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 बान ुनगयऩालरका शिऺा ऐन¸ २०७७ 

 
 
 
 

प्रस्तावना् नऩेारको सॊलफधान फभोशजभ स्थानीम तहराई प्राप्त शिऺा सम्फन्धी अलधकाय कामाान्वमन गना य 
बान ु नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र स्थाऩना हनुे तथा स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका आधायबतू तथा भाध्मलभक 
ववद्यारमहरुको व्मवस्थाऩन सधुाय गदै गणुस्तयीम शिऺाको ववकास गना वाञ्छनीम बएकोरे नऩेारको 
सॊववधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अलधकाय प्रमोग 
गयी  बान ुनगयऩालरकाको आठौं नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
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१. सशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "बान ुनगयऩालरका शिऺा ऐन, २०७७"  यहेको छ ।  

(२) मो ऐन बान ुनगयऩालरका ऺेत्रबय राग ुहनुेछ ।  

(३) मो ऐन बान ुनगयऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩलछ प्रायम्ब हनुेछ ।   

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा  

(क) "ऐन"  बन्नारे बान ुनगयऩालरका शिऺा ऐनराई सम्झनऩुछा ।  

(ख) "सॊघीम शिऺा ऐन" बन्नारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराई सम्झनऩुछा ।  

(ग) "प्रदेि शिऺा ऐन" बन्नारे गण्डकी प्रदेिको सॊसदरे फनाएको शिऺा ऐनराई सम्झनऩुछा ।  

(घ) "नगयऩालरका" बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोशजभ स्थाऩना बएको बान ु नगयऩालरकाराई 
सम्झनऩुछा ।  

(ङ) "कामाऩालरका"  बन्नारे बान ुनगयऩालरकाको कामाऩालरकाराई सम्झनऩुछा ।  

(च) "ववद्यारम शिऺा"  बन्नारे आधायबतू शिऺा य भाध्मलभक शिऺा सम्झनऩुछा ।  

(छ) "प्रायशम्बक फार शिऺा" बन्नारे चायवषा उभेय ऩयुा बई ऩाॉचफषा उभेय ऩयुा नगयेका फारफालरकाको 
रालग ददइने प्रायशम्बक फार शिऺाराई सम्झनऩुछा ।  

(ज) "आधायबतू  शिऺा" बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺादेशख कऺा आठसम्भ ददइने  शिऺा सम्झनऩुछा ।  

(झ) "भाध्मलभक शिऺा"  बन्नारे कऺा ९ दशख कऺा १२ सम्भ ददइने शिऺा सम्झनऩुछा ।  

ञ) "वविेष शिऺा" बन्नारे दृविवववहन, फवहया, अवटजभ¸ फौविक अऩाङ्गता, ससु्त श्रवण वा अलत अिक्त 
िायीरयक अऩाङ्गता बएका फारफालरकाराई छुटै्ट सभूहभा याखी लफिेष प्रकाय य लनशित 
भाध्मभफाट ददइने शिऺा सम्झनऩुछा ।  

(ट) "सभावेिी शिऺा" बन्नारे देहामको शिऺा सम्झनऩुछा्  

(१) दृविवववहन, न्मून दृविमकु्त, फवहया, सस्तश्रवण, अवटजभ, फौविक, िायीरयक  वा अन्म अऩाङ्गता 
बएका फारफालरकाराई लनमलभत िैशऺक ऩिलतको अलधनभा यही ददइने शिऺा  

(२) साभाशजक, आलथाक वा बौगोलरक कायणरे ऩछालड ऩयेका व्मशक्तराई  ववबेदयवहत वातावयणभा 
ददइने शिऺा ।  

(ठ) "प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺा"  बन्नारे प्राववलधक ऻान¸ सीऩ तथा ववषमफस्त ु लसकाईको व्मवस्था 
गयी प्रववलध य व्मवसामको शिऺा प्रदान गना कऺा ९ देशख कऺा १२ सम्भ ददइने शिऺाराई 
सम्झनऩुछा । 

(ड) "ववद्यारम" बन्नारे साभदुावमक ववद्यारम य सॊस्थागत ववद्यारम सम्झनऩुछा ।  
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(ढ) “साभदाुवमक ववद्यारम” बन्नारे सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान ऩाउने गयी अनभुलत वा स्वीकि लत प्राप्त 
ववद्यारम सम्झनऩुछा ।  

(ण) "सॊस्थागत ववद्यारम" बन्नारे सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान नऩाउन ेगयी अनभुलत वा स्वीकि लत प्राप्त 
ववद्यारम सम्झनऩुछा ।  

