
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड ४)  भिमाद माघ 20 गते, २०७७ साि (संख्या 2 

 

िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको ति िेशखए 
बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

संर्त ्२०७७ सािको ऐन नं. 4 

भिमाद नगरपाभिकाको शिक्षा ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तावना : राष्ट्र र समाजको सर्वपक्षीय वर्कास र सङ्घीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यर्स्थाको सदुृढीकरणका  लावग सर्वसाधारण 

जनताको सदाचार, नैवतकता, सविष्ट्णतुा र मानर्ीय मलू्यको प्रबर्द्वन गनव तथा सीपयकु्त, पररश्रमी, वसजवनशील एर्म ्प्रवतस्पधी जनशवक्त तयार 

गनवको लावग यस विमाद नगरपावलकाविि स्थापना िनुे र स्थापना िई सञ्चालन िइरिकेा वर्द्यालयिरूलाई सवु्यर्वस्थत गरी गणुस्तरीय 

आधारितू तथा माध्यवमक वशक्षामा समरयावयक पिुुँचको सवुनवितता प्रदान गनव तथा नपेालको संवर्धान २०७२ को धारा ५७ एर्म ्अनसुचूी 
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८ को सचूी न.ं ८ मा उल्लेवित स्थानीय तिको एकल अवधकार सचूीको प्रयोग सम्बरधमा आर्श्यक व्यर्स्थापन गनव र्ाञ्छनीय िएकोल े

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पररच्छेद १५ को दफा १०२ को उदपफा (१) ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी विमाद नगरपावलका, 

तनिुुँको नगर सिाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािम्भिक 

१.  संम्िप्त नाम ि प्रािभिः (१) यस ऐनको नाम “विमाद नगरपावलकाको वशक्षा ऐन,  २०७७” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन  तनिुुँ वजल्ला विमाद नगरपावलकामा लाग ुिनुेछ ।  

(३) यो ऐन स्थानीय राजपिमा प्रकावशत िए पिात प्रारम्ि िुनछे । 

२. परििाषाः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागमेा यस ऐनमा- 

(क) “वर्द्यालय वशक्षा” िरनाल ेप्रारवम्िक बालवशक्षा दवेि कक्षा बाह्रसम्म वदइने आधारितू र माध्यवमक वशक्षा सम्झन ुपछव । 

  (ि) “आधारितू वशक्षा” िरनाले प्रारवम्िक बाल वशक्षा दवेि कक्षा आठसम्म वदइने वशक्षा सम्झनु पछव । 

(ग) “प्रारवम्िक बाल वर्कास तथा वशक्षा” िरनाल ेचार र्षव उमरे परूा िएका बालबावलकालाइव कक्षा एकमा प्ररे्श गनुविरदा अगावि 

वदइने एक र्षव अर्वधको बालबावलकाको सर्ावङ्गीण वर्कासमा केवरित बाल वर्कास तथा वशक्षा  सम्झनु पछव । 

(घ) “वशश ुस्यािार केरि ” िरनाल ेचार र्षव उमेर परूा निएका बालबावलकाको सर्ावङ्गीण वर्कासमा केवरित रिी िोवलएको वशश ु

स्यािार केरि सम्झन ुपछव । 

  (ङ) “प्राथवमक वशक्षा” िरनाले कक्षा एक दवेि कक्षा पाुँचसम्म वदइन ेवशक्षा सम्झन ुपछव । 

  (च ) “माध्यवमक वशक्षा” िरनाले कक्षा नौ दवेि कक्षा बाह्रसम्म वदइने वशक्षा सम्झनु पछव । 

(छ) “वर्शेष वशक्षा” िरनाल ेदृविवर्िीन, बविरा, अविज्म, बौवर्द्क अपाङ्गता, ससु्त श्रर्ण र्ा अवत अशक्त शारीररक अपाङ्गता 

िएका बालबावलकालाइव छुट्ट ैसमिूमा रािी वर्शेष प्रकार र वनवित माध्यमबाि वदइने वशक्षा सम्झन ुपछव । 

   (ज) “समार्ेशी वशक्षा ” िरनाले दिेायको वशक्षा सम्झन ुपछव :- 

  (१) दृविवर्िीन, बविरा, अविज्म, बौवर्द्क अपाङ्गता, ससु्त श्रर्ण र्ा अवत अशक्त शारीररक अपाङ्गता िएका 

बालबावलकालाइव वनयवमत शैवक्षक पर्द्वतको अधीनमा रिी वदइने वशक्षा, 

  (२)  सामावजक, आवथवक र्ा िौगोवलक कारणले पछावि पाररएका व्यवक्तलाइव वर्िदेरवित र्ातार्रणमा वदइने वशक्षा । 

(झ) "प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक वशक्षा” िरनाल े प्रावर्वधक ज्ञान सीप तथा वर्षयर्स्तुको वसकाइ गरी  प्रवर्वध र व्यर्सायको 

वशक्षा प्रदान गनव कक्षा नौ दवेि कक्षा बाह्र सम्म अध्यापन गराइने वशक्षालाई  सम्झनु पछव । 

(ञ) "सामदुावयक वर्द्यालय” िरनाले नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार एर्म ् विमाद नगरपावलकाबाि वनयवमत रूपमा अनदुान पाउन े

गरी अनुमवत र्ा स्र्ीकृवत प्राप्त वर्द्यालय सम्झन ुपछव ।   

(ि) "संस्थागत वर्द्यालय” िरनाले वनजी पिलमा स्थापना गररएका नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार एर्म ् विमाद नगरपावलकाबाि 

वनयवमत रूपमा अनदुान नपाउन ेगरी अनुमवत र्ा स्र्ीकृवत प्राप्त वर्द्यालय सम्झनु पछव । 

(ठ) "शैवक्षक गठुी” िरनाल े मनुाफा नकमाउन े उद्देश्यल े सार्वजवनक र्ा वनजी गठुी अरतगवत स्थापना र्ा सञ्चालन िएका 

कल्याणकारी वर्द्यालयलाइव सम्झन ुपछव । 

(ि) "धावमवक वर्द्यालय” िरनाले परम्परागत रूपमा चली आइव धावमवक वर्द्यालयको रूपमा अनमुवत प्राप्त गरुूकुल, आश्रम, वर्िार, 

गोरपा, मदसाव जस्ता वर्द्यालयलाइव सम्झनु पछव । 

(ढ) "सिकारी वर्द्यालय" िरनाल ेसिकारी संस्थाको पिलमा कानुन बमोवजम अनमुवत प्राप्त वर्द्यालयलाइव सम्झनुपछव । 
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(ण) "आर्ासीय वर्द्यालय” िरनाल े नेपाल सरकार र्ा नगरपावलकाबाि आर्ासीय वर्द्यालयको रूपमा स्र्ीकृवत प्रदान गररएको 

वर्द्यालयलाई सम्झन ुपछव । 

(त) "सामदुावयक वसकाइ केरि” िरनाले समदुायस्तरमा सञ्चालन गररने साक्षरता, वनररतर वशक्षा र वसप वसकाइ लगायतका काम गनव 

अनुमवत वदइएको केरि सम्झन ुपछव । 

(थ) "वनिःशलु्क वशक्षा” िरनाले वर्द्यालय र्ा शैवक्षक संस्थाल ेवर्द्याथी र्ा अवििार्कबाि कुन ैपवन शीषवकमा शलु्क असलु नगरी 

वदइने वशक्षालाइव सम्झन ुपछव । 

(द) “आयोग” िरनाले स्र्ीकृत दरबरदीमा कायवरत वशक्षकिरूको स्थायी वनयवुक्त तथा बढुर्ाको वसफाररस गनव सङ्घीय ऐन 

बमोवजमको आयोग सम्झन ुपछव ।  

  (ध) “नगरपावलका” िरनाल ेतनिुुँ वजल्लाको विमाद नगर कायवपावलका सम्झनु पछव । 

(न) “नगर सिा” िरनाल ेतनिुुँ वजल्लाको विमाद नगरपावलकाको नगर सिालाई सम्झन ुपछव ।  

(प) “प्रमिु” िरनाले विमाद नगरपावलकाको नगर प्रमिुलाई सम्झनु पछव ।  

(फ) “नगर वशक्षा अवधकारी” िरनाले विमाद नगरपावलकाको वशक्षा शािा प्रमिुको रूपमा कामकाज गनव तोवकएको कमवचारीलाई 

सम्झन ुपछव ।  

(ब) “वशक्षा अवधकृत” िरनाले नगरपावलकाको वशक्षा शािाको अवधकृत सम्झनु पछव । 

(ि) “स्रोत व्यवक्त” िरनाले नगरपावलकावििका वर्द्यालयिरूको वनयवमत रूपमा सपुरररे्क्षण गनवका लावग माध्यवमक स्थायी  

वशक्षक  मध्येबाि काजमा ििाइको व्यवक्त सम्झन ुपछव । 

(म) “र्िा वशक्षा सवमवत” िरनाले र्िा स्तरमा वर्द्यालय सञ्चालन र व्यर्स्थापनमा सियोग गनव गवठत सवमवत सम्झनुपछव । 

(य) “िोल वशक्षा सवमवत” िरनाल ेवशक्षा सधुारका लावग िोल स्तरमा गठन िएको स्थानीय वशक्षा सवमवतलाइव जनाउुँछ । 

(र) “अवििार्क” िरनाल ेवर्द्यालयमा अध्ययनरत वर्द्याथीको अवििार्क िनी अविलेिमा जनाइएको व्यवक्त सम्झन ुपदवछ ।  

तर वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत गठन प्रयोजनमा अवििार्क िरनाले वर्द्याथीका बुर्ा, आमा, बाजे, बज्यै तथा 

अवििार्क निएका वर्द्याथीको िकमा संरक्षकत्त्र् प्रदान गन ेव्यवक्तलाई समते जनाउुँछ ।  

(ल) “वशक्षक” िरनाल े वर्द्यालयमा वशक्षण वसकाइ गनव वनयकु्त अध्यापक सम्झनु पछव र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समतेलाइव 

जनाउुँछ ।  

(र्) “प्रधानाध्यापक” िरनाले वर्द्यालयको शैवक्षक, प्रशासवनक, आवथवक र व्यर्स्थापकीय नेततृ्र् गनव वजम्मेर्ारी तोवकएको वशक्षक 

सम्झन ुपछव ।  

(स) “कमवचारी” िरनाले सामदुावयक वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक बािकेका अरय कमवचारी सम्झनु पछव । 

(ष) “अनुमवत” िरनाले नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारल ेतोकेको मापदण्ि समेतको आधारमा नगरपावलकाल ेकुन ैतोवकएको ठाउुँ 

र्ा क्षिेमा वर्द्यालय िोल्न र्ा कक्षा थप गनव वदएको अस्थायी स्र्ीकृवतलाई जनाउुँछ । 

(श) “स्र्ीकृवत” िरनाल े तोवकएबमोवजमको सतव परुा गरेको वर्द्यालयलाई नपेाल सरकार र प्रदशे सरकार समतेको मापदण्िको 

आधारमा नगरपावलकाले वदएको स्थायी स्र्ीकृवतलाई जनाउुँछ । 

(ि) “तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोवजम” िरनाले यस ऐन अरतगवत बनेका वनयम, वनदवेशका र्ा कायववर्वधमा तोवकएको र्ा तोवकए 

बमोवजम सम्झन ुपछव । 
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परिच्छेद-२ 

म्वद्यालयको अनुमम्त तथा स्वीकृम्त एवम ्म्ििाको प्रकाि 

३. वर्द्यालय तोवकए बमोवजमको आधारमा अनुमवत वलई सञ्चालन गनुवपनेछ । 

४. वर्द्यालयको अनुमवत, स्र्ीकृवत, र्गीकरण र समायोजन तोवकए बमोवजम िनुेछ । 

५. वर्शेष वशक्षा, समार्ेशी वशक्षा, अनौपचाररक वशक्षा, वनररतर वशक्षा, दरू वशक्षा तथा िलुा वशक्षा सञ्चालन सम्बरधी व्यर्स्था तोवकए 

बमोवजम िुनेछ । 

६. नगरपावलकाल ेप्रारवम्िक बाल वशक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापनको लावग तोवकए बमोवजम  थप व्यर्स्था गनव  सक्नेछ । 

७. नगरपावलकाल ेतोवकए बमोवजम सामदुावयक वसकाइ केरि सञ्चालनका लावग अनमुवत प्रदान गनव र्ा बरद गनव सक्नछे । 

८. नगरपावलकाले तोवकए बमोवजमको आधारमा  वर्द्यालय सानव, गाभ्न, नाम पररर्तवन गनव र्ा बरद गनव र्ा कक्षा थप गनव सक्नछे । 

९. माध्यम्मक म्ििाको प्रकाि: माध्यवमक वशक्षा दिेाय बमोवजमको िनुेछिः 

 (क)  साधारण माध्यवमक वशक्षा, 

 (ि) परम्परागत माध्यवमक वशक्षा, 

 (ग)  प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक माध्यवमक वशक्षा । 

१०. म्ििाको माध्यमः (१) वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम नपेाली िाषा, अंगे्रजी िाषा र्ा दरु्ै िाषा िुनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लवेिएको िए तापवन दिेायको अर्स्थामा वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम दिेाय बमोवजम िुन 

