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किस्पाङ गाउँपालििा शिक्षा ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणीिरण लमल िः २०७५।०३।२५ 

गाउँसभाबाट स्वीिृ  लमल िः २०७५।०३।२५ 

 

प्रस् ावनािः 
यस गाउँपालििा र राकिय कविासिा िालग आवश्यि जनिशि  यार गनन, सबै बािबालििा  था 
मानव कि िा लनलमत्त उच्च गणुस् रिो शजवनपयनन्  लसिाइद्धारा आवश्यि पने योग्य, दक्ष, सीपयिु 
जनिशि उत्पादन गनन  था सवनसाधारण जन ािाई सिुभ ज्ञान ददन, कववेििो कविास गनन र संघीय 
िोि ाशन्िि गण न्िात्मि राज्य व्यवस्था अनिुुि सदाचार र नैल ि ा िायम राख्न यस 



 

 

गाउँपालििालभि कवद्याियिरुिो स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गदै यगुानिुुि, गणुस् रयिु 
शिक्षािो कविास गनन वाञ्छनीय भएिोिे, 
नेपाििो संकवधान २०७२ िो धारा २२१, उपदफा (१) र (२), अनसूुची ८ िो (८) साथै 
अनसूुची ९ िो (२)  था स्थानीय सरिार सञ्चािन ऐन २०७४, पररच्छेद ३ िो दफा ११ िो 
उपदफा २(ज) मा भएिो १ देशि २३ सम्म भए बमोशजम किस्पाङ गाउँपालििािे यो ऐन बनाएिो 
छ । 

१. संशक्षप्त नाम, कवस् ार र प्रारम्भिः 
(१) यस ऐनिो नाम किस्पाङ गाउँपालििा शिक्षा ऐन २०७५ रिेिो छ । 

(२) यो ऐन किस्पाङ गाउँपालििाभर  रुुन्  िाग ुिनुेछ । 

(३) यो ऐन किस्पाङ गाउँसभाबाट प्रमाणीिरण भईसिेपलछ गाउँपालििािो सूचनापाटी वा 
गाउँपालििािो राजपि वा गाउँपालििािो वेवसाइडमा सूचना प्रिाशि  गरी  ोकिएिो क्षेिमा 
 ोकिएिो लमल  देशि प्रारम्भ िनुेछ । 

 

२. पररभाषािः कवषय वा प्रसङ्गिे अिो अथन निागेमा यस ऐनमा- 

(ि) "प्रारशम्भि बािशिक्षा" भन्नािे  ीन वषन  उमेर परुा गरेिा बािबालििािाई दईु वषनिो 
प्रारशम्भि शिक्षा ददने कवद्यािय सम्झनपुछन । 

(ि) "आधारभ ू शिक्षा" भन्नािे प्रारशम्भि बािशिक्षा देशि िक्षा आठ सम्म ददइने शिक्षा सम्झन ु
पछन । 

(ग) "माध्यलमि शिक्षा" भन्नािे िक्षा नद देशि िक्षा बार स सम्म ददइने शिक्षा सम्झन ुपछन । 

(घ) "कविेष शिक्षा" भन्नािे दृकिकवकिन, बकिरा, ससु्  श्रवण र बदकद्धि वा िारीररि रुपिे अपाङ्ग ा 
भएिा बािबालििािाई छुटै्ट समिुमा रािी कविेष प्रिार र लनशि  माध्यमबाट ददइने शिक्षा 
सम्झनपुछन । 

(ङ) "समावेिी शिक्षा" भन्नािे देिायिो शिक्षा सम्झनपुछन । 

(१) दृकिकवकिन, बकिरा, ससु्  श्रावण, अकटज्म, बदकद्धि, िारीररि वा अन्य अपाङ्ग ा भएिा 
बािबालििािाई िैशक्षि पद्धल िो अधीनमा रिी ददइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(२) सामाशजि, आलथनि वा भदगोलिि िारणिे पछालड पाररएिा व्यशििाई लबभेदरकि  
वा ावरणमा न्यायपणुन ढंगिे ददने शिक्षा सम्झन ुपछन । 



 

 

(च) "सामदुाकयि कवद्यािय" भन्नािे संघीय सरिार, प्रदेि सरिार र गाउँपालििाबाट लनयलम  रुपमा 
अनदुान पाउने गरी अनमुल  वा स्वीिृल  प्राप्त कवद्यािय सम्झनपुछन । 

(छ) "गाउँपालििा" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा सम्झनपुछन । 

(ज) "गाउँसभा" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििािो गाउँसभािाई सम्झनपुछन । 

(झ) "संस्थाग  कवद्यािय" भन्नािे संघीय सरिार, प्रदेि सरिार र गाउँपालििाबाट लनयलम  रुपमा 
अनदुान नपाउने गरी अनमुल  वा स्वीिृल  प्राप्त कवद्यािय सम्झनपुछन । 

(ञ) "आधारभ ू कवद्यािय" भन्नािे दफा २ िो उपदफा (२) बमोशजम शिक्षा ददने कवद्यािय 
सम्झनपुछन । 

(ट) "कवद्यािय शिक्षा" भन्नािे आधारभ ू र माध्यलमि शिक्षा सम्झनपुछन । 

(ठ) "कवद्यािय" भन्नािे सामदुाकयि वा संस्थाग  कवद्यािय सम्झनपुछन । 

(ड) "माध्यलमि कवद्यािय" भन्नािे दफा २ िो उपदफा (ग) बमोशजमिो शिक्षा ददने कवद्यािय 
सम्झनपुछन । 

(ढ) "शिक्षि" भन्नािे कवद्याियिो अध्यापन सम्झनपुछन । 

(ण) "प्रधानाध्यापि" भन्नािे कवद्याियिो प्रधानाध्यापि जनाउँछ । 

( ) "अध्यक्ष" भन्नािे कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमल िो अध्यक्ष सम्झनपुछन । 

(थ) "सदस्य" भन्नािे कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमल िो सदस्य सम्झनपुछन । 

(द) "अलभभावि" भन्नािे कवद्याियमा अध्ययनर  कवद्याथीिरुिो अलभभावि भनी कवद्याियिो 
अलभिेिमा जनाइएिो व्यशि सम्झनपुछन र सो िब्दिे दफा १२ िो प्रयोजनिा िालग 
कवद्याथीिो बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै र त्यस् ा अलभभावि नभएिा कवद्यालथनिो ििमा संरक्षित्व 
प्रदान गने व्यशििाई समे  जनाउँछ । 

(ध) "िमनचारी" भन्नािे सामदुाकयि कवद्याियमा िायनर  शिक्षि बािेििा अन्य िमनचारी सम्झनपुछन 
। 

(न) "माध्यलमि शिक्षा उत्तीणन परीक्षा" भन्नािे माध्यलमि शिक्षािो अन्त्यमा िनुे परीक्षा सम्झनपुछन 
। 

(प) "आधारभ ू शिक्षा उत्तीणन परीक्षा" भन्नािे आधारभ ू  ििो अन्त्यमा िनुे परीक्षा सम्झनपुछन । 

(फ) “ ोकिएिो वा  ोकिए बमोशजम” भन्नािे यस ऐन अन् गन  बनेिा लनयममा  ोकिएिो वा  ोकिए 
बमोशजम सम्झन ुपछन । 



 

 

(ब) “अनमुल ू भन्नािे संघीय सरिार, प्रदेि सरिार वा गाउँपालििािे स्थायी स्वीिृल  र सिाय ा 
प्रदान गरर नसिेिो िुनै  ोकिएिो ठाउँ वा क्षेिमा कवद्यािय िोल्न वा िक्षा थप गनन ददएिो 
अस्थायी स्वीिृल िाई जनाउँछ । 

(भ) “स्वीिृल ू भन्नािे  ोकिए बमोशजम ि न पूरा गरेिो  कवद्याियिाई गाउँपािकिािे ददएिो स्थायी 
स्वीिृल िाई जनाउँछ । 

(म) “आवासीय कवद्यािय” भन्नािे संघीय सरिार, प्रदेि सरिार र गाउँपालििाबाट आवासीय 
कवद्याियिो रुपमा स्वीिृल  प्रदान गररएिो कवद्याियिाई जनाउँछ । 

(य) “िैशक्षि गठुी” भन्नािे कवद्यािय सञ्चािन गननिो िालग िुनै व्यशि वा व्यशि समिु वा 
सामाशजि संघ संस्थािे नाफा नलिने उदे्दश्यिे स्थापना गरेिो सावनजलनि वा लनजीगठुी सम्झन ु
पछन । 