(त) "प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र" बन्नारे खण्ड (छ) फभोशजभको शिऺा ददन खोलरएको प्रायशम्बक फार 
शिऺा केन्र,  नसायी,  वकन्डयगाडान य भन्टेश्वयी शिऺा रगामतराई सम्झनऩुछा ।  

(थ) "आधायबतू ववद्यारम" बन्नारे खण्ड (ज) फभोशजभको शिऺा ददइने ववद्यारम  सम्झनऩुछा ।  

(द) "भाध्मलभक ववद्यारम" बन्नारे खण्ड (ज) य (झ) वा खण्ड (झ) फभोशजभको शिऺा ददइने ववद्यारम 
सम्झनऩुछा ।  

(ध) "धालभाक ववद्यारम" बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएका गमु्फा, गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा जस्ता धालभाक 
ववद्यारम  सम्झनऩुछा ।  

(न) "आवासीम ववद्यारम" बन्नारे नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय वा नगयऩालरकाफाट आवासीम ववद्यारमको 
रुऩभा अनभुलत वा स्वीकि लत प्राप्त गयेको ववद्यारमराई सम्झनऩुछा ।  

(ऩ) "भन्त्रारम" बन्नारे नेऩार सयकायको शिऺा हेने भन्त्रारम सम्झनऩुछा ।  

(प) "प्रदेि भन्त्रारम" बन्नारे गण्डकी प्रदेिको शिऺा हेने भन्त्रारम सम्झनऩुछा ।  

(फ) "शिऺक सेवा आमोग" बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐन फभोशजभ गठन बएको शिऺक तथा कभाचायीहरुको 
स्थामी लनमशुक्तका रालग लसपारयस गने आमोग सम्झनऩुछा ।  

(ब) "ऩाठ्यक्रभ ववकास केन्र" बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐन फभोशजभ गठन बएको ऩाठ्यक्रभ लनभााणको रालग 
शजम्भेवाय लनकामराई सम्झनऩुदाछ ।  

(भ) "ववद्यारम शिऺक वकताफखाना" बन्नारे सॊघीम शिऺा ऐन फभोशजभ गठन बएको ववद्यारम शिऺक 
वकताफखाना सम्झनऩुछा ।  

(म) "प्रभखु" बन्नारे बान ुनगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झनऩुछा ।  

(य) "प्रभखु  प्रिासकीम अलधकि त" बन्नारे बान ुनगयऩालरकाकाको प्रभखु  प्रिासकीम अलधकि तराई सम्झनऩुछा 
। 

 (र) "नगय शिऺा अलधकायी" बन्नारे बान ुनगयऩालरकाकाको शिऺा¸ मवुा तथा खेरकुद िाखाको प्रभखु  वा 
प्रभखुको काभकाज गना तोवकएको कभाचायीराई सम्झनऩुछा ।  

(व) "लनयीऺक" बन्नारे ववद्यारमको लनयीऺण एवॊ सऩुयीवेऺण गना तोवकएको अलधकि त कभाचायीराई सम्झनऩुछा 
।  
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(ि) "प्रधानाध्माऩक" बन्नारे ववद्यारमको प्राशऻक एवॊ प्रिासलनक प्रभखुको रुऩभा लनमभानसुाय  लनमशुक्त बएको 
ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकराई सम्झनऩुछा ।  

(ष) "शिऺक" बन्नारे ववद्यारमको अध्माऩक सम्झनऩुछा य सो िब्दरे प्रधानाध्माऩक  सभेतराई जनाउॉछ ।  

(स) "अलबबावक" बन्नारे ववद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथॉको अलबबावक बनी  ववद्यारमको अलबरेखभा 
जलनएको व्मशक्त सम्झनऩुछा य सो िब्दरे ववद्यारम  व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन गने प्रमोजनका 
रालग ववद्याथॉको फाफ ुवा आभा वा  फाफ ुतपा को फाजे वा फज्मैराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ह) "कभाचायी" बन्नारे ववद्यारमभा कामायत शिऺक फाहेकका अन्म कभाचायीराई सम्झनऩुछा ।  

(ऺ) "भाध्मलभक शिऺा उत्तीणा ऩयीऺा" बन्नारे भाध्मलभक तहको अन््मभा हनु ेऩयीऺा  सम्झनऩुछा ।  

(त्र) "आधायबतू  शिऺा उत्तीणा ऩयीऺा" बन्नारे आधायबतू तहको अन्तभा हनुे ऩयीऺा  सम्झनऩुछा ।  

(ऻ) "अनभुलत" बन्नारे नेऩार सयकाय वा नगयऩालरकारे स्थामी स्वीकि लत वा सहामता  प्रदान गरयनसकेको 
कुनै तोवकएको ठाउॉ वा ऺेत्रभा ववद्यारम खोल्न वा कऺा थऩ गना ददईएको अस्थामी स्वीकि लतराई 
सम्झनऩुछा ।  