सक्नेछ । 

(क) आधारितू तिको वशक्षा मातिृाषामा  वदन सवकनेछ । 

(ि) िाषा वर्षयमा अध्ययन गराउुँदा वशक्षाको माध्यम सोिी िाषा िनुेछ । 

 

परिच्छेद-३ 

नगि म्ििा सम्मम्त, वडा म्ििा सम्मम्त, म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्त ि म्ििक अम्ििावक सङ्घ सभबन्धी व्यवस्था 

११. नगर वशक्षा सवमवत सम्बरधी व्यर्स्थािः (१) नगरपावलका क्षेिविि सञ्चालन िुन ेवर्द्यालय तथा शैवक्षक वनकायिरूको रेिदिे, समरर्य र 

व्यर्स्थापन गन ेकामको लावग दिेाय बमोवजमको नगर वशक्षा सवमवत रिनछे :- 

   (क) नगर प्रमिु         -अध्यक्ष 

   (ि) नगर उपप्रमिु         - सदस्य 

   (ग) प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत              -सदस्य  

   (घ) नगर कायवपावलकाल ेतोकेको वशक्षा िने ेसंयोजक      -सदस्य 

   (ङ) नगर कायवपावलकाको मविला सदस्यिरू मध्येबाि नगर प्रमिुले तोकेको एक जना  -सदस्य 

   (च) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षिरू मध्येबाि नगर वशक्षा सवमवतले मनोवनत गरेको एक जना-सदस्य 

    (छ) सामदुावयक वर्द्यालयका प्रधानाध्यापकिरू मध्येबाि नगर वशक्षा सवमवतल े मनोवनत गरेको कम्तीमा एक जना 

   मविला सवित दइुव जना        - सदस्य 

   (ज) संस्थागत वर्द्यालयका अध्यक्ष र्ा प्रधानाध्यापक मध्येबाि नगर प्रमिुले मनोवनत गरेको एक जना - सदस्य  

(झ) वशक्षाप्रेमी र्ा समाजसेर्ी र्ा अपाङ्गताको क्षेिमा काम गन ेव्यवक्त मध्येबाि नगर प्रमिुल ेमनोवनत गरेको दइुव जना

                   - सदस्य 
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   (ञ) नगरपावलका क्षेिको नपेाल वशक्षक मिासङ्घका अध्यक्ष     -सदस्य 

   (ि) नगर वशक्षा अवधकारी            -सदस्य सवचर्   

(२) सवमवतका मनोवनत सदस्यको कायवकाल दइुव र्षवको िुनछे । 

(३) सवमवतको बैठक कम्तीमा दइुव मविनामा एक पिक बस्नछे । सवमवतको बैठकमा सििागी िएबापत नगरपावलकाको प्रचवलत 

वनयम अनुसार रै्ठक ित्ता उपलब्ध गराइनछे । 

(४) र्ैठक सञ्चालनको लावग कम्तीमा ५० प्रवतशत सदस्यको उपवस्थवत िनुुपन ेछ िने रै्ठकमा बिुमतको वनणवय मारय िनुेछ । 

(५) सवमवतको रै्ठकमा वशक्षा अवधकृत र स्रोतव्यवक्त उपवस्थत िुन ुपनेछ । 

(६) सवमवतको बैठकमा आर्श्यकता अनुसार वर्ज्ञलाई सल्लािकारको रूपमा आमरिण गनव सवकनछे । 

(७) उपदफा (१) अनुसार मनोवनत र अरय तोवकएका सदस्यल े आफ्नो पदीय आचरण परूा नगरेमा वनजलाइव मनोनयन गन े

पदावधकारी र्ा सवमवतले जनुसकैु समयमा पवन पदबाि ििाउन सक्नछे । तर त्यसरी ििाउनु  अवघ सफाइ पेस गने मौकाबाि 

र्वञ्चत गररने छैन । 

१२. नगि म्ििा सम्मम्तको काम, कततव्य ि अम्धकािः नगर वशक्षा सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार दिेाय र्मोवजम िुनछेिः  

  (क) नगर स्तरीय शैवक्षक योजना तयार गरी नगर सिाबाि स्र्ीकृत गराइ कायावरर्यन गने गराउने, 

(ि) नगरपावलका क्षेिविि वर्द्यालय सञ्चालनका लावग अनमुवत, स्र्ीकृवत, वर्द्यालय साने, गाभ्ने, कक्षा थप्ने, घिाउन े एर्म ्

वर्द्यालय बरद गराउन ेसम्बरधमा नगरपावलकालाई आर्श्यकतानुसार राय प्रदान गने, 

  (ग) वर्द्यालयिरूलाई आवथवक अनुदान सम्बरधी आर्श्यक स्रोतको िोजी गन े, 

  (घ) आफ्नो क्षेिविि सञ्चालन िुन ेपरीक्षालाई मयाववदत बनाउन सियोग गने, 

  (ङ) वर्द्यालयिरूको लेिा परीक्षकको पाररश्रवमक वनधावरण गने, 

(च) सामदुावयक वर्द्यालयिरूको वशक्षक तथा कमवचारी दरबरदी वमलान तथा त्यसरी वमलान गरेका वशक्षक तथा कमवचारीको 

व्यर्स्थापन गन,े  

  (छ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्यक वनदशेन वदने, वियाशील बनाउने, 

  (ज) वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधन, स्रोत जिुाउने र पररचालन गने गराउने , 

  (झ) वर्द्यालयको सम्पवत्तको सरुक्षा गन ेर गनव लगाउने,  

 (ञ) वशक्षाको गणुस्तर अविर्वृर्द् गने, सचूक वर्कास गने र प्रगवत मलू्याङ्कन गने,  तदनुसार अपेवक्षत गणुस्तर कायम िएका 

वर्द्यालयलाई परुस्कृत गने, निएकालाई सघाउन े तथा लगातार तीन र्षवसम्म राम्रो नवतजा नल्याउने वर्द्यालय तथा 

वशक्षकलाई नवसित वदने , 

  (ि) वर्द्यालयिरूलाई सामावजक परीक्षण गनव लगाउने,   

(ठ) नगर स्तरीय िेलकुद, स्काउि, सांस्कृवतक कायविम, शैवक्षक प्रदशवनी जस्ता कायविम सञ्चालनका लावग आर्श्यक स्रोत 

जिुाउने र प्राप्त रकम िचव गनव वशक्षा शािालाइव वनदशेन वदन,े 

  (ि) वर्द्यालयको सपुरीरे्क्षण तथा अनुगमन गने गराउने , 

  (ढ) शैवक्षक गठुीसुँग गन ेसम्झौताका सतविरू वनधावरण गने , 

 (ण) शैवक्षक संस्था र वशक्षासुँग आबर्द् वशक्षक कमवचारीिरूलाई कामको आधारमा आर्श्यक प्रोत्सािन, नवसित, दण्ि, कारर्ािी  

गने गराउने, 



खण्ड ४)  संख्या 2 स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७७/10/20 

 
 

6 
 

  (त) नगरपावलका क्षिेवििका सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयिरू  बीच स्र्स्थ प्रवतस्पधाव गराई शैवक्षक गणुस्तर वर्कासका 

लावग साझदेारी कायविम सञ्चालन गनव प्रोत्सािन गने, 

  (थ) संस्थागत वर्द्यालय सञ्चालनको मापदण्ि बनाउने, सञ्चालनको स्र्ीकृवत र अनमुवतको लावग नगरपावलकालाई आर्श्यक राय 

सझुार् प्रदान गने , 

 (द) नक्साङ्कनका आधारमा वर्द्यालय गाभ्ने, सान,े नाम पररर्तवन गने, ति र कक्षा थप गने र्ा कक्षा घिाउने जस्ता  नीवत तजुवमा गरी 

नगरपावलकामा पेस गने,  

  (ध) वर्द्यालयको आर्श्यकता एर्म ्औवचत्य समेतका आधारमा वर्षयगत वशक्षक दरबरदी वमलान गने,  

  (न) सामदुावयक वसकाइ केरि स्थापना र सञ्चालन सम्बरधी नीवत तजुवमा गन,े 

(प) वर्द्याथीका लावग वदर्ा िाजा व्यर्स्थापन गनव स्रोतको पविचान गने र यस कायवमा अवििार्क, वर्द्यालय तथा वर्विरन सङ्घ,              

संस्थािरूलाइव समेत पररचालन गने, 

(फ) वर्द्यालय बाविर रिकेा बालबावलका पविचान गरी अवनर्ायव तथा वनिःशलु्क आधारितू वशक्षा र वनिःशलु्क माध्यवमक वशक्षा 

सवुनवितताका लावग योजना वनमावण र कायावरर्यन गन े, 

  (ब) वर्द्यालयमा पठनपाठनको अवधकतम प्रबरध िुने गरी शवैक्षक क्यालेण्िर बनाइ लाग ुगन,े गराउने, 

  (ि) वशक्षक तावलम नीवत तजुवमा गरी लाग ुगन,े  

  (म) नगरपावलकालाई शवैक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक सझुार् तथा  परामशव वदन े, 

  (य) वर्द्यालयिरूलाई कायवसम्पादनमा आधाररत अनुदान वदने सम्बरधमा आर्श्यक वनणवय वलने, 

  (र) वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारीलाई आर्श्यक परेमा प्रोत्सािन सवित स्र्ेवच्छक अर्काशको प्रबरध  गने, 

  (ल) तोवकए बमोवजमका अरय कायविरू गने । 

१३. नगि म्ििा अम्धकािीको काम कततव्य ि अम्धकािः नगर वशक्षा अवधकारीको काम कतवव्य र अवधकार दिेाय र्मोवजम िुनछेिः 

  (क) नगर स्तरीय वशक्षा योजना तजुवमा गरी नगर वशक्षा सवमवत माफव त नगर कायवपावलकामा पेस गने, गराउन,े 

(ि) नगरपावलका तथा नगर वशक्षा सवमवतबाि वशक्षा वर्कासका लावग पाररत नीवत तथा कायविमको कायावरर्यन गने तथा प्राप्त 

वनदशेन पालना गने, 

  (ग) वर्द्यालय तथा शवैक्षक वनकायिरूको अनगुमन तथा सपुररर्ेक्षण गने, गराउन,े 

  (घ) नगर कायवपावलका, नगर वशक्षा सवमवत र प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतलाई शैवक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक सियोग गने, 

  (ङ) वशक्षकिरूको कायव सम्पादन मलू्याङ्कन गने  र तदअ्नुसार परुस्कार तथा दण्िको लावग नगर वशक्षा सवमवतमा वसफाररस गन,े 

(च) आधारितू तिको कक्षा ८ को अवरतम परीक्षा लगायत वसकाइ उपलवब्ध परीक्षा सञ्चालन गन ेगराउन,े 

(छ) सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक कमवचारीको अविलिे राख्न,े 

(ज) वर्द्यालयमा स्र्ीकृत पाठ्यिम र पाठ्यपसु्तक लाग ुगरे नगरेको अनुगमन गन,े 

(झ) वर्द्यालयमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घ गठन गने गराउने, 

(ञ) वर्द्यालयबाि प्राप्त प्रवतर्ेदन कायावरर्यन गन,े 

(ि) वशक्षकको तलबी प्रवतर्ेदन पाररतका लावग आर्श्यक कायव गने, 

(ठ) वर्द्यालयको शवैक्षक कायविमको वनयवमत अनगुमन गने गराउने, 

(ि) नगर वशक्षा सवमवतको सदस्य सवचर्को िवूमका वनर्ावि गन,े 

(ढ) वर्द्यालयको लेिापरीक्षण गनव लेिापरीक्षकिरूको वनयवुक्त गने, 
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(ण) तोवकए बमोवजमका अरय कायविरू गने । 

१४. वडा म्ििा सम्मम्तको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१)  र्िा क्षेिविि सञ्चालन िुने वर्द्यालयको सञ्चालन, रेिदिे र समरर्य 

गने काम समतेका लावग प्रत्येक र्िामा दिेाय बमोवजमको र्िा वशक्षा सवमवत रिनेछ : 

(क) सम्बवरधत र्िाको र्िाध्यक्ष       -संयोजक 

(ि) र्िा सवमवतका सदस्यिरू मध्ये र्िा सवमवतले तोकेको एक जना    -सदस्य 

(ग) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षिरू मध्ये र्िा वशक्षा सवमवतल ेतोकेको दइुव जना   -सदस्य  

   (घ) वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाि र्िा वशक्षा सवमवतल ेतोकेको  एकजना                -सदस्य 

   (ङ) िोल वर्कास सवमवतका संयोजकिरू मध्येबाि र्िा सवमवतले तोकेको एक जना             -सदस्य 

   (च) र्िा सवचर्              -स-सवचर् 

(२)  र्िा वशक्षा सवमवतका मनोवनत सदस्यको पदार्वध दइुव र्षवको िनुेछ । 

(३)  र्िा वशक्षा सवमवतको र्ैठक सम्बरधी कायववर्वध सो सवमवत आफैले वनधावरण गरे बमोवजम िनुेछ ।  

१५. वडा म्ििा सम्मम्तको काम कततव्य ि अम्धकािः  र्िा वशक्षा सवमवतको काम कतवव्य र अवधकार दिेाय र्मोवजम िुनछेिः 

