
आधारभूत तथा माध्यममक मिक्षा ऐन  
२०७४ 

मिसंखुपाखर गााँउपामिका 
 
प्रस्तावनााः राष्ट्रिय ववकािका िागग चाहिने जनिक्ती तयार गनन बािबामिका तथा युवाका िागग समय 
सापेक्ष उच्च गुणस्तरको जीवनोपयोगी मसकाईद्वारा यस क्षेत्रमा आवश्यक पने दक्ष,  योग्य,  सीप युक्त 
जनिष्ट्क्त उत्पादनगनन तथा सवनसाधारण नागररकिाई सुिभ ज्ञान हदन र संघीय िोकताष्ट्रत्रक गणतरत्रात्मक 
मुिुकको व्यवस्था अनुकूि सवनधारण नागररकको सदाचार, मिरटाचार र नैततकता कायम  राख्न यस 
मिसंखुपाखर गााँउपामिकामा स्थापना िुन ेतथा स्थापना भई सञ्चािन भैरिेका ववद्याियिरूको व्यवस्थापनमा 
सुधार गदै गुणस्तर युक्त मिक्षाको ववकासगनन वाञ्छनीय भएकोिे,"नेपािको संववधान २०७२ को धारा २२१, 
२२६ तथा अनुसूची ८ को सूचीनं. ८ बमेष्ट्जम मिसंखुपाखर को गााँउसभािे यो ऐन बनाएकोछ । 
 
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः 

(१) यस, ऐनको नाम "आधारभूत तथा माध्यममक मिक्षा ऐन, २०७४" रिेकोछ। 
(२) यो ऐन मिसंखुपाखर गााँउपामिकाभर िागू िुनेछ। 
(३) यो ऐन तुरुरत प्रारम्भ िुनेछ। 

२. पररभाषाःववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "आधारभूत मिक्षा" भरनािे प्रारष्ट्म्भक ववकाि मिक्षादेखख कक्षा ८ सम्म हदइने मिक्षा    

        सम्झनुपछन। 
(ख) "प्राथममक मिक्षा" भरनािे कक्षा १ देखख कक्षा ५ सम्म हदइने मिक्षा सम्झनु पछन। 
(ग) "तनम्नमाध्यममक मिक्षा" भरनािे कक्षा ६ देखख कक्षा ८ सम्म हदइने मिक्षा सम्झनुपछन। 
(घ ) "माध्यममक मिक्षा" भरनािे कक्षा ९ देखख कक्षा १२ सम्म हदइने मिक्षा संम्झनुपछन। 

 
(छ) "गााँउपामिका" भरनािे मिसंखुपाखर गााँउकायनपामिका संम्झनपुछन। 
(ज) "गााँउ सभा" भरनािे मिसंखुपाखर गााँउपामिकाको गााँउ सभािाई संम्झनुपछन। 
(झ)   "वविेषमिक्षा"  भरनािे दृष्ट्रटववहिन,  बहिरा,  अहटज्म,  बौद्गधक अपाङ्गता,  सुस्तश्रवण वा 

अतत अिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका बािबामिकािाई छुट्टै समूिमा राखी हदइने मिक्षा 
सम्झनुपछन। 

(ञ) "ववद्यािय" भरनािे सामुदातयक वा संथागत ववद्यािय सम्झनुपछन। 
(ट) "प्राववगधक तथा ब्यावसातयक मिक्षा"  भरनािे प्राववगधक ज्ञान सीप  तथा ववषयवस्तुको 

मसकाईगरी प्रववगध र व्यवसायको मिक्षा प्रदान गनन कक्षा ९ देखख कक्षा १२ सम्म अध्यापन 
गराइने मिक्षािाई सम्झनुपछन। 

(ठ) "सामुदातयक ववद्यािय"  भरनािे नेपािसरकार / गााँउपामिका बाट तनयममत रूपमा अनुदान 
पाउनेगरी अनुमतत वा स्वीकृततप्राप्त ववद्यािय संम्झनुपछन। 

