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राप्ती नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४
नगर सभाबाट स्वीकृ त लमलत :- २०७४।१०।१२
प्रमाणीकरण लमलत:- २०७४।१०।२६
राप्ती राजपत्रमा प्रकािन लमलत:- २०७४।१२।१०

२०७४ सािको ऐन नं. ४
राप्ती नगरपालिकाको अधारभूत तथा माध्यलमक लिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्तावना :
नेपािको संलवधानको ऄनुसूची ८ मा ईल्िेलखत स्थानीय तहको ऄलधकार सूचीको क्रमसंख्या ८ मा
रहेको अधारभूत र माध्यलमक लिक्षा सम्बन्धी ऄलधकार कायानन्वयन गने व्यवस्था लमिाईन,
औपचाररक, ऄनौपचाररक, वैकलल्पक, प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षाको माध्यमबाट राप्ती नगरिाइ
लिलक्षत, समुन्नत र सम्बृद्ध बनाईन, र
राप्ती नगरपालिकाभरमा स्थापना भइ सञ्चािन भइरहेका तथा स्थापना हुने लवद्याियहरुको सञ्चािन तथा
व्यवस्थापनमा एकरुपता एवम् सृजनिीि, सीपयुक्त, दक्ष, सकारात्मक सोच र ईच्च अदिनिे प्रेररत
जनिलक्त लवकासका िालग गुणस्तरीय लिक्षाको व्यवस्था लमिाईन वाञ्छनीय भएकोिे,
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नेपािको संलवधानको धारा २२६ बमोलजम राप्ती नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस ऐनको नाम “राप्ती नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन राप्ती नगरपालिका क्षेत्रभर िागु हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा :- लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथन निागेमा यस ऐनमा :
(क) “ऐन” भन्नािे राप्ती नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ सम्झनु पछन।
(ख) “संघीय लिक्षा ऐन” भन्नािे संघीय संसदिे बनाएको लिक्षा ऐन सम्झनु पछन।
(ग) “प्रदेि लिक्षा ऐन” भन्नािे प्रदेि संसदिे बनाएको लिक्षा ऐन सम्झनु पछन।
(घ) “नगरपालिका” भन्नािे नेपािको संलवधान बमोलजम गठन भएको राप्ती नगरपालिका सम्झनु पछन।
(ङ) “कायनपालिका” भन्नािे राप्ती नगरपालिकाको कायनपालिका सम्झनु पछन।
(च) “लवद्यािय लिक्षा” भन्नािे अधारभूत र माध्यलमक लिक्षा सम्झनु पछन।
(छ) “प्रारलम्भक बाि लिक्षा” भन्नािे तीन वषन ईमेर पूरा भइ पााँच बषन ईमेर पूरा नगरेका बािबालिकाको
िालग ददआने प्रारलम्भक लिक्षा सम्झनु पछन र सो िब्दिे नसनरी, के .जी. र मन्टेस्वरी लिक्षा समेत सम्झनु
पछन।
(ज) “अधारभूत लिक्षा” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा देलख कक्षा अठ सम्म ददआने लिक्षा सम्झनु पछन।
(झ) “माध्यलमक लिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्र सम्म ददआने लिक्षा सम्झनु पछन।
(ञ) “लविेष लिक्षा” भन्नािे दृलिलवलहन, बलहरा, ऄरटज्म, बौलद्धक ऄपाङ्गता सुस्तश्रवण वा ऄलत ऄिक्त
िारीररक ऄपाङ्गता भएका बािबालिकािाइ छु ट्टै समूहमा राखी लबिेष प्रकार र लनलित माध्यमबाट
ददआने लिक्षा सम्झनु पछन।
(ट) “समावेिी लिक्षा” भन्नािे देहायको लिक्षा सम्झनु पछन :
(१) दृलिलवलहन, न्यून दृलियुक्त, बलहरा, सुस्तश्रवण, ऄरटज्म, बौलद्धक, िारीररक वा ऄन्य ऄपाङ्गता भएका
बािबालिकािाइ लनयलमत िैलक्षक पद्धलतको ऄलधनमा रही ददआने लिक्षा,
(२) सामालजक, अर्थथक वा भौगोलिक कारणिे पछालड पाररएका व्यलक्तिाइ लवभेदरलहत वातावरणमा ददआने लिक्षा।
(ठ) “प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा” भन्नािे प्रालवलधक ज्ञान, सीप तथा लवषयबस्तु लसकाइको व्यवस्थागरी
प्रलवलध र व्यवसायको लिक्षा प्रदान गनन कक्षा नौ देलख कक्षा बाह्र सम्म ददआने लिक्षा सम्झनु पछन।
(ड) “लवद्यािय” भन्नािे सामुदालयक लवद्यािय वा संस्थागत लवद्यािय सम्झनु पछन।
(ढ) “सामुदालयक लवद्यािय” भन्नािे सरकारबाट लनयलमतरुपमा ऄनुदान पाईने गरी ऄनुमलत वा स्वीकृ लत प्राप्त
लवद्यािय सम्झनु पछन।
(ण) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे सरकारबाट लनयलमतरुपमा ऄनुदान नपाईने गरी नीलज िगानीमा
सञ्चािन गनन ऄनुमलत वा स्वीकृ लत प्राप्त लवद्यािय सम्झनु पछन।
(त) “प्रारलम्भक बाि लिक्षा के न्र” भन्नािे खण्ड(छ) बमोलजमको लिक्षा ददन खोलिएको प्रारलम्भक बाि
लिक्षा के न्र, नसनरी, के जी, मन्टेस्वरी अदद सम्झनु पछन।
(थ) “अधारभूत लवद्यािय” भन्नािे खण्ड(ज) बमोलजमको लिक्षा ददआने लवद्यािय सम्झनु पछन।
(द) “माध्यलमक लवद्यािय” भन्नािे खण्ड(ज) र (झ) वा खण्ड(झ) बमोलजमको लिक्षा ददआने लवद्यािय सम्झनु
पछन।
(ध) “परम्परागत धार्थमक लवद्यािय” भन्नािे परम्परागतरुपमा चलि अएका गोन्पा, गुरुकु ि, अश्रम, मदरसा
जस्ता धार्थमक लवद्याियहरु सम्झनु पछन ।
(न) “अवासीय लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकाबाट अवासीय लवद्याियकोरुपमा
ऄनुमलत वा स्वीकृ लत प्राप्त गरेको लवद्यािय सम्झनु पछन।
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(प) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, संघीय कानून बमोलजम लिक्षा सम्बन्धी काम गनन तोदकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछन।
(फ) “प्रदेि मन्त्रािय” भन्नािे प्रदेि नं ३ को लिक्षा सम्बन्धी काम गनन तोदकएको मन्त्रािय सम्झनु पछन।
(ब) “लिक्षक सेवा अयोग” भन्नािे संघीय कानून वमोलजम गठन भएको लिक्षकहरुको लनयुक्ती लसफाररस
अदद गने अयोग सम्झनु पछन।
(भ) “पाठ्यक्रम लवकास के न्र” भन्नािे पाठ्यक्रम लनमानणको िालग लजम्मेवार लनकाय सम्झनुपदनछ।
(म) “लिक्षक दकताबखाना” भन्नािे संघीय कानून वमोलजम गठन भएको लिक्षक दकताबखाना सम्झनु पछन ।
(य) “प्रमुख” भन्नािे राप्ती नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पछन।
(र) “प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृ त” भन्नािे राप्ती नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृ त सम्झनु पछन।
(ि) “नगर लिक्षा ऄलधकृ त” भन्नािे नगरपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रमुख वा प्रमुखको कामकाज गनन
तोदकएको कमनचारी सम्झनु पछन।
(व) “लनरीक्षक” भन्नािे लवद्यािय लनरीक्षण गनन तोदकएको ऄलधकृ त सम्झनु पछन।
(ि) “प्रधानाध्यापक” भन्नािे लवद्याियको प्रिासलनक प्रमुखको रुपमा लनयमानुसार लनयुलक्त भएको
लवद्याियको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछन।
(ष) “लिक्षक” भन्नािे लवद्याियको ऄध्यापक सम्झनु पछन र सो िब्दिे प्रधानाध्यापक समेत जनाईं छ।
(स) “ऄलभभावक” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीको ऄलभभावक भनी लवद्याियको ऄलभिेखमा
जलनएको व्यलक्त सम्झनु पछन ।
(ह) “कमनचारी” भन्नािे सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक बाहेकका ऄन्य कमनचारी सम्झनु पछन।
(क्ष) “माध्यलमक लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा” भन्नािे माध्यलमक लिक्षाको ऄन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पछन।
