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भाग–१  

वारागुङ  मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका क्तिक्षा ऐन २०७७  

प्रस्तावना 

       गाउँ सभाबाट पारित मिमतिः २०७७/१२/१६ 
                                   प्रिाणिकिि मिमतिः२०77/12/1७ 

 

प्रत्येक नागररकमा सक्तिष्णुता,सदाचार, नैक्ततकता र मानवीय मूल्यको प्रवर्धन गरी सङ्घीय िोकतन्त्त्रको संस्थागत क्तवकास, मुिुकको 

समृक्ति र जनक्तितका िाक्तग स्थानीय, राक्तिय र क्तवश्वव्यापी आवश्यकतामा आर्ाररत दक्ष, योग्य, प्रक्ततस्पर्ी र सीपयुि जनिक्ति उत्पादन 

गनध यस गाउँपाक्तिकामा स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चािन भइरिेका क्तवद्याियिरु तथा िैक्तक्षक क्तनकायिरुको व्यवस्थापनमा सुर्ार 

गदै गुणस्तरयुि क्तवद्यािय क्तिक्षाको क्तवकास तथा व्यवस्थापन  गनध वाञ्छनीय भएकािे, नेपािको संक्तवर्ान २०७२ को र्ारा २२६ 

अनुसूची ८ को सूची नं.८ तथा स्थाक्तनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा(१) तथा पररच्छेद-३, दफा ११ को 

उपदफा २ (ज) बमोक्तजमको अक्तर्कारक्तभत्र रिी वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ 

१.  सकं्तक्षप्त नाम, क्तवस्तार र प्रारम्भः 

(क)   यस ऐनको नाम वारागुङ  मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका क्तिक्षा ऐन २०७७ रिेको छ । 

(ख)   यो ऐन वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका क्तभत्र िागू हुनेछ । 

(ग) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाक्तित भए पश्चात िागु हुनेछ । 

२.  पररभाषाः क्तवषय वा प्रसगंि ेअको अथध निागमेा यस ऐनमा, 

(क)  “आर्ारभूत क्तिक्षा”  भन्नािे प्रारक्तम्भक बाि क्तिक्षा देक्तख कक्षा आठ सम्म ददइने क्तिक्षा सम्झनु पछध । 
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(ख) ‘आर्ारभूत क्तवद्यािय” भन्नािे प्रारक्तम्भक बाि क्तिक्षा  देक्तख कक्षा आठ सम्म क्तिक्षा ददइने क्तवद्यािय सम्झनुपछध । 

(ग) “आर्ारभूत क्तिक्षा परीक्षा” भन्नािे आर्ारभूत ति कक्षा ८ को अन्त्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनुपछध । 

(घ) “माध्यक्तमक क्तिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देक्तख कक्षा बाह्रसम्म ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(ङ) “माध्यक्तमक क्तवद्यािय” भन्नािे प्रारक्तम्भक बाि क्तिक्षा देक्तख कक्षा १२ सम्म क्तिक्षा ददइने क्तवद्यािय सम्झनुपछध । 

(च) “गाउँपाक्तिका” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकािाई सम्झनुपछध । 

(छ) “मन्त्त्रािय” भन्नािे सङ्घीय सरकारको स्थाक्तनय तिको क्तिक्षा िनेे मन्त्त्रािय सम्झनुपछध । 

(ज) “गाउँसभा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको गाउँसभािाई सम्झनुपछध । 

(झ) “प्रमुख प्रिासकीय अक्तर्कृत” भन्नािे  वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको प्रमुख प्रिासकीय अक्तर्कृतिाई सम्झनुपछध । 

(ञ) “क्तविेष क्तिक्षा” भन्नािे दकृ्तिक्तबक्तिन, बक्तिरा, अरिज्म, बौक्तिक अपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा अक्तत अिि िारररीक अपाङ्गता 

भएका बािबाक्तिकािाई छुटै्ट समूिमा राक्तख ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(ि) “क्तवद्यािय क्तिक्षा” भन्नािे आर्ारभूत र माध्यक्तमक दवुै क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(ठ) “प्राक्तवक्तर्क तथा व्यवसाक्तयक क्तिक्षा” भन्नािे प्राक्तवक्तर्क ज्ञान सीप तथा क्तबषयवस्तुको क्तसकाइ गरी प्रक्तवक्तर् र व्यवसायको 

क्तिक्षा प्रदान गने कक्षा नौ देक्तख कक्षा बाह्रसम्म अध्यापन गराईने क्तिक्षािाई सम्झनुपछध । 

(ड) “सामुदाक्तयक क्तवद्यािय” भन्नािे समुदायको पििमा स्थापना गररएको नाफा नकमाउने प्रकृक्ततको नेपाि सरकार, प्रदेि 

सरकार र गाउँपाक्तिकाबाि क्तनयक्तमत रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत प्राप्त क्तवद्यािय सम्झनुपछध । 

(ढ) “संस्थागत क्तवद्यािय” भन्नािे क्तनजी पििमा स्थापना गररएको नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाक्तिकाबाि क्तनयक्तमत 

रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत प्राप्त क्तवद्यािय सम्झनुपछध । 

(ण) “कमधचारी” भन्नािे सामुदाक्तयक क्तवद्याियमा कायधरत क्तिक्षक बािेकका अन्त्य कमधचारी सम्झनुपछध । 

(त) “तोदकएको वा तोदकए बमोक्तजम” भन्नािे यस ऐन अन्त्तगधत बनेका क्तनयममा तोदकएको वा तोदकए बमोक्तजम सम्झनुपछध ।  

(थ) “अनुमक्तत” भन्नािे गाउँपाक्तिकािे स्थायी स्वीकृक्तत प्रदान गररनसकेको कुनै तोदकएको ठाउँ वा क्षेत्रमा क्तवद्यािय खोल्न वा 

कक्षा थप गनध ददएको अस्थायी स्वीकृक्ततिाई सम्झनुपछध । 

(द) “स्वीकृक्तत” भन्नािे तोदकए बमोक्तजमको ितध पुरा गरेको क्तवद्याियिाई गाउँपाक्तिकािे ददएको स्थायी स्वीकृक्ततिाई 

सम्झनुपछध । 

(र्) “आवासीय क्तवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार  वा गाउँपाक्तिकाबाि आवासीय क्तवद्याियको रुपमा स्वीकृक्तत प्रदान गररएको 

क्तवद्याियिाई सम्झनुपछध । 

(न) “िैक्तक्षक गुठी” भन्नािे क्तवद्यािय सञ्चािन गनधको िाक्तग कुनै व्यक्तििे नाफा नक्तिने उद्देश्यिे स्थापना गरेको सावधजक्तनक वा 

क्तनजी गुठी सम्झनुपछध । 

(प)“प्रारक्तम्भक बािक्तिक्षा” भन्नािे पाँच वषध मुक्तनका बािबाक्तिकािरुिाई ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(फ)“तोदकएको अक्तर्कारी” भन्नािे गाउँपाक्तिकाको प्रमुख प्रिासकीय अक्तर्कृतिाई सम्झनुपछध । 

(ब) “क्तिक्षा अक्तर्कृत” भन्नािे गाउँपाक्तिकाको क्तिक्षा िनेे िाखा प्रमुख वा प्रमुखको काम काज गनध तोदकएको अक्तर्कृत 

कमधचारीिाई सम्झनुपछध । 

(भ)”न्त्याक्तयक सक्तमक्तत” भन्नािे संक्तवर्ानको र्ारा २१७ बमोक्तजम स्थाक्तनय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे व्यवस्था गरेको 

सक्तमक्ततिाई सम्झनुपछध । 

(म) ”समावेिी क्तिक्षा” भन्नािे देिायको क्तिक्षा सम्झनुपछधः 

(१) दकृ्तिक्तवक्तिन, बक्तिरा, अरिज्म, बौदद्दक अपाङ्गता, सुस्तश्रवण, अक्तत अिि, िारीररक            अपाङ्गता भएका 

बािबाक्तिकािाई छुटै्ट समूिमा राखी ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 
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(२) सामाक्तजक, आर्थधक, भौगोक्तिक कारणबाि पछाडी परेका वा पाररएका व्यक्तििरुिाई क्तवभेदरक्तित वातावरणमा 

ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(य) “दरु क्तिक्षा” भन्नािे औपचाररक क्तिक्षा भन्त्दा दरु वा िाढा रिेर क्तिक्षा प्राप्त गने माध्यमिाई सम्झनुपछध । 

(र) “क्तनरन्त्तर क्तिक्षा” भन्नािे क्तनरक्षरिाई साक्षर र साक्षरिाई सक्षम बनाउन ददइने क्तिक्षा सम्झनुपछध । 

(ि) “प्रदेि सरकार” भन्नािे गण्डकी प्रदेिको सरकारिाई सम्झनुपछध । 

(व) “क्तिक्षक” भन्नािे क्तवद्याियको मक्तििा तथा पुरुष अध्यापक सम्झनुपछध र सो िब्दिे प्रर्ानाध्यापक समेतिाई जनाउँदछ । 

(स) “स्थानीय भाषा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका क्तभत्र प्रयोग गररने मातृभाषा तथा क्तिक्तप सम्झनुपछध । 

३. क्तवद्यािय खोल्न अनमुक्तत क्तिनपुनःे 

(१) कुनै नेपािी नागररकिरुको समुदायिे सामुदाक्तयक क्तवद्यािय वा नेपािी नागररकिे संस्थागत क्तवद्यािय खोल्न 

चािमेा तोदकएको क्तववरण खुिाई वडा सक्तमक्ततको क्तसफाररसमा गाउँ कायधपाक्तिकाको कायाधियमा अनुमक्ततको िाक्तग 

क्तनवेदन ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन परेमा सो क्तनवेदन उपर जाँचबुझ गदाध क्तवद्यािय खोल्न अनमुक्तत ददन मनाक्तसव 

देक्तखएमा तोदकएको सतध बन्त्देज पािना गने गरी गाउँ कायधपाक्तिकाको क्तनणधयका आर्ारमा तोदकएको अक्तर्कारीिे 

अनुमाक्तत ददन सके्नछ । 

(३) यो दफा प्रारम्भ हुदँाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रिेका क्तवद्याियिरुिे चािमेा कम्पनी खारेज गरी 

िैक्तक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चािन गनध गाउँ कायधपाक्तिकाको कायाधियमा क्तनवेदन ददन सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम क्तनवेदन परेमा सो क्तनवेदनउपर जाँचबुझ गदाध क्तनवेदन ददने क्तवद्याियको माग मनाक्तसव 

देक्तखएमा मागबमोक्तजम क्तवद्यािय सञ्चािन गनध वडा सक्तमक्ततको क्तसफाररसमा गाउँ कायधपाक्तिकाको क्तनणधयबाि पुनः 

अनुमक्तत तथा स्वीकृक्तत ददन सदकनेछ । 

(५) उपदफा (२),(३) वा (४) मा जनुसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन देिायका क्तवद्याियिाई िैक्तक्षक गुठीको रुपमा 

सञ्चािन गनध पाउने गरी अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत ददइने छैन । 

(क)    सरकारी वा सावधजक्तनक भवनमा सञ्चािन भएका क्तवद्यािय, 

(ख)   सरकारी वा सावधजक्तनक जग्गामा भवन बनाई सञ्चािन भएका क्तवद्यािय, 

(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थािे सामुदाक्तयक क्तवद्याियको नाममा दानदातव्य ददएको भवनमा वा जग्गामा सञ्चािन 

भएको क्तवद्यािय । 

(६) यस ऐन वा अन्त्य प्रचक्तित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन िैक्तक्षक गुठी अन्त्तगधत क्तवद्यािय संचािन गदाध 

देिाय बमोक्तजम गनुधपनेछ । 

(क)   िैक्तक्षक गुठी सञ्चािन गने गुठी सञ्चािक (ट्रिी) संगठीत संस्थाको हुनुपने, 

(ख)    िैक्तक्षक गुठी संचािन गदाध ट्रिीमा सावधजक्तनक गुठी भए कक्तम्तमा पाँचजना र क्तनजी गुठी भए कक्तम्तमा क्ततन 

जना सद्सस्य हुनुपनेछ । 

(ग) िैक्तक्षक गुठीको आय व्ययको िेखा तोदकए बमोक्तजम खडा गरी मान्त्यता प्राप्त िेखापरीक्षकबाि िेखापरीक्षण 

गराउनुपनेछ । 

(घ) िैक्तक्षक गुठीको तत्काि कायम रिकेा ट्रिीिे आफ्नो जीवनकािमै वा िेषपछी गुठीयारको रुपमा काम गने 

आफ्नो उत्तराक्तर्कारी तोक्न सके्न छ तर सावधजक्तनक िैक्तक्षक गुठीको िकमा त्यस्तो उत्तराक्तर्कारी तोक्दा 

गाउँपाक्तिकाको स्वीकृक्तत क्तिनुपनेछ । 
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(७) कुनै सामाक्तजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मुनाफा नक्तिने उद्देश्य राक्तख क्तवद्यािय सञ्चािन गनध चािमेा 

वडा सक्तमक्ततको क्तसफाररसमा गाउँ कायधपाक्तिकाको क्तनणधयबाि तोदकएको सतध पािना गने गरी सावधजक्तनक िैक्तक्षक 

गुठी अन्त्तगधत क्तवद्यािय सञ्चािन गनध सके्नछ । 

(८) उपदफा (७) बमोक्तजम सञ्चाक्तित क्तवद्याियिे पािना गनुधपने सतध तथा अन्त्य व्यवस्था तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

(९) माक्तथका उपदफािरुमा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन कुनै क्तवदेिी क्तिक्षण संस्थासँग सम्बन्त्र्न गने गरी कसैिाई 

पक्तन क्तवद्यािय खोल्न अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत ददइने छैन तर नेपाि सरकारसंग सम्झौता भएमा त्यस्ता 

क्तवद्याियिरुिाई पक्तन अनुमक्तत ददन सदकनेछ । 

(१०) क्तवद्यािय सञ्चािन तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

४. परीक्षाको सञ्चािनः क्तवक्तभन्न तिको क्तिक्षा उक्तत्तणध तथा योग्यता परीक्षाको सञ्चािन तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

५. माध्यक्तमक क्तिक्षाको प्रकारः माक्तध्मक क्तिक्षा देिाय प्रकारका हुनेछनः 

(क)    सार्ारण माध्यक्तमक क्तिक्षा 

(ख)    संस्कृत/ बौध्द माध्यक्तमक क्तिक्षा 

(ग)    प्राक्तवक्तर्क तथा व्यवसाक्तयक माध्यक्तमक क्तिक्षा 

६.  क्तविषे क्तिक्षा, समाविेी क्तिक्षा, क्तनरन्त्तर क्तिक्षा, दरू क्तिक्षा तथा खिुा क्तवद्यािय क्तिक्षा सञ्चािन सम्बन्त्र्ी व्यवस्थाः 

गाउँपाक्तिकािे आवश्यक पुवाधर्ारको व्यवस्था गरी क्तविेष क्तिक्षा, समावेिी क्तिक्षा, अनौपचाररक क्तिक्षा, क्तनरन्त्तर क्तिक्षा, दरू 

क्तिक्षा तथा खुिा क्तवद्यािय क्तिक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गनध सके्नछ । 

७. क्तिक्षाको माध्यमः 

(१) क्तवद्याियमा क्तिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा वा अङ्रेजी भाषा वा स्थानीय भाषा वा तीनविै भाषा हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन देिायको अवस्थामा क्तवद्याियमा क्तिक्षाको माध्यम देिाय 

बमोक्तजम हुन सके्नछ । 

(क) गैरनेपािी नागररकिे नेपािको क्तवद्याियमा अध्ययन गदाध अक्तनवायध नेपािी क्तवषयको सट्टा अन्त्य कुनै भाषाको 

क्तबषय अध्ययन गनध सके्नछ । 

(ख)  भाषा क्तवषय अध्ययन गराउँदा क्तिक्षाको माध्यम सोक्ति भाषा हुन सके्नछ । 

(ग) अक्तनवायध अङ्रेजी क्तबषय अध्ययन गराउँदा माध्यम अङ्रेजी भाषामा नै गराउनुपनेछ । 

