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अबँखुरेैनी गाईँपालिका लिक्षा ऐन, २०७९ 

प्रमाणीकरण लमलत  

   २०७९/०३/२७ 

 
 

प्रस्तावना: 

नेपािको संलवधान बमोलजम स्थानीय तहिाइ प्राप् त लिक्षा स्ब्धी ऄलधकार कायान्वयन गनन र अँबुखैरेनी 

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र स्थापना हुन ेतथा स्थापना भइ सञ्चािनमा रहकेा लवद्याियहरुको साथै ऄ्य िैलक्षक 

संस्थाहरुको  व्यवस्थापनमा सुधार गरी सबै बािबालिकाको लवद्यािय लिक्षा पाईने मौलिक हकको स्मान 

गद ै गाईँपालिका लभत्रका सबै बािबालिकाहरुको िालग क्रमि: ऄलनवायन, लनिुल्क, गुणस्तरीय र 

जीवनोपयोगी लवद्यािय लिक्षाको ब्यबस्था गरी लिक्षािाइ वैज्ञालनक, प्रालवलधक, व्यवसालयक, सीपमूिक, 

रोजगारमूिक एवं जनमुखी बनाईँद ैसक्षम, प्रलतस्पधी, नैलतक एवं रालिय लहतप्रलत समर्पपत िोकत्त्रमा 

अधाररत समाजवाद ई्मुख जनिलि तयार गनन, लिक्षा क्षेत्रमा राज्यको िगानी ऄलभवृलि गद ै लिक्षामा 

भएको लनजी क्षेत्रको िगानीिाइ लनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूिक बनाईन, नागररकको व्यलित्व 
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लवकासका िालग सामुदालयक सूचना के्र र पुस्तकाियको स्थापना र प्रविनन गरी बािबालिकाहरुको िालग 

ईच्च गुणस्तरको लसकाआ ऄवसर वृलि गनन वाञ्छनीय भएकोिे, 

 नेपािको संलवधानको धारा २२६ (१), ऄनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

(ज) र २१ ि ेददएको ऄलधकार प्रयोग गरी बमोलजम अँबुखैरेनी गाईँपालिका गाईँ सभािे यो ऐन  बनाएको 

छ । 
 

पररच्छेद - १ 

प्रारल्भक 
 

(१) संलक्षप्त नाम र प्रार्भः  

(१) यस ऐनको नाम “अँबुखैरेनी गाईँपालिका लिक्षा ऐन २०७९” रहकेो छ ।  

(२)  यो ऐन अँबुखैरेनी  गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र िाग ूहुनेछ ।  

(३)  यो ऐन अँबुखैरेनी गाईँपालिकाको गाईँसभािे पाररत गरेपलछ तुरु्त िागु हुनेछ । 

(२) पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथन निागेमा यस ऐनमा, 

(१) “प्रारल्भक बािलिक्षा” भन्नािे ३ (तीन) बषन दलेख ५ (पाँच) बषन स्मका बािबालिकाहरुिाइ 

ददआने दइु बष ेलिक्षा स्झनपुछन ।  

(२) “प्राथलमक लिक्षा” भन्नािे प्रारल्भक बािलिक्षा दलेख कक्षा पाँचस्म ददआने लिक्षा स्झनुपछन । 

(३) “अधारभतू लिक्षा” भन्नािे प्रारल्भक बािलिक्षा दलेख कक्षा अठस्म ददआने लिक्षा स्झनुपछन । 

(४) “माध्यलमक लिक्षा” भन्नािे प्रारल्भक बािलिक्षा दलेख कक्षा बाह्रस्म ददआने लिक्षा स्झनुपछन ।  

(५) “लवद्यािय लिक्षा” भन्नािे अधारभूत र माध्यालमक दवु ैलिक्षा स्झनुपछन । 

(६)  “प्रालवलधक तथा व्यावसालयक लिक्षा” भन्नािे कक्षा नौदलेख कक्षा बाह्रस्म वा दि कक्षा पलछको ३ 

(तीन) वषे पाठ्यक्रम ऄध्यापन गराआने लिक्षािाइ स्झनपुछन । 

(७) "लविषे लिक्षा” भन्नािे दलृिलवहीन वा बलहरा वा ऄरटज्म वा बौलिक ऄपाङ्गता वा सुस्त श्रवण वा 

ऄलत ऄिि िारीररक ऄपाङ्गता भएका बािबालिकािाइ छुटै समूहमा राखी लविेष रुपमा ददआने 

लिक्षा स्झनुपछन ।  

(८) “समावेिी लिक्षा” भन्नािे दहेायको लिक्षा स्झन ुपछनः 

(क) दलृिलवहीन, ्यून दलृियुि, बलहरा, सुस्त श्रवण, ऄरटज्म, बौलिक, िारीररक वा ऄ्य 

ऄपाङ्गता भएका बािबालिकािाइ लनयलमत िैलक्षक पिलतको ऄलधनमा रलह ददआने 

लिक्षा  

(ख)  सामालजक, अर्पथक वा भौगोलिक कारणिे पछालड परेका वा पाररएका व्यलििाइ 

लवभेदरलहत वातावरणमा ददआने लिक्षा । 

(९) "लनिलु्क लिक्षा” भन्नािे तोदकएको िीषनकहरुमा कुन ैिुल्क लिन नपाईने गरी व्यवस्थापन गररएको 

लिक्षा स्झनुपछन । यो व्यवस्थािे नेपािको संलवधानको धारा ३९ को ईपधारा २ बमोलजम 
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बािबालिकाको लिक्षाको िालग पररवारको दालयत्व तोके्न गरी गाईँपालिकािे कानून बनाईन 

ब्दजे िगाएको मालनन ेछैन ।  

(१०) “सामुदालयक लवद्यािय” भन्नािे समुदायको पहिमा स्थापना गररएको गैर नाफा मूिक र नेपाि 

सरकारबाट लनयलमत रुपमा ऄनुदान वा सहयोग वा समपुरक पाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृलत 

प्राप्त लवद्यािय स्झनुपछन । यो िब्दि ेधार्पमक लवद्यािय (गु्वा वा गुरुकूि वा मदरिा) समेतिाइ 

जनाईनेछ । 

(११) “ससं्थागत लवद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा स्थापना गररएका लनयलमत रूपमा ऄनुदान 

नपाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय स्झनुपछन । 

(१२) “सहकारी लवद्यािय” भन्नािे सहकारी मूल्य, लसिा्तमा अधाररत भइ कल्तमा २०० (दइु सय) 

िेयर सदस्य भएको, कुि पंूजीमा १ (एक) जना िेयर सदस्यको बढीमा १० (दि) प्रलतित स्म 

लहस्सा कायम भएको एवं बचत तथा ऋणको कारोबार नगन ेर िेयर पंूजी तथा जगेडा कोषको 

िगानी हुन े मूि अधारमा प्रचलित कानून बमोलजम स्वीकृत लवलनयम ऄनुसार लिक्षा स्बल्ध 

मात्र कायन गन.े स्वीकृती पाइ लिक्षािय वा लवद्यािय सञ्चािन (दतान) ऄनुमलत प्राप्त सगंरठत संस्था 

स्झनुपछन । 

(१३) “अवासीय लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार वा गाईँपालिकाबाट अवासीय लवद्याियको रुपमा 

स्वीकृलत प्रदान गररएको लवद्याियिाइ जनाईँछ । 

(१४)  “िैलक्षक गठुी” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गननको िालग कुन ै व्यलि, समुह वा संस्थािे नाफा 

नलिने ईद्दशे्यिे स्थापना गररएको सावनजलनक वा लनजी गठुी स्झनु पछन । 

(१५) “लिि ु लवकास के्र” भन्नािे ३ (तीन) वषन मुलनका बािबालिकािाइ तोदकएको मापदण्ड 

बमोलजम ईलचत स्याहार सलहत प्रदान गररन ेलवद्यािय बालहरको सेवा स्झनुपछन । 

(१६)  “कमनचारी” भन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक बाहकेका ऄ्य कमनचारी स्झनुपछन 

। 

(१७) "लिक्षक छनौट सलमलत” भन्नािे स्वीकृत दरव्दी तथा थप ऄनुदान राहत कोटामा साथै 

गाईँपालिकाको स्रोतमा करारमा लिक्षक लनयुलिको लसफाररि गनन गठन भएको पालिका स्तरीय 

लिक्षक छनौट सलमलत िाआ स्झन ुपछन ।  

(१८)  “लिक्षा ऐन, २०२८” भन्नािे तत्काि कायान्वयनमा रहकेो लिक्षा ऐन, २०२८ ( संिोधन 

सलहत) िाइ स्झनुपछन ।  

(१९) “ऄनमुलत” भन्नािे नेपाि सरकार वा गाईँपालिकािे स्थायी स्वीकृलत प्रदान गररनसकेको कुनै 

तोदकएको ठाईँ वा क्षेत्रमा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन ददएको ऄस्थायी स्वीकृलतिाइ 

जनाईँछ  

(२०) “स्वीकृलत” भन्नािे तोदकए बमोलजमको ितन पूरा गरेको लवद्याियिाइ नेपाि सरकार वा 

गाईँपालिकािे ददएको स्थायी स्वीकृलतिाइ जनाईँछ । 

(२१) “गाईँपालिका”  भन्नािे अँबुखैरेनी  गाईँपालिका स्झनुपछन ।  
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(२२) “गाईँ सभा” भन्नािे अँबुखैरेनी गाईँपालिकाको गाईँ सभािाइ स्झनुपछन । 

(२३) “कायनपालिका” भन्नािे अँबुखैरेनी गाईँपालिका गाईँ कायनपालिकािाइ स्झनुपछन । 

(२४) “ऄध्यक्ष” भन्नािे अँबुखैरेनी गाईँपालिकाको ऄध्यक्षिाइ स्झनुपछन । 

(२५) “प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नािे गाईँपालिकाको प्रिासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनन 

तोदकएको ऄलधकारी स्झनपुदनछ । 

(२६) “लिक्षा िाखा प्रमुख” भन्नािे गाईँपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमुख स्झनुपदनछ ।  

(२७) “स्थायी अवासीय ऄनमुलत” भन्नािे लवदिेी मुिुकिे कुनै ितन तोकी वा सो मुिकुमा स्थायी 

रूपमा बसोबास गनन पाईन े गरी नेपािी नागररकिाइ ईपिब्ध गराएको डाआभर्पसटी आलमगे्र्ट 

लभसा (लड.भी.), परमने्ट रेलजडे् ट लभसा (पी.अर.) वा ग्रीन काडन स्झन ु पछन र सो िब्दि े

नेपािी नागररकिाइ लवदिेमा स्थायी रूपमा बसोबास गनन ददआएको जुनसकैु नामको स्थायी 

अवासीय ऄनुमलत समेतिाइ जनाईँछ । 

(२८) “पुस्तकािय” भन्नािे नेपाि सरकार वा गाईँपालिकाबाट ऄनुमलत लिइ सञ्चािन भएको लवलभन्न 

पुस्तकहरू संग्रह गरी ऄध्ययन गनन ईपयुि हुने गरी लनमानण गररएको संस्था जनाईँछ ।  

(२९) “िैलक्षक परामिन के्र” भन्नािे िैलक्षक परामिन प्रदान गने ईद्दशे्यिे नेपाि सरकार वा 

गाईँपालिकाबाट ऄनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त संस्थािाइ जनाईँछ । 

(३०) “सघंीय लिक्षा ऐन” भन्नािे संघीय संसदिे बनाएको लिक्षा ऐन स्झनुपदनछ । 

(३१) “प्रादलेिक लिक्षा ऐन” भन्नािे गण्डकी प्रदिे संसदिे बनाएको लिक्षा ऐन स्झनुपदनछ । 

(३२) “लिक्षा सलमलत” भन्नािे दफा १९ बमोलजम गठन भएको गाईँ लिक्षा सलमलतिाइ स्झनुपछन । 

(३३) “लिक्षा िाखा” भन्नािे गाईँपालिकाको लिक्षा िाखा स्झनुपदनछ । 

(३४) “सपुरीवके्षक” भन्नािे लवद्यािय लनरीक्षण गनन तोदकएको व्यलििाइ स्झनुपछन । 

(३५) "वडा लिक्षा सलमलत” भन्नािे दफा २०  बमोलजम गठन भएको सलमलतिाइ स्झनुपदनछ । 

(३६) “ऄलभभावक” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीको बाबु, अमा, बाजे, बजै वा त्यस्ता 

ऄलभभावक नभएमा लवद्याियमा ऄध्ययनरत बािबालिकािाइ संरक्षण गन े व्यलिहरू मध्येबाट 

लवद्याियको ऄलभिेखमा जलनएको व्यलििाइ जनाईँछ ।  

(३७) “कोष” भन्नािे दफा २४ बमोलजम खडा गररएको गाईँ लिक्षा कोषिाइ स्झनुपछन । 

(३८) "अधारभतू लवद्यािय" भन्नािे ईपदफा (३) बमोलजमको लिक्षा ददइने लवद्यािय स्झनुपछन । 

(३९) "माध्यलमक लवद्यािय" भन्नािे ईपदफा (३ ) र (४ ) वा  ईपदफा  (४) बलमजमको लिक्षा ददइन े

लवद्यािय स्झनुपछन । 

(४०) "प्रारल्भक बाि लिक्षा के्र" भन्नािे ईपदफा (१) बमोजमको लिक्षा ददन खोलिएको प्रारल्भक 

बाि लिक्षा के्र, नसनरी, दकण्डर गाडनन र म्टेश् वरी लिक्षा िगायतिाइ स्झनुपछन ।  

(४१) "प्रधानाध्यापक" भन्नािे लवद्याियको प्रालज्ञक एवं प्रिासलनक प्रमुखको रुपमा लनयानुसार 

लनयुलि भएको लवद्याियको प्रधानाध्यापकिाइ स्झनुपछन । 

(४२) "अधारभतू लिक्षा ईलिणन परीक्षा" भन्नािे अधारभतू तहको ऄ्त्यमा हुने परीक्षा स्झनुपछन । 

(४३) "परीक्षा सलमलत" भन्नािे अधारभूत तहको ऄ्त्यमा र गाईँपालिकािे संचािन गन ेऄ्य कक्षा 

वा तहको ऄ्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन गरठत सलमलतिाइ स्झनुपछन । 

(४४) "व्यवस्थापन सलमलत" भन्नािे यसै ऐन बमोलजम लवद्याियहरुमा गठन हुने लवद्यािय व्यवस्थापन  
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सलमलतिाइ स्झनुपछन । 

(४५) "िैलक्षक सत्र" भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराआने वार्पषक ऄवलध स्झनुपछन । 

(४६) "िुल्क" भन्नािे लवद्याियिे लवद्याथीसंग लिन पाईने िुल्क स्झनुपछन । 

(४७) "सलंवधान" भन्नािे नेपािको संलवधान २०७२ स्झनुपछन । 

(४८) "स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन" भन्नािे संघीय संसदिे जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चािन 

ऐन २०७४ स्झनुपछन । 

(४९) "स्थानीय तह" भन्नािे नेपािको संलवधान बमोलजम गठन भएका गाईँपालिका वा नगरपालिका 

स्झनुपछन । 

(५०) “तोदकएको वा तोदकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄ्तगनत बनेका लनयमाविी, लनदलेिका, 

