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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम
बददघाट नगरपाललकाको नगरसभाले बनाएको नगर जिक्षा ऐन, २०७७ सर्दसाधारणको
िानकारीका लालग प्रकािन गररएको छ ।

ab{3f6 gu/ lzIff P]g, @)&&
प्रस्तार्नााः राष्ट्रिय ष्ट्रर्कासका लालग बददघाट नगरपाललका अन्तगदतका ष्ट्रर्द्यालय उमेर
समूहका सबै बालबाललकाका लालग उच्चगुणस्तरको िीर्न पयदन्त लसकाईद्वारा यस क्षेत्रमा
आर्श्यक पने दक्ष, योग्य, सीपयुक्त िनिजक्त उत्पादन गनद तथा सर्सादधारण िनतालाई
ु भ ज्ञान ददन र सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यर्स्था अनुकूल िनताको
सर्दसल
सदाचार, जिष्टाचार र नैलतकता कायम राख्न यस नगरपाललकामा स्थापना भई सञ्चालन
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भैरहे का तथा स्थापना हुने ष्ट्रर्द्यालयहरूको गुणस्तर तथा व्यर्स्थापनमा सुधार गदै ष्ट्रर्द्यालय
जिक्षाको ष्ट्रर्कास गनद र्ाञ्छनीय भएकोले, नेपालको सं ष्ट्रर्धान २०७२ को धारा २२१,
अनुसूची ८ को र्ुदा नं. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द–५,
दफा २०, २१, र १०२ (१) र्मोजिम बददघाट नगरपाललकाको नगरसभाले यो ऐन बनाई
िारी गरे को छ ।
१.

सं जक्षप्त नाम, ष्ट्रर्स्तार र प्रारम्भाःक) यस ऐनको नाम “बददघाट नगर जिक्षा ऐन, २०७७” रहेको छ ।
ख) यो ऐन बददघाट नगरपाललका क्षेत्रलभत्र लागू हुनेछ ।
ग) यो ऐन बददघाट नगरपाललकाको रािपत्रमा प्रकाजित भएपलछ लागू हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ष्ट्रर्षय र्ा प्रसं गले अको अथद नलागेमा यस ऐनमााःक) “प्रारजम्भक बाल जिक्षा”भन्नाले चार र्षद उमेर पुरा भएका बालबाललकालाई
ददइने एक र्षदको प्रारजम्भक बाल जिक्षा सम्झनु पछद । यस िब्दले मन्टे श्वरी,
नसदरी तथा केजि लाईसमेत बुझाउने छ ।
ख) “प्राथलमक जिक्षा”भन्नाले कक्षा एकदे जख कक्षा पााँचसम्म ददइने जिक्षा सम्झनु
पछद ।
ग) “आधारभूत जिक्षा”भन्नाले प्रारजम्भक बाल जिक्षादे जख कक्षा आठसम्म ददइने
जिक्षा सम्झनु पछद ।
घ) “माध्यलमक जिक्षा”भन्नाले कक्षा नौ दे जख कक्षा बाह्रसम्म ददइने जिक्षा सम्झनु
पछद ।
ङ) “नगरपाललका”भन्नाले बददघाट नगरपाललका सम्झनु पछद ।
च) “नगर सभा” भन्नाले बददघाट नगरपाललकाको नगर सभालाई सम्झनु पछद ।
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छ) “ष्ट्रर्िेष जिक्षा”भन्नाले दृष्ट्रष्टष्ट्रर्ष्ट्रहन, बष्ट्रहरा, अष्ट्रटज्म, बौष्ट्रिक अपाङ्गता, सुस्तश्रर्ण
र्ा अलत अिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई छु ट्टै समूहमा
राखी ददइने जिक्षा सम्झनु पछद ।
ि) “समार्ेिी जिक्षा” भन्नाले दे हायको जिक्षा सम्झनु पछदाः–
१) दृष्ट्रष्टष्ट्रर्ष्ट्रहन, न्यून दृष्ट्रष्टयुक्त बष्ट्रहरा, सुस्त श्रर्ण, अष्ट्रटज्म बौष्ट्रिक, िारीररक
र्ा अन्य अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई लनयलमत िैजक्षक पिलतको
अलधनमा रष्ट्रह ददइने जिक्षा ।
२) सामाजिक, आलथदक र्ा भौगोललक कारणले पछालि पाररएका व्यजक्तलाई
ष्ट्रर्भेदरष्ट्रहत र्ातार्रणमा ददइने जिक्षा ।
झ) "ष्ट्रर्द्यालय" भन्नाले सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालय र्ा सस्थागत ष्ट्रर्द्यालय सम्झनु पददछ।
ञ) “ष्ट्रर्द्यालय जिक्षा”भन्नाले आधारभूत र माध्यलमक दुर्ै जिक्षा सम्झनु पछद ।
ट) “प्राष्ट्रर्लधक तथा ब्यार्साष्ट्रयक जिक्षा” भन्नाले प्राष्ट्रर्लधक ज्ञान, सीप तथा
ष्ट्रर्षयर्स्तुको लसकाई गरी प्रष्ट्रर्लध र व्यर्सायको जिक्षा प्रदान गनद कक्षा
नौदे जख कक्षा बाह«सम्म अध्यापन गराइने जिक्षालाई सम्झनु पछद ।
ठ) “सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालय”भन्नाले नेपाल सरकार र बददघाट नगरपाललकाबाट
लनयलमत रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत प्राप्त ष्ट्रर्द्यालय
सम्झनुपछद ।
ि) “सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालय”भन्नाले नेपाल सरकारबाट लनयलमत रूपमा अनुदान
नपाउने गरी अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत प्राप्त ष्ट्रर्द्यालय सम्झनु पछद ।
ढ)

“जिक्षक”भन्नाले ष्ट्रर्द्यालयको अध्यापक सम्झनु पछद र सो िब्दले
प्रधानाध्यापक समेतलाई िनाउाँ छ ।
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ण) “कमदचारी”भन्नाले सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा कायदरत् जिक्षक बाहे कका अन्य
कमदचारी सम्झनु पछद ।
त) “तोष्ट्रकएको” र्ा “तोष्ट्रकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगदत बनेका लनयम,
कायदष्ट्रर्लध, लनदे जिकामा तोष्ट्रकएको र्ा तोष्ट्रकएबमोजिम सम्झनु पछद ।
थ) “अनुमलत”भन्नाले नेपाल सरकार र्ा नगरपाललकाले स्थायी स्र्ीकृलत प्रदान
गररनसकेको कुनै तोष्ट्रकएको ठाउाँ र्ा क्षेत्रमा ष्ट्रर्द्यालय खोल्न र्ा कक्षा थप
गनद ददएको अस्थायी

स्र्ीकृलतलाई िनाउाँ छ ।

द) “स्र्ीकृलत”भन्नाले तोष्ट्रकए बमोजिमको ितद पूरा गरे को ष्ट्रर्द्यालयलाई नेपाल
सरकार र नगरपाललकाले ददएको स्थायी स्र्ीकृलतलाई िनाउाँ छ ।
ध) “आर्ासीय ष्ट्रर्द्यालय”भन्नाले नेपाल सरकार र्ा नगरपाललकाबाट आर्ासीय
ष्ट्रर्द्यालयको रूपमा स्र्ीकृलत प्रदान गररएको ष्ट्रर्द्यालयलाई िनाउाँ छ ।
न) “िैजक्षक गुठी”भन्नाले ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गनदको लालग कुनै व्यजक्तले नाफा
नललने उद्देश्यले स्थापना गरे को सार्दिलनक र्ा लनिी गुठी सम्झनु पछद ।
प) "परम्परागत ष्ट्रर्द्यालय" भन्नाले चलल आएका गोन्पा, गुरुकुल, आश्रम र मदरसा
िस्ता धालमदक ष्ट्रर्द्यालय सम्झनु पददछ ।
ु ले कुनै ितद तोकी र्ा सो
फ) “स्थायी आर्ासीय अनुमलत” भन्नाले ष्ट्रर्दे िी मुलक
ु मा स्थायी रूपमा बसोबास गनद पाउने गरी नेपाली नागररकलाई
मुलक
उपलब्ध गराएको िाइभलसदटी इलमग्रेन्ट लभसा (लि.भी.), परमानेन्ट रे जििेन्ट
लभसा (पी.आर.) र्ा ग्रीन कािद सम्झनु पछद र सो िब्दले नेपाली
नागररकलाई ष्ट्रर्दे िमा स्थायी रूपमा बसोबास गनद ददइएको िुनसुकै नामको
स्थायी आर्ासीय अनुमलत समेतलाई िनाउछाँ ।
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"आधारभूत जिक्षा उत्तीणद परीक्षा" भन्नाले आधारभूत तह (कक्षा ८) को
अन्त्यमा हुने परीक्षालाई बुझाउने छ ।

भ)

"माध्यलमक जिक्षा परीक्षा" (सेकेण्िरी एिुकेिन एक्िालमनेिन) भन्नाले
माध्यलमक तह (कक्षा १०) को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई बुझाउने छ ।

म) "माध्यलमक जिक्षा उत्तीणद परीक्षा" भन्नाले माध्यलमक तहको अन्त्यमा हुने
परीक्षालाई बुझाउने छ ।
य) "र्िा जिक्षा सलमलत" भन्नाले र्िालभत्रका ष्ट्रर्द्यालयको रे खदे ख र व्यर्स्थापन
गने कामको लालग बनेको सलमलत सम्झनु पददछ ।
र) “ताललम केन्र”भन्नाले यस ऐन र्मोजिम अनुमलत प्राप्त गरी ष्ट्रर्लभन्न सीपमूलक
ताललम प्रदान गने सं स्थालाई िनाउाँ छ ।
ल) “पुस्तकालय”भन्नाले नेपाल सरकार/नगरपाललकाबाट अनुमलत ललई सं चालन
भएको ष्ट्रर्लभन्न पुस्तकहरू सं ग्रह गरी अध्ययन गनद उपयुक्त हुने गरी लनमादण
गररएको सं स्था िनाउाँ छ ।
र्) “िैजक्षक परामिद केन्र”भन्नाले िैजक्षक परामिद प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल
सरकारर्ाट र्ा यस नगरपाललकाबाट अनुमलत र्ा स्र्ीकृत प्राप्त सं स्थालाई
िनाउाँ छ ।
ि) “सं घीय जिक्षा ऐन” भन्नाले सं घीय सं सदले बनाएको जिक्षा ऐन सं झनु पददछ
।
ष) “प्रादे जिक जिक्षा ऐन” भन्नाले प्रादे जिक सं सदले बनाएको जिक्षा ऐन सं झनु
पददछ ।
स) “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” भन्नाले नगरपाललकाको प्रिासकीय प्रमुखको
रूपमा काम गनद तोष्ट्रकएको अलधकारी सम्झनु पददछ।

5

v08 $

;+VofM&

ldltM@)&&÷!!÷!$

ह) “जिक्षा अलधकारी” भन्नाले नगरको जिक्षा िाखाको प्रमुख सं झनु पददछ ।
क्ष) “सलमलत” भन्नाले नगर जिक्षा सलमलतलाई सम्झनु पछद ।
त्र) “जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखा” भन्नाले नगरको जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद
िाखा सं झनु पददछ ।
ज्ञ) “अलभभार्क” भन्नाले ष्ट्रर्द्यालयमा अध्ययनरत् ष्ट्रर्द्याथीको बाबु, आमा, बािे,
बिै र्ा त्यस्ता अलभभार्क नभएमा ष्ट्रर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकालाई
सं रक्षण गने व्यजक्तहरू मध्येर्ाट ष्ट्रर्द्यालयको अलभलेखमा िलनएको व्यजक्तलाई
िनाउाँ छ ।
३.