८. क्तवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकः क्तवद्याियिे नेपाि सरकार र गाउँपाक्तिकािे तोकेको न्त्युनतम मापदण्ड नघट्ने गरी क्तसकाई 

उपिब्र्ी िाक्तसि हुने गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पनेछ क्तवद्यािय क्तवद्याियिे नेपाि सरकार वा गाउँपाक्तिकािे तोकेको 

मापदण्ड क्तभत्र रिी स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गनध सके्नछ सो प्रयोजनको िाक्तग गाउँपाक्तिकािे आवश्यकता अनुसार 

स्थानीय पाठ्यक्रम क्तवकास केन्त्र गठन गनध सके्नछ । 

९. क्तिक्षा सक्तमक्ततको गठनः  

(१) गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र सञ्चािन हुने क्तवद्याियको रेखदेख, समन्त्वय र व्यवस्थापन गने कामको िाक्तग देिाय बमोक्तजमका 

सदस्यिरु रिेको क्तिक्षा सक्तमक्तत रिनेछः 

(क) गाउँपाक्तिकाको अध्यक्ष       संयोजक 

(ख) गाउँपाक्तिकाको उपाध्यक्ष       सदस्य 

(ग) गाउँपाक्तिकाको क्तिक्षा िनेे क्तवषय सक्तमक्ततको संयोजक    सदस्य 

(घ) गाउँकायधपाक्तिकािे तोकेको गाउँ सभाका सदस्यिरु मध्यबाि एकजना दक्तित सक्तित दईु जना   
        सदस्य 

(ङ) सामुदाक्तयक क्तवद्याियका क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततका अध्यक्षिरु मध्यबाि क्तिक्षा सक्तमक्ततिे मनोक्तनत गरेको 

एकजना       सदस्य 

(च) संस्थागत क्तवद्याियका क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततका अध्यक्षिरु मध्यबाि क्तिक्षा सक्तमक्ततिे मनोक्तनत गरेको 

एकजना        सदस्य 
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(छ) क्तिक्षा क्तवद र क्तिक्षा प्रेमीिरु मध्येबाि क्तिक्षा सक्तमक्ततिे मनोक्तनत गरेको कक्तम्तमा एकजना मक्तििा सक्तित दईुजना 
        सदस्य 

(ज) क्तिक्षण पेसामा उच्च योगदान गरेका सामुदाक्तयक तथा संस्थागत क्तवद्याियका प्रर्ानाध्यापकिरु मध्येबाि संयोजकिे 

मनोक्तनत गरेको एकजना      सदस्य 

(झ) गाउँपाक्तिकाको क्तिक्षक मिासंघको अध्यक्ष वा प्रक्ततक्तनक्तर्    सदस्य 

(ञ) गाउँकायधपाक्तिकाको प्रमुख प्रिासकीय अक्तर्कृत    सदस्य 

(ट) गाउँपाक्तिकाको क्तिक्षा अक्तर्कृत      सदस्य सक्तचव 

(२) सक्तमक्ततका पदेन सदस्य बािके मनोक्तनत सदस्यको कायधकाि ३ वषधको हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) अन्त्तगधत मनोक्तनत सदस्यिे आफ्नो पदीय आचरण पुरा नगरेमा जुनसुकै समयमा पक्तन ििाउन वा बखाधस्त 

गनध सदकनेछ। तर त्यसरी ििाउँदा वा बखाधस्त गनुध अक्तघ मनाक्तसव मादफकको स्पक्तिकरणको मौकाबाि बक्तञ्चत गररने छैन । 

(४) सङ्घीय सभाको सदस्य, प्रदेि सभाको सदस्य तथा क्तिक्षा क्षेत्रमा उल्िेख्य योगदान पुयाधएका व्यक्तििरुिाई आमक्तन्त्त्रत 

सदस्यको रुपमा क्तनमन्त्त्रणा गनध सदकनेछ । 

(५) क्तिक्षा सक्तमक्ततको काम कतधव्य र अक्तर्कार देिायबमोक्तजम हुनेछः 

(क)    गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्रको िैक्तक्षक योजना तयार पाने 

(ख) गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र क्तवद्यािय सञ्चािनको िाक्तग अनुमक्तत, स्वीकृक्तत, क्तवद्यािय साने  गाभ्ने सम्बन्त्र्ी आवश्यक 

राय प्रदान गने 

(ग) क्तवद्याियकिाई आर्थधक अनुदान सम्बक्तन्त्र् आवश्यक श्रोतको खोजी गने  

(घ) आफ्नो क्षेत्र क्तभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाई मयाधददत र भयरक्तित बनाउन सियोग गने 

(ङ) क्तवद्याियको िेखापरीक्षको पाररश्रक्तमक तोके्न 

(च) गाउँपाक्तिका क्षेत्र क्तभत्र स्थापना भएका आफ्नो स्रोतमा सञ्चाक्तित सामुदाक्तयक क्तवद्याियिरुको क्तिक्षक दरबन्त्दी, 
सेवा,सुक्तवर्ा र सतधिरु स्वीकृतको िाक्तग गाउँ कायधपाक्तिकामा क्तसफाररस गने  

(छ) क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततिाई आवश्यक क्तनदेिन ददने,जागरुक र सजक बनाउन सियोग गने 

(ज) क्तिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सूचकिरु क्तवकास गने र प्रगक्तत मूल्याङ्कन गने 

(झ) क्तवद्याियको सामाक्तजक परीक्षणको अनुगमन गने 

(ञ) सामुदाक्तयक क्तवद्याियका क्तिक्षक तथा कमधचारी व्यवस्थापनमा सियोग गने 

(ट) क्तवद्याियको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गने 

(ठ) िैक्तक्षक गुठीसँग गने सम्झौताका सतधिरु क्तनर्ाधरण गने 

(ड) िैक्तक्षक संस्था र क्तिक्षासंग आविक्तिक्षक तथा कमधचारीिरुिाई कामको आर्ारमा आवश्यक प्रोत्सािन, नक्तसयत, 
दण्ड, कारवािी गनध गाउँ कायधपाक्तिकामा क्तसफाररस गने 

(ढ) करारमा क्तिक्षक क्तनयुक्ति प्रयोजनका िाक्तग क्तविेषज्ञिरुको छनौि गरी सूची प्रकािन गने  

(ण) अन्त्य तोदकएको बमोक्तजमका कायधिरु गने 

(त) क्तिक्षा सक्तमक्ततको बैठक सम्बन्त्र्ी कायधक्तवक्तर् तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

(६) स्थानीय क्तिक्षा अक्तर्कृत सम्बक्तन्त्र् व्यवस्थाः 

(क) गाउँपाक्तिकामा क्तिक्षा िाखा प्रमुखको रुपमा क्तिक्षा अक्तर्कृत रिनेछ र क्तिक्षा अक्तर्कृत गाउँपाक्तिका क्तिक्षा सक्तमक्ततको 

सदस्य सक्तचवको भूक्तमकामा रिनेछ । 

(ख) क्तिक्षा अक्तर्कृतको क्तजम्मेवारी तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

१०.    वडा क्तिक्षा सक्तमक्ततः 

पाक्तिकाक्तभत्रका प्रत्येक वडामा वडा क्तिक्षा सक्तमक्ततको गठन तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

११.   घकु्तम्त क्तवद्यािय सञ्चािन गनध सके्नः गाउँपाक्तिकािे आवश्यकता अनुसार तोदकए बमोक्तजमको घुम्ती क्तवद्याियिरु सञ्चािन गनध 

सके्नछ । 
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१२. क्तिउँद े घकु्तम्त पढाई कायधक्रम सञ्चािन गनध सके्नः गाउँपाक्तिकािे आवश्यकता अनुसार क्तवद्यािय र सम्बक्तन्त्र्त वडाको मागका 

