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प्रस्तावनााः
नेपािको सलं वधानिे आधारभतू र माध्यलमक तहको लिक्षाको सम्पिू न लजम्मेवारी स्थानीय सरकारिाई हस्तान्तरि गरे कािे गोरखा नगरपालिका
क्षेत्रलभत्र स्थापना भई सञ्चािन भैरहेका र हुने लवद्यािय िगायत अन्य िैलक्षक संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा सधु ार गरी सबै बािबालिकाको
लवद्यािय लिक्षा पाउने मौलिक हकको सम्मान गदै नगरलभत्रका सबै बािबालिकाहरूको िालग क्रमि: अलनवायन, लनिल्ु क, गिु स्तरीय र
सान्दलभनक लवद्यािय लिक्षाको व्यवस्था माफन त सक्षम नागररकको माध्यमबाट राष्र लनमानिको आधार तयार पानन वान्छनीय भएकािे नेपािको
संलवधानको धारा २२६, अनसु चू ी ८ को र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११(ज) र २१ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी
गोरखा नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छे द- १
प्रािम्भिक
१.
सङ्क्म्िप्त नाम ि प्रािभि : (१) यस ऐनको नाम “ गोरखा नगरपालिका लिक्षा ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२)
यो ऐन गोरखा नगरपालिका भर िागू हुनेछ ।
(३)
यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.
परििाषााः
लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,–
(क)
'आधारभतू लिक्षा' भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा देलख कक्षा आठसम्म लदइने लिक्षा सम्झनु पछन ।
(ख) 'प्राथलमक लिक्षा' भन्नािे कक्षा एक देलख कक्षा पािँचसम्म लदइने लिक्षा सम्झनपु छन ।
(ग)
'माध्यलमक लिक्षा' भन्नािे कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्रसम्म लदइने लिक्षा सम्झनपु छन ।
(घ)
'नगरपालिका' भन्नािे गोरखा नगरपालिका सम्झनपु छन ।
(ङ्)
'लविेष लिक्षा' भन्नािे दृलिलवलहन, बलहरा, अलटज्म, बौलिक अपाङ्खगता, सस्ु तश्रवि वा अलत अिक्त िारीररक अपाङ्खगता
भएका बािबालिकािाई छुट्टै समहू मा राखी लदइने लिक्षा सम्झनु पछन ।
(च)
'लवद्यािय लिक्षा' भन्नािे आधारभतू र माध्यलमक दवु ै लिक्षा सम्झनु पछन ।
(छ)
'प्रालवलधक तथा ब्यावसालयक लिक्षा' भन्नािे प्रालवलधक ज्ञान सीप तथा लवषयवस्तुको लसकाई गरी प्रलवलध र व्यवसायको
लिक्षा प्रदान गनन कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्रसम्म अध्यापन गराइने लिक्षािाई सम्झनु पछन ।
(ज)
'सामदु ालयक लवद्यािय' भन्नािे समदु ायको पहिमा स्थापना गररएको गैर नाफामि
ू क र नेपाि सरकारबाट लनयलमत रूपमा
अनदु ान पाउने गरी अनमु लत वा स्वीकृ लत प्राप्त लवद्यािय सम्झनपु छन । यो िब्दिे धालमनक लवद्यािय (गम्ु वा, गरुु कूि र
मदरिा) समेतिाई जनाउने छ ।
(झ)
'सस्ं थागत लवद्यािय' भन्नािे लनजी पहिमा स्थापना गररएका नेपाि सरकारबाट लनयलमत रूपमा अनदु ान नपाउने गरी
अनमु लत वा स्वीकृ लत प्राप्त लवद्यािय सम्झनु पछन ।
(ञ)
'सहकारी लवद्यािय' भन्नािे सहकारी संस्थाको पहिमा काननू बमोलजम सञ्चािन अनमु लत प्राप्त लवद्यािय सम्झनु पछन ।
(ट)
'कमनचारी' भन्नािे सामदु ालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक बाहेकका अन्य कमनचारी सम्झनु पछन ।
(ठ)
'तोलकएको' वा 'तोलकए बमोलजम' भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयममा तोलकएको वा तोलकए बमोलजम सम्झनु पछन ।
(ड)
'अनमु लत' भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे स्थायी स्वीकृ लत प्रदान गरी नसके को कुनै तोलकएको ठाउिँ वा क्षेत्रमा
लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन लदएको अस्थायी स्वीकृ लतिाई जनाउिँछ ।
(ढ)
'लनिल्ु क लिक्षा' भन्नािे तोलकएको िीषनकहरूमा कुनै िल्ु क लिन नपाउने गरी व्यवस्थापन गररएको लिक्षा सम्झनु पछन ।
यो व्यवस्थािे नेपािको सलवधानको धारा ३९ को उपधारा २ बमोलजम बािबालिकाको लिक्षाको िालग पररवारको दालयत्व
तोक्ने गरी नगरपालिकािे काननू बनाउन बन्देज िगाएको मालनने छै न ।
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(ि)
(त)
(थ)

(द)
(ध)
(न)
(प)
(फ)
(ब)

'आवासीय लवद्यािय' भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकाबाट आवासीय लवद्याियको रूपमा स्वीकृ लत प्रदान गररएको
लवद्याियिाई जनाउिँछ ।
'िैलक्षक गठु ी' भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गननको िालग कुनै व्यलक्तिे नाफा नलिने उद्देश्यिे स्थापना गरे को सावनजलनक वा
नीलज गठु ी सम्झनु पछन ।
'स्थायी आवासीय अनमु लत' भन्नािे लवदेिी मि
ु क
ु िे कुनै ितन तोकी वा सो मि
ु ुकमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन पाउने
गरी नेपािी नागररकिाई उपिब्ध गराएको डाइभलसनटी इलमग्रेन्ट लभसा (लड.भी.), परमानेन्ट रे लजडेन्ट लभसा (पी.आर.) वा
ग्रीन काडन सम्झनु पछन र सो िब्दिे नेपािी नागररकिाई लवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन लदइएको जनु सक
ु ै नामको
स्थायी आवासीय अनमु लत समेतिाई जनाउिँछ ।
'प्रारलम्भक बािलिक्षा' भन्नािे तीन बषन देलख पाचिँ वषनसम्मका बािबालिकाहरूिाई लदइने दईु बषै लिक्षा सम्झनु पछन ।
'लिक्षक छनौट सलमलत' भन्नािे स्वीकृ त दरबन्दी तथा थप अनदु ान (राहत) कोटामा अस्थायी वा करारमा लिक्षक लनयलु क्तको
लसफाररस गनन गठन भएको नगर स्तरीय लिक्षक छनौट सलमलतिाई सम्झनु पछन ।
'समावेिी लिक्षा' भन्नािे दृलिलवलहन, न्यनु दृलियक्त
ु , बलहरा, सस्ु त श्रवि, अलटज्म, बौलिक, िारररीक वा अन्य अपाङ्खगता
भएका बािबालिकािाई लनयलमत िैलक्षक पद्दलतको अलधनमा रही लदइने लिक्षा सम्झनु पछन ।
'लििु स्याहार' भन्नािे ३ बषन मलू नका बािबालिकािाई तोलकएको मापदण्ड बमोलजम उलचत स्याहार सलहत प्रदान गररने
लवद्यािय बालहरको सेवा सम्झनु पछन ।
'लिक्षा ऐन, २०२८' भन्नािे तत्काि कायानन्वयनमा रहेको लिक्षा ऐन, २०२८ (नवौ सिोधन सलहत) िाई सम्झनु पछन ।
'लिक्षा कायानिय' भन्नािे नगर कायनपालिका अन्तरगतको लिक्षा कायानिय सम्झनु पछन । सो िब्दिे लिक्षा कायानिय
स्थापना नहुदिँ ासम्म लिक्षा िाखा समेतिाई जनाउने छ ।

