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प्रस्तावना ◌ः

रािष्ट्रय �वकासको ला�ग आवश्यक जनशिक्त तयार गनर् संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनक
ु ूल

सवर्साधारण जनताको सदाचार, �शष्टाचार र नै�तकता कायम रा� मुलक
ु �भत्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई
सञ्चालन भइरहे का �वद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गद� गुणस्तरयुक्त �श�ाको �वकास गनर् वाञ्छनीय
भएकोले, जनकपुरधाम उपमहानगरपा�लकाको नगर सभाले नेपालको सं�वधानको धारा ५७ (४) अनस
ु ू�च–८ र

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम यो ऐन बनाई लागू गरे को छ ।

१.

सं��प्त नाम, �वस्तार र प्रारम्भः

२.

यो ऐन जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्र लागू हुनेछ ।

३.
४.

यस ऐनको नाम “जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लकाको �श�ा ऐन, २०७७” रहे को छ ।
यो ऐन तरु
ु न्त लागु हुनेछ ।

प�रभाषाः �वषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “उपमहानगरपा�लका” भन्नाले जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लका सम्झनु पछर् ।

(ख) “प्रारिम्भक बाल�वकास �श�ा” भन्नाले चार वषर् उमेर पुरा गरे का बालबा�लकालाई �दइने �श�ा सम्झनु

पछर् ।

(ग) “प्रारिम्भक �श�ा” भन्नाले क�ा एक दे �ख क�ा पाँचसम्म �दइने �श�ा सम्झनु पछर् ।

(घ) “आधारभत
ू �श�ा” भन्नाले प्रारिम्भक बाल�वकास �श�ा दे �ख क�ा आठसम्म �दइने �श�ा सम्झनुपछर् ।

(ङ) “माध्य�मक �श�ा” भन्नाले �वद्यालयको क�ा नौ दे �ख बाह्रसम्म �दइने �श�ा सम्झनु पछर् ।

(च) “�बशेष �श�ा” भन्नाले दृिष्ट�वह�न, ब�हरा, अ�टज्म, बौद्�धक अपांगता, सस्
ु तश्रवण वा अ�त अशक्त

शार��रक अपांगता भएका बालबा�लकालाई छुट्टै समूहमा राखी �वशेष प्रकार र �निश्चत माध्यमबाट �दइने

�श�ा सम्झनु

पछर् ।

(छ) “समावेशी �श�ा” भन्नाले दे हायको �श�ा सम्झनु पछर् ◌ः

(१) दृिष्ट�वह�न, न्यून दृिष्टयुक्त ब�हरा, अ�टज्म, सुस्तश्रवण बौद्�धक, शार��रक वा अन्य अपाéता भएका

बालबा�लकालाई

�नय�मत शै��क पद्ध�तको अ�धनमा रह� �दइने �श�ा

(२) सामािजक, आ�थर्क वा भौगो�लक कारणले पछाडी पा�रएका व्यिक्तलाई �वभेद र�हत वातावरणमा �दइने

�श�ा

2

अनुसच
ू ी २
खण्ड १) राजपत्र, भाग १) जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लका �म�त २०७९।३।१०

(ज) “सभा” भन्नाले जनकपुरधाम उपमहानगरपा�लकाको नगरसभालाई सम्झनु पछर् ।

(झ) “सामुदा�यक �वद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकार वा उपमहानगरपा�लकाबाट �नय�मत अनुदान पाउने

गर� अनुम�त वा स्वीकृ�त प्राप्त वा समुदायमा हस्तान्त�रत �वद्यालय सम्झनु पछर् ।

(ञ) “संस्थागत �वद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकार वा उपमहानगरपा�लकाबाट �नय�मत अनद
ु ान नपाउने गर�

अनुम�त वा स्वीकृ�त प्राप्त �वद्यालय सम्झनुपछर् ।

(ट) “आधारभूत �वद्यालय” भन्नाले प्रारिम्भक बाल�वकास �श�ा दे �ख क�ा आठ सम्म �श�ा �दइने �वद्यालय

सम्झनुपछर् ।

(ठ) “माध्य�मक �वद्यालय” भन्नाले प्रारिम्भक बाल�वकास �श�ा दे �ख क�ा बाह्रसम्म �श�ा �दइने �वद्यालय
सम्झनुपछर् ।

(ड) “�वद्यालय �श�ा” भन्नाले आधारभत
ू र माध्य�मक �श�ा सम्झनप
ु छर् ।
(ढ) “�वद्यालय” भन्नाले सामद
ु ा�यक वा संस्थागत �वद्यालय सम्झनुपछर् ।

(ण) “�श�क” भन्नाले �वद्यालयको अध्यापक सम्झनप
ु छर् र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई

(त) “कमर्चार�” भन्नाले सामद
ु ा�यक �वद्यालयको �श�क वाहे कका अन्य कमर्चार� सम्झनुपछर् ।

जनाउँ छ ।

(थ) “अ�भभावक” भन्नाले �वद्यालयमा अध्ययनरत �वधाथ�का अ�भभावक भ�न �वद्यालयका अ�भलेखमा
ज�नएको व्यिक्त सम्झनु पछर् र सो शब्दले दफा १५ को प्रयोजनका ला�ग �वधाथ�का बाब,ु आमा, बाजे वा बजै

र त्यस्ता अ�भभावक नभएका �वधाथ�का हकमा त्यस्ता �वधाथ�लाई संर�कत्व प्रदान गन� व्यिक्तलाई समेत

जनाँउछ ।साथै संर�क भन्नाले आमा, बुवा, बाज र बजै समेत नभएका �वधाथ�को हकमा प्रच�लत कानून
बमोिजम कायम भएका संर�क लाई सम्झनु पछर् ।

(द) “तो�कएको वा तो�कए बमोिजम” भन्नाले यस ऐन र यस अन्तगर्त बनेको◌े �नयममा तो�कएको वा तो�कए

बमोिजम सम्झनु पछर् ।

(ध) “शै��क गुठ�” भन्नाले �वद्यालय सञ्चालन गनर्को ला�ग कुनै व्यिक्तले नाफा न�लने उदे श्यले
गरे को सावर्ज�नक वा �नजी गठ
ु � सम्झनुपछर् ।

स्थापना

(न) “आधारभत
ू तह �श�ा उतीणर् पर��ा” भन्नाले आधारभत
ू तहको अन्त्यमा सञ्चालन हुने पर��ा सम्झनु

पछर् ।

(प) “अनम
ु �त” भन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपा�लकाले स्थायी स्वीकृत र सहायता प्रदान ग�रसकेको कुनै
तो�कएको ठाँउ वा �ेत्रमा �वद्यालय खोल्न वा क�ा थप गनर् �दएको अस्थायी स्वीकृतलाई जनाँउछ ।

(फ) “स्वीकृि◌त” भन्नाले तो�कए बमोिजमको शतर् परू ा गरे को �वद्यालयलाई नेपाल सरकार वा नगरपा�लकाले
�दएको

स्थायी स्वीकृ�तलाई जनाँउछ ।

(ब) “स्थायी आवासीय अनम
ु �त” भन्नाले �वदे शी मल
ु क
ु मा स्थायी रुपले बसोबास गनर् पाउने गर� नेपाल�

नाग�रकलाई उपलब्ध गराएको डाइभ�सर्ट� इ�मग्रेन्ट �भसा (�ड.�भ.), परमानेन्ट रे िजडेन्ट �भसा (�प.आर.) वा �ग्रन

काडर् सम्झनप
ु छर् र सो शब्दले नेपाल� नाग�रकलाई �वदे शमा स्थायी रुपमा

नामको स्थायी आवासीय अनम
ु �तलाई समेत जनाउँ छ ।

बसोबास गनर् �दइएको जुनसक
ु ै

(भ) “आयोग”भन्नाले �श�क सेवा आयोग सम्झनुपछर् ।

(म) “प्रमुख” भन्नाले उपमहानगरपा�लकाको प्रमुखलाई सम्झनुपछर् ।
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(य) “उप प्रमख
ु ” भन्नाले उपमहानगरपा�लकाको उप–प्रमुखलाई सम्झनुपछर् ।

(र) “प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत” भन्नाले उपमहानगरपा�लकाको◌े प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतलाई सम्झनप
ु छर् ।

(ल) “महाशाखा” भन्नाले उपमहानगरपा�लकाको◌े �श�ा युवा तथा खेलकूद सम्वन्धी कायर् हे न� सम्विन्धत

महाशाखा सम्झनुपछर् ।

(व) “महाशाखा प्रमुख” भन्नाले महाशाखाको प्रमुख वा प्रमख
ु को काम–काज गनर् तो�कएको अ�धकृत स्तरको
कमर्चार�लाई सम्झनु पछर् ।

(श) “नगर �श�ा स�म�त” भन्नाले यस ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत नगर �श�ा स�म�त

सम्झनु

पछर् ।

(ष) “संघीय �श�ा ऐन” भन्नाले संघीय संसदले बनाएको �श�ा ऐनलाई सम्झनुपछर् ।

(स) “प्रादे �शक �श�ा ऐन” भन्नाले मधेश प्रदे श संसदले बनाएको �श�ा ऐनलाई सम्झनप
ु छर् ।

(ह) “�श�क �कताबखाना” भन्नाले संघीय �श�ा कानून बमोिजम गठन भएको �श�क �कताबखाना सम्झनु
पछर् ।

(�) “�नर��क” भन्नाले �वद्यालय सुपर�वे�ण गनर् तो�कएको �श�ा सेवाको अ�धकृत सम्झनुपछर् ।
(त्र) “मन्त्रालय” भन्नाले संघीय सरकारको �श�ा हे न� मन्त्रालय सम्झनप
ु छर् ।

(�) “प्रदे श” भन्नाले मधेश प्रदे शलाई सम्झनुपछर् ।

५. �वद्यालय खोल्न अनम
ु �त �लनप
ु न� ◌ः

(१) कुनै नेपाल� नाग�रकले शै��क गुठ� वा सहकार� अन्तगर्त �वद्यालय खोल्न चाहे मा तो�कएको अ�धकार�
सम� अनुम�तको ला�ग �नवेदन �दनु पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परे मा उपमहानगरपा�लका वा तो�कएको अ�धकार�ले सो �नवेदन

उपर

आवश्यक जाँचबुझ गन�छ र जाँचबुझ गदार् �वद्यालय खोल्न अनुम�त �दन मना�सब दे �खएमा तो�कएको शतर्

बन्दे ज पालना गन� गर� अनुम�त �दनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनुम�त �लई खो�लएको �वद्यालयले तो�कएको शतर् बन्दे ज पालना गरे को दे �खएमा
नगर �श�ा स�म�तले स्वीकृ�त प्रदान गन�छ ।

(४) यो दफा प्रारम्भ हुदाँ बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहे का �वद्यालयले चाहे मा कम्पनी

खारे ज

गर� शै��क गुठ� वा सहकार� अन्तगर्त �वद्यालय सञ्चालन गनर् तो�कएको अ�धकार� सम� �नवेदन �दन

सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम �नवेदन परे मा तो�कएको अ�धकार�ले �नवेदन उपर आवश्यक जाँचबझ
गन�छ र
ु

जाँचबुझ गदार् �नवेदन �दने �वद्यालयको मांग मना�सब दे �खएमा माग बमोिजम �वद्यालय सञ्चालन गनर्

स्वीकृ�त �दनेछ ।

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भए ताप�न दे हायका �वद्यालयलाई शै��क गुठ�को
रुपमा सञ्चालन गनर् पाउने गर� अनम
ु �त वा स्वीकृ�त �दइने छै न

(क) सरकार� वा सावर्ज�नक भवन बनाई सञ्चालन भएको �वद्यालय,

(ख) सरकार� वा सावर्ज�नक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको �वद्यालय ,
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(ग) कुनै व्यिक्त वा संस्थाले �वद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य �दएकोमा सो भवनमा वा
यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको �वद्यालय,

(७) पूवप्र
र् ाथ�मक �वद्यालय, मन्टे श्वर�, भाषा क�ा, को�चङ, प्र�श�ण, शै��क कन्सलटे न्ट, जस्ता अन्य शै��क
संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(८) यस ऐन वा अन्य प्रच�लत कानूनमा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भएताप�न शै��क गुठ� अन्तगर्त �वद्यालय

सञ्चालन गदार् दे हायका कुरामा दे हाय बमोिजम गनुर् पन�छ ◌ः–

क. शै��क गठ
ु � सञ्चालन गन� गुठ� सञ्चालक बोडर् (ट्रष्ट�) संग�ठत संस्थाको रुपमा हुनुपन�,

ख. शै��क गठ
ु � सञ्चालन गदार् गुठ� सञ्चालक बोडर् (ट्रष्ट�) मा सावर्ज�नक गुठ� भए किम्तमा पाँचजना र
�नजी गुठ� भए किम्तमा तीनजना सदस्य हुनुपन� ,

ग. शै��क गठ
ु �को आय व्ययको लेखा तो�कए बमोिजम खडा गर� मान्यता प्राप्त लेखा पर��कबाट लेखा

पर��ण गराउनु पन�,

घ. शै��क गठ
ु �को तत्काल कायम रहे का गठ
ु �का सञ्चालक बोडर् (ट्रष्ट�) ले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषप�छ
गुठ�यारको रुपमा काम गन� आफ्नो उ�रा�धकार� तोक्न सक्ने ।

तर सावर्ज�नक गठ
ु �को हकमा त्यस्तो उ�रा�धकार� तोक्दा उपमहानगरपा�लकाको स्वीकृ�त

�लनुपन�छ ।

(९) कुनै सामािजक, परोपकार� वा काल्याणकार� संस्थाले मन
ु ाफा न�लने उदे श्य राखी �वद्यालय सञ्चालन गनर्

चाहे मा नगर �श�ा स�म�तबाट स्वीकृ�त �लई सावर्ज�नक शै��क गुठ� वा सहकार� अन्तगर्त �वद्यालय
सञ्चालन गनर् सक्नेछ ।

(१०)

उपदफा (९) बमोिजम सञ्चा�लत �वद्यालयले अध्यापन गराउनप
ु न� �वषय, पालना गनप
ुर् न� शतर् तथा

अन्य व्यवस्था नगर �श�ा स�म�तले तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(११) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भएता प�न कुनै �वदे शी �श�ण संस्था संग सम्बन्धन

गन� गर� कसैलाई प�न �वद्यालय खोल्न अनुम�त वा स्वीकृ�त �दइने छै न तर

�वदे शी

�श�ण

संस्थासंग

सम्बन्धन गर� �वद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसंग सम्झौता भएमा वा त्यसर� �वद्यालय खोल्न
कुटनै�तक �नयोगबाट �सफा�रश भएमा मन्त्रालयले शतर् तो�क उपमहानगरपा�लका

