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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका शिक्षा ववधेयक, २०७5
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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका शिक्षा ववधेयक,२०७५
प्रस्तावना :
प्रत्येक नागररकमा सविष्णुता, सिाचार, नैलतकता र मानवीय मूल्यको प्रवर्द्धन गरी सं शिय लोकतन्त्रको सं स्थागत
ु को समृर्द्ी र जनवितका लालग राविय र स्थानीय ववकासको
ववकास गनध, गुणस्तरीय शिक्षा प्रिान गरी मुलक
लालग चाविने जनिशक्त तयार गनध यस नगरपाललकाको क्षेर लिर स्थापना िुने तथा स्थापना िई सञ्चालन रिेको
ववद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको व्यवस्थापन गनध वाञ्छनीय िएकाले,
नेपालको सं ववधान २०७२ को धारा २२१ अनुसूची ८ को सूची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
२०७४ को िफा १०२ वमोशजम दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको नगर सिाले यो ऐन वनाएको
छ ।
पररच्छे ि– १
प्रारशभिक
१. संशक्षप्त नाम र प्रारभि :
(१) यस ऐनको नाम “दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका शिक्षा ववधेयक, २०७५” रिेको छ ।
(२) यो ऐन दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकािर लागू िुनेछ ।
(३) यो ऐन स्थानीय राजपरमा प्रकाशित िए पश्चात लागू िुनेछ ।
२ पररिाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमााः
(क) “ऐन” िन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको शिक्षा ऐनलाई सभझनु पछध ।
(ख) “कायधपाललका” िन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको नगर कायधपाललकालाई सभझनु
पछध ।
(ग) “कोष” िन्नाले िफा ४० वमोशजम ववद्यालय सं चालनका लालग खडा गररएको सं शचत कोषलाई
सभझनु पछध ।
(ि) “नगरपाललका” िन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकालाई सभझनु पछध ।
(ङ) “नगर सिा” िन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको नगर सिालाई सभझनु पछध ।
(च) “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” िन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय
अलधकृतलाई सभझनु पछध ।
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(छ) “वाल शिक्षा केन्त्र” िन्नाले ४ वषध उमेर पूरा िई ५ वषध उमेर पूरा नगरे का वालवाललकाको लालग
खोललएको प्रारशभिक वाल शिक्षा केन्त्र, नसधरी, के.शज, मन्त्टेश्वरी समेतलाई सभझनु पछध ।
(ज) “आधारिूत शिक्षा”िन्नाले प्रारशभिक वाल शिक्षा िे शख कक्षा ८ सभम दिईने शिक्षा सभझनुपछध ।
यस लिर प्राथलमक र लनभन माध्यलमक पछध ।
(झ) “माध्यालमक शिक्षा” िन्नाले कक्षा ९ िे शख कक्षा १२ सभम दिईने शिक्षा सभझनु पछध ।
(ञ) “ववद्यालय शिक्षा” िन्नाले आधारिूत र माध्यालमक िुवै शिक्षा सभझनु पछध ।
(ट) “प्राववलधक तथा व्यावसावयक शिक्षा” िन्नाले प्राववलधक ज्ञान, सीप तथा ववषय वस्तुमा आधाररत
प्राववलधक र व्यावसाय उन्त्मूख शिक्षा प्रिान गनध कक्षा ९ िे शख १२ सभम अध्यापन गराईने शिक्षालाई
सभझनु पछध ।
(ठ) “सामुिावयक ववद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकारवाट लनयलमत रुपमा अनुिान पाउने गरर समुिायको
पिलमा स्थापना िई अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त ववद्यालय सभझनु पछध ।
(ड) “सं स्थागत ववद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपाललकाबाट लनयलमत रुपमा अनुिान नपाउने
गरर अनुमलत वा स्वीकृत प्राप्त ववद्यालय सभझनु पछध ।
(ढ) “व्यवस्थापन सलमलत” िन्नाले ववद्यालय व्यावस्थापन गनध गदठत सलमलत सभझनु पछध ।
(ण) “शिक्षा अलधकृत” िन्नाले नगरपाललकाको शिक्षा िाखाको प्रमुख वा सो प्रमुखको काम काज गनध
तोवकएको कमधचारीलाई सभझनु पछध ।
(त) “शिक्षा िाखा” िन्नाले नगरपाललकामा रिेको शिक्षा िेने िाखालाई सभझनु पछध ।
(थ) “िैशक्षक गुठी” िन्नाले ववद्यालय सं चालन गनधका लालग कुनै व्यशक्तले नाफा नललने उिे श्यले स्थापना
गरे को सावधजलनक वा लनशज गुठी सभझनु पछध ।
(ि) “श्रोत केन्त्र” िन्नाले नगरपाललका लिर रिेका ववद्यालयिरुको समूि बनाई पायक पने ववद्यालयमा
केन्त्र बनाई कायाधलय रिने र िैशक्षक गलतववलध सं चालन गने वुझ्नु पछध ।
(ध) “श्रोत व्यशक्त” िन्नाले श्रोत केन्त्रको प्रमुख पिमा लनयुशक्त िई िैशक्षक गुणस्तर सुधारका लालग
खवटएको अलधकृतलाई बुझ्नु पछध ।
(न) “कमधचारी” िन्नाले सामुिावयक ववद्यालयमा कायधरत शिक्षक वािेकका अन्त्य कमधचारी सभझनु पछध
।
(प) “परीक्षा सलमलत” िन्नाले नगरपाललकाको ववद्यालयिरुमा परीक्षा सं चालन र समन्त्वय गने सलमलत
वुझ्नु पछध ।
(फ) “प्रमुख” िन्नाले नगरपाललकाको प्रमुखलाई सभझनु पछध ।
(ब) “वडा शिक्षा” सलमलत िन्नाले वडाध्यक्षको नेतत्ृ वमा बनेको वडाको शिक्षा िेने सलमलतलाई सभझनु
पछध ।
(ि) “शिक्षक छनौट” सलमलत िन्नाले नगरपाललका लिरका ववद्यालयिरुमा ररक्त िरवशन्त्िमा करार शिक्षक
लनयुक्त गनध बनेको सलमलत सभझनु पछध ।
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(म) “िैशक्षक िर” िन्नाले वैिाख १ गते िे शख चै र मसान्त्त सभमको वावषधक अवलध सभझनु पिधछ ।
(य) “आवालसय ववद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपाललकाबाट आवालसय ववद्यालयको रुपमा
स्वीकृत प्रिान गररएको ववद्यालयलाई जनाउँिछ ।
(र) “अलििावक” िन्नाले ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीिरुको अलििावक िलन ववद्यालयको अलिले खमा
जलनएका व्यशक्त सभझनु पछध ।
पररच्छे ि – २
शिक्षाको प्रकार, ववद्यालयको वगीकरण,अनुमलत, स्वीकृलत,समायोजन तथा लनयमन
३. ववद्यालयको ति २ प्रकारका िुनछ
े न :
(क) माध्यालमक ति: कक्षा १ िे खी कक्षा १२ अध्यापन िुने,
(ख) आधारिूत ति: कक्षा १ िे खी कक्षा ८ सभम अध्यापन िुनेछ । आधारिूत ति लिर कक्षा ५
सभम अध्यापन िुने ववद्यालयलाई प्राथालमक ति र वाल ववकास केन्त्र अन्त्तगधत वाल िेरचाि केन्त्र,
मन्त्टे श्वरी, वकन्त्डर गाडे निरु रिेछन् ।
४. माध्यलमक शिक्षाको प्रकार : (१) माध्यलमक तिको शिक्षा िे िाय प्रकारका िुनछ
े ।
(क) साधारण माध्यालमक शिक्षा,
(ख) प्राववलधक तथा व्यावसावयक माध्यलमक शिक्षा,
५. शिक्षाको माध्यम :
(१) ववद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली िाषा, अङग्रेजी िाषा वा िुवै िाषा िुनेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िएतापलन िे िायको अवस्थामा ववद्यालयमा शिक्षाको
माध्यम िे िाय वमोशजम िुन सक्नेछ ।
(क) आधारिूत ति (कक्षा ५) सभमको शिक्षा मातृिाषामा दिन सवकनेछ,
(ख) गैह्र नेपाली नागररकले नेपालको ववद्यालयमा अध्ययन गिाध नेपाली ववषयको सट्टा अन्त्य
कुनै िाषाको ववषय अध्ययन गनध सक्नेछ,
(ग) िाषा ववषयमा अध्ययन गराउिा शिक्षाको माध्यम सोवि िाषामा िुनेछ,
(ि) अंग्रज
े ी ववषय अध्ययन गराउिा अंग्रज
े ी िाषामा नै गराउनु पनेछ,
६. वविेष शिक्षा,समावेिी शिक्षा,अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्त्तर शिक्षा, िूर शिक्षा तथा खुल्ला शिक्षा संचालन सभवशन्त्ध
व्यवस्था : नगरपाललकाले आवश्यक पूवाधधारको व्यवस्था गरर ववषेि शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा,
लनरन्त्तर शिक्षा, िू र शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गनध सक्ने छ ।