(ड) "संस्थागत ववद्यािय"  भरनािे नेपाि सरकार / गााँउपामिका बाट तनयममतरूपमा अनुदान 
नपाउनेगरी अनुमतत वा स्वीकृततप्राप्त ववद्यािय सम्झनुपछन। 



(ढ) "कमनचारी"  भरनािे सामुदातयक ववद्याियमा कायनरत मिक्षकबािेकका अरय कमनचारी 
सम्झनुपछन। 

(ण) "तोककएको" वा "तोककएबमोष्ट्जम" भरनािे यस ऐन अरतगनत बनेका तनयममा तोककएको वा 
तोककएबमोष्ट्जम सम्झनुपछन। 

(त) "अनुमतत" भरनािे नेपािसरकार वा गााँउपामिकािे स्थायी स्वीकृतत प्रदान गररनसकेको कुनै 
तोककएको ठाउाँ  वा क्षेत्रमा ववद्यािय खोल्न वा कक्षा थपगनन हदएको अस्थायी स्वीकृततिाई 
जनाउाँछ। 

(थ) "स्वीकृतत"  भरनािे तोककएबमोष्ट्जमको ितनपूरागरेको ववद्याियिाई नेपािसरकार वा 
गााँउपामिकािे हदएको स्थायी स्वीकृततिाई जनाउाँछ। 

(द) "आवासीय ववद्यािय" भरनािे नेपािसरकार  वा गााँउपामिकाबाट आवासीय ववद्याियको 
रूपमा स्वीकृतत प्रदान गररएको ववद्याियिाई जनाउाँछ। 

(ध) "िैक्षक्षकगुठी"  भरनािे ववद्यािय सञ्चािन गननकोिागग कुनैव्यष्ट्क्तिे नाफानमिने उद्देश्यिे 
स्थापना गरेको सावनजतनक वा तनजी गुठी सम्झनुपछन। 

(प) "प्रारष्ट्म्भक बािमिक्षा" भरनािे ततन बषन परुा भएका बािबामिकािाई हदइने प्रारष्ट्म्भक मिक्षा 
सम्झनुपछन। 

३. विद्यालय खोल्न अनुमतत ललनुपननः 
(१) कुन ैनेपािी नागररकिरुको समुदायिे सामुदातयक ववद्यािय वा सिकारी ववद्यािय वा  

नेपािी नागररकिे िैक्षक्षकगुठी अरतगनत संस्थागत ववद्यािय खोल्न चािेमा तोककएको वववरण 
खुिाई गााँउपामिकाको तोककएको अगधकारी समक्ष अनुमततको िागग तनवेदन हदनुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम तनवेदन परेमा सो तनवेदन उपर तोककएको अगधकारीिे आवश्यक जााँचबुझ 
गनेछ र जााँचबुझ गदान ववद्यािय खोल्न अनुमतत हदन मनामसब देखखएमा तोककएको ितनबरदेज 
पािना गनेगरी मिक्षा सममततको मसफाररसमा तोककएको अगधकारीिे अनुमतत हदनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम अनुमतत मिई खोमिएको ववद्याियिे तोककएका ितनबरदेज पािन गरेको 
देखखएमा मिक्षा सममततको मसफाररसमा तोककएको अगधकारीिे स्वीकृतत प्रदान गनेछ। 

(४) योदफा प्रारम्भ िुाँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रिेका ववद्याियिरुिे चािेमा कम्पनी 
खारेजगरी िैक्षक्षकगुठी अरतगनत ववद्यािय सञ्चािन गनन तोककएको अगधकारी समक्ष तनवेदन हदन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा  (४)  बमोष्ट्जम तनवेदन परेमा तोककएको अगधकारीिे सो तनवेदन उपर आवश्यक 
जााँचबुझ गनेछ र जााँचबुझगदान तनवेदन हदने ववद्याियको माग मनामसब देखखएमा मागबमोष्ट्जम 
ववद्यािय सञ्चािनगनन मिक्षासममततको मसफाररसमा पुनाःअनुमतत तथा स्वीकृतत हदनेछ। 

