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बाग-१ 

यंगरेी नगयऩालरका 
नेऩारको संविधानको धाया २२६ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ 

को दपा १०२ फभोशजभ नगयसबारे फनाएको मो ऐन सिवसाधायणको रालग प्रकािन गरयएको छ 
। 

 

विलनमोजन ऐन २०७९ 
नगयसबा फाट स्िीकृत लभलत्२०७९/०३/१० 
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नगयऩालरकाको शिऺा ऐन २०७९ 
नगयसबा फाट स्िीकृत लभलत् २०७९ ऩौष २१ गते



 

 

  नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७९ 

प्रस्तावनााः- 

            प्रत्येक नागररकामा नलैतकता, सदाचार, सलहष्णुता र मानवीय मूल्यको प्रवधधन गरी संघीय िोकतालरिक गणतरिको संस्थागत 

लवकास मुिुकको समृलि र जनलहतका िालग स्थानीय रालिय र लवश्वव्यापी आवश्यक्तामा आधाररत प्रलतस्पधी जनिलक्त तयार गनध यस 

नगरपालिका क्षेिलभि स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चािन भई रहकेा लवद्यािय तथा िैलक्षक लनकायहरुको व्यवस्थापनमा सुधार 

गरी स्तरीय लिक्षा तथा जोवनोपयोगी सीपको अवसर वृलि गनध वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा 

१०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी रंगेिी नगरपालिकाको सातौ नगर सभािे यो ऐन बनाई सवधसा 

धारणको जानकारीको िालग प्रकािन गरेको छ ।  

 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्भाः-   

(१) यस ऐनको नाम “नगरपालिका लिक्षा ऐन २०७९”रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन रंगेिी नगरपालिका क्षेि भर िागु हुनेछ । 

(३) यो ऐन स्थानीय राजपिमा प्रकालित भए पलछ िाग ुहुनेछ । 

 

२.   पररभाषा M–लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथध निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “मरिािय” भन्नािे नेपाि सरकार, लिक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलध मरिािय सम्झनु पछध । 

(ख) “नगरपालिका” भन्नािे रंगेिी नगरपालिका सम्झनु पछध । 

(ग) “कायधपालिका” भन्नािे रंगेिी नगरपालिकाको नगर कायधपालिकािाई सम्झनु पछध। 

(घ) “प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनु पछध ।  

(ङ) “लिक्षा सलमलत” भन्नािे रंगेिी नगरपालिकाको नगर लिक्षा सलमलत सम्झनु पछध ।  

(च)  “प्रमुख प्रिासकीय  अलधकृत”भन्नािे रंगेिी नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनु पछध ।   

(छ)“लिक्षा िाखा ”भन्नािे रंगेिी नगर कायधपालिकाको कायाधिय मातहतको लिक्षा हनेे िाखािाई सम्झनु पछध ।   

(ज)“लिक्षा अलधकृत” भन्नािे रंगेिी नगरपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमुख वा प्रमुखको कामकाज गनध तोदकएको कमधचारी  सम्झनु 

पदधछ ।  

(झ) “समरवय सलमलत” भन्नािे परीक्षा  समरवय सलमलतिाई सम्झनु पछध । 

(ञ) “पाठ्यक्रम लवकास केरर” भन्नािे  संघीय ऐन अनुसार लवद्यािय तहको  पाठ्यक्रमको िालग लजम्मेवार लनकायिाई सम्झनु 

पदधछ ।  

(ट) “पूवध प्राथलमक लवद्यािय” भन्नािे पााँच वषध मुनीका बािबालिकािाई ददईने प्रारलम्भक बाि लवद्यािय, मरटेश्वरी, लििु स्याहार  

        केरर, बाि लवकास आदद सम्झनु पछध । 

(ठ) “कोष” भन्नािे लवद्यािय संचािनका िालग खडा गररएको कोषिाई सम्झनु पछध ।  

(ड) “लिक्षक दकताबखाना” भन्नािे संघीय कानून वमोलजम गठन भएको रालिय    दकताबखाना (लिक्षक) सम्झनु पछध । 

(ढ) “लिक्षक सेवा आयोग”भन्नािे संघीय कानून वमोलजम गठन भएको  लिक्षक तथा कमधचारीहरुको स्थायी लनयुक्ती तथा बढुवा 

लसफाररस समेत गने आयोग सम्झनु पछध ।  

(ण)  “िैलक्षक सि” भन्नािे लवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षषक अवलध सम्झनु पछध ।  

(त) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछध । 

(थ) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा संचािन गने गरी अनुमती पाई स्थालपत लवद्याियिाई सम्झनु पछध । 

(द) “सामुदालयक लवद्यािय” भन्नािे लनयलमत अनुदान पाउने गरी अनुमलत÷स्वीकृलत पाएको लवद्यािय सम्झनुपछध ।  

 (ध) “आधारभूत लवद्यािय” भन्नािे प्रारलम्भक वाि लवकास कक्षा देलख ८ कक्षा सम्म सञ्चालित लवद्यािय र “माध्यलमक 

लवद्यािय” भन्नािे प्रारलम्भक वाि लवकास देलख कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित वा कक्षा ९ देलख १२ सम्म सञ्चालित 

लवद्यािय सम्झनु पछध ।  

(न) “सामुदालयक लसकाई केरर ”भन्नािे समुदाय स्तरमा सञ्चािन गररने जीवन  पयधरत  लसकाई , अनौपचाररक साक्षरता लिक्षा ,  
अध्ययन, अनुसरधान र सीप लसकाई सम्बलरध काम गने केररिाई  सम्झनुपछध । 



 

(प) “धार्षमक लवद्याि य”भन्नािे परम्परागत रुपमा चलि आएका गुम्वा , गुरुकुि, आश्रम, मदरसा (मख्तब) जस्ता धार्षमक 

लवद्याियहरुिाई जनाउाँ दछ ।  

(फ) “िैलक्षक गुठी”भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनधको िालग कुनै व्यलक्त वा समूहिे नाफा नलिने उदे्दश्यिे स्थापना गरेको सावधजलनक 

वा लनजी गुठी सम्झनु पछध । 

(ब) “पररवार”भन्नािे लिक्षक वा कमधचारीसाँग एकासगोिमा बस्ने तथा लनज आफैं िे पािनपोषण गनुध पने पलत , पत्नी, छोरा, 

अलववालहता छोरी , धमधपुि ,अलववालहता धमधपुिी , बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पछध र सो िब्दिे पुरुष लिक्षक वा 

कमधचारीको हकमा लनजको बाजे, बज्यै तथा मलहिा लिक्षक वा कमधचारीको हकमा लनजको सासू, ससुरािाई समेत जनाउाँछ । 

