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��तावना 

ध�ुलखेल नगरपा�लकामा ब�न े हरेक बालबा�लका र नाग�रकको िश�ा स�ब�धी 

हकलाई स�ुनि�त गन�, सम� देशको �वकासका ला�ग लोकताि��क गणत��ा�मक 

संघीय  शासन �यव�था अनकूुल,ध�ुलखेल नगरवासीह�को �ान, �सप, सदाचार, िशल 

र वौ��कता व�ृ� गन�, सशुासन कायम गर� पारदश� बनाउन, शैि�क 

असमानतालाई �यूनीकरण गर� गणु�तर�य िश�ामा स�पूण� ध�ुलखेलवासीको सहज 

पहुँच कायम गन� हाल स�ालन भइरहेका र �थापना हनु े �व�ालयको 

�यव�थापक�य सधुार गद� समय सापे� शैि�क �वकास गन� वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधान २०७२ को धारा २२६(१) तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ को उपदफा(१) ले �दान गरेको अ�धकार �योग गर�  

ध�ुलखेल नगरपा�लकाको छैठ� नगरसभाले यो ध�ुलखेल िश�ा ऐन २०७६ पा�रत 

गर� जार� गरेको छ । 

प�रचछेदः १ 

�ारि�भक संि�� नाम र प�रभाषाः 

१. संि�� नाम र �ार�भः  

(क) यो ऐनको नाम ध�ुलखेल िश�ा ऐन २०७६ रहेको छ । 

(ख) यो ऐन ध�ुलखेल नगरपा�लका �े� �भ� लागू हनुछे । 

(ग) यो ऐन ध�ुलखेल नगरपा�लकाको �थानीय राजप�मा �काशन भएको 

�म�त देिख �ार�भ हनुछे । 

२. �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा  

(क) अनमु�त भ�ाले नेपाल सरकार वा नगरपा�लकाले �थायी �वीकृ�त 

�दान ग�रनसकेको कुनै तो�कएको ठाउँमा �व�ालय खो�न वा क�ा 

थप गन� �दइएको अ�थायी �वीकृ�तलाई जनाउँछ ।  

(ख) आधारभतू तह उ�ीण� पर��ा भ�ाले आधारभतू तह क�ा ८ को 

अ��यमा �लइन ेपर��ा स�झन ुपद�छ ।  

(ग) ऐन भ�ाले ध�ुलखेल िश�ा ऐन २०७६ लाई स�झन ुपद�छ । 

(घ) काय�पा�लका भ�ाले ध�ुलखेल नगरकाय�पा�लकालाई स�झन ुपद�छ । 
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(ङ) कोष भ�ाले यसै ऐनको दफा २२ बमोिजमको �व�ालय स�ालनका 

ला�ग खडा ग�रएको सि�त कोषलाई स�झन ुपद�छ । 

(च) तो�कए वा तो�कएबमोिजम भ�ाले यस ऐन अ�तग�त बनकेा �नयमावल� 

वा काय��व�धमा तो�कएको वा तो�कएबमोिजम भ� ेजनाउँछ । 

(छ) धा�म�क �व�ालय भ�ाले सनातनदेिख च�ल आएको आ-आ�नो 

र��त�रवाज, सं�कृ�त र मू�यमा�यता अनसुार स�ालन हनु े ग�ुकुल, 

ग�ुबा, मदरसा लगायतलाई स�झन ुपद�छ । 

(ज) नगर उप�मखु भ�ाले ध�ुलखेल नगरपा�लकाको नगर उप�मखुलाई 

स�झन ुपद�छ । 

(झ) नगर �मखु भ�ाले ध�ुलखेल नगरपा�लकाको नगर �मखुलाई स�झन ु

पद�छ । 

(ञ) नगरपा�लका भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजम गठन भएको 

ध�ुलखेल नगरपा�लकालाई स�झन ुपद�छ । 

(ट) प�रवार भ�ाले िश�क वा कम�चार�सँग एकाघर सगोलमा ब�न ेतथा 

�नज आफैले पालन पोषण गनु�पन� प�त, प�ी, छोरा, अ�ववा�हता छोर�, 

धम�प�ु, अ�ववा�हता धम�प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स�झन ुपद�छ 

र सो श�दले प�ुष िश�क वा कम�चार�को हकमा �नजको बाजे, ब�यै 

तथा म�हला िश�क वा कम�चार�को हकमा �नजको सास,ु ससरुालाई 

समेत जनाउँछ । 

(ठ) पर��ा स�म�त भ�ाले दफा १३ बमोिजम गठन हनुे पर��ा स�ालन 

तथा सम�वय स�म�त स�झन ुपद�छ । 

(ड) पा��म �वकास के�� भ�ाले संघीय िश�ा ऐन बमोिजम पा��म 

�नमा�णका ला�ग �थापना भएको �नकायलाई स�झन ुपद�छ । 

(ढ) �धाना�यापक भ�ाले दफा ३६ बमोिजम �नय�ु �व�ालयको 

�धाना�यापक स�झनपुछ� । 

(ण) �मखु �शासक�य अ�धकृत भ�ाले �थानीय सरकार स�ालन ऐन 

२०७४ को दफा ८४ बमोज�मको ध�ुलखेल नगरपा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकृतलाई स�झन ुपद�छ । 
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(त) �ारि�भक बाल �वकास के�� भ�ाले चार वष� उमेर पूरा भएका 

बालबा�लकाका ला�ग दफा ८ बमोिजम खो�लएको �ारि�भक बाल 

�वकास के��, म�टे�र�, नस�र�, केजी आ�द स�झन ुपद�छ । 

(थ) �ारि�भक बाल�वकास िश�ा भ�ाले ५ वष�भ�दा म�ुनका 

बालबा�लकाह�लाई मनोर�ना�मक �व�धबाट शार��रक, मान�सक, 

सामािजक, संवेगा�मक �वकासका ला�ग सामदुा�यक र सं�थागत �पमा 

�दइने �ारि�भक बाल �वकास िश�ा स�झन ुपद�छ । 

(द) �ा�व�धक तथा �यवसा�यक िश�ा भ�ाले �ा�व�धक �ान सीप द�ता 

तथा �वषयव�तकुो �सकाइ गर� ��व�ध र �यवसायको िश�ा �दान गन� 

क�ा नौ देिख क�ा बा�स�म अ�यापन गराइने िश�ालाई स�झन ु

पद�छ । 

(ध) �ा�व�धक �व�ालय भ�ाले नगरपा�लकाले आव�यकताका आधारमा 

�वषयगत �े�को �ा�व�धक जनशि� उ�पादन गन� कृ�ष, पय�टन, 

इि��नय�रङ, सूचना ��व�ध, वन �व�ान लगायतका �ा�व�धक धारको 

क�ा स�ालन हनुे गर� स�ालन गरेको वा स�ालन गन� अनमु�त 

�दएको �व�ालय स�झन ु पद�छ । य�ता �व�ालय सामदुा�यक र 

सं�थागत दवैु हनु स�छन ्। 

(न) मातभृाषी िश�ा भ�ाले नेपाल� भाषा र देवनागर� �ल�पमा �दइन ेिश�ा 

बाहेकको ध�ुलखेलमा बो�लने अ�य भाषा वा भाषा र �ल�पमा �दइने 

िश�ा स�झन ुपद�छ । 

(प) �व�ालय भ�ाले अनमु�त वा �वीकृ�त पाइ स�ालनमा रहेका 

 सामदुा�यक, सं�थागत र धा�म�क �कृ�तका �व�ालय स�झन ुपद�छ । 

(फ) �व�ालय िश�ा भ�ाले आधारभतू र मा�य�मक िश�ा स�झन ु पद�छ 

। (�प�ीकरणः आधारभतू तह भ�ाले  �ारि�भक बाल �वकास 

िश�ादेिख क�ा ८ स�म वा �ारि�भक बाल �वकास िश�ादेिख क�ा 

५ स�म वा �ारि�भक बाल �वकास िश�ादेिख क�ा ३ स�म �दइन े

िश�ा र मा�य�मक िश�ा भ�ाले क�ा ९ देिख क�ा १२ स�म वा 

क�ा ९ देिख क�ा १० स�म �दइन ेिश�ा  स�झन ुपद�छ ।) 
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(ब) �वशेष िश�ा भ�ाले ����व�हन, ब�हरा, अ�ट�म, वौ��क अपा�ता भएका 

बालबा�लकालाई छु�ै �वण वा  अ�त अश� शार��रक अपा�ता 

भएका बालबा�लकालाई छु�ै समूहमा राखी �वशेष �कार र �नि�त 

मा�यमबाट  �दइने िश�ा स�झन ुपद�छ । 

(भ) �यव�थापन स�म�त भ�ाले दफा १९ बमोिजम गठन हनुे �व�ालय 

�यव�थापन स�म�त स�झन ुपद�छ । 

(म) िश�क सेवा आयोग भ�ाले संघीय काननुबमोिजम गठन भएको 

िश�कह�को �नयिु� �सफा�रस आ�द गन� आयोग स�झन ुपद�छ । 

(य) िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा भ�ालेध�ुलखेल नगरपा�लकाको िश�ा 

हेन� शाखालाई स�झन ुपद�छ । 

(र) िश�ा शाखा �मखु भ�ाले नगरपा�लका �भ� �थानीय तहको िश�ा 

स�ालन, �यव�थापन, �नयमन, �नद�शन, अनगुमन र मू�या�न गन� तथा 

यस ऐन एवम ् �च�लत काननु बमोिजम तो�कएका काय� गन� नपेाल 

सरकारले खटाएको कम�चार� स�झन ुपद�छ। 

(ल) िश�ा स�म�त भ�ाले ऐनको दफा १४ बमोिजमको नगर िश�ा स�म�त 

तथा वडा िश�ा स�म�त स�झन ुपद�छ । 

(व) श�ुक भ�ाले �व�ालयले ऐन वा �च�लत काननुबमोिजम �व�ाथ�सँग 

�लन पाउने श�ुक स�झन ुपद�छ । 

(श) शैि�क स� भ�ाले �व�ालयमा अ�ययन अ�यापन गराइने वा�ष�क 

अव�ध स�झन ुपद�छ । 

(ष) सं�थागत �व�ालय भ�ाले �नय�मत �पमा अनदुान नपाउन े गर� 

क�पनी, गठु�, सहकार� अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� गर� अनमु�त वा 

