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स्थानीय राजपत्र 
फेदाप गाउपालऱकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड १) पोक्ऱावाङ, नपेाऱ, भाद्र ५ गते, २०७५ साऱ 

भाग २ 
स्थानीय सरकार 

प्रदेि नं. १, पोक्ऱावाङ, नपेाऱ 
फेदाप गाउँकायाापालऱकाको कायााऱय 

 

अधारभतू तथा माध्यममक मिक्षा मिदे्ययक, २०७५ 

प्रस्तािना:  

यस गाईपामिका र दिे मिकासको िामग सबै बािबामिका र यिूाका िामग ईच्च गणुस्तरको जीिन पययन्त मसकाइद्धारा यस के्षत्रमा 

अिश्यक पने दक्ष, योग्य, सीपयकु्त जनिमक्त ईत्पादन गनय तथा सियसाधारण जनतािाइ सिुभ ज्ञान मदन र संघीय िोकतामन्त्रक 

गणतन्त्रात्मक व्यिस्था ऄनकूुि सियसाधारण जनताको सदाचार, मिष्टाचार, र नैमतकता कायम राख्न यस गाईपामिकामा स्थापना 

हुने तथा स्थापना भइ सञ्चािन भरैहकेा मिद्याियहरुको सधुार गद ै गणुस्तरयकु्त मिद्यािय मिक्षाको मिकास गनय िाञ्छनीय 

भएकोिे, 

“नेपािको संमिधान २०७२ को धारा २२१, ऄनसुचूी ८ को सचूी नं ८” तथा “स्थानीय तहको सेिा संचािन तथा व्यिस्थापन 

सम्िन्धी अदिे २०७४ को दफा ३, ऄनसुचूी २ को सचूी नं (ज), र दफा ४, ऄनसुचूी ३ को सचूी न ं २ (ज)” बमोमजम 

गाईपामिकाको गाई सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संमक्षप्त नाम, मिस्तार र प्रारम्भ : 

(१) यस ऐनको नाम “अधारभतू तथा माध्यममक मिक्षा ऐन २०७४” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन फेदाप गाईपामिका भर िाग ूहुनेछ । 

(३) यो ऐन तरुुन्त िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा : मिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस ऐनमा :– 

(क) अधारभतू मिक्षा भन्नािे प्रारमम्भक बाि मिक्षा दमेि कक्षा अठसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(ि) प्राथममक मिक्षा भन्नािे कक्षा एक दमेि कक्षा पााँचसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 
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(ग) मनम्न माध्यममक मिक्षा भन्नािे कक्षा छ दमेि कक्षा अठसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(घ) माध्यममक मिक्षा भन्नािे कक्षा नौ दमेि कक्षा बाह्रसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(ङ) पिूय माध्यममक मिक्षा कक्षा नौ दमेि कक्षा दिसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(च) ईत्तर माध्यममक मिक्षा भन्नािे कक्षा एघार दमेि कक्षा बाह्रसम्म मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(छ) गाईपामिका भन्नािे फेदाप गाईपामिका सम्झन ुपछय । 

(ज) गाई सभा भन्नािे फेदाप गाईपामिकाको सभािाइ सम्झन ुपछय । 

(झ) मििेष मिक्षा भन्नािे दृमष्टमिमहन, बमहरा, ऄमटज्म, बौमद्धक ऄपाङ्गता, ससु्तश्रिण िा ऄमत ऄिक्त ऄपाङ्गता भएका 

बािबामिकािाइ छुटै्ट समहूमा रािी मदआने मिक्षा सम्झन ुपछय । 

(ञ) मिद्यािय मिक्षा भन्नािे अधारभतू र माध्यममक दिु ैमिक्षा सम्झन ुपछय । 

(ट) प्रामिमधक तथा व्यिसामयक मिक्षा भन्नािे प्रामिमधक ज्ञान सीप तथा मिषयिस्तकुो मसकाइ गरी प्रमिमध र व्यिसायको मिक्षा 

प्रदान गनय कक्षा नौ दमेि कक्षा बाह्रसम्म ऄध्यापन गराआने मिक्षािाइ सम्झन ुपछय । 

(ठ) सामदुामयक मिद्यािय भन्नािे समदुायको पहिमा स्थापना गररएको नाफा नकमाईने प्रकृमतका नेपाि सरकारबाट मनयममत 

रुपमा ऄनदुान पाईने गरी ऄनुममत िा स्िीकृमत प्राप्त मिद्यािय सम्झन ुपछय । 

(ड) संस्थागत मिद्यािय भन्नािे मनजी पहिमा स्थापना गररएका नेपाि सरकारबाट मनयममत रुपमा ऄनदुान नपाईने गरी ऄनमुमत िा 

स्िीकृत प्राप्त मिद्यािय सम्झन ुपछय । 

(ढ) कमयचारी भन्नािे सामदुामयक मिद्याियमा काययरत मिक्षक बाहकेका ऄन्य कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(ण) तोमकएको िा तोमकए बमोमजम भन्नािे यस ऐन ऄन्तगयत बनेका मनयममा तोमकएको िा तोमकए बमोमजम सम्झन ुपछय । 

(त) ऄनमुमत भन्नािे नेपाि सरकार िा गाईपामिकािे स्थायी स्िीकृत प्रदान गरी नसकेको कुनै तोमकएको ठाईाँ िा के्षत्रमा मिद्यािय 

िोल्न िा कक्षा थप गनय मदएको ऄस्थायी स्िीकृमतिाइ सम्झन ुपछय । 

(थ) स्िीकृमत भन्नािे तोमकए बमोमजमको ितय परुा गरेको मिद्याियिाइ नेपाि सरकार गाईपामिकािे मदएको स्थायी स्िीकृमतिाइ 

सम्झन ुपछय ।  

(द) अिािीय मिद्यािय भन्नािे नेपाि सरकार िा गाईपामिकाबाट अिािीय मिद्याियको रुपमा स्िीकृत प्रदान गररएको 

मिद्याियिाइ सम्झन ुपछय । 

(ध) िमैक्षक गठुी भन्नािे मिद्यािय सञ्चािन गनयको िामग कुनै व्यमक्तिे नाफा नमिने ईद्देश्यिे स्थापना गरेको साियजमनक िा मनजी 

गठुी सम्झन ुपछय । 

(न) स्थायी अिासीय ऄनुममत भन्नािे मिदेिी मिुकुिे कुनै ितय तोकी िा सो मिुकुमा स्थायी रुपमा बसोबास गनय पाईने गरी 

नेपािी नागररकिाइ ईपिब्ध गराएको डाआभरमसयटी आममग्रेन्ट मभसा (मड.भी), परमानेन्ट रेमजडेन्ट मभसा (पी.अर.) िा मग्रन काडय 

सम्झन ु पछय र सो िब्दिे नेपािी नागररकिाइ मिदिेमा स्थायी रुपमा बसोबास गनय मदआएको जनुसकैु नामको स्थायी अिासीय 

ऄनमुमत समतेिाइ जनाईाँछ । 

(प) प्रारमम्भक बाि मिक्षा भन्नािे चार बषय ममुनका बािबामिकािाइ मदआने एक िषयको प्रारमम्भक बाि मिक्षा सम्झन ुपछय । 

३.  मिद्यािय िोल्न ऄनुममत मिन ुपने : 

(१) कुनै नेपािी नागररकहरुको समदुायिे समदुामयक मिद्यािय िा नेपािी नागररकिे िमैक्षक गठुी ऄन्तगयत संस्थागत मिद्यािय 

िोल्न चाहमेा तोमकएको मििरण ििुाइ गाईपामिकाको तोमकएको ऄमधकारी समक्ष ऄनुममतको िामग मनिदेन मदन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजम मनिदेन परेमा सो मनिदेन ईपर अिश्यक जााँचबझु गनेछ  र जााँचबझु गदाय मिद्यािय िोल्न ऄनमुमत मदन 

