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जैमिनी नगरपामिकाको आधारभूत तथा िाध्यमिक तहको मिक्षा सम्बन्धिा 

व्यवस्था गनन बनेको मवधेयक २०७६ 
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उदे्दश्य र कारण 

 २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी संश्विधानले आधारभतू तथा माध्यश्वमक तहको श्विक्षा कुनै खण्डीकरण िा 

सीश्वमतता िा सकुंचन श्विना समग्र रुपमा स्थानीय तहको अश्वधकार के्षत्रश्वभत्र रहने व्यिस्था गरेिाट जैश्वमनी नगरपाश्वलका 

श्वभत्रका आधारभतू तथा माध्यश्वमक श्विक्षासँग सम्िश्वधधत िशै्वक्षक संस्थाहरु व्यिस्थापन गनुु जैश्वमनी नगरपाश्वलकाको 

एकल दाश्वयत्ि श्वभत्र पनु आउँदछ । हाल स्थापना भई सञ्चालन भइरहकेा िैश्वक्षक संस्थाहरु व्यिस्थापन गरर सिै 

िालिाश्वलकाहरु लाइ गणुस्तरीय श्विक्षा र सिै ियस्कलाइ जीिनपयुधत श्विक्षा सशु्वनश्वित गनकुो लाश्वग एकातरु् जैश्वमनी 

नगरपाश्वलकासँग व्यिश्वस्थत ऐन सश्वहतको काननूी प्रिधध भइसकेको छैन भने अको तरु् हालको संघीय राज्य प्रणालीमा 

एकात्मक राज्य प्रणालीको श्वनरधतर अभ्यासका श्वसलश्वसलामा भएका काननूहरुको साधदश्वभुकता संक्रमणकालको 

अधत्यसँगै समाप्त हुने श्वनश्वित प्राय: छ । 

 जैश्वमनी नगरपाश्वलका श्वभत्र मानि सिंाधनको श्विकासको पिूाधुार आधारभतू तथा माध्यश्वमक श्विक्षाको 

व्यिस्थापन गनु र व्यिश्वस्थत िशै्वक्षक प्रणाली स्थापना गनु छुट्ट ैकाननू श्वनमाुणको प्रथम चरणका रुपमा नगर श्विक्षा ऐनको 

व्यिस्था गनुपुन ेभएकाले यो श्विधेयक पिे गनुु परेको हो । 

 

 

प्रमखु प्रिासकीय अश्वधकृत 
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सैद्धामन्तक आधार 

 काननूी ढाँचा व्यिस्थापनका लाश्वग श्विक्षा ऐन २०२८ लगायतका प्रचश्वलत ऐन काननूहरुलाई सधदभ ु

सामग्रीका रुपमा श्वलइएको छ । 

 ऐनका प्रािधानहरु व्यिस्था गदाु र िब्द तथा िाक्य संरचना तयार गदाु श्वनम्न अनसुारका श्वसद्धाधतहरुलाई 

आधार माश्वनएको छ । मस्यौदा पररमाजुनका श्वसलश्वसलामा िब्द तथा िाक्य संरचना तयार गदाु यी सैद्धाश्वधतक 

माधयताको ममलुाई सरुश्वक्षत राख्नपुने दशे्वखधछ । 

1. नेपालको संश्विधान र "अश्वनिायु तथा श्वनिलु्क श्विक्षा सम्िधधी ऐन २०७५" लाई मागुदिुक दस्तािेजका रुपमा 

श्वलई सोही िमोश्वजम आधारभतू तहको  श्विक्षा अश्वनिायु तथा श्वनिलु्क हुन ेर माध्यश्वमक तहको श्विक्षा श्वनिलु्क हनुे 

व्यिस्था गररएको छ । 

2. नेपाल सरकारले राश्वरिय तथा अधतराशु्वरिय मञ्चहरुमा व्यक्त गरेका प्रश्वतिद्धताहरु र दीगो श्विकास लक्ष्यहरुलाई 

मध्यनजरमा राखी दीघुकालीन िैश्वक्षक रणनीश्वतक सोचका साथ यो श्विधेयक तयार गररएको छ । 

3. सामाश्वजक मागको श्वसद्धाधत (social demand approach) का आधारमा िशै्वक्षक कायुक्रम सञ्चालन गदा ु

देश्वखएको मलुकु र समाजको माग भधदा पथृक प्रकारको जनिश्वक्त उत्पादन भई िशै्वक्षक िेरोजगार िढ्न,े उत्पाश्वदत 

जनिश्वक्तमा नैरारयता िशृ्वद्ध भई अनशु्वचत सामाश्वजक गश्वतश्विश्वधमा लाग्न,े श्विदेि पलायन हनुे जस्ता श्विकराल 

समस्या देखा परेको अिस्थालाई श्विशे्लषण गदै अि उप्राधत जनिश्वक्त प्रके्षपण (man power projection) 

गरी मलुकुलाई चाश्वहने र अधतराुश्वरिय जगतमा खपत गनु सक्ने प्रश्वतस्पधी जनिश्वक्त उत्पादन गने ध्येयका साथ 

जनिश्वक्त आिश्यकताको श्वसद्धाधत (man power requirement approach) मा आधाररत भई  मस्यौदा 

तयार गररएको छ । 

4. श्विद्यालय एउटा उत्कृष्ट ज्ञान केधर (centre of excellence) हो, प्राश्वज्ञक (academic) थलो हो । अधयथा 

व्यिस्था भएकोमा िाहके यस्ता प्राश्वज्ञक स्थलहरु स्िायत्त (autonomous) हुनपुछु, प्राश्वज्ञक नेततृ्ि 

(academic leadership)  हुनपुछु । साथसाथै श्विद्यालय समदुायको अङ्ग भएकाले समदुाय र श्विद्यालय 

िीच समधरु सम्िधध हनु ु पदुछ । श्विद्यालय व्यिस्थापनका श्वििव्यापी माधयताहरु श्विद्यालयमा आधाररत 

व्यिस्थापन (school based management - SBM) श्वक समदुायमा आधाररत व्यिस्थापन 

(community based management - CBM) भधने िहसलाई श्विद्यालयमा आधाररत व्यिस्थापनलाई 

प्रधान र समदुायमा आधाररत व्यिस्थानलाई सहायक मानी दिुकैो संयकु्त स्िरुपको (hybrid 

management) लाई श्विद्यालय व्यिस्थापनको श्वसद्धाधतका रुपमा ग्रहण गरी यो मस्यौदा तयार गररएको छ । 
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5. सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा कायुरत श्विक्षकको िेड यशु्वनयन अश्वधकार सरुश्वक्षत गररएको छ तर आरू्खिुी श्विधान 

िनाई दताु गरी िैड यशु्वनयन सञ्चालन गन े पररपाटीको श्वनयमन गनुका लाश्वग श्विक्षक महासंघको गठन तथा 

श्वनिाुचन सम्िधधी व्यिस्था गनु यसै ऐन अधतगुत छुट्टै कायुश्विश्वध िनाउने प्रस्ताि गररएको छ । 

 

जैमिनी नगरपामिकाको आधारभूत तथा िाध्यमिक तहको मिक्षा सम्बन्धिा व्यवस्था गनन बनेको मवधेयक 

प्रस्तावनााः 

नेपालको सशं्विधानले आधारभतू र माध्यश्वमक तहको श्विक्षाको सम्पणूु श्वजम्मिेारी स्थानीय सरकारको के्षत्राश्वधकार श्वभत्र 

रहने व्यिस्था गरेको सधदभुमा जैश्वमनी नगरपाश्वलका के्षत्रश्वभत्र स्थापना भई सञ्चालन भैरहकेा र हनुे श्विद्यालय लगायत 

अधय िैश्वक्षक संस्थाहरूको समशु्वचत व्यिस्थापन गरी सिै िालिाश्वलकाको श्विद्यालय श्विक्षा पाउने मौश्वलक हकको 

सम्मान गदै नगर श्वभत्रका सिै िालिाश्वलकाहरूको लाश्वग क्रमि: अश्वनिायु, श्वनिलु्क, गणुस्तरीय र साधदश्वभकु श्विद्यालय  

श्विक्षाको व्यिस्था मारु्त सक्षम नागररकको उत्पादन गरी समदृ्ध एिम समधुनत रारि श्वनमाणुको आधार तयार पान ु

िाञ्छनीय भएकाले नेपालको संश्विधानको धारा ५७ को उपधारा (४) तथा धारा २२६ को उपधारा (१) ले श्वदएको 

अश्वधकार प्रयोग गरी  जैश्वमनी नगरपाश्वलकाको नगरसभाले यो ऐन िनाएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारमम्भक 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ' जैश्वमनी नगर श्विक्षा ऐन, २०७६' रहकेो छ । 

(२)  यो ऐन जैश्वमनी नगरपाश्वलका भर लाग ुहुनेछ । 

(३)  यो ऐन तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः 

श्विषय िा प्रसंगले अको अथु नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  'आधारभतू श्विक्षा' भधनाले प्रारश्वम्भक िाल श्विक्षा देश्वख कक्षा आठसम्म श्वदइने श्विक्षा सम्झन ुपछु । 

(ख)  'प्राथश्वमक श्विक्षा' भधनाले कक्षा एकदशे्वख कक्षा पाचँसम्म श्वदइन ेश्विक्षा सम्झनपुछु । 

(ग)  'माध्यश्वमक श्विक्षा' भधनाले कक्षा नौदशे्वख कक्षा िाह्रसम्म श्वदइन ेश्विक्षा सम्झनपुछु । 

(घ) 'नगरपाश्वलका' भधनाले जैश्वमनी नगरपाश्वलका सम्झनपुछु । 

(ङ)  'श्वििेष श्विक्षा' भधनाले दृश्वष्टश्विश्वहन, िश्वहरा, अश्वटज्म, िौश्वद्धक अपाङ्गता, ससु्तश्रिण िा अश्वत अिक्त 

िारीररक अपाङ्गता भएका िालिाश्वलकालाई छुट्टै समहूमा राखी श्वदइने श्विक्षा सम्झन ुपछु । 

(च) 'श्विद्यालय श्विक्षा' भधनाले आधारभतू र माध्यश्वमक दिुै श्विक्षा सम्झन ुपछु । 

(छ)  'प्राश्विश्वधक तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा' भधनाले प्राश्विश्वधक ज्ञान सीप तथा श्विषयिस्तकुो श्वसकाइ गरी प्रश्विश्वध र 

व्यिसायको श्विक्षा प्रदान गनु कक्षा नौ देश्वख कक्षा िाह्रसम्म अध्यापन गराइने श्विक्षालाई सम्झन ुपछु  

(ज)  'सामदुाश्वयक श्विद्यालय' भधनाले समदुायको पहलमा स्थापना गररएको गैर नार्ामलूक र नपेाल सरकारिाट 

श्वनयश्वमत रूपमा अनदुान पाउन ेगरी अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत प्राप्त श्विद्यालय सम्झनपुछु । यो िब्दले धाश्वमकु 

श्विद्यालय (गमु्िा, गरुुकूल र मदरिा) समतेलाई जनाउने छ । 
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(झ)  'संस्थागत श्विद्यालय' भधनाले नीश्वज पहलमा स्थापना गररएका नपेाल सरकारिाट श्वनयश्वमत रूपमा अनदुान 

नपाउने गरी अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत प्राप्त श्विद्यालय सम्झन ुपछु । 

(ञ) 'सहकारी श्विद्यालय' भधनाले सहकारी संस्थाको पहलमा काननू िमोश्वजम सञ्चालन अनमुश्वत प्राप्त श्विद्यालय 

सम्झन ुपछु । 

(ट)  'कमचुारी' भधनाले सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा कायुरत श्विक्षक िाहकेका अधय कमचुारी सम्झन ुपछु । 

(ठ)  'तोश्वकएको' िा 'तोश्वकए िमोश्वजम' भधनाले यस ऐन अधतगुत िनेका श्वनयममा तोश्वकएको िा तोश्वकए िमोश्वजम 

सम्झन ुपछु । 

(ड)  'अनमुश्वत' भधनाले नेपाल सरकार िा नगरपाश्वलकाले स्थायी स्िीकृश्वत प्रदान गरी नसकेको कुन ैतोश्वकएको 

ठाउँ िा के्षत्रमा श्विद्यालय खोल्न िा कक्षा थप गनु श्वदएको अस्थायी स्िीकृश्वतलाई जनाउँछ । 

(ढ)  'श्वनिलु्क श्विक्षा' भधनाले तोश्वकएको िीषकुहरूमा कुनै िलु्क श्वलन नपाउन ेगरी व्यिस्थापन गररएको श्विक्षा 

सम्झन ुपछु । यो व्यिस्थाले नपेालको सश्विधानको धारा (३९) को उपधारा (२) िमोश्वजम िालिाश्वलकाको 

श्विक्षाको लाश्वग पररिारको दाश्वयत्ि तोक्ने गरी नगरपाश्वलकाले काननू िनाउन िधदेज लगाएको माश्वनने छैन । 

(ण)  'आिासीय श्विद्यालय' भधनाले नपेाल सरकार िा नगरपाश्वलकािाट आिासीय श्विद्यालयको रूपमा स्िीकृश्वत 

प्रदान गररएको श्विद्यालयलाई जनाउँछ । 

(त)  'िैश्वक्षक गठुी' भधनाले श्विद्यालय सञ्चालन गनकुो लाश्वग कुन ैव्यश्वक्तले नार्ा नश्वलने उद्दशे्यले स्थापना गरेको 

सािुजश्वनक िा नीश्वज गठुी सम्झन ुपछु । 

(थ) 'स्थायी आिासीय अनमुश्वत' भधनाले श्विदेिी मलुकुले कुन ै ितु तोकी िा सो मलुकुमा स्थायी रुपमा 

िसोिास गनु पाउने गरी नपेाली नागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइभश्वसटुी इश्वमग्रेधट श्वभसा (श्वड.भी.), 

परमानेधट रेश्वजडेधट श्वभसा (पी.आर.) िा ग्रीन काडु सम्झन ुपछु र सो िब्दले नपेाली नागररकलाई श्विदिेमा 

स्थायी रुपमा िसोिास गनु श्वदइएको जनुसकैु नामको स्थायी आिासीय अनमुश्वत समतेलाई जनाउँछ । 

(द)  'प्रारश्वम्भक िालश्विक्षा' भधनाले तीन िष ुदेश्वख पाँच िषसुम्मका िालिाश्वलकाहरूलाई श्वदइने दईु िषशे्विक्षा 

सम्झन ुपछु । 

(ध)  'श्विक्षक छनौट सश्वमश्वत' भधनाले स्िीकृत दरिधदी तथा थप अनदुान (राहत) कोटामा अस्थायी िा करारमा 

श्विक्षक श्वनयशु्वक्तको श्वसर्ाररस गनु गठन भएको नगरस्तरीय श्विक्षक छनौट सश्वमश्वतलाई सम्झन ुपछु । 

(न)  'समािेिी श्विक्षा' भधनाले दृश्वष्टश्विश्वहन, धयनू दृश्वष्टयकु्त, िश्वहरा, ससु्त श्रिण, अश्वटज्म, िौश्वद्धक, िारीररक िा 

अधय अपाङ्गता भएका िालिाश्वलकालाई श्वनयश्वमत िैश्वक्षक पद्दश्वतको अश्वधनमा रही श्वदइने श्विक्षा सम्झन ु

पछु । 

(प)  'श्विि ु स्याहार' भधनाले ३ िष ु मशु्वनका िालिाश्वलकालाई तोश्वकएको मापदण्ड िमोश्वजम उश्वचत स्याहार 

सश्वहत प्रदान गररने श्विद्यालय िाश्वहरको सेिा सम्झन ुपछु । 

(र्) 'श्विक्षा िाखा' भधनाले नगर कायुपाश्वलका अधतगुतको श्विक्षा यिुा तथा खलेकुद िाखा सम्झन ुपछु । 

