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प्रस्तावना :  

नेपालको संविधानले आधारभतू र माध्यवमक तहको विक्षाको वजम्मेिारी स्थानीय सरकारमा 

व्यिस्था भए अनसुार  आरुघाट  गाउँपालिका ले आफ्नो के्षत्रवभत्र स्थापना भई सञ्चालन 

भैरहकेा र हुने विद्यालय तथा अन्य िैवक्षक संस्थाहरूको व्यिस्थापनमा सधुार गरी सबै 

बालबावलकाको विद्यालय विक्षा पाउने मौवलक हकको सम्मान गदै गाउँपावलका वभत्रका 

सबै बालबावलकाहरूको लावग अवनिायय, वनिलु्क, गुणस्तरीय तथा ब्यबसावयक विद्यालय 

विक्षाको व्यिस्था मार्य त सक्षम नागररकको उत्पादन गरर राष्ट्र वनमायणको आधार तयार पानय 

िान्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२६, अनसुचूी ८ को र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७५ को दर्ा ११(ज) र २१ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी आरुघाट  

गाउँपावलकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारमभभक 

१. सङ्मक्षप्त नाम र प्रारभभ :  

(१)   यस ऐनको नाम “अरुघाट गाईँपालिका  लशक्षा ऐन-२०७५” रहकेो छ । 

(२)  यो ऐन अरुघाट गाईँपालिका भर िागू हुनेछ । 

(३)  यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भए पश्चात् तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः   

 लिषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथथ निागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  'अधारभतू लशक्षा' भन्नािे प्रारलम्भक बाि लशक्षा देलख कक्षा अठसम्म 

लदआने लशक्षा सम्झन ुपछथ । 

(ख)  'प्राथलमक लशक्षा' भन्नािे कक्षा एक देलख कक्षा पाँचसम्म लदआने लशक्षा 

सम्झनपुछथ । 

(ग)  'माध्यलमक लशक्षा' भन्नािे कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्रसम्म लदआने लशक्षा 

सम्झनपुछथ । 

(घ) 'गाईँपालिका ' भन्नािे अरुघाट गाईँपालिका  सम्झनपुछथ । 

(ङ)  'लिशेष लशक्षा' भन्नािे दृलिलिलहन, बलहरा, ऄलटज्म, बौलिक 

ऄपाङ्गता, ससु्तश्रिण िा ऄलत ऄशक्त शारीररक ऄपाङ्गता भएका 

बािबालिकािाइ छुटै्ट समूहमा राखी लदआने लशक्षा सम्झन ुपछथ  । 

(च) 'लिद्यािय लशक्षा' भन्नािे अधारभतू र माध्यलमक दिुै लशक्षा सम्झनु 

पछथ । 
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(छ)  'प्रालिलधक तथा ब्यािसालयक लशक्षा' भन्नािे प्रालिलधक ज्ञान सीप तथा 

लिषयिस्तुको लसकाइ गरी प्रलिलध र व्यिसायको लशक्षा प्रदान गनथ कक्षा 

नौ देलख कक्षा बाह्रसम्म ऄध्यापन गराआने लशक्षािाइ सम्झन ुपछथ  । 

(ज)  'सामदुालयक लिद्यािय' भन्नािे समदुायको पहिमा स्थापना गररएको 

गैर नाफामिूक र नेपाि सरकारबाट लनयलमत रूपमा ऄनदुान पाईने गरी 

ऄनमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त लिद्यािय सम्झनपुछथ । यो शब्दिे धालमथक 

लिद्यािय (गुम्िा, गुरुकूि र मदरशा) समेतिाइ जनाईने छ । 

(झ)  'संस्थागत लिद्यािय' भन्नािे लनजी पहिमा स्थापना गररएका नेपाि 

सरकारबाट ऄनदुान नपाईने गरी ऄनुमलत िा स्िीकृलत प्राप्त लिद्यािय 

सम्झन ुपछथ । 

(ञ) 'सहकारी लिद्यािय' भन्नािे सहकारी संस्थाको पहिमा कानून 

बमोलजम सञ्चािन ऄनुमलत प्राप्त लिद्यािय सम्झन ुपछथ । 

(ट)  'कमथचारी' भन्नािे सामदुालयक लिद्याियमा कायथरत लशक्षक बाहकेका 

ऄन्य कमथचारी सम्झनु पछथ । 

(ठ)  'तोलकएको' िा 'तोलकए बमोलजम' भन्नािे यस ऐन ऄन्तगथत बनेका 

लनयममा तोलकएको िा तोलकए बमोलजम सम्झन ुपछथ । 

(ड)  'ऄनमुलत' भन्नािे नेपाि सरकार िा गाईँपालिका िे स्थायी स्िीकृलत 

प्रदान गरी नसकेको कुनै तोलकएको ठाईँ िा के्षत्रमा लिद्यािय खोल्न िा 

कक्षा थप गनथ लदएको ऄस्थायी स्िीकृलतिाइ जनाईँछ । 

(ढ)  'लनशलु्क लशक्षा' भन्नािे तोलकएको शीषथकहरूमा कुनै शलु्क लिन 

नपाईने गरी व्यिस्थापन गररएको लशक्षा सम्झन ु पछथ । यो व्यिस्थािे 

नेपािको सलिधानको धारा ३९ को ईपधारा २ बमोलजम 

बािबालिकाको लशक्षाको िालग पररिारको दालयत्ि तोक्ने गरी 

गाईँपालिकािे कानून बनाईन बन्देज िगाएको मालनने छैन । 

(ण)  'अिासीय लिद्यािय' भन्नािे नेपाि सरकार िा गाईँपालिकाबाट 

अिासीय लिद्याियको रूपमा स्िीकृलत प्रदान गररएको लिद्याियिाइ 

जनाईँछ । 

(त)  'शैलक्षक गुठी' भन्नािे लिद्यािय सञ्चािन गनथको िालग कुनै व्यलक्तिे 

नाफा नलिने ईद्देश्यिे स्थापना गरेको सािथजलनक िा नीलज गुठी सम्झनु 

पछथ । 
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(थ) 'स्थायी अिासीय ऄनमुलत' भन्नािे लिदेशी मिुकुिे कुनै शतथ तोकी िा 

सो मिुकुमा स्थायी रुपमा बसोबास गनथ पाईने गरी नेपािी नागररकिाइ 

ईपिब्ध गराएको डाआभलसथटी आलमग्रेन्ट लभसा (लड.भी.), परमानेन्ट 

रेलजडेन्ट लभसा (पी.अर.) िा ग्रीन काडथ सम्झन ु पछथ  र सो शब्दिे 

नेपािी नागररकिाइ लिदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गनथ लदआएको 

जनुसकैु नामको स्थायी अिासीय ऄनुमलत समेतिाइ जनाईँछ । 

(द)  'प्रारलम्भक बािलशक्षा' भन्नािे तीन बषथ देलख पाचँ िषथसम्मका 

बािबालिकाहरूिाइ लदआने दइु बषै लशक्षा सम्झन ुपछथ । 

(ध)  'लशक्षक छनौट सलमलत' भन्नािे स्िीकृत दरबन्दी तथा थप ऄनदुान 

(राहत) कोटामा ऄस्थायी िा करारमा लशक्षक लनयलुक्तको लसफाररस गनथ 

गठन भएको गाईँ स्तरीय तथा लिद्यािय स्तरीय लशक्षक छनौट 

सलमलतिाइ सम्झनु पछथ । 

(न)  'समािेशी लशक्षा' भन्नािे दृलिलिलहन, न्यनु दृलियकु्त, बलहरा, ससु्त 

श्रिण, ऄलटज्म, बौलिक, शारररीक िा ऄन्य ऄपाङ्गता भएका 

बािबालिकािाइ लनयलमत शैलक्षक पद्दलतको ऄलधनमा रही लदआने लशक्षा 

सम्झन ुपछथ । 

(प)  'लशश ु स्याहार' भन्नािे ३ बषथ मलूनका बािबालिकािाइ तोलकएको 

मापदण्ड बमोलजम ईलचत स्याहार सलहत प्रदान गररने लिद्यािय 

बालहरको सेिा सम्झनु पछथ । 

(फ)  'लशक्षा ऐन, २०२८' भन्नािे तत्काि कायाथन्ियनमा रहकेो लशक्षा ऐन, 

२०२८ (निौ सशोधन सलहत) िाइ  सम्झन ुपछथ । 

(ब) 'लशक्षा कायाथिय' भन्नािे गाईँ कायथपालिका ऄन्तरगतको लशक्षा 

कायाथिय सम्झनु पछथ  । सो शब्दिे लशक्षा कायाथिय स्थापना नहुदँासम्म 

लशक्षा शाखा समेतिाइ जनाईने छ । 
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पररच्छेद- २ 

मिद्याियको स्थापना, कक्षा थप, पूिााधार, समायोजन र बन्द  तथा मसकाआ केन्र 

सभबन्धी व्यिस्था 

३. मिद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गना ऄनुममत मिनु पननः  

 (१)   कसैिे लिद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गनथ चाहेमा तोलकएको पिूाथधार 

परूा गरी िडा सलमलतको लसफाररस सलहत शैलक्षक सत्र सरुू हुन ु भन्दा 

चार मलहना ऄगािै गाईँ  लशक्षा कायाथियमा लनिेदन लदन ुपने छ । 

  (२)  ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनिेदन ईपर गाईँ लशक्षा कायाथियिे 

अिश्यक जाँचबुझ गरी सघीय, प्रादेलशक काननू र गाईँपालिकािे 

तोकेको शतथ बन्देज पािना गने गरी गाईँ  लशक्षा सलमलतको लनणथयानसुार 

तोलकएको ऄलधकारीिे ऄनमुलत लदनेछ । 

 (३)  यो दफा प्रारम्भ हुदँाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालित कुनै 

लिद्याियिे कम्पनी खारेज गरी संघीय र काननूमा भएको व्यिस्था 

ऄनसुार शैलक्षक गुठी िा सहकारीमा रुपान्तरण गनथ सक्ने छ ।  

 (४)  ईपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन देहायका 

लिद्याियिाइ शैलक्षक गुठीको रूपमा सञ्चािन गनथ पाईने गरी ऄनुमलत 

िा स्िीकृलतको िालग लसफाररस लदआन ेछैनः– 

(क) सरकारी िा सािथजलनक भिन िा सािथजलनक जग्गामा भिन बनाइ 

सञ्चािन भएका लिद्यािय, 

(ख)  कुनै व्यलक्त िा संस्थािे लिद्याियको नाममा भिन िा जग्गा 

दानदातव्य लदएकोमा सो भिनमा िा त्यस्तो जग्गामा भिन बनाइ 

सञ्चािन भएको लिद्यािय । 

 (५)  संघीय तथा प्रादेलशक काननूमा ऄन्यथा व्यिस्था भएको ऄिस्थामा 

बाहके यस ऐन िा ऄन्य प्रचलित काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए 

तापलन शैलक्षक गुठी ऄन्तगथत लिद्यािय सञ्चािन गदाथ देहाय गनुथपनेछ: 

(क)  शैलक्षक गुठी सञ्चािन गदाथ सािथजलनक गुठी भए कम्तीमा पाँचजना र 

नीलज गुठी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य भएको संगलठत सस्था हुन ुपने, 