परिच्छे द- २
म्िद्यालयको स्थापना, किा थप, पिू ााधाि, समायोजन ि बन्द तथा म्सकाइ के न्र सभबन्धी व्यिस्था
३.
म्िद्यालय खोल्न िा किा थप गना अनुमम्त म्लनु पननाः (१) कसैिे लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन चाहेमा तोलकएको
पवू ानधार परू ा गरी वडा सलमलतको लसफाररस सलहत िैलक्षक सत्र सरू
ु हुनु भन्दा चार मलहना अगावै नगर लिक्षा कायानियमा लनवेदन लदनु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदन उपर नगर लिक्षा कायानियिे आवश्यक जािँचबझु गरी सघीय, प्रादेलिक काननू र
नगरपालिकािे तोके को ितन बन्देज पािना गने गरी नगर लिक्षा सलमलतको लनिनयानसु ार तोलकएको अलधकारीिे अनमु लत लदनेछ ।
(३)
यो दफा प्रारम्भ हुदिँ ाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालित कुनै लवद्याियिे कम्पनी खारे ज गरी संघीय र प्रादेलिक काननू मा भएको
व्यवस्था अनसु ार िैलक्षक गठु ी वा सहकारीमा रुपान्तरि गनन सक्ने छ ।
(४)
उपदफा (२) र (३) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन देहायका लवद्याियिाई िैलक्षक गठु ीको रूपमा सञ्चािन गनन पाउने गरी
अनमु लत वा स्वीकृ लतको िालग लसफाररस लदइने छै नाः–
(क)
सरकारी वा सावनजलनक भवन वा सावनजलनक जग्गामा भवन बनाई सञ्चािन भएका लवद्यािय,
(ख) कुनै व्यलक्त वा सस्ं थािे लवद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य लदएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन
बनाई सञ्चािन भएको लवद्यािय ।
(५)
संघीय तथा प्रादेलिक काननू मा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक यस ऐन वा अन्य प्रचलित काननू मा जनु सक
ु ै कुरा
िेलखएको भए तापलन िैलक्षक गठु ी अन्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गदान देहाय बमोलजम गनपनु नेछ:
(क)
िैलक्षक गठु ी सञ्चािन गदान रिीमा सावनजलनक गठु ी भए कम्तीमा पािँचजना र नीलज गठु ी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य
भएको संगलठत सस्था हुनु पने,
(ख) िैलक्षक गठु ीको आय व्ययको स्रेस्ता तोलकए बमोलजम तयार गरी मान्यताप्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखापरीक्षि गराउनु पने,
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(ग)
िैलक्षक गठु ीको तत्काि कायम रहेका रिीिे आफ्नो जीवनकािमै वा िेषपलछ गठु ीयारको रूपमा काम गने आफ्नो
उिरालधकारी तोक्न सक्ने छ । तर सावनजलनक िैलक्षक गठु ीको हकमा त्यस्तो उिरालधकारी तोक्दा संघीय र प्रादेलिक काननू मा अन्यथा व्यवस्था
भएकोमा बाहेक नगरपालिकाको स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।
(६)
संघीय काननू अनसु ार कुनै लवदेिी लिक्षि सस्ं थासिँग सम्बन्धन गने गरी नेपाि सरकारिे लवद्यािय खोल्न अनमु लत वा स्वीकृ लत लदई
सञ्चािन भएको लवद्याियको सञ्चािन संघीय काननू अनसु ार हुने छ तर ती लवद्याियहरूको अनगु मन, लनरीक्षि र आधारभतू तहको
परीक्षाथीको मल्ू याङ्खकन नगरपालिकाबाट हुनछ
े ।
(७)
प्रालवलधक लिक्षा तथा व्यावसालयक तालिमको योजना तजनमु ा सञ्चािन अनमु लत र लनयमन तोलकए बमोलजम हुने छ ।
(८)
लवद्याियको सञ्चािन तोलकए बमोजम हुनेछ ।
४
म्िद्यालय खोल्नका लाम्ग पिू ााधाि पिू ा गनाु पनन: १ सामदु ालयक तथा सस्ं थागत लवद्याियहरूिे परू ा गननु पने पवू ानधारहरू तोलकए
बमोलजम हुने छ । प्रचलित काननू अनसु ार तोलकएको पवू ानधार तयार नहुदासम्म लवद्याियहरूिाई सञ्चािनको िालग अनमु लत लदइने छै न ।
२
यो ऐन जारी हुदािँ सञ्चािनमा रहेका संस्थागत लवद्याियहरूको पवू ानधार तोलकएको अवलधलभत्र परू ा गने दालयत्व सम्बलन्धत
लवद्याियको हुनेछ । तोलकएको अवलधमा पलन पवू ानधार परू ा नगने लवद्याियको सञ्चािन अनमु लत रद्द हुने छ ।
३
सामदु ालयक लवद्याियहरूको पवू ानधार लवकासमा सहयोग गने दालयत्व संघ, प्रदेि र नगरपालिकाको हुने छ ।
५.

नगिपाम्लकाले म्िद्यालय साना, गाभ्न, नाम परिितान गना िा बन्द गना सकने (१) सामान्यतया देहायको अवस्थामा
लवद्याियहरू स्वत: समायोजन हुनछ
े न:ख
क
दईु वा सो भन्दा बलढ लवद्याियहरू बीचको पैदि दरू ी सहज आवागमन सलहत बलढमा ३० लमनेट वा दईु लकिोलमटरसम्म
भई कक्षा ५ सम्म सञ्चािन रहेको,
ख
दईु वा सो भन्दा बलढ लवद्याियका लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे आपसमा गाभेर सञ्चािन गने लनिनयकासाथ वडा
सलमलतको लसफाररस सलहत नगरपालिकामा लनवेदन लदएमा,
ग
कुनै लवद्याियमा तोलकएको सङ्ख्या भन्दा कम लवद्याथी भई लतनीहरूको लिक्षाको िालग नगरपालिकािे दफा ६(१)
बमोलजमको लवद्याियमा वा अन्यत्र सबै लवद्याथीहरूिाई अध्ययनको व्यवस्था लमिाएमा ।
२
कुनै लवद्याियमा सघीय काननू र नगरपालिकािे तोके को कक्षागत लवद्याथी सङ्ख्याको तोलकएको अनपु ात भन्दा कम
लवद्याथी भएमा तह झानन वा कक्षा वन्द गनन सक्ने छ ।
३
नगरपालिकािे तोलकए बमोलजमका ितन परू ा गने कुनै लवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानन वा लवद्याियको
नाम पररवतनन गनन अनमु लत वा स्वीकृ लत लदन सक्नेछ ।