(६) उपदफा  (२),  (३)  वा  (५)  मा जुनसकैुकुरा िेखखएको भएतापतन देिायका ववद्याियिाई  
तनष्ट्ज िैक्षक्षकगुठीको रूपमा सञ्चािनगनन पाउनेगरी अनुमतत वा स्वीकृतत हदइनेछैनाः- 
(क) सरकारी वा सावनजतनक भवनमा सञ्चािन भएका ववद्यािय, 
(ख) सरकारी वा सावनजतनक जग्गामा भवन बनाइ सञ्चािन भएका ववद्यािय, 
(ग) कुनैव्यष्ट्क्त वा संस्थािे ववद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य हदएकोमा सो 

भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चािन भएको ववद्यािय। 



(७) यस ऐन वा अरय प्रचमित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन िैक्षक्षक गुठी अरतगनत 
ववद्यािय सञ्चािन गदान देिाय बमोष्ट्जम गनुनपनेछ:- 
(क)  िैक्षक्षक गुठी सञ्चािन गने गुठी सञ्चािक (िरटी) सङ्गहठत संस्थाको रूपमा िुनुपने, 
(ख)  िैक्षक्षक गठुी सञ्चािन गदान िरटीमा सावनजतनक गुठीभए कम्तीमा पााँचजना र तनजीगुठी 

भए कम्तीमा तीन जना सदस्य िुनुपन,े 
(ग) िैक्षक्षक गुठीको आयव्ययको िेखा तोककए बमोष्ट्जम खडागरी गााँउपामिकािे तोकेको 

िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराउनुपन,े 
(घ)  िैक्षक्षकगुठीको तत्काि कायम रिेकािरटीिे आफ्नो जीवनकािम ैवा िेषपतछ गुठीयारको 

रूपमा कामगने आफ्नो उत्तरागधकारी तोक्न सक्नेछ। तर सावनजतनक िैक्षक्षक गुठीको िकमा 
त्यस्तो उत्तरागधकारी तोक्दा गााँउपामिकाको स्वीकृतत मिनुपनेछ। 

(८) कुन ैसामाष्ट्जक,  परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मुनाफा नमिने उद्देश्य राखी ववद्यािय 
सञ्चािन गनन चािेमा तोककएको अगधकारीबाट स्वीकृतत मिई सावनजतनक िैक्षक्षकगुठी अरतगनत 
ववद्यािय सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(९) उपदफा(८) बमोष्ट्जम सञ्चामित ववद्याियिे पािन गनुनपने ितन तथा अरय व्यवस्था तोककए 
बमोष्ट्जम िुनेछन।् 

४. परीिाको सञ्चालन : ववमभरन तिको मिक्षा उत्तीणानथन योग्यता परीक्षाको सञ्चािन तोककएबमोष्ट्जम 
िुनेछ। 

५. माध्यलमक लििाको प्रकारःमाध्यममक मिक्षा देिायका प्रकारका िुनेछना्ः- 
(क) साधारण माध्यममक मिक्षा 
(ख) प्राववगधक तथा व्यावसातयक माध्यममक मिक्षा। 

६. वििेष लििा,  समािेिी लििा,  अनौपचाररक लििा,  तनरन्तर लििा,  दरू लििा तथा खुला लििा 
सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था: 

(१) गााँउपामिकािे आवश्यक पुवानधारको व्यवस्था गरी वविेषमिक्षा,समावेिी मिक्षा,  अनौपचाररक 
मिक्षा, तनररतरमिक्षा, दरूमिक्षा तथा खुिामिक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गननसक्नेछ। 

(२) वविेषमिक्षा,  समावेिीमिक्षा,  अनौपचाररक मिक्षा, तनररतर मिक्षा, दरूमिक्षा तथा खुिामिक्षाको 
सञ्चािन तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 