(ख)  शैलक्षक गुठीको अय व्ययको स्रेस्ता तोलकए बमोलजम तयार गरी 

मान्यताप्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराईन ुपने, 

(ग) शैलक्षक गुठीको तत्काि कायम रहकेा ट्रिीिे अफ्नो जीिनकािमै िा 

शेषपलछ गुठीयारको रूपमा काम गने अफ्नो ईत्तरालधकारी तोक्न सक्ने 
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छ । तर सािथजलनक शैलक्षक गुठीको हकमा त्यस्तो  

 ईत्तरालधकारी तोक्दा संघीय र प्रादेलशक काननूमा ऄन्यथा व्यिस्था 

भएकोमा बाहके गाईँपालिका को स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

 (६)  संघीय कानून ऄनसुार कुनै लिदेशी लशक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गने गरी 

नेपाि सरकारिे लिद्यािय खोल्न ऄनमुलत िा स्िीकृलत लदइ सञ्चािन 

भएको लिद्याियको सञ्चािन संघीय काननू ऄनसुार हुने छ तर ती 

लिद्याियहरूको ऄनगुमन,  लनरीक्षण र अधारभतू तहको परीक्षाथीको 

मलू्याङ्कन गाईँपालिकाबाट हुनेछ । 

 (७) प्रालिलधक लशक्षा तथा व्यािसालयक तालिमको योजना तजुथमा 

सञ्चािन ऄनुमलत र लनयमन तोलकए बमोलजम हुने छ । 

 (८)  लिद्याियको सञ्चािन तोलकए बमोजम हुनेछ । 

 

४ मिद्यािय खोल्नका िामग पूिााधार पूरा गनुा पनन:  

  १   सामदुालयक तथा संस्थागत लिद्याियहरूिे परूा गनुथ पने पिूाथधारहरू 

तोलकए बमोलजम हुने छ । प्रचलित  काननू ऄनुसार तोलकएको 

पिूाथधार तयार नहुदासम्म लिद्याियहरूिाइ सञ्चािनको िालग 

ऄनमुलत लदआने छैन । 

 २ यो ऐन जारी हुदाँ सञ्चािनमा रहेका संस्थागत लिद्याियहरूको 

पिूाथधार तोलकएको ऄिलधलभत्र परूा गने दालयत्ि सम्बलन्धत लिद्याियको 

हुनेछ । तोलकएको ऄिलधमा पलन पिूाथधार परूा नगने लिद्याियको 

सञ्चािन ऄनुमलत रद्द हुने  छ । 

 ३ सामदुालयक लिद्याियहरूको पिूाथधार लिकासमा सहयोग गने दालयत्ि 

संघ, प्रदेश र गाईँपालिकाको हुनेछ । 

५. गाईँपामिका िे मिद्यािय साना, गाभ्न, नाम पररितान गना िा बन्द गना 

सक्ने  

 (१)  सामान्यतया देहायको ऄिस्थामा लिद्याियहरू स्ित: समायोजन 

हुनेछन्: 

(क)     दइु िा सो भन्दा बलढ लिद्याियहरू बीचको पैदि दरूी सहज 

अिागमन सलहत बलढमा ३० लमनेट   िा दइु लकिोलमटरसम्म भइ 

कक्षा ५ सम्म सञ्चािन रहकेो, 
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(ख)  दइु िा सो भन्दा बलढ लिद्याियका लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे 

अपसमा गाभेर सञ्चािन गने लनणथयकासाथ िडा सलमलतको लसफाररस 

सलहत गाईँपालिका मा लनिेदन लदएमा, 

(ग)  कुनै लिद्याियमा तोलकएको सङ््या भन्दा कम लिद्याथी भइ 

लतनीहरूको लशक्षाको िालग गाईँपालिकािे दफा ६(१) बमोलजमको 

लिद्याियमा िा ऄन्यत्र सबै लिद्याथीहरूिाइ ऄध्ययनको व्यिस्था 

लमिाएमा । 

 (२) कुनै लिद्याियमा सघीय काननू, प्रादेलशक काननु  र गाईँपालिकािे 

तोकेको कक्षागत लिद्याथी सङ््याको तोलकएको ऄनपुात भन्दा कम 

लिद्याथी भएमा तह झानथ िा कक्षा िन्द गनथ सक्ने छ । 

 (३) गाईँपालिकािे तोलकए बमोलजमका शतथ परूा गने कुनै लिद्याियिाइ एक 

स्थानबाट ऄको स्थानमा सानथ लिद्याियको नाम पररितथन गनथ ऄनुमलत 

िा स्िीकृलत लदन  सक्नेछ । 

६. अिासीय मिद्यािय सञ्चािन गना सक्नेः  

 १ गाईँपालिकािे गाईँ  के्षत्रलभत्रका लिकट र छररएका ग्रामीण बस्तीहरूमा 

सञ्चालित दफा (५) को ईपदफा (ग) बमोलजम समायोजन गररएका 

लिद्याियमा ऄध्ययनरत लिद्याथी तथा ऄलनिायथ अधारभतू लशक्षा 

कायाथन्ियनमा पँहुच बालहर रहकेा िलक्षत ईमेर समहूका 

बाििालिकाहरूको अधारभतू लशक्षा सलुनलश्चतताको िालग तोलकएको 

लिद्याियिाइ अिालसय  लिद्याियको रूपमा सञ्चािन गनथ सक्नेछ ।  

 २ यस्ता लिद्याियहरूमा तोलकए बमोलजमका लिद्याथी तथा लिद्यािय ईमेर 

समहूका लिद्यािय बालहरका बािबालिकाहरूिे लनशलु्क अिासीय 

सलुिधा सलहत अधारभतू लशक्षा प्राप्त गने छन ्। 

७ शाखा मिद्यािय सञ्चािन गना सक्ने:  तोलकएको सीमाभन्दा कम लिद्याथी 

सङ््या भइ  कुनै सामदुालयक लिद्यािय तत्काि ऄन्य लिद्याियमा 

समायोजन हुन सक्ने ऄिस्था नभएमा सो लिद्याियिाइ िडा लभत्रको 

कुनै माध्यलमक लिद्याियको शाखा लिद्याियको रुपमा सञ्चािन हुने 

गरी गाईँपालिका िे तोक्न सक्ने छ । यसरी तोलकएको लिद्याियको 

व्यिस्थापन सलमलत मात ृलिद्याियिे तोके बमोलजम हुने छ । 
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८ ठूिा (मेघा) मिद्यािय सञ्चािन गना सक्ने :  

 (१) हाि सञ्चािनमा रहकेा कुनै इच्छुक लिद्याियिे दफा (४) मा 

ईलल्िलखत पिूाथधारका ऄलतररक्त लनम्न बमोलजमका पिूाथधार र सतथ  परूा 

गरेमा गाईँपालिकािे ठुिा लिद्याियको रूपमा सञ्चािन स्िीकृलत 

लदनछे : 

(क) कलम्तमा १००० भन्दा बढी लिद्याथी भएको, 

(ख) न्यनुतम तहगत र लिषयगत दरबन्दी भएको, 

(ग) अधारभतू लशक्षा ईत्तीणथ परीक्षामा तोलकएको स्तर कायम गरेको तथा 

माध्यलमक लशक्षा परीक्षा र  माध्यलमक लशक्षा   परीक्षाको नलतजा रालरट्रय 

स्तरको भन्दा ईच्च रहकेो, 

(घ) पयाथप्त जलमन तथा पिूाथधार भएको िा लिकास गनथ सलकने अधार 

भएको ।    

 (२) यस्ता लिद्याियहरूिाइ संघ, प्रदेश र गाईँपालिका िे  देहायका के्षत्रमा 

थप िगानी गनथ सक्ने छ :- 

(क) कक्षा कोठा, प्रयोगशािा र ऄन्य पिूाथधार लिकास तथा यातायात 

व्यिस्थापन,  

(ख) लिद्याथी सङ््या र सञ्चालित कक्षा (सेक्सन समेत) को अधारमा थप 

लिषयगत लशक्षकको व्यिस्थापन, 

(ग) लनशलु्क लशक्षा कायाथन्ियन तथा दफा ६(१) बमोलजमको लिद्यािय 

सञ्चािन नहुदासम्म दफा (५) को ईपदफा (ग) बमोलजम समायोजन 

भएका लिद्याियका लिद्याथीहरूिाइ अिासको व्यिस्थाका िालग 

अिास भिन लनमाथण तथा छात्राबास सञ्चािनको िालग ऄनदुान लदने 

। 

(घ) सम्झौतामा ईलल्िलखत लिषय । 

 (३) यस दफा ऄनसुार थप सहयोग पाईने लिद्याियहरूको अन्तररक 

िेखापरीक्षण गाईँ  कायथपालिकािे गनेछ। 
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९. सामुदामयक मसकाआ केन्र सञ्चािन गना सक्नेः   

(क)   गाईँपालिका िे समदुायमा साक्षरता, सीप लिकास र लनरन्तर लसकाआ 

तथा सचेतनामिूक कायथहरू समेतको काम गनथ तोलकए बमोलजम 

सामदुालयक लसकाआ केन्रको स्थापना र  सञ्चािन गनथ सक्नेछ । 

(ख)  लसकाआ केन्रका िालग तोलकएको मापदण्डमा अधाररत भएर 

ऄनदुानको व् यिस्था गने छ । 

१०. मशशु स्याहार, प्रारमभभक बाि मिकास र  मशक्षा सभबन्धी व्यिस्था :   

(क)  तोलकएको मापदण्डमा अधाररत भइ प्रारलम्भक बाि लशक्षाको 

ऄनमुलत िडा कायाथियिे लदने छ ।  

(ख)   प्रारलम्भक बािलिकास  लशक्षा िा पिूथ प्राथलमक लिद्याियको ऄध्ययन 

ऄिलध दइु िषथको हुने छ । 

(ग) तीन िषथ ईमेर नपगेुका बािबालिका प्रारलम्भक बाि लबकास केन्रमा 

भनाथ गनथ तथा पाँच िषथ परूा भएका बािबालिकािाइ यस्ता केन्रमा 

रा्न पाआने छैन ।  

 
(घ) सामदुालयक बािलिकास केन्र नलजकको लिद्याियिाइ लजम्मेिार बनाइ 

तोलकए बमोलजम सञ्चािन गररने छ ।  

(ङ)   तीन िषथ ईमेर नपगेुका बािबालिकाको िालग लशश ु स्याहार केन्र 

सञ्चािन गनथ सलकने छ । यस्ता केन्रहरूको ऄनुमलत र सञ्चािन 

तोलकए बमोलजम हुने छ । 

११.  गाईँपालिका िे अफ्ना नागररकहरूको लशक्षा सम्बन्धी लिलिध 

अिश्यकता परूा गनथ अिश्यक पिूाथधारको व्यिस्था गरी लिशेष 

लशक्षा, समािेशी लशक्षा, ऄनौपचाररक लशक्षा, लनरन्तर लशक्षा, दरू तथा 

खिुा लशक्षा  र प्रालिलधक लशक्षा तथा व्यािसालयक तालिमको व्यिस्था 

गनथ सक्नेछ । 
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पररच्छेद- ३ 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक मशक्षाको माध्यम र परीक्षा सभबन्धी व्यिस्था 