�भत्र �वद्यालय खोल्न

अनुम�त वा स्वीकृ�त �दन सक्नेछ । त्यसर� �वद्यालय खोल्न उपमहानगरपा�लकाको पूवर् स्वीकृ�त �लइ

मन्त्रालय सम� �नवेदन �दन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोिजम अनम
ु �त वा स्वीकृ�त प्राप्त �वद्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोिजम अन्य

व्यवस्था लागु हुने छै न ।

(१३) सध
ु ार गहृ मा �वद्यालय सञ्चालनको अनम
ु �त र सञ्चालन ◌ः–

(१) उपमहानगरपा�लकाको सध
ु ार गह
ृ मा रहे का बालबा�लकाहरुको �वद्यालय �श�ाको व्यवस्थापन गनर् �वशेष

प्रकारको सामद
ु ा�यक �वद्यालय सञ्चालन गनर् अनम
ु �त प्रदान गनर् स�कने छ । यसर� अनम
ु �त मांग भइ

आएमा आवश्यकता र औ�चत्यको आधारमा एक पटकमा एक क�ा वा सो भन्दा बढ� क�ा वा तह
सञ्चालनको अनुम�त प्रदान गनर् स�कने छ ।
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(१४) उपदफा (१३) बमोिजम सुधार गहृ मा सञ्चालन हुने �वद्यालयमा �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त, �श�क
तथा कमर्चार� व्यवस्थापन र पर��ा सञ्चालन नगर �श�ा स�म�तले तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(१५) प्रा�व�धक तथा व्यवसा�यक �श�ा संचालन गन� �वद्यालयलाई तो�कएको पूवार्धार एवं शतर्हरु पालना गन�
गर� नगर �श�ा स�म�तले अनुम�त प्रदान गन�छ ।

(१६) �वशेष �श�ा संचालन गन� �वद्यालयले नगर �श�ा स�म�तबाट अनुम�त �लनु पन�छ ।

(१७) हाल माध्य�मक तहको क�ा ११ र १२ मात्र संचालन भएको �वद्यालयले तल्लो क�ा सञ्चालन गनर्
चाहे मा मांग भई आएमा तो�कए बमोिजम तो�कएको अ�धकार�ले अनुम�त प्रदान गन�छ ।

(१८) उपमहानगरपा�लकाले सामुदा�यक �वद्यालय, सावर्ज�नक शै��क गुट्ठ� अन्तरगत सञ्चा�लत �वद्यालय
तथा एक भन्दा बढ� शै��क गुट्ठ� अन्तरगत सञ्चा�लत �वद्यालयहरु बीच वा अन्य �नकाय (सरकार�,

गैरसरकार�) संगको साझेदार�मा �वद्यालय संचालन गनर् गराउन सक्नेछ ।

(१९) उपदफा (११) र (१३) बमोिजम अनुम�त वा स्वीकृ�त प्राप्त �वद्यालयले शतर् बमोिजम �वद्यालय
सञ्चालन नगरे मा उपमहानगरपा�लकाले जुनसक
ु ै बखत त्यस्तो �वद्यालय बन्द गनर् सक्नेछ ।

६.�वद्यालय सञ्चालन ◌ः – �वद्यालयको सञ्चालन तो�कए बमोिजमहुनेछ ।
७. �श�ाको माध्यम ◌ः–

(१) �वद्यालयमा �श�ाको माध्यम नेपाल� भाषा, अंग्रेजी भाषा दव
ु ै भाषा

हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भए ताप�न दे हायको अवस्थामा �वद्यालयको �श�ाको माध्यम

दे हाय बमोिजम हुन सक्नेछ ◌ः

(क) प्राथ�मक �श�ा (क�ा १ दे �ख ५ सम्म) मातभ
ृ ाषामा �दन सक्नेछ ।

(ख) गैर नेपाल� नाग�रकले नेपालको �वद्यालयमा अध्ययन गदार् अ�नवायर् नेपाल�को सट्टा अन्य कुनै भाषाको

�वषय अध्ययन गनर् सक्नेछ ।

(ग) भाषा �वषयमा अध्ययन गराउँ दा �श�ाको माध्यम सोह� भाषा हुन सक्नेछ ।
८ .�वद्यालयको पाठयक्रम र पाठ्यपस्
ु तक ◌ः–

(१) �वद्यालयले संघीय सरकार, प्रदे श सरकार र उपमहानगरपा�लकाबाट स्वीकृत पाठ्यपस्
ु तक र अन्य सन्दभर्
सामग्री लागु गनप
ुर् न�छ ।

(२) उपमहानगरपा�लकाले आफ्नो �ेत्र�भत्रतो�कए बमोिजम स्थानीय पाठ्यक्रम �नमार्ण गर� कायार्न्वयन गनर्

उपदफा (१) ले बाधा प¥
ु याएको मा�नने छै न ।

(३) पाठ्यक्रम र पाठ्यपस्
ु तक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानन
ू , प्रदे श कानन
ू मा व्यवस्था भए बमोिजम
वा तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

९. नगर �श�ा स�म�त ◌ः–

(१) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्र सञ्चालन भइरहे का र स्थापना हुने �वद्यालयको व्यवस्थापन, रे खदे ख र

समन्वय लगायतका कायर् गनर्को ला�ग दे हाय बमोिजमको नगर �श�ा स�म�त रहनेछ ◌ः–

(क) प्रमुख, उपमहानगरपा�लका

(ख) उपप्रमुख, उपमहानगरपा�लका
(ग) प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत

अध्य�

सदस्य

सदस्य
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(घ) उपमहानगरपा�लकाको सामािजक �वकास स�म�तको संयोजक

(ङ) उपमहानगरपा�लकाको कायर्पा�लका सदस्यहरु मध्येबाट म�हलाको
प्र�त�न�धत्व हुनेगर� नगर प्रमुखले तोकेको एक जना

(च) सामद
ु ा�यक �वद्यालयका �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तका अध्य�हरु

मध्येबाट नगर �श�ा स�म�तले मनो�नत गरे को एकजना

(छ) सामुदा�यक �वद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुबाट १ �श�कहरुबाट म�हला

सदस्य
सदस्य
सदस्य

स�हत २ गर� नगर �श�ा स�म�तले मनो�नत गरे को जम्मा ३ जना

सदस्य

नगर �श�ा स�म�तले मनो�नत गरे को एकजना

सदस्य

नगर प्रमुखले तोकेको एक जना

सदस्य

(ज) संस्थागत �वद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट

(झ) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्रका प्रा��क वा �वद्वत वगर्बाट
(ञ) �श�क महासंघको उपमहानगर स�म�तको अध्य� वा स�म�तले तोकेको
(ट) स्थानीय समाज सेवी वा अपांङ मध्येबाट एक जना,

र एक जना द�लत स�हत नगर प्रमख
ु ले मनो�नत गरे को २ जना

(ठ) एक जना द�लत र एक �श�ा प्रेमी गर� ।

नगर प्रमख
ु ले मनो�नत गरे को दई
ु जनासदस्य

(ड) महाशाखा प्रमुख

सदस्य

सदस्य
सदस्य

सदस्य–स�चव

(२) स�म�तमा मनो�नत सदस्यहरुको पदाव�ध तीन वषर्को हुनेछ । त्यस्ता सदस्यहरुले आफ्नो पद�य आचरण

नगरे को दे �खएमा �नजलाई मनो�नत गन� �नकाय वा पदाद्�यकार�ले जुनसक
ु ै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर
यसर� हटाउनु अ�घ �नजलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मौकाबाट बिञ्चत ग�रने छै न ।

(३) स�म�तले धा�मर्क �वद्यालयका प्रमुख, प्रबुद्ध व्यिक्त, �वषय �वशेष� वा कुनै कमर्चार�लाई बैठकमा भाग �लन
आमन्त्रण गनर् सक्नेछ ।

(४) नगर �श�ा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः–

(क) उपमहानगरपा�लकाको शै��क नी�त तथा योजना तजुम
र् ा गन� गराउने,

(ख) बालबा�लकालाई आधारभूत �श�ासम्मको अध्ययन अ�नवायर् रुपमा गराउन
अ�भभावकलाई जानकार� गराउने तथा त्यसका ला�ग प्रोत्साहन गन�,

(ग) �वद्यालयमा भनार् भएका वा नभएका बालबा�लका लगायत अन्य व्यिक्तको उमेर, जात, �लंग समेतको

आधारमा �ववरण बनाई अध्याव�धक गराइरा�े,

(घ) �वद्यालयको शै��क योजना सम्बन्धी अ�भलेख अध्याव�धक गराइ रा�े तथा त्यस्तो योजनाको अनुगमन
गर� सम्बिन्धत �नकायमा स�
ु ाव पठाउने,

(ङ) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तलाई स्थानीय स्रोत, साधनको प�हचान र प�रचालनमा सहयोग तथा
�वद्यालयलाई प्राप्त स्रोतको बाँड फाँड गन�,
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(च) ग�रबीको रे खामु�न रहे का प�रवारको लगत राखी त्यस्ता प�रवारका बालबा�लकालाई �श�ामा सहभा�गता
गराउन

आवश्यक व्यवस्था �मलाउने,

(छ) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको कायर्मा समन्वय गन� तथा �श�ाको गण
ु ात्मक �वकासका ला�ग
�वद्यालयको �नर��ण र अनुगमन गर� प्रधानाध्यापक, �श�क, �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त र �श�क

अ�भभावक संघलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग गन�,

(ज) �वशेष�हरुको समूह तयार गर� �वद्यालयहरुको भौ�तक र प्रा��क प�को पर��ण र अ�डट गराउने र
प्राप्त प्र�तवेदनलाई �वद्यालय तहमा कायार्न्वयन गन� गराउने,

(झ) �वद्यालयमा शै��क गण
ु स्तर वद्
ृ �ध गनर् जनचेतनामूलक कायर्क्रम, ता�लम, गोष्ठ�, से�मनार आ�द
सञ्चालन गन�

(ञ) �वद्यालयको भौ�तक िस्थ�तको अध्ययन गर� सध
ु ारका ला�ग सहयोग गन�,

(ट) �वद्यालयमा स्वच्छ शै��क वातावरण तयार गन� सहयोग गन� तथा यसका ला�ग वडा �श�ा स�म�तलाई

उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्र �श��त जनशिक्तको अ�भलेख राखी त्यस्ता जनशिक्तको अ�भलेख नगर �श�ा
स�म�तमा पेश गन�,

(ठ) प्रधानाध्यापक, �श�कको उच्च कायर्द�ता र �वधाथ� �सकाइ उपलिब्धमा गरे को सध
ु ारका आधारमा

पुरस्कारको व्यवस्था गन�,

(ड) सामद
ु ा�यक �वद्यालयका ला�ग आवश्यक साधन स्रोत जुटाउने र प�रचालन गन� ,

(ढ) �वद्यालयहरुको नगरस्तर�य खेलकूद तथा अ�त�रक्त शै��क �क्रयाकलापको सञ्चालन गराउने र सोका
ला�ग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गन�,

(ण) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्रका बालबा�लकाको �वद्यालय �श�ामा पहुँच बढाउनको ला�ग आवश्यक

व्यवस्था गन�

(त) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्र �वशेष �श�ा तथा समावेशी �श�ा, गुरुकूल, मदरसा, गुम्बाबाट प्रदान ग�रने

�श�ा सम्बन्धी योजना तजुम
र् ा गन�,

(थ) �वद्यालयहरुको �वपद् जो�खम अवस्था लेखाजोखा गर� प्रभाव न्यूनीकरणकाला�ग कायर्योजना तयार गन�,

(द) �वद्यालय �श�ामा सध
ु ारका ला�ग आ�थर्क सहयोग गनर् अ�भभावक तथा अन्य संघ संस्थालाई अ�भप्रे�रत
गन�,

(ध) उपमहानगर �भत्र �वद्यालय संचालन अनुम�त, स्वीकृ�त, �वद्यालय सान�, गाभ्ने, बन्द लगायतका कायर् गन�
गराउने ,

(न) �वद्यालयका �श�क, कमर्चार�हरुको �ववरण अध्याव�धक गराउने, �रक्त दरबन्द�मा स्थायी �नयुिक्तका

ला�ग �सफा�रश गनर् �श�क सेवा आयोगमा �वस्तत
ृ �ववरण स�हतको माग पेश गनर् लगाउने,

(प) कुनै �श�क वा कमर्चार�लाई यस ऐन बमोिजम कारवाह� गनर् �श�ा अ�धकृत/�न�र�कको राय स�हतको

प्र�तवेदन प्राप्त भएमा सो उपर कारवाह� गन� गराउने तर कुनै �श�क वा कमर्चार�लाई यस बमोिजम कारवाह�
गनुर् पूवर् आफ्नो तफर्बाट सफाइको मौका पेश गनर्बाट बिञ्चत गर�ने छै न ।

(फ) उपमहानगरको शै��क क्यालेण्डर �नमार्ण गर� कायार्न्वयन गनर् लगाउने,

(ब) �वद्यालयको नक्साङ्कन सेवा �ेत्र �नधार्रण तथा �वद्यालय समायोजन सम्बिन्ध कायर्गन� ,
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(भ) उपमहानगर �ेत्र�भत्र सञ्चा�लत को�चङ क�ा, �वद्याथ� आवास गहृ , भाषा प्र�श�ण तथा ता�लम केन्द्र र
शै��क परामशर् केन्द्रको सञ्चालन अनुम�त, व्यवस्थापन तथा �नयमन गन� ।

(म) उपमहानगरको �श�ा नी�त, ऐन तथा �नयमावल� बमोिजम आवश्यक �नद� �शका तथा मापदण्ड �नधार्रण
गन�,

(य) सामुदा�यक �वद्यालयमा दरबन्द� �नधार्रण तथा �मलान सम्बन्धी काम गन�,

(र) �वद्यालय �श�ा �वकासका ला�ग आवश्यक नी�त, योजना तथा कायर्क्रम �नधार्रण गनर् राय सुझावका ला�ग

नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा उपमहानगरका �श�ा प�रषदको गठन गन�,

(ल) शै��क नी�त, योजना तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् आवश्यकता अनुसार स�म�त, उपस�म�त वा कायर्दल

गठन गन�,

(व) �श�क �वधाथ� अनप
ु ात �मलाउने र शै��क गण
ु स्तर कायम गनर् आचारसं�हता बनाई लागू गन�,

