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सु��ानगरपािलकाको िश�ा ऐन,२०७६ 

स�त् २०७६ को ऐन नं. ... 

�माणीकरण िमित : २०७६/....../...... 

��ावना: 

देश र समाजको सव�प�ीय िवकास र संघीय लोकता��क गणत�ा�क शासन �व�थाको सु�ढीकरणका लािग 

नाग�रकह�मा सदाचार, सिह�ुता, नैितकता कायम गन� र मानवीय मू�को �ब��न गन� तथा सीपयु�, प�र�मी, 

िसज�नशील र �ित�ध�नाग�रक तयार गन�को लािग सु��ानगरपािलकामा �थापना �ने र यो ऐन �ार� �नुअिघ �थापना भई 

स�ालन भइरहेका िव�ालयह�लाई �व��थत गरी गुण�रीय िश�ा �दान गन� शैि�क सं�थाका �पमा िवकिसत गनु� 

वा�नीय भएकोले, 

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा ५७, अनुसूची ८ को सूची नं. ८तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, को प�र�ेद ३, 

दफा१०२ बमोिजम �देश नं. २ अ�ग�तसु��ानगरपािलकाको नगरसभालेयो ऐन बनाएको छ । 

 

प�र�ेद–१ 

�ार��क 

१.संि�� नामर �ार�ः 

(१) यस ऐनको नाम”सु��ानगरपािलकाकोिश�ा ऐन,२०७६“रहेको छ । 

(२) यो ऐनस�री िज�ाकोसु��ानगरपािलका �े�भर लागू �नेछ ।  

(३) यो ऐन �थानीय राजप�मा �कािशत भएको िमितदे�ख �ार� �नेछ । 

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

(क) ”�ार��क बालिश�ा“भ�ाले चार वष�मािथ र पाँच वष�मुिनका बालबािलकालाई िदइने एक वष�को �ार��क बाल 

िश�ास�झनुपछ�  । 

(ख)”आधारभूत िश�ा“भ�ाले �ार��क बाल िश�ादे�ख क�ा आठस� िदइने िश�ा स�झनुपछ�  । 

(ग)”�ाथिमक िश�ा“भ�ाले क�ा एकदे�ख क�ा पाँचस� िदइने िश�ा स�झनुपछ�  । 

(घ)”मा�िमक िश�ा“भ�ाले क�ा नौदे�ख क�ा बा�स� िदइने िश�ा स�झनुपछ�  । 

(ङ)”िव�ालय िश�ा“भ�ाले  �ार��क बाल क�ादे�ख क�ा बा�स� िदइने िश�ा स�झनुपछ�  । 

(च)”काय�पािलका“भ�ाले स�री िज�ाको सु��ानगर काय�पािलका स�झनुपछ�  । 

(छ)”नगर सभा“भ�ाले स�री िज�ाको सु��ानगरपािलकाको नगरसभालाई स�झनुपछ�  ।  

(ज) ”िवशेष िश�ा“भ�ाले �ि�िवहीन, बिहरा, अिट�, बौ��क अपा�ता, सु��वण वा अित अश� शारी�रकअपा�ता 

भएका बालबािलकालाई िदइने िवशेष �व�थापन सिहतको िश�ा स�झनुपछ�  । 

(झ)”�ािविधक तथा �ावसाियक िश�ा“भ�ाले �ािविधक �ान सीप तथा िवषयव�ुको िसकाइ गरी �िविध र �वसायको 

िश�ा �दान गन� क�ा नौदे�ख क�ा बा�स� अ�ापन गराइने िश�ालाई स�झनुपछ�  । 

(ञ)”सामुदाियक िव�ालय“भ�ाले समुदायको पहलमा �थापना ग�रएको मुनाफा निलने उ�े�ले �े�रत भई नेपाल 

सरकारबाट िनयिमत �पमा अनुदानपाउने गरी अनुमित वा �ीकृित �ा� िव�ालयस�झनुपछ�  ।   

(ट)”सं�थागत िव�ालय“भ�ाले िनजी पहलमा �थापना ग�रएका नेपाल सरकारबाट िनयिमत �पमा अनुदान नपाउने गरी 

अनुमित वा �ीकृित �ा� िव�ालय स�झनुपछ�  । 
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(ठ) ”अिभभावक“ भ�ाले िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�को अिभभावक भनी िव�ालयको अिभलेखमा जिनएको ��� 

स�झनुपद�छ । सो श�ले िव�ाथ�का एकाघर सगोलमा ब�े बाबु, आमा, बाजे, ब�ै, दाजुभाइ, िददीबिहनी तथा 

अिभभावक नभएका िव�ाथ�को हकमा पालनपोषण गन� वा संर�क� �दान गन� वा पठनपाठनको �व�था 

िमलाउने ���लाई समेत जनाउँदछ ।  

(ड) ”िश�क“ भ�ाले िव�ालयमा िश�ण िसकाइ गन� िनयु� अ�ापक स�झनुपछ�  । सो श�ले �धाना�ापक र 

�ार��क बालिवकास िश�क समेलाई जनाउँदछ । 

(ढ) ”�धाना�ापक“ भ�ाले िव�ालयको शैि�क, �ाि�क, �शासिनक, आिथ�क र �व�थापकीय दािय�बहन गन� गरी 

िज�ेवारी तोिकएको अ�ापक वा िश�क स�झनुपद�छ ।  

(ण)”कम�चारी“भ�ाले सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत िश�क बाहेकका अ� कम�चारी स�झनुपछ�  । 

(त) ”प�रवार“ भ�ाले िश�क वा कम�चारीसँग एकासगोलमा ब�े तथा िनज आफैले पालनपोषण गनु�पन� पित, प�ी, बाबु, 

आमा, छोरा, अिववािहता छोरी, धम�पु�, अिववािहता धम�पु�ी,सौतेनी आमा स�झनुपछ�  र सो श�ले पु�ष िश�क वा 

कम�चारीको हकमा एकाघरको बाजे, ब�ै तथा मिहला िश�क वा कम�चारीको हकमा िनजको सासू, ससुरालाई 

समेत जनाउँछ । 

(थ)”अनुमित“भ�ाले नेपाल सरकार वा नगरपािलकाले �थायी �ीकृित �दान ग�रनसकेको कुनै तोिकएको �थान वा 

�े�मा िव�ालय खो�न वा क�ा थप गन� िदएको अ�थायी �ीकृितलाई जनाउँछ । 

(द)”�ीकृित“भ�ाले तोिकएबमोिजमको शत� पूरा गरेको िव�ालयलाई नेपाल सरकार र �देश सरकार समेतको 

मापद�को आधारमा नगरपािलकाले िदएको �थायी �ीकृितलाई जनाउँछ । 

(ध)”आवासीय िव�ालय“भ�ाले नेपाल सरकार, �देश सरकार वा यसनगरपािलकाबाट आवासीय िव�ालयको 

�पमा�ीकृित �दान ग�रएको िव�ालयलाई जनाउँछ । 

(न)”शैि�क गुठी“भ�ाले िव�ालय स�ालन गन�को लािग कुनै ���ले नाफा निलने उ�े�ले �थापना गरेको साव�जिनक 

वा िनजी शैि�क गुठी स�झनुपछ�  । 

(प) ”तोिकएको“वा ”तोिकएबमोिजम“भ�ाले यस ऐन अ�ग�त बनेको िनयमावली वािनयमावलीबमोिजमको िनद� िशका र 

काय�िविधमा तोिकएको वा तोिकएबमोिजम स�झनुपछ�  । 

 

प�र�ेद–२ 

िव�ालय िश�ाको तह, मा�िमक िश�ाको �कार, िव�ालय खो�नेअनुमित तथा�ीकृित 

३.िव�ालय िश�ाको तह र मा�िमक िश�ाको �कार: 

(१) िव�ालयको �कार देहायबमोिजम �नेछ: 

 (क) सामुदाियक िव�ालय  (ख)सं�थागत िव�ालय 

(२) िव�ालय िश�ाको तह देहायबमोिजम �नेछ: 

 (क) आधारभूत तह   (ख) मा�िमक तह 

(३)मा�िमक िश�ाको �कार देहायबमोिजम �नेछ : 

 क) साधारण मा�िमक िश�ा  ख)सं�ृत मा�िमक िश�ा . 

 ग) �ािविधक तथा �ावसाियक मा�िमक िश�ा 

४. िव�ालय खो�ने वा क�ा थप अनुमिततथा�ीकृित: 

(१)�थानीय समुदायले सामुदाियक िव�ालय खो�न वा क�ा थप गन� चाहेमा वा कुनै नेपाली नाग�रकले शैि�क गुठी वा 

सहकारी सं�था अ�ग�त �ार��क बाल िश�ा क�ा, आधारभूत िव�ालय, मा�िमक िव�ालय, �ािविधक िव�ालय, 
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िवशेष िश�ा क�ा र खुला िव�ालय खो�न वा क�ा थप गन� चाहेमा तोिकएको िववरण खुलाई स���त वडा 

सिमितको िसफा�रस र सबैभ�ा निजकको दुईवटा सामुदाियक िव�ालयको सहमितसिहत िश�ा शाखामा तोिकएको 

ढाँचामा िनवेदन िदनुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िव�ालय खो�ने अनुमितको लािग िनवेदन परेमा िश�ा शाखा �मुख वा िनजले तोकेको अिधकृत 

वा कम�चारीबाट �थलगत जाँचबुझ गरी सोको �ितवेदन नगर िश�ा सिमितको बैठकमा पेश गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िव�ालय खो�न अनुमित िदन मनािसब दे�खएको �होरा नगर िश�ा सिमितको बैठकबाट िनण�य 

भएमा तोिकएबमोिजमका शत�ह� पालना गन� गरी िश�ा शाखा �मुखले िव�ालय खो�ने वा क�ा थप अनुमित 

िदनस�े छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम अनुमित िलई खोिलएको िव�ालयले तोिकएको शत�ह� पालना गरेको दे�खएमा काय�पािलकाले 

��ो िव�ालयलाई �ीकृित �दान गन�छ । 

(५) यो ऐन �ार� �नुअिघ क�नीको �पमा स�ालनभइरहेको सं�थागत िव�ालयले शैि�क गुठी वा सहकारी अ�ग�त 

स�ालन गन� चाहेमा क�नी खारेज गरी तोिकएको ढाँचामा िश�ा शाखामा िनवेदन िदनुपन�छ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनवेदन परेमा िश�ा शाखा �मुखले िनवेदनउपर आव�क जाँचबुझ तथा �थलगत िनरी�ण गरी 

वा अिधकृत कम�चारी वा अ� कम�चारीबाट �थलगत िनरी�ण गन� लगाई िनवेदकको माग मनािसब दे�खएमा नगर 

िश�ा सिमितको िनण�यअनुसार िश�ा शाखा �मुखले अनुमित �दान गन�छ । 

(७) मािथ जुनसुकै �होरा उ�ेख भएपिन यो ऐन �ार� �नुअिघ िनयमानुसार अनुमित वा �ीकृित पाई स�ालनमा रहेका 

िव�ालयह� यसै ऐन बमोिजम स�ालन भएको मािननेछ । 

(८) यस ऐनबमोिजम िव�ालय खो�ने अनुमित निलई िव�ालय स�ालन गन� पाइनेछैन । िवना अनुमित िव�ालय स�ालन 

गरेमा तोिकएबमोिजम द� ज�रवाना गन� सिकनेछ । 

(९) नगरपािलकाले िवशेष �कृितको िव�ालय, �ािविधक तथा �ावसाियक िश�ा एवम् तािलम �दान गन� िव�ालय, 

�ा�स, पु�कालय एवम् शैि�क साम�ी के��थापना वा स�ालन गन�स�ेछ । यसका लािग नगरपािलकाले छु�ै 

काय�िविध बनाई लागू गन�स�ेछ । 

५. िश�ाको मा�म:   