१२.  पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सभबन्धी व्यिस्था:   

(क)  लिद्याियिे संघीय र प्रादेलशक काननूमा तोलकए बमोलजमको पाठ्यक्रम 

र पाठ्यपसु्तक ऄध्यापन गराईनु पने छ ।  

(ख)  स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लिकास र व्यिस्थापन तथा 

पाठ्यपसु्तकको ईपिब्धता सम्बन्धमा ऄनगुमन िगायतका कामको 

िालग तोलकए बमोलजमको पाठ्यक्रम लिकास तथा ऄनगुमन सलमलत 

रहनछे । 

१३ थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री ऄध्यापन गना स्िीकृमत मिनुपनन :  

(क)  कुनै लिद्याियिे थप पाठ्यसामाग्री िा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गनथ चाहेमा 

पाठ्यक्रम लिकास केन्रमा सचुीकृत थप पाठ्य सामाग्री िा पाठ्यपसु्तक 

प्रयोगको िालग स्थानीय लशक्षा ऄलधकारीबाट स्िीकृलत लिन ुपने छ । 

(ख)  लिद्याियिे ऄध्यापन गराईने ऐलच्छक लिषयको स्िीकृलत स्थानीय 

लशक्षा ऄलधकारीबाट लिन ुपने छ । 

 

१४. मशक्षाको माध्यम : (१)  लिद्याियमा लशक्षाको माध्यम नेपािी, ऄंग्रेजी िा दबैु 

भाषा हुन सक्ने छ । तर देहायको ऄिस्थामा लशक्षाको माध्यम देहाय 

बमोलजम हुन सक्नेछ: 

(क)  प्राथलमक लशक्षा (कक्षा १-५) मातभृाषामा लदन सलकनेछ । 

(ख)  भाषा लिषय ऄध्यापन गराईँदा लशक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ । 

(ग)  लशक्षणको माध्यम सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुने छ ।  

१५.  परीक्षाको सञ्चािन : 

 (१)  माध्यलमक तह (कक्षा १० - १२) को परीक्षा संघीय तथा प्रादेलशक 

काननू ऄनुसार सञ्चािन हुनेछ  । 

 (२) अधारभतू लशक्षा ईत्तीणथ परीक्षा र कक्षा ५ को ऄलन्तम परीक्षा तथा 

लिलभन्न कक्षाको लसकाआ ईपिलब्ध परीक्षा तोलकए बमोलजमको परीक्षा 

सलमलतबाट गाईँ स्तरमा र ऄन्य कक्षाहरूको परीक्षा तोलकए बमोलजम 

हुने छ । 



efu–!            v08–@              ;+Vof–# 
 

अरुघाट गाईँपामिकाको मशक्षा ऐन,२०७५  11 

 

पररच्छेद- ४ 

कायापामिका, गाईँ मशक्षा समममत, प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृत, गाईँ मशक्षा 

ऄमधकृत र िडा मशक्षा समममतको काम, कताव्य र ऄमधकार 

१६ कायापामिका : 

(क)  लशक्षा सम्बन्धी नीलत, योजना र कायथक्रमको तजुथमा गने, 

(ख)  नीलत तथा ऐन कायाथन्नियनको िालग लनयमाििी, लनदेलशका र 

कायथलिलध जारी गने, 

(ग)  लशक्षा सम्बन्धी िालषथक, ऄल्प कालिन र दीघथकािीन योजना स्िीकृत 

गने । 

(घ)  कायथपालिकाको ऄन्य काम कतथव्य र ऄलधकार तोलकए बमोलजम हुने 

छ । 

१७ गाईँ  मशक्षा समममतः   

 (१)   गाईँ  के्षत्रलभत्र सञ्चािन हुने लिद्याियको सञ्चािन र व्यिस्थापनको 

िालग देहाय बमोलजमको गाईँ लशक्षा सलमलत रहनेछ– 

(क)  गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष िा लनजको काम गनथ तोलकएको व्यलक्त  

     – ऄध्यक्ष 

(ख) सामालजक लबकास सलमलतको संयोजक  – सदस्य 

(ग)  गाईँ कायथपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत – सदस्य 

(घ) सामदुालयक िा संस्थागत लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका ऄध्यक्ष 

,प्रधानाध्यापक िा लशक्षक  मध्यबाट गाईँ  लशक्षा सलमलतिे मनोलनत 

गरेको दइु जना    –  सदस्य 

(ङ) गाईँ लशक्षा सलमलतिे लशक्षालिद ् चन्दादाता बुलिलजबी र समाजसेबी 

मध्येबाट मनोनयन गरेको मलहिा सलहत २ जना  – सदस्य 

(च) संघीय काननू ऄनुसार गठन भएको गाईँपालिका स्तरीय लशक्षक 

महासंघको ऄध्यक्ष १जना     – सदस्य  

(छ) गाईँपालिकाको स्थानीय लशक्षा ऄलधकारी – सदस्य सलचि 

    (२)  सलमलतका पदेन सदस्य बाहके मनोलनत सदस्यको कायथकाि दइु िषथको 

हुनेछ । 

    (३) ईपदफा १ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोलजम मनोलनत सदस्यहरू सकेसम्म 

समािेशी हुनु पने छ । 
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    (४)  ईपदफा (१) ऄन्तगथत मनोलनत सदस्यिे र ऄन्य सदस्यिे अफ्नो पदीय 

अचरण परूा नगरेमा जनुसकैु समयमा पलन हटाईन िा िखाथस्त गनथ 

सलकनेछ । तर त्यसरी हटाईन िा िखाथस्त गनुथ ऄलघ मनालसि 

स्पलिकरणको मौकाबाट िलञ्चत गररने छैन । 

  (५)  गाईँ लशक्षा सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार यस ऐनको ऄन्यत्र 

िेलखए बाहके देहाय बमोलजम हुनेछ: 

(क)  लशक्षा सम्बन्धी गाईँस्तरीय योजना तजुथमा गने, 

(ख)  सामदुालयक लिद्याियिाइ लदआने अलथथक ऄनदुानको लनधाथरण गरी 

गाईँपालिकामा लसफाररस गने, 

(ग) सामदुालयक लिद्याियहरूको िेखा परीक्षणका िालग िेखा परीक्षकको 

पाररश्रलमक लनधाथरण गने, 

(घ) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त लशक्षक तथा कमथचारी दरबन्दी 

लितरण र लमिान गने, 

(ङ) लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिाइ अिश्यक लनदेशन लदने,   

(च) गाईँपालिका के्षत्रलभत्र लनयमानसुार लबद्यािय संचािनका िालग 

ऄनमुलत, स्िीकृलत प्रदान गने । 

(छ )  तोलकएको मापदण्ड परुा भएका लबद्यािय साने र गाभ्ने कायथका िालग 

गाईँपालिकािाइ लसफाररस गने । 

(ज) अफ्नो के्षत्र लभत्र संचालित परीक्षा मयाथलदत र भयरलहत बनाईन सहयोग 

गने । 

(झ)  लि.व्य.स.िाइ अिस्यक लनदेशन लदने र सचेत गराईने । 

(ञ)  लशक्षाको गुणस्तर कायम रा्ने सचूक लिकास गने र प्रगती मलु्यांकन 

गने । 

(ट)  लिद्याियको सामालजक पररक्षण गनथ िगाईने  । 

(ठ) सामदुालयक लिद्याियका लशक्षक तथा कमथचारीिाइ ब्यबस्थापन गने । 

(ड) लिद्याियको सुपरीिेक्षण तथा ऄनगुमन गने ,गराईन े। 

(ढ)   शैलक्षक संस्था संग अिि लशक्षक तथा कमथचारी अबस्यक प्रोत्साहन 

,दण्ड सजाय सम्बन्धी कायथ गने, गराईन े। 

 (ण) गाईँ  लशक्षा सलमलतको ऄन्य काम कतथव्य ऄलधकार र िैठक सम्बन्धी 

कायथलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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१८ प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृत:     

 (क)  लशक्षा सम्बन्धी नीलत, काननू र योजनाको मस्यौदा प्रस्ताि गरी 

कायथपालिका र गाईँ  सभामा पेश गने । 

 (ख)  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको ऄन्य काम कतथव्य तोलकए बमोलजम हुने 

छ । 

१९ गाईँ मशक्षा ऄमधकृत:  

      (१)    गाईँपालिकामा एक गाईँ लशक्षा ऄलधकृत रहनेछ । यो ऐनको ऄन्यत्र 

िेलखए बाहके लनजको ऄन्य काम, कतथव्य र ऄलधकारहरू देहाय 

बमोलजम हुने छ: 

(क)   प्रारलम्भक बािलबकास र लशक्षा, अधारभतू लशक्षा, माध्यलमक लशक्षा. 

ऄलभभािक लशक्षा, ऄनौपचाररक लशक्षा, खिुा तथा िैकलल्पक, 

लनरन्तर लसकाइ, सामदुालयक लसकाआ केन्र धालमथक लिद्यािय, लिशेष 

लशक्षा र प्रालिलधक लशक्षा तथा व्यािसालयक तालिम सम्बन्धी नीलत, 

मापदण्ड र योजना तजुथमा, कायाथन्ियन, ऄनगुमन र मलू्याङ्कन तथा 

लनयमन प्रलक्रया तयार पारी गाईँ  लशक्षा सलमलतमा पेश गने । 

(ख) गाईँ  लशक्षा सलमलतको लनणथयहरू कायाथन्ियन गने । 

(ग) अधारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, ऄनुगमन तथा व्यिस्थापन,  

     (२) स्थानीय लशक्षा ऄलधकृतको ऄन्य काम, कतथव्य र ऄलधकार तोलकए 

बमोलजम हुनेछ । 

२० िडा मशक्षा  समममत:  

 (१)     गाईँपामिकाका िडा मभत्रका मबद्याियहरुको रेखदेख, सरंक्षण, 

सभबर्द्ान, मनयमन गना िडास्तरमा देहाय बमोमजमको िडा मशक्षा 

समममत गठन हुनेछ ।  

(क)  गाईँ पालिकाको सम्बलन्धत िडाका िडाध्यक्ष   -ऄध्यक्ष  

(ख)  िडा सलमलतका सदस्य मध्ये िडा सलमलतिे तोकेको १ जना  -सदस्य  

(ग)  सामदुालयक िा संस्थागत लिद्याियका लशक्षकहरु मध्येबाट १ जना 

मलहिा सलहत िडा सलमलतिे छनौट गरेको २ जना      –सदस्य  

(घ)  िडा लभत्रका लशक्षाप्रेमी, िौलिक व्यलक्तत्िबाट िडा सलमलतिे तोकेको 

एक जना     –सदस्य  
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(ङ)  लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरु मध्येबाट िडा सलमलतिे 