(र) “स्थायी आवासीय अनमुल ” भन्नािे कवदेिी मिुिुिे िुनै ि न  ोिी वा सो मिुिुमा स्थायी 
रुपिे बसोबास पाउने गरी नेपाििो नागररििाई उपिब्ध गराइएिो डाइभलसनटी एमीग्रने्ट 
लभसा(लड.भी), पमाननेन्ट रेशजटेन्ड लभसा (कप.आर.) वा ग्रीनिाडन सम्झनपुछन र सो िब्दिे नेपािी 
नागररििाई कवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन ददइएिो जनुसिैु नामिो स्थायी आवासीय 
अनमुल िाई समे  जनाउँछ ।  

(ि) "प्राकवलधि  था व्यवसाकयि शिक्षा" भन्नािे प्राकवलधि ज्ञान, सीप  था कवषयवस् िुो लसिाइ 
गरी प्राकवलधि र व्यवसाकयि शिक्षा प्रदान गनन िक्षा नद (९) देशि बार स (१२) सम्म अध्यापन 
गराइने शिक्षा सम्झनपुछन । 

(व) "स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनमुल  पि" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा क्षेिलभि रिेिा 
सामदुाकयि एवं संस्थाग  कवद्याियिरुमा संघीय वा प्रादेशिि सरिारिे लनधानरण गरेिो 
दरवन्दी बािेि िरारमा शिक्षि लनयशुि गने प्रयोजनिा िालग  ोकिएिो मापदण्ड परुा गरेर 
ददइने अध्यापन अनमुल  पििाई सम्झनपुछन । 

(ि) "मन्िािय" भन्नािे संघीय िाननु बमोशजम गदठ  शिक्षा, कवज्ञान  था प्रकवलध मन्िािय र शिक्षा 
िेने प्रादेशिि मन्िाियिाई समे  सम्झनपुछन । 

 

३. कवद्यािय िोल्न अनमुल  लिनपुनेिः (१) िुनै नपेािी नागररि वा नागरीि समिु वा सामाशजि 
संघ संस्थािरुिे िैशक्षि गठुी अन् गन  कवद्यािय िोल्न चािेमा  ाकिएिो कववरण ििुाई 



 

 

आधारभ ू कवद्यािय र माध्यलमि कवद्याियिो िालग सम्बशन्ध  वडा शिक्षा सलमल िो लसफाररस 
सकि  गाउँपालििा समक्ष अनमुल िो िागी लनवेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन परेमा गाउँपालििा वा  ोकिएिो अलधिारीिे सो लनवेदन उपर 
आवश्यि जाँचबझु गनेछ र जाँचबझु गदान कवद्यािय िोल्न अनमुल  ददन मनालसव देशिएमा 
 ोकिएिो स न बन्देज पािना गने गरी अनमुल  ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुल  लिई िोलिएिो कवद्याियिे  ोकिएिो ि न बन्देज पािना 
गररएिो देशिएमा गाउँपालििा वा गाउँपालििािे  ोकिएिो अलधिारीिे स्वीिृल  प्रदान गनेछ 
। 

(४) यो दफा प्रारम्भिो बि  िम्पनीिो रुपमा सञ्चािनमा रिेिा कवद्याियिे चािेमा िम्पनी िारेज 
गरी िैशक्षि गठुी अन् गन  कवद्यािय संचािन गनन  ोकिएिो अलधिारी समक्ष यो लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम लनवेदन परेमा  ोकिएिो अलधिारीिे सो लनवेदन पउपर आविेयि 
जाचँबझु गनेछ।जाचँबझु गदान लनवेदन ददने कवद्याियिो माग मनालसव देशिएमा माग बमोशजम 
कवद्यािय सञ्चािन गनन स्वीिृ  ददइनेछ । 

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन देिायिा कवद्याियिाई 
िैशक्षि गठुीिो रुपमा सञ्चािन गनन पाउने गरी अनमुल  वा स्वीिृ  ददइने छैन । 

(ि) सरिारी वा सावनजलनि भवनमा सञ्चािन भएिो कवद्यािय, 
(ि) सरिारी वा सावनजलनि जग्गामा भवन बनाई सञ्चािन भएिो कवद्यािय, 
(ग) िुनै व्यशि वा संस्थािे कवद्याियिो नाममा जग्गा  था भवन दान दा व्य ददएिोमा सो भवन 

वा त्यस् ो जग्गामा बनाई सञ्चािन भएिो कवद्यािय, 
(७) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जनुसिैु िुरा िेशिए ापलन आफ्नै स्रो बाट प्रारशम्भि बाि 

शिक्षा िोल्ने अनमुल  वा स्वीिृ  सम्बशन्ध  गाउँपालििािे ददइनेछ । 

(ि) यस ऐन वा अन्य प्रचलि  िाननुमा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन िैशक्षि गठुी अन् गन  
कवद्यािय सञ्चािन गदान देिायिा िुरािरुमा देिाय बमोशजम गनुनपनेछ । 

(१) िैशक्षि गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािि (ट्रिी) संगदठ  संस्थािो रुपमा िनुपुने, 
(२) िैशक्षि गठुी सञ्चािन गदान सञ्चािि वोडनमा सावनजलनि गठुी भए िम् ीमा ५ जना र लनजी 

गठुी भए िम् ीमा ३ जना सदस्य िनुपुने, 



 

 

(३) िैशक्षि गठुीिो आय-व्यायिो िेिा  ोकिए बमोशजम िडा गरी मान्य ा प्राप्त िेिापरीक्षिबाट 
िेिापरीक्षण गराउनपुने, 

(४) िैशक्षि गठुीिो  त्िाि िायम रिेिा गठुीिा सञ्चािििे आफ्नो जीवनिािमै िेष पलछ 
गठुीयारिो रुपमा िाम गने आफ्नो उत्तरालधिारी  ोक्न सक्ने, र, सावनजलनि िैशक्षि गठुीिो 
ििमा त्यस् ो उत्तरालधिारी  ोक्दा गाउँपालििािो स्वीिृल  लिन ुपनेछ । 

(ि) िुनै सामाशजि, परोपिारी वा िल्याणिारी संस्थािे मनुाफा नलिन े उदे्दश्य रािी कवद्यािय 
सञ्चािन गनन चािेमा  ोकिएिो अलधिारीबाट स्वीिृल  लिई सावनजलनि िैशक्षि गठुी अन् गन  
कवद्यािय सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(ग) उपदफा ७ (ि) बमोशजम सञ्चालि  कवद्याियिे अध्यापन गराउनपुने कवषय, पािना गनुनपने ि न 
 था अन्य व्यवस्था  ोकिए बमोशजम िनुेछ । 

८. उपदफा मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन िुनै कवदेिी शिक्षण संस्थासँग सम्वन्धन गने गरी 
िसैिाई पलन कवद्यािय िोल्न अनमुल  वा स्वीिृल  ददइने छैन । र, कवदेिी शिक्षण संस्थासँग 
सम्वन्धन गरी कवद्यािय िोल्ने सम्वन्धमा मन्िाियसँग सम्झद ा भएमा वा त्यसरी कवद्यािय 
िोल्न िुटनैल ि लनयोगबाट लसफाररस भई मन्िाियिे अनमुल  ददएमा गाउँपालििािे ि न  ोिी 
कवद्यािय िोल्न अनमुल  वा स्वीिृल  ददन सक्नेछ । त्यसरी कवद्यािय िोल्निो िालग 
गाउँपालििा समक्ष लसधै लनवेदन ददन सकिनेछ । 

९. उपदफा (८) बमोशजम अनमुल  वा स्वीिृल  प्राप्त कवद्याियिे ि न बमोशजम कवद्यािय सञ्चािन 
नगरेमा गाउँपालििािे जनुसिैु बि  त्यस् ो कवद्यािय बन्द गनन सक्नेछ । 

१०. उपदफा (८) बमोशजम अनमुल  वा स्वीिृल  प्राप्त कवद्याियिो सम्वन्धमा यस ऐन बमोशजमिो 
अन्य व्यवस्था िाग ुिनुे छैन । 

 

४. कवद्यािय सञ्चािनिः कवद्याियिो सञ्चािन  ोकिए बमोशजम िनुेछ । 

 

५. परीक्षािो सञ्चािन, व्यवस्थापन, पररचािन र लनयन्िणिः (१) आधारभ ू  ििो अन्त्यमा िनुे 
परीक्षा गाउँपालििाबाट सञ्चािन िनुेछ । 

(२) परीक्षा सञ्चािन, पररचािन र लनयन्िण सम्बशन्ध अन्य व्यवस्था  ोकिए बमोशजम िनुेछ । 

 

६. माध्यलमि शिक्षािो प्रिारिः माध्यलमि शिक्षा देिायिा प्रिारिा िनुेछन ्- 
(ि) साधारण माध्यलमि शिक्षा 



 

 