(भ) “आधारभूत तह उत्तीणध परीक्षा”भन्नािे आधारभूत तह कक्षा ८ को अरतमा लिईने परीक्षा सम्झनु पछध । 

(म) “माध्यलमक लिक्षा उलतणध पररक्षा” भन्नािे माध्यलमक तह कक्षा १२ को अरतमा लिइने परीक्षा सम्झनु पछध । 

(य) “शिऺक” भन्नािे लवद्याियमा लसकाई सहजीकरण गनध लनयुक्त अध्यापक सम्झनु पछध  र सो िव्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाई   

जनाउाँछ । 

(र) “कभवचायी” भन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायधरत लिक्षक बाहकेका अरय कमधचारी  िाई सम्झनु पदधछ । 

(ि) “आिालसम विद्यारम” भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकाबाट आवासीय लवद्याियको रुपमा स्वीकृलत प्रदान गने 

लवद्याियिाई जनाउाँछ । 

(व) “वििेष शिऺा ” भन्नािे दलृिलवलहन बलहरा अरटज्म बैलिक अपाङ्गता सुष्तश्रवण वा िारीररक अपाङ्गता भएका 

बािवालिकािाई ददईने लविेष दकलिमको लिक्षा सम्झनुपदधछ । 

 

३. माध्यलमक लिक्षाको प्रकाराः- माध्यलमक लिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् । 

  क. साधारण माध्यलमक लिक्षा  

  ख. संस्कृत माध्यलमक लिक्षा 

  ग. प्रालवलधक तथा व्यवसालयक माध्यलमक लिक्षा 

 

४. लविेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौचाररक लिक्षा, लनररतर लिक्षा, दरू लिक्षा तथा खुिा लिक्षा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्थााः- 

  (१) नगरपालिकािे आवश्यक पूवाधधारको व्यवस्था गरी लविेष लिक्षा , समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनररतर लिक्षा, दरू 

लिक्षा तथा खुिा लिक्षा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्था गनध सके्नछ । 

  (२)  लविेष लिक्षा , समावेिी लिक्षा , अनौपचाररक लिक्षा , लनररतर लिक्षा , दरू लिक्षा तथा खुिा लिक्षा सञ्चािन सम्बरधी अरय 

व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

५. लवद्याियको वर्षगकरणाः- लवद्याियिाई तोदकएको आधारमा वगीकरण गररनेछ । 

  क. सामुदालयक लवद्यािय  

  ख. संस्थागत लवद्यािय 

  ग. धालमकध  / गुठी लवद्यािय 

 

     ६. लिक्षाको माध्यमाः- (१) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी अंग्रेजी वा दवैु भाषा हुनेछ । 

(२) आधारभूत तह अरतरगत कक्षा ५ सम्म स्थानीय मातृभाषामा वा अंग्रेजी भाषा वा नेपािी भाषामा लिक्षा ददन सदकनेछ । 

(३) गैर नेपािी नागररकिे यस नगरपालिका लभिका लवद्याियहरुमा अध्ययन गदाध अलनवायध नेपािी लवषयको सट्टा अरय कुनै 

भाषाको लवषय अध्ययन गनध सके्न छ । 

(४) भाषा लवषय अध्ययन गराउाँ दा लिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सके्नछ । 

 

 

 

 



 

७. लवद्यािय सञ्चािन गनध अनुमलत लिनपुनेाः- (१) कुनै नेपािी समुदायिे वा नागररकिे सामुदालयक लवद्यािय वा िैलक्षक गुठी 

अरतरगत संस्थागत लवद्यािय खोल्न चाहमेा तोदकएको लववरण खुिाई वडा सलमलतको लसफाररस सलहत नगर कायधपालिकाको 

कायाधियमा लनवेदन ददनु पनेछ । 

     (२) उपदफा (१)  बमोलजम लवद्यािय खोल्ने अनुमलतको िालग लनवेदन पनध आएमा लिक्षा िाखाबाट तोदकएको पूवाधधार पुरा भए 

नभएको स्थिगत अनुगमन गरी आफ्नो राय सलहतको प्रलतवेदन िाखा प्रमुखिे नगर लिक्षा सलमलतको बैठकमा पेि गनुधपनेछ । 

      (३) उपदफा (२)  बमोलजम नगर लिक्षा सलमलतको बैठकबाट अनुमलत ददन उपयुक्त देलखएमा नगर लिक्षा सलमलतिे लवद्यािय 

खोल्न अनुमलत ददन सके्नछ । लिक्षा िाखािे दफा ८ बमोलजमको ितध तथा बरदेज को अधीनमा रही त्यस्तो लवद्याियिाई तोदकए 

बमोलजमको ढााँचामा अनुमलत पि ददनु पनेछ । 

       (४) लवदेिी लिक्षण संस्था साँग सम्बरधन गरी लवद्यािय खोल्ने अनुमलत वा स्वीकृती नेपाि सरकारको पूवध स्वीकृती नलिई ददन 

सदकने छैन ।  

 

८. लवद्याियिे पािना गनुध पने ितध तथा बरदेजहरुाः- लवद्याियिे पािना गनुध पने ितध तथा बरदेजहरु तोदकए बमोलजम हुनेछन् । 
 

९. लवद्यािय खोल्न स्वीकृती प्रदान गनेाः- (१) दफा ७ को उपदफा (३) बमोलजम अनुमलत प्राप्त आधारभूत तथा माध्यलमक लवद्याियिे 

स्वीकृलतको िालग तोदकए बमोलजमको ढााँचामा नगर कायधपालिकाको कायाधियमा लनवेदन ददनु पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा  लिक्षा  िाखा माफध त त्यस्तो लवद्याियको जााँचबुझ गरी वा गराई त्यसको प्रलतवेदन 

लिक्षा सलमलतमा पेि गनुधपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम जााँचबुझ प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ दफा ८ बमोलजमको ितध  तथा बरदेज पूरा गरेको देलखएमा नगर लिक्षा 

सलमलतको लसफाररसमा लिक्षा िाखािे दफा ८ बमोलजमको ितध तथा बरदेज पािना हुने गरी  त्यस्तो लवद्याियिाई तोदकए 

बमोलजमको ढााँचामा स्वीकृलत प्रदान गनेछ ।      
 

१०. प्रारलम्भक बाि लिक्षा तथा लवकास केरर स्थापना तथा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्थााः - प्रारलम्भक बाि लिक्षा तथा लवकास केरर 

स्थापना तथा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।      

                                      

११. मातृभाषामा लिक्षा ददन सदकनेाः- मातृभाषामा लिक्षा ददने लवद्याियको अनुमलत तथा स्वीकृलत सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

 

