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लिक्षा ऐन, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

प्रस्तावनाः 

  गणुस्तरीय लवद्यािय लिक्षािा सबै नागररकको पहुचँ सलुनलित गनष र किि गाउँपालिका लभत्र 

स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चािन भइरहकेा लवद्याियको व्यवस्थापन र लनयिनिा स्थानीय 

जनसहभालगता सलुनलित गद ै गणुस्तरीय लिक्षाको लवकास गनष बाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 

संलवधानको धारा २२६ अनसुार अनसुचूी ८ िे प्रदान गरेको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभाबाट यो ऐन जारी गररएकोछ । 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

(१) यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिका लिक्षा ऐन, २०७५” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन किि गाउँपालिका के्षत्र भर िाग ूहुनेछ । 

(३) यो ऐन किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिार्ाः 

 लवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस ऐनिा, 

(क) “पवूष प्राथलिक लवद्यािय” भन्नािे पाँच वर्ष उिरे परुा हुन ुअलघ प्रारलम्भक बाि लिक्षा 

 लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(ख) “आधारभतू लिक्षा ” भन्नािे कक्षा प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा आठसम्ि लदइने 

 लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(ग) “िाध्यलिक लिक्षा ” भन्नािे कक्षा नौ दलेख बाह्रसम्ि लदइने लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(घ) “आधारभतू लवद्यािय  ” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा आठसम्िको लिक्षा  

 लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(ङ) “िाध्यलिक लवद्यािय  ” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा बाह्रसम्िको लिक्षा 

 वा कक्षा नौ दलेख कक्षा बाह्र सम्िको लिक्षा लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(च) “ लिक्षक ” भन्नािे लवद्याियका अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक दबैुिाई सम्झन ुपछष ।  
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(छ) “ किषचारी ” भन्नािे सािदुालयक लवद्याियिा कायषरत लिक्षक बाहकेका अन्य किषचारी 

 सम्झन ुपछष । 

(ज) “ आधारभतू लिक्षा उत्तीणष परीक्षा ” भन्नािे आधारभतू तहको अन्त्यिा हुने परीक्षा 

 सम्झन ुपछष । 

(झ) “ अनिुलत ” भन्नािे स्थायी स्वीकृलत सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोलकएको ठाउँ वा 

 वडािा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनष कायषपालिकािे लदएको अस्थायी स्वीकृतीिाई 

 सम्झन ुपछष । 

(ञ) “ स्वीकृलत ” भन्नािे तोलकए बिोलजिको सतष परुा गरेको लवद्याियिाई गाउँ 

 कायषपालिकािे लदइएको स्थायी स्वीकृतीिाई सम्झन ुपछष । 

(ट) “ िलैक्षक गठुी ” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनषको िालग कुनै व्यलििे नाफा नलिने 

 उदशे्यिे स्थापना गरेको सावषजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुपछष । 

(ठ) “अलभभावक” भन्नािे लवद्याियिा अध्ययनरत लवद्याथीको अलभभावक भनी 

 लवद्याियको अलभिेखिा जलनएको व्यलि सम्झन ु पछष र सो िब्दिे दफा १५ को 

 प्रयोजिका िालग लवद्याथीको बाब ुआिा बाज ेवा बज ै र त्यस्ता अलभभावक नभएका 

 लवद्याथीको हकिा त्यस्तो लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलििाई सम्झन ुपछष । 

(ड) “आवासीय लवद्यािय” भन्नािे प्रचिलत काननु बिोलजि आवासीय लवद्याियको रुपिा 

 स्थापना भएको लवद्याियिाई सम्झन ुपछष  । 

(ढ) उच्च लिक्षा भन्नािे स्नातक तहदलेख िालथल्िो तहको लिक्षािाई सम्झन ुपछष । 

(ण) “ऐन” भन्नािे किि गाउँपालिका लिक्षा ऐन, २०७५ सम्झन ुपछष । 

(त) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयििा तोलकएको 

 वा तोलकए बिोलजि सम्झन ुपछष ।   

(थ) प्रदिे भन्नािे प्रदिे नं. १ िाई सम्झन ुपछष । 

(द) “िन्त्रािय” भन्नािे संलघय लिक्षा िन्त्रािय सम्झनपुछष । 

(ध) “िहािाखा” भन्नािे प्रदिे िन्त्राियको लिक्षा हनेे िहािाखा सम्झन ुपछष ।  

(न) “लविेर् लिक्षा” भन्नािे दृलष्टलवहीन, बलहरा, अलटज्ि, बौलद्धक अपाङ्गता, ससु्त श्रवण वा 

 अलत अिि िारीररक अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई छुिै सिहूिा राखी लविेर् 