(ि) संस्िृ  माध्यलमि शिक्षा 
(ग) प्राकवलधि  था व्यवसाकयि माध्यलमि शिक्षा 
 र त्यस् ो शिक्षामा थप एि वषन  ोकिए बमोशजम व्याविाररि अभ्यास गराइनेछ । 

 

७. कविषे शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनदपचाररि शिक्षा, लनरन् र शिक्षा, दरु शिक्षा  था ििुा शिक्षा 
सञ्चािन सम्बशन्ध व्यवस्थािः 

(१) गाउँपालििािे आवश्यि पूवानधारिो व्यवस्था गरी िुनै सामदुाकयि कवद्याियमा कविेष शिक्षा, 
समावेिी शिक्षा, अनदपचाररि शिक्षा, लनरन् र शिक्षा, दूर शिक्षा  था ििुा शिक्षा सञ्चािनिो 
व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) िुनै कवद्याियिे कविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनदपचाररि शिक्षा, लनरन् र शिक्षा, दूर शिक्षा 
 था ििुा शिक्षा सञ्चािन गनन चािेमा गाउँपालििािे सो सम्बन्धमा आवश्यि जाँचबझु गरी 
सो कवद्याियिाई त्यस् ो  शिक्षा सञ्चािन गनन  ोकिए बमोशजम स्वीिृ  ददन सक्नेछ । 

(३) दूर शिक्षा, कविेष शिक्षा र समावेिी शिक्षािो सञ्चािन साधारण शिक्षा सरि िनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन दृकिकवकिन, न्यनु दृकियिु, पूणन दृकियिु, 
बकिरा, ससु्  श्रवण, अकटज्म, बदकद्धि अपाङ्ग ा  था श्रवण दृकिकविीन भएिा बािबालििािो 
िालग पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु् ि र शिक्षण लसिाइ  था मूल्याङ्कन प्रणािीमा फरि व्यवस्था गनन 
सकिनेछ । 

(५) अनदपचाररि शिक्षा, लनरन् र शिक्षा र दरु शिक्षा  था ििुा शिक्षािो सञ्चािन  ोकिए बमोशजम 
िनुेछ । 

 

८= शिक्षािो माध्यमिः 
(१) कवद्याियमा शिक्षािो माध्यम नेपािी भाषा, अंग्रजेी भाषा वा दवैु भाषामा िनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन देिायिो अवस्थमा कवद्याियमा शिक्षािो  
देिाय बमोशजम िनु सक्नेछ। 

(ि)  आधारभ ू शिक्षा पकििो (प्रारशम्भि बाि शिक्षा देशि िक्षा पाँचसम्म) मा भृाषामा ददन 
सक्नेछ। 

(ि)  गैर नेपािी नागररििे किस्पाङ गाउँपालििा लभििा कवद्याियमा अध्ययन गदान अलनवायन 
नेपािी कवषय अध्ययन गनन पनेछ। 



 

 

(ग)  भाषा कवषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षािो माध्यम सोिी भाषा िनु सक्नेछ। 

(घ)  अलनवायन अंग्रजी कवषय अध्ययन गराउँदा अंग्रजी भाषामा नै गराउन ुपनेछ। 

(ङ)  

९. कवद्याियिो पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु् ििः कवद्याियिे संघीय सरिारबाट स्वीिृ  पाठ्यक्रम र 
पाठ्यपसु् ि िागू गनुन पनेछ।स्थानीय पाठ्यक्रम  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

 

१०. गाउँ शिक्षा सलमल  सलमल िः (१) गाउँपालििा क्षेिलभि सञ्चािन िनुे कवद्याियिो रेिदेि र 
व्यवस्थापन गनन  था कवलभन्न कवद्याियकवच समन्वय  िाम समे िो िालग देिाय बमोशजमिो 
गाउँ शिक्षा सलमल  रिनेछ । 

(ि) गाउँपालििािो अध्यक्ष        – अध्यक्ष 

(ि) गाउँ िायनपालििािे  ोिेिो गाउँ िायनपालििा सदस्यिरुमध्येबाट िम् ीमा एि मकििासकि  
दईुजना सदस्यिरु            – सदस्य 

(ग) सम्बशन्ध  गाउँपालििा क्षेिलभििा कवद्याियिा कवद्यािय व्यवस्थापन गाउँपालििा शिक्षा 
सलमल िे मनोलन  गरेिो एि जना       – सदस्य 

(घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षाप्रमेीिरुमध्येबाट गाउँपालििा शिक्षा सलमल िे मनोलन  गरेिो एि 
जना दलि  र एिि मकििासकि  ४ जना      –सदस्य 

 

(ङ) सम्बशन्ध  गाउँपालििा क्षेिलभि रिेिा संस्थाग  कवद्याियिा प्रधानाध्यापििरु मध्येवाट 
सम्बशन्ध  गाउँपालििािे मनोलन  गरेिो दईु जना     –सदस्य                               
   

(च) सम्बशन्ध  गाउँपालििा क्षेिलभि शस्थ  कविेष शिक्षा, समाविी शिक्षा वा स्रो  िक्षा संचािन गने 
कवद्यािय वा अपाङ्ग ा सम्बशन्ध शिक्षण संस्थाबाट प्रल लनलधत्व गरेिो अपाङ्ग ा भएिो व्यशि एि 
जना          – सदस्य 

(छ) गाउँपालििा शिक्षि मिासंघिो अध्यक्ष      – सदस्य 

(छ) गाउँपालििा शिक्षा सलमल मा सम्वशन्ध  शिक्षा िािा िेने अलधिारी  –सदस्य सशचव 

 

(२) गाउँपालििा क्षेिलभििा कवद्याियिा प्रधानाध्यापििरुिाई उपदफा १ बमोशजमिो सलमल िो 
बैंठिमा आमन्िण गनन सक्नेछ । 



 

 

(३) उपदफा (१) बमोशजम मनोलन  सदस्यिा पदावलध ४ वषनिो िनुेछ। मनोलन  सदस्यिे  
आफ्नो पदअनसुारिो आचरण नगरेिो देशिएमा मनोनयन गने पदालधिारी वा लनिायिे 
लनजिाई जनुसिैु बि  िटाउन सक्नेछ । र त्यसरी पदबाट िटाउन ुअशघ लनजिाई आफ्नो 
सफाई पेि गने मदिाबाट वशञ्च  गररने छैन।  

(४) गाउँपालििा शिक्षा सलमल िो अन्य िाम, ि नव्य, अलधिार र वैठि सम्बशन्ध िायनकवलध  ोकिए 
बमोशजम िनुेछ । 

११. वडा शिक्षा सलमल िो गठन सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) गाउँपालििािा प्रत्येि वडािा क्षेिलभि 
सञ्चालि  कवद्याियिो रेिदेि, व्यवस्थापन र सञ्चािन गननिा िागी प्रत्येि वडामा सलमल िो 
गठन देिाय बमोशजम िनुेछिः 

(ि) सम्बशन्ध  वडािो वडाध्यक्ष       -अध्यक्ष 

(ि) गाउँपालििािा शिक्षा सलमल िो सदस्यिरुमध्येबाट गाउँपालििा शिक्षा सलमल िे मनोलन  गरेिो 
एि जना          -सदस्य 

(ग) वडा सलमल िे आफुमध्येबाट मनोलन  गरेिो एि जना    -सदस्य 

(घ) सम्बशन्ध  वडािो सामदुाकयि कवद्याियिा कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िा अध्यक्ष र प्र.अ.िरु 
मध्येबाट वडा सलमल िे मनोलन  एि जना             -सदस्य 

(ङ) अलभभावििरुिरुमध्येबाट वडा सलमल िे मनोलन  गरेिो िम् ीमा एिि मकििा र एि जना 
दलि सकि   ीन जना          -सदस्य                               
          

(च) स्थानीय शिक्षाकवद्, बकुद्धजीकव एवं समाजसेवीमध्येबाट वडाअध्यक्षिे मनोलन  गरेिो दईु जना 
           -सदस्य 

(छ) सम्बशन्ध  वडािो वडा सशचव        -सदस्य सशचव 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनोलन  सदस्यिो पदावलध ४ वषनिो िनुेछ ।मनोलन  सदस्यिे आफ्नो 
पदअनसुारिो आचरण नगरेिो देशिएमा मनोनयन गने पदालधिारी वा लनिायिे लनजिाई जनुसिैु 
बि  िटाउन सक्नेछ ।  र त्यसरी पदबाट िटाउन ु अशघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने 
मदिाबाट वशञ्च  गररने छैन। 



 

 

१२. कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िः (१) सामदुाकयि कवद्याियिो सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्थापन 
गननिो िालग प्रत्येि कवद्याियमा देिायिा सदस्यिरू रिेिो एि कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  
रिनेछिः– 