६.
आिासीय म्िद्यालय सञ्चालन गना सकनेाः
१
नगरपालिकािे नगर क्षेत्रलभत्रका लवकट र छररएका ग्रामीि बस्तीहरूमा सञ्चालित दफा (५) को उपदफा (ग) बमोलजम समायोजन
गररएका लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथी तथा अलनवायन आधारभतू लिक्षा कायानन्वयनमा पिँहुच बालहर रहेका िलक्षत उमेर समहू का
बािवालिकाहरूको आधारभतू लिक्षा सलु नलितताको िालग तोलकएको लवद्याियिाई आवालसय लवद्याियको रूपमा सञ्चािन गनन सक्नेछ ।
२
यस्ता लवद्याियहरूमा तोलकए बमोलजमका लवद्याथी तथा लवद्यािय उमेर समहू का लवद्यािय बालहरका बािबालिकाहरूिे लनिल्ु क
आवासीय सलु वधा सलहत आधारभतू लिक्षा प्राप्त गने छनख ।
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७
शाखा म्िद्यालय सञ्चालन गना सकने: तोलकएको सीमाभन्दा कम लवद्याथी सङ्ख्या भई कुनै सामदु ालयक लवद्यािय तत्काि
अन्य लवद्याियमा समायोजन हुन सक्ने अवस्था नभएमा सो लवद्याियिाई वडा लभत्रको कुनै माध्यलमक लवद्याियको िाखा लवद्याियको
रुपमा सञ्चािन हुने गरी नगरपालिकािे तोक्न सक्ने छ । यसरी तोलकएको लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत मातृ लवद्याियिे तोके बमोलजम
हुने छ ।
८
ठूला (मेघा) म्िद्यालय सञ्चालन गना सकने : १ हाि सञ्चािनमा रहेका कुनै ईच्छुक लवद्याियिे दफा (४) मा उलल्िलखत
पवू ानधारका अलतररक्त लनम्न बमोलजमका पवू ानधार र सतन परू ा गरे मा नगरपालिकािे ठुिा लवद्याियको रूपमा सञ्चािन स्वीकृ लत लदने छ :
क
कलम्तमा १००० भन्दा बढी लवद्याथी भएको,
ख
न्यनु तम तहगत र लवषयगत दरबन्दी भएको,
ग
आधारभतू लिक्षा उिीिन परीक्षामा तोलकएको स्तर कायम गरे को तथा माध्यलमक लिक्षा परीक्षा र प्रवेलिका परीक्षाको नलतजा
रालष्रय स्तरको भन्दा उच्च रहेको,
घ
पयानप्त जलमन तथा पवू ानधार भएको वा लवकास गनन सलकने आधार भएको ।
२
यस्ता लवद्याियहरूिाई संघ, प्रदेि र नगरपालिकािे देहायका क्षेत्रमा थप िगानी गनन सक्ने छ :क
कक्षा कोठा, प्रयोगिािा र अन्य पवू ानधार लवकास तथा यातायात व्यवस्थापनमा,
ख
लवद्याथी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षा (सेक्सन समेत) को आधारमा थप लवषयगत लिक्षकको व्यवस्थापन,
ग
लनिल्ु क लिक्षा कायानन्वयन तथा दफा ६(१) बमोलजमको लवद्यािय सञ्चािन नहुदासम्म दफा (५) को उपदफा (ग)
बमोलजम समायोजन भएका लवद्याियका लवद्याथीहरूिाई आवासको व्यवस्थाका िालग आवास भवन लनमानि तथा
छात्राबास सञ्चािनको िालग अनदु ान लदने ।
घ
सम्झौतामा उलल्िलखत लवषय ।
३
यस दफा अनसु ार थप सहयोग पाउने लवद्याियहरूको आन्तररक िेखापरीक्षि नगर कायनपालिकािे गने छ ।
९.
सामुदाम्यक म्सकाइ के न्र सञ्चालन गना सकनेाः १ नगरपालिकािे समदु ायमा साक्षरता, सीप लवकास र लनरन्तर लसकाइ तथा
सचेतनामि
ू क कायनहरू समेतको काम गनन तोलकए बमोलजम सामदु ालयक लसकाइ के न्रको स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेछ ।
२
लसकाइ के न्रका िालग तोलकएको मापदण्डमा आधाररत भएर अनदु ानको व्यवस्था गने छ ।
१०. म्शशु स्याहाि, प्रािम्भिक बाल म्िकास ि म्शिा सभबन्धी व्यिस्था : १ तोलकएको मापदण्डमा आधाररत भई प्रारलम्भक
बाि लिक्षाको अनमु लत वडा कायानियिे लदने छ ।
२
प्रारलम्भक बािलवकास लिक्षा वा पवू न प्राथलमक लवद्याियको अवलध दईु वषनको हुने छ ।
३
तीन वषन उमेर नपगु ेका बािबालिका प्रारलम्भक बाि लबकास के न्रमा भनान गनन तथा पािँच वषन परू ा भएका बािबालिकािाई
यस्ता के न्रमा राखी रा्न पाइने छै न ।
४
सामदु ालयक बािलवकास के न्र नलजकको लवद्याियिाई लजम्मेवार बनाई तोलकए बमोलजम सञ्चािन गररने छ ।
५
तीन वषन उमेर नपगु ेका बािबालिकाको िालग लििु स्याहार के न्र सञ्चािन गनन सलकने छ । यस्ता के न्रहरूको अनमु लत र
सञ्चािन तोलकए बमोलजम हुने छ ।
११. नगरपालिकािे आफ्ना नागररकहरूको लिक्षा सम्बन्धी लवलवध आवश्यकता परू ा गनन आवश्यक पवू ानधारको व्यवस्था गरी
लविेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरू तथा खि
ु ा लिक्षा र प्रालवलधक लिक्षा तथा व्यावसालयक तालिमको
व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
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परिच्छे द- ३
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक म्शिाको माध्यम ि पिीिा सभबन्धी व्यिस्था
१२. पाठ्यक्रम ि पाठ्यपस्ु तक सभबन्धी व्यिस्था: (१) लवद्याियिे सघं ीय र प्रादेलिक काननू मा तोलकए बमोलजमको पाठखयक्रम र
पाठखयपस्ु तक अध्यापन गराउनु पने छ ।
२
स्थानीय पाठखयक्रम र पाठखयपस्ु तक लवकास र व्यवस्थापन तथा पाठखयपस्ु तकको उपिब्धता सम्बन्धमा अनगु मन िगायतका
कामको िालग तोलकए बमोलजमको पाठखयक्रम लवकास तथा अनगु मन सलमलत रहने छ ।
१३
थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री अध्यापन गना स्िीकृम्त म्लनुपनन : (१) कुनै लवद्याियिे थप पाठखयसामाग्री वा
पाठखयपस्ु तक प्रयोग गनन चाहेमा पाठखयक्रम लवकास के न्रमा सचु ीकृ त थप पाठखय सामाग्री वा पाठखयपस्ु तक प्रयोगको िालग स्थानीय लिक्षा
अलधकारीबाट स्वीकृ लत लिनु पने छ ।
(२)
लवद्याियिे अध्यापन गराउने ऐलच्छक लवषयको स्वीकृ लत स्थानीय लिक्षा अलधकारीबाट लिनु पने छ ।
१४. म्शिाको माध्यम : (१) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी, अंग्रजे ी वा दबु ै भाषा हुन सक्ने छ । तर देहायको अवस्थामा
लिक्षाको माध्यम देहाय बमोलजम हुन सक्नेछ:
(क)
प्राथलमक लिक्षा (कक्षा १-५) मातृभाषामा लदन सलकनेछ ।
(ख) भाषा लवषय अध्यापन गराउिँदा लिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ,
(ग)
लिक्षिको माध्यम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुने छ
१५. पिीिाको सञ्चालन : (१) माध्यलमक तह (कक्षा १० - १२) को परीक्षा सघं ीय तथा प्रादेलिक काननू अनसु ार सञ्चािन हुने छ
(२)
आधारभतू लिक्षा उिीिन परीक्षा र कक्षा ५ को अलन्तम परीक्षा तथा लवलभन्न कक्षाको लसकाइ उपिलब्ध परीक्षा तोलकए बमोलजमको
परीक्षा सलमलतबाट नगरस्तरमा र अन्य कक्षाहरूको परीक्षा तोलकए बमोलजम सञ्चािन हुने छ ।
परिच्छे द- ४
कायापाम्लका, नगि म्शिा सम्मम्त, प्रमुख प्रशासकीय अम्धकृत, स्थानीय म्शिा अम्धकािी ि िडा सम्मम्तको काम
कताव्य ि अम्धकाि
१६
कायापाम्लका : (१) लिक्षा सम्बन्धी नीलत, योजना र कायनक्रमको तजनमु ा गने,
(२)
नीलत तथा ऐन कायानन्नवयनको िालग लनयमाविी, लनदेलिका र कायनलवलध जारी गने,
(३)
लिक्षा सम्बन्धी वालषनक, अल्प कालिन र दीघनकािीन योजना स्वीकृ त गने ।
(४)
कायनपालिकाको अन्य काम कतनव्य र अलधकार तोलकए बमोलजम हुने छ ।
१७
नगि म्शिा सम्मम्ताः (१) नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्थापनको िालग देहाय बमोलजमको नगर
लिक्षा सलमलत रहनेछ–
(क)
नगरपालिकाको प्रमख
–
अध्यक्ष
ु वा लनजको काम गनन तोलकएको व्यलक्त
(ख) नगर कायनपालिकाको लिक्षा हेने लवषयगत सलमलतको सयं ोजक
–
सदस्य
(ग)
नगर कायनपालिकाको प्रमख
सदस्य
ु प्रिासकीय अलधकृ त
(घ)
सामदु ालयक र संस्थागत गरी दबु ै प्रकारका लवद्याियको प्रलतलनलधत्व हुने गरी लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलतका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मध्यबाट नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरे को दईु जना –
सदस्य
(ङ्)
नगर लिक्षा सलमलतिे लिक्षालवदख बाट मनोनयन गरे को एक जना –
सदस्य
(च)
संघीय काननू अनसु ार गठन भएको नगर स्तरीय लिक्षक महासंघको अध्यक्ष र
सलचव गरी दईु जना –
सदस्य
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(छ)
नगरपालिकाको स्थानीय लिक्षा अलधकारी –
सदस्य सलचव
(२)
सलमलतका पदेन सदस्य बाहेक मनोलनत सदस्यको कायनकाि दईु वषनको हुनछ
े ।
(३)
उपदफा १ को खण्ड (घ) र (ङ्) बमोलजम मनोलनत सदस्यहरू सके सम्म समावेिी हुनु पने छ ।
(४)
उपदफा (१) अन्तगनत मनोलनत सदस्यिे र अन्य सदस्यिे आफ्नो पदीय आचरि परू ा नगरे मा जनु सक
ु ै समयमा पलन हटाउन वा वखानस्त
गनन सलकनेछ । तर त्यसरी हटाउन वा वखानस्त गननु अलघ मनालसव मालफकको स्पलिकरिको मौकाबाट वलञ्चत गररने छै न ।
(५)
नगर लिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार यस ऐनको अन्यत्र िेलखए बाहेक देहाय बमोलजम हुनेछ:
(क)
लिक्षा सम्बन्धी नगर स्तरीय योजना तजनमु ा गने,
(ख) सामदु ालयक लवद्याियिाई लदइने आलथनक अनदु ानको लनधानरि गरी नगरपालिकामा लसफाररस गने,
(ग)
सामदु ालयक लवद्याियहरूको िेखा परीक्षिका िालग िेखा परीक्षकको सचू ीकृ त गने र पाररश्रलमक लनधानरि गने,
(घ)
सघं ीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त लिक्षक तथा कमनचारी दरबन्दी लवतरि र लमिान गने,
(ङ्)
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन लदने,
(च)
नगर लिक्षा सलमलतको अन्य काम कतनव्य अलधकार र वैठक सम्बन्धी कायनलवलध तोलकए बमोलजम हुने छ ।
१८
प्रमुख प्रशासकीय अम्धकृत: (१) लिक्षा सम्बन्धी नीलत, काननू र योजनाको मस्यौदा प्रस्ताव गरी कायनपालिका र नगर सभामा
पेि गने ।
(२)
प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तको अन्य काम कतनव्य तोलकए बमोलजम हुने छ ।
१९
स्थानीय म्शिा अम्धकािी: (१) नगरपालिकामा एक स्थानीय लिक्षा अलधकारी रहनेछ । यो ऐनको अन्यत्र िेलखए बाहेक लनजको
अन्य काम, कतनव्य र अलधकारहरू देहाय बमोलजम हुने छ:
(क)
प्रारलम्भक बािलबकास र लिक्षा, आधारभतू लिक्षा, माध्यलमक लिक्षा. अलभभावक लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, खि
ु ा तथा
वैकलल्पक, लनरन्तर लसकाई, सामदु ालयक लसकाइ के न्र धालमनक लवद्यािय, लविेष लिक्षा र प्रालवलधक लिक्षा तथा व्यावसालयक तालिम
सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड र योजना तजनमु ा, कायानन्वयन, अनगु मन र मल्ू याङ्खकन तथा लनयमन प्रलक्रया तयार पारी नगर लिक्षा सलमलतमा
पेि गने ।
(ख) नगर लिक्षा सलमलतको लनिनयहरू कायानन्वयन गने ।
(ग)
आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनगु मन तथा व्यवस्थापन,
(२)
स्थानीय लिक्षा अलधकारीको अन्य काम, कतनव्य र अलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
२०
िडा सम्मम्त: (१) लवद्यािय उमेर समहू का बािबालिका लवद्यािय बालहर रहे नरहेको अलभिेख राखी लवद्यािय पठाउन
आवश्यक कायन गने,
(२)
वडा लभत्रका लवद्याियहरूबीच समन्वय गने,
(३)
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन लदने ।
(४)
वडा सलमलतका अन्य कामहरू तोलकए बमोलजम हुने छ ।
२१. म्िद्यालय व्यिस्थापन सम्मम्त : लवद्याियको सञ्चािन, रे खदेख र व्यवस्थापन गननको िालग प्रत्येक लवद्याियमा लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलत हुनेछ ।
१
सामदु ाम्यक म्िद्यालयको व्यिस्थापन सम्मम्त :
(क)
अलभभावकिे आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एक जना मलहिा सलहत तीन जना–
सदस्य
(ख) नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरे को स्थानीय व्यलक्त एक जना
सदस्य
(ग)
सम्बलन्धत वडासलमलतिे तोके को सो सलमलतको सदस्य एक जना –
सदस्य
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(२)
(३)
(४)

