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माई नगरपालिका 

लिक्षा ऐन, २०७७ 

                                                      

  सभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७७/११/११ 

        प्रमालिकरि लमलत: २०७७/११/११ 

प्रस्तावना :  

प्रत्येक नागररकमा सलिष्ितुा, सदाचार, नैलतकता र मानवीय मलू्यको प्रवर्धन गरी संघीय िोकतन्त्रको 

संस्थागत लवकास, मिुकुको समलृि र जनलितका िालग स्थानीय, रालष्िय र लवश्वव्ययापी वव्यकतामा 

वर्ाररत प्रलतस्पर्ी जनिलि तयार गने, नेपािको संलवर्ानको अनसचूी – ८ तथा स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (ज) मा रिकेो लिक्षा क्षेरको सञ्चािन, व्ययवस्थापन, लनयमन 

तथा कायधन्त्वयन गने, स्थानीय तिमा वर्ारभतू र माध्यलमक तिसम्मको लिक्षािाई प्रभावकारी ढंगिे 

सञ्चािन एवम ्व्ययवस्थापन गरी लिक्षाको गिुस्तर बलृि गने अलभप्रायका िालग र लिक्षा सम्बन्त्र्ी प्राप्त 

लजम्मेवारी परूा गनध समेत वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संलवर्ानको र्ारा २२१ को उपर्ारा (१) र 

र्ारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) िे लदएको अलर्कार 

 

माई नगरपालिका  

 

स्थानीय राजपत्र  
   

     खण्ड : ४                       संख्या ३                  राजपरमा प्रकालित लमलत : २०७७/११/१४  
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प्रयोग गरी संघीय लिक्षा सम्बन्त्र्ी काननू समेतको अर्ीनमा रिी माई नगरपालिकाको नगरसभािे यो 

“माई नगरपालिकाको लिक्षा ऐन, २०७७” बनाएको छ  । 

पररच्छेद १ 

संलिप्त नाम र पररभाषा 

संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  (१)  यस ऐनको नाम “माई नगरपालिकाको लिक्षा ऐन, २०७७” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन माई नगरपालिका के्षर लभर िाग ुिुनेछ । 

(३) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत तथा  प्रमािीकरि भै नगरपालिकाको राजपरमा प्रकािन भएपलछ 

िाग ू िुनेछ । 

पररभाषा:   लवषय वा प्रसंगिे अको अथध निागेमा यस ऐनमा  

१. “संघीय  ऐन” भन्त्नािे संघीय संसदिे बनाएको ऐनिाई सम्झन ुपछध । 

२. “संघीय लिक्षा सम्बन्त्र्ी काननू” भन्त्नािे प्रचलित लिक्षा ऐनिाई सम्झन ुपछध । 

३.  “प्रदिे लिक्षा सम्बन्त्र्ी काननू” भन्त्नािे प्रदिे सरकारिे तयार गरेको लिक्षा ऐन तथा काननूिाई 

सम्झन ुपछध । 

४. “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन” भन्त्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ िाई सम्झन ुपछध।  

५. “ऐन” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको लिक्षा ऐन, २०७७ सम्झन ुपछध । 

६.  “नगरपालिका” भन्त्नािे माई नगरपालिकािाई सम्झन ुपछध । 

७. “नगरसभा” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपछध ।  

८.  “कायधपालिका” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको कायधपालिकािाई सम्झन ुपछध । 

९. “नगरपालिकाको प्रमखु” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछध । 

१०. “नगरपालिकाको उप-प्रमखु” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको उप-प्रमखुिाई सम्झन ुपछध । 

११. “प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृतिाई 

सम्झन ुपछध । 

१२. “सामदुालयक लवद्यािय” भन्त्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनदुान पाउने गरी अनमुलत 

   वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय सम्झनपुछध ।  

१३. “संस्थागत लवद्यािय” भन्त्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनदुान नपाउने गरी लनजी 

   िगानीमा सञ्चािन गने गरी काननू बमोलजम अनमुलत प्राप्त गरी स्थालपत लवद्याियिाई सम्झन ु

   पछध । 

१४. “सामदुालयक लसकाइ केन्त्र” भन्त्नािे समदुाय स्तरमा सञ्चािन गररने लनरन्त्तर लसकाइ, अध्ययन 

   अनसुन्त्र्ान र सीप लसकाइ िगायतका काम गने केन्त्रिाई सम्झन ुपछध । 

१५. “लिक्षा सलमलत” भन्त्नािे नगर कायधपालिकािे गठन गरेको लिक्षा सलमलतिाई सम्झन ुपछध । 

१६. “लिक्षा िाखा” भन्त्नािे नगरपालिकामा रिकेो लिक्षा िनेे िाखा वा एकाइिाई सम्झन ुपछध । 

१७. “लिक्षा अलर्कृत” भन्त्नािे नगरपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमखु वा लनजिे सम्पादन गने  

   कामकाज गनध तोलकएको कमधचारीिाई सम्झन ुपछध । 

१८. “प्रर्ानाध्यापक” भन्त्नािे लवद्याियको नेततृ्व विन गरी व्ययवस्थापकीय तथा प्रिासलनक 

   लजम्मेवारी लनवाधि गने लवद्याियको प्रमखु कायधकारी पदालर्कारीिाई सम्झन ुपदधछ । 
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१९. “लिक्षक” भन्त्नािे लवद्याियको अध्यापक सम्झन ुपछध र सो िब्दिे प्रर्ानाध्यापक  वा लप्रलन्त्सपि 

   र प्रारलम्भक बाि लवकास लिक्षक समेतिाई  जनाउँछ । 

२०. “प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्त्र” भन्त्नािे तीन वषध उमेर परूा भई पाँच वषध उमेर परूा  नगरेका 

   बािबालिकाको िालग काननू बमोलजम खोलिएको प्रारलम्भक बाि लिक्षा ति ( नसधरी, एि. 

   केजी. र य.ुकेजी. कक्षा तथा मन्त्टेसरी) वलद सम्झन ुपछध । 

२१. “वर्ारभतू लिक्षा” भन्त्नािे प्रारलम्भक बाि कक्षादलेख कक्षा वठसम्म लदइने लिक्षा सम्झन ुपछध। 

२२. “सामालजक लवकास संयोजक” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको     

   संयोजकिाई सम्झन ुपछध । 

२३. “माध्यलमक लिक्षा” भन्त्नािे कक्षा नौ दलेख कक्षा बाह्रसम्म लदइने लिक्षा सम्झन ुपछध । 

२४.  “प्रालवलर्क तथा व्ययवसालयक लिक्षा” भन्त्नािे प्रालवलर्क ज्ञान, सीप तथा लवषयवस्तमुा 

    वर्ाररत प्रलवलर् र व्ययवसाय उन्त्मखु लिक्षा प्रदान गनध कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्र सम्म अध्यापन 

    गराइने लिक्षािाई सम्झन ुपछध । 

२५.  “लविेष लिक्षा” भन्त्नािे दृलि लबिीन, बलिरा, अलटज्म, बौलिक अपांगता, ससु्त श्रवि वा अलि 

    अिि िारीररक अपांगता भएका बािबालिकािाई छुटै्ट समिूमा राखी लविेष प्रकार र लनलित 

    माध्यमबाट लदइने लिक्षा सम्झन ुपछध । 

२६. “माध्यलमक लवद्यािय” भन्त्नािे कक्षा नौ दलेख कक्षा बाह्रसम्म पठनपाठन गने   लवद्याियिाई 

    सम्झन ुपछध । 

२७. “वर्ारभतू लवद्यािय” भन्त्नािे प्रारलम्भक बाि लवकास दलेख कक्षा ८ सम्म पठनपाठन गने 

    लवद्याियिाई सम्झन ुपछध । 

२८.  “कोष” भन्त्नािे लवद्यािय सञ्चािनका िालग खडा गररएको सलञ्चत कोषिाई सम्झन ुपछध ।   

२९. “कमधचारी” भन्त्नािे सामदुालयक लवद्याियमा कायधरत लिक्षक बािकेका अन्त्य कमधचारी सम्झन ु

   पछध । 

३०. “लनजी लवद्यािय लिक्षक” भन्त्नािे माई नगरपालिका लभर प्रचलित काननू बमोलजम स्थापना भई 

    सञ्चालित लनजी लवद्याियको लिक्षक तथा सो िब्दिे लप्रन्त्सीपि समेतिाई सम्झन ुपछध । 

३१. “व्ययवस्थापन सलमलत” भन्त्नािे दफा २० र दफा २४ बमोलजम गठन िुने लवद्यािय व्ययवस्थापन 

   सलमलतिाई सम्झन ुपछध । 

३२. “अलभभावक” भन्त्नािे लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीको अलभभावक भनी लवद्याियको 

   अलभिेखमा जलनएको व्ययलि सम्झन ुपछध र सो िब्दिे लवद्याथीको बाब,ु वमा, बाजे वा बज्यै र 

   त्यस्ता अलभभावक नभएमा लवद्याथीको िकमा त्यस्ता लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने 

   व्ययलििाई समेत जनाउँछ । तर बािवालिका लवद्यािय भनाधको अवस्थामा उल्िेलखत नाताका 

   व्ययलि वा अन्त्य व्ययलििे संरक्षकत्व प्रदान गरेकामा पलछ संरक्षकत्व पररवतधन भएमा समयमै 

   सम्बन्त्र्ीत संरक्षकत्व ग्रिि गने व्ययलििे वडा कायाधियको लसफाररस लिइ वएमा लवद्याियिे 

   रेकडधिाई सोलि अनसुार रेकडध अद्यावलर्क गनुधपनेछ । 

३३. “िलु्क” भन्त्नािे लवद्याियिे लनयम बमोलजम लवद्याथीसँग लिन पाउने िलु्क सम्झन ुपछध 

३४. “िैलक्षक सर” भन्त्नािे लवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने वालषधक अवलर् सम्झन ुपछध । यस 