(ि) अलभभावििरुिे आफूिरुमध्येबाट छानी पठाएिा एिजना मकििा सकि  चारजना  
          –सदस्य 

(ि) कवद्यािय रिेिो सम्बशन्ध  वडािो वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यिरुमध्येबाट वडा अध्यक्षिे 
 ोिेिो व्यशि एिजना       –सदस्य 

(ग) कवद्याियिा संस्थापि, स्थानीय बकुद्धशजवी, शिक्षाप्रमेी, सेवा लनव ृ शिक्षि, कवद्याियिाई लनरन् र 

सियोग गने वा कवद्याियिाई एि िाि वा सो भन्दा बढी नगद वा शजन्सी सियोग गरेिा 
व्यशििरूमध्येबाट कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िे मनोनी  गरेिो चारजना –सदस्य 

(घ) कवद्याियिा शिक्षििे आफूिरुमध्येबाट छानी पठाएिो एिजना  –सदस्य 

(ङ) कवद्यािय बाि क्िवमा रिेिा एि छाि र एि छािा गरी दईुजना  –आमशन्ि  सदस्य  

(च) कवद्याियिो प्रधानाध्यापि      –सदस्य सशचव 

 

(२) प्राकवलधि र व्यवसाकयि कवषयमा अध्ययन वा  ालिम गराईने माध्यलमि कवद्याियिो कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमल मा गाउँपालििा स् रमा उद्योग  था वाशणज्य मिासंघिा दईु जना सदस्य 
रिनेछन।् 

(३) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िा सदस्यिरुिे उपदफा (१) िो िण्ड (ि), (ि), वा (ग) 
बमोशजमिा सदस्यिरुमध्येबाट ५छानेिो सदस्य सो सलमल िो अध्यक्ष िनुेछ। 

(४) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िो अध्यक्ष छनदट नभएसम्मिो िालग वा अध्यक्षिो अनपुशस्थ ीमा 
सो सलमल िो ज्येष्ठ सदस्य सो सो सलमल िो अध्यक्ष िनुेछ। 

(५) कविेष शिक्षा सञ्चािन गने कवद्यायिो व्यवस्थापन सलमल मा िम् ीमा ५० प्रल ि  सदस्यिरु 
अपाङ्ग ा भएिो व्यशििो अलभभावि र समावेिी शिक्षा वा स्रो िक्षा सञ्चािन गने कवद्याियिो 
व्यवस्थापन सलमल मा िम् ीमा एि जना अपाङ्ग ा भएिा व्यशि सदस्य रिनछे। 

(६) संस्थाग  कवद्याियिो सञ्चािन, रेिदेि र व्यवस्थापन गननिो िालग प्रत्येि कवद्याियमा देिायिा 
सदस्यिरू रिेिो एि कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  रिनेछिः– 

(ि) कवद्याियिा संस्थापि वा िगानीि ानिरुमध्येबाट कवद्याियिो लसफाररसमा गाउँ शिक्षा 
सलमल िे मनोलन  गरेिो व्यशि      -अध्यक्ष 



 

 

(ि) अलभभावििरुमध्येबाट एि जना मकििासकि  कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िे मनोलन  गरेिो 
 ीनजना         -सदस्य 

(ग) स्थानीय समाजसेवी वा समाजसेवीिरुमध्येबाट सम्बशन्ध  गाउँ शिक्षा सलमल िे मनोलन  गरेिो 
दईुजना         -सदस्य 

(घ) सम्बशन्ध  क्षेििो कवद्यािय सपुररवेक्षि वा स्रो  व्यशि   -सदस्य   

(ङ) सम्बशन्ध  कवद्याियिा शिक्षििरुिे आफुिरुमध्येबाट छानी पठाएिो एिजना  -सदस्य 

  (च) कवद्याियिो प्रधानाध्यापि       –सदस्य सशचव 

(७) उपदफा (१) र (६) बमोशजम छालनएिा वा मनोलन  अध्यक्ष वा सदस्यिो पदावलध  ीन वषनिो 
िनुेछ ।त्यस् ा अध्यक्ष सदस्यिे आफ्नो पदअनसुारिो आचरण नगरेिो देशिएमा त्यसरी छान्ने वा  
मनोनयन गने अलभभावि, पदालधिारी वा लनिायिे लनजिाई जनुसिैु बि  पदबाट िटाउन सक्नेछ 
।  र त्यसरी पदबाट िटाउन ुअशघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने मदिाबाट वशञ्च  गररने छैन। 

(८) उपदफा (६) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन संघीय सरिार वा प्रदेि सरिार वा 
गाउँपालििािे भवन वा जग्गा उपिब्ध गराएिो वा िुनै किलसमिो सियोग ददएिो वा कविेष 
उदे्दश्यबाट सञ्चालि  वा कविेष शिक्षा सञ्चािन गने िुनै संस्थाग  कवद्याियिो कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमल िो गठन गाउँपालििाबाट िनु आवश्यि देशिएमा गाउँ शिक्षा सलमल िे त्यसिा िारण ििुाई 
आफैँ  गनन सक्नेछ। 

(९) सामदुाकयि कवद्याियिो कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िो िाम, ि नव्य र अलधिार देिाय 
बमोशजम िनुेछिः– 

(ि) कवद्यािय सञ्चािनिो िालग प्राप्त साधन र स्रो िो पररचािन गने, 

(ि) कवद्याियिो चि-अचि सम्पशत्तिो िाग  राख्न,े राख्न िगाउने र सरुक्षा गने, 

(ग) कवद्याियिो िैशक्षि, भदल ि  था आलथनि  यायाङ्क र कववरण अद्यावलधि गराई राख्न,े 

(घ) कवद्याियिो वाकषनि बजेट स्वीिृ  गने र सोिो जानिारी वडा शिक्षा सलमल  र गाउँ शिक्षा 
सलमल िाई ददन,े  

(ङ) कवद्याियमा स्वच्छ िैशक्षि वा ावरण िायम राख्न, राजनैल ि,धालमनि वा सम्प्रदाकयि भावनािो 
आधारमा कवद्याियिो वा ावरण धलमल्याउन नददने, 
(च) शिक्षा कविास  था समन्वय ईिाई वा गाउँ शिक्षा िािाबाट िकटएिो शिक्षििाई िाशजर गराई 
िाममा िगाउने, 



 

 

(छ) शिक्षा कविास  था समन्वय ईिाई वा गाउँ शिक्षा िािािे  ोिेिो िेिापरीक्षिबाट 
कवद्याियिो वाकषनि िेिापरीक्षण गराउने, 
(ज) िेिापरीक्षििो प्रल वेदन अनसुार  त्िाि आवश्यि िारवािी गने र त्यसिो प्रल वेदन गाउँ 
शिक्षा सलमल मा पेि गने, 

(झ) गाउँ शिक्षा सलमल  र वडा शिक्षा सलमल िे ददएिो आदेि  था लनदेिनिरुिो पािना गने, 

(ञ) आफैँ िे लनयशुि वा बढुवा गरेिा शिक्षििरुिो िालग  ोकिए बमोशजमिो पाररश्रलमि  था 
सकुवधािो व्यवस्था गने, 

(ट) शिक्षि-अलभभावि लबच जीवन्  समन्वय िायम गदै शिक्षािो गणुस् र अलभवकृद्ध गनन शिक्षि-

अलभभावि संघ गठन गने, 

१०. संस्थाग  कवद्याियिो कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िो िाम, ि नव्य र अलधिार देिाय बमोशजम 
िनुेछिः– 

(ि) कवद्यािय सञ्चािनिो िालग प्राप्त साधन र स्रो िो पररचािन गने, 

(ि) कवद्याियिो आवश्यि भदल ि साधनिो व्यवस्था गने, 

(ग) कवद्याियिो चि-अचि सम्पशत्तिो सरुक्षा रसंरक्षण गने, 

(घ) कवद्याियिो स्वच्छ िैशक्षि वा ावरण िायम राख्न,े 
(ङ) संघीय वा प्रदेि वा गाउँपालििािे िागू गरेिो पाठ्यक्रम  था पाठ्यपसु् ि अलनवायन रुपिे िागू 
गने र अन्य सियोगी पाठ्यपसु् ििरु पढाउन आवश्यि देशिएमा गाउँपालििासँग स्वीिृल  लिन,े 

(च) आयोगबाट अध्ययन अनमुल  पि लिई प्रचलि  िाननु बमोशजम शिक्षि पदिो िागी उम्मेदवार 
िनु योग्य ा परुा गरेिो व्यशििाई माि शिक्षि पदमा लनयशुि गने, 