(ि) ’नगर श्विक्षा अश्वधकारी’ भधनाले नगर कायुपाश्वलका अधतगुतको श्विक्षा यिुा तथा खलेकुद िाखाको प्रमखु 

सम्झन ुपछु । 
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पररच्छेद- २ 

मवद्याियको स्थापना, कक्षा थप, पूवानधार, सिायोजन र बन्द तथा मसकाइ केन्र सम्बन्धी व्यवस्था 

३. मवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन अनुिमत मिनु पननाः  

(१)  कसैले श्विद्यालय खोल्न िा कक्षा थप गन ु चाहमेा तोश्वकएको पिूाुधार परूा गरी िडा सश्वमश्वतको श्वसर्ाररस 

सश्वहत िैश्वक्षक सत्र सरुू हनु ुभधदा तीन मश्वहना अगािै नगर श्विक्षा िाखामा श्वनिदेन श्वदन ुपने छ । 

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजम प्राप्त श्वनिेदन उपर नगर श्विक्षा िाखाले आिश्यक जाँचिझु गरी संघीय, प्रादशे्विक 

काननू र नगरपाश्वलकाले तोकेको ितु िधदेज पालना गने गरी नगर श्विक्षा सश्वमश्वतको श्वनणुयानसुार तोश्वकएको 

अश्वधकारीले अनमुश्वत श्वदनेछ । 

(३)  यो दर्ा प्रारम्भ हुदँाका िखत कम्पनीको रुपमा सञ्चाश्वलत कुनै श्विद्यालयले कम्पनी खारेज गरी िैश्वक्षक गठुी 

िा सहकारीमा रुपाधतरण गनु सक्ने छ । 

(४)  उपदर्ा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्वखएको भए तापश्वन देहायका श्विद्यालयलाई श्वनजी िशै्वक्षक गठुीको 

रूपमा सञ्चालन गनु पाउने गरी अनमुश्वत िा स्िीकृश्वतको लाश्वग श्वसर्ाररस श्वदइनेछैनः– 

(क) सरकारी िा सािुजश्वनक भिन िा सािुजश्वनक जग्गामा भिन िनाई सञ्चालन भएका श्विद्यालय, 

(ख)  कुनै व्यश्वक्त िा संस्थाले श्विद्यालयको नाममा भिन िा जग्गा दानदातव्य श्वदएकोमा सो भिनमा िा त्यस्तो 

जग्गामा भिन िनाई सञ्चालन भएको श्विद्यालय । 

(५)  संघीय तथा प्रादेश्विक काननूमा अधयथा व्यिस्था भएको अिस्थामा िाहके यस ऐन िा अधय प्रचश्वलत 

काननूमा जनुसकैु कुरा लेश्वखएको भए तापश्वन िैश्वक्षक गठुी अधतगुत श्विद्यालय सञ्चालन गदाु देहायिमोश्वजम 

गनुुपनेछ: 

(क)  िैश्वक्षक गठुी सञ्चालन गदाु िष्टीमा सािुजश्वनक गठुी भए कम्तीमा पाचँजना र नीश्वज गठुी भए कम्तीमा 

तीनजना सदस्य भएको संगश्वठत संस्था हुन ुपन,े 

(ख)  िैश्वक्षक गठुीको आय व्ययको स्रेस्ता तोश्वकए िमोश्वजम तयार गरी माधयताप्राप्त लेखा परीक्षकिाट 

लेखापरीक्षण गराउन ुपन,े 

(ग) िैश्वक्षक गठुीको तत्काल कायम रहकेा िष्टीले आफ्नो जीिनकालम ै िा िेषपश्वछ गठुीयारको रूपमा 

कामगन े आफ्नो उत्तराश्वधकारी तोक्न सक्न े छ । तर सािुजश्वनक िशै्वक्षक गठुीको हकमा त्यस्तो 

उत्तराश्वधकारी तोक्दा संघीय र प्रादशे्विक काननूमा अधयथा व्यिस्था भएकोमा िाहके नगरपाश्वलकाको 

स्िीकृश्वत श्वलन ुपनेछ । 

(६)  संघीय काननू अनसुार कुनै श्विदिेी श्विक्षण संस्थासँग सम्िधधन गने गरी नेपाल सरकारले श्विद्यालय खोल्न 

अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत श्वदई सञ्चालन भएको श्विद्यालयको सञ्चालन सघंीय काननू अनसुार हुने छ तर ती 

श्विद्यालयहरूको अनगुमन, श्वनरीक्षण र आधारभतू तहको परीक्षाथीको मलू्याङ्कन नगरपाश्वलकािाट हनुेछ । 

(७) प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यािसाश्वयक ताश्वलमको योजना तजुुमा, सञ्चालन अनमुश्वत र श्वनयमन तोश्वकए 

िमोश्वजम हुने छ । 

(८)  श्विद्यालयको सञ्चालन तोश्वकए िमोश्वजम हनुेछ । 
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४ मवद्यािय खोल्नका िामग पूवानधार पूरा गनुन पनन: 

(१) सामदुाश्वयक तथा संस्थागत श्विद्यालयहरूले परूा गनुु पने पिूाुधारहरू तोश्वकए िमोश्वजम हनुे छ । प्रचश्वलत 

काननू अनसुार तोश्वकएको पिूाधुार तयार नहदुासम्म श्विद्यालयहरूलाई सञ्चालनको लाश्वग अनमुश्वत श्वदइन े

छैन । 

(२) यो ऐन जारी हुदाँ सञ्चालनमा रहकेा संस्थागत श्विद्यालयहरूको पिूाधुार तोश्वकएको अिश्वधश्वभत्र परूा गने 

दाश्वयत्ि सम्िश्वधधत श्विद्यालयको हुनेछ । तोश्वकएको अिश्वधमा पश्वन पिूाुधार परूा नगने श्विद्यालयको सञ्चालन 

अनमुश्वत रद्द हनुे छ । 

(३)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयहरूको पिूाधुार श्विकासमा सहयोग गने दाश्वयत्ि संघ, प्रदेि र नगरपाश्वलकाको हनुे छ । 

 

५. नगरपामिकािे मवद्यािय सानन, गाभ्न, नाि पररवतनन गनन वा बन्द गनन सक्ने  

(१) सामाधयतया देहायको अिस्थामा श्विद्यालयहरू समायोजन गन ुसश्वकनेछ: 

(क) दईु िा सो भधदा िश्वढ श्विद्यालयहरू िीचको पदैल दरुी सहज आिागमन सश्वहत िश्वढमा ३० श्वमनेट िा दईु 

श्वकलोश्वमटर सम्म भई कक्षा ५ सम्म सञ्चालन रहकेो, 

(ख) दईु िा सो भधदा िश्वढ श्विद्यालयका श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतले आपसमा गाभेर सञ्चालन गने 

श्वनणुयका साथ िडा सश्वमश्वतको श्वसर्ाररस सश्वहत नगरपाश्वलकामा श्वनिेदन श्वदएमा, 

(ग)  कुनै श्विद्यालयमा तोश्वकएको सङ्ख्या भधदा कम श्विद्याथी भई श्वतनीहरूको श्विक्षाको लाश्वग सिै 

श्विद्याथीहरुलाइ नगरपाश्वलकाले दर्ा ६(१) िमोश्वजमको श्विद्यालयमा िा अधयत्र कुनै श्विद्यालयमा 

अध्ययनको व्यिस्था श्वमलाएमा । 

(२) कुन ै श्विद्यालयमा संघीय काननू र नगरपाश्वलकाले तोकेको कक्षागत श्विद्याथी सङ्ख्या भधदा कम श्विद्याथी 

भएमा तह झानु िा कक्षा िधद गनु सक्ने छ । 

(३) नगरपाश्वलकाले तोश्वकए िमोश्वजमका ितु परूा गने कुनै श्विद्यालयलाई एक स्थानिाट अको स्थानमा सानु िा 

श्विद्यालयको नाम पररितनु गनु अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत श्वदन सक्नेछ । 

 

६. आवासीय मवद्यािय सञ्चािन गनन सक्नेाः 

(१) नगरपाश्वलकाले नगर के्षत्रश्वभत्रका श्विकट र छररएका ग्रामीण िस्तीहरूमा सञ्चाश्वलत दर्ा (५) को उपदर्ा 

(१) को खण्ड (ग) िमोश्वजम समायोजन गररएका श्विद्यालयमा अध्ययनरत श्विद्याथी तथा अश्वनिायु तथा 

श्वनिलु्क आधारभतू श्विक्षा कायाुधियनमा पँहचु िाश्वहर रहकेा लश्वक्षत उमरे समहूका िालिाश्वलकाहरूको 

आधारभतू श्विक्षा सशु्वनश्वितताको लाश्वग तोश्वकएको श्विद्यालयलाई आिासीय श्विद्यालयको रूपमा सञ्चालन 

गनु सक्नेछ ।  

(२) यस्ता श्विद्यालयहरूमा तोश्वकए िमोश्वजमका श्विद्याथी तथा श्विद्यालय उमरे समहूका श्विद्यालय िाश्वहरका 

िालिाश्वलकाहरूले श्वनिलु्क आिासीय सशु्विधा सश्वहत आधारभतू श्विक्षा प्राप्त गने छन ्। 
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७ िाखा मवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने:  तोश्वकएको सीमाभधदा कम श्विद्याथी सङ्ख्या भई कुनै सामदुाश्वयक 

आधारभतू श्विद्यालय तत्काल अधय श्विद्यालयमा समायोजन हुन सक्ने अिस्था नभएमा सो श्विद्यालयलाई िडा श्वभत्रको 

कुन ै आधारभतु तथा माध्यश्वमक श्विद्यालयको िाखा श्विद्यालयको रुपमा सञ्चालन हुन े गरी नगरपाश्वलकाले तोक्न 

सक्नेछ । यसरी तोश्वकएको श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वत मात ृश्विद्यालयले तोके िमोश्वजम हनुे छ । 

 

८ ठूिा (िेघा) मवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने: 

(१) हाल सञ्चालनमा रहकेा कुनै इच्छुक श्विद्यालयले दर्ा (४) मा उश्वल्लश्वखत पिूाधुारका अश्वतररक्त श्वनम्न 

िमोश्वजमका पिूाधुार र ितु परूा गरेमा नगरपाश्वलकाले छात्रािासमा िस्न,े आशं्विक रुपमा छात्रािासमा िस्न ेर 

श्वदिाकालीन श्विद्याथी रहने व्यिस्था सश्वहत ठूला श्विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गनु स्िीकृश्वत श्वदने छ: 

क. कश्वम्तमा १००० भधदा िढी श्विद्याथी भएको, 

ख. धयनुतम तहगत र श्विषयगत दरिधदी भएको, 

ग. आधारभतू श्विक्षा उत्तीण ु परीक्षामा तोश्वकएको स्तर कायम गरेको तथा माध्यश्वमक श्विक्षा परीक्षा र 

प्रिेश्विका परीक्षाको नश्वतजा राश्वरिय स्तरको भधदा उच्च रहकेो, 

घ. पयापु्त जश्वमन तथा पिूाधुार भएको िा श्विकास गनु सश्वकने आधार भएको ।  

(२) यस्ता श्विद्यालयहरूलाई संघ, प्रदेि र नगरपाश्वलकाले देहायका के्षत्रमा थप लगानी गनु सक्नेछ:- 

क. कक्षा कोठा, प्रयोगिाला र अधय पिूाधुार श्विकास तथा यातायात व्यिस्थापनमा, 

ख. श्विद्याथी सङ्ख्या र सञ्चाश्वलत कक्षा (सेक्सन समते)को आधारमा थप श्विषयगत श्विक्षकको 

व्यिस्थापन,  

ग. श्वनिलु्क श्विक्षा कायाुधियन तथा दर्ा ६(१) िमोश्वजमको श्विद्यालय सञ्चालन नहुदँा सम्म दर्ा (५)को 

उपदर्ा (ग) िमोश्वजम समायोजन भएको श्विद्यालयका श्विद्याथीहरूलाई आिासको व्यिस्थाका लाश्वग 

आिास भिन श्वनमाुण तथा छात्रािास सञ्चालनका लाश्वग अनदुान श्वदने । 

घ. सम्झौतामा उश्वल्लश्वखत श्विषय । 

(३) यस दर्ा अनसुार थप सहयोग पाउन ेश्विद्यालयहरूको आधतररक लेखापरीक्षण नगरपाश्वलकाले गने छ । 

 

९. प्रामबमधक तथा बहु प्रामवमधक मिक्षािय स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेाः 

(१) नगरपाश्वलकाले नगर कायुपाश्वलका के्षत्र श्वभत्र माश्वध्यमक श्विक्षासम्म समकक्ष हनुे तह सम्मको श्विक्षा श्वदने गरी 

प्राश्विश्वधक तथा िहु प्राश्विश्वधक श्विक्षालय स्थापना र सञ्चालन गनु सक्नेछ । 

(२) यस्ता श्विक्षालयहरुले कृश्वष, िन, स्िास््य, ईश्वञ्जश्वनयररङ जस्ता प्राश्विश्वधक श्विषयका िशै्वक्षक कायुक्रमहरु 

सञ्चालन गनेछन ्। 

(३) यस्ता श्विक्षालयहरुले यिुाहरुका लाश्वग रोजगार तथा स्िरोजगारमलुक छोटो अिश्वधका ताश्वलम,  श्विश्वभधन 

पेिा तथा रोजगारमा संलग्न नागररकहरुका लाश्वग मागमा आधाररत पेिासँग सम्िश्वधधत सीपमलुक ताश्वलम, 
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समाजमा लकेुर रहकेा परम्परागत ज्ञान सीपमा आधाररत ताश्वलम तथा श्विश्वभधन व्यिसाश्वयक तथा प्राश्विश्वधक 

ताश्वलम कायुक्रमहरु सञ्चालन गन ुसक्नेछ । 

(४) नगरपाश्वलकाले प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक श्विक्षाको परीक्षा,  मलू्याङ्कन र प्रमाणीकरण सम्िधधमा 

आिश्यक व्यिस्था गनेछ । 

(५) नगरपाश्वलकाले प्राश्विश्वधक श्विक्षालयिाट प्रदान गररएका छोटो अिश्वधका ताश्वलम, पिेागत सीप सम्िधधी 

ताश्वलम र व्यािसाश्वयक ताश्वलमको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्िधधमा आिश्यक व्यिस्था श्वमलाउनेछ । 

(६) नगरपाश्वलका के्षत्र श्वभत्र प्राश्विश्वधक तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा सम्िधधी कायुक्रम तथा योजना तजुुमा र नीश्वत 

श्वनमाुण गनुका लाश्वग दहेाय िमोश्वजमको "प्राश्विश्वधक तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा सभा" रहनेछ : 

(क) नगर प्रमखु अध्यक्ष 

(ख) नगर उप प्रमखु  उपाध्यक्ष 

(ग) नेपाल सरकारको श्विक्षा सिेाको राजपत्राङ्श्वकत श्वितीय शे्रणीको पदमा िा प्राश्विश्वधक श्विक्षाको के्षत्रमा 

राजपत्राङ्श्वकत श्वितीय शे्रणी सरहको पदमा कम्तीमा ५ िष ुसेिा गरी श्वनितृ्त भएको र िागलङु श्वजल्ला 

श्वभत्र स्थायी िसोिास भएको व्यश्वक्त एक जना सदस्य 

(घ) नगरपाश्वलकाको सामाश्वजक श्विकास सश्वमश्वतको संयोजक सदस्य 

(ङ) प्राश्विश्वधक श्विक्षाका श्विषयमा कम्तीमा श्वडलोलोमा तहसम्म कम्तीमा ५ िष ुअध्यापन िा प्रश्विक्षण गरी 

अिकाि श्वलएका प्राश्विश्वधक श्विक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीण ु िागलङु श्वजल्लामा स्थायी 