(ऻ१) "स्वीकि लत" बन्नारे तोवकए फभोशजभको िता ऩयुा गयेको  ववद्यारमराई नेऩार  सयकाय वा 
नगयऩालरकारे ददएको स्थामी स्वीकि लतराई सम्झनऩुछा । 

(ऻ२) "िैशऺक गठुी" बन्नारे ववद्यारम सञ्चारन गनाका रालग कुनै व्मशक्तरे नापा  नलरने उदे्दश्मरे स्थाऩना 
गयेको सावाजलनक वा लनजी िैशऺक गठुी सम्झनऩुछा ।  

(ऻ३) "िैशऺक सत्र" बन्नारे ववद्यारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने वावषाक अवलध  सम्झनऩुछा ।  

(ऻ४) "शिऺा सलभलत" बन्नारे मसै ऐन फभोशजभ गठन बएको नगय शिऺा सलभलतराई सम्झनऩुछा । 

(ऻ५) "ऩयीऺा सलभलत" बन्नारे आधायबतू तहको अन््मभा लरइने ऩयीऺा सॊचारन  तथा व्मवस्थाऩन गना 
गदठत सलभलतराई सम्झनऩुछा ।  

(ऻ६) "व्मवस्थाऩन सलभलत" बन्नारे मसै ऐन फभोशजभ ववद्यारमहरुभा गठन हनु े ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतराई सम्झनऩुछा ।  

(ऻ७) "िलु्क" बन्नारे तोवकए फभोशजभका ववद्यारमरे लनमभ अनसाय ववद्याथॉसॉग लरन ऩाउने िलु्क 
सम्झनऩुछा । 

(ऻ८) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झनऩुछा ।  

(ऻ९) "स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन" बन्नारे सॊघीम सॊसदरे जायी गयेको स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 

२०७४ सम्झनऩुछा ।  

(ऻ१०) "सबा" बन्नारे बान ुनगयऩालरकाको नगय सबाराई सम्झनऩुछा ।  
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(ऻ११) "स्थानीम तह" बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोशजभ गठन बएका गाउॉऩालरका वा  नगयऩालरका 
सम्झनऩुछा ।  

(ऻ१२) "तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेका लनमभावरी, लनदेशिका, कामाववलध 
वा भाऩदण्डभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झनऩुछा ।  

३. ववद्यारम खोल्न अनभुलत लरनऩुने् (१) नगयऩालरका फाहेक अन्म कुनै नेऩारी  नागरयकरे ववद्यारम 
खोल्न, कऺा थऩ य तह थऩ गना चाहेभा सम्फशन्धत वडाको  लसपारयस सवहत तोवकएको ढाॉचाभा 
नगयऩालरकाभा लनवेदन ददनऩनेछ । ्मसयी लनवेदन ददॉदा सॊस्थागत ववद्यारम खोल्न चाहनेरे सो ववद्यारम 
िैशऺक गठुी  वा सहकायी कुन  रुऩभा सञ्चारन गने हो,  सो व्महोया सभेत लनवेदनभा उल्रेख गनुाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा नगय शिऺा अलधकायीरे सो  लनवेदन उऩय आवश्मक  जाॉचफझु 
गने,  गयाउनेछ य जाॉचफझु गदाा ववद्यारम खोल्न अनभुलत ददन भनालसफ देशखएभा नगय शिऺा सलभलतको 
लनणाम अनसाय तोवकएको िताफन्देज ऩारना गने गयी अनभुलत ददनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ अनभुलत लरई सञ्चारनभा यहेको ववद्यारमरे तोवकएको िताफन्देज ऩारना तथा 
ऩयुा गयेभा नगय कामाऩालरकारे सो ववद्यारमराई स्वीकि लत  प्रदान गना सक्नेछ ।  

(४) मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका फखत कम्ऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका ववद्यारमरे  चाहेभा कम्ऩनी खायेज 
गयी िैशऺक गठुी  वा सहकायी अन्तगात ववद्यारम सञ्चारन  गना नगयऩालरका सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछन ्
।  

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा लनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफझु गदाा  ववद्यारमको भाग भनालसव 
देशखएभा भाग फभोशजभ नगय शिऺा सलभलतरे ववद्यारम  सञ्चारन गना स्वीकि लत ददन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (२) वा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन देहामका ववद्यारमराई िैशऺक गठुी वा 
सहकायीको रुऩभा सञ्चारन गना अनभुलत ददइने छैन ।  