मनामसि दमेिएको ितय बन्दजे पािना गने गरी िडा मिक्षा समममतको मसफाररसमा तोमकएको ऄमधकारिे ऄनमुमत मदनेछ । 
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(३) ईपदफा (२) बमोमजम ऄनमुमत मिइ िोमिएको मिद्याियिे तोमकएको ितय बन्दजे पािना गरेको दमेिएमा िडा मिक्षा 

समममतको मसफाररसमा तोमकएको ऄमधकारीिे स्िीकृमत प्रदान गनेछ । 

(४) यो दफा प्रारम्भ हुाँदा बित कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रहकेा मिद्याियहरुिे चाहमेा कम्पनी िारेज गरी िमैक्षक गठुी 

ऄन्तगयत मिद्यािय सञ्चािन गनय तोमकएको ऄमधकारी समक्ष मनिदेन मदन सनेनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोमजम मनिदेन परेमा तोमकएको ऄमधकारीिे सो मनिदेन ईपर अिश्यक जााँचबझु गनेछ र जााँचबझु गदाय मनिदेन 

मदने मिद्याियको माग मनामसि दमेिएमा माग बमोमजम मिद्यािय सञ्चािन गनय िडा मिक्षा समममतको मसफाररसमा पनुः ऄनमुमत 

तथा स्िीकृमत मदनेछ । 

(६) (२), (३) िा (५) मा जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन दहेायको मिद्याियिाइ िमैक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािन गनय पाईने गरी 

ऄनमुमत िा स्िीकृमत मदआने छैनः– 

(क) सरकारी िा साियजमनक भिनमा सञ्चािन भएका मिद्यािय, 

(ि) सरकारी िा साियजमनक जग्गामा भिन बनाइ सञ्चािन भएका मिद्यािय, 

(ग) कुनै व्यमक्त िा संस्थािे मिद्याियको नाममा भिन िा जग्गा दान दातव्य मदएकोमा सो भिनमा िा त्यस्तो जग्गामा भिन बनाइ 

सञ्चािन भएको मिद्यािय । 

(७) यस ऐन िा ऄन्य प्रचमित काननूमा जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन िमैक्षक गठुी ऄन्तगयत मिद्यािय सञ्चािन गदाय दहेाय  

बमोमजम गनुय पनेछ :– 

(क) िमैक्षक गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािन (ट्रष्टी) सङ्गमठत संस्थाको रुपमा हुनपुने, 

(ि) िमैक्षक गठुी सञ्चािन गदाय ट्रष्टीमा साियजमनक गठुी भए कम्तीमा पााँच जना र मनजी गठुी भए कम्तीमा तीन जना सदस्य हुनपने, 

(ग) िमैक्षक गठुीको अय व्ययको िेिा तोमकए बमोमजम िडा गरी मान्यता प्राप्त िेिा परीक्षकबाट िेिापररक्षण गराईन ुपने, 

(घ) िमैक्षक गठुीको तत्काि कायम रहकेा ट्रष्टीिे अफ्नो जीिनकािम ैिा िेषपमछ गठुीयारको रुपमा काम गने अफ्नो ईत्तरामधकारी 

तोनेन सनेनेछ तर साियजमनक िमैक्षक गठुीको हकमा त्यस्तो ईत्तरामधकारी तोनेदा गाईपामिकाको स्िीकृमत मिन ुपनेछ । 

(८) सामामजक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थािे मनुाफा नमिने ईद्दशे्य रािी मिद्यािय सञ्चािन गनय चाहमेा तोमकएको 

ऄमधकारीबाट स्िीकृमत मिइ साियजमनक िमैक्षक गठुी ऄन्तगयत मिद्यािय सञ्चािन गनय सनेनेछ । 

(९) ईपदफा (८) बमोमजम सञ्चामित मिद्याियिे पािना गनुयपने ितय तथा ऄन्य व्यिस्था तोमकए बमोमजम हुनेछन ्। 

(१०) मामथल्िा ईपदफाहरुमा जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन कुनै मिदिेी मिक्षण संस्थासाँग सम्िन्धन गने गरी कसैिाइ पमन 

मिद्यािय िोल्न ऄनमुमत िा स्िीकृमत मदआने छैन तर नेपाि सरकारसाँग सम्झौता भएमा त्यस्ता मिद्याियहरुिाइ पमन ऄनमुमत मदन 

सनेनेछ । यसरी सञ्चामित मिद्याियहरुिाइ नेपाि सरकारिे जनुसकैु ििेा बन्द गनय सनेनेछ । 

(११) मिद्यािय सञ्चािन तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

४. परीक्षाको सञ्चािन : मिमभन्न तहको मिक्षा ईमतणय तथा योग्यता परीक्षाको सञ्चािन तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

५. माध्यममक मिक्षाको प्रकार : माध्यममक मिक्षा दहेायका प्रकारका हुनेछन ्:– 

(क) साधारण माध्यममक मिक्षा, 

(ि) संस्कृत माध्यममक मिक्षा, 

(ग) प्रामिमधक तथा व्यिसामयक माध्यममक मिक्षा, 

६. मििषे मिक्षा, समाििेी मिक्षा, ऄनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षा, दरू मिक्षा, तथा िलु्िा मिक्षा सञ्चािन सम्िन्धी व्यिस्था 

: गाईपामिकािे अिश्यक पिूायधारको व्यिस्था गरी मििषे मिक्षा, समािेिी मिक्षा, ऄनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षा, दरू मिक्षा 

सञ्चािनको व्यिस्था गनय सनेनेछ । 
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७.  मिक्षाको माध्यम : 

(१) मिद्याियमा मिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, ऄगं्रेजी भाषा िा दिु ैभाषा हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन दहेायको ऄिस्थामा मिद्याियमा मिक्षाको माध्यम दहेाय बमोमजम हुन 

सनेनेछ:– 

(क) प्राथममक मिक्षा मातभृाषामा मदन समकनेछ । 

(ि) गरै नेपािी नागररकिे नेपािको मिद्याियमा ऄध्ययन गदाय ऄमनिायय नेपािी मिषयको सट्टा ऄन्य कुनै भाषाको मिषय ऄध्ययन 

गनय सनेनेछ । 

(ग) भाषा मिषयमा ऄध्ययन गराईाँदा मिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सनेनेछ । 

(घ) ऄमनिायय ऄगं्रेजी मिषय ऄध्ययन गराईाँदा माध्यम ऄगं्रजी भाषामा नै गराईन ुपनेछ । 

८. मिद्याियको पाठयक्रम र पाठयपसु्तक : मिद्याियिे नेपाि सरकारिे तोकेको न्यनतम मापदण्ड नघट्ने गरी मसकाइ ईपिमब्ध 

हामसि हुने गरी ऄध्ययन ऄध्यापन गराईन ुपनेछ । मिद्याियिे नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड मभत्र रही स्थानीय पाठयक्रम र 

पाठयपुु ुस्तक िाग ूगनय सनेनेछ । सो प्रयोजनको िामग गाईपामिकािे स्थानीय पाठयक्रम मिकास केन्र गठन गनय सनेनेछ । 

९.  गाई मिक्षा समममत : 

(१) गाईपामिका के्षत्रमभत्र सञ्चािन हुने मिद्याियको रेिदिे, समन्िय र व्यिस्थापन गने कामको िामग दहेाय बमोमजमको गाई 

मिक्षा समममत रहनेछ:– 

(क) गाईपामिकाको ऄध्यक्ष                                     –ऄध्यक्ष 

(ि) गाईपामिकाको ईपाध्यक्ष      –सदस्य 

(ग) गाई काययपामिकािे तोकेको मिक्षा हनेे मिषयगत समममतको संयोजक–सदस्य 

(घ) गाईपामिकािे तोकेको गाई सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना     –सदस्य 

(ङ) मिद्याियका मिद्यािय व्यिस्थापन समममतका ऄध्यक्षहरु मध्येबाट मनोमनत गरेको एकजना     

    –सदस्य 

(च) समाजसेिी िा मिक्षा प्रेमीहरु मध्येबाट मनोमनत गरेका कम्तीमा एकजना ममहिा समहत दइुजना                                                   