आर्ारमा जाडो क्तवदाको समयमा क्तिउँदे घुक्तम्त पढाई कायधक्रम सञ्चािन गनध सके्नछ । 

१३.   सामदुाक्तयक क्तसकाइकेन्त्र सञ्चािन गनध सके्नः गाउँपाक्तिकािे समुदायमा साक्षरता, सीप क्तवकास र क्तनरन्त्तर क्तसकाइ समेतको काम 

गनध तोदकए बमोक्तजम सामुदाक्तयक क्तसकाइ केन्त्र सञ्चािन गनध सके्नछ । 

१४. स्थायी अध्यापन अनमुक्तत पत्र क्तिनपुनःे क्तवद्याियिे आफ्नो स्रोतबाि करारमा क्तिक्षक क्तनयुक्ति गदाध क्तिक्षक क्तनयुक्ति गदाध क्तिक्षक 

सेवा आयोग ऐनबाि तोदकए बमोक्तजम स्थायी अध्यापन अनुमक्तत पत्र भएको उम्मेदवार मात्र क्तिक्षक पदमा उम्मेदवारको िाक्तग 

योग्य हुनेछ तर प्राक्तवक्तर्क( क्तवज्ञान, कम्युिर, क्तसक्तभि ईक्तन्त्जनीयररङ) क्तवषयको क्तिक्षक क्तनयुक्ति गदाध त्यस्तो क्तनयम िाग ूहुन ेछैन 

र नेपाि सरकारबाि अध्यापन अनुमक्तत प्राप्त उम्मेदवारिाई यो दफा िागू हुने छैन । 

१५. अनदुानको व्यवस्थाः 

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत दददै आएको अनुदान रकममा किौक्तत नहुने गरी तोदकएको मापदण्डका आर्ारमा 

गाउँपाक्तिकािे सामुदाक्तयक क्तवद्याियिाई अनुदान ददनेछ। तर कुनै क्तवद्याियिे तोदकएको िैक्तक्षक स्तर कायम गनध 

नसकेमा त्यस्ता क्तवद्याियिाई ददइदै आएको अनुदान रकममा तोदकए बमोक्तजम किौक्तत गनध वार्ा पने छैन । 
१६.  छात्रवकृ्तत्तको व्यवस्था गनध सके्नः गाउँपाक्तिकािे क्तवद्याियमा भनाध हुने तथा उच्च क्तिक्षा क्तिने क्तवद्याथीिाई तोदकए बमोक्तजम 

छात्रवृक्तत्तको व्यवस्था गनध सके्नछ । 

१७. प्रारक्तम्भक वाि क्तवकास केन्त्रिाई अनदुान ददन सके्नः गाउँपाक्तिकािे प्रारक्तम्भक बाि क्तबकास केन्त्रिाई तोदकए बमोक्तजमको अनुदान 

ददन सके्नछ । 

१८. प्रारक्तम्भक बाि क्तिक्षा सम्बक्तन्त्र् व्यवस्थाः प्रारक्तम्भक बाि क्तिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

१९. क्तवद्यािय व्यस्थापन सक्तमक्ततको गठनः (१) सामुदाक्तयक क्तवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनधको िाक्तग प्रत्येक 

क्तवद्याियमा देिायका सदस्यिरु रिकेो एक क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्तत रिनेछ । 

(क) अक्तभभावकिे आफुिरुमध्येबाि छानी पठाएका दईुजना  मक्तििा सक्तित चारजना-   सदस्य 

(ख) क्तवद्यािय रिेको वडाको अध्यक्ष वा क्तनजिे तोकेको वडा सक्तमक्ततको सदस्य-           सदस्य 

(ग) क्तवद्याियको संस्थापक,स्थाक्तनय बुक्तिक्तजवी, क्तिक्षाप्रेमी, क्तवद्याियिाई क्तनरन्त्तर दि बषध सियोग गने वा क्तबद्याियिाई 

दि िाख वा सो भन्त्दा बढी नगद वा क्तजन्त्सी सियोग गरेका व्यक्तििरुमध्येबाि क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततिे मनोक्तनत 

गरेको एकजना मक्तििा सक्तित दईु जना-सदस्य 

(घ) क्तवद्याियका क्तिक्षकिरुिे आफुिरुमध्येबाि छानी पठाएका एकजना –    सदस्य 

(ङ) क्तवद्याियको प्रर्ानाध्यापक-             सदस्य-सक्तचव 

(२) प्राक्तवक्तर्क र  व्यवसाक्तयक क्तबषयमा अध्ययन वा तादकम गराइने माध्यक्तमक क्तवद्याियको क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततमा 

क्तजल्िा स्तरका उद्योग तथा वाक्तणज्य मिासंघका दईुजना प्रक्ततक्तनक्तर् सदस्य रिने छन 

(३) व्यवस्थापन सक्तमक्ततको अध्यक्ष छनौि सिमक्तत अनुसार हुनेछ । 

(४) उपदफा ३ बमोक्तजम अध्यक्ष छनौि नसकेको खण्डमा (क) (ख) र (ग) बमोक्तजमका बहुमत सदस्यिरु मध्येबाि छानेको 

व्यक्ति व्यवस्थापन सक्तमक्ततको अध्यक्ष हुन सके्नछ । 

(५) क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततको काम, कतधव्य, अक्तर्कार र बैठक सञ्चािन सम्बक्तन्त्र् व्यवस्था देिाय  बमोक्तजम हुनेछ । 

(क) क्तवद्यािय सञ्चािनको िाक्तग प्राप्त सार्न र स्रोतको पररचािन गने, 

(ख) क्तवद्याियको चि अचि सम्पक्तत्तको िगत राख्ने, राख्न िगाउने र सुरक्षा गने, 

(ग) क्तवद्याियको िैक्तक्षक भौक्ततक तथा आर्थधक तथ्याङ्क र क्तववरण अध्यावक्तर्क गराई राख्ने, 

(घ) क्तवद्याियको वार्षधक बजेि स्वीकृत गने र त्यसको जानकारी गाउँपाक्तिकािाई ददने, 

(ङ) क्तवद्याियमा स्वच्छ िैक्तक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैक्ततक, र्ार्मधक वा साम्प्रदाक्तयक भावनाको आर्ारमा 

क्तवद्याियको वातावरण र्क्तमल्याउन नददने, 

(च) क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततको सक्तचवािय व्यवक्तस्थत गने, गराउने, 

(छ) क्तवद्याियमा आवश्यक पने अध्यापन अनुमक्ततपत्र क्तिई प्रचक्तित कानुन बमोक्तजम क्तिक्षक सेवा आयोगबाि क्तसफाररस 

भएका क्तिक्षक पदको िाक्तग योग्य उम्मेदवारिाई अध्यापक तथा गाउँपाक्तिकाबाि स्वीकृत कमधचारीको व्यवस्थापन 

गने, 
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(ज) गाउँपाक्तिकाबाि खरिएका क्तिक्षक तथा कमधचारीिाई िाक्तजर गराई काममा िगाउने, 

(झ) रक्तजिडध िेखापरीक्षकबाि क्तवद्याियको वार्षधक िेखापरीक्षण गराउने, 

(ञ) िेखापरीक्षकको प्रक्ततवेदन अनुसार तत्काि आवश्यक कारवािी गने र त्यसको प्रक्ततवेदन गाउँ क्तिक्षा सक्तमक्ततमा पेि 

गने, 

(ि) तोदकए बमोक्तजमका क्षेत्र संग सम्बक्तन्त्र्त गाउँपाक्तिका र गाउँ क्तिक्षा सक्तमक्ततिे ददएको क्तनदेिनिरुको पािना गने, 

(ठ) तोदकए बमोक्तजम दरबन्त्दीका क्तवभागीय कारवािी गने, 

(ड) क्तवद्याियको आन्त्तररक श्रोतबाि खचध व्यिोने गरी क्तनयुि वा बढुवा गरेका क्तिक्षक िाक्तग सेवा, ितध र सुक्तवर्ा तोके्न र 

तोदकएबमोक्तजमको पाररश्रक्तमक तथा सुक्तवर्ाको व्यवस्था गने, 

(६) िैक्तक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चािन भएका क्तवद्याियिरुको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन सम्बक्तन्त्र् व्यवस्था तोदकए 