(त्र) “अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा” भन्नािे अधारभूत तहको ऄन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पछन।
(ज्ञ) “ऄनुमलत” भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे स्थायी स्वीकृ लत वा सहायता प्रदान गररनसके को
कु नै तोदकएको ठाईाँ वा क्षेत्रमा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन ददआएको ऄस्थायी स्वीकृ लत सम्झनु
पछन।
(ज्ञ१) “स्वीकृ लत” भन्नािे तोदकए बमोलजमको ितन पूरा गरेको लवद्यािय नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे
ददएको स्थायी स्वीकृ लत सम्झनु पछन।
(ज्ञ२) “िैलक्षकगुठी” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गननका िालग नाफा नलिने ईद्देश्यिे स्थापना गरेको
सावनजलनक वा लनजी गुठी सम्झनु पछन।
(ज्ञ३) “िैलक्षक सत्र” भन्नािे लवद्याियमा ऄध्ययन ऄध्यापन गराआने वार्थषक ऄवलध सम्झनु पछन।
(ज्ञ४) “लिक्षा सलमलत” भन्नािे यसै ऐन बमोलजम गठन भएको नगर लिक्षा सलमलत सम्झनु पछन।
(ज्ञ५) “परीक्षा सलमलत” भन्नािे अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा सलमलत सम्झनु पछन।
(ज्ञ६) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे यसै ऐन बमोलजम गठन भएको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु
पछन।
(ज्ञ७) “िुल्क” भन्नािे लवद्याियिे लनयम बमोलजम लवद्याथीसाँग लिन पाईने िुल्क सम्झनु पछन।
(ज्ञ८) “तोदकएको वा तोदकए बमोजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगनत बनेका लनयमाविी, लनदेलिका, कायनलवलध
वा मापदण्डमा तोदकए बमोलजम सम्झनु पछन।
(ज्ञ९) “लनरन्तर लिक्षा” भन्नािे समुदायमा रहेका लनरक्षरहरु साक्षरताको ऄवसर र अधारभूत साक्षरता
सीप हालसि गरेका आच्छु क व्यलक्तहरुको िालग मालथल्िो साक्षरता सीप लवकास सम्बन्धी लिक्षा सम्झनु
पछन ।
३. लवद्यािय खोल्न ऄनुमलत लिनुपने :- ( १) नगरपालिकािे बाहेक नेपािी नागररकिे लवद्यािय खोल्न,
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कक्षा वा तह थप गनन चाहेमा लनधानररत ढााँचामा तोदकएको लववरण खुिाइ सम्बलन्धत वडा सलमलतको
लसफाररस सलहत िैलक्षक सत्र सुरुहुनु भन्दा तीन मलहना ऄगावै नगरपालिकामा ऄनुमलतका िालग लनवेदन
ददनुपनेछ । यसरी लनवेदन दददा संस्थागत लवद्यािय खोल्न चाहानेिे सो लवद्यािय िैलक्षक गुठी वा
सहकारी कु न रुपमा सञ्चािन गनन चाहेको हो सो व्यहोरा समेत लनवेदनमा ईल्िेख गनुनपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा नगरपालिकािे सो लनवेदन ईपर अवश्यक जांचवुझ गने
गराईनेछ र जांचवुझ गदान लवद्यािय खोल्न ऄनुमलत ददन मनालसव देलखएमा तोदकएको ितन बन्देज पािना
गने गरी लिक्षा सलमलतको लनणनयानुसार ऄनुमलत ददन सदकनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम ऄनुलमत लिइ सञ्चािनमा रहेको लवद्याियिे तोदकएको सतन बन्देज पािना
तथा पूरा गरेमा कायनपालिकािे स्वीकृ लत प्रदान गनेछ ।
(४) यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चािनमा रहेका लवद्याियिे चाहेमा कम्पनी खारेज
गरी िैलक्षक गुठी वा सहकारी ऄन्तगनत लवद्यािय सञ्चािन गनन नगरपालिकामा लनवेदन ददन सक्नेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोलजम लनवेदन परेमा लनवेदन ईपर अवश्यक जांचबुझ गदान लनवेदन ददने लवद्याियको
माग मनालसव देलखएमा लिक्षा सलमलतिे माग बमोलजम लवद्यािय सञ्चािन गनन स्वीकृ लत ददन सक्नेछ ।
(६) ईपदफा (२) वा (३) वा (५) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भएतापलन देहायका लवद्यािय िैलक्षक गुठी
वा सहकारीको रुपमा सञ्चािन गनन ऄनुमलत ददआने छैन ।
(क) सरकारी वा सावनजलनक भवनमा सञ्चािन भएको लवद्यािय,
(ख) सरकारी वा सावनजलनक जग्गामा भवन बनाआ सञ्चािन भएको लवद्यािय,
(ग) कु नै व्यलक्त वा संस्थािे लवद्याियको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य ददएकोमा सो भवनमा वा
त्यस्तो जग्गामा भवन बनाआ सञ्चािन भएको लवद्यािय ।
(७) लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
(८) ईपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भएतापलन लनजीस्रोतबाट अधारभूत लवद्याियको
प्रारलम्भक बाि लिक्षा के न्र खोल्ने ऄनुमलत सम्बलन्धत वडा कायानियिे ददनेछ ।
(९) कु नै सामालजक परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे कु नै मुनाफा नलिने ईद्देश्य राखी गुरुकु ि, मदरसा,
गुम्बा वा गोन्पा समेतका लवद्यािय सञ्चािन गनन चाहेमा सावनजलनक िैलक्षक गुठी ऄन्तगनत लवद्यािय
सञ्चािन गनन सक्नेछ ।
(१०) मातृभाषामा लिक्षा ददने लवद्याियको ऄनुमलत सम्बन्धी व्यवस्था ईपदफा (१) र (२) बमोलजमनै
हुनेछ ।
(११) प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम स्थापना भइ सञ्चािनमा रहेका लवद्याियहरु यसै ऐन बमोलजम
स्थापना भएको मालननेछ ।
(१२) यस दफा बमोलजम ऄनुमलत वा कक्षा/तह थप वा स्वीकृ लत सम्बन्धी र लवद्याियको सञ्चािन
सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
४. लविेष लिक्षा, समावेिी लिक्षा, खुिा लिक्षा ऄनौपचाररक लिक्षा, र लनरन्तर लिक्षा सञ्चािन सम्बन्धी
व्यवस्था :- (१) नगरपालिकािे अवश्यक पूवानधारको व्यवस्था गरी कु नै सामुदालयक लवद्याियमा लविेष
लिक्षा, समावेिी लिक्षा र खुिा लिक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(२) लविेष लिक्षा र समावेिी लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था साधारण लिक्षा सरह हुनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन लविेष लिक्षातफन ऄध्ययनरत बािबालिकाको
िालग पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, लसकाइ सहजीकरण प्रदक्रया र मूल्याङ्कन प्रणािीमा फरक व्यवस्था गनन
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सदकनेछ ।
(४) लविेष लिक्षा समावेिी लिक्षा र खुिा लिक्षा सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
(५) ऄनौपचाररक लिक्षा र लनरन्तर लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोलजम
हुनेछ ।
५. लिक्षाको प्रकार :- लवद्यािय लिक्षाको प्रकार देहाय ऄनुसार हुनेछ :
(क) अधारभूत लिक्षा
(१) साधारण लिक्षा
(२) परम्परागत धार्थमक लिक्षा
(ख) माध्यलमक लिक्षा
(१) साधारण लिक्षा
(२) परम्परागत धार्थमक लिक्षा
(३) प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा
६. लिक्षाको माध्यम :- (१) लवद्याियमा लिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा वा ऄंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा
हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन देहायको ऄवस्थामा लिक्षाको माध्यम देहाय
बमोलजम हुनेछ ।