(१)िव�ालयमा िश�ाको मा�म नेपाली भाषा, अं�ेजी भाषा वा दुवै भाषा �नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन देहायको अव�थामा िव�ालयमा िश�ाको मा�म देहाय बमोिजम 

�नस�ेछ :– 

क) आधारभूत तहको िश�ा मातृभाषामा िदन सिकनेछ । 

ख) गैरनेपाली नाग�रकले यसनगरपािलका अ�रगतका िव�ालयमा अ�यन गदा� अिनवाय� नेपाली िवषयको स�ा अ� 

कुनै भाषाको िवषय अ�यन गन�स�ेछ । 

ग) भाषा िवषयमा अ�यन गराउँदा िश�ाको मा�म सोही भाषा �नेछ । 

६. िवशेष िश�ा, समावेशी िश�ा, अनौपचा�रक िश�ा, िनर�र िश�ा, दूर िश�ा तथा खुला िसकाइ काय��म: िवशेष 

िश�ा, समावेशी िश�ा, सा�रता वा अनौपचा�रक िश�ा, िनर�र िश�ा, दूर िश�ा तथा खुला िसकाइ काय��मस�ालन 

स��ी �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

७.सामुदाियक िसकाइ के�: नगरपािलकाले तोिकएबमोिजम सामुदाियक िसकाइ के� स�ालन गन�स�ेछ । नगर �े�िभ� 

बसोवास गन� समुदायले सामुदाियक िसकाइ के� स�ालन गन� चाहेमा तोिकएबमोिजम अनुमित िदनस�ेछ । 

८.िव�ालय सान�, गा�न, नाम प�रवत�न गन� वा ब� गन� वा क�ा थप: नगरपािलकाले तोिकएबमोिजमको आधारमा 

िव�ालय सान�, गा�न, नाम प�रवत�न गन� वा ब� गन� वा क�ा थप गन�स�ेछ । 
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प�र�ेद–३ 

नगर िश�ा सिमित, वडा िश�ा सिमितको गठन, बैठकस��ी काय�िविध तथा काम, कत�� र अिधकार 

९.नगर िश�ा सिमितको गठन: 

(१) नगरपािलका �े�िभ� स�ालनमा रहेका शैि�क सं�थाह�को रेखदेख, सम�य र �व�थापन गन� कामको लािग 

देहायबमोिजमको नगर िश�ा सिमित रहनेछ :– 

(क) नगरपािलकाको �मुख वा �मुखको काम गन� तोिकएको ���.......................................................................अ�� 

(ख) नगरपािलकाको िश�ा हेन� िवषयगत सिमितको संयोजक...................................................................................सद� 

(ग)काय�पािलका सद�ह�म�ेबाट एकजना मिहला सद�सिहत काय�पािलकाबाट मनोनीत दुईजना.............सद� 

(घ)नगरपािलकाको �मुख �शासकीय अिधकृतवा िनजले तोकेको अिधकृत कम�चारी.........................................सद� 

(ङ)�थानीय समाजसेवी, बु��जीवी, िश�ा�ेमी, िश�ा �े�मा मह�पूण� योगदान गन� ���वा िश�ा �े�का 

च�ादाताह�म�ेबाट काय�पािलकाबाट मनोनीत क�ीमा एक-एकजना मिहला र दिलतसिहत तीनजना....सद� 

(च)िव�ालय �व�थापन सिमितका अ��ह�म�ेबाट नगर काय�पािलकाले मनोनीत गरेको एकजना..............सद� 

(छ)आधारभूत तथामा�िमक तह समेट्ने गरी िव�ालयका िश�क एवम् 

�धाना�ापकह�म�ेबाटकाय�पािलकाबाटमनोनीत एकजना मिहलासिहत 

दुईजना.................................................................................................................सद� 

(ज) नगरपािलका�े�को नेपाल िश�क महासंघकोअ�� वा�ितिनिध एकजना..................................................सद� 

(झ) नगरपािलकाको िश�ा शाखा �मुख...........................................................................................................सद�-सिचव   

(२) सिमितका मनोनीत सद�ह�को पदाविध ३ वष�को �नेछ । 

(३) नगरिश�ा सिमितको बैठक क�ीमा २ मिहनामा एक पटक ब�ेछ । अ��को िनद�शनमा सद�-सिचवले नगर िश�ा 

सिमितको बैठक बोलाउनेछ । एक ितहाइ सद�ले िल�खत िनवेदन िदएमा सद�-सिचवले बैठक बोलाउनेछ । बैठक 

बोलाउँदा क�ीमा ३ िदनअिघ बैठकमा छलफल �ने िवषयसूची सिमितका सद�ह�लाई उपल� गराउनुपन�छ । 

(४) नगर िश�ा सिमितको बैठकमा संघीय संसद र�देश सभा सद�ह�लाई पय�वे�कको �पमा भागिलन र 

आव�कताअनुसार िवषयिव�ह�लाई आम�ण गन�स�ेछ । 

(५) उपदफा (१) अनुसार सिमितको सद�ले आ�नो पदीय दािय� पूरा नगरेमा वा आचरण उ�ंघन गरेमा नगर 

काय�पािलकाले िनजह�लाई जुनसुकै बखत हटाउन स�ेछ । तर, �सरी हटाउनुअिघ मनािसब मािफकको सफाइ पेश 

गन� मौकाबाट बि�त ग�रनेछैन । 

(६) बैठकस��ी अ� काय�िविध नगर िश�ा सिमित आफँैले िनधा�रण गरेबमोिजम �नेछ । 

१०.नगर िश�ा सिमितको काम, कत�� र अिधकार: 

यस ऐनमा अ�� ले�खएका वा यस ऐनबमोिजमको िनयमावली वा िनयमावली अ�ग�त बनेको िनद� िशका र काय�िविधमा 

उ�ेख भएका काम, कत�� र अिधकारका अित�र� नगर िश�ा सिमितको काम, कत�� र अिधकार देहायबमोिजम 

�नेछ:- 

(क) िश�ास��ी नगर�रीय योजना तजु�मा गन� र �ीकृितका लािग काय�पािलकामा पेश गन�, 

(ख) नगरपािलका �े�िभ� िव�ालय स�ालनका लािग अनुमित, �ीकृित, िव�ालय सान�, गा�ने, क�ा थ�े र घटाउने 

स��मा नगरपािलकालाई आव�क राय-सुझाविदने, 

(ग)नगरपािलका �े�िभ� स�ालन �ने परी�ालाई मया�िदत र �व��थत तु�ाउन आव�क सहयोग गन�, 

(घ) ��ेक वष� िव�ालयह�को आिथ�क कारोबारको लेखापरी�ण गन� लेखापरी�कको सूची �काशनगन� र 

लेखापरी�कको पा�र�िमक तो�े, 
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(ङ) नगरपािलका �े�िभ� �थापना भई स�ािलत सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क वा कम�चारीकोदरब�ी,राहत, 

िश�क अनुदान, �ार��क बालिवकास िश�क, िव�ालय कम�चारीको पद,सेवा, शत�र सुिवधा �ीकृत गन�,  

(च) िव�ालय स�ालन र �व�थापन स��मा िव�ालय �व�थापन सिमितलाई समयसमयमा आव� िनद�शन िदने, 

(छ) िव�ालयह�को लािग आव�क�ोतसाधन जुटाउने र प�रचालन गन�, गराउने, 

(ज) अिभभावक,कम�चारी र िश�कबीच स�� सुमधुर तु�ाउने वा िववाद िसज�ना भएमा िमलाउने, 

(झ) िश�ाको गुण�र कायम रा� सूचक िवकास गन� र �गित मू�ा�न गन�, तदनुसार अपेि�त गुण�र कायम भएका 

िव�ालयलाई पुर�ृत गन�, नभएकािव�ालयलाई सघाउने तथा लगातार तीन वष�स� तोिकएबमोिजम नितजा �ाउन 

नस�े िव�ालयलाई निसहत िदने वा अनुदान कटौती वा रो�ा गन�, 

(ञ) िव�ालयह�लाई तोिकएबमोिजम सामािजक परी�ण गन� लगाउने, 

(ट) सामुदाियक िव�ालयको िश�क र कम�चारीह�को �व�थापन गन�,  

(ठ) िव�ालयको िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुपरीवे�ण अनुगमन गन� गराउने, 

(ड) शैि�क गुठीसँग गन� स�झौताका शत�ह� िनधा�रण गन�, 

(ढ) शैि�क सं�था र िश�ासंग आब� िश�क एवम् कम�चारीह�लाई कामको आधारमा आव�क �ो�ाहन, निसहत, 

द�, सजाय गन� र गन� लगाउने, 

(ण) िश�क वा कम�चारी छनौट र परी�ास��ी काय�का लािग िवषयगत आव�कताका आधारमा िवशेष�ह� छनौट गरी 

नामनामेसी सिहतको िवषयिव� सूची �काशन गन�, 

(त) सं�थागत िव�ालय स�ालनको लािग मापद� बनाउने, स�ालनको �ीकृित र अनुमितको लािगनगरपािलकालाई 

आव�क राय-सुझाव िदने, 

(थ) िव�ालय न�ांकन समेतलाई �ान िदई आव�कता र औिच�का आधारमा नगरपािलका �े�िभ�का िव�ालय गा�ने, 

सान�, नाम प�रवत�न गन�, तह र क�ा थप गन�वा क�ा घटाउने नीित तजु�मा गरी काय�पािलकामा पेश गन�,  

(द) िव�ालयमा िवषयगत िश�क दरब�ी िमलान गन� र आव�कतानुसार िश�क कम�चारीह�को स�वा पद�थापन गन�,  

(ध) सामुदाियक िसकाइ के� �थापना र स�ालन स��ी नीित तजु�मा गन�.  

(न) आव�कता अनुसार लि�त समुदायका िव�ाथ�ह�का लािग िदवा खाजाको �व�था गन�, 

(प) िव�ालयबािहर रहेका बालबािलका पिहचान गरी सबैका लािग िश�ा सुिनि�त �ने �ब� गन�, 

(फ) िव�ालयमा पठनपाठनको अिधकतम �ब� �ने गरी शैि�क �ाले�र िनमा�ण गरी लागू गन�, गराउने, 

(ब) िश�क तािलम नीित तजु�मा गरी लागू गन�,  

(भ) नगर काय�पािलकालाई शैि�क िवकासका लािग आव�क सुझाव तथा परामश� �दान गन�, 

(म) िव�ालयह�लाई स�मतामा अधा�रत अनुदान िदने वा अनुदान िदन स���त सं�था वा िनकायमा िसफा�रस गन�, 

(य) िव�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारीलाई आव�क परेमा �ो�ाहनसिहत �े��क अवकाशको �ब�  

िमलाउने, 

(र)नगरपािलका�े�िभ�का सामुदाियक िव�ालयह�बीच ��थ �ित�धा� गराई िव�ाथ�ह�को चौतफ�  िवकासकालािग 

अित�र� ि�याकलाप स�ालन गन�, 

(ल) काय�पािलकाले तोिकिदएबमोिजमका अ� काय�ह� गन�, 

११. िश�ा शाखा �मुखको काम, कत�� र अिधकार: 

(क)नगर�रीय िश�ा योजना तजु�मा गरी नगरिश�ा सिमितमाफ� त काय�पािलकामा पेश गन�/गराउने, 
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(ख) नगरपािलका तथा नगर िश�ा सिमितबाट िश�ा तथा शैि�क िवकासका लािग पा�रत नीित तथा काय��मकाया��यन 

गन� तथा �ा� िनद�शन पालना गन�/गराउने, 

(ग)िव�ालय एव�ैि�क सं�थाह�को अनुगमन, िनरी�ण र सु�रवे�ण गन�/गराउने, 

(घ) नगरकाय�पािलका,नगर िश�ा सिमित र �मुख �शासकीय अिधकृतलाई शैि�क िवकासका लािग आव�क सुझाव तथा 