तोकेको एक जना    –सदस्य  

(च)   िडा सलचि     –सदस्य सलचि  

 (२)    िडा लशक्षा सलमलतका काम कतथब्य र  ऄलधकार : िडा लशक्षा 

सलमलतका देहाय बमोलजमका काम कतथब्य  र ऄलधकार रहछेन ्– 

(क) लि.व्य.स.िाइ अिस्यक लनदेशन लदने । 

(ख) िडालभत्र अलभभािक ,लशक्षा तथा लबद्याथी बीच समन्िय गने,  गराईने । 

(ग) लिद्यािय कक्षा तथा तह ब्यबस्थापन गनथ गाईँ लशक्षा सलमलतमा लसफाररस 

गने । 

(घ) िडाको शैलक्षक ऄलभिलृिका िालग अिस्यक कायथहरु गने । 

(ङ) गाईँ लशक्षा सलमलतिे तोके बमोलजमको  ऄन्य कायथ गने । 

(च) िडा लशक्षा सलमलतको ऄन्य काम कतथब्य र ऄलधकार तोलकए बमोलजम 

हुनेछ  । 

२१.  मिद्यािय व्यिस्थापन समममत : लिद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यिस्थापन 

गनथको िालग प्रत्येक लिद्याियमा लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत हुनेछ । 

    (१)  सामुदामयक मिद्याियको व्यिस्थापन समममत :  

(क)  ऄलभभािकिे अफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एक जना 

मलहिा सलहत तीन जना       -सदस्य 

(ख)  लशक्षण पेशामा ईच्च योगदान पयुाथएका ब्यलक्तहरू मध्येबाट गाईँ लशक्षा 

सलमलतिे मनोलनत गरेको स्थानीय व्यलक्त एक जना   - सदस्य  

(ग) सम्बलन्धत िडासलमलतिे तोकेको सो सलमलतको ऄध्यक्ष िा सदस्य एक 

जना      -सदस्य 

(घ) लिद्याियका संस्थापक, स्थानीय बुलिलजिी, लशक्षापे्रमी, लिद्याियिाइ 

ईल्िे्य सहयोग गरेका स्थानीय व्यलक्तहरू मध्येबाट लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलमलतिे मनोनीत गरेको एकजना मलहिा सलहत दइुजना 

     -सदस्य 

(ङ)   लिद्याियका लशक्षकिे अफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना

                           - सदस्य 

(च)   लिद्याियको प्रधानाध्यापक  -सदस्य सलचि 

 (२) लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठनको िालग ऄलभभािकको भेिािे 

ईपदफा (१) को खण्ड (१) (क) ऄनसुारका सदस्यहरू छानेको लमलतिे 
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७ लदन लभत्र लिव्यसको पलहिो बैठक बसी ईपदफा (१) को खण्ड (१) 

(घ) ऄनुसारको सदस्यहरू मनोनयन गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) खण्ड (२) ऄनसुार सदस्य मनोनयन गरेको लमलतिे पन्र लदन लभत्र 

लि.व्य.स.को दोस्रो बैठक बसी ईप दफा (१) को खण्ड (१) को (क) 

,(ख) र (घ) बमोलजमका सदस्यहरंुिे अफूहरू मध्येबाट लि.व्य.स. 

ऄध्यक्ष छान्न ुपने छ । 

 (४) खण्ड (३) बमोलजम बैठक बसी ऄध्यक्ष छनौट गनथ नसकेमा खण्ड (३) 

बमोलजम तोलकएको समय लबतेको पाँच लदन लभत्र सो व्यहोरा 

प्रधानाध्यापकिे गाईँ  लशक्षा सलमलतमा प्रलतिेदन सलहत पेश गनुथ पने छ 

। सो प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ ईपरोक्त खण्ड (१) को (क) ,(ख)  र (घ) 

बमोलजमका सदस्यहरूमध्येबाट गाईँ  लशक्षा सलमलतिे ऄध्यक्ष मनोनयन 

गने छ ।  

 (५)  प्रालिलधक र व्यािसालयक लिषयमा ऄध्यापन िा तालिम गराआने 

माध्यलमक लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतमा गाईँपालिका  

के्षत्रलभत्रका सम्बलन्धत लिषय तथा व्यिसायसंग अििहरूमध्ये गाईँ  

लशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको दइु जना सदस्य रहनेछन् । 

 (६)  लिशेष लशक्षा सञ्चािन गने लिद्याियको व्यिस्थापन सलमलतमा 

कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत सदस्यहरू ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तको 

ऄलभभािकहरू रहनेछन् । 

 (७)  व्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरूको योग्यता र गठन सम्बन्धी 

ऄन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 (८)  शैलक्षक गुणस्तर िलृद्द गनथ अिश्यक व्यिस्था लमिाईनकुा ऄलतररक्त 

सामदुालयक लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतथव्य 

र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः– 

(क)  लिद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने, 

(ख)  लिद्याियको चि, ऄचि सम्पलत्तको िगत रा्ने, रा्न िगाईने र 

सरुक्षा गने, 

(ग) लिद्यािय सञ्चािन सम्बन्धमा हुने महत्िपणूथ लिषयमा सम्बलन्धत िडा 

कायाथियसँग समन्िय गने, 

(घ) लिद्याियमा कायम रहकेा दरबन्दीिाइ तोलकए बमोलजम पररितथन 

गनुथपने भएमा  औलचत्यसलहत गाईँ लशक्षा सलमलतमा लसफाररस गने, 

(ङ) तोलकए बमोलजमको ऄन्य कायथहरू गने ।  
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 (९) बािक्िबहरु मध्येबाट १ जना बािक िा बालिका अमलन्त्रत सदस्य 

हुन ुपने । 

२ ससं्थागत मिद्याियको व्यिस्थापन समममत:  

 (१)   संस्थागत लिद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यिस्थापन गनथका िालग 

प्रत्येक लिद्याियमा देहायका सदस्यहरू रहकेो एक लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलमलत रहनेछः– 

(क)  सम्बलन्धत लिद्याियको लसफाररसमा गाईँ  लशक्षा सलमलतबाट मनोलनत 

भएका व्यलक्त              -ऄध्यक्ष 

(ख)  ऄलभभािकहरू मध्येबाट लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे मनोलनत 

गरेको एकजना    -सदस्य 

(ग)  स्थानीय लशक्षा प्रेमी िा समाजसेिीहरू मध्येबाट िडा सलमलतको 

लसफररसमा गाईँ लशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना मलहिा 

सलहत कलम्तमा दइुजना   -सदस्य 

(घ)  गाईँ  लशक्षा ऄलधकारीिे तोकेको सो कायाथियको एकजना प्रलतलनलध

     -सदस्य 

(ङ)  सम्बलन्धत लिद्याियको लशक्षकहरूिे अफूहरू मध्येबाट छानी 

पठाएको एकजना   -सदस्य 

(च) लिद्याियको प्रधानाध्यापक   -सदस्य–सलचि  

 (२) ईपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजमको व्यलक्त लसफाररस गदाथ 

सम्बलन्धत लिद्यािय कम्पनी ऄन्तरगत सञ्चालित भए कम्पनीको शेयर 

सदस्यमध्येबाट र सहकारी ऄन्तरगत सञ्चालित भए सम्बलन्धत 

सहकारीको शेयर सदस्यमध्येबाट लसफाररस गनुथ पनथछ । 

 (३)  शैलक्षक गुठी ऄन्तगथत सञ्चािन भएका लिद्याियको सञ्चािन, 

रेखदेख र व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 (४)  सस्थागत तथा सहकारी लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको 

काम, कतथव्य र ऄलधकार देहायबमोलजम हुनेछः– 

(क)  लिद्यािय सञ्चािनको िालग साधन र स्रोतको प्रालप्त र पररचािन गने, 

(ख)  लिद्याियको िालग अिश्यक भौलतक पूिाथधारको व्यिस्था गने, 

(ग)  ऄध्यापन ऄनुमलतपत्र लिइ प्रचलित काननू बमोलजम लशक्षक पदको 

िालग ईम्मेदिार हुन योग्यता परूा गरेका व्यलक्तिाइ लशक्षक पदमा 

लनयलुक्त गने, 
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(घ)  नेपाि सरकारिे तोकेको न्यनूतम तिब स्केिमा नघटाइ लशक्षक तथा 

कमथचारीिाइ तिब लदने, 

(ङ) शैलक्षक सत्र शरुु हुन ुभन्दा कलम्तमा २ मलहना पलहल्यै अगामी शैलक्षक 

सत्रको िालग शलु्क प्रस्ताि गरी गाईँ लशक्षा कायाथियमा पेश गने ।  

 (५) दफा २१ (१) र २१ (२) बमोलजम छालनएका िा मनोलनत ऄध्यक्ष िा 

सदस्यको पदािलध तीन िषथको हुनेछ । त्यस्ता ऄध्यक्ष िा सदस्यिे 

अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण नगरेको देलखएमा तोलकएको लनकाय िा 

ऄलधकारीिे लनजिाइ जनुसकैु बखत पदबाट हटाईन सक्नेछ । तर 

त्यसरी पदबाट हटाईन ुऄलघ अफ्नो सफाआ पेश गने मौकाबाट बलञ्चत 

गररने छैन । 

 (६)  लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको ऄन्य काम, कतथव्य, ऄलधकार र 

बैठकसम्बन्धी कायथलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

२२.  मिद्यािय व्यिस्थापन समममत मिघटन गना समकने : 

  (१)  कुनै लिद्याियको व्यिस्थापन सलमलतिे तोलकएको लजम्मेिारी परूा गनथ 

नसकेको लनरकषथ सलहतको प्रलतिेदन सम्बलन्धत िडा सलमलतिे 

लसफाररस गरेमा गाईँ  लशक्षा सलमलतिे छानलिन गदाथ सो लसफाररस 

प्रमालणत भएमा त्यस्तो लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत लिघटन गनथ 

सक्नेछ । तर त्यसरी लिघटन गनुथ ऄलघ लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलमलतिाइ अफ्नो सफाआ पेश गने मनालसब मौका लदन ुपनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत लिघटन भएपलछ 

ऄको लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म िा ऄन्य कुनै 

कारणिे लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलमलतको काम गनथ गाईँ लशक्षा सलमलतिे तीन सदस्यीय 

ऄस्थायी लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठन गनथ सक्नेछ । 
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२३. मिद्यािय सञ्चािन कायामिमध  :  

 (१)   यो ऐन र प्रचलित काननूको ऄलधनमा रही प्रत्येक सामदुालयक 

लिद्याियिे लिद्याियको िक्ष्य, मलू्य मान्यता,  सञ्चािन प्रलक्रया, 

लशक्षक, कमथचारी, ऄलभभािक तथा ऄन्य सरोकारिािाहरूको 

अचारसलहता, लशक्षक  कमथचारी, ऄलभभािक, लिद्याथी र ऄन्य 

सरोकारिािाको लजम्मेिारी, कतथव्य र दालयत्ि तथा लिद्यािय 

सञ्चािन  लिलध  र  प्रलक्रया िगायतका ऄन्य सान्दलभथक 

लिषयिस्तु समािेश गररएको लिद्यािय सञ्चािन कायथलिलध 

ऄलभभािक भेिाबाट पाररत गराइ गाईँ  लशक्षा सलमलतबाट स्िीकृत 

गराआ िागू गनुथ पनेछ । 

 (२)   लिद्यािय सञ्चािन कायथलिलध ऄनसुार लिद्यािय सञ्चािन गनुथ 

व्यिस्थापन सलमलत, प्रधानाध्यापक िगायत ऄन्य सबैको कतथव्य हुनेछ 

। 

 (३)  लिद्यािय सञ्चािन कायथलिलध सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोलकए 

