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रतुवामाई नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जो दफा १०२ को उपदफा २ बमोहजम रतवु ामाई नगरसभाले पाररत गरे को
रतुवामाई नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यलमक लिक्षा ऐन २०७६ (पलििो संिोधन २०७७)
सववसाधारणको जानकारीको लाहग प्रकाशन गररएको छ ।

* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

रतुवामाइ नगरपालिकाको अधारभूत तथा माध्यलमक लिक्षा ऐन २०७६
(ऩहिलो सं शोधन २०७७)
प्रस्तावनाः नेपािको संलवधान बमोलजम स्थानीय तहको लिक्षा सम्बन्धी ऄलधकार सुलनलित गनन यस रतुवामाइ
नगरपालिकािे,
देिको लवकासको िालग सबै बािबालिका र यूवाहरुका िालग ईच्च गुणस्तरीय र जीवन ईपयोगी लसकाआद्वारा यस क्षेत्रमा अवश्यक
पने दक्ष , योग्य र सीपयुक्त जनिलक्त ईत्पादन गनन तथा सवनसाधरण जनतािाइ सवनसुिभ ज्ञान ददन र संघीय िोकतालन्त्रक
गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ऄनुकूि अमजनताको सदाचार, लिष्टाचार नैलतकता कायम राख्न यस नगरपालिकामा स्थापना हुने तथा हाि
सञ्चािन भै रहेका लवद्याियहरुको सुधार गदै गुणस्तरीय लवद्यािय लिक्षाको लवकास गनन वाञ्छनीय भएकोिे,
“नेपािको संलवधानको धारा २२१, ऄनुसूची ८ मा भएका स्थानीय तहको ऄलधकारको सूची नं. ८” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (२ज)” र दफा १०२ को ईपदफा १ बमोलजम रतुवामाइ नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छेद एक
प्रारलम्भक
(१) संलक्षप्त नाम, लबस्तार र प्रारम्भः
१. यस ऐनको नाम
“अधारभूत तथा माध्यलमक लिक्षा ऐन २०७६” रहेको छ ।
२. यो ऐन रतुवामाइ
नगरपालिका क्षेत्र भर िागु हुने छ ।
३. यो ऐन तुरुन्त िागु हुने छ ।
(२) पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथन निागेमा यस ऐनमाः
(क) “अधारभूत लिक्षा” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा देलि कक्षा अठसम्म ददआने लिक्षा सम्झनु पछन ।
(ि) “माध्यलमक लिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देलि कक्षा बाह्रसम्म ददआने लिक्षािाइ सम्झनु पछन ।
(ग)
“नगरपालिका” भन्नािे रतुवामाइ नगरपालिका सम्झनु पछन ।
(घ) “नगरसभा” भन्नािे रतुवामाइ नगरपालिकाको नगर सभािाइ सम्झनु पछन ।
(ङ)
“लवद्यािय लिक्षा” भन्नािे अधारभूत र माध्यलमक दुबै लिक्षा सम्झनु पछन ।
(च) “लबिेष लिक्षा”भन्नािे दृलष्टलबलहन, बलहरा, बौलिक ऄपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा ऄलत ऄिक्त ऄपाङ्गता भएका बािबालिका
िाइ छु ट्टै समूहमा रािी ददआने लिक्षा सम्झनु पछन ।
(छ) “प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा ” भन्नािे प्रालवलधक ज्ञान र सीप भएको लवषयबस्तुको लसकाआ गरी प्रलवलध र व्यवसायको
लिक्षा प्रदान गनन कक्षा नौदेलि कक्षा बाह्रसम्म ऄध्यापन गराइने लिक्षािाइ सम्झनु पछन
। (ज) “सामुदालयक लवद्यािय” भन्नािे
समुदायको पहिमा स्थापना गररएको नाफा रलहत प्रकृ लतका नेपाि सरकारबाट लनयलमत रुपमा ऄनुदान पाईने ऄनुमलत वा स्वीकृ लत
पाएको लवद्यािय सम्झनु पछन ।
(झ) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे लनजी तवरबाट स्थापना भइ नेपाि सरकारबाट ऄनुदान नपाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृ लत
प्राप्त लवद्यािय सम्झनु पछन ।
(ञ) “लबद्यािय कमनचारी” भन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक बाहेक ऄन्य कमनचारी सम्झनु पछन ।
(ट) “बािबालिका” भन्नािे ऄठार बषन ईमेर पूरा नगरे का ब्यलक्तिाइ संझनु पछन ।
(ठ) तोदकएको वा तोदकए बमोलजम भन्नािे यस ऐन ऄन्तगनत बनेका लनयमहरुमा तोदकएको ब्यहोरा सम्झनु पछन ।
(ड) “ऄनुमलत” भन्नािे नेपाि सरकार वा यस नगरपालिकािे स्थायी स्वीकृ लत प्रदान गरी नसके को कु नै लनलित स्थान वा क्षेत्रमा
लवद्यािय सञ्चािन गनन वा कक्षा थप गनन ददएको ऄस्थायी स्वीकृ लतिाइ सम्झनु पछन ।
(ढ) “स्वीकृ लत” भन्नािे तोदकए बमोलजमको सतन पूरा गरे को लवद्याियिाइ नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे प्रदान गरे को स्थायी
स्वीकृ लतिाइ सम्झनु पछन ।
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*(ण) “अवासीय लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकाबाट अवासीय लवद्याियको रुपमा ऄनुमलत वा स्वीकृ लत प्रदान
गररएको लवद्याियिाइ सम्झनु पछन ।
(त) “िैलक्षक गुठी” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गननका िालग कु नै ब्यलक्तिे नाफा रलहत ईद्देश्यिे स्थापना गरे को साबनजलनक वा लनजी
गुठी सम्झनु पछन ।
(थ) “प्रारलम्भक बाि लिक्षा” भन्नािे चार बषनमुलनका बािबालिकाहरुिाइ ददइने एकबषनको प्रारलम्भक बाि लिक्षा सम्झनु पछन ।
(द) “स्थायी अवासीय ऄनुमलत ” भन्नािे लवदेिी मुिुकिे कु नै सतन तोकी वा सो मुिुकमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन पाईने गरी
नेपािी नागररकिाइ ईपिब्ध गराएको डाआभरलसटी आलमग्रेण्ट लभसा (डी.भी.) , परमानेन्ट रे लजडेन्ट लभसा (पी. अर) वा लग्रन काडन
सम्झनु पछन र सो िब्दिे नेपािी नागररकिाइ लवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन ददआएको जुनसुकै नामको स्थायी अवासीय
ऄनुमलत समेतिाइ जनाईँ छ ।
(ध) “नगर लिक्षा सलमलत” भन्नािे दफा ९ ऄनुसारको नगर लिक्षा सलमलतिाइ सम्झनु पछन ।
(न)
“वडा लिक्षा सलमलत” भन्नािे दफा २१ ऄनुसारको वडा लिक्षा सलमलतिाइ सम्झनु पछन ।
(प)
“लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दफा १९ ऄनुसारको सलमलतिाइ सम्झनु पछन ।
*(फ) “ऄलभभावक” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीका ऄलभभावक भलन लवद्याियको ऄलभिेिमा जलनएका ब्यलक्त
सम्झनु पछन सो िब्दिे दफा १९ को प्रयोजनका िालग लवद्याथीका लवद्याथीका बाबु , बाबु नभए अमा, बाबु अमा नभए घर तफन का
बाजे, बाबु अमा बाजे नभए बज्यै र त्यस्ता ऄलभभावक नभएको लवद्याथीको हकमा संरक्षकत्व प्रदान गने ब्यलक्तिाइ समेत जनाईछ
।
+(ब) “नगर लिक्षा ऄलधकारी” भन्नािे नगरपालिकाको लिक्षा िािाको प्रमुििाइ सम्झनु पदनछ ।
पररच्छेद दुइ
ऄनुमलत लिनु पने
(३) लवद्यािय िोल्न ऄनुमलत लिनु पनेः
१. कु नै नेपािी नागररकहरुको समुदायिे सामुदालयक लवद्यािय वा िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत संस्थागत लवद्यािय तथा धार्ममक प्रकृ तीका
लवद्यािय िोल्न चाहेमा तोदकएको लववरण िुिाइ नगर प्रमुि समक्ष ऄनुमलतको िालग लनवेदन ददनु पने छ ।
२. ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परे मा सो लनवेदन ईपर अवश्यक जाँचबुझ गदान लवद्यािय िोल्न ऄनुमलत ददन मनालसव
देलिएमा तोदकएको सतन बन्देज पािना गने गरी नगर लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिकािे ऄनुमलत ददने छ ।
३. ईपदफा (२) बमोलजम ऄनुमलत लिइ िोलिएको लवद्याियिे तोदकएको सतन बन्देज पािना गरे को देलिएमा नगर लिक्षा
सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिकािे स्वीकृ लत प्रदान गनेछ ।
क) लवद्यािय सञ्चािनको ऄनुमलत पाएकै िैलक्षक सत्रमा कक्षा सञ्चािन गनुनपने छ र सो िैलक्षक सत्रमा
कक्षा सञ्चािन
नगरे मा पुनः लवद्यािय सञ्चािन ऄनुमलतका िालग लनवेदन पेि गनुनपने छ ।
४. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बित कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रहेका लवद्याियहरुिे चाहेमा कम्पनी िारे ज गरी िैलक्षक गुठी
ऄन्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गनन नगर प्रमुि समक्ष लनवेदन ददन सक्ने छ ।
५. ईपदफा (४) बमोलजम लनवेदन परे मा तोदकएको ऄलधकारीिे सो लनवेदन ईपर अबश्यक जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझ गदान
लनवेदन ददने लवद्याियको माग मनालसव देलिएमा माग बमोलजम लवद्यािय सञ्चािन गनन नगर लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
नगरपालिकािे पुनः ऄनुमलत तथा स्वीकृ लत ददने छ ।
६. ईपदफा (२) , (३) र (५) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन देहायको लवद्याियिाइ िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गनन
पाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृ लत ददन पाईने छैन ।
(क) सरकारी वा साबनजलनक भवनमा सञ्चािन भएका लवद्यािय,
(ि) सरकारी वा साबनजलनक जग्गामा भवन बनाआ सञ्चािन भएका लवद्यािय,
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(ग) कु नै ब्यलक्त वा संस्थािे लवद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दान दातब्य ददएकोमा सो भवनमा वा
त्यस्तो जग्गामा भवन बनाइ सञ्चािन भएको लवद्यािय ।
७. यस ऐन वा ऄन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कु रा िेलिएको भएता पलन िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गदान देहाय
बमोलजम गनुन पने छः
(क) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गने गुठी सञ्चािन (ट्रलष्ट) संगरठत संस्थाको रुपमा हुनु पने ।
ि) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गदान ट्रलष्टमा साबनजलनक गुठी भए कम्तीमा पाँच जना र लनजी गुठी भए कम्तीमा तीन जना सदस्य
हुनु पने ।
(ग) िैलक्षक गुठीको अय ब्ययको िेिा तोदकए बमोलजम िडा गरी मान्यता प्राप्त िेिा परीक्षकबाट िेिा परीक्षण गराईनु
पने ।
(घ) िैलक्षक गुठीमा तत्काि कायम रहेका ट्रलष्टिे अफ्नो जीवनकािमै वा िेषपलछ गुरठयारको रुपमा काम गने अफ्नो
ईत्तरालधकारी तोक्न सक्नेछ तर साबनजलनक िैलक्षक गुठीको हकमा त्यस्तो ईत्तरालधकारी तोक्दा नगरपालिकाको पूवन
स्वीकृ लत लिनु पने छ ।
८.सामालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मुनाफा रलहत ईद्देश्य रािी लवद्यािय सञ्चािन गनन चाहेमा तोदकएको
ऄलधकारीबाट स्वीकृ लत लिइ साबनजलनक िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने छ । िैलक्षक गुरठको लवधान दतान तोदकए
बमोलजम हुन छ ।
९. ईपदफा (८) बमोलजम सञ्चालित लवद्याियिे पािना गनुन पने ितन र ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
१०.मालथ ईल्िेलित ईपदफाहरुमा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन कु नै लबदेिी लिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गने गरी कसैिाइ
पलन लवद्यािय िोल्न ऄनुमलत वा स्वीकृ लत ददआने छैन तर नेपाि सरकारसँग सम्झौता भएमा त्यस्ता लवद्याियहरुिाइ पलन ऄनुमलत
ददन बाधा पने छैन । यसरी सञ्चालित लवद्याियहरुिाइ नेपाि सरकारिे जुनसुकै समयमा बन्द गनन सक्ने छ ।
११. लवद्यािय सञ्चािन सम्वन्धी ऄन्य कु रा तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
(४) परीक्षाको सञ्चािनः लवद्याियमा लबलभन्न तहको लिक्षा ईतीणन तथा योग्यताका िालग परीक्षाको सञ्चािन तोदकए बमोलजम
हुनेछ।
(५) माध्यलमक लिक्षाको प्रकारः माध्यलमक लिक्षाका प्रकार देहाय बमोलजम हुनेछनः (क) साधारण माध्यलमक लिक्षा
(ि) भाषागत माध्यलमक लिक्षा
(ग) प्रालवलधक तथा व्यवसालयक माध्यलमक लिक्षा
(६) लबिेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, ऄनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दूर लिक्षा तथा िुिा लिक्षा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थाः नगरपालिकािे अबश्यक पूवानधारको व्यवस्था गरी लबिेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, ऄनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा र दूर लिक्षा
सञ्चािनको व्यवस्था गनन सक्ने छ ।
(७) लिक्षाको माध्यमः १. लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, ऄंग्रेजी भाषा वा दुबै हुनेछ ।
२. ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन देहायको ऄबस्थामा लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम देहाय बमोलजम
हुन सक्नेछः–
(क) अधारभूत लिक्षा मातृभाषामा ददन सदकनेछ ।
(ि) गैर नेपािी नागररकिे नेपािको लवद्याियमा ऄध्ययन गदान ऄलनबायन नेपािी लवषयको
सट्टा ऄन्य कु नै भाषाको लवषय ऄध्ययन गनन सक्नेछ ।
(ग)भाषा लवषयको ऄध्ययन गराईँ दा लिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ ।
(घ) ऄलनबायन ऄंग्रेजी लवषय ऄध्ययन गराईँ दा माध्यम ऄंग्रेजी भाषामा नै हुनु पनेछ ।
*(८) लवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकः लवद्याियिे नेपाि सरकारिे तोके को न्यूनतम मापदण्ड नघट्ने गरी
लसकाआको
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