(श) �श�क तथा कमर्चार�हरुको प्रशासन, व्यवस्थापन तथा शै��क �वकास सम्बन्धी कायर् योजना स्वीकृत गन�

र कायार्न्वयन गनर् �नद� शन �दने,

(स) �श�ा सम्बन्धी कानून बमोिजमको व्यवस्थाहरुको कायार्न्वयन गनर् वडा �श�ा स�म�तलाई �नद� शन �दने,

(ष) �वद्यालयमा आ�थर्क व्यवस्था पारदश� तथा स�ु नश्चत गनर् वस्तग
ु त आधार तथा मापदण्ड बनाई लागु

गन� गराउने ।

(ह) अनौपचार�क �श�ा, वैकिल्पक �श�ा, �वशेष �श�ा खल
ु ा तथा दरू �श�ा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागु गन�

गराउने ,

(�)संस्थागत �वद्यालयले पालन गनुर् पन� मापदण्ड, गण
ु स्तर, शुल्क प्रावधान, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा

एकरुपता, मेधावी, �वपन्न तथा �समान्तकृत वगर्का छात्र–छात्रालाई �दने छात्रव�ृ तको आधार र प्र�तशत, �श�क
तथा कमर्चार�हरुको सेवा, शतर् एवम ् पा�रश्र�मक जस्ता �वषयमा �नणर्य गन� ।

तर यसर� �नणर्य गदार् संस्थागत �वद्यालयहरुको सéठनको सहभा�गता एवं परामशर् �लन स�कनेछ ।

(त्र) सामुदा�यक �वद्यालयमा �वद्याथ� भनार् शुल्क, मा�सक पढाई शुल्क, पर��ा शूल्क, पाठ्यपुस्तक वापतको

शीषर्क वाहे क �वद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सु�वधा वापत र अ�भभावकले �वद्यालयलाई गनुर् पन� सहयोग

रा��श �वद्यालयको वग�करण गर� �नधार्रण गन� ।

(�) नगर �श�ा स�म�तको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
(५) नगर �श�ा स�म�तको बैठक ◌ः–
(क) नगर �श�ा स�म�तको बैठक सामान्यतया दईु म�हनामा एकपटक बस्नेछ ।
(ख) स�म�तका अध्य�को �नद� शनमा सदस्य स�चवले बैठक बोलाउनेछ ।

(ग) स�म�तको �नणर्य स�म�तको बैठकको अध्य�ता गन� व्यिक्तले प्रमा�णत गन�छ ।

(घ) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

(ङ) नगर �श�ा स�म�तको बैठकभ�ा कायर्पा�लका सरह हुनेछ ।
(च) बैठक सञ्चालनको ला�ग किम्तमा पचास प्र�तशत सदस्यको उपिस्थ�त आवश्यक पन�छ भने बैठकको
�नणर्य बहुमतको आधारमा हुनेछ ।

9

अनुसच
ू ी २
खण्ड १) राजपत्र, भाग १) जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लका �म�त २०७९।३।१०

(१०) वडा �श�ा स�म�त ◌ः–
(१)

वडा�भत्रका

�वद्यालयहरुको

व्यवस्थापन, रे खदे ख, समन्वय

र

नगर

कायार्न्वयन गनर् प्रत्येक वडामा दे हाय बमोिजमको वडा �श�ा स�म�त रहनेछ ◌ः–

�श�ा

नी�तलाई

(क) वडा अध्य�

अध्य�

(ग) सामद
ु ा�यक �वद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्ये उच्चतहको �वद्यालयको

सदस्य

(ख) वडाको म�हला र द�लत सदस्य मध्ये वडा अध्य�ले तोकेको एक जना
जेष्ठ प्रधानाध्यापक एक जना

(घ) सामुदा�यक �वद्यालयका �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तका अध्य�हरु
मध्ये वडा �श�ा स�म�तले मनो�नत गरे का एकजना

(ङ) संस्थागत �वद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट

सदस्य

सदस्य

वडा अध्य�ले मनो�नत गरे का एकजना

सदस्य

अध्य� मध्ये वडा �श�ा स�म�तले मनो�नत गरे का एकजना

सदस्य

(च) वडा �भत्रका सामद
ु ा�यक �वद्यालयका �श�क अ�भभावक संघका
(छ) वडाको प्रशासक�य काम गनर् तो�कएको अ�धकृत वा �नजको

काम गनर् तो�कएको कमर्चार�

वडामा

सदस्य–स�चव

(२) स�म�तका मनो�नत सदस्यहरुको पदावधी तीन वषर्को हुनेछ । त्यस्ता सदस्यहरुले आफ्नो पद अनस
ु ारको
आचरण नगरे को दे �खएमा �नजलाई मनो�नत गन� �नकायले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर यसर�

हटाउनु अ�घ �नजलाई आफ्नो सफाई पेश गन� मौकाबाट बिन्चत ग�रने छै न ।

(३) स�म�तले वडाका धा�मर्क �वद्यालयका प्रमुख, प्रबुद्ध व्यिक्त, �वषय �वशेष� वा कुनै कमर्चार�लाई बैठकमा
भाग �लन आमन्त्रण गनर्सक्नेछ ।

(४) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ
(५) बैठक सञ्चालनको ला�ग किम्तमा पचास प्र�तशत सदस्यको उपिस्थ�त आवश्यक पन�छ भने

बैठकमा भाग �लन आमन्त्रण गनर् सक्नेछ ।

(६) वडा �श�ा स�म�तका काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः–

(क) नयाँ �वद्यालय खोल्ने अनुम�तको �नवेदनसाथ प्राप्त कागजात र स्थलगत अवस्था जाँचबझ
ु गर� औ�चत्य

स�हत सक्कल कागजात उपमहानगरपा�लकामा �सफा�रश गन� ,

(ख) वडा �भत्र सञ्चा�लत �वद्यालय बन्द गनर्, गाभ्न तथा क�ा थपका ला�ग �सफा�रश गन�,

(ग) वडामा अनौपचा�रक �श�ाको कायर्क्रम तजम
ुर् ा र कायार्न्वयन गन�,

(घ) वडा �ेत्र�भत्र सञ्चा�लत �वद्यालयको अनग
ु मन, रे खदे ख र समन्वय गर� गण
ु स्तर वद्
ु ाव र
ृ �ध गनर् सझ

परामशर् �दई सहयोग गन�,

(ङ) �वद्यालयको नक्साङ्कनको पव
ू ार्धार स�हत �वद्यालय भनार् नभएका बालबा�लकाको �ववरण अध्याव�धक

गन�,

(च) नगर �श�ा नी�तलाई वडामा कायार्न्वयन गनर् आवश्यक कायर् गन�,

(छ) उपमहानगरपा�लका र नगर �श�ा स�म�तबाट �नद� �शत तथा प्रत्यायोिजत अन्य कायर् गन� ।
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११. प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतको काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः–

यस ऐनमा अन्यत्र ले�खएका काम,कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�रक्त प्रमुख र नगर �श�ा स�म�तको प्रत्य�
मातहतमा रह� प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतको काम, कतर्व्य र अ�धकारका दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः–

(क) �श�ालाई मौ�लक हकको रुपमा कायार्न्वयन गनर् उपमहानगरपा�लकाको समग्र शै��क नी�त, योजना,

कायर्क्रमको कायार्न्वयन एवं अनुगमन गन� गराउने ।

(ख) उपमहानगरपा�लकाको कायर्सम्पादन �नयमावल�मा प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतले गन� भनी उल्लेख भएका

�श�ा सम्बन्धी कायर् गन�,

(ग) कायर्पा�लका र नगर �श�ा स�म�तले प्रत्यायोजन गरे का �श�ा सम्बन्धी कायर् गन�,

(घ) शै��क गण
ु स्तर अ�भवद्
ृ �ध तथा उच्च शै��क उपलिब्धका ला�ग महाशाखा प्रमुखसंग कायर्सम्पादन करार
गन�,

(ङ) �वद्यालयहरुको लेखा पर��णको व्यवस्था �मलाउने ।

१२. �श�ा यव
ु ा तथा खेलकुद महाशाखा ◌ः–

(१) उपमहानगरपा�लकामा �श�ा प्रशासन सम्बन्धी काम गनर् �श�ा युवा तथा खेलकुद महाशाखा रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �श�ा यव
ु ा तथा खेलकुद महाशाखाको प्रमख
ु का रुपमा �श�ाका नव� वा दश�
तहका �श�ाका अ�धकृत रहनेछ ।

(३) �श�ा यव
ु ा तथा खेलकुदमहाशाखा प्रमख
ु को काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः– यस ऐनमा

अन्यत्र

ले�खएका

काम, कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�रक्त प्रमुख, नगर �श�ा स�म�त र प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतको प्रत्य�

मातहत र �नद� शनमा रह� काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः–

(क) उपमहानगरपा�लका �भत्र �श�ा सम्बन्धी संघीय, प्रादे �शक र स्थानीय सरकारले पा�रत गरे का शै��क नी�त,
योजना तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन गन� गराउने ,

(ख) �श�ा सम्बन्धी उपमहानगर स्तर�य योजना बनाइ नगर �श�ा स�म�तबाट पा�रत गराइ कायार्न्वयन गन�
गराउने,

(ग) उपमहानगरपा�लका �ेत्र �भत्रको शै��क ग�त�व�ध, अवस्था एवं प्रग�त आ�द समे�टएको �श�ा सम्बन्धी
िस्थ�त प्र�तवेदन तयार गर� प्रत्येक आ�थर्क वषर्को अन्त्यसम्म प्रका�शत गन�,

(घ) अनौपचा�रक �श�ा, �वशेष आवश्यकता भएका बालबा�लकाका ला�ग �श�ा सम्बन्धी स्वीकृत कायर्क्रम
सञ्चालन गन� तथा सोको अ�भलेख तयार गन�,

(ङ) �वद्याथ� संख्या घट्न गई फािजलमा परे का सामुदा�यक �वद्यालयका �श�कलाई �वद्याथ� संख्या बढ�
भएको अक� सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा सरुवा गनर् नगर �श�ा स�म�तमा �सफा�रश गन�,

(च) यो ऐन र यसको �नयमावल� बमोिजम �वद्यालय सञ्चालन भए नभएका सम्बन्धमा �नय�मत रुपले
�नर��ण र सुपर�वे�ण गर� र गराई त्यसको प्र�तवेदन तयार गन�,

(छ) �श�ाको गुणस्तर बढाउनको ला�ग वडा �श�ा स�म�त तथा �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तका पदा�धकार�हरु,
प्रधानाध्यापक, �श�क, कमर्चार�का ला�ग समय समयमा बैठक, गोष्ठ�, ता�लम आ�द सञ्चालन गन� गराउने,

(ज) आधारभूत तहको अन्त्यमा �लइने पर��ा सञ्चालन गन� गराउने
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(झ) �वद्यालयको क�ा ५ तथा ८ को पर��ाको अ�भलेख, प्रश्नपत्र र उ�र पुिस्तका �झकाइ

जाँच

गराउने,

�वद्यालयमा �श�ाको गुणस्तर वद्
ू याङ्कण गर� अ�भलेख रा�े तथा सो
ृ �ध भए नभएको सम्बन्धमा मल्
सम्बन्धमा सध
ु ारका ला�ग आवश्यक कायर् गन�,

(ञ)यस ऐन बमोिजम �वद्यालयहरु सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गन� तथा यो ऐन तथा यसको �नयमावल�
बमोिजम �वद्यालय सञ्चालन गनर् �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त र प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक �नद� शन �दने
र �श�ाको गुणस्तर सध
ु ार गन� कायर् गन�,

(ट) आधारभूत तहको पर��ामा सम्म�लत भएका �वधाथ�हरुको नाम, थर, उमेर प्रच�लत कानून बमोिजम संशोधन
गन�,

(ठ) आयोगबाट �नयुिक्त वा बढुवाको ला�ग �सफा�रश भईआएका �श�क वा कमर्चार�लाई �वद्यालयमा �नयुिक्त
गन�,

(ड) सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा कायर्रत �श�क तथा कमर्चार�को सेवा �ववरण तथा अन्य अ�भलेख अद्याव�धक
गन�,

(ढ) �श�क वा कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्याङ्कण गर� वा गनर् लगाई त्यसको �ववरण आयोगमा पठाउने,
(ण) �वद्यालय र प्रारिम्भक बाल–�श�ा केन्द्रको �नर��ण गन� गराउने,

(त) शै��क समन्वयकतार् तथा सहजकतार्को भू�मका �नवार्ह गन�, �श�क ता�लम तथा अन्य शै��क �क्रयाकलाप
सञ्चालन गन�,

(थ) आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने पर��ालाई �नय�मत र मयार्�दत ढéबा६ सञ्चालन गन� गराउने,
(द) सामद
ु ा�यक �वद्यालयका ला�ग �वतरण ग�रएका दरबन्द� शै��क–सत्रको शुरुमा �मलान गनर् नगर �श�ा
स�म�तमा �सफा�रश गन�,

(ध) �श�ा अ�धकृतलाई �वद्यालय �नर��णको सूचक बनाई �नर��ण गनर् पठाउने र �नर��णमा
शाखा अ�धकृतले �वद्यालय �नर��ण गरे नगरे को य�कन गनर् स्थलगत �नर��ण गन�,

ख�टएका

(न) उपमहानगरपा�लकाबाट �वद्यालयलाई �नकाशा भएको रकम सदप
ु योग भए नभएको अनुगमन गन�,

(प) �वद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गरे नगरे को सम्बन्धमा �नर��ण गन� गराउने,

(फ) �वद्यालयमा लागु ग�रएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री र �नःशुल्क पाठ्यपस्
ु तक सम्बन्धमा
सम्बन्धीत �नकायमा आवश्यक सुझाव पठाउने,

(ब) �वद्यालयको लेखापर��क �नयुिक्त गन� तथा लेखापर��कबाट प्राप्त प्र�तवेदनको आधारमा दे �खएका
अ�नय�मतता र बेरुजु फछर् यौट गनर् लगाउने,

(भ) सरकार� तथा गैरसरकार� शै��क प�रयोजनाहरुको समन्वय तथा �नर��ण गन�,

(म) सामद
ु ा�यक �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�को तलबी प्र�तवेदन पा�रत गराउने,

(य) �वद्यालयको शै��क योजना तथा कायर्क्रमको �नय�मत रुपमा अनुगमन गर� सो अनुसार गन�,

(र) �श�ा अ�धकृतको कामको अनग
ु मन, सप
ु र�वे�ण गर� �नजहरुबाट प्राप्त �नर��ण प्र�तवेदन उपर कावार्ह� गन�,

