बि–ुप्राकिलिि शिक्षाियिो नामबाट यो 
शिक्षाियिो स्थापना गररनेछ । 

४. संगदठत संस्था िनुे  (१) शिक्षािय अकिलछन्न उत्तरालििारिािा एि स्ििालसत र संगदठत संस्था िनुेछ । 

  (२) शिक्षाियिो सबै िाम िारबािीिो लनलमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ । 

  (३)  शिक्षाियिे  ब्यशि  सरि  चि,  अचि  सभपशत्त  प्राप्त  गनि,  उपभोग  गनि,  बेचलबखन  गनि  िा      
अन्य किलसमिे व्यिस्था गनि सक्नेछ । 

    (४)  शिक्षाियिे  व्यशि  सरि  नालिस,  उजूर  गनि  र  शिक्षािय  उपर  पलन  सोिी  नामबाट  
नालिस,  उजरु िाग्न सक्नेछ । 

     (५) शिक्षाियिे व्यशि सरि िरार गनि, िरार बमोशजमिो अलििार प्रयोग गनि तथा दाकयत्ि लनिािि गनि 
सक्नेछ । 

५. संगठन संरचना  शिक्षाियिो सांगठलनि संरचना अनसूुची १ बमोशजम िनुेछ । 

६. सभबन्िन  शिक्षाियिे प्राकिलिि शिक्षा तथा व्यािसाकयि तालिम पररषद िाट सभबन्िन लिनेछ । 

 ७. पाठ्यक्रम शिक्षाियमा सञ्चािन गररने िायिक्रमिरुिो पाठयक्रम पररषद्िे लनिािरण गरे अनरुुप िनुछे । 

पररच्छेद – ३ 

शिक्षािय सञ्चािि सलमलतिो गठन, िाम, ितिव्य र अलििार 

८. सञ्चािि सलमलतिो गठन  (१)  शिक्षाियिो  नीलत  लनमािण,  िायि  सञ्चािन, रेखदेख  तथा  व्यिस्थापन 
गनििा  िालग  सिोच्च  अङ्गिो  रुपमा  शिक्षािय  सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलत  रिनेछ,  जसिो  गठन  
देिाय  अनसुार िनुेछाः 
(ि) अध्यक्ष– पदेन अध्यक्ष 

(ख) उपाध्यक्ष – पदेन सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासिीय अलििृत – पदेन सदस्य 

(घ) प्राकिलिि शिक्षा तथा व्यािसाकयि तालिम पररषद्िो प्रलतलनिी – सदस्य 

(ङ) किस्पाङ गाउँपालििा अन्तगितिा सभपूणि िडािो िडा अध्यक्षिरू – पदेन सदस्य 

(च) किस्पाङ गाउँपालििा शिक्षा िाखा प्रमखु – पदेन सदस्य 

 (छ) शिक्षाियिे सञ्चािन गने िायिक्रमसँग सभबशन्ित किषयिा किषय किज्ञिरूमध्येबाट सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 
सलमलतिो लसफाररसमा गाउँपालििािे मनोनयन गरेिो १ जना – सदस्य 
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(ज) शिक्षाकिद्, समाजसेिी, उच्च माध्यालमि ति, क्याभपस अध्यक्ष, क्याभपस प्रमखुिरूमध्येबाट गाउँपालििा 
अध्यक्षबाट मनोनयन गरेिो िशभतमा १ जना मकििा सकित ३ जना – सदस्य 

(झ) शिक्षाियिा प्रशिक्षाथीिरुिा अलभभािििरूमध्येबाट गाउँपालििा अध्यक्षबाट मनोनयन गरेिो १ जना मकििा 
सकित २ जना – सदस्य 

