
1 
  

तारकेश्वर नगरपालिकाको लिक्षा ऐन, २०७६ 
प्रमालिकरि लमलतिः २०७६।०३।०७ 

 

प्रस्तावना : सववसाधारि जनताको सदाचार, लिष्टाचार र नैलतकता कायम गरी संघीय 

िोकतालरिक गितरिात्मक व्यवस्था अनुकूि जनिलि तयार गनव तारकेश्वर नगरपालिका लिि 

स्थापना हुने तथा स्थापना िई सञ्चािन िइरहेका लवद्याियहरुको प्रिावकारी व्यवस्थापनमा 

जोड ददिँद ै िैलक्षक गुिस्तर सुधार गरी जीवनोपयोगी तथा गुिस्तरीय लिक्षा प्रदान गनव 

वाञ्छनीय िएकािे नेपािको संलवधानको धारा २२६(१) तथा तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 

ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) िे प्रदान गरेको अलधकार प्रयोग गरी  तारकेश्वर 

नगरपालिकाको पािँचौं नगर सिािे यो लिक्षा ऐन पारीत गरी जारी गररएको छ ।  
 
 

पररच्छेद – १ 

१.  प्रारलभिक : संलक्षप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐनको नामस् “तारकेश्वर नगरपालिका  

लिक्षा ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तारकेश्वर नगरपालिका िर िागू हुनेछ । 

(३) यो ऐन तुरुरत प्रारभि हुनेछ। 
 

२.  पररिाषा : लवषय वा प्रसंगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “प्रारलभिक बािलवकास लिक्षा” िन्नािे चार वषव उमेर पूरा गरेका 

बािबालिकािाई मनोरञ्जनात्मक लवलधवाट िारररीक, मानलसक, 

सामालजक, संवेगात्मक, लवकासका िालग सामुदालयक र संस्थागतरुपमा 

एक वषवमा ददइने लिक्षा सभझनुपछव। 

(ख) “प्राथलमक लिक्षा” िन्नािे कक्षा एकदलेख कक्षा पािँचसभम ददइने लिक्षा 

सभझनुपछव। 

(ग) “आधारिूत लिक्षा” िन्नािे प्रारलभिक बािलवकास लिक्षा दलेख कक्षा 

आठसभम ददइने लिक्षा सभझनुपछव। 

(घ) “माध्यलमक लिक्षा” िन्नािे कक्षा नौ दलेख कक्षा बाह्रसभम ददइने लिक्षा 

सभझनुपछव। 

(ङ) “लविेष लिक्षा” िन्नािे दलृष्टलवहीन, बलहरा, अरटज्म, बौलिक अपांगता,  सुस्त 

श्रवि वा अलत अिि िारीररक अपांगता िएका बािबालिकािाई छुट्टै 

समूहमा राखी लविेष प्रकार र लनलित माध्यमबाट ददइने लिक्षा 

सभझनुपछव। 
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(च) “सिा” िन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाको नगरसिािाई सभझनुपछव। 

(छ) “नगरपालिका” िन्नािे तारकेश्वर नगर कायवपालिका सभझनुपछव। 

(ज) “सामुदालयक लवद्यािय” िन्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनुदान 

पाउने गरी अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय सभझनुपछव। 

(झ) “संस्थागत लवद्यािय” िन्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलमत रुपमा अनुदान 

नपाउने गरी अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्यािय सभझनुपछव। 

(ञ) “आधारिूत लवद्यािय” िन्नािे प्रारलभिक बािलवकास लिक्षा दलेख कक्षा 

आठसभम लिक्षा ददने लवद्यािय सभझनुपछव। 

(ट) “लवद्यािय लिक्षा” िन्नािे आधारिूत र माध्यलमक लिक्षा सभझनुपछव। 

(ठ) “लवद्यािय” िन्नािे सामुदालयक वा संस्थागत लवद्यािय सभझनुपछव। 

(ड) “लिक्षक” िन्नािे लवद्याियको अध्यापक सभझनुपछव र सो िव्दिे 

प्रधानाध्यापक समेतिाई जनाउिँछ। 

(ढ) “कमवचारी” िन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायवरत लिक्षक बाहकेका अरय 

कमवचारी सभझनुपछव। 

(ि) “तोदकएको वा तोदकए बमोलजम” िन्नािे यस ऐन अरतगवत बनेको लनयममा 

तोदकएको वा तोदकए बमोलजम        सभझनुपछव। 

(त) “िैलक्षक गुठी” िन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनवको िालग कुनै व्यलििे नाफा 

नलिने उद्देश्यिे स्थापना गरेको साववजलनक वा लनजी गुठी सभझनुपछव। 

(थ) “आधारिूत लिक्षा उलििव परीक्षा” िन्नािे आधारिूत तहको अरत्यमा हुने 

परीक्षा सभझनुपछव। 

(द) “अनुमलत” िन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे स्थायी स्वीकृलत र 

सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोदकएको ठािँउ वा क्षेिमा लवद्यािय 

खोल्न वा कक्षा थप गनव ददएको अस्थायी स्वीकृलतिाई जनाउिँछ । 

(ध) “स्वीकृलत” िन्नािे तोदकए बमोलजमको ितव पूरा गरेको लवद्याियिाई नेपाि 

सरकार वा नगरपालिकािे ददएको स्थायी स्वीकृलतिाई जनािँउछ। 

(न) “स्थायी आवासीय अनुमलत” िन्नािे लवदिेी मुिुकिे कुनै ितव तोकी वा सो 

मुिुकमा स्थायी रुपिे बसोबास गनव पाउने गरी नेपािी नागररकिाई 

उपिब्ध गराएको डाइिर्सवटी इलमगे्ररट लिसा (लड.लि.),परमानेरट रेलजडेरट 

लिसा (लप.आर.) वा लग्रन काडव सभझनुपछव र सो िब्दिे नेपािी 

नागररकिाई लवदिेमा स्थायी रुपमा बसोबास गनव ददइएको जुनसुकै 

नामको स्थायी आवासीय अनुमलतिाई समेत जनाउिँछ। 

(प) “आयोग” िन्नािे लिक्षक सेवा आयोग सभझनुपछव। 



3 
  

(फ)  “समावेिी लिक्षा” िन्नािे दहेायको लिक्षा सभझनु पछविः  

(१) दलृष्टलवहीन, रयून दलृष्टयुि, बलहरा, सुस्त श्रवि, अरटज्म, बौलिक, 

िारीररक वा अरय अपाङ्गता िएका बािबालिकािाई लनयलमत 

िैलक्षक पिलतको अधीनमा रही ददइने लिक्षा,  

(२) सामालजक, आर्थवक वा िौगोलिक कारििे पछालड पाररएका 

व्यलििाई लविेदरलहत वातावरिमा ददइने लिक्षा । 

ब)  नगर लिक्षा अलधकारी िन्नािे  नगरपालिकाको लिक्षा, युवा तथा खेिकुद 

िाखा प्रमुख िइव कायव गनव तोदकएको अलधकारीिाइव जनाउछ । 

ि) नगर लिक्षा अलधकृत िन्नािे सभबलरधत नगरपालिकाको लिक्षा, युवा तथा 

खेिकुद िाखाको तोदकएको अलधकृतिाइव जनाउछ । 

म) सहकारी लवद्यािय िन्नािे सहकारी ऐन बमोलजम स्थापना िइव संचािन 

िएका लवद्याियिाइव जनाउछ । 

य) प्रधानाध्यपक िन्नािे तहगत रूपमा लनयुलि िएका सभबलरधत लवद्याियका 

प्राज्ञीक तथा प्रसासकीय प्रमुख िाइव जनाउछ । 

र)सहायक प्रधानाध्यापक िन्नािे प्रधानाध्यपकिाइव सहयेग गनवका िालग 

प्रधानाध्यपक द्वारा  मनोलनत  तहगत जेष्ठ लिक्षकिाइव जनाउछ । 

(ि) “अलििावक” िन्नािे लवद्याियमा अध्यापनरत लवद्याथीहरूको बाबु, आमा, 

हजुरबा, हजुर आमा, दाजु,दददी, िाउजु, सभबरध पने सो िब्दिे कानुन 

बमोलजम नलजकको हकविा र कानुन बमोलजमा संरक्षकत्व र माथवर 

िएको व्यलि मध्ये लबद्याियको अलििेखमा जलनएको व्यलि समेतिाइव 

जनाउनेछ । 
 
 
 
 
 

पररच्छेद – २ 

अनमुलत 
 

३.  लवद्यािय खोल्न अनमुलत लिनपुने : (१) कुनै नेपािी नागररकिे िैलक्षक गुठी वा सहकारी 