(ल)�श�कलाई ता�लमका ला�ग सम्बन्धीत �नकायमा �सफा�रश गन� तथा मांग भए बमोिजम सहभागी हुन
पठाउने,
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(व) नगर �श�क अ�भभावक महासंघ, �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त र �श�क अ�भभावक संघ गठन गन�
गराउने,

(श) सामद
ु ा�यक �वद्यालयको स्वीकृत �रक्त दरबन्द�मा पदपू�तर्को ला�ग आयोगमा ले�ख पठाउन प्रमख
ु
प्रशासक�य अ�धकृत सम� पेश गन�,

(स) सामद
ु ा�यक �वद्यालयको स्वीकृत �रक्त दरबन्द�, राहत अनद
ु ान तथा प्रा�व�धक तफर्को अनुदान कोटामा

�श�क, कमर्चार�, प्र�श�क, सहायक प्र�श�क र प्र�श�ण सहायकको �नयुिक्त एवं सरुवा सम्बन्धमा नगर �श�ा
स�म�तको �नणर्यानुसार कायर् गन� गराउने,

(ष) उपमहानगरपा�लकाको अनुदानबाट तलब भ�ा खाने गर� करार �श�क तथा कमर्चार� पद �सजर्ना भएमा
नगर �श�ा स�म�तको �नणर्यानुसार कायर् गन� गराउने,

(ह) कायर्सम्पादनको आधारमा �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त, �श�क अ�भभावक संघ प्रधानाध्यापक, �श�क एवं
कमर्चार�हरुलाई पुरस्कार तथा दण्ड �दन नगर �श�ा स�म�तमा पेश गन�,

(�) संस्थागत, धा�मर्क तथा गठ
ु � �वद्यालयको अनग
ु मन गर� स्वीकृत मापदण्डको पालना गनर् लगाउने

र

आवश्यक �नयमन गन� गराउने,

(त्र) �श�ा प्रशासनका शाखा अ�धकृत तथा प्रधानाध्यापकहस्को कायर्सम्पादन करार गन�,

(�) उपमहानगर �ेत्र�भत्र सञ्चा�लत को�चé क�ा, �वधाथ� आवास गहृ , भाषा प्र�श�ण तथा ता�लम केन्द्र र
शै��क परामशर् केन्द्रहरुको �नर��ण, अनग
ु मन तथा �नयमन गन�,

(द्द) नगर सभा, कायर्पा�लका, नगर �श�ा स�म�त, प्रमख
ु , प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत, रािष्ट्रय पर��ा बोडर् र

�श�ासँग सम्बिन्धत आयोगहरुबाट �नद� �शत वा प्रत्यायोिजत अन्य कायर् गन� ।

(१३) �श�ा अ�धकृतको काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः– यस ऐनमा अन्यत्र ले�खएका काम, कतर्व्य र अ�धकारका

अ�त�रक्त प्रमख
प्रशासक�य अ�धकृत र महाशाखा प्रमख
ु , नगर �श�ा स�म�त, प्रमख
ु
ु को प्रत्य� मातहत र
�नद� शनमा रह� काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः–

(क) प्रत्येक म�हनामा कम्तीमा एकपटक �वद्यालयको �नर��ण तथा सुप�रवे�ण गन�, गराउने र त्यसर� �नर��ण

तथा सुप�रवे�ण गन� क्रममा प्रधानाध्यापक र �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तसँग छलफल भएको कुरा र
�नर��ण तथा सुप�रवे�ण सम्बन्धी व्यहोरा �वद्यालयको �नर��ण पुिस्तकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने,

(ख) यस ऐन बमोिजम �वद्यालय �नय�मत रुपले सञ्चालन भए नभएको, �वद्यालयमा भौ�तक साधन र �श�क
पयार्प्त भए नभएका र उपलब्ध साधनको अ�धकतम सदप
ु योग भए नभएको र �नधार्�रत स्तरबमोिजम

पठनपाठन भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, �श�क–अ�भभावक संघ र �श�कसँग �वचार–�वमशर् गर� सो

अनुरुप भएको नदे �खएमा सध
ु ार गनर् लगाउने,

(ग) �वद्यालय �नर��णसम्बन्धी प्र�तवेदन महाशाखामा बझ
ु ाउने,

(घ) �वद्यालयको �वकासका ला�ग �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त तथा स्थानीय �श�ा प्रेमीहरु सँग सम्पकर् तथा
आवश्यक सरसल्लाह र अन्तर�क्रया गन�,

(ङ) नमूना �श�ण गन� प्रयोजनका ला�ग समय समयमा प्रधानाध्यापक स�हत �श�क वैठक बोलाई समस्या
समाधानका ला�ग आवश्यक काम गन�,

(च) �श�कहरुको कायर्�मताको मूल्याङ्कण गर� त्यसको अ�भलेख रा�े,
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(छ) �वद्यालयको शै��क तथा आ�थर्क अ�भलेख दरुु स्त भए नभएको �नर��ण गन� गराउने,

(ज) �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�को �वदाको अ�भलेख शै��क सत्रको अन्त्यमा प्रमा�णत गन� र �वद्यालयमा
रा� लगाउने,

(झ) �श�कहरुको हािजर� अ�भलेख दरुु स्त भए नभएको छडके जाँच वा �नर��ण गर� �वदा न�लई अनुपिस्थत
�श�कको हकमा हािजर� पुिस्तकामा गयल जनाई सोको जनाउस�हत कारवाह�को ला�ग सम्बन्धीत व्यवस्थापन

स�म�त र नगर �श�ा स�म�तलाई �सफा�रश गन�,

(ञ) आफ्नो �ेत्र�भत्र सञ्चालन ग�रएको अनौपचा�रक �श�ा, �वशेष �श�ा र �श�ाको ला�ग खाद्य कायर्क्रमको
�नय�मत रुपमा �नर��ण तथा अनुगमन गर� नगर �श�ा स�म�तमा प्र�तवेदन पेश गन�,

(ट) स्वीकृत शै��क कायर्क्रम, अनौपचार�क �श�ा, �वशेष आवश्यकता �श�ा र �श�ाको ला�ग खाद्य कायर्क्रम
कायार्न्वयन गन� गराउने तथा सो सम्बन्धी अ�भलेख तयार गन�

(ठ) स्वीकृत कायर् योजना अनुसार �वद्यालय संचालन भए नभएको सम्बन्धमा �नय�मत रुपले �नर��ण
सप
ु �रवे�ेण गर� त्यसको प्र�तवेदन तयार गन�,

र

(ड) आधारभत
ू तहको अन्त्यमा �लइने पर��ा संचालन गन� गराउने,

(ढ) प्रमख
ु प्रशास�कय अ�धकृत र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके बमोिजम अन्य कायर् गन� र गराउने ।

(१४) आधारभत
ू �श�ा उत्र्तीण पर��ा स�म�त ◌ः– (१) आधारभूत तहको अन्तमा सञ्चालन हुने पर��ा व्यविस्थत

तथा मयार्�दत रुपमा सञ्चालन गनर्को ला�ग दे हायका सदस्यहरु रहे को एक आधारभत
ू �श�ा उ�ीणर् पर��ा

स�म�त रहनेछ ◌ः

(क) नगर प्रमख
ु –

(ख) प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत –

अध्य�
सदस्य

(ग) सामुदा�यक �वद्यालयका मा.�व. तहका एक जना र आधारभूत तह (क�ा ६ दे �ख क�ा ८ सम्ममा
अध्ययापन गन�) का �श�कहरुबाट किम्तमा एक जना म�हला स�हत
जना –

(घ) महाशाखाको प्रमुख वा �श�ा अ�धकृत –

नगर प्रमुखबाट मनो�नत जम्मा तीन
सदस्य
सदस्य–स�चव

आवश्यकता अनुसार संस्थागत �वद्यालयका छाता संगठनका पदा�धकार� तथा प्र�त�न�धलाई आमन्त्रण गनर्
सक्नेछ ।

(२) उप दफा (१) बमोिजमको स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः

(क) पर��ा सञ्चालनका ला�ग आवश्यक प्रश्न पत्र, उतरपुिस्तका लगायतका पर��ा संचालन सामग्रीको

व्यवस्थापन एवं गोप�नयता कायम गन� र पर��ा केन्द्र तोक्ने,

(ख) केन्द्राध्य� र अन्य आवश्यक कमर्चार� �नयक्
ु त गन�,

(ग) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्र मयार्�दत र �नष्प� ढं गले पर��ा सञ्चालन गन�,

(घ) उपमहानगरपा�लका वा पर��ा स�म�तले तो�क�दए बमोिजमको अन्य काम गन� गराउने ।
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(ङ) पर��ा सञ्चालनका ला�ग आवश्यक अन्य काम काजस�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

(३) दृिष्ट�वह�न, सुस्त, सुस्त मन�िस्थ�त भएका वा शा�रर�क कारणले अपाङ्ग पर��ाथ�लाई अपाङ्गताको

प्रकृ�त हे दार् �नधार्�रत समय �भत्र पर��ा �दन नसक्ने दे �खएमा बढ�मा एक घन्टासम्म थप समय उपलव्ध

गराउन स�कनेछ ।

(४)

अन्धा, व�हरा, वा सुस्त मनिस्थ�त भएका अपाङ्ग पर��ाथ�का ला�ग �नजले बुझ्ने सांके�तक भाषामा

पर��ा �दने व्यवस्था गनर् स�कनेछ ।

(१५) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त ◌ः–

(१) सामद
ु ा�यक �वद्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख र व्यवस्थापनगनर्को ला�ग प्रत्येक �वद्यालयमा दे हाय

बमोिजमको एक �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ ।

(क) अ�भभावकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएका दईु ज
र् ना म�हला स�हत चारजना

- सदस्य

(ख) �वद्यालय रहे को सम्बिन्धत वडाको �वडा अध्य� वा वडा अध्य�ले मनोनयन गरे को सदस्य

–

सदस्य

(ग) �वद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्�धिजवी, �श�ाप्रेमी, �वद्यालयलाई �नरन्तर दश वषर्दे�ख
सहयोग गन� वा �वद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढ� नगद वा प�हलो संशोधन द्वारा

संशो�धत िजन्सी सहयोग गरे का व्यिक्तहरू मध्येबाट �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तले मनोनीत
गरे को एकजना म�हला स�हत दई
ु ज
र् ना

(घ) �वद्यालयका �श�कले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको �श�क एकजना
(ङ) �वद्यालयका प्रधानाध्यापक

– सदस्य

– सदस्य

– सदस्य–स�चव

(२) प्रा�व�धक र व्यवसा�यक �वषयमा अध्ययन वा ताल�म गराइने माध्य�मक �वद्यालयको

�वद्यालय

व्यवस्थापन स�म�तमा िजल्लास्तरका उद्योग तथा वा�णज्य महासंघका दई
ु जना प्र�त�न�ध सदस्य रहनेछन ् ।

(३) बाल क्लबका अध्य�लाई �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको बैठकमा आमन्त्रण गनर् सक्नेछ ।

(४)�श�क अ�भभावक संघको अध्य�लाई �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको बैठकमा आमन्त्रण गनर्
सक्नेछ

।

(५) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड (क) �(ख) र (ग) बमोिजमका
सदस्यहरु मध्येबाट छानेको सदस्य सो स�म�तको अध्य� हुनेछ ।

(६) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्य� छनौट नभएसम्मका ला�ग वा अध्य�को अनुपिस्थ�तमा सो
स�म�तका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्य�ता गन�छ ।

(७) �वशेष �श�ा सञ्चालन गन� �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तमा कम्तीमा पचास प्र�तशत सदस्यहरु

अपाङ्गता भएका �वद्याथ�का अ�भभावकहरु समावेशी �श�ा वा स्रोत क�ा सञ्चालन गन� �वद्यालयको
व्यवस्थापन स�म�तमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका �वधाथ�का अ�भभावक सदस्य रहनेछन ् ।

(८) सम्बिन्धत �वद्यालय �नर��ण गनर् तो�कएको शाखा अ�धकृतलाई �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको
बैठकमा पयर्वे�कको रुपमा भाग �लन आमन्त्रण ग�रनेछ ।

(९) उपदफा (१) बमोिजम छा�नएका वा मनो�नत सदस्यको पदाव�ध तीन वषर् हुनेछ ।
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(१०) यो ऐन लागु पूवर् ग�ठत �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तमा अ�भभावक भेलाबाट छनौट भएका

अ�भभावकहरुको पदाव�ध बाँक� भए सो अव�ध सम्म कायम रहनेछ र बाँक� पदे न सदस्य यस ऐन बमोिजम
हुनेछ ।

(११) पदे न सदस्य बाहे क नेपाल सरकारको कुनै प�न स्रोतबाट तलबभ�ा वा पा�रश्र�मक खाने व्यिक्त �वद्यालय
व्यवस्थापन स�म�तमा सदस्य वा अध्य� पदमा रहन पाउने छै न ।

(१२) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त गठन सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध नगर �श�ा स�म�तले तोकेए बमोिजम
हुनेछ ।

(१३) व्यवस्थापन स�म�तको अध्य� र सदस्य हुन नसक्ने ◌ः दे हायको व्यिक्त व्यवस्थापन स�म�तको अध्य�

र सदस्य हुन सक्ने छै न ◌ः

(क) गैर नेपाल� नाग�रक, तर नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोिजम खो�लएको �वद्यालयको

व्यवस्थापन स�म�तको अध्य� अ�भभावकमध्ये जुनसुकै व्यिक्त हुन सक्नेछ ।

(ख) पच्चीस वषर् उमेर परू ा नभएको,

(ग) आधारभूत तहसम्मको �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तको अध्य� हुनको ला�ग कम्तीमा माध्य�मक

तह पर��ा (एस.इ.इ.वा सो सरह) उ�ीणर् गरे को र माध्य�मक �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तको अध्य�
हुनको ला�ग कम्तीमा क�ा बाह्र वा सो सरहकोपर��ा उ�ीणर् गरे को ।

तर आधारभत
ू तहसम्मको �वद्यालय र माध्य�मक �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तको अध्य� हुनको

ला�ग त्यस्तो शै��क योग्यता भएको व्यिक्त नभएमा सोभन्दा कम शै��क योग्यता भएको व्यिक्त प�न
अध्य� हुन सक्ने छ ।

(घ) अध्य�को ला�ग भए सम्बिन्धत �वद्यालयमा �श�क वा कमर्चार�को पदमा बहाल रहे को, प�हलो संशोधन
द्वारा संशो�धत