ईपिलब्ध हालसि हुने गरी ऄध्ययन ऄध्यापन गराईनु पने छ । लवद्याियिे तोदकएको मापदण्ड लभत्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम र
पाठ्यपुस्तक िागु गनन सक्ने छ । सो प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे स्थानीय पाठ्यक्रम लवकास सलमलत गठन गनन सक्ने छ ।
पररच्छेद तीन
लिक्षा सम्वन्धी संरचनागत ब्यवस्था
(९) नगर लिक्षा सलमलतः
१. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको रे िदेि , समन्वय र व्यवस्थापन गने कामको िालग देहाय वमोलजमको एक
नगर लिक्षा सलमलत रहने छः
(क) नगर प्रमुि
–ऄध्यक्ष
(ि) नगर ईपप्रमुि
–सदस्य
(ग)
प्रमुि प्रिासकीय ऄलधकृ त
–सदस्य
(घ) नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत सम्वलन्धत नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सामुदालयक तथा संस्थागत
लवद्याियको
प्रधानाध्यापकहरु मध्येवाट एक/एक जना गरी दुइजना
–स
दस्य
(ङ)सम्वलन्धत नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका लवद्यािय ब्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरु मध्येबाट
कायन पालिका िे
मनोलनत गरे को एकजना
–सदस्य
(च) स्थानीय समाजसेवी वा लिक्षा प्रेमी, दलित वा ऄल्पसंख्यकहरु मध्येबाट कायनपालिकािे मनोलनत गरे को पाँच जना
–सदस्य
(छ) लिक्षक महासंघको ऄध्यक्ष
सदस्य
(ज) नगरपलिकाको सामालजक लवकास सलमलत संयोजक
-सदस्य
(झ)नगरकायनपालिकािे तोके को नगरकायनपालिका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना
–सदस्य
(~f)नगरपालिकाको लिक्षा ऄलधकृ त
–सदस्य सलचव
तर नगरपालिकाको लिक्षा ऄलधकृ त ऄनुपलस्थत भएमा सलमलतिे ईपयुक्त सदस्यिाइ सदस्य सलचव तोक्न सक्ने छ ।
२. लिक्षा सलमलतका पदेन सदस्यहरु बाहेक मनोलनत सदस्यहरुको कायनकाि तीन बषनको हुनेछ
३. ईपदफा (१) ऄन्तगनत मनोलनत सदस्यिे र ऄन्य सदस्यिे अफ्नो पदीय अचरण पूरा नगरे मा
जुनसुकै समयमा पलन
हटाईन वा बिानस्त गनन सदकने छ तर त्यसरी हटाईँ दा वा बिानस्त गनुन ऄगालड मनालसव स्पष्टीकरणको मौकाबाट
बलञ्चत गररने छैन ।
४. नगर लिक्षा सलमलतको काम , कतनब्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुने छः–
(क) अफ्नो नगर क्षेत्र लभत्रको लिक्षा सम्बन्धी कायनयोजना तयार गने ।
(ि) अफ्नो कायनक्षेत्र लभत्र लवद्यािय सञ्चािनका िालग ऄनुमलत , स्वीकृ लत, लवद्यािय साने र गाभ्ने सम्बन्धी
नगरपालिकािाइ अबश्यक राय सल्िाह प्रदान गने ।
(ग) नगर क्षेत्रलभत्रका लवद्याियहरुिाइ अर्मथक ऄनुदान सम्बन्धी अबश्यक श्रोतको िोजी गने
(घ)नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाइ मयानददत र भय रलहत बनाईन सहयोग गने ।
(ङ) लवद्याियहरुको िेिापरीक्षण गनन िेिापरीक्षकको लनयुलक्त गने र पाररश्रलमक तोक्ने ।
(च) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र तत्काि स्थापना भएका अफ्नो श्रोतमा सञ्चालित सामुदालयक लवद्याियहरुको लिक्षक
दरबन्दी, सेवा, सुलबधा र सतनहरु स्वीकृ त गनन सक्ने ।
(छ) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतहरुिाइ अबश्यक लनदेिन ददइ जागरुक र सजग गराईने ।
(ज) लवद्याियको िालग अबश्यक साधन श्रोत जुटाईने र त्यसको पररचािन गने गराईने ।
(झ) लवद्याियमा हुने ऄलभभावक र लिक्षक बीच कु नै लबबाद भएमा सोको समाधान गने
(ञ) लिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न अबश्यक सूचक लवकास गने र प्रगलत मूल्याङ्कन गने ।
(ट) लवद्याियको सामालजक परीक्षण गराईने
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