�वीकृ�त �ा� �व�ालय स�झन ुपछ� । 

(स) समावेशी िश�ा भ�ाले देहायको िश�ा स�झन ुपद�छः  

१. ����व�हन, �यून ���य�ु, ब�हरा, स�ुत �वण, अ�ट�म, वौ��क, 

शार��रक वा अ�य अपा�ता भएका बालबा�लकालाई �नय�मत 

शैि�क प��तको अ�धनमा रह� �दइने िश�ा,  

२. सामािजक, आ�थ�क वा भौगो�लक कारणले पछा�ड पा�रएका 

�यि�लाई �वभेदर�हत वातावरणमा �दइन ेिश�ा । 



 

सं�याः ५         �थानीय राजप�          �म�तः २०७६/११/१५ 

6 

 

(ह) सहकार� �व�ालय भ�ाले मनुाफार�हत ढ�ले सहकार�को भावना 

बमोिजम स�ालन हनु े�व�ालयलाई स�झन ुपद�छ । 

(�) सामदुा�यक �व�ालय भ�ाले �नय�मत �पमा अनदुान पाउने गर� 

अनमु�त वा �वीकृ�त �ा� �व�ालय स�झन ुपछ� । 

(�) सामदुा�यक �सकाइ के�� भ�ाले समदुाय �तरमा स�ालन ग�रने 

आजीवन �सकाइ, अ�ययन अनसु�धान र सीप �सकाइ लगायतका काम 

गन� के��लाई स�झन ुपद�छ । 

(�) सामदुा�यक �सकाइ के�� भ�ाले समदुाय �तरमा स�ालन ग�रने 

आजीवन �सकाइ, अ�ययन, अनसु�धान र सीप �सकाइ लगायतका काम 

गन� के��लाई स�झन ुपद�छ । 

प�र�छेदः २ दईु 

�व�ालय खो�ने अनमु�त वा �वीकृ�त �दने, �व�ालय गा�ने, क�ा वा तह घटाउने, 

�थगन गन� र खारेजी स�ब�धी �यव�था 

३. �व�ालय खो�न अनमु�त �लन ुपन�ः  

(१)  नेपाल� नाग�रक वा नेपाल� नाग�रकको समदुायले सामदुा�यक 

�व�ालय वा शैि�क गठु� अ�तग�त सं�थागत �व�ालय खो�न चाहेमा 

तो�कएको �ववरण खलुाई नगरपा�लकामा िश�ा शाखा �मखु सम� 

तो�कएको समयाव�धमा अनमु�तका ला�ग �नवेदन �दन ुपद�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा सो �नवेदन उपर नगरपा�लकाको 

िश�ा शाखाले आव�यक जाँचबझु गन�, जाँचबझु गदा� �व�ालय खो�न 

मना�सव देिखएमा तो�कएको शत� ब�देज पालना गन�गर� स�बि�धत वडा 

स�म�तको �सफा�रस र नगर िश�ा स�म�तको �नण�यमा िश�ा शाखा 

�मखुले अनमु�त �दनछे । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमअनमु�त �लइ खो�लएको �व�ालयले तो�कएको 

शत�ब�देज पालना गरेको देिखएमा वडा िश�ा स�म�तको �सफा�रस र नगर 

िश�ा स�म�तको �नण�यानसुार िश�ा शाखा �मखुले �वीकृ�त �दान गन�छ 

। 
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(४) प�हले अनमु�त पाइसकेको मा�य�मक तहको क�ा ११/१२ मा �वषय 

थप गन� अ�यापन गन� �वषय प�रवत�न गन� समेत तो�कएबमोिजम �ववरण 

खलुाई तो�कएको समयाव�धमा अनमु�तका ला�ग �व�ालयले 

नगरपा�लकामा िश�ा शाखा �मखु सम� �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(५) उपदफा ४ बमोिजम �नवदेन परेमा सो �नवदेन उपर नगरपा�लकाको 

िश�ा शाखाले आव�यक जाँचबझु गन�, जाँचबझु गदा� �व�ालय खो�न 

मना�सव देिखएमा तो�कएको शत� ब�देज पालना गन�गर� स�बि�धत वडा 

स�म�तको �सफा�रस र नगर िश�ा स�म�तको �नण�यमा िश�ा शाखा 

�मखुले अनमु�त �दनछे । 

(६) कुनै सामािजक, परोपकार�, क�याणकार� सं�थाले मनुाफा न�लने 

उ�े�यबाट �व�ालय स�ालन गन� चाहेमा नगर िश�ा स�म�तको 

�नण�यानसुार िश�ा शाखा �मखुबाट �वीकृ�त �लई साव�ज�नक शैि�क गठु� 

अ�तग�त �व�ालय स�ालन गन� स�नेछ । 

(७) उपदफा (४) बमोिजम स�ा�लत �व�ालयले पालना गनु�पन� शत�ब�देज 

तथा अ�य �यव�था तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

(८) �व�ालय स�ालन तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

(९) मातभृाषी िश�ा स�ालन गन� तो�कएका स�पणू� मापद�ड पूरा गरेका र 

शत�ब�देज पालना गन� शैि�क सं�थालाई नगरपा�लकाले आधारभतू 

तहस�मको �व�ालय स�ालन गन� अनमु�त र �वीकृ�त �दन स�नछे । 

४. नगरपा�लकाले �व�ालय स�ालन गन�, गा�न, सान�, नाम प�रवत�न गन�, क�ा 

वा तह घटाउन वा �थगन गन� वा ब�द गन� स�ने । 

(१)  हाल स�ालनमा रहेका �व�ालयह�लाई दूर�, �व�ाथ� सं�या,गणु�तर, 

स�ालन र �यव�थापन �मताको आधारमा दईु वा सो भ�द� बढ� 

�व�ालय गा�न, एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान�, नाम प�रवत�न गन�, 

क�ा वा तह घटाउन वा �थगन गन� वा आव�यक नभएको पया�� 

आधार भए ब�द गन� वा आव�यक �े�मा खो�न वा क�ा थप गर� 

स�ालन गन�, �थगन वा ब�द ग�रएको �व�ालय आव�यकता र 

औिच�यका आधारमा पनुः खो�न स�बि�धत वडा िश�ा स�म�त र नगर 

िश�ा स�म�तको �सफा�रसमा नगरकाय�पा�लकाले अनमु�त वा �वीकृ�त 
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�दन स�नेछ । साथै आव�यकताका आधारमा नगरपा�लकाले 

तो�कएबमोिजम आधारमा कुनै �व�ालयमा �ा�व�धक धारको �व�ालय 

स�ालन गन� �नद�शन/अनमु�त �दन  वा छु�ै �ा�व�धक �व�ालय स�ालन 

गन� स�नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम गा�भएका वा ब�द ग�रएका �व�ालयको 

स�पि�को �यव�थापन तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

५. शैि�क परामश� सेवा,��ज कोष�, िश�ण कोष�, �शुन कोिचङ क�ा, �वदेशी 

शैि�क काय��म स�ालन गन�ः 

(१)  कसैले प�न यस ऐन बमोिजम नगरपा�लकाबाट अनमु�त न�लई 

शैि�क परामश� सेवा, ��जकोष�, िश�ण कोष�, �ुशन कोिच� क�ा, भाषा 

िश�ण क�ा, हो�टल वा पूव� तयार� क�ा वा �वदेशी मलुकुमा स�ा�लत 

कुनै शैि�क काय��म स�ालन गन� पाउने छैन ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम शैि�क परामश� सेवा, ��जकोष�, िश�ण कोष�, 

�ुशन कोिच� क�ा, भाषा िश�ण क�ा, हो�टल वा पूव� तयार� क�ा 

वा �वदेशी मलुकुमा स�ा�लत कुनै शैि�क काय��म स�ालन गन� 

अनमु�त �लन ेस�ब�धी �यव�था तो�कएबमोिजम  हनुेछ ।  

६. अनौपचा�रक िश�ा, �नर�तर िश�ा, दूर तथा खलुा िश�ा स�ालन स�ब�धी 

�यव�थाः  

नगरपा�लकाले �सकाइ के�� माफ� त ्आव�यक पूवा�धारको �यव�था पूरा गन� 

लगाई अनौपचा�रक िश�ा, �नर�तर िश�ा, दूर तथा खलुा िश�ा स�ालनको 

�यव�था गन� स�नेछ । 

७. सामदुा�यक �सकाइ के�� स�ालन गन� स�नःे नगरपा�लकाले दफा ६ 

बमोिजमको काय��म स�ालनका साथै �सप �वकास र �नर�तर 

�सकाइसमेतको काम गन� तो�कएबमोिजम सामदुा�यक �सकाइ के�� स�ालन 

गन� स�नेछ । 

८. �ारि�भक बाल �वकास के�� स�ब�धी �यव�थाः 

�ारि�भक  बाल �वकास के��को स�ालन तथा �यव�थापन स�ब�धी 

�यव�था तो�कएबमोिजम हनुेछ । 
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प�र�छेदः ३ 

िश�ाको �कार, मा�यम, पा��म र पर��ा स�ालन स�ब�धी �यव�थाः 

९. �व�ालयको �कारः 

�व�ालयको �कार देहायबमोिजम हनुेछः 

(क)  सामदुा�यक साधारण/ �ा�व�धक तथा �यवसा�यक 

(ख)  सं�थागत साधारण/सहकार�/�ा�व�धक तथा �यवसा�यक 

(ग)  धा�म�क वा पर�परागत 

(घ)  मातभृाषी 

(ङ)  सहकार� 

१०.  िश�ाको मा�यमः  

(१)  �व�ालयमा िश�ाको मा�यम नेपाल� वा अ��जेी हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको 