(क) सयकायी वा सावाजलनक बवनभा सञ्चारन बएको ववद्यारम,  

(ख) सयकायी वा सावाजलनक जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएको ववद्यारम,  

(ग) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे ववद्यारमको नाभभा बवन वा जग्गा दान दातव्म  ददएकोभा सो बवनभा वा 
्मस्तो जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएको ववद्यारम,  

(७) िैशऺक गठुी सम्फन्धी व्मवस्था (क) िैशऺक गठुीको रुऩभा ववद्यारम सञ्चारन गना चाहनेरे िैशऺक 
गठुी सम्फन्धी ववधान फनाई नगयऩालरकाभा दताा गयाउनऩुनेछ ।  

(ख) िैशऺक गठुी  लनजी वा सावाजलनक गयी दईु  वकलसभरे दताा गना सवकनछे ।  

(ग) िैशऺक गठुी तथा सहकायी अन्तगात ववद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी अन्म  व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ 
।  
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(८) लनजी स्रोतफाट प्रायशम्बक फार शिऺा केन्र खोल्ने अनभलत वा स्वीकि लत सम्फन्धी व्मवस्था उऩदपा (१) 
फभोशजभ हनुेछ ।  

(९) साभाशजक ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॉस्थारे भनुापा नलरन ेउदे्दश्म याखी गरुकुर, भदयसा,  गमु्फा 
सभेतका ववद्यारम सञ्चारन गना चाहेभा तोवकएको प्रकि मा ऩया गयी  सावाजलनक िैशऺक गठुी अन्तगात 
ववद्यारम सञ्चारन गना सक्नेछ ।  

(१०) भातिबाषाभा  शिऺा ददने ववद्यारमको अनभुलत सम्फन्धी व्मवस्था उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ नै 
हनुेछ ।  

(११) प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका ववद्यारमहरु मसै  ऐन फभोशजभ 
स्थाऩना बएको भालननेछ ।  

(१२) उऩदपा ९ फभोशजभ अनभुलत वा स्वीकि त प्राप्त ववद्यारमको सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ ।  

४. वविषे शिऺा, सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा ख ुरा शिऺा सञ्चारन 
सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नगयऩालरकारे आवश्मक ऩूवााधायको व्मवस्था गयी कुनै साभदाुवमक ववद्यारमभा 
वविेष शिऺा, सभावेिी शिऺा, दयुशिऺा तथा खरुा शिऺा सञ्चारनको व्मवस्था गना सक्नेछ ।  

(२) वविेष शिऺा य सभावेिी शिऺा सम्फन्धी व्मवस्था साधायण शिऺा सयह हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकै कुया रेशखएको बए ताऩलन वविेष शिऺातपा  अध्ममनयत  फारफालरकाको 
रालग ऩाठ्यक्रभ¸ ऩाठ्यऩसु्तक, लसकाइ सहजीकयण प्रवक्रमा य भूल्माङ्कन प्रणारीभा पयक व्मवस्था गना 
सवकनेछ ।  

(४) नगयऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय साभदुावमक लसकाइ केन्रभापा त ् साऺयोत्तय एवॊ लनयन्तय शिऺा¸ 
रगामतका अन्म अनौऩचारयक िैशऺक कामाक्रभहरु सॊचारन  गना सक्नेछ ।  

(५) तोवकएको ऩूवााधाय ऩयुा गयेको ऩाइएभा नगयऩालरकारे कुनै सॊस्थागत ववद्यारमराई मस दपाभा 
उल्रेशखत कामाक्रभहरु आफ्नै स्रोतभा सॊ चारन गना अनभुलत ददन सक्नेछ । 

 (६) वविेष शिऺा, सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा¸ दयु तथा खरुा शिऺा सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

५. शिऺाको प्रकाय् (१) ववद्यारम शिऺाको प्रकाय देहाम अनसुाय हनुेछ ।  

(क) आधायबतू शिऺा् (१) साधायण शिऺा  

                   (२) ऩयम्ऩयागत धालभाक शिऺा  

(ख) भाध्मलभक शिऺा् (१) साधायण शिऺा  

                   (२) ऩयम्ऩयागत धालभाक शिऺा  
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                   (३) प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺा  

६. शिऺाको भाध्मभ् (१) ववद्यारमभा शिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा वा अॊग्रजेी बाषा वा दवैु बाषा हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन देहामको अवस्थाभा शिऺाको भाध्मभ देहाम 
फभोशजभ हनुेछ ।  

(क) आधायबत तहको प्रायशम्बक फार शिऺा दशख कऺा ५ सम्भ ववद्याथॉको भातिबाषाभा  शिऺा ददन 
सवकनेछ ।  