परामश� �दान गन�, 

(ड.) िश�कह�को काय� स�ादन मू�ा�न गन� र तदनुसार पुर�ार तथा द� सजायको लािग नगर िश�ा सिमितमाफ� त 

काय�पािलकामा िसफ�रस गन�, 

(च) आधारभूत िश�ा(क�ा ८)परी�ाकोस�ालनर �व�थापन गन�/गराउने, 

(छ) सामुदाियक र सं�थागत िव�ालयमा काय�रत िश�कतथा कम�चारीह�को अिभलेख रा�े, 

(ज) िव�ालयमा �ीकृत पा��म र पा�पु�क लागू गरे नगरेको अनुगमन गन�  ।  

(झ) िव�ालयबाट �ा� लेखापरी�कह�को सूचीबाट लेखापरी�क तो�े ।  

(ञ) िव�ालयमा िव�ालय �व�थापन सिमित, िश�क अिभभावक संघतथा अ� सिमित गठन गन�/गराउने, 

(ट) िव�ालयबाट �ा� �ितवेदन जाँचबुझ गरी काया��यन गन�/गराउने, 

(ठ) ��ेक वष� िश�कको तलबी �ितवेदनपा�रत गन�/गराउने, 

(ड) िव�ालयको शैि�क काय��मको िनयिमत अनुगमन गन�/गराउने, 

(ढ) नगर िश�ा सिमितको सद�-सिचवको �पमा काम गन�, 

(ण)िश�ा शाखा �मुखको अ� काम, कत�� र अिधकार तोिकएबमोिजम �नेछ । 

१२. वडा िश�ा सिमितको गठन:  

(१) आ�नो वडािभ� स�ािलत िव�ालयह�को रेखदेख, स�ालन र �व�थापनको काय�मा सहयोग गन�का लािग  

नगरपािलकािभ�का ��ेक वडामा देहायबमोिजम एक वडा िश�ा सिमित रहनेछ:- 

क) स���त वडाको वडा�� वा वडा��को काम गन� तोिकएको ���.............................................................संयोजक 

ख) वडा सिमितका सद�ह�म�े वडा सिमितले तोकेको एकजना...............................................................................सद� 

ग) िव�ालय �व�थापन सिमितका अ��ह�म�ेबाट वडा सिमितले तोकेको एकजना ............................................सद� 

घ) आधारभूत रमा�िमक तहका िव�ालयका �धाना�ापकह�म�ेबाट उपल� भएस� एकजना मिहला पन� गरी 

वडा सिमितले तोकेको 

दुईजना..............................................................................................................................................सद� 

ड.) स���त वडािभ�का समाजसेवी, बु��जीवी, िश�ा�ेमीम�ेबाट वडा सिमितले तोकेको 

एकजना........................सद� 

च) स���त वडाको वडा सिचव.............................................................................................................................सद�-सिचव 

(२) वडा िश�ा सिमितको बैठकस��ी काय�िविध वडा िश�ा सिमित आफँैले िनधा�रण गरेबमोिजम �नेछ ।  

१३.  वडा िश�ा सिमितको काम, कत�� र अिधकार: 

(१) वडा िश�ा सिमितको काम, कत�� र अिधकार देहायबमोिजम �नेछ:- 

(क) वडा�रीय शैि�क योजना तजु�मागरी काया��यन गन�/गराउने,  

(ख) वडािभ� स�ालन �ने परी�ालाई मया�िदत र �व��थत�पमा स�ालन गन� सहयोग गन�, 

(ग) िव�ालय �व�थापन सिमितलाई आव�क िनद�शन िदने, जाग�क र सजग तु�ाउने, 
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(घ) िव�ालयको लािग आव�क साधन�ोत जुटाउने र प�रचालन गन� गराउने, 

(ङ) वडािभ�का अिभभावक, कम�चारीर िश�कबीच सुमधुर स�� कायम गन�, िववाद दे�खएमा �सको समाधान गन�, 

(च) िव�ालयह�को िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुपरीवे�ण गन�/गराउने,  

(छ) िव�ालय न�ा�नको आधारमा िव�ालय गा�ने, सान�, नाम प�रवत�न गन�, तहवा क�ा थपघट गन� नगरपािलकामा 

िसफा�रस गन�,  

(ज) वडाको शैि�क िवकासका लािग आव�क काय�ह� गन�,  

(झ) आ�नो बैठक स�ालनस��ी काय�िविध िनधा�रण गन�, 

(ञ) िव�ालय वा �ार��क बालिवकास के� स�ालन अनुमितका लािग िसफा�रस गन�,  

(ट) नगरपािलका र नगर िश�ा सिमितले तोके बमोिजम अ� काय� गन� । 

 

प�र�ेद–४ 

िव�ालय �व�थापन सिमित र िश�क अिभभावक संघको गठनतथा काम, कत�� र अिधकार 

१४. िव�ालय �व�थापन सिमितको गठन: 

(१) सामुदाियक िव�ालयको स�ालन, रेखदेख र �व�थापन गन�को लािग ��ेक िव�ालयमा देहायका सद�ह� रहेको 

एक िव�ालय �व�थापन सिमित रहनेछ:– 

(क) िव�ालय रहेको वडाको वडा�� वा वडा सिमितले तोकेको वडा सिमितको सद�...........................................सद� 

(ख)अिभभावकह�ले आफूह�म�ेबाट छानेको एक/एकजना मिहला र दिलत सिहत चारजना............................सद� 

(ग)िव�ालयका सं�थापक, च�ादाता, �थानीय समाजसेवी, बु��जीवी, िश�ा�ेमीह�म�ेबाट िव�ालय �व�थापन 

सिमितले मनोनीत गरेको एकजना मिहला सिहत दुईजना.......................................................................................सद� 

(ङ) िश�कह�ले आफूह�म�ेबाट छानी पठाएको िश�क �ितिनिध एकजना........................................................सद�     

(च)स���त िव�ालयको �धाना�ापक............................................................................................................सद�-सिचव 

(२) िव�ालय �व�थापन सिमितका सद�ह�ले उपदफा (१) को ख� (क), (ख) र (ग) म�ेबाट िव�ालय �व�थापन 

सिमितको अ�� छनौट गन�छ । अ�� छनौटका लािग ब�े बैठकको अ��ता ख� (क), (ख) र (ग) म�ेकै जे� 

सद�ले गन�छ । 

(३) िव�ालय �व�थापन सिमित गठनको काय�मा सहयोग गन�का लािग देहायबमोिजमको एक सहयोग सिमित रहनेछ:- 

(क) स���त वडाको वडा�� वा िनजको काम गन� तोिकएको ��� वा िनजले तोकेको वडा सिमितको 

सद�.............................................................................................................................................................................संयो

जक 

(ख) िश�ा शाखा �मुख वा िनजले तोकेको कम�चारी................................................................................................सद� 

(ग)िव�ालय �व�थापन सिमित गठन �नुअिघको िव�ालय �व�थापन सिमितको अ��...............................सद� 

(घ) िश�ा शाखा �मुखले तोकेको अ� िव�ालयको �धाना�ापक........................................................................सद� 

यस �योजनको लािग थप अ� िव�ालयका �धाना�ापकह�लाई समेत आम�ण गन�सिकनेछ । 

(४) िव�ालय �व�थापन सिमित गठन गन� �योजनको लािग "अिभभावक" भ�ाले िव�ालयमा �ार��क बालिवकास 

क�ादे�ख क�ा १२ स� अ�यन गन� िव�ाथ�को एकाघर सगोलमा बसोवास गन� बाबु, आमा, बाजे र ब�ै स�झनुपछ�  

। 
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(५) सामा�तया शैि�क स� शु� भएको एक मिहनािभ� िव�ालय �व�थापन सिमित गठन गनु�पन�छ । तर, जुनसुकै 

कारणले पदाविध समा� �नुअिघ नै अ�� वा सद�को पद �र� भएमा वा िव�ालय �व�थापन सिमित िवघटन 

भएमा पद �र� भएको वा िवघटन भएको एक मिहनािभ� उपदफा (१) अनुसार�र� पद पूित� गनु�पन� वा सिमित गठन 

गनु�पन�छ ।  

(७) िव�ालय �व�थापन सिमित गठन गन� वा �र� पदपूित� गन� क�ीमा ७ िदनको सूचना िदई अिभभावक भेला 

बोलाउनुपन�छ ।अिभभावकह�को सूची यिकन गरी अिभभावक भेलाको तीन िदन अगावै �काशन गनु�पन�छ । 

(८) उपदफा (१) बमोिजम छािनएका वा मनोनीत अ�� वा सद�को पदाविध तीन वष�को �नेछ ।  

(९)िव�ालय �व�थापन सिमितको अ�� �न क�ा ११-१२वा सो सरह उ�ीण� गरेको र २५वष� उमेर पूरा भएको �नुपन�छ 

। तर ��ो शैि�क यो�ता �ा� ��� उपल� नभएमा वा अ�� ब� नचाहेमा सोभ�ा त�ोशैि�क यो�ता �ा� 

��� समेत सिमितको अ�� �नस�ेछ ।  

(१०) िव�ालय �व�थापन सिमितको अ�� वा सद�ले आ�नो पद अनुसारको आचरण नगरेको पाइएमा वा पदीय 

दािय� पूरा नगरेमा वा िव�ालयको स�ि� िहनािमना गरेमा नगर िश�ा सिमितले िनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट 

हटाउन वा िव�ालय �व�थापन सिमित िवघटन गन�स�ेछ । तर, �सरी पदबाट हटाउनुअिघ वा सिमित िवघटन 

गनु�अिघ मनािसब मािफकको सफाइ पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन । 

(११) सद�को रािजनामा अ��ले र अ��को रािजनामा सिमितले �ीकृत गन�छ । अ��सिहत स�ूण� सद�ह�ले 

सामूिहक रािजनामा गरेमा िव�ालयले सोको जानकारी िश�ा शाखामा पठाउनुपन�छ र िश�ा शाखाले �लगत अ�यन 

गरी �ीकृत गन�छ । 

(१२) िव�ालय �व�थापन सिमितको बैठकस��ी अ� काय�िविध सिमित आफँैले िनधा�रण गरेबमोिजम �नेछ । 

१५. सामुदाियक िव�ालयको िव�ालय �व�थापन सिमितको काम, कत�� रअिधकार: 

(१)िव�ालय �व�थापन सिमितको काम, कत�� रअिधकार देहायबमोिजम �नेछ :– 

(क)िव�ालय स�ालनको लािग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

(ख) िव�ालयको चलअचल स�ि�को लगत रा�े, रा� लगाउने र सुर�ा गन�, 

(ग)  िव�ालयको शैि�क, भौितक तथा आिथ�क त�ा� र िववरण अ�ाविधक गराई रा�े, 

(घ)  िव�ालयको वािष�क बजेट �ीकृत गन� र �सको जानकारी नगरपािलकामा पठाउने, 

(ङ)िव�ालयमा �� शैि�क वातावरण कायम रा� राजनैितक,धािम�क वा सा�दाियक भावनाको आधारमा 

िव�ालयको वातावरण धिम�ाउन निदने, 

(च)  िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�को पोशाक तो�े र सोको काया��यन गन�.  