कायनलवलध वा मापदण्डमा तोदकएको वा तोदकए बमोलजम स्झन ुपदनछ । 
 

पररच्छेद – २ 

लिक्षाको प्रकार लवद्याियको प्रकार, स्थापना, कक्षा थप, समायोजन लनयमन तथा लसकाआ 

के्र स्बल्ध व्यवस्था 
 

(३) माध्यलमक लिक्षाको प्रकारः माध्यलमक लिक्षाको प्रकार दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

(१) साधारण माध्यलमक लिक्षा,  

(२) स ंस्कृत माध्यलमक लिक्षा,  

(३) प्रालवलधक तथा व्यावसालयक माध्यलमक लिक्षा । 

(४) लवद्याियको प्रकारः लवद्याियको प्रकार दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

(क) सामुदालयक लवद्यािय, 

(ख)  संस्थागत लवद्यािय, 

(ग)  िैलक्षक गुठी, 

(घ)  सहकारी लवद्यािय 

(५)  लवद्यािय स्थापन, संचािन  वा कक्षा थप गनन ऄनुमलत र स्वीकृलत लिनु पन े:  

(१) कुनै नेपािी नागररक वा समुदायिे सामुदालयक लवद्यािय वा संस्थागत लवद्यािय वा िैलक्षक 

गुठी वा सहकारी लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन चाहमेा तोदकएको लववरण खुिाइ वडा 

सलमलतको लसफाररस सलहत िैलक्षक सत्र सुरु हुनुभ्दा तीन मलहना ऄगाव ै लिक्षा िाखामा 

ऄनुमलतको िालग लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदन ईपर संघीय, प्रादलेिक र गाईँपालिकाको काननू ऄनुसार 

गाईँपालिकाको लिक्षा िाखािे अवश्यक जाँचवुझ गरी लिक्षा सलमलतमा पेि गनेछ  र ईि 

लवषयको प्रलतवेदनिाइ राय सलहत लिक्षा सलमलतमाबाट अवश्यक जाँचबुझ गदान लवद्यािय 

खोल्न वा कक्षा थप गनन मनालसब दलेखएमा तोदकएको पूवानधार र ऄ्य मापदण्ड पुरा गनन 

प्रदक्रया ऄलघ बढाईन लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकाको लनणनय बमोलजम लिक्षा 

िाखा प्रमुखिे िैलक्षक सत्र सरुु हुनुभ्दा ऄगाव ैऄनुमलत ददन सके्नछ ।  
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(३)  ईपदफा (२) ऄनुसार तोदकएको पूवानधार र ऄ्य मापदण्ड पुरा  गरी लिक्षा िाखामा 

लनबेदन प्राप्त भएपश्चात लिक्षा िाखािे लिक्षा सलमलतमा पेि गनेछ  र ईि लवषयको 

प्रलतवेदनिाइ ऄध्ययन गरी लिक्षा सलमलतमाबाट लवद्याियिाइ स्वीकृलत प्रदान गनन  

मनालसब दलेखएमा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकाको लनणनय बमोलजम लिक्षा 

िाखा प्रमुखिे िैलक्षक सत्र सुरु हुनुभ्दा एक मलहना ऄगावै तोदकएको ढांचामा स्वीकृलतको 

प्रमाणपत्र ददन सके्नछ ।  

(४) ईपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन नाफा कमाईने ईद्दशे्यिे  

क्पनीको रुपमा लवद्यािय सञ्चािनको ऄनुमलत ददआने छैन ।  

(५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेलखए पलन कुनै लवद्याियिे क्पनी खारेज गरी कानूनमा 

भएको व्यवस्था ऄनुसार िैलक्षक गुठी वा सहकारीमा रुपा्तरण हुन दफा (४) बमोलजमको 

प्रदक्रया ऄलघ बढाईन बाधा पने छैन ।  

(६) ईपदफा (२), (३) र (५) मा जुनसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दहेाएका लवद्याियिाइ 

िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गनन पाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृलत ददआने छैन :  

(क) सरकारी वा सावनजलनक भवन वा सावनजलनक जग्गामा भवन बनाइ सञ्चािन भएका 

लवद्यािय, 

(ख) कुनै व्यलि वा संस्थािे लवद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य ददएकोमा 

सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाआ सञ्चािन भएको लवद्यािय ।  

(७) संघीय तथा प्रादलेिक काननूमा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा बाहके यस ऐन वा ऄ्य प्रचलित 

कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन िैलक्षक गुठी ऄ्तनगत लवद्यािय सञ्चािन गदान 

दहेाय बमोलजम गनुनपनेछ :  

(क) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गन ेगुठी संचािक (ट्रस्टी) संगरठत संस्थाको रुपमा हुनुपने , 

(ख) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गदान ट्रिीमा सावनजलनक गुठी भए क्तीमा ३० (तीस) जना र 

नीलज गुठी भए क्तीमा ७ (सात) जना सदस्य भएको सगंरठत संस्था हुनु पन,े  

(ग) िैलक्षक गुठीको अय-व्ययका शे्रस्ता तोदकए बमोलजम तयार गरी मा्यता प्राप्त िेखा 

परीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराईनु पन,े  

(घ) िैलक्षक गुठीको तत्काि कायम रहकेा ट्रिीिे अफ्नो जीवन कािम ै वा िेषपलछ 

गुठीयारको रुपमा काम गन े अफ्नो ईिरालधकारी तोक्न सके्नछ । तर सावनजलनक 

िैलक्षक गुठीको हकमा त्यस्तो ईिरालधकारी तोक्दा सघंीय र प्रादलेिक कानूनमा 

व्यवस्था भएकोमा बाहके गाईँपालिकाको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।  

(८) कुनै सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मुनाफा नलिने ईद्दशे्य राखी लवद्यािय 

सञ्चािन गनन चाहमेा यस एन र प्रचलित कानुन बमोलजमको प्रदक्रया पूरा गरी सावनजलनक 

िैलक्षक गुठी ऄ्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गनन सके्नछ । 

(९)  ईपदफा (८) बमोलजम सञ्चालित लवद्याियि ेपािन गनुनपने ितन तथा ऄ्य व्यवस्था तोदकए 

बमोलजम हुनेछन्। 
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(१०) संघीय काननू ऄनुसार कुनै लवदिेी लिक्षण संस्था संग स्ब्धन गने गरी नेपाि सरकारिे 

लवद्यािय खोल्न ऄनुमलत वा स्वीकृलत ददइ सञ्चािन भएको लवद्याियको सञ्चािन संघीय 

कानून ऄनुसार हुनेछ तर ती लवद्याियको ऄनुगमन, लनरीक्षण र अधारभूत तहको 

परीक्षाथीको मूल्याङ्कन गाईँपालिकाबाट हुनेछ ।  

(११) प्रालवलधक लिक्षा तथा व्यावसालयक तालिमको योजना तजुनमा सञ्चािन ऄनुमलत र लनयमन 

तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(१२) गैरनाफामुिक लविेष सेवा सुलवधायुि संस्थागत लवद्यािय, गैरनाफामुिक तथा 

सहकारीमा अधारीत लवद्यािय िाइ ऄनुमलत दददा पलहिो वषन कक्षा ०-५ (प्राथलमक तह), 

दोस्रो वषन कक्षा ६-८ (अधारभुत तह), त्यस पलछ प्रत्येक वषन एक कक्षा मात्र थप गने गरी 

ऄनुमलत ददन सदकने छ ।  

(१३)  यस दफा स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनछे । 

(६) नलवकरणको व्यवस्था :  

(१)  हरेक वषनको िैलक्षक सत्र सदकनु ऄगावै संस्थागत तथा लनलज लवद्याियहरुिे अफुि ेसञ्चािन 

गने कक्षा र भनान योजना सलहत लिक्षा िाखामा नलवकरण गनुन पनेछ । 

(२) संस्थागत तथा लनलज लवद्याियको संचािन वा कक्षा थप स्वीकृलत र नलवकरण िुल्क 

तोदकएबमोलजम हुनेछ । 

(७)  लवद्यािय खोल्नका िालग पूवानधार पूरा गनुन पनेः 

(१) सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्याियहरुिे पूरा गनुनपन ेपूवानधारहरु तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

प्रचलित कानून ऄनुसार तोदकएको पूवानधार तयार नहुदँा स्म लवद्याियहरुिाइ सञ्चािनको 

स्वीकृलत  ददआने छैन ।  

(२) यो ऐन जारी हुदँा सञ्चािनमा रहकेा संस्थागत लवद्याियिे तोदकएको समयलसमा लभत्र दफा 

(४३) बमोलजमको पूवानधार पूरा गन े दालयत्व स्बल्धत लवद्याियको हुनेछ । तोदकएको 

ऄवलधमा पलन पूवानधार पूरा नगने लवद्याियको सञ्चािन स्वीकृलत रद्द हुनेछ ।  

(३) सामुदालयक लवद्यािहरुको पूवानधार लवकासमा सहयोग गने दालयत्व संघ, प्रदिे र 

गाईँपालिकाको हुनेछ । 

(८) लवद्यािय सानन, समायोजन गनन, नाम पररवतनन गनन, कक्षा वा तह स्थगन गनन वा ब्द गनन सके्न :  

कायनपालिकािे तोदकएको मापदण्ड बमोलजम हाि सञ्चािन भआरहकेा लवद्याियिाइ एक स्थानबाट 

ऄको स्थानमा सानन, दइु वा दइुभ्दा बढी लवद्याियिाइ एक अपसमा समायोजन गरी एईटा 

लवद्यािय कायम गनन, लवद्यािय ब्द गनन, नाम पररवतनन गनन, कक्षा वा तह स्थगन गनन वा ब्द गनन 

सके्नछ । 

(१) सामा्यतया दहेायको ऄवस्थामा लवद्याियहरु स्वतः समायोजन हुनेछन : 

(क)  दइु वा सो भ्दा बदढ लवद्याियहरु वीचको पैदि दरुी सहज अवागमन सलहत बढीमा 

३० (तीस) लमनेट वा दइु दकिो लमटर स्म भइ कक्षा ५(पांच) स्म सञ्चािन रहकेो,  

(ख) तोदकएबमोलजमको पूवानधार पुरा नभएमा, 
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(ग) २ (दइु) वा सो भ्दा बढी लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे अपसमा 

गाभेर सञ्चािन गने लनणनयका साथ वडा सलमलतको लसफाररि सलहत गाईँपालिकामा 

लनवेदन ददएमा,  

(घ) कुनै पलन लवद्याियमा तोदकएको भ्दा कम लवद्याथी भएमा लतनीहरुको लिक्षाको 

िालग गाईँपालिकािे दफा ७ (१) बमोलजमको लवद्याियमा वा ऄ्य लवद्याियमा सवै 

लवद्याथीहरुिाइ ऄध्ययनको व्यवस्था लमिाएमा, 

(२) लबद्याथी संख्याको अधारमा वा लवद्यािय नक्साङ्कनको अधारमा, लवद्याियमा कक्षा 

स्थगन वा ब्द गनन अवश्यक दलेखएमा लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाईँ कायनपालिकािे 

अवश्यक लनणनय गनेछ । 

(३) ) यस दफा बमोलजम ऄ्य व्यवस्थाहरु तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(९) अवासीय लवद्यािय सञ्चािन गनन सके्न :  

(१) गाईँपालिकािे गाईँपालिका  क्षेत्र लभत्रका लवकट र छररएका ग्रामीण बस्तीहरुमा सञ्चालित 

दफा (७) को ईपदफा (१) बमोलजम समायोजन गररएका लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथी 

तथा ऄलनवायन अधारभूत लिक्षा सुलनलश्चतताको िालग तोदकएको लवद्याियिाइ अवासीय 

लवद्याियको रुपमा सञ्चािन गनन सके्नछ । 

(२) दफा (८) को ईपदफा (१) बमोलजम संचालित  लवद्याियहरुमा तोदकए बमोलजमका लवद्याथी 

तथा लवद्यािय ईमेर समूहका लवद्यािय बालहरका बािबालिकाहरुिे लनिुल्क अवासीय 

सुलवधा सलहत अधारभूत लिक्षा प्राप्त गनेछन् ।  

(३)  ऄलनवायन तथा अधारभतू लिक्षाको पहुचँ तथा गुणस्तरीयता सुलनलश्चत गनन गाईँपालिकािे 

समायोजन गरेका लवद्याियका वािवालिकािाइ तोदकए बमोलजम यातायातको व्यवस्था 

गरी ऄ्य लवद्याियमा व्यवस्थापन गनन सके्नछ ।  

(४) यस दफा स्ब्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ । 

(१०) िाखा लवद्यािय सञ्चािन गनन सके्न : तोदकएको सीमा भ्दा कम लवद्याथी सङ्ख्या भइ कुनै 

सामुदालयक लवद्यािय तत्काि ऄ्य लवद्याियमा समायोजन हुन सके्न ऄवस्था नभएमा सो 

लवद्याियिाइ वडा लभत्रको वा नजीकैको कुनै माध्यलमक लवद्याियको िाखा लवद्याियको रुपमा 

सञ्चािन हुने गरी गाईँपालिकािे तोक्न सके्नछ । यसरी तोदकएको लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत 

मातृ लवद्याियिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(११) ठुिा (मेघा) लवद्यािय सञ्चािन गनन सके्न :  

(१) हाि सञ्चािनमा रहकेा कुनै आच्छुक लवद्याियि े दफा (४३) मा ईल्िेलखत पूवानधारका 

ऄलतररि लनम्न बमोलजमका पूवानधार र सतन पुरा गरेमा गाईँपालिकािे ठूिा लवद्याियको 

रुपमा सञ्चािन गनन तोदकए बमोलजम स्वीकृलत ददन सके्नछ :  

(क) कल्तमा २००० (दइु हजार) भ्दा बढी लवद्याथी भएको,  

(ख) ्यूनतम तहगत र लवषयगत दरव्दी भएको, 
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(ग) अधारभूत लिक्षा ईिीणन परीक्षामा तोदकएको स्तर कायम गरेको तथा माध्यलमक 

लिक्षा परीक्षा र एस.आ.आ. परीक्षाको नलतजा रालिय स्तरको भ्दा ईच्च रहकेो,  

(घ) पयानप्त जलमन तथा पूवानधार भएको वा लवकास गनन सदकने अधार भएको, 

 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम संचालित लवद्याियहरुिाइ सघं वा प्रदिे वा गाईँपालिकािे दहेायका 

क्षेत्रमा थप िगानी गनन सके्नछ :  

(क) कक्षा कोठा, प्रयोगिािा र ऄ्य पूवानधार लवकास तथा यातायात व्यवस्थापनमा,  

(ख) लवद्याथी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षा (सेक्सन समेत) को अधारमा थप लवषयगत 

लिक्षकको व्यवस्थापन,  

(ग) दफा (७) बमोलजम समायोजन भएको वा दफा (८) बमोलजम संचालित 

लवद्याियका लवद्याथीहरुिाइ अवासको व्यवस्थाका िालग अवास भवन लनमानण 

तथा छात्राबास सञ्चािनका िालग ऄनुदान ददने  
 

(१२) सामुदालयक लसकाआ के्र सञ्चािन गनन सके्न : 

(१) गाईँपालिकािे समुदायमा पुस्तकािय स्थापना र संचािन, साक्षरता, सीप लवकास र लनर्तर 