अरतगवत लवद्यािय खोल्न चाहमेा तोदकएको लववरि खुिाई तोदकएको अलधकारी समक्ष 

अनुमलतको िालग लनवेदन ददनु पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा नगरपालिका वा तोदकएको 

अलधकारीिे सो लनवेदन उपर आवश्यक जािँचबुझ गनेछ र जािँचबुझ गदाव 

लवद्यािय खोल्न अनुमलत ददन मनालसब दलेखएमा तोदकएको ितव बरदजे 

पािना गने गरी अनुमलत ददनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोलजम अनुमलत लिई खोलिएको लवद्याियिे तोदकएको ितव 

बरदजे पािन गरेको दलेखएमा नगरपालिका वा तोदकएको अलधकारीिे 

स्वीकृलत प्रदान गनेछ । 

(४) यो दफा प्रारभि हुिँदाका बखत कभपनीको रुपमा सञ्चािनमा रहकेा 

लवद्याियिे चाहमेा कभपनी खारेज गरी िैलक्षक गुठी वा सहकारी अरतगवत 

लवद्यािय सञ्चािन गनव तोदकएको अलधकारी समक्ष लनवेदन ददन सके्नछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोलजम लनवेदन परेमा तोदकएको अलधकारीिे सो लनवेदन 

उपर आवश्यक जािँचबुझ गनेछ र जािँचबुझ गदाव लनवेदन ददने लवद्याियको 

माग मनालसब दलेखएमा मागबमोलजम लवद्यािय सञ्चािन गनव स्वीकृलत 

ददनेछ । 

(६)  उपदफा (२), (३) वा (५) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन दहेायका 

लवद्याियिाई िैलक्षक गुठीको रूपमा सञ्चािन गनव पाउने गरी अनुमलत वा 

स्वीकृलत ददइने छैनिः 

(क)  सरकारी वा साववजलनक िवनमा सञ्चािन िएको लवद्यािय, 

(ख)  सरकारी वा साववजलनक जग्गामा िवन बनाई सञ्चािन िएको लवद्यािय 

(ग)  कुनै व्यलि वा संस्थािे लवद्याियको नाममा िवन वा जग्गा दान दातव्य 

ददएकामा सो िवनमा वा त्यस्तो जग्गामा िवन बनाई सञ्चािन िएको 

लवद्यािय  

(७) पूववप्राथलमक लवद्यािय, मरटेश्वरी, िाषा कक्षा, कोलचङ जस्ता िैलक्षक 

संस्थाको संचािन र व्यवस्थापन तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(८) यस ऐन वा अरय प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको िएतापलन 

िैलक्षक गुठी अरतगवत लवद्यािय संचािन गदाव दहेायका कुरामा दहेाय 

बमोलजम गनुव पनेछिः 

(क) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गने गुठी सञ्चािक (ट्रष्ट) संगरठत संस्थाको 

रूपमा हुनुपने, 

(ख) िैलक्षक गुठी सञ्चािन गदाव सञ्चािक बोडव (ट्रष्ट) मा साववजलनक गुठी 

िए कभतीमा पािँचजना र लनजी गुठी िए कलभतमा तीन जना सदस्य 

हुनुपने, 
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(ग) िैलक्षक गुठीको आय व्ययको िेखा तोदकए बमोलजम खडा गरी 

मारयता प्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षि गराउनु पने, 

(घ) िैलक्षक गुठीको तत्काि कायम रहकेा गुठीका सञ्चािक (ट्रष्ट) िे 

आफ्नो जीवनकािमै वा िेषपलछ गुरठयारको रूपमा काम गने 

आफ्नो उिरालधकारी तोक्न सके्न ।    तर साववजलनक िैलक्षक गुठीको 

हकमा त्यस्तो उिरालधकारी तोक्दा लिक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलध 

मरिाियको स्वीकृलत लिनुपनेछ । 

( ९) कुनै सामालजक, परोपकारी वा कल्यािकारी संस्थािे मुनाफा नलिने उद्देश्य 

राखी लवद्यािय सञ्चािन गनव चाहमेा तोदकएको अलधकारीबाट स्वीकृती 

लिई साववजलनक िैलक्षक गुठी वा सहकारी अरतगवत लवद्यािय सञ्चािन गनव 

सके्नछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोलजम सञ्चालित लवद्याियिे अध्यापन गराउनुपने लवषय, 

पािन गनुवपने ितव तथा अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछन्  । 

(११) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए तापलन कुनै 

लवदिेी लिक्षि संस्थासिँग सभबरधन गने गरी कसैिाई पलन लवद्यािय 

खोल्न अनुमलत वा स्वीकृलत ददइने  छैन । 

 तर लवदिेी लिक्षि संस्थासिँग सभबरधन गरी लवद्यािय खोल्ने सभबरधमा 

नेपाि सरकार सिँग सभझौता िएमा वा त्यसरी लवद्यािय खोल्न कुटनैलतक 

लनयोगबाट लसफाररि िएमा मरिाियिे ितव तोकी नगरपालिका लिि 

लवद्यािय खोल्न अनुमलत वा स्वीकृलत ददन सके्नछ । त्यसरी लवद्यािय 

खोल्नको िालग नगरपालिकाको पूववस्वीकृलत लिइ मरिािय समक्ष लसधैं 

लनवेदन ददन सदकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोलजम अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्याियिे ितव 

बमोलजम लवद्यािय सञ्चािन नगरेमा नगरपालिकािे जुनसुकै बखत त्यस्तो 

लवद्यािय बरद गनव सके्नछ । 

(१३) उपदफा (११) बमोलजम अनुमलत वा स्वीकृलत प्राप्त लवद्याियको सभबरधमा 

यस ऐन बमोलजमको अरय व्यवस्था िागू हुने छैन । 
 

पररच्छेद – ३ 

संचािन 
 

४)  लवद्याियको सञ्चािन :  (१) लवद्याियको सञ्चािन तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(२)  लवद्याियिे पािन गनुव पने ितव तथा बरदजेहरू देहाय बमोलजम हुनेछन् ।  
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(क) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गनुव पने, 

(ख) लिक्षा सलमलतको स्वीकृलत नलिई थप पाठ्यपुस्तक प्रयोग गनव नहुने, 

(ग) रालियता प्रलत आिँच आउने पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपुस्तक 

अध्यापन गनव, गराउन नहुने, 

(घ) लवद्याियमा वािमैिी, अपाङ्तामैिी तथा िैलङ्गक मैिी बातावरि 

सृजना गने, 

(ङ) अलििावकको वार्षवक िेिा गराई लवद्याियको आय व्यय, िैलक्षक 

उपिलब्ध, लजरसी अलििेख र आगामी िैलक्षक सिको कायवक्रमको 

जानकारी गराउनु , 

(च) यस ऐन बमोलजम आय व्ययको िेखा राखु्न पने, 

(छ) लवद्याियिे गरेको िगानीको अलििेख राखु्न पने, 

(ज) लवद्याियमा नेपािको रालिय एकता, सावविौलमकता, जातीय, 

क्षेिीय, िालषक, िैलगक, सामालजक तथा धार्मवक सलहष्िुतामा 

खिि पाने कुनै पलन दक्रयाकिाप हुन नददने, 

(झ)  लिक्षक सेवा आयोगको लसफाररस अनुसार सामुदालयक लवद्याियको 

ररि दरबरदीमा लिक्षक लनयुलि ददने 

(ञ) प्राथलमक उपचार तथा लनयलमत स्वास््य पररक्षिको व्यवस्था गने, 

(ट) लवद्याियमा लनयलमत रुपमा पररयोजना कायव सामालजक सेवा, 

अलतररि दक्रयाकिाप, तथा अरय कायवक्रम सञ्चािन गनुव पने, 

(ठ) नगरसिािे पाररत गरेको कानून तथा िैलक्षक नीलतको अलधनमा रही 

लवद्याियिे काम गनवपुने छ , 

(ड) यस ऐन बमोलजम पूरा गनुव पने पूवावधारहरू कायम राखु्न पने र 

लवद्याथी संख्याका आधारमा पूवावधारको लवस्तार तथा स्तर वृलि 

गनुवपने, 

(ढ) मरिािय वा लिक्षा िाखािे लनधावरि गरेको ढािँचामा लवद्याियिे 

िैलक्षक त्याङ्क तयार गरी िैलक्षक सि सदकएको १५ ददन लिि 

लिक्षा िाखामा पठाउनु पने, 

(ि) लवद्याियिे लवद्याथीको िालग प्रयोग गने सवारी साधन प्रचलित 

कानून बमोलजमको मापदण्ड अनुरुप परीक्षि गररएको हुनु पने, 

(त) तोदकएको मापदण्ड अनुरुप लवद्याियको िवन तथा कक्षाकोठा 

लनमािव तथा सुरलक्षत राखु्न पने, 
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(थ) प्रत्येक वषव लवद्याियको िौलतक तथा सामालजक परीक्षि गराई 