 प्रकार र लनलित िाध्यिबाट लदइने लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(प) “लवद्यािय” भन्नािे सािदुालयक, संस्थागत र सहकारी लवद्यािय सम्झन ुपछष ।  

(फ) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट लनयलित 

 रुपिा अनदुान नपाउने गरी स्वीकृलत तथा अनिुलत प्राि लवद्यािय सम्झन ुपछष । 
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(ब) “सिाविेी लिक्षा” भन्नािे दहेायको लिक्षा सम्झन ुपछषः– (१) दृलष्टलवहीन, न्यनू दृलष्टयिु, 

 बलहरा, ससु्त श्रवण, अलटज्ि, बौलद्धक, िारीररक वा अन्य अपाङ्गता भएका 

 बािबालिकािाई लनयलित िलैक्षक पद्धलतको अधीनिा रही लदइने लिक्षा, (२) सािालजक, 

 आलथषक वा भौगोलिक कारणिे पछालड पाररएका व्यलििाई लवभेदरलहत 

 वातावरणिालदइने लिक्षा ।  

(भ) “सलिलत” भन्नािे दफा ९ बिोलजि गलठत गाउँ लिक्षा सलिलत सम्झनपुछष ।  

(ि) “सािदुालयक लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट 

 लनयलित रुपिा अनदुान पाउने गरी अनिुलत वा स्वीकृलत प्राि लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(य) “लवद्यािय लिक्षा ” भन्नािे आधारभतु र िाध्यलिक लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(र) “सीिान्तीकृत” भन्नािे राजनीलतक, आलथषक र सािालजक रूपिे पछालड पाररएका, लवभदे 

 र उत्पीडन तथा भौगोलिक लवकटताको कारणिे सेवा सलुवधाको उपभोग गनष नसकेका 

 वा त्यसबाट वलञ्चत रहकेा संघीय काननू बिोलजिको िानव लवकासको स्तर भन्दा न्यनू 

 लस्थलतिा रहकेा सिदुाय सम्झन ुपछष र सो िब्दिे अलतसीिान्तीकृत र िोपोन्िखु सिदुाय 

 सितेिाई जनाउँछ । 

(ि) “सहकारी लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट लनयलित 

 रुपिा अनदुान नपाउने गरी सहकारी संस्थाको रुपिा स्वीकृलत तथा अनिुलत प्राि 

 लवद्यािय  सम्झन ुपछष ।  

(व) “लिक्षा िाखा” भन्नािे गाउँपालिकािा रहकेो लिक्षा हनेे िाखा वा इकाइिाई सम्झन ुपछष 

 । 

(ि) “लिक्षा अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रिखु वा लनजिे सम्पादन 

 गने कािकाज गनष तोलकएको किषचारीिाई सम्झन ुपछष ।  

(र्) “स्रोतकेन्द” भन्नािे यस अलघ िलैक्षक क्िस्टरको रुपिा रहकेो लवद्यािय वा केन्ििाई 

 सम्झन ुपछष । 

(स) “स्रोतव्यलि ” भन्नािे स्रोतकेन्ि व्यवस्थापन लनदलेिका बिोलजि काि काज गनष 

 तोलकएको व्यलििाई सम्झन ुपछष ।  

 

३. लवद्यालर् खोल्न अनुमलत ललनु पननः 

(१) कुनै नेपािी नागररकिे िैलक्षक गठुी अन्तगषत लवद्यािय खोल्न चाहिेा तोलकएको लववरण 

 खिुाई सम्बलन्धत वडा सलिलतको लसफाररस सलहत लिक्षा िाखािा लनवदेन लदन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोलजि लनबेदन परेिा सो लनवदेन उपर आवश्यक जाँचबझु गनेछ र जाँचबझु 

 गदाष लवद्यािय खोल्न अनुिलत लदन िनालसव दलेखएिा तोलकएको ितष बन्दजे पािना गन े

 गरी अनिुलत लदनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि अनिुलत लिई खोलिएको लवद्याियिे तोलकएको ितष बन्दजे 

 पािना गरेको दलेखएिा गाउँकायषपालिकािे स्वीकृलत प्रदान गनेछ ।  

(४) यस अलघ कम्पनीको रुपिा सञ्चािनिा रहकेा लवद्याियिे चाहिेा कम्पनी खारेज गरी 

 िलैक्षक गठुीअन्तरगषत लवद्यािय सञ्चािन गनष लिक्षा िाखािा लनवदेन लदन ुसक्नेछन ्। 

 (५) उपदफा (४) बिोलजि लनवदेन परेिा लिक्षा िाखाबाट आवश्यक जाँचबझु गराउनेछ र 

 जाचँबझु गराउँदा लनवदेन लदने लवद्याियको िाग िनालसव दलेखएिा िाग बिोलजि 

 लवद्यािय सञ्चािन गनष गाउँ कायषपालिकािे स्वीकृलत लदनेछ । 

 (६) उपदफा (२), (३) वा (४) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायका लवद्याियिाई 

 िलैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चािन गनष पाउने गरी अनिुलत वा स्वीकृलत लदईने छैनः 

(क) सरकारी वा सावषजलनक भवनिा सञ्चािन भएको लवद्यािय, 

(ख) सरकारी वा सावषजलनक जग्गािा भवन बानाई सञ्चािन भएको लवद्यािय, 

(ग) कुनै व्यलि वा संस्थािे लवद्याियको नाििा भवन वा जग्गा दान दातव्य लदएकोिा सो 

 भवनिा वा त्यस्तो जग्गािा भवन बनाई सञ्चािन भएको लवद्यािय,  

(७) उपदफा (२), (३) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन आफ्नै स्रोतबाट पवूष 

 प्राथलिक लवद्यािय खोल्ने अनुिलत वा स्वीकृलत सम्बलन्धत वडा सलिलतिे लदनेछ । 

(८) यस ऐन वा अन्य प्रचलित काननुिा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन िलैक्षक गठुी 

 अन्तगषत लवद्यािय सञ्चािन गदाष दहेायका कुरािा दहेाय बिोलजि गनुष पनेछ । 

(क) िलैक्षक गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािक (रष्टी) िा संगलठत संस्थाको रुपिा हुन ुपने, 

(ख) िलैक्षक गठुी सञ्चािन गदाष सञ्चािक बोडष (रष्टी) िा सावषजलनक गठुी भए कम्तीिा 

 पाँच जना र लनजी गठुी भए कम्तीिा तीन जना सदस्य हुन ुपनर,्े े

(ग) िलैक्षक गठुीको आय व्ययको िेखा तोलकए बिोलजि खडा गरी िान्यता प्राि िेखा 

 परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउन ुपने,  

(घ) िलैक्षक गठुीको तत्काि कायि रहकेा गठुीका सञ्चािक रष्टी) िे आफ्नो लजवनकािि ै

 वा िरे्पलछ गठुीयारको रुपिा काि गने आफ्नो उत्तरालधकारी तोक्न सक्ने,  

  तर सावषजलनक िलैक्षक गठुीको हकिा त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा िन्त्राियको स्वीकृलत 

 लिन ुपनेछ ।   
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 (९) कुनै सािालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे िनुाफा नलिने उदशे्य राखी   

  लवद्यािय सञ्चािन गनष चाहिेा गाउँ कायषपालिकाबाट स्वीकृलत लदई सावषजलनक िलैक्षक 

  गठुी  अन्तगषत लवद्यािय सञ्चािन गनष सक्नेछ । 

 (१०) उपदफा (९) बिोलजि सञ्चालित लवद्याियिे अध्यापन गराउन ुपने लवर्य, पािन गनुष  

   पने सतष तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ ।  

(११) संलघय तथा प्रदिे काननुिा भएको व्यवस्थािा सोही अनसुार हुने गरी लवदिेी लिक्षण  

 संस्थासँग सम्बन्धन गने गरी कसैिाई पलन लवद्यािय खोल्न अनिुलत वा स्वीकृती लदइने छैन ।  

 

४. लवद्यालर् सञ्िालनः 

   लवद्याियको सञ्चािन तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

५. माध्र्लमक लिक्षाको प्रकारः 

 संलघय तथा प्रदिे काननुिा अन्य व्यवस्था भएिा सोही अनसुार हुने गरी िाध्यलिक लिक्षा 

 दहेायका प्रकारका हुनेछन ्। 

(क) साधारण िाध्यलिक लिक्षा  

(ख) संस्कृत िाध्यलिक लिक्षा  

(ग) प्रालवलधक तथा व्यवसालयक िाध्यलिक लिक्षा 

 

६.  लविेर् लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपिाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दुर लिक्षा तथा 

 खुला लिक्षा सञ्िालन सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

 (१) गाउँ कायषपालिकािे आवश्यक पवुाषधारको व्यवस्था गरी कुनै सािदुालयक लवद्याियिा 

 लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरु लिक्षा वा खिुा 

 लिक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गनष सक्नेछ । 

(२) कुनै लवद्याियिे लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरु 

 लिक्षा वा खिुा लिक्षा सञ्चािन गनष चाहिेा अवश्यक जाँचबझु गरी गाउँ 

 कायषपालिकािे तोलकए बिोलजि अनुिलत तथा स्वीकृती लदन सक्नेछ । 

(३) लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, दरु लिक्षाको सञ्चािन साधारण लिक्षा सरह हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भएता पलन दृलष्ट लवलहन, न्यनु दृलष्टयिु, पणूष 