बमोलजम हुने छ ।  

 

पररच्छेद- ५ 

अमथाक प्रबन्ध, सहायता र छुट 

२४. गाईँ  मशक्षा कोषः  

 (१)   सामदुालयक लिद्याियको सञ्चािन र व्यिस्थापन तथा ऐनको ऄन्य 

व्यिस्था कायाथन्ियनका िालग गाईँ लशक्षा कोष रहनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः– 

(क)  नेपाि सरकार (संघ)बाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ख)    प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ग) गाईँपालिका बाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(घ)  संस्थागत लिद्याियको िालषथक अम्दानी मध्ये तोलकए बमोलजमको 

रकम  

(ङ) सहकारी लिद्याियबाट प्राप्त हुने सो लिद्याियको कुि नाफाको तोलकए 

बमोलजमको रकम 

(च)  दफा (३२) को ईपदफा (४) बमोलजम सस्थागत लिद्याियबाट प्राप्त 

रकम 
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(छ)  चन्दाबाट प्राप्त रकम, 

(ज)  लशक्षा कर  

(झ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम 

 (३)  कोषको सञ्चािन तोलकए बमोलजम हुनेछ । तर ईपदफा २ को खण्ड 

(घ), (ङ) र (च) बमोलजम प्राप्त रकम दफा ६ िा ८ बमोलजमको 

लिद्याियमा ऄध्ययनरत लिद्याथीको अिास र छात्रिलृत्तमा खचथ गनुथ पने 

छ । त्यस्ता लिद्यािय नभएसम्मका िालग सामदुालयक लिद्याियको 

शैलक्षक लिकासमा खचथ गनथ सलकने छ । 

२५. मिद्यािय कोषः  

 (१)   प्रत्येक लिद्याियमा एईटा लिद्यािय कोष हुनेछ, जसमा देहाय 

बमोलजमका स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा दालखिा हुनेछः– 

(क)  नेपाि सरकार, प्रादेलशक सरकार र गाईँपालिका बाट प्राप्त ऄनदुान, 

(ख)  गाईँ  लशक्षा कोषबाट प्राप्त ऄनदुान, 

(ग)  लनयमानसुार लिन पाईने शलु्क, 

(घ)  सहयोग, चन्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र 

(ङ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 

 (२)  लिद्याियका सम्पणूथ खचथ सोही कोषबाट हुने छ । ईपदफा (१) 

बमोलजमको कोषको सञ्चािन तथा सामालजक परीक्षण र लित्तीय िेखा 

परीक्षण तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२६.  मिद्यािय र बाि मबकास केन्रिाइ ऄनुदानको व्यिस्था : 

  (१)   गाईँपालिका िे तोलकएको अधारमा सामदुालयक लिद्यािय र 

बािलबकास केन्रिाइ ऄनदुान लदनेछ तर कुनै  लिद्याियिे 

तोलकएको शैलक्षकस्तर कायम गनथ नसकेमा त्यस्ता लिद्याियिाइ लदँआदै 

अएको ऄनदुान रकममा  तोलकए बमोलजम कटौती गनथ यस दफािे 

िाधा परु् याएको मालनने छैन ।  

 (२)  ऄनदुान सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुने छ । 
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२७.  मिद्याियिाइ छुट र समुिधा :  

 (१)   सामदुालयक लिद्यािय र शैलक्षक गुठी िा सहकारीको रूपमा सञ्चालित 

संस्थागत लिद्याियिाइ संघीय र प्रादेलशक  काननूमा भएको 

व्यिस्था बमोलजम छुट र सलुिधा हुने छ । 

 (२) सामदुालयक र शैलक्षक गुठी िा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत 

लिद्याियिाइ गाईँपालिका िे अफुिे  िगाएको कर िा  ऄन्य 

सेिा िा सलुिधामा तोलकए बमोलजम लिशेष छूट लदन सक्ने छ । 

 

पररच्छेद- ६ 

ऄमनिाया तथा मनशुल्क मशक्षा, मिद्याथी सहायता तथा छात्रिृमि सभबन्धी व्यिस्था 

२८ ऄमनबाया,  मनशुल्क अधारभूत मशक्षा सभबन्धी व्यिस्था :   

 (१)  सामदुालयक लिद्याियबाट िलक्षत ईमेर समहूका सबै 

 बािबालिकाहरूिाइ तोलकएबमोलजम लनशलु्क लशक्षा 

 ईपिब्ध हुने छ । 

 (२) लनशलु्क लशक्षा ईपिव्ध हुने ईमेर समहूका बािबालिकािाइ 

लिद्याियमा नपठाईने िा बािश्रममा िगाईने ऄलभभािक, संरक्षक िा 

ईद्योगी व्यापारी िा ऄन्य व्यलक्तिाइ गाईँपालिकािे तोलकए बमोलजम 

दण्ड जररिाना गनेछ । त्यस्ता व्यलक्त िा सस्थािाइ गाईँपालिकाबाट 

ईपिब्ध हुने सेिा सुलिधा रोक्का िा स्थगत गनथ सलकने छ । 

 

२९ मनशुल्क माध्यममक मशक्षा सभबन्धी व्यिस्था :  

 (१)  माध्यलमक लशक्षा (९ -१०) लनशलु्क हुने:  सामदुालयक लिद्याियबाट 

िलक्षत ईमेर समहूका सबै बािबालिकािाइ गाईँपालिकािे तोलकए 

बमोलजम लनशलु्क लशक्षा ईपिब्ध गराईने छ । 

 (२) माध्यलमक लशक्षा (११-१२) को हकमा लनशलु्क लशक्षाको व्यिस्थापन 

संघीय र प्रादेलशक काननू ऄनुसार गररने छ । 

 

३० दफा २८(१) र दफा २९(१) बमोलजम प्रदान गररएको लशक्षामा कुनै लिद्याियिे 

शलु्क लिएमा त्यस्तो शलु्क सम्बलन्धत लिद्याथीिाइ लफताथ गराइ 

सम्बलन्धत लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिाइ स्थानीय लशक्षा 
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ऄलधकारीिे सचेत गराईने तथा प्रधानाध्यापकिाइ लिभागीय कारिाही 

गनथ सक्नेछ । तर कुनै ऄलभभािकिे अफ्नो स्िआच्छािे लदएको  दान, 

ईपहार, चन्दा िा सहयोग सामदुालयक लिद्याियिे लिन सक्नेछ । 

३१ मिद्याथी सहायता तथा छात्रिृमिको व्यिस्था गना सक्ने: गाईँपालिका िे 

सामदुालयक लिद्याियमा भनाथ हुने लिद्याथीहरूिाइ  तोलकए बमोलजम 

अलथथक सहायता र छात्रिलृत्तको व्यिस्था गनथ सक्नेछ ।  

 

३२.  ससं्थागत मिद्याियिे छात्रिृमि ईपिब्ध गराईनु पनन :  

 (१)   संस्थागत लिद्याियिे लिद्याियमा भनाथ भएका कूि लिद्याथी सं्या िा 

प्रत्येक कक्षामा तोलकएको न्यनुतम लिद्याथी सङ््या जनु धेरै हुन्छ, 

त्यसको  कम्तीमा दश प्रलतशतमा नघट्ने गरी तोलकए बमोलजम अलथथक 

रुपमा लिपन्न,  ऄपाङ्गता भएकाहरू, मलहिा, दलित िा जनजालत तथा 

ऄल्पसङ््यक र ऄन्य समदुायका लिद्याथीहरंुिाइ  छात्रिलृत्त ईपिब्ध 

गराईन ुपनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम छात्रिलृत्तको िालग लिद्याथी छनौट गनथ प्रत्येक 

लिद्याियमा लिद्याियको प्रधानाध्यापकको संयोजकत्िमा, 

गाईँपालिकाको प्रलतलनलध र लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतमा रहकेा 

ऄलभभािकको प्रलतलनलधत्ि रहकेो एक छात्रिलृत्त छनौट सलमलत  रहनेछ । 

 (३)  सलमलतिे छनौटको िालग अधार, शतथ र प्रकृया तयार गरी सािथजलनक 

गनुथ पनेछ । गाईँपालिका िे छनौटको  अधारसलहतको लनदेशन लदएमा 

सो अधारिाइ मु् य अधार मानी छात्रिलृत्त छनौट गनुथ पनेछ ।  

 (४)  मालथ जे सकैु कुरा ईल्िेख गररएको भए पलन गाईँपालिका िे थप 

कायथलिलध िनाइ प्रत्येक लिद्याियका िालग छात्रिलृत्तको कोटा तोकी 

लनलदथि प्रलक्रयामाफथ त परीक्षाका माध्यमबाट छात्रिलृत्तमा ऄध्ययन गने 

लिद्याथी अफै छनौट र लसफाररस गनथ सक्ने छ । यसरी छनौट र 

लसफाररस भएका लिद्याथीिाइ लनशलु्क ऄध्यापन गराईन ु सम्बलन्धत 

लिद्याियको दालयत्ि हुने छ तर ईपदफा (१) बमोलजम लनधाथरण भएको 

छात्रिलृत्त कोटा बराबरको रकम सम्बलन्धत लिद्याियिे गाईँ  लशक्षा 

सलमलतमा जम्मा गने गरी तोक्न सक्ने छ  । यसरी तोलकएको रकम गाईँ  

लशक्षा सलमलतिे तोलकएको कायथलिलध बमोलजम दफा (६) ऄनसुार 
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स्थालपत अिालसय लिद्याियमा ऄध्ययनरत लिपन्न र िलक्षत िगथको 

छात्र छात्राहरूको अिालसय छात्रिलृत्तमा खचथ गने छ  ।  

 

पररच्छेद- ७ 

मिद्यािय मशक्षण सेिाको गठन र  सञ्चािन सभबन्धी व्यिस्था 

३३ मिद्यािय मशक्षण सेिाको गठन   

(१)  संघीय काननूमा व्यिस्था भए बमोलजम गाईँपालिका मा एक लिद्यािय 

लशक्षण सेिाको गठन हुनेछ । 

(२) लशक्षकहरूको सेिाको शतथ (योग्यता, तह, श्रेणी लिभाजन र ऄन्य सेिा 

सलुिधा) संघीय र प्रादेलशक कानूनमा  व्यिस्था भए बमोलजम हुने छ ।  

(३) सघीय र प्रादेलशक काननूको ऄलधनमा रही गाईँपालिका िे लशक्षकको 

सेिा शतथ सम्बन्धी थप व्यिस्था गनथ सक्नेछ। 

(४) लिद्याियमा कायम रहने लशक्षकहरूको दरबन्दी र पद तोलकए बमोलजम 

हुने छ । 

 

३४. मशक्षकको मनयुमि : 