त्यसको प्रलतवेदन लिक्षा िाखामा पठाउनु पनेछ । 

(द) प्रलवलधक तथा नमुना लवद्याियको संचािनका अरय सतव तोदकए 

बमोलजम हुनेछ 
 

पररच्छेद – ४ 

माध्यम 
 

५ .  लिक्षाको माध्यम : (१) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी िाषा, अंगे्रजी िाषा वा 

दवैु िाषा हुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िएतपलन दहेायको अवस्थामा 

लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम दहेाय बमोलजम हुन सके्नछ । 

(क) प्राथलमक लिक्षा मातृिाषामा ददन सदकनेछ । 

(ख) गैर नेपािी नागररकिे नेपािको लवद्याियमा अध्ययन गदाव अलनवायव 

नेपािी लवषयको सट्टा अरय कुनै िाषाको लवषय अध्ययन गनव सके्नछ । 

(ग) िाषा लवषयमा अध्ययन गराउिँदा लिक्षाको माध्यम सोही िाषा हुनेछ, 
 
 
 
 

पररच्छेद – ५ 

पाठ्यक्रम 
 

६.  लवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक : (१) लवद्याियिे नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत 

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक िागू गनुवपछव। 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेिलिि तोदकए बमोलजम स्थानीय पाठ्यक्रम 

लनमावि गरी कायावरवयन गनव उपदफा (१) िे बाधा पुयावएको मालनने छैन । 
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पररच्छेद – ६ 

नगर लिक्षा सलमलतको गठन, काम, कतवव्य र अलधकार 
 

७.  नगर लिक्षा सलमलत : (१) नगरपालिका लििका लवद्याियको रेखदेख र व्यवस्थापन गने 

काम समेतका िालग एक नगर लिक्षा सलमलत रहनेछ । नगर लिक्षा सलमलतको गठन 

दहेाय वमोलजम हुनेछ : 

(क) नगर प्रमुख – अध्यक्ष 

(ख) नगर उपप्रमुख – सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासदकय अलधकृत – सदस्य 

(घ) कायवपालिकाका सदस्यहरू मध्ये नगर प्रमुखबाट मनोलनत एक जना मलहिा 

सलहत  दइुव जना – सदस्य 

(ङ) सामुदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यपक वा लिक्षक मध्येवाट नगर लिक्षा 

सलमलतिे मनोलनत गरेको दइुव जना – सदस्य  

(च) संस्थागत  लवद्यािय मध्येबाट  नगर लिक्षा अलधकारीको लसफारीसमा 

मनोलनत दईु जना – सदस्य 

(छ) लिक्षालवद,् वुलिलजवी, चरदा दाता मध्येवाट नगर प्रमुखवाट मनोलनत एक 

जना मलहिा सलहत दइुव जना  – सदस्य 

(ज) लिक्षक महासंघको अध्यक्ष वा प्रलतलनलध एक जना – सदस्य 

(झ) नगर लिक्षा अलधकारी – सदस्य सलचव 
 

८.  नगर लिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार  : 

नगर लिक्षा सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ : 

(क) लिक्षा िाखावाट पेि िएको िैलक्षक योजना मालथ छिफि गरी स्वीकृलतको 

िागी कायवपालिकामा पेि गने 

(ख) नगरपालिकामा स्वस्थ िैलक्षक वातावरि कायम राख्न तथा लिक्षाको 

गुिस्तर बृलि गनव लिक्षा िाखा माफव त पेि िएको कायवयोजना मालथ छिफि गरी 

आबस्यक दलेखएमा पररमाजवन सलहत स्वीकृत गने, 

(ग) नेपाि सरकारको स्वीकृत नीलत र लनदिेन अनुरूप लविेष आवश्यकता 

लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनररतर लिक्षा, दरू लिक्षा तथा खुिा 

लिक्षा कायवक्रम सञ्चािन सभबरधी आवश्यक व्यवस्था गने, 

(घ) लवद्याियिाई आर्थवक सहायता उपिव्ध गराउने तथा त्यस्तो सहायताको 

िालग सभबलरधत लनकायमा लसफाररस गने, 
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(ङ) लिक्षक, कमवचारी तथा लवद्याथी कल्यािको िालग स्वीकृत लिक्षा योजना 

वमोलजम आवश्यक कायवक्रम बनाउने,  

(च) लवद्याियको सभपलिको सुरक्षा गनव तथा लवद्याियको समृलिको िालग 

आवश्यक व्यवस्था गने, 

(छ) लवद्याियको लवकासको िालग सञ्चालित िैलक्षक कायवक्रमिाई सहयोग गने, 

(ज) लवद्याियको िेखापरीक्षि सभबरधमा िेखापरीक्षकिे ददएको प्रलतवेदन 

अनुसार आवश्यक कारबाही गने, गराउने, 

(ञ) लवद्याियिाई आर्थवक रूपमा आत्मलनिवर गराउन योजना बनाई कायव गने, 

(ट) लवद्याथी संख्या अत्यरत रयून िएमा र ती लवद्याथीिाइव वैकलल्पक व्यवस्था 

हुने दलेखएमा लवद्यािय ब्यवलस्थत  गने लसफारीस गने, 

(ठ) िैलक्षक क्यािेण्डर बनाई लवद्यािय सञ्चािन गनव लिक्षा, युवा तथा खेिकुद 

िाखा माफव त व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदिेन ददने, 

(ड) नगर स्तरीय अलतररि कायवक्रमको सञ्चािन तथा लवकासको िालग आर्थवक 

स्रोत जुटाउने र प्राप्त रकम खचव गनव लिक्षा िाखािाई लनदिेन ददने, 

(ढ)कुनै लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे सरतोषजनकरूपमा काम गनव नसकी 

लवद्याियको िैलक्षक गुिस्तरमा असर पानव जाने दलेखएमा वा िामो समय सभम 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे पुिवता पाउन नसदक िैलक्षक वातावरिमा समेत गलभिर 

असर पने दलेखएमा नगर लिक्षा सलमलतिे त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइव 

िङ्ग गरर तदवथ सलमलत बनाउन सके्नछ तर िङ्ग गनुव पुवव सभबलरधत लवद्याियिाइव 

सुलचत गनुव पने छ । 

 (ि) िामो समयसभम कुनै लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे पूिवता नपाई िैलक्षक 

गुिस्तर तथा िैलक्षक वातावरि खिि पनव जाने दलेखएमा ऐनमा तोदकए बमोलजमका 

सदस्यहरु लिक्षा सलमलतबाट मनोनयन गरी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई पूिवता 

ददन सके्नछ ।  

(त) नगरकायवपालिका तथा नगर सिावाट स्वीकृत लिक्षा योजना र मापदण्ड 

लिि रही आवश्यक लनदिेन ददने । 

(थ) लवद्याियिे कायम गनुव पने रयुनतम सरसफाई तथा िौचाियको मापदण्ड 

तोके्न । 

(द) गाउिँ  नगर क्षेि लिि लविेष आवश्यकता िएका वािबालिकाको त्यांक 

संकिन गरी उनीहरुका िालग उलचत लवद्यािय व्यवस्थापन गनव आधार तयार पाने र 

सोही अनुसारको पठनपाठन व्यवस्था लमिाउने । 

(ध) लवद्यािय सुधार तथा लबकासका िालग नीलत लनदिेन गने, 
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(न) लवद्याियको सेवा सुलवधाको आधारमा िुल्क र गुिस्तर सभवलरध मापदण्ड 

तयारी िागु गने 

(प) लिक्षाको गुिस्तर अलिवृददको िालग आवश्यकता अनुसार लवलिन्न उप – 

सलमलतहरू गठन गनव सदकनेछ । 

(फ) कुनै लवद्याियको सभबरधमा कुनैपलन लबवाद उत्पन्न िएमा नगर लिक्षा 

सलमलतमा सभबलरधत वडाको वडाध्यक्षिाइव अलनवायव रूपमा आमलित गनवपने छ । 
 

पररच्छेद – ७ 

 

नगर कायवपालिका,प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत, नगर लिक्षा अलधकारी तथा लिक्षाअलधकृतको 

काम, कतवव्य र अलधकार : (१) यस ऐनमा  अरयि िेलखएका काम, कतवव्य र अलधकारका 

अलतररि नगर कायवपालिकाको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछिः 

(क) िैलक्षक योजना तथा कायवक्रम कायावरवयन गनव लिक्षा सलमलत, प्रमुख 

प्रिासदकय अलधकृत तथा स्थानीय लिक्षा अलधकृतिाई आवश्यक लनदिेन ददने, 

(ख) िैलक्षक योजना तथा कायवक्रम कायावरवयन गनव आवश्यकता अनुसार सलमलत, 

उपसलमलत वा कायवटोिी गठन गने, 

(ग) लिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाई गाउं वा नगरपालिकाको तहमा एकरुपता 

