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मदाने गाउँपालिका पुकोटदह,गुल्मी, िुलबिलन प्रदशे 
  
प्रस्तावनााः- 
  नेपािको संलवधानमा आधारभूत र माध्यलमक तहको लशक्षाको सबपूर्ण लिबमेवारी स्नानीय सरकारिाई 

हस्तान्तरर् गरेकोि ेमदाने गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र स्नापना भई सञ्चािन भैरहकेा र हुने लवद्यािय िगायत अन्य 

शैलक्षक संस्नाहरूको व्यवस्नापनमा सुधार गरी सिै िाििालिकाको लवद्याियको लशक्षा पाउने मौलिक हकको 

सबमान गद ै गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सिै िाििालिकाहरूकोिालग क्रमश: अलनवायण, लनशुल्क, गुर्स्तरीय र 

सान्दर्भणक लवद्यािय लशक्षाको व्यवस्ना मार्ण त सक्षम नागररकको माध्यमिाट राष्ट्र लनमाणर्को आधार तयार पानण 

वान्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधान र स्नानीय सरकार संचािन ऐनि ेददएको अलधकार प्रयोग गरी  मदान े

गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन िनाएको हो ।  
पररच्छेद- १ 

प्रारलबभक १. सलंक्षप्त नाम र प्रारबभ :  

(१)  यस ऐनको नाम “ मदाने गाउँपालिका लशक्षा ऐन, २०७८” रहकेो छ ।  

(२)  यो ऐन मदाने गाउँपालिका भर िाग ूहुनछे ।  

(३)  यो ऐन तुरुन्त प्रारबभ हुनछे ।  

२.  पररभाषााःलवषय वा प्रसंगि ेअको अनणनिागेमा यस ऐनमा, 

 (क)  'आधारभूत लशक्षा' भन्नाि ेप्रारलबभक िािलशक्षा देलि कक्षा आठसबम ददइन ेलशक्षा सबझन ुपछण । 

 (ि)  'माध्यलमक लशक्षा' भन्नाि ेकक्षा नौ देलि कक्षा िाह्रसबम ददइने लशक्षा सबझनु पदछण । 

(ग) 'गाउँपालिका' भन्नािे मदाने गाउँपालिका सबझनु पदणछ । 

 (घ) 'लवेशेष लशक्षा' भन्नािे दलृि लवलहन, िलहरा, अरटज्म, िौलिक अपाङ्गता, सुस्तश्रवर् वा अशक्त शारीररक अपाङ्गता 

भएका िाि िालिकािाई छुटै्ट समूहमा रािी ददइने लशक्षा सबझनु पदछण ।  

(ङ) 'लवद्यािय लशक्षा' भन्नािे आधारभूत र माध्यलमक दवैु लशक्षा सबझनु पछण । 

(च)  'प्रालवलधक तना व्यवसालयक लशक्षा' भन्नाि ेप्रालवलधक ज्ञान सीप तना लवषयवस्तुको लसकाई गरी प्रलवलध र 

व्यवसायको लशक्षा प्रदान गनण कक्षा नौ देलि कक्षा िाह्रसबम अध्यापन गराइन ेलशक्षािाई सबझनु पछण ।  

(छ)  'सामुदालयक लवद्यािय' भन्नािे समुदायको पहिमा स्नापना गरीएको गरै नार्ामिूक नेपाि सरकारिाट लनयलमत 

रूपमा अनुदान पाउने गरी अनमुलत वा स्वीकृत प्राप्त लवद्यािय सबझनुपछण । यो शब्दि ेधार्मणक  लवद्यािय (गुबवा, गुरुकूि 

र मलन्दर) समतेिाई िनाउन ेछ । 

(ि)  'संस्नागत लवद्यािय' भन्नािे लनिी पहिमा स्नापना गरीएका नेपाि सरकारिाट लनयलमत रूपमा अनुदान नपाउने 

गरी अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय सबझनु पछण । 

(झ) 'सहकारी लवद्यािय' भन्नािे सहकारी संस्नाको पहिमा कानून िमोलिम सञ्चािन अनुमलत प्राप्त लवद्यािय सबझनु 

पछण । 

(ञ)  'कमणचारी' भन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायणरत लशक्षक िाहकेका अन्य कमणचारी सबझनु पछण ।  

(ट)  'तोदकएको' वा 'तोदकए िमोलिम' भन्नाि ेयस ऐन अन्तगणत िनेका लनयममा तोदकएको वा तोदकए िमोलिम सबझनु 

पछण ।  

(ठ)  'अनुमलत' भन्नािे नेपाि सरकार वा गाउँपालिकािे स्नायी स्वीकृलत प्रदान गरी नसकेको कुनै तोदकएको ठाउँ वा 

क्षेत्रमा लवद्यािय िोल्न वा कक्षा नप गनण ददएको अस्नायी स्वीकृलतिाई िनाउँछ ।  

(ड)  'लनशुल्क लशक्षा' भन्नािे तोदकएको लशषणकहरूमा कुनै शलु्क लिन नपाउन ेगरी व्यवस्नापन गरीएको लशक्षा सबझन ुपछण 

। यो व्यवस्नाि ेनपेािको संलवधानको धारा ३९ को उपधारा २ िमोलिम िाििालिकाको लशक्षाको िालग पररवारको 

दालयत्व तोके्न गरी गाउँपालिकािे कानून िनाउन िन्देि िगाएको मालनने छैन । 

(ढ)  'आवासीय लवद्यािय' भन्नािे नेपाि  सरकार वा गाउँपालिकािाट आवासीय लवद्याियको रूपमा स्वीकृलत प्रदान 

गरीएको लवद्याियिाई िनाउँछ ।  
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(र्)  'शलैक्षक गुठी' भन्नाि ेलवद्यािय सञ्चािन गनणको िालग कुन ैव्यलक्ति ेनार्ा नलिन ेउदे्दश्यि ेस्नापना गरेको सावणिलनक 

वा लनिी गुठी सबझनु पछण । 

(त) 'स्नायी आवासीय अनुमती' भन्नािेलवदेशी मुिुकि े कुनै शतण तोकी वा सो मिुुकमा स्नायी रुपमा िसोिास गनण पाउन े

गरी नेपािी नागरीकिाई उपिब्ध गराएको डाइभणलसटी इलमग्रेशन लभसा (लड.भी.), परमानेन्ट रेलिडेन्ट लभसा (पी.आर.) 

वा ग्रीन काडण सबझनु पछण र सो शब्दि ेनेपािी नागरीक िाई लवदेशमा स्नायी रुपमा िसोिास गनण ददइएको िुनसुकै 

नामको स्नायी आवासीय अनुमलत समतेिाई िनाउँ छ ।  

(न)  'प्रारलबभक िािलिक्षा' भन्नािे चार वषण उमरे पुरा गरेका िाििालिकािाई एक वषणको प्रानलमक लशक्षा ददइन े

लवद्यािय सबझनु पछण ।  

(द)  'लशक्षक छनौट सलमती' भन्नािे स्वीकृत दरिन्दी तना नप अनदुान (राहत) कोटामा अस्नायी वा करारमा लशक्षक 

तना कमणचारी लनयुलक्तको लसर्ाररस गनण गठन हुने लशक्षक छनौट सलमलतिाई सबझनु पछण ।  

(ध)  'समावेशीलशक्षा' भन्नािे दलृिलवलहन, न्युन दलृियुक्त, िलहरा, सुस्त श्रवर्, अरटज्म, िौलिक,शारररीक वा अन्य 

अपाङ्गता भएका िाििालिकािाई लनयलमत शैलक्षक पद्दलतको अलधनमा रही ददइन ेलशक्षा सबझनु पछण ।  

पररच्छेद- २ 

लवद्याियको स्नापना, कक्षा नप, पवुाणधार , समायोिन र िन्द  तना लसकाइ केन्र सबिन्धी व्यस्वस्ना 

 ३. लवद्यािय िोल्न वा कक्षा नप गनण अनमुलतलिन ुपननाः  

(१)  कसैिे लवद्यािय िोल्न वा कक्षा नप गनण चाहमेातोदकएको पूवाणधार परूा गरी वडा सलमलतको लसर्ाररस सलहत 

शैलक्षक सत्र सुरू हुनु भन्दा चार मलहना अगावै गाउँ कायणपालिकाको कायाणियमा लनवेदन ददन ुपनन छ ।   

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिम प्राप्त लनवेदन उपर गाउँकायणपालिकाको कायाणियिे आवश्यक िाचँिुझ गरी संघीय, प्रादेलशक 

कानून र गाउँपालिकािे तोकेको शतण िन्देि पािना गनन गरी गाउँ लशक्षा सलमलतको लनर्णयानुसार तोदकएको अलधकारीिे 

अनुमलत ददनेछ ।  

(३)  यो दर्ा प्रारबभ हुदाँका िित कबपनीको रुपमा सञ्चालित कुनै लवद्यािय कबपनी िारेि गरी संघीय र प्रादेलशक 

कानूनमा भएको व्यवस्ना अनुसार शैलक्षक गुठी वा सहकारीमा रुपान्तररत हुन सके्न छ ।   

(४)  उपदर्ा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा िेलिएको भए तापलन देहायका लवद्याियिाई शैलक्षक गुठीको रूपमा सञ्चािन 

गनण पाउने गरी अनुमलत वा स्वीकृलतको िालगलसर्ाररस ददइने छैन। 

 (क) सरकारी वा सावणिलनक भवन वा सावणिलनक िग्गामा भवन िनाई सञ्चािन भएका लवद्यािय,  

(ि)  कुनै व्यलक्त वा संस्नाि ेलवद्याियको नाममा भवन वा िग्गा दानदातव्य ददएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो िग्गामा 

भवन िनाई सञ्चािन भएको लवद्यािय ।  

(५)  संघीय तना प्रादेलशक काननूमा अन्यना व्यवस्ना भएको अवस्नामा िाहके यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा 

िुनसुकै कुरा िेलिएको भए तापलनशैलक्षक गुठी अन्तगणत लवद्यािय सञ्चािन गदाण देहाय िमोलिम गनुणपननछ:  