–सदस्य                                                        

(छ) मिक्षण पेिामा ईच्च योगदान परुयाएका सामदुामयक तथा संस्थागत मिद्याियका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट मनोमनत गरेको 

    –सदस्य                                             

(ज) गाई काययपामिकाको काययकारी ऄमधकृत                           –सदस्य 

(झ) गाईपामिकाको स्थानीय मिक्षा ऄमधकारी                           –सदस्य समचि 

(२) समममतका पदने सदस्य बाहके मनोमनत सदस्यको काययकाि तीन (३) िषयको हुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) ऄन्तगयत मनोमनत सदस्यिे र ऄन्य सदस्यिे अफ्नो पदीय अचरण परुा नगरेमा जनुसकैु समयमा पमन हटाईन िा 

बिायस्त गनय समकनेछ तर त्यसरी हटाईन िा बिायस्त गनुय ऄमघ मनामसि मामफको स्पमष्टकरणको मौकाबाट बमञ्चत गररने छैन । 

(४) मिक्षा समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ:– 

(क) अफ्नो काययक्षेत्रमभत्रको िमैक्षक योजना तयार गने । 

(ि) अफ्नो के्षत्रमभत्र सञ्चािनका िामग ऄनमुमत, स्िीकृमत, मिद्यािय साने, गाभ्ने सम्िन्धी गाईपामिकािाइ अिश्यक राय प्रदान 

गने । 

(ग)  मिद्याियहरुिाइ अमथयक ऄनदुान सम्िन्धी अिश्यक स्रोतको िोजी गने । 
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(घ) अफ्नो के्षत्रमभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाइ मयायमदत र भयरमहत बनाईन सहयोग गने । 

(ङ)  मिद्याियहरुको िेिा परीक्षकको मनयमुक्त र पारीश्रममक तोनेने । 

(च) गाईपामिका के्षत्रमभत्र स्थापना भएका अफ्नो स्रोतका सञ्चामित सामदुामयक मिद्याियहरुको मिक्षक दरिन्दी, सेिा, समुिधा र 

ितयहरु स्िीकृत गने । 

(छ) मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिाइ अिश्यक मनदेिन मदने, जागरुक र सजग गराईने । 

(ज) मिद्याियको िामग अिश्यक साधन श्रोत जटुाईने र पररचािन गने, गराईने । 

(झ) ऄमभभािक र मिक्षक बीच मििाद भएमा त्यसको समाधान गने । 

(ञ) मिक्षाको गणुस्तर कायम राख्ने सचूक मिकास गने र प्रगमत मलू्याङ्कन गने । 

(ट) मिक्षाको सामामजक परीक्षण गने । 

(ठ) सामदुामयक मिद्याियका मिक्षक तथा कमयचारी व्यिस्थापन गने । 

(ड) मिद्याियको सपुरीिेक्षण तथा ऄनगुमन गने गराईने । 

(ढ) िमैक्षक गठुीसाँग गने सम्झौता ितयहरु मनधायरण गने ।  

(ण) िमैक्षक संस्था र मिक्षासाँग अिद्ध मिक्षक कमयचारीहरुिाइ कामको अधारमा अिश्यक प्रोत्साहन, नमसयत, दण्ड, कारबाही 

गन,े गराईने । 

(त) मििषेज्ञहरुको छनौट गरेर सचूी प्रकािन गने । 

(थ) ऄन्य तोमकए बमोमजमका काययहरु गने । 

(५) स्थानीय मिक्षा ऄमधकार: 

(क) गाईपामिकामा काययरत स्थानीय मिक्षा ऄमधकारी गाई मिक्षा समममतको सदस्य समचिको भमूमकामा रहनेछ । 

(ि) स्थानीय मिक्षा ऄमधकारीको काम, कतयव्य र ऄमधकार तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

१०. मिक्षा ऄनगुमन समममत : 

(१) मिद्यािय मिक्षाको समग्र पक्षको ऄनगुमन गनय दहेाय बमोमजम मिक्षा ऄनगुमन समममत गठन हुनेछ:– 

(क) गाई काययपामिकाको सदस्यहरु मध्ये मिक्षा हनेे प्रमिु                        –ऄध्यक्ष 

(ि) गाई सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गाई काययपामिकािे तोकेको एक जना        –सदस्य 

(ग) गाई मिक्षा समममतिे तोकेको पिूय मिक्षकहरु मध्येबाट एक जना               –सदस्य 

(घ) गाई  मिक्षा समममतिे तोकेको िेिापािन सम्िन्धी ज्ञान भएका मध्ये एक जना      

–सदस्य 

(ङ) मिक्षक यमुनयनका गाईपामिकाको प्रमिु                                   –सदस्य 

(च) समममतिे मनोनयन गरेको एक जना                                      –सदस्य 

(छ) मिद्यािय मनरीक्षक÷स्रोत व्यमक्त                                     –सदस्य समचि 

(२) मिक्षा ऄनुगमन समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

११. घमुम्त मिद्यािय सञ्चािन गनय सनेने : गाईपामिकाको तफय बाट िातािरणीय तथा प्राकृमतक प्रकोपका कारण मसमजयत समस्याको 

पमहचान गरी तोमकए बमोमजमको घमुम्त मिद्याियहरु सञ्चािन गनय सनेनेछ । 

१२. सामदुामयक मसकाइ केन्र सञ्चािन गनय सनेने : गाईपामिकािे समदुायमा साक्षरता, सीप मिकास र मनरन्तर मसकाइ समतेको 

काम गनय तोमकए बमोमजम सामदुामयक मसकाइ केन्र सञ्चािन गनय सनेनेछ । 
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१३. स्थानीय ऄध्यापन ऄनमुमत पत्र मिन ुपने : मिद्याियिे सामदुामयक श्रोतबाट करारमा मनयमुक्त हुन तोमकए बमोमजमको स्थानीय 

ऄध्यापन ऄनमुमत पत्र मिएर मात्र ईम्मदे्वार हुन योग्य हुनेछन् । नेपाि सरकारबाट ऄध्यापन ऄनमुमत प्राप्त ईम्मदे्वारिाइ यो दफा िाग ू

हुने छैन । 

१४. ऄनदुानको व्यिस्था : 

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित मदद ै अएको ऄनदुान रकममा कटौती नहुने गरी तोमकएको सतू्रको अधारमा गाईपामिकािे 

सामदुामयक मिद्याियिाइ ऄनुदान मदनेछ तर कुनै मिद्याियिे तोमकएको िमैक्षकस्तर कायम गनय नसकेमा त्यस्ता मिद्याियिाइ मदाँआदै 

अएको ऄनदुान रकममा तोमकए बमोमजम कटौती गनय समकनेछ । 

(२) सामदुामयक मिद्याियहरुिाइ तोमकए बमोमजम ऄनदुान ईपिब्ध गराईन सनेनेछ । 

१५. छात्रिमृतको व्यिस्था गनय सनेने : गाईपामिकािे मिद्याियमा भनाय हुने मिद्याथीिाइ तोमकए बमोमजम छात्रािमृतको व्यिस्था गनय 

सनेनेछ । 

१६. प्रारमम्भक बाि मिकास केन्रिाइ ऄनदुान मदन सनेने : गाईपामिकािे प्रारमम्भक बाि मिकास केन्रिाइ तोमकए बमोमजको 

ऄनदुान रकम मदन सनेनेछ । 

१७. प्रारमम्भक बाि मिक्षा सम्िन्धी व्यिस्था :  प्रारमम्भक बाि मिक्षाको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी व्यिस्था तोमकए 

बमोमजम हुनेछ । 

१८. मिद्यािय व्यिस्थापन समममत :  

(१) सामदुामयक मिद्याियको सञ्चािन, रेिदिे र व्यिस्थापन गनयको िामग प्रत्येक मिद्याियमा दहेायका सदस्यहरु रहकेो एक 