(ञ) गा.पा. िृकष कििास िाखा प्रमखु – सदस्य 

(ट)  गा.पा. स्िास््य िाखा प्रमखु – सदस्य  
(ठ) शिक्षाियिो लनदेिि – सदस्य सशचि 

(२)  उपदफा  (१)  िो  खण्ड  (छ),  (ज),  र  (झ)  बमोशजम  मनोलनत  सदस्यिो  पदािलि  तीन  िषििो 
िनुेछ  ।  यसरी  मनोलनत  भएिा  सदस्यिरुिाई  अिो  एि  िायििाििो  िालग  पनुाः  मनोनयन  गनि 
सकिने छ । 

(३) सञ्चािि सलमलतिे आिश्यि देखेमा िुनै स्िदेिी िा किदेिी किषय किज्ञ, किद्याथी प्रलतलनिी, प्रशिक्षि िा 
िमिचारीिाई सलमलतिो बैठिमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ । 

(४)  आमशन्त्रत  सदस्य  तोकिएिो  बैठिमा  तोकिएिो  िामिो  िालग  मात्र  उपशस्थत  िनुेछ  र  
लनजिाई मतालििार िनुेछैन । 

(थ)  शिक्षािय  सञ्चािनिा  िालग  सञ्चािि  सलमलतिे  आिश्यिता  अनसुार  उप–सलमलत  गठन  गनिसक्नेछ। 

९. सञ्चािि सलमलतिो बैठि र लनणिय  (१)  सञ्चािि  सलमलतिो  बैठि  अध्यक्षिे  तोिेिो  लमलत,  समय  
र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) सञ्चािि सलमलतिो बैठि एि आलथिि िषिमा िशभतमा ४ पटि बस्न ेछ, तर आिश्यिता अनसुार थप 
बैठि बस्न सक्नेछ । 

 (३) सञ्चािि सलमलतिो बैठििो िालग अध्यक्षिो लनदेिनमा सदस्य सशचििे िशभतमा एि िप्ता अगािै 

सबै  सदस्यिरुिाई  बैठि  िनुे  लमलत,  समय,  स्थान  र  छिफििा  किषयिरु  समेत  लिशखत  रुपमा 
जानिारी गराउने छ । यस्तो जानिारी किद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट पलन गराउन सकिनेछ । 

(४)  अध्यक्षिे  बैठि  नबोिाएमा  तत्िाि  िायम  रिेिो  सदस्य  संख्यािो  २५  प्रलतित  सदस्यिे  
िारण सकित बैठि बोिाउन माग गरेमा  अध्यक्षिे सञ्चािि सलमलतिो बैठि बोिाउन ुपनेछ । 

(५) सञ्चािि सलमलतिो बैठिमा सञ्चािि सलमलतिा तत्िाि िायम रिेिा सदस्य सङ्खख्यािो पचास प्रलतितभन्दा 
बढी सदस्यिरु उपशस्थत भएमा बैठििो िालग गणपूरि संख्या पगेुिो मालननछे ।  

(६)  पकििो  पटि  बोिाइएिो  बैठिमा  गणपरुि  संख्या  नपगुी  बैठि  िनु  नसिेमा  सोिो  तीन  
ददन  लभत्र दोस्रो  पटि  बैठि  बोिाउन ु पनेछ  ।  उि  बैठिमा  गाउँपालििा  अध्यक्ष गाउँपालििा  
उप–अध्यक्ष  र  अन्य  ४  जना 
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सदस्य मात्र उपशस्थत भएपलन गणपूरि संख्या पगेुिो मालननेछ । 

(७) गाउँपालििा अध्यक्षिो अनपुशस्थलतमा उपाध्यक्षिे बैठििो अध्यक्षता गनेछ । 

(८) सञ्चािि सलमलतिो बैठििो लनणिय सििसभमलतबाट िनुेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोशजम सििसभमलतबाट लनणिय िनु नसिेमा सञ्चािि सलमलतिो बैठिमा उपशस्थत 