ष्ट्रर्द्यालय खोल्न अनुमलत ललनुपनेाः१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै नेपाली नागररकले िैजक्षक गुठी अन्तगदत ष्ट्रर्द्यालय
खोल्न चाहेमा तोष्ट्रकएको ष्ट्रर्र्रण खुलाई र्िा जिक्षा सलमलतको लसफाररस सष्ट्रहत
ु न्दा ३ मष्ट्रहना अगार्ै
तोष्ट्रकएको अलधकारी समक्ष िैजक्षक ित्र सुरु हुनभ
अनुमलतको लालग लनर्दे न ददनु पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लनर्ेदन परे मा सो लनर्ेदन उपर तोष्ट्रकएको अलधकारीले
आर्श्यक िााँचबुझ गनेछ र िााँचबुझ गदाद ष्ट्रर्द्यालय खोल्न अनुमलत ददन
मनालसब दे जखएमा नगर जिक्षा सलमलतको लसफाररिमा नगर कायदपाललकाको
लनणदयबमोजिम तोष्ट्रकएको ितद बन्दे ि पालना गने गरी तोष्ट्रकएको अलधकारीले
अनुमलत ददनेछ ।
३) यो दफा

प्रारम्भ हुाँदाका बखत कम्पनीको रूपमा

सञ्चालनमा रहे का

ष्ट्रर्द्यालयहरूले चाहेमा कम्पनी खारे ि गरी िैजक्षक गुठी अन्तगदत ष्ट्रर्द्यालय
सञ्चालन गनद तोष्ट्रकएको अलधकारी समक्ष लनर्ेदन ददन सक्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम लनर्ेदन परे मा तोष्ट्रकएको अलधकारीले सो लनर्दे न उपर
ु गदाद लनर्ेदन ददने ष्ट्रर्द्यालयको माग
आर्श्यक िााँचबझु गनेछ र िाचाँबझ
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मनालसब दे जखएमा माग बमोजिम ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गनद नगर जिक्षा सलमलतको
लसफाररिमा नगर कायदपाललकाको लनणदयबमोजिम तोष्ट्रकएको अलधकारीले
स्र्ीकृलत ददनेछ ।
५) उपदफा (२), (३) र्ा (४) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापलन दे हायका
ष्ट्रर्द्यालयलाई िैजक्षक गुठीको रूपमा सञ्चालन गनद पाउने गरी अनुमलत र्ा
स्र्ीकृलत ददइने छै नाःक) सरकारी र्ा सार्दिलनक भर्नमा सञ्चालन भएका ष्ट्रर्द्यालय,

ख) सरकारी र्ा सार्दिलनक िग्गामा भर्न बनाई सञ्चालन भएका ष्ट्रर्द्यालय,
ग) कुनै व्यजक्त र्ा सं स्थाले ष्ट्रर्द्यालयको नाममा भर्न र्ा िग्गा दानदातव्य
ददएकोमा सो भर्नमा र्ा त्यस्तो िग्गामा भर्न बनाई सञ्चालन भएको
ष्ट्रर्द्यालय ।
६) यस ऐन र्ा अन्य प्रचललत कानुनमा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापलन िैजक्षक
गुठी अन्तगदत ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गदाद दे हायबमोजिम गनुद पनेछाः–
क) िैजक्षक गुठी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गदठत सं स्थाको रूपमा
हुनपु ने,
ख) िैजक्षक गुठी सञ्चालन गदाद सञ्चालक बोिद (ट्रष्टी) मा

सार्दिलनक गुठी

भए कम्तीमा पााँचिना र लनिी गुठी भए कम्तीमा तीनिना सदस्य
हुनपु ने,
ग) िैजक्षक गुठीको आय–व्ययको लेखा तोष्ट्रकएबमोजिमको ढााँचा र प्रचललत
लेखाका लसिान्तका आधारमा अलभलेख खिा गरी मान्यता प्राप्त
लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पने,
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घ) िैजक्षक गुठीको तत्काल कायम रहे का गुठीका सञ्चालक (ट्रष्टी)ले आफ्नो
िीर्नकालमै

र्ा

िेषपलछ

गुठीयारको

रूपमा

काम

गने

आफ्नो

उत्तरालधकारी तोक्न सक्ने छ । तर सार्िदलनक िैजक्षक गुठीको हकमा
त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा नगरपाललकाको स्र्ीकृलत ललनु पनेछ ।
७) कुनै सामाजिक, परोपकारी र्ा कल्याणकारी सं स्थाले मुनाफा नललने उद्देश्य राखी
ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गनद चाहेमा नगर जिक्षा सलमलतबाट स्र्ीकृलत ललई सार्दिलनक
िैजक्षक गुठी अन्तगदत ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गनद सक्नेछ ।
८) उपदफा (७) बमोजिम सञ्चाललत ष्ट्रर्द्यालयले अध्यापन गराउनु पने लबषय, पालन
गनुद पने ितद तथा अन्य व्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछन् ।
९) मालथका उपदफाहरूमा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापलन कुनै ष्ट्रर्दे िी जिक्षण
सं स्थासाँग सम्बन्धन गने गरी कसैलाई पलन ष्ट्रर्द्यालय खोल्न अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत
ददइने छै न । तर नेपाल सरकारसाँग सम्झौता भएमा सोका आधारमा नेपाल
सरकारबाट लसफाररि भइ आएमा त्यस्ता ष्ट्रर्द्यालयहरूलाई पलन नगरपाललकाले
ितद तोकी अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत ददन सक्नेछ । तर त्यसरी सञ्चाललत ष्ट्रर्द्यालयले
तोष्ट्रकएको ितद पालना नगरे को पाइएमा नेपाल सरकारको अनुमलत ललइ
नगरपाललकाले िुनसुकै बेला बन्द गनद सक्नेछ । यस प्रकारको ष्ट्रर्द्यालयलाई
पलन यस दफाको उपदफा (१) र (२) अलनर्ायद लागु हुनेछ ।
१०) प्राष्ट्रर्लधक जिक्षा सं चालन गनद चाहने ष्ट्रर्द्यालयको अनुमलत तथा स्र्ीकृती सं र्न्धी
व्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
११)

ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।

४. परीक्षा सञ्चालन र समन्र्याः- नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका ष्ट्रर्द्यालयहरूको परीक्षा सञ्चालन
समन्र्य र व्यर्स्थापन गनद तोष्ट्रकए बमोजिमको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन
सलमलत रहने छ । परीक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतदव्य र
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अलधकार तोष्ट्रकए बमोजिम हुनेछ । आन्तररक परीक्षा सञ्चालन गनद नगर परीक्षा
बोिद सञ्चालन कायदष्ट्रर्लध बनाउन सक्नेछ ।
५.

माध्यलमक जिक्षाको प्रकाराः- माध्यलमक जिक्षा दे हायका प्रकारका हुनेछन्ाःक) साधारण माध्यलमक जिक्षा,
ख) सं स्कृत माध्यलमक जिक्षा,
ग) प्राष्ट्रर्लधक तथा व्यार्साष्ट्रयक माध्यलमक जिक्षा ।
तर त्यस्तो जिक्षामा थप एक र्षद तोष्ट्रकएबमोजिम व्यर्हाररक अभ्यास गराइनेछ
।

६. ष्ट्रर्िेष जिक्षा, समार्ेिी जिक्षा, अनौपचाररक जिक्षा, लनरन्तर जिक्षा, दूर जिक्षा तथा
खुला जिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यर्स्था१) नगरपाललकाले आर्श्यक पूर्ादधारको व्यर्स्था गरी ष्ट्रर्िेष जिक्षा, समार्ेिी जिक्षा,
अनौपचाररक जिक्षा, लनरन्तर जिक्षा, दूर जिक्षा तथा खुला जिक्षा सञ्चालनको
व्यर्स्था गनद सक्नेछ ।
२) कुनै ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्िेष जिक्षा, समार्ेिी जिक्षा, अनौपचाररक जिक्षा, लनरन्तर
जिक्षा, दूर जिक्षा तथा खुला जिक्षा सञ्चालन गनद चाहेमा नगरपाललकाले सो
सम्बन्धमा आर्श्यक िााँचबुझ गरी सो ष्ट्रर्द्यालयलाई त्यस्तो जिक्षा सञ्चालन
गनद तोष्ट्रकएबमोजिम स्र्ीकृलत ददन सक्नेछ ।
३) दूर जिक्षा, ष्ट्रर्िेष जिक्षा र समार्ेिी जिक्षाको सञ्चालन साधारण जिक्षा सरह
हुनेछ ।
४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएता पलन दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीन, न्यून दृष्ट्रटयुक्त,
पूणद

दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीन, बष्ट्रहरा सुस्तश्रर्ण, अष्ट्रटज्म, बौष्ट्रिक अपाङ्गता तथा श्रर्ण

9

v08 $

;+VofM&

ldltM@)&&÷!!÷!$

दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीन भएका बालबाललकाको लालग पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तक, जिक्षण लसकाई
र मूल्यांकन प्रणाललमा फरक व्यर्स्था गनद सष्ट्रकनेछ ।
५) अनौपचाररक जिक्षा, लनरन्तर जिक्षा, दूर जिक्षा तथा खुला जिक्षाको सञ्चालन
तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
७.

जिक्षाको माध्यमाः१) ष्ट्रर्द्यालयमा जिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेिी भाषा र्ा दुबै भाषा हुनेछ ।
२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापलन दे हायको अर्स्थामा
ष्ट्रर्द्यालयमा जिक्षाको माध्यम दे हायबमोजिम हुन सक्नेछाः–
क) प्राथलमक जिक्षा मातृभाषामा ददन सष्ट्रकनेछ,
ख) गैरनेपाली नागररकले नेपालको ष्ट्रर्द्यालयमा अध्ययन गदाद अलनर्ायद नेपाली
ष्ट्रर्षयको सट्टामा तोष्ट्रकएका अन्य कुनै भाषाको ष्ट्रर्षय अध्ययन गनद
सक्नेछ,
ग) भाषा ष्ट्रर्षयमा अध्ययन गराउाँ दा जिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ,
घ) अलनर्ायद अंग्रि
े ी ष्ट्रर्षय अध्ययन गराउाँ दा माध्यम अंग्रि
े ी भाषामा नै गराउनु
पनेछ।

८.

ष्ट्रर्द्यालयको पाठ्यरम र पाठ्यपुस्तकाः- ष्ट्रर्द्यालयले नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत
पाठ्यरम र पाठ्यपुस्तक लागु गनुप
द छद । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्िलभत्र
रही नगरपाललकाले स्थानीय पाठ्यरम तथा पाठ्यपुस्तक लनमादण गरी कायादन्र्यन
गनद सक्नेछ ।

९.

नगर जिक्षा सलमलताः-
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१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने ष्ट्रर्द्यालयको रे खदे ख, समन्र्य र व्यर्स्थापन
गनद दे हाय बमोजिमको नगर जिक्षा सलमलत रहनेछाः
क) नगरपाललकाको प्रमुख -

अध्यक्ष,

ख) नगरपाललकाको उपप्रमुख -

सदस्य,

ग) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत -

सदस्य,

घ) नगरपाललकाले तोकेको जिक्षा हेने ष्ट्रर्षयगत सलमलतको सं योिक सदस्य,
ङ) नगरपाललकाले तोकेको नगरसभाका सदस्यहरू मध्येबाट मष्ट्रहला एकिनासदस्य
च) ष्ट्रर्द्यालयका ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतका अध्यक्षहरू मध्येबाट नगर जिक्षा
सलमलतले मनोलनत गरे को एक िना -

सदस्य

छ) स्थानीय समािसेर्ी र्ा जिक्षा ष्ट्रर्दहरूमध्येबाट नगर जिक्षा सलमलतले
मनोलनत गरे को दललत तथा अल्पसं ख्यकमध्ये एकिना -

सदस्य

ि) जिक्षण पेिामा उच्च योगदान पु¥याएका सामुदाष्ट्रयक र सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयका
प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट नगर जिक्षा सलमलतले मनोलनत गरे को सामुदाष्ट्रयक
र सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयर्ाट एक/एक िना पने गरी दुई िना झ) नगरस्तरका नेपाल जिक्षक महासं घका अध्यक्ष ञ) नगरपाललकाका नगर जिक्षा अलधकारी -