 दृलष्टलवलहन, बलहरा, ससु्त श्रवण, अलटज्ि, बौलधक अपाङगता तथा श्रवण दृलष्टलवलहन 

 भएका बाबालिकाहरुको िालग पाठ्यिि, पाठ्यपसु्तक र लिक्षण लसकाई र िलु्याङकन 

 प्रणिीिा फरक व्यवस्था गनष सलकनेछ ।   
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(५) अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा र दरु तथा खिुा लिक्षाको सञ्चािन तोलकए बिोलजि 

 हुनेछ  । 

 

७. लिक्षाको माध्र्मः 

(१) लवद्याियिा लिक्षाको िाध्यि नेपािी भार्ा, अगं्रेजी भार्ा वा दवु ैभार्ा हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भएता पलन दहेायको अवस्थािा लवद्याियिा 

 लिक्षाको िाध्यि दहेाय बिोलजि हुन सक्नेछः 

(क) प्राथलिक लिक्षा िातभृार्ािा लदन सलकनेछ । 

(ख) गरै नेपािी नागररकिे नेपािको लवद्याियिा अध्ययन गदाष अलनवायष नेपािी लवर्यको 

 सिा अन्य कुनै भार्ाको लवर्य अध्ययन गनष सक्नेछ । 

(ग) भार्ा लवर्यिा अध्ययन गराउँदा लिक्षाको िाध्यि सोही भार्ा हुन सक्नेछ ।  

(घ) अलनबायष अगं्रेजी लवर्य अध्ययन गराउँदा अगं्रेजी भार्ािा नै गराउन ुपनेछ ।  

 

८. लवद्यालर्को पाठ्र्क्रम र पाठ्र्पुस्तकः 

  लवद्याियिे संलघय तथा प्रदिे सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यिि र पाठ्यपसु्तक िाग ुगनुष पनेछ ।  

 

९. गाउँ लिक्षा सलमलतः 

(१) किि गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको व्यवस्थापन, रेखदखे, सिन्वय गने र 

 लवद्यािय र लिक्षा सँग सम्बलन्धत संघ संस्थाहरुिाई लनयिन गने सन्दभषिा आवश्यक 

 लनती लनधाषरण गने सम्बन्धिा गाउँ कायषपालिकािाई सल्िाह सझुाव लदने काि सितेका 

 िालग दहेाय बिोलजिको एक गाउँ लिक्षा सलिलत रहनेछः   

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा सो काि गनष तोलकएको व्यलि — अध्यक्ष  

(ख) गाउँ कायषपालिकािे तोकेको गाउँ सभाका सदस्यहरु िध्येबाट कलम्तिा एक जना िलहिा 

 सलहत दईु जना सदस्य  — सदस्य  

(ग) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट गाउँ कायषपालिकािे िनोलनत गरेको 

 एक जना सदस्य  — सदस्य  

(घ) स्थानीय सिाजसेवी वा लिक्षा प्रेिीहरु िध्येबाट गाउँ लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको एक 

 जना िलहिा सलहत दईु जना   — सदस्य  

(ङ) सािदुलयक तथा संस्थागत लवद्याियका प्रधानाध्यापक र संस्थापकहरु िध्येबाट गाउँ 

 लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको दईु जना सदस्य  — सदस्य  
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(च) लवर्िे लिक्षा, सिाविेी लिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने संस्थाबाट प्रलतलनलधत्व हुने 

 गरी  गाउँ लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको अपाङगता भएको व्यलि एक जना सदस्य  — 

 सदस्य  

(छ) किि गाउँपालिका लिक्षक िहासंघको अध्यक्ष   — सदस्य  

(ज) लिक्षा िाखा प्रिखु   — सदस्य सलचव  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि िनोलनत सदस्यको पदावलध दईु बर्षको हुनेछ । िनोलनत सदस्यिे 

 आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको दलेखएिा िनोलनत गने पदालधकारी वा लनकायिे 

 लनजिाई जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।  

 तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअलघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने िौकाबाट बलन्चत गररने 

 छैन ।  

(३) गाउँ लिक्षा सलिलतको काि, कतषव्य, अलधकार र बैठक सम्बलन्ध कायषलवलध तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

 

१०. सामुदालर्क लसकाई केन्ि सञ्िालन गनय सकनेः 

 गाउँपालिकािा साक्षरता, सीप लवकास र लनरन्तर लसकाई सितेको काि गनष तोलकए बिोलजि 

 सािदुालयक लसकाइ केन्ि सञ्चािन गनष सक्नेछ  । 

 