(क)  शलैक्षक गुठी सञ्चािन गदाण सावणिलनक गुठी भए कबतीमा पाँचिना र लनिी गठुी भए कबतीमा तीनिना सदस्य 

भएको संगरठत सस्ना हुन ुपनन,  

(ि)  शलैक्षक गुठीको आय व्ययको स्रेस्ता तोदकए िमोलिम तयार गरी मान्यताप्राप्त िेिा परीक्षकिाट िेिापरीक्षर् 

गराउन ुपनन,  

(ग) शैलक्षक गठुीको तत्काि कायम रहकेा पदालधकारीिे  आफ्नो िीवनकािमै वा शषेपलछ गठुीयारको रूपमा काम गनन 

आफ्नो उत्तरालधकारी तोक्न सके्न छ । तर सावणिलनक शैलक्षक गुठीको हकमा त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा संघीय र 

प्रादेलशक कानूनमा अन्यना व्यवस्ना भएकोमा िाहकेगाउँपालिकाको स्वीकृलत लिनु पननछ ।  

(६)  संघीय कानून अनुसार कुन ैलवदेशी लशक्षर् संस्नासंग सबिन्धन गनन गरी नेपाि सरकारिे लवद्यािय िोल्न अनुमलत 

वा स्वीकृलत ददई सञ्चािन भएको लवद्याियको सञ्चािन संघीय कानून अनुसार हुने छ तर ती लवद्याियहरूको अनुगमन, 

लनरीक्षर् र आधारभूत तहको परीक्षानीको मूल्याङ्कन गाउँपालिकािाट हुनेछ ।  

(७) प्रालवलधक लशक्षा तना व्यावसालयक तालिमको योिना तिुणमा सञ्चािन अनुमलत र लनयमन तोदकए िमोलिम हुन ेछ ।  

(८)  लवद्याियको सञ्चािन तोदकए िमोलिम हुनेछ ।  
 

४ लवद्यािय िोल्नका िालगपवुाणधार तयार गनुण पननाः 
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(१)  सामुदालयक तना संस्नागत लवद्याियहरूि े पूरा गनुण पनन पवूाणधारहरू तोदकए िमोलिम हुने छ । प्रचलित कानून 

अनुसार तोदकएको पूवाणधार तयार नहुदँासबम लवद्याियहरूिाई सञ्चािनको िालग अनुमलत ददइने छैन । (२) यो ऐन िारी 

हुदाँ  सञ्चािनमा रहकेा संस्नागत लवद्याियहरूको पूवाणधार तोदकएको अवलधलभत्र पूरा गनन दालयत्व सबिलन्धत 

लवद्याियको हुनेछ । तोदकएको अवलधमा पलन पूवाणधार परूा नगनन लवद्याियको सञ्चािन अनमुती रद्द हुन ेछ ।  

(३)  सामुदालयक लवद्याियहरूको पूवाणधार लवकासमा सहयोग गनन दालयत्व संघ, प्रदेश र गाउँपालिकाको हुने छ ।  
 

५. गाउँपालिकाि ेलवद्यािय सानण, गाभ्न, नाम पररवणतन गनणवा िन्द गनण सके्न छाः 

(१) सामान्यतया दहेायको अवस्नामा लवद्याियहरू  समायोिन हुन सके्नछन ्:  

(क) दईु वा सो भन्दा िढी लवद्याियहरू िीचको पैदि दरूी सहि आवागमन सलहत िदढमा ३० लमनटे  वा दईु 

दकिोलमटरसबम रहकेो,  

(ि) दईु वा सो भन्दा िढी लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलते आपसमा गाभेर सञ्चािन गनन लनर्णयकासान वडा 

सलमलतको लसर्ारीस सलहत  गाउँपालिकामा लनवेदन ददएमा,  

(ग) कुन ैलवद्याियमा तोदकएको सङ््या भन्दा कम लवद्यानी भई लतनीहरूको लशक्षाको िालग गाउँपालिकािे अन्यत्र 

नलिकको लवद्याियमा सिै लवद्यानीहरूिाई अध्ययनको व्यवस्ना लमिाएमा ।  

(घ) कुन ैलवद्याियमा संघीय कानूनि ेतोकेको कक्षागत लवद्यानी सङ््याको तोदकएको अनुपात भन्दा कम लवद्यानी भएमा 

तह घटाउन वा कक्षा वन्द गनण सके्नछ ।  

(ङ)  गाउँपालिकािे तोदकए िमोलिमका शतण पूरा नगनन कुनै लवद्याियिाई एक स्नानिाट अको स्नानमा सानण वा 

लवद्याियको नाम पररवणतन गनण अनुमलत वा स्वीकृलत ददन  सके्नछ  । 

(च)लशक्षा लनयमावलिको अनुसूची २ठ  िमोलिमको लवद्यार्नण सङ््या नभएमा । 

(२ ) दर्ा ५ िमोलिम लवद्यािय गालभएमा गालभन ेलवद्याियमा रहकेो चि अचि सबपलत्त,र्र्नणचर 

,पाठ्यपुस्तक,पाठ्यसामालग्र िगायतका अन्य शैलक्षक सामालग्र गालभएको लवद्याियको नाममा नामसारी गरर वा लिलन्स 

दालििा गरर आबदालन िाँलध अलभिेि राख्नु पननछ । 

(३) कुनै लवद्याियको सबिन्धमा दर्ा ५ को उपदर्ा २ को अवस्ना लवद्यमान रहकेो भएतापलन लवद्यािय गाभ्न ेआधार 

औलचत्यपुर्ण नदेलिएमा लशक्षा शािाको लसर्ाररसमा कायणपालिकािे त्यस्तो लवद्याियको मालनल्िो तह वा कक्षा घटाउन 

सके्नछ । 
 
 

६. सामदुालयक लसकाइ केन्र सञ्चािन गनणसके्नाः  

१.गाउँपालिकािे समुदायमा साक्षरता, सीप लवकास र लनरन्तर लसकाइ तना सचेतनामूिक कायणहरू समेतको काम गनण 

तोदकए िमोलिम सामुदालयक लसकाइ केन्रको स्नापना र  सञ्चािन गनण सके्नछ ।  

२.लसकाइ केन्रका िालग तोदकएको मापदण्डमा आधाररत भएर अनुदानको ब्यवस्ना गननछ ।  

७. प्रारलबभक िाि लवकास लशक्षा सबिन्धी व्यवस्ना :   

(१)  तोदकएको मापदण्डमा आधाररत भई प्रारलबभक िािलशक्षाको अनुमलत गाउँपालिकाि ेददने छ ।   

(२) प्रारलबभक िािलवकास  लशक्षा वा पूवण प्रानलमक लवद्याियको अवलधतोदकए िमोलिम  हुन ेछ । 

(३) तीन वषण उमरे नपुगेका िाििालिका प्रारलबभक िािलवकास केन्रमा भनाणगनण तना पाँच वषण पूरा भएका 

िािवालिकािाई यस्ता केन्रमा राख्न पाइने छैन । 

(४) सामुदालयक िािलवकास केन्रको व्यवस्नापन सुदढृ गनणको िालग नलिकको लवद्याियिाई समेतलिबमेवार िनाई 

तोदकए िमोलिम सञ्चािन गररने छ ।  
 

८. गाउँपालिकाि ेआफ्ना नागररकहरूको लशक्षा सबिन्धी लवलवध आवश्यकता परूा गनणआवश्यक पवूाणधारको व्यवस्ना गरी 

लवशषेलशक्षा, समावशेीलशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, लनरन्तर लशक्षा, दरू तना ििुालशक्षा  र प्रालवलधक लशक्षा तना 

व्यावसालयक तालिमको व्यवस्ना गनण सके्नछ ।  

पररच्छेद- ३ 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक,लशक्षाको माध्यम र परीक्षा सबिन्धी व्यवस्नााः 
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९.  पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक सबिन्धी व्यवस्ना:  

(१)  लवद्याियिे संघीय र प्रादेलशक  कानूनमा तोदकए िमोलिमको पाठयक्रम र पाठयपुस्तक अध्यापन गराउनु पनन छ ।   

२  स्नानीय पाठयक्रम र पाठयपुस्तक लवकास र व्यवस्नापन तना पाठयपुस्तकको उपिब्धता सबिन्धमा अनगुमन 

िगायतका कामको िालग गाउँकायणपालिकािे कायणलवलध िनाउन िागु गनण सके्नछ । 

१०. नप पाठ्यपसु्तक तना पाठ्यसामाग्री अध्यापन गनण स्वीकृलत लिनपुनन :  

(१) कुन ैलवद्याियिे नप पाठ्यसामाग्री वा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गनण चाहमेा पाठ्यक्रम लवकास केन्रमा सुचीकृत नप 

पाठ्यसामाग्री वा पाठ्यपसु्तक प्रयोगको िालग गाउँकायणपालिकाको कायाणियिाट स्वीकृलत लिन ुपनन छ ।  

(२) लवद्याियि ेअध्यापन गराउने ऐलच्छक लवषयको स्वीकृलत गाउँकायणपालिकाको कायाणियिाट लिनु पनन छ ।  
 

११.लशक्षाको माध्यम : (१)  लवद्याियमा लशक्षाको माध्यम नपेािी, अगं्रेिी वा दवैु भाषा हुन सके्नछ । तर देहायको 

अवस्नामा लशक्षाको माध्यम देहाय िमोलिम हुन सके्नछ:  

(क)  आधारभूतलशक्षा (कक्षा १-५) मातृभाषामा ददन सदकनेछ ।  

(ि)  भाषा लवषय अध्यापन गराउँदा लशक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ,  

(ग)  लशक्षर्को माध्यम सबिन्धी अन्य व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुने छ   

१२.  परीक्षा सञ्चािन र समन्वय सलमत : (१) माध्यलमक तह (कक्षा १० - १२) को परीक्षा सञ्चािन गनण सबिलन्धत 

लनकायिाट भएको व्यवस्ना िमोलिम सलमलतिे सहलिकरर् र समन्वय गननछ । 

 (२) आधारभूत लशक्षा उलत्तर्ण  उलपलब्ध परीक्षा संचािन, व्यवस्नापन र प्रमार्ीकरर् गनण देहाय िमोलिमको  परीक्षा 