बमोक्तजम हुनेछ । 

(७) क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततको अध्यक्ष छनौि नभएसम्मका िाक्तग वा अध्यक्षको अनुपक्तस्थक्ततमा सो सक्तमक्ततका जेष्ठ 

सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(८) क्तविेष क्तिक्षा सञ्चािन गने क्तवद्याियको व्यवस्थापन सक्तमक्ततमा कक्तम्तमा पचास प्रक्ततित सदस्यिरु अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको अक्तभभावक र समावेिी क्तिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने क्तवद्याियको व्यवस्थापन सक्तमक्ततमा कक्तम्तमा 

एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रिनेछ । 

२०.   संस्थागत क्तवद्याियका क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्तत गठनः (१) संस्थागत क्तवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनधको 

िाक्तग प्रत्येक क्तवद्याियमा देिायका सदस्यिरु रिेको एक क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्तत रिनेछ । 

(क) क्तवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताधिरु मध्येबाि क्तवद्याियिे क्तसफाररस गरेको व्यक्ति वा व्यक्तििरु मध्येबाि 

गाउँपाक्तिकाको अध्यक्षबाि मनोक्तनत व्यक्ति-   अध्यक्ष 

(ख) अक्तभभावकिरु मध्येबाि एकजना मक्तििा समेत पने गरी क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततिे मनोक्तनत गरेको दईुजना - 

       सदस्य 

(ग) स्थाक्तनय क्तिक्षाप्रमेी वा समाजसेवीिरु मध्येवाि गाउँकायधपाक्तिकािे मनोक्तनत गरेको एकजना- सदस्य 

(घ) सम्बक्तन्त्र्त वडाको अध्यक्ष वा क्तनजिे खिाएको वडा सक्तमक्ततको सदस्य-  सदस्य 

(ङ) क्तिक्षा अक्तर्कृत वा क्तनजिे तोकेको कमधचारी-    सदस्य 

(च) सम्बक्तन्त्र्त क्तवद्याियको क्तिक्षकिरुिे आफुिरुमध्येबाि छानी पठाएको क्तिक्षक एकजना- सदस्य 

(छ) क्तवद्याियको प्रर्ानाध्यापक-      सदस्य-सक्तचव 

२. उपदफा १ को (क) (ख) (ग) र (च) बमोक्तजम छाक्तनएका वा मनोक्तनत अध्यक्ष वा सदस्यिे आफ्नो पद अनुसारको आचरण 

नगरेको देक्तखएमा त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गने अक्तभभावक, पदाक्तर्कारी वा क्तनकायिे क्तनजिाई जुनसुकै बखत पदबाि 

ििाउन सके्नछ तर त्यसरी पदबाि ििाउनु अक्तघ क्तनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौका बाि बक्तञ्चत गररने छैन । 

२१.  क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततको क्तवघिन तोदकए बमोक्तजम हुनछे। 

२२. क्तवद्यािय कोषः  

(१) प्रत्येक क्तवद्याियमा एउिा क्तवद्यािय कोष हुनेछ, जसमा देिाय बमोक्तजमका स्रोतवाि प्राप्त रकम दाक्तखिा हुनेछनः- 

(क)  नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाक्तिकाबाि प्राप्त अनुदान, 

(ख)  िुल्क तथा सियोगबाि प्राप्त रकम, 

(ग) चन्त्दा वा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम, 

(घ) अन्त्य श्रोतबाि प्राप्त रकम 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोष सञ्चािन र िेखापरीक्षण तथा सामाक्तजक िेखापरीक्षण तोदकए बमोक्तजम हुनेछ। 

२३.   गाउँपाक्तिकाि ेक्तनदिेन ददन सके्नः 

(१)    गाउँपाक्तिकािे तोदकएको क्षेत्रसँग सम्बक्तन्त्र्त क्तवषयमा आवश्यक क्तनदेिनिरु क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततिाई ददन 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम ददएको क्तनदेिनको पािना गनुध क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततको कतधव्य हुनेछ ।  

२४.   गाउँपाक्तिकाि ेक्तवद्यािय सानध, गाभ्न, नाम पररवतधन गनध, बन्त्द गनध वा समायोजन गनध सके्नः 
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(१)  गाउँपाक्तिकािे िाि सञ्चािन भईरिेका  ३० क्तमनेिको क्तिडाईको दरुी नक्तजकमा रिकेा कुनै क्तवद्याियिाई एक स्थानबाि 

अको स्थानमा सानध वा गाभ्न सके्नछ । 

(२) गाउँपाक्तिकािे उपदफा (१) बमोक्तजम साररएको वा गाक्तभएको क्तवद्याियिाई आवश्यकताको आर्ारमा तोदकएको 

प्रदक्रयानुसार  नामाकरण गनध, कक्षा वा ति थप गनध अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत ददन सके्नछ । 

(३) क्तवद्याथी संख्या न्त्युन भई क्तवद्यािय सञ्चािन गनध नसदकने अवस्थामा रिकेा क्तवद्याियिाई गाउँपाक्तिकाको एक  िैक्तक्षक 

सत्र सम्म बन्त्द गने र त्यस्तो क्तवद्याियका क्तिक्षकिरुिाई आवश्यकतानुसार अन्त्य क्तवद्याियमा जुनसुकै समयमा पक्तन 

आफ्नो क्तवद्याियमा दफताध हुन सके्न गरी काजमा खिाई क्तवद्याियिाई सम्बक्तन्त्र्त वडाको संरक्षकत्वमा राख्न सके्नछ । 

(४) उपदफा ३ बमोक्तजम बन्त्द भएको क्तवद्याियका क्तवद्याथीिरु गाउँपाक्तिका क्तभत्र आवास सक्तित सञ्चािन भएको क्तवद्याियमा 

भनाध गररनेछ । 

(५) बन्त्द भएको क्तवद्याियमा अको िैक्तक्षक सत्रमा कक्षा सञ्चािन हुने अवस्था सृजना भएमा गाउँ कायधपाक्तिकाको क्तनणधयबाि 

तोदकएको अक्तर्कारीिे कक्षा सञ्चािनको अनुमक्तत ददन सके्नछ। यदद क्तवद्यािय बन्त्दै हुने अवस्था रिमेा त्यस्तो 

क्तवद्याियिाई नक्तजकको क्तवद्याियमा समायोजन गररनेछ । 

२५.   क्तवद्याियको सम्पक्तत्तः 

(१) सामुदाक्तयक क्तवद्याियको िक भोकमा रिकेो सम्पक्तत्त सावधजक्तनक सम्पक्तत्त माक्तननेछ। यस ऐन बमोक्तजम अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत रद्द 

गररएकोवा कुनै क्तवद्याियमा गाक्तभएको सामुदाक्तयक क्तवद्याियको सम्पक्तत्त गाउँपाक्तिकािे अन्त्य क्तवद्यािय वा गाउँपाक्तिकाको 

काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचक्तित कानुन बमोक्तजम बेचक्तबखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बक्तन्त्र्त गाउँपाक्तिकाको 

सक्तञ्चत कोषमा जम्मा गनेछ । 

(२) क्तनजी िैक्तक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चाक्तित संस्थागत क्तवद्याियको सम्पक्तत्त सोिी क्तवद्याियको नाममा रिनेछ । 

(३) कुनै क्तवद्यािय सावधजक्तनक िैक्तक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो  क्तवद्याियको सम्पक्तत्त सावधजक्तनक सम्पक्तत्त 

माक्तननेछ र त्यस्तो सम्पक्तत्तको स्वरुप पररवतधन गनध पाईने छैन । 

(४) कम्पनी अन्त्तगधत सञ्चाक्तित संस्थागत क्तवद्याियको सम्पक्तत्त सोिी कम्पनीको नाममा रिनेछ । 

(५) संस्थागत क्तवद्याियिे कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासंग दान दातव्यको रुपमा कुनै दकक्तसमको चि, अचि सम्पक्तत्त प्राप्त गनुध अक्तघ 

गाउँपाक्तिकाको अनुमक्तत क्तिनु पनछे। तर क्तवदेक्ति व्यक्ति वा संघ संस्था बाि त्यसरी चि, अचि सम्पक्तत्त प्राप्त गनुध अक्तघ नेपाि 