११. अनुदान कटौती नगररनेः 

  यो ऐन प्रारम्भ हुदाकाबखत सािदुालयक लवद्याियिाई लदइदै आएको अनदुान रकििा कटौती 

 गररने छैन । तर कुनै लवद्याियिे तोलकएको िलैक्षक गणुस्तर कायि गनष नसकेिा त्यस्तो 

 लवद्याियिाई लदद ैआएको अनदुान रकििा तोलकएबिोलजि कतौत गनष सलकनेछ ।  
 

१२. छात्रवृलिको व्र्वस्था गनय सकनेः 

  िाध्यलिक लिक्षाको िालग लवद्याियिा भनाष हुने लवद्याथीिाई तोलकएबिोलज छात्रवलृत्तको 

 व्यवस्था गनष सक्नेछ ।   
 

१३. प्रारलम्िक वाललिक्षा केन्िलाई अनुदान लदन सकनेः 

  गणुस्तरीय प्रारलम्भक बािलिक्षा केन्ििाई तोलकएबिोलजि प्रोत्साहन अनदुान लदन सक्नेछ ।  

 

१४. प्रारलम्िक वाललिक्षा सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

   प्रारलम्भक बािलिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ  

 । 
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१५. लवद्यालर् व्र्वस्थापन सलमलतः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गनषको िालग प्रतेक 

 लवद्याियिा दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ  । 

(क) अलभभावकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएका दईु जना िलहिा सलहत चार जना - 

 सदस्य 

(ख) सम्बलन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सलिलतका सदस्यिध्येबाट सो वडा सलिलतिे 

 िनोनयन गरेको एक जना - सदस्य 

(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बलुध्दलजवी, लिक्षा प्रेिी, लवद्याियिाई लनरन्तर दि 

 वर्षदलेख सहयोग गने वा लवद्याियिाई सबै भन्दा बढी नगद वा लजन्सी सहयोग गरेका 

 व्यलिहरुिध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एक जना िलहिा 

 सलहत दईु  जना- सदस्य 

(घ) सम्बलन्धत लवद्याियका लिक्षकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य 

(ङ) लवद्याियका प्रधानाध्यापक - सदस्य सलचव 

(२) प्रालवलधक र व्यवसालयक लवर्यिा अध्ययन वा तालिि गराईने िाध्यलिक लवद्याियको 

 लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिा किि गाउँपालिका सम्बलन्धत क्षेत्रका लवर्य लवज्ञहरु 

 िध्येबाट गाउँ लिक्षा सलिलतिे तोकेका दईु जना लवर्य लवज्ञ प्रलतलनलध सदस्य रहनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजिका सदस्यहरुिध्येबाट गाउँ लिक्षा 

 सलिलतिे तोकेको सदस्य सो सलिलतको अध्यक्ष हुनेछ । 

(४) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्िका िालग वा अध्यक्षको 

 अनपुलस्थलतिा सो सलिलतका ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(५) लवर्ेि लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलिलतिा कम्तीिा एकजना 

 अपाङगता भएका व्यलि सदस्य रहनेछ ।  

(६) लिक्षा िाखा प्रिखु र स्रोतव्यलििाई लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण 

 गनष सलकनेछ ।  

(७) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गनषको िालग प्रतेक लवद्याियिा 

 दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत रहनेछः 

(क) लवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताषहरुकध्येबाट लवद्याियको लसफाररसिा गाउँ लिक्षा 

 सलिलतिे िनोलनत गरेको व्यलि — अध्यक्ष 

(ख) अलभभावकहरुकध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना िलहिा 

 सलहत दईु जना - सदस्य 
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(ग) स्थालनय लिक्षाप्रेिी वा सिाजसेवीहरुकध्येबाट गाउँलिक्षा सलिलतबाट िानोलनत गरेको एक 

 जना - सदस्य 

(घ) लिक्षा िाखा प्रिखु वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको किषचारी -सदस्य 

(ङ) सम्बलन्धत लवद्याियका लिक्षकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य 

(च) सम्बलन्धत लवद्याियको प्रधानाध्यापक -सदस्य सलचव 

(८) उपदफा (१), (३) र (७) बिोलजि छालनएका वा िनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध 

 तीन बर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यिे आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको 

 दलेखएिा त्यसरी छान्ने वा िनोनयन गने अलभभावक, पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाई 

 जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।  

  तर त्यसरी पदबाट हटाउनअुलघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने िौकाबाट बलन्चत गररने 

 छैन ।  

(९) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतषव्य, अलधकार र बैठकसम्बलन्ध कायषलवलध 

 तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

१६. लवद्यालर् व्र्वस्थापन सलमलत लवघटन गनय सलकनेः 

(१) कुनै लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे तोलकएको लजम्िवेारी परुा गनष नसकेिा 

 सोको कारण खिुाई गाउँ लिक्षा सलिलतिे त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत लवघटन 

 गनष सक्नेछ । 

  तर त्यसरी लवघटन गनुषअलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिाई आफ्नो सफाई पेि गने 

 िौकाबाट बलन्चत गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत लवघटन भएपलछ अको लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलत गठन नभएसम्ि वा अन्य कुनै कारणिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत 

 गठन नभएसम्ि लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको काि गनष गाउँ लिक्षा सलिलतिे एक 

 अस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत गठन गनष सक्नेछ र सो अस्थायी लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलतिे कम्तीिा एक वर्ष लभत्र यस ऐन बिोलजिको व्यवस्थापन सलिलत 

 गठन गनुष पनेछ ।   

 

१७. लिक्षा लवकास कोर्ः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको भौलतक पवूाषधार लवकासिा सहयोग पयुाषउन तथा त्यस्ता 

 लवद्याियिा िलैक्षक गणुस्तर अलभवलृि गनषकोिालग गाउँपालिका स्तरिा एक लिक्षा 

 लवकास कोर् रहनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको कोर्िा दहेायका रकिहरु रहनेछनः् 

 (क)  गाउँपालिकाबाट प्राि अनदुान रकि, 

(ख) संस्थागत लवद्याियबाट प्राि वा त्यस्ता लवद्याियको वालर्षक कुि आम्दानीको 

 तोलकएबिोलजिको रकि,  

(ग)  चन्दाबाट प्राि रकि, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राि रकि । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बिोलजि लिक्षा लवकास कोर्को सञ्चािन तथा अन्य व्यवस्था 

 तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

१८. लवद्यालर् कोर्ः 

(१) प्रतेक लवद्याियिा एउटा लवद्यािय कोर् हुनेछ, जसिा देहायका रकिहरु रहनेछनः् 

(क) संलघय तथा प्रदिे सरकारबाट प्राि अनदुान रकि, 

(ख) गाउँपालिकाबाट प्राि रकि,  

(ग) िलु्कबाट आउने रकि, 

(ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राि रकि, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राि रकि । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको कोर्को सञ्चािन, िेखापरीक्षण तथा अन्य व्यवस्था तोलकए 

बिोलजि हुनेछ । 

 

१९. गाउँ कार्यपाललकाले लनदनिन लदन सकनेः 

(१) गाउँकायषपालिकािे आवश्यकतानसुार गाउँ लिक्षा सलिलत र  लवद्यािय व्यवस्थापन 

 सलिलतिाई लनदिेन लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लदइएको लनदिेन पािना गनुष गाउँ लिक्षा सलिलत र प्रत्येक लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलतको कतषव्य हुनेछ ।  

 

२०. लवद्यालर्को नामाकरणः 

(१) गाउँकायषपालिकािे लवद्याियको नाि पररवतषन गनष सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्याियको नािाकरण तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ 

।  
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२१. लवद्यालर्को सम्पलिः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको हकभोगिा रहकेो सम्पलत्त सावषजलनक सम्पलत्त िालननेछ ।  

(२) िलैक्षक गठुी अन्तगषत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही लवद्याियको 

 नाििा रहनेछ । कुनै लवद्यािय सावषजलनक िलैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चािन गररएकोिा 

 त्यस्तो लवद्याियको सम्पलत्त सावषजलनक सम्पलत्त िालननेछ र त्यस्तो सम्पलत्तको स्वरुप 

 पररवतषन गनष पाईने छैन । 

(३) कम्पनी अन्तगषत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही कम्पनीको नाििा 

 रहनेछ ।  

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बिोलजि लवद्याियको सम्पलत्त सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए  

 बिोलजि हुनेछ ।  

 

२२. अनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गननः 

(१) कुनै संस्थागत लवद्याियिे िाग बिोलजिको लववरण तोलकएको सिय लभत्र नलदएिा वा यो 

 ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि लवपररत अन्य कुनै काि गरेिा त्यस्तो 

 लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनिुलत वा स्वीकृती रद्द गररनेछ ।  

 तर त्यसरी अनुिलत तथा स्वीकृती रद्द गनुष अलघ सम्बलन्धत लवद्याियिाई आफ्नो सफाई 

 पेि गने िौकाबाट बलञ्चत गररने छैन ।  

 

२३. लवद्यालर्को बगीकरणः 

  लवद्याियहरुिाई तोलकएको आधारिा बगीकरण गररनेछ । 

 