िसोिास भएका कृश्वष तथा िन, स्िास््य र ईश्वञ्जश्वनयररङ र्रक र्रक के्षत्रको प्रश्वतश्वनश्वधत्ि हनुे गरी नगर 

श्विक्षा सश्वमश्वतिाट मनोश्वनत तीन जना सदस्य 

(च) िहु प्राश्विश्वधक श्विक्षालयको श्वप्रश्वधसपल सदस्य 

(छ) नगरपाश्वलका श्वभत्र प्राश्विधक धार सञ्चालन भएका माध्यश्वमक श्विद्यालयका  

 प्रधानाध्यापकहरु  सदस्य 

(ज) नगरपाश्वलका श्वभत्र प्राश्विश्वधक धार सञ्चालन भएका माध्यश्वमक श्विद्यालयका  

 प्रश्विक्षकहरु मध्येिाट नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले मनोश्वनत गरेका तीन जना सदस्य 

(झ) नगर श्विक्षा िाखाको प्रमखु सदस्य-सश्वचि 

(७) नगरपाश्वलका के्षत्र श्वभत्र प्राश्विश्वधक तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा सम्िधधी कायुक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

गनुका लाश्वग देहाय िमोश्वजमको "प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक श्विक्षा सश्वमश्वत " रहनेछ : 

 (क) नगर उप प्रमखु              अध्यक्ष 

(ख) नेपाल सरकारको श्विक्षा सेिाको राजपत्राङ्श्वकत श्वितीय शे्रणीको पदमा िा प्राश्विश्वधक श्विक्षाको के्षत्रमा 

राजपत्राङ्श्वकत श्वितीय शे्रणी सरहको पदमा कम्तीमा ५ िष ुसेिा गरी श्वनितृ्त भएको र िागलङु श्वजल्ला 

श्वभत्र स्थायी िसोिास भएको व्यश्वक्त एक जना उपाध्यक्ष 

 (ग) प्राश्विश्वधक श्विक्षाका श्विषयमा कम्तीमा श्वडलोलोमा तहसम्म कम्तीमा ५ िष ुअध्यापन िा प्रश्विक्षण गरी 

अिकाि श्वलएका प्राश्विश्वधक श्विक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीण ु िागलङु श्वजल्लामा स्थायी 
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िसोिास भएका कृश्वष तथा िन, स्िास््य र ईश्वञ्जश्वनयररङ र्रक र्रक के्षत्रको प्रश्वतश्वनश्वधत्ि हनुे गरी नगर 

श्विक्षा सश्वमश्वतिाट मनोश्वनत तीन जना सदस्य 

(घ) िहु प्राश्विश्वधक श्विक्षालयको श्वप्रश्वधसपल सदस्य 

(ङ) नगर श्विक्षा िाखाको प्रमखु सदस्य-सश्वचि 

(८) प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यिसाश्वयक ताश्वलम सम्िधधी िैश्वक्षक कायुक्रम सञ्चालन गदाु स्थानीय स्तरमा 

उपलब्ध जैश्विक, प्राकृश्वतक तथा भौश्वतक स्रोत साधनको उपयोग गनु सक्ने जनिश्वक्त तयार गनु जोड श्वदन ु

पनेछ । 

(९) प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा सभा तथा प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यिसाश्वयक श्विक्षा सश्वमश्वत 

सम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

१०.   प्रामवमधक क्याम्पस सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : 

१. नगरपाश्वलकाले केधरीय श्वििश्विद्यालय िा प्रदिे श्वििश्विद्यालयिाट सम्िधधन श्वलई िा सञ्चालनमा रहकेो 

क्याम्पसको श्वजम्मिेारी तथा स्िाश्वमत्ि श्वलई नगरपाश्वलका अधतगुत रहने गरी स्नातक तह अध्यापन हनुे 

प्राश्विश्वधक क्याम्पस स्थापना तथा सञ्चालन गनु सक्नेछ । 

२. उपदर्ा (१) िमोश्वजमको क्याम्पसको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

११. सािुदामयक मसकाइ केन्र सञ्चािन गनन सक्नेाः 

(१) नगरपाश्वलकाले समदुायमा साक्षरता, सीप श्विकास र श्वनरधतर श्वसकाइ तथा सचेतनामलूक कायुहरू समतेको 

काम गनु तोश्वकए िमोश्वजम सामदुाश्वयक श्वसकाइ केधरको स्थापना र  सञ्चालन गनु सक्नेछ । 

(२) श्वसकाइ केधरका लाश्वग तोश्वकएको मापदण्डमा आधाररत भएर अनदुानको व् यिस्था गन ेछ । 

(३) यस भधदा पिूु साश्विकको अनौपचाररक श्विक्षा केधर िा श्वजल्ला श्विक्षा कायाुलयिाट सामदुाश्वयक अध्ययन  

केधरका नाममा अनमुश्वत पाई सञ्चालन भइरहकेा सामदुाश्वयक श्वसकाइ केधरहरु यसै ऐन िमोश्वजम स्थापना 

भएको माश्वननेछ । 

(४) नगरपाश्वलकाले सामदुाश्वयक श्वसकाइ केधरलाई प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक ताश्वलम सञ्चालन गने केधरका 

रुपमा श्वजम्मिेारी श्वदन सक्नेछ । 

१२. मििु स्याहार, प्रारमम्भक बाि मवकास र  मिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: 

(१) तोश्वकएको मापदण्डमा आधाररत भई प्रारश्वम्भक िाल श्विक्षा सञ्चालनको अनमुश्वत सम्िश्वधधत िडा 

कायाुलयको श्वसर्ाररसमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले श्वदने छ ।  

(२) प्रारश्वम्भक िालश्विकास  श्विक्षा िा पिूु प्राथश्वमक श्विद्यालयको अिश्वध दईु िषकुो हुन ेछ । 
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(३) तीन िष ुउमरे नपगेुका िालिाश्वलका प्रारश्वम्भक िाल श्विकास केधरमा भनाु गन ुतथा पाँच िष ुपरूा भएका 

िालिाश्वलकालाई यस्ता केधरमा राखी राख्न पाइने छैन । 

(४) सामदुायमा आधाररत िालश्विकास केधर नश्वजकको श्विद्यालयलाई श्वजम्मिेार िनाई तोश्वकए िमोश्वजम 

सञ्चालन गररने छ ।  

(५) तीन िष ु उमरे नपगेुका िालिाश्वलकाको लाश्वग श्विि ु स्याहार केधर सञ्चालन गनु सश्वकने छ । यस्ता 

केधरहरूको अनमुश्वत र सञ्चालन तोश्वकए िमोश्वजम हुने छ । 

१३.   वैकमल्पक मिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

(१) नगरपाश्वलकाले औपचाररक श्विक्षाको अिसरिाट िश्वञ्चत नागररकहरूको श्विक्षा सम्िधधी श्विश्विध 

आिश्यकता परूा गनु आिश्यक पिूाधुारको व्यिस्था गरी श्वििेष श्विक्षा, समािेिी श्विक्षा, अनौपचाररक 

श्विक्षा, श्वनरधतर श्विक्षा, दरू तथा खलुा श्विक्षा र प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यािसाश्वयक ताश्वलमको व्यिस्था गन ु

सक्नेछ । 
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पररच्छेद- ३ 

पाठ्यक्रि, पाठ्यपुस्तक मिक्षाको िाध्यि र परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

१४.  पाठ्यक्रि र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था: 

१. नगर श्वभत्रका श्विद्यालयमा लाग ु हुने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक श्वनधाुरण गनुका लाश्वग नगरपाश्वलकाका 

प्रमखुको अध्यक्षतामा तोश्वकए िमोश्वजमको "जैश्वमनी नगर पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वत" रहनछे । 

२. उपदर्ा (१) िमोश्वजमको सश्वमश्वतले श्विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक श्वनधाुरण गनु िा आिश्यक संिोधन 

तथा पररमाजुन गनु सक्नेछ । 

३. नगर के्षत्र श्वभत्र सञ्चालन हनुे प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक श्विक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक श्वनधाुरण 

सम्िधधी कायु उपदर्ा (१) िमोश्वजमको सश्वमश्वतको श्वसर्ाररसमा हुनेछ । 

४. श्विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले तोश्वकश्वदए िमोश्वजमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक अध्यापन गराउन ु

पने छ । 

५. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक कायाुधियन र पाठ्यपसु्तकको उपलब्धता सम्िधधमा अनगुमन लगायतका 

कामको लाश्वग तोश्वकए िमोश्वजमको पाठ्यक्रम कायाुधियन तथा अनगुमन सश्वमश्वत रहने छ । 

६. पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले आफ्नो छुट्टै पाठ्यक्रम निनाएसम्म िा पाठ्यक्रम सम्िधधमा अको व्यिस्था नभए 

सम्म जैश्वमनी नगर के्षत्र श्वभत्रका श्विद्यालयहरुमा संघीय िा प्रदिे काननूले तोकेको पाठ्यक्रम लाग ुहनुेछ । साथै 

प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक श्विक्षाको पाठ्यक्रम सम्िधधमा प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक श्विक्षा पररषदले 

िनाएको पाठ्यक्रम लाग ुहुनेछ । 

१५. थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसािाग्री अध्यापन गनन स्वीकृमत मिनुपनन: 

(१) पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले नगर श्वभत्रका श्विद्यालयहरुमा प्रयोग गन ु सश्वकन े थप पाठ्यपसु्तक तथा 

पाठ्यसामग्रीको सचूी प्रकािन गनुु पने छ । 

(२) पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले प्रत्येक िषकुो िैश्वक्षक सत्र िरुु हुन ुभधदा कम्तीमा तीन मश्वहना पश्वहला नै थप 

पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सचूी अद्यािश्वधक गनुु पनछे । 

(३) पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सचूी तयार गदाु साश्विकको पाठ्यक्रम 

श्विकास केधरको सचूीलाई स्रोत सामग्रीका रुपमा श्वलन सक्नेछ । 

(४) कुन ैश्विद्यालयले थप पाठ्यसामाग्री िा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गन ुचाहमेा पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले सचूीकृत 

गरेका थप पाठ्य सामाग्री िा पाठ्यपसु्तक प्रयोगको लाश्वग नगर श्विक्षा अश्वधकारीिाट स्िीकृश्वत श्वलन ुपने छ । 

(५) श्विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐश्वच्छक श्विषयको स्िीकृश्वत नगर श्विक्षा अश्वधकारीिाट श्वलन ुपने छ । 

१६. िाध्यमिक मिक्षाको प्रकार:   

माध्यश्वमक श्विक्षा देहायका िमोश्वजमको हुने छ । 

क)  साधारण माध्यश्वमक श्विक्षा . 

ख) संस्कृत माध्यश्वमक श्विक्षा . 

ग)  प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक माध्यश्वमक श्विक्षा . 
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१७. मिक्षाको िाध्यि: 

(१)  श्विद्यालयमा श्विक्षाको माध्यम नपेाली िा अगें्रजी िा दिैु भाषा हनु सक्ने छ । तर देहायको अिस्थामा 

श्विक्षाको माध्यम दहेाय िमोश्वजम हुन सक्नेछ: 

(क)  प्राथश्वमक श्विक्षा(कक्षा १-५) मातभृाषाको माध्यमिाट श्विक्षा श्वदन सश्वकनेछ । 

(ख)  भाषा श्विषय अध्यापन गराउँदा श्विक्षाको माध्यम सोही भाषा हनुेछ । 

(ग)  श्विक्षणको माध्यम सम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हुने छ ।  

१८.  परीक्षाको सञ्चािन: 

(१) श्विद्याथीहरुको स्तर मलू्याङ्कनका लाश्वग पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले श्वनधाुरण गरेका पाठ्यक्रमले तोके 

िमोश्वजका परीक्षाहरु सञ्चालन हुनेछन ्। तर पाठ्यक्रम श्वनधाुरण सश्वमश्वतले आफ्नो छुट्टै पाठ्यक्रम निनाएसम्म 

िा पाठ्यक्रम सम्िधधमा अको व्यिस्था नभए सम्म संघीय िा प्रदिे काननूले तोकेको पाठ्यक्रम अनसुार 

परीक्षाहरु सचालन हनुेछन ्। 

(२) कक्षा ३, ५, ८, १०, ११ र १२ को अधत्यमा श्वलइने िाश्वषकु परीक्षा तथा श्विश्वभधन कक्षाको श्वसकाइ उपलब्धी 

परीक्षा समतेलाई मयाुश्वदत र  व्यिश्वस्थत तररकाले सञ्चालन  गनु नगरप्रमखुको अध्यक्षतामा तोश्वकए 

िमोश्वजमको परीक्षा समधिय सश्वमश्वत र तपश्वसलको एक नगरस्तरीय परीक्षा सश्वमश्वत रहनेछ   

 (क)   नगर श्विक्षा अश्वधकारी      - अध्यक्ष 

(ख) सामदुाश्वयक र संस्थागत श्विद्यालयका साथै श्विश्वभधन श्विषयसमतेको प्रश्वतश्वनश्वधत्ि हनुे गरी 

प्रधानाध्यापक िा श्विक्षकमध्येिाट कम्तीमा एकजना मश्वहलासश्वहत नगर श्विक्षा अश्वधकारीले मनोश्वनत 

गरेका तीनजना – सदस्य 

 (ग) नगर श्विक्षा अश्वधकृत िा अश्वधकृत नभएमा नगर श्विक्षा अश्वधकारीले तोकेको व्यश्वक्त- सदस्य सश्वचि 

(३)  माध्यश्वमक तहको परीक्षा सम्िधधमा आिश्यक प्राश्विश्वध र श्विश्वध तथा प्रश्वक्रयाको प्रिधध नभएसम्मका लाश्वग 

माध्यश्वमक तह (कक्षा १० र १२) को परीक्षा राश्वरिय परीक्षा िोडुले व्यिस्था गरे अनसुार सञ्चालन हनुे छ । 

(४) नगर कायुपाश्वलकाले उपदर्ा (३) मा उल्लेख गररएको प्रिधध भए नभएको सम्िधधमा जाचँिझु गरी उपदर्ा 

(२) अनसुार परीक्षा सञ्चालन गने सम्िधधमा आिश्यक श्वनणयु श्वलन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद - ४ 

नगर मिक्षा समिमत तथा मवद्यािय व्यवस्थापन समिमत सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. नगर मिक्षा समिमताः 

(१)  नगर के्षत्रश्वभत्र सञ्चालन हुन ेश्विद्यालयको सञ्चालन र व्यिस्थापनको लाश्वग देहाय िमोश्वजमको नगर श्विक्षा 

सश्वमश्वत रहनेछ– 

(क)  नगर प्रमखु            –    अध्यक्ष 
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(ख)  नगर कायुपाश्वलकाको प्रमखु प्रिासकीय अश्वधकृत    -   सदस्य 

(ग) नगर कायुपाश्वलकाको श्विक्षा हनेे श्विषयगत सश्वमश्वतको संयोजक  –    सदस्य 

(घ)   नगर कायुपाश्वलकाका मश्वहला सदस्यमध्ये नगर प्रमखुले मनोश्वनत गरेको १ जना     सदस्य 

(ङ)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयका श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतका अध्यक्षहरु मध्येिाट नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले 

मनोश्वनत गरेको एक जना             –         सदस्य 

(च) सामदुाश्वयक तथा संस्थागत श्विद्यालयको प्रश्वतश्वनश्वधत्ि हुने गरी माध्यश्वमक तथा आधारभतू तहका   

प्रधानाध्यापक तथा श्विक्षकहरु मध्येिाट कम्तीमा एक जना मश्वहला सश्वहत नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले 

मनोश्वनत गरेको दईु जना                 -         

सदस्य 

(छ) नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले स्थानीय श्विक्षाश्विद मध्येिाट मनोनयन गरेको एक जना –   सदस्य 