संचािन तना व्यवस्नापन सलमलत गाउँपालिकास्तरमा रहनछे । 
 

(क) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत                              - संयोिक 

(ि) कक्षा आठ देिी कक्षा दश सबम अध्ययन हुन ेअलनवायण लवषयका लवषय लशक्षकहरु मध्येिाट १-१ िनाका दरि े

गाउँलशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेका ६ िना लशक्षक           -सदस्य 

(ग) पाठ्यक्रम तना मलू्याङ्कन लवज्ञहरु मध्येिाट गाउँलशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको १ िना    -सदस्य 

(घ) लशक्षा शािा प्रमुि                -सदस्य-सलचव 
 

(३) परीक्षा संचािन तना समन्वय सलमलतको िैठक सबिलन्ध कायणलवलध सो सलमलत आरै्िे लनधाणरर् गरे िमोलिम 

हुनेछ । 
 

(४) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार उपसलमलत गठन गनण सदकनेछ । 
 

(५) परीक्षा सलमलतका काम कतणब्य र अलधकार देहाय िमोलिम हुनेछनाः- 
 

(क)  लवद्याियस्तरीय पाठ्यक्रम र परीक्षा सबिन्धी रालिय नीलतको अलधनमा रही परीक्षा सबिन्धी नीलत लनधाणरर् 

गनन, 

(ि) लवद्यािय सं् या,लवद्यानी सं्याका आधारमा परीक्षा केन्र समेत लनधाणरर् गनुण पनन भएमा आवश्यक व्यवस्नापन 

गनन,गराउने, 

(ग)  परीक्षा सञ्चािन,व्यवस्नापन,लनयमन गनन,गराउने, 

(घ) परीक्षाको िैधता,लवश्वसनीयता र गोपनीयता कायम गरी पश्नपत्र लनमाणर्,छपाई तना लवतरर् गनन,गराउन,े 

(ङ) शान्तीपूर्ण र मयाणददत रुपिे परीक्षा सञ्चािन गनन,गराउन,े 

(च) परीक्षामा संिग्न िनशलक्त तना परीक्षानीहरुका िालग आचार संलहता िनाई कायाणन्वयन गनन,गराउने, 

(छ) परीक्षाको मयाणदा लवपरीत काम गनन लशक्षक,कमणचारी तना संिग्न व्यलक्तिाई आवश्यक कारवाहीका िालग िेिी 

पठाउने, 

ि) लनष्पक्ष र लवश्वसनीय तररकािाट उत्तरपुलस्तका परीक्षर्,सबपरीक्षर् र पुनयोग गनन,गराउने, 
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झ) लवपद ्र लवपद्िन्य कारर्िाट लनधाणररत समयमा परीक्षा सञ्चािन गनण तना परीक्षार्ि प्रकाशन गनण कुन ैिाधा 

परेमा तरुुन्त आवश्यक लनर्णय लिन,े 

ञ) परीक्षार्ि प्रकाशन गनन र प्रमार्पत्र लवतरर् गनन, 

ट) परीक्षा सबिन्धी सबपूर्ण अलभिेिहरु व्यवलस्नत रुपमा अद्यावलधक गराउने र अलभिेि सुरक्षाको आवश्यक 

व्यवस्ना गनन, 

ठ) परीक्षानीको परीक्षा आवेदन र्ारम भराउन ेर सो को अलभिेि राख्ने, 

ड) पाठ्यक्रमिे लनधाणरर् गरे िमोलिम प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्नापन गनन,गराउन,े 

ढ) ग्रेड वृलि परीक्षा सञ्चािन तना व्यवस्नापन सबिन्धी आवश्यक व्यवस्ना गनन, 

र्) परीक्षार्ि लवश्लेषर् गरी गराई सुधारका नप उपायहरु अविबिन गनन, 

त)  प्रयोगात्मक परीक्षाको अलडट सबिन्धी कायण गनन,गराउन,े 

न) परीक्षाका उत्तरपुलस्तका नलतिा प्रकाशन भएको छ मलहनापलछ धलु्याउन ेव्यवस्ना गनन,गराउने, 

द) परीक्षाको गोपनीयता कायम गनन,गराउन,े 

ध) परीक्षा सबिलन्ध आवश्यक अन्य कायणहरु गनन,गराउन,े 
 

पररच्छेद- ४ 

कायणपालिका, गाउँ लशक्षा सलमलत, प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत, लशक्षा अलधकृत र वडा सलमलतको काम कतणव्य र अलधकार 

१३ कायणपालिका : (१)  लशक्षा सबिन्धी नीलत, योिना र कायणक्रमको तिुणमा गनन,  

(२) नीलत तना ऐन कायाणन्वयनको िालग लनयमाविी, लनदनलशका र कायणलवलध िारी गनन,  

(३) लशक्षा सबिन्धी वार्षणक, अल्पकालिन र दीघणकािीन योिना स्वीकृत गनन ।  

(४) कायणपालिकाको अन्य काम कतणव्य र अलधकार तोदकए िमोलिम हुने छ ।  

१४गाउँ लशक्षा सलमलताः  (१)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्नापनको िालग देहाय 

िमोलिमको गाउँलशक्षा सलमलत रहनेछ–  

(क)  गाउँपालिकाको अध्यक्ष                                                                       –    अध्यक्ष  

(ि) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष                                                                        - सदस्य 

(ग) गाउँकायणपालिकाका सदस्यहरु मध्येिाट एक दलित मलहिा सलहत कायणपालिकाि ेतोकेको  दईु िना–    सदस्य  

(घ)   प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत                                                                       - सदस्य  

(ङ) स्नानीय समािसेवी, लशक्षाप्रेमी, िुलध्दिीवीमध्येिाट गाउँ लशक्षा सलमलतिाट मनोलनत एकिना                                                  

- सदस्य 

(च) सामूदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरु मध्येिाट गाउँलशक्षा सलमलतिे तोकेको एकिना प्रधानाध्यापक 

                        -सदस्य 

छ) सामुदालयक लवद्याियका लशक्षकहरु मध्येिाट गाउँलशक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक िना   -सदस्य 

(ि) सामुदालयक लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येिाट गाउँ लशक्षा सलमलतिे      मनोनीत 

गरेको एक िना                                                                               -सदस्य 

(झ)  सामालिक लवकास सलमलत संयोिक                                                          - सदस्य 

(ञ)गाउँपालिका लशक्षक महासंघको अध्यक्ष र सलचव सलहत दईु िना                               - सदस्य 

ट) लशक्षा शािा प्रमुि                                                                             – सदस्य- सलचव  

(२)  सलमलतका पदने सदस्य िाहके मनोलनत सदस्यको कायणकाि  दईु वषणको हुनछे ।  

 (३)  उपदर्ा (१) अन्तगणत मनोलनत सदस्यिे र अन्य सदस्यि ेआफ्नो पदीय आचरर् पूरा नगरेमा िुनसुकै समयमा पलन 

हटाउन वा विाणस्त गनण सदकनछे । तर त्यसरी हटाउन वा विाणस्त गनुण अलघ मनालसव मादर्कको स्पलिकरर्को मौकािाट 

वलञ्चत गररने छैन ।  

(४)  गाउँलशक्षा सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार यस ऐनको अन्यत्र िेलिए िाहके देहाय िमोलिम हुनेछ: (क)  लशक्षा 

सबिन्धी गाउँपालिका स्तरीय योिना तिुणमा गनन,  

(ि)  सामुदालयक लवद्याियिाई ददइने आर्नणक अनुदानको लनधाणरर् गरी गाउँपालिकामा लसर्ाररस गनन,  

(ग) सामुदालयक लवद्याियहरूको िेिा परीक्षर्का िालग िेिा पररक्षकको सूचीकृत गनन र पाररश्रलमक लनधाणरर्  गनन,  
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(घ) संघीय सरकार र प्रादेलशक सरकारिाट प्राप्त लशक्षक तना कमणचारी दरिन्दी लवतरर् रलमिान गनन,  

(ङ्) लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतिाई आवश्यक लनदनशन ददन,े  

(च) गाउँ लशक्षा सलमलतको अन्य काम कतणव्य अलधकार र वैठक सबिन्धी कायणलवलध तोदकए िमोलिम हुने छ ।  

१५. प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत:   (१) लशक्षा सबिन्धी नीलत, कानून र योिनाको मस्यौदा प्रस्ताव गरी कायणपालिका र 

गाउँ सभामा पेश गनन ।  

(२) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृतको अन्य काम कतणव्य र अलधकार तोदकए िमोलिम हुन ेछ ।  

१६.लशक्षा अलधकृत: (१) गाउँपालिकामा एक लशक्षा अलधकृत रहनछे । यो ऐनको अन्यत्र िेलिए िाहकेलनिको अन्य काम, 

कतणव्य र अलधकारहरू देहाय िमोलिम हुने छ:  

(क) प्रारलबभक िािलवकास लशक्षा, आधारभूत लशक्षा, माध्यलमक लशक्षा. अलभभावक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, िुिा 

तना वैकलल्पक, लनरन्तर लसकाइ, सामुदालयक लसकाइ केन्र, धार्मणक लवद्यािय, लवेशेष लशक्षा र प्रालवलधक लशक्षा तना 

व्यावसालयक तालिम सबिन्धी नीलत, मापदण्ड र योिना तिुणमा, कायाणन्वयन, अनगुमन र मलू्याङ्कन तना लनयमन 

प्रदक्रया तयार पारी गाउँलशक्षा सलमलतमा पेश गनन ।  

(ि) गाउँलशक्षा सलमलतको लनर्णयहरू कायाणन्वयन गनन ।  

(ग) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चािन, अनुगमन तना व्यवस्नापन,   

(२) लशक्षा अलधकृतको अन्य काम, कतणव्य र अलधकार तोदकए िमोलिम हुनेछ ।  

१७.वडा लशक्षा सलमलतको गठन,काम,कतणव्य र अलधकार: 