  (१)     स्िीकृत दरबन्दीमा स्थायी लशक्षकहरूको संघीय कानून बमोलजम 

लनयलुक्त लशक्षक सेिा अयोगको लसफाररसमा गाईँ  लशक्षा सलमलतको 

लनणथय ऄनसुार स्थानीय लशक्षा ऄलधकारीिे गने छ । 

 (२)   लिद्याियमा ररक्त दरबन्दी तथा लशक्षक ऄनदुान कोटामा ऄस्थायी तथा 

करार लनयलुक्तको व्यिस्था गनथ लनम्न बमोलजमको लशक्षक छनौट सलमलत 

हुनेछ । 

(क)  सम्बलन्धत लिद्याियहरुको  लब व्य.स.ऄध्यक्ष   -संयोजक  

(ख)   गाईँ लशक्षा सलमलतिे छनौट गरेको लबषयगत रोस्टरहरु मध्येबाट लबषय 

लबज्ञ २ जना    -सदस्य  

(ग)   गाईँ लशक्षा ऄलधकृत     – सदस्य 

(घ) सम्बलन्धत लिद्याियको प्र. ऄ.    –सदस्यसलचि  

(३)   लशक्षक छनौट सलमलतको प्रशासलनक कायथ र जनशलक्तको व्यिस्था 

गाईँ  लशक्षा कायाथियिे गने छ   

(४) गाईँपालिका  स्तररय लशक्षक छनौट सलमलत गठन लनयमानसुार गाईँ 

लशक्षा सलमलतिे गनथ सक्नेछ । 
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(५) गाईँपालिका  स्तररय लशक्षक छनौट सलमलतका पदालधकारी र 

सदस्यहरूको योग्यता देहाय ऄनसुार हुने छ: 

(क) लशक्षा, लशक्षण, प्रशासन र व्यिस्थापन के्षत्रमा ऄलधकृतस्तरमा कलम्तमा 

५ िषथ काम गरेको, 

(ख) कलम्तमा १ िषथ देलख कुनै पलन राजनीलतक दिको सदस्य नरहकेो । 

  ईपरोक्त ऄनसुार गठन हुने लशक्षक छनौट सलमलतका सदस्यहरू मध्ये दइु 

लतहाआ सदस्यहरू लशक्षाशास्त्र संकायमा स्नातक हुन ुपने छ । 

 (६)  सलमलतका सदस्यहरूको सेिा सलुिधा, बैठक र व्यिस्थापन 

कायथलिलधमा तोलकए बमोलजम हुने छ । 

 (७) यस दफा बमोलजमको सलमलतको गठन नहुदँासम्म गाईँ  लशक्षा सलमलतिे 

संलक्षप्त कायथलिलध तोकी लशक्षक छनौट गनथ बाधा पगेुको मालनने छैन ।

  

 (८)  ऄस्थायी लशक्षक लनयलुक्त प्रलक्रया : 

(क) लशक्षक छनौट सलमलतिे गाईँ लशक्षा कायाथियिे ईपिब्ध गराए 

बमोलजमको लििरणको अधारमा प्रत्येक मलहनामा लिज्ञापन प्रकालशत 

गने छ । 

(ख) लशक्षक छनौट सम्बन्धी कायथ सम्पन्न गरी ऄस्थायी लशक्षक लनयलुक्तको 

िालग स्थानीय लशक्षा ऄलधकारी समक्ष  लिज्ञापन भएको लमलतिे ४० 

लदनलभत्र लशक्षक लनयलुक्तको िालग लसफाररस गनेछ । 

(ग) मालथ जे सकैु ईल्िेख गररएको भए पलन संघीय तथा प्रादेलशक काननूमा 

ऄन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहके गाईँकायथपालिकािे तोकेको लमलत 

देलख लशक्षक छनौट सलमलतिे सामदुालयक लिद्याियमा ररक्त रहकेा सबै 

प्रकारका (ऄस्थायी र करार) लशक्षक पदमा लशक्षक लनयलुक्तको िालग 

लशक्षक करार सचूी तयार पाने छ । सो व्यिस्थाको िालग लशक्षक छनौट 

सलमलतिे शैलक्षक सत्रको सरुुमा लशक्षक करार सचूी तयार पारी गाईँ  

लशक्षा कायाथियमा पेश गने व्यिस्था गने छ  

  (९) लशक्षक छनौट सम्बन्धमा ऄस्थायी लशक्षक छनौट सलमलतिे लशक्षक 

सेिा अयोगिे तोकेको पाठ्यक्रम र कायथलिलधको पािना गनुथ पनेछ  । 

 (१०) सलमलतिे गरेका मु् य मु् य कायथ सधुानुथ पने पक्षहरू तथा तोलकएका 

ऄन्य लििरणहरू समािेश गरी तयार पाररएको िालषथक प्रलतिेदन 

गाईँलशक्षा सलमलत समक्ष पेश गनेछ ।  
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३५ सरुिा सभबन्धी व्यिस्था:   

 (१)  गाईँपालिका लभत्रका सामदुालयक लिद्याियहरूमा अधारभतू तहको 

प्राथलमक लशक्षकहरूिाइ समान तह र लकलसमको दरबन्दीमा तथा 

अधारभतू तहका लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहका लशक्षकहरूिाइ 

सम्बलन्धत लिषय र तह तथा लकलसमको दरबन्दीमा गाईँ लशक्षा 

सलमलतको लनणथयानसुार सामान्यतया चैत्र मलहनामा  स्थानीय लशक्षा 

ऄलधकारीिे तोलकए बमोलजम सरुिा गने छ । 

 (२)  संघीय र प्रादेलशक काननूमा ऄन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहके ऄन्तर 

स्थानीय तह सरुिा गदाथ: 

(क) दरबन्दीमा कायथरत स्थायी लशक्षकिाइ कायथरत लिद्याियको 

व्यिस्थापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा नपने गरी 

गाईँ लशक्षा कायाथियिे ऄको स्थानीय तहमा सरुिाको िालग सहमलत 

लदन सक्नेछ । 

(ख) ऄन्य स्थानीय तह ऄन्तरगतका लिद्याियमा कायथरत स्थायी लशक्षकिे 

सरुिा भआ यस गाईँपालिका लभत्रका कुनै लिद्याियमा अईन चाहमेा 

कायथरत लिद्यािय रहकेो स्थानीय तहको सहमलतसलहत तोलकएको 

ऄलधकारी समक्ष लनलदथि ढाँचामा लनिेदन लदन ुपने छ । ईक्त लनिेदनमा 

तोलकए बमोलजम कारबाही हुने छ । 

(ग) ऐन जारी हुन ुभन्दा ऄलघदेलख कायथरत ऄस्थायी लशक्षक (करार समेत) 

िा थप ऄनदुानमा कायथरत लशक्षकिाइ पलन सोही दरबन्दी तथा थप 

ऄनदुान कोटामा ईपदफा (१) बमोलजम सरुिा गररने छ । 

(घ) सेिा लनितृ्त हुन १ िषथ भन्दा कम सेिा ऄिलध िाकी रहकेो लशक्षकको 

सरुिा गररने छैन । 

(ङ) लशक्षक सरूिा सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुने छ । 
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३६.  प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, मशक्षक तथा कमाचारी सभबन्धी 

व्यिस्थाः  

 (१)  प्रत्येक सामदुालयक लिद्याियमा एकजना प्रधानाध्यापक र संघीय र 

प्रादेलशक काननू एिं गाईँपालिका िे स्िीकृत गरे बमोलजमको 

सङ््यामा लशक्षक र कमथचारीको दरबन्दी रहनेछ । माध्यलमक 

लिद्याियमामात्र सहायक प्रधानाध्यापकको व्यिस्था गनथ सलकने छ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमका प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक र 

कमथचारीहरूको लनयलुक्त र ऄन्य व्यिस्था तोलकएबमोलजम हुनेछ  

३७. दरबन्दी ममिानः   

 (१)   प्राथलमक तहमा लिद्याथी सङ््या र सञ्चालित कक्षा तथा ऄन्य तहमा 

लिद्याथी सङ््या सञ्चालित कक्षा (सेक्सन) र ऄध्यापन गररने 

लिषयको अधारमा गाईँ  लशक्षा सलमलतिे लिद्याियको बस्तुलस्थलत एिं 

नक्शांकन गरी दरबन्दी लमिान गने छ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम गररएको दरबन्दी लमिानबाट सरुिा हुने 

लशक्षकिे पत्र पाएको लमलतिे २१ लदनलभत्र रमाना लिआ तोलकएको 

लिद्याियमा हालजर भआ सक्न ुपनेछ । यसरी हालजर नहुने, रमाना नलदने र 

हालजर नगराईने प्रधानाध्यापक र लशक्षकिाइ लिभागीय कारिाही गररने 

छ । 

३८.  मशक्षकको पेशागत युमनयन, मशक्षक तथा कमाचारीको पदीय अचरण तथा 

ऄन्य व्यिस्थाः 

(१)   संघीय कानूनमा व्यिस्था भए बमोलजम सामदुालयक लिद्याियका 

लशक्षकहरूको पेशागत हक लहतको सम्बन्धमा कायथ गनथ लशक्षक 

महासंघ रहनेछ । 

(२)  नेपाि लशक्षक महासंघ गाईँ  स्तरमा गठन गनथ सलकने छ । 

(३)  देहायका ऄिस्थामा लशक्षक िा कमथचारीिाइ लिद्याियको व्यिस्थापन 

सलमलतिे पदबाट हटाईन गाईँपालिका मा लसफाररस गनुथ पनेछः– 

(क)  तोलकए बमोलजमका पदीय दालयत्ि परूा नगरेमा, 
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(ख)  लिना सूचना िगातार पन्र लदनभन्दा बढी समय लिद्याियमा 

ऄनपुलस्थत रहमेा, 

(ग)  लिद्याियमा मादक पदाथथ सेिन गरी अएको कुरा प्रमालणत भएमा, 

(घ)  सामदुालयक लिद्याियका लशक्षक िा कमथचारीिे कायाथिय समयमा 

ऄन्यत्र ऄध्यापन िा ऄन्य काम गरेमा िा ऄन्य कुनै व्यािसालयक 

कृयाकिाप गरेमा,  

 तर  ईपदफा ३ (घ) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन लिद्याियको 

पठन पाठनमा बाधा नपने गरी रालरट्रय जनगणना, लनिाथचन सम्बन्धी 

काम, दैिी प्रकोप ईिार िा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र 

गाईँपालिकािे तोकेको ऄन्य कुनै काममा खटाईन बाधा परेको मालनने 

छैन । 

(ङ)  लशक्षक िा कमथचारी राजनीलतक दिको सदस्य रहकेो पाआएमा, 

(च)  नैलतक पतन देलखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट सजाय 

पाएमा, 

(छ) स्थायी अिसीय ऄनुमलत पत्र लिएमा  

(ज)  लनमाथण ब्यबसायीको  आजाजत पत्र लिएमा  

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम िा ऄन्य माध्यमिे कुनै लशक्षक िा कमथचारीिाइ 

पदबाट हटाईन ु पने यथेि प्रमाण प्राप्त भएमा गाईँ  कायथपालिकािे 

नीजिाइ पदबाट हटाईन सक्नेछ । तर कायथरत पदबाट हटाईन ु ऄलघ 

सफाइको मनालसि मौका भने प्रदान गररने छ । 

३९ मशक्षक तथा कमाचारीको गुनासो व्यिस्थापन :  