(क) अधारभूत तहको प्रारलम्भक बाि लिक्षा देलख कक्षा ५ सम्म लवद्याथीको मातृभाषामा लिक्षा ददन
सदकनेछ ।
(ख) गैर नेपािी नागररकिे लवद्याियमा ऄध्ययन गदान लनजिे चाहेमा ऄलनवायन नेपािी लवषयको सट्टा
ऄन्य कु नै भाषा लवषय ऄध्ययन गनन सक्नेछ ।
(ग) भाषा लवषयमा ऄध्यापन गराईाँ दा लिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ ।
७. लवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक :- (१) लवद्याियिे नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र
नगरपालिकाबाट स्वीकृ त पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र ऄन्य सन्दभन सामग्री िागु गनुनपनेछ ।
(२) पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
८. परीक्षाको सञ्चािन र व्यवस्थापन :- (१) माध्यलमक लिक्षाको कक्षा दि र माध्यलमक तहको ऄन्त्यमा
हुने परीक्षाको सञ्चािन संघीय लिक्षा ऐन एवम् प्रदेि लिक्षा ऐन बमोलजम हुनेछ ।
(२) अधारभूत तहको ऄन्त्यमा हुने अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा नगरपालिकािे सञ्चािन गनेछ ।
(३) अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षाको सञ्चािन र व्यवस्थापन गननको िालग देहाय बमोलजमको अधारभूत
लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा सलमलत रहनेछ :(क)
प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृ त
ऄध्यक्ष
(ख)
सामुदालयक र संस्थागत लवद्याियका लिक्षकहरुको प्रलतलनलधत्व हुने गरी कम्तीमा एकजना मलहिा
सलहत परीक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको तीनजना
सदस्य
(ग) नगरपालिकाको परीक्षा हेने ऄलधकृ त
सदस्य–सलचव (४)
ईपदफा (३) बमोलजमको सलमलतमा मनोनीत सदस्यको पदावलध दुइ वषनको हुनेछ ।
(५) ईपदफा (३) बमोलजमको परीक्षा सलमलतिे सम्बलन्धत लवषयका लविेषज्ञिाइ परीक्षा सलमलतको बैठकमा
भाग लिन अमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(६) ईपदफा (३) बमोलजमको परीक्षा सलमलतिे बैठक सम्बन्धी व्यवस्था अफै व्यवलस्थत गनन सक्नेछ ।
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(७) अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:(क)
परीक्षा सञ्चािन सम्बन्धमा नीलत लनधानरण गने,
(ख) परीक्षाको प्रश्नपत्र लनमानण र पररमाजनन गने, गराईने
(ग)
परीक्षा के न्र तोक्ने,
(घ)
लवद्याियहरूिाइ समूहमा लवभाजन गरी परीक्षा सञ्चािन गने,
(ङ)
परीक्षाफि प्रकािन गराईने तथा ईत्तीणन परीक्षाथीिाइ प्रमाणपत्र ददने,
(च)
परीक्षा िुल्क तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संिग्न व्यलक्तको पाररश्रलमक लनधानरण गने,
(छ)
कु नै परीक्षा के न्रमा ऄलनयलमतता भएमा अवश्यकतानुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराईने
वा त्यस्तो परीक्षा के न्र बन्द गने,
(ज)
लवपद वा ऄन्य कु नै कारणबाट लनधानररत समयमा परीक्षा सञ्चािन गनन वा परीक्षाफि प्रकािन
गनन बाधा परेमा तुरुन्तै अवश्यक लनणनय लिने ।
(८) अधारभूत लिक्षा ईत्तीणन परीक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए
बमोलजम हुनेछ ।
९. नगर लिक्षा सलमलत :- (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको रेखदेख, व्यवस्थापन र
समन्वय गने कामको िालग देहाय बमोलजमको नगर लिक्षा सलमलत रहनेछ ।
(क) नगरपालिका प्रमुख
ऄध्यक्ष
(ख) नगरपालिका ईप प्रमुख
सदस्य
(घ) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृ त
सदस्य
(ङ) कायनपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट नगर प्रमुखिे मनोलनत गरेको दुइ जना
सदस्य
(च) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका ऄध्यक्षहरुमध्येबाट
लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एकजना
सदस्य
(छ) सामुदालयक लवद्याियका प्रधानाध्यापक वा लिक्षकहरुमध्येबाट
लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना
सदस्य
(ज)संस्थागत लवद्याियका प्रधानाध्यापक वा लिक्षकहरुमध्येबाट
लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना
सदस्य
(झ) नेपाि लिक्षक महासंघको ऄध्यक्ष
सदस्य
(ञ) स्थानीय सामुदालयक संस्था वा लिक्षा क्षेत्रमा दक्रयािीि लवज्ञमध्येबाट
सलमलतिे मनोलनत गरेको एकजना
सदस्य
(ट) नगर लिक्षा ऄलधकृ त
सदस्य सलचव
ईपदफा (१) बमोलजम सदस्य मनोलनत गदान कम्तीमा दुइ जना मलहिा पने गरी मनोनयन गनुनपनेछ ।
(२) मनोलनत सदस्यको पदावलध तीन वषनको हुनेछ । त्यस्ता सदस्यिे अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण
नगरेको देलखएमा लनजिाइ मनोलनत गने पदालधकारी वा लनकायिे जुनसुकै बखत पदबाट हटाईन सक्नेछ ।
तर यसरी हटाईनु ऄंलघ लनजिाइ अफनो सफाइ पेि गने मौकाबाट वलन्चत गररनेछैन ।
(३) सलमलतिे लवषय लवज्ञ वा कु नै कमनचारीिाइ बैठकमा भाग लिन अमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(४) नगर लिक्षा सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:(क)
बािबालिका अधारभूत लिक्षासम्मको ऄध्ययन ऄलनवायन रुपमा गराईन ऄलभभावकिाइ जानकारी
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गराईने तथा त्यसका िालग प्रोत्साहन गने,
(ख) लवद्याियमा भनान भएका वा नभएका बािबालिका िगायत ऄन्य व्यलक्तको ईमेर, जात, लिङ्ग समेतको
अधारमा लववरण बनाइ ऄद्यावलधक गराइ राख्ने,
(ग) लवद्याियको िैलक्षक योजना सम्बन्धी ऄलभिेख ऄद्यावलधक गराइ राख्ने तथा त्यस्तो योजनाको
ऄनुगमन गरी सम्बलन्धत लनकायमा सुझाव पठाईने,
(घ) व्यवस्थापन सलमलत स्थानीय स्रोत, साधनको पलहचान र पररचािनमा सहयोग पु- याईने तथा
लवद्याियिाइ प्राप्त स्रोतको बााँडफााँड गने,
(ङ) गरीबीको रेखामुलन रहेका पररवारको िगत राखी त्यस्ता पररवारका बािबालिकािाइ लिक्षामा
सहभागीता गराईन अवश्यक व्यवस्था लमिाईने,
(च) व्यवस्थापन सलमलतको कायनमा समन्वय गने तथा लिक्षाको गुणात्मक लवकासको िालग लवद्याियको
सुपरीवेक्षण र ऄनुगमन गरी प्रधानाध्यापक, लिक्षक िगायत व्यवस्थापन सलमलतिाइ अवश्यक सुझाव र
सहयोग गने,
(छ) लवद्याियमा िैलक्षक गुणस्तर वृलद्ध गनन जनचेतनामूिक कायनक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेलमनार तथा कायनिािा
सञ्चािन गने,
(ज) लवद्याियको भौलतक लस्थलतको ऄध्ययन गरी सुधारका िालग पहि गने,
(झ) लवद्याियमा स्वच्छ िैलक्षक वातावरण तयार गनन सहयोग गने,
(ञ) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका लिलक्षत जनिलक्तको ऄलभिेख राख्ने र त्यस्ता जनिलक्तबाट स्वयंसेवक भै
ऄध्यापन गनन प्रोत्सालहत गने,
(ट)
लिक्षकको कायनदक्षताको अधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गने,
(ठ)
लवद्याियको िालग अवश्यक साधन स्रोत जुटाईने र पररचािन गने,
(ड)
लवद्याियस्तरीय ऄन्तर खेिकु द तथा ऄलतररक्त िैलक्षक दक्रयाकिापको लवकास तथा सञ्चािन