(छ) �चिलत कानुनबमोिजम िश�क सेवा आयोगबाट िसफा�रस भएका िश�क पदको लािग यो� उ�ेदवारलाई हािजर 

गराई काममा लगाउने तथा नगरपािलकावाट �ीकृत दरब�ीमा कम�चारीको �व�थापन गन�; 

(ज)  नेपाल सरकार र नगरपािलकाबाट खिटएका िश�क तथा कम�चारीलाई हािजर गराई काममा लगाउने, 

नगरपािलकाबाट अनुमित िलई �र� दरब�ी तथा राहत अनुदान (कोटा) िश�क, �ार��क बालिवकास िश�क, 

िव�ालय कम�चारीको पदमा वा िव�ालयको आ�नै �ोतबाट �होन� गरी करारमा िश�क, बालिवकास िश�क वा 

िव�ालय कम�चारी िनयु�� गन�, 

(झ) नगर िश�ा सिमितबाट तोिकएको सूचीकृत लेखापरी�कबाट िव�ालयको वािष�क लेखापरी�ण गराउने, 

(ञ) लेखापरी�कको �ितवेदनअनुसार त�ाल आव�क कारबाही गन� र �सको �ितवेदन नगर िश�ा सिमितमा पेश 

गन�, 

(ट) नगरपािलका,नगर िश�ा सिमितर िश�ा शाखाले िदएको िनद�शनह�को पालना गन�/गराउने, 

(ठ)  िव�ालय सेवा �े�मा िनर�रता उल�ूलन तथा अिनवाय� र िन:शु� आधारभूत िश�ा सुिनि�त गन� पहल गन�, 
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(ड) िव�ालयमा काय�रत िश�क र कम�चारीह�लाईकाय�स�ादनका आधारमा �ो�ाहन र िवभागीय कारवाही गन�,  

(ढ)  िव�ालयको आ��रक �ोतबाट खच� �होन� गरी िनयु� वा बढुवा गरेका िश�कको लािग सेवा, शत� र सुिवधा तो�े 

र तोिकएबमोिजमको पा�र�िमक तथा सुिवधाको �व�था गन�, 

(ण)िव�ालय िश�ाका सबै क�ा एकै समयमा स�ालन गन� �ब� िमलाउने, 

(त)िव�ालयको शैि�क गुण�र अिभवृ�� गन� आव�क काय� गन�, 

(थ)  नेपाल सरकार रनगरपािलकाले तोकेबमोिजमकोतलब भ�ा कम�चारीलाई उपल� गराउने. 

(द) िव�ालयको हरेक गितिविधको िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण गरी सुधारका लािग आव�क पहल गन�, 

(ध) िश�क, िव�ाथ�र अिभभावकले पालन गनु�पन� आचारसंिहता बनाई पालना गराउने, 

(न)यस ऐनअ�ग�तको िनयमावली, िनद� िशका, काय�िविधमा तोिकएबमोिजमर समयसमयमा नेपाल सरकार, �देश 

सरकार र नगरपािलकाले तोकेबमोिजम अ� काय�ह� गन� । 

१६.िश�क अिभभावक संघको गठन: 

(१) सामुदाियकिव�ालयह�मा िश�क अिभभावकबीच सुमधुर स�� कायम रा�, शैि�क गुण�र अिभवृ�� गन� र 

िव�ालयको हरेक गितिविधलाई पारदश� एवम् जवाफदेही बनाउन सामािजक परी�णको काय�मा सहयोग गन�का 

लािग ��ेक िव�ालयमा स�ूण� िश�क र अिभभावह� रहने गरी िश�क अिभभावक संघ गठन �नेछ ।  

(२) िश�क अिभभावक संघको काय� गन�का लािग देहायका सद�ह�रहने गरी एक िश�क अिभभावक संघको काय�कारी 

सिमित रहनेछ:- 

(क) िव�ालयका अिभभावकह�म�ेबाट छािनएको ���........................................................................................अ�� 

(ख) अिभभावकह�ले आफुह�म�ेबाट छानी पठाएको क�ीमा एकजना मिहला सिहत दुईजना........................सद�  

(ग) स���त वडाका वडा सिमितका सद�ह�म�े वडा सिमितले मनोनीत गरेको एकजना................................सद�  

(घ) िव�ालयका सं�थापक, च�ादाता, �थानीय बु��जीवी, िश�ा�ेमीम�ेबाट एकजना मिहला सिहत दुईजना.......सद� 

(ङ) िव�ालय �व�थापन सिमितको अ��...................................................................................................................सद� 

(च) �धाना�ापक...............................................................................................................................................................सद� 

(छ) िव�ालयमा काय�रत िश�कह�म�ेबाट एकजना.......................................................................................सद�-सिचव  

(३) िश�क अिभभावक संघको काय�कारी सिमितको बैठक क�ीमा दुई मिहनामा एकपटक ब�ेछ । िव�ालयले छानेको 

उ�तम क�ाको छा� वा छा�ाम�ेबाट एकजनालाई आम��त गनु�पन�छ ।  

१७. िश�क अिभभावक संघको काम, कत�� र अिधकार: 

(१)िश�क अिभभावक संघको काम, कत�� र अिधकार देहायबमोिजम �नेछ:- 

(क) िव�ालयमा �� शैि�क वातावरण िनमा�ण गन� िव�ालयलाई सहयोग गन�, 

(ख) िव�ालयको सामािजक प�र�ण गन�/गराउने, 

(ग) शैि�क गुण�र अिभवृ��का लािग सहयोग गन�,  

(घ) िव�ालय भना� अिभयान स�ालन गन� िव�ालयलाई सहयोग गन�, 

(ङ) अिनवाय� र िन:शु� आधारभूत िश�ा एवम् िन:शु� मा�िमक िश�ा सुिनि�त गन� आव�क सहयोग गन�, 

(च)तोिकएबमोिजमकाअ� काय�ह� गन� । 
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प�र�ेद-५ 

िव�ालय तहको िश�क तथा िव�ालय कम�चारी र बाल िवकास िश�कको दरब�ी, सेवाशत�, यो�ता एवम् 

स�मताको मापद� 

१८.िश�क र िव�ालय कम�चारीको दरब�ी: 

(१) नगरपािलका �े�िभ� रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा आव�क पन� िश�क, कम�चारी दरब�ी, राहत र अनुदान 

कोटातोिकएबमोिजमिनधा�रण तथा िवतरण �नेछ । 

(२) नगरपािलकाले दरब�ी, राहत वा अनुदान कोटा िनधा�रण गदा� ��ेक िव�ालयमा िनयिमत अ�यन गन� िव�ाथ� सं�ा 

र िवषयगत आधारमा तोिकएबमोिजम िव�ाथ� तथा िश�कको अनुपात कायम गन�छ । 

(३) संघीय सरकार र �देश सरकारबाट सामुदाियक िव�ालयह�का लािग हाल िव�मान िश�क दरब�ी वा राहत वा 

िश�क अनुदान वा �ार��क बालिवकास कोटा, िव�ालय कम�चारीको पदमा थप भइआएमा आव�कता र 

औिच�का आधारमा नगर िश�ा सिमितको िनण�यबमोिजम िवतरण वा िमलान ग�रनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२)बमोिजम दरब�ी, राहत वा अनुदान कोटा िसज�ना भई िनयु�� भएका िश�क र कम�चारीह�को 

���गत अिभलेख खडा गरी िव�ालयमा रा�नुपन�छ र एक �ित नगरपािलकामा पठाउनुपन�छ । यसरी िनयु� 

भएका िश�क, कम�चारीको सेवा सुिवधा नगरपािलकामाफ� त भु�ानी �नेछ ।  

१९. िश�क तथा कम�चारीको सेवा, शत�, यो�ता र स�मता: 

(१)िश�क तथा कम�चारीको सेवा, शत�, यो�ता र स�मता स��ी �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

२०. �थायी अ�ापन अुनमित प� िलनुपन�: 

(१) नगरपािलका �े�िभ� िश�क सेवा आयोगले तोकेबमोिजम अ�ापन अनुमितप� निलई कसैले पिन िश�क पदका 

लािग उ�ेदवार �न पाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उ�ेख भएपिन िश�क सेवा आयोग िनयमावलीमा तोिकएका िवषयह�का लािग 

सोहीबमोिजम �नेछ । 

२१. िश�क तथा कम�चारीको पदीय आचरण तथा अ� �व�था: 

(१) देहायको अव�थामा िव�ालय िश�क वा कम�चारीलाई नगर िश�ा सिमितले पदबाट हटाउन स�ेछ । यसका 

लािगिव�ालय �व�थापन सिमितले वडा िश�ा सिमित माफ� �गरिश�ा सिमितमा िसफा�रस गन�छ: 

(क) तोिकएबमोिजमकोपदीय दािय� पूरा नगरेमा, 

(ख) िबनासूचना लगातार प� िदनभ�ा बढी समय िव�ालयमा अनुप��थत रहेमा, 

(ग)  िव�ालयमा मादक पदाथ� सेवन गरी आएको कुरा �मािणत भएमा, 

(घ)  नैितक पतन दे�खने कुनै फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 

(ङ) सामुदाियक िव�ालयका िश�क वा कम�चारीले िव�ालय समयमा अ�� अ�ापन वा कुनै काम गरेको वा अ� कुनै 

�ावसाियक ि�याकलाप गरेको �मािणत भएमा, 

(च) िश�क र कम�चारी कुनै पिन संघसं�था वा राजनीितक दलको कुनै पिन तहको काय� सिमितको सद� रहेको 

पाइएमा, 

(छ) िनजले अ�ापन गरेको िवषयमा तीन वष�िभ�को औसत शैि�क उपल��  �ितशत राि�� य र �देश �रको औसत 

उपल�� �रभ�ा कम भएमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम वा अ� मा�मले कुनै िश�क वा कम�चारीलाई पदबाट हटाउनुपन� यथे� �माण �ा� भएमा 

नगरिश�ा सिमितले िनजलाई पदबाट हटाउनस�ेछ । तर, पदबाट हटाउनुअिघ मनािसब मािफकको सफाइ पेश गन� 

मौकाबाट बि�त ग�रनेछैन । 

 

२२.अदालतको आदेशबाट पुन: बहाली �नस�े: 

(१) दफा २१ मा उ�ेख भएको कुनै वा केही आरोपमा सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखा�� भएको िश�कवा 

कम�चारी अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम सेवामा पुन: बहाली �नस�ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पुन: बहाली भएको िश�कले सेवाबाट हटेदे�ख पुन:बहाली भएको िमितस�को पूरा तलब, भ�ा 

र तलब बृ�� पाउने भए सोसमेत पाउनेछ । 

२३. तलब भ�ा नपाउने र सेवा अविध गणना न�ने:दफा २१ को उपदफा (१)मा उ�े�खत अव�थामा वा िनयमानुसार 

िवदा �ीकृत गराइ बसेको अव�थामा बाहेक िव�ालयमा अनुप��थत रहेको िश�कले सो अविधको तलब, भ�ा पाउने 

छैन र ��ो अविध िनजको सेवामा समेत गणना �ने छैन । 

२४. �थायी आवासीय अनुमित िलन न�ने: सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत िश�क वा कम�चारीह�ले कुनैपिन देशको 

�थायी आवासीय अनुमित िलन वा ��ो अनुमित �ा� गन�का लािग आवेदन िदनु �ँदैन ।  

 

प�र�ेद-६ 

�धाना�ापक, िश�क तथा िव�ालय कम�चारीको िनयु��, स�वा, बढुवा, तािलम तथा वृि� िवकास 

२५. अ�थायी/करार/राहत/अनुदान िश�क वा कम�चारीको िनयु��: 

(१) िव�ायलमा �र�दरब�ी,राहत िश�क, िश�क अनुदान, बालिवकास िश�क(सहयोगी काय�कता�) र िव�ालय 

कम�चारीकोपदमा अ�थायी करार िनयु�� तथा �धाना�ापकको िनयु��को लािग उपयु� उ�ेदवार छनौट गन� 

देहायबमोिजमको एक िश�क छनौट सिमित रहनेछ:- 

(क) स���त वडाको वडा�� वा िनजले तोकेको वडा सिमित सद�...............................................................संयोजक 

(ख) िश�ा शाखा �मुख वा नगर िश�ा सिमितले तोकेको नगरपािलकाको कम�चारी..............................................सद� 

(ग) स���त िव�ालयको िव�ालय �व�थापन सिमितको अ��...........................................................................सद� 

(घ)स���त िव�ालयको �धाना�ापक........................................................................................................सद�-सिचव 

(२) यस �योजनका लािग नगर िश�ा सिमितको िनण�य अनुसार िश�ा शाखाले तोिकएबमोिजम िवषयिव�को सूची �काशन 