(ठ) सामुदालयक लवद्याियहरुका लिक्षक तथा कमनचारी व्यवस्थापनका िालग लनयुलक्त , सरुवा,पदस्थापन, काज र
दरबन्दी लमिान गने ।
(ड) लवद्याियको सुपरीवेक्षण तथा ऄनुगमन गने गराईने ।
(ढ) िैलक्षक गुठीसँग गने सम्झौताका सतनहरु लनधानरण गने ।
(ण) िैलक्षक संस्था र लिक्षासँग अबि लिक्षक कमनचारीहरुिाइ कामको अधारमा अबश्यक पुरस्कार
,नलसयत
दण्ड सजायको व्यवस्था गरी कायानन्वयन गने गराईने ।
(त) ऄन्य तोदकए बमोलजमका अबश्यक कायनहरु गने
५. नगर लिक्षा ऄलधकृ तः
(क) नगरपालिकामा कायनरत नगर लिक्षा ऄलधकृ त नगर लिक्षा सलमलतको सदस्य सलचवको
भूलमकामा रहने छ ।
(ि) नगर लिक्षा ऄलधकृ तको काम, कतनब्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुने छ ।
×(१०) ...............
(११) घुलम्त लवद्यािय सञ्चािन गनन सक्नेः नगरपालिकाको तफन बाट वातावरणीय तथा प्राकृ लतक प्रकोपका कारण लसर्मजत
समस्याहरुको पलहचान गरी तोदकए बमोलजमको घुलम्त लवद्याियहरु सञ्चािन गनन सक्ने छ ।
(१२) सामुदालयक लसकाइ के न्र सञ्चािन गनन सक्नेः - नगरपालिकाको समुदायमा साक्षरता , सीप लवकास लनरन्तर लसकाइ समेतको
काम गनन देहाय बमोलजमको व्यवस्थापन सलमलत रहने छः(क) सामुदालयक लसकाआ के न्र रहेको वडाको वडा ऄध्यक्षको रोहवरमा साधारणसभा बाट छालनएको व्यक्ती
–ऄध्यक्ष
(ि) सामुदालयक लसकाआ के न्र रहेको वडा सलमलतको लसफाररसमा मलहिा वा दलित वडा सदस्य मध्ये एकजना
–सदस्य
(ग) सामुदालयक लसकाआ के न्र रहेको वडाका लवद्याियका लिक्षकहरु मध्ये नगरपालिकािे मनोलनत एकजना –सदस्य
(घ) मलहिा तथा बािबालिकाको क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाका प्रलतलनधीहरु मध्येबाट नगरपालिकािे मनोलनत गरे को एकजना
–सदस्य
(च) नगर लिक्षा िािाको प्रलतलनलध
–सदस्य
(छ) सम्बलन्धत सामुदालयक लसकाआ के न्रका पररचालिका
/पररचािक
–सदस्य सलचव
× (१३) ................
× (१४) ................
(१५) ऄनुदानको व्यवस्थाः
१. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बित दददै अएको ऄनुदान रकममा कटौती नहुने गरी तोदकएको सूत्रको अधारमा
नगरपालिकािे
सामुदालयक लवद्याियिाइ ऄनुदान ददनेछ तर कु नै लवद्याियिे तोदकएको िैलक्षकस्तर कायम गनन नसके मा त्यस्ता लवद्याियिाइ
ददआदै अएको ऄनुदान रकममा तोदकए बमोलजम कटौती गनन वाधा पुयानएको मालनने छैन ।
२. सामुदालयक लवद्याियहरुिे सम्पादन गनुनपने काम तथा िैलक्षक गुणस्तरिाइ मापन गरी नगरपालिकािे थप ऄनुदान ईपिब्ध
गराईन सक्ने छ ।
(१६) छात्रबृलतको व्यवस्था गनन सक्नेः नगरपालिकािे लवद्याियमा भनान हुने लबद्याथीहरुिाइ तोदकए बमोलजम छात्रबृलतको
व्यवस्था गनन सक्ने छ ।
(१७) प्रारलम्भक बाि लवकास के न्रिाइ ऄनुदान ददन सक्नेः नगरपालिकािे प्रारलम्भक बाि लवकास के न्रिाइ तोदकए बमोलजमको
ऄनुदान रकम ददन सक्नेछ ।
(१८) प्रारलम्भक बाि लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ःः प्रारलम्भक बाि लिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए
बमोलजम हुने छ ।
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

(१९) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत
१. सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन , रे िदेि र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्येक लवद्याियमा देहाय वमोलजमको एक लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलत रहने छ ।
(क) ऄलभभावकिे अफू मध्येबाट छानी पठाएका कलम्तमा एकजना मलहिा सलहत चारजना
–सदस्य
(ि) लवद्यािय रहेको नगर पालिकाको सम्बलन्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना
–सदस्य
+स्पलष्टकरणः दफा १९ को ईपदफा १ िण्ड ि प्रयोजनका िालग सम्भव भए सम्म सदस्यहरु पठाईदा नदोररने गरी पठाईनु पनेछ ।
*(ग) लवद्याियिाइ लनरन्तर सहयोग गने व्यलक्तहरु मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतको ऄध्यक्षिे मनोलनत गरे का एकजना र लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरे को एक जना सलहत दुइजना
–सदस्य
(घ) लवद्याियका लिक्षकिे अफू हरुमध्येबाट छानी पठाएको एक जना लिक्षक प्रलतलनलध
–सदस्य
(ङ) लवद्याियका प्रधानाध्यापक
–सदस्य सलचव
२. ईपदफा १ िण्ड क, ि, ग ऄनुसार छालनएका वा मनोनयन भएका सदस्यहरु मध्येबाट छालनएको एकजना -ऄध्यक्ष
+स्पष्टीकरण  ऄध्यक्ष छनौटमा प्र.ऄ. र लिक्षक प्रलतलनलधको मतालधकार रहनेछ । साथै एक व्यलक्त एक भन्दा बदढ लवद्याियको
ऄध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाआने छैन साथै वडा सलमलतका जन प्रलतलनलध बाहेक एक जनािे एक भन्दा बदढ लवद्याियको व्यवस्थापन
सलमलतमा रहन पाआने छैन ।
३.प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लवषयमा ऄध्ययन वा तालिम गराइने माध्यलमक लवद्याियको लवद्याि
य व्यवस्थापन
सलमलतमा ईपदफा १ को ऄलतररक्त नगर लिक्षा सलमलतिे मनोनयन गरे का नगरपालिका स्तरका ईद्योग तथा वालणज्य
संघका एकजना प्रलतलनलध सदस्य रहने छन ।
४. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष छनौट नभए सम्मका िालग वा ऄध्यक्षको ऄनुपलस्थलतमा सो सलमलतका ज्येष्ठ
सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गने छ ।
५. लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा ५० प्रलतितसदस्यहरु ऄपाङ्गता भएका
व्यलक्तको ऄलभभावक र समावेिी लिक्षा वा स्रोतकक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा ईपिब्ध भए एक
जना ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त सदस्य रहने छ ।
६. सम्बलन्धत नगर लिक्षा ऄलधकृ तिाइ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा भाग लिन अमन्त्रण गनन सदकने छ ।
७. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कायनऄवलध तीनवषनको हुने छ तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वित ऄवलध पूरा नभएका
व्यवस्थापन सलमलतिे पूरा ऄबलध काम गनन बाधा पने छैन ।
८. क) व्यवस्थापन सलमलतको म्याद समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक मलहना ऄगावै नयाँ व्यवस्थापन सलमलतको गठन प्रदक्रया
ऄगालड बढाईनु पने छ । गठन हुन नसके मा नगर लिक्षा सलमलतिे ऄस्थायी सलमलत गठन गनन वा तोक्न सक्ने छ ।
ि) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूवन व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएका लवद्याियमा लव.व्या.स. गठन यसै ऐन द्वारा गनुन पने छ ।
९. व्यवस्थापन सलमलत गठन सम्बन्धी व्यवस्था ।
*(क) ईपदफा १ (क) वमोलजमका सदस्यहरुको चयन कलम्तमा कु ि ऄलभभावकको सामान्य बहुमतको ईपलस्थलतमा
ऄलभभावकहरुिे छनौट गने । यसरी ऄलभभावक भेिा बोिाईदा २ पटक सम्म पलन ५० प्रलतित भन्दा कम ऄलभभावक
ईपलस्थत भएमा तेस्रो पटक २५ प्रलतित ऄलभभावक ईपस्थलत भए पलन गणपुरक संख्या पुगेको मालनने छ यसरी
ऄलभभावक भेिाबाट सवनसम्मत रुपमा छनौट हुन नसके लनवानचन प्रदकयाबाट छनौट गररने छ ।
१०. संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रे िदेि र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्येक लवद्याियमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहने छ ।
(क) लवद्याियको संस्थापक वा संचािकहरु मध्येबाट सम्बलन्धत लवद्याियको लसफाररसमा नगर लिक्षा सलमलतबाट
मनोलनत भएका ब्यलक्त –ऄध्यक्ष
(ि) ऄलभभावकहरु मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरे को एकजना मलहिा सलहत दुइ जना –सदस्य
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

× (ग) .................
(घ) सम्बलन्धत लवद्याियको लिक्षकहरुिे अफू हरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना लिक्षक प्रलतलनलध
–सदस्य
*(ङ) सम्बलन्धत वडाका जनप्रलतलनलधहरु मध्येबाट वडा सलमलतिे छानी पठाएको एक जना
–सदस्य
(च) लवद्याियको प्रधानाध्यापक
–सदस्य सलचव
११. मनोलनत ऄध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीनबषनको हुने छ । त्यस्ता ऄध्यक्ष वा सदस्यिे अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण
गरे को नदेलिएमा नगर लिक्षा सलमलतिे लनजिाइ जुन सुकै बित पदबाट हटाईन सक्नेछ तर त्यसरी पदबाट हटाईनु ऄगालड
वा सलमलत लबगठन हुनु ऄगालड अफ्नो सफाआ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छैन ।
१२. सामुदालयक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम , कतनब्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः(क) लवद्यािय सञ्चािनका िालग प्राप्त साधन र श्रोतको पररचािन गने ।
(ि) लवद्याियको चि ,ऄचि सम्पलत्तको िगत राख्ने,राख्न िगाईने र सोको सुरक्षा गने ।
(ग) लवद्याियको िैलक्षक , भौलतक तथा अर्मथक तथ्याङ्क लववरण ऄध्यावलधक गराइ राख्ने।
(घ) लवद्याियको बार्मषक बजेट स्वीकृ त गने र त्यसको जानकारी नगरपालिकािाइ गराईने ।
(ङ) लवद्याियमा स्वच्छ िैलक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैलतक
,धार्ममक, वा साम्प्रदालयक भावनाको
अधारमा लवद्याियको वातावरण धलमल्याईन नददने ।
(च) लवद्याियको व्यवस्थापकीय पक्षिाइ व्यवलस्थत गने गराईने ।
(छ) लिक्षक सेवा अयोगबाट लसफाररस भएका , करारमा लनयुलक्त भएका र सरुवा भएका
लिक्षकहरुिाइ हालजरी गराईन तथा रमानाको व्यवस्था गने ।
(ज) नगर लिक्षा सलमलतिे तोके को िेिापरीक्षकबाट लवद्याियको बार्मषक िेिापरीक्षण गराईने ।
(झ) िेिापरीक्षकको प्रलतवेदन नगर लिक्षा सलमलतमा पेि गने ।
(ञ) तोदकए बमोलजमको क्षेत्रसँग सम्बलन्धत नगरपालिका र नगर लिक्षा सलमलतिे ददएको
लनदेिनहरुको पािना गने ।
(ट) तोदकए बमोलजम दरबन्दीका लिक्षक तथा कमनचारीहरुिे पदीय अचरण ऄनुसारको कायनसम्पादन नगरे मा
लबभागीय कारबाही गने ।
(ठ) लवद्याियको अन्तररक श्रोतबाट िचन ब्यहोने गरी लनयुलक्त वा बढु वा गरे का लिक्षकको िालग सेवा सतन र सुलबधा
तोक्ने र तोदकए बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सुलबधाको व्यवस्था गने ।
१३. संस्थागत लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम , कतनब्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र श्रोतको पररचािन गने ।
(ि) लवद्याियको िालग अबश्यक भौलतक साधनको व्यवस्था गने ।
(ग) लवद्याियको चि ऄचि सम्पलत्तको सुरक्षा र संरक्षण गने ।
(घ) लवद्याियमा नेपाि सरकारबाट तोके बमोलजमको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक ऄलनबायन रुपमा िागु गने ।
(ङ) प्रचलित कानून बमोलजम लिक्षक पदको िालग ईमेद्वार हुन योग्यता पूरा गरे का ब्यलक्तिाइ लिक्षक पदमा
लनयुलक्त गने ।
(च) लवद्याियमा स्वच्छ िैलक्षक वातावरण कायम राख्ने ।
(छ) नेपाि सरकारिे तोके को न्यूनतम तिब स्के िमा नघटाइ लिक्षकिाइ तिब ददिाईन पहि गने ।
(ज) पदीय अचरण ऄनुसार कायन सम्पादन नगने लिक्षक तथा कमनचारी ईपर कानूनी कारबाही गने ।
(झ) प्रचलित कानूनमा ईल्िेलित व्यवस्थाका ऄलतररक्त नगरपालिकाबाट जारी लिक्षा क्षेत्रसँग सम्बलन्धत सबै
नीलत लनयम तथा लनदेिनहरुको पािना गने गराईने ।
(ञ) िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत सञ्चािन भएका लवद्याियको सञ्चािन
, रे िदेि र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
तोदकएबमोलजम हुने छ ।
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