(घ)
लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बलु िलजवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्याियिाई उल्िे्य सहयोग गरे का
स्थानीय व्यलक्तहरू मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोनीत गरे को एकजना मलहिा सलहत दईु जना –
सदस्य
(ङ्)
लवद्याियका लिक्षकिे आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना
–
सदस्य
(च)
लवद्याियको प्रधानाध्यापक –
सदस्य–सलचव
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठनको िालग अलभभावकको भेिािे उपदफा (१) को खण्ड (१) (क) अनसु ारका सदस्यहरू छानेको
लमलतिे ७ लदन लभत्र लवव्यसको पलहिो बैठक बसी उपदफा (१) को खण्ड (१) (घ) अनसु ारको सदस्यहरू मनोनयन गररसक्नु पनेछ ।
खण्ड (२) अनसु ार सदस्य मनोनयन गरे को लमलतिे पन्र लदन लभत्र लवव्यसको दोस्रो बैठक बसी उप दफा (१) को खण्ड (१) को (क)
र (घ) बमोलजमका सदस्यहरुंिे आफूहरू मध्येबाट लवव्यस अध्यक्ष छान्नु पने छ ।
खण्ड (३) बमोलजम बैठक बसी अध्यक्ष छनौट गनन नसके मा खण्ड (३) बमोलजम तोलकएको समय लबतेको पािँच लदन लभत्र सो व्यहोरा
प्रधानाध्यापकिे नगर लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन सलहत पेि गननु पने छ । सो प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ उपरोक्त खण्ड (१) को (क) र (घ)
बमोलजमका सदस्यहरूमध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतिे अध्यक्ष मनोनयन गने छ ।

(२) प्रालवलधक र व्यावसालयक लवषयमा अध्यापन वा तालिम गराइने माध्यलमक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा नगरपालिका
क्षेत्रलभत्रका सम्बलन्धत लवषय तथा व्यवसायसगं आविहरूमध्ये नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरे को दईु जना सदस्य रहनेछनख ।
(३)
लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा तेिीस प्रलतित सदस्यहरू अपाङ्खगता भएका व्यलक्तको
अलभभावकहरू रहनेछनख ।
(४)
व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरूको योग्यता र गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(५)
िैलक्षक गिु स्तर वृलद्द गनन आवश्यक व्यवस्था लमिाउनक
ु ा अलतररक्त सामदु ालयक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम,
कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछाः–
(क)
लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने,
(ख) लवद्याियको चि, अचि सम्पलिको िगत रा्ने, रा्न िगाउने र सरु क्षा गने,
(ग)
लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धमा हुने महत्वपिू न लवषयमा सम्बलन्धत वडा कायानियसिँग समन्वय गने,
(घ)
लवद्याियमा कायम रहेका दरबन्दीिाई तोलकए बमोलजम पररवतनन गननपु ने भएमा औलचत्यसलहत नगर लिक्षा सलमलतमा
लसफाररस गने,
(ङ्)
तोलकए बमोलजमको अन्य कायनहरू गने ।
२
सस्ं थागत म्िद्यालयको व्यिस्थापन सम्मम्त: (१) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रे खदेख र व्यवस्थापन गननका िालग
प्रत्येक लवद्याियमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछाः–
(क)
सम्बलन्धत लवद्याियको लसफाररसमा नगर लिक्षा कायानियबाट मनोलनत भएका व्यलक्त
अध्यक्ष
(ख) अलभभावकहरू मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरे को एकजना –
सदस्य
(ग)
स्थानीय लिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरू मध्येबाट वडा सलमलतको लसफररसमा नगर लिक्षा सलमलतिे
मनोलनत गरे को एक जना मलहिा सलहत कलम्तमा दईु जना –
सदस्य;
(घ)
नगर लिक्षा अलधकारीिे तोके को सो कायानियको एकजना प्रलतलनलध–
सदस्य;
(ङ्)
सम्बलन्धत लवद्याियको लिक्षकहरूिे आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना –
सदस्य;
(च)
लवद्याियको प्रधानाध्यापक
सदस्य–सलचव
(२)
उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजमको व्यलक्त लसफाररस गदान सम्बलन्धत लवद्यािय कम्पनी अन्तरगत सञ्चालित भए कम्पनीको
िेयर सदस्यमध्येबाट र सहकारी अन्तरगत सञ्चालित भए सम्बलन्धत सहकारीको िेयर सदस्यमध्येबाट लसफाररस गननु पननछ ।
(३)
िैलक्षक गठु ी अन्तगनत सञ्चािन भएका लवद्याियको सञ्चािन, रे खदेख र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनछ
े ।
(४)
सस्थागत तथा सहकारी लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहायबमोलजम हुनेछाः–
(क)
लवद्यािय सञ्चािनको िालग साधन र स्रोतको प्रालप्त र पररचािन गने,
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(५)

(६)

(ख) लवद्याियको िालग आवश्यक भौलतक पवू ानधारको व्यवस्था गने,
(ग)
अध्यापन अनमु लतपत्र लिई प्रचलित काननू बमोलजम लिक्षक पदको िालग उम्मेदवार हुन योग्यता परू ा गरे का व्यलक्तिाई
लिक्षक पदमा लनयलु क्त गने,
(घ)
नेपाि सरकारिे तोके को न्यनू तम तिब स्के िमा नघटाई लिक्षक तथा कमनचारीिाई तिब लदने,
(ङ्)
िैलक्षक सत्र िरुु हुनु भन्दा कलम्तमा २ मलहना पलहल्यै आगामी िैलक्षक सत्रको िालग िल्ु क प्रस्ताव गरी नगर लिक्षा
कायानियमा पेि गने ।
दफा २१ (१) र २१ (२) बमोलजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीन वषनको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा
सदस्यिे आफ्नो पद अनसु ारको आचरि नगरे को देलखएमा तोलकएको लनकाय वा अलधकारीिे लनजिाई जनु सक
ु ै बखत पदबाट
हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अलघ आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छै न ।
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अन्य काम, कतनव्य, अलधकार र बैठकसम्बन्धी कायनलवलध तोलकए बमोलजम हुनछ
े ।

२२. म्िद्यालय व्यिस्थापन सम्मम्त म्िघटन गना सम्कने : (१) कुनै लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे तोलकएको लजम्मेवारी परू ा
गनन नसके को लनष्कषन सलहतको प्रलतवेदन सम्बलन्धत वडा सलमलतिे लसफाररस गरे मा नगर लिक्षा सलमलतिे छानलवन गदान सो लसफाररस प्रमालित
भएमा त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनन सक्नेछ । तर त्यसरी लवघटन गननु अलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आफ्नो
सफाइ पेि गने मनालसब मौका लदनु पनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भएपलछ अको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म वा अन्य
कुनै कारििे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन नगर लिक्षा सलमलतिे तीन सदस्यीय
अस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन सक्नेछ ।
२३. म्िद्यालय सञ्चालन कायाम्िम्ध : (१) यो ऐन र प्रचलित काननू को अलधनमा रही प्रत्येक सामदु ालयक लवद्याियिे लवद्याियको
िक्ष्य, मल्ू य मान्यता, सञ्चािन प्रलक्रया, लिक्षक, कमनचारी, अलभभावक तथा अन्य सरोकारवािाहरूको आचारसलहता, लिक्षक कमनचारी,
अलभभावक, लवद्याथी र अन्य सरोकारवािाको लजम्मेवारी, कतनव्य र दालयत्व तथा लवद्यािय सञ्चािन लवलध र प्रलक्रयािगायतका अन्य
सान्दलभनक लवषयवस्तु समावेि गररएको लवद्यािय सञ्चािन कायनलवलध अलभभावक भेिाबाट पाररत गराई नगर लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृ त
गराइ िागू गननु पनेछ ।
(२)
लवद्यािय सञ्चािन कायनलवलध अनसु ार लवद्यािय सञ्चािन गननु व्यवस्थापन सलमलत, प्रधानाध्यापक िगायत अन्य सबैको कतनव्य
हुनेछ ।
(३)
लवद्यािय सञ्चािन कायनलवलध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुने छ ।
परिच्छे द- ५
आम्थाक प्रबन्ध, सहायता ि छुट
२४. नगि म्शिा कोषाः (१) सामदु ालयक लवद्याियको सञ्चािन र व्यवस्थापन तथा ऐनको अन्य व्यवस्था कायानन्वयनका िालग नगर
लिक्षा कोष रहनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछनाःख –
(क)
नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ख) प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ग)
नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(घ)
संस्थागत लवद्याियको वालषनक आम्दानी मध्ये तोलकए बमोलजमको रकम
(ङ्)
सहकारी लवद्याियबाट प्राप्त हुने सो लवद्याियको कुि नाफाको तोलकए बमोलजमको रकम
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(च)
दफा (३२) को उपदफा (४) बमोलजम सस्थागत लवद्याियबाट प्राप्त रकम
(छ)
चन्दाबाट प्राप्त रकम,
(ज)
लिक्षा कर
(झ)
अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम
(३)
कोषको सञ्चािन तोलकए बमोलजम हुनछ
े । तर उपदफा २ को खण्ड (घ), (ङ्) र (च) बमोलजम प्राप्त रकम दफा ६ वा ८ बमोलजमको
लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीको आवास र छात्रवृलिमा खचन गननु पने छ । त्यस्ता लवद्यािय नभएसम्मका िालग सामदु ालयक लवद्याियको
िैलक्षक लवकासमा खचन गनन सलकने छ ।
२५. म्िद्यालय कोषाः (१) प्रत्येक लवद्याियमा एउटा लवद्यािय कोष हुनछ
े , जसमा देहाय बमोलजमका स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा
दालखिा हुनछ
े ाः–
(क)
नेपाि सरकार, प्रादेलिक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदु ान,
(ख) नगर लिक्षा कोषबाट प्राप्त अनदु ान,
(ग)
लनयमानसु ार लिन पाउने िल्ु क,
(घ)
सहयोग, चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र
(ङ्)
अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२)
लवद्याियका सम्पिू न खचन सोही कोषबाट हुने छ । उपदफा (१) बमोलजमको कोषको सञ्चािन तथा सामालजक परीक्षि र लविीय
िेखा परीक्षि तोलकए बमोलजम हुनछ
े ।
२६. म्िद्यालय ि बाल म्बकास के न्रलाई अनुदानको व्यिस्था (१) नगरपालिकािे तोलकएको आधारमा सामदु ालयक लवद्यािय र
बािलबकास के न्रिाई अनदु ान लदनेछ तर कुनै लवद्याियिे तोलकएको िैलक्षकस्तर कायम गनन नसके मा त्यस्ता लवद्याियिाई लदिँइदै आएको
अनदु ान रकममा तोलकए बमोलजम कटौती गनन यस दफािे वाधा पर्ु याएको मालनने छै न ।
(२)
अनदु ान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुने छ ।
२७. म्िद्यालयलाई छुट ि सम्ु िधा : (१) सामदु ालयक लवद्यािय र िैलक्षक गठु ी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत
लवद्याियिाई सघं ीय र प्रादेलिक काननू मा भएको व्यवस्था बमोलजम छुट र सलु वधा हुने छ ।
(२)
सामदु ालयक र िैलक्षक गठी वा सहकारीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिाई नगरपालिकािे आफुिे िगाएको कर वा अन्य
सेवा वा सलु वधामा तोलकए बमोलजम लविेष छूट लदन सक्ने छ ।
परिच्छे द- ६
अम्निाया तथा म्नशुल्क म्शिा, म्िद्याथी सहायता तथा छात्रिृम्ि सभबन्धी व्यिस्था
२८
अम्नबाया, म्नशुल्क आधािितू म्शिा सभबन्धी व्यिस्था : (१) सामदु ालयक लवद्याियबाट िलक्षत उमेर समहू का सबै
बािबालिकाहरूिाई तोलकएबमोलजम लनिल्ु क लिक्षा उपिब्ध हुने छ ।
(२)
लनिल्ु क लिक्षा उपिव्ध हुने उमेर समहू का बािबालिकािाई लवद्याियमा नपठाउने वा बािश्रममा िगाउने अलभभावक, संरक्षक वा
उद्योगी व्यापारी वा अन्य व्यलक्तिाई नगरपालिकािे तोलकए बमोलजम दण्ड जररवाना गनेछ । त्यस्ता व्यलक्त वा सस्थािाई नगरपालिकाबाट
उपिब्ध हुने सेवा सलु वधा रोक्का वा स्थगत गनन सलकने छ ।

