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विराटनगर महानगरपालिका लिक्षा ऐन, २०७६ 

प्रमाणिकरि लमति २०७६।०३।२९ 

प्रस्िािना 

सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार, नैततकता तथा इमान्दाररता कायम गरी सङ्घीय 

लोकतान्त्न्िक गणतन्िात्मक व्यर्स्था अनुकूल जनिन्त्तत तयार गनव वर्राटनगर महानगरपाशलकाशिि 

स्थापना हुने तथा स्थापना िई सञ्चालन िइरहेका वर्द्यालयहरूको प्रिार्कारी सञ्चालन व्यर्स्थापन 

र तनयमन गरी वर्द्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी जीर्नोपयोगी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको 

सुतनश्चतता गनव र्ाञ्छनीय िएकाले, नेपालको संवर्धानको धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८ तथा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार आधारिूत र माध्यशमक शिक्षाको व्यर्स्था गनव नगर 

सिाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संक्षक्षप्ि नाम र प्रारम्भ : यस ऐनको नाम “वर्राटनगर महानगरपाशलका शिक्षा ऐन, २०७६” रहेको छ। 

२. यो ऐन विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्र लभत्र िागुहुने छ। 

३. यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ। 

४.पररभाषा : वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “महानगरपाशलका” िन्नाले वर्राटनगर महानगरपाशलका र “कायवपाशलका” िन्नाले वर्राटनगर 

 महानगरपाशलको  नगरकायवपाशलकालाई सम्झनुपछव  । 

(ख) “प्रारन्त्म्िक बालवर्कास शिक्षा” िन्नाले चार र्षव उमेर पूरा गरेका बालबाशलकालाई ददइने एक र्षवको  

 प्रारन्त्म्िक शिक्षा सम्झनुपछव  । 

(ग)  “प्राथशमक शिक्षा” िन्नाले कक्षा एकदेखख कक्षा पााँचसम्म ददइने शिक्षा सम्झनुपछव। 

(घ)  “आधारिूत शिक्षा” िन्नाले प्रारन्त्म्िक र्ालवर्कास शिक्षादेखख कक्षा आठसम्म ददइने शिक्षा 

सम्झनुपछव  । 
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(ङ)  “माध्यशमक शिक्षा” िन्नाले कक्षा नौ देखख कक्षा बाह्रसम्म ददइने शिक्षा सम्झनुपछव  । 

(च) “वर्िेष शिक्षा” िन्नाले दृन्त्ष्टवर्हीन, बदहरा,अदटज्म,बौद्धधक अपांगता, सुस्तश्रर्ण र्ा अतत अितत 

िारीररक अपांगता िएका बालबाशलकालाई छुट्टै समूहमा राखी वर्िेष प्रकार र तनन्त्श्चत 

माध्यमबाट ददइने शिक्षा सम्झनुपछव  । 

 (छ)  “समार्ेिी शिक्षा” िन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पछव   

(१) दृन्त्ष्टवर्हीन, न्यून दृन्त्ष्टयुतत, बदहरा, सुस्त श्रर्ण, अदटज्म, बौद्धधक, िारीररक र्ा अन्य अपाङ्गता 

िएका बालबाशलकालाई तनयशमत िैक्षक्षक पद्धततको अधीनमा रही ददइने शिक्षा , 

(२) सामान्त्जक,आधथवक र्ा िौगोशलक कारणले पछाडि पाररएका व्यन्त्ततलाई वर्िेदरदहत र्ातार्रणमा 

ददइने शिक्षा । 

(ज) “सिा” िन्नाले वर्राटनगर महानगरपाशलकाको नगरसिालाई सम्झनुपछव। 

(झ) “सामुदातयक वर्द्यालय” िन्नाले नेपाल सरकार र्ा महानगरपशलकाबाट तनयशमत रुपमा अनुदान 

पाउने  गरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त वर्द्यालय सम्झनुपछव  । 

(ञ) “संस्थागत वर्द्यालय” िन्नाले नेपाल सरकार र्ा महानगरपशलकाबाट तनयशमत रुपमा अनुदान 

नपाउन े गरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त वर्द्यालय सम्झनुपछव  । 

(ट) “आधारिूत वर्द्यालय” िन्नाले प्रारन्त्म्िक बालवर्कास शिक्षादेखख कक्षा आठसम्म शिक्षा ददने 

वर्द्यालय  सम्झनुपछव  । 

(ठ) “वर्द्यालय शिक्षा” िन्नाले आधारिूत र माध्यशमक शिक्षा सम्झनुपछव  । 

(ि)  “वर्द्यालय” िन्नाले सामुदातयक र्ा संस्थागत वर्द्यालय सम्झनुपछव  । 

(ढ) “शिक्षक” िन्नाले वर्द्यालयको अध्यापक सम्झनुपछव  र सो िब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई 

जनाउाँछ । 

(ण) “कमवचारी” िन्नाले सामुदातयक वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक बाहेकका अन्य कमवचारी सम्झनुपछव  

। 
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(त) “अशििार्क” िन्नाले वर्द्यालयमा अध्ययनरत वर्द्याथीका अशििार्क ितन वर्द्यालयका 

अशिलेखमा जतनएको व्यन्त्तत सम्झनु पछव  र सो िब्दले दफा १६ को प्रयोजनका लाधग वर्द्याथीका 

बाब,ु आमा, बाजे र्ा बजै र त्यस्ता अशििार्क निएका वर्द्याथीका हकमा त्यस्ता वर्द्याथीलाइ 

संरक्षकत्र् प्रदान गने व्यन्त्ततलाई  समेत जनाउाँछ । 

(थ) “तोककएको र्ा तोककए बमोन्त्जम” िन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयममा तोककएको र्ा तोककए 

बमोन्त्जम  सम्झनुपछव  । 

(द) “िैक्षक्षक गुठी” िन्नाले वर्द्यालय सञ्चालन गनवको लाधग कुनै व्यन्त्ततले नाफा नशलने उद्देश्यले 

स्थापना गरेको सार्वजतनक र्ा तनजी गुठी सम्झनुपछव  । 

(ध) “आधारिूत शिक्षा उत्तीणव परीक्षा” िन्नाले आधारिूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनुपछव  । 

(न) “अनुमतत” िन्नाले नेपाल सरकार र्ा नगरपाशलकाले स्थायी स्र्ीकृतत र सहायता प्रदान 

गररनसकेको कुनै तोककएको ठााँउ र्ा क्षेिमा वर्द्यालय खोल्न र्ा कक्षा थप गनव ददएको अस्थायी 

स्र्ीकृततलाई जनाउाँछ । 

(प) “स्र्ीकृतत” िन्नाले तोककए बमोन्त्जमको ितव पूरा गरेको वर्द्यालयलाई नेपाल सरकार र्ा 

नगरपाशलकाले ददएको स्थायी स्र्ीकृततलाई जनााँउछ । 

(फ)  “स्थायी आर्ासीय अनुमतत” िन्नाले वर्देिी मुलुकले कुनै ितव तोकी र्ा सो मुलुकमा स्थायी रुपले 

बसोबास गनव पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध गराएको िाइिशसवटी इशमग्रेन्ट शिसा 

(डि.शि.), परमानेन्ट रेन्त्जिेन्ट शिसा (वप.आर.) र्ा धग्रन कािव सम्झनुपछव  र सो िब्दले नेपाली 

नागररकलाई वर्देिमा स्थायी  रुपमा बसोबास गनव ददइएको जुनसुकै नामको स्थायी आर्ासीय 

अनुमततलाई समेत जनाउाँछ । 

 (ब) “आयोग” िन्नाले शिक्षक सेर्ा आयोग सम्झनुपछव  । 

(ि) “प्रमुख” िन्नाले वर्राटनगर महानगरपाशलकाको  प्रमुखलाई  सम्झनुपछव  । 
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(म) “प्रमख प्रिासकीय अधधकृत” िन्नाले वर्राटनगर महानगरपाशलकाको प्रमुख प्रिासकीय 

अधधकृतलाई सम्झनु पछव  । 

(य) “नगर शिक्षा अधधकारी” िन्नाले वर्राटनगर महानगरपाशलका िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाको प्रमुख 

(अधधकृतस्तर नर्ौं र्ा दिौँ) र्ा प्रमुखको कामकाज गनव तोककएको शिक्षा प्रिासनको अधधकृत 

स्तरको कमवचारीलाई सम्झनु पछव  । 

(र ) “नगर शिक्षा सशमतत” िन्नाले “वर्राटनगर महानगरपाशलका शिक्षा ऐन, २०७६” को दफा १०(१) 

बमोन्त्जमको शिक्षा सशमततलाई सम्झनु पछव  । 

(ल) “सङ्घीय शिक्षा ऐन” िन्नाले सङ्घीय संसदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनु पछव  । 

(र्)  “शिक्षक ककताबखाना” िन्नाले सङ्घीय शिक्षा कानून र्मोन्त्जम गठन िएको शिक्षक ककताबखाना 

सम्झन ुपछव  । 

(ि ) “तनरीक्षक” िन्नाले वर्द्यालय  सुपरीर्ेक्षण गनव तोककएको शिक्षा सेर्ाको अधधकृतसम्झनु पछव  । 

(ष ) “मन्िालय” िन्नाले संङ्घीय सरकारको शिक्षा हेने मन्िालय सम्झनु पछव  । 

(स ) “प्रदेि ” िन्नाले प्रदेि न. १ लाई सम्झनु पछव  । 

५. विद्यािय खोल्न अनुमति लिनुपने : (१) कुन ैनेपाली नागररकले िैक्षक्षक गुठी र्ा सहकारी अन्तगवत 

वर्द्यालय खोल्न चाहेमा तोककएको वर्र्रण खुलाई तोककएको अधधकारी समक्ष अनुमततको लाधग 

तनर्ेदन ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम तनर्ेदन परेमा महानगरपाशलका र्ा तोककएको अधधकारीले सो तनर्ेदन उपर 

आर्श्यक जााँचबुझ गनेछ र जााँचबुझ गदाव वर्द्यालय खोल्न अनुमतत  ददन मनाशसब देखखएमा 

तोककएको ितव बन्देज पालना गने गरी अनुमतत ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम अनुमतत शलई खोशलएको वर्द्यालयले तोककएको ितव बन्देज पालन गरेको 

देखखएमा नगर शिक्षा सशमततले स्र्ीकृतत प्रदान गनेछ । 
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(४) यो दफा प्रारम्ि हुाँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका वर्द्यालयले चाहेमा कम्पनी 

खारेज गरी िैक्षक्षक गुठी र्ा सहकारी अन्तगवत वर्द्यालय सञ्चालन गनव तोककएको अधधकारी समक्ष 

तनर्ेदन ददन सतनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम तनर्ेदन परेमा तोककएको अधधकारीले सो तनर्ेदन उपर आर्श्यक जााँचबुझ 

गनेछ र जााँचबुझ गदाव तनर्ेदन ददने वर्द्यालयको माग मनाशसब देखखएमा मागबमोन्त्जम वर्द्यालय 

सञ्चालन गनव स्र्ीकृतत ददनेछ । 

(६) उपदफा (२), (३) र्ा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन देहायका वर्द्यालयलाई   िैक्षक्षक 

गुठीको रूपमा सञ्चालन गनव पाउने गरी अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत ददइने छैन  

(क) सरकारी र्ा सार्वजतनक िर्नमा सञ्चालन िएको वर्द्यालय, 

(ख) सरकारी र्ा सार्वजतनक जग्गामा िर्न बनाई सञ्चालन िएको वर्द्यालय, 

(ग) कुन ैव्यन्त्तत र्ा संस्थाले वर्द्यालयको नाममा िर्न र्ा जग्गा दान दातव्य ददएकोमा सो िर्नमा र्ा 

त्यस्तो जग्गामा िर्न बनाई सञ्चालन िएको वर्द्यालय  

(७) पूर्वप्राथशमक वर्द्यालय, मन्टेश्र्री, िाषा, कक्षा, कोधचङ, प्रशिक्षण जस्ता िैक्षक्षक संस्थाको सञ्चालन 