१४. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄन्य काम , कतनब्य, ऄलधकार र बैठक सम्बन्धी कायनलबलध तोदकए बमोलजम
हुने छ ।
(२०) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लब घठन गनन सदकनेः
१. कु नै लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे तोदकएको लजम्मेवारी पूरा गनन नसके को लनष्कषन लिक्षा ऄनुगमन सलमलत वा
नगर लिक्षा सलमलतिे लनकािी लसफाररस गरे मा सोको कारण िुिाइ नगरपालिकािे त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत
तोदकएको प्रदक्रया पुयान इ लबगठन गनन सक्नेछ तर त्यसरी लबगठन गनुन ऄलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ अफ्नो सफाइ
पेि गने मौका ददनु पनेछ ।
*२. ईपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लबगठन भएपलछ ऄको लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलत गठन
नभएसम्म वा ऄन्य कु नै कारणिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म सलमलतको काम गनन नगरपालिकािे एक
ऄस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन वा तोक्न सक्नेछ । र लवद्याियिे ६ मलहना लभत्र ऄलनवायन रुपमा लव.व्य.स.
गठन गररसक्नु पने छ ।
३. यो ऐन तथा ऐन बमोलजमको लनयमाविी जारी भएपलछ म्याद समाप्त भएका लवद्याियहरुिे बढीमा एक मलहनालभत्र
यस ऐन बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी सक्नु पने छ । ईक्त व्यवस्थापन सलमलत गठनको लनलम्त देहाय
बमोलजमको “लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन सहयोग सलमलत” गठन हुने छ ःः
(क)
वडा ऄध्यक्ष
–संयोजक
*(ि) लिक्षा िािाको प्रलतलनलध
सदस्य
× (ग) ............
(घ) सम्बलन्धत लवद्याियको प्रधानाध्यापक
–सदस्य
(२१) वडा लिक्षा सलमलत
१. नगरपालिकाको वडास्तरमा देहाय बमोलजमको वडा लिक्षा सलमलत गठन हुने छः
(क)सम्बलन्धत वडा सलमलतको ऄध्यक्ष
–ऄध्यक्ष
(ि) वडा सलमलतका सदस्यहरु मध्येबाट सलमलतको बैठकिे तोके को एकजना –सदस्य
*(ग) वडा लभत्रको लवद्याियको प्रधानाध्यापक हरु मध्ये बाट वडा लिक्षा सलमलतिे छनौट गरे को एक जना
× (घ) ................
(ङ) वडालभत्रका लिक्षा

–सदस्य

प्रेमीहरु मध्येबाट वडा लिक्षा सलमलतिे तोके को एकजना मलहिा समेत दुइजना
–सदस्य
(च) सम्बलन्धत वडाको वडा सलचव
–सदस्य सलचव
अवश्यकता ऄनुसार वडा लिक्षा सलमलतको बैठकमा
लिक्षा ऄलधकृ त वा लिक्षा िािाका कमनचारीिाइ अमन्त्रण गनन
सदकने छ ।
२. वडा लिक्षा सलमलतको काम
, कतनब्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुने छ ।
पररच्छेद चार
कोष सम्वन्धी ब्यवस्था
(२२) नगर लिक्षा लवकास कोषः
१. सामुदालयक लवद्याियको भौलतक पूवानधार लवकासमा सहयोग पु यानईन तथा त्यस्ता लवद्याियमा िैलक्षक गुणस्तर ऄलभबृलि गननको
िालग नगरपालिका स्तरमा एक नगर लिक्षा लवकास कोष रहने छ ।
२. ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहाय वमोलजमको रकम रहने छ ।
(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त ऄनुदान रकम ।
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

(ि) प्रदेि सरकारबाट प्राप्त ऄनुदान रकम ।
(ग) नगरपालिकाबाट प्राप्त ऄनुदान रकम ।
(घ) संस्थागत लवद्याियबाट प्राप्त लिक्षा सेवा िुल्क वापतको रकम ।
(ङ) चन्दा , दान वकस अददवाट प्राप्त रकम ।
(च) िुल्क तथा ऄन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२३) कोषको सञ्चािक सलमलतः
१. कोष सञ्चािक सलमलत गठन कायनलवलधमा तोदकए बमोलजम हुने छ ।
२. ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको सञ्चािक सलमलतको काम
, कतनब्य र ऄलधकार तथा बैठक सम्बन्धी ब्यवस्था
कायनलबलधमा तोदकए बमोलजम हुने छ ।
(२४) लवद्यािय कोषः
१. प्रत्येक लवद्याियमा एईटा लवद्यािय कोष हुने छ , जसमा देहाय बमोलजमको श्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा दालििा
हुनेछः(क) नेपाि सरकार, प्रादेलिक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम ।
(ि) नगरपालिका लिक्षा कोषबाट प्राप्त रकम ।
(ग) िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम ।
(घ) चन्दा वा दानदातब्यबाट प्राप्त रकम ।
(ङ) ऄन्य कोषबाट प्राप्त रकम ।
२. ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको सञ्चािन र िेिापरीक्षण तथा सामालजक िेिापरीक्षण तोदकए बमोलजम हुने छ ।
पररच्छेद पाँच
लनदेिन, वगीकरण
(२५) नगरपालिकाबाट लनदेिन ददन सक्नेः
१. नगरपालिकािे तोदकएको क्षेत्रसँग सम्बलन्धत अवश्यक लनदेिनहरु लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ ददन सक्ने छ ।
२.ईपदफा (१)बमोलजम ददएको लनदेिनको पािना गनुन लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कतनव्य हुने छ ।
(२६) नगर पालिकािे लवद्यािय सानन , गाभ्न, नाम पररबतनन गनन वा बन्द गनन सक्नेः - नगर लिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर
कायनपालिकािे हाि सञ्चािन भइरहेका ३० लमनेटको लहडाआ दूरी र साआकि दुरी नलजकमा रहेका कु नै लवद्याियिाइ एक स्थानबाट
ऄको स्थानमा सानन वा दुइ वा दुइ भन्दा बढी लवद्याियिाइ गाभी एईटा लवद्यािय कायम गनन वा लवद्याियको नाम पररबतनन गनन
वा लवद्यािय बन्द गनन वा तोदकएको ठाईँ वा क्षेत्रमा लवद्यािय िोल्न वा लवद्याियमा कक्षा थपघट गरी सञ्चािन गनन ऄनुमलत वा
स्वीकृ लत ददन सक्ने छ ।
(२७) लवद्याियको सम्पलत्तः
१. सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहेको सम्पलत्त साबनजलनक सम्पलत्त मालननेछ । यस ऐन बमोलजम ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द
गररएको वा कु नै लवद्याियमा गालभएको सामुदालयक लवद्याियको सम्पलत्त नगरपालिकािे ऄन्य लवद्याियको काममा प्रयोगमा
नअईने भएमा प्रचलित कानून बमोलजम बेचलबिन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बलन्धत नगरपालिका लिक्षा कोषमा जम्मा गने छ ।
२. िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही लवद्याियको नाममा रहने छ । कु नै लवद्यािय साबनजलनक
िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो लवद्याियको सम्पलत्त साबनजलनक सम्पलत्त मालनने छ र त्यस्तो सम्पलत्तको स्वरुप
पररबतनन गनन पाइने छैन ।
३. कम्पनी ऐन ऄन्तगनत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही कम्पनीको नाममा रहने छ ।
४. संस्थागत लवद्याियिे कु नै वैदले िक व्यलक्त वा संघ संस्थासँग दान दातब्यको रुपमा कु नै दकलसमको चि ऄचि सम्पलत्त प्राप्त गनुन
ऄलघ नेपाि सरकारको पूवन स्वीकृ लत लिनु पने छ।
५. नेपाि सरकारको स्वीकृ लतमा प्राप्त गरे को सम्पलत्त नेपाि सरकारको लवना स्वीकृ लत बेचलबिन गनन वा हस्तान्तरण गनन पाइने छैन
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