 (ज)  नगर श्विक्षा अश्वधकारी –                 सदस्य सश्वचि 

(२)  सश्वमश्वतका पदने सदस्य िाहके मनोश्वनत सदस्यको कायुकाल दईु िषकुो हनुेछ । 

(३) उपदर्ा १ को खण्ड (घ) र (ङ) िमोश्वजम मनोश्वनत सदस्यहरू सकेसम्म समाििेी हुन ुपने छ । 

(४)  उपदर्ा (१) अधतगुत मनोश्वनत सदस्यले र अधय सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण परूा नगरेमा जनुसकैु 

समयमा पश्वन हटाउन िा िखाुस्त गनु सश्वकनेछ । तर त्यसरी हटाउन िा िखाुस्त गनुु अश्वघ मनाश्वसि 

माश्वर्कको स्पष्टीकरणको मौकािाट िश्वञ्चत गररने छैन । 

(५)  नगर श्विक्षा सश्वमश्वतको काम, कतुव्य र अश्वधकार यस ऐनको अधयत्र लेश्वखए िाहके दहेाय िमोश्वजम हनुेछ: 

(क)  श्विक्षा सम्िधधी नगरस्तरीय योजना तजुुमा गन,े 

(ख)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयलाई श्वदइने आश्वथुक अनदुानको श्वनधाुरण गरी नगरपाश्वलकामा श्वसर्ाररस गन,े 

(ग) सामदुाश्वयक श्विद्यालयहरूको लेखा परीक्षणकालाश्वग लेखा परीक्षकको सचूीकृत गन े र पाररश्रश्वमक 

श्वनधाुरण गन,े 

(घ) संघीय सरकार र प्रदेि सरकारिाट प्राप्त श्विक्षक तथा कमचुारी दरिधदी श्वितरण र श्वमलान गन,े 

(ङ) श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतलाई आिश्यक श्वनदेिन श्वदने, 

(च) तोश्वकए िमोश्वजमका अधय कायुहरु गने । 

२०.  मवद्यािय व्यवस्थापन समिमत र मिक्षक अमभभावक संघ: श्विद्यालयको भौश्वतक व्यिस्थापन तथा िशै्वक्षक 

कायुक्रममा सहयोग गनकुा लाश्वग प्रत्येक श्विद्यालयमा श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत हुनेछ । 

 (१)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वतको गठन दहेाय िमोश्वजम हुने छ: 

(क) अश्वभभािकले आरू्हरूमध्येिाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना मश्वहला सश्वहत तीन जना–        सदस्य 

(ख)  नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले मनोश्वनत गरेको स्थानीय श्विक्षाश्विद एक जना   –    सदस्य  

(ग) सम्िश्वधधत िडा सश्वमश्वतले तोकेको सो सश्वमश्वतको सदस्य एकजना   –      सदस्य 

(घ) श्विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय िशु्वद्धश्वजिी, श्विक्षाप्रेमी, श्विद्यालयलाई उल्लेख्य सहयोग गरेका स्थानीय 

व्यश्वक्तहरू मध्येिाट प्रधानाध्यापकको श्वसर्ाररसमा िडा सश्वमश्वतले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना मश्वहला 

सश्वहत दईुजना                 –सदस्य 
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(ङ)  श्विद्यालयका श्विक्षकले आरू्हरु मध्येिाट छानी पठाएको एकजना  –              सदस्य 

(च)  श्विद्यालयको प्रधानाध्यापक       –          सदस्य–सश्वचि 

स्पष्टीकरण: अश्वभभािक भधनाले श्विद्याथीको अश्वभभािक भनी श्विद्यालयको अश्वभलेखमा जश्वनएको व्यश्वक्त 

सम्झनपुछु । तर श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत गठन प्रयोजनमा भने श्विद्याथीका िाि ुआमा , िाजे, िजै र 

यस्ता अश्वभभािक नभएको अिस्थामा संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यश्वक्त समतेलाइ ुजनाउँछ । 

(२) श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत गठनको लाश्वग अश्वभभािकको भेलाले उपदर्ा (१) को खण्ड (क)अनसुारका 

सदस्यहरू छानेको श्वमश्वतले ७ श्वदन श्वभत्र श्विव्यसको पश्वहलो िैठक िसी उपदर्ा (१)को खण्ड (घ) अनसुारको 

सदस्यहरू मनोनयन गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदर्ा(२) अनसुार सदस्य मनोनयन गरेको श्वमश्वतले पधर श्वदन श्वभत्र श्विव्यसको दोस्रो िैठक िसी उपदर्ा (१) 

को खण्ड(क) र (घ) िमोश्वजमका सदस्यहरंूले आरू्हरू मध्येिाट श्विव्यस अध्यक्ष छाधन ुपने छ । 

तर यस उपदर्ा िमोश्वजम िैठक िसी अध्यक्ष छनौट गनु नसकेमा यसै उपदर्ा िमोश्वजम तोश्वकएको 

समय श्वितेको पाचँ श्वदन श्वभत्र सो व्यहोरा प्रधानाध्यापकले नगर श्विक्षा सश्वमश्वतमा प्रश्वतिदेन सश्वहत पिे 

गनुु पने छ । सो प्रश्वतिदेन प्राप्त भएपश्वछ उपरोक्त उपदर्ा(१) को (क) र (घ) िमोश्वजमका सदस्यहरू 

मध्येिाट नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले अध्यक्ष मनोनयन गने छ ।  

(४)  प्राश्विश्वधक र व्यािसाश्वयक श्विषयमा अध्यापन िा ताश्वलम गराइने माध्यश्वमक श्विद्यालयको श्विद्यालय 

व्यिस्थापन सश्वमश्वतमा नगरपाश्वलका के्षत्रश्वभत्रका सम्िश्वधधत श्विषय तथा व्यिसायसंग आिद्धहरूमध्ये नगर 

श्विक्षा सश्वमश्वतले मनोश्वनत गरेको दईु जना सदस्य रहनेछन ्। 

(५)  श्वििेष श्विक्षा सञ्चालन गने श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रश्वतित सदस्यहरू 

अपाङ्गता भएका व्यश्वक्तको अश्वभभािकहरू रहनेछन ् र यस प्रकारका अश्वभभािक उपलब्ध हुन नसकेमा 

उक्त पदहरु ररक्त राश्वखनेछन ्। 

 (६)  िैश्वक्षक गणुस्तर िशृ्वद्द गनु आिश्यक व्यिस्था श्वमलाउनकुा अश्वतररक्त सामदुाश्वयक श्विद्यालयको श्विद्यालय 

व्यिस्थापन सश्वमश्वतको काम, कतुव्य र अश्वधकार देहाय िमोश्वजम हुनेछः– 

(क)  श्विद्यालय सञ्चालनको लाश्वग प्राप्त साधन र स्रोतको व्यिस्था गने, 

(ख)  श्विद्यालयको चल, अचल सम्पश्वत्तको सरुक्षा गन,े 

(ग) श्विद्यालय सञ्चालन सम्िधधमा हनुे महत्िपणूु श्विषयमा सम्िश्वधधत िडा कायाुलयसँग समधिय गने, 

(घ) िैश्वक्षक कायुक्रम सञ्चालनका सधदभुमा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गने, 

(ङ) तोश्वकए िमोश्वजमको अधय कायुहरू गने । 

(७)  प्रधानाध्यापकको काम, कतुव्य र अश्वधकार दहेाय िमोश्वजम हुनेछ : 

(क)  व्यिस्थापन सश्वमश्वतको सदस्य सश्वचिको हशै्वसयतमा श्विक्षक स्टार् िैठकिाट पाररत गराई व्यिस्थापन 

सश्वमश्वतको एजेण्डा तयार पाने । 

(ख)   श्विद्यालयमा श्विक्षक दरिधदी थपघट तथा पररितनुका सम्िधधमा नगर श्विक्षा िाखामा श्वसर्ाररि गन े। 

(ग)   श्विद्यालयमा कायुरत श्विक्षक तथा कमचुारीलाई परुस्कृत गनुका लाश्वग नगर श्विक्षा िाखामा श्वसर्ाररि 

गने । 
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(घ)  श्विक्षकको सरुिा सम्िधधमा नगर श्विक्षा िाखामा श्वसर्ाररि गने । 

(ङ)  श्विक्षक तथा कमचुारीहरुलाई ताश्वलमका लाश्वग श्वसर्ाररि गने । 

(च)  श्विद्यालयको दशै्वनक सञ्चालन, व्यिस्थापन र रेखदेख गने । 

(छ)  तोश्वकए िमोश्वजम अधय कायुहरु गने । 

(८) दर्ा २० (१) र २० (२) िमोश्वजम छाश्वनएका िा मनोश्वनत अध्यक्ष िा सदस्यको पदािश्वध तीन िषकुो हनुेछ । 

त्यस्ता अध्यक्ष िा सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको दशे्वखएमा अध्यक्षको हकमा 

नगरपाश्वलकाले र सदस्यको हकमा तोश्वकएको अश्वधकारीले श्वनजलाई जनुसकैु िखत पदिाट हटाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी पदिाट हटाउन ुअश्वघ आफ्नो सर्ाइ पेि गने मौकािाट िश्वञ्चत गररन ेछैन । 

(९) हाल कायम रहकेा श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतहरु गठन भएको श्वमश्वतले पदािश्वध समाप्त नभएसम्म यसै ऐन  

      िमोश्वजम गठन भएको माश्वननेछ । 

(१०) श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत र पदाश्वधकारीहरूको योग्यता र गठन सम्िधधी अधय व्यिस्था र काम, कतुव्य, 

अश्वधकार र िैठक सम्िधधी कायुश्विश्वध  र तोश्वकए  िमोश्वजम हनुेछ । 

(११) श्विक्षक अश्वभभािक संघको गठन, काम, कतुव्य र अश्वधकार 

  (१)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा श्विक्षक अश्वभभािकिीच सहकायु, सामाश्वजक पररक्षण गरी व्यिस्थापनमा 

सहयोग तथा िशै्वक्षक गणुस्तर सम्िधधी आिश्यक कायु गनुका लाश्वग प्रत्येक श्विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु 

रहकेो एक श्विक्षक अश्वभभािक सघं रहनेछ: 

क) श्विद्यालयका अश्वभभािक मध्येिाट छनोट गरेका व्यश्वक्त -            अध्यक्ष 

ख) अश्वभभािकले आरु् मध्येिाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना मश्वहला सश्वहत दइु ुजना-     सदस्य  

ग)  श्विद्यालय रहकेो िडाको िडा सश्वमश्वतले तोकेको एकजना  सदस्य    -     सदस्य 

 घ) श्विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय िशु्वद्धजीिी, श्विक्षाप्रेमी, श्विद्यालयलाई श्वनरधतर उल्लेख्य सहयोग गरेका 

व्यश्वक्तहरु मध्येिाट सश्वमश्वतले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना मश्वहला र एक दश्वलत सश्वहत तीन जना- 

सदस्य  

ङ) श्विक्षकहरुले आरु् मध्येिाट छानी पठाएको एकजना प्रश्वतश्वनश्वध -   सदस्य 

च)  प्रधानाध्यापक-                                    -सदस्य सश्वचि  

(२) सश्वमश्वतको िैठकमा िालक्लिको प्रश्वतश्वनश्वध (छात्रा १ र छात्र १) र िालक्लि गठन नभएको अिस्थामा  

उच्चतम कक्षाको  उत्कृष्ट अकं ल्याउने छात्रा १ र छात्र १ जनालाइ ुआमश्वधत्रत गनु सश्वकने छ ।  

(३)  श्विक्षक अश्वभभािक संघको काम, कतुव्य र अश्वधकार देहाय िमोश्वजम हुनेछ :  

(क) श्विद्यालयमा स्िच्छ िैश्वक्षक िातािरण श्वनमाुण गन ुश्विद्यालयलाई सहयोग गने ।  

(ख) श्विद्यालयको िैश्वक्षक र आश्वथकु पारदश्विुता गराउन सामाश्वजक पररक्षण गने ।  

(ग) िैश्वक्षक गणुस्तर अश्वभिशृ्वद्धका लाश्वग सहयोग गने ।  

(घ) श्विद्याथी भनाु अश्वभयान सञ्चालन गन ुश्विद्यालयलाई सहयोग गने । 

(ङ) कश्वम्तमा पश्वन िषकुो २ पटक अश्वभभािक भेला राखी श्विद्यालयका गश्वतश्विश्वधका िारेमा छलर्ल गने । 
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(च) तोश्वकए िमोश्वजमका अधय काम गने ।  

(१२) संस्थागत श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वत:  

(१) संस्थागत श्विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन गनुका लाश्वग प्रत्येकश्विद्यालयमा देहायका   

सदस्यहरू रहकेो एक श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत रहनेछः– 

(क)  सम्िश्वधधत श्विद्यालयको श्वसर्ाररसमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतिाट मनोश्वनत भएका व्यश्वक्त   अध्यक्ष 

(ख)  अश्वभभािकहरू मध्येिाट श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतले मनोश्वनत गरेको एकजना –  सदस्य 

(ग)  स्थानीय श्विक्षा प्रेमी िा समाजसेिीहरू मध्येिाट िडा सश्वमश्वतको श्वसर्ररसमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले  

मनोश्वनत गरेको एक जना मश्वहला सश्वहत कश्वम्तमा दईुजना –       सदस्य; 

(घ)  नगर श्विक्षा अश्वधकारीले तोकेको सो कायाुलयको एकजना प्रश्वतश्वनश्वध–      सदस्य; 

(ङ)  सम्िश्वधधत श्विद्यालयको श्विक्षकहरूले आरू्हरू मध्येिाट छानी पठाएको एकजना –  सदस्य; 

(च) श्विद्यालयको प्रधानाध्यापक            सदस्य–सश्वचि 

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) िमोश्वजमको व्यश्वक्त श्वसर्ाररस गदाु सम्िश्वधधत श्विद्यालय कम्पनी अधतरगत 

सञ्चाश्वलत भए कम्पनीको िेयर सदस्यमध्येिाट र सहकारी अधतरगत सञ्चाश्वलत भए सम्िश्वधधत सहकारीको 

िेयर सदस्य मध्येिाट श्वसर्ाररस गनुु पनुछ । 

(३) िैश्वक्षक गठुी अधतगुत सञ्चालन भएका श्विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन सम्िधधी 

व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

(४)  संस्थागत तथा सहकारी श्विद्यालयको श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतको काम, कतुव्य र अश्वधकार 

देहायिमोश्वजम हनुेछः– 

(क)  श्विद्यालय सञ्चालनको लाश्वग साधन र स्रोतको प्राश्वप्त र पररचालन गने, 

(ख)  श्विद्यालयको लाश्वग आिश्यक भौश्वतक पिूाधुारको व्यिस्था गने, 

(ग)  अध्यापन अनमुश्वतपत्र श्वलई प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम श्विक्षक पदको लाश्वग उम्मदेिार हुन योग्यता परूा 

गरेका व्यश्वक्तलाई श्विक्षक पदमा श्वनयशु्वक्त गन,े 

(घ)  नेपाल सरकारले तोकेको धयनूतम तलि स्केलमा नघटाई श्विक्षक तथा कमचुारीलाई तलि श्वदन,े 

(ङ) िैश्वक्षक सत्र िरुुहुन ुभधदा कश्वम्तमा २ मश्वहना पश्वहल्यै आगामी िैश्वक्षक सत्रको लाश्वग िलु्क प्रस्ताि गरी 

नगर श्विक्षा िाखामा पेि गन े। 

(च) तोश्वकए िमोश्वजमका अधय कायुहरु गने । 
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२१.  मवद्यािय व्यवस्थापन समिमत मवघटन गनन समकने:  

(१)  कुनै श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वतले तोश्वकएको श्वजम्मिेारी परूा गनु नसकेको श्वनरकष ुसश्वहतको प्रश्वतिदेन 