मिद्यािय व्यिस्थापन समममत रहनेछ :– 

(क) सदस्यहरुिे यसै दफाको ईपदफा (१) को (ि) र (घ) मध्येबाट छानेको व्यमक्त        

–ऄध्यक्ष                      

(ि) ऄमभभािकिे अफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको कम्तीमा दइु जना ममहिा समहत चार जना  

–सदस्य                                                        

(ग) मिद्यािय रहकेो सम्िमन्धत िडाका जनप्रमतमनमधहरु मध्येबाट गाई मिक्षा समममतिे मनोनयन गरेको एक जना                                           

–सदस्य 

(घ) मिद्याियका संस्थापक, स्थानीय बमुद्धमजिी, मिक्षाप्रेमी, मिद्याियिाइ मनरन्तर ईल्िेख्य सहयोग गरेका व्यमक्तहरु मध्येबाट 

मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिे मनोमनत गरेको एकजना ममहिा समहत दइु जना                                      –सदस्य                                                                    

(ङ) मिद्यािय मिक्षकहरुिे अफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एक जना         –सदस्य 

(च) मिद्याियको प्रधानाध्यापक                                          –सदस्य समचि 

(२) प्रामिमधक र व्यिसामयक मिषयमा ऄध्ययन िा तामिम गराआने माध्यममक मिद्याियको मिद्यािय व्यिस्थापन समममतमा 

गाईपामिका क्षेत्रमभत्रका सम्िमन्धत मिषय तथा व्यिसायसाँग अिद्धहरुमध्ये मिक्षा समममतिे मनोमनत गरेको एक जना सदस्य रहनेछ 

। 

(३) मििषे मिक्षा सञ्चािन गने मिद्याियको व्यिस्थापन समममतमा कम्तीमा पचास प्रमतित सदस्यहरु ऄपाङ्गता भएका व्यमक्तको 

ऄमभभािकहरु सदस्य रहनेछन ्। 

(४) व्यिस्थापन समममतको म्याद समकन ु भन्दा कमम्तमा एक ममहना ऄगाि ै नयााँ व्यिस्थापन समममतको गठन बहाििािा 

व्यिस्थापन समममतिे गरी पदभार हस्तान्तरण गनुयपनेछ । यसो हुन नसकेमा िा व्यिस्थापन समममत गठन मििामदत भएमा तोमकए 

बमोमजम व्यिस्थापन समममतको गठन गाई मिक्षा समममत स्ियंिे गनेछ । 



7 

 

(५) व्यिस्थापन समममत गठन सम्िन्धी ऄन्य व्यिस्था तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

(६) संस्थागत मिद्याियको सञ्चािन, रेिदिे र व्यिस्थापन गनयका िामग प्रत्येक मिद्याियमा दहेायका सदस्यहरु रहकेो एक 

मिद्यािय व्यिस्थापन समममत रहनेछ:– 

(क) मिद्याियको संस्थापक िा िगानीकतायहरु मध्येबाट सम्िमन्धत मिद्याियको मसफाररसमा गाई मिक्षा समममतबाट मनोमनत 

भएका व्यमक्त                           –ऄध्यक्ष 

(ि) ऄमभभािकहरु मध्येबाट मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिे मनोमनत गरेको एक जना     

–सदस्य 

(ग) स्थानीय मिक्षा प्रेमी िा समाजसेिीहरु मध्येबाट गाई मिक्षा समममतिे मनोमनत गरेको एकजना                                                 

  – सदस्य 

(घ) सम्िमन्धत क्षेत्रको मिद्यािय मनरीक्षक                                  –सदस्य 

(ङ) सम्िमन्धत मिद्याियको मिक्षकहरुिे अफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना         

–सदस्य 

(च) मिद्यािय रहकेो सम्िमन्धत िडाका जनप्रमतमनमधहरु मध्येबाट िडा समममतको मसफाररसमा गाई मिक्षा समममतिे मनोनयन गरेको 

एकजना                          –सदस्य                          

(छ) मिद्याियको प्रधानाध्यापक                                           –सदस्य समचि 

(७) ईपदफा (१), (२) र (३) बमोमजम छामनएका िा मनोमनत ऄध्यक्ष िा सदस्यको पदािमध तीन (३) िषयको हुनेछ । त्यस्ता ऄध्यक्ष 

िा सदस्यिे अफनो पद ऄनसुारको अचरण नगरेको दमेिएमा गाई मिक्षा समममतिे मनजिाइ जनुसकैु बित पदबाट हटाईन सनेनेछ 

तर त्यसरी पदबाट हटाईन ुऄमघ िा समममत मिघटन गनुय ऄमघ अफनो सफाइ पेि गने मौकाबाट बमञ्चत गररने छैन । 

(८) सामदुामयक मिद्याियको मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ:– 

(क) मिद्यािय सञ्चािनको िामग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने । 

(ि) मिद्याियको चि, ऄचि, सम्पमतको िगत राख्ने, राख्न िगाईने र सरुक्षा गने । 

(ग) मिद्याियको िैमक्षक, भौमतक तथा अमथयक तथयांक र मििरण ऄद्यािमधक गराइ राख्ने । 

(घ) मिद्याियको िामषयक बजटे स्िीकृत गने र त्यसको जानकारी गाईपामिकािाइ मदने । 

(ङ) मिद्याियमा स्िच्छ िमैक्षक िातािरण कायम राख्न राजनैमतक, धाममयक िा साम्प्रादामयक भािनाको अधारमा मिद्याियको 

िातािरण धममल्याईन नमदने । 

(च) मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको समचिािय व्यिमस्थत गने, गराईने । 

(छ) मिद्याियमा अिश्यक पने ऄध्यापन ऄनमुमत पत्र मिइ प्रचमित काननू बमोमजम मिक्षक सेिा अयोगबाट मसफाररस भएका 

मिक्षक पदको िामग योग्य ईमेद्वारिाइ ऄध्यापक तथा गाईपामिकाबाट स्िीकृत दरिन्दीका कमयचारीको व्यिस्थापन गने । 

(ज) गाईपामिकाबाट िमटएका मिक्षक तथा कमयचारीिाइ हामजर गराइ काममा िगाईने । 

(झ) रमजष्टडय िेिापररक्षकबाट मिद्याियको िामषयक िेिापररक्षण गराईने । 

(ञ) िेिापररक्षकको प्रमतिदेन ऄनसुार तत्काि अिश्यक कारबाही गने र त्यसको प्रमतिेदन गाई मिक्षा समममतमा पेि गने । 

(ट) तोमकए बमोमजमका क्षेत्रसाँग सम्िमन्धत गाईपामिका र गाई मिक्षा समममतिे मदएको मनदिेनहरुको पािना गने । 

(ठ) तोमकए बमोमजम दरिन्दीका मिक्षकिाइ मिभागीय कारिाही गने । 

(ड) मिद्याियको अन्तररक श्रोतबाट िचय व्यहोने गरी मनयुक्त िा बढुिा गरेका मिक्षकको िामग सेिा ितय र समुिधा तोनेने र तोमकए 

बमोमजमको पाररश्रममक तथा समुिधाको व्यिस्था गने । 
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(९) संस्थागत मिद्याियको मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ:– 

(क) मिद्यािय सञ्चािनको िामग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने । 

(ि) मिद्याियको िामग अिश्यक भौमतक साधनको व्यिस्था गने । 

(ग) मिद्याियको चि ऄचि सम्पमतको सरुक्षा र संरक्षण गने । 

(घ) मिद्यािय स्िच्छ िमैक्षक िातािरण कायम राख्ने । 

(ङ) मिद्याियिे गाईपामिकािे तोके बमोमजमको पाठयक्रम तथा पाठयपसु्तक ऄमनिायय रुपमा िाग ूगने । 

(च) ऄध्यापन ऄनमुमत पत्र मिइ प्रचमित काननू बमोमजम मिक्षक पदको िामग ईम्मदेिार हुन योग्यता परुा गरेका व्यमक्तिाइ मिक्षक 