 अव�थामा �व�ालयमा िश�ाको मा�यम  देहायबमोिजम हनुछेः  

(क) भाषा �वषयको हकमा सोह� भाषा मा�यम हनुछे ।  

(ख) आधारभतू तहको क�ा ५ स�म मात ृ भाषामा िश�ा �दन 

 स�कनेछ । 

११. �व�ालयको िश�ाको वग�करणः �व�ालय िश�ामा�य�मक िश�ा र 

 आधारभतू िश�ा गर� दईु तहको हनुेछ । 

१२. �व�ालयको पा��म तथा पा�प�ुतकः �व�ालयले नेपाल सरकारले 

तोकेको �यूनतम मापद�ड पूरा गर� आव�यक �सकाइ उपलि�ध 

हा�सल हनुेगर� अ�ययन अ�यापन /िश�ण �सकाइ गराउन ुपन�छ । 

�व�ालयले संघीय सरकारले तोकेको मापद�डबमोिजमको पा��म 

लागू गनु� पन�छ । संघीय सरकारले तोकेको मापद�ड बमोिजमको 

अ�धनमा रह� नगरपा�लकाले तयार गरेको �थानीय पा��म र 

पा�प�ुतक समेत �व�ालयले लागू गनु�पन�छ । �थानीय 

आव�यकताको पा��म र पा�प�ुतक तयार गन�का ला�ग 

नगरपा�लकाले पा��म र िश�ा �व�ह�को समूह बनाइ पा��म 

र पा�प�ुतक �नमा�ण र �वकास गन� स�नेछ । 
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१३. आधारभतू तह (क�ा-८) उ�ीण� पर��ा स�म�तः 

 (१)  नगरपा�लका अ�तग�तका �व�ालयह�मा आधारभतू तह (क�ा-८) 

उ�ीण� पर��ा स�ालन तथा सम�वयका ला�ग देहायका पदा�धकार� 

रहेको पर��ा स�म�त रहनेछ ।  

(क) �मखु �शासक�य अ�धकृत - अ�य� 

(ख) आधारभतू तह र मा�य�मक तहका �व�ालयका िश�कह�को 

��त�न�ध�व हनु ेगर� कि�तमा १ जना  म�हलास�हत नगर 

�मखुबाट मनो�नत ३ जना- सद�य  

(ग) िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखाका अ�धकृत १ जना - सद�य 

(घ) सं�थागत �व�ालयका �अ वा सं�थापक/स�ालक वा सं�थागत 

�व�ालयका ��त�न�धमलुक सं�थाका  अ�य�/��त�न�ध म�ये 

नगर �मखुबाट मनो�नत एक जना - सद�य  

(ङ) िश�ा शाखा �मखु- सद�य सिचव  

(२) पर��ा स�ालन, अनगुमन, �नयमन, न�तजा �काशन तथा अ�भलेख 

�यव�थापन तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

प�र�छेदः ४ 

नगर िश�ा तथा वडा िश�ा स�म�त, िश�क छनौट स�म�त, नगर िश�ा अनगुमन 

स�म�त, िश�ा शाखा �मखु स�ब�धी �यव�थाः 

१४. नगर िश�ा स�म�तको गठनः 

(१)  नगरपा�लकामा देहायबमोिजमको एक िश�ा स�म�त रहनेछः 

(क) नगरपा�लकाका �मखु     संयोजक 

(ख) नगरपा�लकाका उप�मखु     सह संयोजक 

(ग)   �मखु �शासक�य अ�धकृत     सद�य 

(घ)   काय�पा�लकाको सामािजक �वकास स�म�त (िश�ा हेन�) का संयोजक 

          सद�य 

(ङ)  नगर काय�पा�लकाका सद�यह� म�ये एक जना द�लत र एक 

जना  म�हलासमेत रहनेगर� काय�पा�लकाले मनो�नत गरेको दईु जना 

          सद�य 
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(च)   नगर सभाका सद�य म�येबाट नगर �मखुले मनो�नत गरेको 

एकजना          सद�य 

(छ) सामदुा�यक �व�ालय म�येबाट आधारभतू र मा�य�मक �व�ालयका 

 �अ र िश�कह� म�येबाट एक जना म�हलासमेत नगर 

 काय�पा�लकाले मनो�नत गरेको तीन जना   सद�य  

(ज)  नगरपा�लका �े��भ�का िश�ा�मेी/ िश�ा �व�ह� म�येबाट 

नगर  काय�पा�लकाले मनो�नत गरेको एक जना म�हलास�हत दईु जना 

          सद�य 

(झ) नगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक �व�ालयका �व�ालय �यव�थापन 

 स�म�तका अ�य� म�येबाट आधारभतू तह र मा�य�मक तहका 

 १/१जना नगर�मखुले मनो�नत गरेको दईु जना सद�य 

(ञ)  िश�क महासंघको अ�य�     सद�य 

(ट)  सं�थागत �व�ालयह�को ��त�न�धमलुक सं�थाका अ�य�ह� 

म�येबाट  नगर �मखुले मनो�नत गरेको एक जना   सद�य  

(ठ)  िश�ा शाखा �मखु       सद�य 

सिचव 

(२)  िश�ा स�म�तको बैठकमा आव�यकता बमोिजम �व�ह�लाई 

आम��ण गन� स�कने छ । 

(३)  िश�ा स�म�तको बैठक तो�कएबमोिजम हनुछे । 

(४)  उपदफा (१) को ख�ड (ङ),(च),(छ),(ज), (झ) र (ट) बमोिजम मनो�नत 

सद�यह�को पदाव�ध ३ वष�को हनुछे । 

(५)  उपदफा (१) अ�तग�तका मनो�नत तथा अ�य सद�यह�ले आ�नो 

पद�य आचरण पालना नगरेको अव�थामा जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन वा 

बखा��त गन� स�कने छ । तर �यसर� हटाउँदा वा बखा��त गदा� मना�सव 

मा�फकको सफाइ पेश गन� अवसरबाट बि�त ग�रनेछैन । यसर� हटाए वा 

बखा��त ग�रए उपर �या�यक स�म�तमा उजरु� ला�नेछ । 

(६)  नगर िश�ा स�म�तको काम कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम हनुेछः  

(क) नगरपा�लका �भ�को शैि�क योजना �नमा�ण गन� । 
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(ख) नगरपा�लका �भ� �व�ालय स�ालनका ला�ग अनमु�त, �वीकृ�त, 

 �व�ालय सान�, गा�न ेस�ब�धमा नगरकाय�पा�लकामा �सफा�रस गन� । 

(ग)  �व�ालयह�लाई आव�यक आ�थ�क �ोतको खोजी गन� । 

(घ) नगरपा�लका �े� �भ� स�ालन हनु े पर��ाह�लाई मया��दत, 

�यवि�थत र भयर�हत बनाउने । 

(ङ) नगरपा�लका �े��भ� �थापना भै कुनै तह वा सबै तह �नजी�ोतमा 

स�ा�लत सामदुा�यक �व�ालयह�को िश�क दरब�द�, सेवा, स�ुवधा र 

शत�ह� �वीकृत गन� । 

(च) �यवसा�यक िश�ा तथा �सपमलुक िश�ाको काया��वयन गन� गराउन े

तथा �यवसा�यक �सपमलुक �ा�व�धक िश�ा �व�ालयको आव�यकता 

एवम ् संघीय सरकारको मापद�डबमोिजम तो�कएको क�ाबाट 

स�ालन गराउने । 

(छ)  �व�ालय �यव�थापन स�म�तलाई �नद�शन �दने, जाग�क र सचेत 

बनाउने । 

(ज)  �व�ालयका ला�ग आव�यक साधन�ोत जटुाउने र प�रचालन गन� । 

(झ)  �व�ालयह�सँग स�बि�धत �वषयह�को उपय�ु संवोधन गन� । 

(ञ)  िश�ाको गणु�तर कायम रा� सूचक �नधा�रण गन� र �ग�त 

मू�या�नको लेखाजोखा गन� । 

(ट)  �व�ालयको सामािजक पर��ण गन� लगाउने । 

(ठ)  �व�ालयमा िश�ाको गणु�तर उका�न े उ�े�यले �व�ालय �थलगत 

अनगुमन, �नर��ण र सपु�रवे�ण गन� । 

(ड)  शैि�क सं�था र िश�क तथा कम�चार�ह�लाई कामका आधारमा 

उ��रेणा �ो�साहन तथा द�डको �यव�था गन� गराउने । 

(ढ) करारमा िश�क कम�चार�  छनौट गन� �योजनका ला�ग �वशेष�को 

सूिच �काशन गन� । 

(७)  आव�यकता अनसुार �व�ह� रहेको योजना �नमा�ण काय�दल वा �व� 

प�रष�  बनाइ शैि�क गणु�तर �वकास स�ब�धी तो�कए बमोिजम कामकाज 

लगाउन े। 
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(क) नगरपा�लका �भ� आव�यकता र औिच�यका आधारमा तहगत र 

�वषयगत दरब�द� �मलान गन�,नगरपा�लका �भ� िश�कको स�वा गन�, 

�र� दरब�द�मा अ�य �थानीय तहबाट समेत सोह� �थानीय तहको 

सहम�त �लई िश�क स�वा गन� स�कन े। 

(ख) नगरको िश�क छनौटको काय��व�ध तयार गर� नगर काय�पा�लकामा 

पेश गन� र काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएप�ात ्लागू गन� । 