।
(२८) लवद्याियिाइ छु ट र सुलबधा ःः
१. प्रचलित कानूनमा जुन सुकै कु रा िेलिएको भए तापलन सामुदालयक लवद्यािय
नाममा नगरपालिकाबाट जारीहुने
लसफाररस लिित पास अददमा दस्तुर लिने छैन ।
.
२.सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियिाइ ददइने ऄन्य छु ट
नगर अर्मथक ऐन
बमोलजम हुने छ ।
(२९) ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गनन सक्नेः
कु नै संस्थागत लवद्याियिे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको लनयम लबपरीत ऄन्य कु नै काम गरे मा तोदकएको ऄलधकारीिे त्यस्तो
लवद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गने छ तर त्यसरी ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गनुन ऄलघ सम्बलन्धत
लवद्याियिाइ अफ्नो सफाआ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छैन ।
(३०) लवद्याियको बगीकरणः लवद्याियिाइ तोदकएको अधारमा बगीकरण गररने छ ।
(३१) लवद्याियिाइ सुरलक्षत वा िालन्त क्षेत्रको रुपमा कायम गनुन पनेः
१.लवद्याियमा स्वतन्त्र र भय रलहत रुपमा ऄध्ययन , ऄध्यापन गने वातावरण लसजनना गनन तथा लवद्याियलभत्र कु नै पलन
दकलसमको ऄवालञ्छत दक्रयाकिाप हुन नददने गरी लवद्याियिाइ सुरलक्षत र िालन्त क्षेत्र कायम गनुन पने छ ।
२. ईपदफा (१) बमोलजम सुरलक्षत र िालन्त क्षेत्र कायम गदान लवद्याियिे पािना गनुन पने सतन तथा मापदण्ड तोदकए
बमोलजम हुने छ ।
× (३२) ...............
*(३३) लिक्षक ऄलभभावक संघः -ऐनको दफा १९ बमोलजम गरठत ब्यवस्थापन सलमलतिे ऄलभभावकहरुको भेिा गराइ लिक्षक
ऄलभभावक संघ गठन गने छ । जसमा एक जना ऄध्यक्ष सलहत कलम्तमा ७ र बढीमा ११ सदस्यीय लिक्षक ऄलभभावक संघ गठन
हुनेछ र लिक्षक ऄलभभावक संघमा तोदकए बमोलजमका सदस्यहरु हुने छन ।
(३४) लवद्याियको सामालजक परीक्षण सलमलत ःः सामुदालयक लवद्याियको काम कारवाही ऐन तथा लनयमाविी बमोलजम भए
नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक बषन मूल्याङ्कन गनन प्रत्येक लवद्याियमा देहाय बमोलजमको एक सामालजक परीक्षण सलमलत रहने छ ःः
१. लिक्षक ऄलभभावक संघको ऄध्यक्ष
–संयोजक
२. ऄध्ययनरत लबद्याथीका ऄलभभावकहरु मध्येबाट एकजना मलहिा सलहत लिक्षक ऄलभभावक संघिे तोके को दुइजना
–सदस्य
३. सम्बलन्धत वडाको वडाध्यक्ष वा लनजिे तोके को वडा
सलमलतको सदस्य एकजना –सदस्य
४. सम्बलन्धत वडा सलमलतिे तोके को िेिा लबिेषज्ञ एकजना
–सदस्य
५. सम्बलन्धत लवद्याियको बािक्िबको ऄध्यक्ष
–सदस्य
६. प्रधानाध्यापकिे तोके को लवद्याियको लिक्षक
–सदस्य सलचव
पररच्छेद छ
िुल्क सम्वन्धी ब्यवस्था
(३५) िुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः
१. नेपाि सरकारिे लनःिुल्क लिक्षा घोषणा गरे को लवद्यािय लिक्षाका िालग सामुदालयक लवद्याियिे लबद्याथीको
नाममा कु नै दकलसमको िुल्क लिन पाईने छैन ।
२. ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन कु नै ऄलभभावकिे अफ्नो आच्छािे ददएको दान , ईपहार, चन्दा वा
सहयोग लविेष लिक्षा ऄंग्रेजी माध्यमबाट ऄध्ययन गराएबात न्युनतम सहयोग सामुदालयक लवद्याियिे लिन सक्ने छ ।
३. सबै बािबालिकािाइ अधारभूत तहसम्मको लिक्षा ऄलनबायन र लनःिुल्क तथा माध्यलमक तह सम्म लनःिुल्क लिक्षा
प्रदान गननको िालग नगरपालिकािे अबश्यक श्रोतको व्यवस्थापनको पहि गररनेछ ।
४. ईपदफा (१) बमोलजम लनःिुल्क लिक्षा घोषणा गरे को लवद्यािय लिक्षा बाहेकको ऄन्य लवद्यािय लिक्षामा ऄध्ययन
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

गने लबद्याथीसँग लिआने िुल्क तोदकएको अधारमा लनधानरण गररने छ ।
५. लवद्याियिे लबद्याथीिाइ कु नै कक्षामा भनान गदान एक पटक भनान िुल्क लिइ सके पलछ पुनः सोही लवद्याियिे ऄको
कक्षामा भनान गननको िालग िुल्क लिन पाईने छैन ।
६.
लवद्याियको भौलतक संरचना लनमानण गननको िालग लवद्याियिे लवद्याथीसँग कु नै दकलसमको िुल्क लिन पाईने छैन
७
संस्थागत लवद्याियिे लवद्याथीसँग लिन पाईने िुल्क तोदकएको ऄलधकारीबाट स्वीकृ त गराइ लनधानरण गनुन पनेछ ।
त्यसरी िुल्क लनधानरण सम्बन्धमा स्वीकृ लत दददा तोदकएको ऄलधकारीिे लवद्याियबाट ईपिब्ध गराएको सुलबधाको
अधारमा ददने छ ।
८. कु नै लवद्याियिे यस ऐन लबपरीत लवद्याथीसँग कु नै िुल्क लिएमा तोदकएको ऄलधकारीिे त्यस्तो िुल्क सम्बलन्धत
लवद्याथीिाइ दफतान गनन िगाईनु पने छ ।
९.
यस ऐन लवपरीत िुल्क लिने लवद्याियिाइ तोदकएको ऄलधकारीिे एक िाि रुपैयासम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।
*१०. संस्थागत लवद्याियिे नगरपालिकाको अर्मथक ऐन बमोलजम नगरपालिकामा कर बुझाईनु पनेछ।
पररच्छेद सात
लिक्षक महासंघ र पदीय अचरण
(३६) लिक्षक महासंघ , लिक्षक तथा कमनचारीको पदीय अचरण तथा ऄन्य व्यवस्थाः
१.सामुदालयक लवद्याियका लिक्षकहरुको पेिागत हकलहतको सम्बन्धमा कायन गनन नगर क्षेत्रलभत्र तोदकए बमोलजम एक
लिक्षक महासंघ रहने छ ।
२. देहायको ऄबस्थामा लिक्षक वा कमनचारीिाइ लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत वा नगर लिक्षा सलमलतिे पदबाट हटाईन
नगरपालिकामा लसफाररस गने छ ःः
(क) तोदकए बमोलजमको पदीय दालयत्व पूरा नगरे मा ,
(ि) लबना सूचना िगातार पन्र ददन भन्दा बढी समय लवद्याियमा ऄनुपलस्थत रहेमा ,
(ग) बारम्बार मादक पदाथन सेवन गरी लवद्याियमा अएको कु रा प्रमालणत भएमा ,
(घ) नैलतक पतन देलिने कु नै फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट सजाय पाएमा ,
(ङ) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक वा कमनचारीिे कायानिय समयमा ऄन्यत्र ऄध्यापन वा काम गरे मा वा
ऄन्य कु नै व्यवसालयक दक्रयाकिाप गरे मा,
(च) लिक्षक वा कमनचारी राजनैलतक दिको कु नै पलन तहको कायनसलमलत, कलमरटको सदस्यमा रहेको पाइएमा
(छ) लिक्षक वा कमनचारीिे व्यबसालयक हकलहतका नाममा राजनैलतक दिको मात्र लहत वा लबरोधमा कायन गने
संगठनका गलतलबलधमा संिग्न भएमा,
(ज) भ्रष्टाचारजन्य ऄपराध गरे को प्रमालणत भएमा
झ) कायानिय समय भन्दा ऄलघ वा पलछ ऄध्यापन गनन सम्बलन्धत नगरपालिकाबाट ऄनुमलत नलिआ ऄन्यत्र काम
काज गरे मा ।
३. ईपदफा (२) बमोलजम वा ऄन्य माध्यमिे कु नै लिक्षक वा कमनचारीिाइ पदबाट हटाईनु पने यथेष्ट प्रमाण प्राप्त भएमा
नगरपालिकािे लनजिाइ पदबाट हटाईन सक्ने छ तर कायनरत लिक्षकिाइ हटाईनु ऄलघ मनालसव मादफकको स्पष्टीकरणको
मौका प्रदान गररने छ ।
(३७) स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन नहुनेः सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक वा कमनचारीिे कु नै पलनदेिको
स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन वा त्यस्तो ऄनुमलत प्राप्त गननको िालग अवेदन ददन हुदैन । स्थायी
अवासीय ऄनुमलत
लिएका तथा लिन अवेदन ददने लिक्षक वा कमनचारीहरुिाइ दण्ड तथा सजाय तोदकए बमोलजम हुने छ ।
पररच्छेद अठ
योग्यता, ऄयोग्यता, लनयुलक्त, सरुवा, दरवन्दी लमिान
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

*(३८) सामुदालयक लवद्याियमा ररक्त दरबन्दीमा लिक्षक/ कमनचारी करारमा लनयुलक्त गने प्रदक्रया तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
× (क) ..........
× (ि) ...........
× (ग) ...........
× (घ) ...............
× (ङ)............
× (च) ..........
(छ) परीक्षाको पूणानङ्क र ईत्तीणानङ्क देहाय बमोलजम हुने छ ःः
१. लिलित परीक्षा
– पूणानङ्क १०० ईत्तीणानङ्क ४०
२. प्रयोगात्मक परीक्षा
– पूणानङ्क २५ ईत्तीणानङ्क १०
३. ऄन्तरवातान
– पूणानङ्क २५ ईत्तीणानङ्क १०
लवषयको प्रकृ लत हेरी अवश्यक ठानेमा लिक्षक / कमनचारी छनौट सलमलतिे प्रयोगात्मक परीक्षा लिन सक्नेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा
नलिआएको ऄवस्थामा लिलित परीक्षा र ऄन्तरवातानको ऄङ्कवाट मात्र मूल्याङ्कन गररने छ ।
(ज) िैलक्षक योग्यता र तालिम व्यवस्थाः
१.अधारभूत लवद्याियका लिक्षकको िालग प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा ईत्तीणन गरी लिक्षा लवषयमा कम्तीमा दि
मलहने वा सो सरहको तालिम लिएको ।
२.माध्यलमक लवद्याियको (९-१०) कक्षाको लिक्षकको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणन गरी लिक्षा
लवषयमा कम्तीमा दि मलहने तालिम लिएको ।
३.माध्यलमक लवद्याियको (११-१२) कक्षाको लिक्षकको िालग सम्बलन्धत लवषयमा स्ना तकोत्तर तह वा सो सरह ईत्तीणन गरी
लिक्षा लवषयमा कम्तीमा दि मलहने तालिम लिएको ।
४.कु नै व्यलक्तिे लिक्षािास्त्रतफन ईल्िेलित योग्यता प्राप्त गरे को भए यस दफाको प्रयोजनका िालग तालिम लिएको मालनने
छ।
५.लवज्ञान, गलणत, ऄग्रेजी, िेिा, कम््युटर, लसलभि आलन्जलनयररङ्ग , आिेलक्ट्रकि आलन्जलनयररङ्ग ,पिुपािन वा वािीलवज्ञान
लवषयमा अवश्यक न्यूनतम िैलक्षक योग्यता प्राप्त गरे का व्यलक्तिे सम्बलन्धत लवषयको लिक्षक पदको िालग लिआने परीक्षामा लिक्षा
लवषयको तालिम नलिएको भए पलन ईमेदवार हुन सक्ने छ ।
६. मालथ जुन सुकै कु रा िेलिएता पलन पलहिो पटक लवज्ञापन गदान कु नै लिक्षा लवषयको तालिम लिएको व्यक्तीको लनवेदन वा
दरिास्त नपरे मा दोस्रो पटकको लवज्ञापनमा मात्र िण्ड ज (५) बमोलजमका ईम्मेद्वारिे भाग लिन सक्ने छ ।
(झ) देहायका व्यलक्तहरु लिक्षक पदमा ईमेदवार हुनका िालग योग्य हुने छनः १. नेपािी नागररक
२. ऄठार वषन ईमेर पुरा भएका र चािीस वषन ईमेर ननाघेका
३. मगज नलबग्रेका
४. नैलतक पतन देलिने फोजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट कसुर नठहरीएका
५. भलवष्यमा सरकारी नोकरी वा लिक्षक सेवाको िालग ऄयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बरिास्त नभएका
६. ऄध्यापन ऄनुमलत पत्र लिएका
७. सम्बलन्धत तह र लवषयका िालग अवश्यक िैलक्षक योग्यता भएका र तालिम लिएका
(ञ) लिक्षक पदका िालग लिआने परीक्षाको पाठ्यक्रम , परीक्षा प्रणािी र मूल्याङ्कन प्रदक्रया लिक्षक सेवा अयोगिे
लनधानरण गरे तथा नगरपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

× (ट)

..............