लसकाआ तथा सचेतनामूिक कायनहरु समेतको काम गनन तोदकए बमोलजम सामुदालयक लसकाआ 

के्रको स्थापना र सञ्चािन गनन सके्नछ । 

(२) लसकाआ के्रका िालग तोदकएको मापदण्डमा अधाररत भएर ऄनुदानको व्यवस्था गनेछ । 
 

(१३) प्रारल्भक बाि लवकास लिक्षा स्बल्ध व्यवस्था : 

(१) तोदकएको मापदण्डमा अधाररत भइ प्रारल्भक बाि लवकास लिक्षा सञ्चािनको ऄनुमलत 

स्बल्धत वडा कायानियको लसफाररसमा लिक्षा सलमलति ेददनेछ । 

(२) प्रारल्भक बािलवकास लिक्षा वा पूवन प्राथलमक लवद्याियको ऄवलध २ (दइु) वषनको हुनेछ । 

(३) ३ (तीन) वषन ईमेर नपुगेका बािबालिकािाइ प्रारल्भक बाि लवकास के्रमा भनान गनन तथा ५ 

(पाँच) वषन पुरा भएका बािबालिकािाइ यस्ता के्रमा रालखरहन पाआने छैन ।  

(४) सामुदायमा अधाररत बाि लवकास के्र नलजकको लवद्याियिाइ लज्मेवार बनाइ मात ृ

लवद्याियको रुपमा तोदकएबमोलजम संचािन गररनेछ । 

 

(१४) ऄ्य लिक्षा स्बल्ध व्यवस्था :  

गाईँपालिकािे अफ्ना नागररकहरुको लिक्षा स्व्धी लवलवध अवश्यकता पूरा गनन अवश्यक 

पूवानधारको व्यवस्था गरी लविेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, ऄनौपचाररक लिक्षा, लनर्तर लिक्षा, दरू 

तथा खुल्िा लिक्षा र प्रालवलधक लिक्षा तथा व्यावसालयक तालिमको तोदकए बमोलजम व्यवस्था गनन 

सके्नछ । 
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पररच्छेद-३ 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक लिक्षाको माध्यम र परीक्षा तथा मलु्याकंन र ऄलतररि दक्रयाकिाप स्ब्धी 

व्यवस्था 
 

(१५) पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्बल्ध व्यवस्था :  

(१) गाईँपालिकािे स्थानीय पाठ्यक्रम लनमानण गरी िागु गनन सके्नछ । 

(२) लवद्याियिे नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदिे सरकार गाईँपालिकािे स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम, 

पाठ्यपुस्तक र ऄ्य स्दभन सामग्री िागु गनुनपनेछ । 

(३) स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लवकास र व्यवस्थापन तथा पाठ्यपुस्तकको ईपिब्धता 

स्ब्धमा ऄनुगमन िगायतका कामको िालग तोदकए बमोलजमको पाठ्यक्रम लवकास तथा 

ऄनुगमन सलमलत रहनेछ । 

(१६) थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री ऄध्यापन गनन स्वीकृलत लिनुपने :  

(१) कुनै लवद्याियि ेथप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गनन चाहमेा पाठ्यक्रम लवकास के्रमा 

सूचीकृत थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोगको िालग तोदकए बमोलजमको अधार र 

प्रकृया पूरा गरी लिक्षा िाखा प्रमुख बाट स्वीकृलत लिनुपनेछ ।  

(२) लवद्याियिे ऄध्यापन गराईने ऐलच्छक लवषयको स्वीकृलत लिक्षा िाखा प्रमुखबाट लिनु पनेछ । 

(१७) लिक्षाको माध्यम : 

(१) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी, ऄंगे्रजी वा दवु ैभाषा हुन सके्नछ । तर, दहेायको ऄवस्थामा 

लिक्षाको माध्यम लनम्न बमोलजम हुन सके्नछ ।  

(क)  प्राथलमक लिक्षा (कक्षा १-५) मातृ भाषामा ददन सदकनछे,  

(ख) भाषा लवषय ऄध्यापन गराईँदा लिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ,  

(ग) लिक्षणको माध्यम स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(१८) परीक्षाको सञ्चािन र मुल्यांकन : 

लबद्याियको ऄवस्था, लवद्याथीको प्रालज्ञक तथा नतेृत्व स्बल्ध मुल्यांकन र कक्षागत बार्पषक परीक्षाको 

मुख्य दालयत्व लिक्षा सलमलतको हुनेछ । 

 

(१) अधारभूत लिक्षा ईिीणन परीक्षा (कक्षा ८) साथै ऄ्य तह र कक्षाको ऄल्तम परीक्षाको संचािन र 

प्रमालणकरण परीक्षा सलमलतिे गनेछ । ऄ्य लवलभन्न कक्षाको लसकाआ ईपिलब्ध परीक्षा 

तोदकएबमोलजम सञ्चािन हुनेछ ।  

(२) माध्यलमक तह (कक्षा ९ -१२) को परीक्षा प्रचलित कानून ऄनुसार सञ्चािन हुनेछ । 

(३) दफा (१) बमोलजमको परीक्षा संचािन गनन लनम्नानुसारको गाईँपालिका स्तरीय पररक्षा संचािन 

सलमलत रहनेछ  

(क) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत – संयोजक   

(ख) गाईँपालिकालभत्रका माध्यलमक वा कक्षा ८ सञ्चािन भएका अधारभूत लवद्याियका 
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प्रधानाध्यापक / लिक्षकहरुमध्येबाट क्तीमा एक जना मलहिा पने गरी सामुदालयक र 

संस्थागत लवद्याियको एक/एक जनाको प्रलतलनलधत्व हुन े गरी लसक्षा सलमलतको 

ऄध्यक्षबाट मनोलनत तीन जना - सदस्य 

(ग) लिक्षा िाखा प्रमुख – सदस्य सलचव 

(४) परीक्षा सलमलतिे लवषय विेषज्ञ वा कुनै कमनचारीिाइ बठैकमा अम्त्रण गनन सके्नछ । 

(५) ईपदफा (१) बमोलजम गरठत सलमलतको मनोलतत सदस्यको पदावधी एक िैलक्षक सत्रको िालग 

मात्र हुनेछ । 

(६)  ईपदफा (१) बमोलजम गरठत सलमलतिे ऄ्य कक्षाको परीक्षा सञ्चािन, व्यवस्थापन र सुधारमा 

समेत अवश्यक सहयोग गनछे  

(७) परीक्षा सलमलतको काम, कतनव्य तथा ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(८) लिक्षा सलमलतिे अफ्नो अ्तररक क्षमता वा ऄ्य सामालजक संघ, संस्था गैह्रसरकारी संस्था वा 

लबज्ञ संगको साझेदारीमा कक्षागत बार्पषक परीक्षा बाहके लवद्याियको ऄवस्था, लवद्याथीको 

िैलक्षक ऄवस्था, अधारभूत ज्ञानको परीक्षण, नेतृत्व लबकास स्बलध मुल्यांकन र लिक्षाको 

गुणस्तर मापन गनन सके्नछ । 

(१९) ऄलतररि िैलक्षक दक्रयाकिापको सञ्चािन : 

(१) लवद्याियिे प्रत्येक िुक्रबार पाठ्यक्रममा अधाररत ऄलतररि िैलक्षक दक्रयाकिाप सञ्चािन 

गनुनपनेछ । 

(२) प्रत्येक लवद्याियिे ऄलनवायन बािक्िव गठन गनुनपनेछ । 

(३)  पररयोजना कायन, ऄध्ययन भ्रमण, पोषण लिक्षा, खेिकुद प्रलतयोलगता, वतृत्वकिा, हालजरी 

जवाफ जस्ता िैलक्षक दक्रयाकिाप सञ्चािन गरी लवद्याथीको प्रलतभा प्रस्फुटन गनन पे्रररत गनुनपनेछ 

। 

(४) गाईँपालिकािे लिक्षक र लवद्याथीको िैलक्षक तथा िारररीक सक्षमता वृलिका िालग लवलभन्न 

दकलसमका िैलक्षक दक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनन सके्नछ ।  

 

पररच्छेद-४ 

लिक्षा सलमलत तथा लवद्यािय ब्यबस्थापन सलमलत स्बल्ध ब्यबस्था  
 

(२०)   गाईँ लिक्षा सलमलत :  

(१) गाईँपालिका लभत्र संञ्चािन हुन ेलवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्थापनको 

िालग दहेाय बमोलजमको गाईँ लिक्षा सलमलत रहन ेछ ।  

(क) गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष     – ऄध्यक्ष 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत      - सदस्य  

(ग) कायनपालिकाको सदस्यमध्येबाट क्तीमा  

एक जना मलहिा सलहत कायनपालिकािे मनोलनत  

गरेको दइु जना        - सदस्य 
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(घ) गाईँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको 

संयोजक         -सदस्य 

(ङ) सामुदालयक र  संस्थागत लवद्याियको  

प्रधानाध्यापक मध्येवाट ऄध्यक्षिे मनोलनत  

गरेको १/१ जना गरी दइु जना      - सदस्य 

(च) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको  

ऄध्यक्षहरु मध्येबाट सलमलतिे मनोलनत गरेको 

 एक जना          -सदस्य 

(छ) स्थानीय लिक्षा लवद,् लिक्षा प्रेमी मध्येबाट  

ऄध्यक्षिे मनोलनत  गरेको १ जना       - सदस्य 

(ज) ऄध्यक्षिे मनोलनत  गरेको गाईँपालिकाको  

ऄलधकृत स्तरको कमनचारी        - सदस्य 

(झ) लिक्षा िाखा प्रमुख         -सदस्य सलचव 

 

(२) गाईँपालिकास्तरीय लिक्षक महासंघको ऄध्यक्षिाइ लिक्षा सलमलतको बैठकमा अम्त्रण गनन 

सदकनेछ । 

(३) गाईँपालिकास्तरीय ऄलभभावक संघको ऄध्यक्षिाइ लिक्षा सलमलतको बैठकमा अम्त्रण गनन 

सदकनेछ । 

(४) लवषय लविेषज्ञ वा कुनै कमनचारीिाइ लिक्षा सलमलतको बैठकमा अम्त्रण गनन सदकनछे ।  

(५) लिक्षा सलमलतको बैठक प्रत्येक दइु मलहनामा क्तीमा एक पटक बस्नुपनेछ ।  

(६) बैठक सञ्चािनको िालग क्तीमा ५० प्रलतित भ्दा बढी सदस्यको ईपलस्थलत अवश्यक 

पनेछ, बैठकको लनणनय बहुमतको अधारमा हुनेछ । 

(७) दफा (१) बमोलजम मनोलनत सदस्यको पदावधी दइु वषनको हुनेछ । 

(८) लिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(९) ईपदफा (१) ऄ्तगनत मनोलनत सदस्यिे र ऄ्य सदस्यिे अफ्नो पदीय अचरण पुरा नगरेमा 

जुनसुकै समयमा पलन हटाईन वा वखानस्त गनन सदकनेछ तर त्यसरी हटाईन वा वखानस्त गनुन 

ऄलघ मनालसब मादफकको स्पलिकरणको मौकाबाट बलञ्चत गररने छैन । 

(२१) वडा लिक्षा सलमलत स्ब्धी व्यवस्थाः 

(१) प्रत्येक वडामा लिक्षा स्व्धी काम गननको िालग दहेाय वमोलजमको वडा 

लिक्षा सलमलतको गठन गररनछे ।  

(क) स्बल्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष     – ऄध्यक्ष 

(ख)  वडा सलमलतिे अफू मध्येबाट छनौट गरी पठाएको 

 क्तीमा एक जना मलहिा सलहत दइु जना     – सदस्य  



 

 

 

 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof #, @)&( ;fn 

  
 

  

13 

अँबखुरेैनी गाईँपालिका  लिक्षा  ऐन , २०७९  
 

 

(ग) वडालभत्र सञ्चालित लवद्याियका लवद्यािय  

व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरुमध्येबाट  

  वडा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना    – सदस्य  

(घ) वडालभत्र सञ्चालित लवद्याियका प्रधानाध्यापक तथा  

लिक्षकहरुमध्येबाट वडा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना  – सदस्य  

(ङ)  वडालभत्रका लिक्षा लवद,् लिक्षापे्रमी मध्येबाट वडा  

सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना     – सदस्य 

(च)  स्बल्धत वडाको वडा सलचव     – सदस्य सलचव 

(२) वडा लिक्षा सलमलतको बैठक कल्तमा दइु मलहनामा एक पटक बस्नेछ । 

(३) दफा )१(  मनोलनत सदस्यको पदावधी दइु वषनको हुनेछ । 

(४) वडा लिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(२२) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत स्बल्ध ब्यबस्था :  

लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गननको िालग प्रत्येक लवद्याियमा लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलत हुनेछ ।  

(१) सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत :  

(क) सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्येक 

लवद्याियमा एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ :  

(क) ऄलभभावकिे अफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका  

क्तीमा २ (दइु) जना मलहिा सलहत ४ (चार) जना   -सदस्य  

(ख) स्बल्धत वडा ऄध्यक्ष वा वडा सलमलति े 

तोकेको सो सलमलतको सदस्य १ (एक) जना      - सदस्य  

(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बुलिलजवी,  

लिक्षा पे्रमी, लवद्याियिाइ ईल्िेख्य सहयोग  

गरेका स्थानीय व्यालिहरु मध्येबाट लवद्यािय  

ब्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा ऄध्यक्षिे मनोनीत  

गरेको १ (एक) जना मलहिा सलहत दइुजना    - सदस्य  

(घ) लवद्याियका लिक्षकिे अफूहरु मध्येबाट  

छानेको १ (एक) जना     - सदस्य 

(ङ) लवद्याियको प्रधानाध्यापक               - सदस्य सलचव 

(ख)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको िालग ऄलभभावकको भेिािे ईपदफा (१) को 

ईपखण्ड (क) ऄनुसारका सदस्यहरु छानेको लमलतिे ७ (सात) ददन लभत्र लव.व्य.स. 
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को पलहिो बैठक बसी ईपदफा (१) क, को ईपखण्ड (ग) ऄनुसारको सदस्यहरु 

मनोनयनका िालग लसफाररस गररसकु्न पनेछ ।  

(ग) खण्ड (ख) ऄनुसार सदस्य मनोनयन गरेको लमलति े १५ (प्र) ददन लभत्र 

लव.व्य.स. को दोस्रो बैठक बसी ईपदफा (१) क, को ईपखण्ड (क), (ख) र (ग) 

बमोलजमका सदस्यहरुमध्येबाट ऄध्यक्षका िालग लबद्यािय लबकास प्रस्ताव माग 

गरी ईत्कृस्ट प्रस्ताव पेि गन ेबढीमा ३ सदस्यिाइ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको 

बैठकिे छनौट गरी सो प्रस्ताव सलहत लसफाररस गरेको व्यलिहरु मध्येबाट एक 

जनािाइ िाइ लिक्षा सलमलतिे ऄध्यक्षको िालग मनोनयन गनेछ । 

(घ) खण्ड (ग) बमोलजम बैठक बसी ऄध्यक्षको िालग लसफाररस गनन नसकेमा खण्ड (ग) 

बमोलजम तोदकएको समय लवतेको ५ (पांच) ददन लभत्र सो व्यहोरा प्रधानाध्यापकिे 

लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन सलहत पेि गनुन पनेछ । सो प्रलतबेदन प्राप्त भएपलछ (१) 