   सन्त्दभधमा वैिाख १ गतेदेलख चैर मसान्त्तसम्मको समयिाई जनाउँदछ । 



4 
 

३५. “परीक्षा सलमलत” भन्त्नाि ेवर्ारभतू तिको अलन्त्तम परीक्षा सञ्चािन तथा समन्त्वय सलमलतिाई 

   सम्झन ुपछध । 

३६. “तोलकएको वा तोलकए बमोलजम” भन्त्नािे यस ऐन अन्त्तगधत बन्त्ने लनयममा तोलकएको वा 

   िेलखएको व्ययवस्था सम्झन ुपछध । 

३७. “अनमुलत” भन्त्नािे नेपाि सरकारिे स्थायी स्वीकृलत र सिायता प्रदान गरर नसकेको कुनै 

  तोलकएको ठाउँ वा के्षरमा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनध लदएको अस्थायी स्वीकृलतिाई 

  जनाउँछ । 

३८. “स्वीकृलत” भन्त्नािे तोलकए बमोलजमको ितध परूा गरेको लवद्याियिाई लदने स्थायी स्वीकृलतिाई 

   जनाउँछ । 

३९. “दरबन्त्दी लमिान” भन्त्नािे नगरपालिका के्षरलभरका सामदुालयक लवद्याियमा लिक्षक, 

   कमधचारीिाई समान पदमा सरुवा गने, काजमा काम िगाउने, दरबन्त्दी पनुलवधतरि गने कायधिाई 

   सम्झन ुपछध । 

४०. “वडा अध्यक्ष” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका लनवाधलचत वडा अध्यक्षिाई सम्झन ु

   पछध । 

४१. “वडा सदस्य” भन्त्नािे माई नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका लनवाधलचत अन्त्य वडा सदस्यिाई 

   सम्झन ुपछध । 

४२. “वडा लिक्षा सलमलत” भन्त्नािे माई नगरपालिककाको वडा कायाधिय अन्त्तगधत गठन िुने लिक्षा 

  सलमलतिाई सम्झन ुपछध । 

४३. “पाठ्यक्रम लवकास केन्त्र” भन्त्नािे संघीय ऐन बमोलजम पाठ्यक्रम लनमाधिको िालग लजम्मेवार 

   लनकायिाई सम्झन ुपदधछ । 

४४. “मन्त्रािय” भन्त्नािे संघीय तथा प्रादलेिक लिक्षा मन्त्रािय सम्झन ुपछध । 

४५. “िैलक्षक गठुी” भन्त्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनधको िालग कुनै व्ययलि वा समिूिे नाफा नलिने 

   उद्दे् यिे स्थापना गरेको सावधजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुपछध । 

४६. “स्रोतव्ययलि” भन्त्नािे माध्यलमक तिको स्थायी लिक्षक पदमा पदालर्कार रिी लवद्यािय 

  सपुररवेक्षि तथा िैलक्षक प्रिासनका िालग नगर लिक्षा िाखामा काम काज गने गरी तोलकएको 

  पदालर्कारीिाई सम्झन ुपछध । 

४७. “लिक्षक सेवा वयोग” भन्त्नािे संघीय लिक्षा काननू बमोलजम गठन भएको लिक्षकिरुको स्थायी 

  लनयलुि लसफाररस वलद गने वयोग सम्झन ुपछध । 

४८. “रालष्िय लकतावखाना” भन्त्नािे संघीय लिक्षा काननू बमोलजम गठन भएको रालष्िय 

   लकताखानािाई सम्झन ुपछध । 

४९. “लिक्षक मिासंघ” भन्त्नािे लिक्षकिरुको छाता संगठनिाई जनाउनेछ ।  

५०. “सामालजक लवकास सलमलत”  भन्त्नािे माई नगरपालिका नगर कायधपालिकािे गठन गरेको 

  सामालजक सलमलतिाई सम्झन ुपदधछ । 

 

पररच्छेद २ 

लििाको प्रकार, लवद्याियको वगीकरण: 
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३. लवद्याियको तह   १) लवद्याियको ति २ प्रकारका िुनेछन ्

 क. वर्ारभतू ति 

 ख. माध्यलमक ति 

४. माध्यलमक लििाको प्रकार  (१) माध्यलमक तिको लिक्षाको प्रकार प्रचलित काननू बमोलजम 

     िुनेछन ् ।  

  

५. लििाको माध्यम : १) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दवैु भाषा 

    िुनेछन ्। 

  २) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दिेायको अवस्थामा लवद्याियमा लिक्षाको 

      माध्यम दिेाय बमोलजम िुन सक्नेछ :  

क) जातीय बािुल्यताका वर्ारमा वर्ारभतू ति सम्म मात ृभाषामा लिक्षा लदन सलकनेछ । 

ख) गैर नेपािी नागररकिे अध्ययन गदाध अलनवायध नेपािी लवषयको सट्टा अन्त्य कुनै भाषाको  लवषय 

अध्ययन गनध सक्नेछन ्। 

ग) भाषा लवषयमा अध्ययन अध्यापन गराउँदा लिक्षाको माध्यम सोिी भाषा िुने । 

६. लवद्याियको वगीकरण :  लवद्याियको सम्पलि र स्रोत सार्न िगानीका वर्ारमा 

     लनम्नानसुार वगीकरि गररनेछ । 

 क. सामदुालयक लवद्यािय 

 ख. संस्थागत लवद्यािय 

 ग. गठुी लवद्यािय 

 

पररच्छेद ३ 

लवद्यािय खोल्ने अनमुलत वा स्वीकृलत र लवद्यािय गाभ्ने सम्बन्धी व्यवस्था 

७. लवद्यािय खोल्ने अनुमलत वा स्वीकृलत:  १) माई नगरपालिका क्षेरलभर सबै प्रकार र तिका 

     लवद्यािय खोल्न, सञ्चािन गनध, कक्षा थप गनध अनमुलत, स्वीकृलत लदन सम्बन्त्र्ीत वडा 

     कायाधियको लसफाररस र माई नगरपालिका नगर लिक्षा सलमलतको लसफाररस सलित नगर 

     कायधपालिकामा लनवेदन गनुध पनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा सो लनवेदन उपर लिक्षा िाखाबाट वव्यक जाँचबझु गदाध 

     लनर्ाधररत मापदण्ड परूा भई लवद्यािय खोल्न अनमुलत लदन मनालसव दलेखएमा नगर कायधपालिकािे 

     अनमुलत प्रदान गनध सक्नेछ । 

 ३) नगर कायधपालिकािे दफा ७ (१) बमोलजम अनमुलत तथा स्वीकृलत लददँा लवद्यािय खोल्ने प्रलक्रया, 

     लवद्याियिे पािना गनुधपने ितध तथा बन्त्दजे राख्न ु र्रौटी िगायतको व्ययवस्था तोलकए बमोलजम 

     िुनेछ । 
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८. धरौटी रकमा जम्मा गनुुपने (१) सामदुालयक लवद्यािय तथा संस्थागत लवद्यािय खोिी 

      सञ्चािनगनध र कक्षा ति थप गनध सरुक्षि वापत दिेाय बमोलजमको रकमा र्रौटीको रुपमा राख्न ु

      पनेछ : 

कक्षा संस्थागत लवद्यािय सामदुालयक लवद्यािय कैलफयत 

पवूध प्राथलमक रु ५०,००० ००  

१ दलेख ५ रु १,५०,००० ००  

१ दलेख ८ रु २,५०,००० ००  

१ दलेख १० रु ३,५०,००० १,००,०००  

१ दलेख १२ रु ४,५०,००० ३,००,०००  

९. धरौटी रकम जम्मा गररने: १) लवद्याियको दफा ८ बमोलजमको र्रौटी वापतको रकम स्थानीय 

     वालिज्य बैंकमा प्रर्ानाध्यापक र नगरपालिकाका कमधचारीको संयिु दस्तखतमा राख्न ुपनेछ । 

१०. लवद्यािय गाभ्ने, ठाउँसारी गने र नाम पररवतुन गने:  तोलकएको लवद्यािय सञ्चािनको 

       मापदण्ड बमोलजम दईु वा दईु भन्त्दा बढी लवद्याियिाई एक वपसमा गाभी लवद्यािय सञ्चािन 

       गनध, लवद्याियको ठाउँसारी गनध र लवद्याियको नाम पररवतधन गरी नयाँ नाम राख्न तोलकए बमोलजम 

      िुनेछ । 

११. बाि लििा सञ्चािन:  नगरपालिकाको कुनै लवद्याियसँग लमसाएर वा छुटै्ट बाि लिक्षा केन्त्रका ्

      स्थापना र सञ्चािन गनध र थप व्ययवस्था गनध सक्नेछ । 

१२. बािगृह सञ्चािन:  नगरपालिका वफैिे वा कुनै व्ययलि वा संस्थािे बाि गिृ सञ्चािन गनध 

      पाउनेछ । बाि गिृ सञ्चिनको िालग वव्यक प्रलक्रया नगर लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम 

      िुनेछ । 

१३. सामुदालयक लसकाइ केन्र सञ्चािन गनु सक्ने:  नगरपालिकािे समदुायमा साक्षरता, सीप 

       लवकास र लनरन्त्तर लसकाइ समेतको काम गनध तोलकए बमोलजम सामदुालयक लसकाइ केन्त्र 

        सञ्चािन गनध सक्नेछ । यस्तो केन्त्रमा सामदुालयक सचूना र प्रलवलर्यिु पसु्तकािय र वाचनािय 

       सञ्चािन िुनपुनेछ । 

पररच्छेद ४ 

 प्रमुख प्रिासकीयअलधकृत तथा लििा अलधकृत सम्बन्धी व्यवस्था  र काम, कतुव्य 

र अलधकार : 

१४. प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम कतुव्य : 