सङ्खख्यािो बिमुत सदस्यबाट गरेिो लनणिय सञ्चािि सलमलतिो लनणिय िनुेछ । 

(१०) बैठिमा मत बराबर भएमा अध्यक्षिे लनणाियि मत ददनेछ । 

(११) सदस्य सशचििाई मतालििार िनुे छैन । 

(१२)  बैठििो  लनणिय  सदस्य  सशचििे  अलभिेखीिरण  गरी  अध्यक्षबाट  प्रमाशणत  गराई  ब्यबशस्थत  
गनुि पनेछ । 

(१३) सलमलतिो बैठि सभबन्िी िायिलबलि सलमलतिो बैठििे लनिािरण गरे बमोशजम िनुेछ । 

१०. सञ्चािि सलमलतिो िाम, ितिव्य र अलििार    (१)  शिक्षाियिो  उदे्दश्य  पररपूलति  गनि,  शिक्षाियिाई 
व्यबशस्थत रुपमा सञ्चािन गनि र गणुस्तरीय प्राकिलिि शिक्षािो सलुनशितता गनि सञ्चािि सलमलतिो िाम, ितिव्य 
र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछाः 
(ि) शिक्षािय सञ्चािनिो िालग आिश्यि नीलत, योजना, िायिकिलि, लनदेशििा बनाउने र िायािन्ियन गने । 

(ख)  प्राकिलिि  शिक्षािो  कििास  गनििा  िालग  तोकिए  बमोशजमिा  लबलभन्न  शिक्षण,  प्रशिक्षण  र 
प्रयोगिािािो व्यिस्था र सञ्चािन गनि आिश्यि व्यिस्था, रेखदेख तथा लनरीक्षण गने । 

(ग)  शिक्षाियिो  िैशक्षि  सत्रिो  प्रस्ताकित  िाकषिि  िायिक्रम  तथा  बजेट  स्िीिृत  गरी  अनमुोदनिा 
िालग गाउँपालििा समक्ष पेि गने । 

(घ)  शिक्षाियिे  सञ्चािन  गरररिेिा  िायिक्रमिरु  थपघट  सभबन्िी  किषयमा  गाउँपालििा मा लसफाररस 
गने । 

(ङ)  शिक्षाियिो लनलमत्त आिश्यि भौलति पूिाििार र अन्य सलुबिािो व्यिस्था गने । 

(च)  शिक्षाियिो  स्िीिृत  िायिक्रम  लनिािररत  िक्ष्य  अनरुुप  प्रभाििारी  ढंगिे  सञ्चािन  गने,  गराउन े
र गणुस्तरीय जनिशि उत्पादन गनि आिश्यि सियोग जटुाउने  । 

(छ)  स्थानीय  स्तरमा  प्राकिलिि  जनिशििो  आिश्यितािो  अध्ययन  गरी  सोिी  अनसुार  जनिशि 
उत्पादन गने व्यिस्था लमिाउने । 

(ज) शिक्षाियबाट उत्पाददत जनिशििाई रोजगारीिा अिसरिरु जटुाउन रोजगार प्रदायि 
संस्थािरुसँग समन्िय गरी अिसरिो खोजी तथा औद्योलगि प्रशिक्षाथी िायिक्रम सञ्चािन गराउन सियोग गने । 

(झ) शिक्षाियिा िायिक्रम सञ्चािन तथा अध्ययन, अध्यापन िायििो गणुस्तर सलुनशिततािा िालग अनगुमन, 

मूल्याङ्कन तथा लनदेिन गने । 
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(ञ)  शिक्षाियिा  लनयलमत  िैशक्षि  िायिक्रमिरु  र  छोटो  अिलििा  तालिमिरु  सञ्चािन  तथा  उि 
िोषििरुिो िलु्ि लनिािरण गने । 

(ट) शिक्षाियिो िैशक्षि िायिक्रम सञ्चािनिो िालग िैशक्षि क्यािेण्डर बनाउने र िायािन्ियन गने । 