गन�छ । 

(३) िश�क छनौट �योजनका लािग िश�क छनौट सिमितले िवषयिव�को सूचीमा सूचीकृत दुईजना िवशेष�ह�लाई 

िश�क छनौट स��ी परी�ाको काय� गन� खटाउनुपन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले िश�क वा कम�चारी छनौट गदा� तोिकएबमोिजमको �ि�या अपनाउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा स���त िव�ालय �व�थापन सिमितले िश�क िनयु�� गन�छ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको छनौट तथा बैठकस��ी काय�िविध तोिकएबमोिजम �नेछ । 

२६. �धाना�ापक स��ी �व�था:  

(१) ��ेक िव�ालयमा िव�ालयको शैि�क, �ाि�कतथा �शासकीय �मुखको �पमा काम गन� एकजना �धाना�ापक 

रहनेछ । 

(२) दफा २५ को उपदफा (१) बमोिजमको छनौट सिमितको िसफा�रसमा िव�ालय �व�थापन सिमितले ५ वष�को 

काय�स�ादन करार स�झौता गरी �धाना�ापक पदमा िनयु�� गन�छ । 
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(३)काय�स�ादन करार बमोिजम काम नगरेको वा िनजको काय� स�ोषजनक नभएको वा िनजको आचरण खराब रहेको 

�होरा िव�ालय �व�थापन सिमितबाट िसफा�रस भइआएमा नगरपािलकाले �थलगत जाँचबुझ गन�छ । जाँचबुझबाट 

सो कुरा �मािणत भएमा नगर िश�ा सिमितले जुनसुकै बखत िनजलाई �धाना�ापकको पदबाट हटाउन स�ेछ ।  

(४) िव�ालय �व�थापन सिमितबाट िसफा�रस नभएको अव�थामा समेत नगरपािलका�ारा ग�रएको �थलगत अनुगमन वा 

िनरी�णबाट �धाना�ापकलाई हटाउनुपन� उपदफा (३) बमोिजमको अव�था दे�खएमा नगर िश�ा सिमितले जुनसुकै 

बखत िनजलाई �धाना�ापकको पदबाट हटाउन स�ेछ । 

(५)िनजलाई पदबाट हटाउनुअिघ मनािसब मािफकको सफाइ पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रनेछैन । 

(६) �धाना�ापक छनौट �ि�या तथा िनयु�� स��ी अ� �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

२७. िश�कको स�वा: 

(१) स�वा �न चाहने िश�कले आफू काय�रत िव�ालय र स�वा �न चाहेको िव�ालयको �व�थापन सिमितको सहमित 

सिहत िश�ा शाखामा तोिकएबमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनुपन�छ । यसरी िनवेदन िदँदा आफू काय�रत िव�ालय र 

स�वा �न चाहेको िव�ालयको पद, �ेणी र पदको िकिसम समान �नुपन�छ । 

(२) यसरी िनवेदन परेमा नगर िश�ा सिमितको िनण�य अनुसार िश�ा शाखाले तोिकएबमोिजमको �ि�या अपनाई 

नगरपािलका �े�िभ� �र� पदमा वा पार��रक स�वा गन�स�ेछ । 

(३) अ� �थानीय तहमा काय�रत िश�क यस नगरपािलका �े�िभ� स�वा �न चाहेमा वा यस नगरपािलका �े�िभ� 

काय�रत िश�क अ��थानीय तहमा स�वा भई जान चाहेमा उपदफा (१)बमोिजम िनवेदन िदनुपन�छ । िनवेदकको 

माग मनािसब दे�खएमा नगर िश�ा सिमितको िनण�य अनुसारिश�ा शाखाले स�वाको लािग सहमित िदन र स�वा 

गन�स�ेछ । 

(४) िव�ालय िश�ाको गुण�र वृ��का लािग आव�कता र औिच�का आधारमा पया�� कारण खुलाई नगर िश�ा 

सिमितको िनण�यबमोिजम िश�ा शाखाले िश�क वा कम�चारीलाई नगरपािलका �े�िभ�को एक िव�ालयबाट अक� 

िव�ालयमा स�वा गन�स�ेछ ।  

(५)  नगर िश�ा सिमितले दरब�ी िमलान, िव�ालय समायोजन र क�ा थपघट गन� �ममा समान तहको �थायी, अ�थायी, 

राहत, िश�कअनुदान, �ार��क बालिवकास िश�क र िव�ालय कम�चारीलाईआव�कता र औिच� खुलाई एक 

िव�ालयबाट अक� िव�ालयमास�वा गन�स�ेछ । सामा�तया एक िश�कलाई एक िव�ालयमास�वा पद�थापन 

ग�रएको एक शैि�क स� पूरा नभएस�स�वा ग�रनेछैन ।  

(६)सामा�तया िश�क वा कम�चारीको स�वा शैि�क स�को शु� वा अ�मा ग�रनेछ । पया�� कारण र िवशेष 

प�र��थितमा नगर िश�ा सिमितको सहमित िलई िश�ा शाखाले जुनसुकै बखत स�वा गन�स�ेछ । 

२८.दरब�ी िमलान: 

 (१) तोिकएको मापद�को आधारमा बढी दरब�ी, राहत वा िश�क अनुदान, �ार��क बालिवकास कोटा भएको 

िव�ालयबाट कम दरब�ी, राहत  वा िश�क अनुदान, �ार��क बालिवकास कोटा भएको िव�ालयमा दरब�ी 

िमलान ग�रनेछ ।  

(२) एकै िव�ालयमा पाँच वष� सेवा अविध पुगेका िश�क कम�चारीह�लाई िश�ा शाखाले स���त िव�ालयको सहमित 

बेगर पिन नगरपािलका�े�िभ�को अ� िव�ालयमा स�वागन�स�ेछ ।         

२९. िश�कको �थायी िनयु�� र बढुवास��ी �व�था: 

(१) नेपाल सरकार र �देश सरबारबाट �ीकृत िश�क दरब�ीमा िश�कह�को �थायी िनयु���, पद�थापन र 

बढुवास��ी �व�था  संघीय र �ादेिशक कानुनबमोिजम गिठत िश�क सेवा आयोगबाट तोकेबमोिजम �नेछ ।  

(२)नगरपािलकाबाट आ�नै �ोतमा िश�क एवम् कम�चारीह�को िनयु��, सेवा, शत�, सुिवधा र बढुवा स��ी �व�था 

नगरपािलकाले तोकेबमोिजम �नेछ । 

३०.तािलम तथा �मता िवकास स��ी �व�था : 
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िश�कलाई संघीय, �ादेिशक तथा नगरपािलकाबाट िनधा��रत तािलम नीित, काय��म र योजनाअनुसार तािलम तथा �मता 

िवकासको अवसर �नेछ । 

३१.िश�कलाई अ� काममा लगाउन न�ने: 

(१) सामुदाियक िव�ालयको िश�कलाई िश�ा �दान गन� वा िव�ालय �शासनस��ी काममा बाहेक अ� काममा 

लगाउन पाईने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता पिन िव�ालयको पठनपाठनमा बाधा नपन� गरी राि�� य जनगणना, 

िनवा�चनस��ी काम, दैवी �कोप उ�ार वा संघीय सरकार, �ादेिशक सरकार र �थानीय सरकारले तोकेको अ� कुनै 

काममा खटाउन सिकनेछ । 

 

प�र�ेद-७ 

सामुदाियक िव�ालयको भौितक पूवा�धार िवकास, मम�त स�ार, स�ालन र �व�थापन 

३२.  िव�ालयको भौितक तथा शैि�क पूवा�धारको मापद� िनधा�रण: 

(१) िव�ालयमा िव�ाथ� सं�ाअनुसार क�ाकोठा, खेलमैदान, क�ाउ� वाल, घेराबार, बालमै�ी बसाइ �व�था, 

वातावरणमै�ी हाता, करेसावारी, फूलबारी, �� िपउने पानी, छा� छा�ाका लािग अलगअलग शौचालय, िसकाइमै�ी 

वातावरण �नुपन�छ ।  

(२) िव�ालयमा �ाथिमक उपचार, िनयिमत �ा� परी�ण, मनोपरामश�, छा�ामै�ी सेिनटरी �ाड ज�ा �ूनतम सुिवधा 

उपल� �नुपन�छ ।  

(३) िव�ालयको �रअनुसार भौितक तथा शैि�क पूवा�धारको मापद� तोिकएबमोिजम �नेछ । 

३३.  िव�ालयको स�ि�: 

(१) सामुदाियक िव�ालयको हकभोगमा रहेको स�ि� साव�जिनक स�ि� मािननेछ । यस ऐनबमोिजम अनुमित वा 

�ीकृित र� ग�रएको वा कुनै िव�ालयमा गािभएको सामुदाियक िव�ालयको स�ि� नगरपािलकाले अ� िव�ालयको 

काममा �योगमा �ाउन स�ेछ । अ� िव�ालयको काममा नआउने भएमा �चिलत कानुनबमोिजम बेचिबखन गरी 

�ा� भएको रकम नगरपािलकाको कोषमा आ�ानी बाँिधनेछर सो रकम शैि�क िवकासको काय�मा मा� खच� ग�रनेछ 

। 

(२) शैि�क गुठीअ�ग�त स�ािलत सं�थागत िव�ालयको स�ि� सोही िव�ालयको नाममा रहनेछ । साव�जिनक शैि�क 

गुठीको �पमा स�ािलत िव�ालयको स�ि� साव�जिनक स�ि� मािननेछ र ��ो स�ि�को ��प प�रवत�न गन� 

पाइनेछैन । 

(३) क�नीअ�रगत स�ािलत सं�थागत िव�ालयको स�ि� सोही क�नीको नाममा रहनेछ । 

(४) सं�थागत िव�ालयले कुनै ��� वा संघसं�थासँग दानदात�को �पमा कुनै िकिसमको चल, अचल स�ि� �ा� 

गनु�अिघ नगरपािलकाको �ीकृित िलनुपन�छ । तर,गैरनेपाली नाग�रक वा अ�रा�ि�� य संघसं�थाबाट �सरी चल, अचल 

स�ि� �ा� गनु�अिघ संघीय सरकार, �ादेिशक सरकार र नगरपािलकाबाट पूव��ीकृित िलनुपन�छ । 

(५) नगरपािलकाको अनुमितिवना िव�ालयले चल, अचल स�ि� बेचिबखन गन� पाउनेछैन । 

३४. सामुदाियक िव�ालयको ज�ाको �ािम�, स�ि�को अिभलेख, संर�ण र �व�थापन: 

(१) सामुदाियक िव�ालयको ज�ाको �ािम� सोही िव�ालयको नाममा रहनेछ । सो िव�ालय ब�,खारेज वा अ�� 

गािभई िव�ालयको काममा �योग न�ने भएमा नगरपािलकाले कानुनबमोिजम भोगचलन गन�स�ेछ ।  

(२) िव�ालयको स�ि�को अिभलेख दु�� रा�े, संर�ण तथा �व�थापन गन� दािय� सोही िव�ालयको �व�थापन 

सिमितको �नेछ ।  

(३) सामुदाियक िव�ालयको ज�ाको संर�ण र �व�थापन गन�/गराउनेकत�� नगरपािलकाको �नेछ ।  
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३५. पा��म र पा�पु�क: 

(१) िव�ालयले नेपाल सरकारले तोकेको �ूनतम मापद�अनु�पिव�ाथ�मा िसकाइ उपल�� हािसल �ने गरी अ�यन 

अ�ापन गराउनुपन�छ । िव�ालयले नेपाल सरकारले तोकेको मापद�िभ� रही �थानीय पा��म र पा�पु�क 

तजु�मा गरी लागू गन�स�ेछ । आव�क परेमा नगरपािलका �े�िभ� लागू �ने गरी �थानीय पा��म तजु�मा गरी 