१) वडा स्तरमा देहाय िमोलिमको वडा लशक्षा सलमलत रहनछे । 

क)   वडा अध्यक्ष             -संयोिक 

ि)   वडा सदस्यहरु मध्येिाट एकिना  वडा सलमलतिे मनोलनत गरेको       -सदस्य 

ग) सबिलन्धत वडाको उच्चतम कक्षा संचािन भएको सामुदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापक एक िना                                                                                                                

-सदस्य 

घ) सबिलन्धत वडाका सामुदालयक लवद्याियका अध्यक्षहरु मध्येिाट वडा सलमलतिे तोकेको एक िना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- सदस्य 

ङ)  वडा सलचव                                                                                             - सदस्य- सलचव 

२) वडा लशक्षा सलमलतको काम कतणव्य र अलधकार देहाय िमोलिम हुनेछ । 

 (क) लवद्यािय उमेर समूहका िािवालिका लवद्यािय िालहर रह ेनरहकेो अलभिेि रािी लवद्यािय पठाउन आवश्यक कायण 

गनन,  

(ि) वडा लभत्रका लवद्याियहरूिीच समन्वय गनन,  

(ग) लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतिाई लनदनशन ददने ।  

 (घ) वडा सलमलतका अन्य कामहरू तोदकए िमोलिम हुन ेछ ।  
 

१८.  लवद्यािय व्यस्नापन सलमलत :लवद्याियको सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्नापन गनणको िालग प्रत्येक लवद्याियमा लवद्यािय 

व्यवस्नापन सलमलत हुनेछ ।  

(१) सामुदालयक लवद्यािय व्यस्नापन सलमलत : 

(क) अलभभावकिे आरू्हरुमध्येिाट छानी पठाएका दईुिना मलहिा सलहत चारिना   - सदस्य 

(ि) लवद्यािय रहकेो सबिलन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरुमध्येिाट सो वडा सलमलतिे मनोनयन 

गरेको एक िना                                             - सदस्य 

(ग लवद्याियका संस्नापक, स्नानीय िुलध्दलिवी, लशक्षाप्रेमी,लवद्याियिाइण   लनरन्तर रुपमा िामो समयसबम अलधकतम 

नगद वा लिन्सी सहयोग गरेका व्यलक्तहरुमध्येिाट लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलति ेमनोनीत गरेको एकिना मलहिासलहत 

दईुिना( आधारभुत६-८ र माद्य्यलमक लवद्याियको हकमा एक िना मलहिा सलहत चार िना )                                                                                                          

- सदस्य 

(ङ) लवद्याियका लशक्षकिे आरू्हरुमध्येिाट छानी पठाएको एकिना                            – सदस्य  

(च)   लवद्याियको प्रधानाध्यापक                                                                       –   सदस्य–सलचव  
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(२)  लवशेष लशक्षा सञ्चािन गननलवद्याियको व्यवस्नापन सलमलतमा कबतीमा तेलत्तस प्रलतशत सदस्यहरू अपाङ्गता भएका 

व्यलक्तको अलभभावकहरू रहन े छन र प्रालवलधक तना व्यावसालयक लवषयमा अध्ययन वा तालिम गराइन े माध्यलमक 

लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतमा गाउँपालिकास्तरका उद्योग तना वालर्ज्य महासंघका दइुणिना प्रलतलनलध 

सदस्य रहनछेन ्।  

(३) लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतका सदस्यहरुि ेदर्ा १८ को १ क ि वा ग िमोलिमका सदस्यहरुमध्येिाट छानेको सदस्य 

सो सलमलतको अध्यक्ष हुनेछ । लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको अध्यक्ष छनौट नभएसबमको िालग वा अध्यक्षको 

अनुपलस्नलतमा सो सलमलतका िेष्ठ सदस्यि ेिैठकको अध्यक्षता गननछ । 

(४) सबिलन्धत लशक्षा अलधकृत, प्रालवलधक सहायक र लवद्याियस्तरीय िािक्िवि ेमनोनयन गरेको एकिना  िािक र 

एकिना िालिका समेतिाइण लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको िैठकमा आमन्त्रर् गनण सदकने छ । 

(५) व्यवस्नापन सलमलतका पदालधकारीहरूको योग्यता र गठन सबिन्धी अन्य व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुनेछ । 

(६)  शलैक्षक गरु्स्तर वृदद्द गनण आवश्यक व्यवस्ना लमिाउनुका अलतररक्त सामुदालयक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्नापन 

सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार देहाय िमोलिम हुनछेााः– 

(क)  लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गनन,  

(ि)  लवद्याियको चि, अचि सबपलत्तको िगत राख्न,े राख्न िगाउने र सुरक्षा गनन,  

(ग) लवद्यािय सञ्चािन सबिन्धमा हुने महत्वपूर्ण लवषयमा सबिलन्धत वडा कायाणिय संग समन्वय गनन,  

(घ) लवद्याियमा कायम रहकेा दरिन्दीिाई तोदकए िमोलिम पररवणतन गनुणपनन भएमा औलचत्यसलहत गाउँलशक्षा सलमलतमा 

लसर्ाररस गनन,  

(ङ्) तोदकए िमोलिमको अन्य कायणहरू गनन ।   

२ ससं्नागत लवद्यािय व्यस्नापन सलमलत: (१)  संस्नागत लवद्याियको सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्नापन गनणका िालग प्रत्येक 

लवद्याियमा देहायका सदस्यहरू रहकेो एक लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलत रहनेछ । 

(क)  सबिलन्धत लवद्याियको लसर्ाररसमा गाउँकायणपालिकािाट मनोलनत भएका व्यलक्त   अध्यक्ष  

(ि)  अलभभावकहरू मध्येिाट लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतेि ेमनोलनत गरेको एकिना –   सदस्य  

(ग)  स्नानीय लशक्षा प्रेमी वा समािसेवीहरू मध्येिाट वडा सलमलतको लसर्ाररसमा गाउँपालिका अध्यक्षिे  मनोलनत गरेको 

एक िना मलहिा सलहत कलबतमा दईुिना                                    –         सदस्य;  

(घ) सबिलन्धत गाउँपालिकाको प्रालिलधक सहायक                                              –        सदस्य;  

(ङ्)  सबिलन्धत लवद्याियको लशक्षकहरूि ेआरू्हरू मध्येिाट छानी पठाएको एकिना   –    सदस्य;  

(च) लवद्याियको प्रधानाध्यापक                                                                    सदस्य–सलचव  

(२) उपदर्ा (१) को िण्ड (क) िमोलिमको व्यलक्तलसर्ाररस गदाण सबिलन्धत लवद्यािय कबपनी अन्तरगत सञ्चालित भए 

कबपनीको शेयर सदस्यमध्येिाट र सहकारी अन्तरगत सञ्चालित भए सबिलन्धत सहकारीको शेयर सदस्यमध्येिाट लसर्ाररस 

गनुण पननछ ।  

(३)  शैलक्षक गुठी अन्तगणत सञ्चािन भएका लवद्याियको सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्नापन सबिन्धी व्यवस्ना तोदकए िमोलिम 

हुनेछ ।  

(४)  सस्नागत तना सहकारी लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार देहायिमोलिम हुनेछ 

।  

 (क)  लवद्यािय सञ्चािनकोिालग साधन र स्रोतको प्रालप्त र पररचािन गनन,  

(ि)  लवद्याियको िालग आवश्यक भौलतक पूवाणधारको व्यवस्ना गनन,  

(ग)  अध्यापन अनुमलतपत्र लिई प्रचलित काननू िमोलिम लशक्षक पदको िालग उबमेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यलक्तिाई 

लशक्षक पदमा लनयुलक्त गनन,  

(घ)  नपेाि सरकारिे तोकेको न्यूनतम तिव स्केिमा नघटाई लशक्षक तना कमणचारीिाई तिवददने,  

(ङ्) शैलक्षक सत्र शुरु हुनु भन्दा कलबतमा २ मलहना पलहल्यैआगामी शैलक्षक सत्रको िालगशलु्क प्रस्ताव गरी गाउँ 

कायणपालिकाको  कािणयमा पेश गनन ।  
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(५) दर्ा १८ (१) र १८ (२) िमोलिम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीन वषणको हुनछे । त्यस्ता 

अध्यक्ष वा सदस्यि ेआफ्नो पद अनुसारको आचरर् नगरेको देलिएमा तोदकएको लनकाय वा अलधकारीिे लनििाई िुनसकैु 

िित पदिाट हटाउन सके्नछ । तर त्यसरी पदिाट हटाउनु अलघ आफ्नो सर्ाइ पेश गनन मौकािाट िलञ्चत गररने छैन ।  

(६) लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको अन्य काम, कतणव्य, अलधकार र िैठकसबिन्धी कायणलवलध तोदकए िमोलिम हुनेछ ।  

(७) अन्यत्र िुनसुकै कुरा उल्ििे भएता पलन लवद्याियमा सालवकमा गठन भएका   लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतहरु यसै 

ऐन िमोलिम भए गरेको मालननेछ । तर ऐन तना लनयमावलि िाग ुभए पश्चात यसै ऐन िमोलिम गठन गनुणपननछ । 

 

१९.  लवद्यािय व्यस्नापन सलमलतलिघटन गनण सदकन े:  

(१)  कुन ैलवद्याियको व्यवस्नापन सलमलति े तोदकएको लिबमेवारी पूरा गनण नसकेको लनष्कषण सलहतको प्रलतवेदन सबिलन्धत 

वडा सलमलतेि े लसर्ाररस गरेमा गाउँलशक्षा सलमलतिेे छानलवन गदाण सो लसर्ाररस प्रमालर्त भएमा त्यस्तो लवद्यािय 

व्यवस्नापन सलमलतलवघटन गनण सके्नछ । तर त्यसरी लवघटन गनुण अलघलवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतिाई आफ्नो सर्ाइ पशे 

गनन मनालसि मौका ददनु पननछ ।  

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिम लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतलवघटन भएपलछ अको लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलत गठन 

नभएसबम वा अन्य कुन ैकारर्िेलवद्यािय व्यवस्नापन सलमलत गठन नभएसबम लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको काम 

गनणगाउँलशक्षा सलमलतेिे तपलशि िमोलिमको तीन सदस्यीय अस्नायी लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलत गठन गनण सके्नछ ।  