क, को ईपखण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजमका सदस्यहरु मध्येवाट पेि भएका 

लबद्यािय लबकास प्रस्तावको अधारमा लिक्षा सलमलतिे ऄध्यक्ष मनोनयन गनेछ ।  

(ङ) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष छनौट नभएस्मको िालग वा ऄध्यक्षको 

ऄनुपलस्थलतमा सो सलमलतका ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

(च)  लवद्यािय स्तरीय बािक्िबि ेमनोनयन गरेको एक जना छात्रा र एक जना छात्र 

गरी दइु जना लवद्याथी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा अम्त्रण 

गनुनपनेछ ।  

(छ) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको पदावलध तीन बषनको हुनेछ । 

(ज) प्रालवलधक र व्यावसालयक लवषयमा ऄध्यापन वा तालिम गराआन े माध्यलमक 

लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा गाईँपालिका क्षेत्र लभत्रका स्बल्धत लबषय 

तथा व्यवसायसंग अविहरुमध्ये लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको बढीमा २ (दइु) 

जना थप सदस्य रहनेछन ्। 

(झ) लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा क्तीमा ५०% 

(पचास प्रलतित) सदस्यहरु ऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलभभावकहरु रहनेछन् ।  

(ञ) व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरुको योग्यता र गठन स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था 

तोदकए वमोलजम हुनेछ ।  

(२) संस्थागत, सहकारी र िैलक्षक गुठी लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत :  

(क)  संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्येक 

लवद्याियमा एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहन ेछ :  

(क) लवद्याियको लसफाररिमा लिक्षा  

सलमलतवाट मनोलनत भएका व्यलि   – ऄध्यक्ष 
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(ख) ऄलभभावकहरु मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलति ेमनोलनत गरेको १ (एक) जना   - सदस्य  

(ग) स्थानीय लिक्षा पे्रमी वा समाजसेवीहरु  

मध्येवाट वडा सलमलतको लसफाररिमा  

मनोलनत गरेको १ (एक) जना मलहिा सलहत  

कल्तमा २ )दइु (जना     – सदस्य 

(घ) लिक्षा िाखा प्रमुखिे तोकेको सो कायानियको 

एक जना प्रलतलनलध     – सदस्य 

(ङ) स्ब्धीत लवद्याियको लिक्षकहरुि े 

अफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको १ (एक) 

जना लिक्षक      - सदस्य  

(च) लवद्याियको प्रधानाध्यापक    -सदस्य सलचव  

(ख) ईपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजमको व्यलि लसफाररि गदान स्बल्धत 

लवद्यािय क्पनी ऄ्तरगत सञ्चालित भए क्पनीको िेयर सदस्य मध्येबाट र 

सहकारी वा िैलक्षक गुठी ऄ्तरगतबाट सञ्चालित भए िेयर सदस्य वा गुठीयार  

मध्येबाट लसफाररि गनुन पनेछ ।  

(३) दफा २२ (१) र (२) बमोलजम छालनएका वा मनोलनत ऄध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध ३ 

(तीन) वषनको हुनेछ । त्यस्ता ऄध्यक्ष वा सदस्यिे अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण नगरेको 

दलेखएमा तोदकएको लिक्षा सलमलति े लनजिाइ जुनसुकै बखत पदबाट हटाईन सके्नछ । तर 

त्यसरी पदवाट हटाईन ुऄलघ अफ्नो सफाआ पेि गने मौका वाट बलञ्चत गररन ेछैन ।  

(४) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄ्य काम कतनव्य ऄलधकार र बैठक स्बल्ध कायनलवलध 

तोदकए बमोलजन हुनेछ ।  
 

(२३) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनन सदकनेः  

(१) कुन ै लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलति े तोदकएको लज्मेवारी पुरा गनन नसकेको लनष्कषन 

सलहतको प्रलतवेदनको अधारमा स्बल्धत वडा सलमलति ेलसफाररि गरेमा र लिक्षा सलमलत 

वा लिक्षा िाखाबाट ऄनुगमन र छानलवन गदान सो लसफाररस प्रमालणत भएमा त्यस्तो 

लवद्याियको  व्यवस्थापन सलमलत लिक्षा सलमलतिे लवघटन गनन सके्नछ । तर त्यसरी लवघटन 

गनुन ऄलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ अफ्नो सफाआ पेि गने मनालसब मादफक मौका 

ददनु पनेछ ।  

(२) कुन ै लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलति े तोदकएको लज्मेवारी पुरा गनन नसकेको लनष्कषन 

सलहतको ऄनुगमन प्रलतवेदनको अधारमा लिक्षा िाखािे लिक्षा सलमलतमा गरेको लसफाररस 

ऄनुसार लिक्षा सलमलति े जाँचबुझ गदान सो प्रमालणत भएमा त्यस्तो लवद्याियको  

व्यवस्थापन सलमलत लिक्षा सलमलतिे लवघटन गनन सके्नछ । तर त्यसरी लवघटन गनुन ऄलघ 



 

 

 

 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof #, @)&( ;fn 

  
 

  

16 

अँबखुरेैनी गाईँपालिका  लिक्षा  ऐन , २०७९  
 

 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ अफ्नो सफाआ पेि गने मनालसब मादफक मौका ददन ु

पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भए पलछ ऄको लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत गठन नभए स्म वा ऄ्य कुन ैकारणिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

गठन नभए स्म लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन लिक्षा सलमलति े ३ (तीन) 

सदस्यीय ऄस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन सके्नछ ।  

(२४) लिक्षक ऄलभभावक संघ स्ब्धी व्यवस्था :  

(१) प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियका  स्पूणन लिक्षक तथा ऄलभभावकहरु सदस्य रहकेो एक 

लिक्षक ऄलभभावक संघ रहनछे । 

(२)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा क्तीमा एक जना लिक्षक र 

ऄलभभावकहरु समेत बढीमा एघार सदस्य भएको सो संघको कायनकारी सलमलत रहनेछ ।  

(३) कायनकारी सलमलतको पदावलध दइु वषनको हुनेछ । 

(४) कायनकारी सलमलतको गठन, बैठक तथा काम, कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनछे । 

(२५) लवद्यािय सञ्चािन कायनलवलध :  

(१) यो ऐन र प्रचलित कानूनको ऄलधनमा रही प्रत्येक लवद्याियिे अफ्नो िक्ष्य, मूल्य, 

मा्यता,सञ्चािन प्रदकया, लिक्षक, कमनचारी, ऄलभभावक तथा ऄ्य सरोकारवािाहरुको 

अचार संलहता, लिक्षक कमनचारी, ऄलभभावक, लवद्याथी र ऄ्य सरोकारवािाको 

लज्मेवारी, कतनव्य र दालयत्व तथा लवद्यािय सञ्चािन लवलध र प्रदक्रया िगायत ऄ्य 

सा्दर्पभक लवषयवस्त ुसमावेि गररएको लवद्यािय सञ्चािन लवलनयम, ऄलभभावक भेिाबाट 

पाररत गरी लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराआ कायान्वयन गनुन पनेछ ।  

(२) लवद्यािय सञ्चािन लवलनयम ऄनुसार लवद्यािय सञ्चािन गनुन व्यवस्थापन सलमलत, 

प्रधानाध्यापक िगायत ऄ्य सबैको कतनव्य हुनेछ ।  

(३) लवद्यािय सञ्चािन लवलनयम स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  
 

पररच्छेद-५ 

अर्पथक प्रब्ध, सहायता र छुट 
 

(२६) गाईँ लिक्षा लवकास कोष : 

(१) सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्थापन तथा ऐनको ऄ्य व्यवस्था कायान्वयनका 

िालग अँबुखैरेनी गाईँपालिका ऄ्तरगत गाईँ लिक्षा लवकास कोष रहनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहनछेन् :  

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम,  

(ख) प्रदिे सरकारबाट प्राप्त ऄनुदान रकम, 
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(ग) नगरपालिकाबाट प्राप्त ऄनुदान रकम,  

(घ) संस्थागत लवद्याियको वार्पषक अ्दानी मध्ये तोदकए बमोलजमको रकम,  

(ङ) सहकारी लवद्याियबाट प्राप्त हुन े सो लवद्याियको कुि नाफाको तोदकए 

बमोलजमको रकम, 

(च) दफा (३२) को ईपदफा (४) बमोलजम संस्थागत लवद्याियबाट प्राप्त रकम,  

(छ) च्दा, दान, दातब्यबाट प्राप्त रकम,  

(ज) लिक्षा स्ब्धी करको ब्यवस्था बापत प्राप्त हुन ेरकम,  

(झ) ऄ्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(३) ऄनुदान वा ऄ्य रुपमा कोषमा प्राप्त हुन ेस्रोतमा ईल्िेलखत ितन बमोलजमको लिषनकमा खचन 

हुन े बाहकेको गाईँ लिक्षा लवकास कोषमा प्राप्त हुन े रकमबाट गाईँ  लिक्षा लवकास ऄक्षय 

कोष स्थापना गनुन पनेछ । कोषमा प्राप्त हुन ेरकम सबनप्रथम लिक्षा लवकास कोषमा ज्मा गनुन 

पनेछ र गाईँ लिक्षा लवकास कोषमा खचन नभइ बांकी भएको रकम मात्र गाईँ लिक्षा लवकास 

ऄक्षय कोषमा ज्मा गनुन पनेछ । गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषमा रकम ज्मा भइ 

सकेपलछ ऄक्षय कोषबाट रकम लनकाल्न पाइने छैन, ऄक्षय कोष क्रमसः बृलि हुद ैजानेछ । 

ऄक्षय कोषको ब्याज अ्दानीबाट ईपदफा (४) बमोलजम खचन गनन पाइनेछ ।  

(४)  गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषको रकम स्वत्त्र सूचनाको प्रलतस्पधान अधारमा धेरै ब्याज 

प्राप्त हुने “क” बगनको बैंकमा ज्मा गनुन पनेछ र ऄक्षय कोष बापत प्राप्त हुन ेबार्पषक ब्याज 

रकमको २० % (बीस प्रलतित) रकम पूनः गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषमा ज्मा गनुन 

पनेछ र बांकी ८० % (ऄसी प्रलतित) रकम तोदकए बमोलजम कायनक्रम बनाइ सामुदालयक 

लवद्याियहरुको िैलक्षक लवकास कायनक्रममा ईपयोग गनुन पनेछ ।  

(५) गाईँपालिकाको सामुदालयक लवद्याियहरुको िैलक्षक लवकासमा खचन गने गरी गाईँ लिक्षा 

लवकास कोष तथा गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषको सञ्चािन स्ब्धी ऄ्य ब्यवस्था 

तोदकए बमेलजम हुनेछ । गाईँ लिक्षा लवकास कोष तथा गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषको 

खाता संचािन लिक्षा िाखा प्रमुख र प्रमुख प्रिासदकय ऄलधकृतिे तोकेको िेखा हने े

कमनचारीको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(६) गाईँ लिक्षा लवकास कोष तथा गाईँ  लिक्षा लवकास ऄक्षय कोषको अ्तररक तथा महािेखा 

पररक्षकबाट िेखा पररक्षण हुनेछ । कुन ैकारणबाट गाईँ लिक्षा लवकास ऄक्षय कोष खारेज 

हुन गएमा कोषमा भएको रकम गाईँपालिकाको संलचत कोषमा हस्ता्तरण हुनेछ ।  

(२७) लवद्यािय लवकास कोष :  

(१) प्रत्येक लवद्याियमा एईटा लवद्यािय लवकास कोष हुनेछ । लवद्यािय लवकास कोष स्थापना 

गनुन प्रत्येक लवद्याियको ऄलनवायन दालयत्व हुनेछ ।  

(२)  लवद्यािय लवकास कोषको श्रोत :  
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(क) ऄनुदान,  

(ख) ऋण,  

(ग) च्दा, दान, दातब्य 

(घ) भाडा, िुल्क,  

(ङ) लनजी तथा ऄ्य अ्दानी ।  

(३) कानुनमा वा स्रोत ऄनुसार स्पि तोदकएर खचन गन ेभलनएको लिषनकका रकमहरु बाहकेको 

रकम ईपदफा (१) बमोलजम कोषमा ऄक्षय (नमालसन)े रुपमा ज्मा गरी राख्नु पनेछ ।  

(४) लवद्यािय लवकास कोष स्थापना तथा बृलि गनन गाईँपालिकािे एक पटक लवई पंूजी रकम 

ऄनुदान स्वरुप सामुदालयक लवद्याियको ऄवस्था हरेी ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(५) लवद्यािय लवकास कोषको लनयमानुसार सामाजीक र िेखा पररक्षण गनुन पनेछ । 

(६) लवद्यािय लवकास कोषको रकम सावनजलनक सूचनाको प्रलतस्पधान अधारमा धेरै ब्याज प्राप्त 

हुन े“क” बगनको बैंकमा ज्मा गनुन पनेछ र कोष बापत प्राप्त हुन ेबार्पषक ब्याज रकमको ४० 

% (चािीस प्रलतित) रकम पूनः लवद्यािय लवकास कोषमा ज्मा गनुन पनेछ र बांकी ६०% 

(साठी प्रलतित) रकम तोदकए बमोलजम कायनक्रम बनाइ लवद्याियहरुको िैलक्षक लवकास 

कायनक्रममा ईपयोग गनुन पनेछ ।  

(७) कोष लवद्यािय रहदा स्म ऄलवलच्छन्न सञ्चािनमा रहनछे भने लवद्यािय समायोजन भएको 

खण्डमा कोष समायोजन हुन ेलवद्याियको लवद्यािय लवकास कोषमा समायोजन गनुन पनेछ । 

कुन ै कारणबाट लवद्यािय लवकास कोष बेवाररसे हुन गएमा कोषको रकम गाईँ लिक्षा 

लवकास ऄक्षय कोषमा हस्ता्तरण गनुन पनेछ ।  

(८) ईपदफा (१) वमोलजमको कोषको रकम लहनालमना तथा दरुुपयोग गरेमा स्बल्धत 

व्यलििाइ प्रचलित कानुन बमोलजम कावानही हुनेछ र सरकारी बाँकी सरह ऄसुि ईपर 

गररनेछ ।  

(९) लवद्यािय लवकास कोषको खाता संचािन लवद्याियका प्रधानाध्यापक र लवद्याियको िेखा 

प्रमुखको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(१०) लवद्यािय लवकास कोषमा प्रत्येक मलहना वा प्राप्ती श्रोत अधारमा रकम ज्मा गनुन 

लवद्याियको कतनव्य हुन ेछ ।  

(११) लवद्यािय लवकास कोष संचािन स्ब्धमा यो ऐन तथा प्रचलित कानून प्रलतकुि नहुन े

गरी ऄक्षय कोषको ममन ऄनरुप ब्यवलस्थत रुपमा संचािन गनन लवद्याियि ेकायनलवलध तजुनमा 

गरी लनयमानुसार स्वीकृत गरी िागु गनन सके्नछ ।  

(१२) यस स्वल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए वमोलजम हुनेछ ।  

(२८)  लवद्यािय र बाि लबकास के्रिाइ ऄनुदानको व्यवस्था :  