पदमा मनयमुक्त गने । 

(छ) नेपाि सरकारिे तोकेको न्यनूतम तिि स्केिमा नघटाइ मिक्षकिाइ तिि मदने । 

(ज) ऄनुिासनहीन  मिक्षक ईपर कारिाही गने । 

(झ) मिक्षा ऐन तथा मनयमाििी तथा ऄन्य काननूमा ईल्िेमित व्यिस्थाका ऄमतररक्त गाईपामिकाबाट जारी मिक्षा क्षेत्रसाँग 

सम्िमन्धत सबै मनयम, नीमत तथा मनदिेनहरुको पािना गने । 

(ञ) िमैक्षक गठुी ऄन्तगयत सञ्चािन भएका मिद्याियको सञ्चािन, रेिदिे र व्यिस्थापन सम्िन्धी व्यिस्था तोमकए बमोमजम 

हुनेछ । 

(१०) मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको ऄन्य काम, कतयव्य, ऄमधकार र बैठक सम्िन्धी काययमिमध तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

१९. मिद्यािय व्यिस्थापन समममत मिघटन गनय समकने : 

(१) कुनै मिद्याियको व्यिस्थापन समममतिे तोमकएको मजम्मिेारी परुा गनय नसकेको मनष्कषय िडा मिक्षा समममत िा मिक्षा ऄनगुमन 

समममत िा गाई मिक्षा समममतिे मनकािी मसफाररस गरेमा सोको कारण ििुाइ गाईपामिकािे त्यस्तो मिद्यािय व्यिस्थापन समममत 

तोमकएको प्रमक्रया परुयाइ मिघटन गनय सनेनेछ तर त्यसरी मिघटन गनुय ऄमघ मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिाइ अफनो सफाइ पेि 

गने मनामसि मौका मदन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजम मिद्यािय व्यिस्थापन समममत मिघटन भएपमछ ऄको मिद्यािय व्यिस्थापन समममत गठन नभएसम्म िा 

ऄन्य कुनै कारणिे मिद्यािय समममत गठन नभएसम्म मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको काम गनय गाईपामिकािे एक ऄस्थायी 

मिद्यािय व्यिस्थापन समममत गठन गनय सनेनेछ । 

(३) यो ऐन तथा ऐन बमोमजम मनयमाििी जारी भएपमछ सबै मिद्याियहरुिे बमढमा एक ममहनामभत्र यस ऐन बमोमजम मिद्यािय 

व्यिस्थापन समममत गठन गरी सनेन ुपनेछ । मििषे पररमस्थमतमा मिद्याियको ऄनरुोधमा तोमकएको ऄमधकारीिे एक ममहनासम्मको 

समयािमध थप गनय सनेनेछ । 

२०. मिद्याियको मिधान :  

(१) यो ऐन र प्रचमित काननूको ऄमधनमा रही प्रत्येक सामदुामयक मिद्याियिे मिद्याियको िक्ष्य, मलू्य मान्यता, सञ्चािन प्रमक्रया 

िगायतका ऄन्य सान्दमभयक मिषयिस्त ुसमािेि गररएको मिधान ऄमभभािक सभाबाट पाररत गराइ िाग ूगनुयपनेछ । 

(२) ऄमभभािक सभािे अिश्यकता ऄनसुार मिधान संिोधन गनय सनेनेछ । 

(३) मिधान ऄनसुार मिद्यािय सञ्चािन गनुय व्यिस्थापन समममत, प्रधानाध्यापक िगायत ऄन्य सबैको कतयव्य हुनेछ । 

(४) ऄध्यािमधक मिधानको प्रमतमिपी पाररत भएको मममतबाट सात (७) मदनमभत्र व्यिस्थापन समममतिे गाईपामिका कायायियमा 

पेि गनुयपनेछ । 

(५) मिद्याियको मिधान साियजमनक दस्तािजे हुनेछ र सो जो कोहीिे पमन हनेय पाईन ुपनेछ । 
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२१. िडा मिक्षा समममत : 

(१) िडास्तरमा दहेाय बमोमजमको िडा मिक्षा समममत गठन हुनेछ :– 

(क) िडा समममतको ऄध्यक्ष                                                   –ऄध्यक्ष 

(ि) िडा समममतका सदस्यहरु मध्ये िडा समममतको बैठकिे तोकेको एक जना       –सदस्य 

(ग) िडा मभत्रको ऄगिुा मिद्याियको प्रधानाध्यापक                –सदस्य 

(घ) मिद्यािय व्यिस्थापन समममतका ऄध्यक्षहरु मध्ये िडा समममतको बैठकिे तोकेको एकजना  

–सदस्य  

(ङ) िडामभत्र मिक्षाप्रेमीहरु मध्येबाट िडा समममतिे तोकेको एक जना              –सदस्य 

(च) समममतको बैठककिे चयन गरेको सदस्यहरु मध्ये एक जना                   –सदस्य समचि 

(२) िडा मिक्षा समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

२२. गाईपामिका मिक्षा मिकास कोष  : 

(१) सामदुमयक मिद्याियको भौमतक पिूायधार मिकासमा सहयोग परुयाईन तथा त्यस्ता मिद्याियमा िमैक्षक गणुस्तर ऄमभबमृद्ध 

गनयको िामग गाईपामिकास्तरमा एक गाई मिक्षा मिकास कोष रहनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहनेछन:्– 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ि) प्रदिे सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ग) गाईपामिकाबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(घ) संस्थागत मिद्याियबाट प्राप्त मिद्याियको िामषयक कूि अम्दानी मध्ये तोमकए बमोमजमको रकम, 

(ङ) चन्दाबाट प्राप्त रकम, 

(च) ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

२३. कोष सञ्चािक समममत : 

(१) कोष सञ्चािक समममत तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजमको कोष सञ्चािक समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार तथा बैठक सम्िन्धी काययमिमध तोमकए बमोमजम 

हुनेछ । 

२४. मिद्यािय कोष : 

(१) प्रत्येक मिद्याियमा एईटा मिद्यािय कोष हुनेछ, जसमा देहाय बमोमजमको स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा दामििा हुनेछ :– 

(क) नेपाि सरकार, प्रादमेिक सरकार र गाईपामिकाबाट प्राप्त रकम, 

(ि) गाईपामिका मिक्षा कोषबाट प्राप्त रकम, 

(ग) िलु्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम, 

(घ) चन्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजमको कोषको सञ्चािन र िेिापररक्षण तथा सामामजक िेिा परीक्षण तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

२५. गाईपामिकािे मनदेिन मदन सनेने : 

(१) गाईपामिकािे तोमकएको क्षेत्रसाँग सम्िमन्धत अिश्यक मनदिेनहरु मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिाइ मदन सनेनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजम मदआएको मनदिेनको पािना गनुय मिद्यािय व्यिस्थापन समममतको कतयव्य हुनेछ । 
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२६. गाईपामिकािे मिद्यािय सानय, गाभ्न, नाम पररितयन गनय िा िन्द गनय सनेने : गाईपामिकािे हाि सञ्चािन भआरहकेा ३० 

ममनेटको महडंाइको दरुी नमजकमा रहकेा कुनै मिद्याियिाइ एक स्थानबाट ऄको स्थानमा सानय िा दइु िा दइुभन्दा बढी मिद्याियिाइ 

गाभी एईटा मिद्यािय कायम गनय िा मिद्याियको नाम पररितयन गनय िा  मिद्यािय िन्द गनय िा  तोमकएको ठाईाँ िा क्षेत्रमा मिद्यािय 

िोल्न िा मिद्याियमा कक्षा थप गरी सञ्चािन गनय ऄनमुमत िा स्िीकृमत मदन सनेनेछ । 

२७. मिद्याियको सम्पमत : 

(१) सामदुामयक मिद्याियको हकभोगमा रहकेो सम्पमत साियजमनक सम्पमत मामननेछ । यस ऐन बमोमजम ऄनुममत िा स्िीकृमत रद्द 

गररएको िा कुनै मिद्याियमा गामभएको सामदुामयक मिद्याियको सम्पमत गाईपामिकािे ऄन्य मिद्याियको काममा प्रयोगमा 