र व्यर्स्थापन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(८) यस ऐन र्ा अन्य प्रचशलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखखएको िएतापतन िैक्षक्षक गुठी अन्तगवत 

वर्द्यालय सञ्चालन गदाव देहायका कुरामा देहाय बमोन्त्जम गनुव पनेछ ः  

क. िैक्षक्षक गुठी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक बोिव (ट्रष्टी) सङ्गदठत संस्थाको रूपमा हुनुपने, 

ख. िैक्षक्षक गुठी सञ्चालन गदाव सञ्चालक बोिव (ट्रष्टी) मा सार्वजतनक गुठी िए कन्त्म्तमा पााँचजना र 

तनजी गुठी िए कन्त्म्तमा तीन जना सदस्य हुनुपने, 

ग.  िैक्षक्षक गुठीको आय व्ययको लेखा तोककए बमोन्त्जम खिा गरी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट 

लेखा परीक्षण गराउनु पने, 



 

7 
 

घ.  िैक्षक्षक गुठीको तत्काल कायम रहेका गुठीका सञ्चालक बोिव (ट्रष्टी) ले आफ्नो जीर्नकालम ै र्ा 

िेषपतछ गुदठयारको रूपमा काम गने आफ्नो उत्तराधधकारी तोतन सतने । 

तर सार्वजतनक िैक्षक्षक गुठीको हकमा त्यस्तो उत्तराधधकारी तोतदा महानगरपाशलकाको स्र्ीकृतत 

शलनुपनेछ । 

(९) कुन ै सामान्त्जक, परोपकारी र्ा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नशलने उद्देश्य राखी वर्द्यालय 

सञ्चालन गनव चाहेमा तोककएको अधधकारीबाट स्र्ीकृतत शलई सार्वजतनक िैक्षक्षक गुठी र्ा सहकारी 

अन्तगवत वर्द्यालय सञ्चालन गनव सतनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोन्त्जम सञ्चाशलत वर्द्यालयले अध्यापन गराउनुपने वर्षय, पालन गनुवपने ितव तथा 

अन्य व्यर्स्था तोककए बमोन्त्जम हुनेछन ् । 

(११) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन कुन ै वर्देिी शिक्षण संस्थासाँग 

सम्बन्धन गने गरी कसैलाई पतन वर्द्यालय खोल्न अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत ददइने छैन 

तर वर्देिी शिक्षण संस्थासाँग सम्बन्धन गरी वर्द्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्िालयसाँग सम्झौता 

िएमा र्ा त्यसरी वर्द्यालय खोल्न कुटनैततक तनयोगबाट शसफाररि िएमा मन्िालयले ितव तोकी 

महानगरपाशलकाशिि वर्द्यालय खोल्न अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत ददन सतनेछ । त्यसरी वर्द्यालय 

खोल्न महानगरपाशलकाको पूर्वस्र्ीकृतत शलइ मन्िालयसमक्ष तनर्ेदन ददन सककनेछ । 

(१२) उपदफा (११) बमोन्त्जम अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त वर्द्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोन्त्जमको 

अन्य व्यर्स्था लागु हुने छैन । 

(१३)  सुधार गहृमा वर्द्यालय सञ्चालनको अनुमतत र सञ्चालन ः  (१) महानगरशििको सुधार गहृमा 

रहेका बालबाशलकाहरूको वर्द्यालय शिक्षाको व्यर्स्थापन गनव वर्िेष प्रकारको सामुदातयक 

वर्द्यालय सञ्चालन गनव  अनुमतत प्रदान गनव सककने छ ।  यसरी अनुमती माग िइ आएमा 

आर्श्यकता र औधचत्यको आधारमा एक पटकमा एक कक्षा र्ा सो िन्दा बदढ कक्षा र्ा तह 

सञ्चालनको अनुमतत प्रदान गनव सककने छ । 
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(१४) उपदफा (१३) बमोन्त्जम सुधार गहृमा सञ्चालन हुने  वर्द्यालयमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन 

 सशमतत, शिक्षक तथा कमवचारी व्यर्स्थापन र परीक्षा सञ्चालन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(१५) उपदफा (११) र (१३) बमोन्त्जम अुनमतत र्ा स्र्ीकृतत प्राप्त वर्द्यालयले ितव बमोन्त्जम वर्द्यालय 

सञ्चालन नगरेमा महानगरपाशलकाले जुनसुकै बखत त्यस्तो वर्द्यालय बन्द गनव सतनेछ । 

६. विद्याियको सञ्चािन ः  वर्द्यालयको सञ्चालन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

७. लिक्षाको माध्यम ः  (१) वर्द्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली िाषा, अंग्रेजी िाषा र्ा दरु्ै िाषा 

हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन देहायको अर्स्थामा वर्द्यालयमा शिक्षाको 

माध्यम देहाय बमोन्त्जम हुन सतनेछ ः  

(क) प्राथशमक शिक्षा (कक्षा १ देखख ५ सम्म) मातिृाषामा ददन सककनेछ । 

(ख) गैर नेपाली नागररकले नेपालको वर्द्यालयमा अध्ययन गदाव अतनर्ायव नेपाली वर्षयको सट्टा अन्य 

कुन ैिाषाको वर्षय अध्ययन गनव सतनेछ । 

(ग) िाषा वर्षयमा अध्ययन गराउाँदा शिक्षाको माध्यम सोही िाषा हुन सतनेछ, 

८. विद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्िक ः  (१) वर्द्यालयले सङ्घीय सरकार, प्रदेि सरकार र 

महानगरपाशलकाबाट स्र्ीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य सन्दिव सामग्री लागु गनुवपनेछ । 

(२) महानगरपाशलकाले आफ्नो क्षेिशिि तोककए बमोन्त्जम स्थानीय पाठ्यक्रम तनमावण गरी कायावन्र्यन 

गनव उपदफा (१) ले बाधा पु¥याएको मातनने छैन। 

(३) पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था सङं्घीय कानून, प्रदेि कानूनमा व्यर्स्थािए 

बमोन्त्जम र्ा तोककए बमोन्त्जम हुनेछ। 

९. काययपालिकाको काम, कियव्य र अधिकार ः  (१) यस ऐनमा अन्यि लेखखएका काम, कतवव्य र 

अधधकारका अततररतत कायवपाशलकाको काम, कतवव्य र अधधकार देहाय बमोन्त्जम हुनेछन ्ः   
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(क) महानगरपाशलकाको िैक्षक्षक नीतत तजुवमा गरी स्र्ीकृततका लाधग नगर सिामा पेि गने तथा िैक्षक्षक 

नीतत, योजना तथा कायवक्रम  कायावन्र्यन गनव नगर शिक्षा सशमतत, प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत तथा 

नगर शिक्षा अधधकारीलाई आर्श्यक तनदेिन ददने, 

(ख) िैक्षक्षक नीतत, योजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन गनव आर्श्यकता अनुसार सशमतत, उपसशमतत र्ा 

कायवदल गठन गने,  

(ग) शिक्षक वर्द्याथी अनुपात शमलाउने र िैक्षक्षक गुणस्तर कायम गनव आचारसंदहता बनाई लागू गने,  

(घ) शिक्षक तथा कमवचारीहरूको प्रिासन, व्यर्स्थापन तथा िैक्षक्षक वर्कास सम्बन्धी कायव योजना 

स्र्ीकृत गने र कायावन्र्यन गनव तनदेिन ददने , 

(ङ) शिक्षा सम्र्न्धी कानून बमोन्त्जमको ब्यर्स्थाहरूको कायावन्र्यन गनव शिक्षा सशमततलाई तनदेिन 

ददने,  

(च) समय समयमा महानगरपाशलकाशििका वर्द्यालयहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराइ 

अपेक्षक्षत गुणस्तर कायमगने, 

(छ) वर्द्यालयमा आधथवक व्यर्स्था पारदिी तथा सुतनन्त्श्चत गनव र्स्तुगत आधार तथा मापदण्ि बनाई  

लाग ुगने, गराउने,  

(ज) यस ऐनको पररधधशिि आर्श्यक वर्षयगत क्षेिहरूको मापदण्ि बनाउने,  

(झ) अनौपचाररक शिक्षा, र्ैकन्त्ल्पक शिक्षा, वर्िेष शिक्षा, खुला तथा दरू–शिक्षा सम्बन्धी मापदण्ि बनाई 

लाग ुगने, गराउने,  

(ट) शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी एर्म ् संिोधन गनव वर्धेयक सिामा पेि गने तथा यस ऐन बमोन्त्जम 

तनयमार्ली जारी गने, 

(ठ) िैक्षक्षक गुणस्तर र्दृ्धध गनव आर्श्यक नीतत तनयम तजुवमा गने,  

(ि) यस ऐनमा कायवपाशलकाले गने िनी उल्लेख िएका शिक्षा सम्बन्धी कायव गने,  
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िएतापतन संस्थागत वर्द्यालयका हकमा त्यस्ता 

वर्द्यालयले पालना गनुव पने मापदण्ि, गुणस्तर, िुल्क प्रार्धान, वर्पन्न तथा सीमान्तकृत र्गवका 

छाि–छािालाई ददने छािर्वृत्तको आधार र प्रततित, शिक्षक तथा कमवचारीहरूको सेर्ा, ितव एर्म ् ं

पाररश्रशमक जस्ता वर्षयमा तनणवयगदाव सामान्यत  संस्थागत वर्द्यालयहरूको सङ्गठनको 

सहिाधगता एर्म ्ं राय परामिव शलन सककनेछ । 

१०. नगर लिक्षा सलमति ः  (१) महानगरपाशलका क्षेिशिि सञ्चालन िइरहेका र स्थापना हुने वर्द्यालयको 

व्यर्स्थापन, रेखदेख र समन्र्य लगायतका कायव गनवको लाधगदेहाय बमोन्त्जमको नगर शिक्षा सशमतत 

रहनेछ ः  

(क) प्रमुख, महानगरपाशलका                                                    अध्यक्ष 

(ख ) उपप्रमुख, महानगरपाशलका                                                सदस्य 

(ग)   प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत,                                                 सदस्य 

(घ)  महानगरपाशलकाको सामान्त्जक वर्कास सशमततको संयोजक          सदस्य 

(ङ)  महानगर कायवपाशलकाका सदस्यहरू मध्येबाट मदहलाको प्रतततनधत्र् हुनेगरी  

नगर प्रमुखले तोकेको एक जना –      सदस्य 

(च) सामुदातयक वर्द्यालयका वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततका अध्यक्षहरू मध्येबाट नगर शिक्षा 

 सशमततले मनोतनत गरेको एकजना –     सदस्य 

(छ) सामुदातयक वर्द्यालयका प्र.अ. मध्ये नगर शिक्षा सशमततले मनोतनत गरेको  एक जना – सदस्य 

(ज) संस्थागत वर्द्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट नगर शिक्षा सशमततले मनोतनत गरेको 

 एकजना– सदस्य  

(झ) महानगरपाशलका शििका प्राक्षिक र वर्द्र्त र्गवबाट नगर शिक्षा सशमततले मनोतनत एक जना – 

सदस्य  
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(ञ) स्थानीय सामुदातयक संस्था, गैरसरकारी संस्था र्ा शिक्षाक्षेिमा कक्रयािील व्यन्त्तत मध्येबाट नगर 

शिक्षा सशमततले मनोतनत गरेको एकजना   –         सदस्य 

(ट) शिक्षक महासंङ्घको महानगर सशमततको अध्यक्ष र्ा तनजले तोकेको महानगर सशमततको सधचर् 

एकजना सदस्य 

(ठ )  महानगरपाशलका स्तरीय सामुदतयक वर्द्यालय अशििार्क महासङ्घको अध्यक्ष  –सदस्य 

(ि)  नगर शिक्षा अधधकारी – सदस्य–सधचर् 

(२) सशमततमा मनोतनत सदस्यहरूको पदार्धध तीन र्षवको हुनेछ । त्यस्ता सदस्यहरूले आफ्नो 

पदअनुसारको आचरण नगरेको देखखएमा तनजलाई मनोतनत गने तनकायले जुनसुकैबखत पदबाट 

हटाउन सतनेछ । तर यसरी हटाउनु अतघ तनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट बन्त्ञ्चत 