(क) आफ्नो र्िाको शैवक्षक योजना तयार गने,  

  (ि) र्िा क्षेिवििका बालबावलकािरूलाइव कम्तीमा आधारितू वशक्षासम्मको अध्ययन गराउन र्ातार्रण तयार गरी प्रोत्सािन गन,े 

   (ग) आपनो क्षिेविि सञ्चालन िुन ेपरीक्षालाई मयाववदत र व्यर्वस्थत बनाउन सियोग गने, 

   (घ) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्यक वनदशेन वदने, वियाशील र्नाउन,े 

   (ङ) वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधनस्रोत जिुाउने र पररचालन गने गराउन,े 

  (च) सम्बवरधत र्िावििका अवििार्क कमवचारी र वशक्षकवबच वर्र्ाद िएमा त्यसको समाधान गने, 

  (छ) वर्द्यालयको वनरीक्षण तथा शैवक्षक गवतवर्वधिरूको अनगुमन गन ेगराउन,े  

  (ज) वर्द्यालय अनुमवतका लावग नगर वशक्षा सवमवत समक्ष वसफाररस गरी पठाउने,  

  (झ) नगर वशक्षा सवमवतले तोके बमोवजम अरय कायव गने । 

१६. सामुदाम्यक म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्तको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१) सामदुावयक वर्द्यालयको सञ्चालन, रेिदिे 

र व्यर्स्थापन गनवको लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत रिनछे :- 

(क) वर्द्यालय रिकेो र्िाको र्िा सवमवतले तोकेको एक जना  सदस्य       - सदस्य 

   (ि) अवििार्कल ेआफूिरू मध्यबेाि छानी पठाएका कम्तीमा दइुव जना मविला सवित चार जना  - सदस्य 

(ग) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुवर्द्जीर्ी, वशक्षाप्रमेी, वर्द्यालयलाई वनररतर रूपमा उल्लेख्य सियोग गरेका    

व्यवक्तिरू मध्येबाि वर्द्यालय  व्यर्स्थापन सवमवतल ेमनोवनत गरेको कम्तीमा एकजना मविला सवित दईु जना 

           - सदस्य 

(घ) वशक्षकिरूल ेआफूिरू मध्येबाि चयन गरी पठाएको प्रवतवनवध  एक जना   -सदस्य     

(ङ) वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक                  -सदस्य-सवचर् 

(२) प्रावर्वधक र व्यार्सावयक वर्षयमा अध्ययन गराइन ेमाध्यवमक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतमा नगरस्तरका उद्योग 

तथा र्ावणज्य मिासङ्घका दइुव जना प्रवतवनवध सदस्य रिनछेन ्। 

(३) उपदफा (१) को िण्ि (क), (ि) र्ा (ग) बमोवजमका सदस्यिरू मध्येबाि उनीिरूले छनोि गरेको सदस्य सो सवमवतको अध्यक्ष 

िुनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको िनुेछ । यसरी छावनएका र्ा मनोनयन 

गररएका अध्यक्ष र्ा सदस्यल ेआफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको दवेिएमा मनोनयन गन ेअवधकारीले वनजलाई जनुसकैु 

बित पदबाि ििाउन सक्नछे । तर त्यसरी पदबाि ििाउन ुअवघ वनजलाइव सफाइ पेस गन ेमौकाबाि र्वञ्चत गररने छैन । 

(५) सामदुावयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार दिेाय बमोवजम िुनेछ :- 

(क) वर्द्यालय सञ्चालनको लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 

(ि) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको लगत राख्न,े राख्न लगाउन ेर सरुक्षा गने, 

(ग) वर्द्यालयको शैवक्षक, िौवतक तथा आवथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्वधक गराई राख्ने, 

(घ) वर्द्यालयको र्ावषवक बजेि स्र्ीकृत गन ेर त्यसको जानकारी नगरपावलकालाई वदने, 

(ङ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राख्न राजनैवतक, धावमवक र्ा साम्प्रदावयक िार्नाको आधारमा 

वर्द्यालयको र्ातार्रण धवमल्याउन नवदने, 

(च) वर्द्यालयमा वशक्षक तथा कमवचारीका लावग तावलमको व्यर्स्था गने एर्म ्तावलमका लावग छनोि गने,  

(छ) प्रचवलत काननु बमोवजम वशक्षक सेर्ा आयोगर्ाि वसफाररस िइव स्थायी वनयवुक्त वलइव आएका वशक्षकलाइव िावजर 

गराई काममा लगाउने,  

(ज) नगरपावलकाबाि िविएका वशक्षक तथा कमवचारीलाई िावजर गराई काममा लगाउने, 

(झ) नगर वशक्षा अवधकारीबाि वनयकु्त लेिा परीक्षकबाि वर्द्यालयको र्ावषवक लेिा परीक्षण गराउने, 

(ञ) लेिा परीक्षकको प्रवतरे्दनअनुसार तत्काल आर्श्यक कारबािी गने र त्यसको प्रवतरे्दन नगर वशक्षा सवमवतमा पेस 

गने, 

(ि) नगरपावलका र नगर वशक्षा सवमवतले वदएको वनदशेनिरूको पालना गने गराउन,े 

(ठ) वर्द्यालय सेर्ा क्षेिमा सबैका लावग अवनर्ायव आधारितू वशक्षा सवुनवित गनव आर्श्यक व्यर्स्थापन गने, 

(ि) वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षकलाई कामको आधारमा प्रोत्सािन तथा वर्िागीय कारबािी गन,े   

(ढ) वर्द्यालयको आरतररक श्रोतबाि िचव व्यिोने गरी वनयकु्त र्ा बढुर्ा गरेका वशक्षकको लावग सेर्ा, सतव र सवुबधा तोक्न े

र तोवकएबमोवजमको पाररश्रवमक तथा सवुर्धाको व्यर्स्था गन,े 

(ण) स्र्ीकृत दरबरदीको वशक्षक तथा कमवचारी पद ररक्त िएमा ररक्त पद पवूतवका लावग सात वदनविि नगरपावलकामा लेिी 

पठाउन,े 

(त) वर्द्यालयको शैवक्षक गणुस्तर अविर्वृर्द् तथा सामावजक परीक्षण गराउन वशक्षक अवििार्क सङ्घ गठन गने,  

(थ) नेपाल सरकार र्ा प्रदशे सरकार र्ा नगरपावलकाल े गरेको व्यर्स्था बमोवजम तोवकएको कमवचारीलाइव तोवकएको 

तलब ित्ता प्रदान गन,े 

(द) वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारीको िावजरी जाुँच गरी गयल िनुे वशक्षक र्ा कमवचारी उपर आर्श्यक कारबािी गने, 

(ध) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा नगरपावलकबाि सञ्चालन िुन े वर्विरन कायविमिरूमा वर्द्यालयलाइव सररक 

गराउने, 

(न) प्रत्येक र्षव शैवक्षक सि सरुु िएको दइुव मविनाविि सििावगतामलूक वर्द्यालय सधुार कायविमको र्ावषवक कायावरर्यन 

योजना तयार गरी कायावरर्यन गन ेगराउने, 

(प) प्रत्येक र्षव अवििार्किरूको िलेा गराई अवघल्लो शैवक्षक र्षवको आय, व्यय तथा शैवक्षक उपलवब्ध र आगामी 

कायविमका सम्बरधमा सार्वजवनक गने गराउने, 
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(फ) तोवकए बमोवजमका अरय कायव गन े। 

(६) कुन ैवर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतल ेतोवकएको वजम्मेर्ारी परूा गनव नसकेमा, वर्द्यालयको शैवक्षक र्ातार्रण िल्बल्याएमा र्ा 

नगरपावलकाबाि वदइएका वनदशेनिरूको बेर्ास्ता गरेमा नगर वशक्षा सवमवतले त्यस्तो वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवत वर्घिन 

गनव सक्न ेछ । यसरी वर्घिन िएको अर्स्थामा ३ मविनाविि अको व्यर्स्थापन सवमवत गठन गनुव पनछे । 

(७) सामदुावयक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत गठन सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकएबमोवजम िुनछे ।  

१७. म्ििक अम्ििावक सङ्घको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१) सामदुावयक वर्द्यालयमा वशक्षक अवििार्कवबच सिकायव, 

सामावजक पररक्षण गरी व्यर्स्थापनमा सियोग तथा शैवक्षक गणुस्तर सम्बरधी आर्श्यक सियोग गनवका लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा 

दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक वशक्षक अवििार्क सङ्घ रिनछे :- 

   (क) अवििार्क िलेाबाि छनोि गरेको व्यवक्त       -अध्यक्ष 

   (ि) अवििार्कल ेआफूिरू मध्यबेाि छानी पठाएका कम्तीमा एक जना मविला सवित तीन जना -सदस्य 

(ग) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुवर्द्जीर्ी, वशक्षाप्रेमी, वर्द्यालयलाई वनररतर उल्लेख्य सियोग गरेका व्यवक्तिरू 

मध्येबाि सवमवतल ेमनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना मविलासवित तीन जना   - सदस्य  

   (घ) वशक्षकिरूल ेआफू मध्येबाि छानी पठाएको एक जना प्रवतवनवध     -सदस्य 

(ङ) प्रधानाध्यापक                      -सदस्य सवचर्  

(२) सवमवतको बैठकमा बालक्लर्को प्रवतवनवध (छािा १ र छाि १) र बालक्लर् गठन निएको अर्स्थामा उच्चतम कक्षाको  

उत्कृि अङ्क ल्याउने छािा १ र छाि १ जनालाइव आमवरित गनव सवकनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको िनुेछ । 

(४) वशक्षक अवििार्क सङ्घको काम, कतवव्य र अवधकार दिेाय बमोवजम िनुेछ :-  

(क) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण वनमावण गनव वर्द्यालयलाई सियोग गने, 

(ि) वर्द्यालयको सामावजक पररक्षण गने, 

(ग) शैवक्षक गणुस्तर अविर्वृर्द्का लावग सियोग गने, 

(घ) वर्द्याथी िनाव अवियान सञ्चालन गनव वर्द्यालयलाई सियोग गने, 

(ङ) तोवकए बमोवजमका अरय काम गने ।  

 

परिच्छेद - ४ 

म्ििक तथा म्वद्यालय कमतचािीको दिबन्दी, सेवा, सतत, योग्यता एवम ्सिमताको मापदण्ड 

१८. म्ििक कमतचािीको दिबन्दी म्नधातिण गननः (१) नगरपावलका क्षेिविि रिकेा सामदुावयक वर्द्यालयिरूमा आर्श्यक पन े वशक्षक, 

कमवचारी दरबरदी वनधावरण तोकेबमोवजम िुनछे ।  

(२) नगरपावलकाल े वशक्षकको दरबरदी वनधावरण गदाव प्रत्येक वर्द्यालयमा वनयवमत अध्ययन गन े वर्द्याथी सङ्ख्या र वर्षयका 

आधारमा तोवकएबमोवजम वर्द्याथी तथा वशक्षकको अनुपात कायम गनुवपनछे ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोवजम दरबरदी वसजवना िई वनयवुक्त िएका वशक्षक र कमवचारीको व्यवक्तगत फाइल ििा गरी 

नगरपावलकाल ेराख्नु पनछे ।  

१९. म्ििक तथा कमतचािीको सेवा, सतत, योग्यता ि सिमताः वशक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा, सतव, योग्यता र सक्षमता सङ्घीय सरकार, 

गण्िकी प्रदशे सरकार र नगरपावलकाल ेतोके बमोवजम िुनेछ । 
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२०. अध्यापन अुनमम्त पत्र म्लनु पननः  अध्यापन अनमुवतपि नवलई वशक्षक पदका लावग उम्मदेर्ार िुन पाइन ेछैन । तर अंगे्रजी, वर्ज्ञान, 

गवणत, लिेा, कम्प्यिुरका साथै प्रावर्वधक धारतफव का वर्षयिरूमा करार वशक्षक वनयवुक्त गन े प्रयोजनमा अध्यापन अनमुवत पि प्राप्त 

िएका व्यवक्त उपलब्ध िुन नसकेको अर्स्थामा उल्लेवित वर्षयको करार वशक्षक पदमा अध्यापन अनुमवत पि िावसल नगरेका व्यवक्त 

समेत उमेदर्ार िुन बाधा पन ेछैन् । अध्यापन अनुमवतपि  सम्बरधी अरय व्यर्स्था सङ्घीय कानुन बमोवजम िनुेछ । 

 

परिच्छेद - ५ 

सजाय ि पुनिावेदन  

२१. सजाय :  उवचत र पयावप्त कारण िएमा वशक्षकलाई दिेायको वर्िागीय सजाय गनव सवकनछे :- 

  (क)  सामान्य सजायः  

   (१) नवसित वदने,  

   (२) दईु र्षवसम्म बढुर्ा रोक्का गने र्ा बढीमा दईु तलब र्वृर्द् रोक्का गने,  

   (३) दईु र्षवदवेि पाुँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक्का गन ेर्ा दईुदवेि पाुँच तलब र्वृर्द्सम्म रोक्का गने ।  

  (ख) म्विेष सजायः  

   (१) करार वशक्षकको करार सम्झौता िङ्ग गरी सेर्ाबाि ििाउने, 

    (२) िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको वनवमत्त अयोग्य नठिररने गरी सेर्ाबाि ििाउने, 