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७. ववद्यालयको वगीकरणाः (१) ववद्यालयको सभपशि, स्रोत साधन र लगानीका आधारमा लनभनानुसार वगीकरण
गररने छ ।
(क) सामुिावयक ववद्यालय
(ख) सं स्थागत ववद्यालय
(ग) गुठी ववद्यालय
८. ववद्यालय सञ्चालन गनध अनुमलत ललन पनेाः
(१) कुनै नेपाली नागररकिरुको समुिायले सामुिावयक ववद्यालय वा नेपाली नागररकले कभपनी वा
िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत सं स्थागत ववद्यालय खोल्न चािेमा सो ववद्यालय कभपनी वा िैशक्षक गुठी कुन
रुपमा खोल्न चािेको िो तोवकएको वववरण खुलाई वडा सलमलतको लसफाररि सवित नगर कायधपाललकाको
कायाधलयमा लनवेिन दिनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम परे को लनवेिन उपर शिक्षा िाखाबाट आवश्यक जाँच बुझ गिाध लनधाधररत
मापिण्ड पुरा िई ववद्यालय खोल्न अनुमलत दिन मनालसब िे शखएमा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररिमा
शिक्षा िाखा प्रमुखले अनुमलत दिनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारभि िुँिाका बखत कभपनीको रुपमा सं चालनमा रिेका ववद्यालयिरुले चािेको कभपनी
खारे ज गरर िैशक्षक गुठी अन्र्तगत ववद्यालय सं चालन गनध नगरपाललका प्रमुख समक्ष लनवेिन दिन सक्नेछ
।
(४) उपिफा (३) बमोशजम लनवेिन परे मा शिक्षा िाखाले सो लनवेिन उपर १५ दिन लिर आवश्यक
जाँचबुझ गरी नगर शिक्षा सलमलतमा राय सवित प्रलतवेिन पेि गने छ, र माग बमोशजम ववद्यालय सं चालन
गनध शिक्षा सलमलतको लसफाररिमा शिक्षा िाखा प्रमुखले पुनाः अनुमलत तथा स्वीकृलत दिनेछ ।
(५) प्राववलधक शिक्षा तथा व्यवसावयक ताललम पररषि र्द्ारा तजुम
ध ा गररएको प्राववलधक तथा व्यवसावयक
माध्यलमक शिक्षा (वट.एस.ई.ई.) सं चालनका लालग कुनै सामूिावयक माध्यलमक ववद्यालयले आवेिन गरे मा
नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररिमा नगरपाललका प्रमुखले अनुमलत प्रिान गनध सक्नेछ ।
तर अनुमलत दिनु अशि पररषिर्द्ारा तोवकएको मापिण्ड जाँचबुझ र एवकन गने कायध नगर शिक्षा
सलमलतले गनुध पनेछ ।
(६) उपिफा (२), (३) वा (५) मा जुनसुकै कुरा ले शखएका िएता पलन िे िायका ववद्यालयलाई िैशक्षक
गुठीको रुपमा सं चालन गनध पाउने गरर अनुमलत वा स्वीकृलत दिईने छै न ।
(क) सरकारी वा सावधजलनक िवनमा सं चालन िएका ववद्यालय,
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(ख) कुनै व्यशक्त वा सं स्थाले ववद्यालयको नाममा िवन वा जग्गा िान िातव्य दिएकोमा, सो
िवनमा वा त्यस्तो जग्गामा िवन वनाई सं चालन िएको ववद्यालय,
(७) यस ऐन वा अन्त्य प्रचललत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको िएता पलन िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत
ववद्यालय सं चालन गिाध िे िाय वमोशजम गनुप
ध ने छ ।
(क) िैशक्षक गुठी सं चालन गने गुठी सं चालक (ट्रष्टी) सङ्गदठत सं स्थाको रुपमा िुन ु पने,
(ख) िौशक्षक गुठी सं चालन गिाध ट्रष्टीमा सावधजालनक गुठी िए कभतीमा पाँच जना र लनशज गुठी
िए कशभतमा तीन जना सिस्य िुन ु पने,
(ग) िैँ शक्षक गुठीको आय–व्ययको लेखा तोवकए बमोशजम खडा गरर मान्त्यता प्राप्त ले खा
पररक्षकबाट लेखा पररक्षण गराएको िुन ु पने,
(ि) िौशक्षक गुठीका तत्काल कायम रिेका ट्रष्टीले आफ्ना जीवनकालमै वा िेषपलछ गूठीयारको
रुपमा काम गनध आफ्नो उिरालधकारी तोक्न सक्ने,
तर सावधजलनक क्षैशिक गुठीको िकमा त्यस्तो उिरालधकारी तोक्िा नगर शिक्षा
सलमलतको स्वीकृलत ललनु पनेछ ।
(८) कुनै सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी सं स्थाले मुनाफा नललने उर्द्ेश्य राशख ववद्यालय सं चालन
गनध चािेमा नगरपाललका प्रमुखबाट स्वीकृलत ललई सावधजलनक िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत ववद्यालय स्थापना
र सञ्चालन गनध सक्नेछ ।
(९) उपिफा (८) बमोशजम सं चाललत ववद्यालयले पालना गनुध पने अन्त्य व्यवस्था नगर शिक्षा सलमलतले
तोके बमोशजम िुनेछ ।
(१०) मालथ उप िफािरुमा जुनसुकै कुरा ले शखएको िएता पलन कुनै वविे िी शिक्षण सं स्था सं ग सभबन्त्धन
गने गरर कसैलाई पलन ववद्यालय खोल्न अनुमलत वा स्वीकृलत दिईने छै न ।
(११) यस अशि िताध िएका ववधालय सभबशन्त्ध व्यवस्था
(क) मालथ जे सुकै उल्लेख िएता पलन यस अशि लनयम अनुसार िताध र सं चालनमा रिेका
ववद्यालयिरु यसै ऐन बमोशजम सं चालन िएका मालननेछन् तर यस अशि सं चालनमा िएका
ववद्यालयले शिक्षा िाखाले तोकेको ढाँचामा वववरण सवित आवश्यक कागजात पेि गनुध पनेछ
।
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९. धरौटी राख्नु पने : सं स्थागत ववद्यालय खोल्ने अनुमलत ललिा ववद्यालय सं चालनको सुरक्षण वापत तोवकए
वमोशजमको रकम कायधपाललकामा धरौटीको रुपमा राख्नु पनेछ ।
१०.सावधजलनक िैशक्षक गुठी तथा नेपाल सरकारले अनुिान दिने लनजामलत, सैलनक, नेपाल प्रिरी, सिस्त्र प्रिरी बल
र िविि प्रलतष्ठानर्द्ारा सञ्चाललत ववद्यालयिरुले समेत पाठयक्रम, परीक्षा, अनुगमन संयन्त्र र िैशक्षक क्यालेन्त्डर यस
ऐन वमोशजम पालना गनुध पनेछ ।
ँ लमसाएर वा छु ट्टै वाल शिक्षा केन्त्रको स्थापना र सं चालन गनध थप व्यवस्था
११.नगरपाललकाले कुनै ववद्यालयसग
गनध सक्नेछ ।
१२. वाल गृिको सञ्चालनाः नगरपाललका आफैले वा कुनै व्यशक्त वा सं स्थाले बालगृि सञ्चालन गनध पाउनेछ ।
बालगृि सञ्चालनको लालग आवश्यक प्रकृया नगर शिक्षा सलमलतले तोके बमोशजम िुनछ
े ।
१३. सामुिावयक लसकाइ केन्त्र संचालन गनध सक्ने : नगरपाललकाले समूिायमा साक्षरता, सीप ववकास र लनरन्त्तर
लसकाई समेतको काम गनध तोवकए वमोशजम सामुिावयक लसकाइ केन्त्र सं चालन गनध सक्नेछ । र यस्तो केन्त्रमा
सामुिावयक पुस्तकालय र वाचनालय सं चालन गनध सक्नेछ ।
१४. ववद्यालय सानध, गाभ्न, नाम पररवधतन गनध वा वन्त्ि गनध सक्ने :
(१) नगरपाललकाले तोवकएको मापिण्ड बमोशजम िाल सञ्चालन िई रिेका आधा िण्टाको पैिल िू रीमा
रिेका कुनै ववद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानध वा िुई वा िुई िन्त्िा ववढ ववद्यालयलाई
गािी एउटा ववद्यालय कायम गनध वा ववद्यालय बन्त्ि गनध सक्नेछ ।
(२) प्राथलमक तिको ववद्यालयमा २२ जना िन्त्िा कम ववद्याथी िएमा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररिमा
बाल शिक्षा केन्त्र मार कायम राशख त्यस मालथका कक्षािरु बन्त्ि गनध सक्नेछ ।
(३) ववद्यालयको नाम पररवधतन गनुध परे मा नाम पररवधतन गनुप
ध ने उपयुक्त कारण सवित तोवकएको वववरण
र ढाँचामा नगर शिक्षा सलमलत माफधत नगरपाललकामा स्वीकृलतका लालग लनवेिन पेि गनुध पनेछ ।
(४) उपिफा (३) बमोशजम पेि िुन आएको लनवेिन उपर नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररिमा
नगरपाललकाले नाम पररवतधनको लालग स्वीकृलत दिन सक्नेछ ।
(५) कसैले आफ्नो वा पररवारका सिस्यको नामवाट ववद्यालयको नाम राख्न चािेमा तोवकएको रकम
ववद्यालयलाई प्रिान गरे मा व्यशक्तको नाममा ववद्यालयको नाम पररवतधन गनध सक्नेछ । ववद्यालयको नाम
पररवतधन सभवशन्त्ध अन्त्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम िुनेछ ।
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पररच्छे ि – ३
शिक्षा सभबशन्त्ध सं रचनागत सभबशन्त्ध व्यवस्था
१५.नगर शिक्षा सलमलत सभबशन्त्ध व्यवस्था :
(१) नगरपाललका क्षेर लिर सञ्चालन िुने ववद्यालय तथा िैशक्षक लनकायिरुको रे खिे ख, लनयन्त्रण, समन्त्वय
र व्यवस्थापन गने कामको लालग िे िाय वमोशजमको नगर शिक्षा सलमलत रिनेछ:–
(क) नगरपाललका प्रमुख