नअईने भएमा प्रचमित काननू बमोमजम बेचमबिन गरी प्राप्त भएको रकम सम्िमन्ध गाईपामिका मिक्षा कोषमा जम्मा गनेछ । 

(२) िैमक्षक गठुी ऄन्तगयत सञ्चामित संस्थागत मिद्याियको सम्पमत सोही मिद्याियको नाममा रहनेछ । कुनै मिद्यािय साियजमनक 

िमैक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो मिद्याियको सम्पमत साियजमनक सम्पमत मामननेछ र त्यस्तो सम्पमतको स्िरुप 

पररितयन गनय पाआने छैन । 

(३) कम्पनी ऄन्तगयत सञ्चामित संस्थागत मिद्याियको सम्पमत सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ ।  

(४) संस्थागत मिद्याियिे कुनै व्यमक्त िा संघ संस्थासाँग दान दातव्यको रुपमा कुन ैमकमसमको चि, ऄचि सम्पमत प्राप्त गनुय ऄमघ 

नेपाि सरकारको पिूय स्िीकृमत मिन ुपनेछ । 

(५) नेपाि सरकारको स्िीकृमतमा प्राप्त गरेको सम्पमत नेपाि सरकारको स्िीकृमत बेगर बेचमबिन गनय पाआने छैन । 

२८. मिद्यिायिाइ छुट र समुिधा : 

(१) प्रचमित काननूमा जनुसुकै कुरा िेमिएको भए तापमन सामदुामयक मिद्यािय र िमैक्षक गठुीको रुपमा सञ्चामित  संस्थागत 

मिद्याियको नाममा  जनुसकैु मिित पाररत गदाय रमजष्टे्रिन दस्तरु िाग्ने छैन । 

(२) ईपदफा (१) मा िेमिएदमेि बाहके ऄन्य मिद्याियको नाममा कुनै मिित पाररत गदाय नेपाि सरकारिे तोमकएको अधारमा 

रमजष्टे्रिन दस्तरु छुट मदन सनेनेछ । 

(३) सामदुामयक मिद्यािय र िमैक्षक गठुीको रुपमा सञ्चामित संस्थागत मिद्याियिाइ मदआने ऄन्य छुट र समुिधा तोमकए बमोमजम 

हुनेछ । 

२९. ऄनुममत िा स्िीकृमत रद्द गने : कुनै संस्थागत मिद्याियिे यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगयत बनेको मनयम मिपररत ऄन्य कुनै काम 

गरेमा तोमकएको ऄमधकारीिे त्यस्तो मिद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनमुमत िा स्िीकृमत रद्द गनेछ तर त्यसरी ऄनमुमत िा स्िीकृमत 

रद्द गनुय ऄमघ सम्िमन्धत मिद्याियिाइ अफनो सफाइ पेि गने मौकाबाट बमञ्चत गररने छैन । 

३०. मिद्याियको िमगयकरण : मिद्याियिाइ तोमकएको अधारमा िमगयकरण गररनेछ । 

३१. मिद्याियिाइ सरुमक्षत के्षत्रको रुपमा कायम गनुयपने : 

(१) मिद्याियमा स्ितन्त्र र भयरमहत रुपमा ऄध्ययन, ऄध्यापन गने िातािरण सजृना गनय तथा मिद्याियमभत्र कुनै पमन मकमसमको 

ऄिामञ्छत मक्रयाकिाप हुन नमदने गरी मिद्याियिाइ सरुमक्षत के्षत्र कायम गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजम सरुमक्षत के्षत्र कायम गदाय मिद्याियिे पािना गनुय पने ितय तथा मापदण्ड तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

३२. िलु्क सम्िमन्ध व्यिस्था : 

(१) नेपाि सरकारिे मनःिलु्क मिक्षा घोषणा गरेको मिद्यािय मिक्षाका िामग सामदुामयक मिद्याियिे मिद्याथीको नाममा कुनै 

मकमसमको िलु्क मिन पाईने छैन । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन कुनै ऄमभभािकिे अफ्नो आच्छािे मदएको दान, ईपहार, चन्दा िा सहयोग 

सामदुामयक मिद्याियिे मिन सनेनेछ । 
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(३) सबै बािबामिकािाइ अधारभतू तहसम्मको मिक्षा ऄमनिायय र मनःिलु्क तथा माध्यममक तहसम्म मनःिलु्क मिक्षा प्रदान 

गनयको िामग गाईपामिकािे अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोमजम मनःिलु्क मिक्षा घोषणा गरेको मिद्यािय मिक्षा बाहकेको ऄन्य मिद्यािय मिक्षामा ऄध्ययन गने 

मिद्याथीसाँग मिआने िलु्क तोमकएको अधारमा मनधायरण गररनेछ । 

(५) मिद्याियिे मिद्याथीिाइ कुनै कक्षामा भनाय गदाय एक पटक भनाय िलु्क मिआ सकेपमछ पनुः सोही मिद्याियको ऄको कक्षामा 

भनाय गनयको िामग कुनै मकमसमको िलु्क मिन पाईने छैन । 

(६) मिद्याियिे मिद्याियको भौमतक संरचना मनमायण गनयको िामग मिद्याथीसाँग कुनै मकमसमको िलु्क मिन पाईने छैन । 

(७) संस्थागत मिद्याियिे मिद्याथीसाँग मिन पाईने िलु्क तोमकएको ऄमधकारीबाट स्िीकृत गराइ मनधायरण गनुय पनेछ । त्यसरी िलु्क 

मनधायरण सम्िन्धमा स्िीकृमत मदाँदा तोमकएको ऄमधकारीुेिे मिद्याियिे ईपिब्ध गराएको समुिधाको अधारमा मदनेछ । 

(८) कुनै मिद्याियिे यस ऐन मिपररत मिद्याथीसाँग कुनै िलु्क मिएमा तोमकएको ऄमधकारीिे त्यस्तो िलु्क सम्िमन्धत मिद्याथीिाइ 

मफताय गनय िगाईन ुपनेछ । 

(९) यस ऐन मिपररत िलु्क मिने मिद्याियिाइ तोमकएको ऄमधकारीिे एक िाि रुपैयााँसम्म जररिाना गनय सनेनेछ । 

३३. मिक्षक यमुनयन, मिक्षक तथा कमयचारीको पदीय अचरण तथा ऄन्य व्यिस्था : 

(१) सामदुामयक मिद्याियका मिक्षकहरुको पेिागत हकमहतको सम्िन्धमा कायय गनय तोमकए बमोमजम एक मिक्षक यमुनयन रहनेछ । 

(२) दहेायको ऄिस्थामा मिक्षक िा कमयचारीिाइ मिद्याियको व्यिस्थापन समममतिे पदबाट हटाईन गाईपामिकामा मसफाररस 

गनेछ :– 

(क) तोमकए बमोमजमका पदीय दामयत्ि परुा नगरेमा, 

(ि) मबना सचूना िगातार पन्र मदनभन्दा बढी समय मिद्याियमा ऄनपुमस्थत रहमेा, 

(ग) मिद्याियमा मादक पदाथय सेबन गरी अएको कुरा प्रमामणत भएमा, 

(घ) नैमतक पतन दमेिने कुनै फोजदारी ऄमभयोगमा ऄदाितबाट सजाय पाएमा, 

(ङ) सामदुामयक मिद्याियका मिक्षक िा कमयचारीिे कायायिय समयमा ऄन्यत्र ऄध्यापन िा काम गरेमा िा ऄन्य कुनै व्यिसामयक 

मक्रयाकिाप गरेमा, 

(च) मिक्षक िा कमयचारी राजनीमतक दिको काययकाररणी सदस्य रहकेो पाआएमा िा ििेुअम कनै राजनैमतक दिको पक्षमा िा 

मिपक्षमा बहस मिमिय िा ओकाित गरेको प्रमामणत भएमा । 

(छ) मिक्षक िा कमयचारीिे व्यिसामयक हकमहतका नाममा ऄमकू राजनैमतक दिको मात्र महत िा मिरोधमा कायय गने संगठनका 