   (३) िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको वनवमत्त अयोग्य ठिररन ेगरी सेर्ाबाि बरिास्त गने ।  

२२. नम्सहत म्दने वा तलब वृम्ि िोक्का गनन वा बढुवा िोक्का गननः  (१) दिेायको कुन ैअर्स्थामा वशक्षकलाई नवसित वदन ेर्ा तलब 

र्वृर्द् रोक्का गन ेर्ा बढुर्ा रोक्का गने सजाय गनव सवकनछेिः-  

  (क) अनुशासनिीन काम गरेमा, 

  (ि) पिक पिक वर्द्यालयको समय पालन नगरेमा, 

  (ग) वशक्षकल ेपालना गनुवपन ेआचारसंविता उल्लङ्घन गरेमा, 

  (घ) ििाइएको तावलम र्ा प्रवशक्षणमा िाग वलन नगएमा, 

  (ङ) कायव क्षमताको अिार् िएमा । 

  (२) कायव क्षमताको अिार् मावननिेः दिेायको अर्स्थामा वशक्षकको कायव क्षमताको अिार् िएको मावननछे । 

(क) कुनै वशक्षकले आफूल े अध्यापन गरेको प्रत्येक कक्षाको प्रत्येक वर्षयमा तीन शवैक्षक सिसम्म लगातार औषत 

अङ्क ५० प्रवतशत र्ा C+ ग्रेि िरदा कम िएमा,  

   (ि)  वशक्षकले दिेायका कायव वनयवमत रूपमा नगरेमा, 

(१) आधारितू तिमा वशक्षण गने वशक्षकले वनररतर मलू्याङ्कन र सो अविलेिको प्रयोग, 

(२) कक्षा ६ दवेि १२ अरतगवत वशक्षण गने वशक्षकले प्रयोगात्मक अङ्क वदन ु पन े वर्षयमा वनयवमत रुपमा 

प्रयोगात्मक वियाकलाप गराई प्रयोगात्मक फाइल ििा गरी सो को अविलेि राख्ने र िरेक परीक्षामा प्रयोगात्मक 

परीक्षा वलइव सोको अविलेि राख्ने, 

(३) आफूल ेअध्यापन गन ेवर्षयको पाठ्यिम, पाठ्यपसु्तक र वशक्षक वनदवेशकाको वनयवमत प्रयोग गने, 

(४) आफूल ेवशक्षण गने वर्षयको वर्द्याथीगत र्ावषवक वसकाइ उपलवव्ध योजना तयार गरी कायावरर्यन गने, 

(५) र्ावषवक पाठ योजना र दवैनक संवक्षप्त पाठ योजना तयार पान,े 

(६) अधवर्ावषवक वशक्षण सधुार योजना तयार गरी कायावरर्यन गने र प्रत्येक तीन तीन मविनामा प्रवतर्ेदन तयार गरी 

प्रधानाध्यापकलाई बुझाउने, 

(७) प्रत्येक परीक्षाको नवतजा वर्शे्लषण गरी वर्द्याथीगत उपलवव्ध दवेिन ेप्रवतर्ेदन तयार गने, 

(८) आफूल ेवशक्षण गने पाठिरूका लावग उपयकु्त शैवक्षक सामग्रीिरूको व्यर्स्था, वनमावण, सङ्कलन र प्रयोग गने, 
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(९)  कम वसकाइ उपलवव्ध िएका र्ा रयनुतम ५० प्रवतशत वसकाइ उपलवव्ध िावसल गनव नसक्न े वर्द्याथीलाई  

उपचारात्मक र वनदानात्मक वशक्षण पर्द्वत अपनाउने र आर्श्यकता अनुसार अवतररक्त समयमा वनिःशलु्क 

सधुारात्मक कक्षा सञ्चालन गने, 

(१०) वर्द्यालयमा उपलव्ध सचूना प्रवर्वधमा अनविज्ञ िएमा र्ा प्रधानाध्यापक र व्यर्स्थापन सवमवतबाि सचूना 

प्रवर्वधको प्रयोग नगरेको र्ा गनव नमानेको िरन ेप्रवतर्देन प्राप्त िएमा, 

(११) तावलममा वसकेको ज्ञान, वसप र प्रवर्वधको प्रयोग नगरेको िनी प्रधानाध्यापक र वशक्षा अवधकृतबाि प्रवतर्ेदन 

प्राप्त िएमा । 

२३. नोकिीबाट हटाउने वा बखातस्त गनन : (१) दिेायको अर्स्थामा वशक्षकलाई िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ामा अयोग्य नठिररन ेगरी नोकरीबाि 

ििाउन  सवकनेछ । 

   (क)  करार वशक्षकल ेकरार सम्झौता बमोवजमको कायवसम्पादन नगरेमा, 

   (ि)  पदीय दावयत्र् परूा नगरेमा, 

   (ग)  वर्ना सचूना लगातार परर वदन िरदा बढी समय वर्द्यालयमा अनुपवस्थत रिमेा, 

   (घ)  वर्द्यालयमा मादक पदाथव सेर्न गरी आएको कुरा प्रमावणत िएमा, 

    (ङ) कायावलय समयमा अरयि अध्यापन र्ा काम गरेमा र्ा अरय कुनै व्यार्सावयक वियाकलाप गरेमा, 

    (च) वशक्षक र्ा कमवचारी राजनीवतक दलको कायवकाररणी सवमवतको पदमा रिकेो पाइएमा, 

    (छ) बालबावलकालाई कुनै पवन गम्िीर प्रकारको दवु्यवर्िार गरेको पवुि िएमा । 

   (२) वशक्षकलाई दिेायका अर्स्थामा िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको लावग अयोग्य ठिररन ेगरी नोकरीबाि बिावस्त गनव सवकनछेिः 

   (क) नैवतक पतन दवेिने फौजदारी अवियोगमा अदालतबाि सजाय पाएमा, 

  (ि) भ्रिाचार गरेको प्रमावणत िएमा, 

  (ग) र्ैदवेशक स्थायी आर्ासीय अनुमवत वलएमा र्ा सोको लावग आरे्दन वदएमा,  

  (घ) वशक्षक सेर्ामा वनयकु्त िनुे र्ा बिाल रिन ेउद्देश्यल ेनागररकता, उमेर र्ा योग्यता ढाुँिेको प्रमावणत िएमा । 

२४. म्वद्यालयलाई नोक्सानी िएको िकम असुल गरिने : कसैले जानी जानी र्ा लापरर्ािी गरी वर्द्यालयलाई कुन ै िानी नोक्सानी 

पयुावएमा र्ा वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना गरेमा त्यस्तो व्यवक्तबाि वबगो असलु गरी वबगो बमोवजमको जररर्ाना गररनेछ । 

२५. सजाय सभबन्धी कायतम्वम्ध :- (१) सजाय वदन पाउने अवधकारीले कुनै वशक्षकलाई सजाय गने आदशे वदनुिरदा अवघ वनजलाई आफ्नो 

सफाइ पेस गने मौका वदनुपनेछ । यसरी सफाइको मौका वदुँदा वनजमावथ लगाइएको आरोप र सजाय स्पि रूपले वकविएको िुनपुनछे । 

त्यस्तोमा सम्बवरधत वशक्षकले पवन म्यादविि आफ्नो सफाइ पेस गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम वशक्षकले स्पिीकरण पेस नगरेमा र्ा पेस गरेको स्पिीकरण वचत्त बुझ्दो निएमा सजाय वदन ेअवधकारीले 

सजाय प्रस्तार् गरी पनुिः स्पिीकरण माग गनछे । 

२६. म्नलभबन गनन : (१) कुन ै वशक्षकलाई सजायको आदशे वदनिुरदा अवघ कुन ै वर्षयमा जाुँच गनुव परेमा वनजलाई सजाय वदन पाउन े

अवधकारीले वनलम्बन गनव सक्नेछ । वनलम्बन गदाव साधारणतया तीन मविनािरदा बढी गनुव िुुँदनै । 

(२) नैवतक पतन दवेिने फौजदारी अवियोगमा वगरफ्तार िई थवुनएको वशक्षक त्यसरी थवुनएको अर्वधिर स्र्तिः वनलम्बन िएको 

मावननेछ । यसरी वनलम्बन िुन ेवशक्षकल ेवनलम्बन िएको अर्वधको तलब ित्ता पाउन ेछैन । 

(३) कुन ैवशक्षक आफ्नो पदमा पनुिः स्थावपत िएमा र्ा कसरु प्रमावणत निएमा र्ा नोकरीमा नरिमेा वनजको वनलम्बन समाप्त िएको 

मावननेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोवजम कुनै वशक्षक वनलम्बन िएमा सो वनलम्बन रिकेो अर्स्थामा वनजले आफ्नो तलबको आधा माि पाउने छ 

। तर त्यसरी लागेको अवियोग प्रमावणत निई कुन ै वशक्षकल े सफाइ पाएमा वनजले वनलम्बन रिकेो अर्वधमा आधा तलब 

पाएको िए सो किाई बाुँकी तलब र त्यस्तो आधा तलब नपाएको िए परैू तलब पाउनेछ । 

२७. सजाय गनन : वशक्षकले दफा २५ बमोवजम पेस गरेको स्पिीकरण सरतोषजनक नदवेिएमा सजाय गने अवधकारीले यसको कारण िलुाई 

सजाय गनछे । 
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२८. सजाय गनन अम्धकािी : (१) वशक्षकलाई सजाय गन ेअवधकारी दिेाय बमोवजम िुनछे :- 

(क) वशक्षकलाई नवसित वदने र्ा दईु तलब र्वृर्द् रोक्का गन े प्रधानाध्यापक र सो िरदा बढी तलब र्वृर्द् रोक्का गन े

व्यर्स्थापन सवमवत, 

   (ि) प्रधानाध्यापकलाई नवसित वदने र तलब र्वृर्द् रोक्का गने नगर वशक्षा अवधकारी, 

   (ग) बढुर्ा रोक्का गने नगर वशक्षा अवधकारी, 

   (घ) करार वशक्षकको करार सम्झौता िङ्ग गरी नोकरीबाि ििाउने सम्बवरधत वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत, 

   (ङ) नोकरीबाि ििाउने र्ा बिावस्त गन ेनगर वशक्षा सवमवत । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम प्रधानाध्यापक र व्यर्स्थापन सवमवतले गरेको सजायको जानकारी नगरपावलकाको वशक्षा शािालाई वदन ु

पनेछ । 

२९. कािबाही गनत सक्ने : (१) यस दफामा अरयि जनुसकैु कुरा लेविएको िए तापवन कुनै वर्द्यालयको वर्द्याथीिरूको परीक्षाको नवतजा 

दिेायको िरदा कम िएमा नगर वशक्षा अवधकारीले त्यस्तो वर्द्यालयको प्रधानाध्यापकलाई पविलो पिक िए सचेत गराउने र दोस्रो तथा 

तेस्रो पिक सोिी िम लगातार दोिोररएमा िमशिः एक र दईु तलब र्वृर्द् रोक्का गनछेिः- 

 (क) कक्षा तीन र पाुँचको वर्द्याथीको वसकाइ उपलवब्ध परीक्षण, कक्षा आठको आधारितू वशक्षा उत्तीणव परीक्षा, कक्षा 

दशको माध्यवमक वशक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को अवरतम परीक्षामा साठी प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथी अनुत्तीणव िएमा र्ा 

साठी प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथीको नवतजा वस प्लस िरदा कम िएमा, 

 (ि) वर्द्याथीको प्रयोगात्मक अङ्क र वनररतर मलू्याङ्कनको अङ्क परीक्षणवर्ना िन ेिराउन ेगरेमा । 

(२) उपदफा (१) (क) बमोवजमको परीक्षण तथा परीक्षामा कुन ै वर्षयमा कुन ै वर्द्याथील ेप्राप्त गरेको वर्षयगत परीक्षाफलमा साठी 

प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथी अनुत्तीणव िएमा र्ा साठी प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथीको नवतजा वस प्लस िरदा कम िएमा र्ा 

अध्यापन गरेको वर्षयको औषत अङ्क ५० प्रवतशतिरदा कम िएमा सम्बवरधत अवधकारीले त्यस्तो वशक्षकलाई पविलो पिक 

िए सचते गराउने र दोस्रो तथा तसे्रो पिक सोिी िम लगातार दोिोररएमा िमशिः एक र दईु तलब र्वृर्द् रोक्का गनेछ । 

  (३) दिेायका कायव तोवकएको समयमा नगन ेप्रधानाध्यापकलाई उपदफा (१) बमोवजमको सजाय िुनछे । 

   (क) तोवकएको समय विि वर्द्याथीको तथ्याङ्क अद्यार्वधक गरेर बुझाउन,े 

   (ि) वर्द्यालय सधुार योजना तयार तथा अद्यार्वधक गने, 

   (ग) सामावजक तथा आवथवक लेिा परीक्षण गन,े 

  (घ) नगरपावलका लगायत वर्विरन वनकायबाि प्राप्त रकम तोवकएको काममा समयमा वनयमानुसार िचव गरी फर्छ्यौि 