सबै सामदुालयक लवद्याियका लिक्षक कमधचारीको  तिब भिा  सेवा सलुवर्ा समयलभर 

लवतरि, लवद्यािय लनरीक्षि तथा सपुरीवेक्षि,वव्यक लनदिेन गने मखु्य दालयत्व 
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नगरपालिकाका प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृतको िुनेछ ।  प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृतको 

अन्त्य काम कतधव्यय तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

१५. लििा िाखा प्रमुख (अलधकृत) सम्बन्धी व्यवस्था :  नगरपालिका अन्त्तगधत लिक्षा सम्बन्त्र्ी 

      कायधक्रमको व्ययवस्थापन गनध र िैलक्षक प्रिासन सञ्चािन गनधको िालग एक लिक्षा िाखा रिने छ। 

      जसमा सम्बन्त्र्ीत लनकायबाट तोकी पठाएको लिक्षा अलर्कृत वा सो नभए सो िाखा िनेध 

      तोलकएको एकजना सम्बन्त्र्ीत कमधचारी रिने छन ्। 

१६. लििा िाखा प्रमुखको काम, कतुव्य र अलधकार : 

     लिक्षा िाखा प्रमखुको काम कतधव्यय र अलर्कार देिाय बमोलजम िुनेछ : 

क) नगर स्तरीय लिक्षा योजना तजुधमा गरी नगर कायधपालिकामा पेि गने । 

ख) नगरपालिका तथा नगर लिक्षा सलमलतबाट लिक्षा तथा िैलक्षक लवकासका िालग पाररत नीलत 

तथा कायधक्रमको कायाधन्त्वयन गने तथा प्राप्त लनदिेन पािना गने । 

ग) लवद्यािय तथा िैलक्षक लनकायिरुको अनगुमन तथा सपुररवेक्षि गने, गराउने । 

घ) नगरपालिका, नगर लिक्षा सलमलत र प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृतिाई िैलक्षक लवकासका िालग 

वव्यक सझुाव तथा परामिध लदने । 

ङ) लिक्षकिरुको कायध सम्पादन मलू्याङ्कन गने । 

च) नगरपालिका लिक्षा सलमलतको सदस्य सलचवको भलूमकामा लनवाधि गने । 

छ) लिक्षा िाखा प्रमखुको अन्त्य काम कतधव्यय र अलर्कार तोलकए बमोलजम िुनेछ  

१६. लवद्यािय लनरीिक, स्रोतव्यलि तथा अन्य कमुचारीको काम कतुव्य: 

       लवद्यािय लनरीक्षक, स्रोतव्ययलि तथा अन्त्य कमधचारीको काम कतधव्यय तोलकए अनसुार िुनेछ । 

 

   पररच्छेद ५ 

लििा सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था 

१७. नगर लििा सलमलत सम्बन्धी व्यवस्था: १) माई नगरपालिका के्षरलभर सञ्चािन िुने लवद्यािय 

      तथा िैलक्षक क्षेरिरुको रेखदखे, समन्त्वय, लनयमन, अनगुमन र व्ययवस्थापन गने कामको िालग 

      नगरपालिकामा दिेाय बमोलजमको एक नगर लिक्षा सलमलत रिनेछ : 

क) नगर प्रमखु वा लनजिे तोकेको कायधपालिकाको सदस्य                  -  अध्यक्ष 

ख) सामालजक लवकास सलमलतको संयोजक सलित कायधपालिकािे तोकेको कायधपालिका सदस्य 

मध्येबाट एक मलििा सलित  दईु जना               -  सदस्य 

ग) प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत         -  सदस्य 

घ) नेपाि लिक्षक मिासंघका नगर अध्यक्ष, सो नभए ववि संस्थािरुिे छनौट गरी पठाएको 

प्रलतलनलर् एकजना           -  सदस्य 
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ङ) सामदुालयक र संस्थागत / गठुी लवद्याियका प्रर्ानाध्यापक मध्ये सलमलतिे मनोलनत गरेका  

कलम्तमा  एक  मलििासलित दईु जना                     -  सदस्य 

च)  सामदुालयक लवद्याियका लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्ये लिक्षा सलमलतिे 

मनोलनत गरेको एकजना                    -  सदस्य

   

ज) नगर लिक्षा अलर्कृत अथवा लिक्षा िनेध तोलकएको व्ययलि  - सदस्य सलचव 

२) छिफिका लवषय र वव्यकताका वर्ारमा सम्बन्त्र्ीत के्षरको अनभुव भएका व्ययलििरु 

     वमन्त्रि गनध सलकनेछ । 

३) उपदफा १ बमोलजम मनोलनत सदस्यिरुको पदावलर् २ वषधको िुनेछ । मनोलनत सदस्यिे वफ्नो पद 

    अनसुारको वचरि नगरेको देलखएमा मनोनयन गने पदालर्कारी वा लनकायिे लनजिाई जनुसकैु 

     बखत िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउने अलघ लनजिाई वफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट 

    वलञ्चत गररने छैन । 

४) कुनै कारििे सलमलत गठन िुन नसकेमा अको सलमलत गठन निुन्त्जेि सम्म नगरपालिकाको लिक्षा 

     िाखािे सलमलतको काम कतधव्यय अलर्कार प्रयोग गनेछ । 

१८. नगर लििा सलमलतको काम, कतुव्य र अलधकार:  १) नगर लिक्षा सलमलतको काम, कतधव्यय र 

     अलर्कार दिेाय बमोलजम िुनेछ : 

क) वफ्नो कायध क्षेरलभरको िैलक्षक योजना तयार गने । 

ख) नगरपालिका के्षरलभर लवद्यािय सञ्चािनका िालग अनमुलत, स्वीकृलत, लवद्यािय साने, गाभ्ने 

सम्बन्त्र्ी नगरपालिकािाई वव्यक राय प्रदान गने । 

ग) लवद्याियिरुिाई वलथधक अनदुान सम्बन्त्र्ी वव्यक स्रोतको खोजी गने । 

घ) वफ्नो  के्षरलभर सञ्चािन िुने परीक्षािाई मयाधलदत र भयरलित बनाउन सियोग गने । 

ङ) लवद्याियिरुको िेखा परीक्षकको लनयलुि र पाररश्रलमक तोक्ने । 

च) नगरपालिका क्षेरलभर स्थापना भएका वफ्नो स्रोतमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियिरुका 

लिक्षकको सेवा, सलुवर्ा र ितधिरु स्वीकृत गनधका िालग नगरपालिकामा लसफाररस गने । 

छ) नगरपालिका क्षेरलभर स्थापना भएका वफ्नो स्रोतमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियिरुका 

लिक्षकको सेवा, सलुवर्ा र ितधिरु स्वीकृत गनधका िालग लसफाररस गने । 

ज) लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतिाई वव्यक लनदिेन लदने, जागरुक र सजग बनाउने । 

झ) लिक्षाको गिुस्तर कायम राख्ने सचूकिरु लवकास गने र प्रगलत मलू्याङ्कन गने । 

ञ) िैलक्षक गठुीसँग गने सम्झौताका ितधिरु लनर्ाधरि गने । 

ट) िैलक्षक संस्था र लिक्षासँग ववि लिक्षक कमधचारीिरुिाई कामको वर्ारमा वव्यक 

प्रोत्सािन सलित परुस्कार, नलसित, दण्ड, कारबािी गने गराउने । 

ठ) लविेषज्ञिरुको छनौट गरेर सचूी प्रकािन गने । 

ड) संस्थागत लवद्यािय सञ्चािनको मापदण्ड बनाउने, सञ्चािनको अनमुलतको िालग 

नगरपालिकािाई वव्यक राय सझुाव प्रदान गने । 
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ढ) लवद्यािय गाभ्ने, साने नाम पररवतधन गने ति थप गने, नीलत तजुधमा गरी कायधपालिकामा पेि गने 

। 

ि) सामदुालयक लसकाइ केन्त्र स्थापना र सञ्चािन सम्बन्त्र्ी नीलत तजुधमा गरी कायधपालिकामा  पेि  

गने । 

त) संघीय सरकारको कायधक्रम अनरुुप लदवा खाजा व्ययस्थापन गने । 

थ) लवद्यािय बालिर रिकेा बािबालिका पलिचान गरी “सबैका िालग लिक्षा” सलुनलित िुने प्रबन्त्र् 

गने । 

द) लवद्याियमा पठनपाठनको अलर्कतम प्रबन्त्र् िुने गरी िैलक्षक क्यािेण्डर बनाई िाग ू गने, 

गराउने । 

र्) लिक्षक तालिम नीलत तजुधमा गरी कायधपालिकामा पेि  गने । 

न) िैलक्षक सचूना प्रिािी स्थापना गरी सबै लवद्याथी, लिक्षक र लिक्षासँग सम्बन्त्र्ीत तथ्याङ्किरु 

अद्यावलर्क गराउने । 

ऩ) लिक्षामा सबै बािबालिकाको पिुचँ, गिुस्तरमा सरु्ार र संरक्षिका पक्षिरुिाई िाग ु गनध 

वव्यक नीलत, लनयम तथा कायधक्रमिरु सञ्चािन गने । 

प) सलमलतिे गरेका काम कावाधिीका सम्बन्त्र्मा प्रत्येक चौमालसकको अन्त्त्यमा प्रलतवेदन तयार गरी 

कायधपालिका समक्ष पेि गने । 

फ) लवद्याियको िेखापरीक्षि सम्बन्त्र्मा िेखा परीक्षकिे लदएको प्रलतवेदन अनसुार वव्यक 