(ङ) प्रच�लत कानून बमोिजम कालो सूचीमा परे को,

(च) नै�तक पतन हुने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह�रएको ।

(१६) १. �वद्यालयमा व्यवस्थापन स�म�तको म्याद स�कनु भन्दा किम्तमा एक म�हना अगावै नयाँ व्यवस्थापन
स�म�तको गठन बहालवला �वद्यमान स�म�तले गनुर् पन� छ । यसो हुन नसकेमा

वा

व्यवस्थापन

स�म�तको

गठन �ववा�दत भएमा वा अन्य कुनै कारणले �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त गठन नभए सम्म �वद्यालय
व्यवस्थापन स�म�तको काम गनर् नगर �श�ा स�म�तले वडा �श�ा स�म�तको �सफा�रशमा दे हाय अनुसारको दई
ु

जना म�हला स�हत बढ�मा ७ जनाको अस्थायी �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त गठन गनर् सक्नेछ ◌ः–

(क) �वद्यालयको संस्थापक, चन्दादाता, �श�ा प्रेमी, बुद्�धिजवी मध्ये एक जना
(ख) अ�भभावकहरु मध्येबाट दईु जना म�हला स�हत जम्मा तीन जना

(ग) सम्बन्धीत वडाको वडा सदस्यहरुबाट प्रमुख द्वारा मनो�नत एक जना

(घ) �वद्यालयका �श�कले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको �श�क एकजना

(ङ) �वद्यालयका प्रधानाध्यापक

–
–
–
–
-

अध्य�

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य–स�चव
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(१७) (१) प्रत्येक संस्थागत �वद्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख र व्यवस्थापन गनर्को ला�ग प्रत्येक �वद्यालयमा दे हाय
बमोिजमको एक �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त रहने छ ।

(क) �वद्यालयको संस्थापक वा लगानी कतार्हरु मध्येबाट �वद्यालयको �सफा�रसमा
तीन जना मध्ये नगर प्रमुखले मनोनीत गरे को व्यिक्त

–

�वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तले मनोनीत गरे को दई
ु जना

–

अध्य�

(ख) अ�भभावकहरु मध्ये एकजना म�हला समेत पन� गर�

सदस्य

(ग) सम्बिन्धत वडाका वडा अध्य�ले तोकेको वडा सदस्य एक जना –
(घ) सम्विन्धत �ेत्र हन� महाशाखाको �श�ा अ�धकृत

सदस्य

–

(ङ) सम्विन्धत �वद्यालयको �श�कहरुले आफुहरु मध्येबाट छानी पठाएको
एकजना

(च) �वद्यलायको प्रधानाध्यापक

–
-

सदस्य
सदस्य

सदस्य–स�चव

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा�नएका वा मनो�नत अध्य� वा सदस्यको पदाव�ध तीन वषर्को हुनेछ ।

(१८) सामुदा�यक �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः

(१) सामद
ु ा�यक �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुने छ ◌ः

(क) �वद्यालय सञ्चालनको ला�ग प्राप्त साधन र स्रोतको प�रचालनमा सहयोग गन�,
(ख) �वद्यालयको चल, अचल सम्प��को लगत रा�े, रा� लगाउने र सरु �ा गन�,

(ग) �वद्यालयको शै��क, भौ�तक तथा आ�थर्क तथ्याड्ढ र �ववरण अद्याव�धक गराई रा�े,
(घ) �वद्यालयको ला�ग वा�षर्क बजेट स्वीकृत गन� र त्यसको जानकार� महाशाखालाई �दने,

(ङ) �वद्यालयमा स्वच्छ शै��क वातावरण कायम रा� राजनै�तक, धा�मर्क वा साम्प्रदा�यक भावनाको आधारमा
�वद्यालयको वातावरण ध�मल्याउन न�दने,

(च) महाशाखाबाट ख�टएको �श�कलाई हािजर गराई काममा लगाउने,

(छ) उपमहानगरपा�लकाले तोकेको लेखापर��कबाट �वद्यालयको लेखा पर��ण गराउने र
प्र�तवेदनमा दे �खएका बेरुजु फछर् यौट गनर् सहयोग गन�,

लेखापर��णको

(ज) नगर �श�ा स�म�त र महाशाखाले �दएको आदे श तथा �नद� शनहरुको पालना गन� गराउने,

(झ) �श�ाको गुणस्तर कायम गन� सम्बन्धमा �श�क अ�भभावक संघ गठन गन� ।
(ञ) �वद्यालयको सञ्चालन, रे खदे ख, �नर��ण र व्यवस्थापन गन�,

(ट) �वद्यालयको ला�ग चा�हने आ�थर्क स्रोत जट
ु ाउने,
(ठ) �श�कलाई ता�लमको ला�ग छनौट गन�,

(ड) ता�लममा जाने �श�कलाई ता�लमबाट फक�प�छ कम्तीमा तीन वषर् �वद्यालयमा सेवा गनुर् पन� सम्बन्धमा
शतर्हरु �नधार्रण गर� कबु�लयतनामा गराउने,

(ढ) �श�कहरुको सेवाको सरु �ा र सम्वद्र्धन गन�,

(ण) उपमहानगरपा�लकाको स्रोतबाट बेहोन� गर� �श�क तथा कमर्चार�को दरवन्द� प्रस्ताव गन�,

(त) स्वीकृत भएको दरवन्द�को �श�क पद �रक्त हुन आएमा स्थायी पू�तर्को ला�ग सो पद �रक्त भएका
�म�तले पन्ध्र �दन�भत्र कायार्लयमा लेखी पठाउने,
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(थ) �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�हरुको हािजर� जाँच गर� गयल हुने �श�क वा कमर्चार� उपर आवश्यक
कारबाह� गनर् तथा आवश्यकतानुसार आफ्नो राय स�हतको प्र�तवेदन कारबाह�को ला�ग महाशाखामा पठाउने,

(द) �वद्यालयको शै��क स्तर वद्ृ �ध गनर् आवश्यक सामान तथा शै��क सामग्रीहरुको माँग तथा व्यवस्था
गन�,

(ध) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने �व�भन्न कायर्क्रमहरुमा �वद्यालयलाई
स�रक गराउने,

(न) �वद्याथ�हरुको पालना गनुर् पन� आचार सं�हता बनाई लागू गन�,
(प) �श�कहरुको अ�भलेख अद्याव�धक गराई रा�े,

(फ) प्रत्येक वषर् �वद्यालयका चन्दादाता र अ�भभावकहरुको भेला गराई �वद्यालयको अ�घल्लो शै��क वषर्को
आ�थर्क तथा शै��क उपलिब्ध र आगामी वषर्को शै��क कायर्क्रमको सम्बन्धमा जानकार� गराउने,

(ब) �वद्याथ�, �श�क तथा अ�भभावकलाई �वद्यालयको �वकास तथा पठनपाठन सम्बन्धमा उत्पे ्र�रत गनर्
आवश्यक व्यवस्था �मलाउने,

(भ) �नर��कले �वद्यालयको छड्के जाँच वा �नर��ण गदार् हािजर� पुिस्तकामा गयल जनाएकोमा त्यस्तो गयल
वापत तलब कट्ट� गनर् महाशाखामा लेखी पठाउने,

(म) महाशाखाले �दएको �नद� शन अनुरुप काम गन�,

(य) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तले आप्नो अ�धकार मध्ये आवश्यकता अनस
ु ार केह� अ�धकार स�म�तका
सदस्य स�चवलाई प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ ,

(र) समुदा�यक �वद्यालयको �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए
बमोिजम हुनेछ ।

(१९) संस्थागत �वद्यालयको �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः
(क) संस्थागत �वद्यालय सञ्चालनको ला�ग प्राप्त साधन र स्रोतको प�रचालन गन�,

(ख) संस्थागत �वद्यालयको ला�ग आवश्यक भौ�तक साधनको व्यवस्था गन�,

(ग) संस्थागत �वद्यालयको चल, अचल सम्प��को सुर�ा र संर�ण गन�,
(घ) संस्थागत �वद्यालयमा स्वच्छ शै��क वातावरण कायम रा�े,

(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरे को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक अ�नवायर् रुपमा लागू गन� र अन्य सहयोगी पाठ्य
पुस्तकहरु पढाउन आवश्यक दे �खएमा रािष्ट्रय पाठ्यक्रम �वकास तथा मल्
ू याङ्कन प�रषद्को स्वीकृ�त �लने,

(च) प्रच�लत कानन
ू बमोिजम अध्यापन अनम
ु �तपत्र �लई �श�क पदको ला�ग उम्मेदवार हुन योग्यता परू ा
गरे का व्यिक्तलाई �श�क पदमा �नयुिक्त गन�,

(छ) अनश
ु ासनह�न �श�क उपर कारवाह� गन�,

(ज) नेपाल सरकार, सम्विन्धत प्रदे श सरकार र उपमहानगरपा�लकाले �दएका �नद� शनहरुको पालना गन� ।

(झ) �वद्यालयको शै��क गठ
ु �का गठ
ु �यार वा कम्पनीका सञ्चालक सँग समन्वय गर� �वद्यालयको सञ्चालन,

रे खदे ख, �नर��ण र व्यवस्थापन गन�,

(ञ) �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�को सेवाको सुर�ा र सम्वद्र्धन गन�,
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(ट) प्रत्येक वषर् �वद्यालयका चन्दादाता र अ�भभावकहरुको भेला गराई �वद्यालयको अ�घल्लो शै��क वषर्को

आय, व्यय तथा शै��क उपलिब्ध र आगामी वषर्को शै��क कायर्क्रमको सम्बन्धमा जानकार� गराउने,

(ठ) �वद्यालयमा �नयक्
ु त �श�क तथा कमर्चार�लाई आवश्यक सु�वधा उपलव्ध गराउने,

(ड) �श�क तथा कमर्चार� कल्याण कोषको व्यवस्था गन�,

(ढ) आफ्नो पद�य आचरण अनुसार काम नगन� �श�क तथा कमर्चार�लाई प्रच�लत कानून

गन�,

बमोिजम कावार्ह�

(ण) �वद्यालयको लेखा पर��णको ला�ग प्रच�लत कानून बमोिजम दतार् भएका लेखा पर��कहरू मध्येबाट
लेखापर��ण गराइ महाशाखामा जानकार� गराउने

(त) �वद्याथ�हरुले पालना गनुर् पन� आचार सं�हता बनाई लागू गन�,

(थ) महाशाखाले �दएका �नद� शन अनरु
ु प काम गन�

(द) संस्थागत �वद्यालयको �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको अन्य काम,कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम

हुनेछ ।

(२०) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त �वघटन गनर् स�कने ◌ः– (१) कुनै �वद्यालयको �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त
दे हायको अवस्थामा नगर �श�ा स�म�तले �वघटन गनर् सक्नेछ ◌ः–

(क) �वद्यालयको सम्प�� �हना�मना गरे मा,

(ख) �वद्यालयको शै��क वातावरण खल्बल्याएमा,

(ग) प्रच�लत कानून तथा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा नगर पा�लकाको नी�त एवं �हत
�वपर�त काम गरे मा

(घ) यो ऐन र यसको �नयमावल� �वपर�त कायर् गरे मा

(ङ) सम्बन्धीत �नकाय वा अ�धकार�ले �दएको �नद� शन पालन नगरे मा तर त्यसर� �वघटन गनुर् अ�घ �वद्यालय
व्यवस्थापन स�म�तलाई आफ्नो सफाइ पेश गन� मना�सब मौका �दनु पन�छ ।

(२१) �श�क–अ�भभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था ◌ः

(१) सामुदा�यक �वद्यालयका सम्पूणर् �श�क तथा अ�भभावकहरु सदस्य रहे को एक �श�क–अ�भभावक संघ

रहनेछ ।

(२) व्यवस्थापन स�म�तले अ�भभावकहरुको भेला गराई सो स�म�तको अध्य�, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा

एक जना �श�क र अ�भभावकहरु समेत रहने गर� बढ�मा एघार सदस्यीय �श�क–अ�भभावक संघको कायर्कार�
स�म�त गठन गनुर् पन�छ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग�ठत कायर्कार� स�म�तका सदस्यको पदाव�ध तीन वषर्को हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजमको◌े कायर्कार� स�म�तको बैठक तीन म�हनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ र सो

स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध कायर्कार� स�म�त आपैmले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोिजमको कायर्कार� स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः–
(क) �वद्यालयमा �श�कको गुणस्तर कायम गनर्को ला�ग आवश्यक काम गन�,

(ख) तो�कए बमोिजम �वद्यालयले शुल्क �नधार्रण गरे नगरे को सम्बन्धमा अनुगमन
गन� तथा सो सम्बन्धमा �वद्यालयलाई आवश्यक सुझाव �दने,
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(ग) �वद्यालयको शै��क ग�त�व�धबारे �नय�मत जानकार� रा�े तथा सो सम्बन्धमा अन्तर�क्रया गन� ।

(घ) �श�क–अ�भभावक संघको कायर्कार� स�म�तको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हुनेछ।
(६) संस्थागत �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तले यस दफा बमोिजम �श�क–अ�भभावक संघको कायर्कार�
स�म�त गठन गदार् सात सदस्यमा नघटाई गनुर् पन�छ ।

(७) यो ऐन लागु हुनुभन्दा पूवर् गठन भएको �श�क–अ�भभावक संघको कायर्कार� स�म�तलाई यसै ऐन

बमोिजम गठन भएको मा�नने छ ।

(२२) प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्रको �वद्यालयको प्रा��क तथा प्रशासक�य प्रमुखको रूपमा काम गनर् प्रत्येक
�वद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ ।

(२) प्रधानाध्यापकको �नयिु क्त प्र�क्रया दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
(१) प्रधानाध्यापक पदमा �नयुिक्तका ला�ग आधारभत
ू तह (क�ा ८ सम्म) को प्रधानाध्यापकको हकमा �श�ा

शास्त्रमा स्नातक तह उत्र्तीण वा सो सरह आधारभत
ू तह (क�ा १ दे �ख ५ सम्म) को �श�ा शास्त्रमा प्रमाण

पत्र तह वा सो सरह उत्र्तीण र माध्य�मक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा �श�ा शास्त्रमा स्नाको�र तह वा सो
सरह उत्र्तीण गर� सम्बिन्धत �वद्यालयको सम्बिन्धत तहमा कायर्रत स्थायी �श�कहरु मध्येबाट प्रधानाध्यापक
पदको उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

(२) सम्बिन्धत �वद्यालयको प्रधानाध्यापक पदको ला�ग �वद्यालय �वकास प्रस्ताव स�हतको �वद्यालय