         गने, 

   (ङ) वसकाइ उपलवव्ध योजना तयार गने, 

   (च) वर्द्यालयको र्ावषवक कायव योजना र क्यालेण्िर बनाइ कायावरर्यन गने, 

   (छ) वर्द्यालयको र्ावषवक बजेि बनाइ कायावरर्यन गन,े 

   (ज) वशक्षक कमवचारीको कायव वर्िाजन योजना बनाइ कायावरर्यन गने, 

   (झ) वशक्षकिरूको कायव सम्पादन मलू्याङ्कन समयमा िराइ बुझाउन,े  

   (ञ) वर्द्यालयमा वनयवमत रुपमा अवतररक्त वियाकलाप तथा िलेकुदको योजना बनाइ कायावरर्यन गने, 

(ि) तलब ित्ता वनकासा िए पिात समयमै वर्तरण गन ेर वशक्षकबाि किाएको वर्मा, सञ्चयकोष, सामावजक सरुक्षा कर, 

आयकर र नागररक लगानी कोषको रकम समयमै सम्बवरधत वनकायमा दाविला गने, 

   (ठ) वर्द्यालयको सामारय काममा कम्प्यिुरको प्रयोग गने वसप िावसल गन,े 

   (ि) वर्द्यालयमा सम्पणूव अविलेििरू चसु्त दरुुस्त राख्ने, 

   (ढ) वशक्षक तथा वर्द्याथी आचारसंविता तयार गरी कायावरर्यन गने । 
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३०. म्विागीय कािबाही ि सजाय सभबन्धी म्विेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अरयि जनुसकैु कुरा लवेिएको िए तापवन अवख्तयार 

दरुुपयोग अनुसरधान आयोग ऐन, २०४८ बमोवजम सो आयोगबाि र प्रचवलत कानुन बमोवजम सम्बवरधत वनकायल ेकुन ै वशक्षक तथा 

कमवचारीलाई वर्िागीय कारबािी गनव लेिी आएमा आर्श्यक प्रविया पयुावइ सोिी बमोवजम वर्िागीय सजाय गनुवपनछे ।  

(२) यस ऐनमा अरयि जनुसकैु कुरा लेविएको िए तापवन वनयमानसुार वबदा स्र्ीकृत नगराइ आफ्नो वर्द्यालयमा अनपुवस्थत िुन े

वशक्षक तथा कमवचारीलाई गयल र तलब कट्टी गनव सवकनेछ । यसरी गयल िएको अर्वध सेर्ा अर्वधमा गणना गररने छैन ।  

(३) यस ऐनमा अरयि जनुसकैु कुरा लेविएको िए तापवन वबदा स्र्ीकृत नगराइ लगातार परर वदनिरदा बढी अर्वध अनुपवस्थत िुन े

वशक्षक तथा कमवचारीलाई गयल कट्टी गरी िावजर गराउन सवकने छैन । िावजर गराएमा त्यसरी िावजर गराउने पदावधकारीलाई 

दफा २२ बमोवजम वर्िागीय कारबािी िनुेछ र त्यसरी िावजर गराएको वशक्षक तथा कमवचारील े िाएको तलब, ित्तासमते 

त्यसरी िावजर गराउन ेपदावधकारीबाि सरकारी बाुँकी सरि असलु उपर गररनछे । 

३१. अदालतको आदेिबाट पनु: बहाली हुन सक्नेः (१) दफा २३ मा उल्लेि िएका कुन ैआरोपमा सजाय िई नोकरीबाि ििाइएको र्ा 

बिावस्त िएको वशक्षक/कमवचारी अदालतको आदशे र्ा फैसला बमोवजम सेर्ामा पनु: बिाली िुन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम पनु: बिाली िएको वशक्षकले सेर्ाबाि ििेदवेि पनु:बिाली िएको वमवत सम्मको परूा तलब, ित्ता र 

तलब र्वृर्द् पाउन ेिए सो समेत पाउनछे । 

३२. तलब ित्ता नपाउने ि सेवा अवम्ध गणना नहुनेः वनयमानुसार वर्दा स्र्ीकृत गराइ बसेको अर्स्थामा बािके वर्द्यालयमा वर्ना सचूना 

अनुपवस्थत रिकेो वशक्षकले सो अर्वधको तलब, ित्ता पाउने छैनन ्र त्यस्तो अर्वध वनजको सेर्ामा समते गणना िुने छैन । 

 

परिच्छेद- ६ 

म्ििक तथा म्वद्यालय कमतचािीको म्नयुम्ि, सरुवा, बढुवा, ताम्लम, वृम्त्त म्वकास 

३३. म्ििक छनौट सम्मम्तः (१) सामदुावयक वर्द्यालयमा प्रधानाध्यापकको वनयवुक्तका साथै ररक्त दरबरदी र राित वशक्षक पदमा करारमा 

वनयवुक्तको लावग वसफाररस गनव दिेाय बमोवजमको एक वशक्षक छनौि सवमवत िुनछे । 

(क) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको अध्यक्ष र्ा वनजले तोकेको सो सवमवतको सदस्य  -अध्यक्ष 

(ि) नगर वशक्षा अवधकारी र्ा वनजले तोकेको अवधकृत प्रवतवनवध   -सदस्य 

(ग)  वर्षय वर्शेषज्ञ दइुव जना       - सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक        - सदस्य सवचर्  

तर ररक्त वशक्षक पदको वर्ज्ञापनमा एक जनामाि उमेदर्ार परेको अर्स्थामा िण्ि (ग) बमोवजमका वर्शेषज्ञ एक जनामाि मनोवनत 

गनव बाधा पन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) (घ) का लावग वर्षय वर्शेषज्ञको सचूी नगरपावलका क्षेिवििका वर्द्यालयमा कायवरत स्थायी वशक्षकिरू मध्येबाि 

आधारितू तिका लावग वशक्षा शास्त्र स्नातक गरेका कम्तीमा आधारितू तिका वशक्षक र माध्यवमक तिका लावग स्नातकोत्तर 

उत्तीणव गरी माध्यवमक ति र्ा सो सरिका तावलम प्राप्त वशक्षकिरू मध्येबाि प्रत्येक दइुव र्षवका लावग सार्वजवनक सचूी प्रकाशन 

गरी गररनछे ।  

तर वर्ज्ञान, गवणत, लेिाजस्ता प्रावर्वधक प्रकृवतका वर्षयको िकमा सोिी वर्षयको स्नातकोत्तर उत्तीणव स्थायी वशक्षक नगर 

क्षेिविि नपाएको अर्स्थामा स्नातक उत्तीणव स्थायी वशक्षकलाइव समते वर्शेषज्ञको रूपमा प्रयोग गनव सवकने छ । नगर क्षेिविि 

सम्बवरधत वर्षयका योग्यता प्राप्त वर्शेषज्ञ उपलब्ध िुन नसकेको अर्स्थामा अरय पावलकाका योग्यता पगुेका वशक्षकलाइव पवन 

वर्शेषज्ञको रूपमा प्रयोग गनव बाधा पने छैन । 

(३) वर्द्यालयले वर्शेषज्ञको छनोि गदाव नगरपावलका वशक्षा शािासुँग समरर्य गरी वर्.व्य.स.बाि छनोि गनुव पनछे ।  

(४) करार वशक्षक छनोिको परीक्षा केरि नगरपावलकामा रिनेछ ।  
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(५) करार वशक्षक छनोिका लावग कम्तीमा १५ वदनको सचूना प्रकाशन गनुवपनछे । छनोि परीक्षाको पाठ्यिम एर्म ्परीक्षा प्रणाली 

वशक्षक सेर्ा आयोगले वनधावरण गरे बमोवजम िुनछे । 

३४. कायतसभपादन किाि सभवन्धी व्यवस्थाः नगरपावलकाल े प्रधानाध्यापकसुँग तथा वर्द्यालयले वशक्षकिरूसुँग तोवकए बमोवजमको 

कायवसम्पादन करार गराइ शैवक्षक गणुस्तर र उपलवब्ध िावसल गराइनेछ । 

३५. सामुदाम्यक म्वद्यालयमा प्रधानाध्यापक सभवन्धी व्यवस्था:- (१) प्रत्येक वर्द्यालयमा वर्द्यालयको प्रावज्ञक तथा प्रशासकीय 

प्रमिुको रूपमा काम गनव एक जना प्रधानाध्यापक रिनेछ । 

(२) प्रधानाध्यापकको  वनयवुक्त, सेर्ा, सतव र सवुर्धा सम्बरधी व्यर्स्था दिेाय बमोवजम िुनछे :- 

(क) माध्यवमक वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक िुन स्नातकोत्तर उपावध प्राप्त गरेको स्थायी माध्यवमक वशक्षक िुनपुनछे । 

स्नातकोत्तर उत्तीणव स्थायी वशक्षक निएको अर्स्थामा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त माध्यवमक वशक्षक मध्येबाि 

प्रधानाध्यापकको वनयवुक्त गररनछे । 

(ि) आधारितू वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक िुन स्नातक योग्यता प्राप्त गरेको स्थायी वशक्षक िुनुपने छ । स्नातक उत्तीणव 

स्थायी वशक्षक निएको अर्स्थामा स्नातक योग्यता प्राप्त आधारितू तिका वशक्षक मध्येबाि प्रधानाध्यापकको 

वनयवुक्त गररनछे । 

(ग) प्रधानाध्यापक वनयवुक्त िनुुपरू्व पाुँच र्षे वर्द्यालय सधुारको कायवयोजना वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत समक्ष पेस 

गनुवपनेछ  । वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतल ेप्राप्त वर्द्यालय वर्कास कायवयोजनासवित उम्मदेर्ारको वर्र्रण वशक्षक 

छनोि सवमवतसमक्ष पठाउनछे । छनोि सवमवतले दिेायका आधारमा कम्तीमा ६० अङ्क प्राप्त गन े उम्मेदर्ारिरू 

मध्येबाि सबिैरदा बढी अङ्क प्राप्त गन े उमेदर्ारलाइव प्रधानाध्यापकमा वनयवुक्तका लावग वर्द्यालय व्यर्स्थापन 

सवमवत समक्ष वसफाररस गनेछ । प्रधानाध्यापकको वनयवुक्त वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररसमा नगर वशक्षा 

अवधकारीले गनछे । वनयवुक्त परू्व प्रधानाध्यापकलाइव २ र्षवको कायवसम्पादन करार  गराइनछे । 

(१) वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार् बापत - २५ अङ्क (वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार्को तयारी बापत १५ अङ्क र 

प्रस्तुतीकरण बापत १० अङ्क) 

(२) नेततृ्र् गन े क्षमता बापत - १५ अङ्क (वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत, वशक्षक तथा नगर वशक्षा 

अवधकारीले प्रदान गने ५।५ अङ्क) 

(३) शैवक्षक योग्यता बापत - २० अङ्क (रयनूतम शैवक्षक योग्यता बापतको प्रथम श्रेणी, विवतय श्रेणी र ततृीय 

श्रेणी बापत िमश : १५ अङ्क, १३ अङ्क र ११ अङ्क र मावथल्लो योग्यताबापत प्रथम श्रेणी, विवतय 

श्रेणी र ततृीय श्रेणी बापत िमश : ५ अङ्क, ४ अङ्क र ३ अङ्क ) 

    (४) वशक्षण अनुिर् बापत - २५ अङ्क (सम्बवरधत तिको अनुिर् बापत प्रत्येक र्षव ३ अङ्कका दरले) 

(५) तावलम बापत - १० अङ्क (प्रथम श्रेणी, विवतय श्रेणी र ततृीय श्रेणी बापत िमश : १० अङ्क, ९ अङ्क र 

८ अङ्क) 

    (६) सचूना प्रवर्वधसम्बरधी ज्ञान - ५ अङ्क   

(घ) प्रधानाध्यापकको पदार्वध ५ र्षवको िुनेछ । तर दिेायको अर्स्थामा प्रधानाध्यापकलाइव वर्द्यालय व्यर्स्थापन 

सवमवतको वसफाररस र नगर वशक्षा अवधकृतको प्रवतर्ेदनका आधारमा नगर वशक्षा अवधकारील े जनुसकैु बित 

ििाउन सक्नेछ तर यसरी ििाउन ुपरू्व स्पिीकरणको अर्सरबाि र्वञ्चत गररने छैन ।   

   (१) वनजको आचरण िराब रिमेा, 
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   (२) यस ऐन तथा अरतगवत बनेका वनयमार्ली वर्परीतको कुनै कायव गरेमा, 

   (३) वनजल ेकायवसम्पादन सम्झौता बमोवजमको कायव सरतोषजनक रूपमा गनव नसकेमा,  

   (४) वर्द्यालयको चल अचल सम्पवत्त विनावमना गरेमा । 

(ङ) िण्ि (क) र (ि) बमोवजमको योग्यता पगुेको वशक्षक प्राप्त िनु नसकेमा वर्द्यालयमा कायवरत र्ररष्ठतम 

वशक्षकले वनवमत्त प्रधानाध्यापक िइव कामकाज गनछे । 

(च) वर्द्यालयको बिृत्तर वित गनुव प्रधानाध्यापकको कतवव्य एर्म ्दावयत्र् िुनेछ । 

३६. म्ििकको सरुवाः (१) नगर क्षेिवििका वर्द्यालयको सरकारी दरबरदीमा कायवरत वशक्षकले दरबरदी ररक्त िएको वर्द्यालयको 

व्यर्स्थापन सवमवत र सरुर्ा िुन े वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररससवित वनर्ेदन वदएमा ररक्त पद र वर्षय वमल्न ेदवेिएमा 