(ग) नगर िश�ा स�म�तले �व�ालयमा िश�क पदपू�त�को �कृयागत कारणले 

हनुे �ढलाइका कारण पठनपाठनमा पन� असरलाई म�येनजर गर� 

नगरपा�लका �भ� रहेका �व�ालयह�मा �वीकृत दरब�द� वा 

अनदुानकोटा राहत  वा नगरपा�लकाबाट �सिज�त िश�ण सहजीकरण 

अनदुान वा बाल �वकास के��का सहयोगी काय�कता�लाई करारमा 

िश�क/सका �नयिु� गन� �योजनका ला�ग िश�ा शाखा �मखुको 

संयोजक�वमा  �वषय �व� र अ�य आव�यकता अनसुारको िश�क 

छनौट स�म�त गठन गर� सो स�म�तले पर��ा स�ालन गन� र तहगत 

�वषयगत आधारमा यो�यता�म अनसुार करार सूिच �काशन गन� ।  

(घ) तो�कए बमोिजम अ�य काय�ह� गन� ।  

१५.  वडा िश�ा स�म�तः  

(१) नगरपा�लकाको ��येक वडामा देहायबमोिजमका नौ सद�यीय वडा 

िश�ा स�म�त गठन हनुेछ । 

(ङ) स�बि�धत वडाको वडा�य�     संयोजक  

(च)  वडा स�म�तका सद�यह� म�येबाट वडा स�म�तले तोकेको एक जना 

सद�य         सद�य 

(छ)  स�बि�धत वडा�भ�का �व�ालयका �व�यस अ�य� म�येबाट 

वडा�य�ले मनो�नत गरेको एक जना     सद�य 

(ज)  स�बि�धत वडाका �व�ालयह�को �अ र िश�कह� म�येबाट वडा 

स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना म�हलास�हत दईु जना  

          सद�य 
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(झ)  वडा�भ� �थायी बसोबास गन� म�हला र द�लत अ�भभावकह� 

म�येबाट वडा स�म�तले मनो�नत गरेको एक/एक जनास�हत दईु जना

          सद�य 

(ञ)  िश�ा�मेी वा समाजसेवी म�येबाट वडास�म�तले मनोनयन गरेको 

एकजना         सद�य  

(ट)  वडा सिचव         सद�य सिचव 

(२) वडा िश�ा स�म�तमा मनो�नत सद�यह�को पदाव�ध ३ वष�को हनुछे 

। 

(३) वडा िश�ा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम हनुेछः  

(क)  वडा �भ�का �व�ालयह�को शैि�क उ�यनका ला�ग योजना बनाइ 

लागू गन�, 

(ख)  मा�सक �पमा वडा�भ�का सबै �व�ालयह�को अनगुमन तथा 

मू�या�न गर� शैि�क गणु�तर कायम गन� सहयोग गन� । 

(ग) तो�कएको शीष�कमा �ोतबमोिजम मापद�डको आधारमा वडा िश�ा 

स�म�तले सामदुा�यक �व�ालयलाई अनदुान �दनस�नछे । तर कुनै 

�व�ालयले तो�कएको शैि�क �तर कायम गन� नसकेमा �य�ता 

�व�ालयलाई �दइँदै आएको अनदुान रकम तो�कएबमोिजम कटौती गन� 

स�नछे । 

(घ) वडा�भ�का �व�ालयह�मा आ�थ�क एवम ् अ�य �ोत प�हचान र 

�यव�थापन गन� । 

(ङ) नगर िश�ा स�म�तको �नद�शन बमोिजम काय� गन� । 

(च)  तो�कएबमोिजम अ�य काय� गन� । 
 

 

१६. नगर �तर�य िश�क छनौट स�म�तः  

(१)  कुनै प�न �व�ालयमा �वीकृत दरब�द� वा अनदुान कोटा (राहतकोटा) 

र बाल �वकास के��मा पद �र� भै करारमा िश�क/सहयोगी काय�कता� 

�नयिु� गनु� पन� भएमा सो �योजनका ला�ग नगरपा�लकाले देहायबमोिजम 

नगर िश�क छनौट स�म�त गठन गन�छः 

(क)  सामािजक �वकास  स�म�तका संयोजक   अ�य� 
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(ख)  �व�ालय �यव�थापन स�म�तका अ�य� म�येबाट नगर �मखुले 

मनो�नत गरेको एकजना     सद�य 

(ग)  नगरपा�लकाको �व� सूिचबाट मनो�नत दईु जना �वषय �व�  

         सद�य 

(घ)  िश�ा शाखा �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत   

         सद�य सिचव 

(२) उ� स�म�तको काय��व�ध र बैठक स�ब�धी अ�य �यव�था सोह� 

स�म�तले तोकेबमोिजम हनुछे । 

(३) स�म�तले नगरपा�लका �भ� स�ा�लत सामदुा�यक �व�ालयको �र� वा 

�र� हनु स�ने िश�क पदमा पदपू�त�का ला�ग िश�क सेवा आयोगले 

तोकेको पा��मबमोिजम पर��ा स�ालन गर� सफल उ�मे�ारह�को 

यो�यता �मबमोिजमको सूिच �काशन गन�छ । 

(४) यसर� �कािशत सूिचको यो�यता�मका आधारमा �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तले करारमा िश�क /सका �नय�ुगर� कामकाजमा 

लगाउन ुपन�छ । 

१७.  िश�ा अनगुमन स�म�तः  

(१)  �व�ालय िश�ाको सम� प�को अनगुमन गन� नगरपा�लकामा देहाय 

बमोिजमको िश�ा अनगुमन स�म�त गठन ग�रनेछ । 

(क) नगर उप�मखु      संयोजक  

(ख)  सामािजक �वकास स�म�तका संयोजक    सद�य 

(ग)  स�बि�धत वडाको वडा�य� वा �नजले तोकेको वडा सद�य  

         सद�य 

(घ)  दफा १४ को उपदफा १ को ख�ड (छ) बमोिजम नगर िश�ा 

स�म�तका �व� सद�य म�ये संयोजक (नगर उप�मखु)ले मनो�नत 

गरेको एक जना       सद�य 

(ङ) िश�ा शाखा �मखु वा �नजले तोकेको  अ�धकृत कम�चार�  

         सद�य सिचव  
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(२)  अनगुमन स�म�तले गरेको अनगुमनको ��तवेदन नगर िश�ा स�म�त 

सम� आव�धक �पमा पेश गनु� पन�छ । थप काम कत��य र अ�धकार 

तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

१८. िश�ा शाखा �मखु 

(१)  नगरपा�लकामा िश�ा हेन� एकजना िश�ा शाखा �मखु हनुेछ । 

(२)  िश�ा शाखा �मखुको काम कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम हनुेछः 

(क) िश�ा स�ब�धी �थानीय योजना नगरपा�लका र नगरसभाबाट 

पा�रत गराइ काया��वयन गन� गराउने । 

(ख) नगरपा�लकाको शैि�क काय��म काया��वयन गन� गराउने । 

(ग)  शैि�क त�या� अ�याव�धक गर� गराइ �देश तथा संघीय 

म��ालयमा पठाउने �यव�था �मलाउन े। 

(घ) मा�य�मक तहस�मको शैि�क काय��मको सम�वय र �नयमन 

गन� । 

(ङ) सामदुा�यक �व�ालयका िश�क तथा कम�चार� �यव�थापन गन�, 

सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क तथा �व�ालय 

कम�चार�को पद�थापना, करार स�झौता, स�वा तथा बढुवा 

स�ब�धी काय� गन�, �वीकृत दरब�द� अनसुार िश�क कम�चार�को 

तलब भ�ा �नकासा गन�  

(च) �व�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चार�ह�को �वदाको अ�भलेख 

अ�याव�धक गन� लगाउन,े �व�ालयले �वीकृत गन� बाहेकका अ�य 

�वदाह� �वीकृत गन� । िश�कको सालवसाल� �वदा �मािणत 

गन� मातहतको अ�धकृतलाई तो�न े। 

(छ) �व�ालयह�को �ल�र बनाइ ता�लम स�ालन तथा अनगुमन 

सपु�रवे�ण लगायत अ�य शैि�क ��याकलाप स�ालनको 

�यव�था �मलाउने । 

(ज) �व�ालयको शैि�क गणु�तर बढाउन �धाना�यापक, िश�क, 

�व�यस, अ�भभावक तथा अ�य सरोकारवालाह�को �नय�मत �पमा 

बैठक, गो�ी वा ता�लमको �यव�था गन� । 
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(झ) सामदुा�यक �व�ालयका िश�कह�लाई आ�नो �वषय ��त 

िज�मेवार र जवाफदेह� बनाउन �अलाई समसाम�यक �नद�शन 

�दने र सोको अनगुमन गन� । 

(ञ)  �व�ालय तहको नगर �तर�य आव�धक पर��ा तथा आधारभतू 

तह (क�ा-८) को पर��ा स�ालन गन� गराउने । 

(ट) �मखु �शासक�य अ�धकृतको सपु�रवे�ण तथा �नद�शन र 

सम�वयमा काय�स�पादन गन� । 

प�र�छेदः ५ 

�व�ालय �यव�थापन स�म�त स�ब�धी �यव�थाः 

१९. �व�ालय �यव�थापन स�म�तको गठनः 

(१)  �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र �यव�थापन गन� ��येक सामदुा�यक 

�व�ालयमा देहायबमोिजम सद�य रहेको एक �व�ालय �यव�थापन स�म�त 

रहनेछ । 

(क) अ�भभावकह�ले आफूह� म�येबाट छानी पठाएका दईु जना 

म�हलास�हत चार जना     सद�य 

(ख)  अ�भभावकह�ले द�लत अ�भभावक म�येबाट छानी पठाएको एक 

जना द�लत        सद�य 

(ग) स�बि�धत वडाको वडा�य� वा वडा स�म�तले तोकेको वडा 

सद�य एकजना      सद�य 

(घ) �व�ालयका सं�थापक,  �थानीय व�ु�जीवी, िश�ा�मेी, �व�ालयलाई 

�नर�तर सहयोग गन� �यि� वा �व�ालयलाई दश लाख वा सो 

भ�दा बढ� नगद वा िज�सी सहयोग गन� �यि�ह� म�येबाट 

�व�ालय �यव�थापन  स�म�तले मनो�नत गरेको उपल�ध भएस�म 

एक जना म�हलास�हत तीन जना    सद�य  

(ङ) �व�ालयका िश�कह�ले आफूह� म�येबाट छानी पठाएको 

िश�क एक जना      सद�य 

(च) �व�ालय �तर�य बाल�लबले मनोनयन गरेको एक जना छा� र 

एक जना छा�ा गर� दईु जना �थायी आमि��त  सद�य 
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(छ)  �धाना�यापक       सद�य सिचव  