सदस्य
सदस्य
सदस्य सजचर्

२) सलमलतका पदे न सदस्य बाहेक मनोलनत सदस्यको कायदकाल २ र्षदको हुनेछ ।
३) जिक्षा सलमलतको बैठक कजम्तमा प्रत्येक चौमालसकमा एक पटक बस्नेछ । जिक्षा
सलमलतको बैठक भत्ता कायदपाललका सरह हुनेछ ।
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४) नगर जिक्षा सलमलतको बैठक सो सलमलतको अध्यक्षको लनदे िनमा सदस्य सजचर्ले
बोलाउनेछ।
५) नगर जिक्षा सलमलतका तत्काल कायम रहेका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्यहरु
उपजस्थत भएमा बैठकको लालग गणपुरक सख्या पुगेको मालननेछ । बैठकको
अध्यक्षता नगर जिक्षा सलमलतका अध्यक्षले गनेछन्, लनिको अनुपजस्थलतमा िेष्ठ
सदस्यले अध्यक्षता गनेछन् । बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर
भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने व्यजक्तले लनणादयक मत ददन सक्नेछन् ।
६) उपदफा (१) अन्तगदत मनोलनत सदस्यले र अन्य सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण
पूरा नगरे मा िुनसुकै समयमा पलन नगर जिक्षा सलमलतले पदमुक्त गनद सक्नेछ ।
तर त्यसरी

हटाउन र्ा र्खादस्त गनुद अजघ मनालसब माष्ट्रफकको स्पष्ट्रष्टकरणको

मौकार्ाट बजञ्चत गररने छै न ।
७) यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले कजम्तमा १ मष्ट्रहनालभत्र नगर जिक्षा सलमलत गठन
गररनेछ।
१०. नगर जिक्षा सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकार: नगर जिक्षा सलमलतको काम,
कतदव्य र अलधकार दे हायबमोजिम हुनेछाः–
क)

नगरलभत्रको आर्लधक िैजक्षक योिना तयार गरी कायादन्र्यन गने,

ख) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र नेपाली नागररकले िैजक्षक गुठी अन्तगदत सं स्थागत
ष्ट्रर्द्यालय

खोल्नका

नक्िांकनलाई

लालग

समेत

आर्श्यक

ष्ट्रर्चार

गरी

कागिातसष्ट्रहत
नगर

लनर्ेदन

कायदपाललकामा

ददएमा

रायसष्ट्रहत

कागिातहरु पेि गने ।
ग) ष्ट्रर्द्यालयको लालग आर्श्यक साधन श्रोत िुटाउने र पररचालन गने, गराउने,
घ)

आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने ष्ट्रर्द्यालय तहको परीक्षालाई मयादददत र
भयरष्ट्रहत बनाउन सहयोग गने,
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ङ) नगरपाललकामा सुजचकृत भएका सूचीकृत लेखा परीक्षक मध्येर्ाट लेखा
परीक्षकको लनयुजक्त गने ।
च)

ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई आर्श्यक लनदे िन ददने, िागरूक र सिग
र्नाउने,

छ)

जिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने सूचक ष्ट्रर्कास गने र प्रगलत मूल्याङ्कन गने,

ि)

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक तथा कमदचारी व्यर्स्थापन गने,

झ)

ष्ट्रर्द्यालयको सुपरीर्ेक्षण तथा अनुगमन गने, गराउने,

ञ)

िैजक्षक गुठीसाँग गने सम्झौताका ितदहरू लनधादरण गने,

ट) िैजक्षक सं स्थासाँग आबि जिक्षक कमदचारीहरूलाई आर्श्यक प्रोत्साहन
पुरस्कार, दण्ि, सिायसम्बन्धी कायद गने गराउने,
ठ) अस्थायी करार, राहत तथा नगरपाललकाको स्रोतबाट जिक्षकहरूको छनौटको
लालग लबषय ष्ट्रर्िेषज्ञहरूको छनौट गरी सूची प्रकािन गने,
ि)

नगरपाललकालभत्र स्थापना भएका पुस्तकालय, र्ाचनालय र सामुदाष्ट्रयक
लसकाइ केन्रको सं र्धदन, सं रक्षण तथा अनुमलत प्रदान गने,

ढ) नगर क्षेत्र लभत्र अनुमलत प्राप्त गरी सं चालन भएका िैजक्षक परामिद केन्र,
ष्ट्रर्लभन्न प्रकारका कोजचङ सेन्टर आददको अनुगमन तथा लनरीक्षण, लनयमन
गने । नयााँ सस्था स्थापना गनद अनुमलत माग भएमा तोष्ट्रकएको पूर्ादधार
पुगेका सं स्थाहरूलाई अनुमलत प्रदान गने,
ण) तोष्ट्रकएको मापदण्िका आधारमा बढी दरबन्दी भएको ष्ट्रर्द्यालयबाट कम
दरबन्दी भएको ष्ट्रर्द्यालयमा दरबन्दी लमलान गनद सक्नेछ ।
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त) नगरपाललकालभत्रका सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षकहरुको सरुर्ा गनद सक्नेछ
।
थ) प्राष्ट्रर्लधक जिक्षा तथा व्यार्साष्ट्रयक ताललमको योिना तिुम
द ा सञ्चालन अनुमलत
अनुगमन मूल्यांकन लनयमनसबन्धी कायद गने, गराउने
द) जिक्षण लसकाई जिक्षक र कमदचारीको ताललम तथा क्षमता ष्ट्रर्काससम्बन्धी
कायद गने गराउने ।
ध) नगर क्षेत्रलभत्र ष्ट्रर्िेष आर्श्यकता भएका बालबाललकाहरुको तथ्याङ्क सं कलन
गरी उलनहरुका लालग उजचत ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन गनद आधार तयार पाने
र सोहीअनुसारको पठनपाठनको व्यर्स्था लमलाउने ।
न) आफ्नो क्षेत्रलभत्र ष्ट्रर्िेष जिक्षा तथा समार्ेिी जिक्षा, गुरुकुल, मदरसा र
गुम्बाबाट प्रदान गररने जिक्षासम्बन्धी योिना तिुम
द ा गने ।
प) बाष्ट्रषक
द िैजक्षक क्यालेण्िर बनाई ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गनद जिक्षा युर्ा तथा
खेलकुद िाखामाफदत व्यर्स्थापन सलमलतलाई लनदे िन ददने ।
फ) जिक्षाको गुणस्तर कायम गने सम्बन्धमा जिक्षक अलभभार्क सं घ गठन गने
।
ब) नगर क्षेत्रलभत्रका सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयहरुको लनयमन र अनुगमन गने तथा
लनदे िन ददने ।
भ)

तोष्ट्रकएबमोजिमका अन्य कायदहरू गने ।

११. नगर कायदपाललकाको काम, कतदव्य र अलधकाराः- नगर कायदपाललकाको काम, कतदव्य
र अलधकार तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
१२. प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतदव्य र अलधकाराः– प्रमुख प्रिासकीय
अलधकृतको काम, कतदव्य र अलधकार तोष्ट्रकए बमोजिम हुनछ
े ।
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१३. नगर जिक्षा अलधकारीाः– नगर जिक्षा अलधकारीको काम, कतदव्य र अलधकार तोष्ट्रकए
बमोजिम हुनेछ ।
१४. नगर जिक्षा अनुगमन सलमलताः१) ष्ट्रर्द्यालय जिक्षाको समग्र पक्षको अनुगमन गनद दे हाय र्मोजिम नगर जिक्षा अनुगमन
सलमलत गठन हुनेछ ।
क)

नगरपाललकाका उप–प्रमुख –

अध्यक्ष

ख) नगर सभाका सदस्यहरूमध्येबाट नगर कायदपाललकाले तोकेको
एकिना मष्ट्रहला सष्ट्रहत दुईिना –

सदस्य

ग)

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक प्रलतलनलधमध्येबाट एकिना –

सदस्य

घ)

नगरपाललकाको

सदस्य

लेखासम्बन्धी काम गने प्रलतलनलध एक िना –

ङ) नगर जिक्षा अलधकारी र्ा लनिले तोकेको अलधकृत–
२)

सदस्य सजचब

जिक्षा अनुगमन सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकाराः- जिक्षा अनुगमन सलमलतको
काम, कतदव्य र अलधकार तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।

१५. सामुदाष्ट्रयक लसकाइ केन्राः–

नगरपाललकाले समुदायमा साक्षरता, सीप ष्ट्रर्कास र

लनरन्तर लसकाइ समेतको काम गनद तोष्ट्रकए बमोजिम सामुदाष्ट्रयक लसकाइ केन्र
सञ्चालन गनद सक्नेछ।
१६. अध्यापन अनुमलतपत्राः- ष्ट्रर्द्यालयमा लनयुक्त हुन तोष्ट्रकए र्मोजिमको अध्यापन
अनुमलतपत्र ललएका व्यजक्त मात्र जिक्षक पदमा उम्मेदर्ार हुन योग्य हुनेछन् ।

१७. अनुदानको व्यर्स्थााः-
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क) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत ददाँ दै आएको अनुदान रकममा कटौती नहुने गरी
तोष्ट्रकएको सुत्रको आधारमा

नगरपाललकाले

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयलाई

अनुदान ददनेछ। तर कुनै ष्ट्रर्द्यालयले तोष्ट्रकएको िैजक्षकस्तर कायम गनद
नसकेमा

त्यस्ता

ष्ट्रर्द्यालयलाई

ददाँ इदै

आएको

अनुदान

रकममा

तोष्ट्रकएबमोजिम कटौती गनद सष्ट्रकनेछ ।
ख) नगरपाललकाले सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयहरूलाई तोष्ट्रकएबमोजिम ितद पूरा गरे मा
थप अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१८. छात्रर्ृजत्तको व्यर्स्थााः- नगरपाललकाले ष्ट्रर्द्यालयमा भनाद हुने ष्ट्रर्द्याथीहरुलाई तोष्ट्रकए
बमोजिम छात्रर्ृजत्तको व्यर्स्था गनद सक्नेछ ।
१९. प्रारजम्भक बाल जिक्षा सम्बन्धी व्यर्स्थााः- प्रारजम्भक बाल जिक्षाको सञ्चालन तथा
व्यर्स्थापन सम्बन्धी व्यर्स्था तोष्ट्रकए बमोजिम हुनेछ ।
२०. प्रारजम्भक बाल ष्ट्रर्कास केन्रलाई अनुदानाः- नगरपाललकाले प्रारजम्भक बालष्ट्रर्कास
केन्रलाई तोष्ट्रकए बमोजिमको आधारमा अनुदान रकम ददन सक्नेछ ।
२१. ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलताः१) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालय: सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख, व्यर्स्थापन र
अनुगमन गनदको लालग प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयमा दे हायका सदस्यहरू रहेको एक
ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत रहनेछाः–
क) अलभभार्कले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका दुई िना मष्ट्रहला सष्ट्रहत
चार िना -

सदस्य

ख) ष्ट्रर्द्यालय रहेको सम्बजन्धत र्िाका र्िा अध्यक्ष र्ा र्िा सलमलतका सदस्यहरू
मध्येबाट र्िा सलमलतले मनोनयन गरे को एक िना –
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ग) ष्ट्रर्द्यालयका सं स्थापक, स्थानीय बुष्ट्रिजिर्ी, जिक्षाप्रेमी, ष्ट्रर्द्यालयलाई लनरन्तर
उल्लेख्य सहयोग गरे का व्यजक्तहरूमध्येबाट र्िा अध्यक्षको सहमलतमा
नगर प्रमुखले मनोलनत गरे को एक िना मष्ट्रहलासष्ट्रहत दुई िना –
सदस्य
घ) ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षकहरुले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको जिक्षक
प्रलतलनलध एक िना –

सदस्य

ङ) ष्ट्रर्द्यालयको प्रधानाध्यापक –

सदस्य सजचर्

२) प्रालबलधक तथा व्यार्साष्ट्रयक लबषयमा अध्ययन र्ा ताललम गराइने माध्यलमक
ष्ट्रर्द्यालयको