(१) गाईँपालिकािे तोदकएको अधारमा सामुदालयक लवद्यािय र बाि लबकास के्रिाइ ऄनुदान 

ददनेछ तर कुनै लवद्याियिे तोदकएको िैलक्षक स्तर कायम गनन नसकेमा त्यस्ता लवद्याियिाइ 
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ददआद ै अएको ऄनुदान रकममा तोदकए बमोलजम कटौती गनन यस दफािे वाधा पुयानएको 

मालनन ेछैन ।  

(२) ऄनुदान स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(२९) लवद्याियिाइ छुट र सुलवधा :  

(१) सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक गुठी वा सहकारीको रुपमा सञ्चालित लवद्याियिाइ संघीय 

र प्रादलेिक कानूनमा भएको व्यवस्था बमोलजम छुट र सुलवधा हुनेछ ।  

(२) सामुदालयक वा िैलक्षक गुठी वा सहकारीको रुपमा सञ्चालित लवद्याियिाइ गाईँपालिकाि े

अफूिे िगाएको कर वा ऄ्य सेवा वा सुलवधामा तोदकए बमोलजम लविेष छूट ददन सके्नछ । 

(३०) बजेट तयार गनेः  

सामुदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यापकिे अगामी अर्पथक वषनको ऄनुमालनत अयव्ययको बजेट 

प्रत्येक वषनको माघ मसा्त लभत्र तयार गरी व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत गराइ त्यसको एक प्रलत 

लिक्षा िाखामा पेि गनुनपनेछ ।  

(३१) लवद्याियको अय व्ययको िेखाः लवद्याियको अयव्ययको िेखा तोदकए बमोलजमको ढाँचामा 

राख्नुपनेछ । 

(३२) सामालजक परीक्षण तथा िेखा परीक्षण गराईनेः 

(१) सामुदालयक लवद्याियिे अफ्नो वार्पषक कायनक्रम र कायनप्रगलतको वार्पषक रुपमा तोदकएको 

लमलतमा सामालजक परीक्षण गनुनपनेछ साथै कायनपालिकाबाट खरटएको िेखापरीक्षकबाट 

िेखापरीक्षण गराईनु पनेछ । 

(२) सामालजक परीक्षण र िेखापरीक्षण स्ब्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(३३) बरबुझारथ गनेः  

लवद्याियको नगदी, लज्सी मािसामानको िगत, स्रेस्ता राख्ने लज्मा लिएको लिक्षक वा कमनचारी 

सरुवा भइ वा ऄ्य कारणबाट लवद्यािय छोडी जाने भएमा अफ्नो लज्मामा रहकेो नगदी तथा 

लज्सी मािसामानको बरबुझारथ सामा्यतया एक्काआस ददनलभत्र गनुन पनेछ । 

(३४)  ईपदफा (१) बमोलजम बरबुझारथ नगने लिक्षक तथा कमनचारीिाइ रमानापत्र ददआन ेछैन । साथ ै

लनजिे कुनै रकम वा मािसमान लहनालमना गरेको रहछे भने सो वापतको रकम लनजिे पाईन े

जुनसुकै रकमबाट ऄसुि ईपर वा सोधभनान गररनेछ ।  

पररच्छेद-६ 

ऄलनवायन तथा लनिलु्क लिक्षा, लवद्याथी सहायता तथा छात्रवलृत स्बल्ध व्यवस्था 

 

(३५) िुल्क स्ब्धी व्यवस्थाः  

(१) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा गाईँपालिकािे लनःिुल्क लिक्षा घोषणा गरेको तहस्म 

सामुदालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाममा कुनै दकलसमको िुल्क लिन पाईने छैन । तर 

संस्थागत लवद्याियिे गाईँ लिक्षा सलमलतिे तोकेबमोलजमको िुल्क लिन बाधा पने छैन । 

(२) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याथीिाइ कुनै कक्षामा भनान गदान एकपटक भनान िुल्क लिआ 

सकेपलछ पुनः सोही लवद्याियको ऄको कक्षामा भनान गननको िालग कुनै दकलसमको िुल्क लिन 
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पाईने छैन ।  

(३) लवद्याियिे लवद्याियको भौलतक संरचना लनमानण गननको िालग लवद्याथीसँग कुनै दकलसमको 

िुल्क लिन पाईने छैन । 

(४) यस ऐन लवपरीत िुल्क लिने लवद्याियिाइ तोदकएको ऄलधकारीिे पलच्चस हजार रूपैयाँस्म 

जररवाना गनन सके्नछ । 

(३६) लवद्याियिाइ प्रदान गररने छुट र सुलवधाः  

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक 

गुठीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको नाममा जुनसुकै लिखत पाररत गदान 

रलजििेन दस्तुर िाग्ने छैन । 

(२)  ईपदफा (१) मा िेलखए दलेख बाहके ऄ्य लवद्याियको नाममा कुनै लिखत पाररत गदान 

नेपाि सरकार वा गाईँपालिकािे तोदकएको अधारमा रलजििेन दस्तुर छुट ददन सदकनेछ । 

(३) सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक गुठीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिाइ ददआने 

ऄ्य छुट र सुलवधा तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(३७) ऄलनवायन तथा लनिुल्क लिक्षा स्ब्धी ब्यबस्था: 

(१) नेपािको संलवधान प्रदि मौलिक ऄलधकार तथा नेपाि सरकारद्वारा जारी ऄलनवायन तथा 

लनिुल्क लिक्षा स्बल्ध ऐन, २०७५ वमोलजम ४ (चार) वषन पुरा भइ १३ (तेह्र) वषन पुरा 

नभएका बािवालिका िालग अधारभूत तह स्म ऄलनवायन लिक्षाको व्यवस्था गररनेछ ।  

(२) सामुदालयक लवद्याियबाट िलक्षत ईमेर समूह अधारभूत लिक्षा (०-८) का सब ै

बािवालिकािाइ गाईँपालिकािे तोदकए बमोलजम लनिुल्क लिक्षा ईपिब्ध गराईनेछ । 

(३) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा गाईँपालिकािे लनःिुल्क लिक्षा घोषणा गरेको तहस्म 

सामुदालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाममा कुनै दकलसमको िुल्क लिन पाईने छैन । तर 

संस्थागत लवद्याियिे गाईँ लिक्षा सलमलतिे तोकेबमोलजमको िुल्क लिन बाधा पने छैन । 

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोलजम प्रदान गररएको लिक्षामा कुनै लवद्याियिे िुल्क लिएमा त्यस्तो 

िुल्क स्बल्धत लवद्याथीिाइ दफतान गराआ स्बल्धत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ 

लिक्षा िाखा प्रमुखिे लिक्षा सलमलतको ऄनुमलतमा सचेत गराईने, प्रधानाध्यापकिाइ 

लवभागीय कारवाही गने तथा लवद्याियिाइ पलच्चस हजार रूपैयाँस्म जररवाना गनन सके्नछ 

।  

(५) लवद्याियिे लवद्याियको भौलतक संरचना लनमानण गननको िालग लवद्याथीसँग कुनै दकलसमको 

िुल्क लिन पाईने छैन । 

(६) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याथीिाइ कुनै कक्षामा भनान गदान एकपटक भनान िुल्क लिआ 

सकेपलछ पुनः सोही लवद्याियको ऄको कक्षामा भनान गननको िालग कुनै दकलसमको िुल्क लिन 

पाईने छैन ।  

(७) यस दफामा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन सामुदालयक लवद्याियिे कुनै संघ संस्था वा 

ऄलभभावकिे अफ्नो आच्छािे ददएको कुनै दान, ईपहार, च्दा वा सहयोग लिन बाधा पने 

छैन । 

(८) ऄलनवायन लिक्षा ईपिब्ध हुने ईमेर समूहका वािवालिकािाइ लवद्याियमा नपठाईने वा 
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वािश्रममा िगाईन े ऄलभभावक, संरक्षक वा ईद्योगी, व्यापारी वा ऄ्य व्यलििाइ  

गाईँपालिकािे तोदकए बमोलजम दण्ड जररवाना गनेछ । त्यस्ता व्यलि वा संस्थािाइ 

गाईँपालिकाबाट ईपिब्ध हुने सेवा सुलबधा रोक्का वा स्थगन गररनेछ । जररवाना तथा 

कारवाही स्ब्धी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(३८) लवद्याथी सहायता तथा छात्रवृलिको व्यवस्था गनन सके्नः  

(१) गाईँपालिकािे सामुदालयक लवद्याियमा भनान हुन ेलवद्याथीहरुिाइ संलघय र प्रदिे सरकारि े

ईपिब्ध गराएको छात्रवृलतको ऄलतररि तोदकए बमोलजम ऄ्य अर्पथक, सहायता र 

छात्रवृलतको व्यवस्था गनन सके्नछ ।  

(३९)  संस्थागत लवद्याियिे छात्रवृलत ईपिब्ध गराईन ुपने:  

(१) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियमा भनान भएका कूि लवद्याथी संख्या वा प्रत्येक कक्षामा 

तोदकएको ्यूनतम लवद्याथी सङ्ख्या जुन धेरै हु्छ सो को १० % (दि प्रलतित) मा नघट्न े

गरी तोदकए बमोलजम अर्पथक रुपमा लवपन्न, ऄपाङ्गता भएकाहरु, मलहिा,दलित वा 

जनजालत तथा ऄल्पसङ्ख्यक र ऄ्य समुदायका लवद्याथीहरुिाइ छात्रवृलत ईपिब्ध गराईन ु

पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम छात्रवृलतको िालग लवद्याथी छनौट गनन प्रत्येक लवद्याियमा 

लवद्याियको प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा रहकेा 

ऄलभभावकको प्रलतलनलधत्व रहकेो एक छात्रवृलत छनौट सलमलत रहनेछ । 

(३) सलमलति े छनौटका िालग अधार, ितन र प्रकृया तयार गरी सावनजलनक गनुन पनेछ । 

गाईँपालिकािे छनौटको अधार सलहतको लनदिेन ददएमा सो अधारिाइ मुख्य अधार 

मानी छात्रवृलि छनौट गनुन पनेछ ।  

(४) मालथ जुनसकैु कुरा ईल्िेख गररएको भए पलन गाईँपालिकािे थप कायनलवलध वनाइ प्रत्येक 

लवद्याियका िालग छात्रवृलतको कोटा तोदक लनर्ददि प्रदक्रया माफन त् परीक्षाका माध्यमबाट 

छात्रवृलतमा ऄध्ययन गने लवद्याथी अफै वा स्वल्धत लवद्याियिाइ न ैछनौट र लसफाररि 

गनन तोक्न सके्नछ । यसरी छनौट र लसफाररि भएका लवद्याथीिाइ लनिुल्क ऄध्यापन गराईन ु

स्बल्धत लवद्याियको दालयत्व हुनेछ ।  

(५) कुनै लवद्याियि े छात्रवृलत प्रदान गनुनको सट्टामा ईपदफा (१) बमोलजम लनधानरण भएको 

छात्रवृलत कोटा बराबरको रकम स्बल्धत गाईँ  लिक्षा लबकास कोषमा ज्मा गने गरी तोक्न 

सके्नछ । यसरी तोदकएको रकम गाईँ  लिक्षा सलमलतिे तोदकएको कायनलवलध बमोलजम 

स्थालपत अवासीय सामुदालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवपन्न र िलक्षत वगनको 

छात्रछात्राहरुको अवासीय छात्रवृलिमा खचन गनेछ । 
 

 

 

पररच्छेद-७ 

लवद्यािय लिक्षण सवेाको गठन, सञ्चािन र  लवद्यािय तहको लिक्षक तथा कमनचारीको 

दरव्दी,सवेाितन, वलृिलवकास, योग्यता एव ंसक्षमताको मापदण्डस्बल्ध व्यवस्था 
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(४०)  लवद्यािय लिक्षण सेवाको गठन : 

(१) संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोलजम गाईँपालिकामा एक लवद्यािय लिक्षण सेवा गठन 

हुनेछ ।  

(२) लिक्षकहरुको सेवाको सतन (योग्यता, तह, शे्रणी लवभाजन र ऄ्य सेवा सुलवधा) सघंीय र 

प्रादलेिक काननूमा व्यवस्था भए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) संघीय र प्रादलेिक कानूनको ऄलधनमा रही गाईँपालिकािे लिक्षकको सेवा, ितन स्बल्ध 

तोदकए बमोलजम थप व्यवस्था गनन सके्नछ ।  

(४) गाईँपालिकािे अफ्नो अ्तररक स्रोतबाट ब्यबस्था गन ेगरी लिक्षा सलमलत माफन त लिक्षकको 

दरब्दी सृजना गनन, स्थानीय अवश्यकता हरेी लिक्षक तथा कमनचारीको योग्यता, मापदण्ड 

तथा सेवा सुलबधा लनधानरण गनन  र सो बमोलजम लिक्षक तथा कमनचारीको करारमा लनयुलि 

गनन सके्नछ ।  

(५) लवद्याियमा कायम रहन ेलिक्षकहरुको दरब्दी र पद तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(६) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा सामुदालयक लवद्याियमा अवश्यक पने लिक्षक तथा 

कमनचारीहरुको दरब्दी, सेवाितन, योग्यता, पदीय अचरण, सरुवा, बढुवा र सक्षमता 

तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(७)  लिक्षक तथा कमनचारीको तिब, भिा र ऄ्य सुलवधा संघीय काननू ऄनसुार र यस ऐन 

ऄ्तगनत तोदकए बमोलजम  हुनेछ । लिक्षक तथा कमनचारीको लनवृलिभरण, ईपदान, ईपचार 

खचन र ऄ्य व्यवस्था संघीय कानून ऄनुसार हुनेछ । 

(८)  लिक्षक तथा कमनचारीको ऄवकास स्ब्धी व्यवस्था संघीय काननू ऄनुसार हुनेछ । 

(९)  लिक्षक तथा कमनचारीको सजायँ स्ब्धी व्यवस्था संघीय कानून र यस ऐन तथा यस ऐन 

ऄ्तगनत बनेको लनयमाविीिे तोकेबमोलजम हुनेछ । 

(१०) लिक्षकिे पाईने लवदा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(११) स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन नहुनेः सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक वा 

कमनचारीिे स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन वा त्यस्तो ऄनुमलत प्राप् त गननका िालग अवेदन 

ददनु हुदनै । यो दफा प्रार्भ हुनुऄलघ कसैिे स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिएको वा त्यस्तो 

ऄनुमलत प्राप् त गननका िालग अवेदन गरेको भए त्यस्तो लिक्षक वा कमनचारीिाइ भलवष्यमा 

लनजिे काम गरेको सेवाको िालग ऄयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखानस्त गररनेछ । यसरी 

बखानस्त हुने लिक्षकिे संघीय लिक्षा ऐनमा ईल्िेख भए ऄनुसारका सुलवधा मात्र प्राप् त गनेछ 

।  

(४१) लिक्षकको लनयुलि:  

(१) स्वीकृत दरब्दीमा स्थायी लिक्षकको लनयुिी संघीय काननू बमोलजम लिक्षक सेवा 

अयोगको लसफाररिमा लिक्षा सलमलतको लनणनय ऄनुसार लिक्षा िाखा प्रमुखिे गनेछ ।  

(२) लवद्याियमा ररि दरब्दी तथा लिक्षक ऄनुदान कोटामा स्थायी पदपूर्पत नहुदा स्म वा 

दफा ३३ को ईपदफा ४ बमोलजम  करारमा लिक्षक लनयुलिको व्यवस्था गनन लनम्न 

बमोलजमको गाईँपालिका  स्तरीय लिक्षक छनौट सलमलत हुनेछ । लिक्षक छनौट सलमलतको 
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प्रिासलनक कायन र जनिलिको व्यवस्था लिक्षा िाखािे गनेछ ।  