नगर वशक्षा अवधकारीले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) को अर्स्थामा बािके वशक्षकलाइव नगर क्षेिवििको एक वर्द्यालयबाि अको वर्द्यालयमा सरुर्ा गनुव पने अर्स्था 

परेमा नगर वशक्षा सवमवतले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ । नगर वशक्षा सवमवतको बैठक तत्काल बस्न सम्िर् निएको अर्स्थामा 

यस अवधकारको प्रयोग नगर वशक्षा सवमवतका अध्यक्षले गनव सक्नछे । यसरी सरुर्ा गनुव पदाव सम्बवरधत वशक्षक र वर्.व्य.स.को 

सिमवत वलन बाध्य पने छैन । 

(३) नगरपावलकावििबाि अरयि पावलकामा सरुर्ा सिमवतका आरे्दन वदने स्थायी वशक्षकलाई नगरपावलकावििको वनज कायवरत 

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको सिमवतमा नगर वशक्षा अवधकारीले सरुर्ा िइव जान सिमवत वदन सक्नछे । 

(४) कुनै स्थायी वशक्षकले अरयि पावलकाबाि यस नगरपावलकावििका वर्द्यालयमा सरुर्ा िुन आफू कायवरत वर्द्यालय र वर्द्यालय 

रिकेो पावलकाको सिमवतका अवतररक्त सरुर्ा िइव आउन े यस नगरपावलकावििको वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको 

सिमवतसवित वनर्ेदन वदएमा नगर वशक्षा सवमवतले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ । 

(५) सरुर्ा िएको एक्काइस वदन विि प्रधानाध्यापकले सम्बवरधत वशक्षकलाइव तोवकए बमोवजमको ढाुँचामा रमाना पि वदइव सोको 

जानकारी वशक्षा शािा र सम्बवरधत वर्द्यालयलाइव समेत वदनु पनेछ । 

(६) वशक्षक सरुर्ा सम्बरधी अरय मापदण्ि नगरपावलकाले तोके बमोवजम िुनेछ । 

३७. दिबन्दी म्मलानः (१) तोवकएको मापदण्िको आधारमा नगरपावलका विि र्ावषवक रूपमा वशक्षक दरबरदी वमलान गररनछे । 

(२) नगर वशक्षा सवमवतल ेदरबरदी वमलानको िममा समान तिको स्थायी, अस्थायी तथा राित वशक्षकबीच सरुर्ा गनव सक्नेछ । 

यसरी सरुर्ा गनुवपदाव सम्बवरधत वशक्षक र वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको सिमवत वलन आर्श्यक पन ेछैन । 

(३) वशक्षकको दरबरदी वमलान गरी सोिी अनुसारको सरुर्ा सामारयतया शैवक्षक सिको सरुु र्ा अरत्यमा गररनछे । 

३८. म्ििकको स्थायी म्नयुम्ि ि बढुवा सभबन्धी व्यवस्थाः िालका स्र्ीकृत दरबरदीमा वशक्षकिरूको स्थायी वनयवुक्त तथा बढुर्ासम्बरधी 

व्यर्स्था सङ्घीय कानुनबमोवजम बरने वशक्षक सेर्ा आयोगबाि तोकेबमोवजम िनुेछ । स्थानीय तिबाि वनयवुक्त पाएका वशक्षकिरूको 

सेर्ा, सतव तथा बढुर्ा सम्बरधी व्यर्स्था नगरपावलकाले तोकेबमोवजम िनुेछ । 

३९. ताम्लम तथा िमता म्वकास सभबन्धी व्यवस्था : वशक्षकलाई सङ्घीय, प्रादवेशक तथा स्थानीय तिबाि वनधावररत तावलम नीवत 

अनुसार तावलम तथा क्षमता वर्कासको अर्सर िनुेछ । 

४०. म्ििकलाई अन्य काममा लगाउन नहुनेः  (१) सामदुावयक वर्द्यालयको वशक्षकलाई वशक्षा प्रदान गन ेर्ा वर्द्यालय प्रशासन सम्बरधी 

काममा बािके अरय काममा लगाउन पाइने छैन । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लवेिएको िएता पवन वर्द्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपन े गरी रावष्ट्रय जनगणना, 

वनर्ावचनसम्बरधी काम, दरै्ी प्रकोप उर्द्ार र्ा सङ्घीय सरकार, प्रादवेशक सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेको अरय कुन ै

काममा ििाउन सवकनेछ । 

 

परिच्छेद-७ 

सामुदाम्यक म्वद्यालयको िौम्तक पूवातधाि म्नमातण, ममतत सभिाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन 

४१. म्वद्यालयको िौम्तक तथा िैम्िक पूवातधािको मापदण्ड म्नधातिणः (१) वर्द्यालयमा वर्द्याथी सङ्ख्याअनुसार कक्षाकोठा, िेल 

मैदान, कम्पाउण्ि, घरेाबार, बालमैिी बसाइ व्यर्स्था, र्ातार्रणमिैी िाता, करेसार्ारी, फूलबारी, स्र्च्छ वपउन ेपानी, छाि छािाका 

लावग अलगअलग शौचालय, वसकाइमैिी र्ातार्रण िनुु पनेछ ।  

(२) वर्द्यालयमा प्राथवमक उपचार, वनयवमत स्र्ास्थ्य परीक्षण, मनोपरामशव, छािामिैी सेवनिरी प्याि जस्ता रयनूतम सवुर्धा उपलब्ध 

िुनु पनछे ।  

(३) वर्द्यालयको स्तरअनुसार िौवतक तथा शवैक्षक परू्ावधारको मापदण्ि तोवकए बमोवजम िुनछे । 

४२. म्वद्यालयको सभपम्त्तः (१) सामदुावयक वर्द्यालयको जग्गाको स्र्ावमत्र् सोिी वर्द्यालयकै नाममा रिनेछ । सो वर्द्यालय बरद, िारेज र्ा 

अरयि गाविई वर्द्यालयको काममा प्रयोग निनुे िएमा नगरपावलकाले कानुनबमोवजम िोग चलन गनव सक्नेछ ।  

(२) वर्द्यालयको सम्पवत्तको अविलेि दरुुस्त राख्ने, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन गने दावयत्र् सोिी वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको 

िुनेछ ।  

(३) सामदुावयक वर्द्यालयको जग्गाको संरक्षण र व्यर्स्थापन गन ेकतवव्य स्थानीय सरकारको िुनछे ।  

(४) सामदुावयक वर्द्यालयको िकिोगमा रिकेो सम्पवत्त सार्वजवनक सम्पवत्त मावननछे । यस ऐनबमोवजम अनमुवत र्ा स्र्ीकृवत रद्द 

गररएको र्ा कुनै वर्द्यालयमा गाविएको सामदुावयक वर्द्यालयको सम्पवत्तको संरक्षण एर्म ् व्यर्स्थापन र्िा सवमवतसुँगको 

सिकायवमा नगरपावलकाल ेगनेछ । 

(५) शैवक्षक गठुीअरतगवत सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी वर्द्यालयको नाममा रिनेछ । कुनै वर्द्यालय सार्वजवनक 

शैवक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो वर्द्यालयको सम्पवत्त सार्वजवनक सम्पवत्त मावनने छ र त्यस्तो सम्पवत्तको 

स्र्रुप पररर्तवन गनव पाइन ेछैन । 

(६) कम्पनीअरतगवत सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी कम्पनीको नाममा रिनछे । 

(७) संस्थागत वर्द्यालयल ेकुनै व्यवक्त र्ा सङ्घ संस्थासुँग दानदातव्यको रूपमा कुन ैवकवसमको चल, अचल सम्पवत्त प्राप्त गनुव अवघ 

नगरपावलकाको अनमुवत वलनपुन ेछ तर वर्दशेी व्यवक्त र्ा सङ्घ संस्थाबाि त्यसरी चल, अचल सम्पवत्त प्राप्त गनुव अवघ सङ्घीय 

सरकार र स्थानीय सरकारबाि परू्व स्र्ीकृवत वलन ुपनेछ । 

(८) वर्द्यालयले चल अचल सम्पवत्त बेचवबिन गदाव नगर वशक्षा सवमवतको अनमुवत वलनु पनेछ । 

४३. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकः (१) वर्द्यालयले नपेाल सरकारबाि स्र्ीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ुगनुव पनछे । 

(२) कुनै वर्द्यालयल ेनपेाल सरकारबाि स्र्ीकृत पाठ्यपसु्तक बािके थप पाठ्यसामग्री लाग ुगनव चािमेा पाठ्यिम वर्कास केरिल े

स्र्ीकृत गरेको सचूीमा पने दवेिएमा त्यस्तो पाठ्यसामग्री लाग ुगनव नगर वशक्षा अवधकारीबाि अनमुवत वलनु पनेछ । 

(३) सामदुावयक वर्द्यालयल ेशैवक्षक सिमा वर्द्याथी िनाव िुनासाथ एक एक सेि पाठ्यपसु्तक वर्द्याथीलाइव उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

सो का लावग नगरपावलकाले चैि मसारतविि पाठ्यपसु्तक बापतको तोवकएको रकम वर्द्यालय िातामा वनकासा गररसक्न ु

पनेछ । 
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(४) नगरपावलकाल ेआर्श्यकतानसुार स्थानीय पाठ्यिम तथा पाठ्यपसु्तक बनाइव लाग ुगराउन सक्नेछ । 

४४. अम्तरिि िैम्िक म्क्रयाकलापको सञ्चालनः (१) वर्द्यालयले पाठ्यिममा आधाररत वसकाइमा सिजता ल्याउन अवतररक्त शैवक्षक 

वियाकलाप सञ्चालन गनव सक्नेछ । 

(२) वर्द्यालयले स्काउि, रेििस, बालक्लर्, ईकोक्लब तथा र्ातार्रण मैिी क्लर्िरू गठन, पररयोजना कायव, अध्ययन भ्रमण, 

पोषण वशक्षा, िेलकुद प्रवतयोवगता, साविवत्यक तथा बिुप्रवतिामिुी वियाकलापिरू सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

(३) सि तथा शैवक्षक वियाकलाप सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िनुेछ । 

परिच्छेद-८ 

पिीिा सञ्चालन तथा गुणस्ति मापन 

४५. आधाििूत तह उत्तीणत पिीिा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः  (१) नगरस्तरीय परीक्षा वनदशेक सवमवतिः आधारितू तिका कक्षा ८ को 

अवरतम परीक्षा लगायत अरय कक्षाको वसकाइ उपलवब्ध परीक्षा समेतलाई मयाववदत र  व्यर्वस्थत तररकाले सञ्चालनका लावग आर्श्यक 

नीवत वनमावण, व्यर्स्थापनका साथै परीक्षा सवमवतलाइव वनदशेन गनव तपवसलको एक नगरस्तरीय परीक्षा वनदशेक सवमवत रिनछे । 

(क)   नगरपावलकाको प्रमिु     - अध्यक्ष 

(ि) नगर उपप्रमिु      - सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत     - सदस्य 

(घ) नगर कायवपावलकाको वशक्षा िनेे संयोजक   - सदस्य  

(ङ) नगर वशक्षा अवधकारी    - सदस्य सवचर् 

(२) नगिस्तिीय पिीिा सम्मम्तः आधारितू तिका कक्षा ८ को अवरतम परीक्षालगायत अरय कक्षाको वसकाइ उपलवब्ध 

परीक्षासमेतलाई मयाववदत र  व्यर्वस्थत तररकाल ेसञ्चालन गनव तपवसलको एक नगरस्तरीय परीक्षा सवमवत रिनछेिः  

(क)   नगर वशक्षा अवधकारी      - अध्यक्ष 

(ि) सामदुावयक र संस्थागत वर्द्यालयको प्रवतवनवधत्र् िनुे गरी प्रधानाध्यापक र्ा वशक्षक मध्येबाि कम्तीमा एक 

जना मविला सवित नगर वशक्षा अवधकारीले मनोवनत गरेका तीनजना   - सदस्य 

 (ग) नगर वशक्षा अवधकृत र्ा अवधकृत निएमा नगर वशक्षा अवधकारीले तोकेको व्यवक्त - सदस्य सवचर् 

(३)  वनदशेक सवमवत र परीक्षा सवमवतले सम्बवरधत वर्षयका वर्शेषज्ञिरूलाई परीक्षा सवमवतको र्ैठकमा आमरिण गनव सक्नछे । 

(४) परीक्षा सवमवतका मनोवनत सदस्यिरूको पदार्वध दइुव र्षवको िुनछे । वनजिरूको कायवसम्पादन सरतोषजनक िुन नसकेमा जनुसकैु 

समयमा ििाउन सवकने छ तर ििाउनु अवघ वनजलाई सफाइको मौकाबाि बवञ्चत गररन ेछैन ।  

(५) सवमवतका सदस्यिरूलाइव बैठकमा सििागी िएबापत नगर कायवपावलकाको प्रचवलत कानुन बमोवजमको र्ैठक ित्ता उपलब्ध 

गराइनछे । 

परिच्छेद-९ 

संस्थागत म्वद्यालयको व्यवस्थापन सम्मम्त गठन, मापदण्ड म्नधातिण तथा म्नयमनसभबन्धी व्यवस्था 

