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प्रस्तावना : सााँगरुीगढी गाउाँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ िाई समयानकुुि संिोधन 
गनन बाञ्छनीय भएकोिे, 

  सााँगरीगढी गाउाँसभािे यो ऐन बनाई िागू गरेको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ M (१) यो ऐनको नाम æसााँगरुीगढी गाउाँपालिकाको  शिक्षा 
(पहििो संिोधन) ऐन २०७६Æ रिेको छ । 

  (२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपलछ प्रारम्भ िनुेछ  
२. सााँगरुीगढी गाउाँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ को दफा (२०) मा संिोधन M 

सााँगरुीगढी गाउाँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ -यस पलछ मूि ऐन भलनएको_ को 
दफा (२०) उपदफा (१) (क) मा "अलभभावकिरु मध्येबाट छानी पठाएको 
दईुजना महििा सहित चार जना- सदस्य" उल्िेख भएकोमा "अलभभावकिरु 
मध्येबाट छानी पठाएको दईुजना महििा सहित पााँच जना- सदस्य" भनी उल्िेख 
गररएको । 

३. मूि ऐनको दफा (२०) मा उपदफा (१०) थप गरी "यस दफाको उपदफा 
(१) बमोशजम गठन िनु े हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा जनप्रलतलनलधिरु रिन 
पाउने छैन । यस अगालि हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन भई सलमलतमा 
जनप्रलतलनलधिरु रिेको भए तापलन यो उपदफा गाउाँसभाबाट पाररत भए पश्चात 
अमान्य भएको मालनन ेछ" भनी थप गररएको।  

४. मिु ऐनको दफा (२२) मा संिोधन M सबै हवध्याियमा शिक्षक र अलभभावकिरु 
रिेको एक शिक्षक अलभभावक संघ रिनेछ । यस सम्वन्धी कायनहवलध तोहकए 
बमोशजम िनुेछ" भन्न ेउल्िेख भएकोमा देिाय बमोशजम संिोधन गररएको । 

"शिक्षक अलभभावक संघ सम्वन्धी व्यवस्थााः (१)  प्रत्येक हवध्याियमा शिक्षक 
र अलभभावकिरु सदस्य रिेको एक शिक्षक अलभभावक संघ रिनछे ।  

(२) हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे अलभभावकिरुको भेिा गराई 
अलभभावकिरु मध्येबाट अध्यक्ष, हवध्याियका प्रधानाध्यापक, एक जना 
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शिक्षक र अलभभावकिरु रिने गरी १५ सदस्यीय शिक्षक अलभभावक 
संघको कायनकारी सलमलत गठन गररने छ । 
(३) स्रोत कक्षा सञ्चालित हवध्याियमा उपदफा (२) बमोशजम शिक्षक 
अलभभावक संघको कायनकारी सलमलत गठन गदान अपाङ्गता भएका 
हवध्याथीका कम्तीमा एक जना अलभभावक िनु ुपनेछ । 
(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम गठठत कायनकारी सलमलतका 
सदस्यको पदावधी तीन वर्नको िनुछे । 
(५) उपदफा (२) बमोशजम गठठत कायनकारी सलमलतको तीन महिनामा 
कम्तीमा एक पटक बैठक बस्नेछ र बैठक सम्वन्धी कायनहवलध 
कायनकारी सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोशजम िनुछे । 
(६) उपदफा (२) बमोशजम गठठत कायनकारी सलमलतको काम कतनव्य र 
अलधकार तोहकए बमोशजम िनुेछ । 
(७) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संस्थागत 
हवध्याियको हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे यस दफा बमोशजम शिक्षक 
अलभभावक संघको कायनकारी सलमलत गठन गदान सात सदस्यमा नघटाई 
गनुन पनेछ ।  

५. मूि ऐनको दफा २६ मा संिोधन M "शिक्षक तथा कमनचारीको लनयशुताः 
हवध्याियमा कायम भएको ररत दरवन्दीमा शिक्षक तथा हवध्यािय कमनचारी 
पदमा करार लनयशुतको िालग देिाय बमोशजम छनौट सलमलत िनुेछ" भन्न े
उल्िेख भएकोमा देिाय बमोशजम संिोधन गररएको ।   

(१)  " शिक्षकको लनयशुताः हवध्याियमा कायम भएको ररत 
दरवन्दीमा शिक्षक पदमा करार लनयशुतको िालग देिाय बमोशजमको 
छनौट सलमलत िनुछे" भलन संिोधन गररएको। 
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(२)  मूि ऐनको, को दफा (२६) मा उपदफा (३) थप गरी देिाय 
बमोशजम उल्िेख गररएको " हवध्यािय कमनचारी तथा बािहवकास 
सियोगी कायनकतानको लनयशुताः (क) सामदुाहयक हवध्याियमा 
कायनरत हवध्यािय कमनचारी तथा बािहवकास सियोगी कायनकतानको 
पद ररत भएमा सोको जानकारी गाउाँ कायनपालिकाको कायानियिाई 
ठदन ुपनेछ । 