व्यर्स्थापन

सलमलतमा

नगरस्तरका

उिोग

तथा

र्ाजणज्य

महासं घका एकिना प्रलतलनलध सदस्य रहनेछन् ।
३) प्रधानाध्यापक र जिक्षक प्रलतलनलध बाहेकका ७ िना सदस्यहरुले आफूमध्येबाट
सलमलत गठन भएको लमलतले १५ ददनलभत्र अध्यक्ष चयन गरीसक्नु पनेछ । उक्त
समयलभत्र अध्यक्ष चयन हुन नसकेमा ७ िनामध्येबाट १ िनालाई नगर जिक्षा
सलमलतले अध्यक्ष चयन गनेछ ।
४) ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लालग सो सलमलतका
िेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछन ।
५) ष्ट्रर्िेष जिक्षा सञ्चालन गने ष्ट्रर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलतमा कजम्तमा पचास
प्रलतितद्य सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यजक्तको अलभभार्क र समार्ेिी जिक्षा र्ा
स्रोतकक्षा सञ्चालन गने ष्ट्रर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलतमा कजम्तमा एकिना
अपाङ्गता भएका व्यजक्त सदस्य रहनेछन ।
६)

ष्ट्रर्द्यालय स्तरीय बाल क्लर्ले मनोनयन गरे को एक िना छात्र र एक िना
छात्रा बाल क्लर्का प्रलतलनधी आमजन्त्रत सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

७) व्यर्स्थापन सलमलतको अर्लध ३ र्षदको हुनेछ ।
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८) ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकमा जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाको
प्रलतलनलधलाई अलनर्ायदरुपमा भाग ललन आमन्त्रण गनुप
द नेछ ।
९) यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले ३ मष्ट्रहनालभत्र सर्ै ष्ट्रर्द्यालयहरुले ष्ट्रर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलत गठन गनुप
द नेछ ।
१०) व्यर्स्थापन सलमलत गठन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोष्ट्रकए बमोजिम हुनेछ ।
११) सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालय: सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख र व्यर्स्थापन
गनदका लालग

प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयमा दे हायका सदस्यहरू रहेको एक ष्ट्रर्द्यालय

व्यर्स्थापन सलमलत रहनेछाःक) ष्ट्रर्द्यालयको सं स्थापक र्ा लगानीकतादहरू र्ा सञ्चालकहरुले लसफाररस गरे का
जिक्षा

प्रेमीलाई सम्बजन्धत ष्ट्रर्द्यालयको लसफाररसमा नगर प्रमुखबाट

मनोलनत भएका एक िना -

अध्यक्ष

ख) अलभभार्कहरुमध्येबाट एक िना मष्ट्रहलासमेत पने गरी ष्ट्रर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलतले मनालनत गरे को दुई िना -

सदस्य

ग) ष्ट्रर्द्यालय रहेको सम्बजन्धत र्िाका र्िा अध्यक्ष र्ा र्िा सलमलतका सदस्यहरू
मध्येबाट र्िा सलमलतले मनोनयन गरे को एकिना -

सदस्य

घ) सम्बजन्धत नगरपाललकाको जिक्षा हेने अलधकृत र्ा लनिले तोकेको व्यजक्तसदस्य
ङ) सम्बजन्धत ष्ट्रर्द्यालयको जिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको
एकिना -

सदस्य

च) ष्ट्रर्द्यालयको प्रधानाध्यापक –

सदस्य सजचर्

१२) पदार्लध: दफा ८ खण्ि (क), र (ख) बमोजिम छालनएका र्ा मनोलनत अध्यक्ष
र्ा सदस्यको पदार्लध तीन र्षदको हुनछ
े ।
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१३) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतदव्य र
अलधकाराः सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको काम,
कतदव्य र अलधकार दे हाय बमोजिम हुनेछाः
क) ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालनको लालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने,
ख) ष्ट्रर्द्यालयको चल, अचल सम्पजत्तको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा
गने,
ग) ष्ट्रर्द्यालयको िैजक्षक, भौलतक तथा आलथदक तथ्याङ्क र ष्ट्रर्र्रण
अद्यार्लधक गराई राख्ने,
घ) ष्ट्रर्द्यालयको र्ाष्ट्रषक
द बिेट स्र्ीकृत गने र त्यसको िानकारी
नगरपाललकालाई ददने,
ङ) ष्ट्रर्द्यालयमा स्र्च्छ िैजक्षक र्ातार्रण कायम राख्न रािनैलतक, धालमदक
र्ा साम्प्रदाष्ट्रयक भार्नाको आधारमा ष्ट्रर्द्यालयको र्ातार्रण धलमल्याउन
नददने,
च) ष्ट्रर्द्यालयमा ररक्त रहेको जिक्षक पदपूलतदका लालग ष्ट्रर्ज्ञापन गनद अनुमलतका
लालग नगर जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखामा लेखी पठाउनु पनेछ र
सो िाखाबाट अनुमलत प्राप्त भएमा ष्ट्रर्ज्ञापन गरी तोष्ट्रकएको प्रष्ट्ररया
अर्लम्र्न गरी जिक्षक लनयुक्ती गनद सष्ट्रकनेछ ।यसरी लनयुक्त हुने
जिक्षकको लालग अध्यापन अनुमलतपत्र अलनर्ायद गररनेछ । ष्ट्रर्ज्ञान र
गजणत ष्ट्रर्षयको हकमा पष्ट्रहलो पटक ष्ट्रर्ज्ञापन गदाद अध्यापन अनुमलत
पत्र भएको उम्मेदर्ारबाट दरखास्त नपरे मा पुनाः दोस्रो पटक १ हप्ताको
म्याद ददइ ष्ट्रर्ज्ञापन गनद सष्ट्रकने छ र त्यसरी ष्ट्रर्ज्ञापन गदाद समेत
अध्यापन अनुमलत पत्र भएको उम्मेदर्ारको दरखास्त नपरे मा अध्यापन
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अनुमलत पत्र नभएका उम्मेदर्ारहरुबाट जिक्षक छनौट गनद सष्ट्रकनेछ
।
छ) नगरपाललकार्ाट खष्ट्रटएका जिक्षक तथा कमदचारीलाई हाजिर गराई
काममा लगाउने,
ि) रजिष्टिद लेखापरीक्षकबाट ष्ट्रर्द्यालयको र्ाष्ट्रषक
द लेखापरीक्षण गराउने,
झ) लेखापरीक्षकको प्रलतर्ेदन अनुसार तत्काल आर्श्यक कारबाही गने र
त्यसको प्रलतर्ेदन नगर जिक्षा सलमलतमा पेि गने,
ञ) तोष्ट्रकए बमोजिम ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गने र पठनपाठन गने, गराउने,
ट) नगर जिक्षा सलमलत र जिक्षा,युर्ा तथा खेलकुद िाखाले ददएको
लनदे िनहरूको पालना गने,
ठ) ष्ट्रर्द्यालयको आन्तररक श्रोतबाट खचद व्यहोने गरी लनयुक्ती र्ा बढु र्ा भएका
जिक्षकको लालग सेर्ा, ितद र सुलबधा तोक्ने ।
ि) ष्ट्रर्द्यालयले गरे को र्ाष्ट्रषक
द ष्ट्ररयाकलापको सामाजिक परीक्षण गराउने ।
ढ) ष्ट्रर्द्यालयमा अलतररक्त ष्ट्ररयाकलापको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन गने
गराउने ।
ण) जिक्षक तथा कमदचारीलाई ताललमको लालग छनौट गने ।
त) ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक तथा कमदचारीहरुको हाजिरी िााँच गरी गयल हुने
जिक्षक र्ा कमदचारी उपर आर्श्यक कारर्ाही गने ।
थ) ष्ट्रर्द्यालय सुधार योिना लनमादण गरी कायादन्यन गने ।
द) जिक्षक तथा कमदचारीको अलभलेख अिार्लधक गराई राख्न लगाउने ।
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ध) प्रत्येक र्षद ष्ट्रर्द्यालयका चन्दादाता र अलभभार्कहरुको भेला गराई
ष्ट्रर्द्यालयको अजघल्लो िैजक्षक र्षदको आय व्यय तथा िैजक्षक उपलब्धी र
आगामी र्षदको िैजक्षक कायदरमको सम्बन्धमा िानकारी गराउने ।
न) ष्ट्रर्द्याथीहरुलाई उपलब्ध गराएको छात्रर्ृत्ती ष्ट्रर्तरण गने ।
प) ष्ट्रर्द्यालयमा स्र्ीकृत पाठ्यरम तथा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र
प्रभार्काररताको िााँचबुझ गने ।
फ) अन्य कायद तोष्ट्रकएबमोजिम हुनछ
े ।
१४) सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकार:
सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकार
दे हाय बमोजिम हुनेछाः–
क) ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालनको लालग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने,
ख) ष्ट्रर्द्यालयको लालग आर्श्यक भौलतक साधनको व्यर्स्था गने,
ग) ष्ट्रर्द्यालयको चल, अचल सम्पजत्तको सुरक्षा र सं रक्षण गने,
घ) ष्ट्रर्द्यालयमा स्र्च्छ िैजक्षक र्ातार्रण कायम राख्ने,
ङ) ष्ट्रर्द्यालयले नेपाल सरकार, र नगरपाललकाले तोके बमोजिमको पाठ्यरम
तथा पाठ्यपुस्तक अलनर्ायद रूपमा लागू गने, पाठ्यरमलाई सहयोग पुग्ने
खालका स्र्ीकृत सन्दभद स्रोत सामग्री प्रयोग गने,
च) तोष्ट्रकए बमोजिम ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन र पठनपाठन गने, गराउने,
छ) अध्यापन अनुमलतपत्र ललई प्रचललत कानूनबमोजिम जिक्षक पदको लालग
उम्मेदर्ार हुन योग्यता पुरा गरे का व्यजक्तलाई मात्र जिक्षक पदमा लनयुजक्त
गने,
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ि) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब स्केलमा नघटाई जिक्षकलाई तलब
ददने,
झ) आचारसं ष्ट्रहता ष्ट्रर्पररत कायद गने जिक्षक, कमदचारीलाई कारबाही गने,
ञ) ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्यालय सुधार योिना लनमादण गरी कायादन्र्यन गने,
ट) अलतररक्त ष्ट्ररयाकलापको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन गने गराउने,
ठ) जिक्षक तथा कमदचारी कल्याण कोषको व्यर्स्था गने ,
ि) सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयबाट उपलब्ध गराइने दि प्रलतित छात्रर्ृत्ती गरीर् तथा
िेहान्दार ष्ट्रर्द्याथीहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रयोिनका लालग तोष्ट्रकएको
सलमलतबाट लनणदय गराइ उपलब्ध गराउने र त्यसरी छात्रर्ृजत्त प्राप्त गने
ष्ट्रर्द्याथीहरुको नामार्ली नगरपाललकामा िैजक्षक ित्र सुरु भएको लमलतले
२ मष्ट्रहनालभत्र पठाउनु पनेछ,
ढ) प्रत्येक सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले लेखा तथा सामाजिक परीक्षण गराइ त्यसको
प्रलतर्ेदन जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखामा पठाउनु पनेछ,
ण) एकीकृत िैजक्षक सूचना व्यर्स्थापन प्रणाली (IEMIS) तोष्ट्रकएको समयमा
तयार गनद लगाउने र अद्यार्लधकसमेत गनद लगाउने,
त) जिक्षा ऐन तथा लनयमार्ली तथा अन्य कानूनमा उल्लेजखत व्यर्स्थाका
अलतररक्त नगरपाललकार्ाट िारी जिक्षा क्षेत्रसाँग सम्बजन्धत सर्ै लनयम,
नीलत तथा लनदे िनहरूको पालना गने,
१५) ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको बैठकमा जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाको
प्रलतलनलधलाई अलनर्ायदरुपमा भागललन आमन्त्रण गनुद पनेछ ।
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१६) यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले कजम्तमा २ र्षदलभत्र सर्ै सस्थागत
ष्ट्रर्द्यालयहरुमा अध्यापन गने जिक्षकहरुले अलनर्ायदरुपमा अध्यापन अनुमलत
ु नेछ ।
पत्र ललएको हुनप
१७) िैजक्षक गुठी अन्तगदत सञ्चालन भएका ष्ट्रर्द्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख र
व्यर्स्थापन सम्बन्धी व्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
१८)