काया��यन गन�स�ेछ । 

(२) आ�नो िव�ालयका िव�ाथ�लाई आव�क पन� पा�पु�कह�को सं�ा स���त िव�ालयले तोिकएको 

समयसीमािभ� माग गनु�पन�छ ।  

(३) शैि�क स� शु� �नुअगावै नगर िश�ा सिमितले स���त िनकायह�मा सम�य गरी पा�पु�क िवतरण गन�छ ।  

(४) आधारभूत तहस�को िश�ाका लािग �थानीय आव�कतामा आधा�रत बढीमा १०० पूणा��वा ४ �ेिडट आवर 

बराबरको �थानीय थप िवषयको �थानीय पा��म �योगमा �ाउनस�ेछ । 

(५) िव�ालयमा ब� पा�पु�क लागू �नेछ ।  

(६) शैि�क �रको �ूनतम मापद� तोकी िश�क िव�ाथ� सहकाय�मा आधा�रत पा�साम�ी, थप �ा�ायन साम�ी, 

पु�कालय, मनोिवमश�, अिभभावक िश�ाको �ब� गनु�पन�छ । 

३६. अित�र� शैि�क ि�याकलापको स�ालन: 

(१) िव�ालयले पा��ममा आधा�रत िसकाइमा सहजता �ाउन र िव�ाथ�को अ�िन�िहत �ितभा ��ुटनको अवसर 

िदलाउनसह-ि�याकलाप तथा अित�र� ि�याकलाप स�ालन गन�स�ेछ । 

(२) िव�ालयले �ाउट, रेड�स, बाल�व, ईको�ब तथा वातावरण मै�ी �वह� गठन, प�रयोजना काय�, अ�यन 

�मण, पोषण िश�ा, खेलकुद् �ितयोिगता, सािह��क तथा ब��ितभामुखी ि�याकलापह� स�ालन गन�स�ेछ ।  

(३) सह-ि�याकलापतथा अित�र� ि�याकलाप स��ी अ� �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

 

प�र�ेद-८ 

परी�ा स�ालन तथा गुण�र मापन 

३७. आधारभूत तह िश�ा उ�ीण� परी�ा स�ालन तथा �व�थापन: 

(१) आधारभूत िश�ा परी�ा स�ालन, �व�थापन र िनय�ण गन�को लािग देहायबमोिजमको एक आधारभूत िश�ा परी�ा 

सिमित रहनेछ:- 

(क)नगरपािलकाको �मुख �शासकीय अिधकृत..........................................................................................................अ�� 

(ख) आधारभूत तथा मा�िमक तहका िव�ालयका �धाना�ापक र िश�कह�को �ितिनिध� �ने गरी क�ीमा 

एकजना मिहलासिहत नगर �मुखले तोकेको 

तीनजना.........................................................................................................सद� 

(ग) सं�थागत िव�ालयका �धाना�ापक वा सं�थापकम�ेबाट सिमितलेमनोनीतगरेकोएकजना.........................सद� 

(घ)सामािजक िवकास सिमित संयोजकले तोकेको कम�चारी वा �ोत��� एकजना...............................................सद� 

(ङ) िश�ा शाखा �मुखवा िनजले तोकेको कम�चारी.........................................................................................सद�–सिचव 

(२) आधारभूत िश�ा परी�ा स�ालन र �व�थापनको लािग िश�ा शाखाले स���त तह र िवषयको िवषयिव� सूची 

�काशन गन�छ ।  

(३) परी�ा सिमितले स���त िवषयका िवशेष�ह�लाई परी�ा सिमितको बैठकमा आम�ण गन�स�ेछ । 

(४) मनोनीत सद�ह�ले पदीय आचरण उ�ंघन गरेमा जुनसुकै समयमा हटाउन सिकनेछ तर हटाउनुअिघ िनजलाई 

मनािसव मािफकको सफाइ पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन ।  
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(५)सिमितको बैठक भ�ा नगरपािलकाको �चिलत कानुनबमोिजम �नेछ । 

(६) मनोनीत सद�ह�को काय�काल तीन वष�को �नेछ । 

(७)आधारभूत िश�ा परी�ा स�ालन, �व�थापन, िनय�ण र परी�ा सिमितको बैठकस��ी अ� काय�िविध 

तोिकएबमोिजम �नेछ । 

 

प�र�ेद-९ 

सं�थागत िव�ालयको अनुमित, मापद� िनधा�रण, अनुगमन, मू�ा�न र िनयमनस��ी �व�था 

३८. सं�थागत िव�ालय स�ालन अनुमित: 

(१) कुनै पिन नाग�रकले शैि�क गुठीअ�ग�त सं�थागत िव�ालय खो�न चाहेमा तोिकए बमोिजम िश�ा शाखामा िनवेदन 

िदनुपन�छ । यसरी िनवेदन िदँदा सबैभ�ा निजकका दुईओटा सामुदाियक िव�ालयह�को सहमित प�समेत संल� 

गनु�पन�छ । 

३९. सं�थागत िव�ालयको �व�थापन सिमित गठन: 

(१) सं�थागत िव�ालयको स�ालन, रेखदेख र �व�थापन गन�को लािग ��ेक िव�ालयमा देहायका सद�ह� रहेको एक 

िव�ालय �व�थापन सिमित रहनेछ : 

(क) िव�ालयको सं�थापकह�म�ेबाट स���त िव�ालयको िसफा�रसमा नगर िश�ा सिमितबाट 

मनोनीत..........अ�� 

(ख) अिभभावकह�म�ेबाट क�ीमा एकजना मिहलासिहतिव�ालय �व�थापन सिमितले मनोनीत गरेकोदुईजना 

........................................................................................................................................................................................सद� 

(ग) �थानीय िश�ा�ेमी वा समाजसेवीम�ेबाट नगर िश�ा सिमितले मनोनीत गरेको एकजना....................................सद� 

(घ) िश�ा शाखा �मुखले तोकेको एकजना कम�चारी.........................................................................................................सद� 

(ङ) स���त िव�ालयका िश�कह�ले आफूह�म�ेबाट छानी पठाएको 

एकजना...................................................सद� 

 (च) िव�ालयको �धाना�ापक..............................................................................................................................सद�–सिचव 

(२) उपदफा (१) को ख� (क), (ख), (ग)र (घ) बमोिजम छािनएका वा मनोनीत अ�� वा सद�ह�को पदाविध तीन 

वष�को �नेछ । 

(३) अ�� वा सद�ले आ�नो पदअनुसारको आचरण नगरेको दे�खएमा नगर िश�ा सिमितले िनजलाई जुनसुकै बखत 

पदबाट हटाउनस�ेछ । तर, �सरी पदबाट हटाउनुअिघ वा सिमित िवघटन गनु�अिघ आ�नो सफाइ पेस गन� 

मौकाबाट बि�त ग�रनेछैन। 

(४) िव�ालय �व�थापन सिमितको बैठकस��ी काय�िविध सिमित आफँैले िनधा�रण गरेबमोिजम �नेछ । 

४०. सं�थागत िव�ालयको िव�ालय �व�थापन सिमितको काम, कत�� र अिधकार: 

(१) सं�थागत िव�ालयको िव�ालय �व�थापन सिमितको काम, कत�� र अिधकार देहायबमोिजम �नेछ:- 

(क) िव�ालय स�ालनका लािग �ा� साधन र �ोतको प�रचालन गन�, 

(ख) िव�ालयका लािग आव�क भौितक साधनको �व�था गन�, 

(ग) िव�ालयको चल, अचल स�ि�को सुर�ा र संर�ण गन�, 

(घ) िव�ालयमा �� शैि�क वातावरण कायम रा�े, 

(ङ) �ीकृत पा��म तथा पा�पु�क अिनवाय��पमा लागू गन�, 
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(च) अ�ापन अनुमितप� िलई �चिलत कानुनबमोिजम िश�क पदका लािग उ�ेदवार �न यो�ता पुगेका ���लाई 

िश�क पदमा िनयु�� गन�, 

(छ) िश�क तथा कम�चारीको िनयु�� छनौट सिमितमाफ� त गरी �ूनतम तलब, सेवा र सुिवधा तो�े, 

(ज) अनुशासनहीन िश�कउपर कारबाही गन�, 

(झ) यस ऐन तथा यस ऐन अ�ग�त बनेकोिनयमावली र अ� कानूनमा उ���खत �व�थाका अित�र� नगरपािलकाबाट 

जारी िश�ा �े�सँग स���त नीित, िनयम तथा िनद�शनह�को पालना गन�/गराउने, 

(ञ)��ेक वष� िव�ालयको आय�यको लेखा परी�ण गराई सोको �ितवेदन अिनवाय��पमास���त  वडा काया�लय र 

िश�ा शाखामा पेश गन�, 

(ट) िश�क, कम�चारी तथा िव�ाथ�को आचारसंिहता बनाई लागू गन�, 

(ठ) भना� शु� र अ� शु� अिभभावकह�को भेलाबाट िनण�य गराई �ीकृित गनु�पन�छ, 

(ड)िव�ालय �व�थापन सिमितको अ� काम, कत��रअिधकार तोिकएबमोिजम �नेछ । 

४१.सं�थागत िव�ालयले छा�वृि� उपल� गराउनुपन�: 

(१) सं�थागत िव�ालयले िव�ालयमा भना� भएका कुल िव�ाथ� सं�ाको क�ीमा दस �ितशतमा नघट्ने गरी 

तोिकएबमोिजम जेहे�ार, अित िवप�, अपा�ता भएका, छा�ा, दिलत र जनजाित िव�ाथ�लाई छा�वृि� उपल� 

गराउनुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िव�ालय �व�थापन सिमितले िनि�त आधार, शत� र �ि�या िनधा�रण गरी छा�वृि�का लािग 

िव�ाथ� छनौट गनु�पन�छ र सोको सूचना पाटीमा टाँस गनु�पन�छ ।  

(३) सं�थागत िव�ालयले ��ेक वष� �दान गरेको छा�वृि�स��ीिववरण नगरिश�ा शाखामा पेस गनु�पन�छ । 

४२.अनुगमन तथा मू�ा�न: 

सं�थागत िव�ालयको गुण�र कायम भए-नभएको यिकन गन� नगरपािलकाले जुनसुकै समयमा अनुगमन गन� र िनद�शन 

िदनस�ेछ । अनुगमनका बखत माग भएको कागजात एवम् अिभलेख उपल� गराउनु र िव�ालयलाई िदइएको िनद�शन 

काया��यन गनु� सं�थागत िव�ालयकोअिनवाय� दािय� �नेछ ।  

४३.अनुमित वा �ीकृित र� गन�: 

कुनै सं�थागत िव�ालयले यस ऐनअ�ग�त बनेको िनयम िवपरीत कुनै काम गरेमा नगर िश�ा सिमितले ��ो िव�ालयलाई 

�दान गरेको अनुमित वा �ीकृित जुनसुकै बेला र� गन�स�ेछ। तर, �सरी अनुमित वा �ीकृित र� गनु�अिघ स���त 

िव�ालयलाईसफाइ पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रनेछैन । 

 

प�र�ेद–१० 

िव�ालय िवकास कोष, आय�यको लेखा, सामािजक परी�ण र लेखापरी�ण 

४४.िव�ालय िवकास कोष: 

(१) ��ेक िव�ालयमा एक िव�ालय िवकास कोष �नेछ, जसमा देहायबमोिजमको रकम दा�खला �नेछ:- 

(क) नेपाल सरकार, �देश सरकार र नगरपािलकाबाट �ा� अनुदान, 

(ख) शु� तथा सहयोगबाट �ा� रकम, 

(ग)  च�ा वा दानदात�बाट �ा� रकम, र 

(घ)  अ� �ोतबाट �ा� रकम । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स�ालन,�व�थापन, सामािजक परी�ण र लेखापरी�ण तोिकएबमोिजम �नेछ । 
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४५. अनुदानको �व�था: 