२४. लवद्यर्लर्लाई सुरलक्षत के्षत्रकोरुपमा कार्म गनुय पननः 

 (१) लवद्याियिा स्वतन्त्र र भयरलहत रुपिा अध्ययन, अध्यापन गने वातावरण सजृना गनष तथा 

 कुनैपलन लकलसिको अवालन्छत लियाकिाप हुन नलदने गरी लवद्याियिाई सरुलक्षत के्षत्र 

 कायि गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्याियिाई सरुलक्षत के्षत्र कायि गनष लवद्यँियिे पािना गनुष पने 

 ितष तथा िापदण्ड तोलकए बिोलजि हुनेछ  । 

 

२५. िुल्क सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

(१) सािदुालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाििा कुनै लकलसिको िलु्क लिन पाईने छैन । 
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन सािदुालयक लवद्याियको िलैक्षक 

 गणुस्तर कायि गनष वा थप िलैक्षक गलतलवलध सञ्चािन गराउन अलभभावकहरुको 

 आफ्नो इच्छािे सािदुालयक लवद्याियिाई लदएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन 

 सलकनेछ ।  

(३) संस्थागत लवद्याियिे उपिब्ध गराएको सलुवधाको आधारिा िलु्क लिन सक्नेछ तर 

 त्यसरी िलु्क लिदा अलभभावकहरुको सहिलतिा लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट 

 िलु्क प्रस्ताव गरी गाउँ लिक्षा सलिलत सिक्ष पेि गरी स्वीकृती लिन ुपनेछ ।  

(४) यस ऐन लवपररत िलु्क लिने लवद्याियिाई पचास हजार सम्ि जररवाना गनष सलकनेछ । 

(५) सािदुालयक तथा संस्थागत लवद्याियको िलु्क सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए किोलजि 

 हुनेछ । 

 

२६. लिक्षक लवद्याथी अनुपात लमलाउनेः 

 गाउँ लिक्षा सलिलतिे प्रत्येक सिदुालयक लवद्याियिा लनयलित अध्ययन गने लवद्याथी संख्या र 

 लवर्यका आधारिा तोलकएबिोलजि लवद्याथी लिक्षक अनपुात कायि गनुष पर्षनेछ । 

  

२७. संस्थागत लवद्यालर्ले छात्रवृलि उपलब्ध गराउनु पननः 

(१) संस्थागत लवद्याियिे भनाषभएका कुि लवद्याथी संख्याको आधारिा कम्तीिा दि 

 प्रलतसतिा नघट्ने गरी लवपन्न, अपांग, िलहिा, दलित र जनजाती लवद्याथीिाई लनःिलु्क 

 अध्ययनका िालग छात्रवलृत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि छात्रवलृत्त सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए किोलजि हुनेछ । 

 

२८. बालबाललकालाई लनष्कासन गनय, िारीररक वा मानलसक दुव्र्र्वहार गनय नहुनेः 

 लवद्याियिा अध्ययनरत वािवालिकािाई लनष्ट्कासन गनष, िारीररक वा िानलसक यातना लदन 

 वा दवु्र्यवहार गनष पाइने छैन । 

 

२९. अनुमलत नललई कुनै पलन िैलक्षक कार्यक्रम सञ्िालन गनय नहुनेः 

(१) यस ऐन बिोलजि कसैिे पलन अनिुलत नलिई िलैक्षक पराििष सेवा, लब्रज कोर्ष, भार्ा 

 लिक्षण कक्षा, पवूष तयारी कक्षा वा यस्तै प्रकारका अन्य िलैक्षक कायषिि सञ्चािन गनष 

 पाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिका िलैक्षक कायषििको अनुिलत तथा स्वीकृलत सम्बलन्ध व्यवस्था 

 तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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३०. पुरस्कार र सम्मानः 

(१) गाउँकायषपालिकािे गाउँ लिक्षा सलिलतको लसफाररसिा हरेक वर्ष सािदुालयक 

 लवद्याियहरुिध्येबाट  एउटा र संस्थागत लवद्याियबाट एउटा गरी जम्िा दईुवटा सवोत्कृट 

 लवद्यािय घोर्णा गरी  तोलकएको नगद रकिसलहत परुस्कृत गरी सम्िान गररनेछ ।  

(२) गाउँकायषपालिकािे गाउँ लिक्षा सलिलतको लसफाररसिा हरेक वर्ष तोलकएको संख्यािा 

 सािदुालयक लवद्याियहरुिध्येबाट उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक, सबै लवर्यका उत्कृष्ट लवर्यगत 

 लिक्षकहरु, उत्कृष्ट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिती घोर्णा गरी तोलकएको नगद रकि 

 सलहत परुस्कृत गरी सम्िान गनष सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोलजि परुस्कारको िालग छनौट गने िापदण्ड तोलकए बिोलजि हुनेछ 