गराईने र सोको िालग पुरस्कारको व्यवस्था गने,
(ढ)
अफ्नो क्षेत्र लभत्रका बािबालिकाको लवद्यािय लिक्षामा पहुाँच बढाईनको िालग व्यवस्था गने,
(ण)
अफ्नो क्षेत्र लभत्र लविेष लिक्षा तथा समावेिी लिक्षा, गुरुकू ि, मदरसा, गुम्बाबाट प्रदान गररने
लिक्षा सम्बन्धी योजना तजुनमा गने,
(त)
लवद्याियहरुको लवपद जोलखम ऄवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यूनीकरणका िालग कायन योजना
तयार गने ।
(थ)
लवद्यािय लिक्षामा सुधारका िालग योजना वनाइ नगर सभामा पेस गने ।
(द)
अफ्नो सेवा क्षेत्र लभत्र लवद्यािय सञ्चािन ऄनुमलत, लवद्यािय साने, गाभ्ने समायोजन गने
िगायतका कायन गने, गराईने
(ध)
अफ्नो सेवा क्षेत्र लभत्रका लिक्षक, कमनचारीहरुको लववरण ऄद्यावलधक गराईने, ररक्त दरबन्दीमा
लनयुलक्तका िालग लिक्षक सेवा अयोगमा लवस्तृत लववरण सलहत माग गनन िगाईने,
(न)
कु नै लिक्षक वा कमनचारी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे कारबाही गनन ऄलधकार नभएको
लवषयमा कारबाहीको िालग सलमलतको राय सलहतको प्रलतवेदन प्राप्त भएमा सो ईपर कायनबाही गने,
गराईने ।
(प) नगर क्षेत्र लभत्रका लवद्याियका िैलक्षक कायनक्रममा एकरुपता हुने गरी वार्थषक िैलक्षक क्यािेण्डर
लनमानण गरी कायानन्वयन गने, गराईने
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(फ) भौगोलिक एवम् लविेष क्षेत्रका अधारमा लिक्षा सम्बन्धी सुलवधाहरुको व्यवस्थापन गने ।
१०. लिक्षा सलमलतको बैठक :- ( १) नगर लिक्षा सलमलतको बैठक कलम्तमा तीन मलहनामा एक पटक बस्नेछ
।
(२) सलमलतका ऄध्यक्षको लनदेिनमा सदस्य सलचविे बैठक बोिाईने छ ।
(३) बैठक सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था सलमलतिे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
११. नगर लिक्षा कोष :- (१) सामुदालयक लवद्याियहरुको भौलतक पूवानधार लवकासमा सहयोग पुयानईन,
िैलक्षक गुणस्तर ऄलभवृदद्द गनन, लवद्याथी लिक्षक तथा ऄलभभावकहरु प्रोत्साहन र क्षमता लवकासका कायन
गनन नगरपालिका स्तरमा एक नगर लिक्षा कोष रहनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्
(क) संघीय सरकारबाट नगर लिक्षा कोषका िालग प्राप्त ऄनुदान रकम
(ख) प्रदेि सरकारबाट नगर लिक्षा कोषका िालग प्राप्त ऄनुदान रकम
(ग) नगरपालिकाबाट प्राप्त ऄनुदान रकम
(घ) संस्थागत लवद्याियबाट प्राप्त लवद्याियको कू ि अम्दानीमध्ये तोदकए बमोलजम प्रलतितिे हुन अईने
रकम
(ङ) लिक्षा करबाट ईठे को रकम
(च) चन्दाबाट प्राप्त रकम
(छ) लिक्षा सलमलत तथा परीक्षा सलमलतको लनणनयानुसार ऄन्य रकम
(३) कोषको सञ्चािन, व्यवस्थापन र पररचािन लिक्षा सलमलतको लनणनयानुसार हुनेछ ।
१२. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत :- (१) सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गननका
िालग प्रत्येक लवद्याियमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(क) ऄलभभावकहरुिे अफू हरुमध्येबाट छानी पठाएका
दुइजना मलहिा सलहत चार जना
सदस्य
(ख) लवद्यािय रहेको सम्बलन्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा
वडा सलमलतिे तोके को वडा सलमलतको सदस्य
सदस्य
(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बुलद्धजीवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्यािय
लनरन्तर दि वषनदेलख सहयोग गने वा लवद्यािय दि िाख वा सो भन्दा बढी
नगद वा लजन्सी सहयोग गरेका व्यलक्तहरुमध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे
मनोलनत गरेको एक जना मलहिा सलहत दुइजना
सदस्य
(घ) लवद्याियका लिक्षकहरुिे अफू हरुमध्येबाट छानी पठाएको एक जना
सदस्य
(ङ) लवद्याियको प्रधानाध्यापक
सदस्य सलचव
(२) लविेष लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा पचास प्रलतित सदस्यहरु
ऄपाङ्गता भएका लवद्याथीका ऄलभभावकहरु र समावेिी वा स्रोतकक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको
व्यवस्थापन सलमलतमा कम्तीमा एकजना सदस्य ऄपाङ्गता भएका लवद्याथीका ऄलभभावक रहनेछन् ।
(३) प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लवषयमा ऄध्यापन गराईने माध्यलमक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलतमा नगरपालिकाको सम्बलन्धत िाखाको एक जना प्रलतलनलध र ईद्योग वालणज्य संघको एक जना
प्रलतलनलध सदस्य रहनेछन् ।
(४) ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजमका सदस्यहरु मध्येबाट वडा सलमलतिे छानेको

/fKtL gu/kflnsf :yfgLo /fhkq

v08 ! ;+Vof * ldlt @)&$÷!@÷!)

सदस्य सो सलमलतको ऄध्यक्ष हुनेछ ।
(५) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष छनौट नभएसम्मका िालग वा ऄध्यक्षको ऄनुपलस्थलतमा सो
सलमलतका ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।
(६) सम्बलन्धत लवद्यािय लनरीक्षक र स्रोतव्यलक्त लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा
पयनवेक्षककोरुपमा भाग लिन अमन्त्रण गररनेछ ।
(७) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गननका िालग प्रत्येक लवद्याियमा देहायका
सदस्यहरुरहेको एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(क) लवद्याियका संस्थापक िगालनकतान वा ऄलभभावकहरु मध्येबाट लवद्याियको लसफाररसमा नगरपालिकािे
मनोलनत गरेको व्यलक्त

ऄध्यक्ष

(ख) ऄलभभावकहरुिे अफू हरुमध्येबाट छानी पठाएका
एकजना मलहिा सलहत दुइजना
सदस्य
(ग) लवद्यािय रहेको सम्बलन्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा
वडा सलमलतिे तोके को वडा सलमलतको सदस्य
सदस्य
(घ) सम्बलन्धत लवद्यािय लनरीक्षक
सदस्य
(ङ) लवद्याियका लिक्षकिे अफू हरुमध्येबाट छानी पठाएको एक जना
सदस्य
(च) लवद्याियको प्रधानाध्यापक
सदस्य सलचव
(८) ईपदफा (१), (४) र (७) बमोलजम छालनएका वा मनोलनत ऄध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीन वषनको
हुनेछ । त्यस्ता ऄध्यक्ष वा सदस्यिे अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण नगरेको देलखएमा त्यसरी छान्ने वा
मनोनयन गने ऄलभभावक, पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाइ जुनसुकै बखत तोदकए बमोलजम पदबाट
हटाईन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाईनु ऄलघ लनजिाइ अफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररनेछैन ।
(९) प्रचलित लिक्षा ऐन (संिोधन सलहत) बमोलजम गठन भएको व्यवस्थापन सलमलत यो ऐन िागु
भएपलछ तोदकए बमोलजम लवघटन हुनेछ ।
(१०) सामुदालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:(क)
लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,
(ख)
लवद्याियको िालग चालहने अर्थथक स्रोत जुटाईने,
(ग)
लिक्षक तथा कमनचारी तालिमको िालग छनौट गने,
(घ)