ष्ट्रर्द्यालय

व्यर्स्थापन

सलमलतको

अन्य

काम, कतदव्य, अलधकार

र

बैठकसम्बन्धी कायदष्ट्रर्लध तोष्ट्रकएबमोजिम हुनछ
े ।

२२. ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत ष्ट्रर्घटन गनद सष्ट्रकनेाः१_ दे हायको अर्स्थामा ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई नगर जिक्षा सलमलतले
ष्ट्रर्घटन गनद सक्नेछM
क) ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त ष्ट्रहनालमना गरे मा ।
ख) ष्ट्रर्द्यालयको िैजक्षक र्ातार्रण खल्बलाएमा ।
ग) नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार तथा नगरपाललकाको नीलत ष्ट्रर्पररत काम
गरे मा ।
घ) ष्ट्रर्द्यालयको व्यर्स्थापन सन्तोषािनकरुपमा गनद नसकेमा ।
ङ) सम्बजन्धत लनकाय र्ा अलधकाररले ददएको लनदे िन पालन नगरे मा ।
तर त्यसरी ष्ट्रर्घटन गनुद अजघ ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई आफ्नो सफाइ
पेि गने मनालसब मौका ददनु पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत ष्ट्रर्घटन भएपलछ अको
ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन नभएसम्म र्ा अन्य कुनै कारणले ष्ट्रर्द्यालय

23

v08 $

;+VofM&

ldltM@)&&÷!!÷!$

व्यर्स्थापन सलमलत गठन नभएसम्म ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको काम गनद
नगरपाललकाले एक अस्थायी ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन गनद सक्नेछ
।
२३. ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्लनयमार्लीक) यो ऐन र प्रचललत कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्यालयको
लक्ष्य, मूल्य मान्यता, सञ्चालन प्रकृया लगायतका अन्य सान्दलभदक ष्ट्रर्षयर्स्तु
समार्ेि गरे र सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्लनयमार्ली र सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले
ष्ट्रर्धान तयार गरी अलभभार्क सभाबाट पाररत गराई लागू गनुद पनेछ ।
ख) अलभभार्क सभाले ष्ट्रर्धान आर्श्यकता अनुसार सं सोधन गनद सक्नेछ तर
सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको हकमा जिक्षा ऐन, कम्पनी ऐन तथा गुठीसाँग नबाजझने
गरी सं चालक, लगानीकतादहरुको सभाले ष्ट्रर्धान सं सोधन गनद सक्नेछ ।
ग)

ष्ट्रर्धान

अनुसार

ष्ट्रर्द्यालय

सञ्चालन

गनुद

व्यर्स्थापन

सलमलत,

प्रधानाध्यापक/प्राचायद लगायत अन्य सबैको कतदव्य हुनेछ ।
घ) अध्यार्लधक ष्ट्रर्धानको प्रमाजणत प्रलतललष्ट्रप पाररत भएको लमलतबाट १५ ददन
लभत्र व्यर्स्थापन सलमलतले नगरपाललकाको कायादलयमा पेि गनुद पनेछ ।
ङ) ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रर्धान सार्दिलनक दस्तार्ेिको रुपमा रहनेछ, । उक्त ष्ट्रर्धान
ष्ट्रर्द्यालयको अनुमलत ललएर िो कोहीले पलन हेन द पाउनेछ ।
२४. र्िा जिक्षा सलमलताः–
१) र्िा लभत्रका ष्ट्रर्द्यालयहरुको रे खदे ख, सञ्चालन, सं रक्षण सं बधदन तथा लनयमन
गनद र्िास्तरमा दे हायबमोजिमको एक र्िा जिक्षा सलमलत गठन गररनेछ ।
क) नगरपाललकाका सम्र्जन्धत र्िाका र्िा अध्यक्ष–
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ख) र्िा सलमलतका सदस्यहरूमध्ये र्िा सलमलतले तोकेको एक िना मष्ट्रहला
सदस्य

–

ग) सामुदाष्ट्रयक र सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको प्रधानाध्यापकहरुबाट र्िा जिक्षा
सलमलतमा छनौट भएका एक/एक िना गरी दुई िना –

सदस्य

घ) सामुदाष्ट्रयक र सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयर्ाट प्रलतलनलधत्र् हुने गरी ष्ट्रर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलतका अध्यक्ष÷सं चालक मध्ये र्िा सलमलतको बैठकले
तोकेको दुई िना –

सदस्य

ङ) र्िा सजचर् –

सदस्य सजचर्

२) र्िा जिक्षा सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकार दे हायबमोजिम हुनेछ
क) र्िालभत्रको िैजक्षक कायदरमहरु कायादन्र्यनमा सहयोग गने ।
ख) ष्ट्रर्द्यालयको लालग अलथदक स्रोत िुटाउने र पररचालन गने ।
ग) ष्ट्रर्द्यालयको सुपरीर्ेक्षणा तथा अनुगमन गने गराउने र अनुगमनकोरममा
अलनयलमतता

भएको

पाइएमा

कारर्ाहीको

लालग

नगरपाललकामा

लसफाररि गरी पठाउने।
घ) नयााँ ष्ट्रर्द्यालय खोल्ने अनुमलतको लालग लनर्ेदनसाथ प्राप्त कागिात र
स्थलगत

अर्स्था

िााँचबुझ

गरी

औजचत्यसष्ट्रहत

सक्कलै

कागिात

नगरपाललकामा लसफाररि गरी पठाउने ।
ङ) ष्ट्रर्द्यालयमा तह थप, कक्षा थप, लबषय थप गनद, ष्ट्रर्द्यालय गाभ्न, नाम
पररर्तदन गनद,

तह र्ा कक्षा घटाउन, स्थान पररर्तदन तथा ष्ट्रर्द्यालय

बन्द गनदका लालग औजचत्यसष्ट्रहत लसफाररि गरी नगरपाललका पठाउने
।
च) गुणस्तरीय जिक्षा ष्ट्रर्कासका लालग कायदिाला तथा गोष्ठी सञ्चालन गने ।
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छ) ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत र जिक्षक अलभभार्क सं घ गठनमा सहयोग
गने ।
ि) जिक्षा सलमलत तथा जिक्षा,युर्ा तथा खेलकुद िाखाबाट लनदे जित अन्य
कायदहरु गने।
२५. नगरपाललका जिक्षा ष्ट्रर्कास कोषाः१) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको भौलतक पूर्ादधार ष्ट्रर्कासमा सहयोग पु¥याउन तथा त्यस्ता
ष्ट्रर्द्यालयमा िैजक्षक गुणस्तर अलभर्ृष्ट्रि गनदको लालग नगरस्तरमा एक नगर
जिक्षा ष्ट्रर्कास कोष रहनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहनेछन्ाः–
क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
ख) प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
ग) नगरपाललकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
घ) नगरपाललकामा स्थाष्ट्रपत िैजक्षक ष्ट्रर्कास कोषको रकम,
ङ) सहयोगबाट प्राप्त रकम,
च) सरकारी तथा गैरसरकारी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
छ) दातृ लनकायबाट प्राप्त रकम,
ि) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
२६. कोष सञ्चालक सलमलताःक) कोष सञ्चालक सलमलत तोष्ट्रकए बमोजिम हुनेछ ।

26

v08 $

;+VofM&

ldltM@)&&÷!!÷!$

ख) उपदफा (क) बमोजिमको कोष सञ्चालक सलमलतको काम, कतदव्य र अलधकार
तथा बैठक सम्बन्धी कायदष्ट्रर्लध तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
२७. ष्ट्रर्द्यालय कोषाः१) प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयमा एउटा ष्ट्रर्द्यालय कोष हुनेछ, िसमा दे हायबमोजिमका स्रोतर्ाट
प्राप्त रकम सो कोषमा दाजखला हुनेछाः–
क) नेपाल सरकार, प्रादे जिक सरकार र नगरपाललकाबाट प्राप्त अनुदान,
ख) नगरपाललकका जिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान,
ग) सहयागेबाट प्राप्त रकम,
घ) सहयोग र्ा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम र
ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र ब्यर्स्थापन, लेखापरीक्षण तथा
सामाजिक लेखापरीक्षण तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
२८.

लनदे िन ददन सक्नेाः१)

कायदपाललकाले नगर जिक्षा सलमलत र ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतलाई
तोष्ट्रकएको क्षेत्रसाँग सम्बजन्धत लबषयमा आर्श्यक लनदे िनहरू ददन सक्नेछ
।

२)

जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाले तोष्ट्रकएको क्षेत्रसङ्ग सम्बजन्धत लबषयमा
आर्श्यक लनदे िनहरु ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत, तथा प्रधानाध्यापकलाई
ददन सक्नेछ ।

३) उपदफा (१) र (२)

बमोजिम ददइएको लनदे िनको पालना गनुद नगर जिक्षा

सलमलत व्यर्स्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकहरुको कतदव्य हुनेछ ।
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२९. नगरपाललकाले ष्ट्रर्द्यालय खोल्न, कक्षा थप, तह थप, लबषय थप, तह र्ा कक्षा
घटाउन, सानद, गाभ्न, नाम पररर्तदन गनद र्ा बन्द गनद सक्नेाः–
१) नगर जिक्षा सलमलतको राय तथा लसफाररसमा नगरपाललकाले नगर क्षेत्रलभत्र
ष्ट्रर्द्यालय खोल्न, कक्षा थप, तह थप, लबषय थप, र्ा कुनै ष्ट्रर्द्यालयको कुनै
तह हटाउन र्ा कुनै कक्षाको सं चालन अनुमलत रि गनद सक्नेछ । त्यसैगरी
हाल सञ्चालन भइरहे को कुनै ष्ट्रर्द्यालयलाई ष्ट्रर्द्याथी सं ख्या, सेर्ा क्षेत्रको
िनसं ख्याको आधारमा एक स्थानबाट अको स्थानमा सानद र्ा दुई र्ा दुईभन्दा
बढी ष्ट्रर्द्यालयलाई गाभी एउटा ष्ट्रर्द्यालय कायम गनद, र्ा ष्ट्रर्द्यालयको नाम
पररर्तदन गनद र्ा ष्ट्रर्द्यालय बन्द गनद अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत प्रदान गनद सक्नेछ
।
२) उपदफा (१) सम्बजन्ध अन्य ब्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
३) नयााँ खोललने ष्ट्रर्द्यालयको नामाकरण र्ा पष्ट्रहल्यै नामाकरण भइसकेको
ष्ट्रर्द्यालयको नामसङ्ग िोिेर नामाकरण गनद चाहने व्यजक्तले तोष्ट्रकएअनुसारको
रकम र्ा घर र्ा िग्गा ष्ट्रर्द्यालयलाई सहयोग गरे मा सहयोग गने व्यजक्तको
नाममा ष्ट्रर्द्यालयको नाम नामाकरण गनद सष्ट्रकनेछ ।
३०. ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्ताः- लबद्यालयको सम्पजत्त दे हायबमोजिम हुनेछ ।
क) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको हक भोगमा रहको सम्पजत्त सार्िदलनक सम्पजत्त
मालननेछ । यस ऐन बमोजिम अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत रद्द गररएको र्ा कुनै
ष्ट्रर्द्यालयमा गालभएको सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त नगरपाललकाले अन्य
ष्ट्रर्द्यालयको काममा नआउने भएमा नगरपाललकाको लनणदयअनुसार उपयोग
गररनेछ ।
ख) िैजक्षक गुठी अन्तगदत सञ्चाललत सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त सोही
ष्ट्रर्द्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै ष्ट्रर्द्यालय सार्दिलनक िैजक्षक गुठीको

28

v08 $

;+VofM&

ldltM@)&&÷!!÷!$

रूपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त सार्दिलनक सम्पजत्त
मालननेछ र त्यस्तो सम्पजत्तको स्र्रूप पररर्तदन गनद पाइने छै न ।
ग) कम्पनी अन्तगदत सञ्चाललत सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त सोही कम्पनीको
नाममा कायम रहनेछ ।
घ) सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयले कुनै व्यजक्त र्ा सं घ सं स्थासाँग दान–दातव्यको रूपमा
कुनै ष्ट्रकलसमको चल, अचल सम्पजत्त प्राप्त गनुद अजघ नगरपाललकाको अनुमलत
ललनु पनेछ । तर ष्ट्रर्दे िी व्यजक्त र्ा सं घ सं स्थाबाट त्यसरी चल, अचल
सम्पजत्त प्राप्त गनुद अजघ नगरपाललकामाफदत नेपाल सरकारको अलनर्ायद पूर् द
स्र्ीकृलत ललनु पनेछ ।
ङ) नेपाल सरकारको र्ा नगरपाललकाको स्र्ीकृलतमा प्राप्त गरे को सम्पजत्त नेपाल
सरकारको/नगरपाललकाको स्र्ीकृलत बेगर बेचलबखन गनद पाइने छै न ।