× (ठ)

.................

× (ड) ..................
× (ढ)

..................

× (ण) ................
× (त).............
× (थ) ...........
× (द).............
(३९) लिक्षक लवद्याथीको ऄनुपात लमिाईनु पने ःः नगरपालिकािे प्रत्येक लवद्याियमा लनयलमत ऄध्ययन गने लवद्याथी
संख्या र लवषयको अधारमा तोदकए बमोलजम लवद्याथी तथा लिक्षकको ऄनुपात कायम गनुन पने छ ।
(४०) लिक्षकिाइ ऄन्य काममा िगाईन नहुने ःः
१. सामुदालयक लवद्याियको लिक्षकिाइ लिक्षा प्रदान गने वा लवद्यािय प्रिासन सम्बन्धी काममा बाहेक ऄन्य काममा
िगाईनु हुदैन ।
२. ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन लवद्याियको पठनपाठनमा बाधा नपने गरी रालिय जागरण
,
लनबानचन सम्बन्धी काम, दैवी प्रकोप ईिार वा नेपाि सरकार र नगरपालिकािे तोके को ऄन्य कु नै काममा िटाईन सदकने
छ।
(४१) ऄदाितको अदेिबाट पुनः बहािी हुन सक्नेः
१. दफा ३६ मा ईल्िेलित भएका कु नै वा के ही अरोपमा सजाय भइ नोकरीबाट हटाइएको वा बिानस्तभएका
लिक्षक/कमनचारी ऄदाितको अदेि वा फै सिा बमोलजम मात्र नोकरीमा पुनः बहािी हुन सक्ने छ ।
२. ईपदफा (१) बमोलजम पुनःबहािी भएको लिक्षकिे नोकरीबाट हटे देलि पुनःबहािी भएको लमलत सम्मको पूरा तिब ,
भत्ता र तिब बृलि समेत पाईने छ ।
(४२) लिक्षक तथा कमनचारीको लनयुलक्त र सरुवाः १. नगरपालिका लभत्रका लवद्याियहरुमा रहेको ररक्त लिक्षक तथा कमनचारी पदमा करार सेवा लिआ नगरपालिकािे पदपूर्मत
गने छ ।
*२. ईपदफा (१) बमोलजम लिक्षक कमनचारी लनयुलक्त गननको िालग देहाय बमोलजमको लिक्षक कमनचारी छनौट सलमलत रहने
छ।
क. प्रमुि प्रिासकीय ऄलधकृ त - ऄध्यक्ष
ि.लिक्षा िािा प्रमुि - सदस्य
ग.लिक्षा ऄलधकृ त वा प्रिासन िािाको प्रमुि - सदस्य सलचव
*३. लिक्षक/ कमनचारी छनौटका िालग अवश्यक पने लवषय लविेषज्ञको योग्यता र छनौट देहाय बमोलजम हुनेछ ।
(क) अधारभूत तहको िालग कम्तीमा वी.एड वा सो सरह ईतीणन गरी दिमलहने तालिम प्राप्त स्थायी लिक्षक ।
(ि) माध्यलमक तहको िालग सम्वलन्धत लवषयमा एम.एड वा सो सरह ईतीणन गरी दिमलहने तालिम प्राप्त स्थायी लिक्षक ।
(ग) प्रालवलधक लवषयको लिक्षक छनौटका िालग सम्वलन्धत लवषय र तहका लिक्षकिाआ लवषय लविेषज्ञको रुपमा सूचीकृ त
गररने छ ।
(घ) लवषय लविेषज्ञको छनौटका िागी नगर
पालिकािे पन्र ददनको सूचना प्रकालित गरी दरिास्त अह्वान गनेछ ।
यसरी दरिास्त अह्वान गदान परे का दरिास्तहरु मध्येवाट अवश्यक संख्यामा लवषय लविेषज्ञको सूची तयार गररने छ ।
सूची तयार नभए सम्म लजल्िा लिक्षा स मन्वय आकाआ मोरङ मा रहेको लवषय लविेषज्ञको सूची प्रयोग गनन बाधा पुगेको
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

मालनने छैन ।
(ङ) नगरपालिकावाट छनौट भएका लवषय लविेषज्ञको मान्य ऄवलध छनौट भएका लमलतिे दुइ वषनको हुने छ ।
४. नगर लभत्रका लवद्याियमा कायनरत लिक्षकहरुको
नगर लभत्र सरुवा/ काज नगर लिक्षा सलमलतिे गने छ ।
५. सरुवा सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था संघ तथा प्रदेि कानूनमा व्यवस्था भए बमोलजम हुनेछ ।
(४३) लिक्षकको दरबन्दी लमिानः(१) तोदकएको मापदण्डको अधारमा बढी दरबन्दी भएको लवद्याियबाट कम दरबन्दी भएको
लवद्याियमा नगरपालिकािे तोदकएको प्रदक्रया पूरा गरी दरवन्दी सानन सक्ने छ ।
(४४) संस्थागत लवद्याियिे छात्रवृलत्त ईपिब्ध गराईनु पने ःः
१. संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियमा भनान भएका कु ि लवद्याथी संख्याको कम्तीमा दि प्रलतितमा नघट्ने गरी तोदकए बमोलजम
अर्मथक रुपमा लवपन्न, ऄपाङ्गता भएकाहरु, मलहिा, दलित वा जनजालत र ऄल्पसंख्यक लवद्याथीिाइ छात्रवृलत्त ईपिब्ध गराईनु पने
छ।
२. ईपदफा (१) बमोलजमको छात्रवृलत्तको िालग लवद्याथी छनौंट गनन प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रधानाध्यापक
,
नगरपालिकाको प्रलतलनलध र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा रहेका ऄलभभावकको प्रलतलनलध रहेको एक छात्रवृलत्त छनौट सलमलत
रहने छ ।
३.सलमलतिे छनौटको िालग अधार , सतन र प्रदक्रया तयार गरी सो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृ त गराइ साबनजलनक
समेत गनुन पने छ ।
४.सलमलतिे छात्रबृत्तीको िालग छनौटको नलतजाको अधार समेत साबनजलनक गनुन पने छ ।
(४५) तिब भत्ता नपाईने तथा सेवा ऄबलध गणना नहुने ऄबस्थाः दफा ४० मा ईल्िेलित ऄबस्थामा वा लनयमानुसार लबदा
स्वीकृ त गराइ बसेको ऄवस्थामा बाहेक लवद्याियमा ऄनुपलस्थत रहेका लिक्षक वा कमनचारीिे ऄनुपलस्थत ऄवलधको तिब
,
भत्ता पाईने छैनन र त्यस्तो ऄवधी लनजको सेवामा समेत गणना हुने छैन ।
(४६) प्रधानाध्यापक , लिक्षक तथा कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था ःः
१) सामुदालयक लवद्याियमा एक प्रधानाध्यापक र नगरपालिकािे स्वीकृ त गरे बमोलजमको संख्यामा लिक्षक
, कमनचारीको
दरबन्दी रहनेछ । प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोलजम हुने छः
१.प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रालज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमुिको रुपमा काम गनन स्वीकृ त दरबन्दीमा नबढ्ने गरी एक
प्रधानाध्यापकको पद रहने छ ।
२. अधारभूत तहको कक्षा पाँच सम्मको लवद्यािय भए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह ईत्तीणन गरे को ,अधारभूत तहको कक्षा ८
सम्म लवद्यािय भए कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह ईत्तीणन गरे को र माध्यलमक तहको लवद्यािय भए कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा
सो सरह ईत्तीणन गरे को लिक्षकहरुमध्ये लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लसफाररस गरे का कम्तीमा तीन
जना व्यलक्त मध्ये बाट
नगरकायनपालिकाको लनणनय बमोलजम एकजनािाइ
पाँच वषनको िालग सामुदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापक पदमा प्रमुि
प्रिासकीय ऄलधकृ तिे लनयुलक्त गने छ । यसरी प्रधानाध्यापक लनयुलक्तको लनणनय गदान मलहिािाइ प्राथलमकता ददआनेछ ।
३.ईपदफा (२) बमोलजम प्रधानाध्यापकको पदमा लनयुलक्त हुनु पूवन लनजिे पाँच वषनको लवद्यािय लवकास प्रस्ताब पेि गरी लिक्षा
ऄलधकृ त सँग प्रत्येक िैलक्षक सत्रको सुरुमा कायनसम्पादन करार सम्झौता गनुन पने छ ।
४.कायन सम्पादन मूल्याङ्कनका अधारमा प्रधानाध्यापकको कायनकाि थप गनन सदकने छ ।
५.ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन देहायको ऄवस्थामा सामुदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापकिाइ नगर लिक्षा
सलमलतको लसफाररसमा नगरकायनपालिकािे जुनसुकै बित हटाईन सक्ने छ ।
(क) लनजको अचरण ि राब रहेमा,
(ि)
ऐन तथा लनयमाविी लवपररतको कु नै काम गरे मा,
(ग) लनजिे कायनसम्पादन सम्झौता बमोलजम काम गनन नसके मा वा लनजको काम सन्तोषजनक नभएमा
(घ) लवद्याियको चि ऄचि सम्पलत्त लहनालमना गरे मा
६.सामुदालयक लवद्याियको कु नै प्रधानाध्यापकिाइ ईपदफा (५) बमोलजमको अधारमा पदबाट हटाईनु पने भएमा लिक्षा ऄलधकृ तिे
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