तालिममा जाने लिक्षक तथा कमनचारी तालिमबाट फके पलछ कम्तीमा तीन वषन लवद्याियमा सेवा
गनुन पने सम्बन्धमा सतनहरू लनधानरण गरी कबुलियतनामा गराईने,
(ङ)
लिक्षक तथा कमनचारीहरूको सेवाको सुरक्षा र सम्वद्धनन गने,
(च) लवद्याियको स्रोतबाट व्यहोने गरी लिक्षक तथा कमनचारी लनयुक्त गने । त्यसरी लनयुक्त लिक्षक तथा
कमनचारी नेपाि सरकारिे समान तहका लिक्षक तथा कमनचारीिाइ तोदकददएको तिब स्के िमा नघटाइ
तिब भत्ता ददने,
(छ)
नेपाि सरकारबाट स्वीकृ त भएको दरबन्दीको लिक्षक तथा कमनचारीको पद ररक्त हुन अएमा
स्थायी पूर्थतको िालग सो पद ररक्त भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र नगरपालिकामा िेखी पठाईने,
(ज)
लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीहरूको हालजरी जााँच गरी गयि हुने लिक्षक वा कमनचारी ईपर
अवश्यक कारबाही गने,
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(झ)
कु नै लिक्षक वा कमनचारी यस ऐन बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे कारबाही गनन पाईने
लवषयमा लवभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी सम्बलन्धत नगरपालिका ददने तथा अफू कारबाही
गनन ऄलधकार नभएको लवषयमा कारबाहीको िालग लसफाररस गनुन पने भएमा अवश्यकता ऄनुसार अफ्नो
राय सलहतको प्रलतवेदन नगरपालिकामा पठाईने,
(ञ)
लवद्याियको िैलक्षकस्तर वृलद्ध गनन अवश्यक सामान तथा िैलक्षक सामग्रीहरूको व्यवस्था गने,
(ट)
नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवलभन्न कायनक्रमहरूमा
लवद्याियिाइ सररक गराईने,
(ठ)
लिक्षक तथा लवद्याथीहरूिे पािना गनुन पने अचार संलहता बनाइ िागू गने,
(ड)
लिक्षक तथा कमनचारीहरूको ऄलभिेख ऄध्यावलधक गराइ राख्ने,
(ढ)
प्रत्येक वषन लवद्याियका चन्दादाता र ऄलभभावकहरूको भेिा गराइ लवद्याियको ऄलघल्िो िैलक्षक
वषनको अय, व्यय तथा िैलक्षक ईपिलब्ध र अगामी वषनको िैलक्षक कायनक्रमको सम्बन्धमा जानकारी
गराईने,
(ण)
लवद्याियको िेखा परीक्षणको िालग प्रचलित कानून बमोलजम दतान भएका िेखा परीक्षकहरुमध्ये
कम्तीमा तीन जना िेखापरीक्षकको नाम लनयुलक्तको िालग नगर लिक्षा ऄलधकृ तसमक्ष लसफाररस गने,
(त)
लवद्याथी, लिक्षक, कमनचारी तथा ऄलभभावकिाइ लवद्याियको लवकास तथा पठनपाठन सम्बन्धमा
ईत्प्रेररत गनन अवश्यक व्यवस्था लमिाईने,
(थ)
लवद्याथीिाइ ईपिब्ध गराआएको छात्रवृलत्त रकम प्रदान गने,
(द)
लनरीक्षकिे लवद्याियको छड्के जााँच वा लनरीक्षण गदान हालजरी पुलस्तका वा लवद्युतीय हालजरीमा
गयि जनाएकोमा त्यस्ता गयि भएका लिक्षक तथा कमनचारीको गयि भएका ददनको तिब कट्टी गने,
(ध)
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको सलचबािय लवद्यािय भवनमा राख्ने तथा लवद्याियको कागजपत्र
र ऄलभिेख सुरलक्षत गने,
(न)
नगरपालिकासाँग समन्वय गरी िैलक्षक लवकासका कायनक्रमहरु सञ्चािन गने,
(प)
लवद्याियमा िलक्षत समूहका िालग लविेष प्रकृ लतको िैलक्षक कायनक्रम सञ्चािन गनन अवश्यक
देलखएमा नगरपालिकामा माग गने,
(फ)
वार्थषक रुपमा लवद्याियका िालग अवश्यक मािसामान, मसिन्द सामग्रीको खररद योजना स्वीकृ त
गने,
(ब) लवद्याियको लवपद जोलखम ऄवस्था िेखाजोखा गरी प्रभाव न्यूनीकरणका िालग कायनयोजना बमोलजम
कायानन्वयन गने,
(भ)
लवद्याियको चि ऄचि सम्पलत्तको संरक्षण र सदुपयोग गने,
(म)
अफ्नै स्रोतबाट लनयुक्त हुने लिक्षक तथा कमनचारीको सेवा, ितन तथा लवभागीय कारबाही
व्यवलस्थत गनन कायनलवलध बनाइ नगर लिक्षा ऄलधकृ त माफन त नगरपालिकाबाट स्वीकृ त गराइ िागू गने,
(य)
लिक्षक तथा कमनचारीिे अफ्नो पद ऄनुसारको अचरण पािना नगरेमा वा काम, कतनव्य पूरा
नगरेमा प्रचलित कानुन बमोलजम सचेत गराईने, बढीमा दुइ ग्रेडवृलद्ध रोक्का गने वा बढीमा दुइ वषनसम्म
बढु वा रोक्का गनन नगर लिक्षा ऄलधकृ त समक्ष कारबाहीको िालग लसफाररस गने, तर यसरी लवभागीय
कारबाही ऄगालड बढाईाँ दा सफाआको मनालसव मौका ददनुपनेछ ।
(र) नगरपालिकािे ददएको लनदेिन ऄनुरूप काम गने ।
(११) संस्थागत लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:-
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(क)
लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख, लनरीक्षण र व्यवस्थापन गने,
(ख)
लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीको सेवाको सुरक्षा र सम्वद्धनन गने,
(ग)
लवद्याथीहरूिाइ परीक्षामा सामेि गराईने,
(घ)
नेपाि सरकारबाट सञ्चालित लबलभन्न कायनक्रममा लवद्याियिाइ सररक गराईने,
(ङ)
प्रत्येक वषन लवद्याियका चन्दादाता र ऄलभभावकहरूको भेिा गराइ लवद्याियको ऄलघल्िो िैलक्षक
वषनको अय, व्यय तथा िैलक्षक ईपिलब्ध र अगामी वषनको िैलक्षक कायनक्रमको सम्बन्धमा जानकारी
गराईने,
(च)
लवद्याियको लिक्षक पदको दरबन्दी स्वीकृ त गने तथा ररक्त पदमा ऄस्थायी लिक्षक लनयुक्त गने र
६ मलहना लभत्र स्थायी पदपूर्थतको प्रदक्रया िुरु गने,
(छ)
लवद्याियमा लनयुक्त लिक्षक तथा कमनचारीिाइ सामुदालयक लवद्याियका समान तहका लिक्षक
नेपाि सरकारिे ईपिब्ध गराईने तिव भत्तामा नघट्ने गरी सुलवधा ईपिव्ध गराईने,
(ज)
लिक्षक तथा कमनचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गने,
(झ)
खण्ड ( ज) बमोलजमको कोषमा जम्मा भएको रकम सोही खण्डमा ईलल्िलखत काममा मात्र खचन
गने,
(ञ)
अफ्नो अचरण ऄनुसार काम नगने लिक्षक तथा कमनचारीिाइ लवभागीय कारवाही गने,
(ट)
लवद्याियको िेखा परीक्षणको िालग प्रचलित कानून बमोलजम दतान भएका िेखा
परीक्षकहरुमध्येबाट कम्तीमा तीन जना िेखा परीक्षकको नाम लनयुलक्तको िालग नगर लिक्षा ऄलधकृ त
माफन त नगरपालिका समक्ष लसफाररस गने,
(ठ)
लवद्याथीहरूिे पािना गनुन पने अचार संलहता बनाइ िागू गने,
(ड)
लिक्षक ऄलभभावक संघ गठन गने ।
(ढ) नगरपालिकािे ददएको लनदेिन ऄनुरूप काम गने ।
(१२) व्यवस्थापन सलमलतिे अफ्नो ऄलधकारमध्ये अवश्यकता ऄनुसार के ही ऄलधकार व्यवस्थापन
सलमलतको सदस्यिाइ प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(१३) व्यवस्थापन सलमलतको गठन, छनौट, योग्यता तथा बैठक िगायत ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम
हुनेछ ।
१३. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनन सदकने :- (१) देहायको ऄवस्था एवम् तोदकएको
लजम्मेवारी पूरा गनन नसके मा सोको कारण खुिाइ नगर लिक्षा ऄलधकृ तको लसफाररसमा लिक्षा सलमलतिे
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ लवघटन गनन सक्नेछ ।
(क)
लवद्याियको सम्पलत्त लहनालमना गरेमा,
(ख)
लवद्याियको िैलक्षक वातावरण खल्बल्याएमा,
(ग)
नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा नगरपालिकाको नीलत लवपरीत काम गरेमा,
(घ) सम्बलन्धत लनकाय वा ऄलधकारीिे ददएको लनदेिनको पािन नगरेमा ।
तर त्यसरी लवघटन गनुन ऄलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ अफ्नो सफाइ पेि गने मुनालसव