सरकारको पूवध स्वीकृक्तत क्तिनु पनेछ । 

(६) गाउँपाक्तिकाको स्वीकृक्ततमा प्राप्त गरेको सम्पक्तत्त गाउँपाक्तिकाको स्वीकृक्तत बेगर बेचक्तवखन गनध पाईने छैन । 

२६.  क्तवद्याियिाई छुि र सकु्तबर्ाः 

(१) प्रचक्तित कानुनमा जुनसुकै कुरा   िेक्तखएको भएतापक्तन सामुदाक्तयक क्तवद्यािय र िैक्तक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाक्तित संस्थागत 

क्तवद्याियको नाममा जुनसुकै क्तिखत पाररत रक्तजििेन दस्तुर क्तमनाि गनधका िाक्तग सम्बक्तन्त्र्त क्तनकायमा गाउँपाक्तिकािे 

क्तसफाररस गनध सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा िेक्तखएदेखी बािके अन्त्य क्तवद्याियको नाममा कुनै क्तिखत पाररत गदाध नेपाि सरकारिे तोकेको  

आर्ारमा रक्तजस्टे्रिन दस्तुर क्तमनािा गनधका िाक्तग सम्बक्तन्त्र्त क्तनकायमा गाउँपाक्तिकािे क्तसफाररस गनध सके्नछ । 

(३) सामुदाक्तयक क्तवद्यािय र िैक्तक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाक्तित संस्थागत क्तवद्याियिाई ददईने अन्त्य छुि र सुक्तवर्ा 

तोदकएबमोक्तजम हुनेछ । 

२७.   अनमुक्तत वा स्वीकृक्तत रि गनेः कुनै संस्थागत क्तवद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेको क्तनयम क्तवपररत अन्त्य कुनै काम गरेमा 

गाउँकायधपाक्तिकाको क्तनणधयबाि तोदकएको अक्तर्कारीिे त्यस्तो क्तवद्याियिाई प्रदान गररएको अनुमक्तत वा स्वीकृक्तत रद्द गनेछ।तर 

त्यसरी अनुमक्तत वा स्वीकृत अक्तघ सम्बक्तन्त्र्त  क्तवद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाि वक्तञ्चत गररने छैन । 

२८. क्तवद्याियको वगीकरणः क्तवद्याियिाई तोदकएको आर्ारमा वगीकरण गररनेछ । 

२९. क्तवद्याियिाई सुरक्तक्षत क्षते्रको रुपमा कायम गनुधपनेः  

(१) क्तवद्याियमा स्वतन्त्त्र र भय रक्तित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने वातावरण सृजना गनध तथा क्तवद्यािय क्तभत्र कुनै पक्तन 

दकक्तसमको अवाक्तञ्छत दक्रयाकिाप हुन नददने गरी क्तवद्याियिाई सुरक्तक्षत क्षेत्र कायम गनुधपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सुरक्तक्षत क्षेत्र कायम गदाध क्तवद्याियिे पािना गनुधपने ितध तथा मापदण्ड तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 
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३०. िलु्क सम्बक्तन्त्र्त व्यवस्थाः 

  (१) नेपाि सरकारिे क्तनःिुल्क क्तिक्षा घोषणा गरेको क्तवद्यािय क्तिक्षाका िाक्तग सामुदाक्तयक  क्तवद्याियिे क्तवद्याथीको नाममा कुन ै

दकक्तसमको िुल्क क्तिन पाउने छैन। तर गाँउ कायधपाक्तिकािे तोके बमोक्तजम न्त्यूनतम भनाध िुल्क र परीक्षा िुल्क क्तिन वार्ा पने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन कुनै नेपािी नागररकिे आफ्नो इच्छािे ददएको दान, उपिार, चन्त्दा वा 

सियोग सामुदाक्तयक क्तवद्याियिे क्तिन वार्ा पने छैन । 

(३) सबै बािबाक्तिकािाई आर्ारभुत ति सम्मको क्तिक्षा अक्तनवायध र क्तनिुल्क तथा माध्यक्तमक ति सम्म क्तनिुल्क क्तिक्षा प्रदान गनधको 

िाक्तग गाउँपाक्तिकािे आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम क्तनःिुल्क क्तिक्षा घोषणा गरेको क्तवद्यािय क्तिक्षा बािेकको अन्त्य क्तवद्यािय क्तिक्षामा अध्ययन गन े

क्तवद्यार्थधसँग क्तिइने िुल्क तोदकइको आर्ारमा क्तनर्ाधरण गररनेछ । 

(५) सामुदाक्तयक क्तवद्याियिे क्तवद्याथीिाई कुनै कक्षामा भनाध गदाध एक पिक भनाध िुल्क क्तिइसकेपछी पुःन सोिी क्तवद्याियको अको 

कक्षामा भनाध गनधको िाक्तग कुनै दकक्तसमको िुल्क क्तिन पाउने छैन । 

(६) क्तवद्याियिे भौक्ततक संरचना क्तनमाधण गनधको िाक्तग क्तवद्याथीसँग कुनै दकक्तसमका िुल्क क्तिन पाउने छैन । 

(७) संस्थागत क्तवद्याियिे क्तवद्यार्थधसंग क्तिन पाउने िुल्क तोदकएको अक्तर्कारीबाि स्वीकृत गराई क्तनर्ाधरण गनुध पनेछ त्यसरी िुल्क 

क्तनर्ाधरण सम्बन्त्र्मा स्वीकृक्तत दददा तोदकएको अक्तर्कारीिे क्तवद्याियिे उपिब्र् गराएको सुक्तवर्ाका आर्ारमा ददइनेछ । 

(८)  कुनै क्तवद्याियिे यस ऐन क्तवपरीत क्तवद्याथीसँग कुनै िुल्क क्तिएमा तोदकएको अक्तर्कारीिे त्यस्तो िुल्क सम्बक्तन्त्र्त क्तवद्याथीिाई 

दफताध गनध िगाउनु पनेछ । 

(९)  यस ऐन क्तवपरीत िुल्क क्तिने क्तवद्याियिाई तोदकएको अक्तर्कारीिे एक िाख रुपैयाँ सम्म जररवाना गनध  सके्नछ। 

३१. क्तिक्षक मिासघं, क्तिक्षक तथा कमधचारीको पदीय आचरण तथा अन्त्य व्यवस्थाः 

(१) सामुदाक्तयक क्तवद्याियका क्तिक्षकिरुको पेिागत िक क्तितको सम्बन्त्र्मा कायध गनध तोदकएबमोक्तजम गाउँपाक्तिकामा एक 

क्तिक्षक मिासंघ रिनेछ । 

३२. क्तिक्षक तथा कमधचारीको पदीय आचरण तथा अन्त्य व्यवस्थाः 

(१)  देिायका अवस्थामा क्तिक्षक वा कमधचारीिाई क्तवद्याियको व्यवस्थापन सक्तमक्ततिे पदबाि ििाउन गाउँ कायधपाक्तिका समक्ष     

क्तसफाररस गनेछ । 

(क) तोदकए बमोक्तजमका पदीय दाक्तयत्व पूरा नगरेमा, 

(ख)   क्तबना सुचना िगातार पन्त्र ददन भन्त्दा बढी समय क्तवद्याियमा अनुपक्तस्थत रिमेा, 

(ग) क्तवद्याियमा मादक पदाथध सेवन गरी आएको कुरा प्रमाक्तणत भएमा, 

(घ)  नैक्ततक पतन देक्तखने कुनै फौजदारी अक्तभयोगमा अदाितबाि सजाय पाएमा, 

(ङ) सामुदाक्तयक क्तवद्याियका क्तिक्षक वा कमधचारीिे कायाधिय समयमा अन्त्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्त्य कुन ै

व्यवसाक्तयक दक्रयाकिाप गरेमा, 

(च)  क्तिक्षक वा कमधचारी राजक्तनक्ततक दिको कायधकाररणी सदस्य रिेको पाइएमा, 

(छ)  क्तिक्षक वा कमधचारीिे पेिागत िकक्तितका नाममा छद्म रुपमा अमूक राजनैक्ततक दिको मात्र क्तित वा  क्तवरोर्मा 

