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बबई गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ 

नपेािको संविधान,२०७२ को धारा २२१, अनसूुची ८ को सूची नं. 
८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को bkmf !)@ / 
११ (ज) अनसुार आधारभतू र माध्यलमक शिक्षाको व्यिस्था गनन 
बनकेो ऐन 

प्रस्तािना: राविय विकासको िालग आिश्यक जनिशि तयार गनन 
संघीय िोकताशरिक गणतरिात्मक व्यिस्थाअनकूुि सिनसाधारण 
जनताको सदाचार, शिष्टाचारर नैलतकता कायम गननबबई 
गाउँपालिका लभि स्थापना हनुे तथा स्थापना भई सञ्चािन भइरहेका 
विद्याियहरुको प्रभािकारी व्यिस्थापन गदै िैशक्षक गणुस्तर सधुार 
गरी जीिनोपयोगी तथा गणुस्तरीय शिक्षा प्रदान गनन िाञ्छनीय 
भएकािे, 
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बबई गाउँपालिकाको गाउंसभाको मिति २०७४।११।०३ तिर्णयिे  
यो ऐन बनाएको छ।  

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१)यस ऐनको नाम बबई गाउँपालिकाको 
शिक्षा ऐन, २०७४ रहेको छ। 

(२)यो ऐन बबई गाउँपालिका भर िागू हनुछे। 

(३)यो ऐन तरुुरत प्रारम्भ हनुेछ। 

२.पररभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “प्रारशम्भक बािविकास शिक्षा” भन्नािे चार िषन उमेर पूरा 
गरेका बािबालिकािाई एक िषनमा ददइन ेशिक्षा सम्झनपुछन। 

(ख) “प्राथलमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा एक देशख कक्षा पाँचसम्म 
ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ग) “आधारभतू शिक्षा” भन्नािे प्रारशम्भक बािविकास शिक्षा देशख 
कक्षा आठसम्म ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(घ) “माध्यलमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्म 
ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ङ) “वििषे शिक्षा” भन्नािे दृवष्टविहीन, बवहरा,अविज्म,बौविक 
अपांगता,ससु्त श्रिण िा अलत अिि िारीररक अपांगता भएका 
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बािबालिकािाई छुटै्ट समूहमा राखी वििषे प्रकार र लनशित 
माध्यमबाि ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(च) “सभा” भन्नािे बबई गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झनपुछन। 

(छ) “गाउँपालिका” भन्नािे बबई गाउँ कायनपालिकासम्झनपुछन। 

(ज) “सामदुावयक विद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकारबाि लनयलमत 
रुपमा अनदुान पाउने गरी अनमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यािय 
सम्झनपुछन। 

(झ) “संस्थागत विद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकारबाि लनयमत रुपमा 
अनदुान नपाउने गरी अनमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यािय 
सम्झनपुछन। 

(ञ) “आधारभतू विद्यािय” भन्नािे प्रारशम्भक बािविकास शिक्षा देशख 
कक्षा आठ सम्म शिक्षा ददन ेविद्यािय सम्झनपुछन। 

(ि) “विद्यािय शिक्षा” भन्नािे आधारभतू र माध्यलमक शिक्षा 
सम्झनपुछन। 

(ठ) “विद्यािय” भन्नािे सामदुावयक िा संस्थागत विद्यािय 
सम्झनपुछन। 

(ड) “शिक्षक” भन्नािे विद्याियको अध्यापक सम्झनपुछन र सो 
िव्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाई जनाउँछ। 
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(ढ) “कमनचारी” भन्नािे सामदुावयक विद्याियमा कायनरत शिक्षक 
बाहेकका अरय कमनचारी सम्झनपुछन। 

(ण) “तोवकएको िा तोवकए बमोशजम” भन्नािे यस ऐन अरतगनत 
बनेको लनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झनपुछन। 

(त) “िैशक्षक गठुी” भन्नािे विद्यािय सञ्चािन गननको िालग कुनै 
व्यशििे नाफा नलिने उद्दशे्यिे स्थापना गरेको सािनजलनक िा 
लनजी गठुी सम्झनपुछन। 

(थ) “आधारभतू शिक्षा उशिणन परीक्षा” भन्नािे आधारभतू तहको 
अरत्यमा हनुे परीक्षा सम्झनपुछन। 