मौका ददनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भएपलछ ऄको लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलत गठन नभए सम्म वा ऄन्य कु नै कारणिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभए सम्म लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन लिक्षा सलमलतिे एक ऄस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन
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सक्नेछ ।
१४. लवद्याियको सम्पलत्त :- (१) सामुदालयक लवद्याियको ऄचि सम्पलत्त सोही लवद्याियको नाममा
रहनेछ । सामुदालयक लवद्याियको हकभोगमा रहेको सम्पलत्त सावनजलनक सम्पलत्त मालननेछ ।यस ऐन
बमोलजम ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गररएको वा कु नै लवद्याियमा गालभएको वा समायोजन गररएको
सामुदालयक लवद्याियको ऄचि सम्पलत्तको व्यवस्थापन नगरपालिकािे गनेछ ।
(२) िैलक्षक गुठी तथा सहकारीको रुपमा संचालित संस्थागत लवद्याियको ऄचि सम्पलत्त सोही
लवद्याियको नाममा रहनेछ ।त्यस्तो लवद्याियको सम्पलत्त सावनजलनक सम्पलत्त मालननेछ र यो सम्पलत्तको
स्वरुप पररवतनन हुने छैन ।
(३) कम्पनीको रुपमा संचालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त कम्पनीको नाममा रहनेछ ।
(४) संस्थागत लवद्याियिे कु नै व्यलक्त वा संघ/संस्थासाँग दान दातव्यकोरुपमा कु नै दकलसमको चि ऄचि
सम्पलत्त प्राप्त गनुन ऄलघ नगर लिक्षा सलमलतको स्वीकृ लत लिनुपनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोलजमको सम्पलत्त नगरपालिकाको स्वीकृ लत वेगर वेचलवखन गनन पाइने छैन ।
(६) लवद्याियको नाममा रहेको सम्पलत्तको सुरक्षा गने प्रमुख दालयत्व व्यवस्थापन सलमलत र
प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।
(७) लवद्याियको सम्पलत्त संरक्षण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
१५. लवद्याियको वर्थगकरण :- लवद्याियहरुिाइ तोदकएको अधारमा वगीकरण गररनेछ ।
१६. लनिुल्क लिक्षा तथा िुल्क सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) नेपाि सरकारिे लनिुल्क लिक्षा घोषणा गरेको
लवद्यािय लिक्षाका िालग सामुदालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाममा कु नै दकलसमको िुल्क लिन पाईनेछैन
।
(२) कु नै संघसस्था वा ऄलभभावकिे अफ्नो स्वेच्छािे सामुदालयक लवद्याियिाइ ददएको दान, ईपहार,
चन्दा वा सहयोग लिन सदकनेछ ।
(३) सवै बािबालिका अधारभूत तहसम्मको लिक्षा लनिुल्क र ऄलनवायन गननको िालग अवश्यक स्रोतको
व्यवस्था गररनेछ ।
(४) दृलिलवलहन बािबालिका ब्रेिलिलप तथा बलहरा तथा स्वर वा वोिाइ सम्बन्धी ऄपाङ्गता भएका
बािबालिका सांकेलतक भाषाको माध्यमबाट लनिुल्क लिक्षा प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ ।
(५) लवद्याियिे लवद्याथीिाइ कु नै कक्षामा भनान गदान एकपटक भनान िुल्क लिइसके पलछ पुन सोही
लवद्याियको ऄको कक्षामा भनान गननको िालग कु नै दकलसमको िुल्क लिन पाईने छैन ।
(६) लवद्याियिे लवद्याियको भौलतक संरचना लनमानण तथा ममनत गननका िालग कु नै दकलसमको िुल्क लिन
पाईने छैन ।
(७) संस्थागत लवद्याियिे लिन पाईने तोदकए बमोलजमको िुल्क नगरपालिकाबाट स्वीकृ त गराइ लनधानरण
गनुनपनेछ ।यसरी िुल्क लनधानरणको स्वीकृ त दददा लवद्याियिे ईपिब्ध गराएको सुलवधाको अधारमा
ददआनेछ ।
(८) संस्थागत लवद्याियिे लिन पाईने िुल्क तथा िुल्क लनधानरणका अधारहरु िगायत ऄन्य व्यवस्था
तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
(९) कु नै लवद्याियिे यस ऐन लवपररत कु नै िुल्क लिएमा तोदकएको ऄलधकारीिे त्यस्तो िुल्क सम्बलन्धत
लवद्याथी दफतान गनन िगाईनु पछन ।
(१०) यस ऐन तथा ऄन्तगनत बनेका लनयमाविी, लनदेलिका, कायनलवलध वा मापदण्ड लवपररत िुल्क लिने
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लवद्याियिाइ तोदकएको ऄलधकारीिे पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।
१७. लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलत्त सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) नगरपालिकािे सामुदालयक लवद्याियमा
भनान हुने लवद्याथीिाइ तोदकए बमोलजम छात्रवृलत्तको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(२) संस्थागत लवद्याियिे प्रत्येक कक्षामा प्रथम, लितीय र तृतीय हुने लवद्याथीिाइ तोदकए बमोलजम िुल्क
सहुलियत गरी जेहन्े दार छात्रवृलत्त ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
(३) संस्थागत लवद्याियिे लवद्याियमा भनान भएका कू ि लवद्याथी संख्याको कम्तीमा दि प्रलतितमा
नघट्ने गरी तोदकए बमोलजम लवपन्न तथा गररव, मलहिा, जनजालत, दलित, ऄपाङ्गता भएका र जेहन्े दार
लवद्याथीिाइ लनिुल्क छात्रवृलत्त ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोलजमको छात्रवृलत्तको िालग लवद्याथी छनौट गनन प्रत्येक लवद्याियमा लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतमा ऄलभभावकबाट छनौट भएको सदस्यको संयोजकत्वमा नगरपालिकाको लवद्यािय
लनरीक्षक, वडा ऄध्यक्ष वा लनजिे तोके को सदस्य र लवद्याियको प्रधानाध्यापक रहेको एक छात्रवृलत्त छनौट
सलमलत रहनेछ ।
(५) ईपदफा (२) बमोलजम छात्रवृलत्तका िालग लवद्याथी छनौट गने अधार प्रदक्रया सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था
तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
१८. बािबालिका ऄलनवायन रुपमा लवद्याियमा पठाईनु पने :- (१) सबै ऄलभभावकिे पााँच वषन पुरा भएका
बािबालिकािाइ अधारभूत लिक्षाका िालग ऄलनवायन रुपमा लवद्यािय पठाईनु पनेछ ।
(२)
लिक्षा मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गनन नगरपालिकािे प्रत्येक लवद्याियका िालग लनलित
भौगोलिक क्षेत्रिाइ सेवा क्षेत्रको रुपमा तोदकददन सक्नेछ ।
(३) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका लविेष बािबालिका (फरक क्षमता भएका), टुहुरा, ऄिपत्र परेका र बेसाहारा
तथा ऄलत लवपन्नतामा परी लवद्यािय जान नसके का वा लवद्यािय छोडेका बािबालिकािाइ छात्रवृलत्त वा
लविेष व्यवस्था गरी वा लनजका ऄलभभावक वा संरक्षकिाइ सघाइ बािबालिकािाइ लवद्याियमा ल्याईनु
नगरपालिका, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रधानाध्यापकको लजम्मेवारी हुनेछ ।
(४) ईपलनयम (१) बमोलजम अफ्नो क्षेत्रलभत्रका बािबालिका लवद्यािय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा लिक्षा
सलमलत, लवद्यािय लनरीक्षक, स्रोतव्यलक्त, वडा ऄध्यक्ष तथा सामुदालयक लवद्याियका लिक्षक तथा कमनचारीिे
ऄनुगमन तथा लनरीक्षण गनुन पनेछ ।
(५) कु नै ऄलभभावकिे ईपलनयम ( १) बमोलजम बािबालिका लवद्याियमा पठाएको नदेलखएमा त्यस्तो
ऄलभभावकिाइ सम्झाइ बुझाइ, लविेष सहयोग तथा प्रेररत गरी त्यस्ता बािबालिकािाइ लवद्याियमा