१२. मुनाफा नलिने लवद्यािय सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्थााः– (१) संघीय कानुनको मापदण्ड बमोलजम गुरुकुि, आश्रम, मख्तव, मदरसा, 

गुम्बा वा गोरपा समेतका सामालजक , परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे लवद्यािय सञ्चािन गनध लनवेदन ददने र त्यस्तो 

लवद्याियको अनुमलत, स्वीकृलत र कक्षा थप सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

१३. कम्पनी ऐन बमोलजम सञ्चालित लवद्याियिाई िैलक्षक गुठी अरतरगत सञ्चािन गने सम्बरधी व्यवस्थााः– (१) कम्पनी ऐन अरतरगत 

सञ्चािन भएको कुनै लवद्यािय िैलक्षक गुठी अरतरगत सञ्चािन गनध चाहनेिे सोको अनुमलतको तोदकए बमोलजमको हुनछे ।  

 

१४. धरौटी राख्नु पनेाः  संस्थागत लवद्यािय खोल्ने अनुमलत लिदा सुरक्षण बापत तोदकए बमोलजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पनेछ। 

 

१५. लवद्यािय  सानध वा गाभ्न सदकनेाः  – (१) नगर कायधपालिकािे लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा दईु वा दईु भरदा बढी       

लवद्याियिाई एक आपसमा गाभी एउटा लवद्यािय कायम गनध वा सानध सदकनेछ । लवद्यािय सानध वा गाभ्न पने अवस्था तोदकए  

       बमोलजम हुनछे ।  

 

१६. लवद्याियको तह वा कक्षा थप घट गनध सदकनेाः– लवद्याियको तह वा कक्षा थप गनध वा घटाउने सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

 

 

 



 

१७. नगर कायधपालिकाको काम , कतधव्य र अलधकाराः – (१) नगर कायधपालिकाको काम, कतधव्य र अलधकारका अरयि उल्िेख भए 

अलतररक्त देहाय बमोलजम हुनेछ । 

(क) िैलक्षक योजना तथा कायधक्रम कायाधरवयन गनध लिक्षा सलमलत , प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत तथा लिक्षा अलधकृतिाई 

आवश्यक लनदेिन ददने।  

(ख) िैलक्षक योजना तथा कायधक्रम कायाधरवयन गनध आवश्यकता अनुसार सलमलत, उपसलमलत वा कायधटोिी गठन गने । 

(ग) लिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाई नगरपालिका लभि समान रुपमा लिक्षक लवद्याथी अनुपात लमिाउने , िैलक्षक गुणस्तर 

कायम गन,े आचार संलहता बनाई िागु गने । 

(घ) लिक्षक तथा कमधचारीहरूको प्रिासन , व्यवस्थापन तथा िैलक्षक लवकास सम्बरधी कायध योजना स्वीकृत गने र कायाधरवयन 

गनध लनदेिन ददन,े  

(ङ) प्रदेि तथा संघीय कानुन बमोलजम हुने लिक्षा सम्वलरध लवषयहरुको कायाधरवयन गनध लिक्षा सलमलतिाई लनदेिन ददने । 

(च) प्रत्येक ६ मलहनामा नगरपालिका लभिका लवद्याियहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराई  अपेलक्षत गुणस्तर कायम 

गने । 

(छ) लवद्याियमा आर्षथक व्यवस्था पारदिी  बनाउन वस्तुगत आधार तथा मापदण्ड  बनाई िागू गन,े गराउने । 

        (ज) यस ऐनको पररलध लभि रही िैलक्षक गुणस्तर र सुिासनका िालग  मापदण्डहरु वनाउने । 

           (झ) अनौपचाररक लिक्षा, बैकलल्पक लिक्षा, लविेष लिक्षा, खुिा तथा दरू लिक्षा सम्बरधी लनदेलिका बनाई िागू गन,े गराउने । 

(ञ)  लिक्षा सम्बरधी कानून लनमाधणको िागी नगर सभामा पेस गने । 

(ट) तोदकएका सुचकाङ्क र कायध सम्पादनका आधारमा प्रत्येक वषध उत्कि लवद्यािय र लिक्षकिाई तोके अनुसार पुरस्कृत गने । 

(ठ) शिऺाराई व्मिहारयक उद्यभिीर य योजगाय उन्भखु फनाउने नीलत अिरम्फन गने 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थागत लवद्याियका हकमा त्यस्ता लवद्याियिे पािना गनुध पने मापदण्ड , 

गुणस्तर, िुल्क प्रावधान, लवपन्न तथा लसमारतकृत वगधका छाि छािाहरुका िालग ददईने छािबृलत्तका आधार र प्रलतित , लिक्षक तथा 

कमधचाररहरुको सेवा , ितध एवं पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लनणधय गदाध संस्थागत लवद्याियहरुको संगठनको सहभालगता एवं राय 

परामिध लिन सदकनेछ । 

 

१८. नगर लिक्षा सलमलतको गठन तथा कायधसंचािन लवलधाः– 

(१)रंगेिी नगरपालिकामा देहाय वमोलजमको एक नगर लिक्षा सलमलत रहनेछाः– 

(क) नगर कायधपालिकाको प्रमुख            अध्यक्ष 

(ख) नगर कायधपालिकाको उप- प्रमुख              सदस्य  

(ग) कायधपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट नगर प्रमुखबाट मनोलनत दईुजना         सदस्य 

(घ)  नगरपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको संयोजक                  सदस्य 

(ङ)  नगपालिकाका प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत                           सदस्य 

(च) सामुदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापक ÷अध्यापकहरु मध्यबेाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत एकजना     सदस्य 

(छ) संस्थागत लवद्याियका प्रधानाध्यापक÷संस्थापकहरु मध्यबेाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत एक जना       सदस्य 

(ज)परम्परागत धार्षमक लवद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत  एक जना     सदस्य 

(झ) लिक्षक महासंघको नगर अध्यक्ष  एक जना           सदस्य 

(ञ) लवद्यािय ब्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत  एक जना     सदस्य 

(ट) लिक्षा प्रेमी, बुलिलजलब मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत  एक जना       सदस्य 

(ठ) लिक्षा िाखा प्रमुख                         सदस्य–सलचव 

(२)  नगर लिक्षा सलमलतिाई सकेसम्म समावेिी बनाइने छ ।  

(३ ) नगर लिक्षा सलमलतको बैठकमा लबलभन्न क्षेिका लवज्ञ व्यलक्तहरुिाई आमरिण गनध सदकने छ ।  

(४ ) उपदफा १(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ) बमोलजमका सदस्यहरूको पदावधी ३ वषधको हुनेछ । 