७. लििाको माध्यम: 
(१) ववद्याियमा मिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, अंङ्रेजी भाषा वा दबुै भाषा िुनेछ। 
(२) उपदफा(१)  मा जुनसुकैकुरा िेखखएको भएतापतन देिायको अवस्थामा ववद्याियमा मिक्षाको 

माध्यम देिाय बमोष्ट्जम िुन सक्नेछ:- 
(क) प्राथममक मिक्षा मातभृाषामा हदन सककनेछ, 
(ख) गैरनेपािी नागररकिे नेपािको ववद्याियमा अध्ययनगदान अतनवायन नेपािी ववषयको सट्टा 

अरयकुनै भाषाको ववषय अध्ययन गनन सक्नेछ, 
(ग)  भाषा ववषयमा अध्ययन गराउाँदा मिक्षाको माध्यम सोिी भाषा िुनसक्नेछ, 
(घ)  अतनवायन अंङ्रेजी ववषय अध्ययन गराउाँदा माध्यम अंरेजी भाषामानै गराउनुपनेछ। 

८. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकःववद्याियिे नेपािसरकार वाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक 
िागु गनुनपने छ। 



९. गााँउ लििा सलमततः 
(१) गााँउपामिका क्षेत्रमभत्र सञ्चािन िुन े ववद्याियको रेखदेख, समरवय र व्यवस्थापन गने काम 

समेतको िागग एक गााँउ मिक्षा सममतत रिनेछ गााँउ मिक्षा सममततको गठन र काम कतनब्य 
अगधकार तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 

१०. j8f लििा सलमततः 
(१) j8f मभत्र सञ्चािन िुन े ववद्याियको रेखदेख, समरवय र व्यवस्थापनdf ;xof]u गनन एक j8f 

मिक्षा सममतत रिनेछ j8f मिक्षा सममततको गठन र काम कतनब्य अगधकार तोककए बमोष्ट्जम 
िुनेछ। 

११. सामुदातयक लसकाइकेन्र सञ्चालन गननसकनेःगााँउपामिकािे समुदायमा साक्षरता,  सीपववकास र 
तनररतरमसकाइ समेतको कामगनन तोककएबमोष्ट्जम सामुदातयक मसकाइकेरर सञ्चािन गननसक्नेछ। 
सामुदातयक मसकाइकेरर सम्वरधी अरय ब्यवस्था तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ । 

१२. अनुदानकोव्यिस्था: 
(१)  यो ऐन प्रारम्भ िुाँदाका बखत सामुदातयक ववद्याियिाइ हदाँदै आएको अनुदान रकममा कटौती 

निुनेगरी तोककएको मापदण्डको आधारमा गााँउपामिकािे सामुदातयक ववद्याियिाई अनुदान 
हदनेछ। तर कुन ै ववद्याियिे तोककएको िैक्षक्षकस्तर कायमगनन नसकेमा त्यस्ता ववद्याियिाई 
हदाँइदै आएको अनुदान रकममा तोककए बमोष्ट्जम कटौती गनन सककनेछ। 

(२)  सामुदातयक ववद्याियिरुिाई  हदइने अनुदान तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 
१३. छात्रिवृिको व्यिस्था गननसकनेः गााँउपामिकािे ववद्याियमा भनानिुन े ववद्याथीिाई तोककएबमोष्ट्जम 

छात्रववृत्तको व्यवस्था गननसक्नेछ। 
१४. प्रारम्म्भक बाललििा सम्बन्धी व्यिस्था:प्रारष्ट्म्भक बािमिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

सम्बरधी व्यवस्था तोककएबमोष्ट्जम िुनेछ। 
१५. विद्यालय व्यिस्थापन सलमततः 

(१)  सामुदातयक ववद्याियको सञ्चािन,  रेखदेख र व्यवस्थापन गननकोिागग प्रत्येक ववद्याियमा 
देिायका सदस्यिरू रिेको एक ववद्यािय व्यवस्थान सममतत रिनेछाः- 