रहने गरी लिक्षक लवद्याथी अनुपात लमिाउने, गुिस्तर कायमगने, आचार संलहता बनाई 

िागु गने, 

(घ) लिक्षक तथा कमवचारीहरूको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िैलक्षक लवकास 

सभबरधी कायव योजना स्वीकृत गने र कायावरवयन गनव लनदिेन ददने , 

(ङ) प्रदिे तथा संघको कानुन वमोलजम हुने लिक्षा सभवलरध लवषयहरुको 

कायावरवयन गनव लिक्षा सलमलतिाई लनदिेन ददने, 

(च) प्रत्येक ६ मलहनामा नगरपालिका लििका सबै दकलसमका लवद्याियहरुको 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराई अपेलक्षत गुिस्तर कायम गने, 

(छ) लवद्याियमा आर्थवक व्यवस्था पारदिी तथा सुलनलित गनव वस्तुगत आधार 

तथा मापदण्ड बनाई िागू गने, गराउने, 

(ज) यस लनयमाविीको पररलध लिि आवश्यक क्षेिहरुको मापदण्ड वनाउने, 

(झ) लिक्षािाई व्यवहाररक, उद्यमलिि र रोजगारउरमुख बनाउने नीलत 

अविभबन गने , 

(ञ) लिक्षा सभबरधी कानून लनमाविको िागी नगर सिामा पेस गने । 
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(२) उपलनयम (१) मा जेसुकै िेलखएतापलन संस्थागत लवद्याियका हकमा त्यस्ता 

लवद्याियिे पािना गनुव पने मापदण्ड, गुिस्तर, िुल्क प्रावधान, लवपन्न तथा लसमारतकृत 

वगवका छाि छािािाईिालग ददईने छािबृलिका आधार र प्रलतित, लिक्षक तथा 

कमवचाररहरुको सेवा, ितव एवं पाररश्रलमक जस्ता लवषयमा लनिवय गदाव संस्थागत 

लवद्याियहरुको संगठनको समेत सहिालगता एवं राय परामिव लिई लनिवय गनुवपनेछ । 

१०) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतवव्य र अलधकार : 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :- 

(क) लिक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गनव नगरपालिकाको समग्र िैलक्षक 

नीलत, योजना, कायवक्रमको कायावरवयन एवं अनुगमन गने गराउने, 

(ख) नगर कायवसभपादन लनयमावलिमा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे गने िनी 

उल्िेख िएका लिक्षा सभबलरध कायव गने, 

(ग) िैलक्षक समरवयकताव तथा सहजकतावको िूलमका लनवावहगने, 

(घ) कायवपालिकािे प्रत्यायोजन गरेका लिक्षा सभबलरध कायव गने , 

(ङ) नगर को उत्कृष्ट िैलक्षक उपिलव्ध का िालग लिक्षा अलधकारीसिँग 

कायवसभपादन करार गने र सो उपिब्धीपूिव रह ेनरहकेो लनररतर अनुगमन गने , 

(च) लवद्याियहरुको िेखा परीक्षिको व्यवस्था लमिाउन सहजीकरि गने , 

(छ) लिक्षा सभबरधी कुनै प्रस्ताव नगरपालिकामा पेि गनुव पने िए सो गने , 

११.  नगर  लिक्षा अलधकारी काम, कतवव्य र अलधकार : 

यस ऐन तथा यस लनयमाविीमा अरयि िेलखएका काम, कतवव्य र अलधकारका अलतररि 

नगर लिक्षा अलधकारीको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

(क) नगरपालिकाको िैलक्षक लबकासका िालग वृहत िैलक्षक योजना तयार गरी 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत माफव त नगरपलिकामा पेि गने, 

(ख) नगर कायवपालिकाबाट स्वीकृत िैलक्षक कायवक्रम तथा योजना कायावरवयन 

गने गराउने, 

(ग) लिक्षा सभबरधी कुनै प्रस्ताव नगरपालिकामा पेि गनुव पने िए प्रमूख 

प्रिासदकय अलधकृत माफव त पेि गने , 

(घ) लिक्षा सभबरधी नगर स्तरीय योजना वनाई कायवपालिकामा स्वीकृलतको 

िालग पेि गने र स्वीकृत योजना कायावरवयन गने, 

(ङ) स्थानीय तहको लिक्षाको अवस्था, प्रगलत आदद समेरटएको लिक्षा सभवरधी 

लस्थलत पि तयार गरी प्रत्येक बषवको चैि मसारत लिि प्रकालित गने, 

(च) स्वीकृत अनौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता लिक्षा र लिक्षाको िालग 

खाद्य कायवक्रम कायावरवयन गने गराउने तथा सो सभबरधी अलििेख तयार गने, 
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(छ) लवद्याथी संख्या घट्न गई फालजिमा परेका सामुदालयक लवद्याियका 

लिक्षकिाई अको समुदालयक लवद्याियमा लमिान गनव लिक्षा सलमलतमा लसफाररि गने, 

(ज) स्वीकृत कायव योजना अनुसार लवद्यािय सञ्चािन िए निएको सभबरधमा 

लनयलमत रूपिे लनरीक्षि र सुपरीवेक्षि गरी त्यसको प्रलतवेदन तयार गने, 

(झ) लिक्षाको गुिस्तर बढाउनको िालग लिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन 

सलमलतका पदालधकारीहरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा तालिमको संचािन गने, 

(ञ) आधारिूत तहको अरत्यमा लिइने परीक्षा सञ्चािन गनव परीक्षा संचािन 

सलमलतको सदस्य सलचव िइ कायव गने, 

(ट) लवद्याियको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अलििेख, प्रश्नपि र उिर 

पुलस्तका लझकाई जािँच , लवद्याियमा लिक्षाको गुिस्तर बृलि िए निएको सभबरधमा 

मूल्याङ्कन गरी अलििेख राखे्न तथा सो सभबरधमा सुधारका िालग आवश्यक काम गने, 

(ठ) नगरपालिका लिि रहकेा कभपनी ऐन अरतगवत दताव िएका वा संस्थागत 

लवद्याियहरुको िैलक्षक कायवयोजनाको समरवय र अनुगमन गरी सुधारका िालग सुझाव 

प्रस्तुत गने 

(ड) ऐन तथा यस लनयमाविी बमोलजम लवद्याियहरू सञ्चािन िए निएको 

जािँचबुझ गने तथा लवद्याियमा लिक्षाको गुिस्तर बढाउन, सुधार गनव वा लवद्यािय बरद 

गनुव पने नपने सभबरधमा लनरीक्षि गरी लवद्याियको स्तर बढाउनु, सुधार गनुव वा 

लवद्यािय बरद गनुव पने िएमा तत् सभबरधी कारबाही प्रदक्रया अगालड बढाउने 

(ढ) माध्यलमक लिक्षा उिीिव परीक्षाको िालग रलजििेन फाराम िरेका 

लवद्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचलित कानून बमोलजम संिोधन गनव लसफारीस गने, 

(ि) लनयुलि वा बढुवाको िालग आयोगबाट लसफाररस िई आएका लिक्षक वा 

कमवचारीिाई लवद्याियमा लनयुलि गनव व्यवस्था लमिाउने, 

(त) सामुदालयक लवद्याियमा कायवरत लिक्षक तथा कमवचारीको सेवा लववरि 

तथा अरय अलििेख अद्यावलधक गने, 

 (थ) लवद्यािय र प्रारलभिक बाि लिक्षा केररको लनरीक्षि गने, गराउने, 

(द) माध्यलमक लिक्षा उिीिव परीक्षा, माध्यालमक लिक्षा परीक्षा र आधारिूत 

तहको अरत्यमा हुने परीक्षािाई लनयलमत र मयावददत ढङ्गबाट सञ्चािन गने, गराउने, 

(ध) सामुदालयक लवद्याियका िालग लवतरि गररएका दरबरदी िैलक्षक सिको 

सुरुमा लमिान गनव लिक्षा सलमलतमा लसफाररस गने, 

(न) लिक्षा अलधकृतिाइव योजना बनाइव लनरीक्षि गनव िगाउने 

(प) नगरपालिकावाट लवद्याियिाई लनकासा िएको रकम सदपुयोग िए 

निएको अनुगमन गने । 
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(फ) लवद्याियिे स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक िागू गरे नगरेको 