(५ ) नगर लिक्षा सलमलतको वैठक कम्तीमा तीन मलहनामा एक पटक वस्नुपनेछ । 

(६) नगर लिक्षा सलमलतको वैठक भत्ता नगरपालिकाको प्रचलित कानुन बमोलजम हुनेछ ।   



 

(७) वैठक संचािनको िालग कम्तीमा ५१ प्रलतित सदस्यको उपलस्थती आवश्यक पनेछ । वैठकको लनणधय बहुमतको आधारमा हुनेछ । 

 

१९. प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत र लिक्षा िाखा प्रमुखको काम, कतधव्य र अलधकाराः–प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत र लिक्षा िाखा प्रमुखको 

काम , कतधव्य र अलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछन्ाः– 
 

२०॰ वडा  लिक्षा सलमलतको गठनाः रंगेिी नगरपालिकाका प्रत्येक वडाको िैलक्षक कायधक्रमहरुको अनुगमन तथा लनरीक्षण गरी नगर 

लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन पेि गनधका िालग देहाय अनुसारको वडा लिक्षा सलमलत गठन गररनेछ । 

 क. वडा अध्यक्ष                        संयोजक  

 ख. वडा सदस्यहरु मध्येबाट सलमलतिे मनोलनत गरेको १ जना      सदस्य 

 ग. लिक्षा प्रेमी र बुलिजीवी मध्येबाट कम्तीमा २ जना मलहिा समेत पने गरी वडा अध्यक्षिे तोकोको ३ जना   सदस्य 

 घ. संस्थागत लवद्याियका प्र.अ. मध्येवाट सलमलतिे मनोलनत गरेको १ जना          सदस्य  

 ङ. सम्बलरधत वडामा सञ्चालित मालथल्िो तहको लवद्याियका लिक्षकहरु मध्येबाट वडा लिक्षा सलमलतिे  

     मनोलनत  गरेको १ जना                        सदस्य सलचव 

 

२१. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलताः – (१) लवद्यािय संचािन , रेखदेख र व्यवस्थापन गनध प्रत्येक सामुदालयक लवद्याियमा देहाय 

बमोलजमको एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछाः– 

(क) अलभभावकहरुिे आफुहरुमध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा दईुजना मलहिा सलहत चार जना                 – सदस्य 

      (ख) नगरपालिकाको सम्बलरधत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षिे तोकेको वडा सदस्य एक जना    –सदस्य    

(ग) लवद्याियका संस्थापक, बुलिजीवी, लिक्षाप्रेमी, चरदादाता लवद्याियिाई लनररतर सहयोग गरेका  

     ब्यलक्तहरु मध्येबाट लवद्यािय ब्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेका कम्तीमा एक मलहिा सलहत दईु जना            – सदस्य 

(घ) लवद्याियका लिक्षकिे आफुहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना प्रलतलनधी                                – सदस्य 

(ङ) प्रधानाध्यापक                                            – सदस्य सलचव 

(२) लवद्यािय स्तरीय बाि क्िविे मनोनयन गरेको एक छािा र एक छाि गरी दईु जना स्थायी आमलरित सदस्य रहने छन् । 

(३) प्रालवलधक र व्यवसालयक लवषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यलमक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा उद्योग 

बालणज्य महासंघका दईु जना प्रलतलनलध, सदस्य रहनेछन् । 

(४) लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा पचास प्रलतित सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यलक्तको 

अलभभावक र समावेिी लिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता 

भएका व्यलक्त सदस्य रहनेछ । 

(५) अलभभावकिे आफुहरुमध्येबाट पठाएका खण्ड (क) , खण्ड (ख) वा खण्ड (ग) बमोलजमका सदस्य मध्येबाट माि लवद्यािय 

ब्यवस्थापनसलमलतको  अध्यक्षको छनौट गररनेछ । अध्यक्ष छनौट गने पलहिो बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यिे गनेछ । 

 (६) नेपाि सरकार , प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबाट अनुदान लनकासा हुने धार्षमक लवद्याियहरु ( मदरसा , गुम्बा, गुरुकुि) मा दफा 

२१ को उपदफा (१) बमोलजमको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गररनेछ । 

(७) दफा २१ को १ (क) बमोलजम सदस्यहरुको छनौट गदाध सवध सहमलतको प्रदक्रयाबाट छनौट गनुधपनेछ । दईु पटक सम्म  

अलभभावकहरुको बैठकबाट प्रयास गदाध समेत सवध सहमलतबाट  छनौट हुन नसकेमा नगर लिक्षा सलमलत  प्रमुखिे  छनौट गरी चार 

जना सदस्यहरु तोक्न सके्नछ । यस पश्चात लव.व्य.स. गठनका अरय प्रदक्रया िुरु गररनेछ । 

(८) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभए सम्म वडा अध्यक्षिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षको काम गनेछ। 

(९) संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय सञ्चािन तथा रेखदेख गनध प्रत्येक संस्थागत लवद्याियमा देहाय वमोलजमका सदस्यहरु भएको एक 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(क) लवद्याियका संस्थापकहरु मध्येबाट लवद्यािय सञ्चािक सलमलतको लसफाररसमा लिक्षा िाखा प्रमुखिे तोकेकोएक जना      -अध्यक्ष 

(ख) अलभभावकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना मलहिा समेत पनेगरी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेका दईु जना – सदस्य 

(ग) लिक्षा िाखा प्रमुख  वा लनजिे तोदकददएको लिक्षा अलधकृत                   –सदस्य     

(घ) सम्बलरधत लवद्याियका लिक्षकहरुिे आफुहरुमध्येबाट छानी पठाएको एक जना                             – सदस्य 

(ङ)  सम्बलरधत वडा सलमलतिे पठाएको प्रलतलनलध एक जना                                                                 – सदस्य 



 

(च) लवद्याियको प्रधानाध्यापक                                                                                                       - सदस्य सलचव 

 (१०)  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कायध अवलध ३ वषधको हुनेछ । 

(११) राजीनामा स्वीकृत गनेाः– व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सो सलमलतका अध्यक्षिे र व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षको 

राजीनामा सम्बलरधत व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीकृत गनेछ ।  तर अध्यक्षको पद ररक्त रहकेो अवस्थामा सदस्यको राजीनामा 

व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीकृत गनेछ । लव.व्य.स. अध्यक्षको रालजनामा स्वीकृत भएको अवस्थामा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता 

सदस्यहरुमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यिे गनेछन ।   

(१२) यो ऐन िागु हुनु भरदा अलघ लनयमानुसार गठन भएको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको पदावलधभर सो सलमलत बहाि रहनेछ। 

(१३) अलभभावकको अलभिेलखकरण व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट प्रदक्रया तथा बैठक सम्बरधी कायधलवलध तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

 