(द) “अनमुलत” भन्नािे नेपाि सरकार िा गाँउपालिकािे स्थायी 
स्िीकृलत र सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोवकएको ठाँउ िा 
क्षेिमा विद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गनन ददएको अस्थायी 
स्िीकृलतिाई जनाँउछ । 

(ध) “स्िीकृलत” भन्नािे तोवकए बमोशजमको ितन परुा गरेको 
विद्याियिाई नेपाि सरकार िा गाँउपालिकािे ददएको स्थायी 
स्िीकृलतिाई जनाँउछ। 

(न) “स्थायी आिासीय अनमुलत” भन्नािे विदेिी मिुकुिे कुनै ितन 
तोकी िा सो मिुकुमा स्थायी रुपिे बसोबास गनन पाउने गरी 
नेपािी नागररकिाई उपिब्ध गराएको डाइभलसनिी इलमग्ररेि 
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लभसा( लड.लभ.), परमानरेि रेशजडेरि लभसा( वप.आर.) िा लग्रन 
काडन सम्झनपुछन र सो िब्दिे नेपािी नागररकिाई विदेिमा 
स्थायी रुपमा बसोबास गनन ददइएको जनुसकैु नामको स्थायी 
आिासीय अनमुलतिाई समेत जनाउँछ। 

(प) “आयोग” भन्नािे शिक्षक सेिा आयोग सम्झनपुछन। 

३.विद्यािय खोल्न अनमुलत लिनपुने: (१)कुनै नेपािी नागररकिे  
विद्यािय खोल्न चाहेमा तोवकएको वििरण खिुाई गाउँपालिकामा 
लनिेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन परेमा तोवकएको अलधकारीिे 
आिश्यक जाँचबझु गनेछ र जाँचबझु गदान विद्यािय खोल्न अनमुलत 
ददन मनालसब देशखएमा तोवकएको ितन बरदेज पािना गने गरी 
अनमुलत ददनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुलत लिई सञ्चािन भएको 
विद्याियिे तोवकएको ितन बरदेज पािना गरेको देशखएमा तोवकएको 
अलधकारीिे स्िीकृलत प्रदान गनेछ।  

(४) यस सम्िशरध अरय व्यिस्था तोवकए बलमशजम हनुेछ। 

४. विद्याियको सञ्चािन: विद्याियको सञ्चािन तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 
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५. शिक्षाको माध्यम:(१)विद्याियमा शिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, 
अंग्रजेी भाषा िा दिैु भाषा हनुेछ। 

(२) प्राथलमक शिक्षा मातभृाषामा ददन सवकनछे। 

(३) भाषा विषय अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हनु 
सक्नेछ। 

(४) अलनिायन अंग्रजेी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रजेी भाषामा नै 
गराउन ुपनेछ।  

६. विद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक:(१) विद्याियिे नेपाि 
सरकारद्वारा स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िागू गनुनपछन। 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो के्षिलभि तोवकए बमोशजम स्थानीय 
पाठ्यक्रम लनमानण गरी कायानरियन गनन उपदफा (१) िे बाधा 
पयुानएको मालनने छैन। 

७. गाउँ शिक्षा सलमलत: (१) गाउँपालिका लभिका विद्याियको 
रेखदेख र व्यिस्थापन गने काम समेतका िालग एक गाउँ 
शिक्षा सलमलत रहनछे। 

(२) गाउँ शिक्षा सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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८. िडा शिक्षा सलमलत: (१) गाउँपालिका लभिका िडाका 
विद्याियहरुको रेखदेख र व्यिस्थापन गननका प्रत्येक िडामा 
िडा शिक्षा सलमलत रहनेछ। 

(२) िडा शिक्षा सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

९.परीक्षा सञ्चािन तथा समरिय सलमलत: (१) गाउँपालिकाका 
विद्याियहरुमा परीक्षा सञ्चािन तथा समरियका िालग एक 
परीक्षा सञ्चािन तथा समरिय सलमलत रहनछे। 

(२) परीक्षा सञ्चािन तथा समरिय सलमलतको गठन र काम, कतनव्य 
तथा अलधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(३) sIff % / sIff * sf] jflif{s k/LIff सञ्चािन हनुे परीक्षा 
उपलनयम (१) बमोशजमको सलमलतिे सञ्चािन गनेछ। 