(२)  उपदफा (१)को ख�ड (क), (ख), (ग) वा (घ)  बमोिजमका सद�यह� 

म�येबाट आधारभतू तहको �व�ालयको हकमा स�बि�धत वडास�म�तले र 

मा�य�मक तहको �व�ालयको हकमा नगरपा�लकाले मनो�नत गरेको 

सद�य �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� हनुेछ । 

(३)  उपदफा १ बमोिजम ग�ठत स�म�तको मनो�नत सद�य वा अ�य�को 

पदाव�ध ३ वष�को हनुेछ । �य�ता अ�य� वा सद�यले आ�नो पद 

अनसुारको आचरण पालना नगरेको देिखएमा नगर िश�ा स�म�तले 

�नजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन स�नेछ । तर यसर� पदबाट 

हटाउन ु अिघ वा स�म�त �वघटन गनु� अिघ सफाइ पेश गन� मौकाबाट 

बि�त ग�रन ेछैन । 

(४)  �व�ालय समायोजन भै एक आपसमा गा�भएका �व�ालय अ�तग�त 

भौगो�लक अवि�थ�तका कारण शाखा �व�ालयको �पमा समायोजन 

भएको सा�वक �फडर �व�ालयमा क�ा स�ालन भएको भए �य�ता 

क�ाह�को स�ालन तथा �यव�थापनका ला�ग अ�भभावक म�येबाट 

अ�भभाकले छानेको १ एक जना संयोजक र १ जना सद�य तथा क�ा 

इ�ाज� सद�यसिचव रहेको सम�वय स�म�त गठन ग�रनेछ । उ� 

स�म�तका संयोजक वा सद�य �लडर �व�ालयको �यव�थापन स�म�तमा 

�वतः सद�य रहनेछ । 

(५)  �व�ालय �यव�थापन स�म�तको गठन �कृया स�ब�धी अ�य �यव�था 

तो�कएबमोिजम हनुेछ ।  

(६)  सामदुा�यक �व�ालय �यव�थापन स�म�तको काम कत��य र अ�धकार 

देहायबमोिजम हनुछेः 

(क) �व�ालय स�ालनको ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन� 

। 

(ख)  �व�ालयको चल अचल स�पि�को लगत रा� े। 

(ग)  �व�ालयको शैि�क, भौ�तक तथा आ�थ�क त�या� र �ववरण 

अ�याव�धक गन� । 
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(घ) �व�ालयको वा�ष�क बजेट �वीकृत गन� र �यसको जानकार� वडा 

िश�ा स�म�त र नगरपा�लकालाई �दने । 

(ङ)  �व�ालयमा �व�छ शैि�क वातावरण कायम रा� राजनी�तक, 

धा�म�क  वा सा��दा�यक भावनाको आधारमा �व�ालयको 

वातावरण �वगान� न�दने । 

(च)  �थायी भै �नय�ुका ला�ग �सफा�रस भएका िश�कह�लाई 

�व�ालयमा हािजर गराउने  

(छ) नगरपा�लकाबाट �वीकृत दरब�द�मा िश�क तथा कम�चार�को 

�यव�थापन गन� । 

(ज)  िश�क सेवा आयोगको करार सूिचमा रहेका उ�मे�ारलाई 

यो�यता�मको आधारमा �व�ालयमा �र� पदमा करार �नयिु� 

�दने । �य�ता करार सूिचका उ�मे�ार नपाइएमा वा नभएको 

ख�डमा नगरपा�लकाको करार सूिचका उ�मे�ारलाई यो�यता 

�मको आधारमा �व�ालयको �र� पदमा �नयिु� �दने । 

(झ) नगरपा�लकाले खटाएको रिज�ड� लेखा प�र�कबाट �व�ालयको 

वा�ष�क लेखा पर��ण गराउने । 

(ञ)  लेखा प�र�कको ��तवेदन अनसुार त�काल आव�यक कावा�ह� 

गन� र सोको ��तवेदन नगरपा�लकामा पेश गन� । 

(ट) नगरपा�लका र नगर िश�ा स�म�तले �दएको �नद�शनह�को पालना 

गन� । 

(ठ)  �व�ालयको आ�त�रक �ोतबाट खच� �यहोन�गर� �नयिु� वा 

बढुवा गरेका िश�कका ला�ग सेवा, शत� र स�ुवधा तो�न े र 

तो�कएबमोिजम पा�र��मक तथा स�ुवधाह�को �यव�था गन� । 

(ड) िश�क र कम�चार�ह�लाई तो�कएबमोिजम �ो�साहन र कावा�ह� 

गन� ।  

(ढ)  वा�ष�क �पमा सामािजक पर��ण गराइ सोको ��तवेदन 

स�बि�धत वडा काया�लय र नगरपा�लकामा पठाउने । 

(ण) �र� रहेको �वीकृत दरब�द� वा अनदुान कोटा राहत कोटा वा 

बाल�वकास के��मा िश�ा स�म�तले �काशन गरेको करार 
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सूिचका यो�यता�म अनसुारका उ�मे�ारलाई �नयिु� �दइ 

कामकाज लगाउन ुपन� छ । तर िश�क सेवा आयोगको करार 

सूिचका उ�मे�ार स�पक� मा आएस�म सोह� उ�मे�ारलाई �नयिु� 

�दइ कामकाजमा लगाउन ुपन�छ । 

(७) सं�थागत �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र �यव�थापन गन�र शैि�क 

गणु�तर कायम गर� शैि�क ��याकलाप स�ालनका ला�ग ��येक 

�व�ालयमा देहायका सद�य रहेको एक �व�ालय �यव�थापन स�म�त 

रहनेछः 

(क) �व�ालयका सं�थापक वा लगानीकता� म�येबाट �व�ालयको 

�सफा�रसमा नगर �मखुले मनो�नत गरेको �यि� - अ�य� 

(ख) अ�भभावकह� म�येबाट एक जना म�हलासमेत पन� गर� �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तले मनो�नत गरेको दईु जना - सद�य  

(ग) �थानीय िश�ा �मेी वा समाजसेवीह� म�येबाट स�बि�धत वडाको 

वडा स�म�तले मनो�नत गरेको एक जना - सद�य  

(घ) नगरपा�लका िश�ा, यवुा तथा खेलकुद शाखाको  ��त�न�ध - 

सद�य 

(ङ) स�बि�धत �व�ालयको िश�कह�ले आफूह� म�येबाट छानी 

पठाएको एक जना - सद�य   

(च) �व�ालयको �धाना�यापक - सद�य सिचव 

(८)  उपदफा ५ को ख�ड क ख ग र ङ  बमोिजमका अ�य� वा 

सद�यको पदाव�ध ३ वष�को हनुछे । �य�ता अ�य� वा सद�यले 

आ�नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देिखएमा वा �मािणत भएमा 

�यसर� छा�े वा मनोनयन गन� अ�भभावक, पदा�धकार�ले जनुसकैु बखत 

पदबाट हटाउन स�ने छ । तर �यसर� पदबाट हटाउन ुअिघ �नजलाई 

आ�नो सफाइ पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन । �यसर� पदबाट 

ह�टसकेप�छ हनु े�र� पदमा बाँक� अव�धका ला�ग तत ्तत ्अ�भभावक 

वा पदा�धकार�ले मनोनयन वा �नय�ु गन� स�नेछ । 
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(९)  सं�थागत �व�ालय �यव�थापन स�म�तको काम कत��य र अ�धकार 

देहायबमोिजम हनुछेः 

(क) �व�ालय स�ालनको ला�ग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन� 

। 

(ख) �व�ालयको चल अचल स�पि�को लगत रा� े। 

(ग)  �व�ालयको शैि�क, भौ�तक तथा आ�थ�क त�या� र �ववरण 

अ�याव�धक गन� । 

(घ) �व�ालयमा �व�छ शैि�क वातावरण कायम रा� े। राजनी�तक, 

धा�म�क  वा सा��दा�यक भावनाको आधारमा �व�ालयको 

वातावरण �वगान� न�दने । 

(ङ)  नगरपा�लकाले तोकेबमोिजमको पा��म तथा पा�प�ुतक 

अ�नवाय� �पमा लागू गन� । 

(च) �च�लत काननु बमोिजम िश�क पदका ला�ग उ�मे�ार हनु े

यो�यता पगेुको �यि�लाई िश�क छनौट स�म�तको अनमु�त �लई 

िश�क पदमा �नयिु� गन� । 

(छ) नगरपा�लकाले तोकेबमोिजमको �यूनतम तलब �केलमा नघटाइ 

िश�कलाई तलब भ�ा खवुाउने । 

(ज) अनशुासन�हन िश�क कम�चार�लाई कारबाह� गन� । 

(झ) िश�ा ऐन, �नयमावल� तथा अ�य काननुमा उि�लिखत �यव�थाका 

अ�त�र� नगरपा�लकाबाट जार� िश�ासँग स�बि�धत सबै काननु, 

नी�त �नयम, काय��व�ध, �नद� िशका र �नद�शनह�को पालना गन� 

गराउने । 

(ञ) �व�ालयको शैि�क, आ�थ�क लगायत अ�त�र� 

��याकलापसमेतको ��तवदेन आव�धक �पमा नगर िश�ा 

स�म�तमा पेश गनु� पन�छ । सो स�ब�धमा नगर िश�ा स�म�तले 

�दएको सझुाव र �नद�शन पालना गन� गराउने । 

(ट) नगर िश�ा स�म�तबाट �वीकृत श�ुक मा� लागू गन� गराउने । 

(ठ) लेखा पर��ण ��तवेदन र सामािजक पर��णको ��तवेदन नगर 

िश�ा स�म�तमा पेश गन� गराउने । 
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(१०) �व�ालय �यव�थापन स�म�तका अ�य काम, कत��य र अ�धकार, 