(ख) गैय नेऩारी नागरयकरे ववद्यारमभा अध्ममन गदाा लनजरे चाहेभा अलनवामा नेऩारी ववषमको सट्टा अन्म 
कुनै बाषा ववषम अध्ममन गना सक्नेछ य सो सम्वशन्ध व्मवस्था नगयऩालरकाको सभन्वमभा ववद्यारमरे 
लभराउन ुऩनेछ । 

(ग) बाषा ववषमभा अध्माऩन गयाउॉदा शिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हनुेछ ।  

७. ववद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक् १) ववद्यारमरे सॊघीम सयकाय, प्रदेि  सयकाय य नगयऩालरकाफाट 
स्वीकि त ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩसु्तक य अन्म सन्दबा साभग्री रागू  गनुाऩनेछ ।  

(२) ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सॊघीम कानून तथा प्रदेि कानूनभा  व्मवस्था बए 
फभोशजभ वा तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

८. नगय शिऺा सलभलत् १) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन बइयहेका य स्थाऩना हनुे  ववद्यारमको 
व्मवस्थाऩन, येखदेख य सभन्वम रगामतका कामा गनाको रालग देहाम फभोशजभको नगय शिऺा सलभलत यहनेछ 
।  

क)  प्रभख,  बान ुनगयऩालरका                                अध्मऺ  

ख)  नगय कामाऩालरकाका सदस्महरु भध्मेफाट नगय कामाऩालरकारे तोकेको कशम्तभा एकजना भवहरा  
सवहत दईुजना                                         सदस्म  

ग)  साभदुावमक ववद्यारमका ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतरे 
भनोलनत गयेको एकजना                                  सदस्म  

घ) स्थानीम सभाजसेवी वा शिऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतफाट भनोलनत एकजना दलरत¸ 
एकजना जनजाती य एकजना भवहरा सवहत तीनजना               सदस्म  

ङ) साभदुावमक ववद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट नगय कामाऩालरकारे भनोलनत गयेका कशम्तभा 
एकजना भवहरा सवहत दईुजना                                 सदस्म  

च) सॊस्थागत ववद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट नगय कामाऩालरकारे भनोलनत गयेका एक जना                                   
सदस्म  

छ) नेऩार शिऺक भहासॊघ बान ुनगय कामासलभलतका अध्मऺ वा प्रलतलनलध एकजना    सदस्म  

ज) नगय शिऺा अलधकायी                                            सदस्म–सशचव  
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(२) सलभलतभा भनोलनत सदस्महरुको ऩदावलध दईु वषाको हनुेछ । ्मस्ता सदस्महरुरे आफ्नो ऩद 
अनसुायको आचयण नगयेको दशखएभा लनजराई भनोलनत गने लनकामरे जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ । तय मसयी हटाउन ुअशघ लनजराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन ।  

(३) सलभलतरे ववषम वविेषऻ वा शिऺकका ऩेिागत सॊस्था वा कुनै कभाचायीराई फैठकभा बाग लरन 
आभन्त्रण गना सक्नेछ ।    

(४) नगय शिऺा सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय् प्रचलरत कानून फभोशजभ अन्मत्र  रेशखएका काभ, 

कताव्म य अलधकायको अलतरयक्त नगय शिऺा सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्–  

(क) फारफालरकाराई आधायबतू शिऺासम्भको अध्ममन अलनवामा रुऩभा गयाउन अलबबावकराई जानकायी 
गयाउने तथा ्मसका रालग प्रो्साहन गने,  

(ख) ववद्यारमभा बनाा बएका वा नबएका फारफालरका रगामत अन्म व्मशक्तको उभेय, जात, लरङ्ग सभेतको 
आधायभा वववयण फनाई अद्यावलधक गयाइयाख्न,े  

(ग) ववद्यारमको िैशऺक मोजना सम्फन्धी अलबरेख अद्यावलधक गयाइयाख्न ेतथा ्मस्तो मोजनाको अनगुभन 
गयी सम्फशन्धत लनकामभा सझुाव ऩठाउने,  

(घ) व्मवस्थाऩन सलभलतराई स्थानीम स्रोत, साधनको ऩवहचान य ऩरयचारनभा सहमोग तथा ववद्यारमराई प्राप्त 
स्रोतको फाॉडपाॉड गने  

(ङ) गरयफीको येखाभलुन यहेका ऩरयवायको रगत याखी ्मस्ता ऩरयवायका फारफालरकाराई शिऺाभा सहबालगता 
गयाउन आवश्मक व्मवस्था लभराउने,  