सभबरधमा लनरीक्षि गने, गराउने र सो को जानकारी नगरपािीकािाई ददने, 

(ब) लवद्याियमा िागू गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री 

सभबरधमा सुधार गनुवपने र लनिःिुल्क पाठ्यपुस्तकको लवतरि प्रिािीिाई प्रिावकारी 

बनाउने लवषयमा व्यवस्थापन सलमलत तथा लिक्षकको राय लिई सुझाव पठाउने तथा सो 

सभबरधमा अरय आवश्यक कायव गने, गराउने, 

(ि) लिक्षा सलमलतको लनिावयानुसार सु—सुलचत िेखा परीक्षकबाट 

लवद्याियहरूको िेखा परीक्षि गने व्यवस्था लमिाउने 

(म) सरकारी तथा गैरसरकारी िैलक्षक पररयोजनाहरूको लनरीक्षि तथा समरवय 

गने, 

(य) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमवचारीको तिबी प्रलतवेदन पाररत 

गराउने, 

(र) लवद्याियको वार्षवक िैलक्षक कायवक्रमको लनयलमत रूपमा अनुगमन गरी सो 

अनुसार गने, गराउने, 

(ि) लिक्षा अलधकृतिे ददएको लनरीक्षि प्रलतवेदन उपर कारबाही गने 

(व) सामुदालयक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र लिक्षक अलििावक संघ गठन 

गने, गराउने, 

(ि) सामुदालयक लवद्याियको स्वीकृत, ररि दरवरदीमा पदपूर्तवको िालग 

आयोगमा िेखी पठाउने र सो को जानकारी सलमलतिाई गराउने, 

(ष) लिक्षा सलमलतबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा लिक्षकको सरुवा तथा 

पदस्थापनाको व्यवस्थापन गने, 

(स) कायवसभपादनको आधारमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, लिक्षक 

अलििावक संघ,प्रधानाध्यापक, लिक्षक एवं कमवचारीहरुिाई पुरस्कारतथा दण्डका 

िालग कायवपालिका समक्ष लसफाररि गने , 

(ह) लनजी, धार्मवक तथा गुठी लबद्याियको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको 

पािना गनव िगाउने र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको िालग कायवपालिका समक्ष 

लसफाररि गने , 

(क्ष) नगरकायवपालिका, रालिय परीक्षा बोडव र लिक्षा सभवलरधत आयोग तथा 

लनकायहरुबाट लनदलेित वा प्रत्यायोलजत कायव गने , 

(ि) आफ्नो क्षेिलििका लवद्याियहरुिे प्रदान गरेका प्रमािपिहरुको लिक्षा 

िाखाको मौजुदा अलििेखका आधारमा सत्यापन गने । 
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१२.   लिक्षा अलधकृतको काम, कतवव्य र अलधकार : ऐन तथा लनयमाविीमा अरयि िेलखएका 

काम, कतवव्य र अलधकारका अलतररि लिक्षा अलधकृतको मातहत र प्रत्यक्ष लनदिेनमा 

रही लनरीक्षकको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

(क) सामारयतया प्रत्येक दईु मलहनामा सवै लवद्याियमा कभतीमा एक पटक 

स्थिगत लनरीक्षि तथा सुपरीवेक्षि गने । लनरीक्षि तथा सुपरीवेक्षि गने क्रममा 

प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सलमलतसिँग छिफि गरी छिफि िएको कुरा र लनरीक्षि 

तथा सुपरीवेक्षि सभबरधी व्यहोरा लवद्याियको लनरीक्षि पुलस्तकामा जनाउने तथा 

जनाउन िगाउने, 

(ख) ऐन र लनयमाविी बमोलजम लवद्यािय लनयलमत रूपिे सञ्चािन िए 

निएको, त्यस्तो लवद्याियमा िौलतक साधन सुरलक्षत लवद्यािय अनुरुप िए निएको, 

लिक्षक पयावप्त िए निएको, उपिब्ध साधनको अलधकतम सदपुयोग िए, निएको र 

लनधावररत स्तर बमोलजम पठन पाठन िए निएको र समग्र िैलक्षक गुिस्तर कायम िए 

निएको सभबरधमा प्रधानाध्यापक, लिक्षक–अलििावक संघ र लिक्षकसिँग लवचार लवमिव 

गरी सो अनुरूप िएको नदलेखएमा सुधार गनव िगाउने, 

(ग) लवद्यािय लनरीक्षि सभबरधी प्रलतवेदन लिक्षा अलधकृत समक्ष पेि गरी 

लनदिेन वमोलजम गने, 

(घ) लवद्याियको लवकासको िालग व्यवस्थापन सलमलत तथा सरोकावािाहरूसिँग 

सभपकव  तथा आवश्यक सरसल्िाह अरतरदक्रया गने, 

(ङ) नमूना लिक्षि गने प्रयोजनको िालग लनरीक्षि क्षेिलििको रोष्टर (समुह) 

तयार गने र समय–समयमा प्रधानाध्यापक सलहत लिक्षकको बैठक बोिाई लिक्षि गने 

लवषयमा दलेखएका समस्या समाधानको िालग आवश्यक काम गने, 

(च) लिक्षक तथा लवद्यािय कमवचारीको कायव क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको 

अलििेख लिक्षा िाखामा उपिब्ध गराउने 

(छ) लवद्याियको िैलक्षकस्तर बृलि गनव प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन 

सलमलतका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको संयोजन गने, गराउने 

(ज) परीक्षा सलमलतको लनदिेन बमोलजम परीक्षा सञ्चािन गने, गराउने, 

(झ) लवद्याियको िैलक्षक तथा आर्थवक अलििेख दरुुस्त िए निएको लनरीक्षि 

गने, गराउने, 

(ञ) आफ्नो क्षेि लििका िैलक्षक त्याङ्क सङ्किन तथा लवश्लेषि गरी लिक्षा 

िाखामा पठाउने, 

(ट) लिक्षकिाई तालिमको िालग लसफाररस गने र तालिम प्राप्त लिक्षकको सीप 

को प्रयोग िए निएको एदकन गनव कक्षा अविोकन गरी सुधारका िालग कायव गने, 
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(ठ) व्यवस्थापन सलमलतको बैठक लनयलमत रूपिे बसे नबसेको जािँचबुझ गरी 

नबसेको िए बैठक बोिाउन प्रधानाध्यापकिाई लनदिेन ददने, 

(ड) लवद्यािय सञ्चािन सभबरधमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन सलमलतिाई 

आवश्यक लनदिेन ददने, 

(ढ) लवद्याियका लिक्षक तथा कमवचारीको लबदाको अलििेख िैलक्षक सिको 

अरत्यमा प्रमालित गने र लवद्याियमा राख्न िगाउने, 

(ि) लिक्षक तथा कमवचारीको हालजरी अलििेख दरुुस्त िए निएको जािँच वा 

लनरीक्षि गरी लबदा नलिई अनुपलस्थत हुने लिक्षक तथा कमवचारीको हकमा हालजरी 

पुलस्तकामा गयि जनाई सोको जनाउ सलहत कारबाहीको िालग सभबलरधत लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत र नगर लिक्षा सलमलतिाई लसफाररस गने, 

(त) आफनो क्षेिलिि सञ्चािन गररएका अनौपचाररक लिक्षा, लविेष आवश्यकता 

लिक्षा, समावेिी लिक्षा र लिक्षाको िालग खाद्य कायवक्रमको लनयलमत रूपमा लनरीक्षि 

तथा अनुगमन गरी स्थानीय लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन पेि गने, 

(थ) लनजी, धार्मवक तथा गुठी लबद्याियको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको 

पािना गनव िगाउने र तदनुसार पुरस्कार र दण्डको िालग लसफाररि गने , 

(द) लनररतर लिक्षा र सीप लिक्षाको उलचत प्रवरध गने गराउने , 

(ध) नगर कायवपालिकाबाट लिक्षा सभबरधी प्रत्यायोलजत कायव गने, 
 

पररच्छेद – ८ 

परीक्षा संचालन र समन्वय 

 

१३.  परीक्षा सञ्चािन तथा समरवय सलमलत : (१) नगरपालिकाका लवद्याियहरुमा परीक्षा 

सञ्चािन तथा समरवयका िालग एक परीक्षा सञ्चािन तथा समरवय सलमलत रहनेछ । 

(२) परीक्षा सञ्चािन तथा समरवय सलमलतको गठन र काम, कतवव्य तथा 

अलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

(३) आधारिूत तहको अरत्यमा सञ्चािन हुने परीक्षा दफा (१) बमोलजमको 

सलमलतिे सञ्चािन गनेछ। 

(४) आधारिूत लिक्षा उिीिव परीक्षा सलमलतको गठन 

 लवद्यािय स्तरीय परीक्षा समरवय, संचािन र व्यवस्थापन गनवको िालग 

दहेाय बमोलजमको लवद्यािय स्तरीय परीक्षा सलमलत रहनेछ : 