सम्िश्वधधत िडा सश्वमश्वतले श्वसर्ाररस गरेमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले छानश्विन गदाु सो श्वसर्ाररस प्रमाश्वणत भएमा 

त्यस्तो श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत श्विघटन गनु सक्नेछ । तर त्यसरी श्विघटन गनुु अश्वघ श्विद्यालय 

व्यिस्थापन सश्वमश्वतलाई आफ्नो सर्ाइ पेि गने मनाश्वसि मौका श्वदन ुपनेछ । 

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजम श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत श्विघटन भएपश्वछ अको श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत 

गठन नभएसम्म िा अधय कुनै कारणले श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत गठन नभएसम्म श्विद्यालय व्यिस्थापन 

सश्वमश्वतको काम गनु नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले तीन सदस्यीय अस्थायी श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत गठन गनु 

सक्नेछ । 

पररच्छेद- ५ 

कायनपामिका, प्रिुख प्रिासकीय अमधकृत, नगर मिक्षा अमधकारी,  वडा समिमत र प्रधानाध्यापकको काि 

कतनव्य र अमधकार 

२२. कायनपामिका:  

अधयत्र लेश्वखए देश्वख िाहके श्विक्षाका सधदभुमा यो ऐन तथा प्रचश्वलत काननूको अधीनमा रही नगर कायुपाश्वलकाको 

काम, कतुव्य र अश्वधकार देहाय िमोश्वजम हनुेछ : 

(१)  श्विक्षा सम्िधधी नीश्वत, योजना र कायुक्रमको तजुुमा गने । 

(२) नीश्वत तथा ऐन कायाुधियनको लाश्वग श्वनयमािली, श्वनदशे्विका र कायुश्विश्वध जारी गने । 

(३) श्विक्षा सम्िधधी िाश्वषकु, अल्प कालीन र दीघकुालीन योजना स्िीकृत गने । 

(४) तोश्वकए िमोश्वजम अधय कायु गने । 

२३. प्रिुख प्रिासकीय अमधकृत:    

श्विक्षाको सामाधय व्यिस्थापनका सधदभुमा अधयत्र लेश्वखए देश्वख िाहके प्रमखु प्रिासकीय अश्वधकृतको काम, 

कतुव्य र अश्वधकार देहाय िमोश्वजम हनुेछ : 

(१) श्विक्षा सम्िधधी नीश्वत, काननू र योजनाको मस्यौदा प्रस्ताि गरी कायुपाश्वलका र नगर सभामा पेि गने । 

(२) तोश्वकए िमोश्वजम अधय कायुहरु गने । 

२४. नगर मिक्षा अमधकारी:  

(१) नगरपाश्वलकामा उप सश्वचि स्तरको एक नगर श्विक्षा अश्वधकारी रहनेछ । यो ऐनमा अधयत्र लेश्वखए िाहके 

श्वनजको अधय काम, कतुव्य र अश्वधकारहरू देहाय िमोश्वजम हनुे छ: 

(क) प्रारश्वम्भक िालश्विकास श्विक्षा, आधारभतू श्विक्षा, माध्यश्वमक श्विक्षा. अश्वभभािक श्विक्षा, अनौपचाररक 

श्विक्षा, खलुा तथा िैकश्वल्पक, श्वनरधतर श्वसकाइ, सामदुाश्वयक श्वसकाइकेधर, धाश्वमकु श्विद्यालय, श्वििेष 

श्विक्षा र प्राश्विश्वधक श्विक्षा तथा व्यािसाश्वयक ताश्वलम सम्िधधी नीश्वत, मापदण्ड र योजना तजुुमा, 

कायाुधियन, अनगुमन र मलू्याङ्कन तथा श्वनयमन प्रश्वक्रया तयार पारी नगर श्विक्षा सश्वमश्वतमा पेि गने । 

(ख) नगर श्विक्षा सश्वमश्वतको श्वनणुयहरू कायाुधियन गने । 

(ग) आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यिस्थापन गने ।  
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(२) नगर श्विक्षा अश्वधकारीको अधय काम, कतुव्य र अश्वधकार तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

२५. वडा समिमत:  

प्रचश्वलत काननूमा अधयत्र व्यिस्था भए देश्वख िाहके िडा सश्वमश्वतको काम, कतुव्य र अश्वधकार देहाय 

िमोश्वजम हुनेछ : 

(१) श्विद्यालय उमरे समहूका िालिाश्वलका श्विद्यालय िाश्वहर रह े नरहकेो अश्वभलेख राखी श्विद्यालय पठाउन 

आिश्यक कायु गन,े 

(२) िडा श्वभत्रका श्विद्यालयहरू िीच समधिय गन,े 

(३) श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतलाई श्वनदिेन श्वदने । 

(४) तोश्वकए िमोश्वजम  अधय कायुहरु गने । 

 

२६. मवद्यािय सञ्चािन कायनमवमध:  

(१) यो ऐन र प्रचश्वलत काननूको अश्वधनमा रही प्रत्येक सामदुाश्वयक श्विद्यालयले श्विद्यालयको लक्ष्य, मलू्य 

माधयता, सञ्चालन प्रश्वक्रया, श्विक्षक, कमचुारी, अश्वभभािक तथा अधय सरोकारिालाहरूको आचार 

संश्वहता,श्विक्षक कमचुारी, अश्वभभािक, श्विद्याथी र अधय सरोकारिालाको श्वजम्मिेारी, कतुव्य र दाश्वयत्ि तथा 

श्विद्यालय सञ्चालन श्विश्वध र प्रश्वक्रयालगायतका अधय साधदश्वभुक श्विषयिस्त ु समािेि गररएको श्विद्यालय 

सञ्चालन कायुश्विश्वध अश्वभभािक भेलािाट पाररत गराई नगर श्विक्षा सश्वमश्वतिाट स्िीकृत गराइ लाग ू गनुु 

पनेछ । 

(२)  श्विद्यालय सञ्चालन कायुश्विश्वध अनसुार श्विद्यालय सञ्चालन गनुु व्यिस्थापन सश्वमश्वत, प्रधानाध्यापक 

लगायत अधय सिैको कतुव्य हनुेछ । 

(३)  श्विद्यालय सञ्चालन कायुश्विश्वध सम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हनुे छ ।  

 

पररच्छेद- ६ 

आमथनक प्रबन्ध, सहायता र छुट 

२७. नगर मिक्षा कोषाः 

(१)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयको सञ्चालन र व्यिस्थापन तथा ऐनको अधय व्यिस्था कायाुधियनका लाश्वग नगर 

श्विक्षा कोष रहनेछ । 

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछनः्– 

(क)  नेपाल सरकारिाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख)    प्रदेि सरकारिाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग) नगरपाश्वलकािाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(घ)    संस्थागत श्विद्यालयको िाश्वषकु आम्दानी मध्ये तोश्वकए िमोश्वजमको करिाट प्राप्त हुन आउने रकम, 

(ङ) सहकारी श्विद्यालयिाट प्राप्त हनुे सो श्विद्यालयको कुल नार्ाको तोश्वकए िमोश्वजमको करिाट प्राप्त हनु 

आउने रकम, 
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 (च)  चधदािाट प्राप्त रकम, 

(छ)  श्विक्षा कर  

(ज) अधय स्रोतिाट प्राप्त रकम 

(३)  कोषको सञ्चालन तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ ।  

 

२८. मवद्यािय कोषाः 

(१)   प्रत्येक श्विद्यालयमा एउटा श्विद्यालय कोष हनुेछ, जसमा देहाय िमोश्वजमका स्रोतिाट प्राप्त रकम सो कोषमा 

दाश्वखला हनुेछः– 

(क)  नेपाल सरकार, प्रादेश्विक सरकार र नगरपाश्वलकािाट प्राप्त अनदुान, 

(ख)  नगर श्विक्षा कोषिाट प्राप्त अनदुान, 

(ग)  श्वनयमानसुार श्वलन पाउन ेिलु्क, 

(घ)  सहयोग, चधदा िा दान दातव्यिाट प्राप्त रकम, र 

(ङ)  अधय स्रोतिाट प्राप्त रकम । 

२९.  िेखा व्यवस्थापन 

(१)  सिै श्विद्यालयहरुले प्रचश्वलत काननू अनसुारको ढाँचामा आय व्ययको लेखा व्यिस्थापन गनुपुने छ ।  

(२)  श्विद्यालयको श्वनयश्वमत कारोिारको लेखा राख्न माध्यश्वमक श्विद्यालयका लाश्वग प्रधानाध्यापक र लेखासम्िधधी 

काम गने कमचुारी तथा आधारभतू श्विद्यालयका लाश्वग प्रधानाध्यापक र श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत 

अध्यक्षिाट खाता सञ्चालन गरी लेखा व्यिस्थापन गनुुपने छ । 

 ३०.  िेखा परीक्षण तथा सािामजक परीक्षण  

(१)  सिै श्विद्यालयहरुले श्वनयश्वमत रुपमा आश्वथकु िष ुसमाप्त भएको पश्वहलो चौमाश्वसकश्वभत्र नगरश्विक्षा 

अश्वधकारीिाट श्वनयकु्त रश्वजष्टडु लेखा परीक्षकिाट लेखा परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

(२)  लेखा परीक्षण प्रश्वतिदेन लेखा परीक्षण समाप्त भएको १५ श्वदन श्वभत्र नगरश्विक्षा सश्वमश्वतमा  पसे गनुपुने छ ।  

(३)  प्रत्येक िष ुश्विद्यालयले सामाश्वजक परीक्षण गरी श्विद्यालयको आय व्यय, िैश्वक्षक उपलश्वब्ध, श्विद्यालयको 

आधतररक गश्वतश्विश्वध, पारदश्विुता तथा जिार्देश्वहताको अिस्था  र आगामी कायुयोजना सामाश्वजक 

परीक्षणमारु्त सािुजश्वनक तथा अनमुोदन गनुपुने छ ।  

(४)  श्विद्यालय सामाश्वजक परीक्षण सश्वमश्वतमा दहेायका सदस्यहरू रहनेछन ्: 

 (क) श्विक्षक अश्वभभािक संघको अध्यक्ष  - संयोजक 

 (ख) अश्वभभािकमध्येिाट श्विक्षक अश्वभभािक संघिाट मनोश्वनत कम्तीमा एक मश्वहलासश्वहत दइु ुजना     

                   -सदस्य 

 (ग) िडा अध्यक्ष िा िडा सश्वमश्वतले तोकेको सदस्य   -सदस्य 

 (घ) िशु्वद्दश्वजिी मध्येिाट श्विक्षक अश्वभभािक सघंले मनोश्वनत गरेको एक जना    -सदस्य 

(ङ) उच्चतम कक्षाको प्रथम छात्रा िा छात्र एक जना     -सदस्य  



21 
 

(च) प्रधानाध्यापकले तोकेको श्विक्षक    सदस्य सश्वचि 

५)  श्विद्यालयले हरेक त्रैमाश्वसक परीक्षाको नश्वतजासश्वहत श्विद्याथीको िैश्वक्षक प्रगश्वत प्रश्वतिदेन अश्वभभािकसमक्ष 

पेस गरी पषृ्ठपोषण श्वलनपुने    छ ।  

 

३१.  मवद्यािय र बाि मबकास केन्रिाई अनुदानको व्यवस्था 

(१) नगरपाश्वलकाले तोश्वकएको आधारमा सामदुाश्वयक श्विद्यालय र िालश्विकास केधरलाई अनदुान श्वदनेछ तर कुनै 

श्विद्यालयले तोश्वकएको िैश्वक्षकस्तर कायम गनु नसकेमा त्यस्ता श्विद्यालयलाई श्वदँइदै आएको अनदुान रकममा 

तोश्वकए िमोश्वजम कटौती गनु यस दर्ाले िाधा परु् याएको माश्वनने छैन ।  

(२) अनदुान सम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हुने छ । 

३२.  मवद्याियिाई छुट र समुवधा:  

(१)  सामदुाश्वयक श्विद्यालय र िैश्वक्षक गठुी िा सहकारीको रूपमा सञ्चाश्वलत संस्थागत श्विद्यालयलाई संघीय र 

प्रादशे्विक काननूमा भएको व्यिस्था िमोश्वजम छुट र सशु्विधा हनुे छ । 

(२) सामदुाश्वयक र िैश्वक्षक गठुी िा सहकारीको रूपमा सञ्चाश्वलत संस्थागत श्विद्यालयलाई नगरपाश्वलकाले, 

आरु्ले लगाएको कर िा अधय सेिा िा सशु्विधामा तोश्वकए िमोश्वजम श्वििेष छूट श्वदन सक्ने छ । 

 

पररच्छेद- ७ 

अमनवायन तथा मनिुल्क मिक्षा, मवद्याथी सहायता तथा छात्रवृमि सम्बन्धी व्यवस्था 

३३. मिक्षा प्राप्त गनन अमधकार 

(१) प्रत्येक नागररकलाई माध्यश्वमक तहसम्म गणुस्तरीय श्विक्षामा समतामलुक पहचचँको अश्वधकार हनुेछ । 

गणुस्तरीय श्विक्षा प्राप्त गने हकको प्रचलनमा कसै प्रश्वत भेदभाि गररने छैन । 

(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लाश्वग प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन र प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम साक्षर हनु,े 

प्रारश्वम्भक िाल श्विकास श्विक्षा, आधारभतू श्विक्षा र माध्यश्वमक श्विक्षाको हक हुनेछ । 

(३)  प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम माध्यश्वमक श्विक्षासम्मको दाश्वयत्ि राज्यको हनुेछ ।  
३४. अमनबायन,  मनिुल्क आधारभूत मिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :   

(१) सामदुाश्वयक श्विद्यालयिाट लश्वक्षत उमरे समहूका सिै िालिाश्वलकाहरूलाई तोश्वकए िमोश्वजम श्वनिलु्क तथा 

अश्वनिायु आधारभतू श्विक्षाको व्यिस्था हुनेछ । 

(२) श्वनिलु्क श्विक्षा उपलव्ध हनुे उमरे समहूका िालिाश्वलकालाई श्विद्यालयमा नपठाउने िा िालश्रममा लगाउन े

अश्वभभािक, संरक्षक िा उद्योगी व्यापारी िा अधय व्यश्वक्तलाई नगरपाश्वलकाले तोश्वकए िमोश्वजम दण्ड 

जररिाना गनेछ। त्यस्ता व्यश्वक्त िा संस्थालाई नगरपाश्वलकािाट उपलब्ध हुने सिेा सशु्विधा रोक्का िा स्थगन 

गनु सश्वकने छ । 
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३५. मनिुल्क िाध्यमिक मिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयिाट लश्वक्षत उमरे समहूका सिै िालिाश्वलकालाई नगरपाश्वलकाले तोश्वकए िमोश्वजम 

श्वनिलु्क माध्यश्वमक श्विक्षा उपलब्ध गराउने छ । 

३६. मनिुल्क मिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :  

(१)  माध्यश्वमक तहसम्म अध्ययन गन ेसिै िालिाश्वलकालाई नगरपाश्वलकाले सम्िश्वधधत श्विद्यालय मारु्त श्वनिलु्क 

पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) आधारभतू तहसम्म सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा अध्ययन गने आश्वथुक रुपले श्विपधन िालिाश्वलकालाई 

आिश्यक पने धयनूतम िैश्वक्षक सामग्री नगरपाश्वलकाले तोश्वकए िमोश्वजम उपलब्ध गराउनेछ । 

(३)  आधारभतू तहसम्म सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा अध्ययन गने िालिाश्वलका लाश्वग नगरपाश्वलकाले क्रमि: 

प्रयोगिाला, खलेकुद पिूाुधार, आधशु्वनक सचूना तथा सञ्चार प्रश्विश्वध सम्िधधी सामग्री आश्वद उपलब्ध 