– अध्यक्ष

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत

– सिस्य

(ग) नगर प्रमुखले तोकेको नगर कायधपाललका एक मविला एक िललत समेत ३ जना सिस्यिरु
– सिस्य
(ि) सामूिावयक ववद्यालयको प्रधानाध्यापक मध्येवाट नगर प्रमुखले तोकेको एक जना
प्रधानाध्यापक

– सिस्य

(ङ) सं स्थागत ववद्यालयको प्रधानाध्यापकिरु मध्येवाट नगर प्रमुखले तोकेको एक जना प्रलतलनलध
– सिस्य
(च) सामूिावयक ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्येवाट सलमलतले तोकेको एक
जना प्रलतलनलध

– सिस्य

(छ) सं स्थागत ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्येवाट सलमलतले तोकेको एक जना
प्रलतलनलध

– सिस्य

(ज) शिक्षकिरुको पेिागत मिासिको अध्यक्ष

–सिस्य

(झ) नगर प्रमुखले तोकेको नगर क्षेर लिर रिेका सामुिावयक ववद्यालयमा कायधरत शिक्षक
कशभतमा १० वषध स्थायी सेवा अवलध पूरा िएका माध्यालमक ववद्यालय र आधारिूत ववद्यालय
तिवाट एक जना मविला सवित २ जना प्रलतलनलध
(ञ) शिक्षा अलधकृत
नोटाः

–सिस्य
–सिस्य सशचव

श्रोत व्यशक्तिरुलाई आमशन्त्रत सिस्यको रुपमा सििागी गराईने छ ।

(२) पिे न सिस्य वािेकका सिस्यिरुको पिावलध २ वषधको िुनेछ ।
पुनश्चाः सलमलतका सिस्यिरु छनौट गिाध क्षेलरय, जातीय, ललवङ्गय विसावले समावेिी
लसर्द्ान्त्तमा आधाररत िुन ु पनेछ ।
(३) नगर शिक्षा सलमलतको बैठक कशभतमा प्रत्येक चौमालसकमा एक पटक वस्नेछ ।
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(४) सलमलतको वैठक सं चालन प्रकृया, वैठक ििा तथा सेवा सुववधा नगर कायधपाललकावाट तोवकए
वमोशजम िुनेछ । तर एक आलथधक वषधमा जलत सुकै पटक बैठक बसेता पलन ६ वटा बैठकको िन्त्िा
बढीको ििा उपलब्ध गराईने छै न ् ।
(५) उपिफा (१) अनुसार लनयुक्त सिस्यले पदिय आचरण पुरा नगरे मा नगर कायधपाललकाले जुनसुकै
समयमा पलन िटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी िटाउन वा वखाधस्त गनुध अशि सफाईको मौकावाट वशञ्चत गररने छै न ।
(६) नगर शिक्षा सलमलतको काम कतधव्य र अलधकार तोवकए वमोशजम िुनछ
े ।
१६. नगरपाललका अन्त्तगधतका शिक्षा सभबशन्त्ध कायधक्रम व्यवस्थापन गनध र िैशक्षक प्रिासन सञ्चालन गनध एक
जना शिक्षा अलधकृत रिनेछन् । लनजको काम कतधव्य र अलधकार तोवकए वमोशजम िुनछ
े ।
१७. वडा शिक्षा सलमलत सभवशन्त्ध व्यवस्था :
(१) वडा स्तरमा िे िाय वमोशजमको वडा शिक्षा सलमलत गठन गनध सवकनेछ।
(क) सभबशन्त्धत वडाको वडाध्यक्ष

–सं योजक

(ख) ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्ये वडा सलमलतले तोकेको एक जना
–सिस्य
(ग) वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सिस्यिरु मध्येवाट िललत मविला सिस्य सवित २ जना
–सिस्य
(ि) वडा अध्यक्षले तोकेको सेवा लनवृि वा १० वषध स्थायी शिक्षण सेवा अनुिव िएको एक
जना शिक्षक

–सिस्य

(ङ) शिक्षाप्रेमी समाज सेवी मध्येवाट सलमलतले छनौट गरे को एक जना

–सिस्य

(च) वडाका सं स्थागत ववद्यालयका ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्येवाट सलमलतले
छनोट गरे को एक जना

–सिस्य

(छ) वडाका शिक्षक मिासं ि अध्यक्ष

–सिस्य

(ज) सलमलतले तोकेको वडा क्षेरलिर रिेका उच्चतम सामूिावयक ववद्यालयको प्रधानाध्यापक
–सिस्य सशचव
(२) श्रोत व्यशक्त पयधवेक्षक सिस्य र वडामा कृयाशिल वालमञ्चका सिस्यिरु मध्येवाट एक छारा र
एक छार गरर २ जना आवश्यकता अनुसार आमशन्त्रत गनध सवकनेछ ।
(३) वडा शिक्षा सलमलतको काम कतधव्य र अलधकार तोवकए वमोशजम िुनछ
े ।
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१८.ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलत :
(१) सामूिावयक ववद्यालय सञ्चालन, रे खिे ख र व्यवस्थापन गनधको लालग प्रत्येक ववद्यालयमा िे िायका
सिस्यिरु रिेको एक ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलत रिनेछ:
(क) कशभतमा ववद्यालयको सोिी ति उशततण गरे को अलििावकिरुले आफू मध्येबाट छानी पठाएको
व्यशक्त

- अध्यक्ष

(ख) अलििावकिरुले आफू मध्येबाट छालनएका कशभतमा एक जना मविला र एक जना िललत
सवित तीन जना

- सिस्य

(ग) वडा सलमलतले तोकेको वडा सिस्य एक जना प्रलतलनलध

- सिस्य

(ि) ववद्यालयका सं स्थापक, चन्त्िािातािरु मध्येबाट सलमलतले मनोलनत गरे को एक जना - सिस्य
(ङ) स्थानीय शिक्षाप्रेमी, वुवर्द्शजवव, समाजसेवी मध्येबाट नगर शिक्षा सलमलतले तोकेको एक जना
- सिस्य
(च) शश्क्षकिरु स्वयम् मध्येवाट मनोलनत गरर पठाईएको एक जना
(छ) ववद्यालयको प्रधानाध्यापक