(छ) अस्थायी रुपमा लनयिु शिक्षििाई स्थायी िनु ेअवसर प्रदान गननिो िालग यो िण्ड प्रारम्भ िनु ु
अशघ लनयिु शिक्षििो ििमा यो िण्ड प्रारम्भ भएिो लमल िे र यो िण्ड प्रारम्भ भएपलछ लनयिु 
शिक्षििो ििमा यसरी लनयिु भएिो लमल िे ६ मकिना लभि स्थायी पूल न सम्बशन्ध प्रिृया सरुु गने, 
(ज) संघीय सरिारिे  ोिी ददएिो स्िेिम नघटाई शिक्षििाई  िव प्रदान गने, 

(झ) अनिुासनिीन शिक्षि उपर िारवािी गने, 

(ञ) गाउँपालििािे ददएिो लनदेिनिरुिो पािना गने, 

११. िैशक्षि गठुी अन् गन  सञ्चािन भएिा कवद्याियिो सञ्चािन, रेिदेि  था व्यवस्थापन सम्बशन्ध 
व्यवस्था  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 



 

 

१२. कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िो अन्य िाम, ि नव्य, अलधिार  र बैठि सम्बशन्ध  
गाउँपालििािो लनयमाविी वा िायनकवलधिे  ोकिए बमोशजम िनुछे। 

१३. कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  कवघटन गनन सकिनिेः (१) िुनै कवद्याियिो कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमल िे  ोकिएिो शजम्मेवारी परुा गनन नसिेमा सोिो िारण ििुाई वडा शिक्षा सलमल िे त्यस् ो 
कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  कवघटन गनन सक्नेछ।  र यसरी कवघटन गनन अशघ कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमल िाई आफ्नो सफाई पेि गने मदिा ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  कवघटन भएपलछ अिो कवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमल  गठन नभएसम्म वा अन्य िुनै िारणिे कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल  गठन नभएसम्म 
कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िो िाम गनन गाउँपालििा शिक्षा सलमल िे एि अस्थायी कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमल  गठन गनन सक्नेछ। 

(१४) गाउँपालििा शिक्षा कविास िोषिः (१) सामदुाकयि कवद्याियिो भदल ि पूवानधार कविासमा 
सियोग पयुानउन  था त्यस् ा कवद्याियमा िैशक्षि गणुस् र अलभवकृद्ध गननिो िालग गाउँपालििा स् रमा 
एि गाउँपालििा शिक्षा कविास िोष रिनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो िोषमा देिायिा रिमिरु रिनेछििः 
(ि) संघीय सरिार वा प्रदेि सरिार वा गाउँपालििाबाट प्राप्त अनदुान रिम, 

(ि) संस्थाग  कवद्याियबाट प्राप्त त्यस् ो कवद्याियिो बाकषनि िुि आम्दानीिो  ोकिए बमोशजमिो 
रिम, 

(ग) चन्दाबाट प्राप्त रिम, 

(घ) अन्य स्रो बाट प्राप्त रिम  
१५. गाउँपालििा शिक्षा कविास िोष संचािि सलमल िः (१) गाउँपालििा शिक्षा कविास िोष सञ्चािन 
गननिो िालग देिाय बमोशजम एि िोष सञ्चािि सलमल  रिनेछिः 
(ि) गाउँपालििा शिक्षा िािािो प्रमिु वा लनजिे  ोकिएिो व्यशि   - अध्यक्ष 
(ि) गाउँपालििािो प्रल लनलध वा लनजिे  ोकिएिो व्यशि एि जना    - सदस्य 
(ग) गाउँपालििा लभििो कवद्याियिा शिक्षििरुमध्येबाट एि जना   - सदस्य 

(घ) संस्थाग  कवद्याियिा िगानीि ान/संस्थापििरुमध्येबाट एि जना   - सदस्य  

(ङ) कवद्यािय सपुररवेक्षि/स्रो  व्यशि/शिक्षा िािािो िमनचारी (शिक्षा िेने)  - सदस्य सशचव 

 



 

 

१६. कवद्यािय िोषिः (१) प्रत्येि कवद्याियमा एउटा कवद्यािय िोष िनुेछ, जसमा देिाय वमोशजमिा 
स्रो वाट प्राप्त रिम सो िोषमा दाशििा रिनेछिः 
(ि) गाउँपालििाबाट प्राप्त अनदुान, 

(ि) िलु्िबाट आउने रिम, 

(ग) चन्दा वा दान दा व्यबाट प्राप्त रिम,  

(घ) अन्य स्रो बाट प्राप्त रिम, 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिो िोष सञ्चािन र िेिा पररक्षण  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

 

१७. गाउँपालििािे लनदेिन ददन सक्निेः 
(१) गाउँपालििािे आवश्यि ा अनसुार वडा शिक्षा सलमल  र कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल िाई 
लनदेिन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ददइएिो लनदेिनिो पािना गनुन प्रत्येि वडा शिक्षा सलमल  र कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमल िो ि नव्य िनुेछ। 

 

१८. गाउँपालििािे कवद्यािय सानन, गाभ्न, नाम पररव नन गनन वा बन्द गनन सक्निेः  

गाउँपालििा वा   ोकिएिो अलधिारीिे गाउँ शिक्षा सलमल िो राय लिई सञ्चािन भइरिेिो िुनै 
कवद्याियिाई एि स्थानबाट अिो स्थानमा सानन वा दईु वा दईुभन्दा बढी कवद्याियिाई गाभी एउटा 
कवद्यािय िायम गनन वा कवद्याियिो नाम पररव नन गनन वा कवद्यािय बन्द वा  ोकिएिो ठाउँ वा 
क्षेिमा िोल्न वा कवद्याियमा िक्षा थप गरी सञ्चािन गनन अनमुल  वा स्वीिृल  ददन सक्नेछ । 

 

१९.  सामदुाकयि लसिाइ िेन्र सञ्चािन गनन सक्निेः संघीय सरिार वा प्रfदेशिि सरिार वा 
गाउँपालििािे समदुायमा साक्षर ा, सीप कविास र लनरन् र लसिाइ समे िो िाम गनन  ोकिए 
बमोशजम सामदुाकयि लसिाइ िेन्र सञ्चािन गनन सक्नेछ ।  

 

२०. स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनमुल  पि लिनपुनेिः  कवद्याियिे सामदुाकयि श्रो बाट िरारमा 
लनयशुि गनन  ोकिए बमोशजमिो स्थानीय अध्यापन अनमुल  पि लिएिा व्यशि माि उम्मेदवार िनु 
योग्य िनुेछन।नेपाि सरिारबाट अध्यापन अनमुल  प्राप्त उम्मेदवारिाई यो दफा िागू िनुे 
छैन।यस् ो स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनमुल  पि किस्पाङ गाउँपालििामा माि िागू िनुेछ। 

 



 

 

२१. अनदुान िटद ी नगररनिेः  संघीय सरिार वा प्रदेि सरिार वा गाउँपालििािे यो ऐन प्रारम्भ 
िुँदािा बि  सामदुाकयि कवद्याियिाई दददै आएिो अनदुान रिममा सामान्य या िटद ी गररन े
छैन। 

 
२२. छािवशृत्तिो व्यवस्था गनन सक्निेः गाउँपालििािे आधारभ ू र माध्यलमि शिक्षािा िालग 
कवद्याियमा भनान िनुे कवद्याथीिाई  ोकिए बमोशजम छािवशृत्तिो व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

 

२३. प्रारशम्भि बाि शिक्षा िेन्रिाई अनदुान ददन सक्निेः संघीय सरिार वा प्रदेि सरिार वा 
गाउँपालििािे गाउँपालििा लभि िोलिएिा प्रारशम्भि बाि शिक्षा िेन्रिाई  ोकिए बमोशजम अनदुान 
ददन सक्नेछ। 

२४. प्रारशम्भि बाि शिक्षा िो सञ्चािन  था व्यवस्थापन सम्बशन्ध व्यवस्था  ोकिए बमोशजम िनुछे। 

२५. साझेँदारीमा कवद्यािय सञ्चािन गनन सक्निेः (१) गाउँपालििा शिक्षा सलमल िे सामदुाकयि कविािय 
र सावनजलनि िैशक्षि गठुी अन् गन  सञ्चालि  कवद्यािय  था एि भन्दा बढी सावनजलनि िैशक्षि गठुी 
अन् गन  सञ्चालि  कवद्याियलबच साँझेदारीमा कवद्यािय सञ्चािन गराउन सक्नेछ। 

 
२६. कवद्याियिो सम्पशत्तिः (१) सामदुाकयि कवद्याियिो ििभोगमा रिेिो सम्पशत्त सावनजलनि सम्पशत्त 
मालननेछ । यस ऐन बमोशजम अनमुल  वा स्वीिृल  रद्द गररएिो वा िुनै कवद्याियमा गालभएिो 
सामदुाकयि कवद्याियिो सम्पशत्त गाउँपालििािे गालभएिो कवद्याियिो िाममा प्रयोगमा नआउने 
भएमा प्रचलि  िाननु बमोशजम बेच–लबिन गरी प्राप्त भएिो रिम सम्बशन्ध  गाउँपालििा 
कवद्याियिो िोषमा जम्मा गररनेछ ।  