त्यस्तो अधार लवद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी गराइ प्रलतबेदन लिने छ र त्यस्तो प्रलतबेदनबाट प्रधानाध्यापकिाइ
हटाईनुपने देलिएमा पदबाट हटाईन नगर कायनपालिका समक्ष राय सलहत पेि गनुन पने छ ।
७.ईपदफा (६) मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भएता पलन सो ईप –लनयम बमोलजम प्रधानाध्यापकिाइ पदबाट हटाईनु ऄलघ लनजिाइ
सफाआ पेस गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छैन ।
८.बहािवािा लिक्षक मध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकिाइ ईपदफा (५) को िण्ड (क) वा (ि) बमोलजमको अधारमा
हटाएको ऄवस्थामा लनजिाइ ऐन तथा यस लनयमाविी बमोलजम लवभागीय कायनवाही समेत गररने छ ।
९.सामुदालयक लवद्याियको प्रधानाध्यापक लवदामा बसेमा वा कु नै कारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररक्त भएमा प्रधानाध्यापक
ईपलस्थत नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पद पूर्मत नभए सम्मका िालग सो लवद्याियमा कायनरत लिक्षकहरु मध्ये मालथल्िो श्रेणीका
बररष्ठ लिक्षकिे लनलमत्त प्रधानाध्यापक भइ काम गनेछ । लिक्षकको बररष्ठता लनधानरण गदान देहायका अधारमा गररने छ ।
(क) सम्बलन्धत तह र श्रेणीको सुरु लनयुलक्त लमलतको अधारमा
(ि) िण्ड (क) को अधारमा बररष्ठता नछु रट्टएमा सो भन्दा तल्िो तह वा श्रेणीकोलनयुलक्तको अधारमा
(ग) िण्ड (क) र (ि) को अधारमा बररष्ठता नछु रट्टएमा सम्बलन्धत तह र श्रेणीमा लनयुलक्त भआ हालजर भएको लमलतको
अधारमा
(घ) िण्ड (क) , (ि) र (ग) को अधारमा पलन बररष्ठता नछु रट्टएमा िण्ड (क) को लसफाररसको योग्यताक्रमको अधारमा,
तर िुिा , कायनक्षमता,अन्तररक बढु वा एईटै लमलतमा भए क्रमिः कायनक्षमता , प्रलतयोलगता र िुिाको क्रमिाइ
मान्यता ददआने छ ।
१०.यस लनयममा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलिएको भएता पलन संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे यस ऐन बमोलजम
योग्यता पुगेको व्यलक्तिाइ प्रधानाध्यापकको लनयुलक्त गदान छु ट्टै प्रकृ या लनधानरण गरी लनयुलक्त गनन सक्ने छ ।
११. यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलिएको भएता पलन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बित कायनर
त प्रधानाध्यापक ईपदफा (२)
बमोलजम ऄको प्रधानाध्यापक लनयुलक्त नभए सम्म त्यस्तो पदमा कायमै रहन सक्ने छ ।
२) प्रधानाध्यापकको काम , कतनब्य र ऄलधकारः प्रधानाध्यापकको काम, कतनब्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुने छः
(क) लवद्याियमा िैलक्षक वातावरण , गुणस्तर र ऄनुिासन कायम राख्ने ।
(ि) लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीहरुसँग समन्वय गरी लिक्षक , कमनचारी, लवद्याथी र ऄलभभावक वीच पारस्पररक
सहयोगको वातावरण लसजनना गने ।
(ग) लवद्याियमा ऄनुिासन
, सच्चररत्रता, लिष्टता कायम राख्न अवश्यक काम गने ।
(घ) लिक्षकहरुसँग परामिन गरी लवद्याियमा कक्षा सञ्चािन सम्बन्धी कायनक्रम तयार गने तथा त्यस्तो कायनक्रम बमोलजम
कक्षा सञ्चािन भए नभएको लनरीक्षण गने ।
(ङ लवद्याियमा सरसफाआ
, ऄलतररक्त दक्रयाकिाप अददको प्रबन्ध गने ।
(च) लवद्याियको प्रिासलनक कायनको सञ्चािन गराईने ।
(छ) लवद्याियमा लवद्याथी भनान गने तथा परीक्षा सञ्चािन गराईने ।
(ज) लवद्याथीिाइ स्थानान्तरण वा ऄन्य प्रमाणपत्र ददने ।
(झ) लवद्याियमा भए गरे का महत्वपूणन काम कायनवाहीको ऄलभिेि राख्ने ।
(ञ) कु नै लिक्षक वा कमनचारीिे जानी जानी वा िापरवाही साथ कु नै काम गनानिे लवद्याि
यिाइ हानी नोक्सानी पनन
गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तिबबाट कट्टा गरी ऄसुि गने ।
(ट) लवद्याियिे अफ्नै श्रोतमा लनयुक्त गरे का लिक्षक वा कमनचारीिे पदीय लजम्मेवारी पुरानगरे कोमा व्यवस्थापन
सलमलतको लसफाररस बमोलजम ऄवकाि िगायतका ऄन्य लवभागीय कायनवाही गने ।
(ठ) लिक्षक कमनचारीिाइ ददआएको सजायको ऄलभिेि राख्ने तथा त्यस्तो ऄलभिेि नगर लिक्षा ऄलधकृ त तथा
लनरीक्षकिे हेनन चाहेमा देिाईने ।
(ड) लिक्षक तथा कमनचारीहरुको अचरण र कायन सम्पादन सम्बन्धी प्रलतबेदन नगर लिक्षा िािा तथा व्यवस्थापन
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

सलमलतमा पेि गने ।
(ढ) लिक्षक वा कमनचारीिाइ सजाय वा पुरस्कार ददने सम्बन्धमा व्यवस्थापन सलमलत तथा नगर लिक्षा िािामा
लसफाररस गने ।
(ण) नगर कायनपालिकाबाट लनयुलक्त एवं पदस्थापन भइ अएका लिक्षक तथा कमनचारीिाइ लनयुलक्त ददइ हालजर
गराइ लवषय र तह ऄनुसारको कक्षा लिक्षणमा िटाईने ।
(त) मलहनामा कम्तीमा एकपटक लिक्षक तथा कमनचारीको बैठक बोिाइ लवद्याियको प्रालज्ञक
, भौलतक र िैलक्षक
प्रिासन सम्बन्धी लवषयमा छिफि गरी त्यसको ऄलभिेि राख्ने ।
(थ) नगरपालिकाबाट पूवन स्वीकृ लत लिइ ऄलत अवश्यक भएका लवषयमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको
लनणनय गराइ लवद्याियको श्रोतबाट तिब भत्ता िानेगरी लिक्षकको पद कायम गरी सो ऄनुसार पद स्वीकृ लत भएका
लवषयका लिक्षकको यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजमको प्रदक्रया ऄपनाइ पदपूर्मत गरी करारमा लनयुलक्त गने र यसरी
लनयुलक्त भएका लिक्षक तथा कमनचारीहरुको तिब सम्बन्धी प्रलतबेदन पाररत गनन व्यवस्थापन सलमलतमा पेि गने ।
(द) लवद्यािय भवन तथा छात्राबासको हाता लभत्र कु नै दकलसमको ऄवालञ्छत दक्रयाकिाप हुन नददने ।
(ध) लवद्याियको प्रभावकारी सञ्चािनका िालग वार्मषक योजना बनाइ व्यवस्थापन सलमलतबाट पाररत गरी कायानन्वयन
गनन, गराईन नगर लिक्षा सलमलतमा पेि गने ।
(न) लवद्याियमा ऄध्ययन , ऄध्यापन सम्बन्धी मालसक , ऄधन बार्मषक , तथा वार्मषक कायनक्रम बनाइ कायानन्वयन गने ,
गराईने ।
(प) लिक्षक वा कमनचारीिाइ तालिममा पठाईन व्यवस्थापन सलमलतबाट ऄनुमोदन गराइ नगर लिक्षा िािामा पठाईने
।
(फ) लवद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृ त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागु गने ।
(ब) व्यवस्थापन सलमलतिे ददएको लनदेिन तथा अफू िे पाएको ऄलधकार बमोलजम रकम िचन गने र अय व्ययको
लहसाब राख्ने तथा राख्न िगाईने र िेिापरीक्षण गराईने ।
(भ) लवद्याियमा सञ्चािन हुने अवलधक परीक्षा लनयलमत तथा मयानददत ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराईने ।
(म) कु नै लिक्षकिे ऄध्यापन गरे को लवषयमा िगातार तीन वषनसम्म १५% भन्दा बढी लवद्याथी ऄसफि भएमा वा कु नै
लिक्षकिे िापरवाही वा ऄनुिासन लहन काम गरे मा त्यस्तो लिक्षकको दुइ ग्रेड सम्म तिब रोक्का गने ।
(य) लवद्याियमा लनयम बमोलजमको कक्षा लिने तथा लिक्षकिाइ लिन िगाईने ।
(र) स्वीकृ त दरबन्दीमा कायनरत लिक्षक तथा कमनचारीको तिबी प्रलतबेदन पाररत गनन नगर लिक्षा िािामा पठाईने
।
(ि) लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीहरुको काम , कतनब्य तोक्ने ।
(व) लिक्षा िािा तथा व्यवस्थापन सलमलतिे ददएका लनदेिन पािना गने गराईने ।
(ि) लवद्याियको िैलक्षक प्रगलत सम्बन्धी लववरण तथा तथ्याङ्क मन्त्रािय
तथा नगरपालिका द्वारा लनधानररत ढाँचा र
समय लभत्र प्रमालणत गराइ नगर लिक्षा िािामा पठाईने ।
(ष) लवद्याियिे अफ्नो श्रोतबाट िचन बेहोने गरी लनयुक्त भएका लिक्षकहरुको कायन सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी
व्यवस्थापन सलमलतमा पेि गने ।
(स) लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीबाट कट्टी गरे को सञ्चय कोष
, नागररक िगानी कोष , लवमा, सामालजक सुरक्षा
कोषको रकम सम्बलन्धत लनकायमा पठाईन िगाईने।
(ह) व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृ त िररद योजना ऄनुसार मािसामान तथा सेवा िररद गने ।
(क्ष) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह , ऄलभभावक एवं लवद्याथी प्रलत लजम्मेवार हुनेछ । यसका िागी ःः
१. ऄलभभावक एवं लवद्याथीको लवचार सवेक्षण गने ।
२. प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गुणस्तरीय लिक्षाको िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकिे
* पहिलो संशोधनबाट संशोहधत
+ पहिलो संशोधनबाट थप गररएको