क) लवद्यािय रहकेो गाउँपालिकाको सबिलन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरुमध्येिाट सो वडा सलमलति े

मनोनयन गरेको एक िना                                                          -अध्यक्ष 

ि)  सबिलन्धत वडाको वडा लशक्षा सलमलतिाट वडा लशक्षा सलमलतिे तोकेको एक िना  -सदस्य 

ग) प्रधानाध्यापक                                                                                        -सदस्य सलचव       

२०. लवद्यािय सञ्चािन कायणलवलध  : (१)  यो ऐन र प्रचलित कानूनको अलधनमा रही प्रत्येक सामुदालयक लवद्याियिे 

लवद्याियको िक्ष्य, मूल्य मान्यता, सञ्चािन प्रदक्रया, लशक्षक, कमणचारी, अलभभावक तना अन्य सरोकारवािाहरूको 

आचारसंलहता, लशक्षक कमणचारी, अलभभावक तना  अन्य सरोकारवािाको लिबमेवारी, कतणव्य र दालयत्व तना लवद्यायि 

सञ्चािन लवलध  र प्रदक्रयािगायतका अन्य सान्दणलभक लवषयवस्तु समावेश गराएको लवद्यािय सञ्चािन कायणलवलध 

अलभभावक भेिािाट पाररत गराई गाउँलशक्षा सलमलतिाट स्वीकृत गराइ िाग ूगनुण पननछ ।  

(२)  लवद्यािय सञ्चािन कायणलवलध अनुसार लवद्यािय सञ्चािन गनुण व्यवस्नापन सलमलत, प्रधानाध्यापक िगायत अन्य 

सिैको कतणव्य हुनेछ ।  

(३)  लवद्यािय सञ्चािन कायणलवलध सबिन्धी अन्य व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुने छ ।   
 

पररच्छेद- ५ 

आर्नणक प्रिन्ध, सहायता र छुट 

२१. गाउँ लशक्षा लवकास कोष (१)  सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्नापन तना ऐनको अन्य व्यवस्ना 

कायाणन्वयनका िालगगाउँ लशक्षा लवकास कोष रहनछे ।  

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनछेन् ।  

(क)  नेपाि सरकारिाट प्राप्त अनुदान रकम,  

(ि)    प्रदेश सरकारिाट प्राप्त अनुदान रकम,  

(ग) गाउँपालिकािाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(घ)  संस्नागत लवद्याियको वार्षणक आबदानी मध्ये तोदकए िमोलिमको रकम   

(ङ्) सहकारी लवद्याियिाट प्राप्त हुने सो लवद्याियको कुि नार्ाको तोदकए िमोलिमको रकम   

(च)  दर्ा (२९) को उपदर्ा (४) िमोलिम ससं्नागत लवद्याियिाट प्राप्त रकम 

(छ)  चन्दािाट प्राप्त रकम,  

(ि)  लशक्षा कर   

(झ)  अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम  

(३)  कोषको सञ्चािन तोदकए िमोलिम हुनेछ । तर उपदर्ा २ को िण्ड (घ), (ङ्) र (च) िमोलिम प्राप्त रकम िलक्षत 

लवद्यार्नणको छात्रवृलत्तमा िचण गनुण पनन छ ।  
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२२. लवद्यािय कोषाः  (१)  प्रत्येक लवद्याियमा एउटा लवद्यािय कोष हुनछे, िसमा दहेाय िमोलिमका स्रोतिाट प्राप्त 

रकम सो कोषमा दालििा हुनेछ  ।  

(क)  नेपाि सरकार, प्रादेलशक सरकार र गाउँपालिकािाट प्राप्त अनदुान,  

(ि)  गाउँलशक्षा कोषिाट प्राप्त अनुदान,  

(ग)  लनयमानुसार लिन पाउन ेशुल्क,  

(घ)  सहयोग, चन्दा वा दान दातव्यिाट प्राप्त रकम, र  

(ङ्)  अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।  

(२)  लवद्याियका सबपूर्ण िचण सोही कोषिाट हुने छ । उपदर्ा (१) िमोलिमको कोषको सञ्चािन तना सामालिक 

परीक्षर् र लिलत्तय िेिा परीक्षर् तोदकए िमोलिम हुनछे ।  
 

२३.  लवद्यािय िाि लवकास केन्रिाई अनदुानको व्यवस्ना  (१) गाउँपालिकािे तोदकएको आधारमा सामुदालयक 

लवद्यािय र िािलवकास केन्रिाई अनुदान ददनछे तर कुनै लवद्याियि ेतोदकएको शैलक्षकस्तर कायम गनण नसकेमा त्यस्ता 

लवद्याियिाई ददँइदै आएको अनुदान रकममा तोदकए िमोलिम कटौती गनण यस दर्ािे वाधा पुयाणएको मालनन ेछैन ।   

(२)  अनुदान सबिन्धी अन्य व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुन ेछ ।  

२४. लवद्याियिाई छुट र  सलुिधा : (१) सामुदालयक लवद्यािय र शैलक्षक गुठी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्नागत 

लवद्याियिाई संघीय र प्रादेलशक कानूनमा भएको व्यवस्ना िमोलिम छुट र सुलवधा हुन ेछ ।  

(२) सामुदालयक र शैलक्षक गुठी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्नागत लवद्याियिाई  गाउँपालिकािे आरु्ििेगाएको 

कर वा अन्य सेवा वा सुलवधामा तोदकए िमोलिम लवशेष छूट ददन सके्न छ ।  
 

पररच्छेद- ६ 

अलनवायण तना लनशलु्क लशक्षा, लवद्यानी सहायता तना छात्रवलृत्त सबिन्धी व्यवस्ना 

२५.अलनवायण लनाःशलु्क आधारभतु लशक्षासबिन्धी व्यवस्नााः  (१) सामुदालयक लवद्याियमा आधारभूत तना माध्यालमक 

तहका  सिै िाििालिकाहरूिाई तोदकएिमोलिम लनशुल्क लशक्षा उपिब्ध हुने छ ।  

(२) लनशलु्क लशक्षा उपिव्ध हुन ेउमेर समूहका िाििालिकािाई लवद्याियमा नपठाउन ेवा िािश्रममा िगाउने 

अलभभावक, संरक्षक वा उद्योगी व्यापारी वा अन्य व्यलक्तिाई गाउँपालिकािे तोदकए िमोलिम दण्ड िररवाना गननछ । 

त्यस्ता व्यलक्त वा सस्नािाई गाउँपालिकािाट उपिब्ध हुने सेवा सुलवधा रोक्का वा स्नगन गनण सके्न छ ।  

२६.लनाःशलु्क माध्यलमक लशक्षा सबिन्धी व्यवस्ना : 

 (१) माध्यलमक लशक्षा (९ -१०) लनाःशलु्क हुने:  सामुदालयक लवद्याियिाट िलक्षत उमेर समूहका सिै िाििालिकािाई 

गाउँपालिकािे तोदकए िमोलिम लनशुल्क लशक्षा उपिब्ध गराउने छ ।  

(२) माध्यलमक लशक्षा (११-१२) को हकमा लनशुल्क लशक्षाको व्यवस्नापन संघीय र प्रादेलशक कानून अनुसार गररन ेछ ।  

२७. दर्ा २५(१) र दर्ा २६(१) िमोलिम प्रदान गररएको लशक्षामा कुनै लवद्याियिे शलु्क लिएमा त्यस्तो शुल्क 

सबिलन्धत लवद्यानीिाई दर्ताण गराई सबिलन्धत लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतिाई तोदकएको अलधकारीि ेसचेत गराउन े

तना प्रधानाध्यापकिाई लवभागीय कारवाही गनण सके्नछ । तर कुनै अलभभावकिे आफ्नो स्वइच्छािे ददएको दान, उपहार, 

चन्दा वा सहयोग सामुदालयक लवद्याियिे लिन सके्नछ ।  

२८.लवद्यानी सहायता तना छात्रवलृतको व्यवस्ना गनण सके्न:(१) गाउँपालिकािे सामुदालयक लवद्याियमा भनाण हुन े

लवद्यानीहरूिाई तोदकए िमोलिम आर्नणक सहायता र छात्रवृलत्तको व्यवस्ना गनण सके्नछ ।   
 

२९.  ससं्नागत लवद्याियि ेछात्रवलृत्त उपिब्ध गराउन ुपनन : (१)  संस्नागत लवद्याियि ेलवद्याियमा भनाण भएका 

कूिलवद्यानी सं्या वा प्रत्येक कक्षामा तोदकएको न्युनतम लवद्यानी सङ््या िुन धेरै हुन्छ सोको कबतीमा दश प्रलतशतमा 

नघट्न ेगरी तोदकए िमोलिम आर्नणक रुपमा लवपन्न, अपाङ्गता भएकाहरू, मलहिा, दलित वा िनिालत तना 

अल्पसङ््यक र अन्य समुदायका लवद्यानीहरुिाई छात्रवृलत्त उपिब्ध गराउनु पननछ । (२)  उपदर्ा (१) िमोलिम 

छात्रवृलत्तको िालगलवद्यानी छनौट गनण प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रधानाध्यापकको संयोिकत्वमा, गाउँपालिकाको 
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प्रलतलनलध र लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतमा रहकेा अलभभावकको प्रलतलनलधत्व रहकेो एक छात्रवृलत्त छनौट सलमलत 

रहनेछ ।  

(३) सलमलतेि ेछनौटको िालग आधार,शतण र प्रकृया तयार गरी सावणिलनक गनुण पननछ । गाउँपालिकािे छनौटको 

आधारसलहतको लनदनशन ददएमा सो आधारिाई मु्य आधार मानी छात्रवृलत्त छनौट गनुण पननछ ।   

(४) मालन िे सुकै कुरा उल्िेि गररएको भए पलनगाउँपालिकािे नप कायणलवलध वनाई प्रत्येक लवद्याियका िालग 

छात्रवृलत्तको कोटा तोकी लनर्दणि प्रकृयामार्ण त परीक्षाका माध्यमिाट छात्रवृलत्तमा अध्ययन गनन लवद्यानी आरै् छनौट र 