(ठ) शिक्षाियिो अशन्तम िेखा परीक्षणिा िालग िेखापरीक्षि लनयशुि गने । 

(ड)  प्राकिलिि  शिक्षािय  सञ्चािन,  प्रकिलि  िस्तान्तरण  तथा  लसिाई  आदानप्रदान  जस्ता  िायि  गनि 
राकिय तथा अन्तराकिय शिक्षण संस्थासँग आिश्यि  समन्िय र  सििायि गने । 

(ढ)  स्िदेिी  िा  किदेिी  प्राकिलिि  शिक्षािय  िा  प्राकिलिि  संस्थासँग  सभबन्ि  िायम  गरी  िैशक्षि  
तथा प्राकिलिि ज्ञान, सीप आदान प्रदान गने तथा आलथिि सियोग प्राप्त गनि पिि गर्र्ने । 

(ण)  उत्पाददत  प्राकिलिि  जनिशि  र  रोजगारीमा  संिग्न  ब्यशििो  कििरण  अद्यािलिि  गने  व्यिस्था 
लमिाउने । 

(त) आन्तररि लनयन्त्रण प्रणािीिो व्यिस्था लमिाउने  र िायािन्ियन गने । 

(थ) प्रशिक्षि तथा िमिचारीिो िायि सभपादन मापन तथा प्रोत्सािन र दण्डिो व्यिस्था गने । 

(द) शिक्षाियिो प्रगलत प्रलतिेदन छिफि गरी पाररत गने । 

(ि) गाउँपालििा बाट िानून बमोशजम तोकिएिा अन्य िायि गने । 

(२)  सञ्चािि  सलमलतिे  आफ्नो  अलििार  मध्ये  आिश्यिता  र  औशचत्यिा  आिारमा  िेिी  अलििार 

सञ्चािि सलमलतिो अध्यक्ष र  सदस्य सशचििाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

 

पररच्छेद –४ 

दरबन्दी र लनयशुि 

११.  दरबन्दी    (१)  शिक्षाियमा  १  जना  लनदेिि,  १  जना  प्राचायि  र  आिश्यि  संख्यामा  लबभागीय  
अध्यक्ष, प्रशिक्षि तथा िमिचारी रिनेछन ्। 

(२)  उपदफा  (१)  बमोशजमिो  दरबन्दी  संख्या,  स्थायी,  अस्थायी,  िरार  िा  अन्य  व्यिस्था  सञ्चािि 

सलमलतिो लसफाररसमा गाउँपालििा बाट स्िीिृत भए बमोशजम िनुेछ । 

१२. िमिचारीिो पदपूलति  (१) शिक्षाियमा दफा (११) बमोशजम आिश्यिता अनसुारिा िमिचारीिो पदपूलति 
गाउँपालििातोिे बमोशजम िनुेछ । 

१३. लनदेिििो लनयशुि र पारीश्रलमि  शिक्षाियिो दैलनि प्रिासलनि व्यिस्थापन िायििा िालग िायािरत 
सभपूणि प्रशिक्षििरूमध्येबाट सबैभन्दा मालथल्िो िैशक्षि योग्यता भएिो िा समान योग्यता भएिो खण्डमा सञ्चािि 
सलमलतिो लनणिय अनसुार एि जना लनदेिि लनयशुि गनुिपनेछ। यसरी लनयशुि भएिो लनदेिििो पारीश्रलमि 
मा.कि. दितीय शे्रणी सरििो िनुेछ । 
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१४. लनदेिििो िाम, ितिव्य र अलििार  (१) लनदेिििो िाम, ितिव्य र अलििार देिाय बमोशजम िनुेछाः 
(ि) शिक्षाियिो दैलनि प्रिासन िेने र व्यिस्थापनिो शजभमा लिन।े 