लनदिेन लदने र कावाधिी गने, गराउने । 

ब) लवद्यािय बन्त्द गनध कायधपालिका समक्ष लसफाररस गने । 

भ) लिक्षा क्षेरसँग सम्बन्त्र्ीत सम्पिूध गलतलवलर्िरुको लनयमन एवम अनगुमन गने । 

म) िैलक्षक गिुस्तर वलृिमा सियोय पयुाधउन लवषय सलमलत बनाई कायध गराउने ।  

य) तोलकए बमोलजमका अन्त्य कायधिरु गने । 

 २) लिक्षा सलमलतको बैठक तथा सञ्चािन कायधलवलर् सलमलतिे लनर्ाधरि गरे बमोलजम िुनेछ । 

१९. वडा लििा सलमलत :  १) नगर लिक्षा सलमलतिे वडा स्तरमा दिेाय  बमोलजमको वडा लिक्षा 

      सलमलत गठन  गनध सलकनेछ । 

क) सम्बन्त्र्ीत वडाको वडा अध्यक्ष       -  अध्यक्ष 

ख) लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरुमध्ये वडा सलमलतको लसफाररसमा  नगर लिक्षा 

सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना      -  सदस्य 

ग) सामदुालयक र संस्थागत लवद्याियका प्रर्ानाध्यापक मध्येबाट वडा  सलमलतको लसफाररसमा  

नगर लिक्षा सलमलतिे  मनोलनत गरेको दईु जना      -  सदस्य 

घ) सम्बन्त्र्ीत  वडाको  वडा सलचव                                                  -  सदस्य सलचव 

२) उपदफा १ बमोलजम मनोलनत सदस्यको  पदावर्ी दईु वषधको िुनेछ । मनोलनत सदस्यिे वफ्नो पद 

    अनसुारको वचरि नगरेको देलखएमा मनोनयन गने पदालर्कारी वा लनकायिे लनजिाई जनुसकैु 

     बखत िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअलघ लनजिाई वफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट 

    बलञ्चत गररने छैन । 
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३)  वडा लिक्षा सलमलतको काम, कतधव्यय, अलर्कार र अन्त्य व्ययवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र लििक अलभभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था 

२०. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत: १) सामदुालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्ययवस्थापन 

     गनधको िालग प्रत्येक लवद्याियमा देिायका सदस्यिरु रिकेो एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

     रहनेछ: 

क) अलभभावकिरुिे वफू मध्येबाट छानी पठाएका दईुजना मलििा सलित चार जना    - सदस्य 

ख) लवद्यािय रिकेो सम्बन्त्र्ीत वडाको वडाध्यक्ष वा वडासलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना 

                  - सदस्य 

ग) लवद्याियको संस्थापक, स्थानीय बलुद्दलजवी, लिक्षाप्रेमी, चन्त्दादातािरु मध्येबाट लवद्यािय 

व्ययवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेको एकजना मलििा सलित दईु जना         - सदस्य 

घ) लवद्याियका लिक्षकिरुिे वफू मध्येबाट छानी पठाएको एक जना          -सदस्य 

ङ) लवद्याियको प्रर्ानाध्यापक                -सदस्य सलचव 

(पनुि: बािक्िविरुको तफध बाट १ जना बािक वा बालिकािाई वमलन्त्रत सदस्यको रुपमा 

सिभालगता गराउन सक्नेछ ।) 

२) लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको पलििो बैठक जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा ७ लदनलभरमा बसी 

     उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजमका सदस्यिरु मनोलनत गने र जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा दोस्रो 

     बैठक २२ लदनलभर बसी उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोलजमका सदस्यिरु वफू  

     मध्येबाट अध्यक्ष चयन गने । 

३) लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमतका सदस्यिरुको छनौट भएको लमलतिे ३० लदन लभरमा पलन अध्यक्षको 

    छनौट िुन नसकेमा नगर लिक्षा सलमलतिे अध्यक्ष तोक्न सक्ने । 

४) उपदफा (१) बमोलजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलर् तीन वषधको िुनेछ । 

     त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यिे वफ्नो पद अनसुारको वचरि नगरेको दलेखएमा नगर लिक्षा 

     सलमलतिे लनजिाई जुनसकैु बखत पदबाट िटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअलघ वा 

     सलमलत लवघटन गनुध अलघ वफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छैन । 

५) लिक्षा िाखा प्रमखुिाई लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको बैठकमा पयधवेक्षकको रुपमा भाग लिन 

     वमन्त्रि गररनेछ । 

६) लवद्याियिाई िालन्त्त के्षर र बािमैरी लवद्याियको रुपमा लवकास गनध तोलकएका सचूकिरु परूा गनध र 

    वव्यक कायध गनुध व्ययवस्थापन सलमलतको दालयत्व िुनेछ । 

२१. सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र अलधकार: 

१) सामदुालयक लवद्याियको लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्यय र अलर्कार देिाय 

     बमोलजम िुनेछ : 

क) लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त सार्न र स्रोतको पररचािन गने, 
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ख) लवद्याियको चि, अचि सम्पलिको िागत राख्ने, राख्न िगाउने र सरुक्षा गने, 

ग) लवद्याियको िैलक्षक, भौलतक तथा वलथधक तथ्याङ्क र लववरि अद्यावलर्क गराई राख्ने, 

घ) लवद्याियको वालषधक बजेट स्वीकृत गने र त्यसको जानकारी नगरपालिकािाई लदने, 

ङ) लवद्याियमा लिक्षक, कमधचारी र लवद्याथीको पोिाकको कायाधन्त्वयन गने, 

च) नगरपालिकाबाट खलटएको लिक्षकिाई िालजर गराई काममा िगाउने, 

छ) नगर लिक्षा सलमलतबाट तोलकएको िेखा परीक्षकबाट लवद्याियको वालषधक िेखापरीक्षि गाउने, 

ज) िेखा परीक्षकको प्रलतवेदन अनसुार वव्यक भएमा तत्काि वव्यक कारबािी गने र 

त्यसको प्रलतवेदन नगर लिक्षा सलमलतमा पेि गने, 

झ) तोलकए बमोलजमका क्षेरसँग सम्बन्त्र्ीत नगरपालिका र नगर लिक्षा सलमलतिे लदएको   

लनदिेनिरुको पािना गने, 

ञ) प्रचलित काननू र लनयम पािना नगने लिक्षक कमधचारीिाई लवभागीय कारबािीका िालग 

लसफाररस गने, 

ट) लवद्याियको वन्त्तररक श्रोतबाट खचध व्ययिोने गरी लनयिु गरेका लिक्षकको िालग सेवा, ितध र  

सलुवर्ा तोक्ने र तोलकए बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सलुवर्ाको व्ययवस्था गने, 

ठ) लवद्यािय लिक्षा एकै समयमा सञ्चािन गने प्रबन्त्र् लमिाउने, 

ड) तोलकए बमोलजमका अन्त्य कायध गने । 

२)  लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतिे वफ्नो बैठक सम्बन्त्र्ी कायधलवलर् वफै बनाउन सक्नेछ । 

२२. लििक अलभभावक संघ : माई नगरपालिका क्षेरका प्रत्येक लवद्याियमा लिक्षक र 

       अलभभावकिरु रिकेो तोलकए बमोलजमको एक लिक्षक अलवभावक संघ रिनेछ । 

 

 

पररच्छेद ७ 

संस्थागत लवद्याियको अनुमलत, मापदण्ड लनधाुरण, अनुगमन, मुल्यांकन र लनयमन सम्बन्धी 

व्यवस्था 

२३. अनुमलत लिनुपने :  संस्थागत लवद्यािय सञ्चािन गनध तोलकए बमोलजमका ितध परूा गरी 

        नगरपालिकाबाट अनमुलत लिनपुनेछ । 

२४. संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत : १) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन रेखदखे र 

      व्ययवस्थापन गनधका िालग प्रत्येक लवद्याियमा दिेायका सदस्यिरु रिकेो एक लवद्यािय व्ययवस्थापन 

      सलमलत रिनेछ :  

क) लवद्याियका संस्थापक वा िगानीकताधिरु मध्येबाट संस्थागत लवद्याियको लसफाररसमा नगर 

लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत        - अध्यक्ष 

ख) अलभभावकिरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना मलििा सलित लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतिे 

मनोलनत गरेका दईु जना        -  सदस्य 
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ग) स्थानीय लिक्षाप्रेमी वा समाजसेवीिरु मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरी पठाएको 

एक जना         -  सदस्य 

घ) सम्बन्त्र्ीत वडा सलमलतिे तोकेको वडा सदस्य एकजना    -  सदस्य 

ङ) सम्बन्त्र्ीत लवद्याियका लिक्षकिरुिे वफूिरु मध्येबाट छानी पठाएको १ जना - सदस्य 

च) लवद्याियको प्रर्ानाध्यापक      -  सदस्य सलचव 

२)  सलमलतका पदालर्कारीिरुको पदावलर् तीन वषधको िुनेछ ।  

२५. संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र अलधकार : 

     १) संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्यय र अलर्कार दिेाय 

           बमोलजम िुनेछ : 

क) लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त सार्न र स्रोतको पररचािन गने, 

ख) लवद्याियको िालग वव्यक भौलतक सार्नको व्ययवस्था गने, 

ग) लवद्याियको चि, अचि सम्पलिको सरुक्षा र संरक्षि गने, 

घ) नेपाि सरकार र नगरपालिकािे तोके बमोलजमको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िाग ुगने 

गराउने , 

ङ) प्रचलित काननू बमोलजम योग्यता परूा गरेका व्ययलििाई लिक्षक पदमा लनयलुि गने, 

च) लिक्षक तथा कमधचारीको न्त्यनूतम ्तिव, सेवा सलुवर्ा तोक्ने, 

छ) अनिुासन पािना नगने लिक्षक उपर कावाधिी गने, 

ज) काननुी व्ययवस्थाका अलतररि नगरपालिकाबाट जारी लिक्षा के्षरसँग सम्बलन्त्र्त सबै नीलत, 

लनयम तथा लनदिेनिरुको पािना गने, 

       २) िैलक्षक गठुी अन्त्तगधत सञ्चािन भएका लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्ययवस्थापन 

             सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

२६. संस्थागत लवद्याियिे छात्रवृलि उपिब्ध गराउनु पने : १) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियमा 

      भनाध भएका कूि लवद्याथी संख्याको कम्तीमा १० प्रलतितमा नघट्ने गरी तोलकए बमोलजम वलथधक 

      रुपमा लवपन्त्न, अपांगता भएकािरु, मलििा, दलित लवद्याथीिरुिाई छारवलृि उपिब्र् गराउन ु

      पनेछ ।  

  २) छारवलृि लवतरिको यथाथध जानकारी सम्बन्त्र्ीत वडा सलमलत र नगरपालिका लिक्षा िाखा समक्ष 

      बझुाउन ुपनेछ । 

  ३) छारवलृि प्राप्त गने लवद्याथीिरुको छनौटको िालग वर्ार, ितध र प्रलक्रया लवद्यािय व्ययवस्थापन 

       सलमलतबाट स्वीकृत गराई सावधजलनक समेत गनुध पनेछ र सलमलतिे छारवलृिको िालग छनौटको 

       नलतजा वर्ार सलित सावधजलनक गनुध पनेछ । 

२७. लििकको न्यूनतम ् पाररश्रलमक र पूवाुधारको मापदण्ड तोक्ने :  नगर लिक्षा सलमलतिे 

       संस्थागत लवद्याियका  लिक्षकिरुको न्त्यनूतम ्पाररश्रलमक र न्त्यनूतम ्पवूाधर्ारको मापदण्ड तोक्न 

       सक्नेछ । 
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२८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : १) संस्थागत लवद्याियको गिुस्तर कायम राख्न नगरपालिका वा 

       नगर लिक्षा सलमलतिे जनुसकैु समयमा अनगुमन गनध, लनदिेन लदन सक्नेछ ।  

  २)  उपदफा(१) बमोलजम प्राप्त लनदिेन कायाधन्त्वयन गनुध संस्थागत लवद्याियको अलनवायध दालयत्व 

        िुनेछ । 

२९. अनुमलत रद्द गने : १) कुनै संस्थागत लवद्याियिे काननू लवपरीत कायध गरेमा नगरपालिकािे 

       त्यस्तो लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमुलत रद्द गनध सक्नेछ । 

  २) अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गनुध अलघ सम्बन्त्र्ीत लवद्याियिाई वफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट 

       बलञ्चत गररने छैन । 

                                                             पररच्छेद ८ 

पाठ्यक्रम, परीिा सञ्चािन र समन्वय तथा प्रारलम्भक बाि लवकास लििा  

३०. पाठ्यक्रम  : १) माई नगरपालिका के्षरलभर सञ्चालित सबै ति र प्रकारका लवद्याियमा संघीय 

      तथा प्रदिे सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोलजम मार पठनपाठन गनुध पनेछ । 

२) संघीय तथा प्रदिे सरकारिे स्वीकृत गरेका पाठ्यक्रम बािके नगरपालिकािे स्थानीय 

      वव्यिाका वर्ारमा तय गरेका र नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत अलतररि पाठ्यक्रम तथा थप 

      पाठ्य सामग्री समेत अध्यापन गराउन सलकने छ । 

३) लवद्याियिाई वव्यक पने पाठ्यपसु्तकिरुको संख्या सम्बन्त्र्ीत लवद्याियिे तोलकएको समय 

     सीमालभर नगर लिक्षा सलमलतमा माग गनुधपनेछ । 

४) नगर लिक्षा सलमलतिे िैलक्षक सर िरुु िुन ु अगावै सम्बन्त्र्ीत लवद्याियिरुिाई पाठ्यपसु्तकको 

     प्रबन्त्र् गराउन ुपनेछ । 

५) वर्ारभतू तिसम्मको लिक्षाका िालग स्थानीय वव्यकतामा वर्ाररत १०० पिूाांक बराबरको 

     स्थानीय थप लवषयको स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । यसको िालग नगरपालिकाको 

     स्वीकृलत प्राप्त गरे पिात नगर लिक्षा सलमलतिे लनिधय गरी िाग ूगनध सक्नेछ । 

६) िरेक लवद्याियमा िैलक्षक स्तरको न्त्यनूतम ् मापदण्ड तोकी लिक्षक लवद्याथी अलभभावकको 

     सिकायधमा वर्ाररत पाठ्य  सामग्री, थप स्वाध्ययन सामग्री, पसु्तकािय, मनोलवमिध , अलभभावक 

     लिक्षाको प्रबन्त्र् िुन ुपनेछ । 

३१. परीिा सञ्चािन तथा समन्वय सलमलत: १) नगरपालिका क्षेरलभर पने लवद्याियिरुमा परीक्षा 

      सञ्चािन तथा समन्त्वयका िालग तोलकए बमोलजमको परीक्षा सञ्चािन तथा समन्त्वय सलमलत 

      रिनेछ ।  

२) माध्यलमक ति उिीिध परीक्षा (एस.ई.ई.) तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चािन गनध सम्बन्त्र्ीत 

     लनकायबाट भएको व्ययवस्था बमोलजम सलमलतिे सिजीकरि र समन्त्वय गनेछ । 

३) परीक्षा सञ्चािन तथा समन्त्वय सलमलतको वैठक सम्बन्त्र्ी कायधलवलर् सो सलमलत वफैिे लनर्ाधरि 

     गरे बमोलजम िुनेछ । 
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४) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन वर्ारभतू ति (कक्षा ८) को उिीिध परीक्षा 

     सञ्चािन तथा व्ययवस्थापनका िालग तोलकए बमोलजमको सलमलत  रिनेछ । 

३२. प्रारलम्भक बाि लवकाि केन्र : १) माइ नगरपालिका क्षेरमा वव्यकता र औलचत्यका 

       वर्ारमा प्रारलम्भक बाि लवकास केन्त्र स्थापना गने प्रलक्रया , वव्यक पवूाधर्ार समेत तोके 

       बमोलजम िुनेछ । 

  २) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना भई सञ्चालित प्रारलम्भक बाि लवकास लिक्षा केन्त्रिे स्वीकृत 

        पाठ्यक्रम प्रयोग गनुधपनेछ । 

   ३) प्रत्येक सामदुालयक लवद्याियमा प्रारलम्भक बाि लवकास लिक्षा केन्त्र स्थापना र सञ्चािनको 

       अवर्ारि बमोलजम प्रारलम्भक बाि लवकास केन्त्र स्थापना र सञ्चािन गनुधपनेछ । 

    ४)  प्रारलम्भक बाि लवकािका लिक्षक (स.का.) को कायधपालिकािे सेवा सलुवर्ा थप गनध सक्नेछ । 

पररच्छेद ९ 

लवद्याथी संख्या, भनाु र किा चढाउने व्यवस्था,लवद्याथी भनाु गराउने समय, 

िैलिक सत्र र लवद्यािय लवदा 

३३. लवद्याथी संख्या : १) प्रत्येक लवद्याियको प्रत्येक ति र कक्षािरुमा  लवद्याथी संख्या प्रचलित 

       काननूिे तोके बमोलजम िुनेछ । 

 २)   लिक्षक अनपुात बारे संघीय तथा प्रादलेिक काननूिे लनर्ाधरि गरेको मापदण्ड नै अलन्त्तम िुनेछ । 

३४. लवद्याथी भनाु गराउने समय : १) माइ नगरपालिका क्षेरलभर सञ्चालित लवद्याियिरुमा 

        लवद्याथी भनाध सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था, लवद्यािय भनाध नभई अध्ययन गने व्ययलिको परीक्षा स्थानान्त्तरि 

      प्रमािपर, स्तरवलृिको िालग भनाध िुन चािने लवद्याथी, वालषधक परीक्षा नलदई लवद्याथी कक्षा 

      चढाउने, तथा कक्षा चढाउने सम्बन्त्र्ी अन्त्य व्ययवस्था तोके बमोलजम िुनेछ । 

  २) लवद्याियमा भनाध गने समय र काम गने लदन समय तोके बमोलजम िुनेछ । 

३५. िैलिक सत्र : १) लवद्याियको िैलक्षक सर प्रत्येक वषधको वैिाख १ गतेदलेख प्रारम्भ भई चैर 

       मसान्त्तसम्म कायम िुनेछ । 

  २) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा उल्िेख भएतापलन  कक्षा ११ र १२ को िकमा िैलक्षक सर अको 

      व्ययवस्था नभएसम्म िरेक सािको साउन मलिनाबाट सरुु िुनेछ । 

३६. लवद्यािय लवदा : १) कुनै पलन लवद्याियिे तोकेको लवदा बािके लवद्यािय बन्त्द गनध िुदनै । 

  २) उपदफा (१) बमोलजमको व्ययवस्था उल्िंघन गने लवद्याियका प्रर्ानाध्यापक तथा लिक्षकिाई 

       गयि गरी अनिुासनको कारबािी गनध सलकनेछ । 

  ३) लवद्याियमा लदइने लिउँद,े वषे र अन्त्य लवदा तोके बमोलजम िुनेछ । 

पररच्छेद १० 

लवद्यािय तहको लििक तथा कमुचारीको दरवन्दी, सेवाितु र योग्यता 
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३७. नगरपालिकाको लििा सलमलतिे लििकको दरवन्दी लनधाुरण गने : 

  १)  नगरपालिका के्षरलभर रिकेा सामदुालयक लवद्याियिरुमा वव्यक पने लिक्षकिरुको दरवन्त्दी र 

       योग्यता वलद  सम्बन्त्र्ी  मापदण्ड नगर लिक्षा सलमलतिे लनर्ाधरि गरी  नगरपालिकामा पेस गनछे । 

  २) नगरपालिकाको लिक्षा सलमलतिे लिक्षकको दरवन्त्दी लनर्ाधरि गदाध प्रत्येक लवद्याियमा लनयलमत 