(क)  लिक्षा सलमलतको ऄध्यक्षिे तोकेको व्यलि      - ऄध्यक्ष  

(ख)  लिक्षा सलमलतको ऄध्यक्षिे अवश्यकता ऄनुसार गरेको बढीमा  

तीनजना लबज्ञ          - सदस्य  

(ग) लिक्षा िाखा प्रमुख        - सदस्य सलचव  

(३) स्बल्धत लवद्याियका प्रधानाध्यापक/ऄध्यक्षिाइ अवश्यकतानुसार सलमलतको बैठकमा 

अम्त्रण गनन सदकनेछ । 

(४) सलमलतका सदस्यहरुको सेवा, सुलवधा, बैठक तथा ऄ्य व्यवस्थापन तोदकए बमोलजमहुनेछ ।  

(५) छनौट सलमलतबाट लसफररस भएका व्यलििाइ बढीमा १ (एक) िैलक्षक सत्रको िालग 

करारमा लनयुलि गनेछ ।  

(६) लिक्षक छनौट स्ब्धमा करार लिक्षक छनौट सलमलतिे लिक्षक सेवा अयोगिे तोकेको 

पाठ्यक्रमको पािना गनुन पनेछ।  

(७) सलमलति ेगरेका मुख्य मुख्य कायन, सुधार गनुन पने पक्षहरु तथा तोदकएका ऄ्य लववरणहरु 

समाबेि गरी तयार पाररएको वार्पषक प्रलतवेदन गाईँपालिका ऄध्यक्ष समक्ष पेि गनुन पनेछ ।  

(८) गाईँ लिक्षा सलमलतिे यस स्व्धी अंलसक वा पूणन ऄलधकार लवद्यािय लिक्षक छनौट 

सलमलतिाइ प्रत्यायोजन गनन सके्नछ ।  

(९) यस स्ब्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकएवमोजीम हुनेछ ।  

(४२) सरुवा स्बल्ध व्यवस्था :  

(१) गाईँपालिका लभत्रका समुदालयक लवद्याियहरुमा अधारभूत तहको प्राथलमक लिक्षकहरुिाआ 

समान तहको दरव्दीमा तथा अधारभूत तहका लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहका 

लिक्षकहरुिाइ स्बल्धत लबषय र तहको दरब्दीमा लिक्षा सलमलतको लनणनयानुसार लिक्षा 

िाखा प्रमुखिे तोदकए बमोलजम सरुवा गनेछ ।  

(२) अवश्यकता ऄनुसार गाईँपालिका लभत्रका लिक्षकिाइ ५ (पांच) बषनको समय तोकी एक 

लवद्याियबाट ऄको लवद्याियमा सरुवा गनुन पनेछ । यसरी सरुवा भइ ऄको लवद्याियमा 

गएका लिक्षक कल्तमा ४ (चार) वषन र वदढमा ५ (पांच) वषन स्म सोही लवद्याियमा 

रहनेछन ्। लन.मा.लव., मा.लव. र प्रालवलधक धारका लिक्षकहरुको ऄध्यापनको लवषयमा ऄसर 

नपने गरी मात्र सरुवा गरीन ेछ ।  

(३) दरब्दीमा कायनरत स्थायी लिक्षकिाइ समयावलध भ्दा ऄगावै सरुवा गनुन पने भएमा 

कायनरत लवद्याियको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा नपने गरी लिक्षा िाखा प्रमुखिे 

ऄको स्थानीय तहमा सरुवाको िालग सहमलत ददन सके्नछ ।  

(४) ऄ्य स्थानीय तह ऄ्तरगतका लवद्याियमा कायनरत स्थायी लिक्षकिे सरुवा भइ यस 

गाईँपालिका लभत्रका कुनै लवद्याियमा अईन चाहमेा कायनरत लवद्यािय तथा स्थानीय 

तहको सहमलत र अईन ेलवद्याियको सहमलत सलहत लिक्षा िाखामा लनवेदन ददन ुपनेछ ।  
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(५) संघीय र प्रादलेिक कानूनमा ऄ्यथा व्यवस्था गररएकोमा वाहके ऄ्तर स्थानीय तह सरुवा 

गदान गाईँपालिकामा ईही दरब्दीमा सरुवा भएर अईने लिक्षकहरु बीच लिक्षक छनौट 

सलमलति ेपरीक्षा ( लिलखत, मौलखक वा दवु)ै लिइ सव ैभ्दा ईच्च ऄङ्क प्राप्तगने लिक्षकिाआ 

सरुवाको लसफाररि गररनेछ ।  

(६) यो ऐन जारी हुनु भ्दा ऄलघ दलेख कायनरत राहत,करार लिक्षक वा थप ऄनुदानमा कायनरत 

लिक्षकिाआ पलन सोही दरब्दी तथा थप ऄनुदान कोटामा ईपदफा (१) र (२) बमोलजम 

सरुवा गररन ेछ ।  

(७) सेवा लनवृि हुन १ (एक) वषन भ्दा कम सेवा ऄवलध बाँकी रहकेो लिक्षकको ऄ्तर स्थानीय 

तहमा सरुवाका िालग सहमलत प्रदान गररने छैन ।  

(८) लिक्षक सरुवा स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(४३) काज स्बल्ध व्यवस्था :  

(१) सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत कुन ै पलन लिक्षकिाइ लिक्षा सलमलतिे अवश्यकता  र 

औचीत्यताका अधारमा कुन ैपलन लवद्याियमा काज खटाईन सके्नछ ।  

(२) सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत स्थायी लिक्षकिाइ लिक्षा सलमलतिे लिक्षा िाखा, 

गाईँपालिकाको िैलक्षक कायनक्रमहरु तथा िैलक्षक प्रिासनका क्षेत्रहरुमा काज खटाईन सके्नछ 

। यसरी काज खटाईनु पूवन लनजि े ऄध्यापन गने लवद्यािय र लवषयको पठन पाठनको 

सुलनलश्चतता गनुन पनेछ ।  
 

(४४) प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, लिक्षक तथा कमनचारी स्बल्ध व्यवस्था :  

(१) प्रत्येक सामुदालयक लवद्याियमा लबद्याियको प्रालज्ञक साथै प्रिासलनक कायन गनन एक जना 

प्रधानाध्यापक र संघीय तथा प्रादलेिक कानून एवं गाईँपालिकािे स्वीकृत गरे बमोलजमको 

संख्यामा लिक्षक र कमनचारीको दरबल्द रहनेछ ।  

(२) लवद्याियको ऄवस्था हरेी प्रधानाध्यापकको कायनिाइ सहज बनाईन लबद्याियमा बढीमा दइु 

जना सहायक प्रधानाध्यापक रहनेछ । 

(३) प्रधानाध्यापक छनौट गननका िालग गाईँपालिकामा कायनरत स्बल्धत तहको लिक्षक पदमा 

क्तीमा २ (दइु) बषन सेवा गरेका स्थायी लिक्षकहरु मध्येबाट लबद्यािय लबकास प्रस्ताव  

सलहत मुल्यांकन लबलध ऄपनाइ छनौट गनुन पनेछ ।  

(४) प्रधानाध्यापकको पदावलध ५ (पाँच) वषनको हुनेछ । लनज सोही लवद्याियको प्रधानाध्यापक 

पदमा बढीमा २ कायनकािमात्र  लनयुि हुन सके्न छ ।  

(५) ईपदफा (३) मा िेलखएको कुनै कुराि े एईटा लवद्याियमा दइु कायनकाि पूरा गरेका 

प्रधानाध्यापकिाइ ऄको लवद्याियमा प्रधानाध्यापक हुन कुन ैबाधा परेको मालनन ेछैन ।  

(६) प्रधानाध्यापकिे गाईँपालिकासँग कायनस्पादन स्झौता गनुन पनेछ ।  

(७) कायन स्पादन स्झौता ऄनुसार प्रधानाध्यापकिे कायन गनन नसके लिक्षा सलमलति ेजुनसुकै 

बखत लनजिाइ हटाईन सके्नछ । तर यसरी हटाईन ुपूवन लनजिाइ सफाइ पेि गने मनालसव 
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मौकाबाट बलञ्चत गररन ेछैन। 

(८) प्रधानाध्यापकको छनौट स्ब्धी कायनलवलध, लनयुलि, सवेा, ितन र सुलवधा, काम, कतनव्य र 

ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(९) मलहिा लिक्षकिाइ प्रधानाध्यापक बनाईन थप प्रोत्साहन ऄंक प्रदान गरी कायनस्पादन 

करार मूल्यांकन िगायत तोदकएको मापदण्डका अधारमा प्रधानाध्यापक लनयुि गनन 

सदकनेछ ।  

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

लनयुलि तथा ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(११) यस दफामा  जुनसुकै कुरा िलेखएतापनी लवद्याियको ऄवस्था र िैलक्षक गुणस्तर बृद्दी गनन 

योग्यता पुगेका लिक्षकहरुमध्ये बाट लिक्षा सलमलतिे लनणनय गरी प्रधानाध्यापक लनयिु गनन 

बाधा पने छैन । 

(१२) यस स्वल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए वमोलजम हुनेछ ।  

(४५) दरब्दी लमिान :  

(१) प्राथलमक तहमा लवद्याथी सङ्ख्या र ऄ्य तहमा लवद्याथी सङख्या तथा सञ्चालित कक्षा 

(सेक्सन समेत) र ऄध्यापन गररन े लवषयको अधारमा लिक्षा सलमलति े दरब्दी लमिान 

गनेछ । दरव्दी लमिान प्रत्येक वषन लवद्याियवाट प्राप्त तथ्याङ्किाइ सत्यापन गरेर मात्र 

गरीनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गररएको दरब्दी लमिानवाट सरुवा हुन े लिक्षकि े पत्र पाएको 

लमलतिे १ (एक) हप्ता लभत्र रमाना लिइ तोदकएको लवद्याियमा हालजर भइसकु्नपनेछ । 

यसरी हालजर नहुन,े रमाना नददन ेर हालजर नगराईन ेप्रधानाध्यापक र लिक्षकिाआ लिक्षा 

सलमलतको लनणनय ऄनुसार तोदकए बमोलजम कारवाही गनुन पनेछ ।  

(३) कुन ैलबषयमा अवश्यक नभएका लिक्षक दरब्दी वा बढी भएका दरब्दी लिक्षा सलमलति े

फालजिमा राख्नेछ । यस्ता दरब्दीमा कायनरत लिक्षकिाइ लिक्षा िाखािे व्यवस्थापन गनेछ 

। कुन ैकारणि ेयस्ता लिक्षकको पद ररि भएमा पदपूर्पत गररन ेछैन ।  

(४) संलघय तथा प्रदिे सरकारबाट प्राप्त लिक्षक दरब्दी पुनर्पवतरण तथा लमिान गररसकेपलछ 

लवद्याियिाइ दरब्दी नपुग भएमा गाईँपालिकािे अफ्नो स्रोतमा थप दरब्दी लसजनना गनन 

सके्नछ ।  

(५) दरब्दी लमिान स्ब्धी ऄ्य ब्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  
 

(४६) लिक्षक तथा कमनचारीको पदीय अचरण तथा ऄ्य व्यवस्थाः  

(१) लिक्षक तथा कमनचारीको पदीय अचरण कायम राख्नुपनेछ । दहेायका ऄवस्थामा लिक्षक वा 

कमनचारीिाइ लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलति ेपदबाट हटाईन गाईँपालिकामा लसफाररि 

गनुन पनेछ : 

(क) तोदकए बमोलजमका पदीय दालयत्व पुरा नगरेमा,  
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(ख) लबना सूचना िगातार १५ (प्र) ददन भ्दा बढी समय लवद्याियमा ऄनुपलस्थत 

रहमेा,  

(ग) लवद्याियमा मादक पदाथन सेवन गरी अएको कुरा प्रमालणत भएमा,  

(घ) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक वा कमनचारीि े कायानिय समयमा ऄ्यत्र 

ऄध्यापन वा मालसक तिब लिन ेगरी ऄ्य काम गरेमा वा ऄ्य कुन ैव्याबसालयक 

कृयाकिाप गरेमा,  

(ङ) ईपदफा (१) (घ) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन लवद्याियको पठन 

पाठनमा वाधा नपने गरी रालिय जनगणना, लनवानचन स्व्धी काम, दवैी प्रकोप 

ईिार वा नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार र गाईँपालिकािे तोकेको ऄ्य कुनै काममा 

खटाईन वा प्रचलित कानून बमोलजम काम गनन बाधा परेको मालनने छैन।  

(च) लिक्षक वा कमनचारी राजनीलतक दिको सदस्य रहकेो पाआएमा,  

(छ) नैलतक पतन दलेखने कुन ैफौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट सजाय पाएमा,  

(ज) स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिएमा,  

(झ) तोदकए वमोलजम िैलक्षक ईपिलब्ध प्राप्त गनन नसकेमा,  

(ञ) ईपदफा (१) बमोलजम वा ऄ्य माध्यमि े कुनै लिक्षक वा कमनचारीिाइ पदबाट 

हटाईन ुपने यथेि प्रमाण प्राप्त भएमा गाईँकायनपालिकािे लनजिाइ पदवाट हटाईन 

सके्नछ । तर कायनरत पदवाट हटाईन ु ऄलघ सफाआको मनालसब मौका भने प्रदान 

गररनेछ। 

(२) प्रत्येक लिक्षकिे अफ्नो िैलक्षक योग्यता ऄनुसार प्र.ऄ.िे स्वीकृत गरेको समय तालिका 

ऄनुसार ऄध्यापन गनुनपने छ । यसरी तल्िो तहको लिक्षकि े माथील्िो कक्षामा ऄध्यापन 

गदान लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलति ेथप अथीक भार वहन गनन बाध्यहुन ेछैन ।  

(३) प्रत्येक लिक्षकिे साप्तालहक रुपमा कल्तमा २५ घण्टी ऄध्यापन गनुन पनेछ। 

(४) लवद्यािय (०-१२ कक्षा) लभत्र मौजुदा लिक्षक (लनजी स्रोत समेत) िे ईप-दफा (३) वमोजीम 

ऄध्यापन गदान वढी संख्या हुन अईने लिक्षकिाआ लिक्षा सलमलतको स्वीकृलत लिएर लिक्षा 

िाखािे ऄ्य लवद्याियमा सरुवा गरी व्यवस्थापन गने छ । 

(५) लवद्याियमा लिक्षक ईपिब्ध भएस्म कक्षा १-३ स्म गे्रड लिक्षण गनुनपने छ।  

(६) लिक्षक, कमनचारी सबैि े तोदकए वमोलजम कायन स्पादन स्झौता गनुनपनेछ । त्यसको 

अधारमा कायनस्पादन मुल्यांकन गररनेछ।  

(७) यस स्वल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए वमोजीम हुनेछ ।  

(४७) लिक्षक तथा कमनचारीको गुनासो व्यवस्थापन :  

(१) सामुदालयक लवद्याियको लिक्षक र कमनचारीको पेिागत गुनासो स्बल्धत लवद्याियका 
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प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको गुनासो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेि गनुन 