(ख)  पररषद्िे  तोिेिो  मापदण्ड  तथा  सञ्चािि  सलमलतिे  प्रदान  गरेिो  लनदेिन  र  िैशक्षि  क्यािेण्डर 
बमोशजम शिक्षािय सञ्चािन गने  । 

(ग) आलथिि िषििो िाकषिि िायिक्रम तथा बजेट तयार गरी सञ्चािि सलमलतमा पेि गने। 

(घ) शिक्षाियिो अिि–िाकषिि तथा िाकषिि किसाब किताि तथा प्रगलत कििरण िा सञ्चािि सलमलतिो माग अनसुार 
िुनै लनशित समयिो आलथिि तथा प्रगलत कििरण तयार गरी सञ्चािि सलमलतिो बैठिमा पेि गने । 

(ङ)  स्िीिृत  िाकषिि  िायिक्रमिाई  आिश्यिता  अनसुार  मालसि  िा  चौमालसि  िायिक्रममा  किभाजन 
गरी िायािन्ियन तथा समीक्षा गरी आिश्यि सिुार गने  । 

(च)  स्िीिृत बजेट तोकिए बमोशजम खचि गरर किसाब किताब तोकिएिो ढाँचामा दरुुस्त राख्न,े राख्न िगाउने । 

(छ) पाठ्यक्रम बमोशजम सैर्द्ाशन्ति तथा  प्रयोगात्मि  िक्षा  तथा  परीक्षा  सञ्चािन  गने,  गराउने। 

(ज) गाउँपालििा, पररषद् र सञ्चािि सलमलतिीच आिश्यि समन्िय गने। 

 (झ) पररषद्िे लनिािरण गरे बमोशजम पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणािी तथा मूल्याङ्कन किलि िायािन्ियन गने, गराउने। 

(ञ) पाठ्यक्रम अनसुार आिश्यि पाठयपसु्ति तथा सामग्रीिो व्यिस्था गने, गराउने । 

(ट) पठन पाठनिो स्तर िायम राख्न सभबशन्ित किषयिा प्रशिक्षििरुिाई लनदेिन ददने। 

(ठ) प्रशिक्षि तथा िमिचारीिो िायि कििरण तयार गरी सोिी अनसुार िायि गराउने, मूल्याङ्कन गने र 

सोिो अलभिेख राख्न,े राख्न िगाउने । 

(ड) प्रशिक्षि तथा िमिचारीिो पदोन्नती, परुस्िार, िाकषिि तिब बकृर्द् र अन्य सलुबिा ददने सभबन्िमा प्रलतिेदन 
तयार गरी सञ्चािि सलमलतमा लसफाररस सकित पेि गने। 

(ढ) सभपूणि प्रशिक्षि तथा िमिचारीिरुिो व्यशिगत कििरण अद्यािलिि राख्न िगाउने। 

(ण) प्रशिक्षाथीमा सजृनशििता, अनिुासन, शिष्टता र किनम्रता िायम गने, गराउने। 

(त)  प्रभाििारी  लसिाईिो  िालग  प्रशिक्षाथीिरुिाई  अध्ययन,  अििोिन  भ्रमण,  लसिाई  आदान  प्रदान 
िगायतिा अलतररि िृयाििाप सञ्चािनिो व्यिस्था  लमिाउने । 

(थ) शिक्षाियिो चि अचि सभपशत्तिो अलभिेख राख्न,े सरुक्षा गने, आिश्यिता अनसुार ममितसंभार गने र िाम 
निाग्ने मािसामान िलु्याउने िा लििाम गने, गनि िगाउने । 

(द) सञ्चािि सलमलतिे तोिे बमोशजमिा अन्य िायि गने । 

१५.  प्राचायििो  लनयशुि   शिक्षाियिा  िैशक्षि  िायिक्रमिरु  तफि िा  किलभन्न  किभागिरुबीच  समन्िय  
गराई िैशक्षि  िायिक्रमिाई  गणुस्तरीय,  ब्यिशस्थत  र  सचुारु  रुपिे  सञ्चािन  गनि  िायि  सभपादन,  
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िैशक्षि योग्यता, बररष्ठता, र नेततृ्ि क्षमतािाई मध्यनजर  गरी  सञ्चािि  सलमलतिे किभागीय अध्यक्षिरु मध्ये 
१ जनािाई प्राचायि लनयिु गनेछ । 