(२) ववद्यािय व्यवस्थापन सममततको गठन, काम कतनब्य र अगधकार तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 
१६. गााँउपाललका लििा विकासकोषः 

(१) सामुदातयक ववद्याियको भौततकपुवानधार ववकासमा सियोग पुर् याउन तथा त्यस्ता ववद्याियमा 
िैक्षक्षकगुणस्तर अमभवदृ्गध गननकोिागग गााँउपामिका स्तरमा  एक गााँउ मिक्षा ववकास कोष 
रिनेछ। 

(२)  उपदफा(१) बमोष्ट्जमको कोषमा देिायका रकमिरू रिनेछना्ः- 
(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 
(ख) प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 
(ग) गााँउपामिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम, 
(घ) संस्थागत ववद्याियबाट प्राप्त ववद्याियको वावषनककूि आम्दानीमध्ये 

तोककएबमोष्ट्जमको रकम, 
(ङ) चरदाबाट प्राप्तरकम, 
(च) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम। 



(३) गााँउमिक्षा ववकास कोषको सञ्चािन िेखापररक्षण र अरय ब्यवस्था तेककए बमेष्ट्जम िुनेछ । 
१७. विद्यालय कोषः 

(१) प्रत्येक ववद्याियमा एउटा ववद्यािय कोष िुनेछ,  
(२) कोषको सञ्चािन र िेखापरीक्षण तोककएबमोष्ट्जम िुनेछ। 

१८. गााँउपाललकाले तनदनिन ददनसकनेः 
(१)  गााँउपामिकािे अबस्यकता अनुसार ववद्याि  तथा ववद्यािय यव्यवस्थापन सममततिाई तनदेिन 

हदन सक्नेछ। 
(२)  उपदफा(१)  बमोष्ट्जम हदइएको तनदेिनको पािना गनुन ववद्यािय तथा ववद्यािय व्यवस्थापन 

सममततको कतनव्य िुनेछ। 
१९. गााँउपाललकाले विद्यालय सानन, गाभ्न, तह घटाउन, नामपररितनन गनन िा बन्दगनन सकने 

गााँउपामिकािे िाि सञ्चािन भइरिेका ३० ममनेटको हिाँडाईको दरुीनष्ट्जकमा रिेका कुनै ववद्याियिाई 
एकस्थानबाट अको स्थानमा सानन वा दईु वा दईुभरदा बढी ववद्याियिाई गाभी एउटा ववद्यािय 
कायम गनन वा ववद्याियको नाम पररवतनन गनन वा ववद्यािय बरद गनन वा ति घटाउन वा तोककएको 
ठाउाँ  वा क्षेत्रमा ववद्यािय खोल्न वा ववद्याियमा कक्षा थप गरी सञ्चािन गनन अनुमतत वास्वीकृतत 
हदन सक्नेछ। 