(क)  नगर लिक्षा अलधकारी - संयोजक                
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(ख) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक मध्ये नगर लिक्षा सलमलतिे मनोनयन  

गरेको दईुजना सदस्य                                                                                               

(ग) संस्थागत लवद्याियका लिक्षकहरूमध्ये नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत दईु 

जना              सदस्य                      

(घ) नगर लिक्षा अलधकारीिे मनोलनत गरको एक जना -  सदस्य     

(ङ) नगर लिक्षा अलधकृत -  सदस्य–सलचव 
   

पररच्छेद – ९ 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको गठन, प्रधानध्यापक र व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट 

सभबरधी व्यवस्था 
 

१४.  लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत : (१) सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र 

व्यवस्थापन गनवको िालग प्रत्येक लवद्याियमा दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यािय 

व्यस्थापन सलमलत रहनेछ : 

(क) अलििावकहरुिे आफू मध्येवाट छानी पठाएका एकजना मलहिा सलहत तीन 

जना – सदस्य 

(ख) सभवलरधत वडाको वडा अध्यक्ष तथा लनजिे तोकेको वडा सदस्य   – सदस्य 

(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय वुलिलजवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्याियिाई 

लनररतर दि िाख वा सो िरदा वढी नगद वा लजरसी सहयोग गरेका व्यलिहरुमध्येवाट 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेको १ जना मलहिा सलहत तीन जना – 

सदस्य 

(घ) लवद्याियका लिक्षकहरुिे आफू मध्येवाट छानी पठाएको एक जना – सदस्य 

(ङ) लवद्याियका प्रधानाध्यापक – सदस्य सलचव 

   (२) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरुिे आफू मध्येवाट छानेका 

सदस्य लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष हुने छन तर प्र.अ तथा लिक्षक अध्यक्ष 

हुन सके्न छैनन् । लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा नगर लिक्षा अलधकारी र 

लिक्षा अलधकृतिाइव आमरििा गनव सदकनेछ । 

    (३) कुनै कारिवस लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन हुन नसकेको समयमा 

सभवलरधत वडाको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा नगर लिक्षा सलमलतवाट १ जना मलहिा 

सलहत २ जना मनोलनत सदस्य, प्र.अ, लिक्षक प्रलतलनधी रहकेो ५ सदस्यीय तदथव सलमलत 

हुनेछ । लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन िए पिात तदथव सलमलत स्वत लवघटन 

हुनेछ । तदथव सलमलतको पलहिो कतवव्य व्यवस्थापन सलमलत गठन गने हुनेछ । 
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(४) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनवको िालग प्रत्येक 

लवद्याियमा दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यिय व्यस्थापन सलमलत रहनेछ : 

(क) लवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताव मध्येवाट लवद्याियको लसफाररसमा 

नगर लिक्षा अलधकारीिे मनोलनत गरेको एकजना – अध्यक्ष 

(ख) अलििावक मध्येवाट एकजना मलहिा समेत पने गरी लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतिे मनोलनत गरेको दईु जना – सदस्य 

(ग) सभवलरधत वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षिे मनोलनत गरको वडा सदस्य एक 

जना – सदस्य 

(घ) नगर लिक्षा िाखाका अलधकृत – सदस्य 

(ङ) लवद्याियका लिक्षकहरुिे आफू मध्येवाट छानी पठाएको एक जना – सदस्य 

(च) लवद्याियका प्रधानाध्यापक – सदस्य सलचव 

 (छ) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा नगर लिक्षा अलधकारी आमरिि 

गनव सदकनेछ । 
 

१५. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था :  (१)  प्रत्येक लवद्याियमा लवद्याियको प्रालज्ञक तथा 

प्रिासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनव स्वीकृत दरबरदीमा नबढ्ने गरी एक 

प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।  

(२)  लवद्याियमा कभतीमा पािँच वषव लिक्षकको रुपमा लिक्षि अनुिव िएको जुन 

तहको लवद्यािय हो सो तहका कायवरत, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लसफाररस 

गरेको बररष्ठ लिक्षक पािँच वषवको िालग नगर लिक्षा अलधकारीिे सामुदालयक 

लवद्याियको प्रधानाध्यापकको पदमा लनयुलि गनेछन ।  

(३)  कुनै पलन सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे त्यस लवद्याियमा 

कायवरत उपल्िो तहको वररष्ठताको आधारमा लिक्षकिाई लवद्याियको सहायक 

प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गनुव पने छ । 

(४) प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापकको काम कतवव्य र अलधकार तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

१६.  व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट सभबरधी व्यवस्था :– व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य 

छनौटसभबरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
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पररच्छेद – १० 

लनदिेन 
 

 १७.  नगरपालिकाि ेलनदिेन ददन सके्न : (१) नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार नगर लिक्षा 

सलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददन सके्नछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोलजमको लनदिेनको पािना गनुव नगर लिक्षा सलमलत र 

प्रत्येक लवद्यािय   व्यवस्थापन सलमलतको कतवव्य हुनेछ । 
 

पररच्छेद – ११ 

कोष सभबरधी व्यवस्था 
 

१८.  नगर लिक्षा कोष : (१) नगरपालिकामा एउटा नगर लिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा 

दहेायका रकमहरु रहनेछन; 

  (क) नेपाि सरकाररप्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

  (ख) लजल्िा समरवय सलमलतबाट प्राप्त अनुदान 

  (ग) लिक्षा करबाट उठेको रकम 

  (घ) लवलिन्न दकलसमका लिक्षा सभवरधी िुल्कवाट प्राप्त रकम  

  (ङ) चरदाबाट उठेको रकम  

  (च) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम 

(२) नगर लिक्षा कोषको सञ्चािन तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(३) नगर लिक्षा कोषको िेखा परीक्षि तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 (४) नगर लिक्षा कोषमा जभमा िएको रकम लिक्षक लबद्याथी , लबद्याथी 

छािवृिी आददमा िगानी गनव सदकनेछ । 

(५) कोषमा जभमा िएको रकम िैलक्षक उपिब्धीको अधारमा अनुदान स्वरूप 

उपिब्ध गराउन सदकनेछ । 

 

पररच्छेद – १२ 

लवद्यािय सानव, गाभ्न, नाम पररवतवन गनव वा बरद गनव 
 

१९.  नगर कायवपावलिकाि ेलवद्यािय सानव, गाभ्न, नाम पररवतवन गनव वा बरद गनव सके्न : नगर 

कायवपालिका वा तोदकएको अलधकारीिे नगर लिक्षा सलमलतको राय लिई सञ्चािन 

िइरहकेा कुनै लवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानव वा दईु वा दईु िरदा 

बढी लवद्याियिाई गािी एउटा लवद्यािय कायम गनव वा लवद्याियको नाम पररवतवन 
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गनव वा लवद्यािय बरद गनव वा तोदकएको ठािँउ वा क्षेिमा लवद्यािय खोल्न वा लवद्यािय 

कक्षा थप गरी सञ्चािन गनव अनुमलत वा स्वीकृलत ददन सके्नछ। लवद्याियको नाम 

पररवतवन र स्थान पररवतवन गनव लिक्षा सलमलतको अनुमलत लिएर नक्साङ्कन र 

लसमाङ्कन िैसकेपलछ प्रकृया अगालड बढाउन सदकनेछ । 
 

पररच्छेद – १३ 

सभपलि सभबरधी व्यवस्था 
 

२०.  लवद्याियको सभपलत : (१) सामुदालयक लवद्याियको हकिोगमा रहकेो सभपलत 

साववजलनक सभपलत मालननेछ। 

  (२) िैलक्षक गुठी अरतगवत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सभपलत सोही 

लवद्याियको नाममा रहनेछ। 

 (३) कभपलन अरतगवत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सभपलत सोही कभपलनको 

नाममा रहनेछ। 

पररच्छेद – १४ 

छुट, सलुवधा र अनगुमन सलमलतको गठन 
 

 

२१. लवद्याियिाई छुट र सलुवधा : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको िएतापलन 

सामुदालयक लवद्यािय र िैलक्षक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको नाममा 

जुनसुकै लिखत पाररत गदाव रलजििेन दस्तुर िाग्नेछैन। 

२२.  लवद्याियको वगीकरि : लवद्याियिाई तोदकएको आधारमा वगीकरि गररनेछ। 

२३.  लवद्याियिाई सरुलक्षत र िालरतपिूव क्षिेको रुपमा कायम गनुव पने : लवद्याियमा स्वतरि 