३१. ष्ट्रर्द्यालयलाई छु ट र सुष्ट्रर्धााःक) प्रचललत कानुनमा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापलन सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालय र
सार्दिलनक िैजक्षक गुठीको रूपमा सञ्चाललत सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयको नाममा
िुनसुकै ललखत पाररत गदाद रजििेिन दस्तुर लाग्ने छै न ।
ख) उपदफा (क) मा लेजखएदे जख बाहेक अन्य ष्ट्रर्द्यालयको नाममा कुनै ललखत
पाररत गदाद नेपाल सरकारले तथा नगरपाललकाले तोष्ट्रकएको आधारमा
रजििे िन दस्तुर छु ट ददन सक्नेछ ।
ग) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालमा अध्ययनरत ष्ट्रर्द्याथीहरुको िैजक्षक उपलब्धी स्तर बृष्ट्रि
गनद र ष्ट्रर्द्यालय स्रोतबाट तलर्, भत्ता खाने गरी लनयुजक्त गररएका
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जिक्षक/कमदचारीको पाररश्रलमकको खचद िुटाउने गरी ष्ट्रर्द्यालयले आफ्नो
स्रोतमा लनमाणद गरे को आयआिदन हुने सम्पजत्तहरु िस्तै, माछापोखरी,सटरहरु
आददको ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध कर र ष्ट्रर्द्यालयको िग्गा मालपोत (लतरो) दस्तुर छु ट हुनेछ
। तर यस्ता कायद गदाद नगरपाललकाबाट पूर् द स्र्ीकृती ललनुपनेछ ।
घ) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालय र िैजक्षक गुठीको रूपमा सञ्चाललत सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयलाई
ददइने अन्य छु ट र सुष्ट्रर्धा तोष्ट्रकए बमोजिम हुनेछ ।
३२. अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत रद्द गनेाः- कुनै सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयले यो ऐन र्ा यस ऐन
अन्तगदत बनेको लनयमार्ली, लनदे जिका, कायदष्ट्रर्लध, मापदण्ि र्ा नगरपाललकाले
ददएको लनदे िन ष्ट्रर्परीत अन्य कुनै काम गरे मा नगरपाललकाले तोष्ट्रकएको प्रष्ट्ररया
पूरा गरी त्यस्तो ष्ट्रर्द्यालयलाई प्रदान गररएको अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत रद्द गनेछ ।
तर त्यसरी अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत रद्द गनुद अजघ सम्बजन्धत ष्ट्रर्द्यालयलाई आफ्नो
सफाई पेि गने मौकाबाट बजञ्चत गररने छै न ।
३३.

ष्ट्रर्द्यालयको र्गीकरणाः- ष्ट्रर्द्यालयलाई तोष्ट्रकएको आधारमा र्गीकरण गररनेछ ।

३४.

ष्ट्रर्द्यालयलाई सुरजक्षत क्षेत्रको रूपमा कायम गनुद पनेाः१)

ष्ट्रर्द्यालयमा स्र्तन्त्र र भयरष्ट्रहत रूपमा अध्ययन, अध्यापन गने र्ातार्रण
सृिना गनद तथा ष्ट्रर्द्यालयलभत्र कुनै पलन ष्ट्रकलसमको अर्ाजञ्छत ष्ट्ररयाकलाप
हुन नददने गरी ष्ट्रर्द्यालयलाई सुरजक्षत क्षेत्र कायम गनुद पनेछ ।

२) उपदफा (१) र्मोजिम सुरजक्षत क्षेत्र कायम गदाद ष्ट्रर्द्यालयले पालना गनुद पने
ितद तथा मापदण्ि तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
३५.

िुल्कसम्बन्धी व्यर्स्थााः१) नेपाल सरकारले लनाःिुल्क जिक्षा घोषणा गरे को ष्ट्रर्द्यालय जिक्षाका लालग
सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्याथीको नाममा कुनै ष्ट्रकलसमको िुल्क
पाउने छै न ।
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क) उपदफा (१) मा िुन सुकै कुरा लेजखएको भएतापलन कुनै अलभभार्कले
दान, उपहार सहयोग सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयलाई ददन सक्नेछ ।
ख) सबै बालबाललकालाई आधारभूत तहसम्मको जिक्षा अलनर्ायद र लनाःिुल्क
तथा

माध्यलमक तहसम्म

लनाःिुल्क जिक्षा

प्रदान

गनदको

लालग

नगरपाललकाले आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था गनेछ ।
ग) दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीन बालबाललकालाई ब्रे लललष्ट्रप तथा बष्ट्रहरा र स्र्र र्ा बोलाई
सम्बन्धी

अपाङ्गता

भएका

बालबाललकालाई

सांकेलतक

भाषाको

माध्यमबाट लनाःिुल्क जिक्षा प्रदान गने व्यर्स्था गररनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लनाःिुल्क जिक्षा घोषणा गरे को ष्ट्रर्द्यालय जिक्षा बाहेकको
अन्य ष्ट्रर्द्यालयमा अध्ययन गने ष्ट्रर्द्याथीसँग ललइने िुल्क तोष्ट्रकएको आधारमा
लनधादरण गररनेछ। तर गरीबीको रे खामुलन रहेका दललत िनिालत र मष्ट्रहला
लगायत अन्य ष्ट्रर्द्याथीलाई सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा लनाःिुल्क जिक्षा प्रदान गने
व्यर्स्था गररनेछ ।
३) ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा भनाद गदाद एकपटक भनाद िुल्क
ललइसकेपलछ पुनाः सोही ष्ट्रर्द्यालयको अको कक्षामा भनाद गनदको लालग कुनै
ष्ट्रकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
४) ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्यालयको भौलतक सं रचना लनमादण गनदको लालग ष्ट्रर्द्याथीसाँग कुनै
ष्ट्रकलसमको िुल्क ललन पाउने छै न ।
५) संस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्याथीसाँग ललन पाउने िुल्क तोष्ट्रकएको अलधकारीबाट
स्र्ीकृत गराई लनधादरण गनुप
द नेछ । त्यसरी िुल्क लनधादरण सम्बन्धमा
स्र्ीकृलत दददा तोष्ट्रकएको अलधकारीले ष्ट्रर्द्यालयले उपलब्ध गराएको सुष्ट्रर्धको
आधारमा ददइनेछ ।
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६) यस ऐन ष्ट्रर्परीत िुल्क ललने ष्ट्रर्द्यालयलाई तोष्ट्रकएको अलधकारीले त्यस्तो
िुल्क सम्बजन्धत ष्ट्रर्द्याथीलाई ष्ट्रफताद गनद लगाउनु पनेछ ।
७) सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले दि प्रलतित छात्रर्ृजत्त गरीब तथा िेहन्दार ष्ट्रर्द्याथीलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
८) यस ऐन ष्ट्रर्परीत िुल्क ललने ष्ट्रर्द्यालयलाई तोष्ट्रकएको अलधकारीले एक लाख
रूपैयासाँम्म िररर्ाना गनद सक्नेछ ।
३६. जिक्षकहरुको पेिागत महासं घ सम्बन्धी व्यर्स्थााः- सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका
जिक्षकहरूको पेिागत हकष्ट्रहतको सम्बन्धमा कायद गनद नगर क्षेत्रलभत्र तोष्ट्रकए
बमोजिम एक जिक्षक महासं घ रहनेछ।
३७. जिक्षक तथा कमदचारीको पदीय आचारण सम्बन्धी व्यर्स्थााः१) जिक्षकहरु उच्च आदिदले प्रेररत भई लसकाइ सहिीकरण कायदमा सम्लग्न
हुनपु नेछ । जिक्षक र्ा कमदचारीलाई दे हायका अर्स्थामा पदबाट हटाइनेछ:
क) पदीय दाष्ट्रयत्र् पूरा नगरे मा,
ख) ष्ट्रर्ना सूचना लगातार पन्र ददनभन्दा बढी समय ष्ट्रर्द्यालयमा अनुपजस्थत
रहेमा,
ग) ष्ट्रर्द्यालयमा मादक पदाथद सेर्न गरी आएको प्रमाजणत भएमा र्ा
ष्ट्रर्द्यालयलभत्र सूतीिन्य पदाथद सेर्न गरे मा,
घ) नैलतक पतन दे जखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा अदालतबाट सिाय पाएमा,
ङ) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक र्ा कमदचारीले कायादलय समयमा अन्यत्र
अध्यापन र्ा काम गरे मा र्ा अन्य कुनै व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्ररयाकलाप गरे मा,
च) जिक्षक र्ा कमदचारी रािनीलतक दलको कायदकारी सदस्य रहे को पाइएमा,
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छ) ष्ट्रर्द्याथीलाई िारीररक, मानलसक यातना ददने र्ा यौनिन्य दू व्यदर्हार गरे मा
।
तर कायदरत जिक्षकलाई पदर्ाट हटाउनु अजघ मनालसर् माष्ट्रफकको
स्पष्ट्रष्टकरणको मौका प्रदान गररनेछ ।
३८. स्थायी आर्ासीय अनुमलत ललन नहुनेाः- सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा कायदरत् जिक्षक र्ा
कमदचारीहरूले कुनै पलन दे िको स्थायी आर्ासीय अनुमलत ललन र्ा त्यस्तो अनुमलत
प्राप्त गनदको लालग आर्ेदन ददन हुदैन । स्थायी आर्ासीय अनुमलत ललएका तथा
ललन आर्ेदन ददने जिक्षक र्ा कमदचारीहरूलाई ददइने दण्ि तथा सिाय
तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
३९. िैजक्षक योग्यतााः- ष्ट्रर्द्यालयको जिक्षकको लालग चाष्ट्रहने िैजक्षक योग्यता तोष्ट्रकए
बमोजिम हुनेछ।
४०. जिक्षक ष्ट्रर्द्याथीको अनुपाताः- नगरपाललकाले प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयमा लनयलमत अध्ययन
गने ष्ट्रर्द्याथी सं ख्या र ष्ट्रर्षयका आधारमा तोष्ट्रकए बमोजिम ष्ट्रर्द्याथी तथा जिक्षकको
अनुपात कायम गनुद पनेछ ।

४१. जिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुनेाः–

१) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयको जिक्षकलाई जिक्षा प्रदान गने र्ा ष्ट्रर्द्यालय
प्रिासनसम्बन्धी

काममा बाहे क अन्य काममा लगाउन हुाँदैन ।

२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापलन ष्ट्रर्द्यालयको पठन पाठनमा
बाधा नपने गरी राष्ट्रिय िनगणना, लनर्ादचनसम्बन्धी काम, दै र्ी प्रकोप उिार
र्ा नेपाल सरकार र नगरपाललकाले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन
सष्ट्रकनेछ ।
४२. अदालतको आदे िबाट पुनाः बहाली हुन सक्नेाः-
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१) ष्ट्रर्भागीय सिाय भइ नोकरीबाट हटाइएको र्ा बरखास्त भएको जिक्षक
अदालतको आदे ि र्ा फैसलाबमोजिम मात्र नोकररमा पुनM बहाली हुन सक्नेछ
।
२) उपदफा (१) बमोजिम पुनाः बहाली भएको जिक्षकले नोकरीबाट हटे देजख
पुनाःबहाली भएको लमलतसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब र्ृष्ट्रि पाउने भए सो
समेत पाउनेछ ।
४३. जिक्षक छनौट सलमलत
१) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा प्रधानाध्यपक तथा करारमा जिक्षक तथा कमदचारी
लनयुजक्तका लालग लसफाररस गनद र्ा सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयमा जिक्षक लनयुजक्तको
लालग लसफाररस गनद प्रत्येक ष्ट्रर्द्यालयमा दे हायका पदालधकाररहरुसष्ट्रहतको
एक जिक्षक छनौट सलमलत रहनेछाः
क. ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको अध्यक्ष र्ा लनिले तोकेको सो सलमलतको
सदस्य-