- सिस्य
- सिस्य सशचव

(२) वडाध्यक्ष र श्रोत व्यशक्तलाई पयधवेक्षकको रुपमा आमशन्त्रत गनुध पनेछ ।
( पुनश्चाः वाल क्लविरुको तफधबाट १ जना वालक वा वाललकालाई आमशन्त्रत सिस्यको रुपमा
अलनवायध रुपमा सििागी गराउनु पने छ )
(३) ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको पिावलध तीन वषधको िुनेछ । ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका
अध्यक्ष वा सिस्यले आफ्नो पि अनुसारको आचरण नगरे को िे शखएमा नगर शिक्षा सलमलतले लनजलाई
जुनसुकै बखत पिवाट िटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पिबाट िटाउनु अशि वा सलमलत वविटन गनध अशि आफ्नो सफाइ पेि गनधबाट
बशञ्चत गररने छै न ।
(४) व्यवस्थापन सलमलतको सिस्यको राशजनामा सलमलतका अध्यक्ष र सलमलतका अध्यक्षको राशजनामा
व्यवस्थापन सलमलतले स्वीकृत गनेछ ।
(५) व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सिस्यिरुको योग्यता तोवकए बमोशजम िुनेछ ।
(६) सामूिावयक ववद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार तोवकए बमोशजम िुनेछ
।
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१९. शिक्षक अवविावक संि :

सबै ववद्यालयमा शिक्षक र अवविावकिरु रिेका एक शिक्षक अवविावक सं ि

रिनेछ । यस सभबशन्त्ध कायधववलध नगर शिक्षा सलमलतले तय गरे बमोशजम िुनछ
े ।

पररच्छे ि– ४
ववद्यालय तिको शिक्षक तथा कमधचारीको िरवशन्त्ि, सेवा ितध र योग्यता
२०.नगरपाललकाले शिक्षकको िरवन्त्िी लनधाधरण गने :
(१) नगरपाललका क्षेरलिर रिेका सामूिावयक ववद्यालयिरुमा आावश्यक पने शिक्षकिरुको िरवशन्त्ि
लनधाधरण नगरपाललकाले गनेछ ।
(२) नगरपाललकाले शिक्षकको िरवशन्त्ि लनधाधरण गिाध ववद्यालयमा अध्ययन गने ववद्याथी सख्ंया र
ववषयका आधारमा राविय वा प्रािे शिक मापिण्ड बमोशजम ववद्याथी तथा शिक्षक अनुपात कायम गनुध
पनेछ ।
(३) लनभन माध्यालमक र माध्यालमक तिको अध्यापनका लालग िरवशन्त्ि अपुग िएको ववद्यालयमा अंग्रज
े ी,
गशणत, ववज्ञान ववषय ललई मालथल्लो योग्यता िएको तल्लो तिको शिक्षक िए सो ववषयको अध्यापनको
लालग मालथल्लो कक्षा अध्यापन गनध पुरक शिक्षकको रुपमा नगर शिक्षा सलमलतले लनयुक्त गनध सक्नेछ
र सो अवलधको पाररश्रलमक प्रोत्सािन स्वरुप नगरपाललकाले उपलब्ध गराउनेछ ।
(४)

ववज्ञान शिक्षक करारमा लनयुक्त गिाध शिक्षा सेवा आयोगले तोके बमोशजमको िैशक्षक योग्यता

पुगेको र अध्यापन अनुमलत प्रमाण पर प्राप्त उमेिवारको िुई पटक ववज्ञापन गिाध पलन आवेिन पनध
नसकेमा सभवशन्त्धत ववद्यालय र वडा शिक्षा सलमलतले अध्यापन अनुमलत प्राप्त उमेद्वारको अिाव िएको
िलन नगर शिक्षा सलमलतमा लसफाररि गरे मा नगर शिक्षा सलमलतले ववज्ञान शिक्षकको िकमा मार
अध्यापन अनुमलत प्रमाण पर प्राप्त निएको व्यशक्तलाई समेत प्रलतस्पधाध गनध दिन सक्नेछ ।
(५) उपिफा (१) बमोशजमका िरवशन्त्िमा लनयुशक्त िएका शिक्षकको व्यशक्तगत फाईल खडा गरर
नगरपाललकाले राख्नु पनेछ ।
२१.शिक्षकको सेवा ितध, योग्यता र सक्षमता: शिक्षकको सेवा ितध, योग्यता र सक्षमता तोवकए बमोशजम िुनेछ
।
२२. शिक्षक तथा कमधचारीको पिीय आचरण तथा अन्त्य व्यवस्था :
(१) िे िायका अवस्थामा शिक्षक वा कमधचारीलाई ववद्यालयको व्यवस्थापन सलमलतले पिबाट िटाउन
नगर शिक्षा सलमलतमा लसफाररस गनेछ :–
(क) ववना सूचना लगातार पन्त्र दिन िन्त्िा बढी समय ववद्यालयमा अनुपशस्थत रिेमा,
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(ख) ववद्यालय समयमा मािक पिाथध सेवन गरर आएको कुरा प्रमाशणत िएमा,
(ग) नैलतक पतन िे शखने कुनै फौज्िारी अलियोगमा अिालतबाट सजाए पाएमा,
(ि) सामुिावयक ववद्यालयका शिक्षक वा कमधचारीले कायाधलय समयमा अन्त्यन्त्र अध्यापन वा
काम गरे मा,
(ङ)

लनजले अध्यापन गरे को ववषयमा तीन वषधको औषत िैशक्षक उपलशव्ध ४०% िन्त्िा कम

िएमा,
(२) उपिफा (१) वमोशजम वा अन्त्य माध्यमले कुनै शिक्षक वा कमधचारीलाई पिबाट िटाउनुपने प्रयाधप्त
प्रमाण िएमा नगरपाललकाले लनजलाई पिबाट िटाउन सक्नेछ ।
तर लनजलाई पिवाट िटाउनु अशि मनालसव मावफकको सफाईको मौका प्रिान गररनेछ ।
परीच्छे ि – ५
िैशक्षक योग्यता, शिक्षक तथा ववद्यालय कमधचारीको लनयुशक्त, सरुवा, बढु वा, िरवशन्त्ि र ताललम
२३. िैशक्षक योग्यतााः ववद्यालयको शिक्षकको लालग चाविने िैशक्षक योग्यता तोवकए बमोशजम िुनेछ ।
२४. शिक्षकको लनयुशक्त : (१) ववद्यालयमा कायम िएको ररक्त िरवशन्त्ि शिक्षक पिमा करार लनयुशक्तको व्यवस्था
िे िाय वमोशजमको छनौट सलमलतबाट िुनेछ :
(क) सभबशन्त्धत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष

- सयोंजक

(ख) छनौंट सलमलतको लसफाररिमा ववषयगत रोष्टर मध्येबाट ववज्ञ २ जना

- सिस्य

(ग) नगर शिक्षा अलधकृत वा लनजले तोकेको अलधकृत

- सिस्य

(ङ) सभबशन्त्धत ववद्यालयका प्रधानाध्यापक

- सिस्य सशचव

(२) वडाध्यक्ष वा लनजले तोकेको व्यशक्त पयधवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनुध पनेछ ।
(३) सलमलतको वैठक सभवशन्त्ध अन्त्य कायधववलध सो सलमलत आफैले लनधाधरण गरे बमोशजम िुनेछ ।
२५. प्रधानाध्यापक सभबशन्त्ध व्यवस्था :
(१) प्रत्येक ववद्यालयमा ववद्यालयको प्राशज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनध स्वीकृत
िरवन्त्िीमा नवढ्ने गरर एक जना प्रध्यानाध्यापकको पि रिने छ।
(२) प्रधानाध्यापकको लनयुशक्त व्यवस्था िे िाय बमोशजम िुनेछ ।
(क) माध्यलमक तिमा प्रधानाध्यापक िुनको लालग शिक्षािास्त्र ववषयमा कशभतमा स्नातकोिर
ति वा सो सरि उतीणध गरर सभवशन्त्धत ववद्यालयको सभवशन्त्धत तिमा कायधरत स्थायी शिक्षक
िुनपु नेछ । सो निएमा शिक्षािास्त्र ववषयमा कशभतमा स्नातकोिर ति वा सो सरि उतीणध
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गरे को लनभन माध्यालमक तिको स्थायी शिक्षक र सो पलन निएमा कशभतमा स्नातकोिर ति
वा सो सरि उतीणध गरर सभवशन्त्धत ववद्यालयमा अस्थायी वा करार सेवामा लनरन्त्तर कायधरत
मावव शिक्षक मध्येबाट ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा नगर शिक्षा सलमलतबाट
प्रधानाध्यापक लनयुशक्त गनेछ ।
(ख) अधारिूत तिमा प्रधानाध्यापक िुन शिक्षािास्त्र ववषयमा कशभतमा स्नातक ति वा सो
सरि उतीणध गरी सोिी ववद्यालयमा कायधरत स्थायी शिक्षक िुन ु पनेछ । सो निएमा शिक्षािास्त्र
ववषयमा कशभतमा स्नातक ति वा सो सरि उतीणध सो सरि उतीणध गरी सभवन्त्धीत ववद्यालयमा
अस्थायी वा करार सेवामा लनरन्त्तर कायधरत शिक्षक मध्येबाट ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको
लसफाररसमा नगर शिक्षा सलमलतबाट ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररमा नगर शिक्षा
सलमलतले प्रधानाध्यापकको पिमा लनयुशक्त गनेछ ।
(ग) प्रधानाध्यापकले लनयुक्त िुन ु पूव ध पाँच बषे ववद्यालय सुधार कायधयोजना ववद्यालय व्यवस्थापन
सलमलत समक्ष पेि गनुध पनेछ ।
(ि) ववद्यालय सुधार कायधयोजना बमोशजम कायध गरे को नपाईएमा ववद्यालय व्यवस्थापन
सलमलतको लसफाररिमा नगर शिक्षा सलमलतले प्रधानाध्यापकलाई िटाउन सक्नेछ ।
(ङ) प्रधानाध्याकको अवलध पाँच वषधको िुनेछ र लनज पुनाः सो पिमा लनयुक्त िुन सक्नेछ ।
(च) प्रधानाध्यापक सभवशन्त्ध अन्त्य व्यवस्था तोवकए वमोशजम िुनछ
े ।
२६. शिक्षकको सरुवा : (१) स्थायी शिक्षकको िकमा कुनै ववद्यालयमा अलधकतम पाँच वषध सेवा गरे पश्चात
नगरपाललका लिर एक ववद्यालयवाट अको ववद्यालयमा ति तथा ववषय लमल्ने ररक्त िरवशन्त्िमा वडा शिक्षा
सलमलतको लसफाररिमा नगर शिक्षा सलमलतले सरुवा गनेछ ।
तर िरवशन्त्ि लमलान गिाधको बखत नगर शिक्षा सलमलतले आवश्यकता अनुसार शिक्षक
सरुवा गनध सक्नेछ ।
(२) अस्थायी तथा करार शिक्षकको िकमा िुवै ववद्यालयको सिमलत र वडा शिक्षा सलमलतको
लसफाररि िए नगर शिक्षा िाखाले सरुवा गनध सक्नेछ ।
(३) न्त्यूनतम २ वषध सभम एकै ववद्यालयमा काम गरे का स्थायी शिक्षकले अको ववद्यालयमा सरुवा
िुन चािेमा नगर शिक्षा सलमलतमा सरुवाको लालग लनवेिन दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त लनवेिनका
आधारमा नगर शिक्षा सलमलतले आफ्नो क्षेर लिरका िरवशन्त्ि उपलव्ध िएका र सभवशन्त्धत ववद्यालय
व्यवस्थापन सलमलतले सिमलत दिएको अवस्थामा सरुवा गनध सक्नेछ ।
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(४) वविेष अवस्थामा वािेक शिक्षकको सरुवा िैशक्षक सरको सुरु वा अन्त्त्यमा मार गररनेछ ।
नोटाः “वविेष अवस्था िन्नाले” लनज वा सो ववद्यालयमा रिन नसक्ने, ववषयगत िरवशन्त्ि आवश्यक
नरिेको, स्वास््य समस्या, पलत पशिसँगै रवि सेवा गनध पाउने अवस्था वा अन्त्य शचि वुझ्िो कारण
समेत बुशझनेछ ।
(५) शिक्षक सरुवाको अन्त्य व्यवस्था तोवकए वमोशजम िुनेछ ।
२७. िरवशन्त्ि लमलान :
(१) नगर शिक्षा सलमलतले ववद्यालयमा तिगत, कक्षागत तथा ववषयगत र शिक्षक ववद्याथी अनुपातका
आधारमा बवढ िरवशन्त्ि िएको ववद्यालयमा िरवशन्त्ि लमलानका लालग नगर कायधपाललका समक्ष लसफाररस
गनध सक्नेछ ।
(२) यसका लालग शिक्षक कम िएका ववद्यालय, ववद्यालय नै निएको क्षेर तथा वपछलडएका र ग्रालमण
क्षेर लाई प्राथलमकता दिइनेछ ।
२८. शिक्षकको बढु वा सभबशन्त्ध व्यवस्था :

िाल स्थायी रुपमा सेवारत शिक्षकको बढु वा सभबशन्त्ध व्यवस्था

नेपाल सरकारबाट लागू िएको सं शिय कानून बमोशजम िुनेछ । स्थानीय तिबाट लनयुशक्त पाएका करार
शिक्षकिरुको बढु वा िुनेछैन ।
२९. शिक्षकलाई अन्त्य काममा लगाउन निुने :
(१) सामुिावयक ववद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रिान गने वा ववद्यालय प्रिासन सभबशन्त्ध काममा
बािेक अन्त्य काममा लगाउनु िुँिैन ।
(२) उपिफा (१) मा जुन सुकै कुरा ले शखएको िएपलन ववद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपने गरर
राविय जनगणना, लनवाधचन सभबशन्त्ध काम, िै वी प्रकोप उर्द्ार वा नेपाल सरकार र नगरपाललकाले तोकेको
अन्त्य कुनै काममा खटाउन सवकनेछ ।
३०. कायध सभपािन करार सभझौता गनुपध ने : शिक्षालाई प्रिावकारी बनाउन िे िाए अनुसार कायध सभपािन करार
सभझौताको प्रकृया अवलभबन गनुप
ध नेछ ।
(१) नगरपाललका अध्यक्षको रोिबरमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतले शिक्षा िाखा िेने अलधकृत सँग,
शिक्षा

अलधकृतले

सबै

ववद्यालयका

प्रधानाध्यापकसँग, प्रधानाध्यापकले

आफना

मातितका सबै

शिक्षकिरुसँग कायध सभपािन करार सभझौता गनुध पनेछ ।
(२) कायधसभपािन करार सभझौता एक वषधको िुनेछ । सभझौता अनुसार काम िए निएको मूल्याङकन
प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतले आलथधक वषधको अन्त्त्यमा कायधपाललका समक्ष पेि गनुप
ध नेछ ।
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(३) वावषधक कायधसभपािन करारका सूचकिरु लनधाधरण गने कायध नगर शिक्षा सलमलतले तयार पारी नगर
कायधपाललकामा पेि गनुप
ध नेछ ।
३१. कायध सभपािन मूल्याकंन र सजाय तथा पुरस्काराः
(१) कायधसभपािन करार िएका शिक्षक तथा कमधचारीको कायधसभपािन क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन
गरर कायधसभपािनमा राम्रो नलतजा िालसल गने शिक्षक तथा कमधचारीलाई पुरस्कृत गने र कमजोर नलतजा
िालसल गने शिक्षक कमधचारीलाई िशण्डत गररनेछ ।
(२) कायधसभपािन सभझौताको मूल्याङ्कन, पुरस्कार र सजाए नगर कायधपाललकाले तोकेबमोशजम िुनेछ
।
पररच्छे ि –६
सामुिावयक ववद्यालयको िौलतक पूवाधधार लनमाधण, ममधत सभिार, सं चालन र व्यवस्थापन
३२. सामुिावयक ववद्यालयको िौलतक पूवाधधारको मापिण्ड लनधाधरणाः
(१)

ववद्यालयमा ववद्याथी सख्ंया अनुसार कक्षा कोठा, खेल मैिान, कभपाउण्ड, िेरावार, बालमैरी बसाई