र ियरलहत रुपमा अध्ययन अध्यापन गने वातावरि लसजवना गनव तथा लवद्यािय हाता 

लिि कुनै पलन दकलसमको अवालरछत दक्रयाकिाप र दिगत गलतलवलध हुन नददने गरी 

लवद्याियिाई सुरलक्षत र िालरतपूिव क्षेि कायम गनुवपनेछ । 

२४.  अनगुमन सलमलत : (१) नगर कायवपालिकािे नगर पालिका लििका लवद्याियहरूको 

काम, कवावही, िैलक्षक गुिस्तर, िैलतक व्यवस्था िगायतका लबषयहरूमा अनुगमन गनवका 

िागी दहेायका व्यलिहरू िएको लवद्यािय अनुगमन सलमलत गठन गने छ। 

       (क) नगर लिक्षा सलमलतको अध्यक्ष वा लिक्षा सलमलतका सदस्यहरू  

             मध्येबाट लनजिे तोकेको व्यलि  ̶    संयोजक 

       (ख) लिक्षा िाखा प्रमुख वा लनजिे तोकेको अलधकृत ̶   सदस्य 

       (ग) लवद्यािय रहकेो सभबलरधत वडाको वडाध्यक्ष ̶     सदस्य 
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(२) अनुगमन सलमलतिे नगरपालिका लििका सभपूिव लवद्याियहरूको कलभतमा 

एक पटक अनुगमन गनुव पने छ । 

(३) अनुगमन सलमलतिे अनुगमन सभबरधी कायवलवलध आफै  तय गनेछ । 

(४) अनुगमन सलमलतिे अनुगमन गने क्रममा दोलखएका लबषयवस्तु र कमी 

कमजोरीहरूको अधारमा उपयुि लनदिेन ददनेछ ।सो लनदिेन पािना गने दालयत्व 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, प्रधानाध्यापक तथा लिक्षकहरूको हुनेछ । 

(५) अनुगमन सलमलतको लनदिेन पािन निएमा थप कावावहीका िालग राय 

सलहत नगर लिक्षा सलमलतमा लसफारीस गररनेछ । 
 

पररच्छेद – १५ 

िलैक्षक, गिुस्तर परीक्षि सलमलतको गठन, िलु्क िगायत अरय व्यवस्था 
 

२५.  िलैक्षक गिुस्तर परीक्षिसभबरधी व्यवस्था :  (१)  नगर सिािे वार्षवकरुपमा लिक्षाको 

गुिस्तर मापन गरी सुधारकोिागी कायवपालिकािाई लनदिेन ददनेछ । लिक्षा, लबज्ञान 

तथा प्रलबलध मंिाियिे बनाएको गुिस्तरको खाका र पाठ्यक्रम लवकास केररिे बनाएको 

पाठ्यक्रम प्रारुपिाई मूि आधार मान्नुपने छ । साथै िैलक्षक गुिस्तर परीक्षि केरदको 

लनदिेन कायावरवयन गनुव पनेछ । 

  (२)  िैलक्षक गुिस्तर परीक्षि सलमलत 

      (क) नगर उप प्रमुख   अध्यक्ष 

(ख) सामुदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येबाट नगर लिक्षा 

अलधकारी   बाट मनोलनत एक जना               सदस्य    

     (ग) नगरका वडा अध्यक्ष मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत  

           एक जना                 सदस्य                     

    (घ)  संस्थागत लवद्याियका प्राधानाध्यापक मध्येबाट नगर लिक्षा अलधकारीिे  

          मनोलनत एकजना              सदस्य     

      (ङ) लिक्षालवदमध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतिे एकजना मलहिा पने गरी  

            मनोलनत दईु जना            सदस्य                                                                    

     (च)  नगर लिक्षा अलधकारीिे तोकेको लिक्षा अलधकृत    सदस्य सलचव   

  

(३) यस सलमलतमा मनोलनत सदस्यको पदावलध तीन वषवको हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) वमोलजम गठन िएको सलमलतिे प्रत्येक िैलक्षक ििको गुिस्तर 

परीक्षि प्रलतवेदन वैिाख मसारत लििमा  नगर लिक्षा सलमलत समक्ष पेस गनेछ । 
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जसमा िैलक्षक गुिस्तर, सभिाव्य पुरस्कृत वा दलण्डत लिक्षक, लवद्याथी, अलििावक, 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारी, लिक्षक अलििावक संघका पदालधकारी 

जस्तो लवषयको समेत कारि सलहत उल्िेख िएको हुनु पनेछ । 

(५) अरय िैलक्षक गुिस्तर मापन र प्रलतवेदन तयारीको लवलध र ढािँचा उपलनयम 

(२) वमोलजम तोदकएको सलमलतिे लनधावरि गरे वमोलजम हुनेछ । 

(६) नगर लििका लवद्याियको गुिस्तर मापन सभबरधी  प्रलतवेदन  प्रत्येक 

िैलक्षक सिको चैिमसारत सभममानै नगर लिक्षा सलमलत समक्ष पेस िई सकु्न पनेछ । 

(७) मनोलनत  सदस्यहरुको योग्यता तथा मापदण्ड तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

२६.  िलु्क सभबरधी व्यवस्था : (१) नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे लनस्िुल्क लिक्षा 

घोषिा गरेको लवद्यािय लिक्षाका िालग सामुदालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाममा 

कुनै दकलसमको िुल्क लिन पाउने छैन । 
 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको िएतापलन कुनै अलििावकिे 

आफ्नो इच्छािे सामुदालयक लवद्याियिाई ददएको दान, उपहार, चरदा वा सहयोग लिन 

सदकनेछ । 
 

(३) सबै बािबालिकािाई आधारिूत तहसभमको लिक्षा अलनवायव र लनिुल्क 

तथा माध्यलमक तहसभम लनिलु्क लिक्षा प्रदान गनवको िालग नेपाि सरकार वा 

नगरपालिकािे आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गनेछ । 
 

२७.  लिक्षक महासघं, लिक्षक तथा कमवचारीको पदीय आचरि र अरय व्यवस्था : (१) 

सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमवचारीहरुको पेिागत हक लहतको सभबरधमा 

कायव गनव नगरपालिकामा एक लिक्षक महासंघ रहन सके्नछ। 
 

(२)  लिक्षक महासंघको गठन तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

(३)  दहेायका अवस्थामा लिक्षक वा कमवचारीिाई पदबाट हटाइने छ । 

    (क)  पदीय दालयत्व पूरा नगरेमा, 

   (ख)  लबना सूचना िगातार परर ददन िरदा बढी समय लवद्याियमा 

अनुपलस्थत िएमा, 

   (ग)  लवद्याियमा मादक पदाथव सेवन गरी आएको कुरा प्रमालित िएमा, 

   (घ)  नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी अलियोगमा अदाितबाट सजाय पाए 
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                       (ङ) सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक वा कमवचारीिे कायाविय समयमा अरयि   

अध्यापन वा काम गरेमा वा अरय कुनै व्यवसालयक दक्रयाकिाप सञ्चािन गरेमा, 

  (च)  लिक्षक वा कमवचारी राजनीलतक दिको कायवकाररिी सलमलतको सदस्य 

रहकेो पाइएमा। 
   

२८.  स्थायी आवासीय अनमुलत लिन नहुने : सामुदालयक लवद्याियमा कायवरत लिक्षक वा 

कमवचारीिे स्थायी आवासीय अनुमलत लिन वा त्यस्तो अनुमलत प्राप्त गनवको िालग 

आवेदन ददन हुदनै । यो दफा प्रारभि हुनु अलघ कसैिे स्थायी आवासीय अनुमलत लिएको 

िए वा त्यस्तो अनुमलत प्राप्त गनवका िालग लनवेदन ददएको िए त्यस्तो लिक्षक वा 

कमवचारीिाई िलवष्यमा अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट बखावस्त गररनेछ । 
 

२९.  िलैक्षक योग्यता : लवद्यािय लिक्षकको िालग चालहने िैलक्षक योग्यता लिक्षक सेवा 

आयोगिे तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

३०.  लिक्षक लवद्याथीको अनपुात लमिाउने : सामारयतय नगर लिक्षा सलमलतिे प्रत्येक 

लवद्याियमा लनयलमत अध्ययन गने लवद्याथी संख्या र लवषयका आधारमा तोदकए 

बमोलजम लवद्याथी तथा लिक्षकको अनुपात कायम गनुव पनेछ। 

३१.  बािबालिकािाई लनष्कािन गनव, िारीररक र मानलसक दवु्यववहार गनव नहुने : (१) कुनै 

पलन बािबालिकािाई लवद्याियबाट लनष्कािन गनव पाइने छैन। 

(२) लवद्याियमा अध्ययनरत बािबालिकािाई िारीररक वा मानलसक यातना 

ददन वा दवु्यववहार गनव पाइने छैन। 

३२.  लिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा हुन चाहने लिक्षकिे तोदकए बमोलजमको फाराम िरी 