(१) यो ऐन �ार� �ँदाका बखत िदँदै आएको अनुदान रकममा कटौती न�ने गरी तोिकएको सू�को आधारमा 

नगरपािलकाले सामुदाियक िव�ालयलाई अनुदान उपल� गराउनेछ  । तर, कुनै िव�ालयले तोिकएको शैि�क�र 

कायम गन� नसकेमा ��ा िव�ालयलाई िदँदै आएको अनुदान रकम कटौती गन� सिकनेछ । 

(२) नगरपािलकाले सामुदाियक िव�ालयह�लाई तोिकएबमोिजम अनुदान उपल� गराउनेछ । 

४६. िव�ालयको बजेट, िव�ालय िवकास कोषको स�ालन तथा आय�यको लेखा: 

(१) �धाना�ापकले ��ेक वष�को जेठ मिहनािभ� आगामी आिथ�क वष�को बजेट (आय�यको अनुमान) तयार गरी 

िव�ालय �व�थापन सिमितबाट �ीकृत गराई एक �ित िश�ा शाखामा पेश गनु�पन�छ । 

(२) िव�ालयले िव�ालय िवकास कोषमा ज�ा भएको रकम िव�ालय �व�थापन सिमितको िनण�यबमोिजम मा� खच� गन� 

पाउनेछ । 

(३) िव�ालय िवकास कोषको स�ालन िव�ालय �व�थापन सिमितको अ�� वा िव�ालय �व�थापन सिमितले तोकेको 

िव�ालय �व�थापन सिमितको सद� र �धाना�ापकको संयु� द�खतबाट �नेछ । 

(३) िव�ालयह�ले �चिलत कानूनबमोिजमको ढाँचामा दोहोरो लेखा �णाली अनुसार आय-�यको लेखारा�नुपन�छ । 

िहसाब िकताब रा�े  िज�ेवारी �धाना�ापक र लेखास��ी काम गन� कम�चारी वा िश�कको �नेछ भने िहसाब 

िकताब रा� लगाउने िज�ेवारी िव�ालय �व�थापन सिमितको �नेछ । 

(४) िव�ालय िवकास कोषको रकम नगरपािलकाले तोकेको बैकँमा खाता खोली ज�ा गनु�पन�छ र िव�ालयको स�ूण� खच� 

िव�ालय िवकास कोषको रकमबाट �हो�रनेछ । 

(५)आय�यको लेखा रा�दा िव�ालयको कामकावा�हीको वा�िवक ��थित थाहा पाउने गरी मालसामानह�को ख�रद 

िबि� र नगदी, िज�ी, जायजेथा, दािय� आिदको िव�ृत िववरण ���पले खुलेको �नुपन�छ । 

(६) िव�ालयको नगदी, िज�ी, जायजेथामा कुनै िकिसमको िहनािमना, हानी नो�ानी वा लापरवाही �न नपाउने गरी 

सुरि�त रा�े र सोको लगत रा�े तथा रा� लगाउने दािय� �धाना�ापकको �नेछ । 

(७) िव�ालयको आय�यको लेखा, िबलभपा�इ लगायत कागजात िव�ालय �व�थापन सिमितको अ�� र 

�धाना�ापकबाट �मािणत गराई रा�े ररा� लगाउने िज�ेवारी �धाना�ापकको �नेछ । 

४७. िव�ालयको गितिविधको सामािजक परी�ण: 

(१) सामुदाियक िव�ालयको काम कारवाही यस ऐन तथा यस ऐन अ�ग�तको िनयमावली, िनद� िशका वा काय�िविध र 

�चिलत कानुनबमोिजम भए नभएको स��मा ��ेक वष� मू�ा�न गन� देहायबमोिजमको एक सामािजक परी�ण 

सिमित रहनेछ:- 

(क) िश�क अिभभावक संघको अ��.........................................................................................................................संयोजक 

(ख)अिभभावकह�म�ेबाट िश�क अिभभावक संघले तोकेको एकजना मिहला सिहत दुईजना............................सद� 

(ग) स���त वडाको वडा�� वा वडा सिमितले तोकेको वडा सिमित सद� एकजना............................................सद� 

(घ) �थानीय वु��िजवी, समाजसेवी वा िश�ा�ेमीह�म�ेबाट िश�क अिभभावक संघले तोकेको एकजना..............सद� 

(ङ) िव�ालयको उ�तम क�ामा अ�यनरत �थम छा� वा छा�ा एकजना................................................................सद� 

(च) िश�क अिभभावक संघले तोकेको स���त िव�ालयको िश�क.............................................................सद�-सिचव 

(२) सामािजक परी�ण सिमितमा छािनएको, तोिकएको वा मनोनीत सद�को पदाविध तीन वष�को �नेछ ।  

(३) सामािजक परी�ण सिमितको बैठक आव�कतानुसार ब�ेछ । िव�ालय�रीय बाल�ब, �ाउट लगायत अ� 

�बह�का �ितिनिधह�लाई बैठकमा आम�ण गनु�पन�छ । 
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(४) सामािजक परी�णका �ममा िव�ालयको आय�य, शैि�क उपल��, आ��रक गितिविध, पारदिश�ता र 

जवाफदेिहताको ��थित र आगामी वष�को काय�योजना समेतको मू�ा�न गरी आमभेला बोलाई साव�जिनक गनु�पन�छ । 

(५) िव�ालयले ��ेक वष� भदौ मसा�स�मा सामािजक परी�ण गराई �ितवेदनको एक �ित र आमभेलाको िनण�य िश�ा 

शाखामा पेश गनु�पन�छ । 

(६) िव�ालयको सामािजक परी�णस��ी अ� काय�िविध तोिकएबमोिजम �नेछ । 

४८. लेखापरी�ण स��ी �व�था: 

(१) िव�ालयले आिथ�क वष� समा� भएको पिहलो चौमािसकिभ� नगरपािलकाले तोकेको लेखापरी�कबाट लेखापरी�ण 

गराउनुपन�छ । 

(२)�धाना�ापकले िव�ालय �व�थापन सिमितमाफ� त ��ेक वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन िश�क तथा अिभभावकको 

भेला बोलाई साव�जिनक गनु�पन�छ । 

(३) लेखापरी�णको काय� समा� भएको प� िदनिभ� लेखापरी�ण �ितवेदन र अिभभावक भेलाको िनण�य �ित िश�ा 

शाखामा पेश गनु�पन�छ । 

 

प�र�ेद–११ 

िव�ाथ� �तिग �ितवेदन, छा�वृि�, शु� तथा सहयोग, छुट तथा सुिवधा 

४९. िव�ाथ� �गित �ितवेदन: 

िव�ालयले ��ेक �ैमािसक र वािष�क परी�ाको नितजासिहत िव�ाथ�को �गित �ितवेदन अिभभावकसम� पेश गरी 

पृ�पोषण िलने र िदने काय� गनु�पन�छ । िव�ाथ�को �गित �ितवेदन स��ी अ� �व�था िव�ालय �व�थापन सिमितले 

तोकेबमोिजम �नेछ । 

५०. छा�वृि�स��ी �व�था: 

नगरपािलकाले िव�ालयमा भना� �ने िव�ाथ�का लािग नेपाल सरकार वा �देश सरकारबाट �ा� �ने छा�वृि� वा अ� 

संघसं�थाबाट �ा� �ने छा�वृि�का अित�र� तोिकएबमोिजम अ� छा�वृि� वा स�िलयतको �व�था गन�स�ेछ । 

५१. शु� तथा सहयोग: 

(१) नेपालको संिवधानबमोिजम आधारभूत िश�ा अिनवाय� र िन:शु� तथा मा�िमक िश�ा िन:शु� �ने भएकाले 

सामुदाियक िव�ालयले िव�ाथ�को नाममा कुनै िकिसमको शु� िलनपाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता पिन कुनै अिभभावकले िव�ालयको िवकासका लािग आ�नो इ�ाले 

िदएको दान, उपहार, च�ा वा सहयोग िव�ालयले िलनस�ेछ । सं�थागत िव�ालयले य�ो सहयोग �ा� गन� 

नगरपािलकाको पूव� �ीकृित िलनुपन�छ । 

३)िव�ालय उमेर समूहका सबै बालबािलकालाई आधारभूत तहस�को िश�ाअिनवाय� र िन:शु� तथा मा�िमक तहस� 

िन:शु� िश�ा �दान गन�का लािग संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� �ने अनुदानका अित�र� नगरपािलकाले 

आव�क अ� �ोतको �व�था गन�स�ेछ । 

(४) सं�थागत िव�ालयले कुनै क�ामा िव�ाथ� भना� गदा� एकपटक भना� शु� िलइसकेपिछ पुन: सोही िव�ालयको अक� 

क�ामा भना� शु� िलन पाउनेछैन । 

(५)िव�ालयले िव�ालयको भौितक संरचना िनमा�ण गन�का लािग िव�ाथ�सँग कुनै िकिसमको शु� िलन पाउनेछैन । 

(६) सं�थागत िव�ालयले िव�ाथ�सँग िलन पाउने शु� ��ाव गरी िश�ा शाखामा पेश गनु�पन�छ । नगर िश�ा सिमितले 

िव�ालयबाट ��ािवत शु�को दर स��मा छानवीन गरी िव�ालयले उपल� गराएको सुिवधाको आधारमाशु� 

िनधा�रण गन�छ ।  
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(७) कुनै िव�ालयले यस ऐन िवपरीत िव�ाथ�सँग कुनै शु� िलएमा िश�ा शाखाले ��ो शु� स���त िव�ाथ�लाई 

िफता� गन� लगाउनेछ । ��ो शु� िलने िव�ालयलाई तोिकएबमोिजम ज�रवाना समेत गन�सिकनेछ । 

५२.िव�ालयलाई छुट र सुिवधा: 

(१) सामुदाियक िव�ालय र साव�जिनक शैि�क गुठीका �पमा स�ािलत सं�थागत िव�ालयको नाममा जुनसुकै िलखत 

पा�रत गदा� रिज�� ेसन द�ुर ला�े छैन । 

(२)उपदफा (१) मा ले�खएदे�ख बाहेक अ� िव�ालयको नाममा कुनै िलखत पा�रत गदा� नगरपािलकाले 

तोकेबमोिजमरिज�� ेसन द�ुर छुट िदनस�ेछ । 

(३)सामुदाियक िव�ालय र शैि�क गुठीका �पमा स�ािलत सं�थागत िव�ालयलाई िदइने अ� छुट र सुिवधा 

तोिकएबमोिजम �नेछ । 

 

प�र�ेद-१२ 

�ािविधक तथा �वसाियक िश�ा 

५३. �ािविधक तथा �ावसाियक िश�ा स�ालन:  

(१) नगरपािलका�े�िभ� स�ािलत सामुदाियक िव�ालयमा �ािविधक तथा �वसाियक िश�ाका िनधा��रत िवषय अ�ापन 

गराउन सिकनेछ ।  

(२)य�ो िव�ालय स�ालनका लािग नगरपािलकाले  स�ा�ता अ�यन, िव�ालयलाई थप सुिवधा र आव�क �ोत 

पिहचान र प�रचालन गन�स�ेछ ।  

(३)�ािविधक तथा �ावसाियक िश�ा क�ा स�ालनका लािग अनुमित िदंदा तोिकएको मापद� बमोिजम एक वडामा 

नदोहो�रने गरी स�ालन अनुमित िदन सिकनेछ ।  

(४)सामुदाियक िव�ालयमा �ािविधक तथा �ावसाियक िश�ाका लािग चािहने िश�क, कम�चारी लगायत अ� 

जनश��को �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

(५)�ािविधक तथा �ावसाियक िश�ास��ी अ� �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

 

प�र�ेद-१3 

िविवध 

५४.�ोत��� स��ी �व�था: 

(१)नगर िश�ा सिमितलेआव�क ठानेमा सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत िश�कलाई �ोत���को �पमा काज 