१०. विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत: (१) सामदुावयक विद्याियको 
सञ्चािन, रेखदेख र व्यिस्थापन गननका िालग प्रत्येक 
विद्याियमा एक विद्यािय व्यस्थापन सलमलत रहनेछ। 

(२) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र 
अलधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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११. गाउँपालिकािे लनदेिन ददन सक्न:े (१) गाउँपालिकािे 
आिश्यकता अनसुार गाउँ शिक्षा सलमलत र विद्यािय 
व्यिस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको लनदेिनको पािना गनुन गाउँ शिक्षा 
सलमलत र प्रत्येक विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको कतनव्य 
हनुेछ। 

१३. गाउँपालिकािे विद्यािय सानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा 
बरद गनन सक्न:े गाउँपालिका िा तोवकएको अलधकारीिे गाउँ 
शिक्षा सलमलतको राय लिई सञ्चािन भइरहेका कुनै 
विद्याियिाई एक स्थानबाि अको स्थानमा सानन िा दईु िा 
दईु भरदा बढी विद्याियिाई गाभी एउिा विद्यािय कायम गनन 
िा विद्याियको नाम पररितनन गनन िा विद्यािय बरद गनन िा 
तोवकएको ठाँउ िा क्षेिमा विद्यािय खोल्न िा विद्यािय कक्षा 
थप गरी सञ्चािन गनन अनमुलत िा स्िीकृलत ददन सक्नेछ। 

१४. विद्याियको सम्पलत: (१) सामदुावयक विद्याियको हकभोगमा 
रहेको सम्पलत सािनजलनक सम्पलत मालननेछ। 

(२) िैशक्षक गठुी अरतगनत सञ्चालित संस्थागत विद्याियको सम्पलत 
सोही विद्याियको नाममा रहनेछ। 
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(३) कम्पलन अरतगनत सञ्चालित संस्थागत विद्याियको सम्पलत सोही 
कम्पलनको नाममा रहनेछ। 

१५. विद्याियिाई छुि र सवुिधा: प्रचलित काननुमा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भएतापलन सामदुावयक विद्यािय र िैशक्षक गठुीको 
रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्याियको नाममा जनुसकैु लिखत 
पाररत गदान रशजिेिन दस्तरु िाग्नेछैन। 

१६. विद्याियको िगीकरण: विद्याियिाई तोवकएको आधारमा 
िगीकरण गररनेछ। 

१७. विद्याियिाई सरुशक्षत र िाशरतपूणन के्षिको रुपमा कायम गनुन 
पने: विद्याियमा स्ितरि र भयरवहत रुपमा अध्ययन अध्यापन 
गने िातािरण लसजनना गनन तथा विद्यािय हाता लभि कुनै पलन 
वकलसमको अिाशरछत वक्रयाकिाप हनु नददने गरी विद्याियिाई 
सरुशक्षत र िाशरतपूणन के्षि कायम गनुन पनेछ। 

१८. िलु्क सम्बशरध व्यिस्था: (१) नेपाि सरकार िा 
गाउँपालिकािे लन:िलु्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यािय 
शिक्षाका िालग सामदुावयक विद्याियिे विद्याथीको नाममा कुनै 
वकलसमको िलु्क लिन पाउन ेछैन। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै 
अलभभािकिे आफ्नो इच्छािे सामदुावयक विद्याियिाई ददएको 
दान, उपहार, चरदा िा सहयोग लिन सवकनेछ। 

(३) सबै बािबालिकािाई आधारभतू तहसम्मको शिक्षा अलनिायन र 
लनिलु्क तथा माध्यलमक तहसम्म लनिलु्क शिक्षा प्रदान गननको 
िालग नेपाि सरकार िा गाउँपालिकािे आिश्यक स्रोतको 
व्यिस्था गनेछ। 

१९. शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अरय व्यिस्था: 
(१)शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरणसंघीय शिक्षा ऐन 
तथा लनयमाििी बमोशजम हनुेछ । 

२०. स्थायी आिासीय अनमुलत लिन नहनु:े सामदुावयक विद्याियमा 
कायनरत शिक्षक िा कमनचारीिे स्थायी आिासीय अनमुलत लिन 
िा त्यस्तो अनमुलत प्राप्त गननको िालग आिेदन ददन हदैुन।यो 
दफा प्रारम्भ हनु ु अशघ कसैिे स्थायी आिासीय अनमुलत 
लिएको भए िा त्यस्तो अनमुलत प्राप्त गननका िालग लनिेदन 
ददएको भए त्यस्तो शिक्षक िा कमनचारीिाई भविष्यमा अयोग्य 
ठहररने गरी सेिाबाि बखानस्त गररनेछ। 