व्यवस्था, वातवरण मैरी िाता, करे साबारी, फुलबारी, स्वच्छ वपउने पानी, छार छाराका लालग अलग
िौचालय, लसकाई मैरी र अपाङ्ग मैरी वातारण िुनपु नेछ ।
(२) ववद्यालयको स्तरअनुसार िौलतक तथा िैशक्षक पूवाधधारको मापिण्ड तोवकए बमोशजम िुनेछ ।
(३) प्राववलधक तथा व्यवसावयक शिक्षा प्रिान गने ववद्यालय तथा ववज्ञान मूल ववषय पठन—पाठन िुने
ववद्यालयमा प्रयोगिाला तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको थप सुववधा िुन ु पनेछ।
३३. ववद्यालयको सभपलत :
(१) सामूिावयक ववद्यालयको िकिोगमा रिेको सभपलत सावधजलनक सभपलत मालननेछ । यस ऐन वमोशजम
अनुमलत वा स्वीकृत रर्द् गररएको वा कुनै ववद्यालयमा गालिएको सामुिावयक ववद्यालयको चल, अचल
सभपलत नगरपाललकाले अन्त्य ववद्यालयको काममा वा नगरपाललकाको वितमा वा अन्त्य काममा प्रयोग
गनध सक्ने वा वेचववखन गनध सक्नेछ । यदि बेचववखन गरे को अवस्थामा वववक्रबाट प्राप्त िएको रकम
सभवशन्त्धत नगरपाललकाको शिक्षा कोषमा जभमा गनेछ।
(२) िैशक्षक गुठी अन्त्तगधत सञ्चाललत सं स्थागत ववद्यालयको सभपलत सोवि ववद्यालयको नाममा रिनेछ ।
कुनै ववद्यालय सावधजलनक िैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो ववद्यालयको सभपलत
सावधजलनक सभपलत मालननेछ र त्यस्तो सभपलतको स्वरुप परवतधन गनध पाइनेछैन ।
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(३) कभपनी अन्त्गतधत सञ्चाललत सं स्थागत ववद्यालयको सभपलत सोिी कभपनीको नाममा रिनेछ ।
(४) सं स्थागत ववद्यालयले कुनै व्यशक्त वा सिं सं स्था सँग िान िातव्यको रुपमा कुनै वकलसमको चल
अचल सभपलत प्राप्त गनुध अशि नगरपाललकाको अनुमलत ललनु पनेछ ।
३४. सामुिावयक ववद्यालयको जग्गाको स्वालमत्व, सभपलतको अलिलेख, सरं क्षण व्यवस्थापनाः
(१) सामुिावयक ववद्यालयको जग्गाको स्वालमत्व सो ववद्यालयका नाममा रिनेछ । सो ववद्यालय खारे ज
वा अन्त्यन्त्र गालिई ववद्यालयका काममा प्रयोग निुने िएमा नगरपाललकाले िोग चलन वा अन्त्य कुनै
काममा प्रयोग वा आवश्यकता अनुसार बेचववखन गनध सक्नेछ ।
(२) ववद्यालयको सभपलतको अलिलेख िुरुस्त राख्ने, सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गने िावयत्व सो ववद्यालयको
व्यवस्थापन सलमलतको रिनेछ

।

(३) सामुिावयक ववद्यालयको जग्गाको सं रक्षण, व्यवस्थापन र रे खिे ख गने कतधव्य नगरपाललकाको िुनछ
े
।
३५. ववद्यालयको पायक्क्रम र पायक्पुस्तक :
(१) ववद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको न्त्युनतम मापिण्ड अनुरुप लसकाई उपलशब्ध िालसल िुने गरर
अध्ययन अध्यापन गराउनु पनेछ । ववद्यालयले नेपाल सरकाराले तोकेको मापिण्ड लिर रवि प्रािे शिक
तथा स्थानीय पायक्क्रम र पायक्पुस्तक लागू गनध सक्नेछ ।
(२) ववद्यालयमा आावश्यक पने पायक्पुस्तकको सं ख्या सभवशन्त्धत ववद्यालयले तावकएको समय लसमा
लिर नगर शिक्षा सलमलतमा माग गनुध पनेछ ।
(३) नगर शिक्षा सलमलतले िैशक्षक िर सुरु िुन ु अगावै सभवशन्त्धत लनकायिरुमा समन्त्वय गरर
पायक्पुस्तकको प्रवन्त्ध गनेछ ।
ु तम मापिण्ड तोवक शिक्षक, ववद्याथी सिकायधमा आधाररत
(४) िरे क ववद्यालयमा िैशक्षक स्तरको न्त्यन
पायक्सामाग्री, थप स्वअध्ययन सभवशन्त्ध सामाग्री, पुस्तकालय, मनोववमिध, अवविावक शिक्षाको प्रवन्त्ध िुन ु
पनेछ ।
३६. अलतररक्त िैशक्षक कृयाकलाप : ववद्यालयले पायक्क्रममा आधाररत लसकाइमा सिजता ल्याउन अलतररक्त
िैशक्षक कृयाकलापिरु, वाल क्लब तथा वातावरण मैरी क्लबिरु गठन, पररयोजना कायध, अध्ययन भ्रमण, पोषण
शिक्षा, खेलकुि प्रलतयोलगता, साविशत्यक तथा विु प्रलतिामूशख कृयाकलापिरु सञ्चालन गनध सक्नेछ ।
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पररच्छे ि –७
संस्थागत ववद्यालयको अनुमलत, मापिण्ड लनधाधरण, अनुगमन र लनयमन
३७. सस्ंथागत ववद्यालय सञ्चालन गनध तोवकए बमोशजम अनुमलत वा शस्वकृत ललनुपनेछ ।
३८. संस्थागत ववद्यालयको व्यवस्थापन सलमलत :
(१) सं स्थागत ववद्यालयको सं चालन, रे ख िे ख र व्यावस्थापन गनधका लालग प्रत्येक ववद्यालयमा तोवकए
अनुसारका सिस्यिरु रिेको एक ववद्यालय व्यावस्थापन सलमलत रिनेछ:–
(क) ववद्यालयको सं स्थापक वा लगानीकताध मध्येबाट ववद्यालयको लसफाररिमा नगरपाललकाबाट
मनोलनत व्यशक्त

- अध्यक्ष

(ख) अलििावक मध्येबाट कशभतमा एक मविला सवित िुई जना

-सिस्य

(ग) स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा समाजसेवी मध्येबाट नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोलनत एक जना
-सिस्य
(ि) सभवन्त्धीत क्षेरको ववद्यालय लनरीक्षक वा श्रोत व्यशक्त

-सिस्य

(ङ) सभवशन्त्धत ववद्यालयका शिक्षकिरुले आफू मध्येबाट छानी पठाएको एक

-सिस्य

(च) ववद्यालयको प्रधानाध्यपक

-सिस्य सशचव

(२) व्यवस्थापन सलमलतको पिावलध तीन वषधको िुनेछ ।
३९. संस्थागत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार :
(१) सस्ंथागत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार तोवकए बमोशजम
िुनेछ।
४०. सस्ंथागत ववद्यालयले छारावृलत उपलब्ध गराउनुपने :
(१) सस्ंथागत ववद्यालयले ववद्यालयमा िनाध िएका कुल ववद्याथी सं ख्याको कशभतमा १० प्रलतितमा
निट्ने गरर तोवकए वमोशजम आलथधक रुपमा ववपन्न, अपाङ्गता िएकािरु, मविला, िललत ववद्याथीलाई
लनाःिुल्क छारवृलत उपलब्ध गराउनु पनेछ । छारवृलत ववतरणको यथाथध जानकारी सभबशन्त्धत वडा
शिक्षा सलमलत र नगरपाललका शिक्षा िाखा समक्ष बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम छारवृलतको लालग ववद्याथीको छनौट गनध प्रत्येक ववद्यालयमा ववद्यालयको
प्रधानाध्यापक, नगर शिक्षा सलमलतको प्रलतलनलध, र ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतमा रिेको अलििावकको
प्रलतलनलध रिेको एक छारवृलत छनौंट सलमलत रिनेछ ।
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(३) उपिफा (१) बमोशजम छारवृलतको लालग ववद्याथी छनौंट गने आधार तोवकए बमोशजम िुनेछ ।
(४) छारवृलत उपलब्ध नगराउने ववद्यालयलाई नगरपाललकाले कारवािी गनध सक्नेछ ।
४१. अनुगमन तथा मूल्याङकन : सस्ंथागत ववद्यालयका गुणस्तर कायम राख्न नगरपाललका वा नगर शिक्षा
सलमतले जुनसुकै समयमा अनुगमन गनध, लनिे िन दिन सक्नेछ । यस्तो लनिे िन कायाधन्त्वयन गनुध सस्ंथागत
ववद्यालयको िावयत्व िुनेछ ।
४२. अनुमलत वा शस्वकृत रर्द् गने :

कुनै सस्ंथागत ववद्यालयले कानुन र लनयम ववपररत कुनै काम गरे मा

नगरपाललकालले त्यस्तो ववद्यालयलाई प्रिान गररएको अनुमलत रर्द् गनध सक्नेछ । तर त्यसरी अनुमलत वा
स्वीकृत रर्द् गनुध अशि सभबशन्त्धत ववद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत गनेछैन ।

पररच्छे ि –८
पररक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन
४३.