लसर्ाररस गनण सके्नछ । यसरी छनौट र लसर्ाररस भएका लवद्यानीिाई लनशुल्क अध्यापन गराउनु सबिलन्धत लवद्याियको 

दालयत्व हुने छ तर उपदर्ा (१) िमोलिम लनधाणरर् भएको छात्रवृलत्तको कोटा िरािरको रकम सबिलन्धत लवद्याियि े

गाउँलशक्षा कोषमा िबमा गनन गरी तोक्न सके्न छ  । यसरी तोदकएको रकम गाउँ कायणपालिकाकोस्वीकृत कायणलिलध 

िमोलिम लवद्याियमा अध्ययनरत लवपन्न र िलक्षत वगणका छात्र छात्राहरूको छात्रवृलत्तमा िचण गनण सदकनेछ  ।   
 

पररच्छेद- ७ 

लवद्यािय लशक्षर् सवेाको गठन  र सञ्चािन सबिन्धी व्यवस्ना 

३०.लवद्यािय लशक्षा सवेाको गठन  (१) संघीय कानूनमा व्यवस्ना भए िमोलिम गाउँपालिकामा एक लवद्यािय लशक्षा 

सेवाको गठन हुनछे ।  

(२) लशक्षकहरूको सेवाको शतण (योग्यता, तह, श्रेर्ीलवभािन र अन्य सेवा सुलवधा) संघीय र प्रादेलशक कानूनमा व्यवस्ना 

भए िमोलिम हुने छ ।  

(३) सघीय र प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रही गाउँपालिकािेलशक्षकको सेवा शतण सबिन्धी नप व्यवस्ना गनण सके्न छ ।  

(४) लवद्याियमा कायम रहने लशक्षकहरूको दरिन्दी र पद तोदकए िमोलिम हुने छ ।  
 

३१. लशक्षक तना कमणचारीहरुकोलनयलुक्त: (१) स्वीकृत दरिन्दीमा स्नायी लशक्षकहरूको संघीय कानून िमोलिम लनयुलक्त 

लशक्षक सेवा आयोगको लसर्ाररसमा तोदकए िमोलिम हुने छ ।  

(२)  लवद्याियमा ररक्त दरिन्दी तना लशक्षक अनुदान कोटामा अस्नाकयी तना करार लशक्षक र कमणचारीहरुको लनयुलक्तको 

व्यवस्ना गनण गाउँ कायणपालिकािे कायणलिलध िनाई िाग ूगनण सके्नछ । 
 

३२. सरुवा सबिन्धी व्यवस्ना:  (१) गाउँपालिकालभत्रका सामुदालयक लवद्याियहरूमा आधारभूत तहको प्रानलमक 

लशक्षकहरूिाई समान तह र दकलसमको दरिन्दीमा तना आधारभूत तहका लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहका 

लशक्षकहरूिाई सबिलन्धत लवषय र तह तना दकलसमको दरिन्दीमा  तोदकए िमोलिम सरुवा गररन ेछ ।  

(२)  संघीय र प्रादेलशक काननूमा अन्यना व्यवस्ना गररएकोमा िाहके अन्तर स्नानीय तह सरुवा गदाण:  

(क) दरिन्दीमा कायणरत स्नायी लशक्षकिाई कायणरत लवद्याियको व्यवस्नापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा िाधा 

नपनन गरी तोदकएको अलधकारीिे अको स्नानीय तहमा सरुवाको िालग सहमलत ददन सके्नछ । (ि) अन्य स्नानीय तह 

अन्तगणतका लवद्याियमा कायणरत स्नायी लशक्षक सरुवा भइ यस गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका कुनै लवद्याियमा आउन चाहमेा 

कायणरत लवद्यािय रहकेो स्नानीय तहको सहमलतसलहत तोदकएको अलधकारी समक्ष लनददि  ढाँचामा लनवेदन ददन ुपननछ । 

उक्त लनवेदनमा तोदकए िमोलिम कारिाही हुनेछ ।  

ि) गाउँपालिका लभत्र काि वा सरुवा गदाण दवैु लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतको लनर्णय सलहत यस 

गाउँपालिकामा लनवेदन ददएमा समान तह वा दरिन्दीमा सरुवा वा कािमा िटाउन सके्नछ । 

(ग) ऐन िारी हुनु भन्दा अलघदेलि कायणरत अस्नायी लशक्षक (करार समेत) वा नप अनुदानमा कायणरत लशक्षकिाई पलन 

सोही दरिन्दी तना नप अनुदान कोटामा उपदर्ा (१) िमोलिम सरुवा गररनछे ।  

(घ) सेवा लनवृत्त हुन १ वषण भन्दा कम सेवा अवलध वाँकी रहकेोलशक्षकको सरुवा गररन ेछैन ।  

(ङ्) लशक्षक सरूवा सबिन्धी अन्य व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुने छ ।  
 

३३.  प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, लशक्षक तना कमणचारी सबिन्धी व्यवस्नााः 
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(१) प्रत्येक सामुदालयक लवद्याियमा एकिना प्रधानाध्यापक र संघीय र प्रादेलशक कानून एवं गाउँपालिकािे स्वीकृत गरे 

िमोलिमको सङ््यामा लशक्षक र कमणचारीको दरिन्दी रहनेछ । माध्यलमक लवद्याियमा मात्र सहायक प्रधानाध्यापकको 

व्यवस्ना गनण सदकनछे ।  

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिमका प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक र कमणचारीहरूको लनयुलक्त र अन्य व्यवस्ना 

तोदकएिमोलिम हुनेछ   

३४. दरिन्दी लमिानाः  (१)  प्रानलमक तहमा लवद्यानी सङ््या र सञ्चालित कक्षा तना अन्य तहमा लवद्यानी सङ््या 

सञ्चालित कक्षा (सेक्सन) र अध्यापन गररने लवषयको आधारमा गाउँलशक्षा सलमलतेि ेदरिन्दी लमिान गनन छ ।  

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिम गररएको दरिन्दी लमिानिाट सरुवा हुने लशक्षकिे पत्र पाएको लमलतिे २१ ददनलभत्र रमाना 

लिइ तोदकएको लवद्याियमा हालिर भइ सकु्न पननछ । यसरी हालिर नहुन,े रमाना नददन ेर हालिर नगराउन ेप्रधानाध्यापक 

र लशक्षकिाई लवभागीय कारवाही गररन ेछ ।  

३५.  लशक्षकको पशेागत यलुनयन, लशक्षक तना कमणचारीको पदीय आचरर् तना अन्य व्यवस्नााः 

(१)  संघीय कानूनमा व्यवस्ना भए िमोलिम सामुदालयक लवद्याियका लशक्षकहरूको पशेागत हक लहतको सबिन्धमा कायण 

गनण लशक्षक महासंघ रहनछे ।  

(२)  नेपािलशक्षक महासंघ गाउँपालिका स्तरमा गठन गनण सदकनेछ ।  

(३)  देहायका अवस्नामा लशक्षक वा कमणचारीिाई लवद्याियको व्यवस्नापन सलमलतेिे पदिाट हटाउन गाउँपालिकामा 

लसर्ाररस गनुण पननछ  ।  

(क)  तोदकए िमोलिमका पदीय दालयत्व पूरा नगरेमा,  

(ि)  लवना सूचना िगातार पन्रददनभन्दा िढी समय लवद्याियमा अनुपलस्नत रहमेा,  

(ग)  लवद्याियमा मादक पदानण सेवन गरी आएको कुरा प्रमालर्त भएमा,  

(घ)  सामुदालयक लवद्याियका लशक्षक वा कमणचारीिेलवद्याियको समयमा अन्यत्र अध्यापन वा अन्य काम गरेमा वा अन्य 

कुनै व्यावसालयक कृयाकिाप गरेमा,   

 तर उपदर्ा ३ (घ) मा िुनसुकै कुरा िेलिएको भए तापलनलवद्याियको पठन पाठनमा िाधा नपनन गरी रालष्ट्रय िनगर्ना, 

लनवाणचन सबिन्धी काम, दैवी प्रकोप उिार  वा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपालिकाि ेतोकेको अन्य कुन ैकाममा 

िटाउन िाधा परेको मालनन ेछैन ।  

(ङ्)  लशक्षक वा कमणचारी रािनीलतक दिको सदस्य रहकेो पाइएमा,  

(च)  नैलतक पतन देलिने कुनै र्ौिदारी अलभयोगमा अदाितिाट सिाय पाएमा,  

(छ) स्नायी आवासीय अनुमलत पत्र लिएमा   

(४)  उपदर्ा (३) िमोलिम  लशक्षक वा कमणचारीिाई पदिाट हटाउनु पनन यनिे प्रमार् प्राप्त भएमा गाउँकायणपालिकािे 

लनििाई पदिाट हटाउन सके्नछ । तर कायणरत पदिाट हटाउन ुअलघ सर्ाइको मनालसव मौका भने प्रदान गररनेछ ।  

३६.लशक्षक तना कमणचारीको गनुासो व्यवस्नापन : (१) सामुदालयक लवद्याियको लशक्षक र कमणचारीको पेशागत गनुासो 

सबिलन्धत लवद्याियका प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको गुनासो लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलत समक्ष पेश गनुण पनन छ ।  

सो सबिन्धी गुनासोको अध्ययन गरी सबभव उपाय अपनाई सबिलन्धत लनकायि े गुनासो र्स्योट गनुण पनन छ  ।  

(२) लवद्यािय तहिाट र्स्यौट हुन नसके उलचत कारर् िोलि ३० ददन लभत्र स्नानीय लशक्षा अलधकृत समक्ष पेश गनुण पननछ 

।  

(३) लवद्यािय तहिाट प्राप्त गनुासोको ३० ददन लभत्र प्रचलित कानून अनुसार सबिोधन गनुणलशक्षा अलधकृतको कतणव्य हुन े

छ ।  

(४) लशक्षा अलधकृतिे र्स्यौट गनण नसकेको पेशागत गुनासो गाउँलशक्षा सलमलतमा पेश गररन ेछ ।  