२०. विद्यालयको सम्पविः 
(१)  सामुदातयक ववद्याियको िकभोगमा रिेको सम्पवत्त सावनजतनक सम्पवत्त मातननेछ। यस 
ऐनबमोष्ट्जम अनुमतत वा स्वीकृतत रद्द गररएको वा कुनै ववद्याियमा गामभएको सामुदातयक 
ववद्याियको सम्पवत्त गााँउपामिकािे अरय ववद्याियको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचमित 
कानुन बमोष्ट्जम बेच-बबखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बष्ट्रधत गााँउपामिका मिक्षा कोषमा जम्मा 
गनेछ। 
(२)  िैक्षक्षक गठुी अरतगनत सञ्चामित संस्थागत ववद्याियको सम्पवत्त सोिी ववद्याियको नाममा 
रिनेछ। कुनै ववद्यािय सावनजतनक िैक्षक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो ववद्याियको 
सम्पवत्त सावनजतनक सम्पवत्त मातननेछ र त्यस्तो सम्पवत्तको स्वरुप पररवतनन गनन पाइने छैन। 
(३) कम्पनी अरतगनत सञ्चामित संस्थागत ववद्याियको सम्पवत्त सोिी कम्पनीको नाममा रिनेछ। 
(४)संस्थागत ववद्याियिे कुनैव्यष्ट्क्त वा संघसंस्थासाँग दान दातव्यको रूपमा कुनै ककमसमको चि, 
अचि सम्पवत्त प्राप्तगनुन अतघ गााँउपामिकाको अनुमतत मिनुपनेछ । तर ववदेिी व्यष्ट्क्त वा संघ 
संस्थाबाट त्यसरी चि, अचि सम्पवत्त प्राप्तगनुनअतघ नेपािसरकारको पूवनस्वीकृतत मिनुपनेछ। 
(५) नेपािसरकारको स्वीकृततमा प्राप्तगरेको सम्पवत्त गााँउपामिकाको स्वीकृततबेगर बेचबबखन गनन 
पाइनेछैन। 

२१. विद्यालयलाई छुट र सुविधा 
(१) प्रचमित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन सामुदातयक ववद्यािय र साबनजतनक  
िकै्षक्षक गुठीको रूपमा सञ्चामित संस्थागत ववद्याियको नाममा जुनसुकै मिखत पाररतगदान 
रष्ट्जरिेिन दस्तुर िाग्नेछैन। 

२२. अनुमतत िा स्िीकृतत रद्दगननः  कुनै संस्थागत ववद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन अरतगनत बनकेो तनयम 
ववपरीत अरय कुन ैकाम गरेमा तोककएको अगधकारीिे त्यस्तो ववद्याियिाई प्रदान गररएको अनुमतत वा 



स्वीकृतत रद्द गनेछ। तर त्यसरी अनुमतत वा स्वीकृतत रद्द गनुनअतघ सम्बष्ट्रधत ववद्याियिाई आफ्नो 
सफाई पेिगने मौकाबाट बष्ट्ञ्चत गररने छैन। 

२३. लििकलाई अन्य काममा लगाउन नहुन:े(१) सामुदातयक ववद्याियको मिक्षकिाई मिक्षा प्रदानगने वा 
ववद्यािय प्रिासन सम्बरधी काममाबािेक अरयकाममा िगाउनिुाँदैन। 
(२) उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन ववद्याियकोप ठनपाठनमा बाधा नपनेगरी 
राष्ट्रियजनगणना,  तनवानचन सम्बरधीकाम,  दैवीप्रकोप उद्धार वा नेपािसरकार र गााँउपामिकािे तोकेको 
अरय कुन ैकाममा खटाउन सककनेछ। 

२४. अदालतको आदेिबाट पुनःबहाली हुनसकने: 
(१)  काननू बमेष्ट्जम सजाय भई नोकरीबाट िटाइएको वा बखानस्त भएको मिक्षक/कमनचारी अदाितको 
आदेि वा फैसिा बमोष्ट्जम मात्र नोकरीमा पुनाःबिािी िुन सक्नेछ। 
(२)  उपदफा(१)  बमोष्ट्जम पुनाःबिािी भएको मिक्षकिे नोकरीबाट िटेदेखख पुनाःबिािी भएको 
ममततसम्मको पूरा तिब, भत्ता र तिब वदृ्गध पाउने भए सो समेत पाउनेछ। 

२५. लििकको तनयुम्कत र सरुिाः 
(१)  ववद्याियमा ररक्त स्वीकृत दरवरदी र राित अनुदानमा  करार तनयुष्ट्क्तको व्यवस्था तोककए 
वमोष्ट्जम िुनेछ। 
(२) मसक्षकको सरूवा तेककए बमेष्ट्जम िुनेछ ।  