१६. प्राचायििो िाम, ितिव्य र अलििार   प्राचायििो  िाम,  ितिव्य  र  अलििार  सञ्चािि  सलमलतिे  तोिे 
बमोशजम िनुेछ । 

१७. किभागीय  अध्यक्ष,  प्रशिक्षि  र  िमिचारीिरुिो  िाम,  ितिव्य  र  अलििाराः  किभागीय  अध्यक्ष,  

प्रशिक्षि  र िमिचारीिरुिो िाम, ितिव्य र अलििार तोकिए बमोशजम िनुेछ । 

१८.  पाररश्रलमि,  सकुििा  तथा  सेिािा  ितििरुाः  (१)   लनदेिि,   प्राचायि,   किभागीय   अध्यक्ष,   प्रशिक्षि   
र िमिचारीिरुिो पाररश्रलमि, सकुििा तथा सेिािा ितििरु सञ्चािन सलमलतिो लनणिय अनसुार िनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम पाररश्रलमि,  सकुििा  तथा  सेिािा  ितििरु  तोक्दा  गाउँपालििािो 
समान तििा िमिचारीिो भन्दा िम निनुे गरी तोक्नपुनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

सञ्चािन िनु ेिायिक्रम, प्रशिक्षाथी भनाि र छात्रिशृत्त 

१९. शिक्षाियबाट प्रदान गररने शिक्षा तथा तालिम  (१) शिक्षाियिे सञ्चािि सलमलतिो लसफाररसमा 
गाउँपालििापालििािो  स्िीिृलत  लिई  पररषद्िो  सभबन्िन  र  साझेदारीमा  उपयिु  देशखएिा  किषयिरुमा 
लडप्िोमा प्रमाणपत्र ति प्राकिलिि एस.ई.ई. तथा छोटो अिलििा व्यािसाकयि तालिमिरु सञ्चािन गनि िा सञ्चािन 
भै रिेिा िायिक्रमिरु बन्द गनि लसफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) नयाँ किषयिा िायिक्रमिरु सञ्चािन गनुिपूिि पररषद्बाट तोिे बमोशजमिो सभभाव्यता अध्ययन गरी 
सभबन्िन लिनपुनेछ । 

(३)  सञ्चािन  भइरिेिा  िायिक्रम  बन्द  गदाि  भनाि  भइसिेिा  प्रशिक्षाथीिरुिो  शिक्षा  िा  तालिम  
अिरुो िनुेगरी गररने छैन । 

२०.  प्रशिक्षाथी  (किद्याथी)  भनाि    (१)  प्रशिक्षाथी  भनाि  पररषद्िारा  लनिािररत  िोटािो  आिारमा  
सञ्चािि सलमलतिो लनणिय अनसुार िनुेछ । 

(२) प्रशिक्षाथी भनाि सभबन्िी अन्य िायििरु लनदेिििो संयोजित्िमा गठीत भनाि सलमलतिे गनेछ । 

 (३) भनाि सभबन्िी अन्य व्यिस्था तोकिए बमोशजम िनुेछ । 

२१. छात्रिशृत्त  (१) छात्रिशृत्त सभबन्िी व्यिस्था तोकिए िमोशजम िनुेछ । 

(२)  उपदफा  (१)  बमोशजमिो  छात्रिशृत्त  उपिब्ि  गराउँदा  पररषद्िे  तोिे  बमोशजमिो  मापदण्ड  
पािना गनुि पनेछ । 

२२. िलु्ि लनिािरण  (१) िलु्ि लनिािरण सभबन्िी व्यिस्था सञ्चािि सलमलतिो लनणिय अनसुार िनुेछ । 