नगरपाललका क्षेरलिर पने ववद्यालयिरुमा राविय/प्रिे िस्तरको परीक्षा सचांलन तथा समन्त्वयको लालग

िे िायको एक परीक्षा सचांलन तथा समन्त्वय सलमलत रिनेछ ।
(क) नगर शिक्षा समलतको अध्यक्ष

–अध्यक्ष

(ख) प्रमुख प्रसािकीय अलधकृत

–सिस्य

(ग) शजल्ला प्रिासन कायाधलयको अलधकृत प्रलतलनलध

–सिस्य

(ि) सभबशन्त्धत स्थानीय तिमा रिेको प्रिरी कायाधलयको प्रमुख

–सिस्य

(ङ) श्रोत व्यशक्त वा ववद्यालय लनररक्षक मध्येवाट सलमलतले मनोलनत गरे को एक जना

–सिस्य

(च) कक्षा ८ सं चालन िएको सं स्थागत र सामुिावयक ववद्यालयिरुको प्रधानध्यापक मध्येवाट अध्यक्षले
–सिस्य

तोकेको एक एक जना
(छ) शिक्षा अलधकृत

– सिस्य सशचव

(१) परीक्षा सञ्चालन तथा समन्त्वय सलमलतको वैठक सभवशन्त्ध कायधववलध सो सलमलत आफैले लनधाधरण
गरे बमोशजम िुनेछ ।
(२) स्थानीय तिको क्षेरालधकार बाविरको िैशक्षक तिको परीक्षा सञ्चालन गनध सभवशन्त्धत लनकायबाट
िएको व्यवस्था बमोशजम सलमलतले सिशजकरण र समन्त्वय गनेछ ।
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(३) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन कायधपाललकाबाट स्वीकृत मापिण्ड बमोशजम सलमलतले
गनेछ । यसका लालग सभवशन्त्धत कक्षाका ववद्याथीिरुबाट परीक्षामा लाग्ने खचध वापत लाग्ने परीक्षा
िुल्क सभवशन्त्धत ववद्यालयले ललन सक्नेछ ।
(४) उप िफा (२) र (३) बािेकको परीक्षा ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको लनिे िनमा प्रधानाध्यापकले
सञ्चालन गनेछ ।

पररच्छे ि –९
ववद्यालयलाई दिइने अनुिान, लेखा व्यवस्थापन र िुल्क लनयमन
४४. ववद्यालय कोष : (१) प्रत्येक ववद्यालयमा एउटा ववद्यालय कोष िुनेछ, जसमा िे िाय वमोशजमका श्रोतबाट
प्राप्त रकम सो कोषमा िाशखला िुनेछ ।
(क) नेपाल सरकार, प्रािे शिक सरकार र नगरपाललकाबाट प्राप्त अनुिान,
(ख) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्त्िा वा िान िातव्यबाट प्राप्त रकम र
(ि) अन्त्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
४५. अनुिानको व्यवस्था :
(१) यो ऐन प्रारभि िुँिाको वखत दिँिै आएको अनुिान रकममा कटौती निुने गरर तोवकएको सूरको
आधारमा नगरपाललकाले सामुिावयक ववद्यालयलाई एकमुष्ट अनुिान दिनेछ । तर कुनै ववद्यालयले
तोवकएको िैशक्षक स्तर कायम गनध नसकेमा त्यस्ता ववद्यालयलाई दििै आएको रकममा तोवकए बमोशजम
कटौती गनध सवकनेछ ।
(२) सामुिावयक ववद्यालयलाई तोवकए बमोशजम अनुिान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) नगरपाललकाले वाल ववकास केन्त्रलाई तोवकए बमोशजम अनुिान दिन सक्नेछ ।
४६. वजेट तयार गने : प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वषधको मसान्त्त लिर आगालम वषधको वजेट तयार गरर व्यवस्थापन
सलमलतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रलत नगर शिक्षा िाखामा पठाउनु पनेछ ।
४७. लेखा व्यवस्थापन :
(१)

सबै ववद्यालयले प्रचललत कानुन अनुसारको ढाँचामा आय–व्ययको ले खा व्यवस्थापन गनुध पनेछ

।
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(२) लनयलमत कारोबारको ले खा राख्न वेग्लै व्यवस्था गरर कुनै कमधचारी वा शिक्षकलाई शजभमा दिनु
पनेछ ।
४८. सामुिावयक ववद्यालयको खाता सचांलन :
(१) ववद्यालयको आलथधक कारोबार गिाध बैंक माफधत गनुध पनेछ ।
(२) ववद्यालयको खाता सञ्चालन प्रधानाध्यापक र ले खा िेने कमधचारीकोेे सयुंक्त िस्तखतबाट सं चालन
गनुप
ध नेछ । आधारिूत ववद्यालयको िकमा ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र प्रध्यानाध्यापकको
सयुक्त िस्तखतवाट सं चालन िुनेछ ।
४९. लेखा परीक्षण तथा सामाशजक परीक्षणाः
(१) सबै ववद्यालयिरुले लनयलमत रुपमा आलथधक वषध समाप्त िएको पविलो चौमालसक लिर नगर शिक्षा
सलमलतले तोकेको रशजिड लेखा परीक्षकबाट ले खा परीक्षण गराउनु पनेछ ।
(२) लेखा परीक्षण सामाशजक पररक्षणलाई आधार मानी गनुप
ध ने छ र प्रलतवेिन लेखा परीक्षण समाप्त
िएको १५ दिन लिर नगर शिक्षा सलमलत माफधत नगरपाललकामा पेि गनुप
ध नेछ ।
(३) प्रत्येक वषध ववद्यालयले सामाशजक परीक्षण गरी ववद्यालयको िैशक्षक उपलशब्ध, पारिशिधता तथा
जवाफिे विताको अवस्था र आगामी कायधयोजना सावधजलनक तथा अनुमोिन गनुध पनेछ।
(४) ववद्यालयले िरे क रैमालसक परीक्षाको नलतजा सवित ववद्याथीको िैशक्षक प्रगलत प्रलतवेिन अलििावक
समक्ष पेि गरी पृष्ठपोषण ललनु पनेछ ।
५०. ववद्यालयको कामको सामाशजक पररक्षण सभवशन्त्ध व्यवस्था : सामुिावयक ववद्यालयले प्रत्येक वषधको साउन
मसान्त्त लिर आफ्नो कामको सामाशजक पररक्षण गनुध पनेछ । सोको प्रलतवेिन िार मसान्त्त लिर शिक्षा िाखामा
पेि गनुध पनेछ । सामाशजक लेखा पररक्षण गनध तपलसलका सलमलत रिने छन ।
(क) शिक्षक अलििावक सं िको अध्यक्ष

–सं योजक

(ख) ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतले तोकेको व्यशक्त

–सिस्य

(ग) अलििावक सं िले तोकेको िललत र मविला गरर २ जना

–सिस्य

(ि) मालथल्लो कक्षामा प्रथम िुने छार वा छारा १ जना

–सिस्य

(ङ) वडा सलमलतको अध्यक्ष वा लनजले तोकेको सिस्य १ जना

–सिस्य

(च) प्रधानाध्यापकले तोकेको शिक्षक

–सिस्य सशचव

५१. छारवृलतको व्यवस्था गनध सक्ने : नगरपाललकाले ववद्यालयमा िनाध िुने ववद्याथीलाई शिक्षा ववकास कोषवाट
तोवकए बमोशजम छारवृलतको व्यवस्था गनध सक्नेछ ।
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५२. िुल्क सभबशन्त्ध व्यवस्था :
(१) नेपाल सरकारले लनाःिुल्क शिक्षा िोषणा गरे को ववद्यालय शिक्षाका लालग सामुिावयक ववद्यालयले
ववद्याथीको नाममा कुनै वकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
(२) लनाःिुल्क शिक्षा िोषणा गरे को ववद्यालय शिक्षा बािेकको अन्त्य ववद्यालय शिक्षामा अध्ययन गने
ववद्याथीसँग ललइने िुल्क तोवकएको आधारमा लनधाधरण गररनेछ ।
(३) ववद्यालयले ववद्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाध गिाध एक पटक िनाध िुल्क ललई सके पलछ पुनाः सोवि
ववद्यालयको अको कक्षामा िनाध गनधको लालग कुनै वकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
(४) ववद्यालयले िौलतक सरं चना लनमाधण गनधको लालग ववद्याथीसँग कुनै वकलसमको िुल्क ललन पाउने
छै न ।
(५) सं स्थागत ववद्यालयले ववद्याथीसँग ललन पाउने िुल्क तोवकएको अलधकारीबाट स्वीकृत गराई लनधाधरण
गनुध पनेछ । त्यसरी िुल्क लनधाधरण सभबन्त्धमा स्वीकृलत दििा ववद्यालयले उपलब्ध गराएको
सुववधािरुलाई आधार ललईनेछ ।
(६) कुनै ववद्यालयले यस ऐन ववपररत ववद्याथीसँग कुनै िुल्क ललएमा तोवकएको अलधकारीले यस्तो
िुल्क सभबशन्त्धत ववद्याथीलाई वफताध गनध लगाउनु पनेछ र यस ऐन ववपररत िुल्क ललने ववद्यालयलाई
तोवकएको अलधकारीले एक लाख रुपैँ या सभम जररवाना गनध सक्नेछ ।
५३. ववद्यालयलाई छु ट र सुववधा
(१)