२६. तलबभिा नपाउन ेर सेिाअिधध गणना नहुने: तनयमानुसार ववदा स्वीकृत गराइ बसेको अवस्थामा बािेक 
ववद्याियमा अनुपष्ट्स्थत रिेका मिक्षकिे अनुपष्ट्स्थत अवगधको तिब, भत्ता पाउनेछैन र त्यस्तो अवगध 
तनजको सेवामा समेत गणना िुनेछैन। 

२७. प्रधानाध्यापक तथा कमनचारी सम्बन्धी व्यिस्थाः 
(१)  सामुदातयक ववद्याियमा एक प्रधानाध्यापक र स्वीकृत दरवरदी बमोष्ट्जमको साँख्यामा कमनचारीको 
दरबरदी रिनेछ। 
(२) उपदफा(१) बमोष्ट्जमका प्रधानाध्यापक तथा कमनचारी तनयुष्ट्क्त, सेवाको सतन र सुववधा सम्बरधी 
व्यवस्था तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 

२८. बालबाललकालाई तनष्कािन गनन, िारीररक िा मानलसक दवु्यनिहार गनन नहुनेः 
(१) कुनैपतन बािबामिकािाई ववद्याियबाट तनरकािन गनन पाईनेछैन। 
(२) ववद्याियमा अध्ययनरत बािबामिकािाई िारीररक वा मानमसक यातना हदन वादवु्यनविार गनन 
पाइनेछैन। 

२९. िैक्षिक परामिनसेिा, विदेिी िैक्षिक कायनक्रम िा लििण कोसन सञ्चालन: 
(१) कसैिेपतन यस ऐन बमोष्ट्जम अनुमतत नमिई िैक्षक्षक परामिनसेवा, बिजकोसन, भाषा मिक्षण कक्षा 
वा पूवनतयारीकक्षा वा ववदेिी मुिुकमा सञ्चामित कुनै िैक्षक्षक कायनक्रम सञ्चािन गनन पाउनेछैन। 
(२) उपदफा(१) बमोष्ट्जम िैक्षक्षक कायनक्रम, िैक्षक्षक परामिनसेवा, बिजकोसन, भाषा मिक्षण कक्षा 
वापूवनतयारीकक्षा वा ववदेिी मुिुकमा सञ्चामित कुनै िैक्षक्षक कायनक्रम सञ्चािनगनन अनुमतत 
मिनेसम्बरधी व्यवस्था तोककए बमोष्ट्जम िुनेछ। 

३०. प्रगतत वििरण बुझाउनुपनन:संस्थागत ववद्याियिे प्रत्येकवषन तोककए बमोष्ट्जमका वववरण 
सहितको प्रगतत वववरण गााँउपामिकामा बुझाउनु पनेछ। 

३१. तनयमबनाउने अधधकारः 



(१) यस ऐनको उद्देश्य कायानष्ट्रवत गनन गााँउपामिकािे आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ। 
३२. बाधाअडकाउ फुकाउन े अधधकारः यस ऐनको उद्देश्य कायानरवयन गनन कुन ै बाधा-अड्काउ परेमा 

गााँउपामिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ िटाउन आदेि जारी गनन सक्नेछ र त्यस्तो आदेि यस ैऐनमा परे 
सरि मातननेछ। 

३३. बचाउ र लागूनहुनेः 
(१)  यो ऐन वा यस ऐन अरतगनत बनेका तनयममा िेखखएजतत कुरामा सोिी बमोष्ट्जम र निेखखएको    
कुरामा प्रचमित कानुन बमोष्ट्जम िुनेछ। 

३४. संतघय लििा कानून र प्रदेि कानूनको ब्यिस्था लागु हुने : 
   (१) यस ऐन र यस ऐन अरतगनत बनेका तनयममा गररएको कुनै ब्यवस्था संतघय कानून र प्रदेि कानून  

संग बाखझएको अवस्थामा बाखझएको िदसम्म संतघय कानून र प्रदेि कानून अनुसार िुनेछ । 
 