गराउनेछ । 

(४)  नगरपाश्वलकाले सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा अध्ययनरत िालिाश्वलकाका लाश्वग श्वनयश्वमत स्िास््य परीक्षण तथा 

परामिकुो व्यिस्था श्वमलाउनेछ । 

(५)  आधारभतू तहसम्म सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा अध्ययनरत श्विपधन तथा मानि श्विकास सचूकाङ्कमा पश्वछ 

परेका समदुायका िालिाश्वलकाका लाश्वग तोश्वकए िमोश्वजम श्वदिा खाजाको व्यिस्था गनेछ । 

(६)  दर्ा ३४(१) र दर्ा ३५(१) िमोश्वजम प्रदान गररएको श्विक्षामा कुनै श्विद्यालयले िलु्क श्वलएमा त्यस्तो िलु्क 

सम्िश्वधधत श्विद्याथीलाई श्वर्ताु गराई सम्िश्वधधत श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतलाई नगर श्विक्षा अश्वधकारीले 

सचेत गराउने तथा प्रधानाध्यापकलाई श्विभागीय कारिाही गनु सक्नेछ । तर कुनै अश्वभभािकले आफ्नो 

स्िेच्छाले श्वदएको दान, उपहार, चधदा िा सहयोग सामदुाश्वयक श्विद्यालयले श्वलन सक्नेछ । 

३७. मवद्याथी सहायता तथा छात्रवृमिको व्यवस्था गनन सक्ने: नगरपाश्वलकाले सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा भनाु हुन े

श्विद्याथीहरूलाई तोश्वकए िमोश्वजम आश्वथुक सहायता र छात्रिशृ्वत्तको व्यिस्था गनु सक्नेछ। 

३८.  संस्थागत मवद्याियिे छात्रवृमि उपिब्ध गराउनु पनन:  

(१)  संस्थागत श्विद्यालयले श्विद्यालयमा भनाु भएका कूल श्विद्याथी संख्याको कम्तीमा दि प्रश्वतित आश्वथुक रुपमा 

श्विपधन‚ अपाङ्गता भएकाहरु‚ मश्वहला‚ दश्वलत िा जनजाश्वत तथा अल्पसङ्ख्यक र अधय समदुायका 

श्विद्याथीहरंुलाई  नगरपाश्वलकाको श्वसर्ाररसमा तोश्वकए िमोश्वजम छात्रिशृ्वत्त उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२)  उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लाश्वग नगर श्विक्षा िाखाले आिश्यक प्रश्वक्रया परूा गरी श्विद्याथी छनौट गनेछ । 

(३) छात्रिशृ्वत्त उपलब्ध गराउने श्विद्याथी छनौट प्रश्वक्रया तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ ।  
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पररच्छेद- ८ 

मवद्यािय मिक्षण सेवाको गठन र  सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 

३९. मवद्यािय मिक्षण सेवाको गठन 

(१) संघीय काननूमा व्यिस्था भए िमोश्वजम नगरपाश्वलकामा एक श्विद्यालय श्विक्षण सेिाको गठन हनुेछ । 

(२) यो ऐन लाग ुहुन ुपिूु श्वनयशु्वक्त पाएका र श्वनयशु्वक्तको प्रश्वक्रयामा रहकेा श्विक्षकहरूको सेिाको ितु (योग्यता, तह, 

शे्रणी श्विभाजन र अधय सिेा सशु्विधा) संघीय र प्रादेश्विक काननूमा व्यिस्था भए िमोश्वजम हनुेछ ।  

(३) नगरपाश्वलकािाट श्वनयकु्त श्विक्षकहरुको सेिा र ितु सम्िधधी व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हनुेछ । 

(४) नगरपाश्वलका के्षत्रभर सञ्चालन भएका श्विद्यालयमा कायुरत सरकारी स्रोतिाट तलि भत्ता पाउने श्विक्षकहरुको 

दरिधदी नगरपाश्वलकाको एकमषु्ट दरिधदी हनुेछ र नगरपाश्वलकाले माध्यश्वमक तह सञ्चालन भएका र 

आधारभतू तह (कक्षा ६-८) सञ्चालन भएका श्विद्यालयका हकमा श्विद्याथी सखं्या र पढाइ हनुे श्विषयका 

आधारमा  तथा आधारभतू तह (कक्षा १-५) सञ्चालन भएका श्विद्यालयका हकमा श्विद्याथी संख्या र 

सञ्चाश्वलत कक्षाका आधारमा दरिधदी श्वितरण र श्वमलान गररनेछ । 

(५)  नेपाल सरकारिाट स्िीकृत दरिधदीमा कायुरत श्विक्षक कुनै कारणले अिकाि भई ररक्त हुन आएको दरिधदी 

नगरपाश्वलकाको दरिधदीमा रुपाधतरण हुनेछ । 

(६)  नगरपाश्वलकाले प्रत्येक िष ुनयाँ दरिधदी श्वसजुना गनु सक्नेछ । 

(७)  नेपाल सरकारको दरिधदीिाट नगरपाश्वलकाको दरिधदीमा रुपाधतरण भएका र नगरपाश्वलकाले श्वसजुना गरेका 

दरिधदीमा कायुरत श्विक्षकको सिेा तथा ितु तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

४०. मवद्यािय किनचारी सम्बन्धी व्यवस्था 

(१) नगरपाश्वलकाले माध्यश्वमक श्विद्यालयमा तोश्वकए िमोश्वजम कमचुारीको व्यिस्था गनेछ । 

(२) श्विद्यालय कमचुारीको श्वनयशु्वक्त सम्िधधी व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

 

४१. मिक्षकको मनयुमि र पदस्थापन:  

(१) स्िीकृत दरिधदीमा स्थायी श्विक्षकहरूको श्वनयशु्वक्त र पदस्थापना श्विक्षक सिेा आयोगको श्वसर्ाररसमा नगर 

श्विक्षा सश्वमश्वतले गन ेछ । 

 (२)  श्विद्यालयमा ररक्त दरिधदी तथा श्विक्षक अनदुान कोटामा अस्थायी तथा करार श्वनयशु्वक्तको व्यिस्था गनु श्वनम्न   

िमोश्वजमको करार श्विक्षक छनौट सश्वमश्वत हुनेछ । 

क) श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतको अध्यक्ष                 -अध्यक्ष 

ख) नगर श्विक्षा अश्वधकारी             -सदस्य 

ग)  श्विषय श्वििेषज्ञ दइु ुजना      - सदस्य 

घ) प्रधानाध्यापक             - सदस्य सश्वचि  



24 
 

(३) उपदर्ा २ (ग) का लाश्वग श्विषय श्वििेषज्ञको सचूी नगरपाश्वलका के्षत्रश्वभत्रका श्विद्यालयमा कायुरत स्थायी 

श्विक्षकहरू मध्येिाट आधारभतू तहका लाश्वग श्विक्षा िास्त्रमा स्नातक र माध्यश्वमक तहका लाश्वग स्नातकोत्तर 

उत्तीणु गरी माध्यश्वमक तहको ताश्वलम प्राप्त व्यश्वक्तहरू मध्येिाट सािुजश्वनक सचूी प्रकािन गरी गररनेछ । यस्तो 

सचूी प्रत्येक दइु ुिषमुा अद्यािश्वधक गररनेछ । 

(४) श्विद्यालयले श्वििेषज्ञको छनोट गदाु नगरपाश्वलका श्विक्षा िाखासँग समधिय गरी श्वि.व्य.स.िाट छनोट गनुु 

पनेछ ।  

(५) करार श्विक्षक छनोटको परीक्षा केधर नगरपाश्वलकामा तोक्न ुपनछे ।  

(६) श्विक्षक छनौट सश्वमश्वतको प्रिासश्वनक कायु र जनिश्वक्तको व्यिस्था नगर श्विक्षा िाखाले गनेछ ।  

 (७) सश्वमश्वतका सदस्यहरूको सेिा सशु्विधा, िैठक र व्यिस्थापन कायुश्विश्वध तोश्वकए िमोश्वजम हनुे छ । 

४२. अध्यापन अुनिमत पत्र मिनु पननाः  

अध्यापन अनमुश्वतपत्र नश्वलई कसैले पश्वन श्विक्षक पदका लाश्वग उम्मदेिार हुन पाउने छैन । तर श्विज्ञान, लेखा र 

कम्यटुर लगायतका प्राश्विश्वधक श्विषयहरूमा करार श्विक्षक श्वनयशु्वक्त गने प्रयोजनमा अध्यापन अनमुश्वत पत्र प्राप्त 

भएका व्यश्वक्त उपलब्ध हुन नसकेको अिस्थामा करार श्विक्षक पदमा उमदेिार हनु सक्नेछन ् । अध्यापन 

अनमुश्वतपत्र  सम्िधधी अधय व्यिस्था संघीय काननु िमोश्वजम हुनेछ । 

 

४३. मिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था:   

(१) नगरपाश्वलका श्वभत्रका सामदुाश्वयक श्विद्यालयहरूमा आधारभतू तहको प्राथश्वमक श्विक्षकहरूलाई समान तह र 

श्वकश्वसमको दरिधदीमा तथा आधारभतू तहका श्वनम्नमाध्यश्वमक र माध्यश्वमक तहका श्विक्षकहरूलाई सम्िश्वधधत 

श्विषय र तह तथा श्वकश्वसमको दरिधदीमा सम्िश्वधधत श्विक्षकको श्वनिदेन, आउने र जाने दिुै श्विद्यालयको 

सहमश्वतमा नगर श्विक्षा अश्वधकारीको श्वसर्ाररसमा प्रमखु प्रिासश्वकय अश्वधकृतले तोश्वकए िमोश्वजम सरुिा गनु 

सक्नेछ । 

तर श्विद्याथी सखं्या कम भइ ु सरूिा गनुुपने अिस्था, दरिधदी श्वमलान  र कायुसम्पादन एिम ् आचरण 

सधतोषजनक नभएको अिस्थामा सरूिा गनुपुदाु सम्िश्वधधत श्विक्षक र श्वि.व्य.स.को सहमश्वत श्वलन िाध्य पने 

छैन ्।  

 (२) श्विक्षकको सरुिा गदाु सामाधयतया: एक जना श्विक्षक एउटा श्विद्यालयमा लगातार पाचँ िष ुभधदा िढी नरहने 

र एउटा श्विद्यालयमा सरुिा भइसकेपश्वछ सो श्विद्यालयमा सामाधयतया: कम्तीमा दईु िष ुसिेा नगरी सरुिा 

नहुन ेव्यिस्था श्वमलाउन ुपनेछ । 

(३)  सामधयतया स्थायी श्विक्षक िाहके अधय प्रकारका श्विक्षकको सरुिा गररने छैन । 

(४)  अधतर स्थानीय तह सरुिा: 

(क) दरिधदीमा कायुरत स्थायी श्विक्षकलाई कायुरत श्विद्यालयको सहमश्वतमा कक्षा सञ्चालनमा िाधा नपन े

गरी नगर श्विक्षा िाखाले अको स्थानीय तहमा सरुिाको लाश्वग सहमश्वत श्वदन सक्नेछ। 
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(ख) अधय स्थानीय तह अधतरगतका श्विद्यालयमा कायुरत स्थायी श्विक्षकले सरुिा भई यस नगरपाश्वलका 

श्वभत्रका कुनै श्विद्यालयमा आउन चाहमेा कायुरत श्विद्यालय रहकेो स्थानीय तहको सहमश्वत सश्वहत 

तोश्वकएको अश्वधकारी समक्ष श्वनश्वदषु्ट ढाँचामा श्वनिदेन श्वदन ु पने छ । उक्त श्वनिेदनमा तोश्वकए िमोश्वजम 

कारिाही हुन ेछ । 

(ग) सेिा श्वनितृ्त हनु १ िष ुभधदा कम सेिा अिश्वध िाकी रहकेो श्विक्षकको अधतर स्थानीय तह सरुिा गररन े

छैन । 

(घ)   अस्थायी करार तथा अनदुान कोटामा कायुरत श्विक्षकको अधतर स्थानीय तह सरुिा हुने छैन । 

(ङ) श्विक्षक सरूिा सम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हनुे छ । 

 

 

 

स्पष्टीकरण : 

यस दर्ाको प्रयोजनका लाश्वग अन्तर स्थानीय तह सरुवा भधनाले देिभरका कुनै स्थानीय तह अधतगुतका 

श्विद्यालयिाट यस नगरपाश्वलकामा रहकेा श्विद्यालयमा सरुिा भई आउने र यस नगरपाश्वलकािाट देिका कुनै 

अधय स्थानीय तह अधतगुतका श्विद्यालयमा सरुिा भई जाने भधने िशु्वझनेछ । 

४४.  प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, मिक्षक तथा किनचारी सम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१) प्रत्येक सामदुाश्वयक श्विद्यालयमा एकजना प्रधानाध्यापक र नगरपाश्वलकाले स्िीकृत गरे िमोश्वजमको 

सङ्ख्यामा श्विक्षक र कमचुारीको दरिधदी रहनेछ । माध्यश्वमक श्विद्यालयमा मात्र सहायक प्रधानाध्यापकको 

व्यिस्था गनु सश्वकने छ । यसरी प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापक श्वनयशु्वक्त गदाु िररष्ठता र कायु 

क्षमतालाई आधार माश्वननेछ । 

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजमका प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक र कमचुारीहरूको श्वनयशु्वक्त र अधय व्यिस्था 

तोश्वकएिमोश्वजम हुनेछ । 

४५. दरबन्दी मििानाः 

(१) प्राथश्वमक तहमा श्विद्याथी सङ्ख्या र सञ्चाश्वलत कक्षा तथा अधय तहमा श्विद्याथी सङ्ख्या सञ्चाश्वलत कक्षा 

(सेक्सन समते) र अध्यापन गररने श्विषयको आधारमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले दरिधदी श्वमलान गने छ । 

(२) उपदर्ा (१) िमोश्वजम गररएको दरिधदी श्वमलानिाट सरुिा हनुे श्विक्षकले पत्र पाएको श्वमश्वतले २१ श्वदनश्वभत्र 

रमाना श्वलइ तोश्वकएको श्विद्यालयमा हाश्वजर भइ सक्न ु पनेछ । यसरी हाश्वजर नहनु,े रमाना नश्वदने र हाश्वजर 

नगराउने प्रधानाध्यापक र श्विक्षकलाई श्विभागीय कारिाही गररने छ । 

(३) कुनै श्विषयमा आिश्यक नभएका श्विक्षक दरिधदी िा िढी भएका दरिधदी नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले र्ाश्वजलमा 

राख्ने छ । यस्ता दरिधदीमा कायुरत श्विक्षकलाई नगर श्विक्षा िाखाले व्यिस्थापन गने छ । कुनै कारणले 

यस्ता श्विक्षकको पद ररक्त भएमा पदपशू्वतु गररने छैन । 

(४)  दरिधदी धेरै भई श्विक्षक र्ाश्वजलमा परेका श्विक्षकको कुनै कारणले अिकाि भई पद ररक्त हनु गएमा त्यस्तो 

दरिधदीलाई दरिधदी कम भएका तहमा रुपाधतरण गनु सश्वकनछे । 
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४६.  मिक्षक िहासंघ सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) श्विक्षकहरूको पिेागत हक श्वहत, पेिागत श्विकास तथा िैश्वक्षक उधनयनका लाश्वग नगर स्तरमा श्विक्षक 

महासंघ रहनछे । 

(२)  नगर स्तरीय श्विक्षक महासंघको गठन तथा श्वनिाचुन तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 

४७. मिक्षक तथा किनचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्थााः 

(१)  देहायका अिस्थामा श्विक्षक िा कमचुारीलाई पदिाट हटाउन सम्िश्वधधत श्विद्यालयको व्यिस्थापन सश्वमश्वतले 