(५) गाउँलशक्षा सलमलतिे गरेको गनुासो र्स्यौट अलन्तम हुन ेछ ।   

३७.  अदाितको आदेशिाट पनुाः िहािी हुन सके्न : (१)  दर्ा ४३ मा उल्िेि भएका कुन ैवा केही आरोपमा सिाय भई 

नोकरीिाट हटाइएको वा ििाणस्त भएको लशक्षक कमणचारी अदाितको आदेश वा रै्सिा िमोलिममात्र नोकरीमा पुनाः  

िहािी हुन सके्नछ ।  

(२)  उपदर्ा (१) िमोलिम पुनाः िहािी भएको लशक्षकिे संघीय कानून अनुसार नोकरीिाट हटेदेलि पुनाः िहािी भएको 

लमलतसबमको पूरा तिि, भत्ता र तिव वृलि आदेश वा रै्सिा  िमोलिम प्राप्त गननछ ।    
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३८.  तिि भत्ता नपाउन ेर सवेा अवलध गर्ना नहुन े: दर्ा ३७ को उपदर्ा (२) मा उल्िेलित अवस्ना तना दर्ा ३५  

को उपदर्ा ३ (ि) मा भएको व्यवस्नाको प्रलतकूि नहुन ेगरी वा लनयमानुसार लवदा स्वीकृत गराइ िसेको अवस्नामा 

िाहके लवद्याियमा अनुपलस्नत रहकेा लशक्षकि ेअनुपलस्नत अवलधको तिि, भत्ता पाउने छैनन ् र त्यस्तो अवलधलनिको 

सेवा अवलधमा समेत गर्ना हुन ेछैन ।  

३९.  दरवन्दी स्वीकृत गनुण पननाः (१) सामुदालयक लवद्याियको सरकारी दरिन्दीमा िाहके अन्य श्रोतिाट लशक्षक लनयुलक्त 

गनणको िालग तोदकए िमोलिम गाउँकायणपालिकाको कायाणियिाट लवद्याियको आफ्नो दरिन्दी  लवश्लेषर् र  कायणभार 

स्वीकृत गराएर मात्र गनुण पननछ । यसरी दरिन्दी स्वीकृत नगरी कुनै लवद्याियकोलशक्षक लनयुलक्त गरेमा लनयुक्त लशक्षकिाई 

भुक्तानी गरेको  तिव भत्ता र अन्य रकमहरू लनयुलक्त गनन पदालधकारीिेलवद्यािय कोषमा लतनुण पनन छ ।   

(२) हाि कायणरत लशक्षकहरू सबवत २०७८ श्रावर् मसान्तसबम यसै प्रावधान अनुसार लनयुक्त भएको मालनने छ । सो 

अवलध पलछको हकमा उपदर्ा १ अनुसारको प्रकृया परूा नगरी सेवा लनरन्तरता ददन पाइने छैन ।  
 

पररच्छेद- ८ 

४०. दण्ड सिायाः (१)  कसैिेलवद्याियको सबपलत्तलहनालमना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यलक्तिाई संघीय र प्रादेलशक 

कानून िमोलिम मुद्दा हनेन अलधकारीिेलिगो असिूी गरी लवगो िमोलिम िररवाना गनण सके्नछ ।   

(२)  कसैिे देहायका कायण गरेमा, गनण िगाएमा वा सो कायण गनण सहयोग पुयाणएमा त्यस्तो व्यलक्तिाई कसूरको मात्रा हरेी 

संघीय र प्रादेलशक कानूनमा व्यवस्ना भएकोमा सोही िमोलिम र नभएमा रु एक िाि रुपैयासबम िररवाना वा ६ 

मलहनासबम कैद वा दिैु सिाय हुनेछ ।  

(क)  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा,  

(ि)  उत्तरपुलस्तका परीक्षर् गदाण िापरिाही वा गैरलिबमेवारपरू्ण कायण गरेमा,  

(ग)  परीक्षा केन्रमा सबिलन्धत पदालधकारीको स्वीकृलतिेगर प्रवेश गनण प्रय्न  गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा 

केन्रलनयन्त्रर्मा लिई अमयाणददत कायण गरेमा,  

(घ)  परीक्षार्ि प्रकाशनमा अलनयलमतता गरेमा,  

(ङ्)  अरूको तर्ण िाट परीक्षा ददएमा,  

(च)  परीक्षाको मयाणदा भङ्ग हुने अन्य कुन ैकायण गरेमा ।  

(छ) लवद्यानी भनाण गदाण दान, उपहार वा कुन ैरकम लिएमा, 

(ि) अनुमलत नलिई कुन ैकक्षा,शैलक्षक कायणक्रम,शैलक्षक परामशण सेवा, लिि कोसण, भाषा लशक्षर् कक्षा तना पूवण तयारी कक्षा 

ट्यशून कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चािन गरेमा,  

(झ) अनुमलत नलिई मालनल्िो कक्षा सञ्चािन गरेमा वा सञ्चािन अनुमलत नपाएको कुन ैकक्षा सञ्चािन गरी शैलक्षक 

प्रमार्पत्र िारी गरेमा,  

(ञ) अन्य लवद्याियमा अध्ययन गनन लवद्यानीिाई आफ्नो लवद्याियिाट पररक्षाको िालग रलिष्ट्रने गराएमा, परीक्षामा 

सहभागी गराएमा वा शैलक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र िारी गरेमा,  

(ट) दर्ा (४६) अनुसार तोदकएको शुल्क लवपररत हुन ेगरी कुनै सस्नागत लवद्याियि ेशलु्क लिएमा । 

(३)  उपदर्ा (१) र (२) िमोलिमको कसुरको सबिन्धमा लवद्याियको कुनै लशक्षक वा कमणचारी उपर मदु्दा हनेन अलधकारी 

वा अदाितमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो लशक्षक वा कमणचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको लमलतदेलि मुद्दाको दकनारा 

निागेसबम स्वत लनिबिन हुनछे । सो लशक्षक वा कमणचारी अदाितिाट कसूरदार ठहररएमा लनििाई यस ऐन िमोलिम 

लवभागीय सिाय गररन ेछ  ।  

(४)  उपदर्ा (१) र (२) मा िेलिए देलि िाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत िनेको लनयम उल्घनं गरेमा 

तोदकएको अलधकारीिे देहाय िमोलिम सिाय गनण सके्नछ ।  

(क) लवद्याियका लशक्षक र कमणचारीिाई लवभागीय सिाय र िररिाना गनन 

(ि) लवद्यानीिाई छात्रािास वा परीक्षािाट लनष्काशन गनन   

(ग) लशक्षक वा अन्य व्यलक्त भए कसूरको मात्रा हरेी र लिगो असुि गरी लिगो िमोलिम िररिाना गनन । 

(घ) लवद्याियिाई सरकारी सहायता घटाउने रोके्न वा िन्द गनन   

(ङ्) लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गनन ।  
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४१. सबपलत्त सबिन्धी मदु्दाको तहदककात दायरीाः संघीय, प्रादेलशक र स्नानीय कानूनमा तोदकए िमोलिम हुने छ ।  

४२.  पनुरावदेनाः  तोदकएको अलधकारीिे गरेको सिायको आदशे उपर कानून िमोलिम पुनरावेदन िाग्नेछ ।  
 

पररच्छेद- ९ 

४३.  लवद्याियको सबपलत्ताः (१) लवद्याियको नाममा रहकेो सबपलत्तको सुरक्षा गनन प्रमुि दालयत्व व्यवस्नापन सलमलत र 

प्रधानाध्यापकको हुने छ ।  

(२) सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहकेो सबपलत्त सावणिलनक सबपलत्त मालननेछ । यस ऐन िमोलिम अनुमलत वा 

स्वीकृलत रद्द गररएको वा कुनै लवद्याियमा गालभएको सामुदालयक लवद्याियको सबपलत्तगाउँपालिकािे अन्य लवद्यािय, 

सामुदालयक िािलवकास केन्र, गाउँपालिका अन्तगणतको कुन ैकायाणिय, सामुदालयक लसकाइ केन्र, सङग्राहिय, सीप 

लवकास केन्र, सामुदालयक पुस्तकािय वा सामुदालयक लहतमा उपयोग गनणसके्नछ । यसरी प्रयोगमा नआउन ेभएमा प्रचलित 

कानून िमोलिम िेचलििन गरी प्राप्त भएको रकम गाउँलशक्षा कोषमा िबमा गननछ ।  
 

(३)  शलैक्षक गुठी अन्तगणत सञ्चालित संस्नागत लवद्याियको सबपलत्त सोही लवद्याियको नाममा रहन ेछ । कुन ैलवद्यािय 

सावणिलनक शैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो लवद्याियको सबपलत्त सावणिलनक सबपलत्त मालननेछ र 

त्यस्तो सबपलत्तको स्वरुप पररवतणन गनण पाइनछैेन ।  

(४) कबपनी र सहकारी अन्तगणत सञ्चालित संस्नागत लवद्याियको सबपलत्त सोही कबपनी वा सहकारीको नाममा रहनेछ ।  

(५)  संस्नागत लवद्याियिे कुन ैव्यलक्त वा संघ संस्नासंग दान दातव्यको रूपमा कुन ैदकलसमको चि, अचि सबपलत्त प्राप्त 

गनुण अलघगाउँपालिकाको अनुमलत लिनु पननछ ।  

तर लवदेशी  व्यलक्त वा संघ संस्नािाट चि, अचि सबपलत्त प्राप्त गनुण अलघ नेपाि सरकारको पवूण स्वीकृलत लिन ुपननछ । 

यसरी प्रदक्रया नपगुी लिएको सबपलत्त स्वत: गाउँपालिकाको हुने छ ।  

(६)  नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा प्राप्त गरेको सबपलत्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिना िेचलििन गनण पाइन ेछैन ।  

४४.लवद्यािय सबपलत्त सरंक्षर् सलमलत : (१) सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहकेो सबपलत्तको संरक्षर् तना 

संस्नागत लवद्याियको सबपलत्तको शैलक्षक प्रयोिनानण उपयोगको सबिन्धमा कायण गनण देहाय अनुसारको लवद्यािय सबपलत्त 