गररने छैन ।   

(३)  सशमततले धाशमवक वर्द्यालयका प्रमुख, प्रर्ुद्ध व्यन्त्तत, वर्षय वर्िेषि र्ा कुनै कमवचारीलाई 

बैठकमा िाग शलन आमन्िण गनव सतनेछ ।  

(४) नगर शिक्षा सशमततको काम, कतवव्यर अधधकार ः  प्रचशलत कानून बमोन्त्जम अन्यि लेखखएको 

अततररतत  देहाय बमोन्त्जम हुनेछ –  

(क) महानगरपाशलकाको िैक्षक्षक नीतत  तथा योजना तजुवमा गने गराउने, 

(ख) बालबाशलकालाई आधारिूत शिक्षासम्मको अध्ययन अतनर्ायव रुपमा गराउन अशििार्कलाई 

जानकारी गराउने तथा त्यसका लाधग प्रोत्साहन गने,  

(ग) वर्द्यालयमा िनाव िएका र्ा निएका बालबाशलका लगायत अन्य व्यन्त्ततको उमेर, जात, शलङ्ग 

समेतको आधारमा वर्र्रण बनाई अद्यार्धधक गराइराखे्न,  

(घ) वर्द्यालयको िैक्षक्षक योजना सम्बन्धी अशिलेख अद्यार्धधक गराइ राखे्न तथा त्यस्तो योजनाको 

अनुगमन गरी सम्बन्त्न्धत तनकायमा सुझार् पठाउने,  
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(ङ) व्यर्स्थापन सशमततलाई स्थानीय स्रोत, साधनको पदहचान र पररचालनमा सहयोग तथा 

वर्द्यालयलाई प्राप्त स्रोतको बााँिफााँिगने,  

(च) गररबीको रेखामुतन रहेका पररर्ारको लगत राखी त्यस्ता पररर्ारका बालबाशलकालाई शिक्षामा 

सहिाधगता गराउन आर्श्यक व्यर्स्था शमलाउने,  

(छ) व्यर्स्थापन सशमततको कायवमा समन्र्य गने तथा शिक्षाको गुणात्मक वर्कासको लाधग 

वर्द्यालयको तनरीक्षण र अनुगमन गरी प्रधानाध्यापक, शिक्षक ,व्यर्स्थापन सशमततलाई 

 आर्श्यक सुझार् र सहयोग गने,  

(ज) वर्िेषिहरूको समूह तयार गरी वर्द्यालयहरूको िौततक र प्राक्षिक पक्षको परीक्षण र अडिट गराउने  

र प्राप्त प्रततर्ेदनलाई वर्द्यालय तहमा कायावन्र्यन गने गराउने  

(झ) वर्द्यालयमा िैक्षक्षक गुणस्तर र्दृ्धध गनव जनचेतनामूलक कायवक्रम, ताशलम, गोष्ठी, सेशमनार आदद 

सञ्चालन गने,   

(ञ)  वर्द्यालयको िौततक न्त्स्थततको अध्ययन गरी सुधारका लाधगसहयोग गने,  

(ट) वर्द्यालयमा स्र्च्छ िैक्षक्षक र्ातार्रण तयार गनव सहयोग गने तथा यसका लाधग र्िा 

शिक्षासशमततलाई महानगरपाशलका क्षेिशििका शिक्षक्षत जनिन्त्ततको अशिलेख राखी 

त्यस्ताजनिन्त्ततलाई स्र्यम ्सेर्क िई वर्द्यालयमा अध्यापन गनव प्रोत्सादहत गने,  

(ठ) शिक्षकको उच्च कायवदक्षता र वर्द्याथी शसकाइ उपलन्त्ब्धमा गरेको सुधारका आधारमा पुरस्कारको    

व्यर्स्थागने,  

(ि) सामुदातयक वर्द्यालयको लाधग आर्श्यक साधन स्रोत जुटाउने र पररचालन गने,  

(ढ) वर्द्यालयहरूको नगरस्तरीय  खेलकूद तथा अततररतत िैक्षक्षक कक्रयाकलापको  सञ्चालन  गराउने 

र सो का लाधग  आर्श्यक स्रोतको  व्यर्स्था गने,  

(ण) महानगर क्षेिशििका बालबाशलकाको वर्द्यालय शिक्षामा पहुाँच बढाउनको लाधग व्यर्स्था गने,  
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(त) महानगर क्षेिशिि वर्िेष शिक्षा तथा समार्ेिी शिक्षा, गुरुकूल, मदरसा, गुम्बाबाट प्रदान गररने शिक्षा 

सम्बन्धी योजना तजुवमा गने,  

(थ) वर्द्यालयहरूको वर्पद् जोखखम अर्स्था लेखाजोखा गरी प्रिार् न्यूनीकरणकालाधग कायवयोजना 

तयार गने,  

(द) वर्द्यालय शिक्षामा सुधारका लाधग अधथवक सहयोग गनव अशििार्क तथा अन्य सङ्घ संस्थालाई 

अशिप्रेररत  गने,  

(ध) महानगर शिि वर्द्यालय सञ्चालन अनुमतत, स्र्ीकृतत, वर्द्यालय साने, गाभ्ने लगायतका कायव 

गने गराउने,  

(न) वर्द्यालयका शिक्षक, कमवचारीहरूको वर्र्रण अद्यार्धधक गराउने, ररतत दरर्न्दीमा स्थायी 

तनयुन्त्ततका लाधग शसफाररस गनव शिक्षक सेर्ा आयोगमा वर्स्ततृ वर्र्रण सदहतको माग पेि गनव 

लगाउने,  

(प) कुनै शिक्षक र्ा कमवचारीलाई यस ऐन बमोन्त्जम वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततले कारर्ाही गनव 

अधधकार निएको वर्षयमा कारर्ाहीको लाधग सशमततको रायसदहतको प्रततर्ेदन प्राप्त िएमा सो 

उपर कारर्ाही गने, गराउने,  

तर कुन ैशिक्षक र्ा कमवचारीलाई यस  बमोन्त्जम  कारर्ाही गनुव पूर्व आफ्नो तफव बाट सफाइको मौका पेि 

गनवबाट बन्त्ञ्चत गरीने छैन । 

(फ) महानगरको िैक्षक्षक तयालेण्िर तनमावण गरी कायावन्र्यन गनव लगाउने,  

(ब) वर्द्यालय नतसाङ्कन, सेर्ा क्षेि तनधावरण तथा वर्द्यालय समायोजन सम्र्न्त्न्ध कायवगने,  

(ि) महानगर क्षेिशिि सञ्चाशलत कोधचङ् कक्षा, वर्द्याथी आर्ास गहृ, िाषा प्रशिक्षण, तथा ताशलम 

केन्र र िैक्षक्षक परामिव केन्दको सञ्चालन अनुमती ,व्यर्स्थापन तथा तनयमन गने । 

(म) महानगरको  शिक्षा नीतत, ऐन तथा तनयमार्ली बमोन्त्जम आर्श्यक तनदेशिका तथा मापदण्िहरू  

तनधावरण गने, 



 

14 
 

(य) सामुदातयक वर्द्यालयमा दरर्न्दी तनधावरण तथा शमलान सम्र्न्धी काम गने, 

(र) वर्द्यालय शिक्षा वर्कासका लाधग आर्श्यक नीतत ,योजना तथा कायवक्रम तनधावरण गनव राय 

सुझार्का लाधग नगर प्रमुखको संयोजकत्र्मा महानगर शिक्षा पररषदको गठन गने , 

(ल) नगर शिक्षा सशमततको अन्य काम, कतवव्य र अधधकार तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

( ५) नगर शिक्षा सशमततको बैठक ः  

(क) नगर शिक्षा सशमततको बैठक सामान्यतया दईु मदहनामा एकपटक बस्नेछ ।  

(ख) सशमततका अध्यक्षको तनदेिनमा सदस्य सधचर्ले बैठक बोलाउनेछ ।  

(ग)  र्ैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्धध सशमततले तनधावरण गरे बमोन्त्जम हुनेछ । 

(६) नगर शिक्षा सशमततको बैठकित्ता  कायवपाशलका  सरह हुनेछ । 

(७) र्ैठक सञ्चालनको लाधग कन्त्म्तमा पचास प्रततित सदस्यको उपन्त्स्थतत आर्श्यक पनेछ िने 

र्ैठकको तनणवय बहुमतको आधारमा हुनेछ . 

११. िडा लिक्षा सलमति ः  (१)  र्िाशििका वर्द्यालयहरूको व्यर्स्थापन, रेखदेख, समन्र्य र नगर 

शिक्षा नीततलाई र्िामा कायवनन्र्य गनव प्रत्येक र्िामा देहाय बमोन्त्जमको र्िा शिक्षा सशमतत रहनेछ 

। 

(क)  र्िा अध्यक्ष   –  अध्यक्ष 

(ख) र्िाको मदहला र दशलत सदस्य   मध्ये र्िा अध्यक्षले तोकेको   एक  जना   सदस्य 

(ग)  सामुदातयक वर्द्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट उच्चतहको वर्द्यालयको जेष्ठ प्र.अ. एक 

जना ः   सदस्य 

(घ) सामुदातयक वर्द्यालयका वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततका अध्यक्षहरू मध्येबाट र्िा शिक्षा 

सशमततले मनोतनत गरेको एकजना ः   सदस्य 

(ङ) संस्थागत वर्द्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट र्िा शिक्षासशमततले मनोतनत गरेको एक जना 

ः   सदस्य 



 

15 
 

(च) र्िा शििका सामुदातयक वर्द्यालयका शिक्षक अशििार्क सङ्घको अध्यक्ष मध्ये र्िा शिक्षा 

सशमततले मनोतनत एकजना ः   सदस्य 

(छ) र्िाको प्रिासकीय काम गनव तोककएको अधधकृत र्ा तनजको काम गनव तोककएको कमवचारी  ः  

सदस्य–सधचर् 

(२) सशमततमा मनोतनत सदस्यहरूको पदार्धध तीन र्षवको हुनेछ । त्यस्ता सदस्यहरूले आफ्नो पद 

अनुसारको आचरण नगरेको देखखएमा तनजलाई मनोतनत गने तनकायले जुनसुकै बखत पदबाट 

हटाउन सतनेछ । तर यसरी हटाउनु अतघतनजलाई आफ्नो सफाई पेिगने मौकाबाट बन्त्न्चत गररन े

छैन ।  

(३) सशमततले र्िाका धाशमवक वर्द्यालयका प्रमुख, प्रर्ुद्ध व्यन्त्तत, वर्षय वर्िेषि र्ा कुनै कमवचारीलाई 

बैठकमा िाग शलन आमन्िण गनवसतनेछ ।  

(४) र्ैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्धध सशमततले तनधावरण गरे बमोन्त्जम हुनेछ । 

(५)  र्ैठक सञ्चालनको लाधग कन्त्म्तमा पचास प्रततित सदस्यको उपन्त्स्थतत आर्श्यक पनेछ िने 

र्ैठकको तनणवय बहुमतको आधारमाहुनेछ ।. 