पररच्छेद – ६ 
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शिक्षाियिो िोष, िेखा तथा िेखापरीक्षण 

२२. शिक्षाियिो िोष  (१) शिक्षाियिो एउटा िोष रिनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोशजमिो िोषमा देिायिा रिमिरु रिनेछना्ः 
(ि) गाउँपालििा बाट प्राप्त अनदुान रिम, 

(ख) संघीय तथा प्रदेि सरिार र अन्य स्थानीय तिबाट प्राप्त अनदुान रिम, 

(ग) िुनै सरिारी िा गैर सरिारी संघ संस्थाबाट प्राप्त अनदुान रिम, 

(घ) शिक्षाियिे प्रशिक्षाथीिरुबाट िलु्ि बापत लिन ेरिम, 

(ङ) शिक्षाियिो चि, अचि सभपशत्त लबक्री िा भाडामा िगाय बापत प्राप्त रिम, 

(च) शिक्षाियिाई अन्य िुनै स्रोतबाट प्राप्त िनु आउने रिम िा सभपशत्त, 

(छ) शिक्षाियिो िालग दान, दातब्य र आलथिि सिायता स्िरुप प्राप्त भएिो रिम, 

(ज) शिक्षाियिे ऋण तथा सापटी लिएिो रिम, 

(झ) अन्तराकिय िा किदेिी  संघ, संस्थाबाट प्राप्त रिम, 

(३) खण्ड (ज) र (झ) बमोशजमिो रिम प्राप्त गनुिपूिि शिक्षाियिे गाउँपालििा माफि त प्रचलित िानून बमोशजम 
स्िीिृलत लिनपुनेछ । 

(४) शिक्षाियिो िोष पररचािन गनि िुनै िाशणज्य बैंिमा िायि सञ्चािन खाता, िरौटी खाता र आजिन खाता 
सञ्चािन िनुेछ । 

(थ) शिक्षाियिा खातािरुिो सञ्चािन लनदेिि र िेखा अध्यक्षिो संयिु दस्तखतबाट िनुेछ । शिक्षाियमा 
स्थायी िेखा प्रमखु व्यिस्था नभएिो ििमा सञ्चािि सलमलतिो लनणिय अनसुार िनुेछ । 

२३. आलथिि स्रोत जटुाउने अलििार  (१)  शिक्षाियिे  आफ्नो  िाम  सचुारु  रुपिे  सञ्चािन  गनििो  
िालग आिश्यि पने रिमिो िालग गाउँपालििा पूिि स्िीिृलत लिई ऋण लिन, अनदुान प्राप्त गनि िा अन्य िुनै 
किलसमबाट आलथिि स्रोत जटुाउन सक्नेछ । 

२४. शिक्षाियिो िेखा र िेखापरीक्षण  (१) शिक्षाियिे आफ्नो आय–व्ययिो िेखा नेपाि सरिारिे अपनाएिो 
िेखा प्रणािी अनसुार राख्न ुपनेछ । 

(२)  शिक्षाियिो आन्तररि िेखापरीक्षण गाउँपालििा आन्तररि िेखापरीक्षण िाखा तथा अशन्तम िेखापरीक्षण 
प्रचलित िानून बमोशजम प्रमाणपत्र प्राप्त िेखा परीक्षिबाट िनुेछ । 

(३) िेखा परीक्षििो लनयशुि तोकिए बमोशजम िनुेछ । 

(४)  गाउँपालििा शिक्षाियिो किसाब किताब सभबन्िी िागजातिरु,  आलथिि  िारोबार  तथा शजन्सी लनरीक्षण 
तथा जाँच गनि िगाउन सक्नेछ । 
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२५. आन्तररि लनयन्त्रण प्रणािी  शिक्षाियबाट सभपादन गररने िायििाई लमतव्ययी, प्रभाििारी, लनयलमतता तथा 
िायिदक्षतापूणि ढङ्गबाट सभपादन गनि, कित्तीय प्रलतिेदन प्रणािीिाई किश्वसनीय बनाउन र प्रचलित िाननु  बमोशजम  
िायि  सभपादन  गनि  िामिो  प्रिृलत  अनसुारिो  आन्तररि  लनयन्त्रण  प्रणािी  तयार  गरी िायािन्ियन 
गनुि पनेछ । 