 (१)  सामदुालयक लिद्याियको लशक्षक र कमथचारीको पेशागत गुनासो 

सम्बलन्धत लिद्याियका प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको गुनासो 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुथ पने छ ।  सो सम्बन्धी 

गुनासोको ऄध्ययन गरी सम्भि ईपाय ऄपनाइ सम्बलन्धत लनकायिे  

गुनासो सम्बोधन गनुथ पने छ  । 

 (२) लिद्यािय तहबाट सम्बोधन हुन नसके ईलचत कारण खोलि ३० लदन 

लभत्र गाईँ  लशक्षा ऄलधकारी समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

 (३) लिद्यािय तहबाट प्राप्त गुनासोको ३० लदन लभत्र प्रचलित काननू ऄनसुार 

सम्बोधन गनुथ स्थानीय लशक्षा ऄलधकारीको कतथव्य हुने छ । 
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 (४) गाईँ लशक्षा ऄलधकारीिे सम्बोधन गनथ नसकेको पेशागत गुनासो गाईँ  

लशक्षा सलमलतमा पेश गररने छ । 

 (५) गाईँ  लशक्षा सलमलतिे गरेको गुनासो सम्बोधन ऄलन्तम हुने छ ।  

४०.  ऄदाितको अदेशबाट पुनः बहािी हुन सक्ने :  

 (१)   दफा ४३ मा ईल्िेख भएका कुनै िा केही अरोपमा सजाय भइ 

नोकरीबाट हटाआएको िा बखाथस्त भएको लशक्षक कमथचारी ऄदाितको 

अदेश िा फैसिा बमोलजममात्र नोकरीमा पनुः बहािी हुन सक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम पनुः बहािी भएको लशक्षकिे संघीय कानून 

ऄनसुार नोकरीबाट हटेदेलख पनुःबहािी भएको लमलतसम्मको परूा 

तिब, भत्ता र तिब िलृि अदेश िा फैसिा बमोलजम प्राप्त गने छ ।  

४१.  तिब भिा नपाईने र सेिा ऄिमध गणना नहुने :  

  दफा ४० को ईपदफा (२) मा ईल्िेलखत ऄिस्था तथा दफा ३८  को 

ईपदफा ३ (ख) मा भएको व्यिस्थाको प्रलतकूि नहुने गरी िा 

लनयमानसुार लिदा स्िीकृत गराआ बसेको ऄिस्थामा बाहके लिद्याियमा 

ऄनपुलस्थत रहकेा लशक्षकिे ऄनपुलस्थत ऄिलधको तिब, भत्ता पाईने 

छैनन ्र त्यस्तो ऄिलध लनजको सेिा ऄिलधमा समेत गणना हुने छैन । 

४२.  दरबन्दी स्िीकृत गनुा पनन :  

 (१)  सामदुालयक लिद्याियिे सरकारी दरबन्दीमा बाहके ऄन्य श्रोतबाट 

लशक्षक लनयलुक्त गनथको िालग तोलकए बमोलजम गाईँ लशक्षा 

कायाथियबाट लिद्याियिे अफ्नो दरबन्दी  लिशे्लषण तथा कायथभार 

स्िीकृत गराएर मात्र गनुथ पछथ । यसरी दरबन्दी स्िीकृत नगरी कुनै 

लिद्याियिे लशक्षक लनयुलक्त गरेमा लनयुक्त लशक्षकिाइ भकु्तानी गरेको  

तिि भत्ता र ऄन्य रकमहरू लनयलुक्त गने पदालधकारीिे लिद्यािय 

कोषमा लतनुथ पने छ ।  

 (२) हाि कायथरत लशक्षकहरू सम्ित २०७५ ऄसार मसान्तसम्म यसै 

प्रािधान ऄनसुार लनयकु्त भएको मालननेछ । सो ऄिलध पलछको हकमा 

ईपदफा १ ऄनसुारको प्रकृया परूा नगरी सेिा लनरन्तरता लदन पाआने छैन । 
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पररच्छेद- ८ 

दण्ड र सजाय 

४३. दण्ड सजायः  

 (१)  कसैिे लिद्याियको सम्पलत्त लहनालमना िा नोक्सान गरेमा त्यस्तो 

व्यलक्तिाइ संघीय र प्रादेलशक काननू बमोलजम मदु्दा हेने ऄलधकारीिे 

लबगो ऄसिू गरी लिगो बमोलजम जररिाना गनथ सक्नेछ ।  

 (२)  कसैिे देहायका कायथ गरेमा, गनथ िगाएमा िा सो कायथ गनथ सहयोग 

परु् याएमा त्यस्तो व्यलक्तिाइ कसरूको  मात्रा हरेी संघीय र प्रदेलशक 

काननूमा व्यिस्था भएकोमा सोही बमोलजम र नभएमा रु एक िाख 

रुपैयासम्म जररिाना िा ६ मलहनासम्म कैद िा दबैु सजाय हुनेछः 

(क)  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 

(ख)  ईत्तरपलुस्तका परीक्षण गदाथ िापरबाही िा गैर लजम्मेिारपूणथ कायथ गरेमा, 

(ग)  परीक्षा केन्रमा सम्बलन्धत पदालधकारीको स्िीकृलतबेगर प्रिेश गनथ प्रयत्न 

गरेमा िा प्रिेश गरेमा िा  परीक्षा केन्र लनयन्त्रणमा लिइ ऄमयाथलदत 

कायथ गरेमा, 

(घ)  परीक्षाफि प्रकाशनमा ऄलनयलमतता गरेमा, 

(ङ)  ऄरूको तफथ बाट परीक्षा लदएमा, 

(च)  परीक्षाको मयाथदा भङ्ग हुने ऄन्य कुनै कायथ गरेमा । 

(छ) लिद्याथी भनाथ गदाथ दान, ईपहार िा कुनै रकम लिएमा, 

(ज) ऄनमुलत नलिइ कुनै कक्षा, शैलक्षक कायथक्रम, शैलक्षक परामशथ सेिा, 

लिज कोसथ, भाषा लशक्षण कक्षा तथा पिूथ तयारी कक्षा ट्यशून कक्षा िा 

परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चािन गरेमा, 

(झ) ऄनमुलत नलिइ मालथल्िो कक्षा सञ्चािन गरेमा िा सञ्चािन ऄनुमलत 

नपाएको कुनै कक्षा सञ्चािन गरी शैलक्षक प्रमाणपत्र जारी गरेमा, 

(ञ) ऄन्य लिद्याियमा ऄध्ययन गने लिद्याथीिाइ अफ्नो लिद्याियबाट 

पररक्षाको िालग रलजरटे्रशन  गराएमा, परीक्षामा सहभागी गराएमा िा 

शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गरेमा, 

(ट) दफा (४९) ऄनसुार तोलकएको शलु्क लिपररत हुने गरी कुनै सस्थागत 

लिद्याियिे शलु्क लिएमा । 
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 (३)  ईपदफा (१) र (२) बमोलजमको कसरूको सम्बन्धमा लिद्याियको कुनै 

लशक्षक िा कमथचारी ईपर मदु्दा हनेे ऄलधकारी िा ऄदाितमा मदु्दा दायर 

भएमा त्यस्तो लशक्षक िा कमथचारी त्यसरी मदु्दा दायर भएको लमलतदेलख 

मदु्दाको लकनारा निागेसम्म स्ित लनिम्बन हुनेछ । सो लशक्षक िा 

कमथचारी ऄदाितबाट कसरूदार ठहररएमा लनजिाइ यस ऐन बमोलजम 

लिभागीय सजाय गररनेछ । 

 (४)  ईपदफा (१) र (२) मा िेलखए देलख बाहके कसैिे यो ऐन िा यस ऐन 

ऄन्तरगत बनेको लनयम ईल्िघन गरेमा तोलकएको ऄलधकारीिे देहाय 

बमोलजम सजाय गनथ सक्नेछ: 

(क) लिद्याियका लशक्षक र कमथचारीिाइ लिभागीय सजाय र जररबाना गने  

(ख) लिद्याथीिाइ छात्राबास िा परीक्षाबाट लनरकाशन गने  

(ग) लशक्षक िा ऄन्य व्यलक्त भए कसरूको मात्रा हरेी रु लबगो ऄसिु गरी 

लबगो बमोलजम जररबाना गने  

(घ) लिद्याियिाइ सरकारी सहायता घटाईने रोक्ने िा बन्द गने  

(ङ) लिद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनुमलत िा स्िीकृलत रद्द गने । 

४४ सभपमि सभबन्धी मुद्दाको तहमककात र दायरी: संघीय, प्रादेलशक र स्थानीय 

काननूमा तोलकए बमोलजम हुने छ । 

४५.  पुनरािेदनः  तोलकएको ऄलधकारीिे गरेको सजायको अदेश ईपर काननू 

बमोलजम पनुरािेदन िाग्नेछ । 

 

पररच्छेद- ९ 

मिद्यािय सभपमि व्यिस्थापन 

४६.  मिद्याियको सभपमिः  

 (१) लिद्याियको नाममा रहकेो सम्पलत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दालयत्ि 

व्यिस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ । 

 (२) सामदुालयक लिद्याियको हकभोगमा रहेको सम्पलत्त सािथजलनक सम्पलत्त 

मालननेछ । यस ऐन बमोलजम ऄनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गररएको िा कुनै 

लिद्याियमा गालभएको सामदुालयक लिद्याियको सम्पलत्त गाईँपालिका 

िे ऄन्य लिद्यािय, सामदुालयक बािलिकास केन्र, गाईँपालिका 

ऄन्तरगतको कुनै कायाथिय, सामदुालयक लसकाआ केन्र, सङ्ग्राहिय, 
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सीप लिकास केन्र, सामदुालयक पुस्तकािय िा सामदुालयक लहतमा 

ईपयोग गनथ सक्ने छ । यसरी प्रयोगमा नअईने भएमा प्रचलित काननू 

बमोलजम बेच–लबखन गरी प्राप्त भएको रकम गाईँ  लशक्षा कोषमा जम्मा 

गनेछ । 
 (३)  शैलक्षक गुठी ऄन्तगथत सञ्चालित संस्थागत लिद्याियको सम्पलत्त सोही 

लिद्याियको नाममा रहने छ । कुनै लिद्यािय सािथजलनक शैलक्षक गुठीको 

रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो लिद्याियको सम्पलत्त सािथजलनक 

सम्पलत्त मालननेछ र त्यस्तो सम्पलत्तको स्िरुप पररितथन गनथ पाआने छैन । 

 (४)  कम्पनी र सहकारी ऄन्तगथत सञ्चालित संस्थागत लिद्याियको सम्पलत्त 

सोही कम्पनी िा सहकारीको नाममा  रहनेछ  । 

 (५)  संस्थागत लिद्याियिे कुनै व्यलक्त िा संघ संस्थासँग दान दातव्यको 

रूपमा कुनै लकलसमको चि, ऄचि सम्पलत्त प्राप्त गनुथ ऄलघ 

गाईँपालिकाको ऄनुमलत लिन ु पनेछ । तर लिदेशी व्यलक्त िा संघ 

संस्थाबाट चि, ऄचि सम्पलत्त प्राप्त गनुथ ऄलघ नेपाि सरकारको पिूथ 

स्िीकृलत लिन ु पनेछ । यसरी प्रलक्रया नपगुी लिएको सम्पलत्त स्ित: 