15

२९
म्नशुल्क माध्यम्मक म्शिा सभबन्धी व्यिस्था : (१) माध्यलमक लिक्षा (९ -१०) लनिल्ु क हुने: सामदु ालयक लवद्याियबाट
िलक्षत उमेर समहू का सबै बािबालिकािाई नगरपालिकािे तोलकए बमोलजम लनिल्ु क लिक्षा उपिब्ध गराउने छ ।
(२)
माध्यलमक लिक्षा (११-१२) को हकमा लनिल्ु क लिक्षाको व्यवस्थापन सघं ीय र प्रादेलिक काननू अनसु ार गररने छ ।
३०
दफा २८(१) र दफा २९(१) बमोलजम प्रदान गररएको लिक्षामा कुनै लवद्याियिे िल्ु क लिएमा त्यस्तो िल्ु क सम्बलन्धत लवद्याथीिाई
लफतान गराई सम्बलन्धत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई स्थानीय लिक्षा अलधकारीिे सचेत गराउने तथा प्रधानाध्यापकिाई लवभागीय कारवाही
गनन सक्नेछ । तर कुनै अलभभावकिे आफ्नो स्वइच्छािे लदएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग सामदु ालयक लवद्याियिे लिन सक्नेछ ।
३१
म्िद्याथी सहायता तथा छात्रिृम्िको व्यिस्था गना सकने: नगरपालिकािे सामदु ालयक लवद्याियमा भनान हुने लवद्याथीहरूिाई
तोलकए बमोलजम आलथनक सहायता र छात्रवृलिको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
३२. सस्ं थागत म्िद्यालयले छात्रिृम्ि उपलब्ध गिाउनु पनन : (१) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियमा भनान भएका कूि लवद्याथी
सं्या वा प्रत्येक कक्षामा तोलकएको न्यनु तम लवद्याथी सङ्ख्या जनु धेरै हुन्छ, को कम्तीमा दि प्रलतितमा नघटखने गरी तोलकए बमोलजम
आलथनक रुपमा लवपन्न, अपाङ्खगता भएकाहरू, मलहिा, दलित वा जनजालत तथा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समदु ायका लवद्याथीहरुंिाई छात्रवृलि
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजम छात्रवृलिको िालग लवद्याथी छनौट गनन प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रधानाध्यापकको सयं ोजकत्वमा,
नगरपालिकाको प्रलतलनलध र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा रहेका अलभभावकको प्रलतलनलधत्व रहेको एक छात्रवृलि छनौट सलमलत रहनेछ ।
(३)
सलमलतिे छनौटको िालग आधार, ितन र प्रकृ या तयार गरी सावनजलनक गननु पनेछ । नगरपालिकािे छनौटको आधारसलहतको लनदेिन
लदएमा सो आधारिाई म्ु य आधार मानी छात्रवृलि छनौट गननु पनेछ ।
(४)
मालथ जे सक
ु ै कुरा उल्िेख गररएको भए पलन नगरपालिकािे थप कायनलवलध वनाई प्रत्येक लवद्याियका िालग छात्रवृलिको कोटा तोकी
लनलदनि प्रलक्रयामाफन त परीक्षाका माध्यमबाट छात्रवृलिमा अध्ययन गने लवद्याथी आफै छनौट र लसफाररस गनन सक्ने छ । यसरी छनौट र लसफाररस
भएका लवद्याथीिाई लनिल्ु क अध्यापन गराउनु सम्बलन्धत लवद्याियको दालयत्व हुने छ तर उपदफा (१) बमोलजम लनधानरि भएको छात्रवृलि कोटा
बराबरको रकम सम्बलन्धत लवद्याियिे नगर लिक्षा सलमलतमा जम्मा गने गरी तोक्न सक्ने छ । यसरी तोलकएको रकम नगर लिक्षा सलमलतिे
तोलकएको कायनलवलध बमोलजम दफा (६) अनसु ार स्थालपत आवालसय लवद्याियमा अध्ययनरत लवपन्न र िलक्षत वगनको छात्र छात्राहरूको
आवालसय छात्रवृलिमा खचन गने छ ।
परिच्छे द- ७
म्िद्यालय म्शिण सेिाको गठन ि सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था
३३
म्िद्यालय म्शिण सेिाको गठन (१) संघीय काननू मा व्यवस्था भए बमोलजम नगरपालिकामा एक लवद्यािय लिक्षि सेवाको
गठन हुनेछ ।
(२) लिक्षकहरूको सेवाको ितन (योग्यता, तह, श्रेिी लवभाजन र अन्य सेवा सलु वधा) संघीय र प्रादेलिक काननू मा व्यवस्था भए बमोलजम
हुने छ ।
(३) सघीय र प्रादेलिक काननू को अलधनमा रही नगरपालिकािे लिक्षकको सेवा ितन सम्बन्धी थप व्यवस्था गनन सक्ने छ ।
(४) लवद्याियमा कायम रहने लिक्षकहरूको दरबन्दी र पद तोलकए बमोलजम हुने छ ।
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३४. म्शिकको म्नयुम्ि : (१) स्वीकृ त दरबन्दीमा स्थायी लिक्षकहरूको सघं ीय काननू बमोलजम लनयलु क्त लिक्षक सेवा आयोगको
लसफाररसमा नगर लिक्षा सलमलतको लनिनय अनसु ार स्थानीय लिक्षा अलधकारीिे गने छ ।
(२)
लवद्याियमा ररक्त दरबन्दी तथा लिक्षक अनदु ान कोटामा अस्थायी तथा करार लनयलु क्तको व्यवस्था गनन लनम्न बमोलजमको नगर स्तरीय
लिक्षक छनौट सलमलत हुनेछ ।
क
नगर कायनपालिकािे मनोलनत गरे को व्यलक्त
अध्यक्ष
ख
नगर कायनपालिकािे मनोलनत गरे को दईु जना
सदस्य
लिक्षक छनौट सलमलतको प्रिासलनक कायन र जनिलक्तको व्यवस्था नगर लिक्षा कायानियिे गने छ ।
(३)
नगर स्तररय लिक्षक छनौट सलमलतका पदालधकारी र सदस्यहरूको योग्यता देहाय अनसु ार हुने छ:
क
लिक्षा, लिक्षि, प्रिासन र व्यवस्थापन क्षेत्रमा अलधकृ तस्तरमा कलम्तमा १० वषन काम गरे को,
ख
कलम्तमा १ वषन देलख कुनै पलन राजनीलतक दिको सदस्य नरहेको ।
उपरोक्त अनसु ार गठन हुने लिक्षक छनौट सलमलतका सदस्यहरू मध्ये दईु लतहाइ सदस्यहरू लिक्षािास्त्र सक
ं ायमा स्नातक हुनु पने छ ।
(४)
नगर कायनकालिकामा छनौट सलमलतका सदस्य मनोनयनका िालग लसफाररस गनन प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तको संयोजकत्वमा
स्थानीय लिक्षा अलधकारी र नगर कायनपालिकािे तोके को लिक्षालवद सदस्य रहेको ३ सदस्यीय सलमलत नगर कायनपालिकािे गठन गने छ ।
(५)
सो सलमलतिे १५ लदन लभत्र दफा ३४ (२) बमोलजमको पदालधकारीको लनयलु क्तको िालग पािँच जनाको नाम लसफाररस गने छ ।
(६)
सलमलतका सदस्यहरूको सेवा सलु वधा, बैठक र व्यवस्थापन कायनलवलध तोलकए बमोलजम हुने छ ।
(७)
यस दफा बमोलजमको सलमलतको गठन नहुदिँ ासम्म नगर लिक्षा सलमलतिे संलक्षप्त कायनलवलध तोकी लिक्षक छनौट गनन बाधा पगु ेको
मालनने छै न ।
(८)
अस्थायी लिक्षक लनयलु क्त प्रलक्रया
(क)
लिक्षक छनौट सलमलतिे नगर लिक्षा कायानियिे उपिब्ध गराए बमोलजमको लववरिको आधारमा प्रत्येक मलहनामा
लवज्ञापन प्रकालित गने छ ।
(ख) लिक्षक छनौट सम्बन्धी कायन सम्पन्न गरी अस्थायी लिक्षक लनयलु क्तको िालग स्थानीय लिक्षा अलधकारी समक्ष लवज्ञापन
भएको लमलतिे ४० लदनलभत्र लिक्षक लनयलु क्तको िालग लसफाररस गने छ ।
(ग)
मालथ जे सक
ु ै उल्िेख गररएको भए पलन संघीय तथा प्रादेलिक काननू मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नगर
कायनपालिकािे तोके को लमलत देलख लिक्षक छनौट सलमलतिे सामदु ालयक लवद्याियमा ररक्त रहेका सबै प्रकारका (अस्थायी र करार)
लिक्षक पदमा लिक्षक लनयलु क्तको िालग लिक्षक करार सचू ी तयार पाने छ । सो व्यवस्थाको िालग लिक्षक छनौट सलमलतिे िैलक्षक
सत्रको सरुु मा लिक्षक करार सचू ी तयार पारी नगर लिक्षा कायानियमा पेि गने व्यवस्था गने छ ।
(घ)
उपदफा (ख) वा (ग) बमोलजम लसफाररस भएका व्यलक्तिाई नगर लिक्षा कायानियिे बलढमा एक िैलक्षक सत्रको िालग
लवद्यािय तोकी करारमा लनयलु क्त गने छ ।
(ङ्)
लिक्षक करार सचू ी र अस्थायी लनयलु क्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुने छ ।
(१०) लिक्षक छनौट सम्बन्धमा अस्थायी लिक्षक छनौट सलमलतिे लिक्षक सेवा आयोगिे तोके को पाठखयक्रम र कायनलवलधको पािना गननु
पने छ
(११) सलमलतिे गरे का म्ु य म्ु य कायन सधु ाननु पने पक्षहरू तथा तोलकएका अन्य लववरिहरू समावेि गरी तयार पाररएको वालषनक प्रलतवेदन
नगर प्रमख
ु समक्ष पेि गने छ ।
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३५
सरुिा सभबन्धी व्यिस्था: (१) नगरपालिकालभत्रका सामदु ालयक लवद्याियहरूमा आधारभतू तहको प्राथलमक लिक्षकहरूिाई
समान तह र लकलसमको दरबन्दीमा तथा आधारभतू तहका लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहका लिक्षकहरूिाई सम्बलन्धत लवषय र तह तथा
लकलसमको दरबन्दीमा नगर लिक्षा सलमलतको लनिनयानसु ार सामान्यतया चैत्र मलहनामा स्थानीय लिक्षा अलधकारीिे तोलकए बमोलजम सरुवा गने
छ।
(२)
संघीय र प्रादेलिक काननू मा अन्यथा व्यवस्था गररएकोमा बाहेक अन्तर स्थानीय तह सरुवा गदान:
(क)
दरबन्दीमा कायनरत स्थायी लिक्षकिाई कायनरत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा
नपने गरी नगर लिक्षा कायानियिे अको स्थानीय तहमा सरुवाको िालग सहमलत लदन सक्नेछ ।
(ख) अन्य स्थानीय तह अन्तरगतका लवद्याियमा कायनरत स्थायी लिक्षकिे सरुवा भइ यस नगरपालिका लभत्रका कुनै लवद्याियमा
आउन चाहेमा कायनरत लवद्यािय रहेको स्थानीय तहको सहमलतसलहत तोलकएको अलधकारी समक्ष लनलदनि ढािँचामा लनवेदन लदनु पने
छ । उक्त लनवेदनमा तोलकए बमोलजम कारबाही हुने छ ।
(ग)
ऐन जारी हुनु भन्दा अलघदेलख कायनरत अस्थायी लिक्षक (करार समेत) वा थप अनदु ानमा कायनरत लिक्षकिाई पलन सोही
दरबन्दी तथा थप अनदु ान कोटामा उपदफा (१) बमोलजम सरुवा गररने छ ।
(घ)
सेवा लनवृि हुन १ वषन भन्दा कम सेवा अवलध वाकी रहेको लिक्षकको सरुवा गररने छै न ।
(ङ्)
लिक्षक सरूवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुने छ ।