(च) व्मवस्थाऩन सलभलतको कामाभा सभन्वम गने तथा शिऺाको गणुा्भक ववकासको रालग ववद्यारमको 
अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण गयी  प्रधानाध्माऩक,  शिऺक रगामत व्मवस्थाऩन सलभलतराई आवश्मक 
सझुाव य सहमोग गने,  

(छ) ववद्यारमभा िैशऺक गणुस्तय विवि गना जनचेतनाभूरक कामाक्रभ, तालरभ, गोष्ठी, सेलभनाय आदद सञ्चारन 
गने,  

(ज) ववद्यारमको बौलतक शस्थलतको अध्ममन गयी सधुायका रालग सहमोग गने,  

(झ) ववद्यारमभा स्वच्छ िैशऺक वातावयण तमाय गना सहमोग गने,  

(ञ) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका शिशऺत जनिशक्तको अलबरेख याखी ्मस्ता जनिशक्तराई स्वमॊसेवक बई 
ववद्यारमभा अध्माऩन गना प्रो्सावहत गने,  

(ट) नगय लबत्रका प्रधानाध्माऩकहरुको भाऩदण्ड तथा मोग्मता लनधाायण गने¸ 

 (ठ) ववद्यारमको रालग आवश्मक साधन स्रोत जटुाउने य ऩरयचारन गने,  
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(ड) ववद्यारमस्तयीम अन्तय खेरकुद तथा अलतरयक्त िैशऺक वक्रमाकराऩको ववकास  तथा सञ्चारन गयाउने य 
सो को रालग ऩयुस्कायको व्मवस्था गने,  

(ढ) आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारफालरकाको ववद्यारम शिऺाभा ऩहुॉच फढाउनको रालग आवश्मक  व्मवस्था गने,  

(ण) आफ्नो ऺेत्रलबत्र वविेष शिऺा तथा सभावेिी शिऺा, गरुकुर, भदयसा, गमु्फाफाट  प्रदान गरयने शिऺा तथा 
अनौऩचारयक एवॊ लनयन्तय शिऺा सम्फन्धी मोजना तजुाभा गने, 

(त) ववद्यारमहरुको ववऩद्जोशखभ अवस्था रेखाजोखा गयी प्रबाव न्मूनीकयणका रालग कामामोजना तमाय गने,  

(थ) ववद्यारम शिऺाभा सधायका रालग नगय शिऺा नीलत तथा नगय शिऺा मोजना फनाई स्वीकि लतका रालग 
नगय सबाभा ऩेस गने,  

(द) आफ्नो सेवा ऺेत्रलबत्र ववद्यारम सञ्चारन अनभलुत, स्वीकि लत, ववद्यारम साने, गाभ्ने रगामतका कामा गने 
गयाउने,  

(ध) आफ्नो सेवा ऺेत्रलबत्रका शिऺक, कभाचायीहरुको वववयण अद्यावलधक गयाउने, रयक्त दयवन्दीभा स्थामी 
लनमशुक्तका रालग लसपारयस गना शिऺक सेवा आमोगभा ववस्तित वववयण सवहतको भाग ऩेि गना 
रगाउने,  

(न) कुनै शिऺक वा कभाचायीराई मस कामाववलध फभोशजभ ववद्यारम व्मवस्थाऩन  सलभलतरे कायवाही गना 
अलधकाय नबएको ववषमभा कायवाहीको रालग सलभलतको यामसवहतको प्रलतवेदन प्राप्त बएभा सो उऩय 
कामावाही गने, गयाउने,  

(ऩ) नगयऩालरकाको िैशऺक क्मारेण्डय लनभााण गयी कामाान्वमन गना रगाउन,े  

(प) ववद्यारम नक्साॊकन तथा सभामोजन तथा दयफन्दी लभरान सम्वशन्ध कामा गने,  

(फ) शिऺकको कामादऺताको आधायभा ऩयुस्कायको व्मवस्था गने,  

(ब) नगय शिऺा सलभलतको अन्म काभ, कताव्म य अलधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

९. नगय शिऺा सलभलतको फैठक (१) नगय शिऺा सलभलतको फैठक साभान्मतमा दईु भवहनाभा एकऩटक 
फस्नेछ ।  

(२) सलभलतका अध्मऺको लनदेिनभा सदस्म-सशचवरे फैठक फोराउनेछ ।  

(३) फैठक सम्फन्धी अन्म कामाववलध सलभलत आॉपैरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

१०. ऩयीऺाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन् (१) भाध्मलभक शिऺाको कऺा दि य भाध्मलभक तहको अन््मभा हनुे 
ऩयीऺाको सञ्चारन सॊघीम शिऺा ऐन फभोशजभ हनुेछ ।  