× पहिलो संशोधनबाट िटाईएको

लिक्षा ऄलधकृ त सँग कायनसम्पादन करार गरे बमोलजम प्रचलित मापदण्डको पािना एवं गुणस्तरीय लिक्षा प्रत्याभूत गनुन पने
।
३.लवद्याियको भौलतक क्षेत्र लभत्रका टुहुरा , ऄिपत्र परे का र बेसाहारा , लविेष ऄवस्थाभएका तथा ऄलत लवपन्नतामा परी
लवद्यािय जान नसके का वा लवद्यािय छाडेका वािवालिकािाइ कायनपालिका माफन त छात्रबृलत्त वा लविेष व्यवस्था गरी
लनजका ऄलभभावक वा संरक्षकिाइ सघाइ वािवालिकािाइ लवद्याियमा ल्याईनु प्रधानाध्यापकको लजम्मेवारी हुनेछ ।
लवद्याथीिाइ ऄपेलक्षत िैलक्षक ईपिलब्ध हालसि हुने गरी लसकाईने र रटकाईने दालयत्व प्रधानाध्यापक र लिक्षकहरुको हुने छ
।
४) सहायक प्रधानाध्याक सम्बन्धी व्वयस्थाः प्रधानाध्यापकिाइ सहयोग पुयानईन लवद्याियमा कायनरत लिक्षकमध्येबाट
लव.व्या.स.िे तोके को व्यलक्त सहायक प्रधानाध्यापक हुने छ ।
५) ईपदफा (१) बमोलजमका प्रधानाध्यापक तथा लिक्षक, कमनचारी लनयुलक्त, सेवाको सतन र सुलबधा सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था
तोदकए बमोलजम हुने छ ।
पररच्छेद नौ
लवलवध
(४७) लिक्षक तथा कमनचारीिे पाईने लवदा तथा लवद्यािय सञ्चािन र लवदा गने एवं ऄन्य सेवा सुलवधा
तोदकए बमोलजम हुने छ ।
(४८) ऄस्थायी करारमा लिक्षक तथा कमनचारी लनयुलक्त सम्बन्धी प्रदक्रया छनौट सलमलतिे दफा ३८ ऄनुसार लनधानरण गरे
बमोलजम हुने छ ।
(४९) अधारभूत तह (कक्षा ८) ऄलन्तम परीक्षाको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ ।
(५०) लवद्याथीिाइ लनष्कासन गनन , िारीररक वा मानलसक दुब्र्यबहार गनन नहुने ःः
१. कु नै पलन लवद्याथीिाइ लवद्याियबाट लनष्कािन गनन पाइने छैन ।
२. लवद्याियमा ऄध्ययनरत कु नै पलन लवद्याथीिाइ िारीररक वा मानलसक यातना ददन वा
दुब्र्यबहार गनन पाइने छैन ।
(५१) िैलक्षक परामिन सेवा , लबदेिी िैलक्षक कायनक्रम वा लिक्षण कोषन सञ्चािन ःः
१. कसैिे पलन यस ऐन बमोलजम ऄनुमलत नलिइ िैलक्षक परामिन सेवा लिज कोषन भाषा लिक्षण कक्षा वा पूबन तयारी कक्षा
वा लबदेिी मुिुकमा सञ्चालित कु नै िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािन गनन पाईने छैन ।
२. ईपदफा (१) बमोलजम िैलक्षक कायनक्रम , िैलक्षक परामिन सेवा , लिज कोसन , भाषा लिक्षण कक्षा वा पूबन तयारी कक्षा वा
लबदेिी मुिुकमा सञ्चालित कु नै िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािन गनन ऄनुमलत लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुने छ ।
(५२) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका प्रत्येक लवद्याियिे बािमैत्री अचार संलहताको पािना गनुन पनेः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चालित
सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्याियहरुिे िैलक्षक सत्र िुरु भएको १५ ददन लभत्र बािमैत्री अचार संलहता लनमानण गरी लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतबाट लनणनय गराइ नगर लिक्षा सलमलतमा स्वीकृ लतको िालग पेि गनुन पनेछ । सो अचार संलहतामा अवश्यकता
ऄनुसार नगर लिक्षा सलमलतिे थपघट गरी लनणनय गरी सम्बलन्धत लवद्याियिाइ पािना गनन लनदेिन जारी गने छ ।
(५३) प्रगलत लबबरण बुझाईनु पने ःःलवद्याियिे प्रत्येक बषन तोदकए बमोलजमको ढाँचामा लववरण सलहत प्रगलत प्रलतबेदन िैलक्षक
ित्र पूरा भएको एकमलहना लभत्र नगर कायनपालिकाको कायानियमा बुझाईनु पने छ ।
(५४) दण्ड सजायः
१. कसैिे लवद्याियको चि ऄचि सम्पलत्त लहनालमना वा नोक्सान गरे मा त्यस्तो ब्यलक्तिाइ प्रमुि प्रिासकीय ऄलधकृ तिे
लहनालमना गरे को लबगो ऄसुि ईपर गरी लबगो बमोलजम जररवाना गनन सक्ने छ ।
२. कसैिे देहायका कायन गरे मा
, गनन िगाएमा वा सो कायन गनन सहयोग पु यानएमा त्यस्तो व्यलक्तिाइ कसुरको मात्रा हेरी
कानूनिे तोके बमोलजम सजाय हुने छ ।
(क) प्रश्न पत्रको गोपलनयता भङ्ग गरे मा ,
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(ि) ईत्तर पुलस्तका परीक्षण गदान िापरबाही वा गैर लजम्मेवारी पूवनक कायन गरे मा ,
(ग) परीक्षा के न्रमा सम्बलन्धत पदालधकारीको स्वीकृ लत बेगर प्रबेि गनन प्रयत्न गरे मा वा प्रबेि गरे मा वा परीक्षा के न्र
लनयन्त्रणमा लिइ ऄमयानददत काम गरे मा ,
(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा ऄलनयलमतता गरे मा ,
(ङ) ऄरुको तफन बाट परीक्षा ददएमा ,
(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हुने ऄन्य कु नै कायन गरे मा ,
(छ) लवद्याथी भनान गदान दान , ईपहार वा ऄन्य कु नै रकम लिएमा,
(ज) ऄनुमलत नलिइ कु नै िैलक्षक कायनक्रम , िैलक्षक परामिन सेवा, लिज कोसन, भाषा लिक्षण कक्षा तथा पूबन तयारी कक्षा
सञ्चािन गरे मा,
(झ) ऄन्य कु नै कानून लबपरीतको कायन गरे गराएमा ।
३. देहायका ऄबस्थामा लनजी श्रोतका लिक्षक बाहेक ऄन्य दरबन्दीका लिक्षकिाइ पठनपाठनमा बाधा नपने गरी
नगरपालिकािे नगरपालिकाको क्षेत्र भरी सरुवा /काज िटाईन सक्ने छ ।
(क) लवद्याथीहरुबाट कु नै लिक्षक ईपर ब्यापक गुनासो अएमा ,
(ि) स्थानीय लिक्षक भएकै कारण कायनसम्पादनमा कमी कमजोरी भएको ठहर लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतिे गरे मा ,
(ग) स्थानीय लिक्षक भएकै कारण बानी ब्यबहार , अचरण, कु ित तथा नैलतक पतन देलिने दक्रयाकिाप सम्बन्धी लबबाद
लसजनना भएमा ,
४. कु नै लिक्षक
, कमनचारी लबना सूचना लवद्याियमा ऄनुपलस्थत भएमा वा लबदा स्वीकृ त नगराइ लबदा बसेमा ईक्त
ऄबलधको तिब कट्टा गरी राजस्वमा दालििा गररनेछ,सो ऄवलधिाइ सेवा ऄवलधमा गणना गररने छैन ।
(५५) पुनरावेदन ःः प्रमुि प्रिासकीय ऄलधकृ त िे गरे को सजायको अदेि ईपर कानून बमोलजम लजल्िा ऄदाितमा ३५ ददन लभत्र
पुनरावेदन िाग्ने छ ।
(५६) लनयम बनाईने ऄलधकार ःः
१. यस ऐनको ईद्देश्य कायानन्वयन गनन नगरपालिकािे अवश्यक लनयम बनाईन सक्ने छ ।
२. यस ऐनको कायानन्वयनको िालग नगर कायनपालिकािे अवश्यक लनदेलिका तथा कायनलवलध बनाइ िागु गनन सक्ने छ ।
(५७) संक्रमणकालिन व्यवस्था ःः
१. यस ऐनमा तोदकए बमोलजम हुने भनी व्यवस्था गरे को काम लनयमाविी
, लनदेलिका तथा कायनलवलध नअईँ दासम्म
नगरकायनपालिकाको लनणनयिे गनन सक्ने छ ।
२.
यो ऐन जारी हुनु भन्दा ऄलघ भए गरे का काम कायनवाही यसै ऐन वमोलजम भएको मालनने छ ।
(५८) बाधा ऄड्काई फु काईने ऄलधकार : यो ऐनको ईद्देश्य कायानन्वयन गनन कु नै बाधा ऄड्काई परे मा नगरपालिकािे त्यस्तो
बाधा ऄड्काई हटाईन अदेि जारी गनन सक्ने छ र त्यस्तो अदेि ऐनमा परे सरह मालनने छ ।
(५९) बचाई र िागु नहुने :
१. यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तरगत बनेका लनयममा िेलिए जलत कु रामा सोही बमोलजम र निेलिएको कु रामा प्रचलित
कानून बमोलजम हुने छ ।
२. यस ऐनमा िेलिएको कु नै कु रािे पलन लवद्याियको सम्पलत्त लहनालमना गरे को कसुरमा
भ्रष्टचार लनवारण ऐन, २०१७ ऄन्तगनत कारबाही चिाईन बाधा पने छैन ।
३. संलवधान सँग बालझएको यस ऐनका दफा तथा ईपदफाहरु बालझएको हदसम्म स्वतः लनलस्क्रय हुने छ ।
४.
यस ऄलघ कानून बमोलजम लनयुक्त लिक्षक तथा कमनचारीिाइ नेपाि सरकारिे ददआदै अएको सुलबधामा कु नै
दकलसमको कटौती गररने छैन तर यो व्यवस्थािे कानून बमोलजम दण्ड सजाय, र कारवाही गनन बाधा पने छैन ।
५.
संलवधानको धारा २२६ को ईपधारा २ बमोलजम प्रदेि कानुनसँग बालझएमा
, बालझएको हदसम्म सोही प्रदेि
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कानुन बमोलजम हुने छ ।
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