(६) र्िा शिक्षा सशमततको काम, कतवव्य र अधधकार ः  र्िा सशमततको काम, कतवव्य र अधधकार देहाय 

बमोन्त्जम  हुनेछ ः – 

(क) नयााँ वर्द्यालय खोल्ने अनुमततको तनर्ेदनसाथ प्राप्त कागजात र स्थलगत अर्स्था  जााँचबुझ गरी 

औधचत्य सदहत सतकल कागजात महानगरपाशलकामा शसफाररस गने, 

(ख) र्िा शिि सञ्चाशलत वर्द्यालय बन्द गनव, गाभ्न तथा कक्षा थपका लाधग शसफाररस गने, 

(ग) र्िामा अनौपचाररक शिक्षाको कायवक्रम तजुवमा र कायावन्र्यन गने, 

 (घ) र्िा क्षेिशिि सञ्चाशलत वर्द्यालयको अनुगमन, रेखदेख र समन्र्य गरी गुणस्तर र्दृ्धध गनव 

सुझार् र परामिव ददई सहयोग गने, 
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(ङ) वर्द्यालय नतसाङ्कन (स्कुल जोतनङ) को पूर्ावधार सदहत वर्द्यालयिनाव निएका बालबाशलकाको 

वर्र्रण अध्यार्धधक गने, 

 (च) नगर शिक्षा नीततलाई र्िामा कायावन्र्यन गनव आर्श्यक कायव गने , 

(छ) महानगरपाशलका र नगर शिक्षा सशमततबाट तनदेशित तथा प्रत्यायोन्त्जत अन्य कायव गने, 

१२. प्रमुख प्रिासकीय अधिकृिको काम, कियव्य र अधिकार ः  यस ऐनमा अन्यि लेखखएका काम, 

कतवव्य र अधधकारका अततररतत प्रमुख र नगर  शिक्षा सशमततको प्रत्यक्ष मातहतमा रही प्रमुख 

प्रिासकीय अधधकृतको काम, कतवव्य र अधधकार देहाय बमोन्त्जम हुनेछ ः  

(क) शिक्षालाई मौशलक हकको रूपमा कायावन्र्यन गनव महानगरपाशलकाको समग्र िैक्षक्षक नीतत, योजना, 

कायवक्रमको कायावन्र्यन एर्म ्अनुगमन गने गराउने, 

 

(ख) महानगरपाशलकाको कायवसम्पादन तनयमार्लीमा प्रमुख प्रिासकीय अधधकृतले गने िनी उल्लेख 

िएका शिक्षा सम्बन्धी कायव गने, 

(ग) कायवपाशलका तथा नगर शिक्षा सशमततले प्रत्यायोजन गरेका शिक्षासम्बन्धी कायव गने, 

(घ) िैक्षक्षक गुणस्तर अशिर्दृ्धध तथा उच्च िैक्षक्षक उपलन्त्व्धका लाधग नगर शिक्षा अधधकारीसाँग  

कायवसम्पादन करार गने, 

(ङ) वर्द्यालयहरूको लेखा परीक्षणको व्यर्स्था शमलाउने । 

१३. िैक्षक्षक प्रिासन महािाखा ः  (१) महानगरपाशलकामा शिक्षा प्रिासन सम्र्न्धी काम गनव  िैक्षक्षक 

प्रिासन महािाखा रहने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाको  प्रमुखका  रूपमा  नगर शिक्षा अधधकारी 

रहनेछ । 
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(३) नगर शिक्षा अधधकारीको काम, कतवव्य र अधधकार ः  यस ऐनमा अन्यिलेखखएका काम, कतवव्य र 

अधधकारका अततररतत प्रमुख, नगर शिक्षा सशमतत र प्रमुख प्रिासकीय अधधकृतको प्रत्यक्ष 

मातहतमा रही नगर शिक्षा अधधकारीको काम, कतवव्य र अधधकार देहाय बमोन्त्जमहुनेछ ः   

 (क) महानगरपाशलका शिि शिक्षा सम्र्न्धी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पाररत गरेका िैक्षक्षक 

नीतत, योजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन गने गराउने, 

 (ख) शिक्षा सम्बन्धी महानगरस्तरीय योजना र्नाइ नगर शिक्षा सशमततबाट पाररत गराइ कायावन्र्यन 

गने गराउने, 

 (ग) महानगरपाशलका क्षेिशििको िैक्षक्षक गततवर्धध, अर्स्था एर्म ् प्रगतत आदद समेदटएको शिक्षा 

सम्बन्धी  न्त्स्थतत प्रततर्ेदन तयार  गरी प्रत्येक आधथवक र्षवको अन्त्यसम्ममा प्रकाशित गने, 

 (घ) अनौपचाररक शिक्षा, वर्िेष आर्श्यकता िएका बालबाशलकाका लाधग शिक्षा सम्बन्धी स्र्ीकृत 

कायवक्रम सञ्चालन गने तथा सोको अशिलेख तयार गने, 

(ङ) वर्द्याथी संख्या घट्न गई फान्त्जलमा परेका सामुदातयक वर्द्यालयका शिक्षकलाई वर्द्याथी सङंख्या 

बदढ िएको अको सामुदातयक वर्द्यालयमा  सरुर्ा गनव शिक्षा सशमततमा शसफाररस गने, 

(च) यो ऐन र यसको तनयमार्ली बमोजीम वर्द्यालय सञ्चालन िए निएको सम्बन्धमा तनयशमत 

रूपले तनरीक्षण र सुपरीर्ेक्षण गरी र गराई  त्यसको प्रततर्ेदन तयार गने, 

(छ) शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लाधग र्िा शिक्षा सशमतत तथा वर्द्यालय  व्यर्स्थापन सशमततका 

पदाधधकारीहरू, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कमवचारीका लाधग समय समयमा बैठक, गोष्ठी ,ताशलम 

आदद सञ्चालन गने गराउने , 

(ज) आधारिूत तहको अन्त्यमा शलइने परीक्षा सञ्चालन गनव परीक्षा सञ्चालन सशमततको संयोजक िइ 

कायव गने, 
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(झ) वर्द्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अशिलेख, प्रश्नपि र उत्तर पुन्त्स्तका खझकाइ जााँच गराउने, 

वर्द्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बदृ्धध िए निएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी अशिलेख राखे्न 

तथा सो सम्बन्धमा सुधारका लाधग आर्श्यक कायव गने, 

 (ञ) यस ऐन बमोन्त्जम वर्द्यालयहरू सञ्चालन िए निएको जााँचबुझ गने तथा यो ऐन तथा यसको 

तनयमार्ली बमोन्त्जम वर्द्यालय सञ्चालन गनव वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत र 

प्रधानाध्यापकलाई आर्श्यक तनदेिन ददने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गने कायव गने , 

(ट) आधारिूत तथा माध्यशमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षाको लाधग रन्त्जस्टे्रसन फाराम िरेका वर्द्याथीको 

नाम, थर, उमेर प्रचशलत कानून बमोन्त्जम संिोधन गने, 

(ठ) आयोगबाट तनयुन्त्तत र्ा बढुर्ाको लाधग शसफाररस िईआएका शिक्षक र्ा कमवचारीलाई वर्द्यालयमा 

तनयुवत्त गने, 

(ि) सामुदातयक वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा वर्र्रण तथा अन्य अशिलेख 

अद्यार्धधक गने, 

(ढ) शिक्षक र्ा कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गरी र्ा गनव लगाई त्यसको वर्र्रण आयोगमा 

पठाउने, 

(ण) वर्द्यालय र प्रारन्त्म्िक बाल–शिक्षा केन्रको तनरीक्षण गने÷गराउने, 

(त) िैक्षक्षक समन्र्यकताव तथा सहजकतावको िूशमका तनर्ावह गने,  शिक्षक ताशलम तथा अन्य िैक्षक्षक 

कक्रयाकलाप सञ्चालन गने, 

(थ) माध्यशमक शिक्षा उत्तीणव परीक्षा, माध्यशमक शिक्षा परीक्षा र आधारिूत तहको अन्त्यमा हुन े

परीक्षालाई तनयशमत र मयावददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराउने, 

(द) सामुदातयक वर्द्यालयका लाधग वर्तरण गररएका दरबन्दी िैक्षक्षक–सिको िुरुमा शमलान गनव नगर 

शिक्षा सशमततमा शसफाररस गने, 
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(ध) शिक्षा प्रिासनका िाखा अधधकृतलाई वर्द्यालय तनरीक्षणको सूचक र्नाई तनरीक्षण गनव पठाउने र 

तनरीक्षणमा खदटएका िाखा अधधकृतले वर्द्यालय तनरीक्षण गरे नगरेको  यककन  गनव स्थलगत 

तनरीक्षण गने, 

(न) महानगरपाशलकाबाट वर्द्यालयलाई तनकासा िएको रकम सदपुयोग िए निएको अनुगमन गने, 

(प) वर्द्यालयले स्र्ीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गरे नगरेको सम्बन्धमा तनरीक्षण गने, 

गराउने, 

(फ) वर्द्यालयमा लागु गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री र तन िुल्क पाठ्यपुस्तकका 

सम्र्न्धमा सम्र्न्त्न्धत तनकायमा आर्श्यक सुझार् पठाउने , 

(ब)  वर्द्यालयको लेखापरीक्षक तनयुन्त्तत गने तथा लेखापरीक्षकबाट प्राप्त प्रततर्ेदनको आधारमा 

देखखएका अतनयशमतता र बेरुजु फर्छवयौट गनव लगाउने, 

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी िैक्षक्षक पररयोजनाहरूको समन्र्य तथा तनरीक्षण गने, 

(म) सामुदातयक वर्द्यालयका शिक्षक तथा कमवचारीको तलबी प्रततर्ेदन पाररत गराउने, 

(य) वर्द्यालयको िैक्षक्षक योजना तथा कायवक्रमको तनयशमत रूपमा अनुगमन गरी सो अनुसार गने, 

गराउने, 

(र) शिक्षा प्रिासनका िाखा अधधकृतको कामको अनुगमन, सुपरीर्ेक्षण गरी तनजहरूबाट प्राप्त तनरीक्षण 

प्रततर्ेदनउपर कारर्ाही गने, 

(ल)  शिक्षकलाई  ताशलमका लाधग सम्र्न्त्न्ध तनकायमा शसफाररस गने तथा माग िए बामोन्त्जम सहिागी 

हुन पठाउने, 

(र्) नगर शिक्षक अशििार्क महासङ्घ, वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत र शिक्षक अशििार्क सङंघ 

गठन गने गराउने, 

(ि) सामुदातयक वर्द्यालयको स्र्ीकृत ररतत दरबन्दीमा पदपूतत वको लाधग आयोगमा लेखी पठाउन प्रमुख 

प्रिासकीय अधधकृत समक्ष पेि गने, 
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(ष) वर्द्यालयका स्र्ीकृत दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटामा शिक्षक तनयुन्त्तत तथा सरुर्ा सम्बन्धमा 

नगर शिक्षा सशमततको तनणवयानुसार कायव गने गराउने, 

(स) कायवसम्पादनको आधारमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत, शिक्षक अशििार्क सङ्घ, 

प्रधानाध्यापक, शिक्षक एर्ं कमवचारीहरूलाई पुरस्कार तथा दण्ि ददन नगर शिक्षा सशमततको 

तनणवयानुसार कायवपाशलका समक्ष पेि गने, 

(ह) संस्थागत, धाशमवक तथा गुठी वर्द्यालयको अनुगमन गरी स्र्ीकृत मापदण्िको पालना गनव लगाउने 

र आर्श्यक तनयमन गने ,गराउने, 

(क्ष) शिक्षा प्रिासनका िाखा अधधकृत तथा प्रधानाध्यापकहरूको कायवसम्पादन करार गने, 

(ि) महानगर क्षेि शिि सञ्चाशलत कोधचङ कक्षा, वर्द्याथी आबास गहृ, िाषा प्रशिक्षण तथा ताशलम 

केन्रहरू र िैक्षक्षक परामिव केन्दहरूको तनरीक्षण, अनुगमन तथा तनयमन गने, 

(ि) नगर सिा, कायवपाशलका, नगर शिक्षा सशमतत, प्रमुख, प्रमुख प्रकािकीय अधधकृत, रान्त्ष्ट्रय परीक्षा 

बोिव र शिक्षासाँग सम्बन्त्न्धत आयोगहरूबाट तनदेशित र्ा प्रत्यायोन्त्जत अन्य कायव गने । 

१४. िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाका लिक्षा सेिाका िाखा अधिकृिको काम, कियव्य र अधिकार ः  िैक्षक्षक 

प्रिासन महािाखाका शिक्षा सेर्ाका िाखा अधधकृतको काम, कतवव्य र अधधकार तोककए बमोन्त्जम 

हुनेछ । 

 १५. परीक्षा सञ्चािन िथा समन्िय सलमति (१) महानगरपाशलकाका वर्द्यालयहरूमा परीक्षा सञ्चालन 

तथा समन्र्यका लाधग एक परीक्षा सञ्चालन तथा समन्र्य सशमतत रहनेछ । 

(२) परीक्षा सञ्चालन तथा समन्र्य सशमततको गठन र काम, कतवव्य तथा अधधकार तोककए बमोन्त्जम 