(२) आधायबतू शिऺा उत्तीणा ऩयीऺा नगयऩालरकारे सञ्चारन गनेछ ।  
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(३) आधायबतू तह उत्तीणा ऩयीऺा सलभलत् आधायबतू तह उत्तीणा ऩयीऺाको सॊचारन¸ तथा व्मवस्थाऩन य 
नलतजा ववश्लषेण सभेतको कामा गना देहाम फभोशजभको आधायबतू तह उत्तीणा ऩयीऺा सलभलत हनुेछ ।  

(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकि त,  बान ुनगयऩालरका               –  अध्मऺ  

(ख) नगय शिऺा अलधकायी¸  बान ुनगयऩालरका                   –  सदस्म  

(ग) नगयऩालरका लबत्रका आधायबतू य भाध्मलभक तहको साभदुावमक ववद्यारमका शिऺकहरुको 
प्रलतलनलध्व हनुेगयी कशम्तभा एकजना भवहरासवहत ऩयीऺा सलभलतद्वाया भनोलनत गयेका तीनजना                                   
– सदस्म  

(घ) नगयऩालरका लबत्रका सॊस्थागत ववद्यारमका शिऺकहरुभध्मेफाट ऩयीऺा सलभलतद्वाया भनोलनत गयेका 
एकजना                                  –सदस्म  

(ङ) प्रभखु प्रिासकीम अलधकि तरे तोकेको शिऺा¸ मवुा तथा खेरकुद िाखाको अलधकि त – सदस्म–सशचव  

(४) सलभलतका भनोलनत सदस्मको ऩदावलध दईु वषाको हनुेछ ।  

(५) ऩयीऺा सलभलतरे ववषम वविेषऻ वा कुनै कभाचायीराई फैठकभा बाग लरन आभन्त्रण गना सक्नेछ ।   

(६) ऩयीऺा सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाववलध सो सलभलत आपैं रे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

(७) आधायबतु तह उत्तीणा ऩयीऺा सलभलतको काभ, कताव्म तथा अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ ।  

क) ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धभा नीलत लनधाायण गने,  

ख) नगयऩालरकारे तोकेको न्मनुतभ ्  िैशऺक स्तय कामभ गयेका ववद्यारमराई आफ्नो ववद्यारमको 
ऩयीऺा आॉपै वा सभूहगत रुऩभा सञ्चारन गना अनभुलत ददन,े  

ग) ऩयीऺा केन्र तोक्ने य केन्राध्मऺ लनमशुक्त गने,  

घ) प्रश्नऩत्र लनभााण, उत्तयकुशिका लनभााण, उत्तयऩशस्तका ऩयीऺण तथा सम्ऩयीऺण  गयाउन,े  

ङ) ववद्यारमहरुराई सभूहभा ववबाजन गयी ऩयीऺा सञ्चारन गने,  

च) ऩयीऺापर प्रकाशित गयाउने तथा उत्तीणा ऩयीऺाथॉहरुराई प्रभाणऩत्र ददने,  

छ) ऩयीऺा िलु्क तथा ऩयीऺा सम्फन्धी काभभा सॊरग्न व्मशक्तको ऩारयश्रलभक लनधाायण  गने,  

ज) कुनै ऩयीऺा केन्रभा अलनमलभतता बएभा आवश्मकतानसुाय ऩयीऺा फदय गयी ऩनु् ऩयीऺा गयाउने वा 
्मस्तो ऩयीऺा केन्र फन्द गने,  

झ) दैवीप्रकोऩ वा अन्म कुनै कायणफाट लनधाारयत सभमभा ऩयीऺा सञ्चारन गना वा ऩयीऺापर प्रकाशित 
गना फाधा ऩना गएभा तरुन्तै आवश्मक लनणाम लरन,े  

ञ) नेऩार सयकाय,  प्रदेि सयकाय तथा नगयऩालरकारे तोकेफभोशजभको अन्म कामा  गने ।  
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ट) ऩयीऺा सलभलतरे आॉपूराई प्राप्त अलधकायहरुभध्मे आवश्मकता अनसाय केही अलधकाय कुनै 
उऩसलभलत वा कामाटोरी वा कुनै अलधकि त कभाचायीराई प्र्मामोजन गना सक्नेछ ।  

११. नगय शिऺा कोष् (१) साभदाुवमक ववद्यारमहरुको िैशऺक गणुस्तय अलबविवि गना, ववद्याथॉ, शिऺक, 

कभाचायी तथा अलबबावकहरुराई प्रो्साहन तथा ऺभता ववकासका कामा गना तथा आधायबतू तह ऩयीऺा 
सञ्चारनभा सहमोग ऩरु् माउन नगयऩालरकाभा एक नगय शिऺा कोष यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहनेछन्–  