  

पररच्छेद – ८ किकिि 

२६. छोटो अिलििो तालिम  (१) शिक्षाियिे छोटो अिलििो तालिम सञ्चािन गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो तालिमिो पाठ्यक्रम गाउँपालििा लनिािरण गरे बमोशजम िनुेछ।  

२७. परुस्िार  (१) शिक्षाियिे उत्िृष्ट िायि गनेिाई  परुस्िार प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदान गने परुस्िार सभबन्िी व्यिस्था तोकिए बमोशजम िनुेछ । 

२८. आचरण  पदालििारी तथा िमिचारीिे आफनो पद् अनसुारिो आचरण पािन गनुिपनेछ । पदीय आचरण 
सभबन्िी अन्य व्यिस्था तोकिए बमोशजम िनुेछ ।  

२९. पररषद्सँग साझेदारी तथा समन्िय  शिक्षाियिे पररषद्सँगिो साझेदारी  र समन्ियमा  प्रिासलनि  सेिा, 
पाठ्यक्रम  तयारी, प्रकिलि िस्तान्तरण  िगायतिा िायि गनि सक्नेछ । 

३०. संघीय तथा प्रादेशिि प्राकिलिि शिक्षा नीलत अनरुुप िायि गनुिपने  शिक्षाियिे संघीय र प्रदेि सरिारिो 
स्िीिृत संघीय तथा प्रादेशिि प्राकिलिि शिक्षा  सभबन्िी नीलतिो पािना गनुि पनेछ । 

३१. प्रदेि तथा संघीय सरिारसँग सभपिि    शिक्षाियिे  प्रदेि  तथा  संघीय  सरिारसँग  सभपिि   राख्दा  
गाउँपालििापालििा माफि त राख्नपुनेछ । 

३२. िाकषिि प्रलतिेदन  शिक्षाियिो िाकषिि प्रलतिेदन सञ्चािि सलमलत माफि त गाउँपालििा मा पेि गनुिपनेछ । 

३३. िाम िारिािी बदर निनुे  शिक्षािय  सञ्चािि  सलमलतिो  िुनै  पदालििारी  िा  सदस्यिो  स्थान  
ररि भै िा िुनै पदालििारी िा सदस्यिो लनयशुि िा मनोनयन गनि त्रटुी भएिो िारणिे मात्र त्यस्तो िाम 
िारिािी बदर िनुे छैन । 

३४. लनयम बनाउने अलििार  (१)  यस  िायिकिलििो  िायािन्ियन  गनििा  िालग  गाउँपालििा आिश्यि 
लनयम बनाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा  (१)  बमोशजमिो  लनयम  अन्तगित  रिी  सञ्चािि  सलमलतिे  आिश्यि  किलनयम,  िायिलबलि 
तथा लनदेशििा बनाउन सक्नेछ । 

३थ. असि लनयतिे िाम गरेिोमा बचाउ  यो  िायिकिलि  िा  यस  िायिकिलि  अन्तगित  बनिेो  लनयम  
बमोशजम  असि लनयत लिई गरेिो िा गनि खोजेिो िुनै िामिो सभबन्िमा शिक्षािय िा शिक्षाियिा िुनै 
पदालििारी उपर मदु्दा चिाउने िा अन्य िुनै िारिािी गररने छैन । 
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अनसूुची १  

दफा ५ सँग सभबशन्ित संगठन संरचना



 

 

 