कायध गनध संगठनका गक्ततक्तवक्तर्मा संिग्न भएमा 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तथा अन्त्य माध्यमिे कुनै क्तिक्षक वा कमधचारीिाई पदबाि ििाउनुपने यथेि प्रमाण प्राप्त भएमा 

संघीय कानुन बमोक्तजम गाउँकायधपाक्तिकािे क्तनजिाई पदवाि ििाउन सके्नछ। तर कायधरत पदबाि  

ििाउनु अक्तघ मनाक्तिव मादफकको स्पक्तिकरणको मौका भने प्रदान गररनेछ । 
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३३.   स्थायी आवाक्तसय अनमुक्तत क्तिन नहुनःे सामुदाक्तयक क्तवद्याियमा कायधरत क्तिक्षक वा कमधचारीिरुिे कुनै पक्तन देिको स्थायी 

आवाक्तसय अनुमक्तत क्तिन वा त्यस्तो अनुमक्तत प्राप्त गनधको िाक्तग आवेदन ददनु हुदँैन। स्थायी आवाक्तसय अनुमक्तत क्तिएका तथा क्तिन 

आवेदन ददने क्तिक्षक वा कमधचारीिरुिाई दण्ड तथा सजाय संक्तघय कानुन बमोक्तजम हुनेछ । 

३४. िकै्तक्षक योग्यताः क्तवद्यािय क्तिक्षकका िाक्तग चाक्तिने िैक्तक्षक योग्यता तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

३५. क्तिक्षक क्तवद्याथीको अनपुात क्तमिाउन ुपनःे गाउँपाक्तिकािे प्रत्येक क्तवद्याियमा क्तनयक्तमत अध्यापन गने क्तवद्याथी संख्या र क्तवषयको 

आर्ारमा तोदकएबमोक्तजम क्तवद्याथी तथा क्तिक्षकको अनुपात कायम गनुधपनेछ । 

३६. क्तिक्षकिाई अन्त्य काममा िगाउन नहुनेः 

(१) सामुदाक्तयक क्तवद्याियको क्तिक्षकिाई क्तिक्षा प्रदान गने वा क्तवद्यािय प्रिासन सम्बन्त्र्ी काममा बािके 

अन्त्य काममा िगाउन हुदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन क्तवद्याियको पठन पाठनमा बार्ा नपने गरी राक्तिय 

जनगणना, क्तनवाधचन सम्बक्तन्त्र् काम, दैक्तवक प्रकोप,उद्दार वा नेपाि सरकार र गाउँपाक्तिकािे तोकेको 

अन्त्य कुनै काममा खिाउन सदकनेछ । 

३७. अदाितको आदिेबाि पनुः विािी हुन सके्नः 

(१) दफा ३३ मा उल्िेख भएका कुन ै वा केक्ति आरोपमा सजाय भई नोकरीबाि ििाइएको वा बखाधस्त 

भएको क्तिक्षक तथा कमधचारी अदाितको आदेि वा फैसिा बमोक्तजम मात्र नोकरीमा पुनःबिािी हुन 

सके्नछ । 

(२) उपदफा १ बमोक्तजम पुनःबिािी भएको क्तिक्षकि ेनोकरीबाि ििेदेक्तख पुनःबिािी भएको क्तमक्तत सम्मको 

पुरा तिब भत्ता र तिव बृध्दि पाउने भए सो समते पाउनछे । 

३८. क्तिक्षकको क्तनयकु्ति र सरुवाः  

(१) क्तवद्याियमा ररि तथा राित क्तिक्षक दरबन्त्दीमा अस्थायी तथा करार क्तनयकु्तिको व्यवस्था 

तोदकएबमोक्तजम हुनेछ । 

(२) सरुवा हुन आवेदन ददन े दरबन्त्दीमा कायधरत क्तिक्षकिाई गाउँपाक्तिका क्तभत्रका कायधरत क्तवद्याियको 

व्यवस्थापन सक्तमक्तत र सरुवा हुन े क्तवद्याियको व्यवस्थापन सक्तमक्ततको सिमक्ततमा कक्षा सञ्चािनमा 

बार्ा नपने गरी गाउँपाक्तिकािे तोदकए बमोक्तजमका प्रदक्रया अपनाई ररि दरबन्त्दीमा सरुवा गनध 

सके्नछ । 

(३) सरुवा हुन आवेदन ददने दरबन्त्दीमा कायधरत क्तिक्षकिाई गाउँपाक्तिका क्तभत्रका कायधरत क्तवद्यािय 

व्यवस्थापन सक्तमक्ततको सिमक्ततमा कक्षा सञ्चािनमा वार्ा नपने गरी गाउँपाक्तिकािे अको स्थाक्तनय 

तिमा सरुवाको िाक्तग सिमक्तत ददन सके्नछ । 

३९. दरबन्त्दी क्तमिानः 

(१) तोदकएको मापदण्डको आर्ारमा बढी दरबन्त्दी भएको क्तवद्याियबाि कम दरबन्त्दी भएको 

क्तवद्याियमा क्तिक्षा सक्तमक्ततको क्तसफाररसमा गाउँकायधपाक्तिकाको क्तनणधयबाि तोदकएको अक्तर्कारीि े

सानध सके्नछ । 

४०. ससं्थागत क्तवद्याियि ेछात्रबकृ्तत्त उपिब्र् गराउन ुपनःे 

१. संस्थागत क्तवद्याियिे क्तवद्याियमा भनाध भएका कूि क्तवद्याथी संख्याको कक्तम्तमा दि प्रक्ततितमा नघट्ने गरी तोदकए 

बमोक्तजम आर्थधक रुपमा क्तवपन्न अपाङ्गता भएकािरु, मक्तििा, दक्तित वा अन्त्य वगधको िाक्तग छात्रवृक्तत्त उपिब्र् गराउन ु

पनेछ । 
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२. उपदफा (१) बमोक्तजमको छात्रबृक्तत्तको िाक्तग क्तवद्याथी छनौि गनध प्रत्येक क्तवद्याियमा क्तवद्याियको प्रर्ानाध्यापक, 

गाउँपाक्तिकाको प्रक्ततक्तनक्तर् र क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततमा रिकेा अक्तभभावकको प्रक्ततक्तनक्तर् रिकेो एक छात्रवृक्तत्त छनौि 

सक्तमक्तत रिनेछ । 

३. सक्तमक्ततिे छनौिका िाक्तग आर्ार सतध र प्रदक्रया तयार गरी सो क्तवद्यािय व्यवस्थापन सक्तमक्ततबाि स्वीकृत गराई 

सावधजक्तनक गनुध पनेछ । 

४. सक्तमक्ततिे छात्रवृक्तत्तको िाक्तग छनौिको नक्ततजा सावधजक्तनक गनुध पनेछ । 

४१.  तिब भत्ता नपाउन ेर सवेा अवक्तर् गणना नहुनःे दफा ३८ मा उल्िेक्तखत अवस्थामा वा क्तनयम अनुसार क्तवदा स्वीकृत गराई बसेको 

अवस्थामा बािके क्तवद्याियमा क्तवना सुचना अनुपक्तस्थत रिकेा क्तिक्षकिे अनुपक्तस्थत अवक्तर्को तिब भत्ता पाउने छैनन् र त्यस्तो 

अवक्तर् क्तनजको सेवामा समेत गणना हुने छैन । 

४२. प्रर्ानाध्यापक तथा कमधचारी सम्बक्तन्त्र् व्यवस्थाः 

(१)  सामुदाक्तयक क्तवद्याियमा एक जना प्रर्ानाध्यपक,एक जना सिायक प्रर्ानाध्यापक र गाउँपाक्तिकािे स्वीकृत गरे 

बमोक्तजमको संख्यामा कमधचारीको दरबन्त्दी रिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका प्रर्ानाध्यापक,सिायक प्रर्ानाध्यापक तथा कमधचारी क्तनयुक्ति, सेवाको सतध र सुक्तवर्ा सम्बक्तन्त्र् 