३६. प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, म्शिक तथा कमाचािी सभबन्धी व्यिस्थााः (१) प्रत्येक सामदु ालयक लवद्याियमा
एकजना प्रधानाध्यापक र सघं ीय र प्रादेलिक काननू एवं नगरपालिकािे स्वीकृ त गरे बमोलजमको सङ्ख्यामा लिक्षक र कमनचारीको दरबन्दी
रहनेछ । माध्यलमक लवद्याियमामात्र सहायक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गनन सलकने छ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजमका प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक र कमनचारीहरूको लनयलु क्त र अन्य व्यवस्था तोलकएबमोलजम हुनेछ
३७. दिबन्दी म्मलानाः (१) प्राथलमक तहमा लवद्याथी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षा तथा अन्य तहमा लवद्याथी सङ्ख्या सञ्चालित
कक्षा (सेक्सन) र अध्यापन गररने लवषयको आधारमा नगर लिक्षा सलमलतिे दरबन्दी लमिान गने छ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजम गररएको दरबन्दी लमिानबाट सरुवा हुने लिक्षकिे पत्र पाएको लमलतिे २१ लदनलभत्र रमाना लिइ तोलकएको
लवद्याियमा हालजर भइ सक्नु पनेछ । यसरी हालजर नहुन,े रमाना नलदने र हालजर नगराउने प्रधानाध्यापक र लिक्षकिाई लवभागीय कारवाही गररने
छ।
३८. म्शिकको पेशागत युम्नयन, म्शिक तथा कमाचािीको पदीय आचिण तथा अन्य व्यिस्थााः (१) सघं ीय काननू मा
व्यवस्था भए बमोलजम सामदु ालयक लवद्याियका लिक्षकहरूको पेिागत हक लहतको सम्बन्धमा कायन गनन लिक्षक महासंघ रहनेछ ।
(२)
नेपाि लिक्षक महासंघ नगर स्तरमा गठन गनन सलकने छ ।
(३)
देहायका अवस्थामा लिक्षक वा कमनचारीिाई लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे पदबाट हटाउन नगरपालिकामा लसफाररस गननु
पनेछाः–
(क)
तोलकए बमोलजमका पदीय दालयत्व परू ा नगरे मा,
(ख) लवना सचू ना िगातार पन्र लदनभन्दा बढी समय लवद्याियमा अनपु लस्थत रहेमा,
(ग)
लवद्याियमा मादक पदाथन सेवन गरी आएको कुरा प्रमालित भएमा,
(घ)
सामदु ालयक लवद्याियका लिक्षक वा कमनचारीिे कायानिय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा अन्य काम गरे मा वा अन्य कुनै
व्यावसालयक कृ याकिाप गरे मा,
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तर उपदफा ३ (घ) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन लवद्याियको पठन पाठनमा बाधा नपने गरी रालष्रय जनगिना, लनवानचन
सम्बन्धी काम, दैवी प्रकोप उिार वा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र नगरपालिकािे तोके को अन्य कुनै काममा खटाउन बाधा परे को
मालनने छै न ।
(ङ्)
लिक्षक वा कमनचारी राजनीलतक दिको सदस्य रहेको पाइएमा,
(च)
नैलतक पतन देलखने कुनै फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट सजाय पाएमा,
(छ)
स्थायी आवसीय अनमु लत पत्र लिएमा
(४)
उपदफा (३) बमोलजम वा अन्य माध्यमिे कुनै लिक्षक वा कमनचारीिाई पदबाट हटाउनु पने यथेि प्रमाि प्राप्त भएमा नगर
कायनपालिकािे नीजिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर कायनरत पदबाट हटाउनु अलघ सफाईको मनालसव मौका भने प्रदान गररने छ ।
३९
म्शिक तथा कमाचािीको गुनासो व्यिस्थापन : (१) सामदु ालयक लवद्याियको लिक्षक र कमनचारीको पेिागत गनु ासो
सम्बलन्धत लवद्याियका प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको गनु ासो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेि गननु पने छ । सो सम्बन्धी
गनु ासोको अध्ययन गरी सम्भव उपाय अपनाई सम्बलन्धत लनकायिे गनु ासो फस्योट गननु पने छ ।
(२)
लवद्यािय तहबाट फयौट हुन नसके उलचत कारि खोलि ३० लदन लभत्र स्थानीय लिक्षा अलधकारी समक्ष पेि गननु पनेछ ।
(३)
लवद्यािय तहबाट प्राप्त गनु ासोको ३० लदन लभत्र प्रचलित काननू अनसु ार सम्बोधन गननु स्थानीय लिक्षा अलधकारीको कतनव्य हुने छ ।
(४)
स्थानीय लिक्षा अलधकारीिे फस्यौट गनन नसके को पेिागत गनु ासो नगर लिक्षा सलमलतमा पेि गररने छ ।
(५)
नगर लिक्षा सलमलतिे गरे को गनु ासो फस्यौट अलन्तम हुने छ ।
४०. अदालतको आदेशबाट पुनाः बहाली हुन सकने : (१) दफा ४३ मा उल्िेख भएका कुनै वा के ही आरोपमा सजाय भई
नोकरीबाट हटाइएको वा बखानस्त भएको लिक्षक कमनचारी अदाितको आदेि वा फै सिा बमोलजममात्र नोकरीमा पनु ाः बहािी हुन सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोलजम पनु ाः बहािी भएको लिक्षकिे सघं ीय काननू अनसु ार नोकरीबाट हटेदले ख पनु ाःबहािी भएको लमलतसम्मको परू ा
तिब, भिा र तिब वृलि आदेि वा फै सिा बमोलजम प्राप्त गने छ ।
४१. तलब ििा नपाउने ि सेिा अिम्ध गणना नहुने : दफा ४० को उपदफा (२) मा उल्िेलखत अवस्था तथा दफा ३८ को उपदफा
३ (ख) मा भएको व्यवस्थाको प्रलतकूि नहुने गरी वा लनयमानसु ार लवदा स्वीकृ त गराइ बसेको अवस्थामा बाहेक लवद्याियमा अनपु लस्थत
रहेका लिक्षकिे अनपु लस्थत अवलधको तिब, भिा पाउने छै ननख र त्यस्तो अवलध लनजको सेवा अवलधमा समेत गिना हुने छै न ।
४२. दिबन्दी स्िीकृत गनाु पनन : (१) सामदु ालयक लवद्याियिे सरकारी दरबन्दीमा बाहेक अन्य श्रोतबाट लिक्षक लनयलु क्त गननको िालग
तोलकए बमोलजम स्थानीय लिक्षा कायानियबाट लवद्याियिे आफ्नो दरबन्दी लवश्ले षि तथा कायनभार स्वीकृ त गराएर मात्र गननु पछन । यसरी
दरबन्दी स्वीकृ त नगरी कुनै लवद्याियिे लिक्षक लनयलु क्त गरे मा लनयक्त
ु लिक्षकिाई भक्त
ु ानी गरे को तिव भिा र अन्य रकमहरू लनयलु क्त गने
पदालधकारीिे लवद्यािय कोषमा लतननु पने छ ।
(२)
हाि कायनरत लिक्षकहरू सम्वत २०७५ असार मसान्तसम्म यसै प्रावधान अनसु ार लनयक्त
ु भएको मालनने छ । सो अवलध पलछको
हकमा उपदफा १ अनसु ारको प्रकृ या परू ा नगरी सेवा लनरन्तरता लदन पाइने छै न ।
परिच्छे द- ८
दण्ड ि सजाय
४३. दण्ड सजायाः (१) कसैिे लवद्याियको सम्पलि लहनालमना वा नोक्सान गरे मा त्यस्तो व्यलक्तिाई संघीय र प्रादेलिक काननू बमोलजम
मद्दु ा हेने अलधकारीिे लबगो असि
ू गरी लवगो बमोलजम जररवाना गनन सक्नेछ ।
(२)
कसैिे देहायका कायन गरे मा, गनन िगाएमा वा सो कायन गनन सहयोग पर्ु याएमा त्यस्तो व्यलक्तिाई कसरू को मात्रा हेरी सघं ीय र प्रदेलिक
काननू मा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोलजम र नभएमा रु एक िाख रुपैयासम्म जररवाना वा ६ मलहनासम्म कै द वा दबु ै सजाय हुनछ
े ाः
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(क)
प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्खग गरे मा,
(ख) उिरपलु स्तका परीक्षि गदान िापरबाही वा गैर लजम्मेवारपिू न कायन गरे मा,
(ग)
परीक्षा के न्रमा सम्बलन्धत पदालधकारीको स्वीकृ लतबेगर प्रवेि गनन प्रयत्न गरे मा वा प्रवेि गरे मा वा परीक्षा के न्र लनयन्त्रिमा
लिई अमयानलदत कायन गरे मा,
(घ)
परीक्षाफि प्रकािनमा अलनयलमतता गरे मा,
(ङ्)
अरूको तफन बाट परीक्षा लदएमा,
(च)
परीक्षाको मयानदा भङ्खग हुने अन्य कुनै कायन गरे मा ।
(छ)
लवद्याथी भनान गदान दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा,
(ज)
अनमु लत नलिई कुनै कक्षा, िैलक्षक कायनक्रम, िैलक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, भाषा लिक्षि कक्षा तथा पवू न तयारी कक्षा
टखयि
ू न कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चािन गरे मा,
(झ)
अनमु लत नलिई मालथल्िो कक्षा सञ्चािन गरे मा वा सञ्चािन अनमु लत नपाएको कुनै कक्षा सञ्चािन गरी िैलक्षक
प्रमािपत्र जारी गरे मा,
(ञ)
अन्य लवद्याियमा अध्ययन गने लवद्याथीिाई आफ्नो लवद्याियबाट पररक्षाको िालग रलजष्रेिन गराएमा, परीक्षामा सहभागी
गराएमा वा िैलक्षक योग्यताको प्रमािपत्र जारी गरे मा,
(ट)
दफा (४९) अनसु ार तोलकएको िल्ु क लवपररत हुने गरी कुनै सस्थागत लवद्याियिे िल्ु क लिएमा ।
(३)
उपदफा (१) र (२) बमोलजमको कसरू को सम्बन्धमा लवद्याियको कुनै लिक्षक वा कमनचारी उपर मद्दु ा हेने अलधकारी वा अदाितमा
मद्दु ा दायर भएमा त्यस्तो लिक्षक वा कमनचारी त्यसरी मद्दु ा दायर भएको लमलतदेलख मद्दु ाको लकनारा निागेसम्म स्वत लनिम्बन हुनेछ । सो लिक्षक
वा कमनचारी अदाितबाट कसरू दार ठहररएमा लनजिाई यस ऐन बमोलजम लवभागीय सजाय गररनेछ ।
(४)
उपदफा (१) र (२) मा िेलखए देलख बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको लनयम उल्िघन गरे मा तोलकएको अलधकारीिे
देहाय बमोलजम सजाय गनन सक्नेछ:
(क)
लवद्याियका लिक्षक र कमनचारीिाई लवभागीय सजाय र जररबाना गने
(ख) लवद्याथीिाई छात्राबास वा परीक्षाबाट लनष्कािन गने
(ग)
लिक्षक वा अन्य व्यलक्त भए कसरू को मात्रा हेरी रु लबगो असि
ु गरी लबगो बमोलजम जररबाना गने
(घ)
लवद्याियिाई सरकारी सहायता घटाउने रोक्ने वा बन्द गने
(ङ्)
लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमु लत वा स्वीकृ लत रद्द गने ।
४४
४५.