      अध्ययन गने लवद्याथी संख्या र लवषयका वर्ारमा संघीय वा प्रादेलिक मापदण्ड बमोलजम 

      लवद्याथी तथा लिक्षक अनपुात कायम गनुध पनेछ । 

  ३) उपदफा (१) बमोलजमका दरवन्त्दीमा लनयलुि भएका लिक्षकको व्ययलिगत सक्षमता सम्बन्त्र्ी 

       व्ययवस्था संघीय तथा नगर लिक्षा कायाधियमा राख्न ुपनेछ । 

 ३८. लििकको सेवा ितु,योग्यता र सिमता : १. लिक्षकको सेवा ितध, योग्यता र सक्षमता 

        सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था संघीय तथा प्रदिे काननूको वर्ारमा तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

३९. लििक तथा कमुचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: १) दिेायका अवस्थामा 

       लिक्षक वा कमधचारीिाई लवद्याियको व्ययवस्थापन सलमलतिे कावाधिीको िालग नगरपालिकाको 

       लिक्षा सलमलतमा लसफाररस गनध सक्नेछ । 

क) लवना सचूना िगातार पन्त्र लदनभन्त्दा बढी समय लवद्याियम अनपुलस्थत रिमेा, 

ख) मादक पदाथध सेवन गरी लवद्यािय वएको कुरा प्रमालित भएमा, 

ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट सजाय पाएमा, 

घ) सामदुालयक लवद्याियका लिक्षक वा कमधचारीिे कायाधिय समयमा अन्त्यर अध्यापन वा 

काम गरेमा, 

ङ) लनजिे अध्यापन गरेको लवषयमा िगातार तीन वषधको औषत िैलक्षक उपिब्र्ी ४० प्रलतित 

भन्त्दा कम भएमा 

च) अन्त्य व्ययवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

पररच्छेद ११ 

लििक तथा लवद्यािय कमुचारीको लनयलुि, सरुवा, बढुवा, तालिम 

४०. लििकको लनयुलि : १) लवद्याियिे वफ्नो श्रोतबाट लनयिु गने लिक्षक तथा कमधचारी बािके 

      अन्त्य ररि राित, करार र अनदुान कोटाको दरबन्त्दीमा लिक्षक तथा कमधचारी लनयलुि गनध दिेाय 

      बमोलजमको लिक्षक छनौट सलमलतबाट िुनेछ : 

क) सम्बलन्त्र्त लवद्याियको लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको व्ययलि                       

-  संयोजक 

ख) लिक्षा िाखाको प्रमखु वा लनजिे तोकेको कमधचारी    -  सदस्य 

ग) लिक्षा िाखाको समन्त्वयमा सलमलतिे छनौट गरेको दईु जना  लवषय लवज्ञ  - सदस्य 

घ) सम्बलन्त्र्त लवद्याियको प्रर्ानाध्यापक      - सदस्य सलचव 

 २)  नगरपालिकािे तोकेको प्रलतलनलर् पयधवेक्षकका रुपमा लवद्याियिे  परीक्षामा वमन्त्रि 

       गनुधपने छ। 
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३)  सलमलतको वफ्नो कायधलवलर् सलमलत वफैिे लनर्ाधरि गरे बमोलजम िुनेछ । 

४१. प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था : १) सामदुालयक लवद्याियमा एक प्रर्ानाध्यापक रिनेछ । 

२)   प्रर्ानाध्यापकको लनयलुि र काम कतधव्यय सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

४२. सहायक प्रधानाध्यापक लनयुलि : १) माध्यलमक तिको लवद्याियमा प्रर्ानाध्यापकिाई 

       सियोग पयुाधउन सोिी लवद्याियका लिक्षकिरु मध्येबाट बररष्ठता र वव्यकताका वर्ारमा 

       सिायक प्रर्ानाध्यापक पदमा लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतिे लनयिु गनध सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बमोलजम लनयिु सिायक प्रर्ानाध्यापकको पदावलर्, सलुवर्ा, काम, कतधव्यय र 

       अलर्कार व्ययवस्थापन सलमलतिे तोके अनसुार िुनेछ । 

४३.  लवद्यािय कमुचारी सम्बन्धी व्यवस्था   : १. लवद्याियिाई वव्यक पने कमधचारी  तोलकए 

       बमोलजमको प्रलक्रया परूा गरी लनयलुि गनध सलकनेछ । यसका िालग लिक्षक छनौट सलमलतिे काम 

       गनेछ । 

२. सामदुालयक लवद्याियमा संघीय तथा प्रदिे काननुको वर्ारमा  कमधचारीको  व्ययवस्था िुने छ । 

    त्यस्ता कमधचारीिरुको सेवा सतध र सलुवर्ा नगरपालिकािे थप गनध सक्नेछ । 

४४. लििकको सरुवा : १) वव्यकता अनसुार नगर लिक्षा सलमलतिे नगर के्षर लभरका एक 

       सामदुालयक लवद्याियबाट अको सामदुालयक लवद्याियमा लिक्षक तथा कमधचारीको सरुवा 

       सिमलतको वर्ारमा गनध सक्नेछ । सो प्रयोजनका लनलम्त वव्यकता अनसुार नगर लिक्षा 

       सलमलतिे सम्बन्त्र्ीत लवद्याियको व्ययवस्थापन सलमलतसँग वव्यक राय परामिध गनध सक्नेछ । 

२)   लिक्षकको सरुवा सम्बन्त्र्ी अन्त्य व्ययवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

४५. दरवन्दी लमिान : १) लिक्षा सलमलतिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) 

      (ज) बमोलजम लवद्याियमा तिगत, कक्षागत तथा लवषयगत र लिक्षक लवद्याथी अनपुातका 

      वर्ारमा बढी दरवन्त्दी भएको लवद्याियबाट कम दरबन्त्दी भएको लवद्याियमा लिक्षक दरवन्त्दी 

      लमिान तथा व्ययवस्थापनका िालग कायधपालिका समक्ष लसफाररस गनध सक्ने छ । सो सम्बन्त्र्मा 

      कायधपालिकािे वव्यक लनिधय गरी कायधन्त्वयन गनध सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बमोलजम दरबन्त्दी लमिान गदाध लिक्षक संख्या कम भएका लवद्यािय, भौगोलिक 

      रुपमा लबकट, लपछलडएको र ग्रामीि के्षरिाई प्राथलमकता लदन ुपनेछ । 

३)  उपदफा (२) बमोलजम दरबन्त्दी लमिान गदाध उि दरवन्त्दीमा कायधरत लिक्षक समेत दरवन्त्दी लमिान 

     भएको लवद्याियमा सरुवा भई जान ुपनेछ । 

४६. लििकको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था :१) िाि स्थायी रुपमा सेवारत लिक्षकको बढुवा 

       सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था नेपाि सरकारबाट िाग ू भएको संघीय काननू बमोलजम िुनेछ तर स्थानीय 

       तिबाट लनयलुि पाएका करार लिक्षकिरुको बढुवा िुनेछैन ्। 

४७. लििक कमुचारीको लवदा : १) लिक्षक कमधचारीिे पाउने लवदा अलर्कार नभई सिुलियत मार 

      िुनेछ । 
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२) लिक्षक कमधचारीिे पाउने, सबै प्रकारको लवदा नेपाि सरकार र प्रचलित काननूका साथै तोलकए 

     बमोलजम मार िुनेछ । 

३) लिक्षक कमधचारीिे पाउने लवदाको लववरि, सेवालभर पाउने लवदा, सलञ्चत िुने, सलञ्चत निुने लवदा, 

    लवदा स्वीकृत गनुधपने व्ययवस्था प्रचलित काननूका साथै तोलकए बमोलजम िुनेछ ।  

४८. लििकिाई अन्य काममा िगाउन नहुने : १) सामदुालयक लवद्याियको लिक्षकिाई लिक्षा 

      प्रदान गने वा लवद्यािय प्रिासन सम्बन्त्र्ी काममा बािके अन्त्य काममा िगाउन िुदँनै । 

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन लवद्याियको पठनपाठनमा बार्ा नपने गरी 

     रालष्िय जनगिना, लनवाधचन सम्बन्त्र्ी काम, दवैी प्रकोप उिार वा नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार र 

     नगरपालिकािे तोकेको अन्त्य कुनै काममा खटाउन सलकनेछ । 

४९.लवद्यािय कायुसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क लनधाुरण गनु सलकने : १) माइ 

      नगरपालिका के्षरलभरको लिक्षा के्षरिाई प्रभावकारी र गिुस्तर वलृि गनध नगरपालिकाको लिक्षा 

      सलमलतिे लवद्यािय कायध सम्पादन मलू्याङ्कन सचूकाङ्क लिक्षक तथा कमधचारी मलू्याङ्कन          

      सचूकाङ्क तोलकए बमोलजम तयार गरी िाग ूगनेछ । 

५०.कायु सम्पादन मूल्याङ्कन र सजाय तथा पुरस्कार : १) लवद्यािय, लिक्षक तथा 

     कमधचारीिरुिाई कायध सम्पादन मलू्याङ्कन तथा सचूकाङ्कका वर्ारमा नगर लिक्षा सलमलतिे      

     राम्रो नलतजा िालसि गने लवद्यािय, लिक्षक तथा कमधचारीिरुिाई परुस्कृत गनध र कमजोर नलतजा 

     िालसि गने लवद्यािय, लिक्षक तथा कमधचारीिरुिाई   सजाय गनध सक्नछे । 

२) कायधसम्पादन सचूंकिरु तयार गदाध लसजधनिीिता, पररवतधनिीिताको लवकास िुने प्रकारका 

     सचूकिरु लनर्ाधरि गनुध पनेछ । 

३) कायधसम्पादनको मलू्याङ्कन, परुस्कार र सजाय लनयमाविी नबने सम्म नगर लिक्षा सलमलतिे तोके 