पठाईन िगाईनु पनेछ ।
(६) ईपलनयम ( ५) वमोलजम सम्झाइ बुझाइ गदान समेत बािबालिका लवद्यािय नपठाईने ऄलभभावकिाइ
नगरपालिकावाट ईपिब्ध गराईने सेवा सुलवधावाट वलञ्चत गनन सदकनेछ ।
(७) यस दफा बमोलजम लवद्याियमा भनान भएका लवद्याथी लवद्याियिे लनःिुल्क ऄध्ययन गराईनु पनेछ ।
(८) लवद्यािय जाने ईमेर समूहका बािबालिकािाइ ऄलनवायन रुपमा लवद्यािय भनान ऄलभयान तथा
कायनक्रम तजुनमा गरी िागु गने दालयत्त्व लिक्षा सलमलतको हुनेछ ।
१९. लवद्यािय खोल्न, कक्षा थप गनन, नाम पररवतनन गनन, सानन, गाभ्न, समायोजन गनन, कक्षा वा तह
घटाईन वा वन्द गनन सक्ने :- (१) नगरपालिकािे नगर लिक्षा सलमलतको राय लिइ कु नै ठाईाँ मा लवद्यािय
खोल्न, कक्षा थप गरी सञ्चािन गने ऄनुमलत ददन, लवद्याियको नाम पररवतनन गनन, सञ्चािन भइरहेको
कु नै लवद्याियिाइ एक स्थानबाट ऄको स्थानमा सानन, दुइ वा सो भन्दा बढी लवद्यािय गाभी एईटा
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लवद्यािय कायम गनन, एईटा लवद्यािय ऄको लवद्याियमा समायोजन गनन, कु नै लवद्याियको तह वा कक्षा
घटाईन वा बन्द गनन सक्नेछ ।
(२) लवद्यािय खोल्ने, कक्षा थप गने, नाम पररवतनन गने, साने, गाभ्ने, समायोजन गने, कक्षा वा तह
घटाईने वा वन्द गने सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
२०. लिक्षकको सरुवा :- (१) सरुवा हुन चाहने स्थायी लिक्षकिे तोदकए बमोलजमको ढांचामा
नगरपालिकामा लनवेदन ददनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा नगरपालिकािे दरबन्दी ररक्त र लवषय लमल्ने देलखएमा
त्यस्तो लिक्षकिाइ सरुवा गनन सक्नेछ ।
तर त्यसरी सरुवा गदान लनवेदक कायनरत स्थानको नगरपालिका / गाईाँ पालिकाको र सम्बलन्धत
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको सहमलत लिइ नगरपालिकाको लनणनय बमोलजम सरुवा गनन सदकनेछ ।
(३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन एईटै लवद्याियमा पााँच वषन सेवा ऄवलध
पूरा गरेको स्थायी लिक्षकिाइ तोदकए बमोलजमको मापदण्डको अधारमा लिक्षा सलमलतको लनणनयानुसार
कायानियिे अफ्नो नगर लभत्रको कु नै पलन लवद्याियमा सरुवा गनन सक्नेछ ।
तर दरबन्दी लमिान गदान वा तोदकए बमोलजमको लविेष कारणबस कु नै लिक्षक कु नै लवद्याियबाट
सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो लिक्षकको एईटै लवद्याियमा पााँच वषन सेवा ऄवलध पूरा नभएको भए
पलन कारण खुिाइ यस दफा बमोलजम सरुवा गनन बाधा पने छैन ।
(४) स्थायी लनयुलक्त लिएको वा सरुवा भइ अएको दुइ वषन सेवा ऄवलध पूरा नभएको लिक्षक, र ऄलनयायन
ऄवकाि हुन एक वषन वा सो भन्दा कम सेवा ऄवलध बााँकी रहेको लिक्षकिाइ सरुवा गररने छैन ।
२१.
लिक्षक छनौट सलमलत :- ( १) सामुदालयक लवद्याियमा प्रधानाध्यापक वा करारमा लिक्षक
लनयुलक्तका िालग लसफाररस गनन वा संस्थागत लवद्याियमा स्थायी लिक्षक लनयुलक्तको िालग लसफाररस गनन
प्रत्येक लवद्याियमा देहाय वमोलजमको एक लिक्षक छनौट सलमलत रहनेछ :(क)
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको ऄध्यक्ष वा लनजिे तोके को सो सलमलतको सदस्य ऄध्यक्ष
(ख)
सम्बलन्धत क्षेत्रको लवद्यािय लनररक्षक/लिक्षा ऄलधकृ त वा सो नभए नगर लिक्षा ऄलधकृ तिे तोके को
प्रलतलनलध
सदस्य
(ग) सम्बलन्धत वडाको ऄध्यक्ष वा वडा सलमलतिे तोके को सदस्य
सदस्य
(घ) नगरपालिकामा सूलचकृ त भएका लवषय लविेषज्ञहरुमध्येबाट दुइ जना
सदस्य
(ङ)
प्रधानाध्यापक
सदस्य–सलचव
(२) लिक्षक सेवा अयोगिे लिक्षक छनौट गने सम्बन्धमा मापदण्ड लनधानरण वा कायनलवलध जारी गरेको
भए लिक्षक छनौट सलमलतिे त्यस्तो मापदण्ड वा कायनलवलधको पािना गनुनपनेछ ।
(३) लिक्षक छनौट सलमलत सम्बन्धी ऄन्य कायनलवलध सो सलमलत अफै िे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
२२. करारमा लिक्षक लनयुलक्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाि सरकारबाट स्वीकृ त दरबन्दीमा स्थायी लिक्षक
लनयुलक्त हुन नसकी तत्त्काि करारमा लिक्षक लनयुलक्त गनुन पने भएमा व्यवस्थापन सलमलतिे कायानिय
माफन त लिक्षक सेवा अयोगबाट करारमा लिक्षक लनयुलक्तको िालग प्रकालित भएको सूची माग गनुन पनेछ ।
(२) ईपदफा ( १) बमोलजम माग गरेको सूची प्राप्त भए पलछ सूचीमा रहेका ईम्मेदवारहरुमध्येबाट
योग्यताक्रमका अधारमा व्यवस्थापन सलमलतिे बढीमा एक िैलक्षक सत्रको िालग करारमा लिक्षक लनयुलक्त
गनन सक्नेछ ।
(३) ईपदफा ( १) बमोलजम अयोगबाट प्रकालित सूचीमा कु नै ईम्मेदवार नरहेमा वा सूचीमा समावेि
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भएका ईम्मेदवारिे लिक्षक पदमा लनयुक्त हुन लनवेदन नददएमा व्यवस्थापन सलमलतिे लिक्षक छनौट
सलमलतको लसफाररसमा बढीमा एक िैलक्षक सत्रको िालग योग्यता पुगेका कु नै व्यलक्त करारमा लिक्षक
लनयुलक्त गनन सक्नेछ ।
(४) ईपदफा ( २) वा ( ३) बमोलजम करारमा लिक्षक लनयुलक्त गदान कायानियबाट दरबन्दी ररक्त रहेको
व्यहोरा प्रमालणत गराएर लवषय लमल्ने गरी मात्र करारमा लिक्षक लनयुलक्त गनन सदकनेछ ।
(५) राहात ऄनुदान कोटामा करार लिक्षक छनौट सम्बन्धी व्यवस्था यसै दफामा ईल्िेख भए बमोलजम
हुनेछ ।
२३. लवद्यािय तथा प्रारलम्भक बाि लिक्षा के न्रिाइ ऄनुदान :- (१) सामुदालयक लवद्यािय नेपाि सरकार
वा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम नगरपालिकािे वार्थषक कायनक्रममा स्वीकृ त गराइ लवद्याियको संलचत
कोषमा पठाईने व्यवस्था लमिाईने छ ।
(२) लवद्याियको अन्तररक अय समेत ऄध्ययन गरी नगरपालिकािे सामुदालयक लवद्याियहरुिाइ देहायको
अधारमा ऄनुदानको बााँडफााँड गररनेछ ।
(क) लवद्याियको लवद्याथी संख्या
(ख) लवद्याियको लिक्षक संख्या
(ग) लवद्याियको लसकाइ ईपिब्धी
(घ) लवद्याियको अर्थथक ऄवस्था
(३) नेपाि सरकार तथा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका प्रारलम्भक बाि लिक्षा के न्रिाइ तोदकए
बमोलजम ऄनुदान ददन सदकनेछ ।
(४) लवद्याियिे प्राप्त गरेको रकम जुन कामका िालग खचन गनन लनकासा भएको हो सोही िीषनकमा
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणनयानुसार खचन गनुनपनेछ ।
(५) यस ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत सामुदालयक लवद्याियिाइ दददै अएको ऄनुदान रकममा कटौती
गररनेछैन ।
तर कु नै लवद्याियिे तोदकएको िैलक्षकस्तर कायम गनन नसके मा त्यस्तो लवद्याियिाइ दददै अएको
ऄनुदान रकममा तोदकए बमोलजम कटौलत गनन सदकनेछ ।
२४. साझेदारीमा लवद्यािय सञ्चािन गनन सक्ने :- (१) नगरपालिकािे सामुदालयक लवद्यािय र सावनलजनक
गुठी ऄन्तगनत संचालित लवद्याियहरुवीच साझेदारीमा लवद्यािय सञ्चािन गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमका लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलत गठन, काम, कतनव्य र ऄलधकार