व्यवस्था तोदकए बमोक्तजम हुनेछ । 

४३.  बािबाक्तिकािरुिाई क्तनष्कािन गनध, िारीररक तथा मानक्तसक दबु्यधविार गनध नहुनःे 

(१) कुनै पक्तन बािबाक्तिकािाई क्तवद्याियबाि क्तनष्कािन गनध पाईने छैन । 

(२) क्तवद्याियमा अध्यापनरत बािबाक्तिकािाई िारीररक वा मानक्तसक यातना ददन वा दबु्यधविार गनध पाईने छैन । 

४४.  िकै्तक्षक परामिध सवेा, क्तवदिेी िकै्तक्षक कायधक्रम वा क्तिक्षण कोषध सञ्चािनः 

(१)  कसैिे पक्तन यस ऐन बमोक्तजम अनुमक्तत नक्तिई िैक्तक्षक परामिध सेवा, बृजकोषध, भाषा क्तिक्षण कक्षा, कोक्तचङ टु्यसन 

कक्षा,पूवध तयारी कक्षा वा क्तवदेिी मुिुकमा सञ्चाक्तित कुनै िैक्तक्षक कायधक्रम सञ्चािन गनध पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम िैक्तक्षक कायधक्रम, िैक्तक्षक परामिध सेवा,बृजकोषध,कोक्तचङ टु्यसन कक्षा, भाषा क्तिक्षण कक्षा वा पूवध 

तयारी कक्षा वा क्तवदेिी मुिुकमा सञ्चाक्तित कुनै िैक्तक्षक कायधक्रम सञ्चािन गनध अनुमक्तत क्तिने सम्बक्तन्त्र् व्यवस्था तोदकए 

बमोक्तजम हुनेछ । 

४५. प्रगक्तत क्तववरण बझुाउनु पनःे ससं्थागत क्तवद्याियिे प्रत्येक बषध तोदकए बमोक्तजमका क्तववरण सक्तितको प्रगक्तत क्तववरण गाउँ 

कायधपाक्तिकाको कायाधियमा बुझाउनु पनेछ । 

 

४६. दण्ड सजायः 

(१)  कसैिे क्तवद्याियको सम्पक्तत्त क्तिनाक्तमना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तििाई मुद्दा िनेे अक्तर्कारीिे क्तबगो असुि गरी क्तबगो 

बमोक्तजमको जररवाना गनध सके्नछ  । 

(२) कसैिे उपदफा (१) बमोक्तजम कायध गरेमा, गनध िगाएमा वा सो कायध गनध सियोग पुयाधएमा त्यस्तो व्यक्तििाई कसुरको 

मात्रा िरेी कानुनिे तोकेबमोक्तजमको सजाय हुनेछ । 

(३) कानुन बमोक्तजमको कसुर सम्बन्त्र्मा क्तवद्याियको कुनै क्तिक्षक वा कमधचारी उपर न्त्याक्तयक सक्तमक्तत वा क्तजल्िा अदाितमा 

मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो क्तिक्षक तथा कमधचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको क्तमक्तत देक्तख मुद्दाको िुङ्गो निागे सम्म क्तनिम्बन 

हुनेछ। सो क्तिक्षक वा कमधचारी अदाितबाि कसुरदार ठिररएमा क्तनजिाई यस ऐन बमोक्तजम क्तवभाक्तगय सजाय गररनेछ । 

४७. पनुराबदेनः तोदकएको अक्तर्कारीिे गरेको सजायको आदेि उपर कानुन बमोक्तजम पुनरावेदन िागे्नछ । 

४८. क्तनयम बनाउन ेअक्तर्कारः 

(१)   यस ऐनका उद्देश्य कायाधन्त्वयन गनध गाउँपाक्तिकािे आवश्यक क्तनयम बनाउन सके्नछ 

(२) उपदफा (१) िे ददएको अक्तर्कारको सवधमान्त्यतामा प्रक्ततकुि प्रभाव नपने गरी सो क्तनयमिारा खास गरी देिायका 

कुरािरुको व्यवस्था हुन सके्नछ। 

(क) क्तवद्याियको झण्डा र प्राथधना, 

(ख) क्तवद्याथीिाई िागे्न िुल्क र सो असुि गने तररका, 

(ग) क्तवद्याियिाई ददईने अनुदान, 
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(घ) क्तवद्याियको परीक्षा, 

(ङ) क्तवद्याियको अक्ततररि दक्रयाकिाप र कायधक्रमको क्तनर्ाधरण, 

(च) क्तवद्याियका क्तिक्षक तथा कमधचारीको सपथरिण सम्बक्तन्त्र्, 

(छ) क्तवद्याियमा क्तवद्याथी भनाध गने तररका र क्तवद्याथीिरुको संख्या, 

(ज) क्तवद्याियको सम्पक्तत्तको सुरक्षा, 

(झ) क्तवद्याियको छात्रावास चिाउने सम्बक्तन्त्र्, 

(ञ) क्तवद्याियको आय व्ययको जाँच, 

(ि) क्तिक्षक तथा क्तवद्यार्थधको आचारसंक्तिता, 

(ठ) क्तवद्याियको पुस्तकािय र वाचनािय, 

(ड) प्रर्ानाध्यापकको क्तनयुक्तिका िाक्तग आवश्यक  पने योग्यता, काम कतधव्य र अक्तर्कार तथा सुक्तवर्ा, 

(ढ) क्तविेष क्तिक्षा, अनौपचाररक क्तिक्षा, दरु क्तिक्षा तथा खुल्िा क्तिक्षा, 

(ण) संस्थागत क्तवद्यािय सम्वक्तन्त्र्, 

(त) संस्थागत क्तवद्याियिे उपिब्र् गराउनुपने छात्रवृक्तत्त सम्बक्तन्त्र् 

४९. संक्रमणकािीन  व्यवस्थाः 

(१)   यस ऐनिे तोदकए बमोक्तजम हुने भक्तन व्यवस्था गरेको काम क्तनयमाविी नआउँदासम्म गाउँ कायधपाक्तिकािे गनध सके्नछ । 

(२)   यो ऐन जारी भएपछी क्तवद्याियमा ररि भएको दरबन्त्दीमा क्तवज्ञापनको अनुमक्तत गाउँकायधपाक्तिकाको कायाधियिे ददन 

सके्नछ । 

५०. बार्ा अडकाउ फुकाउन ेअक्तर्कारः यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्त्वयन गनध कुनै बार्ा अडकाउ परेमा गाउँ कायधपाक्तिकािे त्यस्तो बार्ा 

अड्काउ ििाउन आदेि जारी गनध सके्नछ। र त्यस्तो आदेि यसै ऐनमा व्यवस्था भएबमोक्तजम माक्तननेछ । 

५१. बचाउ र िाग ूनहुनःे 

(१)  यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेका क्तनयम िेक्तखए जक्तत कुरामा सोिी बमोक्तजम र निेक्तखएको कुरामा प्रचक्तित नेपाि 

कानुन बमोक्तजम हुनेछ । 

(२) यस ऐनमा िेक्तखएको कुनै कुरािे पक्तन क्तवद्याियको सम्पक्तत्त क्तिनाक्तमना गरेको कसूरमा भ्रिाचार क्तनवारण ऐन २०५९ 

अन्त्तगधत कारवािी चिाउन बार्ा पने छैन । 

(३) संक्तवर्ान, प्रदेि कानुन , सङ्घीय कानुन र यस गाउँपाक्तिकाको अन्त्य कानुनसंग बाक्तझएको यस ऐनका दफा तथा 

उपदफािरु बाक्तझएको िदसम्म स्वतः क्तनक्तष्क्रय र अमान्त्य हुनेछन । 

(४) यस अक्तघ कानुन बमोक्तजम क्तनयिु क्तिक्षक कमधचारीिाई नेपाि सरकारिे ददईदै आएको सुक्तबर्ामा कुनै दकक्तसमको 

किौती गररने छैन तर यो व्यवस्थािे कानुन बमोक्तजम दण्ड सजाय र कारवािी गनध बार्ा पने छैन ।  

 

आज्ञािे , 

ज्ञानेन्त्र िमाध 

प्रमुख प्रिासकीय अक्तर्कृत  