व्यवस्थापन स�म�तले दरखास्त आहवान गरे मा उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।

(३) प्राप्त �वद्यालय �वकास प्रस्ताव मूल्याड्ढ०◌ाका ला�ग दे हाय अनुसारको मल्
ु यांकन स�म�त रहनेछ ।
(क) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको अध्य�ले तोकेको व्यिक्त

(ख) स्थानीय तहको �श�ा हे न� अ�धकृत प्र�त�न�ध
(ग) स्थानीय तहबाट मनो�नत �व� १ जना

अध्य�

सदस्य

सदस्य

यस प्रयोजनका ला�ग �व� भन्नाले आधारभत
ू तहको मल्
ु यांकनका ला�ग माध्य�मक तहको प्रधानाध्यापक र

माध्य�मक तहका ला�ग न्यूनतम स्नाको�र तह उत्र्तीण गर� कम्तीमा स्नातक तहमा अध्यापन गन� व्यिक्त

जनाउँ छ ।

(४) प्रधानाध्यापकको मुल्यांकनको आधार दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
(१) व्यिक्तक �ववरण

४२ (ब्या�लस)अंक

(क) न्यन
ू तम शै��क योग्यता वापत प्रथम १०, द्�वतीय ८, तत
ृ ीय ६

(ख) मा�थल्लो शै��क योग्यता वापत प्रथम ५, द्�वतीय ३, तत
ृ ीय २

(ग) अनभ
ु व वाप्त प्र�त वषर् २ अंकको दरले अ�धकतम २० अंक

(घ) न्यूनतम ३० कायर् �दनको ता�लम वाप्त प्रथम ५, द्�वतीय ३, तत
ृ ीय २

(ङ) ज्येष्ठता वापत प्रथम श्रेणीको २ अंक, द्�वतीय १.५ अंक,तत
ृ ीय १ अंक
(२) �वद्यालय �वकास प्रस्तावना ५८ (अन्ठावन्न) अंक
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(क) दरू दृिष्ट, ल�य, उदे श्य

(ख) �वद्यालयको �वद्यमान अवस्था �वश्लेषण

(ग) प्रस्ता�वत �वद्यालय �वकास योजना

५ अंक

१० अंक

२८ अंक

(शै��क–१० अंक, भौ�तक–५ अंक, आ�थर्क– अंक ५, व्यवस्थाक�य–८ अंक)

(घ) वा�षर्क कायार्न्वयन कायर्योजना
(५)

(६)

(ङ) संस्थागत �मता �वकास योजना

१० अंक
५ अंक

मुल्यांकन स�म�तको मुल्यांकन गर� �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तमा पेश गन� र �वद्यालय व्यवस्थापन

स�म�तले कम्तीमा ७० अंक ल्याउने �श�कहरुको नाम प्रधानाध्यापक पदमा �नयुिक्तको ला�ग महाशाखामा
�सफा�रस गन�छ र प्रधानाध्यापकको �नयुिक्त ५ वषर्का ला�ग महाशाखा प्रमुखले गन�छ ।

सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा प्रधानाध्यापक अनप
ु िस्थत भएमा वा कुनै कारणले प्रधानाध्यापक �रक्त भएमा

प्रधानाध्यापक उपिस्थत नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपू�तर् नभएसम्मका ला�ग सो �वद्यालयमा कायर्रत
�श�कहरुमध्ये व�रष्ठतम स्थायी �श�कले �न�म� प्रधानाध्यापक भई काम गन�छ ।

तर कुनै �वद्यालयमा एकभन्दा बढ� तह भएमा मा�थल्लो तहको व�रष्ठतम स्थायी �श�कले �न�म�

प्रधानाध्यापक भई काम गन�छ ।

(७) प्रधानाध्यापक �नयुिक्त गदार् जुन तहको �वद्यालय हो सोह� तहमा अध्यापन गराउन चा�हने न्यूनतम शे��क
योग्यता भएको �श�कलाई मात्र प्रधानाध्यापकको पदमा �नयिु क्त गनुर् पन�छ ।

(३) प्रधानाध्यापकको काम, कतर्व्य र अ�धकार ◌ः यस ऐनमा अन्यत्र ले�खएको अ�त�रक्त
प्रधानाध्यापकको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ◌ः

(क) �वद्यालयमा शै��क वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम रा�े,

(ख) �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�हरुसँग समन्वय गर� �श�क, कमर्चार�, �वद्याथ� र अ�भभावकहरु बीच
पारस्प�रक सहयोगको वातावरण �सजर्ना गन�,

(ग) �वद्यालयमा अनश
ु ासन, सच्च�रत्रता, �शष्टता कायम गनर् आवश्यक काम गन�,

(घ) �श�कहरुसँग परामशर् गर� �वद्यालयमा क�ा सञ्चालन सम्बन्धी कायर्क्रम तयार गन� तथा त्यस्तो
कायर्क्रम बमोिजम क�ा सञ्चालन भए नभएको �नर��ण गन�,

(ङ) �वद्यालयमा सरसफाइ, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप आ�दको प्रबन्ध गन� गराउने,
(च) �वद्यालयको प्रशास�नक कायर्को सञ्चालन तथा �नयन्त्रण गन�,

(छ) �वद्यालयमा �वद्याथ� भनार् तथा पर��ा सञ्चालनको व्यवस्था गन�,
(ज) �वद्याथ�लाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र �दने,

(झ) �वद्यालयमा भए गरे का महत्वपण
ू र् काम कारबाह�को अ�भलेख रा�े,

(ञ) कुनै �श�कले जानी जानी वा लापरवाह� साथ कुनै काम गनार्ले �वद्यालयलाई हानी नोक्सानी पनर् गएमा
त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गर� असल
ु गनर् महाशाखामा लेखी पठाउने,

(ट) �श�क वा कमर्चार�ले पद�य िजम्मेवार� पूरा नगरे मा व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रस बमोिजम �वभागीय
कारबाह� गनर् महाशाखामा लेखी पठाउने,
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(ठ) �श�क र कमर्चार�लाई �दइएको सजायको अ�भलेख रा�े तथा त्यस्तो अ�भलेख प्रमख
ु प्रशासक�य अ�धकृत,
महाशाखा प्रमुख तथा �नर��कले हे नर् चाहे मा दे खाउने,

(ड) �श�क तथा कमर्चार�हरुको आचरण र कायर् सम्पादन सम्बन्धी प्र�तवेदन कायार्लयमा पेश गन�,

(ढ) �श�कलाई सजाय वा पुरस्कार �दने सम्बन्धमा व्यवस्थापन स�म�त तथा महाशाखामा �सफा�रस गन�,
(ण) म�हनामा कम्तीमा एक पटक �श�कहरुको बैठक बोलाई �वद्यालय सम्बन्धी �वषयमा छलफल गर�
त्यसको अ�भलेख रा�े र महाशाखामा पठाउने,

(त) �श�क तथा कमर्चार�हरुको तलव सम्बन्धी प्र�तवेदन पा�रत गनर् महाशाखामा पठाउने,

(थ) �वद्यालय प�रसर तथा छात्रावासको हाता�भत्र कुनै �क�समको अभद्र व्यवहार हुन न�दने,
(द) �वद्यालयको वा�षर्क योजना बनाई व्यवस्थापन स�म�तबाट �सफा�रश गराई स्वकृतीको ला�ग महाशाखामा
पठाउने,

(ध) �वद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्धी मा�सक, अधर्–वा�षर्क तथा वा�षर्क कायर्क्रम बनाई महाशाखाबाट
स्वीकृत गराई कायार्न्वयन गन� गराउने,

(न) �श�कलाई ता�लममा पठाउन व्यवस्थापन स�म�तबाट अनुमोदन गराई महाशाखामा पठाउने,

(प) कुनै �वद्याथ�ले �वद्यालय�भत्र अनश
ु ासन भङ्ग गरे मा �नजलाई �नष्काशन गन�,

(फ) �वद्यालयमा नगर �श�ा स�म�तबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपस्
ु तक लागू गन�
(ब) महाशाखाले �दएको �नद� शन पालन गन� गराउने,

(भ) �वद्यालयमा सञ्चालन हुने आव�धक पर��ा �नय�मत तथा मयार्�दत ढङ्गबाट सञ्चालन गन� गराउने,
(म) कुनै �श�कले अध्यापन गरे को �वषयमा लगातार तीन वषर्सम्म पन्ध्र प्र�तशत बढ� �वद्याथ� असफल

भएमा वा कुनै �श�कले लापरवाह� वा अनश
ु ासन�हन काम गरे मा त्यस्तो �श�कको दई
ु वषर्सम्म तलब
बद्
ृ �ध रोक्का गनर् महाशाखामा लेखी पठाउने,

(य) �वद्यालयमा दै �नक रुपमा महाशाखाले तोके बमोिजम क�ा �लने तथा �लन लगाउने,

(र) आफ्नो मातहतका �श�क तथा कमर्चार�हरुको काम, कतर्व्य तोक्ने र आचार सं�हता बनाउने,
(ल) व्यवस्थापन स�म�तले �दएका �नद� शन पालन गराउने,

(व) �श�क तथा कमर्चार�हरुको कायर् सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर� कायार्लयमा पठाउने ।

(श) प्रधानाध्यापकको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
(२३) �वद्यालयको �व�नयम ◌ः–

(१) प्रत्येक सामद
ु ा�यक �वद्यालयले �वद्यालयको ल�य, मल्
ू य, मान्यता सञ्चालन प्र�कृया लगायतका अन्य

सान्द�भर्क �वषय वस्तु समावेश ग�रएको �व�नयम �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तबाट �नणर्य गराई प्रमुखबाट
प्रमा�णत गराई लागु गनप
ुर् न�छ ।

(२) �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तले �व�नयमलाई आवश्यकता अनस
ु ार संशोधन गनर् सक्नेछ । तर संशोधन

पव
ू र्◌्◌ा प्रमख
ु बाट संशोधन गन� �वषय वस्तक
ु ो स्वीकृत �लनु पन� छ ।

(३) �व�नयम अनुसार �वद्यालय सञ्चालन गनर् व्यवस्थापन स�म�त, प्रधानाध्यपक लगायत
सम्पूणर् �वद्यालय प�रवारको कतर्व्य हुनेछ ।

(४) प्रमुखबाट प्रमा�णत �व�नयमको प्र�त�ल�प सम्बिन्धत वडामा सात �दन �भत्र पेश गनुर् पन�छ ।
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(५) �वद्यालयको �व�नयम सावर्ज�नक दस्तावेज हुनेछ र सो सरोकारवाला जो कोह�ले हे नर् पाउनेछ ।

(२४) उपमहानगरपा�लकाले �नद� शन �दन सक्ने ◌ः–

(१) उपमहानगरपा�लकाले आवश्यकता अनस
ु ार नगर

व्यवस्थापन स�म�तलाई �नद� शन �दन सक्नेछ ।

�श�ा

स�म�त, वडा

�श�ा

स�म�त

र

�वद्यालय

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नद� शनको पालना गनुर् नगर �श�ा स�म�त, वडा �श�ा स�म�त र �वद्यालय

व्यवस्थापन स�म�तको कतर्व्य हुनेछ ।

(२५) नगर �श�ा कोष ◌ः–

(१) जनकपुरधाम उपमहानगरपा�लकामा एउटा नगर �श�ा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा दे हायका रकमहरु

रहनेछ

◌ः–

(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनद
ु ान,
(ख) िजल्ला समन्वय स�म�तबाट प्राप्त अनद
ु ान,

(ग) �श�ा करबाट उठे को रकम,
(घ) चन्दाबाट उठे को रकम,

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम,

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको सञ्चालन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको लेखा पर��ण तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(२६) �वद्यालय सान�, गाभ्ने, नाम प�रवतर्न गन� वा बन्द गन� ◌ः–

नगर �श�ा स�म�तले शाखा अ�धकृत �नर��कको प्र�तवेदन �लई तो�कएको मापदण्डको आधारमा सञ्चालन
भइरहे का कुनै �वद्यालयलाई एक स्थानबाट अक� स्थानमा सानर् वा दई
ु वा दई
ु भन्दा बढ� �वद्यालयलाई गाभी

एउटा �वद्यालय कायम गन� वा �वद्यालयको नाम प�रवतर्न गनर् वा �वद्यालय बन्द गनर् वा तो�कएको ठाँउ वा
�ेत्रमा �वद्यालय खोल्न वा �वद्यालय क�ा थप गर� सञ्चालन गनर् अनुम�त वा स्वीकृ�त �दन सक्नेछ ।

(२७) �वद्यालयको सम्प�� ◌ः–

(१) �वद्यालयको नाममा रहे को सम्प�तको सुर�ा र व्यवस्थापन गन� प्रमुख दा�यत्व प्रधानाध्यापक र
�वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तको हुने छ । साथै सो सम्पतीको सरं �ण गनर्को ला�ग यस पा�लकाका दे हायका
सदस्यहरु रहे को एक �वद्यालय सरं �ण स�म�त रहने छ ।

(क) नगर प्रमख
ु –

अध्य�

(ग) सम्बिन्धत वडाको वडा अध्य� –

सदस्य

(ड) �श�ा शाखाको अ�धकृत –

सदस्य स�चव

(ख) उप प्रमुख –

(घ) मालपोत कायार्लयको प्र�त�न�ध –

सदस्य

सदस्य

23

अनुसच
ू ी २
खण्ड १) राजपत्र, भाग १) जनकपरु धाम उपमहानगरपा�लका �म�त २०७९।३।१०

(२) उपमहानगरपा�लकाले �वद्यालयको शै��क ग�त�व�धलाई आवश्यक पन� बाहे कको अन्य सम्प��

�वद्यालयको समेत �हत प्रबधर्न हुने गर� बहुप्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

(३) शै��क गुठ� अन्तगर्त सञ्चा�लत संस्थागत �वद्यालयको सम्प�� सोह� �वद्यालयको नाममा रहनेछ ।
(४) कम्पनी अन्तगर्त सञ्चा�लत संस्थागत �वद्यालयको सम्प�� सोह� कम्पनीको नाममा रहनेछ ।

(५) गा�भएको वा बन्द ग�रएको �वद्यालयहरुको सम्प��को व्यवस्थापन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(६) �वद्यालयको सम्प��को अ�भलेख संर�ण र प्रयोग तथा व्यवस्थापन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
(२८) �वद्यालयलाई छुट र सु�वधा ◌ः–
प्रच�लत कानूनमा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भए ताप�न