गमतमिमधमा कायायियको समयमा संिग्न भएमा । 

(३) ईपदफा (२) बमोमजम िा ऄन्य माध्यमिे कुनै मिक्षक िा कमयचारीिाइ पदबाट हटाईन ु पने एथेष्ट प्रमाण प्राप्त भएमा 

गाईपामिकािे मनजिाइ पदबाट हटाईन सनेनेछ तर काययरत मिक्षकिाइ हटाईन ुऄमघ मनामसि मामफको स्पमष्टकरणको मौका भने 

प्रदान गररने छ । 

स्पमष्टकरण : यस िण्डको प्रयोजनको िामग “काययकाररणी समममत” भन्नािे राजनैमतक दिको मिधान बमोमजम गमठत केन्रीयस्तर, 

प्रदिेस्तर, मजल्िास्तर िा स्थानीयस्तरका काययकाररणी समममत सम्झन ुपछय । 

३४. स्थायी अिासीय ऄनमुमत मिन नहुने : सामदुामयक मिद्याियमा काययरत मिक्षक िा कमयचारीहरुिे कुनै पमन दिेको स्थायी 

अिासीय ऄनुममत मिन िा त्यस्तो ऄनमुमत प्राप्त गनयको िामग अिदेन मदन हुाँदनै । स्थायी अिासीय ऄनमुमत मिएका तथा मिन 

अिदेान मदने मिक्षक िा कमयचारीहरुिाइ दण्ड तथा सजाय तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

३५. िमैक्षक योग्यता : मिद्याियको मिक्षकको िामग चामहने िमैक्षक योग्यता तोमकए बमोमजम हुनेछ । 
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३६. मिक्षक मिद्याथीको ऄनुपात ममिाईन ु पने : गाईपामिकािे प्रत्येक मिद्याियमा मनयममत ऄध्ययन गने मिद्याथी संख्या र 

मिषयका अधारमा तोमकए बमोमजम मिद्याथी तथा मिक्षकको ऄनपुात कायम गनुय पनेछ । 

३७. मिक्षकिाइ ऄन्य काममा िगाईन नहुने :  

(१) सामदुामयक मिद्याियको मिक्षकिाइ मिक्षा प्रदान गने िा मिद्यािय प्रिासन सम्िन्धी काममा बाहके ऄन्य काममा िगाईन ु

हुाँदनै ।  

(२) ईपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमिएको भए तापमन मिद्याियको पठन पाठनमा बाधा नपने गरी रामष्ट्रय जनजागरण, मनिायचन 

सम्िमन्ध काम, दिैी प्रकोप ईद्धार िा नेपाि सरकार र गाईपामिकािे तोकेको ऄन्य कुनै काममा  िटाईन समकनेछ । 

३८. ऄदाित अदिेबाट पनुःबहािी हुन सनेने :  

(१) दफा ३३ मा ईल्िेमित भएका कुनै िा केही अरोपमा सजाय भइ नोकरीबाट हटाआएको िा बिायस्त भएका मिक्षक÷कमयचारी 

ऄदाितको ओदि िा फैसिा बमोजीम मात्र नोकरीमा पनुःबहािी हुन सनेनेछ । 

२) ईपदफा (१) बमोजीम पुुुनःबहािी भएको मिक्षकिे नोकरीबाट हटेदमेि पनुः बहािी भएको मममतसम्मको परूा तिब, भत्ता र 

तिि िमृद्ध पाईने भए सो समेत पाईनेछ । 

३९. मिक्षकको मनयमुक्त र सरुिा :  

१) मिद्याियमा ररक्त राहत मिक्षक दरिन्दीमा, ऄस्थायी तथा करार मनयमुक्तको व्यिस्था तथा परीक्षा गाईपामिकामा नै हुनेछ ।  

२) ईपदफा १ को प्रयोजनको िामग दहेायका सदस्यहरु रहकेो एक मिक्षक छनौट समममतको गठन गररने छ । 

(क) गाईपामिकाको मिक्षा के्षत्र हनेे मबषयगत समममतको संयोजक   – ऄध्यक्ष 

(ि) सम्बमन्धत मिद्याियको मिद्यािय ब्यिस्थापन समममतको ऄध्यक्ष        

     – सदस्य 

(ग) गाईपामिका हनेय तोमकएको मिद्यािय मनररक्षक     –सदस्य  

(घ) गाईपामिकािे तोकेको सम्बमन्धत मबषय र तहको मबषय मििषेज्ञ २ जना      

     – सदस्य 

(ङ) सम्बमन्धत मिद्याियको प्रधानाध्यापक     – सदस्य समचि 

(३) तर ईपदफा २ को (घ) को सन्दभयमा यसतो मबषय मििषेज्ञ गाईपामिकाकािे नतोके सम्म मजल्िा मिक्षा काययियिे तोकेको 

ब्यमक्तिाइ मनयकु्त गनय िा जीम्मिेारी मदन बाधा पगुकेो मामनने छैन ।  

(४) सरुिा हुन अिदेन मदने दरिन्दीमा काययरत मिक्षकिाइ गाईपामिकामभत्रका काययरत मिद्याियको व्यिस्थापन समममत र सरुिा 

हुने मिद्याियको व्यिस्थापन समममतको सहममतमा कक्षा सञ्चािनमा िाधा नपने गरी गाई मिक्षा समममतिे तोमकए बमोमजमको 

प्रमक्रया ऄपनाइ ररक्त दरिन्दीमा सरुिा गनय सनेनेछ । 

५) सरुिा हुन अिदेन मदने दरिन्दीमा काययरत मिक्षकिाइ गाईपामिकामभत्रका काययरत मिद्याियको मिद्याियको व्यिस्थापन 

समममतको सहममतमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा नपने गरी गाईपामिकािे ऄको गाईपामिकामा सरुिाको िामग सहममत मदन सनेनेछ । 

४०. दरिन्दी ममिान : (१) तोमकएको मापदण्डको अधारमा बढी दरिन्दी भएको मिद्याियबाट कम दरिन्दी  भएको मिद्याियमा 

तोमकएको ऄमधकारीिे तोमकएको प्रमक्रया परूा गरी सानय सनेनेछ । 

४१. संस्थागत मिद्याियिे छात्रिमृत्त ईपिब्ध गराईन ुपने : 

१) संस्थागत मिद्याियिे मिद्याियमा भनाय भएका कुि मिद्याथी संख्याको कम्तीमा दि प्रमतितमा नघट्ने गरी तोमकए बमोमजम 

अमथयक रुपमा मिपन्न, ऄपाङ्गता भएकाहरु, ममहिा, दमित िा जनजामत मिद्याथीिाइ छात्रिमृत ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 
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२) ईपदफा (१) बमोमजम छात्रिमृतको िामग मिद्याथी छनौट गनय प्रत्येक मिद्याियमा मिद्याियको प्रधानाध्यापक, गाईपामिकाको 

प्रमतमनमध र मिद्यािय व्यिस्थापन समममतमा रहकेा ऄमभभािकको प्रमतमनमध रहकेो एक छात्रिमृत छनौट समममत रहनेछ । 

(३) समममतिे छनौटको िामग अधार, ितय र प्रमक्रया तयार गरी सो मिद्यािय व्यिस्थापन समममतबाट स्िीकृत गराइ साियजमनक 

समते गनुय पनेछ । 

४) समममतिे छात्रिमृतको िामग छनौटको नमतजा अधार समहत साियजमनक गनुय पनेछ । 

४२. तिि भत्ता नपाईने र सेिा ऄिमध गणना नहुने : दफा ३८ मा ईल्िेमित ऄिस्थामा िा मनयमानसुार मिदा स्िीकृत गराइ िसेको 

ऄिस्थामा बाहके मिद्याियमा ऄनपुमस्थत रहकेा मिक्षकिे ऄनपुमस्थत ऄिमधको तिि, भत्ता पाईने छैनन ्र त्यस्तो ऄिमध मनजको 