(२) िैशक्षि गठुी अन् गन  सञ्चालि  संस्थाग  कवद्याियिो सम्पशत्त सोिी कवद्याियिो नाममा रिने छ 
। 

िुनै कवद्यािय सावनजलनि िैशक्षि गठुीिो रुपमा सञ्चािन गररएिोमा त्यस् ो कवद्याियिो सम्पशत्त 
सावनजलनि सम्पशत्त मालननछे । त्यस् ो सम्पशत्तिो स्वरुप पररव नन गनन सकिन ेछैन । 

(३) िम्पनी अन् गन  सञ्चालि  संस्थाग  कवद्याियिो सम्पशत्त सोिी िम्पनीिो नाममा रिनेछ । 

(४) संस्थाग  कवद्याियिे िुनै व्यशि वा संघ संस्थासँग दान दा व्यिो रूपमा िुनै किलसमिो चि, 

अचि सम्पशत्त प्राप्त गनुन अशघ गाउँ पालििािो स्वीिृल  लिन ुपनेछ ।  र कवदेिी व्यशि वा संघ—



 

 

संस्थाबाट त्यसरी चि—अचि सम्पल  प्राप्त गनुन अशघ संघीय सरिार  था प्रादेशिि सरिारिो पूवन 
स्वीिृल  लिन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त गरेिो सम्पशत्त गाउँपालििािो स्वीिृल  बेगर बेचलबिन गनन पाईन े
छैन। 

 

२७. कवद्याियिाई छुट र सकुवधािः (१) प्रचलि  िाननुमा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ापलन 
सामदुाकयि कवद्यािय र िैशक्षि गठुीिो रूपमा सञ्चालि  संस्थाग  कवद्याियिो नाममा जनुसिैु 
लिि  पारर  गदान रशजिेिन दस् रु िाग्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा िेशिएदेशि बािेि अन्य कवद्याियिो नाममा िुनै लिि  पारर  गदान नेपाि 
सरिारिे  ोकिएिो आधारमा रशजिेिन दस् रु छुट ददन सक्नेछ । 

(३) सामदुाकयि कवद्यािय र िैशक्षि गठुीिो रूपमा सञ्चालि  संस्थाग  कवद्याियिाई ददइने अन्य 
छुट र सकुवधा  ोकिए बमोशजम िनुेछ ।  

 

२८. अनमुल  वा स्वीिृल  रद्द गनेिः (१) िुनै संस्थाग  कवद्याियिे यो ऐन वा त्यस ऐन अन् गन  
बनेिो लनयम कवपरी  अन्य िुनै िाम गरेमा  ोकिएिो अलधिारीिे त्यस् ो कवद्याियिाई प्रदान 
गररएिो अनमुल  रद्द गनेछ ।  र त्यसरी अनमुल  वा स्वीिृल  रद्द गनुन अशघ सम्बशन्ध  
कवद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मदिाबाट बशञ्च  गररने छैन । 

 

२९.  कवद्याियिो बगीिरणिः कवद्याियिाई  ोकिएिो आधारमा बगीिरण गररनेछ। 

३०. कवद्याियिाई सरुशक्ष  क्षिे िायम गनुन पनेिः (१) कवद्याियिाई स्व न्ि र भय रकि  रुपमा 
अध्ययन अध्यापन गने वा ावरण सजृना गनन  था कवद्यािय लभि िुनै पलन किलसमिो अवाशञ्छ  
कक्रयाििाप िनु नददने गरी कवद्याियिाई सरुशक्ष  क्षेि िायम गनुन पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम सरुशक्ष  क्षेि िायम गदान कवद्याियिे पािना गनुनपने ि न  था मापदण्ड 
 ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

 

३१. िलु्ि सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) नेपाि सरिारिे लनिःिलु्ि शिक्षा घोषणा गरेिो कवद्यािय 
शिक्षािा िालग सामदुाकयि कवद्याियिे कवद्याथीिो नाममा िुनै किलसमिो िलु्ि लिन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए  ापलन िुनै अलभभावििे आफ्नो ईच्छािे 
सामदुाकयि कवद्याियिाई ददएिो दान, उपिार, चन्दा वा सियोग लिन सक्नेछ। 



 

 

(३) सबै बािबालििािाई आधारभ ू  ि सम्मिो शिक्षा अलनवायन र लनिलु्ि  था माध्यलमि 
 िसम्म लनिलु्ि शिक्षा प्रदान गननिो िालग गाउँपालििािे आवश्यि स्रो िो व्यवस्था गनेछ। 
(४) दृकिकवकिन बािबालििािाई बे्रिलिकप  था बकिरा, स्वर वा बोिाई सम्बशन्ध अपाङ्ग ा भएिा 
बािबालििािाई साङ्केल ि भाषािो माध्यमबाट लनिलु्ि शिक्षा प्रदान गनन सकिनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजम लनिलु्ि शिक्षा घोषणा गरेिो कवद्यािय शिक्षा बािेििो अन्य कवद्यािय 
शिक्षामा लिईने िलु्ि  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

(६) कवद्याियिे कवद्याथीिाई िुनै िक्षामा भनान गदान एि पटि भनान िलु्ि लिइसिेपलछ पनुिः सोिी 
कवद्याियिो अिो िक्षामा भनान गननिो िालग िुनै किलसमिो िलु्ि लिन पाउने छैन । 

(७) कवद्याियिे कवद्याियिो भदल ि संरचना लनमानण गननिो िालग कवद्याथीसँग िुनै किलसमिो िलु्ि 
लिन पाउने छैन । 

(८) संस्थाग  कवद्याियिे कवद्याथीसँग लिन पाउन े िलु्ि  ोकिएिो अलधिारीबाट स्वीिृ  गराई 
लनधानरण गनुन पनेछ।त्यसरी िलु्ि लनधानरण सम्बन्धमा स्वीिृल  ददँदा  ोकिएिो अलधिारीिे 
कवद्याियिे उपिब्ध गराएिो सकुवधािरुिाई आधार ददनेछ। 

(८) िुनै कवद्याियिे यस ऐन कवपरी  कवद्याथीसँग िुनै िलु्ि लिएमा  ोकिएिो अलधिारीिे त्यस् ो 
िलु्ि सम्बशन्ध  कवद्याथीिाई कफ ान गनन िगाउन ुपनेछ।  

(९) िुनै कवद्याियिे यस ऐन कवपरी  कवद्याथीसँग िुनै िलु्ि लिएमा  ोकिएिो अलधिारीिे त्यस् ो 
िलु्ि सम्बशन्ध  कवद्याथीिाई कफ ान गनन िगाउन ुपनेछ। 

(१०) यस ऐन कवपरी  िलु्ि लिने कवद्याियिाई  ोकिएिो अलधिारीिे  ीस िजार रूपैयाँसम्म 
जररवाना गनन सकिनेछ । 

 

३२. गाउँपालििा शिक्षि मिासंघ, शिक्षि  था िमनचारीिो पदीय आचरण  था अन्य व्यवस्थािः  (१) 
गाउँपालििा शिक्षि मिासंघिो गठनिः 
(ि) सामदुाकयि कवद्याियिा शिक्षििरुिे पेिाग  ििकि िो सम्बन्धमा िायन गनन गाउँपालििा 
स् रिो एि शिक्षि मिासंघ रिने छ। 

(ि) गाउँपालििािे शिक्षि मिासंघिो लनवानचन  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

(२) शिक्षि  था िमनचारीिो पदीय आचरण  था अन्य व्यवस्थािः 
(ि) शिक्षि  था िमनचारीिो पदीय आचरण  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

 (ि) देिायिा अवस्थामा शिक्षि वा िमनचारी पदबाट िटाईनेछ। 



 

 

  (१) पदीय दाकयत्व पूरा नगरेमा, 
 (२) लबना सचुना िगा ार ९० ददन भन्दा बढी समयसम्म कवद्याियमा अनपुशस्थ  रिेमा, 
(३) कवद्याियवलधमा मादि पदाथन सेवन गरी आएिो िुरा प्रमाशण  भएमा, 
(४) नैल ि प न देशिने िुनै फदजदारी अलभयोगमा अदाि बाट सजाय भएमा, 
(५) सामदुाकयि कवद्याियमा शिक्षि वा िमनचारीिे िायानियिो समयमा अन्यि अध्यापन वा िाम 
गरेमा वा अन्य िुनै व्यवसाकयि कक्रयाििाप गरेमा, 
(६) शिक्षि वा िमनचारी राजनील ि दििो सदस्य रिेिो पाईएमा। 
 