नगरपाश्वलकामा श्वसर्ाररस गनुु पनेछः– 

(क)  तोश्वकए िमोश्वजमका पदीय दाश्वयत्ि परूा नगरेमा, 

(ख)  श्विना सचूना लगातार पधर श्वदनभधदा िढी समय श्विद्यालयमा अनपुश्वस्थत रहमेा, 

(ग)  श्विद्यालयमा मादक पदाथु सेिन गरी आएको कुरा प्रमाश्वणत भएमा, 

(घ)  सामदुाश्वयक श्विद्यालयका श्विक्षक िा कमचुारीले कायाुलय समयमा अधयत्र अध्यापन िा अधय काम 

गरेमा िा अधय कुनै व्यािसाश्वयक कृयाकलाप गरेमा,  

तर उपदर्ा १ (घ) मा जनुसकैु कुरा लेश्वखएको भए तापश्वन श्विद्यालयको पठन पाठनमा िाधा नपने गरी 

राश्वरिय जनगणना, श्वनिाचुन सम्िधधी काम, दैिी प्रकोप उद्धार िा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र 

नगरपाश्वलकाले तोकेको अधय कुनै काममा खटाउन िाधा परेको माश्वनने छैन । 

(ङ)  श्विक्षक िा कमचुारी राजनीश्वतक दलको सदस्य रहकेो पाइएमा, 

(च)  नैश्वतक पतन दशे्वखने कुनै र्ौजदारी अश्वभयोगमा अदालतिाट सजाय पाएमा, 

(छ) स्थायी आिसीय अनमुश्वत पत्र श्वलएमा  

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजम िा अधय माध्यमले कुनै श्विक्षक िा कमचुारीलाई पदिाट हटाउन ुपने यथेष्ट प्रमाण प्राप्त 

भएमा नगर कायुपाश्वलकाले नीजलाई पदिाट हटाउन सक्नेछ । तर कायुरत पदिाट हटाउन ुअश्वघ सर्ाईको 

मनाश्वसि मौका भने प्रदान गररने छ । 

४८. मिक्षक तथा किनचारीको गुनासो व्यवस्थापन:  

(१) सामदुाश्वयक श्विद्यालयको श्विक्षक र कमचुारीको पेिागत गनुासो सम्िश्वधधत श्विद्यालयका प्रधानाध्यापक र 

प्रधानाध्यापकको गनुासो नगर श्विक्षा अश्वधकारी समक्ष पेि गनुु पनेछ । सो सम्िधधी गनुासोको अध्ययन गरी 

सम्भि उपाय अपनाई सम्िश्वधधत श्वनकायले गनुासो र्स्यौट गनुु पनेछ । 

(२) श्विद्यालय तहिाट र्स्यौट हुन नसके उश्वचत कारण खोली ३० श्वदन श्वभत्र नगर श्विक्षा अश्वधकारी समक्ष पिे गनुु 

पनेछ । 

(३) श्विद्यालय तहिाट प्राप्त गनुासोको ३० श्वदन श्वभत्र प्रचश्वलत काननू अनसुार सम्िोधन गनुु नगर श्विक्षा 

अश्वधकारीको कतुव्य हनुछे । 

(४) नगर श्विक्षा अश्वधकारीले र्स्यौट गन ुनसकेको पेिागत गनुासो नगर श्विक्षा सश्वमश्वतमा पेि गररनेछ । 

(५) नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले गरेको गनुासो र्स्यौट अश्वधतम हुनेछ । 
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(६)  यस दर्ा िमोश्वजम गनुासो र्स्यौट गररएका कारणले व्यश्वक्तको काननूी उपचार पाउने हकमा िाधा परेको 

माश्वनने छैन ।  

४९.  अदाितको आदेिबाट पुनाः बहािी हुन सक्ने:  

(१) दर्ा (४७) मा उल्लेख भएका कुनै िा केही आरोपमा सजाय पाई नोकरीिाट हटाइएको िा िखाुस्त भएको 

श्विक्षक कमचुारी अदालतको आदिे िा रै्सला िमोश्वजम मात्र नोकरीमा पनुः िहाली हनु सक्नेछ । 

(२)  उपदर्ा (१) िमोश्वजम पनुः िहाली भएको श्विक्षकले संघीय काननू अनसुार नोकरीिाट हटेदेश्वख पनुःिहाली 

भएको श्वमश्वतसम्मको परूा तलि, भत्ता र तलि िशृ्वद्ध आदेि िा रै्सला िमोश्वजम प्राप्त गन ेछ ।   

५०.  तिब भिा नपाउने र सेवा अवमध गणना नहुने : श्वनयमानसुार श्विदा स्िीकृत गराइ िसकेो अिस्थामा िाहके 

श्विद्यालयमा अनपुश्वस्थत रहकेा श्विक्षकले अनपुश्वस्थत अिश्वधको तलि, भत्ता पाउने छैनन ्र त्यस्तो अिश्वध श्वनजको 

सेिा अिश्वधमा समते गणना हुने छैन । 

५१.  िागु नहुने : संस्थागत श्विद्यालयका हकमा यो पररच्छेद लाग ुहुने छैन  र संस्थागत श्विद्यालयले श्विक्षक श्वनयशु्वक्त 

प्रकृया‚ िढुिा र अिकाि सम्िधधमा व्यिस्था गनु श्विश्वनयम िनाइ लाग ुगनुु पनेछ । 

पररच्छेद- ९ 

दण्ड र सजाय 

५२. दण्ड सजायाः 

(१)  कसैले श्विद्यालयको सम्पश्वत्त श्वहनाश्वमना िा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यश्वक्तलाई प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम दण्ड  

जररिाना हुनेछ । 

(२)  देहायका अपराध गने श्विक्षक तथा कमचुारीलाई मलुकुी अपराध (संश्वहता) ऐन, २०७४ मा व्यिस्था भएको 

दण्ड जररिाना िाहके तोश्वकएको अश्वधकारीले आिश्यक श्विभागीय सजायँ गनेछ । 

(क)  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 

(ख)  उत्तरपशु्वस्तका परीक्षण गदाु लापरिाही िा गैर श्वजम्मिेारपणूु कायु गरेमा, 

(ग)  परीक्षा केधरमा सम्िश्वधधत पदाश्वधकारीको स्िीकृश्वत िेगर प्रिेि गनु प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा 

परीक्षा केधर श्वनयधत्रणमा श्वलई अमयाुश्वदत कायु गरेमा, 

(घ)  परीक्षार्ल प्रकािनमा अश्वनयश्वमतता गरेमा, 

(ङ)  अरूको तरु्िाट परीक्षा श्वदएमा, 

(च)  परीक्षाको मयाुदा भङ्ग हुन ेअधय कुनै कायु गरेमा । 

(छ) श्विद्याथी भनाु गदाु दान, उपहार िा कुनै रकम श्वलएमा, 

(ज) अनमुश्वत नश्वलई कुनै कक्षा, िैश्वक्षक कायुक्रम, िैश्वक्षक परामिु सेिा, श्विज कोस,ु भाषा श्विक्षण कक्षा 

तथा पिू ुतयारी कक्षा ट्यिून कक्षा िा परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा, 

(झ) अनमुश्वत नश्वलई माश्वथल्लो कक्षा सञ्चालन गरेमा िा सञ्चालन अनमुश्वत नपाएको कुन ैकक्षा सञ्चालन 

गरी िैश्वक्षक प्रमाणपत्र जारी गरेमा, 
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(ञ) अधय श्विद्यालयमा अध्ययन गने श्विद्याथीलाई आफ्नो श्विद्यालयिाट पररक्षाको लाश्वग रश्वजरिेिन गराएमा, 

परीक्षामा सहभागी गराएमा िा िशै्वक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गरेमा, 

(ट) दर्ा (५९) अनसुार तोश्वकएको िलु्क श्विपररत हनुे गरी कुन ैससं्थागत श्विद्यालयले िलु्क श्वलएमा । 

(३) उपदर्ा (१) र (२) िमोश्वजमको कसरूको सम्िधधमा श्विद्यालयको कुनै श्विक्षक िा कमचुारी उपर मदु्दा हनेे 

अश्वधकारी िा अदालतमा मदु्दा दायर भएमा त्यस्तो श्विक्षक िा कमचुारी त्यसरी मदु्दा दायर भएको श्वमश्वतदशे्वख 

मदु्दाको श्वकनारा नलागेसम्म स्ित श्वनलम्िन हुनेछ । सो श्विक्षक िा कमचुारी अदालतिाट कसरूदार ठहररएमा 

श्वनजलाई यस ऐन िमोश्वजम श्विभागीय सजाय गररनेछ । 

(४)  उपदर्ा (१) र (२) मा लेश्वखए दशे्वख िाहके कसैले यो ऐन िा यस ऐन अधतरगत िनेको श्वनयम उल्लंघन गरेमा 

तोश्वकएको अश्वधकारीले देहाय िमोश्वजम सजाय गनु सक्नेछ: 

(क) श्विद्यालयका श्विक्षक र कमचुारीलाई श्विभागीय सजाय र जररिाना गने  

(ख) श्विद्याथीलाई छात्रािास िा परीक्षािाट श्वनरकािन गने  

(ग) श्विक्षक िा अधय व्यश्वक्त भए कसरूको मात्रा हरेी श्विगो असलु गरी श्विगो िमोश्वजम जररिाना गने  

(घ) श्विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने रोक्ने िा िधद गने  

(ङ) श्विद्यालयलाई प्रदान गररएको अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत रद्द गने । 

(५) श्विद्यालयमा कायुरत श्विक्षक तथा कमचुारीलाई कसरूको मात्रा हरेी तोश्वकएको अश्वधकारीले तोश्वकए िमोश्वजम 

देहायका श्विभागीय कारिाही गन ुसक्नेछ : 

(क)  तलि कट्टा गन,े 

(क)   ग्रेड घटाउन,े 

(ख)   गे्रड िशृ्वद्ध रोक्का गन,े 

(ग)   नश्वसहत श्वदन,े 

(घ)  श्वनलम्िन गन,े 

(ङ)   भश्विरयमा सरकारी सिेामा अयोग्य नहुने गरी िा अयोग्य हनुे गरी अिकाि गन े। 

५३. सम्पमि सम्बन्धी िुद्दाको तहमककात र दायरी: संघीय, प्रादशे्विक र स्थानीय काननूमा तोश्वकए िमोश्वजम हनुेछ । 

५४. पुनरावेदनाः तोश्वकएको अश्वधकारीले गरेको सजायको आदेि उपर काननू िमोश्वजम पनुरािदेन लाग्नेछ । 
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पररच्छेद- १० 

सािुदामयक मवद्याियको सम्पमि 

भौमतक पूवानधार मनिानण, ििनत सम्भार, संचािन र व्यवस्थापन 

५५.  मवद्याियको भौमतक तथा िैमक्षक पूवानधारको िापदण्ड मनधानरण  

(१) श्विद्यालयमा श्विद्याथी सखं्या अनसुार कक्षाकोठा, खले मैदान, कम्पाउधड, घेरािार, िालमतै्री िसाइ 

व्यिस्था, िातािरणमतै्री हाता, करेसािारी, रू्लिारी, स्िच्छ श्वपउने पानी, छात्र छात्राका लाश्वग अलगअलग 

िौचालय, श्वसकाइमतै्री िातािरण हुन ुपनेछ ।  

(२) श्विद्यालयमा प्राथश्वमक उपचार, श्वनयश्वमत स्िास््य परीक्षण, मनोपरामिु, छात्रामतै्री सेश्वनटरी लोयाड जस्ता    

धयनूतम सशु्विधा उपलब्ध हनुपुने छ ।  

(३) श्विद्यालयको स्तरअनसुार भौश्वतक तथा िैश्वक्षक पिूाधुारको मापदण्ड तोश्वकए िमोश्वजम हनुेछ । 

 

५६. मवद्याियको सम्पमि  

(१) श्विद्यालयको नाममा रहकेो सम्पश्वत्तको सरुक्षा गने प्रमखु दाश्वयत्ि श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वत र 

प्रधानाध्यापकको हुने छ । 

(२) सामदुाश्वयक श्विद्यालयको हकभोगमा रहकेो सम्पश्वत्त सािुजश्वनक सम्पश्वत्त माश्वननेछ । यस ऐन िमोश्वजम 

अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत रद्द गररएको िा कुनै श्विद्यालयमा गाश्वभएको सामदुाश्वयक श्विद्यालयको सम्पश्वत्त 

नगरपाश्वलकाले अधय श्विद्यालय, सामदुाश्वयक िालश्विकास केधर, नगरपाश्वलका अधतरगतको कुनै कायाुलय, 

सामदुाश्वयक श्वसकाइ केधर, सङ्ग्राहलय, सीप श्विकास केधर, सामदुाश्वयक पसु्तकालय िा सामदुाश्वयक श्वहतमा 

उपयोग गनु सक्ने छ । यसरी प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम िेच–श्विखन गरी प्राप्त 

भएको रकम नगर श्विक्षा कोषमा जम्मा गनेछ । 

(३) िैश्वक्षक गठुी अधतगुत सञ्चाश्वलत संस्थागत श्विद्यालयको सम्पश्वत्त सोही श्विद्यालयको नाममा रहने छ । कुन ै

श्विद्यालय सािुजश्वनक िैश्वक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो श्विद्यालयको सम्पश्वत्त सािुजश्वनक 

सम्पश्वत्त माश्वननेछ र त्यस्तो सम्पश्वत्तको स्िरुप पररितुन गन ुपाइने छैन । 

(४) कम्पनी र सहकारी अधतगुत सञ्चाश्वलत संस्थागत श्विद्यालयको सम्पश्वत्त सोही कम्पनी िा सहकारीको नाममा 

रहनेछ । 

(५) संस्थागत श्विद्यालयले कुन ै व्यश्वक्त िा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुनै श्वकश्वसमको चल, अचल 

सम्पश्वत्त प्राप्त गनु ुअश्वघ नगरपाश्वलकाको अनमुश्वत श्वलन ुपनेछ । तर श्विदेिी व्यश्वक्त िा संघ संस्थािाट चल, 

अचल सम्पश्वत्त प्राप्त गनु ुअश्वघ नेपाल सरकारको पिूु स्िीकृश्वत श्वलन ुपनेछ । यसरी प्रश्वक्रया नपगुी श्वलएको 

सम्पश्वत्त स्ित: नगरपाश्वलकाको हुने छ । 

(६) नेपाल सरकारको स्िीकृश्वतमा प्राप्त गरेको सम्पश्वत्त नेपाल सरकारको स्िीकृश्वत िेगर िेचश्विखन गनु पाइने छैन । 
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५७. मवद्यािय सम्पमि संरक्षण समिमत :  

(१) सामदुाश्वयक श्विद्यालयको हकभोगमा रहकेो सम्पश्वत्तको संरक्षण तथा संस्थागत श्विद्यालयको सम्पश्वत्तको 

िैश्वक्षक प्रयोजनाथु उपयोगको सम्िधधमा कायुगनु दहेाय अनसुारको श्विद्यालय सम्पश्वत्त संरक्षण सश्वमश्वत रहने 

छ: 

(क) नगर प्रमखु िा श्वनजको काम गनु तोश्वकएको व्यश्वक्त             अध्यक्ष 

 (ख) प्रमखु प्रिासकीय अश्वधकृत नगरपाश्वलका         सदस्य 

 (ग) मालपोत र नापी प्रिासन सम्िधधी काम गने नेपाल सरकार िा नगरपाश्वलकाको कश्वम्तमा  

  राजपत्राङ्श्वकत ततृीय शे्रणीको  अश्वधकृत दईु जना         सदस्य 

 (घ) नगर श्विक्षा अश्वधकारी            सदस्य सश्वचि 

(२) कुनै श्विद्यालयको जग्गाको व्यिस्थापन सम्िधधी श्विषयमा छलर्ल गनु आयोश्वजत िैठकमा सो श्विद्यालयको 

प्रधानाध्यापक र श्विद्यालय व्यिस्थापन सश्वमश्वतका अध्यक्षलाई आमश्वधत्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन 