खटाउन स�ेछ । िनजको काम, कत�� र अिधकार तोिकएबमोिजम �नेछ । 

५५.िव�ालयको िविनयम, िवधान वा काय�िविध: 

(१) यो ऐन र �चिलत कानूनको अधीनमा रही ��ेक सामुदाियक तथा सं�थागत िव�ालयले िव�ालयको ल�, मू� 

मा�ता, स�ालन �ि�यालगायतका अ� सा�िभ�क िवषयव�ु समावेश गरी िविनयम, िवधानवा काय�िविध बनाई लागू 

गन�स�ेछ । तर, ��ो िविनयम, िवधान वा काय�िविध अिभभावक भेलाबाट पा�रत गराउनुपन�छ ।  

(२) अिभभावक भेलाले आव�कताअनुसार िविनयम, िवधान वा काय�िविध संसोधन गन�स�ेछ । 

(३) िविनयम, िवधान वा काय�िविधअनुसार िव�ालय स�ालन गनु� �व�थापन सिमित, �धाना�ापकलगायत अ� सबैको 

कत�� �नेछ । 

(४) अ�ाविधक िवधानको �ितिलिप पा�रत भएको िमितबाट सात िदन िभ� �व�थापन सिमितले नगरपािलकामा पेस 

गनु�पन� छ ।  
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(५)  िव�ालयको िवधान साव�जिनक द�ावेज �नेछ र जो कोहीले पिन हेन� पाउनेछ । 

५६. नगरपािलकाले िनद�शन िदनस�े: 

(१) नगरपािलकाले िव�ालयको भौितक, शैि�क एवम् आिथ�क िवकासका लािग आव�क िनद�शन िदनस�ेछ । िनद�शन 

पालना गनु� िव�ालय �व�थापन सिमित, �धाना�ापक, िश�क एवम् कम�चारीको कत�� �नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िदइएको िनद�शनको पालना गनु� िव�ालय �व�थापन सिमितको कत�� �नेछ । 

५७. िव�ालयलाई सुरि�त �े� कायम गनु�पन�: 

(१) िव�ालयमा �त� र भयरिहत �पमा अ�यन, अ�ापन गन� वातावरण िसज�ना गन� र िव�ालयिभ� कुनै िकिसमको 

अवा��त ि�याकलाप �न निदने गरी िव�ालयलाई सुरि�त �े� कायम गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सुरि�त �े� कायम गदा� िव�ालयले पालना गनु�पन� शत� तथा मापद� तोिकएबमोिजम �नेछ ।  

५८.बालबािलकालाई िन�ाशन गन�, शारी�रक वा मानिसक दू��वहार गन� न�ने: 

(१) कुनै पिन बालबािलकालाई िव�ालयबाट िन�ाशन गन� पाइने छैन । 

(२) िव�ालयमा अ�यनरत बालबािलकालाई शारी�रक, मानिसक यातना िदन वा दू��वहार गन� पाइने छैन । 

५९.शैि�क परामश� सेवा, िवदेशी शैि�क काय��म वा िश�ण कोस� स�ालन: 

(१) यस ऐनबमोिजम अनुमित निलई कुनै ��� वा सं�थाले शैि�क परामश� सेवा, ि�ज कोस�, भाषा िश�ण क�ा वा 

पूव�तयारी क�ा वा िवदेशी मुलुकमा स�ािलत कुनै शैि�क काय��म वा वैदेिशक शैि�क मेला, �दश�नी स�ालन गन� 

पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम शैि�क काय��म, शैि�क परामश� सेवा, ि�ज कोस�, भाषा िश�ण क�ा वा पूव� तयारी क�ा वा 

िवदेशी मुलुकमा स�ािलत कुनै शैि�क काय��म स�ालन गन� अनुमित िलनेस��ी �व�था तोिकएबमोिजम �नेछ । 

६०. िसकाइ उपल�� �र मापन: 

नगरपािलकाले िव�ालयह�को शैि�क गुण�र मापन गन� र एक�पता कायम गन�का लािग क�ा ३वा ५ को वािष�क 

परी�ा लगायत अ� क�ाको परी�ा िलई �रमापन गन�स�ेछ । �र मापन गन� िविध र �ि�या तोिकएबमोिजम �नेछ । 

६१.�गित िववरण बुझाउनुपन�: 

सं�थागत िव�ालयले ��ेक वष� तोिकएबमोिजम िव�ाथ� �गित िववरण र अ� िववरण वडा िश�ा सिमित र नगर िश�ा 

सिमितमा बुझाउनुपन�छ । 

६२.द� सजाय: 

(१) कुनै ���, पदािधकारी, सं�था वा सिमितले िव�ालयको स�ि� िहनािमना वा नो�ानी गरेमा ��ो ���लाई मु�ा 

हेन� अिधकारी वा �ाियक सिमितले िबगो असुल गरी िबगोबमोिजम ज�रवाना गन�स�ेछ । 

(२) कसैले देहायको काय� गरेमा, गन� लगाएमा वा सो काय� गन� सहयोग पु� याएमावा उ�ाएमा ��ो ���लाई कसूरको 

मा�ा हेरी कानुनले तोकेबमोिजम सजाय �नेछ : 

(क) ��प�को गोपनीयता भ� गरेमा, 

(ख) उ�रपु��का परी�ण गदा� लापरबाही वा गैरिज�ेवारपूण� काय� गरेमा, 

(ग) परी�ा के�सँग स���त पदािधकारीको �ीकृितबेगर �वेश गन� �यास गरेमा वा �वेश गरेमा वा परी�ा के� 

िनय�णमा िलई अमया�िदत काय� गरेमा, 

(घ) परी�ाफल �काशनमा अिनयिमतता गरेमा, 

(ङ) अ�को तफ� बाट परी�ा िदएमा, 

(च) परी�ाको मया�दा भ� �ने अ� कुनै काय� गरेमा, 
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(छ) िव�ाथ� भना� गदा� दान, उपहार वा कुनै रकम िलएमा, 

(ज) अनुमित निलई म�े�री क�ा, कुनै शैि�क काय��म, शैि�क परामश�सेवा, ि�ज कोस�, �ुसन से�र, कोिचङ से�र, 

क��ुटर �िश�ण, भाषा िश�ण क�ा तथा पूव�तयारी क�ा स�ालन गरेमा,  

(झ) कानून िवपरीत अ� काय� गरेमा, 

(३) कानूनबमोिजम तोिकएको कसूरको स��मा िव�ालयको कुनै िश�क वा कम�चारीउपर मु�ा हेन� अिधकारी वा िज�ा 

अदालतवा अ� अदालत वा �ाियक िनकायमा मु�ा दायर भएमा ��ो िश�क वा कम�चारी �सरी मु�ा दायर भएको 

िमितदे�ख मु�ाको टु�ो नलागेस� िनल�न �नेछ र सो िश�क वा कम�चारी अदालतबाट कसूरदार ठह�रएमा 

िनजलाई यस ऐन वा यस ऐनअ�ग�त बनेको िनयमावलीबमोिजम िवभागीय सजाय �नेछ । 

६३. पुनरावेदन:  

तोिकएको अिधकारीले गरेको सजायको आदेशउपर �चिलत कानुनबमोिजम पुनरावेदन ला�ेछ । 

६४.िनयम बनाउने अिधकार: 

(१) यस ऐनको उ�े� काया��यन गन� नगरपािलकाले आव�क िश�ा िनयमावली, िनद� िशका बनाउन स�ेछ । 

६५.सं�मणकालीन �व�था: 

(१) यस ऐनले तोिकएबमोिजम �ने भनी �व�था गरेको काम कावा�ही िनयमावली, िनद� िशका र काय�िविध नआउँदास� 

नगरकाय�पािलकाले गन�छ । 

(२) यो ऐन जारी भएपिछ िव�ालयमा �र� रहेको दरब�ी, राहत, िश�क अनुदान, �ार��क बालिवकास िश�क र 

िव�ालय कम�चारीको पदमा पदपूित�को लािग िव�ापनको अनुमित नगरपािलकाले िदनेछ । 

६६. बाधा अडकाउ फुकाउने अिधकार: 

         यस ऐनको उ�े� काया��यन गन� कुनै बाधा–अड्काउ परेमा नगरपािलकाले ��ो बाधा—अड्काउ हटाउन आदेश 

जारी गन�स�े छ र ��ो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मािननेछ तर य�ो आदेश नगर सभाले ६ मिहनािभ�मा अनुमोदन 

नगरेमा �त: िन��य �नेछ । 

६७. िनयमावली, िविनयम,िनद�िशका, काय�िविध र मापद� बनाई लागू गन� सिकने: 

िव�ालय िश�ामा सुधारका िन�� र िविवध शैि�क काय��म स�ालन गन� देहायबमोिजमका िबषयमा िनयमावली, 

िविनयम, िनद� िशका, काय�िविध र मापद�बनाई लागू गन� सिकनेछ : 

(१) असल िश�क �ो�ाहन, 

(२) अनाथ एवम् सडक बालबािलका, िवप� समुदाय वा ग�रबीको रेखामुिन रहेका प�रवारका बालबािलकाका लािग 

शैि�क सहयोग तथा �ो�ाहन, 

(३) एकमु� अनुदानमा आधा�रत िव�ालय स�ालन,  

(४) नमुना िव�ालय छनोट र िवकास, 

(५) िश�क दरब�ी, राहत, िश�क अनुदान, �ार��क बालिवकास िश�क, िव�ालय कम�चारीको पद िमलान र 

�व�थापन, 

(६) िव�ाथ�का लािग सहि�याकलाव तथा अित�र� ि�याकलाप स�ालन,  

(७) शैि�क �ाले�र तथा शैि�क �ोफाइल वा पु��का �काशन,  

(८) भौचर �णालीमा आधा�रत िश�ा, 

(९) गुण�रीय िश�ाका लािग काय�स�ादनमा आधा�रत तथा िसकाइ सु�ढीकरण अनुदान र िश�ण सहयोग अनुदान, 

(१०) अिनवाय�र िन:शु� िश�ा काया��यन, 
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(११) िव�ाथ� सं�ा अिभबृ�� काय��म, 

(१२) अ�रिव�ालय सहयोग तथा सम�य काय��म, 

 

 

६८. बचाउ र लागू न�ने: 

(१) यो ऐन वा यस ऐन अ�ग�त बनेका िनयममा ले�खएजित कुरामा सोहीबमोिजम र नले�खएको कुरामा �चिलत 

कानुनबमोिजम �नेछ । 

(२) यस ऐनमा ले�खएको कुनै कुराले पिन िव�ालयको स�ि� िहना–िमना गरेको कसुरमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

अ�ग�त कारवाही चलाउन बाधा पन� छैन । 

(३) नेपालको संिवधान, संघीय िश�ा ऐन तथा �ादेिशक िश�ा ऐनसँग बािझएको यस ऐनका दफा र उपदफाह� बािझएको 

हदस� �त: िन�ृय वा खारेज �नेछन् । 

(४) यसअिघ कानुनबमोिजम िनयु� िश�क कम�चारीलाई नेपाल सरकारले िदँदै आएको सुिवधामा कुनै िकिसमको कटौती 

ग�रने छैन । तर, यस �व�थाले कानुनबमोिजम द�, सजाय र कारवाही गन� बाधा पन�छैन । 

६९. नगरपािलका िश�ा ऐन २०७६ को संशोधन: 

यस ऐनमा कुनै िकिसमको संशोधन रथपघट गनु�परेमाआव�कता अनुसारनगरसभाले ब�मतबाट गन�स�ेछ ।  

७०. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार: 

यस ऐनको उ�े� काया��यन गन� कुनै बाधा अड्काउ परेमा नगरपािलकाले ��ो बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी 

गन�स�ेछ र ��ो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मािननेछ । 

 

                   आ�ाले, 

           सुरेश दाहाल 

          �मुख �शासकीय अिधकृत 

          सु��ा नगरपािलका, स�री । 