हुनेछ । 

(३) आधारिूत तहको अन्त्यमा सञ्चालन हुने परीक्षा उपतनयम (१) बमोन्त्जमको सशमततले सञ्चालन 

गनेछ । 
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१६. विद्यािय व्यिस्थापन सलमति ः  (१) सामुदातयक वर्द्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यर्स्थापन 

गनवको लाधग प्रत्येक वर्द्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत 

रहनेछ ः  

(क) अशििार्कहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका दईु जना  मदहला सदहत चारजना – सदस्य 

(ख) वर्द्यालय रहेको सम्बन्त्न्धत र्िाको  र्िा  अध्यक्षले तोकेको र्िा सशमततको सदस्य एकजना – 

सदस्य 

(ग) वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धधजीर्ी, शिक्षाप्रेमी, वर्द्यालयलाई तनरन्तर दि र्षवदेखख 

सहयोग गने र्ा वर्द्यालयलाई दि लाख र्ा सो िन्दाबढी नगद र्ा न्त्जन्सी सहयोग गरेका 

व्यन्त्ततहरू मध्येबाट वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततले मनोतनत  गरेको एकजना मदहला सदहत 

दईुजना – सदस्य 

(घ) वर्द्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको  एकजना – सदस्य 

(ङ) वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक –  सदस्य–सधचर् 

(२) प्रावर्धधक र व्यर्सातयक वर्षयमा अध्यापन गराउने माध्यशमक वर्द्यालयको वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सशमततमा उद्योग तथा र्ाखणज्य सङ्घका दईुजना प्रतततनधध सदस्य रहनेछन ्। 

(३)  बबिेष शिक्षा सञ्चालन गने वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सशमततमा कन्त्म्तमा पचास प्रततित 

सदस्यहरू अपाङ्गता िएका वर्द्याथीका अशििार्कहरू र समार्ेिी र्ास्रोत कक्षासञ्चालन गने 

वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सशमततमा कन्त्म्तमा एक जना सदस्य अपाङ्गता िएका वर्द्याथीका 

अशििार्क रहनेछन ्। 

(४) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततका सदस्यहरूले उपदफा (१) कोखण्ि (क) र (ग) बमोन्त्जमका 

सदस्यहरू मध्येबाट छनोट िएको सदस्य सो सशमततको अध्यक्ष हुनेछ ।  

(५) वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको अध्यक्ष छनौट निएसम्मका लाधग र्ा अध्यक्षको अनुपन्त्स्थततमा 

सो सशमततका ज्येष्ठसदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ।  
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(६) सम्बन्त्न्धत वर्द्यालय तनरीक्षण गनव तोककएको िाखा अधधकृतलाई वर्द्यालय व्यर्स्थापन 

सशमततको बैठकमा िाग शलन आमन्िण गनुवपनेछ । 

(७) वर्द्यमान ब्यर्स्थापन सशमततको म्याद सककनु िन्दा कन्त्म्तमा एक मदहना अगार्ै नयााँ 

ब्यर्स्थापन सशमततको गठन बहालर्ाल वर्द्यमान ब्यर्स्थापन सशमततले गनुव पने छ । यसो हुन 

नसकेमा र्ा व्यर्स्थापन सशमततको गठन वर्र्ाददत िएमा र्ा अन्य कुनै कारणले वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सशमतत गठन निए सम्म वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको काम गनव नगर शिक्षा 

समीततले एक अस्थायी वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत  गठन गनव सतनेछ । 

(८) संस्थागत वर्द्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यर्स्थापन गनवकालाधग प्रत्येक वर्द्यालयमा 

 देहायका सदस्यहरू रहेको एकवर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत रहनेछ ः  

(क) वर्द्यालयका संस्थापक र्ा लगातनकतावहरू मध्येर्ाट वर्द्यालयले शसफाररस गरेका व्यन्त्ततमध्येबाट 

नगर शिक्षा अधधकारीको शसफाररसमा नगर प्रमुखले मनोतनत गरेको व्यन्त्तत – अध्यक्ष 

(ख) सम्बन्त्न्धत र्िाको र्िाअध्यक्षले तोकेको र्िा सदस्य एक जना – सदस्य 

(ग) अशििार्कहरू मध्येबाट एक जना मदहला समेतपने गरी वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततले 

मनोतनत गरेका दईु जना – सदस्य 

(घ) सम्बन्त्न्धत क्षेि हेने शिक्षा प्रिासन महािाखाको िाखा अधधकृत  – सदस्य 

(ङ) सम्बन्त्न्धत वर्द्यालयको शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना शिक्षक – सदस्य 

(च) वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक – सदस्य सधचर् 

(९) उपदफा (१ ) र (३) बमोन्त्जम छातनएका र्ा मनोनीत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्धध तीन र्षवको 

हुनेछ । 

(१०) राजीनामा स्र्ीकृत गने ः  व्यर्स्थापन सशमततका सदस्यको राजीनामा सो सशमततका अध्यक्षले र  

व्यर्स्थापन सशमततका अध्यक्षको   राजीनामा सम्बन्त्न्धत व्यर्स्थापन सशमततले स्र्ीकृत गनेछ । 



 

23 
 

(११) सामुदातयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको काम, कतवव्य र अधधकार ः  (१) यस 

ऐनमा अन्यि लेखखएका काम, कतवव्य र अधधकारका अततररतत सामुदातयक वर्द्यालयको 

व्यर्स्थापन सशमततको काम, कतवव्य र अधधकार देहाय बमोन्त्जम हुनेछ ः  

(क) वर्द्यालयको सञ्चालनका लाधग प्राप्त साधन स्रोतको पररचालन गने,   

(ख) वर्द्यालयको चल अचल सम्पवत्तको लागत राखे्न राख्न लगाउने, 

(ग) वर्द्यालयको िैक्षक्षक,िौततक तथा आधथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्धधक गराइ राखे्न,  

(घ) वर्द्यालयको र्ावषवक बजेट स्र्ीकृत गने र त्यसको जानकारी र्िा शिक्षा सशमतत तथा िैक्षक्षक 

प्रिासन महािाखामा ददने, 

(ङ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ िैक्षक्षक र्ातार्रण कायम राख्न राजनैततक, धाशमवक र्ा साम्प्रादातयक िार्नाको 

आधारमा वर्द्यालयको र्ातार्रण धशमल्याउन नददने,  

(च) महानगरपाशलकाले तोकेको लेखा परीक्षकबाट वर्द्यालयको र्ावषवक लेखा परीक्षण गराउने,  

(छ) लेखा परीक्षकको प्रततर्ेदन अनुसार तत्काल आर्श्यक कारर्ाही गने र त्यसको प्रततर्ेदन िैक्षक्षक 

प्रिासन महािाखामा पेि गने,  

(ज) नगर शिक्षा सशमतत र िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाले ददएको आदेि तथा तनदेिनहरू पालना गने, 

(झ) आफैँ ले तनयुन्त्तत र्ा बढुर्ा गरेका शिक्षक र वर्द्यालय कमवचारीहरूको लाधग तोककएबमोन्त्जमको 

पाररश्रशमक तथा सुवर्धाको व्यर्स्था गने, 

(ञ) शिक्षाको गुणस्तर कायम गने सम्बन्धमा शिक्षक अशििार्क सङ्घ गठन गने , 

(१२) व्यर्स्थापन सशमततले आफ्नो अधधकार मध्ये आर्श्यकता अनुसार केही अधधकार व्यर्स्थापन 

सशमततको सदस्य–सधचर्लाई प्रत्यायोजन गनव सतनेछ .। 

(१३) सामुदातयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको अन्य काम,कतवव्य र अधधकार तोककए 

बमोन्त्जम हुनछे । 
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(१४) संस्थागत वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको काम,कतवव्य र अधधकार देहाय 

बमोन्त्जम हुनेछ  ः  

(क) वर्द्यालय सञ्चालनको लाधग प्राप्त साधन स्रोतको पररचालन गने, 

(ख) वर्द्यालयका लाधग आर्श्यक िौततक साधनको व्यर्स्था गने, 

(ग) वर्द्यालयका चल अचल सम्पततको सुरक्षा र संरक्षण गने, 

(घ) वर्द्यालयमा स्र्च्छ िैक्षक्षक र्ातार्रण कायम राखे्न, 

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा महानगरपाशलकाले लागु गरेका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक अतनर्ायव 

रुपमा लागू गने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरू पढाउन आर्श्यक देखखएमा नगर शिक्षा 

सशमततको स्र्ीकृतत शलने, 

(च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतत पि शलई प्रचशलत कानून बमोन्त्जम शिक्षक पदको लाधग उमेद्र्ार हुन 

योग्यता पूरा गरेका व्यन्त्ततलाई शिक्षक पदमा तनयुतत गने, 

(छ) अस्थायी रुपमा तनयुतत शिक्षकलाई तनश्चत अर्धध तोकी स्थायी हुन ेअर्सर प्रदान गने,  

(ज) नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केलमा नघटाइ शिक्षकलाई तलब ददने, 

(झ) अनुिासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गने, 

(ञ) महानगरपाशलकाले ददएका तनदेिनहरूको पालना गने , 

(१५) संस्थागत वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको अन्य काम, कतवव्य र अधधकार तोककए  

बमोन्त्जम हुनेछ । 

१७. विद्याियको व्यिस्थापन सलमति विघटन गनय सककने ः  (१) कुनै वर्द्यालयको वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सशमततदेहायका अर्स्थामा नगर शिक्षा सशमततले वर्घटन गनव सतनेछ –  

(क) वर्द्यालयको सम्पवत्त दहनाशमना गरेमा,  

(ख) वर्द्यालयको िैक्षक्षक र्ातार्रण खल्बल्याएमा,  
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(ग) प्रचशलत कानून तथा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा नगर पाशलकाको नीतत एर्म ्दहत वर्परीत 

काम गरेमा,  

(घ) यो ऐन र यसको तनयमार्लीको वर्पररत कायव गरेमा, 

(ङ) वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सन्तोषजनक रूपमा गनव नसकेमा,  

(च) सम्बन्त्न्धत तनकाय र्ा अधधकारीले ददएको तनदेिनको पालन नगरेमा  

तर त्यसरी व्यर्स्थापन सशमतत वर्घटन गनुव पूर्व सफाई पेि गने मौकाबाट बन्त्ञ्चत गररने छैन । 

(२) उपदफा (१ ) बमोन्त्जम वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत वर्घटन िएपतछ अको वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सशमतत गठन निएसम्म र्ा अन्य कुन ै कारणले वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत गठन 

निए सम्म दफा १६ को उपदफा (७) बमोन्त्जम हुनेछ ।  

१८. विद्याियको वितनयम ः  (१) प्रत्येक सामुदातयक वर्द्यालयले वर्द्यालयको लक्ष्य, मूल्य मान्यता, 

संञ्चालन प्रकृया लगायतका अन्य सान्दशिवक वर्षय र्स्त ुसमार्ेि गररएको वर्तनयम अशििार्क 

सिाबाट पाररत गराइ लागु गनुवपनेछ । 

(२) अशििार्क सिाले वर्तनयम आर्श्यकता अनुसार संसोधन गनव सतनेछ । 

(३) वर्तनयम अनुसार वर्द्यालय सञ्चालन गने व्यर्स्थापन सशमतत, प्रधानाध्यापक लगायत सम्पूणव 

वर्द्यालय पररर्ारको कतवव्य हुनेछ । 

(४) अध्यार्धधक वर्तनयमको प्रततशलवप पाररत िएको शमततबाट ७ ददनशिि वर्द्यालयले िैक्षक्षक प्रिासन 

महािाखा र सम्बन्त्न्धत र्िा कायावलयमा पेि गनुव पनेछ । 

(५) वर्द्यालयको वर्तनयम सार्वजतनक दस्तार्ेज हुनेछ र सो सरोकारर्ाला जो कोहीले हेनव पाउनेछ । 

१९. महानगरपालिकािे तनरे्दिन दर्दन सक्ने (१) महानगरपाशलकाले आर्श्यकता अनुसार नगर शिक्षा 