अध्यक्ष

ख. जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख र्ा लनिले तोकेको जिक्षा
अलधकृत-

सदस्य

ग. नगरपाललकामा सूजचकृत भएका लबषय लबिेषज्ञ २ िनाघ. प्रधानाध्यापक२)

सदस्य
सदस्य सजचर्

जिक्षक छनौटका लालग नगरपाललकामा सूजचकृत भएका लबषय लबिेषज्ञबाट
प्रश्न पत्र लनमादण गराइ परीक्षा तथा अन्तरर्ाताद सञ्चालन गररनेछ ।

३)

उपदफा -२_ बमोजिम लबषय लबिेषज्ञ जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाले
तोक्न सक्नेछ । लबिेष पररजस्थलत श्रृिना भएमा अको पाललका र्ा अको
जिल्लाबाटसमेत लबषय लबिेषज्ञलाई आमन्त्रण गनद सष्ट्रकनेछ ।
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४) जिक्षक सेर्ा आयोग तथा जिक्षा तथा मानर् ष्ट्रर्कास केन्रले जिक्षक छनौट
गने सम्बन्धमा मापदण्ि लनधादरण तथा कायदष्ट्रर्लध िारी गरे को भए जिक्षक
छनौट सलमलतले त्यस् मापदण्ि र्ा कायदष्ट्रर्लधको पालना गनुद पनेछ ।
४४. करारमा जिक्षक लनयुजक्त सम्बन्धी व्यर्स्था:१) नेपाल सरकारको स्र्ीकृत ररक्त दरबन्दीमा स्थायी जिक्षक लनयुक्त हुन नसकी
तथा ररक्त रहेको राहत जिक्षक दरबन्दीमा तत्काल करार जिक्षक लनयुजक्त
गनुद पने भएमा ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतले लनणदय गरी ष्ट्रर्ज्ञापनका लालग
जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाबाट अनुमलत ललइ तोष्ट्रकएको ष्ट्रर्लधबमोजिम
सेर्ा करार प्रष्ट्ररया अगालि बढाइनेछ ।
२)

जिक्षण लसकाइ अनुदान र नगरपाललकाको अनुदानमा जिक्षक लनयुजक्त गनुद
पदादसमेत दफा ४३ को उपदफा १ को सलमलतले तोष्ट्रकएको प्रष्ट्ररया अपनाइ
जिक्षक छनौट गरी लनयुजक्तका लालग ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतमा
लसफाररस गनद सक्नेछ ।

३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम लसफाररस भएको उम्मदर्ारलाई ष्ट्रर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलतले लनयुक्त ददई लनयुजक्त समथदन तथा अलभलेखीकरणका
लालग जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखामा लेखी पठाउनु पनेछ

।

४) स्र्यमसेर्क जिक्षकको व्यर्स्थापन तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।

४५.

स्थायी जिक्षकको लनयुजक्त, बढु र्ा र सरूर्ााः१) स्थायी जिक्षकको लनयुजक्त तथा पदस्थापना सं घीय जिक्षक सेर्ा आयोग तथा
प्रादे जिक जिक्षक सेर्ा आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
२) स्थायी जिक्षकहरुको बढु र्ा तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
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३) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा दरबन्दीमा कायदरत स्थायी
जिक्षकले सरूर्ा हुनका लालग कायदरत् ष्ट्रर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलत र
सरूर्ा भइ िाने ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको सहमलत पत्रसष्ट्रहत जिक्षा,
युर्ा तथा खेलकुद िाखामा आर्ेदन ददनु पनेछ। प्राप्त आर्ेदनमालथ िााँचबुझ
गदाद सरुर्ा गनद उपयुक्त दे जखएमा कक्षा सञ्चालनमा बाधा नपने गरी ष्ट्रर्षयगत
दरर्न्दी समेतको आधारमा नगर जिक्षा सलमलतको लनणदयबाट तोष्ट्रकएको
अलधकारीले ररक्त दरर्न्दीमा सरूर्ा गनद सक्नेछ ।
४)

सरूर्ा

हुन

आर्ेदन

ददने

दरर्न्दीमा

कायदरत्

स्थायी

जिक्षकलाई

नगरपाललकालभत्र कायदरत् ष्ट्रर्द्यालयको व्यर्स्थापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा
सञ्चालनमा बाधा नपने गरी तोष्ट्रकएको अलधकारीले अको स्थानीय तहमा
सरूर्ा भइ िान र अन्य स्थानीय तहबाट सहमलत ललइ आएमा सरुर्ा भइ
आउनका लालग सहमलत ददन सक्नेछ ।
५) स्थायी लनयुजक्त ललएको १ र्षद नपुगेको जिक्षक र अलनर्ायद अर्कास हुन १
र्षद र्ा सो भन्दा कम अर्लध बााँकी रहेको जिक्षकको सामान्यतया सरुर्ा
गररनेछैन ।
६) उपदफा -३_ र -४_ मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएता पलन एउटै ष्ट्रर्द्यालयमा
पााँच र्षद सेर्ा अर्लध पुरा गरे को स्थायी जिक्षकलाई तोष्ट्रकएबमोजिमको
मापदण्िको आधारमा नगरपाललकाले आफ्नो नगरलभत्र कुनै पलन ष्ट्रर्द्यालयमा
सरुर्ा गनद सक्नेछ । तर दरबन्दी लमलान गदाद र्ा तोष्ट्रकएबमोजिमको ष्ट्रर्िेष
कारणबस कुनै जिक्षकलाई कुनै ष्ट्रर्द्यालयबाट सरुर्ा नगरी नहुने भएमा
त्यस्तो जिक्षकको एउटै ष्ट्रर्द्यालयमा पााँच र्षद पुरा नभएको भएपलन कारण
खुलाई यस दफाबमोजिम सरुर्ा गनद बाधा पनेछैन ।
७) करार तथा राहत दरबन्दीमा कायदरत करार जिक्षकको सामान्यतया सरुर्ा
हुनेछैन । लबिेष पररजस्थलतका कारण सरुर्ा नै गनुप
द ने अर्स्था दे जखएमा
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दुर्ै व्यर्स्थापन सलमलतको सहमलतमा ष्ट्रर्षयगत दरर्न्दी समेतको आधारमा
नगर जिक्षा सलमलतको लनणदयबाट

तोष्ट्रकएको अलधकारीले ररक्त दरर्न्दीमा

सरूर्ा गनद सक्नेछ ।
४६. दरर्न्दी लमलानाः१) तोष्ट्रकएको मापदण्िको आधारमा बढी दरर्न्दी भएको ष्ट्रर्द्यालयबाट कम
दरबन्दी भएको ष्ट्रर्द्यालयमा नगर जिक्षा अलधकारीको लसफाररसमा नगर जिक्षा
सलमलतले तोष्ट्रकएको प्रकृया पूरा गरी दरबन्दी लमलान गनद सक्नेछ।
२) सं घीय तथा प्रदे ि सरकारबाट िारी हुने दरबन्दी लमलानसम्बन्धी कायदष्ट्रर्लध
समेतको आधारमा दरबन्दी लमलान गनद सष्ट्रकनेछ ।
४७. सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयले छात्रर्ृजत्त उपलब्ध गराउनु पनेाः१) सं स्थागत ष्ट्रर्द्यालयले ष्ट्रर्द्यालयमा भनाद भएका कूल ष्ट्रर्द्याथी सं ख्याको
कम्तीमादि प्रलतितमा नघट्ने गरी तोष्ट्रकएबमोजिम आलथदक रूपमा ष्ट्रर्पन्न,
अपाङ्गता भएका, मष्ट्रहला, दललत, िनिालत, िेहेन्दार ष्ट्रर्द्याथीलाई छात्रर्ृजत्त
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रर्ृजत्तको लालग ष्ट्रर्द्याथी छनौट गनद प्रत्येक
ष्ट्रर्द्यालयमा ष्ट्रर्द्यालयको अध्यक्ष, ष्ट्रर्द्यालयको प्रधानाध्यापक, नगर जिक्षा
अलधकारी र्ा लनिको प्रलतलनलध र ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतमा रहेका
अलभभार्कको प्रलतलनलध रहे को एक छात्रर्ृजत्त छनौट सलमलत रहनेछ ।
३) सलमलतले छनौटको लालग आधार, ितद र प्रष्ट्ररया तयार गरी सो ष्ट्रर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलतबाट स्र्ीकृत गराई सार्दिलनक गरी छात्रर्ृजत्त उपलव्ध
गराउनु पनेछ ।
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४) सलमलतले छात्रर्ृजत्तको लालग छनौटको नलतिा आधार सष्ट्रहत सार्दिलनक गनुद
पनेछ ।
४८. तलब भत्ता नपाउने र सेर्ा अर्लध गणना नहुनेाः- दफा ४२ मा उल्लेजखत अर्स्थामा
र्ा लनयमानुसार ष्ट्रर्दा स्र्ीकृत गराई बसेको अर्स्थामा बाहेक ष्ट्रर्द्यालयमा
अनुपजस्थत रहेका जिक्षकले अनुपजस्थत अर्लधको तलब, भत्ता पाउने छै नन् र
त्यस्तो अर्धी लनिको सेर्ामा समेत गणना हुने छै न ।
४९. प्रधानाध्यापक तथा कमदचारीसम्बन्धी व्यर्स्थााः१) सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयमा एक प्रधानाध्यापक र नगरपाललकाले स्र्ीकृत गरे
बमोजिमको सं ख्यामा कमदचारीको दरबन्दी रहनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिमका प्रधानाध्यापक तथा कमदचारी लनयुजक्त, सेर्ाको सतद
र सुष्ट्रर्धासम्बन्धी व्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम हुनेछ ।
३) यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले ३ मष्ट्रहनालभत्र जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाले
कायद योिना माग गरी सबै सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसङ्ग
ष्ट्रर्द्यालयको

िैजक्षक गुणस्तर अलभर्ृिीका लालग र्ाष्ट्रषक
द रुपमा कायदसम्पादन

करार गनद सक्नेछ ।
४)
५०.

प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरु र समयार्लध तोष्ट्रकएअनुसार हुनेछ ।

बालबाललकालाई लनष्कािन गनद, िारीररक र्ा मानलसक दुव्यदर्हार गनद नहुनेाः–
क) कुनै पलन बालबाललकालाई तोष्ट्रकएको अर्स्थामा बाहेक ष्ट्रर्द्यालयबाट
लनष्कािन गनद पाईने छै न ।
ख) ष्ट्रर्द्यालयमा अध्ययनरत् बालबाललकालाई िारीररक र्ा मानलसक यातना ददन
र्ा कुनै दुव्यदर्हार गनद पाइने छै न ।

५१.