सभपम्ि सभबन्धी मुद्दाको तहम्ककात ि दायिी: संघीय, प्रादेलिक र स्थानीय काननू मा तोलकए बमोलजम हुने छ ।
पुनिािेदनाः तोलकएको अलधकारीिे गरे को सजायको आदेि उपर काननू बमोलजम पनु रावेदन िाग्नछ
े ।

परिच्छे द- ९
म्िद्यालय सभपम्ि व्यिस्थापन
४६. म्िद्यालयको सभपम्िाः (१) लवद्याियको नाममा रहेको सम्पलिको सरु क्षा गने प्रमख
ु दालयत्व व्यवस्थापन सलमलत र
प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
(२)
सामदु ालयक लवद्याियको हकभोगमा रहेको सम्पलि सावनजलनक सम्पलि मालननेछ । यस ऐन बमोलजम अनमु लत वा स्वीकृ लत रद्द गररएको
वा कुनै लवद्याियमा गालभएको सामदु ालयक लवद्याियको सम्पलि नगरपालिकािे अन्य लवद्यािय, सामदु ालयक बािलवकास के न्र, नगरपालिका
अन्तरगतको कुनै कायानिय, सामदु ालयक लसकाइ के न्र, सङ्खग्राहिय, सीप लवकास के न्र, सामदु ालयक पस्ु तकािय वा सामदु ालयक लहतमा उपयोग
गनन सक्ने छ । यसरी प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलित काननू बमोलजम बेच–लबखन गरी प्राप्त भएको रकम नगर लिक्षा कोषमा जम्मा गनेछ ।
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(३)
िैलक्षक गठु ी अन्तगनत सञ्चालित सस्ं थागत लवद्याियको सम्पलि सोही लवद्याियको नाममा रहने छ । कुनै लवद्यािय सावनजलनक
िैलक्षक गठु ीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो लवद्याियको सम्पलि सावनजलनक सम्पलि मालननेछ र त्यस्तो सम्पलिको स्वरुप पररवतनन गनन
पाइने छै न ।
(४)
कम्पनी र सहकारी अन्तगनत सञ्चालित सस्ं थागत लवद्याियको सम्पलि सोही कम्पनी वा सहकारीको नाममा रहनेछ ।
(५)
संस्थागत लवद्याियिे कुनै व्यलक्त वा संघ संस्थासिँग दान दातव्यको रूपमा कुनै लकलसमको चि, अचि सम्पलि प्राप्त गननु अलघ
नगरपालिकाको अनमु लत लिनु पनेछ । तर लवदेिी व्यलक्त वा संघ संस्थाबाट चि, अचि सम्पलि प्राप्त गननु अलघ नेपाि सरकारको पवू न स्वीकृ लत
लिनु पनेछ । यसरी प्रलक्रया नपगु ी लिएको सम्पलि स्वत: नगरपालिकाको हुने छ ।
(६)
नेपाि सरकारको स्वीकृ लतमा प्राप्त गरे को सम्पलि नेपाि सरकारको स्वीकृ लत बेगर बेचलबखन गनन पाइने छै न ।
४७
म्िद्यालय सभपम्ि सिं िण सम्मम्त : (१) सामदु ालयक लवद्याियको हकभोगमा रहेको सम्पलिको संरक्षि तथा संस्थागत
लवद्याियको सम्पलिको िैलक्षक प्रयोजनाथन उपयोगको सम्बन्धमा कायन गनन देहाय अनसु ारको लवद्यािय सम्पलि सरं क्षि सलमलत रहने छ:
(क)
नगर प्रमख
अध्यक्ष
ु वा लनजको काम गनन तोलकएको व्यलक्त वा नगर प्रमख
ु िे तोके को कायनपालिकाको सदस्य
(ख) प्रमख
सदस्य
ु प्रिासकीय अलधकृ त नगरपालिका
(ग)
मािपोत र नापी प्रिासन सम्बन्धी काम गने नेपाि सरकार वा नगरपालिकाको कलम्तमा राजपत्राङ्खलकत
तृतीय श्रेिीको अलधकृ त दईु जना
सदस्य
(घ)
स्थानीय लिक्षा अलधकारी
सदस्य सलचव
(२)
कुनै लवद्याियको जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषयमा छिफि गनन आयोलजत वैठकमा सो लवद्याियको प्रधानाध्यापक र लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिाई आमलन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सलकनेछ ।
(३)
सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायनलवलध तोलकए बमोलजम हुने छ ।
परिच्छे द- १०