संरक्षर् सलमलत रहन ेछ:  

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष वा गाउँपालिका अध्यक्षि ेतोकेको कायणपालिकाको सदस्य  -  अध्यक्ष  

(ि) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत                                                                    -    सदस्य  

(ग) नपेाि सरकार वा गाउँपालिकाको मािपोत र नापी प्रशासन सबिन्धी काम गननकलबतमा रािपत्राङदकत  तृतीय 

श्रेर्ीको  अलधकृत दईु िना     -       सदस्य  

(घ) लशक्षा शािा प्रमुि                                                             -   सदस्य सलचव  

(२) कुन ैलवद्याियको िग्गाको व्यवस्नापन सबिन्धी लवषयमा छिर्ि गनण आयोलित वैठकमा सो लवद्याियको 

प्रधानाध्यापक र लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतका अध्यक्षिाई  आमलन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सदकनेछ ।  

(३) सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार तना िैठक सबिन्धी कायणलवलध तोदकए िमोलिम हुने छ ।  
 

पररच्छेद- १० 

लवद्याियको शलु्क लनधाणरर् सबिलन्ध व्यवस्नााः 

४५. लिद्याियको वर्गणकरर्ाः लवद्याियिाई तोदकए िमोलिम िगीकरर् गररने छ ।  

४६.   सस्नागत र सहकारी लवद्याियको शलु्क लनधाणरर् सबिन्धी व्यवस्नााः  (१) संस्नागत  र सहकारी लवद्याियिे 

लवद्यानीसंग लिन पाउने शलु्क लनधाणरर्को िालग देहाय अनुसारको शुल्क लनधाणरर् सलमलत रहनेछ : (क) गाउँपालिका 

अध्यक्ष-    अध्यक्ष  

(ि) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत     - सदस्य  

(ग) संयोिक, सामालिक लवकास सलमलत             -  सदस्य  

(घ) संस्नागत लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्नापन सलमलतका अध्यक्षहरूमध्येिाट   गाउँ लशक्षा सलमलतेिे मनोलनत गरेको  

एकिना                                               -        सदस्य   

(ङ) लशक्षा शािा प्रमुि -            सदस्य सलचव   
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(२) शलु्क लनधाणरर् सलमलतेिे तोदकएको आधारमा शलु्क लनधाणरर्  गननछ ।  

(३) शलु्क लनधाणरर्  सलमलतको काम कतणव्य र अलधकार तना िैठक सबिन्धी कायणलवलध तोदकए िमोलिम हुनेछ ।  

पररच्छेद- ११ 

४७. अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गनण :  कुन ैसंस्नागत लवद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगणत िनेको लनयम लवपरीत अन्य 

कुनै काम गरेमा तोदकएको अलधकारीको लसर्ाररसमा गाउँलशक्षा सलमलतेिे त्यस्तो लवद्यायिाई प्रदान गररएको अनुमलत 

वा स्वीकृलत रद्द गननछ । तर त्यसरी अनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गनुण अलघ सबिलन्धतलवद्याियिाई आफ्नो सर्ाइ पेश गनन 

मौकािाट वलञ्चत गररन ेछैन ।   

४८.  लवद्याियिाई सरुलक्षत क्षते्रको रुपमा कायम गनुण पननाः (१)  लवद्याियमा स्वतन्त्र र भय रलहत रुपमा अध्ययन, 

अध्यापन गनन वातावरर् सृिना गनण तना लवद्यािय लभत्र कुन ैदकलसमको अवालछछत कृयाकिाप हुन नददन ेगरी 

लवद्याियिाई सुरलक्षत क्षेत्र कायम गनुण पननछ ।  

(२) तोदकए िमोिम िाहके कुन ैपलन िाििालिकािाई लवद्याियिाट लनष्काशन गनण पाइने छैन । 

 (३)  लवद्याियमा अध्ययनरत िाििालिकािाई शारीररक वा मानलसक यातना ददन वा दवु्यणवहार गनण पाइने छैन । 

 (४) लवद्यािय हातालभत्र कुनै पलन रािनीलतक दिको भेिा सेलमनार गोष्ठी वा आमसभा गनण पाइने छैन ।  

(५) िाििालिकािाई िाििालिकासँग सबिलन्धत िाहके अन्य कुनै पलन िुिुस, प्रदशणन आददमा सहभागी गराइने छैन । 

 (६)  उपदर्ा (१) िमोलिम सरुलक्षत क्षेत्र कायम गदाण लवद्याियिे पािना गनुण पनन शतण तना मापदण्ड तोदकए िमोलिम 

हुनेछ ।  

४९. शलैक्षक परामशण  सवेा, लवद्यािय िालहरकोलशक्षर्  वा अन्य शलैक्षक कायणक्रम सञ्चािन सबिन्धी व्यस्ना  (१)शैलक्षक 

परामशणसेवा, लिि कोसण, भाषा लशक्षर् कक्षा वा पूवण तयारी कक्षा ट्यूशन कक्षा, कोलचङ् कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षाको 

अनुमलत लिन ेसबिन्धी व्यवस्ना तोदकए िमोलिम हुनेछ ।  

(२)  लवदेशी मुिुकको कुन ैशैलक्षक कायणक्रम सञ्चािन अनुमलत संघीय कानून अनुसार हुने छ ।  

(३) उपदर्ा (१) र (२) को व्यवस्ना लवपररतको सञ्चालित शैलक्षक कायणक्रम गाउँपालिकाि ेिन्द गनन छसानैत्यस्तो ससं्ना 

वा शैलक्षक कायणक्रम सञ्चाचािकिाई कानून िमोलिम कारवाही गररने छ ।  
 

५०. प्रगलतलिवरर् िझुाउन ुपनन : प्रत्येक लवद्याियि े प्रत्येक शलैक्षक सत्र सदकएको १ मलहना लभत्र तोदकए िमोलिमको 

लववरर्हरू समावेश गरी  िार्षणक प्रगलत लववरर् गाउँकायणपालिकामा िुझाउनु पननछ ।  
 

५१.  लनयम, लनदनलशकार कायणलिलध िनाउन ेअलधकाराः  (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाणन्वय गनण गाउँपालिकािे अन्य 

लवषयको अलतररक्त देहायका लवषयहरूमा आवश्यक लनयम िनाउन सके्नछ ।  

(क) लवद्याियको नामाकरर्, झण्डा, लचन्ह र प्रानणना,  

(ि) लवद्याििाई ददइन ेअनुदान,  

(ग) आधारभूत लशक्षा उलत्तर्ण परीक्षा सञ्चािन,  

(घ) अलतररक्त तना सह कायणकिाप,  

(ङ्) लवद्यानी भनाण र लवद्यानी सङ््या सबिन्धी,  

(च) छात्रावासको अनुमलत, स्वीकृलत र सञ्चािन तना अनुगमन,  

(छ) लवद्याियको आय व्यय िाँच.  

(ि) लवद्याियको दकताि िही र अन्य कागिात तयार गनन तना राख्ने तररका, 

(झ) लवद्याियको पाठयक्रम, पाठयपुस्तक तना सन्दभण सामग्री (संघीय र प्रादेलशक कानूनको पररिधमा रहरे), (ञ) लशक्षक 

तना लवद्यानी आचारसंलहता,  

(ट) लवद्यािय तना समुदायको पुस्तकािय तना वाचनािय,  

(ठ) लशक्षक, कमणचारी तना लवद्यािय व्यवस्नापन सबिन्धी तालिम,   

(ड) भाषा लशक्षर्, ट्यशुन सेन्टर, तयारी कक्षा वा अन्य यस्तै लवद्यािय िालहरका लशक्षा,  

(ढ) लवद्यानी सल्िाह, परामशण, लनदनशन र सुरक्षा,  

(र्) लवद्यानी पररवहन,  

(त) संस्नागत लवद्याियको सञ्चािनसबिन्धी सबपूर्ण लवषयहरू,  



 
 

मदाने गाउँपालिका लिक्षा ऐन २०७८ 16 
 

(न) गठुी/सहकारी लवद्यािय सञ्चािन सबिन्धी,  

(द) स्रोतकेन्र र स्रोतव्यलक्त  र 

(ध) अन्य ऐनमा उल्िेलित लवषयहरू   

(२)  यस ऐनको कायाणन्वयनको िालग उपदर्ा (१) िमोलिमको लनयम अन्तगणत रहरेगाउँलशक्षा सलमलतेिे आवश्यक 

लनदनलशका तना कायणलवलध िनाई िागू गनण सके्नछ ।  
 

५२. ससं्नागत लवद्याियको हकमा िाग ुनहुन े: यस ऐनको दर्ा (३०), दर्ा (३१), दर्ा (३२), दर्ा (३३), दर्ा (३४), 

दर्ा (३५), दर्ा (३६), दर्ा (३७) र  दर्ा (३८)  संस्नागत लवद्याियको हकमा िाग ुहुने छैन ।  
 

५३. सकं्रमर्कािीन व्यवस्ना:  (१) यस ऐनमा तोदकए िमोलिम हुने भनी व्यवस्ना गरेको काम लनयमाविी नआउँदासबम 

गाउँ लशक्षा सलमलतेि ेआवश्यक कायणलवलध तोकी सबपादन गनण सके्नछ ।  
 

५४.  िाधा अडकाउ रु्काउन ेअलधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायाणन्वयन गनण कुन ैिाधा–अडकाउ परेमा गाउँ 

कायणपालिकाि ेत्यस्तो िाधा अडकाउ हटाउन आदेश िारी  गनण सके्नछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐन िमोलिम भएको मालननेछ 

।  

५५.  िचाउ र िारेिी : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगणत िनकेा लनयममा व्यवस्ना भएका िलत कुरामा यसै िमोलिम र 

यसमा  निेलिएको कुराको हकमा प्रचलित कानून िमोलिम हुनेछ ।  

(२)  यस ऐनमा िेलिएको कुनै कुरािे पलनलवद्याियको सबपलत्तलहना–लमना गरेको कसूरमा भ्रिाचार लनवारर्  ऐन, 

२०५९ अन्तगतण कारवाही चिाउन िाधा पननछैन । 
 