२१. िैशक्षक योग्यता: विद्यािय शिक्षकको िालग चावहने िैशक्षक 
योग्यता तोवकए बमोशजम हनुछे। 
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२२. शिक्षक विद्याथीको अनपुात लमिाउन ुपने: गाउँ शिक्षा सलमलतिे 
प्रत्येक विद्याियमा लनयलमत अध्ययन गने विद्याथी संख्या र 
विषयका आधारमा तोवकए बमोशजम विद्याथी तथा शिक्षकको 
अनपुात कायम गनुन पनेछ। 

२३. बािबालिकािाई लनष्कािन गनन, िारीररक र मानलसक 
दवु्यनिहार गनन नहनु:े (१) कुनै पलन बािबालिकािाई 
विद्याियबाि लनष्कािन गनन पाइने छैन। 

(२) विद्याियमा अध्ययनरत बािबालिकािाई िारीररक िा 
मानलसक यातना ददन िा दवु्यनिहार गनन पाइने छैन। 

२४. शिक्षकको सरुिा:(१) सरुिा हनु चाहन े शिक्षकिे तोवकए 
बमोशजमको फाराम भरी गाउँपालिकामा लनिेदन ददनपुनेछ। 

(२)शिक्षकको सरुिा सम्बशरध अरय व्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

२५. तिब भिा नपाउन ेर सेिा अिलध गणना नहनु:े लनयमानसुार 
विदा शस्िकृत गराई िसेको अिस्थामा बाहेक विद्याियमा 
अनपुशस्थत रहेको शिक्षकिे अनपुशस्थत अिलधको तिि भिा 
पाउने छैन र त्यस्तो अिलध लनजको सेिा अिलधमा गणना हनुे 
छैन। 
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२६. अध्यापन अनमुलत पि लिनपुने: आयोगबाि अध्यापन अनमुलत 
पि नलिई कसैिे पलन विद्याियमा शिक्षण गनन पाउने छैन। 

२७. विद्यािय कोष: (१) प्रत्येक विद्याियमा एउिा विद्यािय कोष 
रहनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन:- 

  (क) नेपाि सरकार/प्रदेि सरकारगाउँपालिकाबाि प्राप्त अनदुान 

  (ख) शजल्िा समरिय सलमलतबाि प्राप्त अनदुान 

  (u) चरदा िा दान दातव्यबाि प्राप्त अनदुान 

  (3) अरय स्रोतबाि प्राप्त /sd 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चािन र िेखापरीक्षण 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

२८. अनमुलत नलिई िैशक्षक परामिन सेिा, विज कोषन कायनक्रम िा 
शिक्षण कोषन सञ्चािन गनन नहनु:े (१) कसैिे पलन 
गाउँपालिकाबाि अनमुलत नलिई िैशक्षक परामिन सेिा, विज 
कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा िा पूिनतयारी कक्षा र ट्यसुन िा 
कोशचङ्ग सेरिर सञ्चािन गनन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िैशक्षक कायनक्रम सञ्चािनको 
अनमुलत लिने सम्बशरध व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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२९. प्रारशम्भक बािविकास शिक्षा: (१) प्रारशम्भक बािविकास 
शिक्षाको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन तोवकए बमोशजम हनुछे। 

(२) गाउँपालिकािे प्रारशम्भक बािविकास केररिाई तोवकए 
बमोशजम अनदुान ददन सक्नछे। 

३०. अनौपचाररक शिक्षा: गाउँपालिकािे स्थानीय आिश्यकताको 
आधारमा अनौपचाररक शिक्षा, वििेष शिक्षा, लनररतर लसकाई, 
दूर शिक्षा तथा समािेिी शिक्षाका कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन 
सक्नेछ। 

३१. सामदुावयक लसकाइ केरर सञ्चािन गनन सक्न:े गाउँपालिकािे 
समदुायमा साक्षरता, लसप विकास, आयआजनन तथा लसपमूिक 
कायनक्रम सञ्चािनका िालग तोवकए बमोशजम सामदुावयक 
लसकाइ केरर सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