२२. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसके्नाः  देहायको व्यलक्त व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य हुन सके्न 

छैनाः 

(क) गैर नेपािी नागररक,  

(ख) पच्चीस वषध उमेर पूरा नभएको (बाि क्िवको प्रलतलनधी बाहके),     

(ग) प्रचलित कानुन बमोलजम अयोग्य ठहररएको, 
(घ) नैलतक पतन देलखने फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार ठहररएको , 

 (ङ) सम्बलरधत लवद्याियको लिक्षक प्रलतलनधी बाहके अरय सामुदालयक वा संस्थागत लवद्याियका वा संस्थाका लिक्षक तथा 

कमधचारीहरु , 

(च) अरय लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत अध्यक्ष/सदस्य पदमा कायधरत रहकेो व्यलक्त । 
 

२३. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनध सके्नाः  (१) देहायका अवस्थामा नगर लिक्षा सलमलतिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

लवघटन गनध सके्नछाः– 

(क) लवद्याियको सम्पलत्त लहनालमना गरेमा , 

(ख) लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खल्बल्याएमा , 

(ग) नगर लिक्षा सलमलतिे ददएको लनदेिनको पािना नगरेमा , 

(घ) प्रचलित कानुन तथा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थानीय सरकारको नीलत एवम् लहत लवपरीत काम गरेमा , 

(ङ) सम्बलरधत लनकाय वा अलधकारीिे ददएको कानून अनुसारको लनदेिन पटक –पटक उिंघन गरेमा ।  तर यस दफामा जुनसुकै 

कुरा िेलखएको भएता पलन सलमलत लवघटन गनुध अलघ लनजिाई सफाई ददने मौका बाट बलञ्चत गररने छैन । 
 

२४. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकाराः (१) सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्याियका लवद्याियको व्यवस्थापन 

सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

२५. लिक्षक अलभभावक संघ सम्बरधी व्यवस्थााः   (१) प्रत्येक लवद्याियमा सम्पूणध लिक्षक र अलभभावकहरू सदस्य रहकेो एक लिक्षक 

अलभभावक संघ रहनेछ । लिक्षक अलभभावक संघ सम्बरधी अरय व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ । 

 

२६.  बाि क्िवहरुगठन गनेाः - लवद्याियहरुिे बािवालिकाको सवाधलङ्गण लहत तथा लवकास गनध र सामालजक उत्तरदालयत्व महसुि 

गराउन वातावरण संरक्षण , सरसफाई तथा लवपद व्यवस्थापन िागु औषध दवु्यधसनी लवरुि सहयोगी भावना जागृत गराउन 

बािक्िवहरु गठन गरी कायाधरवयन गनुधपनेछ ।  

 

२७. पाठ्यक्रम , पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीाः- (१) यस नगरपालिका लभि सञ्चालित  लवद्याियहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम 

मरिाियिे लनधाधरण गरे बमोलजम हुनेछ ।स्थानीय पाठ्यक्रमको हकमा नगरपालिकािे लनधाधरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(२) पाठ्यसामग्रीको समयमै सहज उपिब्धताको सुलनश्चत गनध कायधपालिकािे आवश्यक कायधयोजना वनाई िागू गनेछ । 

    (३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठ्यसामग्री सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 



 

२८. परीक्षा समरवय सलमलताः  (१) नगरपालिकालभि लनयमानुसार अनुमलत स्वीकृलत प्राप्त गरी संचािनमा रहकेा सामुदालयक एवं 

संस्थागत लवद्याियहरुमा परीक्षा सञ्चािन तथा समरवयको िालग देहायको एक परीक्षा समरवय सलमलत रहनेछ । 

(क) प्रमुख प्रिासदकय अलधकृत              – अध्यक्ष 

(ख) नगरपालिकामा रहकेो सामालजक लवकास सलमलत संयोजक                   -सदस्य 

(ग) ईिाका प्रिासन कायाधियको प्रलतलनधी                                            –सदस्य 

(घ) प्रमुख, सम्वलरधत स्थानीय तहमा रहकेो प्रहरी कायाधिय                      – सदस्य  

(ङ) प्रमुख, सम्बलरधत स्थानीय तहमा रहकेो स–सस्त्र प्रहरी बि                    –सदस्य 

(च) कायधपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट समरवय सलमलतिे मनोलनत गरेका एक जना                    –सदस्य 

(छ) सामुदालयक लवद्याियका प्र.अ.हरु मध्ये बाट समरवय सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना                 –सदस्य 

(ज) संस्थागत लवद्याियका लप्रलरसपिहरु मध्ये बाट समरवय सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना               –सदस्य 

        (ञ) लिक्षा िाखा प्रमुख                  – सदस्य सलचव 

(२) परीक्षा समरवय सलमलतको बैठक सम्बरधी कायधलवलध सो सलमलत आफैिे लनधाधरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

(३) स्थानीय तहको क्षेिालधकार वालहरको िैलक्षक तहको परीक्षा सञ्चािन गनध सम्वलरधत लनकायवाट भएको व्यवस्था वमोलजम         

सलमलतिे सहजीकरण र समरवय गनेछ । 

(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन कायधपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड वमोलजम सलमलतिे गनेछ । 

(५) उपदफा ३ र ४ वाहकेको कक्षाहरुको परीक्षा समरवय सलमलतिे लनधाधरण गरेको मापदण्ड वमोलजम नगर स्तरीय परीक्षा 

सलमलतिे लवद्याियसंगको समरवयमा सञ्चािन गनेछ । प्रधानाध्यापकिे िैलक्षक प्रमाण पि प्रमालणकरण गनेछन । 

 

२९. परीक्षा समरवय सलमलतको काम कतधब्य र अलधकाराः परीक्षा समरवय सलमलतको काम कतधब्य र अलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

३०. परीक्षा ब्यबस्थापन सलमलताः (१) नगरपालिकाका लवद्याियहरुमा परीक्षा सञ्चािनको िालग देहायको एक  परीक्षा ब्यबस्थापन 

सलमलत  रहनेछ । 

(क) लिक्षा िाखा प्रमुख                     – अध्यक्ष 

(ख) सामुदालयक लवद्याियका प्र.अ. वा लिक्षकमध्येबाट सलमलतिे तोकेका १ मलहिा सलहत ३ जना  – सदस्य 

(ग) संस्थागत लवद्याियका प्र.अ. वा लिक्षकमध्येबाट सलमलतिे तोकेको १ जना     – सदस्य  

(घ) सलमलतिे मनोलनत गरेको िैलक्षक ब्यवस्थापन सूचना प्रणािीमा काम गने १ जना     – सदस्य 