(ख) हवध्याियमा ररत भएको हवध्यािय कमनचारी तथा बािहवकास 
सियोगी कायनकतान लनयशुतका िालग  गाउाँ कायनपालिकाको 
कायानियबाट अनमुलत लिन ुपनेछ । 
(ग) हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अनरुोधमा आधारभतू तथा 
माध्यलमक तिको शिक्षकिरु मध्येबाट गाउाँ शिक्षा सलमलतको 
अध्यक्षिे  दईु जना  हवज्ञको रुपमा तोक्न ु पनेछ । छनौट 
सम्वन्धी अन्य व्यवस्था हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे बनाएको 
कायनहवलध बमोशजम िनुछे ।  

(घ) हवध्याियिे उत पदिरु पदपूलतन गदान गाउाँपालिकािे ठदएको 
अनमुलत वा हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे बनाएको कायनहवलधको 
प्रलतकुि देशखएमा गाउाँ कायनपालिकाको कायानियिे उत लनयशुत 
बदर गनन सक्नेछ ।  

(ङ) हवध्याियिे उत पदिरु पदपूलतन गदान गाउाँपालिकािे ठदएको 
अनमुलत वा हवध्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे बनाएको कायनहवलधको  
प्रलतकुि देशखएमा गाउाँ कायनपालिकाको कायानियिे उत लनयशुत 
बदर गनन सक्नेछ ।  

(च) उत पदिरुमा भएको लनयशुत सम्वन्धी लनणनय वा लनयशुत िनु े
उम्मेदवारको व्यशतगत फायि अलभिेख प्रयोजनका िालग गाउाँ 
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कायनपालिकाको कायानियमा सम्वशन्धत हवध्याियिे पेि गनुन पनेछ" 
।  

६. मूि ऐनको पररच्छेद ७ मा "संस्थागत हवध्याियको अनमुलत, मापदण्ि 

लनधानरण, अनगुमन, मूल्यांकन र लनयमन सम्वन्धी व्यवस्था" उल्िेख भएकोमा 

"सामदुाहयक र संस्थागत हवध्याियको सञ्चािन अनमुलत, कक्षा थप अनमुलत, 

मापदण्ि लनधानरण, अनगुमन, मूल्यांकन र लनयमन सम्वन्धी व्यवस्था" उल्िेख 

गररएको । 

७. मूि ऐनको दफा ३९ मा संिोधन M  मूि ऐनको दफा ३९ मा उपदफा (२)    

थप गरी " हवध्याियको कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था देिाय बमोशजम िनुेछ  
भलन उल्िेख गररएको।   

(क) कुनै हवध्याियिे माध्यलमक ति (१-१२) सम्मको कक्षा थप गनन 
चािेमा िैशक्षकसत्र सरुु िनु ुभन्दा कशम्तमा दईु महिना अगावै गाउाँ शिक्षा 
सलमलतमा लनवेदन ठदन ुपनेछ । 

(ख) कक्षा थपका िालग लनवेदन परेमा गाउाँ शिक्षा सलमलतिे थप िनु े
कक्षाका िालग पूवानधार परुा भए नभएको अनगुमन गरी जााँचवझु गनेछ । 
स्थिगत अनगुमन गदान पूवानधार परुा भएको देशखएमा गाउाँ शिक्षा सलमलतको 
लसफाररसमा गाउाँ कायनपालिकािे िैशक्षक सत्र सरुु िनु ु एक महिना अगावै 
कक्षा थपको अनमुलत ठदन सक्नछे । तर कक्षा थप अनमुलत ठदंदा एक 
िैशक्षकसत्रमा एक कक्षा मात्र थप गनन अनमुलत ठदन सहकनछे"  भनी 
उल्िेख गररएको । 

८. मूि ऐनको दफा ३९ मा उपदफा (३) थप गरी " हवध्याियको ति वा कक्षा 
घटाउने सम्बन्धी व्यवस्था देिाय बमोशजम िनुेछ ।   
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(क) तोहकएको न्यूनतम पूवानधार नभएको पाइएमा वा तोहकएको ितनिरु 
पािना नभएमा गाउाँ शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाउाँ कायनपालिकािे 
त्यस्तो हवध्याियको ति वा कक्षा घटाउन सक्नछे । 

(ख) उपदफा (१) बमोशजम हवध्याियको ति वा कक्षा घटाउदा 
हवध्याियिाई सफाईको उशचत मौका ठदइनेछ" भनी उल्िेख गररएको ।  

 

 

 