अ�भभावकको अ�भलेख रा�,े सद�यको यो�यता, सद�य छनौट स�ब�धी 

�यव�था र बैठक स�ब�धी काय��व�ध तो�कएबमोिजम हनुेछ । 
 

(११) कुनै प�न �यि� एक भ�दा बढ� �व�ालयको �यव�थापन स�म�तमा 

रहन स�नेछैन तर पदेनको हकमा यो लागू हनुेछैन । साथै  �नजाम�त 

कम�चार�, सेना, �हर�, िश�क वा साव�ज�नक सं�थामा वैत�नक �पमा 

काम गन� वहालवाला कम�चार� सद�य पदमा वहाल हनु स�ने छैन तर 

िश�क ��त�न�धको �पमा सद�य हनु िश�कलाई बाधा पन� छैन 

�यसैगर� �नव�ृ कुनै प�न कम�चार�लाई यस �यव�थाले सद�य हनु बाधा 

पन�छैन । 
 

२०. �व�ालय �यव�थापन स�म�त �वघटन गन� स�कनेः   

(१)  कुनै प�न �व�ालय �यव�थापन स�म�तले तो�कएको िज�मेवार� पूर गन� 

नसकेको भनी वडा िश�ा स�म�त माफ� त ्वा �सधै नगर िश�ा स�म�तले 

कारण स�हत नगर काय�पा�लकामा �सफा�रस गरेमा सोको कारण खलुाई 

नगर काय�पा�लकाले तो�कएको �कृया पूरा गर� �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तलाई �वघटन गन� स�नेछ । तर यसर� �वघटन गनु� अिघ �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तलाई आ�नो सफाई पेश गन� मना�सव मौका �दइनेछ 

। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम �व�ालय �यव�थापन स�म�त �वघटन भएप�छ 

अक� �व�ालय �यव�थापन स�म�त गठन नभएस�म वा अ�य कुनै 

कारणले �व�ालय �यव�थापन स�म�त गठन नभएस�म �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तको काम गन� आधारभतू तहको �व�ालयको �व�यस 

स�बि�धत वडा स�म�तले र मा�य�मक �व�ालयको �व�यस नगरपा�लकाले 

गठन गन� स�नेछ । 

२१. �व�ालय स�ालन काय�योजनाः 

(१)  यस ऐन वा �च�लत काननुको अ�धनमा रह� ��येक सामदुा�यक 

�व�ालयले �व�ालयको ल�य, उ�े�य, मू�य, मा�यता, स�ालन �कृया, 

सहकृयाकलाप र बालबा�लकाको चौतफ� �वकास हनुे, िशल �नमा�ण हनु े
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र �सकाइ उपलि�ध व�ृ� हनुे लगायतका ��याकलापह�को �प� खाका 

बनाइ �व�ालयको काय�योजना अ�भभावक भेलाबाट पा�रत गराइ लागू 

गनु� पन�छ । 

(२)  �व�ालय काय�योजना अनसुार �व�ालय स�ालन गनु� �व�ालय 

�यव�थापन स�म�त र �धाना�यापक, िश�क सबैको कत��य हनुेछ । 

(३)  अ�याव�धक काय�योजना पा�रत भएको �म�तले १५ (प��) �दन �भ� 

नगरपा�लकामा पेश गनु� पन�छ । 

(४)  नगरपा�लकाले नगर �भ�को शैि�क उ�यनका ला�ग नमूना 

�व�ालयको �वकास गन�, आव�यकता अनसुार नमूना �व�ालय �थापना 

गन� वा हाल स�ालनमा रहेका सामदुा�यक �व�ालयह� म�येबाट नमूना 

�व�ालयको �पमा छनौट गर� स�ालन गन� स�नेछ । नमूना 

�व�ालयलाई स�बि�धत �वषयमा आव�यक िश�क वा �वयम ् सेवक र 

थप सहयोगको �यव�था तो�कए बमोिजम ग�रनेछ । 

प�र�छेदः ६ 

आ�थ�क र िज�सी �यव�था, लेखा र लेखा पर��ण तथा अ�य  �यव�थाः 

२२. �व�ालय कोषः 

(१)  ��येक �व�ालयमा एउटा �व�ालय कोष रहनेछ, जसमा 

देहायबमोिजमका �ोतबाट �ा� रकम रहनेछ । 

(क) नेपाल सरकार, �देश सरकार र नगरपा�लकाबाट �ा� अनदुान 

रकम, 

(ख) श�ुक तथा सहयोगबाट �ा� रकम, 

(ग)  च�दा वा दानदात�यबाट �ा� रकम, 

(घ)  अ�य �ोतबाट �ा� रकम 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स�ालन र �यव�थापन गनु� 

�व�ालय �यव�थापन स�म�तको कत��य हनुछे । उ� कोषको स�ालन 

र लेखा प�र�ण तथा सामािजक प�र�ण तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

२३. अनदुानको �यव�थाः 
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(१)  यो ऐन �ार�भ हुँदाका बखत �दँदै आएको अनदुान रकममा कटौती 

नहनु े गर� तो�कएको शीष�कमा �ोतबमोिजम मापद�डको आधारमा 

नगरपा�लकाले सामदुा�यक �व�ालयलाई अनदुान �दनेछ । तर कुनै 

�व�ालयले तो�कएको शैि�क �तर कायम गन� नसकेमा �य�ता 

�व�ालयलाई �दइँदै आएको अनदुान रकम तो�कएबमोिजम कटौती गन� 

स�कने छ । 

(२)  नगरपा�लका �भ� मौजदुा रहेको िश�क दरब�द� �मलान गदा� नपगु 

हनु ेअव�था रहेको वा मा�य�मक तहको म�ुय �वषय �व�ान, गिणत र 

अ��जेी �वषय िश�णका ला�ग मा�य�मक/�न�नमा�य�मक तहको दरब�द� 

कम भएको अव�थामा नगरपा�लकाले तो�कए बमोिजम दरब�द� �सज�ना 

गर� िश�ण सहयोग काय��म स�ालनका ला�ग �व�ालयलाई 

तो�कएबमोिजम अनदुान �दन स�नेछ । 

(३)  सामदुा�यक �व�ालयलाई तो�कए बमोिजम अनदुान उपल�ध 

गराइनेछ । 

२४. �ारि�भक बाल �वकास के��लाई अनदुान �दन स�नेः 

नगरपा�लकाले �ारि�भक बाल �वकास के��लाई तो�कएबमोिजमको अनदुान 

रकम �दन स�नछे ।  

२५. श�ुक स�ब�धी �यव�थाः  

(१)  नेपाल सरकारले �नःश�ुक िश�ा घोषणा गरेको �व�ालय िश�ाका 

ला�ग सामदुा�यक �व�ालयले �व�ाथ�ह�बाट कुनै प�न �क�समको श�ुक 

�लन पाउने छैन । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै 

अ�भभावकले आ�नो इ�छाले �दएको दान,  उपहार, च�दा वा सहयोग 

सामदुा�यक �व�ालयले �लन स�नेछ ।  

(३)  सबै बालबा�लकाह�लाई आधारभतू तहस�मको िश�ा अ�नवाय� र 

�नःश�ुक तथा मा�य�मक तहस�म �नःश�ुक िश�ा �दान गन�का ला�ग 

नगरपा�लकाले आव�यक �ोतको �यव�था गन�छ । 
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(४)  उपदफा (१) बमोिजम �नःश�ुक िश�ा घोषणा गरेको �व�ालय िश�ा 

बाहेक अ�य �व�ालय िश�ामा अ�ययन गन� �व�ाथ�सँग श�ुक तो�कएको 

आधारमा �नधा�रण ग�रनेछ । 

(५)  �व�ालयले �व�ाथ�ह�लाई कुनै क�ामा भना� गदा� एकपटक भना� 

श�ुक �लइसकेप�छ पनुः सोह� �व�ालयको अक� क�ामा भना� गन�का 

ला�ग कुनै �क�समको श�ुक �लन पाउने छैन । 

(६)  �व�ालयले आ�नो भौ�तक संरचना �नमा�ण गन�का ला�ग 

�व�ाथ�ह�सँग कुनै �क�समको श�ुक �लन पाउँने छैन । 

(७)  कुनै �व�ालयले यस ऐन �वप�रत �व�ाथ�सँग कुनै श�ुक �लएमा 

नगरपा�लकाले �य�तो श�ुक स�बि�धत �व�ाथ�लाई �फता� गन� लगाउन ु

पन�छ ।  

२६. छा�विृ�को �यव�था गन� स�नःे  

(१)  नगरपा�लकाले �व�ालयमा भना� हनु े �व�ाथ�ह�लाई तो�कएबमोिजम 

छा�विृ�को �यव�था गन� स�नेछ । 

(२)  नगरपा�लकाले गर�व जेह�दार �व�ाथ�ह� वा कुनै �नि�त तह र 

क�ाका सबै �व�ाथ�का ला�ग �टेशनर� र पोशाक लगायत साम�ीको 

�यव�था गन� स�नेछ । 

(३)  नगरपा�लकाले तो�कएबमोिजम काय��व�ध र मापद�ड बनाइ �वशेष 

छा�विृ� काय��म स�ालन गन� स�नेछ । �य�तो छा�विृ� �ा�व�धक 

िश�ा र उ�च िश�ाको समेत हनुेछ । 

(४)  सं�थागत �व�ालयले भना� भएका कुल �व�ाथ� सं�याको कि�तमा दश 

��तशतमा नघ�न े गर� जेह�दार, तो�कएबमोिजम आ�थ�क �पमा �वप�, 

अपा�, छा�ा, द�लत वा जनजा�त �व�ाथ�लाई छा�विृ� उपल�ध गराउन ु

पन�छ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजमको छा�विृ� �यव�थापनका ला�ग �व�ालयले 

नगरपा�लकाको ��त�न�धसमेत रहने छा�विृ� छनौट स�म�त गठन गन�छ 

। सो स�म�तको �नण�यानसुार छा�विृ� उपल�ध गराइ सोको �ववरण 

नगर िश�ा स�म�तमा पेश गन� अ�नवाय� दा�य�व �व�ालयको हनेुछ । 

२७. �व�ालयको स�पि�ः 
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(१)  सामदुा�यक �व�ालयको हकभोगमा रहेको स�पि� साव�ज�नक स�पि� 