    बमोलजम िुनेछ । 

पररच्छेद १२ 

सामुदालयक लवद्याियको भौलतक पूवाुधार लनमाुण, ममुत सम्भार, सञ्चािन र 

व्यवस्थापन 

५१. लवद्याियको भौलतक तथा िैलिक पूवाुधारको मापदण्ड लनधाुरण : १) लवद्याियमा 

       लवद्याथी संख्या अनसुार कक्षाकोठा, खेि मैदान कम्पाउण्ड, घेराबारा, बािमैरी बसाइ व्ययवस्था, 

      वातावरिमैरी िाता, करेसाबारी, फूिबारी, स्वच्छ लपउने पानी, छार छाराका िालग अिग अिग 

      िौचािय तथा लसकाइ मैरी वातावरि िुनपुनेछ । 

२)  लवद्याियको स्तरअनसुार भौलतक तथा िैलक्षक पवूाधर्ारको मापदण्ड तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

३)  प्रालवलर्क तथा व्ययवसालयक लिक्षा प्रदान गने लवद्यािय तथा लवज्ञान मिू लवषय पठनपाठन िुने 

     लवद्याियमा प्रयोगिािा तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको थप सलुवर्ा िुनपुनेछ । 

५२. लवद्याियको सम्पलि : १) सामदुालयक लवद्याियको िक भोगमा रिकेो सम्पलि सावधजलनक 

      सम्पलि मालननेछ । 
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२) यस ऐन बमोलजम अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गररएको वा कुनै लवद्याियमा गालभएको सामदुालयक 

     लवद्याियको सम्पलि नगरपालिकािे अन्त्य लवद्याियको काममा प्रयोगमा नवउने भएमा प्रचलित 

     काननू बमोलजम  िुनेछ । 

३) िैलक्षक गठुी अन्त्तगधत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलि सोिी लवद्याियको नाममा रिने छ। 

४) कुनै लवद्यािय सावधजलनक िैलक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो लवद्याियका सम्पलि 

     सावधजलनक सम्पलि मालननेछ र त्यस्तो सम्पलिको स्वरुप पररवतधन गनध पाइने छैन । 

५) कम्पनी ऐन अन्त्तगधत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलि सोिी कम्पनीको नाममा रिनेछ । 

६) संस्थागत लवद्याियिे कुनै व्ययलि वा संघ संस्थासँग दान दातव्ययको रुपमा कुनै लकलसमको चि, 

     अचि सम्पलि प्राप्त गनुध अलघ नगरपालिकाको अनमुलत लिन ुपनेछ । 

५३.सामुदालयक लवद्याियको जग्गाको स्वालमत्व, सम्पलिको अलभिेख, संरिण र 

     व्यवस्थापन :१) सामदुालयक लवद्याियको जग्गाको स्वलमत्व सो लवद्याियकै नाममा रिनेछ । 

२) लवद्यािय बन्त्द, खारेज वा अन्त्यर गालभइ लवद्याियको काममा प्रयोग निुने भएमा नगरपालिकािे 

     काननू बमोलजम भोग चिन गनध सक्नेछ । 

३) लवद्याियको सम्पलिको अलभिेख दरुुस्त राख्ने, संरक्षि तथा व्ययवस्थापन गने दालयत्व सो 

     लवद्याियको व्ययवस्थापन सलमलतको रिने छ । 

४) सामदुालयक लवद्याियको जग्गाको संरक्षि र व्ययवस्थापन गने कतधव्यय नगरपालिका र नेपाि 

     सरकारको रिनेछ । 

५४. अलतररि िैलिक लक्रयाकिापको सञ्चािन :  लवद्याियिे पाठ्यक्रममा वर्ाररत लसकाइमा 

       सिजता ल्याउन अलतररि िैलक्षक लक्रयाकिापिरु, बािक्िव तथा वातावरिमैरी क्िविरु गठन, 

      पररयोजना कायध, अध्ययन भ्रमि, पोषि लिक्षा, खेिकुद प्रलतयोलगता, सालिलत्यक  तथा 

      प्रलतभािािी लक्रयाकिापिरु सञ्चािन गनध सक्नेछ । 

पररच्छेद १३ 

लवद्यािय कोष, लवद्याियिाई लदइने अनदुान, िेखा व्यवस्थापन र िुल्क लनयमन 

५५. लवद्यािय कोष :    १) प्रत्येक लवद्याियमा एउटा लवद्यािय लवकास कोष रिने छ । 

  २)  उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दिेाय बमोलजमका रकम रिन सक्नेछ । 

 क) नेपाि सरकार, प्रादलेिक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदुान,  

 ख) िलु्क तथा सियोगबाट प्राप्त रकम,  

 ग) चन्त्दा वा दान दातव्ययबाट प्राप्त रकम, र 

 घ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
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५६. अनुदानको व्यवस्था : १) यो ऐन प्रारम्भ िुदँाका बखत लददँ ैवएको अनदुान रकमा कटौती 

       निुने गरर  नगरपालिकािे वव्यकता र औलचत्यताका वर्ारमा सामुदालयक लवद्याियिाई 

       अनदुान लदनेछ । 

२) कुनै लवद्याियिे तोलकएको िैलक्षक स्तर कायम गनध नसकेमा त्यस्ता लवद्याियिाई लदइँद ैवएको 

     अनदुान रकममा तोलकए बमोलजम कटौती गनध सलकनेछ । 

३) सामदुालयक लवद्याियिरुिाई तोलकए बमोलजम अनदुान उपिब्र् गराउन सक्नेछ । 

४) नगरपालिकािे प्रारलम्भक बाि लवकास केन्त्रिाई तोलकए बमोलजमको अनदुान लदन सक्नेछ । 

५७. बजेट तयार गने :  प्रर्ानाध्यापकिे प्रत्येक वषधको वषाढ मसान्त्तलभर वगामी वषधको बजेट 

       तयार गरी व्ययवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रलत लिक्षा िाखामा पेि गनुधपनेछ । 

५८. िेखा व्यवस्थापन : १) सबै लवद्याियिरुिे प्रचलित काननू अनसुारको ढाँचामा वय व्यययको 

       िेखा व्ययवस्थापन गनुधपनेछ । 

२) लनयलमत कारोबारको िेखा राख्ने बेग्िै व्ययवस्था गरी कुनै कमधचारी वा लिक्षकिाई लजम्मेवारी लदन ु

    पनेछ । 

५९.सामुदालयक लवद्याियको खाता सचंािन : १) लवद्याियिे वलथधक कारोबार गदाध 

       नगरपालिका के्षर लभरको बैंक माफध त गनुधपनेछ । 

२) लवद्याियको खाता सञ्चािन माध्यलमक लवद्याियमा प्रर्ानाध्यापक र िेखा िनेे कमधचारी र 

     वर्ारभतू लवद्याियमा प्रर्ानाध्यापक र लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतका अध्यक्षको संयिु 

      दस्तखतबाट सञ्चािन गनुधपनेछ । 

६०. िेखा परीिण तथा सामालजक परीिण : १) सबै लवद्याियिरुिे लनयलमत रुपमा वलथधक वषध 

      समाप्त भएको ६ मलिना लभर नगरपालिकािे तोकेको िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षि गराउन ु

      पनेछ । 

२) िेखा परीक्षि प्रलतवेदन िेखा परीक्षि समाप्त भएको १५ लदन लभर नगर लिक्षा सलमलत माफध त 

     नगरपालिकामा पेि गनुधपनेछ । 

३) प्रत्येक वषध लवद्याियिे सामालजक परीक्षि भार मसान्त्तलभर सम्पन्त्न गरी लवद्याियको वयव्ययय, 

    िैलक्षक उपिलब्र्, लवद्याियको वन्त्तररक गलतलवलर् पारदलिधता तथा जवाफदलेिताको अवस्था र 

    वगामी कायधयोजना सामालजक परीक्षि माफध त सावधजलनक तथा अनमुोदन गनुध पनेछ । 

 

पररच्छेद १४ 

छात्रवलृि, लनिःिुल्क लििा र अलनवायु रुपमा बािबालिकािाई लवद्यािय पठाउनु 

पने सम्बन्धी व्यवस्था 

६१. छात्रवृलि र लनिःिुल्क लििा : १) संस्थागत लवद्याियिरुिे वफ्नो लवद्याियमा पढ्ने र पढ्न 

      चािने बािबालिकािरुिाई नेपाि सरकार र माइ नगरपालिकािे तोकेको मापदण्ड र प्रलक्रयाका 
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      वर्ारमा अलनवायध रुपमा छारवलृि तथा लनिःिलु्क पढ्ने सलुवर्ा उपिब्र् गराउन ुपनेछ । 

 

२) उपदफा (१) बमोलजम छारवलृि तथा लनिःिलु्क लिक्षा उपिब्र् नगराउने संस्थागत लवद्याियिाई 

    तोलकए अनसुारको कारबािी िुनेछ । 

३) संस्थागत लवद्याियिे नेपाि सरकार र नगरपालिकािे तोके बमोलजमको मार िलु्क लिई लिक्षा 

     उपिब्र् गराउन ुपनेछ । 

६२. छात्रवृलिको व्यवस्था गनु सक्ने :  १) नगरपालिकािे लवद्याियमा भनाध िुने लवद्याथीिाई 

       स्थानीय लिक्षा लवकास कोषबाट तोलकए बमोलजम छारवलृिको व्ययवस्था गनध सक्नेछ । 

२) नगरपालिकािे प्रालवलर्क र्ारमा अध्ययन गने गररब तथा जेिने्त्दार लवद्याथीिाई िैलक्षक छारवलृि 

     प्रदान गनध सक्नेछ । 

६३. अलनवायु रुपमा बािबालिकािाई लवद्यािय पठाउनु पने : १) नगरपालिका क्षेरलभरका ४ 

      वषध उमेर पगेुका बािबालिकािाई प्रारलम्भक बाि लिक्षा केन्त्र तथा लवद्याियमा अलभभावकिे 