सश्वकनेछ । 

(३) सश्वमश्वतको काम, कतुव्य र अश्वधकार तथा िैठक सम्िधधी कायुश्विश्वध तोश्वकए िमोश्वजम हुनेछ । 
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पररच्छेद- ११ 

मवद्याियको िुल्क मनधानरण सम्बन्धी व्यवस्था 

५८.  मवद्याियको वगीकरणाः श्विद्यालयलाई तोश्वकए िमोश्वजम िगीकरण गररने छ । 

५९.  संस्थागत र सहकारी मवद्याियको िुल्क मनधानरण सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१) संस्थागत  र सहकारी श्विद्यालयले श्विद्याथी सङ्ग श्वलन पाउने िलु्क श्वनधाुरणको लाश्वग देहाय अनसुारको 

िलु्क श्वनधाुरण सश्वमश्वत रहने छ : 

(क) नगर प्रमखु               अध्यक्ष 

(ख) संयोजक, सामाश्वजक सश्वमश्वत           सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अश्वधकृत                  सदस्य 

(घ) संस्थागत श्विद्यालयका नगरपाश्वलका श्वस्थत संगठनहरुको प्रश्वतश्वनश्वधत्ि हनुे गरी श्विद्यालयका श्वप्रधसीपलहरु 

मध्येिाट नगर श्विक्षा अश्वधकारीले मनोश्वनत गरेको  दईु जना      सदस्य 

(ङ) अश्वभभािकसङ्ग सम्िश्वधधत सङ्गठन मध्येिाट नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले  

 मनोश्वनत गरेको एक जना        सदस्य  

(च) नगर श्विक्षा अश्वधकारी       सदस्य सश्वचि  

(२) िलु्क श्वनधाुरण सश्वमश्वतले तोश्वकएको आधारमा िलु्क श्वनधाुरण गने छ । 

(३) िलु्क श्वनधाुरण सश्वमश्वतको काम कतुव्य र अश्वधकार तथा िैठक सम्िधधी कायुश्विश्वध तोश्वकए िमोश्वजम हुन ेछ । 
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पररच्छेद- १२ 

मवमवध 

६०. अनुिमत वा स्वीकृमत रद्द गनन:  कुनै सामदुाश्वयक िा संस्थागत श्विद्यालयले यो ऐन िा यस ऐन अधतगुत िनेको 

श्वनयम श्विपरीत कुनै काम गरेमा‚ तोश्वकएको अिश्वध सम्म पश्वन तोश्वकएका भौश्वतक र िशै्वक्षक पिूाुधार परूा नगरेमा 

तोश्वकएको अश्वधकारीको श्वसर्ाररसमा नगर श्विक्षा सश्वमश्वतले त्यस्तो श्विद्यालयलाई प्रदान गररएको अनमुश्वत िा 

स्िीकृश्वत रद्द गनेछ । तर त्यसरी अनमुश्वत िा स्िीकृश्वत रद्द गनुु अश्वघ सम्िश्वधधत श्विद्यालयलाई आफ्नो सर्ाई पेि गन े

मौकािाट िश्वञ्चत गररने छैन ।   

६१.  मवद्याियिाई िामन्त के्षत्रको रुपिा कायि गनुन पननाः 

(१) श्विद्यालयमा स्ितधत्र र भय रश्वहत रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने िातािरण सजृना गनु तथा श्विद्यालयश्वभत्र कुनै 

पश्वन श्वकश्वसमको अिाश्वञ्छत कृयाकलाप हुन नश्वदने गरी श्विद्यालयलाई िाश्वधत के्षत्र कायम गनु ुपनेछ । 

(२) तोश्वकए िमोश्वजम िाहके कुनै पश्वन िालिाश्वलकालाई श्विद्यालयिाट श्वनरकािन गनु पाईने छैन  

तर, 

कुनै पश्वन कारणले आधारभतू तहमा अध्ययन गने सो तहका लाश्वग लश्वक्षत उमरे समहूका िालिाश्वलकालाई 

श्विद्यालयिाट श्वनरकािन गनु सश्वकने छैन । 

(३)  श्विद्यालयमा अध्ययनरत िालिाश्वलकालाई िारीररक िा मानश्वसक यातना श्वदन िा दवु्युिहार गनु पाइने छैन । 

(४)  श्विद्यालय हाताश्वभत्र कुनै पश्वन राजनीश्वतक दलको भेला, सेश्वमनार, गोष्ठी िा आम सभा गनु श्वदइने छैन । 

(५) िालिाश्वलकालाई िालिाश्वलकासँग सम्िश्वधधत िाहके अधय कुनै पश्वन जलुसु, प्रदिुन आश्वदमा सहभागी 

गराईने छैन । 

(६)  उपदर्ा (१) िमोश्वजम सरुश्वक्षत के्षत्र कायम गदाु श्विद्यालयले पालना गनु ु पन े ितु तथा मापदण्ड तोश्वकए 

िमोश्वजम हुनेछ । 

६२. िैमक्षक पराििन सेवा, मवद्यािय बामहरको मिक्षण  वा अन्य िैमक्षक कायनक्रि सञ्चािन सम्बन्धी 

व्यवस्था 

(१) िैश्वक्षक परामिु सिेा, श्विज कोस,ु भाषा श्विक्षण कक्षा िा पिू ुतयारी कक्षा, ट्यिून कक्षा, कोश्वचङ कक्षा िा 

परीक्षा तयारी कक्षाको अनमुश्वत श्वलने सम्िधधी व्यिस्था तोश्वकए िमोश्वजम हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) को व्यिस्था श्विपररत सञ्चाश्वलत िैश्वक्षक कायुक्रम नगरपाश्वलकाले िधद गने छ ।  त्यस्तो संस्था 

िा िशै्वक्षक कायुक्रम सञ्चालकलाई काननू िमोश्वजम कारिाही गररन ेछ । 

६३.  अमतररि िैमक्षक मक्रयाकिापको सञ्चािन  

(१)  श्विद्यालयले पाठ्यक्रममा आधाररत श्वसकाइमा सहजता ल्याउन अश्वतररक्त िैश्वक्षक श्वक्रयाकलाप सञ्चालन 

गनुसक्ने छ । 

(२)  श्विद्यालयले स्काउट, रेडक्रस, िाल क्लि, ईको क्लि तथा िातािरण मतै्री क्लिहरु गठन, पररयोजना कायु, 

अध्ययन भ्रमण, पोषण श्विक्षा, खलेकुद ् प्रश्वतयोश्वगता, साश्वहश्वत्यक तथा िहुप्रश्वतभामखुी श्वक्रयाकलापहरु 

सञ्चालन गनुसक्ने छ ।  
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(३)  सह तथा िैश्वक्षक श्वक्रयाकलापसम्िधधी अधय व्यिस्था तोश्वकएिमोश्वजम हुनेछ । 

६४. प्रगमत मववरण बुझाउनु पनन: यस ऐन िमोश्वजम सञ्चाश्वलत प्रत्येक श्विद्यालय तथा िशै्वक्षक संस्थाले िैश्वक्षक सत्र 

सश्वकएको १ मश्वहना श्वभत्र तोश्वकए िमोश्वजमको श्वििरणहरू समािेि गरी िाश्वषकु प्रगश्वत श्वििरण नगर श्विक्षा 

िाखामा िझुाउन ुपनेछ । 

६५. मनयि, मनदनमिका र कायनमवमध बनाउने अमधकाराः 

(१) यस ऐनको उद्दशे्य कायाुधिय गनु नगरपाश्वलकाले अधय श्विषयको अश्वतररक्त देहायका श्विषयहरूमा आिश्यक 

श्वनयम र कायुश्विश्वध िनाउन सक्नेछ । 

(क) श्विद्यालयको नामाकरण, झण्डा, श्वचधह र प्राथुना, 

(ख) श्विद्यालयलाई श्वदइन ेअनदुान र छात्रिशृ्वत्त 

(ग) परीक्षा सञ्चालन र व्यिस्थापन 

(घ) अश्वतररक्त तथा सह कायुकलाप, 

(ङ) श्विद्याथी भनाु र श्विद्याथी सङ्ख्या सम्िधधी, 

(च) छात्रािासको अनमुश्वत, स्िीकृश्वत र सञ्चालन तथा अनगुमन, 

(छ) श्विद्यालयको आय व्यय जाँच. 

(ज) श्विद्यालयको श्वकताि िही र अधय कागजात तयार गने तथा राख्ने तररका, 

(झ) श्विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा सधदभु सामग्री (संघीय र प्रादशे्विक काननूको पररश्वधमा रहरे), 

(ञ) श्विक्षक तथा श्विद्याथी आचार संश्वहता, 

(ट) श्विद्यालय तथा समदुायमा पसु्तकालय तथा िाचनालय, 

(ठ) श्विक्षक, कमचुारी तथा श्विद्यालय व्यिस्थापन सम्िधधी ताश्वलम, 

(ड) भाषा श्विक्षण, ट्यिुन सेधटर, तयारी कक्षा िा अधय यस्तै श्विद्यालय िाश्वहरका श्विक्षा, 

(ढ) श्विद्याथी सल्लाह, परामि,ु श्वनदिेन र सरुक्षा, 

(ण) श्विद्याथी पररिहन, 

(त) संस्थागत श्विद्यालयको सञ्चालनसम्िधधी सम्पणूु श्विषयहरू, 

(थ) गठुी/सहकारी श्विद्यालय सञ्चालन सम्िधधी, 

(द) स्रोतकेधर र स्रोतव्यश्वक्त 

(ध) छोटो अिश्वधका प्राश्विश्वधक तथा व्यािसाश्वयक ताश्वलमको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

(न) ऐनमा उश्वल्लखत अधय श्विषयहरू  

(२)  यस ऐनको कायाुधियनको लाश्वग उपदर्ा (१) िमोश्वजमको श्वनयम अधतरगत रहरे नगर कायुपाश्वलकाले 

आिश्यक श्वनदेश्विका कायुश्विश्वध िनाई लाग ूगनु सक्नेछ । 

६६. संघ तथा प्रदेिका एकि अमधकार र साझा अमधकारको प्रचिन सम्बन्धी व्यवस्था:  

(१) संश्विधानको अनसुचूी ५ मा व्यिस्था गररए िमोश्वजम श्विक्षा सम्िधधी संघको एकल अश्वधकार श्वभत्रका कुनै 

काम िा अश्वधकार सशं्विधानको धारा ५७ को उपधारा (१) िमोश्वजम िधने संघीय काननूले स्थानीय तहलाई 
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हस्ताधतरण गरेको अिस्थामा उक्त श्विषयहरु यो ऐन संिोधन गरी िा कुन ै श्वनयम िा श्वनदेश्विका जारी गरी 

कायाुधियन गनु ुपनेछ । 

(२) संश्विधानको अनसुचूी ६ मा व्यिस्था गररए िमोश्वजम श्विक्षा सम्िधधी प्रदेिको एकल अश्वधकार श्वभत्रका कुनै 

काम िा अश्वधकार संश्विधानको धारा ५७ को उपधारा (२) िमोश्वजम िधने प्रदेि काननूले स्थानीय तहलाई 

हस्ताधतरण गरेको अिस्थामा उक्त श्विषयहरु यो ऐन संिोधन गरी िा कुन ै श्वनयम िा श्वनदेश्विका जारी गरी 

कायाुधियन गनुपुनेछ । 

(३) संश्विधानको अनसुचूी ७ मा व्यिस्था गररए िमोश्वजम श्विक्षा सम्िधधी संघ तथा प्रदिेको साझा अश्वधकार 

श्वभत्रका कुनै काम िा अश्वधकार संश्विधानको धारा ५७ को उपधारा (१) िमोश्वजम िधने संघीय काननू तथा 

धारा ५७ को उपधारा (२) िमोश्वजम िधने प्रदेि काननूले  स्थानीय तहलाई हस्ताधतरण गरेको अिस्थामा उक्त 

श्विषयहरु यो ऐन संिोधन गरी िा कुनै श्वनयम िा श्वनदशे्विका जारी गरी कायाुधियन गनुपुनेछ । 

(४) संश्विधानको अनसुचूी ८ मा व्यिस्था गररए िमोश्वजम श्विक्षा सम्िधधी स्थानीय तहको एकल अश्वधकार श्वभत्रका 

श्विषयमा यो ऐन संघीय काननू िा प्रदिे काननूसँग िाश्वझन गएमा यसै ऐनमा व्यिस्था भए िमोश्वजम नै हनुेछ । 

(५) संश्विधानको अनसुचूी ९ मा व्यिस्था गररए िमोश्वजम श्विक्षा सम्िधधी संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका साझा 

अश्वधकार श्वभत्रका श्विषयमा यो ऐन संघीय काननू िा प्रदेि काननूसँग िाश्वझन गएमा िाश्वझएको हदसम्म संघीय 

काननू िा प्रदेि काननूमा व्यिस्था भए िमोश्वजम नै हुनेछ । 

६७. संक्रिणकािीन व्यवस्था:  

(१)  यस ऐन िमोश्वजम जैश्वमनी नगर श्विक्षा श्वनयमािली जारी भई लाग ुनभएसम्म जैश्वमनी नगर श्विक्षा ऐन, २०७६ 

अनसुार कायुश्विश्वध तथा श्वनदशे्विका तयार गरी लाग ुगनु सश्वकनछे । 

६८.  बाधा अडकाउ फुकाउने अमधकाराः यस ऐनको उद्दशे्य कायाुधियन गन ु कुनै िाधा–अड्काउ परेमा नगर 

कायुपाश्वलकाले त्यस्तो िाधा अड्काउ हटाउन आदिे जारी गनु सक्नेछ र त्यस्तो आदिे यसै ऐन िमोश्वजम भएको 

माश्वननेछ । 

६९.  बचाउ र खारेजी:  

(१) श्विक्षा ऐन २०२८ र सो अधतगुत िनेका श्वनयमािली तथा श्वनदशे्विकाहरु माध्यश्वमक तहसम्मको श्विक्षाको 

सञ्चालन र व्यिस्थापनका हकमा यो नगरपाश्वलका के्षत्रमा लाग ु हुन े छैनन ् । तर,पाठ्यक्रम र परीक्षाका 

सम्िधधमा यस ैऐनमा व्यिस्था भए िमोश्वजम हनुेछ । 

 (२) हालसम्म श्विक्षा ऐन २०२८ र सो अधतगुत िनेका श्वनयमािली तथा श्वनदेश्विका अनसुार भए गरेका काम 

कारिाही यसै ऐन िमोश्वजम भएको माश्वननेछ । 

(३) हालसम्म जैश्वमनी नगरपाश्वलकािाट श्वनश्वमतु श्विश्वभधन कायुश्विश्वध िमोश्वजम भए गरेका कामहरु यसै ऐन िमोश्वजम 

भएको माश्वननेछ । 

(६) यो ऐन िा यस ऐन अधतगुत िनेका श्वनयममा व्यिस्था भएका जश्वत कुरामा यसै िमोश्वजम र यसमा नलेश्वखएको 

कुराको हकमा प्रचश्वलत काननू िमोश्वजम हनुेछ । 
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(७)  यस ऐनमा लेश्वखएको कुनै कुराले पश्वन श्विद्यालयको सम्पश्वत्त श्वहना–श्वमना गरेको कसरूमा भ्रष्टाचार श्वनिारण ऐन, 

२०५९ अधतगुत कारिाही चलाउन िाधा पनेछैन । 

 

जैश्वमनी नगरपाश्वलकाको         नगर सभामा श्वमश्वत                             मा पेि भएको यो श्विधेयक 

सिुसम्मश्वत/िहुमतले पाररत भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा २१ को 

उपदर्ा (१) िमोश्वजम प्रमाणीकरण गदछुु । 

 

……………….. 

नगर प्रमखु 

 

श्वमश्वत : २०७६/……./……… 