मा�ननेछ । यस ऐनबमोिजम अनमु�त वा �वीकृ�त र� ग�रएमा वा 

�व�ालय ब�द ग�रएमा वा कुनै �व�ालयमा गा�भएको अव�थामा सो 

�व�ालयको स�पि� गा�भएको अव�थामा सोह� गा�भएको �व�ालयमा र 

ब�द वा अनमु�त �वीकृ�त र� ग�रएको अव�थामा सोह� वडाको निजकैको 

�व�ालय वा दूर�को �हसावले सबैभ�दा निजकको जनुसकैु वडाको 

�व�ालयमा स�पि� ह�ता�तरणको �यव�था गन� स�कनेछ । तर अ�य 

कुनै प�न �व�ालयको काममा �योगमा नआउन े भएमा �च�लत काननु 

बमोिजम बेच�वखन गर� �ा� भएको रकम िश�ा �वकासमा खच� गन� 

गर� नगरपा�लकाको सि�त कोषमा ज�मा ग�रनेछ । 

(२)  �व�ालयको स�पि� सव�साधारणलाई भाडा वा करार वा �लजमा �दँदा 

पूण� ��त�पधा�का आधारमा �दने �यव�था स�ुनि�त गनु� पन�छ । 

२८.  �व�ालयलाई छुट र स�ुवधाः 

(१)  �च�लत काननुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सामदुा�यक 

�व�ालय, शैि�क गठु�, धा�म�क �व�ालय तथा सहकार� �व�ालयको �पमा 

स�ा�लत �व�ालयको नाममा जनुसकैु �लखत पा�रत गदा�  रिज�ेशन 

द�तरु ला�ने छैन ।  

(२)  उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अ�य �व�ालयको नाममा कुनै 

�लखत पा�रत गदा� नपेाल सरकारले तोकेबमोिजमको आधारमा रिज�ेशन 

द�तरु ला�नेछ ।  

(३) सामदुा�यक �व�ालय, शैि�क गठु�, धा�म�क �व�ालय तथा सहकार� 

�व�ालयको �पमा स�ा�लत �व�ालयलाई �दइन े अ�य छुट र स�ुवधा 

तो�कएबमोिजम हनुेछ ।  
 

२९. लेखा र लेखाप�र�ण स�ब�धी �यव�थाः 

(१)  �व�ालयले दोहोरो �े�ता �णाल� र �च�लत लेखामानका आधारमा 

आय�ययको �े�ता रा�पुन�छ । 

(२)  �व�ालयले राखेको �े�ताको �च�लत काननुबमोिजम रिज�ड� 

लेखाप�र�कबाट वा�ष�क �पमा लेखाप�र�ण गराउन ुपन�छ । 
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(३)  �व�ालयको लेखाप�र�णका ला�ग नगर िश�ा �स�म�तले लेखा 

प�र�कको �नयिु� गन�छ । 

प�र�छेदः ७ 

दरब�द�, दरब�द� �मलान,शैि�क यो�यता, �नयिु� र स�वा स�ब�धी �यव�थाः 

३०. दरब�द�, दरब�द� �मलान, स�वा र पद�थापनाः 

नगरपा�लका �भ�का �व�ालयमा काय�रत िश�क कम�चार�को दरब�द� नगर 

िश�ा स�म�त मातहत रहनेछ । आव�यकताका आधारमा नगर िश�ा 

स�म�तले �व�ालयमा िश�क तथा कम�चार�को �यव�थापन गन�छ । नगर 

िश�ा स�म�तले ��येक वष� मापद�ड र तो�कएको आधारमा िश�क �व�ाथ� 

अनपुात �नधा�रण गर� दरब�द� �मलान गन� स�नछे । हाल रहेको िश�क 

जगेडा दरब�द� यसै ऐनबमोिजम नगरपा�लका मातहत रहनेछ । 

३१. शैि�क यो�यताः �व�ालयको िश�क, कम�चार� एवम ् बाल�वकास 

के��को सहयोगी काय�कता�का ला�ग चा�हने शैि�क यो�यता तो�कए 

बमोिजम हनुेछ । 

३२. िश�क �व�ाथ�को अनपुात �मलाउन ु पन�ः नगरपा�लकाले ��येक 

�व�ालयमा �नय�मत अ�ययन गन�  �व�ाथ� सं�या र �वषयका आधारमा 

तो�कए बमोिजम �व�ाथ� िश�क अनपुात कायम गनु� पन�छ । 

३३. िश�कलाई अ�य काममा लगाउन नहनुेः  

(१)  सामदुा�यक �व�ालयको िश�कलाई िश�ा �दान गन� �व�ालय वा 

�शास�नक वा �वशेष� सेवा �लने काममा बाहेक अ�य काममा लगाउन ु

हुँदैन । 

(२)  उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकार वा 

नगरपा�लकाले �व�ालयको पठनपाठनमा बाधा नपन� बैकि�पक �यव�था 

�मलाइ तो�कएको अ�य कुनै काममा खटाउन स�नेछ ।  

३४. िश�कको �नयिु� र स�वा स�ब�धी �यव�थाः 

(१)  �व�ालयमा �र� �थायी, अ�थायी, करार, अनदुानकोटा राहत र 

बाल�वकास के��का सहयोगी काय�कता�को �नयिु�को �यव�था तो�कए 

बमोिजम हनुेछ । 



 

सं�याः ५         �थानीय राजप�          �म�तः २०७६/११/१५ 

28 

 

(२)  नगरपा�लका�भ� स�वाका ला�ग �नवेदन �दने �थायी, अ�थायी, करार, 

अनदुानकोटा राहत र बाल�वकास के��का सहयोगी काय�कता�को 

नगरपा�लका अ�तग�तको एक �व�ालयबाट अक� �व�ालयमा स�वा 

गनु�पन� भएमा स�बि�धत दवैु �व�ालयको �व�ालय �यव�थापन स�म�तको 

सहम�तमा नगर िश�ा स�म�तले तो�कएबमोिजम �कृया अपनाइ स�वा 

गन� स�नेछ । 

(३)  उपदफा २ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न  िश�कह�लाई 

नगर िश�ा स�म�तको �सफा�रसमा नगरपा�लका �भ�का एक �व�ालयबाट 

अक� �व�ालयमा दरब�द� �मलानका �ममा र आव�यकताका आधारमा 

अ�य अव�थामा समेत नगर काय�पा�लकाले स�वा गन� स�नेछ । 

(४)  अ�य �थानीय तह अ�तग�तका �व�ालयमा काय�रत िश�कले यस 

नगरपा�लका अ�तग�तका �व�ालयको �र� समान तहको पदमा स�वा वा 

समान पदमा पार�पा�रक स�वा हनु चाहेमा दवैु �व�ालय र काय�रत 

�थानीय तहको सहम�तस�हत �नवदेन पशे गरेमा नगर नगर िश�ा 

स�म�तले स�वा गन� स�नेछ । 

(५)  िश�क सेवा आयोगबाट सफल भै �सफा�रस भएका िश�कलाई 

मा�य�मक/�नमाको हकमा �वषय �म�ने गर� र �ाथ�मकको हकमा 

दरब�द� �म�ने गर� �थायी �नयिु� गर� काममा लगाउन ुपन�छ ।  

(६)  �र� दरब�द�मा करार िश�क �नयिु� गदा� िश�क सेवा आयोगको 

करार सूिचलाई प�हलो �ाथ�मकता �दइनछे । आयोगको करार सूिचका 

उ�मे�ार उपल�ध नभएमा  नगर िश�क छनौट स�म�तले छनौट गरेको 

करार सूिचलाई  �व�ालयमा �वषयगत र दरब�द�का आधारमा करार 

�नयिु�को �यव�था �मलाइने छ । 

३५. तलब भ�ा नपाउने र सेवा अव�ध गणना नहनुःे दफा ३३  बमोिजम 

अ�य� काममा लगाएको अव�थामा र �नयमानसुार �वदा �वीकृत गराइ 

बसेको अव�थामा बाहेक �व�ालयमा अनपुि�थत रहेको िश�कले अनपुि�थत 

अव�धको तलब भ�ा पाउने छैनन ्र सो अव�ध सेवामा गणनासमेत हनुेछैन 

। 

३६. �धाना�यापक स�ब�धी �यव�थाः 
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(१)  ��येक सामदुा�यक �व�ालयमा �व�ालयको �ाि�क तथा �शासक�य 

�मखुको �पमा काम गन� �वीकृत दरब�द�मा नब�ने गर� एक 

�धाना�यापकको पद रहनेछ । 

(२)  नगरपा�लकाले �नि�त मापद�ड बनाइ �नि�त अव�धका ला�ग करार 

स�झौता गर� �धाना�यापक �नय�ु गन� स�नेछ । �नजको सेवाशत� र 

स�ुवधा स�ब�धी �यव�था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको �धाना�यापकलाई �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तले कामकाजमा लगाउन ुपन�छ ।  

३७. �थायी आवासीय अनमु�त �लन नहनुेः  सामदुा�यक �व�ालयमा 

काय�रत कुनै प�न िश�क वा कम�चार�ले अ�य कुनै प�न देशको �थायी 

आवासीय अनमु�त �लन वा �य�तो अनमु�त �ा� गन�का ला�ग आवेदन �दन 

हुँदैन । �थायी आवासीय अनमु�त �लएका तथा �लन आवेदन �दएका िश�क 

वा कम�चार�लाई द�ड वा सजाय तो�कएबमोिजम हनुेछ । 

३८. िश�क महासंघ, िश�क तथा कम�चार�को पद�य आचरण तथा अ�य 

�यव�थाः  

(१)  सामदुा�यक �व�ालयका िश�कह�को पशेागत हक�हतका स�ब�धमा 

काय� गन� तो�कए बमोिजमको एक िश�क महासंघ रहनेछ । 

(२)  देहायका अव�थामा िश�क तथा कम�चार�लाई �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तले वडा िश�ा स�म�त माफ� त ्पदबाट हटाउन नगर िश�ा स�म�तमा 

�सफा�रस गन�छ । अनगुमन स�म�तको ��तवेदन र नगर िश�ा स�म�तको 

�सफा�रससमेतका आधारमा नगरपा�लकाले सेवाबाट बखा��त गन� स�नेछः 

(क) तो�कए बमोिजम पद�य दा�य�व पूरा नगरेमा, 

(ख) �बना सूचना लगातार १५ �दन भ�दा बढ� समय �व�ालयमा 

अनपुि�थत भएमा, 

(ग)  �व�ालयमा मादक पदाथ� सेवन गर� आएको कुरा 

िच�क�सकबाट �मािणत भएमा, 

(घ)  नै�तक पतन देिखन े कुनै फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट 