नगरपालिकामा लनवेदन ददनुपनेछ । 

(२) सरूवा हुन चाहाने लिक्षकको हकमा र आवश्यकता औलचत्यता दलेखएका 

लिक्षकको हकमा नगर प्रमुखिे एक लवद्याियबाट अको लवद्याियमा सरुवा गनव सके्नछ 

।सरूवा सभबलरध अरय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

३३.  तिब ििा नपाउन े र सेवा अवलध गिना नहुने : लनयमानुसार लवदा स्वीकृत गराई 

वसेको अवस्थामा बाहके लवद्याियमा अनुपलस्थत रहकेो लिक्षकिे अनुपलस्थत अवलधको 

तिव ििा पाउने छैन र त्यस्तो अवलध लनजको सेवा अवलधमा गिना हुने छैन । 

३४.  अध्यापन अनमुलत पि लिनपुने : आयोगबाट अध्यापन अनुमलत पि नलिई कसैिे पलन 

लवद्याियमा लिक्षि गनव पाउने छैन । 

३५.  लवद्यािय कोष : (१) प्रत्येक लवद्याियमा एउटा लवद्यािय कोष रहनेछ, जसमा दहेायका 

रकमहरु रहनेछन ।  
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  (क) नेपाि सरकाररप्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

  (ख) लजल्िा समरवय सलमलतबाट प्राप्त अनुदान 

  (ग) नगर लिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान 

  (घ) िुल्कबाट प्राप्त रकम 

  (ङ) चरदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त अनुदान 

  (च) अरय स्रोतबाट प्राप्त अनुदान 

  (छ) अलििावक बाट प्राप्त सहयोग 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषको सञ्चािन र िेखापरीक्षि तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

३६.  अनमुलत नलिई िलैक्षक परामिव सेवा, लिज कोषव कायवक्रम वा लिक्षि कोषव सञ्चािन गनव 

नहुने : (१) कसैिे पलन नगरपालिकाबाट अनुमलत नलिई िैलक्षक परामिव सेवा, लिज 

कोषव, िाषा लिक्षि कक्षा वा पूववतयारी कक्षा र टु्यसन वा कोलचङ्ग सेरटर सञ्चािन गनव 

पाइने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको िैलक्षक कायवक्रम सञ्चािनको अनुमलत लिने 

सभबरधी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

३७.  प्रारलभिक बािलवकास लिक्षा : (१) प्रारलभिक बािलवकास लिक्षाको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

(२) नगरपालिकािे प्रारलभिक बािलवकास केररिाई तोदकए बमोलजम अनुदान 

ददन सके्नछ। 

३८.  अनौपचाररक लिक्षा : नगरपालिकािे स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अनौपचाररक 

लिक्षा, लविेष लिक्षा, लनररतर लसकाई, दरू लिक्षा तथा समावेिी लिक्षाका कायवक्रमहरु 

सञ्चािन गनव सके्नछ। 

३९.  सामदुालयक लसकाइ केरर सञ्चािन गनव सके्न : नगरपालिकािे समुदायमा साक्षरता, लसप 

लवकास, आयआजवन तथा लसपमूिक कायवक्रम सञ्चािनका िालग तोदकए बमोलजम 

सामुदालयक लसकाइ केरर सञ्चािन गनव सके्नछ। 

४०.  प्रगलत लववरि बझुाउनु पने : संस्थागत लवद्याियिे प्रत्येक वषव तोदकए बमोलजमका 

लववरि सलहतको प्रगलत लववरि नगरपालिकामा बुझाउनु पनेछ। 

४१.  दण्ड र सजाय : (१) कसैिे लवद्याियको सभपलत लहनालमना गरेमा वा नोक्सान गरेमा 

त्यस्तो व्यलििाई मुद्दा हनेे अलधकारीिे लबगो असुि गरी लबगो बमोलजमकोर बराबर 

जररवाना गनव सके्नछ। 
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(२) कसैिे दहेायका कायव गरेमा, गनव िगाएमा वा सो कायव गनव सहयोग पुयावएमा 

त्यस्तो व्यलििाई कसूरको मािा हरेी एक िाख रूपैयािँसभम जररवाना वा छ मलहनासभम 

कैद वा दवैु सजाय हुनेछ। 
 

(क) प्रश्नपिको गोपलनयता िङ्ग गरेमा, 

(ख) उिरपुलस्तका परीक्षि गदाव िापरवाही वा गैरलजभमेवारीपूिव कायव गरेमा, 

(ग) परीक्षा केररमा सभबलरधत पदालधकारीको स्वीकृलत वेगर प्रवेि गनव प्रयत्न   

गरेमा वा प्रवेि गरेमा वा परीक्षा केरर    लनयरििमा लिई अमयावददत 

कायव गरेमा, 

(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा अलनयलमतता गरेमा, 

(ङ) अरुको तफव बाट परीक्षा ददएमा, 

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

(छ) लवद्याथी िनाव गदाव दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, 

(ज) अनुमलत नलिई कुनै िैलक्षक कायवक्रम, िैलक्षक परामिव सेवा, लिज कोषव, 

िाषा लिक्षि कक्षा तथा पूववतयारी कक्षा सञ्चािन गरेमा । 

४२.  अदाितको आदिेबाट पनुबवहािी हुन सके्न :  लविागीय सजाय िई नोकरीबाट 

हटाइएको वा बखावस्त िएको लिक्षक अदाितको आदिे वा फैसिाबमोलजम माि 

नोकरीमा पुनबवहािी हुन सके्नछ। 

४३.  मदु्दा हने े अलधकारी : (१) दफा ३३ बमोलजम सजाय हुने कसुर सभबरधी मुद्दामा 

कारवाही र दकनारा गने अलधकार सभबलरधत लजल्िा अदाितिाइव हुनेछ। 

(२) यस ऐन बमोलजम कारवाही तथा सजाय हुने मुद्दामा अनुसरधान तथा 

तहदककात गने अलधकारीिे सभबलरधत सरकारी वदकि कायावियको परामिव तथा 

सहयोग लिन सके्नछ।  
 

४४.  दरबरदी लसजवना गनव सके्न :  

(क) नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत दरबरदी निएका र दरबरदी अपुग िएका 

लवद्याियका िालग नगर कायावपालिका आवश्यकता अनुसार दरबरदी लसजवना गरी 

लनलित समयका िालग करार लिक्षक तथा कमवचारी राख्न सके्नछ। 

(ख) लवद्यािय तहमा रहकेा बािलबकास सहयोलग कायवकताव तथा लवद्यािय 

कमवचारीका िालग थप सेवा सुलवधाको व्यवस्था गनव सदकनेछ । 
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४५.  लनयम बनाउन े अलधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायावरवयन गनव नगर कायवपालिकािे 

लनयम बनाउन सके्नछ।  

४६.  लवद्याथी  छािाविृी : लवधाथीहरूिाइव ददने छािवृलत तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

४७.  लनदलेिका तथा कायवलवलध बनाउन सके्न : यस ऐनको कायावरवयनका िालग 

नगरपालिकाको लिक्षा हनेे लनकायिे आवश्यक लनदलेिका तथा कायवलवलध बनाई नगर 

कायवपालिकाबाट स्वीकृत गरी िागू गनव सके्नछ। 

४८.  बाधा अड्काउ हटाउने अलधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायावरवयन गनव कुनै बाधा अड्काउ 

परेमा नगरपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदिे जारी गनव सके्नछ, त्यस्तो 

आदिे यसै ऐनमा परे सरह मालननेछ। 

४९.  बचाउ र िाग ू नहुने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अरतगवत बनेका लनयममा उल्िेलखत 

कुरामा सोही बमोलजम र उल्िेलखत निएका कुरामा प्रचलित संलघय कानून बमोलजम 

हुनेछ । 

  (२) यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे पलन लवद्याियको सभपलत लहनालमना 

गरेको कसूरमा प्रचलित भ्रष्टाचार लनवारि ऐन  अरतगवत कारबाही चिाउन बाधा पने 

छैन। 
 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु संलवधान संघीय तथा प्रदिे कानून संग 

बालझएको हकमा बालझएका दफाहरु स्वतस् लनलष्क्रय हुनेछन् । 

(४) नगरपालिकाबाट यस अलघ िागु िएको तारकेश्वर नगरपालिकाको 

लबद्यािय लिक्षा व्यवस्थापन कायावलवध २०७५ अनुसार िए गररएका काम, कावावही 

यसै ऐन अनुसार िए गररएको मालननेछ । 
 
 

 