पनेछ । सो स्बल्ध गुनासोको ऄध्ययन गरी स्भव भएको ईपाय ऄपनाइ तोदकए बमोलजम 

स्बल्धत लनकायि ेगुनासो फर्छ्यौट गनुन पनेछ।  

(२) लवद्यािय तहबाट फछयौट हुन नसके ईलचत कारण खोलि ३० (तीस) ददन लभत्र लिक्षा 

िाखा  समक्ष पेि गनुन पनेछ।  

(३) लवद्यािय तहबाट प्राप्त गुनासोको ३० (तीस) ददन लभत्र प्रचलित कनून ऄनुसार स्बोधन 

गनुन लिक्षा िाखा प्रमुखको कतनव्य हुनेछ ।  

(४) लिक्षा िाखा प्रमुखनिे फछयौंट गनन नसकेको पेिागत गुनासो लिक्षा सलमलतमा पेि गररनेछ। 

(५) गाईँ  लिक्षा सलमलति ेगरेको गुनासो फर्छ्यौट ऄल्तम हुनछे । 

(४८) दरव्दी स्वीकृत गनुन पने :  

(१) सामुदालयक लवद्याियिे सरकारी दरब्दीमा वाहके ऄ्य स्रोतवाट लिक्षक लनयुलि गननको 

िालग तोदकए वमोलजम लिक्षा िाखािे  लवद्याियको अफनो दरब्दी लबशे्लषण तथा 

कायनभार लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गराएर मात्र भनान गनन पनेछ ।  

(४९) तिव भिा नपाईने र सेवा ऄवलध गणना नहुन े:  

दफा (३७) मा भएको व्यवस्था को प्रलतकूि नहुन ेगरी वा लनयमानुसार लबदा स्वीकृत गराआ बसेको 

ऄवस्थामा बाहके लवद्याियमा ऄनुपलस्थत रहकेा लिक्षकिे ऄनुपलस्थत ऄवलधको तिव, भिा पाईन े

छैनन ्र त्यस्तो ऄवधी लनजको सेवा ऄवलधमा समेत गणना हुन ेछैन ।  
 

 

पररच्छेद -८ 

परुस्कार र स्मान तथा दण्ड र सजाय 
 

(५०) पुरस्कार र स्मान 

(१) लिक्षाको लवकास, गुणस्तरीय लिक्षा, लवद्याथीको सवानङर्पगण लवकासमा लविेष टेवा पऱ्याईन े

लवद्यािय, प्रधानाध्यापक, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, लिक्षक ऄलभभावक संघ, 

ऄलभभावक तथा ईत्कृिता हालसि गने लवद्याथीहरु वा ऄ्य व्यलि र संस्थाहरुिाइ 

गाईँपालिकािे तोदकए बमोलजम लवलभन्न मापदण्डको अधारमा स्मान र पुरस्कारको 

व्यवस्था गनन सके्नछ  । 

(२) यस्तो पुरस्कार र स्मानको ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ।  

(५१) दण्ड र सजाय :  

(१) कसैि े लवद्याियको स्पलत लहनालमना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यलििाआ संघीय र 

प्रादलेिक कानून बमोलजम मुद्दा हने ेऄलधकारीि ेलवगो ऄसूि गरी लबगो वमोलजम जररवाना 

गनन सके्नछ।  

(२) कसैि े दहेायका कायन गरेमा, गनन िगाएमा वा सो कायन गनन सहयोग पुयाएमा त्यस्तो 

व्यलििाआ कसूरको ऄवस्था हरेी संघीय र प्रदलेिक कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही 
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वमोलजम र नभएमा रु.१००,०००।- (एक िाख) रुपैया स्म जररवाना वा छ मलहना स्म 

कैद वा दवुैसजाय हुनेछ :  

(क) प्रस्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा,  

(ख) ईिर पुलस्तका परीक्षण गदान िापरवाही तथा गैर लज्मेवारपूणन कायन गरेमा,  

(ग) परीक्षा के्रमा स्बल्धत पदालधकारीको स्वीकृती बेगर प्रबेि गनन प्रयत्न गरेमा 

वा प्रवेि गरेमा वा परीक्षा के्र लनय्त्रण लिइ ऄमयानददत कायन गरेमा,  

(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा ऄलनयलमतता गरेमा,  

(ङ) ऄरुको तफन बाट परीक्षा ददएमा, 

(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हुन ेऄ्य कुन ैकायन गरेमा,  

(छ) लवद्याथी भनान गदान दान, ईपहार वा कुन ैरकम लिएमा,  

(ज) ऄनुमलत नलिइ कुन ै कक्षा, िैलक्षक कायनक्रम, िैलक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, 

भाषा लिक्षण कक्षा तथा पूवन तयारी कक्षा, ट्यूिन कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षा 

सञ्चािन गरेमा,  

(झ) ऄनुमलत नलिइ मालथल्िो कक्षा सञ्चािन गरेमा वा सञ्चािन ऄनुमलत नपाएको 

कुन ैकक्षा सञ्चािन गरी िैलक्षक प्रमाण पत्र जारी गरेमा,  

(ञ) ऄ्य लवद्याियमा ऄध्ययन गने लवद्याथीिाइ अफ्नो लवद्याियबाट परीक्षाको 

िालग रलजििेन गराएमा, परीक्षामा सहभागी गराएमा वा िैलक्षक योग्यताको 

प्रमाण-पत्र जारी गरेमा,  

(ट) दफा (४७) ऄनुसार तोदकएको िुल्क लवपररत हुने गरी कुन ैसंस्थागत लवद्याियि े

िुल्क लिएमा,  

(३) ईपदफा (१) र (२) मा िेलखएको दलेख बाहके कसैि ेयो ऐन वा ऐन ऄ्तनगत वनेको लनयम 

ईल्िघन गरेमा तोदकएको ऄलधकारीि ेदहेाय वमोलजम सजाय गनन सके्नछ :  

(क) लवद्याियका लिक्षक र कमनचारीिाइ लबभागीय सजाय र जररवाना गने,  

(ख) लवद्याथीिाइ छात्राबास वा परीक्षाबाट लनष्कािन गने,  

(ग) लिक्षक वा ऄ्य व्यलि भए कसूरको मात्रा हरेी लबगो ऄसुि गरी लबगो बमोलजम 

जररवाना गने,  

(घ) लवद्याियिाआ सरकारी सहायता घटाईने, रोके्न वा ब्द गने,  

(ङ) लवद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनुमलत वा स्वीकृती रद्द गने ।  
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पररच्छेद-९ 

लवद्याियको भौलतक तथा िलैक्षक पवूानधारको मापदण्ड र  स्पलि व्यवस्थापन 

 

(५२) लवद्याियको भौलतक तथा िैलक्षक पूवानधारको मापदण्ड लनधानरणः  

(१) लवद्याियको लवद्याियमा लवद्याथी संख्या ऄनसुार कक्षाकोठा, खेि मैदान क्पाईण्ड, 

घेराबार, बािमैत्री वातावरण, करेसावारी, फूिबारी, स्वच्छ लपईने पानी, छात्र छात्राका 

िालग ऄिग ऄिग िौचािय, लसकाआ मैत्री वातावरण हुन ुपनेछ । 

(२)  लवद्याियमा प्राथलमक ईपचार, लनयलमत स्वास्थ्य परीक्षण, छात्राहरुिाइ सेलनटरी प्याड 

जस्ता ्यूनतम सलुवधा ईपिब्ध हुनु पनेछ ।  

(३)  लवद्याियको भौलतक तथा िैलक्षक पूवानधार िगायत ऄ्य मापदण्ड तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

(५३) लवद्याियको स्पलिः 

(१) लवद्याियको नाममा रहकेो स्पलिको सुरक्षा गन े प्रमुख दालयत्व व्यवस्थापन सलमलत र 

प्रधानाध्यापकको हुनेछ । सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहकेो स्पलि सावनजलनक 

स्पलि मालननेछ । यस ऐन बमोलजम ऄनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गररएको वा कुन ै

लवद्याियमा गालभएको सामुदालयक लवद्याियको स्पलि गाईँपालिकािे ऄ्य लवद्यािय, 

सामुदालयक बाि लवकास के्र, गाईँपालिका ऄ्तगनतको कुन ैकायानिय, सामुदालयक लसकाआ 

के्र, सङ्ग्राहिय, सीप लवकास के्र, सामुदालयक पुस्तकािय वा सामुदालयक लहतमा 

ईपयोग गनन सके्नछ । यसरी प्रयोगमा नअईन ेभएमा प्रचलित कानून बमोलजम बेच लबखन 

गरी प्राप्त भएको रकम लिक्षा लवकास कोषमा ज्मा हुनेछ ।  

(२) िैलक्षक गुठी ऄ्तगनत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको स्पलि सोही लवद्याियको नाममा 

रहन े छ । कुन ै लवद्यािय सावनजलनक िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो 

लवद्याियको स्पलि सावनजलनक स्पलि मालननेछ । त्यस्तो स्पलिको स्वरुप पररवतनन गनन 

पाआने छैन । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखेको भएतापलन िैलक्षक गुठी वा त्यस्तो गुठीका 

सञ्चािककिे अफ्नो िगानीको पुरै वा अंलिक लहस्सा तोदकए बमोलजम ईिरालधकारीिाइ 

हस्ता्तरण गनन सके्नछ । 

(४) कुनै कारणिे िैलक्षक गुठी ऄ्तगनत सञ्चालित लवद्यािय ब्द भएमा त्यस्तो लवद्याियको 

नाममा रहकेो स्पलि मध्ये सावनजलनक गुठीको रुपमा सञ्चालित लवद्याियको स्पलि 

सावनजलनक स्पलि हुनेछ र त्यस्तो स्पलि नेपाि सरकारिे कुनै सामुदालयक लवद्यािय वा 

िैलक्षक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याईन सके्नछ र लनजी गुठी ऄ्तगनत सञ्चालित 

लवद्याियको स्पलि ईपदफा (३) बमोलजम कसैिाइ हस्ता्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो 

गुठीका तत्काि कायम रहकेा गुठी सञ्चािक (ट्रिी) िे तोके बमोलजमको लवद्यािय वा िैलक्षक 

संस्थािाइ ददन सके्नछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम लनजी गुठीका सञ्चािकिे सो स्पलि कुनै लवद्यािय वा िैलक्षक 
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संस्थािाइ नददएमा वा त्यस्ता गुठीका सञ्चािक नै नभएमा सो लवद्याियको नाममा रहकेो 

स्पलि कुन ैसामुदालयक  लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थािाइ ईपिब्ध गराईन सदकनेछ  । 

(६) संस्थागत लवद्याियिे कुनै व्यलि वा संघ, संस्था संग दान, दातव्यको रुपमा कुनै दकलसमको 

चि, ऄचि स्पलि प्राप्त गनुन ऄलघ गाईँपालिकाको ऄनुमलत लिनुपनेछ । तर लवदिेी व्यलि 

वा संघ संस्थावाट चि, ऄचि स्पलि प्राप्त गनुन ऄलघ नेपाि सरकारको पूवन स्वीकृलत लिन ु

पनेछ । यसरी प्रदक्रया नपुगी लिएको स्पलि स्वतः गाईँपालिकाको हुनेछ । 

(७) नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा प्राप्त गरेको स्पलि नेपाि सरकारको स्वीकृलत बेगर 

बेचलबखन गनन पाआने छैन ।  

(५४) लवद्यािय स्पलि संरक्षण तथा व्यवस्थापन सलमलतः  

(१) सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहकेो स्पलिको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा संस्थागत 

लवद्याियको स्पलिको िैलक्षक प्रयोजनाथन ईपयोगको स्ब्धमा कायन गनन दहेाय ऄनुसारको 

लवद्यािय स्पलि संरक्षण सलमलत रहनेछ :  

(क) लिक्षा सलमलतको ऄध्यक्ष वा लनजिे  तोकेको सदस्य  - ऄध्यक्ष  

(ख) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत      - सदस्य 

(ग) गाईँपालिकाको नापी िाखा प्रमुख                        - सदस्य 

(घ) गाईँपालिकाको पूवानधार िाखा प्रमुख         - सदस्य 

(ङ) लिक्षा िाखा प्रमुख      - सदस्य सलचव 

(२) कुन ै लवद्याियको जग्गाको व्यवस्थापन स्बल्ध लबषयमा छिफि गनन अयोलजत बैठकमा 

सो लवद्याियको प्रधानाध्यापक र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षिाइ अमल्त्रत 

सदस्यको रुपमा सहभागी गराईन सदकनेछ। 

(३) सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार तथा बैठक संचािन स्बल्ध ब्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ ।  
 

पररच्छेद-१० 

लवद्याियको िुल्क लनधानरण स्व्धी व्यवस्था 
 

 

(५५) लवद्याियको वगीकरण 

लवद्याियको बगीकरण स्ब्धी ब्यवस्था संघीय कानून ऄ्तनगत तोदकए बमोलजम हुनछे।  

(५६) संस्थागत र सहकारी लवद्याियको सुल्क लनधानरण स्व्धी व्यवस्था :  

(१) संस्थागत र सहकारी लवद्याियिे लवद्याथीसंग लिन पाईने िुल्क लनधानरणको िालग दहेाय 

ऄनुसारको िुल्क लनधानरण सलमलत रहनेछ :  

(क) लिक्षा सलमलत ऄध्यक्ष     - ऄध्यक्ष  

(ख) सामालजक सलमलत संयोजक    - सदस्य  
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(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत    - सदस्य  

(घ) संस्थागत वा सहकारी लवद्याियको 

लब.ब्य.स. ऄध्यक्षहरु मध्येबाट लिक्षा  

सलमलति ेमनोलनत गरेको १ (एक) जना   - सदस्य  

(ङ) ऄलभभावकका क्षेत्रमा कामगरेका संघ/सस्थाका 

ऄध्यक्षहरु मध्य बाट ऄध्यक्षिे मनोनीत गरेको 

१  (एक) जना      - सदस्य  

(च) लिक्षा िाखा प्रमुख     - सदस्य सलचव 

(२) लबद्याियको बगीकरणका अधारमा िुल्क लनधानरण सलमलति े तोदकएको अधारमा िुल्क 

लनधानरण गनेछ । तोदकएको िुल्क िागु गनुन संस्थागत लवद्याियको ऄलनवायन दालयत्व हुनेछ । 

(३) िुल्क लनधानरण सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार तथा बैठक स्बल्ध ब्यवस्था तोदकए 

बमोलजम हुनेछ ।  
 

पररच्छेद-११ 

क्षमता ऄलभवलृि, सपुररवके्षण तथा िैलक्षक गुणस्तर 

 

(५७) लवद्यािय तथा लिक्षकको क्षमता ऄलभवृलि तथा सुपररवेक्षणको व्यवस्थाः  

(१) गाईँपालिकािे लवद्यािय तथा लिक्षकको क्षमता ऄलभवृदद्द तथा सुपररपेक्षणको अवश्यक स्रोत र 

कमनचारीको व्यवस्था गनन सके्नछ ।  

(२) दफा १ ऄनसुार ब्यबस्थापन गनन अवश्यक महसुस गररएमा गाईँपालिकािे थप जनिलि 

व्यवस्था गनन सके्नछ । यसरी लनयुि गदान लवद्याियमा कायनरत लिक्षकहरु मध्ये लवद्यायििाइ 