३३. स्थायी आवासीय अनमुल  लिन निनुिेः सामदुाकयि कवद्याियमा िायनर  शिक्षि वा िमनचारीिरुिे 
िुनै पलन देििो स्थायी आवासीय अनमुल  लिन वा त्यस् ो अनमुल  गननिो िालग आवेदन ददन ु
िुँदैन। 

 

३४. सजाय निनुिेः यस ऐनमा अन्यि जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए ा पलन यो दफा प्रारम्भ िनुअुशघ 
स्थायी अनमुल  लिएिो वा सोिो िालग आवेदन ददएिो सामदुाकयि कवद्याियिो शिक्षि वा 
िमनचारीिे स्वीिार गरी यो दफा प्रारम्भ भएिो लमल िे साठी ददनलभि आफुिे प्राप्त गरेिो स्थायी 
अनमुल  त्यागेिो वा त्यस् ो अनमुल  प्राप्त गननिा िालग ददएिो लनवेदन रद्द गननिा िालग सम्बशन्ध  
मिुिुमा लिशि  अनरुोध गरेिो प्रमाण सकि  लनवेदन ददएमा त्यस् ो शिक्षि वा िमनचारीिरुिाई यो 
ऐन बमोशजम सजाय गररनेछैन। 

 

३५. िैशक्षि योग्य ािः कवद्याियिो शिक्षििो िालग चाकिने िैशक्षि योग्य ा प्रचिन िाननु िनुेछ। 

 

३६. शिक्षि कवद्याथी अनपुा  लमिाउन ुपनेिः गाउँपालििािे प्रत्येि कवद्याियमा लनयलम  अध्ययन गने 
कवद्याथी संख्या र कवषयिा आधारमा  ोकिए बमोशजम कवद्याथी  था शिक्षििो अनपुा  िायम गनुन 
पनेछ। 

 

३७. शिक्षििाई अन्य िाममा िगाउन निनुिेः (१) सामदुाकयि कवद्याियिो शिक्षििाई शिक्षा प्रदान 
गने वा कवद्यािय प्रिासन सम्बशन्ध िाम बािेि अन्य िाममा िगाउन ुिुँदैन। 



 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा िेशिएिो भए  ापलन कवद्याियिो पठन पाठनमा बाधा नपने गरी 
राकिय जनगणना, लनवानचन सम्बशन्ध िाम, प्रािृल ि प्रिोप उद्धार वा संघीय, प्रादेशिि एवं स्थानीय 
सरिारिे  ोिेिो अन्य िुनै िाम गराउन सकिनेछ। 

 

३८. अदाि िो आदेिबाट पनुिः विािी िनु सक्निेः (१) दफा ३२ िो २ (ि) मा उल्िेि भएिा 
िुनै वा िेिी आरोपमा सजाय भई नोिरीबाट िटाईएिो वा विानस्  भएिो शिक्षि िमनचारी 
अदाि िो आदेि वा फैसिा बमोशजम नोिरीमा पनुिः विािी िनु सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पनुिः विािी भएिो शिक्षििो नोिरीबाट िटेदेशि पनुिः विािी भएिो 
लमल  सम्म परुा  िव भत्ता र  िव वकृद्ध पाउने भए सो समे  पाउने छ। 

 

३९. शिक्षि लनयशुि र सरुवािः (१) कवद्याियमा ररि  था शिक्षि दरबन्दी, अस्थायी वा िरार 
दरबन्दीमा लनयशुि  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

(२) सरुवा िनु आवेदन ददने दरबन्दीमा िायनर  शिक्षििाई गाउँपालििा लभििा िायनर  
कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमल  र सरुवा िनु े कवद्याियिो व्यवस्थापन सलमल िो सिमल मा िक्षा 
संचािनमा बाधा नपने गरी गाउँ शिक्षा सलमल िे  ोिे बमोशजम प्रिृया अपनाई ररि दरबन्दीमा 
सरुवा गनन सकिनेछ। 

(३) सरुवा िनु आवेदन ददने दरबन्दीमा िायनर  शिक्षििाई गाउँपालििा लभि िायनर  कवद्याियिो 
व्यवस्थापन सलमल िो सिमल मा िक्षा संचािनमा बाधा नपने गरी गाउँपालििािे अिो 
गाउँपालििामा सरुवािो िालग सिमल  ददन सकिनछे। 

 

४०. दरबन्दी लमिानिः  ोकिएिो मापदण्डिो आधारमा बढी दरबन्दी भएिो कवद्याियबाट िम 
दरबन्दी भएिो कवद्याियमा  ोकिएिो अलधिारीिे  ोकिएिो प्रिृया परुा गरी दरबन्दी लमिान गनन 
सकिनेछ। 

४१. संस्थाग  कवद्याियमा िाग ुनिनुिेः यस ऐनमा िेशिएिो दफा ३९ र ४० संस्थाग  कवद्याियिो 
ििमा िाग ुिनुे छैन। 

 

४२. संस्थाग  कवद्याियिे छािबशृत्त उपिब्ध गराउन ुपने: 



 

 

 (१) सस्थाग  कवद्याियिे कवद्याियमा भनान भएिा िुि कवद्याथी संख्यािो िम् ीमा १० प्रल ि मा 
नघट्ने गरी  ोकिए बमोशजम आलथनि रुपमा कवपन्न ा, अपाङ्ग ा भएिािरु, मकििा दलि  वा 
जनजाल  कवद्याथीिािाई उपिब्ध गराउनपुने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम छािबशृत्तिो िालग प्रत्येि कवद्याियमा कवद्याियिो प्रधानाध्यपि, 

गाउँपालििािो प्रल लनलध र कवद्यािय व्यवस्थापन सलमल मा रिेिा अलभभावि प्रल लनलध रिेिो एि 
छािबशृत्त छनदट सलमल  रिनेछ। 

(३) सलमल िे छनदटिो िालग आधार ि न र प्रकक्रया परुा गरी सो कवद्यािय सलमल बाट स्वीिृ  गराई 
सावनजलनि समे  गनुनपछन।साथै सलमल िो छािबशृत्तिो िालग छनदटिो नल जािो आधार सकि  
सावनजलनि गनुनपदनछ। 

 

४३.  िब भत्ता नपाउन े र सेवा अवलध गणाना निनु:े दफा ३८ मा उल्िेशि  अवस्थामा वा 
लनयमानसुार लबदा स्वीिृ  गराई बसेिो अवस्थामा बािेि कवद्याियमा अनपुशस्थ  रिेिा शिक्षििे 
अनपुशस्थ  भएिो  िब भत्ता पाउने छैन।र त्यसिो अवलध सेवा समे  गणाना िनुे छैन। 

 

४४. प्रधानाध्यपि  था िमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था:  (१)सामदुाकयि कवद्याियमा एि प्रधानाध्यपि र 
गाउँपालििािे स्वीिृ  गरे बमोशजमिो संख्यामा िमनचारी दरबन्दी रिनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमिा प्रधानाध्यपि  था िमनचारी लनयशुि सेवािो ि न र सकुवधा सम्बन्धी 
व्यवस्था  ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

 

४५. बािबालििािाई लनष्िािन गनन िारीररि वा मानलसि दवु्यनविार गनन निनु:े (१) िुनै पलन 
बािबालििािाई कवद्याियबाट लनष्िािन गनन पाईदैन। 

(२) कवद्याियमा अध्ययनर  बािबालििािाई िारीररि वा मानलसि या ना ददन वा दवु्यनविार गनन 
पाईदैन। 

 

४६. अनमुल  नलिई िैशक्षि परामिन सेवा, कवदेिी िैशक्षि िायनक्रम वा शिक्षण िोषन सञ्चािन गनन 
निनु:े  (१) िसैिे पलन यस ऐन बमोशजम अनमुल  नलिई िैशक्षि परामिन सेवा, बजृिोषन, भाषा शिक्षण 
िक्ष, पूवन यारी िक्ष वा कवदेिी मिुिुबाट सञ्चालि  िुनै पलन िैशक्षि िायनक्रम सञ्चािन गनन पाईने 
छैन। 



 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िैशक्षि परामिन सेवा, बजृिोषन, भाषा शिक्षण िक्ष, पूवन यारी िक्ष वा 
कवदेिी मिुिुबाट सञ्चालि  िुनै िैशक्षि िायनक्रम सञ्चािन गनन अनमुल  लिने सम्बशन्ध व्यवस्था 
 ोकिए बमोशजम िनुेछ। 

(३) संस्थाग  कवद्याियिे प्रत्येि बषन  ोकिए बमोशजमिा कववरण सकि िो कववरण गाउँपालििा 
िायानियमा बझुाउन ुपनेछ। 

 