(ङ) लिक्षा िाखा प्रमुखिे तोकेको कमधचारी            – सदस्य–सलचव  

    (२) परीक्षा व्यवस्थापन सलमलतको काम कतधब्य र अलधकाराः परीक्षा व्यवस्थापनको िालग सलमलतको काम कतधब्य र अलधकार तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

 

३१. िैलक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बरधी व्यवस्थााः  (१) नगर  सभािे वार्षषक रुपमा लिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सुधारको िालग 

कायधपालिकािाई लनदेिन ददनेछ । लिक्षा मंिाियिे बनाएको गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम लवकास केररिे बनाएको पाठयक्रम 

प्रारुपिाई मूि आधार मान्नु पनेछ । 

   (२) िैलक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बलरध अरय व्यवस्थााः- िैलक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

३२. लवद्याथी संख्या भनाध र कक्षा चढाउने सम्बरधी व्यवस्थााः- (१) सामुदालयक लवद्याियहरुमा लवद्याथी संख्या भनाध र कक्षा चढाउने 

सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

३३.प्रधानाध्यापक र लिक्षकको लनयुलक्त तथा काम कतधव्य र अधकाराः-  (१) प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रालज्ञक तथा प्रिासकीय 

प्रमुखको रूपमा काम गनध स्वीकृत दरबरदीमा नवढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।  

 

    (२) प्रधानाध्यापक र लिक्षकको लनयुलक्त तथा काम कतधव्य र अलधकार सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  
 



 

३४. करारमा लिक्षक तथा कमधचारी छनौट सम्बरधी व्यवस्थााः-  (१) सामुदालयक लवद्याियमा ररक्त रहकेो दरबलरदमा करारमा लिक्षक 

वा कमधचारी लनयुलक्तका िालग लसफाररस गनध प्रत्येकलवद्याियमा देहाय वमोलजमको एक लिक्षक तथा कमधचारी छनौट सलमलत 

रहनेछाः- 

(क) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सो सलमलतको सदस्य                                        –अध्यक्ष  

(ख) लिक्षा िाखा प्रमुख वा लनजिे तोकेको लिक्षा अलधकृत                                                               –सदस्य 

(ग) नगर कायधपालिकाको कायाधियको लवज्ञ सूचीमा उल्िेलखत सम्वलरधत लवषय लवज्ञमध्ये नगर प्रमुखको  

      लसफाररसमा लिक्षा अलधकृतिे तोकेको २ जना                                               –सदस्य 

(घ)  प्रधानाध्यापक                                                                 –सदस्य सलचव 

(२) उपदफा (१) (ग) को प्रयेजनको िालग  लिक्षा िाखािे समय समयमा दरखास्त आह्वान गरी लवषय लवज्ञहरुको ब्यलक्तगत लववरण 

सलहतको लवज्ञ सूची अध्यावलधक गरी राख्नु पनेछ ।  

(३) लिक्षक तथा कमधचारी छनौट सलमलतको सलचवािय सम्बलरधत लवद्याियमा रहनेछ । छनौट सम्बलरध परीक्षा केरर 

नगरपालिकामा वा लिक्षा िाखािे तोकेको स्थानमा हुनेछ।  

(४) लिक्षक सेवा आयोगिे लिक्षक वा कमधचारी छनौट गने सम्बरधमा मापदण्ड लनधाधरण वा कायधलवधी जारी गरेको भए लिक्षक तथा 

कमधचारी छनौट सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा कायधलवधीको पािना गनुध पनेछ । 

(६) लिक्षक तथा कमधचारी छनौट सलमलतको बैठक सम्बरधी कायधलवधी सो सलमलत आफैिे लनधाधरण गरे वमोलजम हुनेछ । 

(७) करारमा लिक्षक तथा कमधचारी छनौट सम्बरधी अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

३५. लिक्षक तथा कमधचारीको सरुवा सम्बरधी व्यवस्थााः (१) नगरपालिका लभि एक लवद्यािय बाट अको लवद्याियमा तह तथा लवषय 

लमल्ने दरबरदी लभिका लिक्षक नगर लिक्षा सलमलतको लनणधयानुसार प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे सरुवा गनध सके्नछ ।  

(२) लिक्षकको सरुवा प्रत्येक िैलक्षक सिको पलहिो मलहनामा  गररनेछ । 

(३) एक पटक सरुवा भएको लिक्षकिाई त्यस लवद्याियमा कम्तीमा दईु वषध सेवा पूरा नगरी अरयि सरुवा गररने छैन । तर कुनै 

लवद्याियमा कायधरत लिक्षक असक्त भई सो स्थान  लनजको उपचार हुन नसके्न व्यहोरा नेपाि सरकारिे तोके मेलडकि बोडध वा 

स्वीकृत लचदकत्सकिे लसफाररस गरेमा लनजिाई जुनसुकै वखत पलन सरुवा गनध सदकनेछ । 

(३) नैलतक आचरण तथा लनजको व्यलक्तगत अनुिासन िगायतका कारणबाट कुनै लिक्षकिाई सो लवद्याियमा रालख  रहदंा 

लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खिबलिएको वा खिबलिन सके्न व्यहोरा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतबाट लनणधय भई आएमा , 

िैलक्षक सिको कुनै पलन समयमा त्यस्ता लिक्षकको सरुवा गनध सदकनेछ । 

 (४) सरुवा सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

३६. अरतर स्थानीय लिक्षक सरुवा सहमती सम्वरधी व्यवस्थााः- अरतर स्थानीय तह लिक्षक सरुवा सम्बरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ ।  

 

३७. छािवृलत्त तथा लनाःिुल्क लिक्षा सम्बलरध  व्यवस्थााः- (१) सामुदालयक लवद्याियमा आधारभूत तहको लिक्षा लनाःिुल्क र अलनवायध 

तथा माध्यलमक तह (कक्षा १०) सम्मको लिक्षा लनाःिुल्क हुनेछ ।  

(२) संस्थागत लवद्याियिे कुि लवद्याथी संख्याको १० प्रलतित लवपन्न एवं  लसमारतकृत लवद्याथीहरुिाई लनाःिुल्क छािवृलत्त उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । यस्तो छािवृलत्तमा कम्तीमा ५ प्रलतित बालिका समावेि गनुधपनेछ ।  तर संस्थागत लवद्याियिे लवद्याथीहरुिाई 

उपिब्ध गराउने छािवृलत्त बराबरको योगदान लवद्याियको िैलक्षक सुधार गनधको िालग नगरपालिकािे िैलक्षक सुधार कोष 

स्थापना गरी तोदकएबमोलजम पररचािन गनध सके्नछ । 

     (३) छािवृलत्त तथा लनाःिुल्क लिक्षा सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