सशमतत, र्िा शिक्षा सशमतत र वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततलाई तनदेिन ददन सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको तनदेिनको पालना गनुव नगर शिक्षा सशमतत, र्िा शिक्षा सशमतत र प्रत्येक 

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततको कतवव्य हुनेछ । 
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२०.नगर लिक्षा कोष ः  (१) वर्राटनगर महानगरपाशलकामा एउटा नगर शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ 

जसमा देहायका रकमहरू रहनेछन ्ः  

(क) नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनुदान, 

(ख) न्त्जल्ला समन्र्य सशमततबाट प्राप्त अनुदान, 

(ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम, 

(घ) चन्दाबाट उठेको रकम, 

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम , 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोषको सञ्चालन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोषको लेखा परीक्षण तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

२१. विद्यािय साने, गाभ्ने, नाम पररिियन गने िा बन्र्द गने ः  नगर शिक्षा सशमततले नगर शिक्षा 

अधधकारीको शसफाररसमा प्रमुख प्रिासककय अधधकृतको राय शलई तोककएको मापदण्िको आधारमा 

सञ्चालन िइरहेका कुनै वर्द्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानव र्ा दईु र्ा दईु िन्दा 

बढी वर्द्यालयलाई गािी एउटा वर्द्यालय कायम गनव र्ा वर्द्यालयको नाम पररर्तवन गनव र्ा 

वर्द्यालय बन्द गनव र्ा तोककएको ठााँउ र्ा क्षेिमा वर्द्यालय खोल्न र्ा वर्द्यालय कक्षा थप गरी 

सञ्चालन गनव अनुमतत र्ा स्र्ीकृतत ददन सतनेछ । 

२२. विद्याियको सम्पति  ः  (१) सामुदातयक वर्द्यालयको हक िोगमा रहेको जग्गा र अन्य सम्पतत सार्वजतनक 

 सम्पतत मातननेछ । सामुदातयक वर्द्यालयको सम्पततको प्रमुख संरक्षक महानगरपाशलका हुनेछ ।  

(२) महानगरपाशलकाल े वर्द्यालयको िैक्षक्षक गततवर्धधलाइ आर्श्यक पने बाहेकको अन्य सम्पतत वर्द्यालयको 

समेत दहत प्रर्धवन हुने गरी बहुप्रयोगमा ल्याउन सतनेछ । 

(३) िैक्षक्षक गुठी अन्तगवत सञ्चाशलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पतत सोही वर्द्यालयको नाममा रहनेछ । 

(४) कम्पनी अन्तगवत सञ्चाशलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पतत सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ । 

(५) गाशिएका र्ा बन्द गररएका वर्द्यालयहरूको सम्पततको व्यर्स्थापन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ ।  
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(६) वर्द्यालयको सम्पततको अशिलेख संरक्षण र प्रयोग तथा व्यर्स्थापन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

२३.विद्याियिाई छुट र सुवििा ः  प्रचशलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन सामुदातयक 

वर्द्यालय र िैक्षक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाशलत संस्थागत वर्द्यालयको नाममा जुनसुकै शलखत 

पाररत गदाव रन्त्जष्टे्रिन दस्तुर लाग्नेछैन । 

२४. विद्याियको िगीकरि ः  वर्द्यालयलाई तोककएको आधारमा र्गीकरण गररनेछ । 

२५. विद्याियिाई सुरक्षक्षि र िान्न्िपूिय क्षेत्रको रुपमा कायम गनुय पने ः  वर्द्यालयमा स्र्तन्ि र 

ियरदहत रुपमा अध्ययन अध्यापन गने र्ातार्रण शसजवना गनव तथा वर्द्यालय हाताशिि कुनै 

पतन ककशसमको अर्ान्त्ञ्छत कक्रयाकलाप र दलगत गततवर्धध हुन नददने गरी वर्द्यालयलाई 

सुरक्षक्षत र िान्त्न्तपूणव क्षेि कायम गनुवपनेछ । 

२६. िुल्क सम्बन्िी व्यिस्था ः  (१) नेपाल सरकार र्ा महानगरपाशलकाले तन िुल्क शिक्षा घोषणा 

गरेको वर्द्यालय शिक्षाका लाधग सामुदातयक वर्द्यालयले वर्द्याथीको नाममा कुनै ककशसमको 

िुल्क शलन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन कुनै अशििार्कले आफ्नो इच्छाले सामुदातयक 

वर्द्यालयलाई ददएको दान, उपहार, चन्दा र्ा सहयोग शलन सककनेछ । 

(३) सब ैबालबाशलकालाई आधारिूत तहसम्मको शिक्षा अतनर्ायव र तनिुल्क तथा माध्यशमक तहसम्म 

तनिुल्क शिक्षा प्रदान गनवको लाधग नेपाल सरकार र्ा महानगरपाशलकाले आर्श्यक स्रोतको 

व्यर्स्था गनेछ । 

(४) दृन्त्ष्टवर्हीन बालबाशलकालाई ब्रेलशलवप तथा बदहरा र स्र्र र्ा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता िएका 

बालबाशलकालाई साङ्केततक िाषाको माध्यमबाट तन िुल्क शिक्षा प्रदान गने व्यर्स्था गररनेछ । 

(५) वर्द्यालयले वर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाव गदाव एकपटक िनाव िुल्क शलइसकेपतछ पुन  सोही 

वर्द्यालयको अको कक्षामा िनाव गनवको लाधग कुनै ककशसमको िुल्क शलन पाउने छैन । 
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(६) वर्द्यालयले वर्द्यालयको िौततक संरचना तनमावण गनवको लाधग वर्द्याथीसाँग कुन ैककशसमको िुल्क 

शलन पाउने छैन । 

(७) संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्याथीसाँग शलन पाउने िुल्क तोककएको अधधकारीबाट  स्र्ीकृत गराई 

तनधावरण गनुव पनेछ । त्यसरी िुल्क तनधावरण सम्बन्धमा स्र्ीकृतत ददाँदा तोककएको अधधकारीले 

वर्द्यालयले उपलब्ध गराएको सुवर्धाको आधारमा ददनेछ । 

(८) कुन ै वर्द्यालयले यस ऐन वर्परीत वर्द्याथीसाँग कुनै िुल्क शलएमा तोककएको अधधकारीले त्यस्तो 

िुल्क सम्बन्त्न्धत वर्द्याथीलाई कफताव गनव लगाउनु पनेछ । 

(९)  यस ऐन वर्परीत िुल्क शलने वर्द्यालयलाई तोककएको अधधकारीले पच्चीस हजार  रुपैयााँसम्म 

जररर्ाना  गनव सतनेछ । 

२७. लिक्षक महासङ्घ, सामुर्दातयक विद्यािय अलभभािक महासङ्घ, लिक्षक िथा कमयचारीको पर्दीय 

आचरि र अन्य व्यिस्था ः  (१) सामुदातयक वर्द्यालयका शिक्षक तथा कमवचारीहरूको पेिागत 

हक दहतको सम्बन्धमा कायव गनव महानगरपाशलकामा एक शिक्षक महासङं्घ रहनेछ । 

(२) शिक्षक महासङ्घको गठन तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(३) सामुदातयक वर्द्यालयको गुणस्तर उन्नयन तथा वर्द्याथीको हक दहतको सम्बन्धमा कायव गनव 

महानगरपाशलकामा एक महानगरपाशलकास्तरीय सामुदातयक वर्द्यालय अशििार्क महासङ्घको 

व्यर्स्था  गररनेछ ।     

(४) महानगरपाशलकास्तरीय सामुदातयक वर्द्यालय अशििार्क महासंङघको गठन तथा अन्य व्यर्स्था 

तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(५) देहायका अर्स्थामा शिक्षक र्ा कमवचारीलाई पदबाट हटाउन सककने छ ः  

(क) पदीय दातयत्र् पूरा नगरेमा  र्ा पेिागत सङंघ संस्था र्ाहेक अन्य  कुन ैसङंघ संस्थाको  प्रमुख 

पदमा मनोतनत र्ा तनर्ावधचत िएमा, 

(ख) बबना सूचना लगातार पन्र ददनिन्दा बढी समय वर्द्यालयमा अनुपन्त्स्थत िएमा, 
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(ग) वर्द्यालयमा मादक पदाथव सेर्न गरी आएको कुरा प्रमाखणत िएमा, 

(घ) नैततक पतन देखखने कुनै फौजदारी अशियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 

(ङ) सामुदातयक वर्द्यालयका शिक्षक र्ा कमवचारीले कायावलय समयमा अन्यि अध्यापन र्ा कामगरेमा 

र्ा अन्य कुनै व्यर्सातयक कक्रयाकलाप सञ्चालन गरेमा, 

(च) शिक्षक र्ा कमवचारी राजनीततक दलको कायवकाररणी सशमततको सदस्य रहेको पाइएमा ।  

(छ) उपदफा (५) खण्ि (च) को प्रयोजनका लाधग कायवकाररणी सशमतत िन्नाले राजनीततक  दलको 

वर्धान बमोन्त्जम गदठत केन्रीय स्तर, प्रदेिस्तर, न्त्जल्लास्तर र्ा स्थानीय स्तरका कायवकाररणी 

सशमततलाई सम्झनुपछव  । 

२८. स्थायी आिासीय अनुमति लिन नहुन ेः  सामुदातयक वर्द्यालयमा कायवरत शिक्षक र्ा कमवचारीले 

स्थायी आर्ासीय अनुमतत शलन र्ा त्यस्तो अनुमतत प्राप्त गनवको लाधग आर्ेदन ददन हाँःुदैन । यो 

दफा प्रारम्ि हुन ुअतघ कसैले स्थायी आर्ासीय अनुमतत शलएको िए र्ा त्यस्तो अनुमतत प्राप्त 

गनवका लाधग तनर्ेदन ददएको िए त्यस्तो शिक्षक र्ा कमवचारीलाई िवर्ष्यमा अयोग्य ठहररने गरी 

सेर्ाबाट बखावस्त गररनेछ । 

२९. िैक्षक्षक योग्यिा ः  वर्द्यालय शिक्षक तथा कमवचारीको लाधग चादहने िैक्षक्षक योग्यता तोककए 

बमोन्त्जम  हुनेछ । 

३०. लिक्षकिाई अन्य काममा िगाउन नहुने ः  (१)  सामुदातयक वर्द्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान 

गने वर्द्यालयको प्रिासतनक व्यर्स्थापन सम्बन्त्न्ध काममा बाहेक अन्यकाममा लगाउन पाइन े

छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकैकुरा लेखखएको िए तापतन वर्द्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपुग्नेगरी 

रान्त्ष्ट्रय जनगणना, तनर्ावचन सम्बन्धी काम, प्राकृततक प्रकोप उद्धार र्ा नेपाल सरकार र 

महानगरपाशलकाले शिक्षा प्रिासन सम्र्न्त्न्ध अन्य कुनै काममा खटाउन सककनेछ ।  
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३१. ििि भत्ता नपाउन ेर सेिा अििी गिना नहुने ः  तनयमानुसार बबदा र्ा काज स्र्ीकृत गराई बसेको 

अर्स्थामा बाहेक वर्द्यालयमा अनुपन्त्स्थत रहेको शिक्षक र्ा कमवचारीले अनुपन्त्स्थत अर्धधको 

तलर् ित्ता पाउने छैन र त्यस्तो अर्धध तनजको सेर्ामा गणना हुन ेछैन ।  

३२. बािबालिकािाई तनष्कािन गनय, िारीररक र मानलसक र्दवु्र्यिहार गनय नहुन े ः  (१) कुनै पतन 

बालबाशलकालाई वर्द्यालयबाट तनष्कािन गनव पाइने छैन । 

(२) वर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबाशलकालाई िारीररक र्ा मानशसक यातना ददन र्ा दवु्र्यर्हार गनव 

पाइने छैन । 

(३) वर्द्यालय हाताशिि कुनै पतन र्ालर्ाशलकालाई िेदिार्, दवु्र्यर्हार, िोषण, लैडङगक दहसंा, िारीरीक 