सजाय पाएमा, 
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(ङ)  सामदुा�यक �व�ालयका िश�क वा कम�चार�ले काया�लय 

समयमा अ�य� अ�यापन वा अ�य �यवसा�यक ��याकलाप गरेमा, 

(च)  िश�क वा कम�चार� कुनै राजनै�तक दलको काय�का�रणी 

स�म�तमा रहको �मािणत भएमा(�प�ीकरणः यस ख�डको �योजनका 

ला�ग काय�का�रणी स�म�त भ�ाले राजनै�तक दलको �वधान बमोिजम 

ग�ठत के���य�तर, �देश�तर, िज�ला�तर वा �थानीय�तरका 

काय�का�रणी स�म�त स�झनपुछ� ।), 

(छ) िश�क वा कम�चार�ले काया�लय समयमा �यवसा�यक हक�हतका 

नाममा अमकु राजनै�तक दलको �हत वा �वरोधमा काय� गन� 

ग�त�व�धमा संल�न भएमा । 

(३)  उपदफा २ बमोिजम वा अ�य कारणले कुनै िश�क वा 

कम�चार�लाई पदबाट हटाउन ुवा वखा��त गनु�पन� आव�यक �माण �ा� 

भएमा नगरपा�लकाले �नजलाई पदबाट हटाउन स�नेछ । तर पदबाट 

हटाउन ुअिघ �नजलाई मना�सव मा�फकको सफाइ पेश गन� अवसरबाट 

वि�त ग�रने छैन । 

३९. अदालतको आदेशबाट पनुः बहाल� हनु स�नेः  

(१)  दफा (४०) बमोिजम सजाय भै नोकर�बाट हटाइएको वा वखा��त 

भएको िश�क कम�चार� अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम मा� 

नोकर�मा पनुः बहाल� हनु स�नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम पनुः बहाल� भएको िश�क वा कम�चार�ले 

नोकर�बाट हटेको �दनदेिख पनुः बहाल� भएको �म�तस�मको पूरा तलब,  

भ�ा र तलब व�ृ�समेत पाउन स�नेछ । 
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�व�वधः 

४०. �व�ालय सरुि�त �े� हनुःे 

(१)  �व�ालयमा �वत�� र भयर�हत �पमा अ�ययन, अ�यापन गन� 

वातावरण �सज�ना गन� तथा �व�ालय �भ� कुनै प�न �क�समको अवाि�छत 

कृयाकलाप हनु न�दने गर� �व�ालयलाई सरुि�त र शाि�त �े� कायम 

गनु�पन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम सरुि�त �े� कायम गदा� �व�ालयले पालना 

गनु�पन� शत� तथा मापद�ड तो�कए बमोिजम हनुछे । 

४१. बालबा�लकालाई �न�काशन गन�, शार��रक वा मान�सक द�ुय�वहार गन� 

नहनुःे  

(१)  कुनै प�न बालबा�लकालाई �व�ालयबाट �न�काशन गन� पाइनेछैन । 

तर बाल�व�याइँ गरेको अव�थामा सधुारका ला�ग आव�यक कावा�ह�का 

ला�ग �सफा�रस गर� पठाउन बाधा पगेुको मा�नन ेछैन ।  

(२)  �व�ालयमा अ�ययनरत बालबा�लकालाई शार��रक वा मान�सक 

यातना �दन वा द�ुय�वहार गन� पाइन ेछैन । 

४२. �ग�त �ववरण बझुाउन ुपन�ः  

शैि�क स�को अ��यमा �व�ालयले �लएको ल�य उ��ेय अन�ुप शैि�क 

उपलि�ध हा�सल भए/नभएको, �व�ाथ�को �सकाइ उपलि�ध हा�सल 

भए/नभएको लागयत सम� शैि�क �ग�त �ववरण नगरपा�लका सम� पशे 

गनु� पन�छ । 

४३.  द�ड सजायः  

(१)  कसैले �व�ालयको स�पि� �हना�मना वा नो�सान गरेमा �य�तो 

�यि�लाई म�ुा हेन� अ�धकार�ले �बगो असलु गर� �बगो बमोिजम 

ज�रवाना गन� स�नेछ । 

(२)  कसैले देहायका काय� गरेमा वा गन� लगाएमा वा सो काय� गन� 

सहयोग पयुा�एमा �य�तो �यि�लाई कसरुको मा�ा हेर� काननुले 

तोकेबमोिजम सजाय हनुेछः 

प�र�छेदः ८ 
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(क) �� प�को गोपनीयता भ� गरेमा, 

(ख) उ�रपिु�तका पर��ण गदा� लापरवाह� वा गैर िज�मेवार�पूण� काय� 

गरेमा, 

(ग)  पर��ा के��मा स�बि�धत पदा�धकार�को �वीकृ�त �बना �वशे 

गरेमा वा �वेश गन� �य� गरेमा वा पर��ा के��लाई �नय��णमा �लई 

अमया��दत काय� गरेमा, 

(घ)  पर��ाफल �काशनमा अ�नय�मतता गरेमा, 

(ङ)  अ�को तफ� बाट पर��ा �दएमा, 

(च)  �व�ाथ� भना�  गदा� दान, उपहार वा कुनै रकम �लएमा, 

(छ) अनमु�त न�लई कुनै शैि�क काय��म, शैि�क ��जकोष�, कोिचङ 

क�ा, परामश� क�ा, �ुशन से�टर, भाषा िश�ण क�ा तथा पूव� 

तयार� क�ा स�ालन गरेमा । 

(ज)  काननु �वप�रतका अ�य काय� गरेमा । 

(३)  काननु बमोिजमको कसरु स�ब�धमा �व�ालयको कुनै िश�क वा 

कम�चार� उपर म�ुा हेन� अ�धकार� वा अदालतमा म�ुा दायर भएमा 

�य�तो िश�क वा कम�चार� उपर म�ुा दायर भएको �म�तदेिख म�ुाको 

अि�तम फैसला नभएस�म �नलि�बत हनुेछन ्। सो िश�क वा कम�चार� 

अदालतबाट कसरुदार ठह�रएमा �नजलाई यस ऐन बमोिजम �वभागीय 

सजाय ग�रनेछ । 

४४. पनुरावेदनः 

तो�कएको अ�धकार�ले गरेको सजायको आदेश उपर काननुबमोिजम 

पनुरावेदन ला�नेछ । 
 

४५. नगरपा�लकाले अनमु�त र �नद�शन �दन स�नःे  

(१)  नगरपा�लकाले तो�कएको �े�सँग स�बि�धत छा�ावास, �ुशन से�टर, 

कोिचङ से�टर स�ालनका ला�ग तो�कए बमोिजम शत� पूरा गरेका 

सं�थालाई अनमु�त लगायतका आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ । 

(२)  उपदफा १ बमोिजम �दइएको �नद�शन पालना गनु� स�बि�धत 

सं�थाको कत��य हनुेछ । 
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४६.  �नयम, �नद�िशका, काय��व�ध बनाइ जार� गन� अ�धकारः  

(१)  यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� नगरकाय�पा�लकाले आव�यक 

�यव�थाह� स�हत िश�ा �नयमावल� बनाइ जार� गन� स�नेछ । 

(२)  यस ऐनको काया��वयनका ला�ग नगर िश�ा स�म�तले आव�यक 

�नद�िशका तथा काय��व�ध र मापद�ड वा आधार तयार गर� लागू गन� 

स�नछे । 

(३)  नगरपा�लकाले सम� शैि�क �े�को �यव�थापन वा कुनै �वशेष 

�वषयसँग स�बि�धत �वशेष �नद�शन जार� गन� स�नेछ । 

४७. स��मणका�लन �यव�थाः  

(१)  यस ऐनले तोकेबमोिजम वा तो�कएबमोिजम हनु ेभनी �यव�था गरेको 

काम �नयमावल� नआएस�म नगर काय�पा�लकाको �नण�यबमोिजम गन� 

स�नछे । 

(२)  यो ऐन जार� भएप�छ �व�ालयमा �र� रहेको दरब�द�मा �व�ापनको 

अनमु�त नगरपा�लकाले �दन स�नेछ । 

(३)  यस पूव� नगरकाय�पा�लकाले ध�ुलखेल नगरपा�लका �व�ालय िश�ा 

स�ालन, �यव�थापन तथा �नयमन काय��व�ध २०७४ बमोिजम गरेका 

काय� यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । साथै यस ऐनसँग 

बािझएको बुदँा वा �यव�था बाहेक अ�य �वषय अक� िश�ा काय��व�ध वा 

�नयमावल� �वीकृत नहुँदास�म यसै काय��व�धबमोिजम गन� गराउन बाधा 

पन�छैन । 

४८. बाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकारः 

(१)  यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� कुनै बाधा अ�काउ परेमा नगर 

काय�पा�लकाको �नण�यले �य�तो बाधा अ�काउ हटाउन आदेश जार� गन� 

स�नछे । 

४९. बचाउ र लागू नहनुःे 

(१)  यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेका �नयम, �नद� िशका र काय��व�धमा 

उ�लेख भएका �वषय सोह� बमोिजम र उ�लेख नभएका �वषय �च�लत 

काननु बमोिजम हनुेछ । 



 

सं�याः ५         �थानीय राजप�          �म�तः २०७६/११/१५ 

34 

 

(२)  सं�वधान र स�ीय तथा �ादेिशक काननुसँग बािझएको यस ऐनको 

दफा र उपदफाह� बािझएको हदस�म �वतः �न�कृय हनुेछ । 

(३)  यस अिघ काननु बमोिजम �नय�ु िश�क तथा कम�चार�ह�लाई 

नेपाल सरकारबाट �दइँदै आएको सेवा स�ुवधामा कुनै �क�समको कटौती 

ग�रने छैन । तर यो �यव�थाले काननु बमोिजम द�ड, सजाय र 

कारवाह� गन� बाधा पन�छैन । 
 

 आ�ाले 

तारानाथ लईुटेल 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 