िैजक्षक परामिद सेर्ा, ष्ट्रर्दे िी िैजक्षक कायदरम र्ा जिक्षण कोसद सञ्चालनाः-
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यस ऐन बमोजिम अनुमलत नललई कसैले पलन िैजक्षक कायदरम िैजक्षक
परामिद सेर्ा, लब्रि कोसद, भाषा जिक्षण कक्षा तथा पूर् द तयारी कक्षा र्ा
ु मा सञ्चाललत कुनै िैजक्षक कायदरम सञ्चालन गनद पाउनेछैन
ष्ट्रर्दे िी मुलक
।

२)

उपदफा (१) बमोजिम िैजक्षक कायदरम िैजक्षक परामिद सेर्ा, लब्रिकोसद,
ु मा सञ्चाललत
भाषा जिक्षण कक्षा तथा पूर् द तयारी कक्षा र्ा ष्ट्रर्दे िी मुलक
कुनै िैजक्षक कायदरम सञ्चालन गनद अनुमलत ललने व्यर्स्था तोष्ट्रकएबमोजिम
हुनेछ ।

५२. ले खा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण
१) नगरपाललकाअन्तरगत सञ्चाललत सर्ै सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रर्द्यालयहरुले तोष्ट्रकएको
लेखा परीक्षकबाट आलथदक र्षद पुरा भएको लमलतले ३ मष्ट्रहनालभत्र लेखा
परीक्षण गराई प्रलतर्ेदन नगरपाललकामा पेि गनुद पनेछ ।
२) सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयको हकमा पलन सम्बजन्धत ष्ट्रर्द्यालयले रजिष्टिद लेखा
परीक्षकबाट

लेखा

परीक्षण

गराई

सोको

प्रलतर्ेदन

अलनर्ायदरुपमा

नगरपाललकामा पठाउनु पनेछ ।
३) सर्ै ष्ट्रर्द्यालयहरुले प्रत्येक र्षदको भदौ मष्ट्रहनालभत्र सामाजिक परीक्षण गरी
ष्ट्रर्द्यालयको आय व्यय िैजक्षक उपलब्धी ष्ट्रर्द्यालयको आन्तररक गलतष्ट्रर्लध
पारदजिदता एर्ं िर्ाफदे ष्ट्रहताको अर्स्था र आगामी कायदयोिना सामाजिक
परीक्षणमाफदत सार्दिलनक एर्ं अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
४)

उपदफा

(१)

र

(२)

बमोजिम

लेखा

परीक्षकले

लेखा

परीक्षण

प्रलतर्ेदनमा औल्याइएका लबषयहरुलाई तोष्ट्रकएअनुसार कायादन्र्यन गररनेछ
।
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५३. प्रगलत ष्ट्रर्र्रण बुझाउनु पनेाः– सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले प्रत्येक र्षद तोष्ट्रकएको समयलभत्र
तोष्ट्रकए बमोजिमका ष्ट्रर्र्रण र कायदयोिना सष्ट्रहतको प्रगलत ष्ट्रर्र्रण नगरपाललकाको
कायादलयमा बुझाउनु पनेछ ।
५४. पुरस्कार तथा दण्ि सिायाः१) पुरस्काराः
क) नगरपाललकाले प्रत्येक र्षद नगरलभत्रका उत्कृष्ट ष्ट्रर्द्यालय, ष्ट्रर्द्याथी, जिक्षक,
कमदचारी र सलमलतलाई सम्मान र पुरस्कार ददन सक्नेछ ।
ख) नगरपाललकाले जिक्षक, कमदचारीलाई कायदसम्पादनको आधारमा थप सेर्ा सुष्ट्रर्धा
ददन सक्ने छ ।
२) दण्ि सिायाः
क) कसैले ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त ष्ट्रहनालमना र्ा नोक्सान गरे मा त्यस्तो व्यजक्तलाई
मुद्दा हेने अलधकारीले लबगो असूल गरी ष्ट्रर्गो बमोजिम िररर्ाना गनद सक्नेछ
।
ख) कसैले दे हायका कायद गरे मा, गनद लगाएमा र्ा सो कायद गनद सहयोग पु¥याएमा
त्यस्तो व्यजक्तलाई कसुरको मात्रा हेरी एकलाख रूपैयााँ िररर्ाना र्ा ६
मष्ट्रहना कैद र्ा दुर्ै सिाय हुन सक्नेछ ।
१)

प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरे मा,

२) उत्तरपुजस्तका परीक्षण गदाद लापरबाही र्ा गैर जिम्मेर्ारपूणद कायद गरे मा,
३

परीक्षा केन्रमा सम्बजन्धत पदालधकारीको स्र्ीकृलत बेगर प्रर्ेि गनद
प्रयत्न गरे मा र्ा प्रर्ेि गरे मा र्ा परीक्षा केन्र लनयन्त्रणमा ललई
अमयादददत कायद गरे मा,
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परीक्षाफल प्रकािनमा अलनयलमतता गरे मा,

५)

अरूको तफदबाट परीक्षा ददएमा,

६)

परीक्षाको मयाददा भङ्ग हुने अन्य कुनै कायद गरे मा,

७)

ष्ट्रर्द्याथी भनाद गदाद दान, उपहार र्ा कुनै रकम ललएमा,

८) अनुमलत नललई कुनै िैजक्षक कायदरम, िैजक्षक परामिद सेर्ा, लब्रि
कोसद, भाषा जिक्षण कक्षा तथा पूर् द तयारी कक्षा सञ्चालन गरे मा,
९) कानुन ष्ट्रर्परीतको अन्य कायद गरे मा,
ग) कानुन बमोजिमको कसुरको सम्बन्धमा ष्ट्रर्द्यालयको कुनै जिक्षक र्ा कमदचारी
उपर मुद्दा हेने अलधकारी र्ा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो जिक्षक
र्ा कमदचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको लमलतदे जख मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म
लनलम्बन हुनेछ । सो जिक्षक र्ा कमदचारी अदालतबाट कसुरदार
ठहररएमा लनिलाई यस ऐन बमोजिम ष्ट्रर्भागीय सिाय गररनेछ ।
घ) यस उपदफा २ को (ख) र (ग) मा लेजखएदे जख बाहेक कसैले यो ऐन र्ा
यस ऐन अन्तगदत बनेको लनयम उल्लं घन गरे मा तोष्ट्रकएको अलधकाररले
दे हाय बमोजिम सिाय गनद सक्छाः
१)

ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक र्ा कमदचारीलाई ष्ट्रर्भागीय सिाय गने ,

२)

ष्ट्रर्द्याथीलाई ष्ट्रर्द्यालय र्ा छात्रर्ास र्ा परीक्षाबाट लनष्कािन गने,

३) कसुरको मात्रा हेरी एक हिार रुष्ट्रपयााँदेजख पच्चीस हिार रुष्ट्रपयााँसम्म
िररर्ाना गने,
४) ष्ट्रर्द्यालयलाई नगरपाललकाको सहायता घटाउने, रोक्ने, र्ा बन्द गने,
५)

ष्ट्रर्द्यालयलाई प्रदान गररएको अनुमलत र्ा स्र्ीकृलत रद्द गने ।
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५५. मुिा हेन द अलधकारीाः- यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगदत र्नेको लनयम बमोजिम सिाय
गने अलधकार प्रमुखलाई

हुनेछ ।

५६. पुनरार्ेदनाः- प्रमुखले गरे को सिायको आदे ि उपर जिल्ला अदालतमा पुनरार्ेदन
लाग्नेछ ।
५७.

लनयम बनाउने अलधकाराः–
१) यस ऐनको उद्देश्य कायादन्र्यन गनद नगर कायदपाललकाले दे हायका लबषयका
अलतररक्त आर्श्यक अन्य लबषयमा लनयमार्ली, लनदे जिका, कायदष्ट्रर्लध र
मापदण्ि बनाउन सक्नेछ।
क)

ष्ट्रर्द्यालयको झण्िा जचन्ह र प्राथदना

ख)

ष्ट्रर्द्यालयलाई लाग्ने िुल्क र असुल गने तररका

ग)

ष्ट्रर्द्यालयलाई ददइने अनुदान

घ)

ष्ट्रर्द्यालयको परीक्षा

ङ)

ष्ट्रर्द्यालयको अलतररक्त कायदकलाप र कायदरमको लनधादरण

च)

ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षक तथा कमदचारीको िपथ ग्रहण सम्बन्धी

छ)

ष्ट्रर्द्यालयमा ष्ट्रर्द्याथी भनाद र भनाद गने तररका

ि)

ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्तको सुरक्षा

झ)

ष्ट्रर्द्यालयको छात्रार्ास चलाउने

ञ)

ष्ट्रर्द्यालयको आयव्ययको िााँच

ट)

ष्ट्रर्द्यालयको ष्ट्रकताब बही र अन्य कागिात तयार गने र राख्ने तररका
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ष्ट्रर्द्यालयको पाठ्यरम पाठ्यपुस्तक र सन्दभद सामाग्री
जिक्षक तथा ष्ट्रर्द्याथीको आचारसं ष्ट्रहता

ढ)

ष्ट्रर्द्यालयको पुस्तकालय र र्ाचनालय

ण)

सह–जिक्षा

त)

जिक्षण तथा ष्ट्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत

थ) प्रधानाध्यापकको लनयुजक्तका लालग आर्श्यक पने योग्यता, काम, कतदव्य
र अलधकार तथा सुष्ट्रर्धा
द)

ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षकहरुको सेर्ा सम्बन्धी

ध) ष्ट्रर्द्यालयका जिक्षकहरुको अध्यापन अनुमलत पत्र पररचय पत्र र जचन्ह
न)

ष्ट्रर्िेष जिक्षा तथा समार्ेिी जिक्षा

प)

अनौपचाररक जिक्षा

फ)

दूर जिक्षा तथा खुला जिक्षा

ब)

ष्ट्रर्द्याथी परामिद सल्लाह र लनदे िन

भ)

अन्य आर्श्यक कुराहरु

म)

आर्ािीय ष्ट्रर्द्यालय सञ्चालन गने

य)

सस्थागत ष्ट्रर्द्यालय सम्बन्धी

र)

कोजचङ्ग क्लास, भाषा जिक्षण कक्षा र लनिी क्षेत्रमा सञ्चाललत जिक्षक
प्रजिक्षण कक्षा सम्बन्धी

ल)

सस्थागत ष्ट्रर्द्यालयले उपलब्ध गराउनु पने छात्रर्ृजत्त सम्बन्धी
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र्)

ददर्ाखािा ष्ट्रर्तरण सम्बन्धी

ि)

छात्राहरुको लालग स्यालनटे री प्याि ष्ट्रर्तरण सम्बन्धी

५८. सं रमणकालीन व्यर्स्थााः–
१) यस ऐनले तोष्ट्रकएबमोजिम हुने भनी व्यर्स्था गरे को काम लनयमार्ली
नआउाँ दासम्म नगर कायदपाललका तथा नगर जिक्षा सलमलतको लनणदयमा
जिक्षा,युर्ा तथा खेलकुद िाखा प्रमुखले गनद सक्नेछ ।
२) जिक्षासं ग सम्बजन्धत लबषयहरुको योिना, बिेट, कायदरम कायादन्र्यन,
व्यर्स्थापन, िैजक्षक प्रिासन, ष्ट्रर्द्यालय अनुगमन सुपरीर्ेक्षण तथा प्रलतर्ेदन
लगायतका कायदहरु जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखाबाट हुनेछ ।
३) यो ऐन िारी भएपलछ ष्ट्रर्द्यालयमा ररक्त रहेको दरबन्दीमा करार जिक्षकको
ष्ट्रर्ज्ञापनको अनुमलत जिक्षा, युर्ा तथा खेलकुद िाखा प्रमुखले ददन सक्नेछ ।

५९. बाधा अिकाउ फुकाउने अलधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायादन्र्यन गनद कुनै बाधा
अड्काउ परे मा कायदपाललकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने लनणदय गरी
स्थानीय रािपत्रमा सूचना प्रकाजित गनुद पनेछ र यसै सूचनालाई नै ऐनको अङ्ग
मालननेछ ।
६०.

बचाउाँ र लागू नहुनेाः
१) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगदत बनेका लनयममा लेजखए िलत कुरामा सोही
बमोजिम र नलेजखएको कुरामा प्रचललत कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२) यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले पलन ष्ट्रर्द्यालयको सम्पजत्त ष्ट्रहना-लमना गरे को
कसूरमा भ्रष्टाचार लनर्ारण ऐन, २०५९ अन्तगदत कारर्ाही चलाउन बाधा पने
छै न ।
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३) यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरू सं ष्ट्रर्धानसाँग बााँजझएमा र्ााँजझएको हदसम्म
स्र्ताः लनस्कृय हुनेछ ।
४) साझा अलधकारका सम्र्न्धमा सं घीय जिक्षा ऐन, प्रादे जिक जिक्षा ऐनले व्यर्स्था
गरे अनुसार हुनेछ । यस ऐनमा उल्लेख भएका व्यर्स्थाहरु सं घीय जिक्षा
ऐन तथा प्रदे ि जिक्षा ऐनसं ग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
५) यस अजघ कानुन बमोजिम लनयुक्त जिक्षक कमदचारीहरूलाई नेपाल सरकारले
ददइदै आएको सुष्ट्रर्धामा कुनै ष्ट्रकलसमको कटौती गररने छै न । तर यो
व्यर्स्थाले कानुन बमोजिम दण्ि, सिाय र कारर्ाही गनद र्ाधा पने छै न ।

प्रमाणीकरण लमलताः २०७७/११/१३

................................
आज्ञाले
(मेघनाथ पाध्या)
प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत
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