म्िद्यालयको शुल्क म्नधाािण सभबन्धी व्यिस्था
४८.

म्िद्यालयको िगीकिणाः लवद्याियिाई तोलकए बमोलजम बगीकरि गररने छ ।

४९.
सस्थागत ि सहकािी म्िद्यालयको शुल्क म्नधाािण सभबन्धी व्यिस्थााः (१) संस्थागत र सहकारी लवद्याियिे लवद्याथीसङ्खग
लिन पाउने िल्ु क लनधानरिको िालग देहाय अनसु ारको िल्ु क लनधानरि सलमलत रहने छ :
(क)
नगर प्रमख
अध्यक्ष
ु वा लनजको काम गनन तोलकएको व्यलक्त
(ख) संयोजक, सामालजक सलमलत
सदस्य
(ग)
प्रमख
सदस्य
ु प्रिासकीय अलधकृ त
(घ)
संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षहरूमध्येबाट
नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरे को एकजना
सदस्य
(ङ्)
अलभभावकसङ्खग सम्बलन्धत सङ्खगठनमध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरे को एक जना
सदस्य
(च)
स्थानीय लिक्षा अलधकारी
सदस्य सलचव
(२)
िल्ु क लनधानरि सलमलतिे तोलकएको आधारमा िल्ु क लनधानरि गने छ ।
(३)
िल्ु क लनधानरि सलमलतको काम कतनव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायनलवलध तोलकए बमोलजम हुने छ ।
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परिच्छे द- ११
म्िम्िध
५०. अनमु म्त िा स्िीकृम्त िद्द गनन : कुनै सस्ं थागत लवद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम लवपरीत अन्य कुनै काम
गरे मा तोलकएको अलधकारीको लसफाररसमा नगर लिक्षा सलमलतिे त्यस्तो लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमु लत वा स्वीकृ लत रद्द गनेछ । तर
त्यसरी अनमु लत वा स्वीकृ लत रद्द गननु अलघ सम्बलन्धत लवद्याियिाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छै न ।
५१. म्िद्यालयलाई सिु म्ित िेत्रको रुपमा कायम गनाु पननाः (१) लवद्याियमा स्वतन्त्र र भय रलहत रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने
वातावरि सृजना गनन तथा लवद्यािय लभत्र कुनै पलन लकलसमको अवालञ्छत कृ याकिाप हुन नलदने गरी लवद्याियिाई सरु लक्षत क्षेत्र कायम गननु
पनेछ ।
(२)
तोलकए बमोलजम बाहेक कुनै पलन बािबालिकािाई लवद्याियबाट लनष्कािन गनन पाईने छै न ।
(३)
लवद्याियमा अध्ययनरत बािबालिकािाई िारीररक वा मानलसक यातना लदन वा दव्ु यनवहार गनन पाइने छै न ।
(४)
लवद्यािय हातालभत्र कुनै पलन राजनीलतक दिको भेिा सेलमनार गोष्ठी वा आम सभा गनन लदइने छै न ।
(५)
बािबालिकािाई बािबालिकासिँग सम्बलन्धत बाहेक अन्य कुनै पलन जि
ु ुस, प्रदिनन आलदमा सहभागी गराईने छै न ।
(६)
उपदफा (१) बमोलजम सरु लक्षत क्षेत्र कायम गदान लवद्याियिे पािना गननु पने ितन तथा मापदण्ड तोलकए बमोलजम हुनछ
े ।
५२. शैम्िक पिामशा सेिा, म्िद्यालय बाम्हिको म्शिण िा अन्य शैम्िक कायाक्रम सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था (१) िैलक्षक
परामिन सेवा, लिज कोसन, भाषा लिक्षि कक्षा वा पवू न तयारी कक्षा टखयि
ू न कक्षा, कोलचङ् कक्षा वा परीक्षा तयारी कक्षाको अनमु लत लिने सम्बन्धी
व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनछ
े ।
(२)
लवदेिी मि
ु ुकको कुनै िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािन अनमु लत संघीय काननू अनसु ार हुने छ ।
(३)
उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था लवपररत सञ्चालित िैलक्षक कायनक्रम नगरपालिकािे बन्द गने छ भने त्यस्तो सस्ं था वा िैलक्षक
कायनक्रम सञ्चािकिाई काननू बमोलजम कारवाही गररने छ ।
५३. प्रगम्त म्िििण बझ
ु ाउनु पनन : प्रत्येक लवद्याियिे प्रत्येक िैलक्षक सत्र सलकएको १ मलहना लभत्र तोलकए बमोलजमको लववरिहरू
समावेि गरी बालषनक प्रगलत लववरि नगर लिक्षा कायानियमा बझु ाउनु पनेछ ।
५४. म्नयम, म्नदनम्शका ि कायाम्िम्ध बनाउने अम्धकािाः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वय गनन नगरपालिकािे अन्य लवषयको
अलतररक्त देहायका लवषयहरूमा आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
(क)
लवद्याियको नामाकरि, झण्डा, लचन्ह र प्राथनना,
(ख)
लवद्याियिाई लदइने अनदु ान,
(ग)
आधारभतू लिक्षा उिीिन परीक्षा सञ्चािन,
(घ)
अलतररक्त तथा सह कायनकिाप,
(ङ्)
लवद्याथी भनान र लवद्याथी सङ्ख्या सम्बन्धी,
(च)
छात्रावासको अनमु लत, स्वीकृ लत र सञ्चािन तथा अनगु मन,
(छ)
लवद्याियको आय व्यय जाच.
(ज)
लवद्याियको लकताब बही र अन्य कागजात तयार गने तथा रा्ने तररका,
(झ)
लवद्याियको पाठखयक्रम, पाठखयपस्ु तक तथा सन्दभन सामग्री (सघं ीय र प्रादेलिक काननू को पररलधमा रहेर),
(ञ)
लिक्षक तथा लवद्याथी आचार सलहता,
(ट)
लवद्यािय तथा समदु ायमा पस्ु तकािय तथा वाचनािय,
(ठ)
लिक्षक, कमनचारी तथा लवद्यािय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम,
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(ड)
भाषा लिक्षि, टखयि
ु न सेन्टर, तयारी कक्षा वा अन्य यस्तै लवद्यािय बालहरका लिक्षा,
(ढ)
लवद्याथी सल्िाह, परामिन, लनदेिन र सरु क्षा,
(ि)
लवद्याथी पररवहन,
(त)
सस्ं थागत लवद्याियको सञ्चािनसम्बन्धी सम्पिू न लवषयहरू,
(थ)
गठु ी/सहकारी लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी,
(द)
स्रोतके न्र र स्रोतव्यलक्त र
(ध)
अन्य ऐनमा उलल्िखत लवषयहरू
(२)
यस ऐनको कायानन्वयनको िालग उपदफा (१) बमोलजमको लनयम अन्तरगत रहेर नगर लिक्षा सलमलतिे आवश्येक लनदेलिका कायनलवलध
बनाई िागू गनन सक्नेछ ।
५५
सस्ं थागत म्िद्यालयको हकमा लागु नहुने : यस ऐनको दफा (३३), दफा (३४), दफा (३५), दफा (३६), दफा (३७), दफा (३८),
दफा (३९), दफा (४०) र दफा (४१) संस्थागत लवद्याियको हकमा िागु हुने छै न ।
५६. सक्र
ं मणकालीन व्यिस्था: (१) यस ऐनिे तोलकए बमोलजम हुने भनी व्यवस्था गरे को काम लनयमाविी नआउिँदासम्म नगर लिक्षा
सलमलतिे आवश्यक कायनलवलध तोकी सम्पादन गनन सक्नेछ ।
५७. बाधा अडकाउ फुकाउने अम्धकािाः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन कुनै बाधा–अडखकाउ परे मा नगर कायनपालिकािे त्यस्तो
बाधा अडखकाउ हटाउन आदेि जारी गनन सक्नेछ र त्यस्तो आदेि यसै ऐन बमोलजम भएको मालननेछ ।
५८. बचाउ ि खािेजी : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयममा व्यवस्था भएका जलत कुरामा यसै बमोलजम र यसमा निेलखएको
कुराको हकमा प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ ।
(२)
यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे पलन लवद्याियको सम्पलि लहना–लमना गरे को कसरू मा भ्रिाचार लनवारि ऐन, २०५९ अन्तगनत
कारवाही चिाउन बाधा पनेछैन ।
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