साझेदारीका तररका तथा ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
२५. सामुदालयक लसकाइ के न्र सञ्चािन गनन सक्ने :- (१) नगरपालिकािे समुदायमा साक्षरता, सीप
लवकास, लनरन्तर लसकाइ र पुस्तकािय व्यवस्थापन समेतको काम गनन तोदकए बमोलजम सामुदालयक
लसकाइ के न्र सञ्चािन गनन सक्नेछ ।
(२) सामुदालयक लसकाइ के न्र एक वडामा एईटा भन्दा बढी हुनेछैन ।
(३) सामुदालयक लसकाइ के न्र सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
२६. लनदेिन ददन सक्ने :- (१) कायनपालिकािे अवश्यकता ऄनुसार लिक्षा सलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलतिाइ लनदेिन ददन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम ददइएको लनदेिनको पािना गनुन लिक्षा सलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलतको कतनव्य हुनेछ ।
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२७. ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गने :- कु नै संस्थागत लवद्याियिे यो ऐन र ऄन्तगनत बनेका लनयमाविी,
लनदेलिका, कायनलवलध, मापदण्ड, नगरपालिका वा सम्बलन्धत पदालधकारीिे ददएको लनदेिन लवपररत काम
गरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो लवद्याियिाइ प्रदान गररएको ऄनुमलत वा स्वीकृ लत रद्द गनेछ ।
२८. लवद्यािय सुरलक्षत क्षेत्रको रुपमा कायम गनुनपने :- (१) लवद्याियमा स्वतन्त्र र भय रलहत रुपमा
लसकाइ सहजीकरण गने वातावरण सृजना गनन तथा लवद्याियलभत्र कु नैपलन दकलसमको ऄवालन्छत
दक्रयाकिाप हुन नददने गरी लवद्यािय सुरलक्षत क्षेत्र कायम गनुनपनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लवद्यािय सुरलक्षत क्षेत्र कायम सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम
हुनेछ ।
२९. बािबालिका लनष्कासन गनन िारीररक वा मानलसक दुव्यनवहार गनन नहुने :(१) कु नै पलन बािबालिकािाइ लवद्याियबाट लनष्कासन गनन पाइने छैन ।
(२) लवद्याियमा ऄध्ययनरत बािबालिकािाइ िारीररक वा मानलसक यातना ददन वा दुव्यनवहार गनन
पाइने छैन ।
३०. लिक्षक तथा कमनचारीको पदीय अचरण तथा ऄन्य व्यवस्था :- (१) लिक्षकहरु ईच्च अदिनिे प्रेररत
भइ लसकाइ सहजीकरण कायनमा संिग्न हुनु पनेछ ।
(२) लिक्षक तथा कमनचारीहरुको िालग अचारसंलहता तोदकनेछ ।अचारसंलहताको पािना गनुन लिक्षक
तथा कमनचारीको कतनव्य हुनेछ ।
(३) लिक्षक तथा कमनचारीको सेवा, सतन, सुलवधा, लवदा, काज, सजायं र ऄवकास सम्बन्धी व्यवस्था
तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
३१. लिक्षकिाइ ऄन्य काममा िगाईन नहुने :- (१) सामुदालयक लवद्याियको लिक्षकिाइ लवद्याियमा
लसकाइ सहजीकरण गने, लवद्याियको प्रिासन, व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा बाहेक ऄन्य काममा िगाईन
नहुने ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन लवद्याियको पठनपाठनमा बाधा नपुग्ने
गरी रालिय जनगणना, लनवानचन सम्बन्धी काम, प्राकृ लतक प्रकोप ईद्दार वा नेपाि सरकार, प्रदेि
सरकार र नगरपालिकािे तोके को ऄन्य कु नै काममा खटाईन सदकनेछ ।
३२. तिव भत्ता नपाईने र सेवा ऄवलध गणना नहुने :- लनयमानुसार लवदा वा काज स्वीकृ त गराइ बसेको
ऄवस्थामा बाहेक लवद्याियमा ऄनुपलस्थत रहेको लिक्षक वा कमनचारीिे ऄनुपलस्थत ऄवलधको तिव
भत्ता पाईनेछैन र त्यस्तो ऄवलध लनजको सेवामा गणना हुने छैन ।
३३. स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन नहुने :- सामुदालयक लवद्याियमा कायनरत लिक्षक वा कमनचारीिे
स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिन वा त्यस्तो ऄनुमलत प्राप्त गननका िालग अवेदन ददन हुाँदैन । यो
दफा प्रारम्भ हुनु ऄलघ कसैिे स्थायी अवासीय ऄनुमलत लिएको वा त्यस्तो ऄनुमलत प्राप्त गननका
िालग अवेदन गरेको भए त्यस्तो लिक्षक वा कमनचारीिाइ भलवष्यमा लनजिे काम गरेको सेवाको
िालग ऄयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखानस्त गररनेछ ।
३४. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था :- लवद्याियमा रहने कमनचारीको दरबन्दी, लनयुलक्त प्रदक्रया र कमनचारीिे
पाईने सुलवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
३५. लवद्याथी - लिक्षक ऄनुपात, दरबन्दी लमिान र थप लिक्षक सहयोग :- (१) लिक्षा सलमलतिे प्रत्येक
लवद्याियमा लनयलमत ऄध्ययन गने लवद्याथी संख्या र लवषयको अधारमा तोदकए बमोलजम लवद्याथी तथा
लिक्षकको ऄनुपात कायम गनेछ ।
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(२) लवद्याियमा कायम हुने न्यूनतम दरबन्दी तथा लिक्षक, लवद्याथी ऄनुपातका अधारमा लनलित मापदण्ड
बनाइ लिक्षा सलमलतिे लिक्षक दरबन्दी लमिान र लिक्षक व्यवस्थापन गनेछ ।
(३) न्यूनतम लिक्षक दरबन्दी नरहेका एवम् ईच्च लवद्याथी लिक्षक ऄनुपात रही थप लिक्षक दरबन्दी
ईपिब्ध नभएका लवद्याियहरुिाइ प्रलत लवद्याथी िागतको अधारमा लिक्षक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था
तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
३६. ट्यूसन, कोलचङ जस्ता लवद्यािय बालहर हुने ऄध्यापन सेवा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था :(१) ट्यूसन, कोलचङ, भाषा लिक्षण, पूवन तयारी कक्षा, लब्रज कोषन, िैलक्षक परामिन सेवा िगायतका
कायनक्रम सञ्चािन गनन नगरपालिकाबाट ऄनुमलत लिनुपने छ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम ट्यूसन, कोलचङ, भाषा लिक्षण, पूवन तयारी कक्षा, लब्रज कोषन , िैलक्षक परामिन
सेवा सञ्चािन गनन ऄनुमलत लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।
३७. लनयम बनाईने ऄलधकार :- यस ऐनको ईद्धेश्य कायानन्वयन गनन यस ऐनको ऄलधनमा रही
कायनपालिकािे लनयमाविी, लनदनलिका, कायनलवलध र मापदण्ड बनाईन सक्नेछ ।
३८. यस ऐन बमोलजम हुने :- यस ऐनमा ईल्िेख भएका लवषयमा यसै ऐन बमोलजम हुने र यस ऐन वा
यस ऐनको ऄलधनमा रही बनेका लनयमाविी, लनदेलिका, कायनलवलध, मापदण्डमा ईल्िेख नभएका लवषयमा
प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ ।
३९. बाधा ऄड्काई हटाईने ऄलधकार :- यस ऐनको ईद्देश्य कायानन्वयन गनन कु नै बाधा ऄड्काई परेमा
कायनपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄड्काई हटाईन अदेि जारी गनन सक्नेछ र त्यस्तो अदेि यसै ऐनमा परे
सरह हुनेछ ।
४०. बचाई र िागु नहुने :- (१) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेका लनयमाविी, लनदेलिका, कायनलवलध
वा मापदण्डमा िेलखए जलत लवषयमा सोही बमोलजम र निेलखएको लवषयमा प्रचलित कानून बमोलजम
हुनेछ ।
(२) यस ऐन वा ऄन्तगनत ईल्िेलखत कु नै लवषय नेपािको संलवधान, संघीय लिक्षा ऐन वा प्रदेि लिक्षा
ऐनसंग बालझएमा बालझएको हद सम्म ऄमान्य हुनेछ।

cf1fn],
ld7f/fd x'dfufFO{
k|d'v k|zf;sLo clws[t