पठन-पाठनमा ऄवरोध नअईने गरी समेत व्यवस्था लमिाईन सदकनेछ ।  

(३) यस ऐन कायान्वयनमा अईँदाको हकमा, यस्तो लनयुलि गनुन परेमा यस गाईँपालिका लभत्र पलहिे 

नै कायनरत स्रोत व्यलिहरुिाइ प्राथलमकता ददइनेछ।  

(४) लिक्षा िाखामा कायनरत कमनचारीहरु तोदकएको लवद्याियमा गइ सुपररवेक्षण गनेछन र  

स्वल्धत गरेका कायनहरुको प्रलतवेदन प्रत्येक १५ (प्र) ददनमा गाईँ लिक्षा सलमलतमा पेि गनुन 

पनेछ ।  

(५) सुपररवेक्षण स्बल्ध ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(५८) कायनस्पादन मुल्यांकन  

(१) गाईँपालिका लभत्र स्थालपत लवद्याियहरु, कायनरत लिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलतको पालिका स्तरीय कायनस्पादन मुल्यांकनक व्यवस्था गररनेछ।  

(५९) गुणस्तर मापन तथा मुल्यांकन  

(१) गाईँपालिकाि ेअफ्नो क्षेत्र लभत्र रहकेा लवद्याियहरुको ऄवस्था र लवद्याथीको लसकाइ स्तर तथा 
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िैलक्षक गुणस्तर मूल्यांकान र परीक्षण कायनहरु गनन सके्नछ । यस्तो कायन गनन स्थालनय, प्रदिे 

स्तररय, रालिय वा ऄ्तरालिय लवज्ञ, लवश्वलवद्यािय, गैरसरकारी, सरकारी वा ऄ्य संघ 

संस्थासँग सहकायन गनन सके्नछ । 

(२) गुणस्तरीय लिक्षाको मानक तथा त्यसको मूल्यांकनका मापदण्ड र ितनहरु तोदकए बमोलजम 

हुनेछ।  

पररच्छेद-१२ 

लवलवध 
 

(६०) ऄनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गने :  

कुन ै संस्थागत लवद्याियि े यो ऐन वा यस ऐन ऄ्तगनत बनेको लनयम लवपरीत ऄ्य कुनै काम गरेमा 

लिक्षा सलमलति े त्यस्तो लवद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गनेछ । तर त्यसरी 

ऄनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गनुन ऄलघ स्बल्धत लवद्याियिाइ अफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत 

गररन ेछैन ।  

(६१)  लवद्याियिाइ सुरलक्षत र िाल्त क्षेत्रको रुपमा कायम गनुन पने :  

(१) लवद्याियमा स्वत्त्र र भय रलहत रुपमा ऄध्ययन, ऄध्यापन गने वातावरण सृजना गनन तथा 

लवद्यािय क्षेत्र लभत्र कुन ैपलन दकलसमको ऄवालञ्छत दक्रयाकिाप हुन नददने गरी लवद्याियिाइ 

सुरलक्षत क्षेत्र कायम गनन पनेछ ।  

(२) लवद्याियमा ऄध्ययनरत बािबालिकािाइ िारीररक वा मानलसक यातना ददन वा दवु्यनवहार 

गनन पाआने छैन ।  

(३) लवद्यािय हाता लभत्र कुन ै पलन राजनीलतक दिको भेिा, सेलमनार, गोष्ठी वा अम सभा गनन 

पाआने छैन ।  

(४) बािबालिकािाइ बािबालिकासंग स्बल्धत बाहके ऄ्य कुन ै पलन जुिुस, प्रदिनन अददमा 

सहभागी गनन गराईन पाआने छैन ।  

(५) ईपदफा (१) बमोलजम सुरलक्षत र िाल्त क्षेत्र कायम गदान लवद्याियिे पािना गनुन पने ितन तथा 

मापदण्ड तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(६२) िैलक्षक परामिन सेवा, लवद्यािय बालहरको लिक्षण वा ऄ्य िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािन स्बल्ध 

व्यवस्थाः 

(१) िैलक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, भाषा लिक्षण कक्षा वा पूवन तयारी कक्षा, सीपमूिक तालिम, 

ट्यूिन, कोलचङ कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षाको ऄनुमलत लिन े स्बल्ध व्यवस्था तोदकए 

बमोलजम हुनेछ ।  

(२) लवदिेी मुिुकको कुन ैिैलक्षक कायनक्रम सञ्चािनको िालग ऄनुमती ददने स्ब्धी ब्यवस्था संघीय 

कानून बमोलजम तोदकए ऄनुसार हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) को व्यवस्था लवपररत सञ्चालित िैलक्षक कायनक्रम गाईँपालिकािे ब्द गनेछ 
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भन ेत्यस्तो संस्था वा िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािकिाइ कानून बमोलजम कारवाही गररनेछ । 

(६३)  प्रगलत लववरण बुझाईनु पनेः  

प्रत्येक लवद्याियि े प्रत्येक िैलक्षक सत्र सदकएको एक मलहना लभत्र तोदकए बमोलजमको लववरणहरु 

समावेि गरी वार्पषक प्रगलत लववरण लिक्षा िाखामा बुझाईनु पनेछ । 

(६४) नमुना लवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापनः  

(१) लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा गाईँ कायनपालिकाि ेएकमुि ऄनुदान ददन ेगरी लवद्याियको  कुन ै

सामुदालयक लवद्याियिाइ नमुना लवद्याियको रुपमा छनौट गनन सके्नछ । सो लवद्याियको 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) ऄनुसार नमुना लवद्यािय संचािन तथा व्यबस्थापन गनन दफा (५६) ऄनुसार 

साझदेारी गनन सदकनेछ । 

(६५) साझेदारी वा सहकायन गनन सदकन े:  

(१) यो ऐनमा गु्सुकै कुरा िेलखएको भएपलन सामुदालयक लवद्यियको व्यवस्थापन सुधार गनन, 

गुणस्तररय लिक्षाको लवकास तथा लवद्याथीहरुको लसकाइ ऄलभवृलि स्बल्ध कायन गनन, लिक्षक 

तथा कमनचारीको तािीम तथा क्षमताको ऄलभबृद्दी गनन, लवद्यािता तथा लवद्याथीको िैलक्षक 

ऄवस्थाको मुल्यांकन गनन साथै दफा (५७), (५९), (६४), (६७) र (७२) मा भएको ब्यबस्था 

कायान्वयन गनन प्रचलित कानून वमोलजम सञ्चािनमा रहकेा गैरसरकारी वा गैरनाफामूिक 

संस्थासंग पालिकािे पारस्परीक साझेदारी वा सहकायन गनन सके्नछ । 

(२) दफा (१)  बमोलजमको साझेदार संस्थािाइ सामुदालयक लवद्याियको पूणन वा अंलिक 

ब्यबस्थापन गने  गरी स्झौता गनन सदकनेछ । 

(६६) लनयम, लनदलेिका र कायनलवलध बनाईन ेऄलधकार :  

(१)  यस ऐनको ईद्दशे्य कायान् वयन गनन गाईँपालिकािे ऄ्य लवषयको ऄलतररि दहेायका 

लवषयहरुमा अवश्यक लनयम बनाईन सके्नछ।  

(क) लवद्याियको नामाकरण, झण्डा, लच्ह र प्राथनना,  

(ख) लवद्याियिाइ ददआने ऄनुदान, 

(ग) अधारभूत लिक्षा ईिीणन परीक्षा सञ्चािन,  

(घ) ऄलिररि तथा सहदक्रयाकिाप,  

(ङ) लवद्याथी भनान र लवद्याथी सखं्या स्बल्ध,  

(च) छात्रावासको ऄनुमलत, स्वीकृलत र सञ्चािन तथा ऄनुगमन,  

(छ) लवद्याियको अय-व्यय जाँच र लवद्याियको खाता संचािन,  

(ज) लवद्याियको दकताब, बलह र ऄ्य कागजात तयार गने तथा राख्ने तररका,  

(झ) संघीय र प्रादलेिक कानूनको पररलधमा रहरेलवद्याियको पाठ्यक्रम, 

(ञ) पाठ्यपुस्तक तथा स्दभन सामग्री लनमानण तथा स्वीकृलत, 



 

 

 

 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof #, @)&( ;fn 

  
 

  

34 

अँबखुरेैनी गाईँपालिका  लिक्षा  ऐन , २०७९  
 

 

(ट) लिक्षक तथा लवद्याथी अचार संलहता, लवद्यािय र समुदायमा पुस्तकािय तथा 

वाचनािय,  

(ठ) लिक्षक कमनचारी तथा लवद्यािय व्यवस्थापन स्बल्ध तालिम, 

(ड) भाषा लिक्षण, ट्यूिन से्टर, तयारी कक्षा वा ऄ्य यस्तै लवद्यािय बालहरका लिक्षा,  

(ढ) लवद्याथी सल्िाह, परामिन, लनदिेन र सुरक्षा,  

(ण) लवद्याथी पररवहन,  

(त) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन स्बल्ध स्पूणन लवषयहरु,  

(थ) गुठी लवद्यािय सञ्चािन स्ब्धी,  

(द) स्रोत के्र र स्रोत व्यलि,  

(ध) सहकारी लवद्यािय सञ्चािन स्बल्ध,  

(न) युवा तथा खेिकुद,  

(ऩ) प्रालवलधक र वहुप्रालवलधक लिक्षािय सञ्चािन स्वल्ध  

(प) लवज्ञ समूह गठन स्ब्धी,  

(फ) ऐनमा ईल्िेलखत ऄ्य लवषयहरु।  

(२) यस ऐनको कायान्वयनको िालग ईपदफा (१) बमोलजमको लनयम ऄ्तनगत रहरे 

गाईँकायनपालिकािे अवश्यक लनदलेिका कायनलवलध बनाइ िागु गनन सके्नछ।  

(६७) स्वयंसेवक पररचािन गनन सदकन:े  

(१) स्नातक ईपालध प्राप्त गरेका स्नातकिाइ गाईँपालिकाको िैलक्षक लवकासमा सहभागी गराईन 

गाईँपालिकािे त्यस्तो स्नातकिाइ िैलक्षक स्वयंसेवकको रुपमा पररचािन गनन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम स्वयंसेवाप्रदान गने स्नातकिाइ अवश्यक तालिम तथा लनबानहका िालग 

प्रलतमलहना लनवानह खचन ईपिब्धगराईनेछ । 

(३) स्वय्सेवकि ेस्झौता बमोलजमको काम गदान स्झौता बमोलजम पाईने सुलवधा र ईपदफा (२) 

बमोलजम पाईने लनवानह खचन बाहके ऄ्य कुन ैपाररश्रलमक र रकम पाईनेछैन ।  

(४) स्झौता ऄनुसार सफि कायन स्पादन गने स्वयंसेवकिाइ गाईँपालिकािे स्वयंसेवा पूरा गरेको 

प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(५) यस दफामा ऄ्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कुन ैलवषयमा ऄध्ययन पूरा गरी ईपालध 

प्राप्त गनन अवश्यक व्यवहाररक ऄभ्यास (आ्टननिीप) र तोदकएको ितन पूरा गरी स्वेच्छािे थप 

व्यवहाररक ऄभ्यास गरेकोमा त्यसरी गरेको थप व्यवहाररक ऄभ्यासको ऄवलधिाइ पलन 

स्वयंसेवा गरेको मालननेछ ।  

(६) स्वयंसेवा पररचािन गदान गाईँपालिकािे स्वयमसेवा पररचािनमा रालिय तथा ऄ्तरालिय 

रुपमा ख्यालत प्राप्त संस्थाहरुसंग सहकायन र सम्वय गनन सके्नछ ।  
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(७) स्वयंसेवा संचािन तथा पररचािन स्ब्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

(६८) बाि क्िव स्बल्ध ब्यबस्था:  

(१) हरेक लवद्याियमा लवद्याथीहरुको नेतृत्व र क्षमता वृलि गनन तथा ईनीहरुको लवद्याियप्रलत 

ऄपनत्वको भावना लवकास गनन र सवानङ्गीण लवकासमा सहयोग पुयानईन बाि क्िवको गठन 

गररनेछ ।  

(२) वाि क्िवको गठन लवलध, प्रदक्रया, काम, कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(६९) संस्थागत लवद्याियको हकमा िाग ुनहुनेः   

यस ऐनको दफाहरु (४०), (४१), (४२), (४३), (४४), (४५), (४७), (४८), (४९) संस्थागत 

लवद्याियको हकमा िागु हुन ेछैन ।  

(७०) लिक्षा सल्िाहकार लनयुि गनन सके्नः गाईँपालिका ऄध्यक्षिे लिक्षा क्षेत्रमा लविेष योगदान गरेका 

व्यलिहरु मध्येबाट गाईँपालिकािाइ अर्पथक भार नपने गरी लवज्ञ सल्िाहकार लनयुि गनन सके्नछन ।  

(७१) प्रालवलधक तथा ब्यबसायीक लिक्षािय संचािन गनन सके्न :  

गाईँपालिकािे अफ्न ैिगानीमा वा साझेदारीमा गैरनाफामुिक प्रालवलधक लिक्षािय संचािन गनन सके्नछ 

। यसरी संचािन गदान लवश्वलवद्यािय ऄथवा लस.रट.आ.लभ.टी. बाट स्व्धन प्राप्त गनुनपनेछ । यस 

स्व्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकए वमोजीम हुनेछ ।  

(७२) तेस्रो पक्षबाट मुल्याकन गराईन सके्नः  

यस गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र संचालित स्पूणन वा कुनै एक िैक्षीक कायनक्रम को मुल्याङ्कन तेस्रो पक्षबाट 

गराईन सके्नछ । यस स्व्धी ऄ्य व्यवस्था तोदकए वमोजीम हुनेछ।  

(७३) लवज्ञको सुची तयार गनुनपन:े 

गाईँपालिकािे लवलभन्न लबषयगत लवज्ञको सुची तयार गनुनपनेछ । 

(७४) सक्रमणकालिन व्यवस्था : यस ऐनि े तोदकए बमोलजम हुन े भनी व्यवस्था गरेको काम लनयमाविी 

बनाईँदा स्म गाईँ कायनपालिकािे अवश्यक लनणनय गनन सके्नछ ।  

(७५) वाधा ऄडकाई फुकाईन ेऄलधकारः  

यस ऐनको ईद्दशे्य कायान्वयन गनन कुन ैवाधा-ऄडकाई परेमा गाईँकायनपालिकािे त्यस्तो वाधा ऄड्काई 

हटाईन अदिे जारी गनन सके्नछ र त्यस्तो अदिे यसै ऐन बमोलजम भएको मालननेछ तर त्यस्तो अदिे 

िगिैको गाईँसभाबाट ऐन संिोधन प्रदक्रयाबाट ऄनुमोदन भइ ऐनमा समावेि हुन ुपनेछ ऄ्यथा सोतह 

बदर हुनेछ ।  

(७६) बचाई र खारेजी :  

(१)  यो ऐन वा यस ऐन ऄ्तगनत बनेका लनयममा व्यवस्था भएका जलत कुरामा यसै बमोलजम र 

यसमा निेलखएको कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । 

(२) यो ऐन जारी हुनुपूवन यस स्ब्धी गाईँ कायनपालिका, लिक्षा सलमलत र लिक्षा िाखाबाट भए 

गरेका कायनहरु यसै ऄनुरुप भए गरेको मालननेछ ।  

 अज्ञाि े

लवष्णपु्रसाद िमान  

प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 