गाईँपालिका को हुने छ । 

 (६)  नेपाि सरकारको स्िीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पलत्त नेपाि सरकारको 

स्िीकृलत बेगर बेचलबखन गनथ पाआनेछैन  । 

४७ मिद्यािय सभपमि सरंक्षण समममत :  

 (१)  सामदुालयक लिद्याियको हकभोगमा रहकेो सम्पलत्तको संरक्षण तथा 

संस्थागत लिद्याियको सम्पलत्तको शैलक्षक प्रयोजनाथथ ईपयोगको 

सम्बन्धमा कायथ गनथ देहाय ऄनसुारको लिद्यािय सम्पलत्त संरक्षण सलमलत 

रहने छ: 

(क) गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष िा लनजको काम गनथ तोलकएको व्यलक्त िा 

गाईँपालिका ऄध्यक्षिे तोकेको कायथपालिकाको  सदस्य   -ऄध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत    -सदस्य 

(ग) मािपोत र नापी प्रशासन सम्बन्धी काम गने नेपाि सरकार िा 

गाईँपालिकाको कलम्तमा राजपत्राङ्लकत ततृीय श्रेणीको ऄलधकृत दइु 

जना     सदस्य 

(घ) स्थानीय लशक्षा ऄलधकारी    सदस्य सलचि 
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 (२) कुनै लिद्याियको जग्गाको व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषयमा छिफि गनथ 

अयोलजत िैठकमा सो लिद्याियको  प्रधानाध्यापक र लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षिाइ अमलन्त्रत सदस्यको रुपमा 

सहभागी गराईन सलकनेछ । 

 (३) सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायथलिलध 

तोलकए बमोलजम हुने छ । 

 

पररच्छेद- १० 

मिद्याियको शुल्क मनधाारण सभबन्धी व्यिस्था 

४८.  मिद्याियको िगीकरणः  लिद्याियिाइ तोलकए बमोलजम बगीकरण गररने छ । 

४९.   सस्थागत र सहकारी मिद्याियको शुल्क मनधाारण सभबन्धी व्यिस्थाः  

 (१)  संस्थागत  र सहकारी लिद्याियिे लिद्याथीसङ्ग लिन पाईने शलु्क 

लनधाथरणको िालग देहाय ऄनुसारको शलु्क लनधाथरण सलमलत रहने छ : 

(क) गाईँपालिका ऄध्यक्ष िा लनजको काम गनथ तोलकएको व्यलक्त -ऄध्यक्ष 

(ख) संयोजक, सामालजक सलमलत    -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत   -सदस्य 

(घ) संस्थागत लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका 

ऄध्यक्षहरूमध्येबाट गाईँ  लशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको  एकजना 

      -सदस्य 

(ङ) लशक्षक ऄलभभािक संघको ऄध्यक्षहरू मध्येबाट गाईँ  लशक्षा सलमलतिे 

मनोलनत  गरेको एक जना          -सदस्य  

(च) गाईँ  लशक्षा ऄलधकृत                                   -सदस्य सलचि  

 (२) शलु्क लनधाथरण सलमलतिे तोलकएको अधारमा शलु्क लनधाथरण गने छ । 

 (३) शलु्क लनधाथरण सलमलतको काम कतथव्य र ऄलधकार तथा बैठक सम्बन्धी 

कायथलिलध तोलकए बमोलजम हुने छ । 
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पररच्छेद- ११ 

मिमिध 

५०. ऄनुममत िा स्िीकृमत रद्द गनन :  कुनै संस्थागत लिद्याियिे यो ऐन िा यस ऐन 

ऄन्तगथत बनेको लनयम लिपरीत ऄन्य कुनै काम गरेमा तोलकएको 

ऄलधकारीको लसफाररसमा गाईँ  लशक्षा सलमलतिे त्यस्तो लिद्याियिाइ 

प्रदान गररएको ऄनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गनेछ । तर त्यसरी ऄनमुलत िा 

स्िीकृलत रद्द गनुथ ऄलघ सम्बलन्धत लिद्याियिाइ अफ्नो सफाइ पेश गने 

मौकाबाट बलञ्चत गररनेछैन ।   

५१.  मिद्याियिाइ सरुमक्षत के्षत्रको रुपमा कायम गनुा पननः  

 (१)   लिद्याियमा स्ितन्त्र र भय रलहत रुपमा ऄध्ययन, ऄध्यापन गने 

िातािरण सजृना गनथ तथा लिद्यािय लभत्र कुनै पलन लकलसमको 

ऄिालञ्छत कृयाकिाप हुन नलदने गरी लिद्याियिाइ सरुलक्षत के्षत्र 

कायम गनुथ पनेछ । 

 (२) तोलकए बमोलजम बाहके कुनै पलन बािबालिकािाइ लिद्याियबाट 

लनरकाशन गनथ पाइने छैन । 

 (३)  लिद्याियमा ऄध्ययनरत बािबालिकािाइ शारीररक िा मानलसक 

यातना लदन िा दवु्यथिहार गनथ पाआने छैन। 

 (४)  लिद्यािय हातालभत्र कुनै पलन राजनीलतक दिको भेिा सेलमनार गोष्ठी िा 

अम सभा गनथ लदआने छैन । 

 (५) बािबालिकािाइ बािबालिकासँग सम्बलन्धत बाहके ऄन्य कुनै पलन 

जिुसु, प्रदशथन अलदमा सहभागी गराइने छैन । 

 (६)  ईपदफा (१) बमोलजम सरुलक्षत के्षत्र कायम गदाथ लिद्याियिे पािना गनुथ 

पने शतथ तथा मापदण्ड तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

५२. शैमक्षक परामशा सेिा, मिद्यािय बामहरको मशक्षण  िा ऄन्य शैमक्षक 

कायाक्रम सञ्चािन सभबन्धी व्यिस्था   

 (१) शैलक्षक परामशथ सेिा, लिज कोसथ, भाषा लशक्षण कक्षा िा पिूथ तयारी 

कक्षा ट्यशून कक्षा, कोलचङ कक्षा िा परीक्षा तयारी कक्षाको ऄनमुलत 

लिने सम्बन्धी व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 (२)  लिदेशी मिुकुको कुनै शैलक्षक कायथक्रम सञ्चािन ऄनमुलत संघीय 

काननू ऄनुसार हुने छ । 
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 (३) ईपदफा (१) र (२) को व्यिस्था लिपररत सञ्चालित शैलक्षक कायथक्रम 

गाईँपालिका िे बन्द गने छ भने त्यस्तो संस्था िा शैलक्षक कायथक्रम 

सञ्चािकिाइ काननू बमोलजम कारिाही गररने छ । 

 

५३. प्रगमत मििरण बुझाईनु पनन : प्रत्येक लिद्याियिे प्रत्येक शैलक्षक सत्र सलकएको 

१ मलहना लभत्र तोलकए बमोलजमको लििरणहरू समािेश गरी  बालषथक 

प्रगलत लििरण गाईँ  लशक्षा कायाथियमा बुझाईन ुपनेछ । 

 

५४.  मनयम, मनदनमशका र कायामिमध बनाईने ऄमधकारः  

 (१) यस ऐनको ईद्देश्य कायाथन्िय गनथ गाईँपालिका िे ऄन्य लिषयको 

ऄलतररक्त देहायका लिषयहरूमा अिश्यक लनयम बनाईन सक्नेछ । 

(क) लिद्याियको नामाकरण, झण्डा, लचन्ह र प्राथथना, 

(ख) लिद्याियिाइ लदआने ऄनदुान, 

(ग) अधारभतू लशक्षा ईत्तीणथ परीक्षा सञ्चािन, 

(घ) ऄलतररक्त तथा सह कायथकिाप, 

(ङ) लिद्याथी भनाथ र लिद्याथी सङ््या सम्बन्धी, 

(च) छात्रािासको ऄनमुलत, स्िीकृलत र सञ्चािन तथा ऄनगुमन, 

(छ) लिद्याियको अय व्यय जाच. 

(ज) लिद्याियको लकताब बही र ऄन्य कागजात तयार गने तथा रा्न े

तररका, 

(झ) लिद्याियको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा सन्दभथ सामग्री (संघीय र 

प्रादेलशक काननूको पररलधमा रहरे), 

(ञ) लशक्षक तथा लिद्याथी अचार सलहता, 

(ट) लिद्यािय तथा समदुायमा पसु्तकािय तथा िाचनािय, 

(ठ) लशक्षक, कमथचारी तथा लिद्यािय व्यिस्थापन सम्बन्धी तालिम,  

(ड) भाषा लशक्षण, ट्यशुन सेन्टर, तयारी कक्षा िा ऄन्य यस्तै लिद्यािय 

बालहरका लशक्षा, 

(ढ) लिद्याथी सल्िाह, परामशथ, लनदेशन र सरुक्षा, 

(ण) लिद्याथी पररिहन, 

(त) संस्थागत लिद्याियको सञ्चािन सम्बन्धी सम्पणूथ लिषयहरू, 

(थ) गुठी/सहकारी लिद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी, 
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(द) स्रोतकेन्र र स्रोतव्यलक्त र 

(ध) ऄन्य ऐनमा ईलल्िखत लिषयहरू  

 (२)  यस ऐनको कायाथन्ियनको िालग ईपदफा (१) बमोलजमको लनयम 

ऄन्तरगत रहरे गाईँ लशक्षा सलमलतिे अिश्येक लनदेलशका कायथलिलध 

बनाइ िागू गनथ सक्नेछ । 

५५ ससं्थागत मिद्याियको हकमा िागु नहुने : यस ऐनको दफा (३३), दफा 

(३४), दफा (३५), दफा (३६), दफा (३७), दफा (३८), दफा (३९), 

दफा (४०) र  दफा (४१)  संस्थागत लिद्याियको हकमा िागु हुने छैन । 

 

५६. सकं्रमणकािीन व्यिस्था:  (१) यस ऐनिे तोलकए बमोलजम हुने भनी व्यिस्था 

गरेको काम लनयमाििी नअईँदासम्म गाईँ  लशक्षा सलमलतिे अिश्यक 

कायथलिलध तोकी सम्पादन गनथ सक्नेछ । 

 

५७.  बाधा ऄडकाई फुकाईने ऄमधकारः यस ऐनको ईद्देश्य कायाथन्ियन गनथ कुनै 

बाधा–ऄड्काई परेमा गाईँ  कायथपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄड्काई 

हटाईन अदेश जारी  गनथ सक्नेछ र त्यस्तो अदेश यसै ऐन बमोलजम 

भएको मालननेछ । 

५८.  बचाई र खारेजी : 

  (१)  यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेका लनयममा व्यिस्था भएका जलत 

कुरामा यसै बमोलजम र यसमा निेलखएको कुराको हकमा प्रचलित 

काननू बमोलजम हुनेछ । 

 (२)  यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे पलन लिद्याियको सम्पलत्त लहना–लमना 

गरेको कसरूमा भ्रिाचार लनिारण ऐन, २०५९ ऄन्तगथत कारिाही 

चिाईन बाधा पनेछैन । 

 

cf1fn], 

Psb]j vgfn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 