      अलनवायध पठाउन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोलजमको व्ययवस्था लवपरीत बािबालिकािाई लवद्यािय नपठाउने अलभभावक 

     पलिचान गरी नगरपालिकािे प्रवाि गने सलुवर्ा वंलिक वा परैू समेत रोक्का गनध सक्नेछ । 

३) बािबालिकाको अलभभावक नभएमा वा अिि र असक्षम भएको ठिरेमा वा देलखएमा त्यस्ता 

     बािबालिकाको िकमा नगरपालिका स्वयंिे अलभभावकत्व बिन गनध सक्नेछ । 

४) उपदफा (१), (२) ,(३) बािके अन्त्य व्ययवस्था तोके बमोलजम िुनेछ । 

६४. िुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : १) नेपाि सरकारिे लनिःिलु्क लिक्षा घोषिा गरेको लवद्यािय 

     लिक्षाका िालग सामदुालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाममा कुनै लकलसमको िलु्क लिन पाउने छैन । 

२) लनिःिलु्क लिक्षा घोषिा गरेको लवद्यािय लिक्षा बािकेको अन्त्य लवद्यािय लिक्षामा अध्ययन गने 

     लवद्याथीसँग लिइने िलु्क तोलकएको वर्ारमा लनर्ाधरि गररनेछ । 

३) लवद्याियिे लवद्याथीिाई कुनै कक्षामा भनाध गदाध एक पटक भनाध िलु्क लिइसकेपलछ पनु: सोिी 

     लवद्याियको अको कक्षामा भनाध गनधको िालग भनाध िलु्क लिन पाउने छैन । 

४) लवद्याियिे भौलतक संरचना लनमाधि गनधको िालग लवद्याथीसँग कुनै लकलसमको िलु्क लिन पाउने 

     छैन । तर अलभभावकबाट प्राप्त िुने दान दातव्यय तथा सियोग लवद्याियिे प्राप्त गनध सक्नेछ । 

५) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याथीसँग लिन पाउने िलु्क तोलकएको अलर्कारीबाट स्वीकृत गराई 

      लनर्ाधरि गनुध पनेछ । त्यसरी िलु्क लनर्ाधरि सम्बन्त्र्मा स्वीकृलत लददँा लवद्याियिे उपिब्र् 

      गराएका सलुवर्ािरुिाई वर्ार लिइने छ । 

६५. लवद्याियिाई छुट र सलुवधा : १) प्रचलित काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन 

       सामदुालयक लवद्यािय र िैलक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको नाममा कुनै 

      लिखत पाररत गदाध िाग्ने दस्तरु छुट गनध सक्नेछ । 
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२) उपदफा (१) मा िेलखएदलेख बािके अन्त्य लवद्याियको नाममा कुनै लिखत पाररत गदाध नेपाि 

     सरकारिे तोलकएको वर्ारमा रलजष्िेिन दस्तुर छुट लदन सक्नेछ । 

३) सामदुालयक लवद्यािय र िैलक्षक गठुीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिाई लदइने अन्त्य छुट 

     र सलुवर्ा तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

पररच्छेद १५ 

लवलवध 

६६. प्रालवलधक तथा व्यावसालयक लििा अध्यापन गराउन सलकने : १) नगरपालिका क्षेरमा 

     सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियमा प्रालवलर्क तथा व्ययवसालयक लिक्षाका लनर्ाधररत लवषय 

     अध्यापन गराउन सलकने छ । 

२) उपदफा (१) बमोलजमको लवद्याियको सञ्चािनका िालग नगरपालिकािे सम्भाव्ययता अध्ययन, 

     लवद्याियिाई थप सलुवर्ा प्रदान र वव्यक स्रोत पलिचान र पररचािन गनध सक्नेछ । 

६७. नगरपालिका तथा लििा सलमलतिे लनदेिन लदन सक्ने : १) नगरपालिका र सो अन्त्तगधत 

      रिकेो लिक्षा सलमलतिे तोलकएको क्षेरसँग सम्बन्त्र्ीत लवषयमा वव्यक लनदिेनिरु लवद्यािय 

      व्ययवस्थापन सलमलतिाई लदन सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोलजम लदइएको लनदिेनको पािना गनुध लवद्यािय व्ययवस्थापन सलमलतको कतधव्यय 

     िुनेछ । 

६८. िैलिक परामिु सेवा, लवदेिी िैलिक कायुक्रम वा लििण कोसु सञ्चािन : १) कसिैे 

       पलन यस ऐन बमोलजम अनमुलत नलिइ िैलक्षक परामिध सेवा, लिज कोसध, भाषा लिक्षि कक्षा वा 

       पवूध तयारी कक्षा जस्ता िैलक्षक कायधक्रम सञ्चािन गनध पाउने छैन । 

२)  उपदफा (१) बमोलजम िैलक्षक कायधक्रम, िैलक्षक परामिध सेवा, लिज कोसध, भाषा लिक्षि कक्षा वा 

     पवूध तयारी कक्षाको अनमुलत लिने सम्बन्त्र्ी व्ययवस्था नगर लिक्षा सलमलतिे तोके बमोलजम िुनेछ । 

६९. प्रगलत लववरण बुझाउनु पने :  संस्थागत लवद्याियिे प्रत्येक वषध तोलकए बमोलजमका लववरि 

     सलितको प्रगलत लववरि नगरपालिकाको लिक्षा सलमलतमा वा कायाधियमा बझुाउन ुपनेछ । 

७०. स्थानीय लििा लवकास   कोष : १) नगरपालिकािे वफ्नो क्षेरलभरका लवद्यािय तथा 

      नगरलभर बसोबास गने अलत लवपन्त्न, प्राकृलतक प्रकोप पीलडत, असि र असिाय बािबालिकाको 

     िैलक्षक अवसर बलृि गनध तथा उत्कृि लवद्याथी, लिक्षक, कमधचारी वा लिक्षापे्रमीिाई परुस्कृत गनध 

      लिक्षा लवकास कोष स्थापना गनध सक्नेछ । कोषको सञ्चािन तथा व्ययवस्थापन तोलकए बमोलजम 

      िुनेछ । 

७१. िैलिक संवाद सलमलत रहन सक्ने :  माई नगरपालिकाको िैलक्षक तथा अन्त्य गलतलवलर् 

       सम्बन्त्र्ी कायध गनध तोलकए बमोलजमको िैलक्षक संवाद सलमलत रिन सक्ने छ । 

७२. लििक महासंघ : सामदुालयक लवद्याियका लिक्षकिरुको पेिागत िकलितका सम्बन्त्र्मा कायध 

      गनध तोलकए बमोलजमको एक नगर लिक्षक मिासंघ रिनेछ । 
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पररच्छेद १६ 

लवद्याियको लचन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यवस्था 

७३. लवद्याियको लचन्ह र नामकरण : लवद्याियको लचन्त्ि षट्कोि िुनेछ । प्रत्येक लवद्याियको 

        व्ययवस्थापन सलमलतिे लनिधय गरी षट्कोिको लबचमा वफ्नो वफ्नो लवद्याियको छुटै्ट लचन्त्ि 

        राख्न र लवद्याियको नाम पररवतधन गनध समेत सक्नेछन ्। तर सो कायधका िालग संघीय काननू र 

        प्रादलेिक काननूिे लनर्ाधरि गरेको प्रलक्रया बमोलजम िुनेछ । 

७४. दण्ड सजाय : कसैिे लवद्याियको सम्पलि लिनालमना वा नोक्सान गरेमा प्रचलित काननू बमोलजम 

      दण्ड सजाय िुनेछ । 

७५. पुनरावेदन :  तोलकएको अलर्कारीिे गरेको सजायको वदिे उपर प्रचलित काननू बमोलजम 

       पनुरावेदन िाग्नेछ । 

७६. लनयम बनाउने अलधकार : यस ऐनको उद्दे् य कायाधन्त्वयन गनध नगरपालिकािे वव्यक लनयम 

      बनाउन सक्नेछ । 

७७. संक्रमणकािीन व्यवस्था : यस ऐनमा तोलकए बमोलजम िुने भनी व्ययवस्था गरेको काम 

       लनयमाविी नवउँदासम्म नगरपालिकािे गनध सक्नेछ । 

७८. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार : यस ऐनको उद्दे् य कायाधन्त्वयन गनध कुनै बार्ा अड्काउ 

       परेमा नगर कायधपालिकािे त्यस्तो बार्ा अड्काउ िटाउन वदेि जारी गनध सक्नेछ । त्यसरी 

       कायधपालिकािे गरेको त्यस्तो वदिे नगरसभािे ६ मलिनालभरमा अनमुोदन नगरेमा स्वत लनष्कृय 

       िुनेछ । तर यो ऐन जारी भए पिात यस ऐनमा वव्यक संिोर्न गनुधपने भएमा नगरसभाद्वारा 

       संिोर्न गनध सलकनेछ ।  

७९. बचाउ  र िागु नहुने  : १) यस ऐनमा िेलखएको कुरामा यसै ऐन बमोलजम र अन्त्य कुरामा 

       प्रचलित काननू बमोलजम िुनेछ  

२) नगरपालिकाबाट यस अलघ लिक्षा सम्बन्त्र्ी भए गरेका कायधिरु यसै ऐन बमोलजम भए गरेका 

     मालननेछ ।  

४)  यस ऐनमा िेलखएका कुरा संघीय तथा प्रादलेिक ऐनसँग बालझएमा सो बालझएको िदसम्म स्वत : 

      लनलष्क्रय िुनेछ । 

५) यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे पलन लवद्याियको सम्पलि लिना लमनािा गरेको कसरुमा प्रचलित 

    भ्रिाचार लनवारि सम्बन्त्र्ी ऐन अन्त्तगधत कारबािी चिाउन बार्ा पने छैन ।  

 

        वज्ञािे , 

        नाम लवष्ि ुकुमार थेगवुा 

        प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत`11 

  