सामुदा�यक

�वद्यालय

र

शै��क

गठ
ु �को

सञ्चा�लत संस्थागत �वद्यालयको नाममा जुनसक
ु ै �लखत पा�रत गदार् रिजष्ट्रशन दस्तुर लाग्ने छै न ।

रुपमा

(२९) �वद्यालयको वग�करण ◌ः– �वद्यालयलाई तो�कएको आधारमा वग�करण ग�रनेछ ।
(३०) �वद्यालयलाई सुर��त र शािन्तपूणर् �ेत्रको रुपमा कायम गनुर् पन� ◌ः–

�वद्यालय स्वतन्त्र र भयर�हत रुपमा अध्ययन गन� वातावरण �सजर्ना गन� तथा �वद्यालय हाता�भत्र कुनैप�न
�क�समको अवािञ्छत �क्रयाकलाप र दलगत ग�त�व�ध हुन न�दने गर� �वद्यालयलाई सरु ��त र शािन्तपूणर् �ेत्र
कायम गनुप
र् न�छ ।

(३१) �वद्यालयले �लन पाउने शुल्क तथा धरौट� ◌ः (१) संस्थागत �वद्यालयले �वद्याथ�सँग दे हाय बमोिजम शुल्क र
धरौट� �लन पाउनेछ ◌ः–

(क) मा�सक पढाई शुल्क,

(ख) कुल दईु म�हनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गर� खेलकूद, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप, प्रयोगशाला,
ममर्त सम्भार, पुस्तकालय र प्राथ�मक उपचार बापतको वा�षर्क शुल्क,

(ग) �वद्यालयमा प�हलो पटक भनार् हुँदा एक पटकको ला�ग भनार् हुने क�ाको मा�सक पढाई शुल्कमा नबढ्ने
गर� भनार् शुल्क

(घ) �व�वध शुल्कहरु –
(१) पर��ा शुल्क,

(२) कम्प्यूटर शुल्क,

(३) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क,

(४) �वशेष प्र�श�ण (जुडो, माशर्ल आटर् स,् पौडी, गायन, नत्ृ य आ�द) शुल्क,

(५) आवास शुल्क,

(६) प�रवहन शुल्क,
(७) भोजन शुल्क ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भए ताप�न संस्थागत �वद्यालयको माध्या�मक तहसम्ममा

अध्ययन गन� दे हाय बमोिजमका �वद्याथ�सँग त्यस्तो शुल्क �लन पाइने छै न ।

(क) ग�रबीको रे खामु�न रहे का द�लत, जनजा�त र म�हला,
दोश्रो संशोधन द्वारा संशो�धत
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स्पिष्टकरण ◌ः

(१) यस खण्ड बमोिजम �नःशुल्क �श�ा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको ला�ग �वद्यालयले त्यस्तो �नःशुल्क
�श�ाको ला�ग �नवेदन �दन �वद्यालयमा सच
ू ना प्रकाशन गनुर् पन�छ ।

(२) यस खण्डको प्रयोजनको ला�ग “गर�बीको रे खामु�न रहे को �वद्याथ�” भन्नाले द�लत, जनजा�त, म�हला

लगायत अन्य व्यिक्तको दे हाय बमोिजम अवस्था भएको भनी वडा �श�ा स�म�त वा उपमहानगरपा�लकाको
सम्बिन्धत वडाको �सफा�रसलाई जनाउँ छ ◌ः

(ख) �वद्याथ�को प�रवारको कुनै प�न सदस्यको नोकर�, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजर्नको व्यवस्था नभई
जीवन �नवार्ह गनर् न्यूनतम आवश्यक पन� आम्दानी नभई �वद्यालयमा शुल्क �तनर् नसक्ने अवस्था रहे को,

(ग) भू�म सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोिजम जग्गावालाको है �सयतले रा� पाउने अ�धकतम हदवन्द�को तराई तथा

उपत्यका, पहाडी र �हमाल� �ेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्र�तशत भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहे को, वा

(घ) रािष्ट्रय योजना आयोगबाट प�रभा�षत भए बमोिजम �नरपे� गर�बीको रे खामा पन� र सो भन्दा कम
आम्दानी भएको ।

(३) संस्थागत �वद्यालयले एक म�हनाको पढाइ शुल्क बराबर धरौट� रकम �लन पाउनेछ र त्यस्तो रकम
�वद्याथ�ले �वद्यालय छाडेमा तरु
ु न्तै �फतार् गनुर् पन�छ ।

(४) �वद्यालयले एक शै��क सत्रमा बाह्र म�हनाभन्दा बढ� कुनै शुल्क उठाउन पाउने छै न ।

(५) �वद्यालयले उप दफा (१) बमोिजमको शुल्क उप दफा (१)को खण्ड (घ) बमोिजम स�ु वधा उपयोग गन�

�वद्याथ�सँग सो सु�वधा उपभोग गरे को अवस्थामा मात्र �लन पाउनेछ ।

(३२) �श�क महासंघ, सामुदा�यक �वद्यालय अ�भभावक महासंघ, �श�क तथा कमर्चार�को पद�य आचरण र अन्य
व्यवस्था ◌ः–

(१) सामुदा�यक �वद्यालयका �श�क तथा कमर्चार�हरुको पेशागत हक �हतको सम्बन्धमा कायर् गनर्
उपमहानगरपा�लकामा एक �श�क महासंघ रहनेछ ।

(२) �श�क महासंघको गठन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(३) सामुदा�यक �वद्यालयको गुणस्तर उन्नयन तथा �वधाथ�हरुको हक �हतको सम्बन्धमा कायर् गनर्
उपमहानगरपा�लकामा एक उपमहानगरपा�लकास्तर�य सामद
ु ा�यक �वद्यालय अ�भभावक महासंघको व्यवस्था

ग�रनेछ ।

(४) उपमहानगरपा�लका स्तर�य सामुदा�यक �वद्यालय अ�भभावक महासंघका गठन तथा अन्य व्यवस्था
तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(५) दे हायको अवस्थामा �श�क वा कमर्चार�लाई पदबाट हटाउन स�कने छ ◌ः–
(क) पद�य दा�यत्व परू ा नगरे मा ।

(ख) �बना सच
ू ना लगातार पन्घ्र �दनभन्दा बढ� समय �वद्यालयमा अनुपिस्थत भएमा,
(ग) �वद्यालयमा मादक पदाथर् सेवन गर� आएको प्रमा�णत भएमा,

(घ) नै�तक पतन दे �खने कुनै फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

(ङ) सामुदा�यक �वद्यालयका �श�क वा कमर्चार� कायार्लय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरे मा वा

अन्य कुनै व्यवसा�यक �क्रयाकलाप सञ्चालन गरे मा,
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(च) सामुदा�यक �वद्यालयका �श�क वा कमर्चार� राजनी�तक दलको कायर्कारणी स�म�तको सदस्य रहे को

पाइएमा ।

(छ) उपदफा (५) खण्ड (च) को प्रयोजनका ला�ग कायर्का�रणी स�म�त भन्नाले राजनी�तक दलको �वधान

बमोिजम

ग�ठत

सम्मझनुपछर् ।

केन्द्र�य

स्तर, प्रदे श

स्तर, िजल्लास्तर

वा

स्थानीयस्तरका

कायर्का�रणी

स�म�तलाई

दोश्रो संशोधन द्वारा �झ�कएको

(३३) स्थायी आवासीय अनम
ु �त �लन नहुने ◌ः–

सामुदा�यक �वद्यालयमा कायर्रत �श�क वा कमर्चार�ले

स्थायी आवासीय अनुम�त �लन वा त्यस्ता अनुम�त

प्राप्त गनर्को ला�ग आवेदन �दनु हुदैन । यो ऐन प्रारम्भ हुनु अ�घ कसैले स्थायी आवासीय अनम
ु �त �लएको

भए वा त्यस्तो अनुम�त प्राप्त गनर्का ला�ग �नवेदन �दएको भए त्यस्तो �श�क वा कमर्चार�लाई भ�वष्यमा
अयोग्य ठह�रने गर� सेवा बाट बखार्स्त ग�रनेछ ।

(३४) शै��क योग्यता ◌ः– �वद्यालय �श�क तथा कमर्चार�को ला�ग चा�हने शै��क योग्यता तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
(३५) �श�कलाई अन्य काममा लगाउन नहुने ◌ः–

(१) सामद
ु ा�यक �वद्यालयको �श�कलाई �श�ा प्रदान गन� �वद्यालयको प्रशास�नक व्यवस्थापन सम्बन्धी
काममा बाहे क अन्यकाममा लगाउन पाइने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा ले�खएको भए ताप�न �वद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपग्ु ने गर� रािष्ट्रय

जनगणना, �नवार्चन

सम्बन्धी

काम, प्राकृ�तक

प्रकोप

उद्धार

वा

नेपाल

सरकार, प्रदे श

उपमहानगरपा�लकाले �श�ा प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुनै काममा खटाउने स�कनेछ ।

सरकार

र

(३६) तलब भ�ा नपाउने र सेवा अव�ध गणना नहुने ◌ः– �नयमानुसार �वदा वा काज स्वीकृत गराई बसेको अवस्था

बाहे क �वद्यालयमा अनुपिस्थत रहे को �श�क वा कमर्चार�ले अनुपिस्थत अव�धको तलब भ�ा पाउने छै न र

त्यस्तो अव�धको �नजको सेवा अव�ध �नजको सेवामा

गणना हुने छै न ।

(३७) बालबा�लकालाई �नष्काशन गनर् शार��रक र मान�सक दरु व्यवहार गनर् नहुने ◌ः–
(१) कुनै प�न बालबा�लकालाई �वद्यालयबाट �नष्काशन गनर् पाइने छै न ।

(२) �वद्यालयमा अध्ययनरत बालबा�लकालाई शार��रक वा मान�सक यातना �दन वा दरु व्यवहार गनर् पाइन

छै न ।

(३) �वद्यालय हाता�धत्र कुनै प�न बालबा�लकालाई भेदभाव, दरु व्यवहार, शोषण, लैéि◌क �हंसा, शार��रक वा

मान�सक दण्ड सजाय र हे पाइ लगायतका कायर् गनर् पाइने छै न ।

(३८) �श�क रकमर्चार�को �नयुिक्त तथा बढुवा ◌ः–

(१) सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा संघीय सरकार वा उपमहानगरपा�लकाबाट स्वीकृत दरबन्द�मा �श�क, कमर्चार�को

स्थायी �नयुिक्त र बढुवा तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(२) यस उपमहानगर पा�लकाबाट �सजर्ना भएको �श�क कमर्चार�को दरबन्द�मा �नयिु क्तका ला�ग दे हाय

बमोिजमको स�म�त रहनेछ ।

(क) महाशाखा प्रमुख

(ख) �वषय �व� ३ जना

संयोजक

सदस्य
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(ग) �श�ा शाखा अ�धकृत

सदस्य–स�चव

(३) उपदफा (२) खण्ड ख को प्रयोजनको ला�ग शै��क प्रशासन महाशाखाले समय समयमा दरखास्त आवाहन

गर� �वषय�व�हरुको व्यिक्तगत �ववरण स�हतको �व� सच
ू ी अद्याव�धक गर� रा�ुपन�छ । सो सच
ू ीबाट नगर

�श�ा स�म�तले तोकेको �व� उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तमा रहनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम कुनै �वषयको �व� सु�चकृत हुन नसकेको अवस्थामा नगर �श�ा स�म�तले
अन्यत्रबाट �व� आमन्त्रण गर� तोक्न सक्नेछ ।

(५) अस्थायी करार �श�क वा कमर्चार� �नयुिक्त स�म�तको स�चवालय उपमहानगरमा रहनेछ ।

(६) �श�क सेवा आयोगले �श�क वा कमर्चार� छनौट गन� सम्बन्धमा मापदण्ड �नधार्रण वा कायर्�व�ध जार�
गरे को भए उपदफा (२) को स�म�तले त्यस्तो मापदण्ड वा कायर्�व�धको पालना गनुर् पन�छ ।

(७) स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध सो स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(८) �वद्यालयमा करार �श�क �नयुिक्त भएको एक शै��क सत्र सम्म प�न स्थायी पद प�ू तर् नभएमा स्थायी

पदप�ू तर् नभएसम्मका ला�ग एक पटकमा एक वषर्मा नबढाइ �वद्यालयका प्रधानाध्यापकको �सफा�रशमा
महाशाखाले गन�छ । साथै यस ऐन लागु हुनुपुवर् �नयुिक्त भएका अस्थायी करारलाई प�न यसै अनस
ु ार म्याद
थप गन�छ ।

(९) �वद्यालयको पठनपाठनमा बाधा परे मा दफा (३४) बमोिजमको करारमा �श�क �नयुिक्त भई नआउन्जेल

सम्म उपमहानगरपा�लकाको अनम
ु �तमा प्रधानाध्यापकले दै �नक ज्यालादार� वा घण्ट�को आधारमा करार गर�
�श�क वा कमर्चार� �नयुिक्त गनर् सक्नेछ ।

(३९) �श�कको सरुवा ◌ः–

(१) उपमहानगरपा�लका �ेत्र�भत्रका सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा दरबन्द�मा कायर्रत सरुवा हुन आवेदन �दने

�श�कलाई कायर्रत �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त र सरुवा हुन चाहे को �वद्यालयको व्यवस्थापन स�म�तको

सहम�तमा क�ा सञ्चालनमा बाधा नपन� र �वषय �मल्ने गर� महाशाखा प्रमुखको �सफा�रशमा �श�ा �वकास

तथा समन्वय इकाईले प्र�क्रया अपनाइ �रक्त दरबन्द�मा सरुवा गनर् सक्नेछ ।

(२) अन्य स्थानीय तहबाट सरुवा भई आउन वा यस उपमहानगरपा�लकाबाट सरुवा भई जान आवेदन �दने
दरबन्द�मा

कायर्रत

�श�कलाई

उपमहानगरपा�लका

�भत्र

कायर्रत

�वद्यालयको

व्यवस्थापन

स�म�तको

सहम�तमा क�ा सञ्चालनमा बाधा नपन� र �वषय �मल्ने गर� नगर �श�ा स�म�तको �सफा�रसमा �रक्त
दरबन्द�मा

�श�ा �वकास समन्वय इकाईले सरुवा गनर् सक्नेछ ।

(३) समान्यतया एक �वद्यालयमा प्रधानाध्यापकको हकमा ५ वषर् र �श�कको हकमा २ वषर् कायर् अव�ध परु ा