४६. संस्थागत म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्त गठन सभबन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थागत वर्द्यालयको सञ्चालन, रेिदिे र व्यर्स्थापन 

गनवको लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत रिनछे: 

(क) वर्द्यालयका संस्थापक र्ा लगानीकताविरू मध्येर्ाि सम्बवरधत वर्द्यालयल ेवसफाररस गरेको तीन जना मध्येबाि नगर 

प्रमिुले  मनोवनत गरेको व्यवक्त      - अध्यक्ष  

(ि) अवििार्किरू मध्येबाि १ जना मविला पने गरी वर्.व्य.स.ल ेमनोवनत गरेका २ जना -सदस्य  
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(ग) नगर वशक्षा प्रवतवनवध १ जना       -सदस्य  

(घ) सम्बवरधत र्िा सवमवतले तोकेको सो सवमवतको सदस्य १ जना    -सदस्य 

(ङ) सम्बवरधत वर्द्यालयका वशक्षकिरूल ेआफुिरू मध्येर्ाि छानी पठाएको १ जना - सदस्य  

(च) वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक      - सदस्य सवचर्  

(२) संस्थागत वर्द्यालय ब्यबस्थापन सवमवतको पदार्वध ३ बषवको िनुछे ।  

(३) संस्थागत वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार दिेाय बमोवजम िनुेछ : 

(क) वर्द्यालय सञ्चालनका लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने, 

(ि) वर्द्यालयका लावग आर्श्यक िौवतक साधनको व्यर्स्था गने, 

(ग) वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 

(घ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राख्ने, 

(ङ) नेपाल सरकारबाि स्र्ीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपसु्तक लाग ू गन,े स्र्ीकृत पाठ्यपसु्तक बािके थप पाठ्यसामग्री 

लाग ूगनुवपने अर्स्थामा नगरपावलकाको सिमवत वलने, 

(च) प्रचवलत काननु बमोवजम वशक्षक पदका लावग उमदेर्ार िनु योग्यता परूा गरेका व्यवक्तलाई वशक्षक पदमा वनयवुक्त गन,े 

(छ) वशक्षक तथा कमवचारीको वनयवुक्त छनौि सवमवत माफव त गरी रयनूतम तलब, सेर्ा र सवुर्धा तोक्न,े 

(ज) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र नगरपावलकाले आयोजना गरेका कायविममा वर्द्यालयलाइव सररक गराउने, 

(झ) सङ्घीय, प्रादवेशक तथा नगर वशक्षा ऐन, वनयमार्ली तथा अरय काननुमा उवल्लवित व्यर्स्थाका अवतररक्त 

नगरपावलकाबाि जारी वशक्षा क्षेिसुँग सम्बवरधत नीवत, वनयम तथा वनदशेनिरूको पालना गने गराउने, 

(ञ) प्रत्येक शवैक्षक सिका लावग शैवक्षक सि सरुु िुनिुरदा कम्तीमा एक मविना अगारै् शलु्क प्रस्तार् गरी नगरपावलकामा 

पेस गने र नगरपावलकाबाि स्र्ीकृत िएअनुसारको शलु्क वनधावरण गन,े 

(ि) लेिा परीक्षण गराइ अवनर्ायव रुपमा बावषवक प्रवतर्ेदन र्िा वशक्षा सवमवत र नगर वशक्षा सवमवतमा पसे गने, 

(ठ) वशक्षक कमवचारी तथा वर्द्याथीको आचारसंविता बनाइ लाग ुगन,े 

(ि) तोवकए बमोवजमका अरय कायव गन ेगराउन े। 

४७. संस्थागत म्वद्यालयले छात्रवृम्त्त उपलब्ध गिाउनु पननः (१) संस्थागत वर्द्यालयले अवनर्ायव तथा वनिःशलु्क छात्रवृम्त्त वशक्षा ऐनल े

वनधावरण गरे बमोवजम दिेाय अनुसारको सङ्ख्यामा नघि्ने गरी तोवकए बमोवजम जेिनेदार, अवत वर्परन, अपाङ्गता िएका, छािा, दवलत 

र जनजावत वर्द्याथीलाई छािर्वृत्त उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

  (क) ५०० जनासम्म वर्द्याथी िएका वर्द्यालयल ेकुल सङ्ख्याको १० प्रवतशत, 

  (ि) ८०० जनासम्म वर्द्याथी िएका वर्द्यालयल ेकुल सङ्ख्याको १२ प्रवतशत, 

  (ग) ८०० जनािरदा बढी वर्द्याथी िएका वर्द्यालयले कुल सङ्ख्याको १५ प्रवतशत । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम छािर्वृत्तका लावग वर्द्याथी छनौि गनव प्रत्येक वर्द्यालयमा वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक, नगर वशक्षा 

प्रवतवनवध र वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतमा रिकेा अवििार्कको प्रवतवनवध रिकेो एक छािर्वृत्त छनौि सवमवत रिनछे । 

(३) सवमवतले सङ्घ तथा नगरपावलकाले तोकेको मापदण्ि विि रिी वर्द्याथी छनौिका लावग थप आधार, सतव र प्रविया तयार गरी 

सोिी वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतबाि स्र्ीकृत गराइ सार्वजवनक समते गनुव पनछे । 

(४) संस्थागत वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव प्रदान गरेको छािर्वृत्तको वर्र्रण नगर वशक्षा शािामा पेस गनुव पनछे । 
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४८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः संस्थागत वर्द्यालयको गणुस्तर कायम राख्न नगर वशक्षा सवमवतले जनुसकैु समयमा अनगुमन गनव र वनदशेन 

वदन सक्नछे । यसरी प्राप्त वनदशेन कायावरर्यन गनुव संस्थागत वर्द्यालयको अवनर्ायव दावयत्र् िनुेछ ।  

४९. अनुमम्त वा स्वीकृम्त िद्द गननः कुनै संस्थागत वर्द्यालयल ेयस ऐन र अरतगवत बनेको वनयम, वनदवेशका एर्म ्कायववर्वध वर्परीत कुन ै

काम गरेमा, समयम ैशैवक्षक तथ्याकं लगायत माग गररएको सचूना उपलब्ध नगराएमा नगरपावलकाल ेत्यस्तो वर्द्यालयलाई प्रदान गररएको 

अनुमवत र्ा स्र्ीकृवत रद्द गनव सक्नछे तर त्यसरी अनुमवत र्ा स्र्ीकृवत रद्द गनुव अवघ सम्बवरधत वर्द्यालयलाई सफाइ पेस गने मौकाबाि 

बवञ्चत गररने छैन । 

परिच्छेद-१० 

म्वद्यालयलाई म्दइने अनुदान, लेखा व्यवस्थापन, अनुगमन ि म्नयमन 

५०. म्वद्यालय म्वकास कोषः (१) प्रत्येक वर्द्यालयमा एउिा वर्द्यालय वर्कास कोष िुनछे, जसमा दिेाय बमोवजमका स्रोतबाि प्राप्त रकम 

सोिी कोषमा दाविला िनुेछ :  

(क) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकारबाि प्राप्त अनुदान, 

(ि) शलु्क तथा सियोगबाि प्राप्त रकम, 

(ग) चरदा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम, र 

(घ) अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको कोषको सञ्चालन र सामावजक लेिा परीक्षण तोवकए बमोवजम िुनछे । 

५१. अनुदानको व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्ि िुुँदाको बित वदुँद ैआएको अनुदान रकममा किौती निुन ेगरी तोवकएको सिूको आधारमा 

नगरपावलकाल े सामदुावयक वर्द्यालयलाई अनुदान वदनेछ । तर कुनै वर्द्यालयले तोवकएको शैवक्षक स्तर कायम गनव नसकेमा त्यस्ता 

वर्द्यालयलाई वदुँद ैआएको अनुदान रकम किौती गनव सवकनेछ । 

(२) सामदुावयक वर्द्यालयिरूलाई तोवकए बमोवजम अनुदान उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

५२. लेखा व्यवस्थापनः (१) सब ैवर्द्यालयिरूले प्रचवलत काननु अनुसारको ढाुँचामा आय व्ययको लिेा व्यर्स्थापन गनुव पनेछ ।  

(२) वर्द्यालयको वनयवमत कारोबारको लिेा राख्नका लावग प्रधानाध्यापक र वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत अध्यक्षको संयकु्त 

दस्तितबाि िाता सञ्चालन गरी लेिा व्यर्स्थापन गनुव पनछे । 

५३. लेखा पिीिण तथा सामाम्जक पिीिणः (१) सबै वर्द्यालयिरूले वनयवमत रुपमा आवथवक र्षव समाप्त िएको पविलो चौमावसक विि 

नगर वशक्षा अवधकारीबाि वनयकु्त रवजििव लेिा परीक्षकबाि लेिा परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

(२) लेिा परीक्षण प्रवतर्ेदन लिेा परीक्षण सम्परन िएको वमवतल े१५ वदन विि वशक्षा शािामा पेस गनुव पनेछ ।  

(३) प्रत्येक र्षव वर्द्यालयले सामावजक परीक्षण गरी वर्द्यालयको आय, व्यय, शवैक्षक उपलवब्ध, वर्द्यालयको आरतररक गवतवर्वध, 

पारदवशवता तथा जर्ाफदवेिताको अर्स्था र आगामी कायवयोजना सामावजक परीक्षण माफव त सार्वजवनक तथा अनुमोदन गनुव 

पनेछ ।  

(४) वर्द्यालय सामावजक परीक्षण सवमवतमा दिेायका सदस्यिरू रिनछेन् : 

  (क) वशक्षक अवििार्क सङ्घको अध्यक्ष      - संयोजक 

  (ि) अवििार्क मध्य ेबाि वशक्षक अवििार्क सङ्घबाि मनोवनत कम्तीमा एक मविलासवित दइुव जना-सदस्य 

  (ग) सम्बवरधत र्िा सवमवतले तोकेको सो सवमवतको एक जना सदस्य   -सदस्य 

  (घ) बुवर्द्जीर्ी मध्ये बाि वशक्षक अवििार्क सङ्घले मनोवनत गरेको एक जना      -सदस्य 

(ङ) उच्चतम कक्षाको प्रथम छािा र्ा छाि एक जना       -सदस्य  
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(च) प्रधानाध्यापकल ेतोकेको वशक्षक            -सदस्य सवचर् 

(५) वर्द्यालयले िरेक िमैावसक परीक्षाको नवतजा सवित वर्द्याथीको शैवक्षक प्रगवत प्रवतर्ेदन अवििार्क समक्ष पेस गरी पषृ्ठपोषण 

वलन ुपनेछ ।  

५४. छात्रवृम्त्तको व्यवस्था गनत सक्नेः नगरपावलकाल े वर्द्यालयमा िनाव िुन े वर्द्याथीलाई तोवकए बमोवजम छािर्वृत्तको व्यर्स्था गनव 

सक्नेछ। 

५५. िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त िकमः (१) वनिःशलु्क वशक्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय वशक्षाका लावग सामदुावयक वर्द्यालयले वर्द्याथीको 

नाममा कुन ैवकवसमको शलु्क वलन पाउन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको िएता पवन कुन ैअवििार्कले वर्द्यालयको वर्कासका लावग आफ्नो इच्छाल ेवदएको 

दान, उपिार, चरदा र्ा सियोग सामदुावयक वर्द्यालयले वलन सक्नेछ ।  

(३) सबै बालबावलकालाई आधारितू तिसम्मको वशक्षा अवनर्ायव र वन:शलु्क तथा माध्यवमक तिसम्म वन:शलु्क वशक्षा प्रदान 

गनवका लावग नगरपावलकाल ेआर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था गनछे । 

(४) उपदफा (१) बमोवजम वन:शलु्क वशक्षा घोषणा गरेको वर्द्यालय वशक्षा बािकेको अरय वर्द्यालय वशक्षामा अध्ययन गन े

वर्द्याथीसुँग वलइन ेशलु्क तोवकएको आधारमा वनधावरण गररनछे ।  

(५) संस्थागत वर्द्यालयल ेवर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाव गदाव एकपिक िनाव शलु्क वलइसकेपवछ पनु: सोिी तिको अको कक्षामा 

सोिी नाममा कुन ैवकवसमको शलु्क वलन पाइन ेछैन । 

(६) वर्द्यालयले वर्द्यालयको िौवतक संरचना वनमावण गनवका लावग वर्द्याथीसुँग कुन ैवकवसमको शलु्क वलन पाउने छैन । 

(७) संस्थागत वर्द्यालयल ेवर्द्याथीसुँग वलन पाउने शलु्क नगर वशक्षा सवमवतबाि स्र्ीकृत गराइ वनधावरण गनुव पनछे । त्यसरी शलु्क 

वनधावरण सम्बरधमा स्र्ीकृवत वदुँदा वर्द्यालयल ेउपलब्ध गराएको सवुर्धाको आधारमा वदनेछ । 

(८) कुनै वर्द्यालयले यस ऐन वर्परीत वर्द्याथीसुँग कुनै शलु्क वलएमा नगर वशक्षा अवधकारीले त्यस्तो शलु्क सम्बवरधत वर्द्याथीलाई 

वफताव गनव लगाउनु पनछे । 

(९) यस ऐन वर्परीत शलु्क वलन ेवर्द्यालयलाई नगर वशक्षा सवमवतले जररबाना गनव सक्नेछ । 