र्ा मानशसक दण्ि सजाय र हेपाइ  लागयतका कायव गनव पाइने छैन । 

३३. लिक्षक तनयुन्क्ि िथा बढुिा ः  (१) सामुदातयक वर्द्यालयमा सङंघीय सरकार र्ा 

महानगरपाशलकाबाट स्र्ीकृत दरर्न्दीमा शिक्षकको स्थायी तनयुन्त्तत र बढुर्ा तोककए बमोन्त्जम 

हुनेछ । 

(२) सामुदातयक वर्द्यालयमा ररतत स्र्ीकृत दरर्न्दी ,राहत अनुदान र शिक्षण अनुदानमा अस्थायी 

करारमा शिक्षक तथा कमवचारी तनयुन्त्ततका लाधग माग िइ आएमा अस्थायी करार शिक्षक र 

कमवचारी तनयुन्त्ततका लाधग देहायबमोन्त्जमको सशमतत रहेनेछ । 

क. नगर शिक्षा अधधकारी ........................संयोजक  

ख. वर्षय वर्ि ३ जना............................ सदस्य  

ग. शिक्षा प्रिासनको िाखा अधधकृत ......सदस्य सधचर्  

(३)  उपदफा (२) खण्ि ख को प्रयोजनको लाधग िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाले समय समयमा दरखास्त 

आहर्ान गरी वर्षयवर्िहरूको व्यान्त्ततगत वर्र्रण सदहतको वर्ि सूची अद्यार्धधक गरी राखु्न 

पनेछ । 
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(४)  उपदफा (३) बमोन्त्जम कुनै वर्षयको वर्ि सुचीकृत हुन नसकेको अर्स्थामा सशमततले अन्यिबाट 

वर्ि आमन्िण गरी तोतन सतनेछ ।  

(५) अस्थायी करार शिक्षक तथा कमवचारी तनयुन्त्तत सशमततको सधचर्ालय महानगरमा रहनेछ । 

(६) शिक्षक सेर्ा आयोगले शिक्षक र्ा कमवचारी छनौट गने सम्र्न्धमा मापदण्ि तनधावरण र्ा कायववर्धध 

जारी गरेको िए उपदफा (२) को सशमततले त्यस्तो मापदण्ि र्ा कायववर्धधको पालना गनुव पनेछ ।  

(७) सशमततको बैठक सम्र्न्धी कायववर्धध  सो सशमतत आफैले तनधावरण गरे बमोन्त्जम हुनेछ । 

(८) वर्द्यालयमा स्र्ीकृत दरर्न्त्न्दमा तत्काल करारमा शिक्षक र कमवचारी तनयुन्त्तत गनुव पने िएमा 

सशमततले िैक्षक्षक प्रिासन महािाखा माफव त आयोगबाट करारमा शिक्षक तनयुन्त्तततका लाधग 

प्रकाशित िएको सूचीमा रहेकाबाट तनर्ेदक माग गनुव पनेछ ।  

(९) उपदफ (८) बमान्त्जम सूचना प्रकाशित गरर सूचीमा रहेका आर्ेदकहरूमध्ये माधथल्लो योग्यताक्रमका 

उम्मेदर्ारलाई सशमततले बदढमा एक िैक्षक्षक सिका लाधग करारमा शिक्षक तनयुन्त्तत गनव सतनेछ । 

(१०) उपदफा (८) बमोन्त्जम तनर्ेदन माग गररएकोमा शिक्षक सेर्ा आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा रहेका 

कुन ै उम्मेदर्ारले करार शिक्षक पदमा तनयुतत हुन तनर्ेदन नददएमा सशमततले शिक्षक सेर्ा 

आयोगले तोकेको पाठ्यक्रम बमोन्त्जम शलखखत तथा अन्तरबातावको प्रकक्रयाबाट बदढमा एक िैक्षक्षक 

सिको लाधग करारमा शिक्षक तनयुन्त्तत गनव सतनेछ । 

 (११) वर्द्यालयमा करारमा शिक्षक तनयुन्त्तत िएको एक िैक्षक्षक सि सम्म पतन स्थायी पद पूतत व 

निएमा  स्थायी पदपूतत व निएसम्मका लाधग एक पटकमा एक र्षवमा नबढाई वर्द्यालय 

व्यर्स्थापन सशमततले करारको म्याद थप गनव सतनेछ । 

(१२) सामुदातयक वर्द्यालयमा सरकारी स्रोत ,वर्द्यालयको आन्तरर स्रोत र्ा गैर सरकारी संघ संस्थाको 

स्रोतमा तनदेिक, प्रशिक्षक, संयोजक ,तनजी शिक्षक ,कमवचारी आदद तनयुन्त्तत गनव पाइने छैन । 

तर वर्षयगत र वर्द्याथी संख्याको आधारमा शिक्षक र कमवचारी कमी िएका वर्द्यालयले नगर शिक्षा 

सशमततको पूर्व  स्र्ीकृतत शलइ तनन्त्ज शिक्षक तनयुतत गनव सतनेछ । 
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(१३) उपदफा (१२) को व्यर्स्था वर्पररत तनजी स्रोतमा कुनै पतन पद शसजवना गरर तनयुन्त्तत गरेको 

पाइएमा त्यसरी   तनयुन्त्तत पाउनेलाई खुर्ाएको तलर् ित्ता तनयुन्त्तत ददने अधधकारीबाट असुल 

उपर गररने छ । 

३४. लिक्षकको सरुिा ः  ( १) महानगरपाशलका क्षेिशििका सामुदातयक वर्द्यालयमा दरर्न्दीमा कायवरत 

सरुर्ा हुन आर्ेदन ददने शिक्षकलाई कायवरत वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सशमतत र सरुर्ा हुन 

चाहेको वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सशमततको सहमततमा कक्षा सञ्चालनमा बाधा नपने र वर्षय 

शमल्ने गरी तोककएको अधधकारीले  तोककए बमोन्त्जमको प्रकृया अपनाइ ररतत्त दरबन्दीमा 

सरुर्ा गनव सतनेछ । 

(२) अन्य स्थानीय तहबाट सरुर्ा िई आउन र्ा यस महानगरपाशलकाबाट सरुर्ा िई जान आर्ेदन ददने 

दरर्न्दीमा कायवरत शिक्षकलाई महानगरपाशलका शिि कायवरत वर्द्यालयको व्यर्स्थापन 

सशमततको सहमततमा कक्षा सञ्चालनमा बाधा नपने र वर्षय शमल्ने गरी तोककएको अधधकारीले 

तोककए बमोन्त्जमको प्रकृया अपनाइ सहमतत ददन सतनेछ ।  

(३) उपदपफा (१) मा जेसुकै लेखखए तापतन देहायका अबस्थामा  दरबन्दीका शिक्षकलाई पठनपाठनमा 

बाधा नपने गरी नगर शिक्षा सशमततले महानगरपाशलकाको क्षेि िरी सरुर्ा गनव सतने छ ः  

(क) कुन ै शिक्षक उपर शसकाइमा बारम्बार लापरबाही गरेको, कक्षामा तनयशमतता निएको  र आचरण 

सन्त्म्र्न्धी गुनासो  आएमा र अनुगमनबाट सो को पुन्त्ष्ट िएमा, 

(ख)  िैक्षक्षक प्रिासन महािाखाबाट गरेको तनरीक्षण, अनुगमनका आधारमा  कायवसम्पादनमा कमी 

कमजोरी िएको ठहर नगर शिक्षा सशमततले गरेमा , 

(ग) प्रध्यानाध्यापकको न्त्जम्र्ेर्ारीमा रहेर तोककएका न्त्जम्मेर्ारी तनबाहव गनव नसकेका कारण 

वर्द्यालयको अर्स्था बषेनी कमजोरी िएको ठहर वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमततले गरेमा र 

सोलाई पुन्त्ष्टगने प्रमाण पतन अनुगमन, तनरीक्षणमा समेत पाइएमा, 
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(४ःं) उपदफा (१) (२) र (३) मा उल्लेख िए बाहेक अन्य वर्िेष कारणर्ि कुन ै शिक्षकलाई कुनै 

वर्द्यालयबाट सरुर्ा नगरी नहुन ेिएमा कारण खुलाई आर्श्यकता र औधचत्यका अधारमा नगर 

शिक्षा सशमतीले सरुर्ा गनव बाधा पने छैन । 

(५) प्रधानाध्यापकले वर्द्यालयमा सरुर्ा िइ आएका शिक्षकलाई हान्त्जर गराइ न्त्जम्मेर्ारी ददनु पनेछ । 

(६) नगर शिक्षा सशमततले गरेको सरुर्ा कायवन्र्यन गनुव गराउनु सम्बन्त्न्धत र्िा शिक्षा सशमतत, 

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत, प्रधानाध्यापक र सम्बन्त्न्धत शिक्षकको दातयत्र् हुनेछ । सरुर्ा 

गरेको शिक्षकलाई २१ ददन शिि रमाना नददने र्ा हान्त्जर नगराउने वर्द्यालय व्यर्स्थापन सशमतत 

र प्रधानाध्यापकलाई वर्िागीय कारर्ाही हुनेछ । पटक पटक अटेर गरेमा वर्द्यालयको हकमा 

अनुदान रोतका राख्न सककने छ । शिक्षकले सरुर्ा आदेिको पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा तनजको 

तलब ित्ता र अन्य सुवर्धा रोतका राख्न सककने छ ।  

(७) महानगरपाशलकाको शसफारीस र्ा स्र्ीकृती वर्ना महानगरपाशलका क्षेि शििका सामुदातयक 

वर्द्यालयमा कुन ैशिक्षक सरुर्ा िइ आउन सतनेछैन । 

३५. र्दरबन्र्दी लमिान ः  (१) तोककएको मापदण्िको आधारमा वर्द्याथी सङ्ख्या र वर्षय शमलान हुने 

िन्दा बढी दरबन्दी िएको वर्द्यालयहरूबाट कम दरबन्दी िएको वर्द्यालयहरूमा दरर्न्दी सानव 

र्ा शिक्षक सदहतको दरबन्दी शमलान गनव  नगर शिक्षा अधधकारीको शसफाररसमा नगर शिक्षा 

सशमततले  सतनेछ ।  

३६. ििब भत्ता नपाउन े र सेिा अिधि गिना नहुने ः  तनयमानुसार वर्दा स्र्ीकृत गराई र्सेको 

अर्स्थामा बाहेक वर्द्यालयमा अनुपन्त्स्थत रहेको शिक्षकले अनुपन्त्स्थत अर्धधको तलर् ित्ता 

पाउने छैन र त्यस्तो अर्धध तनजको सेर्ा अर्धधमा गणना हुन ेछैन। 

३७. अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपने ः  आयोगबाट अध्यापन अनुमतत पि नशलई कसैले पतन 

वर्द्यालयमा शिक्षण गनव पाउने छैन । 
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३८. विद्यािय कोष ः  (१) प्रत्येक वर्द्यालयमा एउटा वर्द्यालय कोष रहनेछ, जसमा देहायका रकमहरू 

रहनेछन ्ः  

(क) नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनुदान, 

(ख) न्त्जल्ला समन्र्य सशमततबाट प्राप्त अनुदान, 

(ग) नगर शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान, 

(घ) िुल्कबाट प्राप्त अनुदान, 

(ङ) चन्दा र्ा दान दातव्यबाट प्राप्त अनुदान, 

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त अनुदान, 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

३९. अनुमति नलिई िैक्षक्षक परामिय सेिा, विद्याथी आिास गहृ, विज कोषय काययक्रम िा लिक्षि कोषय 

सञ्चािन गनय नहुन े ः  (१) कानूनमा अन्य व्यर्स्था िए बाहेक कसैले पतन महानगरपाशलकाबाट 

अनुमतत नशलई िैक्षक्षक परामिव सेर्ा, वर्द्याथी आर्ास गहृ, शिक्षक ताशलम केन्र, विज कोषव, िाषा 

शिक्षण कक्षा र्ा पूर्वतयारी कक्षा, ट्युसन र्ा कोधचङ्ग सेन्टर,सञ्चालन गनव पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका िैक्षक्षक कायवक्रम सञ्चालनको अनुमतत शलने सम्बन्धी व्यर्स्था तोककए 