 ।   

(४) कुनै सािदुालयक लवद्याियको भौलतक वा िलैक्षक कायषिा िहत्वपणूष सहयोग गने व्यलि, 

 संस्था, संस्थागत लवद्यािय वा दातािाई गाउँकायषपालिकािे सम्िान गनष सक्नेछ ।  

 

३१. आधारिुत तहको परीक्षा संिालन, अनुगमन र व्र्वस्थापनः 

(१) आधारभतु तहको अन्त्यिा हुने गाउँपालिका स्तरीय आधारभतु तह उलत्तणष परीक्षाको 

 संचािन, अनगुिन, व्यवस्थापन र लनयन्त्रण गनषको िालग दहेाय बिोलजिको आधारभतु 

 तह उलत्तणष परीक्षा सलिलत रहनेछः 

(क) प्रिखु प्रिासलकय अलधकृत — अध्यक्ष 

(ख) सािदुालयक तथा संस्थागत लवद्याियको प्रलतलनलधत्व हुने गरी कम्तीिा एकजना िलहिा 

 सलहत सलिलतको अध्यक्षिे िोनोलनत गरेको तीनजना — सदस्य 

(ग)  लिक्षा िाखा प्रिखु  — सदस्य सलचव 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गलठत सलिलतिा िनोलनत सदस्यको पदावलध तीन वर्षको हुनेछ ।  

 (३) परीक्षा सलिलतिे स्रोतव्यलि तथा सम्बलन्धत लवर्यका लवर्य लवज्ञिाई परीक्षा सलिलतको 

 बैठकिा भाग लिन आिन्त्रण गनष सक्नेछ । 

(४) परीक्षा सलिलतको बैठक सम्बलन्ध कायषलवलध सो सलिलतिे आफैं िे लनधाषरण गरेबिोलजि 

 हुनेछ । 

(५) परीक्षा सलिलतको काि कतषव्य र अलधकार तथा अन्य व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

३२. गाउँकार्यपाललकाले लवद्यालर् सानय, गाभ्न, नाम पररवतयन गनय, बन्द गनय तथा लिक्षक 

 दरबन्दी लमलान गनय सकनेः  
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(१) गाउँकायषपालिका वा तोलकएको अलधकारीिे गाउँ लिक्षा सलिलतको राय लिई सञ्चािन 

 भई रहकेा कुनै लवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानिा सानष वा दईु वा दईु भन्दा बढी 

 लवद्याियिाई गाभी एउटा लवद्यािय कायि गनष वा लवद्याियको नाि पररवतषन गनष वा 

 लवद्यािय बन्द गनष वा तोलकएको गाउँ वा टोििा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गरी 

 संचािन गनष अनिुलत वा स्वीकृती लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्यािय सानष, गाभ्न, नाि पररवतषन गनष, बन्द गनष तथा लिक्षक 

 दरबन्दी लििान गने कायष तोलकए बिोलजि हुनेछ ।   

 

३३.  आिार–संलहता जारी गरी लागु गनुय पननः 

(१) लवद्याियिे पािना गनुषपने आचार–संलहता सम्बलन्धत लवद्याियिे जारी गरी िाग ु गनुष 

 पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि जारी गररएको आचार–संलहता पािना नगने लवद्याियिाई तोलकए 

 बिोलजि कारवाही गनष सलकनेछ ।   

 

३४.  लनर्म बनाउने अलधकारः  

(१) यस ऐनको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष गाउँ कायषपालिकािे  लनयि, लनदलेिका वा िापदण्ड  वा  

 कायषलवलध बनाउन सक्नेछ । यस अलध कायषपालिकाबाट भएका कायष यसै बिोलजि 

 भएको िालननेछ । 

 

३५. बाधा अड्काउ हटाउने अलधकारः 

  यस ऐनको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष कुनै बाधा अड्काउ परेिा गाउकायषपालिकािे राजपत्रिा 

 सचूना प्रकालित गरी आदिे गनष सक्नेछ र त्यस्तो आदिे यसै ऐनिा परेसरह िालननेछ ।  

 

३६. प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयििा िेलखएजलत कुरािा सोही बिोलजि र निेलखएको 

 कुरािा प्रचलित नेपाि काननू बिोलजि हुनेछ ।   

 

३७. बिाउः  

 यो ऐन प्रारम्भ भई िाग ुहुन ुभन्दा अलघ प्रचलित काननू बिोलजि भए गरेका काि यसै ऐन 

 बिोलजि भएको िालननेछ साथै संलघय र प्रदिे काननूसंग बालझएिा बालझएको हदसम्ि स्वतः 

 अिान्य हुनेछ  ।