३८. लिक्षक तथा कमधचारीिे पाउने लवदा तथा काज सम्बलरध व्यवस्थााः- (१) लिक्षक तथा कमधचारीिे पाउने लबदा तथा काज सम्बलरध 

व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 



 

३९. लवद्याियको लचरहाः  लवद्याियको लचरह षट्कोण हुनेछ । लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लनणधय गरी सो षट्कोणको बीचमा 

आफ्नो लवद्याियको छुटै्ट लचरह राख्न सके्नछ । 

 

४०.  लवद्याियको नामाकरणाः (१) समाज तथा रािकै िालग उल्िेखनीय योगदान गने वा ऐलतहालसक व्यलक्त , देवी देवता, तीथधस्थि वा 

प्राकृलतक सम्पदा आददको नामबाट नेपािीपन झल्कने गरी नयााँ लवद्याियको नामाकरण गनुधपनेछ । 

    (२) लवद्याियको नामाकरण सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

४१. रालिय गान गाउनु पनेाः  लवद्यािय खुिेको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र लवलभन्न समारोहमा रालिय गान गाउनु पनेछ ।  

 

४२. झण्डोत्तोिन गनुध पनेाः लवद्याियमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा रालिय झण्डोत्तोिन गनुध पनेछ ।  

 

४३. लवद्याथी पोिाकाः (१)  लवद्याियिे लवद्याथीको िालग एकै दकलसमको , कम खर्षचिो , साधारण, रालियता झल्काउने र हावापानी 

सुहाउाँ दो पोिाक तोक्न सके्नछ ।लवद्याियिे पोिाक खररद गने स्थान वा पसि तोक्न पाउने छैन । 

 

४४. लवद्याियको सम्पलत्त संरक्षण सम्बलरध व्यवस्थााः- (१) लवद्याियको नाममा रहकेो सम्पलत्तको सुरक्षा गने प्रमुख दालयत्व व्यवस्थापन 

सलमलत र प्रधानाध्यापकको हुनेछ । 

    (२) लवद्याियको सम्पत्ती संरक्षण सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

४५. लवद्याियिाई अनुदान ददनेाः (१) सामुदालयक लवद्याियिाई नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा नगरपालिकाबाट लवद्याियको 

िालग प्राप्त रकम वार्षषक कायधक्रम स्वीकृत गराई लवद्याियको कोषमा पठाइनेछ । 

(२)  लवद्याियिाई अनुदान बााँडफााँट गने आधार तथा खचध सम्बलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

४६. लवद्याियको बजेट आय व्ययको िेखा राख्ने सम्बलरध व्यवस्थााः-  लवद्याियको बजेट तथा आय व्ययको िेखा राख्ने सम्बलरध व्यवस्था 

तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

४७. लिक्षक तथा लिक्षा क्षेि सम्वि जनिक्तीको तालिमाः (१) लिक्षक तथा कमधचारीहरुका िालग तालिम तथा प्रलिक्षण सम्बरधी 

व्यवस्था संघ र प्रदेि कानुनमा व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ ।तर यस दफािे नगरपालिकािे संस्थागत लवद्याियका लिक्षकहरुिाई 

िागत साझेदारीमा र सामुदालयक लवद्याियका  लिक्षकहरुिाई स्वीकृत वार्षषक कायधक्रम वमोलजम क्षमता लवकास र पूनताधजगी 

तालिम ददन वाधा पने छैन । 

 

४८. अलतररक्त दक्रयाकिाप सम्बरधी व्यवस्थााः (१) लवद्याियहरुिे सञ्चािन गने अलतररक्त दक्रयाकिाप सम्बरधी व्यवस्था तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 
 

४९. लवद्यािय लिक्षा सेवा गठन तह श्रेणी लवभाजन र दरवरदी सम्बरधी व्यवस्थााः-  लवद्यािय लिक्षा सेवा गठन तह , श्रेणी, लवभाजन र 

दरवरदी सम्बरधमा संघ तथा प्रदेिको कानून वा ऐन साँग तदातम्य हुने गरी कायधपालिकािे कायधलवधी बनाई िागु पनेछ । 
 

५०. संघीय कानून बमोलजम हुनेाः- देहायका लवषयहरु संघीय कानून बमोलजम हुनेछन् । 

  क. लिक्षक तथा कमधचारीको तिब भत्ता र अरय सुलवधा, 

  ख. लिक्षक तथा कमधचारीको लनवृत्तीभरण उपदान उपचार खचध र अरय व्यवस्था, 

  ग. लिक्षक तथा कमधचारीका अवकास सम्बरधी व्यवस्था, 

  घ. लिक्षक तथा कमधचारीको सजाय सम्बरधी व्यवस्था, 

  ङ. लवद्याियको वर्षगकरण संघीय कानूनिे तोकेको मापदण्ड अनुसार हुन,े  

  च. स्थायी आवासीय अनुमलत सम्बरधी व्यवस्था । 

 



 

५१. लवद्यािय िुल्क सम्बलरध व्यवस्थााः-  (१) संघीय कानूनिे बनाएको मापदण्ड अनुसार लवद्याियहरुिे लवद्याथी साँग लिन पाउने 

िुल्कको लनधाधरण हुनेछ । 

(२) लवद्याियिे लवद्याथी साँग लिन पाउने िुल्क सम्बरधी अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

५२.  लजम्मेवारी रहनेाः-  (१) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह , अलभभावक एवं लवद्याथीप्रलत लजम्मेवार हुनुपनेछ ।  यसका िालग समय 

समयमा अलभभावक एवं लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गनुधपनेछ ।  

(२) मापदण्ड वमोलजम लवद्यािय सञ्चािन एवं गुणस्तररय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलमती र प्रधानाध्यापकिे 

नगरपालिका साँग कायध सम्पादन करार गनुधपनेछ । 

(३) लजम्मेवार हुने अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

५३. संरक्षकको भूलमकााः- नगर प्रमुख नगर लभि र वडा अध्यक्ष आफ्नो वडा लभिका लवद्याियको गुणस्तरीय लिक्षाका िालग प्रमुख 

संरक्षकको भूलमकामा रलह कायध गनुध पनेछ। 
 

५४. लनवाधलचत पदालधकारीहरुिे पािना गनुधपने आचारसंलहतााः- यस नगरपालिका लभिका लनवाधलचत पदालधकारीहरुिे देहाय 

बमोलजमको आचारसंलहता पािना गनुधपनेछ । 

   क.  संस्थागत लवद्यािय वा लनजी अरय कुनै प्रकारका िैलक्षक संघ संस्था सञ्चािन मा संिग्नता हुन नहुने तर प्रालज्ञक 