भएमा त्यस्ता प्रधानाध्यापक र �श�कलाई यस उपमहानगरपा�लका �भत्र एक �वद्यालय बाट अक�
�वद्यालयमा नगर �श�ा स�म�तले सरुवा गनर् सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै ले�खए ताप�न दे हायको अवस्थामा दरबन्द�का �श�कलाई पठनपाठनमा बाधा

नपन� गर� नगर �श�ा स�म�तले उपमहानगरपा�लकाको �ेत्र भर� सरुवा गनर् सक्ने छ ◌ः

(क) कुनै �श�क उपर �सकाइमा बारम्बार लापरवाह� गरे को, क�ा �नय�मतता नभएको र आचरण सम्बिन्ध

गुनासो आएमा र अनुगमनबाट सो को पुिष्ट भएमा,
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(ख) शै��क प्रशासन महाशाखाबाट गरे को �नर��ण, अनग
ु मनका आधारमा कायर् सम्पादनमा कमी कमजोर�

भएको ठहर नगर �श�ा स�म�तले गरे मा,

(ग) प्रधानाध्यापकको िजम्मेवार�मा रहे र तो�कएका िजम्मेवार� �नवार्ह गनर् नसकेका कारण �वद्यालयको

अवस्था वष�नी कमजोर भएको ठहर �वद्यालय व्यवस्गथापन स�म�तले गरे मा र सोलाई पुिष्टगन� प्रमाण प�न
अनुगमन, �नर��णमा समेत पाइएमा,

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख भए बाहे क अन्य �वशेष कारणवश कुनै �वद्यालयबाट सरुवा नगर� नहुने
भएमा कारण खुलाई आवश्यकता र औचत्यका आधारमा नगर �श�ा स�म�तले सरुवा गनर् बाधा पन� छै न ।

(६) प्रधानाध्यापकले �वद्यालयमा सरुवा भइ आएका �श�कलाई हािजर गराइ िजम्मेवार� �दनु पन�छ ।

(७) नगर �श�ा स�म�तले गरे को सरुवा कायार्न्वयन गनुर् गराउनु सम्बिन्धत वडा �श�ा स�म�त, �वद्यालय

व्यवस्थापन स�म�त, प्रधानाध्यापक र सम्बिन्धत �श�कको दा�यत्व हुनेछ । सरुवा गरे को �श�कलाई २१ �दन

�भत्र रमाना न�दने वा हािजर� नगराउने �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त लाई करवाह� र प्रधानाध्यापक लाई
�वभागीय कवार्ह� हुनेछ । पटक पटक अटे र गरे मा �वद्यालयको हकमा अनद
ु ान रोक्का रा� स�कने छ ।

�श�कले सरुवा आदे शको पटक पटक उल्लङ्घन गरे मा �नजको तलब भ�ा र अन्य सु�वधा रोक्का रा� स�कने
छ ।

(८) नगर �श�ा स�म�तको �सफा�रश वा स्वीकृती �वना उपमहानगर �ेत्र �भत्रका सामुदा�यक �वद्यालयमा कुनै �श�क
सरुवा भइ आउन सक्ने छै न ।

(४०) दरबन्द� �मलान ◌ः–

(१) तो�कएको मापदण्डको आधारमा �वद्याथ� संख्या र �वषय �मलान हुने भन्दा बढ� दरबन्द� भएको
�वद्यालयहरुबाट कम दरबन्द� भएको �वद्यालयहरुमा दरबन्द� सानर् वा �श�क स�हतको दरबन्द� �मलान
पद कायम गनर् �श�ा महाशाखाको
सक्नेछ ।

वा

�सफा�रशमा नगर �श�ा स�म�तले दोश्रो संशोधन द्वारा संशो�धत गनर्

(४१) अध्यापन अनम
ु �त पत्र �लनुपन� ◌ः–

(१) आयोगबाट अध्यापन अनम
ु �त पत्र न�लई कसैले प�न �वद्यालयमा �श�ण गनर् पाइने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएताप�न प्रा�व�धक तफर्का �वषयहरु �स�भल, कम्प्युटर,

इलेक्ट्रो�नक्स, इलेक्ट्र�क, कृ�ष, �च�कत्सा समह
ू , नापी, भेटनर� समूह र साधारण तफर् �व�ान, लेखा, संस्कृत, उदर्,ु
अथर्शास्त्र, �वजनेश ग�णत, माक��टé लगायतका क�ा ११ र १२

अध्यापन गनर् अध्यापन अनम
ु �त पत्र अ�नवायर् नहुने।

मा पढाई हुने अन्य ऐिच्छक �वषयहरुमा

(४२) �वद्यालय कोष ◌ः– (१) प्रत्येक �वद्यालयमा एउटा �वद्यालय कोष रहनेछ, जसमा दे हायका रकमहरु रहनेछ ◌ः–
(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनद
ु ान,
(ख) िजल्ला समन्वय स�म�तबाट प्राप्त अनद
ु ान,

(ग) नगर �श�ा कोषबाट प्राप्त अनद
ु ान
(घ) शरल्कबाट प्राप्त अनुदान

(ङ) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त अनुदान
(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त अनद
ु ान
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको सञ्चालन र लेखापर��ण तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(४३) अनुम�त न�लई

शै��क परामशर् सेवा, �वधाथ� आवास गहृ , �ब्रज कोषर् कायर्क्रम वा �श�ण कोषर् सञ्चालन गनर्

नहुने ◌ः– (१) कानूनमा अन्य व्यवस्था भए बाहे क कसैले प�न उपमहानगरपा�लकाबाट अनुम�त न�लई शै��क
परामशर् सेवा, �वधाथ� आवास गह
ृ , �श�क ता�लम केन्द्र, �व्रज कोषर्, भाषा �श�ण क�ा वा पूवर् तयार� क�ा,

ट्युसन वा को�चङ सेन्टर सञ्चालन गनर् पाइने छै न ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमका शै��क कायर्क्रम सञ्चालनको अनुम�त �लने सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम

हुनेछ ।

(४४) कमर्चार� सम्बन्धी व्यवस्था ◌ः–

(१) सामद
ु ा�यक �वद्यालयमा तो�कए बमोिजमको संख्यामा कमर्चार� रहनेछन ् ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कमर्चार� �नयिु क्त, सेवाको शतर् र स�ु वधा सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम

हुनेछ ।

(४५) प्रारिम्भक बाल�वकास ◌ः–

(१) प्रारिम्भक बाल�वकास �श�ाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

(२) उपमहानगरपा�लकाले प्रारिम्भक बाल�वकास केन्द्रलाई तो�कए बमोिजम अनद
ु ान �दन सक्नेछ ।

(४६) अनौपचा�रक �श�ा ◌ः– उपमहानगरपा�लकाले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अनौपचा�रक �श�ा, �वशेष
�श�ा, �नरन्तर �सकाइ, दरू �श�ा तथा समावेशी �श�ाका कायर्क्रमहरु सञ्चालन गनर् सक्नेछ ।

(४७) सामुदा�यक �सकाइ केन्द्र सञ्चालन गनर् सक्ने ◌ः– उपमहानगरपा�लकाले समद
ु ायमा सा�रता, सीप �वकास, आय

आजर्न तथा सीपमूलक कायर्क्रम सञ्चालनका ला�ग तो�कए बमोिजम सामुदा�यक �सकाइ केन्द्र सञ्चालन गनर्
सक्नेछ ।

(४८) संस्थागत �वद्यालयको नाम, स्थान प�रवतर्न र छात्रव�ृ � ◌ः– (१) संस्थागत �वद्यालयको नाम र
(२)
(३)

(४)

प�रवतर्न गन� सम्बिन्ध व्यवस्था तो�कएबमोिजम हुनेछ ।

स्थान

संस्थागत �वद्यालयले �वद्यालयमा भनार् भएका कुल �वद्याथी संख्याको किम्तमा दश प्र�तशतमा नघट्ने गर�
तो�कए बमोिजम छात्रव�ृ � उपलब्ध गराउनु पन�छ ।

उपदफा (२) बमोिजमको दश प्र�तशत छात्रव�ृ � कोटामा उपमहानगरपा�लकाले जेहन्दार, �वपन्न, अपाé, म�हला,
मुिस्लम, �पछडा वगर्, द�लत, अल्प संख्यक, आ�दवासी जनजा�त र श�हद प�रवारका �वधाथ�लाई �नःशुल्क

छात्रव�ृ �का ला�ग �सफा�रश गर� पठाउन सक्नेछ ।

उपदफा (२) र (३) बमोिजम छात्रव�ृ �को ला�ग �वधाथ� छनोट गन� आधार,शतर् र प्रकृया
हुनेछ ।

तो�कए बमोिजम

(४९) प्रग�त �ववरण बझाउनु पन� ◌ः– संस्थागत �वद्यालयले प्रत्येक वषर् तो�कए बमोिजमका �ववरण
प्रग�त �ववरण उपमहानगरपा�लकामा बुझाउनु पन�छ ।

स�हतको

(५०) दण्ड र सजाय ◌ः–

(१) कसैले �वद्यालयको सम्प�� �हना�मना गरे मा वा नोक्सान गरे मा उपमहाानगरपा�लकाले भ्रष्टाचार �नवारण

ऐन, २०५९ अन्तगर्त कारवाह�का ला�ग प्र�क्रया अगाडी बढाउन सक्नेछ ।
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(२) कसैले दे हायका कायर् गरे मा, गनर् लगाएमा वा सो कायर् गनर् सहयोग पुयार्एमा त्यस्तो व्यिक्तलाई कानून
बमोिजम सजाय ला�ग उपमहानगरपा�लकाले सम्बन्धीत �नकायमा प्र�क्रया अगाडी बढाउन सक्नेछ ।

(क) प्रश्नपत्रको गोप�नयता भé गरे मा,

(ख) उ�रपुिस्तका पर��ण गदार् लापरवाह� वा गैर िजम्मेवार� पूणर् कायर् गरे मा,

(ग) पर��ा केन्द्रमा सम्बन्धीत पदा�धकार�को स्वीकृ�त �वना प्रवेश गनर् प्रयत्न गरे मा वा प्रवेश गरे मा वा
पर��ा केन्द्र �नयन्त्रणमा �लई अमयार्�दत कायर् गरे मा,

(घ) पर��ाफल प्रकाशनमा अ�नय�मतता गरे मा,

(ङ) अरुको तफर्बाट पर��ा �दएमा,

(च) पर��ाको मयार्दा भéहुने अरु कुनै कायर् गरे मा

(छ) �वधाथ� भनार् गदार् दान,उपहार वा कुनै रकम �लएमा,

(ज) अनुम�त न�लई कुनै शै��क कायर्क्रम, शै��क परामशर् सेवा, �व्रज कोषर्, भाषा �श�ण क�ा तथा पूवर् तयार�

(३)

क�ा सञ्चालन गरे मा ।

उपदफा (२) मा उल्ले�खत कसुरको सम्बन्धमा �वद्यालयको कुनै �श�क वा कमर्चार� उपर अदालतमा मुद्दा

दायर भएमा त्यस्तो �श�क वा कमर्चार� त्यसर� मद्
ु दा दायर भएको �म�त दे �ख मद्
ु दा टुंगो नलागेसम्म

�नलम्बन हुनेछ र सो �श�क वा कमर्चार� अदालतबाट कसुरदार ठह�रएमा �नजलाई यस ऐन बमोिजम

तो�कएको �वभागीय सजाय प�न हुनेछ ।

(५१) अदालतको आदे शबाट पन
ु वर्हाल� हुन सक्ने ◌ः– �वभागीय सजाय भई नोकर�बाट हटाइएको वा बखार्स्त भएको
�श�क अदालतको आदे श वा फैसलाबमोिजम मात्र नोकर�मा पुनबर्हाल� हुन सक्नेछ ।

(५२) मुद्दा हे न� अ�धकार� ◌ः–

(१) दफा ५० बमोिजम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मद्
ु दामा कारवाह� र �कनारा गन� अ�धकार स्थानीय न्या�यक
स�म�तलाई हुनेछ । तर यस �वषयमा अन्य प्रच�लत

कानूनमा छुट्टै

हुनेछ र सो �वषयमा छुट्टै कानून नभएमा यसै बमोिजम हुनेछ ।

व्यवस्था भएकोमा सोह� बमोिजम

(२) यस ऐन बमोिजम कारवाह� तथा सजाय हुने मद्
ु दामा अनुसन्धान तथा तह�ककात गन� अ�धकार�ले

सम्बिन्धत सरकार� व�कल कायार्लयको परामशर् तथा सहयोग �लन सक्नेछ ।

(५३) दरबन्द� �सजर्ना गनर् सक्ने ◌ः– नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्द� नभएका र दरबन्द� अपुग भएका
�वद्यालयका ला�ग उपमहानगरपा�लकाले आवश्यकता अनुसार उपमहानगरपा�लकाको अनुदानबाट तलबभ�ा

खाने गर� �श�क तथा कमर्चार� पद �सजर्ना गनर् सक्नेछ ।

(५४) �नयम बनाउने अ�धकार ◌ः– यस ऐनको कायार्न्वयन गनर् यस ऐन बमोिजम उपमहानगरपा�लकले आवश्यकता
अनस
ु ार र अन्य �वषयमा �नयमावल� बनाउन सक्नेछ ।

(५५) �नद� �शका तथा कायर्�व�ध बनाउने ◌ः– यस ऐनको कायार्न्वयनका ला�ग दफा ९ बमोिजमको नगर �श�ा
स�म�तले आवश्यक �नद� �शका तथा कायर्�व�ध बनाई उपमहानगर �भत्र लागु गनर् सक्नेछ ।

(५६) बाधा अड्काउ हटाउने अ�धकार ◌ः– यस ऐनको उदे श्य कायार्न्वयन गनर् कुनै वाधा अड्काउ परे मा

उपमहानगरपा�लकाले त्यस्तो वाधा अड्काउ हटाउने आदे श जार� गनर् सक्नेछ, त्यस्तो आदे श यसै ऐनमा परे
सरह मा�ननेछ ।
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(५७) बचाउ र लागु नहुने ◌ः– (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयममा ले�खएज�त कुरामा सोह� बमोिजम र
नले�खएको कुरामा नेपालको प्रच�लत कानून बमोिजम हुनेछ ।

(२) यस ऐनमा ले�खएको कुनै कुराले प�न �वद्यालयको सम्प�� �हना�मना गरे को कसूर भ्रष्टाचार �नवारण ऐन, २०५९
अन्तगर्त कारवाह� चलाउन बाधा पन� छै न ।

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु सं�वधान, संघीय तथा प्रदे श कानूनसंग बा�झएको हकमा
बा�झएका दफाहरु स्वतः �निष्क्रय हुनेछन ् ।
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