प्रचललत कानुनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको िएता पलन सामुिावयक ववद्यालय र िैशक्षक गुठीको

रुपमा सञ्चाललत सं स्थागत ववद्यालयको नाममा जुनसुकै ललखत पाररत गिाध िस्तुर लाग्ने छै न ।
(२) उपिफा (१) मा ले शखए िे शख बािेकका अन्त्य ववद्यालयको नाममा कुनै ललखत पाररत गिाध नेपाल
सरकारले तोवकएको आधारमा राशजिेसन िस्तुर छु ट दिन सक्नेछ ।
(३) सामुिावयक ववद्यालय र िैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाललत सस्ंथागत ववद्यालयलाई दिइने अन्त्य छु ट
र सुववधा तोवकए वमोशजम िुनेछ ।
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पररच्छे ि - १०
ववववधाः
५४. नगरपाललकाले लनिे िन दिन सक्ने :
(१) नगरपाललकाले तोवकएको क्षेरसँग सभबशन्त्धत लनिे िनिरु ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतलाई दिन
स्क्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम दिईएको लनिे िनको पालना गनुध ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको कतधव्य
िुनेछ ।
५५. िैशक्षक परामिध सेवा, वविे शि िैशक्षक कायधक्रम वा शिक्षण कायध सञ्चालन :
(१) कसैले पलन यस ऐन बमोशजम अनुमलत नललई िैशक्षक परामिध सेवा, लिज कोसध, िाषा शिक्षण कक्षा
वा पूव ध तयारी जस्ता िैशक्षक कायधक्रम सञ्चालन गनध पाउने छै न ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध सेवा, लिज कोसध, िाषा शिक्षण कक्षा वा
पूव ध तयारी कक्षाको अनुमलत ललने सभबशन्त्ध व्यवस्था नगर शिक्षा सलमलतले तोके बमोशजम िुनेछ ।
५६. प्रगलत वववरण बुझाउनु पने : सस्ंथागत ववद्यालयले प्रत्येक वषध तोवकए बमोशजमका वववरण सवितको प्रगलत
वववरण नगरपाललकामा बुझाउनु पनेछ ।
५७. श्रोत केन्त्र स्थापना सभवशन्त्ध व्यवस्था : नगरपाललकाको क्षेरलिर ववद्यालयको िैशक्षक सिशजकरणको लालग
श्रोत केन्त्र स्थापना गररने छ र श्रोत केन्त्रका कायधकारी अलधकृत श्रोत व्यशक्त िुनछ
े ।
५८. स्थानीय शिक्षा ववकास कोष :
(१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेर लिरका ववपन्न, प्राकृलतक प्रकोप पीलडत र असिाय बालबाललकाको
िैशक्षक अवसर बृवर्द् गनध तथा उत्कृष्ट ववद्याथी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गनध शिक्षा ववकास कोष स्थापना
िुनेछ ।
(२) कोषमा िे िाए बमोशजमका रकम रिनेछ:
(क) नेपाल सरकार, प्रािे शिक सरकार र नगरपाललकाबाट प्राप्त अनुिान,
(ख) िुल्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) चन्त्िा वा िान िातव्यबाट प्राप्त रकम, र
(ि) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
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(३) कोषको सञ्चालन नगरपाललकाको प्रमुख, शिक्षा िेने कायधपाललका सिस्य र शिक्षा अलधकृत रिेको
३ सिस्यीय सलमलतबाट िुनछ
े ।
५९. िण्ड सजाय :
(१)

कसैले ववद्यालयको सभपलत विनालमना वा नोक्सान गरे मा त्यस्तो व्यशक्तलाई मुर्द्ा िेने अलधकारी

वा न्त्यावयक सलमलतले लबगो असुल गरर लबगो वमोशजम जररवाना गनध सक्नेछ ।
(२) कसै ले िे िाएका कुनै कायध गरे मा वा गनध लगाएमा वा सो कायध गनध सियोग पुयाधएमा त्यस्तो
व्यशक्तलाई कसुरको मारा िेरी एकलाख रुपैया सभम जररवाना वा छ मविना सभम कैि वा िुवै सजाए
सजाए िुनेछ:
(क) उिर पुशस्तका परीक्षण गिाध लापरवािी वा गैर शजभमेवारीपूणध कायध गरे मा,
(ख) परीक्षा केन्त्रमा सभबशन्त्धत पिालधकारीको शस्वकृलत बेगर प्रवेि गनध प्रयि गरे मा वा प्रवेि
गरे मा वा परीक्षा केन्त्र लनयन्त्रणमा ललई अमयाधदित कायध गरे मा ,
(ग) परीक्षाफल प्रकािनमा अलनयलमतता गरे मा,
(ि) परीक्षाको मयाधिा िङग िुने अन्त्य कुनै कायध गरे मा,
(ङ)

अनुमलत नललई कुनै िैशक्षक कायधक्रम, िैशक्षक परामिध सेवा, लिज कोसध, िाषा शिक्षण

कक्षा तथा पूव ध तयारी कक्षा सञ्चालन गरे मा,
(च) अरुको तफधबाट परीक्षा दिएमा,
(छ) प्रश्नपरको गोपलनयता िङ्ग गरे मा ।
(३) ववद्यालयको शिक्षक वा कमधचारी उपर अिालतमा सरकारवािी फौज्िारी मुर्द्ा िायर िएमा त्यस्तो
शिक्षक वा कमधचारी त्यसरी मुर्द्ा िायर िएको लमलतिे शख मुर्द्ाको अशन्त्तम टुङ्गो नलागे सभम लनलभबन
िुनेछ । सो शिक्षक वा कमधचारी अिालतबाट कसुरिार ठिररएमा लनजलाई तोवकए बमोशजम सजाय
गररनेछ ।
(४) उप िफा १ िे शख ३ सभम लेशखए िे शख बािेक यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको लनयम उल्लं िन
गरे मा तोवकए बमोशजम सजाय िुनेछ ।
६०. पुनरावेिन : तोवकएको अलधकारीले गरे का सजाएको आिे ि उपर कानुन वमोशजम पुनरावेिन लाग्नेछ ।
६१. लनयम बनाउने अलधकार :
(१) यस ऐनको उर्द्ेश्य कायाधन्त्वयन गनध नगरपाललकाले आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२)

यस ऐनको कायाधनवयनको लालग नगर शिक्षा सलमलतले आवश्यक लनिे शिका वनाई लागू गनध

सक्नेछ ।
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६२. संक्रमणकालीन व्यवस्था :
(१) यस ऐनले तोवकए बमोशजम िुने िलन व्यवस्था गरे को काम लनयमावली नआउँिा सभम नगर
कायधपाललकाले गनध सक्नेछ ।
(२) यो ऐन जारी िएपलछ ववद्यालयमा ररक्त रिेको िरवशन्त्िमा ववज्ञापनको अनुमलत नगर कायधपाललकाले
दिन सक्नेछ ।
६३. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्त्वयन गनध कुनै बाधा अड्काउ परे मा
नगरपाललकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिे ि जारी गनध सक्नेछ । तर त्यस्तो आिे ि नगर
कायधपाललकाले ६ मविना लिरमा अनुमोिन नगरे मा स्वत लनष्कृय िुनेछ ।
६४. बचाउ र लागू निुने :
(१) यो ऐन वा यस अन्त्तगधत बनेका लनयममा ले शखए जलत कुरामा सोिी बमोशजम र नले शखएको कुरामा
प्रचललत कानुन बमोशजम िुनछ
े ।
(२) यस ऐनमा ले शखएको कुनै कुराले पलन ववद्यालयको सभपलत विनालमना गरे को कसुरमा भ्रष्टाचार
लनवारण ऐन २०५९ अन्त्गतधत कारवावि चलाउन बाधा पने छै न ।
(३) सं शिय तथा प्रिे ि कानुन सँग बाशझएको यस ऐनका िफा तथा उपिफािरु बाशझएको ििसभम
स्वताः लनस्कृय िुनछ
े ।
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