५६. म्वद्यालयलाई छुट ि सुम्वधाः (१) प्रचवलत कानुनमा जनुसकैु कुरा लवेिएको िएता पवन सामदुावयक वर्द्यालय र शैवक्षक गठुीका 

रूपमा सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको नाममा जनुसकैु वलित पाररत गदाव रवजष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा लेविए दवेि बािके अरय वर्द्यालयको नाममा कुनै वलित पाररत गदाव नगरपावलकाले तोकेको आधारमा 

रवजष्ट्रेसन दस्तुर छुि वदन सक्नछे । 

(३) सामदुावयक वर्द्यालय र शैवक्षक गठुीका रूपमा सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयलाई वदइन ेअरय छुि र सवुर्धा तोवकए बमोवजम 

िुनेछ । 

परिच्छेद-११ 

प्राम्वम्धक तथा व्यवसाम्यक म्ििा 

५७. नगरपावलका  क्षिेमा सञ्चावलत सामदुावयक वर्द्यालयमा प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक वशक्षाका वनधावररत वर्षय अध्यापन गराउन 

सवकनेछ । यस्ता वर्द्यालयको सञ्चालनका लावग नगरपावलकाल े सम्िाव्यता अध्ययन, वर्द्यालयलाई थप सवुर्धा प्रदान र आर्श्यक 

स्रोत पविचान र पररचालन गनव सक्नेछ । नगरपावलकाल ेप्रावर्वधक वर्षयको कक्षा सञ्चालनका लावग अनुमवत वदुँदा तोवकएको मापदण्ि 

बमोवजम नदोिोररन ेगरी वर्षय वसफाररस गनेछ । यस सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िुनछे । 
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परिच्छेद-१२ 

म्वम्वध 

५८. म्वद्यालयको म्वम्नयमः (१)  यो ऐन र प्रचवलत कानूनको अधीनमा रिी प्रत्येक सामदुावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयले 

वर्द्यालयको लक्ष्य, मलू्य मारयता, सञ्चालन प्रविया लगायतका अरय सारदविवक वर्षयर्स्तु समारे्श गररएको वर्वनयम वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घको संयकु्त रै्ठकबाि पाररत गराइ लाग ुगनुव पनेछ ।  

(२) यसरी बनाएको वर्वनयम व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घको संयकु्त बैठकल ेआर्श्यकता अनुसार संसोधन गनव 

सक्नेछ । 

(३) वर्वनयम अनुसार वर्द्यालय सञ्चालन गनुव व्यर्स्थापन सवमवत, प्रधानाध्यापक लगायत अरय सबैको कतवव्य िनुेछ । 

(४) वर्धान पाररत िएको वमवतबाि सात वदन विि वर्द्यालयल ेनगरपावलकामा पेस गनुव पनछे ।  

(५) वर्द्यालयको वर्धान सार्वजवनक दस्ताबेज िुनछे र सो जो कोिील ेपवन िनेव पाउन ुपनेछ । 

५९. नगिपाम्लकाले म्नदनिन म्दन सक्नेः (१) नगरपावलकाल ेतोवकएको क्षेिसुँग सम्बवरधत आर्श्यक वनदशेनिरू वर्द्यालय व्यर्स्थापन 

सवमवतलाई वदन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम वदइएको वनदशेनको पालना गनुव वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको कतवव्य िुनछे । 

६०. म्वद्यालयलाई सुिम्ित िेत्रको रुपमा कायम गनुत पननः (१) वर्द्यालयमा स्र्तरि र ियरवित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने र्ातार्रण 

वसजवना गनव तथा वर्द्यालयविि कुनपैवन वकवसमको अर्ावञ्छत वियाकलाप िनु नवदन ेगरी वर्द्यालयलाई सरुवक्षत क्षेि कायम गनुव पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम सरुवक्षत क्षेि कायम गदाव वर्द्यालयल ेपालना गनुवपने सतव तथा मापदण्ि तोवकए बमोवजम िनुेछ ।  

६१. बालबाम्लकालाई म्नष्कासन गनत, िािीरिक वा मानम्सक दुव्यतवहाि गनत नहुनेः (१) कुनै पवन बालबावलकालाई वर्द्यालयबाि 

वनष्ट्कासन गनव पाइने छैन । 

(२) वर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकालाई शारीररक, मानवसक यातना वदन र्ा दवु्यवर्िार गनव पाइन ेछैन । 

६२. ट्युसन, कोम्चङजस्ता म्वद्यालय बाम्हि हुने अध्यापन सेवा तथा िैम्िक पिामित सेवा, म्वदेिी िैम्िक कायतक्रम वा म्ििण 

कोसत सञ्चालनः (१) ि्यसुन,कोवचङ्,िाषा वशक्षण,परू्व तयारी कक्षा,विजकोषव, शैवक्षक परामशव सेर्ा र्ा वर्दशेी मलुकुमा सञ्चावलत 

कुनै शैवक्षक कायविम र्ा रै्दवेशक शैवक्षक मेला, प्रदशवनी सञ्चालन गने लगायतका कायविम सञ्चालन गनव नगरपावलकाबाि अनुमवत 

वलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम ि्यसुन,कोवचङ् ,िाषा वशक्षण, परू्व तयारी कक्षा, विजकोषव, शैवक्षक परामशव सेर्ा र्ा वर्दशेी मलुकुमा 

सञ्चावलत कुनै शवैक्षक कायविम र्ा रै्दवेशक शवैक्षक मलेा, प्रदशवनी सञ्चालन गनव अनुमवत वलने सम्र्रधी व्यर्स्था तोवकए 

बमोवजम िुनेछ । 

(३) शैवक्षक गणुस्तर सधुारका लावग वर्द्यालयले अवतररक्त कोवचङ् कक्षा सञ्चालन गनव सक्नछे तर यस सम्बरधी कक्षा प्रवत घण्िा, 

वशक्षक, प्रवत वर्द्याथी शलु्क, वशक्षक वबषय पाररश्रवमक र प्रवत कक्षा वर्द्याथी सङ्ख्या समेत स्पि िलुाइ नगरपावलकालाइव 

जानकारी वदन ुपनेछ । 

(४) शैवक्षक कायविम, शैवक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव, िाषा वशक्षण कक्षा र्ा परू्व तयारी कक्षा र्ा वर्दशेी मलुकुमा सञ्चावलत 

कुनै शैवक्षक कायविम सञ्चालन गने सम्बरधी थप व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िनुेछ । 

६३. स्तिमापनः नगरपावलकाले शैवक्षक गणुस्तर मापन र एकरुपताका लावग कक्षा ५ को र्ावषवक परीक्षा लगायत अरय कक्षाको परीक्षा वलई 

स्तर मापन गनव सक्नेछ । 
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६४. प्रगम्त म्वविण बुझाउनु पननः वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव तोवकए बमोवजमका वर्र्रण सवितको प्रगवत वर्र्रण र्िा वशक्षा सवमवत र 

नगरपावलकाको वशक्षा शािामा बुझाउनु पनेछ । 

६५. म्ििा म्वकास कोषः (१) नगरपावलकाल ेआफ्नो क्षिेविि बसोबास गन ेअवत वर्परन, प्राकृवतक प्रकोप पीवित, अशक्त र असिाय 

बालबावलकाको शैवक्षक अर्सर र्वृर्द् गनव  तथा उत्कृि वर्द्याथी, वशक्षक, कमवचारी र्ा वशक्षा पे्रमीलाई परुस्कृत गनव  एर्म ् शैवक्षक 

गणुस्तर अविर्वृर्द्का कायविम सञ्चालन गनवका लावग नगर वशक्षा वर्कास कोष स्थापना गनव सक्नेछ ।  

 (२) कोषमा दिेाय बमोवजमको रकम रिन सक्नेछ : 

(क)  सङ्घ सरकार, प्रदशे सरकार र नगरपावलकाबाि प्राप्त अनदुान, 

(ि)      सियोगबाि प्राप्त रकम, 

(ग)  चरदा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम,  

(घ)  अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम । 

(३) कोषको सञ्चालन प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत र लेिा प्रमिुको संयकु्त दस्तितबाि िुनछे । कोषबाि गररएको िचव रकम नगर 

कायवपावलकाबाि पाररत गनुव पनेछ । 

६६. दण्ड सजायः (१) कसैले वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना र्ा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यवक्तलाई मदु्दा िनेे अवधकारील ेवबगो असलु गरी 

वबगो बमोवजम जररबाना गनव सक्नछे । 

(२) कसैले दिेायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा र्ा सो कायव गनव सियोग परु् याएमा त्यस्तो व्यवक्तलाई ६ मविनासम्म कैद र्ा १ लाि 

सम्म जररबाना र्ा दरैु् सजाय िुनछे । 

(क)  प्रश्नपिको गोपनीयता िङ्ग गरेमा, 

(ि)  उत्तरपवुस्तका परीक्षण गदाव लापरबािी र्ा गरै वजम्मेर्ार पणूव कायव गरेमा, 

(ग)  परीक्षा केरिसुँग सम्बवरधत पदावधकारीको स्र्ीकृवत बेगर प्रर्ेश गनव प्रयत्न गरेमा र्ा प्रर्ेश गरेमा र्ा परीक्षा केरि 

वनयरिणमा वलई अमयाववदत कायव गरेमा, 

(घ)  परीक्षाफल प्रकाशनमा अवनयवमतता गरेमा, 

(ङ)  अरूको तफव बाि परीक्षा वदएमा, 

(च)  परीक्षाको मयावदा िङ्ग िनुे अरय कुनै कायव गरेमा, 

(छ) अनुमवत नवलई मरिेश्वरी कक्षा, कुनै शैवक्षक कायविम, शवैक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव, ि्यसुन, कोवचङ्ग 

सेरिर, कम्प्यिुर, िाषा वशक्षण कक्षा तथा परू्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा,  

(ज) कानुन वर्परीतको अरय कायव गरेमा । 

(३) कानुन बमोवजमको कसरुको सम्बरधमा वर्द्यालयको कुन ैवशक्षक र्ा कमवचारी उपर मदु्दा िनेे अवधकारी र्ा वजल्ला अदालतमा 

मदु्दा दायर िएमा त्यस्तो वशक्षक र्ा कमवचारी त्यसरी मदु्दा दायर िएको वमवतदवेि मदु्दाको िुङ्गो नलागेसम्म वनलम्बन िुनछे र 

सो वशक्षक र्ा कमवचारी अदालतबाि कसरुदार ठिररएमा वनजलाई यस ऐन बमोवजम वर्िागीय सजाय गररनछे । 

६७. पुनिावेदन : तोवकएको अवधकारीले गरेको सजायको आदशे उपर वजल्ला अदालतमा पनुरारे्दन लाग्नेछ । 

६८. म्नयम बनाउने अम्धकािः यस ऐनको उद्देश्य कायावरर्यन गनव नगरपावलकाल ेआर्श्यक वनयमार्ली, वनदवेशका एर्म ्कायववर्वध बनाउन 

सक्नेछ । 

६९. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः यस ऐनल ेतोवकए बमोवजम िुने िनी व्यर्स्था गरेको काम वनयमार्ली नआउुँदा सम्म नगरपावलकाल ेगनव 

सक्नेछ । 
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७०. बाधा अडकाउ फुकाउने अम्धकािः यस ऐनको उद्देश्य कायावरर्यन गनव कुनै बाधा-अि्काउ परेमा नगरपावलकाले त्यस्तो बाधा-

अि्काउ ििाउन आदशे जारी गनव सक्नेछ र त्यस्तो आदशे यसै ऐनमा परे सरि मावननेछ तर यस्तो आदशे नगर सिाल े६ मविनावििमा 

अनुमोदन नगरेमा स्र्त: वनवष्ट्िय िनुेछ । 

७१. बचाउ ि लाग ुनहुनेः (१) यो ऐन र्ा यस ऐन अरतगवत बनेका वनयममा लवेिए जवत कुरामा सोिी बमोवजम र नलेविएको कुरामा प्रचवलत 

काननु बमोवजम िुनछे । 

(२) यस ऐनमा लवेिएको कुनै कुराले पवन वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना गरेको कसरुमा भ्रिाचार वनर्ारण ऐन, २०५९ अरतगवत 

कारबािी चलाउन बाधा पन ेछैन । 

(३) यस अवघ काननु बमोवजम वनयकु्त वशक्षक कमवचारीलाई नपेाल सरकारल ेवदुँद ैआएको सवुर्धामा कुनै वकवसमको किौती गररन े

छैन तर यस व्यर्स्थाले कानुन बमोवजम दण्ि, सजाय र कारर्ािी गनव बाधा पन ेछैन । 

(४) यस ऐनमा उल्लिे िएका कुरािरू सङ्घीय र प्रादवेशक वशक्षा ऐनसुँग बावझएमा बावझएको िदसम्म स्र्त: िारेज िुने छन ्। 

(५) विमाद नगरपावलकाको वशक्षा वनयमार्ली, २०७५ िारेज गररएको छ । उक्त वनयमार्ली अनुसार गररएका कायविरू यसै ऐन 

अरतगवत गरेको मावननेछ । 

७२. ऐनको संिोधन: यस ऐनको संशोधन विमाद नगरपावलका नगर सिाबाि गनव सवकनछे ।  

 

प्रमाशणकरण भमभतिः २०७७/10/20 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत 
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