बमोन्त्जम हुनेछ । 

४०. कमयचारी सम्बन्िी व्यिस्था ः  (१) सामुदातयक वर्द्यालयमा तोककए बमोन्त्जमको संख्यामा 

कमवचारी रहनेछन ्।    

(२.) उपदफा १ बमोन्त्जमका कमवचारी तनयुन्त्तत, सरे्ाको ितव र सुवर्धा सम्बन्धी व्यर्स्था तोककए 

बमोन्त्जम हुनेछ । 

४१. प्रारन्म्भक बािविकास लिक्षा ः  (१) प्रारन्त्म्िक बालवर्कास शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 

तोककए बमोन्त्जम हुनेछ । 

(२) महानगरपाशलकाले प्रारन्त्म्िक बालवर्कास केन्रलाई तोककए बमोन्त्जम अनुदान ददन सतनेछ । 
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४२. अनौपचाररक लिक्षा ः  महानगरपाशलकाले स्थानीय आर्श्यकताको आधारमा अनौपचाररक शिक्षा, 

वर्िेष शिक्षा, तनरन्तर शसकाइ, दरू शिक्षा तथा समार्ेिी शिक्षाका कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव 

सतनेछ । 

४३. सामुर्दातयक लसकाइ केन्र सञ्चािन गनय सक्ने ः  महानगरपाशलकाले समुदायमा साक्षरता, सीप 

वर्कास, आयआजवन तथा सीपमूलक कायवक्रम सञ्चालनका लाधग तोककए बमोन्त्जम सामुदातयक 

शसकाइ केन्र सञ्चालन गनव सतनेछ । 

४४. संस्थागि विद्याियको नाम, स्थान पररिियन र छात्रिवृत्त .ःं (१) संस्थागतवर्द्यालयको नाम र 

स्थान पररर्तवन गने सम्बन्त्न्ध व्यर्स्था तोककएबमोन्त्जम हुनेछ । 

(२.)  संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्यालयमा िनाविएका कुल वर्द्याथीसंख्याको कन्त्म्तमा दि प्रततितमा 

नघट्ने  गरी तोककए बमोन्त्जम छािर्वृत्त उपलब्ध गराउनु पनेछ .। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको दि प्रततित छािर्वृत्त कोटामा महानगरपाशलकाले जेहन्दार, वर्पन्न, 

अपाङ्ग, मदहला, मुन्त्स्लम , वपछिा बगव, दशलत ,अल्प संख्यक ,आददबासी जनजातत र िदहद 

पररर्ारका वर्द्याथीलाई तन िुल्क छािर्वृत्तका लाधग शसफाररस गरी पठाउन सतनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोन्त्जम छािर्वृत्तको लाधग वर्द्याथी छनोट गने आधार, ितव र प्रकृया तोककए 

बमोन्त्जम हुनेछ । 

४५. प्रगति वििरि बुझाउनु पने ः  संस्थागत वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव तोककए बमोन्त्जमका वर्र्रण 

सदहतको प्रगतत वर्र्रण महानगरपाशलकामा बुझाउनु पनेछ । 

४६. र्दण्ड र सजाय ः  (१) कसैले वर्द्यालयको सम्पतत दहनाशमना गरेमा र्ा नोतसान गरेमा 

महानगगरपाशलकाले भ्रष्टाचार तनर्ारण ऐन, २०५९  अन्तगवत कारबाहीका लाधग प्रकक्रया अगडि 

बढाउन सतनेछ । 
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(२) कसैले देहायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा र्ा सो कायव गनव सहयोग पु¥याएमा त्यस्तो व्यन्त्ततलाई 

कानुन बमोन्त्जम सजाय लाधग महानगरपाशलकाले सम्बन्धीत तनकायमा प्रकक्रया अगडि बढाउन  

सतनेछ । 

(क)  प्रश्नपिको गोपतनयता िङ्ग गरेमा, 

(ख)  उत्तरपुन्त्स्तका परीक्षण गदाव लापरर्ाही र्ा गैरन्त्जम्मेर्ारीपूणव कायव गरेमा, 

(ग)  परीक्षा केन्रमा सम्बन्त्न्धत पदाधधकारीको स्र्ीकृतत र्ेगर प्रर्ेि गनव प्रयत्न गरेमा र्ा प्रर्ेि गरेमा र्ा 

परीक्षा केन्र तनयन्िणमा शलई अमयावददत कायव गरेमा, 

(घ)   परीक्षाफल प्रकािनमा अतनयशमतता गरेमा, 

(ङ)   अरुको तफव बाट परीक्षा ददएमा, 

(च)   परीक्षाको मयावदा िङ्ग हुन ेअरु कुनै कायव गरेमा, 

(छ)   वर्द्याथी िनाव गदाव दान, उपहार र्ा कुन ैरकम शलएमा, 

(ज)   अनुमतत नशलई कुनै िैक्षक्षक कायवक्रम, िैक्षक्षक परामिव सेर्ा, विज कोषव, िाषा शिक्षण कक्षा तथा 

पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा । 

(३ ) उपदफा (२) मा उन्त्ल्लखखत कसुरको सम्बन्धमा वर्द्यालयको कुन ै शिक्षक र्ा कमवचारी उपर  

अदालतमा मुद्दा दायर िएमा त्यस्तो शिक्षक र्ा कमवचारी त्यसरी मुद्दा दायर िएको शमततदेखख 

मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म तनलम्बन हुनेछ र सो शिक्षक र्ा कमवचारी अदालतबाट कसुरदार 

ठहररएमा तनजलाई यस ऐन बमोन्त्जम  तोककएको वर्िागीय सजाय पतन हुनेछ । 

४७. अर्दाििको आरे्दिबाट पुनबयहािी हुन सक्ने ः  वर्िागीय सजाय िई नोकरीबाट हटाइएको र्ा 

बखावस्त िएको  शिक्षक अदालतको आदेि र्ा  फैसलाबमोन्त्जम माि नोकरीमा पुनबवहाली हुन 

सतनेछ । 

४८. मुद्र्दा हेने अधिकारी  (१) दफा ४४ बमोन्त्जम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा कारर्ाही र ककनारा 

गने अधधकार स्थानीय न्यातयक सशमततलाई हुनेछ । तर यस वर्षयमा अन्य प्रचशलत कानूनमा 
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छुट्टै व्यर्स्था िएकोमा सोही बमोन्त्जम हुनेछ र सो वर्षयमा छुट्टै कानून निएमा यसै बमोन्त्जम 

हुनेछ । 

 (२) यस ऐन बमोन्त्जम कारर्ाही तथा सजाय हुने मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकककात गने अधधकारीले 

सम्बन्त्न्धत सरकारी र्ककल कायावलयको परामिव तथा सहयोग शलन सतनेछ ।  

४९. र्दरबन्र्दी लसजयना गनय सक्ने  नेपाल सरकारद्र्ारा स्र्ीकृत दरबन्दी निएका र दरबन्दी अपुग िएका 

वर्द्यालयका लाधग महानगरपाशलकाले आर्श्यकता अनुसार तनन्त्श्चत समयका लाधग 

महानगरपाशलकाको अनुदानबाट तलर्ित्ता खाने गरी  करार शिक्षक तथा कमवचारी पद शसजवना 

गनव सतनेछ । 

५०. तनयम बनाउन ेअधिकार ः  यस ऐनको कायावन्र्यन गनव यस ऐन बमोन्त्जम महानगरकायवपाशलकाले 

देहायका वर्षय तथा आर्श्यक अन्य वर्षयमा तनयमार्ली बनाउन सतनेछ । 

(क) वर्द्याथीलाई लाग्ने िुल्क तनधावरणका आधारहरू, 

(ख) वर्द्यालयको छािर्वृत्त, 

(ग) वर्द्यालयलाई ददइने अनुदान, 

(घ) प्रावर्धधक तथा व्यर्सातयक शिक्षासंचालन र व्यर्स्थापन, 

(ङ) वर्द्याथी शसकाइ उपलब्धीको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन, 

(च) वर्द्याथी शिक्षक अनुपात तथा दरबन्दी शमलान, 

(छ) वर्द्यालय नतसाङ्कन र समायोजन, 

(ज) वर्द्याथी लागतका आधारमा शिक्षक सहयोग, 

(झ) माध्यशमक तहको कक्षाएघार र बाह्रमा शिक्षक व्यर्स्थापन, 

(ञ) प्रारन्त्म्िक बाल शिक्षा केन्र व्यर्स्थापन, 

(ट) बबद्यालयको सह तथा अततररतत कायवकलाप र कायवक्रम, 

(ठ) वर्द्यालयको सम्पवत्तको सुरक्षा, 
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(ि) वर्द्यालयको नामाकरण, 

(ढ) वर्द्यालयमा छािर्ास संचालन सम्र्न्त्न्ध व्यर्स्था, 

(ण) वर्द्यालयको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र सन्दिवसामग्री , 

(त)  वर्िेष तथा समार्ेिी शिक्षा, 

(थ) अनौपचाररक तथा तनरन्तर शिक्षा, 

(द) दरू तथा खुला शिक्षा, 

(ध) नगर शिक्षा कोष, 

(न) वर्द्यालयको कोष, 

(प) वर्द्यालयको पुस्तकालय र र्ाचनालय, 

(फ) ट्युसन, कोधचङ, िैक्षक्षक परामिव, िाषा शिक्षण जस्तावर्द्यालय बादहर हुन ेअध्यापन सेर्ा, 

(ब) शिक्षक तथा वर्द्याथीको आचारसंदहता, 

(ि) वर्द्याथी सल्लाह तथा तनदेिन सेर्ा, 

(म) शिक्षक तथा वर्द्यालय व्यर्स्थापन ताशलम, 

(य) प्रधानाध्यापक तनयुन्त्ततको लाधगआर्श्यक योग्यता, काम, कतवव्य, अधधकार र सुवर्धा, 

(र) वर्द्यालयको झण्िा, धचन्हर प्राथवना, 

(ल) वर्द्यालयको परीक्षा, 

(र्) स्थानीय पुस्तकालय र र्ाचनालय सञ्चालन सम्र्न्त्न्ध व्यर्स्था, 

(ि) अशििार्क शिक्षा, 

(ष)  वर्द्यालय कमवचारी व्यर्स्थापन, 

(स)  वर्द्यालय तनरीक्षण अनुगमन । 

५१. तनरे्दलिका िथा काययविधि बनाउन सक्ने ः  यस ऐनको कायावन्र्यनका लाधग दफा १० बमोन्त्जमको 

नगर शिक्षा सशमततले आर्श्यक तनदेशिका तथा कायववर्धध बनाई महानगर शिि लागु गनव सतनेछ। 
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५२. बािा अड्काउ हटाउने अधिकार ः  यस ऐनको उद्देश्य कायावन्र्यन गनव कुन ैबाधा अड्काउ परेमा 

महानगरपाशलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेि जारी गनव सतनेछ, त्यस्तो आदेि यसै 

ऐनमा परे सरह मातननेछ । 

५३. बचाउ र िागु नहुन ेः  (१) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेका तनयममा लेखखएजतत कुरामा सोही 

बमोन्त्जम र नलेखखएको कुरामा प्रचशलत नेपाल कानून बमोन्त्जम हुनेछ । यस अतघ वर्राटनगर 

महानगरपाशलकाको  शिक्षा कायववर्धध २०७४ बमोन्त्जम िएका यस ऐनसाँग सम्बन्त्न्धत 

कायवहरू यसै ऐन बमोन्त्जम िएको मातननेछ । 

(२) यस ऐनमा लेखखएको कुनै कुराले पतन वर्द्यालयको सम्पतत दहनाशमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार 

तनर्ारण ऐन, २०५९ अन्तगवत कारबाही चलाउन बाधा पने छैन। 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरू संवर्धान, संङघीय तथा प्रदेि कानूनसंग बाखझएको हकमा 

बाखझएका दफाहरू स्र्त  तनन्त्ष्क्रय हुनेछन ्। 

cf1fn], 

                                           Psb]j clwsf/L 

                                       k|d'v k|zf;sLo clws[t 