४७. दण्डसजाय: (१) िसैिे कवद्याियिो सम्पशत्त किनालमना वा नोक्सान गरेमा त्यस् ो व्यशििाई 
मदु्धा िेने अलधिारीिे लबगो असिु गरी लबगो बमोशजम जररवाना गनन सक्नेछ। 

(२) िसैिे देिायिा िायन गरेमा वा गनन िगाएमा वा सो िायन गनन सियोग पयुानएमा त्यस् ो 
व्यशििाई िसूरिो मािा िेरी िाननुिे  ोिे बमोशजम सजाय िनुेछ। 

(ि) प्रश्नपििो गोपनीय ा भङ्ग गरेमा, 
(ि) उत्तरपशुस् िा परीक्षण गदान िापरवािी वा गैरशजम्मेवारीपूणन िायन गरेमा, 
(ग) परीक्षा िेन्रमा सम्बशन्ध  पददधिारीिो स्वीिृल  बेगर प्रवेि गनन प्रयत्न गरेमा वा प्रवेि गराएमा 
वा परीक्षा िेन्र लनयन्िणमा लिई अमयानदद  िायन गरेमा, 
(घ) परीक्षाफि प्रिािन अलनयलम  ा गरेमा, 
(ङ) अिानिो  फन बाट परीक्षा ददएमा, 
(च) परीक्षािो मयानदा भङ्ग िनुे अन्य िुनै िायन गरेमा, 
(छ) कवद्याथी भनान गदान दान, उपिार वा िुनै रिम लिएमा, 
(ज) अनमुल  नलिई िुनै िैशक्षि परामिन सेवा, बजृिोषन, भाषा शिक्षण िक्ष  था पूवन यारी िक्ष 
सञ्चािन गरेमा,  

(झ) िाननु कवपरी  अन्य िुनै िायन गरेमा, 
(३) िाननु बमोशजमिो िसूरिो सम्बधमा कवद्याियिो िुनै शिक्षि वा िमनचारी उपर मदु्धा िेने 
अलधिारी वा अदाि मा मदु्धा दायर भएमा त्यस् ो शिक्षि वा िमनचारीिाई त्यसरी मदु्धा दायर 
भएिो लमल देशि मदु्धािो टुङ्गो निागेसम्म लनिम्वन िनुेछ।सो शिक्षि वा िमनचारी अदाि बाट 
िसूरदार ठिररएमा लनजिाई यस ऐन बमोशजम कवभागीय सजाय िनुेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) मा िेशिए देशि बािेि िसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेिो लनयम 
उल्िंघन गरेमा  ोकिएिो अलधिारीिे िसूर उपर िारवािी गनन सक्नेछ। 

 



 

 

४८. सम्पशत्त सम्बन्धी मदु्धािो  िकििा  र दायरी: (१) दफा ४७ िो उपदफा (१) बमोशजम सजाय 
िनुे िसूर सम्बशन्ध मदु्धािो  िकििा   ोकिएिो अलधिारीिे गनेछ र त्यसिो  िकििा िो िाम 
परुा गरी मदु्धा िेने अलधिारी समक्ष सम्बशन्ध  कवद्याियिो नामबाट मदु्धा दायर गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मदु्धा  िकििा  र दायर गदान  ोकिएिो अलधिारीिे सरिारी वकिििो 
राय सल्िाि लिन सक्नेछ। 

 
४९. मदु्दा िेने अलधिारीिः दफा ४७ िो उपदफा (१) बमोशजम सजाय िनुे िसरुमा सम्बशन्ध  
लनिायिो अलधिार प्राप्त अलधिारीिे िारवािी किनारा गनेछ। 

 

५०. पनुरावेदनिः (१) दफा ४७ िो उपदफा १ र २ अन् गन  गरेिो सजायिो आदेि उपर 
प्रचलि  िाननु बमोशजम पनुरावेदन िाग्नेछ। 

(२)  ोकिएिो अलधिारीिे गरेिो सजायिो आदेि उपर िाननु बमोशजम पनुरावेदन िाग्नेछ। 

 

५१. लनयम बनाउन े अलधिारिः (१) यस ऐनिो उदे्दश्य िायानशन्व  गनन िायनपालििािे आवश्यि 
लनयम  था लनदेशििा बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िे ददएिो अलधिारिो सवनमान्य ामा प्रल िुि प्रभाव नपने गरी सो लनयमद्धारा 
िास गरी देिायिा िुरािरुिो व्यवस्था िनु सक्नेछ। 

(ि) कवद्याियिो झण्डा, शचन्ि र प्राथनना, 
(ि) कवद्याथीिाई िाग्ने िलु्ि र सो असिु गने  रीिा, 
 (ग) कवद्याियिाई ददईने अनदुान, 

(घ)  कवद्याियिो परीक्षा, 
(ङ) कवद्याियिो अल ररि कक्रयाििाप र िायनक्रम लनधानरण, 

(च) कवद्याियिा शिक्षि िमनचारी सपथ ग्रिण सम्बशन्ध, 

(छ) कवद्याियमा कवद्याथी भनान गने  ररिा र कवद्याथीिरुिो संख्या, 
(ज) कवद्याियिो सम्पशत्तिो सरुक्षा, 
(झ) कवद्याियिो छािबास चिाउने, 
(ञ) कवद्याियिो आयव्ययिो जाच, 

(ट) कवद्याियिो स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु् ि वा सन्दभन सामाग्री, 



 

 

(ठ) शिक्षि  था कवद्याथीिरुिो आचारसंकि ा, 
(ड) कवद्याियिो पसु् िािय र वाचनािय, 

(ढ) शिक्षण  था कवद्यािय व्यवस्थापन  ालिम, 

(ण) कवद्याियिा शिक्षििरुिो सेवा ि न सम्बन्धी, 
( ) कविेष शिक्षा, 
(थ) अनदपचाररि शिक्षा, 
(द) शिक्षििरुिो सेवा गठन, 

(ध) गाउँपालििा शिक्षा िोष, 

(न) कवद्याथी सल्िाि वा लनदेिन सेवा, 
(प) आवासीय कवद्यािय समबन्धी 
 

५२.  लनदेशििा बनाउन सक्न:े यस ऐन िायानन्वयनिो िालग िायनपालििािे आवश्यि लनदेशििा 
बनाई िागू गनन सक्नेछ। 

 

५३. बाधा अड्िाउ िटाउन ेअलधिार:  यस ऐनिो उदे्दश्य िायानशन्व  गनन िुनै बाधा अड्िाउ परेमा 
िायनपालििािे त्यस् ो बाधा अड्िाउ िटाउन स्थानीय राजपिमा सचुना प्रिाशि  गरी ददन सक्नेछ 
र त्यसिो आदेि यसै ऐनमा परे सरि मालननेछ। 

 

५४. संक्रमणिािीन व्यवस्थािः (१) यस ऐनमा  ोकिए बमोशजम िनुे भनी व्यवस्था गरेिा िाम 
लनयमाविी नआउँदासम्म गाउिायनपालििािे गनन सकिनेछ। 

(२) यो ऐन जारी भएपलछ कवद्याियिो ररि रिेिो दरबन्दीमा कवज्ञापनिो अनमुल  गाउँ शिक्षा 
सलमल िो परामिन लिई गाउँ िायनपालििािे ददन सक्ने छ। 

 

५५. संिोधन गनन सक्न ेअलधिारिः (१) यस ऐनिो िुनै पलन दफािो मूि ममन र भावनामा प्रल िुि 
प्रभाव पने गरी यो ऐन संिोधन गनन सक्ने छ। 

(२) यस ऐनिो िुनै पलन दफा समय सापेक्ष वाञ्छनीय ठालनएमा गाउँ सभािो बिमु बाट संिोधन 
गनन सकिने छ। 

 



 

 

५६. बचाउ र िाग ुनिनुिेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेिा लनयम िेशिए जल  िुरामा सोिी 
बमोशजम र निेशिएिो िुरामा प्रचलि  नपेाििो संघीय िाननु बमोशजम िनुे छ। 

(२) यस ऐनमा िेशिएिो िुनै पलन िुरािे कवद्याियिो सम्पल  किनालमना गरेिो िसरुमा भ्रिाचार 
लनवारण ऐन २०५९ अन् गन  िारवािी चिाउन बाधा पने छैन। 

(३) यस अशघ िाननु बमोशजम शिक्षि, िमनचारीिरुिाई संघीय सरिारिे ददएिो सकुवधामा िुनै 
किलसमिो िटद ी गररने छैन।  र यो व्यवस्थािे िाननु बमोशजम दण्ड, सजाय र िारबािी गनन 
बाधा पने छैन। 

आज्ञािे, 

गरुु प्रसाद ढिाि 

प्रमिु प्रिासिीय अलधिृ     