दक्रयाकिापमा भाग लिन बरदेज नरहन,े 

   ख. धमध, सम्प्रदाय, जातजालत, लिङ्ग भाषा वगध क्षेि वा सम्प्रदायको आधारमा घृणा वा द्वषे उत्पन्न हुने कुनै दक्रयाकिापमा भाग 

लिन बरदेज रहन,े 

   ग. राजनीलतक पाटी वा अरय कुनै दिगत समूहको स्वाथधमा लवद्याथी र िैलक्षक संरचनाको प्रयोगिाई लनषेलधत गनुधपने , 

   घ. लवद्याियको समग्र िैलक्षक गुणस्तरको अलभवृलिमा ध्यान ददनुपन,े 

   ङ. जनप्रलतलनधी समाजकै रोि मोडेि हुने हुाँदा सावधजलनक ठाउाँहरु तथा लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थामा उपलस्थत रहाँदा 

नकारात्मक सरदेि प्रवाह हुने कुनै दक्रयाकिाप नगनध सजग रहनु पने । 
 

५५. लिक्षक तथा कमधचारीिे पािना गनुधपने आचारसंलहतााः- 

(क) आफुिाई खटाइएको ठाउाँमा गई तोदकएको काम गनुध पन,े   

(ख) लनधाधररत समयमा लनयलमत रुपिे लवद्याियमा आए गएको समय जनाई हालजर हुनु पने र पलहिे लबदाको अनुमलत नलिई 

लवद्याियमा अनुपलस्थत हुनु नहुन,े  

(ग) आफ्नो सेवा सम्बरधी कुरामा मतिव साध्य गने मनसायिे कसैमालथ पलन कुनै राजनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानध वा 

प्रभाव पाने प्रयत्न गनध नहुन,े  

(घ) नेपाि सरकार र नेपािी जनताको पारस्पररक सम्बरधमा वा कुनै लवदेिी रािसाँगको सम्बरधमा खिि पनध सके्न गरी आफ्नो 

वास्तलवक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकालित गनध वा प्रेसिाई कुनै खबर ददन वा रेलडयो वा टेलिलभजन 

आदद जस्ता सुचना माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनध वा कुनै सावधजलनक भाषण ददन वा वक्तव्य प्रकालित गनध नहुन,े  

(ङ) लवद्याथीिाई योग्य नागररक बनाउने उदे्दश्य लिई अध्ययन र अध्यापनिाई आफ्नो मुख्य िक्ष्य सम्झनु पने ,  

(च) आज्ञाकाररता , अनुिासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूलत, धैयध र सच्चररितािाई प्रोत्साहन ददनु पन,े  

(छ) कुनै भाषा , सम्प्रदाय तथा धमध लवरोधी भावना लिक्षक तथा लवद्याथी वगधमा फैिाउन नहुन,े  

(ज)  सामुदालयक लवद्याियका लिक्षकिे व्यवस्थापन सलमलत र सम्बलरधत स्थानीय तहको स्वीकृलत नलिई आफू वहाि रहकेो 

लवद्यािय बालहर काम गनध नहुन,े  

(झ) लवद्यािय वा िैलक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा रालिय भावना जागृत गरी देिमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गनुध पने ,  

(ञ) नेपाि रािको सावधभौमसत्ता र अखण्डतामा आाँच आउने गरी देिको िालरत , सुरक्षा, वैदेलिक सम्बरध र सावधजलनक मयाधदा 

तथा अदाितको अवहिेना हुने वा कुनैपलन कायाधिय वा अलधकृतको कानूनद्वारा लनधाधररत कतधव्य पूरा गनधमा बाधा लवरोध हुने 

गरी प्रदिधन, हड्ताि, थुनछेक तथा घेराउ गनध नहुने । 

(ट)  लवद्याथीिाई िारीररक वा मानलसक यातना ददन नहुने , . 



 

(ठ) आफुिे अध्यापन गने लवषयमा अलधकतम लवद्याथी उत्ती णध गराउने तथा लनधाधररत अपेलक्षत िैलक्षक उपिलब्ध हासीि गराउने  

मुख्य लजम्मेवारी लिक्षककको हुनेछ ।  

(ड) लवद्याियमा रहदा  तोदकएको पोिाक िगाई आउनुपने । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको आचार संलहताको पािन भए नभएको अलभिेख लिक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकिे र 

प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन सलमलतिे राख्नु पनेछ र आचार संलहता पािन नभएको भए त्यसको लववरण नगरपालिकामा 

पठाउनु पनेछ  । 

 

५६. कोलचङ तथा ट्युसन कक्षा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्थााः - (१) कोलचङ तथा ट्युसन कक्षा सञ्चािन सम्बरधी व्यवस्था  तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 
 

५७. लवद्याथीिे पािन गनुध पने आचार संलहतााः-  लवद्याथीहरुिे देहाय बमोलजमको आचार संलहता पािन गनुध पनेछाः 

(क) लिक्षकको आज्ञापािन, आदर गनुध पने र लजम्मेवारी बहन गनुधपन,े 

(ख) लवद्याियमा वा बालहर जहााँसुकै अनुिासनमा रहनु पने,  

(ग) रालियता, भाषा र संस्कृलतको उत्थानको लनलमत्त संधै प्रयत्निीि रहनु पन,े  

(घ) लवद्याियिे आयोजना गरेको कायधक्रममा सदक्रय रुपमा भाग लिनु पन,े  

(ङ) सबैसाँग लिि व्यवहार गनुध पन,े  

(च) व्यवस्थापन सलमलतिे लनधाधरण गरेका अरय आचार संलहता पािना गनुध पने । 
 

५८. लनयम बनाउने अलधकाराः- (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाधरवयन गनध नगर कायधपालिकािे लिक्षा लनयमाविी लनदेलिका कायधलवधी 

तथा अरय आवश्यक मापदण्ड बनाई िागु गनध सके्नछ । 
 

५९. बचाउ र िागु नहुनेाः- (१) यो ऐन वा यस ऐन अरतगधत बनेका लनयममा िेलखएका लवषयमा सोही बमोलजम र निेलखएका लवषयमा 

प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । 

    (२) यस ऐनमा िेलखएका कुनै कुरािे पलन लवद्याियको सम्पत्ती लहना लमना गरेको कसुरमा प्रचलित कानून बमोलजम कारवाही 

चिाउन बाधा पने छैन । 

    (३) यस अलघ कानून बमोलजम लनयुक्त लिक्षक कमधचारीहरुिाई नेपाि सरकारबाट ददईदै आएको सुलवधामा कुनै दकलसमको कटौती 

गररने छैन । तर यो व्यवस्थािे कानून बमोलजम दण्ड सजाय र कारवाही गनध बाधा पने छैन । 

    (४) यस अलध भए गररएका कायधहरु यसै ऐन बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 
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