सेिामा समेत गणना हुने छैन । 

४३. प्रधानाध्यापक तथा कमयचारी सम्िन्धी व्यिस्था : 

(१) सामदुामयक मिद्याियमा एक प्रधानाध्यापक र गाईपामिकािे स्िीकृत गरे बमोमजमको संख्यामा कमयचारीको दरिन्दी रहनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजमका प्रधानाध्यापक तथा कमयचारी मनयमुक्त, सेिाको ितय र समुिधा सम्िन्धी व्यिस्था तोमकए बमोमजम 

हुनेछ । 

४४. मिद्याथीिाइ मनष्कािन गनय, िारीररक िा मानमसक दवु्र्यिहार गनय नहुने : 

(१) कुनै पमन मिद्याथीिाइ मिद्याियबाट मनष्कािन गनय पाआने छैन । 

(२) मिद्याियमा ऄध्ययनरत मिद्याथीिाइ िारीररक िा मानमसक यातना मदन िा दवु्र्यिहार गनय पाआने छैन ।  

४५. िमैक्षक परामिय सेिा, मिदिेी िमैक्षक काययक्रम िा मिक्षण कोसय संचािन :  

(१) कसैिे पमन यस ऐन बमोमजम ऄनुममत नमिइ िमैक्षक परामिय सेिा मिज कोसय भाषा मिक्षण कक्षा िा पिूय तयारी कक्षा िा 

मिदिेी मिुकुमा संचामित कुनै िमैक्षक काययक्रम संचािन गनय पाईने छैन । 

(२) ईपदफा (१) बमोमजम िमैक्षक काययक्रम, िमैक्षक परामिय सेिा, मिज कोसय, भाषा मिक्षण कक्षा िा पिूय तयारी कक्षा िा मिदिेी 

मिुकुमा संचामित कुनै िमैक्षक काययक्रम संचािन गनय ऄनुममत मिने सम्िमन्धत व्यिस्था तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

४६. प्रगमत मििरण बझुाईन ुपने : संस्थागत मिद्याियिे प्रत्येक िषय तोमकए बमोमजमका मििरण समहत प्रगमत मििरण गाईपामिका 

कायायियमा बझाईन ुपनेछ । 

४७. दण्ड सजाय :  

(१) कसैिे मिद्याियको सम्पमत महनाममना िा नोनेसान गरेमा त्यस्तो व्यमक्तिाइ मदु्दा हनेे ऄमधकारीिे मिगो ऄसिु गरी मिगो 

बमोमजम जररिाना गनय सनेनेछ । 

(२) कसैिे दहेायका कायय गरेमा, गनय िगाएमा िा सो कायय गनय सहयोग प¥ुयाएमा त्यस्तो व्यमक्तिाइ कसरुको मात्रा हरेी काननूिे 

तोके बमोमजम सजाय हुनेछ :– 

(क) प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गरेमा, 

(ि) ईत्तर पमुस्तका परीक्षण गदाय िापरिाही िा गरै मजम्मिेारीपिूयक कायय गरेमा,  

(ग) परीक्षा केन्रमा सम्िमन्धत पदामधकारीको स्िीकृमत िगेर प्रििे गनय प्रयत्न गरेमा िा प्रििे गरेमा िा परीक्षा केन्र मनयन्त्रणमा मिइ 

अमयायमदत काम गरेमा, 

(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा ऄमनयममतता गरेमा, 

(ङ) ऄरुको तफय बाट परीक्षा मदएमा, 

(च) परीक्षाको मयायद भगं हुने ऄन्य कुनै कायय गरेमा, 

(छ) मिद्याथी भनाय गदाय दान ईपदान िा कुनै रकम मिएमा, 
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(ज) ऄनमुमत नमिइ कुनै िमैक्षक काययक्रम, िमैक्षक परामिय सेिा, मिज कोसय, भाषा मिक्षण कक्षा तथा पिूय तयारी कक्षा संचािन 

गरेमा, 

(झ) काननू मिपरीतको ऄन्य कायय गरेमा । 

(३) दहेाएका ऄिस्थामा नीमज श्रोतका मिक्षक बाहके ऄन्य दरबमन्दका मिक्षकिाइ पठनपाठनमा बाधा नपने गरी गाईपामिकाको 

प्रमिु प्रिासकीय ऄमधकृतको सामान्य मनदिेनमा गाई मिक्षा ऄमधकारीिे गाईपामिकाको क्षेत्र भरर सरुिा गनय सनेने छ । 

(क) मिद्याथीहरुबाट कुनै मिक्षक ईपर ब्यापक गणुासो अएमा । 

(ि) स्थानीय मिक्षक भएकै कारण काययसम्पादनमा कमी कमजोरी भएको ठहर मिद्यािय ब्यािस्थापन समममतिे गरेमा । 

(ग) मिक्षकको बानी, ब्यािहार, अचरण तथा नैमतक पतन दमेिने मक्रयाकिाप सम्बमन्ध मििाद मसजयना भएमा । 

(घ) मिक्षकिे मिद्यािय समयमा मद्यपान गरी अएमा िा मिद्यािय पररसरमा धमु्रपान गरेमा । 

(४) कुनै मिक्षक मिना सचुना मिद्याियमा ऄनपुमस्थत भएमा िा मिदा स्िीकृत नगराइ मिदा बसेमा ईक्त ऄबमधको तिब कट्टा गरी 

राजश्व दामििा गररनेछ र सो ऄबमधिाइ सेिा ऄबमधमा गणना गररने छैन । 

४८. पनुरािदेन : तोमकएको ऄमधकारीिे गरेको सजायको अदिे ईपर काननू बमोमजम पनुरािदेन िाग्नेछ । 

४९. मनयम बनाईने ऄमधकार :  

(१) यस ऐनको ईद्दशे्य कायायन्ियन गनय गाईपामिकािे अिश्यक मनयम बनाईन सनेनेछ । 

(२) यस ऐनको कायायन्ियनको िामग गाई मिक्षा समममतिे अिश्यक मनदमेिका बनाइ िाग ूगनय सनेनेछ । 

५०. संक्रमणकामिन व्यिस्था :  

(१) यस ऐनिे तोमकए बमोमजम हुने भनी व्यिस्था गरेको काम मनयमाििी नअईाँदासम्म गाईपामिकािे गनय सनेनेछ । 

(२) यो ऐन जारी भएपमछ मिद्याियमा ररक्त रहकेो दरिन्दीमा मिज्ञापनको ऄनमुमत गाईपामिकािे मदन सनेनेछ । 

५१. बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄमधकार : यस ऐनको ईद्दशे्य कायायन्ियन गनय कुनै बाधा ऄड्काई परेमा गाईपामिकािे त्यस्तो बाधा 

ऄड्काई हटाईन ओदि जारी गनय सनेनेछ र त्यस्तो अदिे ऐनमा परे सरह मामननेछ । 

५२.  बचाई र िाग ूनहुने :  

(१)  यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगयत बनेका मनयममा िेमिए जमत कुरामा सोही बमोमजम र निेमिएको कुरामा प्रचमित काननू बमोमजम 

हुनेछ । 

(२)  यस ऐनमा िेमिएको कुनै कुरािे पमन मिद्याियको सम्पमत महनाममना गरेको कसरुमा भ्रष्टचार मनिारण ऐन, २०१७ ऄन्तगयत 

कारिाही चिाईन बाधा पने छैन । 

(३) संमिधानसाँग बामझएको यस ऐनका दफा तथा ईपदफाहरु बामझएको हदसम्म स्ितः मनष्कृय हुनेछ । 

(४) यस ऄमघ काननू बमोमजम मनयकु्त मिक्षक÷कमयचारीहरुिाइ नेपाि सरकारिे मदआद ैअएको समुिधामा कुनै मकमसमको कटौती 

गररने छैन तर यो व्यिस्थािे काननू बमोमजम दण्ड, सजाय र कारिाही गनय बाधा पाने छैन । 

 

 