३२. प्रगलत वििरण बझुाउन ुपने: संस्थागत विद्याियिे प्रत्येक िषन 
तोवकए बमोशजमका वििरण सवहतको प्रगलत वििरण 
गाउँपालिकामा बझुाउन ुपनेछ। 

३३. दण्ड र सजाय: (१) कसैिे विद्याियको सम्पलत वहनालमना 
गरेमा िा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यशििाई मदु्दा हेने 
अलधकारीिे लबगो असिु गरी जररिाना गनन सक्नछे। 
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(२) कसैिे देहायका कायन गरेमा, गनन िगाएमा िा सो कायन गनन 
सहयोग पयुानएमा त्यस्तो व्यशििाई कसरुको मािा हेरी एक 
िाख रूपैयाँसम्म जररिाना िा छ मवहनासम्म कैद िा दिैु 
सजाय हनुेछ। 

  (क) प्रश्नपिको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

  (ख) उिरपशुस्तका परीक्षण गदान िापरिाही िा गैरशजम्मेिारीपूणन 
कायन गरेमा, 

  (ग) परीक्षा केररमा सम्बशरधत पदालधकारीको शस्िकृलत िेगर 
प्रिेि गनन प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा परीक्षा केरर 
लनयरिणमा लिई अमयानददत कायन गरेमा, 

  (घ) परीक्षाफि प्रकािनमा अलनयलमतता गरेमा, 

     (ङ) अरुको तफन बाि परीक्षा ददएमा, 

  (च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हनुे अरु कुनै कायन गरेमा, 

  (छ) विद्याथी भनान गदान दान, उपहार िा कुनै रकम लिएमा, 

  (ज) अनमुलत नलिई कुनै िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन सेिा, 
विज कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूिनतयारी कक्षा सञ्चािन 
गरेमा। 
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३४.अदाितको आदेिबाि पनुबनहािी हनु सक्न:े विभागीय सजाय 
भई नोकरीबाि हिाइएको िा बरखास्त भएको शिक्षक 
अदाितको आदेि िा फैसिाबमोशजम माि नोकरीमा 
पनुबनहािी हनु सक्नछे। 

३५. मदु्दा हेने अलधकारी:(१) दफा ३३ बमोशजम सजाय हनुे कसरु 
सम्बशरध मदु्दामा कारिाही र वकनारा गने अलधकार स्थानीय 
रयावयक सलमलतिाई हनुेछ। 

(२) यस ऐन बमोशजम कारिाही तथा सजाय हनुे मदु्दामा अनसुरधान 
तथा तहवककात गने अलधकारीिे सम्बशरधत सरकारी िकीि 
कायानियको परामिन तथा सहयोग लिन सक्नेछ।  

३६. दरबरदी लसजनना गनन सक्न:े नपेाि सरकार द्वारा स्िीकृत 
दरबरदी नभएका र दरबरदी अपगु भएका विद्याियका िालग 
गाउँपालिकािे आिश्यकता अनसुारलनशित समयका िालग 
करार शिक्षक तथा कमनचारी पद लसजनना गनन सक्नछे। 

३७. लनयम बनाउन ेअलधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानरियन गनन 
गाउँ कायन पालिकािे लनयम बनाउन सक्नछे। 

३८. लनदेशिका बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानरियनका िालग 
गाउँपालिकाको शिक्षा हेने लनकायिे आिश्यक लनदेशिका 
बनाई िागू गनन सक्नेछ। 
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३९. बाधा अड्काउ हिाउन े अलधकार: यस ऐनको उद्देश्य 
कायानरियन गनन कुनै बाधा अड्काउ परेमा गाउँपालिकािे 
त्यस्तो बाधा अड्काउ हिाउन आदेि जारी गनन 
सक्नेछ,त्यस्तो आदेि यसै ऐनमा परे सरह मालननेछ। 

४०. बचाउ र िागू नहनु:े (१) यो ऐन िा यस ऐन अरतगनत 
बनेका लनयममा िेशखएजलत कुरामा सोही बमोशजम र 
निेशखएको कुरामा प्रचलित नेपाि काननु बमोशजम हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा िेशखएको कुनै कुरािे पलन विद्याियको सम्पलत 
वहनालमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार लनिारण ऐन, २०१७ 
अरतगनत कारबाही चिाउन बाधा पने छैन। 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु संविधानसंग बाशझएको 
हकमा स्ित: लनशष्क्रय हनुेछन। 

cf1fn],  
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