(क) नगयऩालरकाफाट प्राप्त अनदुान यकभ,  

(ख) सॊस्थागत ववद्यारमफाट प्राप्त तोवकए फभोशजभको यकभ,  

(ग) नगय शिऺा सलभलत तथा ऩयीऺा सलभलतको लनणामानसुाय प्राप्त हनुे यकभ,  

(घ) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(३) कोषको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन शिऺा सलभलतको लनणामानसुाय  हनुेछ । 

१२. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत् (१) साभदाुवमक ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मवस्थाऩन गनाका रालग 
प्र्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरु यहेको एक ववद्यारम  व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  

(क) अलबबावकहरुरे आॉपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएका दईुजना भवहरा सवहत चायजना                                              
– सदस्म  

(ख) ववद्यारम यहेको सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा सलभलतरे भनोलनत गयेको वडा सलभलतको 
सदस्म                                   – सदस्म  

(ग) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुिशजवी, शिऺाप्रभेी, ववद्यारमराई लनयन्तय दि वषादशख सहमोग 
गने वा ववद्यारमराई दि राख वा सो बन्दा फढी नगद वा शजन्सी सहमोग गयेका व्मशक्तहरु 
भध्मेफाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत  गयेको एकजना भवहरा सवहत दईुजना           
– सदस्म  

(घ) ववद्यारमका शिऺकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएको  एकजना        – सदस्म  

(ङ) ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक                                      -  सदस्म–सशचव  

(२) वविेष शिऺा सञ्चारन गने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतभा कशम्तभा ऩचास प्रलतित सदस्महरु अऩाङ्गता 
बएका ववद्याथॉका अलबबावकहरु य सभावेिी वा  स्रोत कऺा सञ्चारन गने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
सलभलतभा कम्तीभा एकजना सदस्म अऩाङ्गता बएका ववद्याथॉका अलबबावक यहनेछन ्।  

(३) प्राववलधक य व्मवसावमक ववषमभा अध्माऩन गयाउने भाध्मलभक ववद्यारमको ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतभा उद्योग तथा वाशणज्म सॊघका दईुजना प्रलतलनलध सदस्म यहनेछन ्।  
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(४) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका सदस्महरुरे उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोशजभका 
सदस्महरुभध्मेफाट छानेको सदस्म सो सलभलतको अध्मऺ हनुेछ ।  

(५) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ छनौट नबएसम्भका रालग वा अध्मऺको अनऩुशस्थलतभा सो 
सलभलतका ज्मेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(६) सम्फशन्धत ववद्यारम लनयीऺक य स्रोत व्मशक्तराई ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा बाग लरन 
आभन्त्रण गनुाऩनेछ ।  

(७) सॊस्थागत ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य व्मवस्थाऩन गनाका रालग प्र्मेक ववद्यारमभा देहामका 
सदस्महरु यहेको एक ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  

क) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, रगानीकताा वा अलबबावकहरु भध्मेफाट ववद्यारमको लसपारयसभा 
नगयऩालरकारे भनोलनत गयेको व्मशक्त                                   – अध्मऺ                                                  

ख) अलबबावकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएका एकजना भवहरा सवहत दईुजना    – सदस्म  

ग) ववद्यारम यहेको सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा सलभलतरे भनोलनत गयेको वडा सलभलतको 
सदस्म                                     – सदस्म  

(घ) सम्फशन्धत ववद्यारम लनयीऺक वा शिऺा अलधकि त              – सदस्म  

(ङ) ववद्यारमका शिऺकरे आॉपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना   – सदस्म  

(च) ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक                           – सदस्म–सशचव  

(८) उऩदपा (१), (४) य (७) फभोशजभ छालनएका वा भनोलनत अध्मऺ वा सदस्मको  ऩदावलध तीन वषाको 
हनुेछ । ्मस्ता अध्मऺ वा सदस्मरे आफ्नो ऩद अनसुायको आचयण नगयेको दशखएभा ्मसयी छान्ने वा 
भनोनमन गने अलबबावक, ऩदालधकायी वा लनकामरे लनजराई जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ । तय 
्मसयी हटाउन अशघ लनजराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट फशन्चत गरयने छैन ।  

(९) साभदाुवमक ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ ह ुनेछ्–  

(क) ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख, लनयीऺण य व्मवस्थाऩन गने,  

(ख) ववद्यारमको रालग चावहने आलथाक स्रोत जटाउने,  

(ग) शिऺक तथा कभाचायीराई तालरभको रालग छनौट गने,  

(घ) शिऺक तथा कभाचायीहरूको सेवाको सयुऺा य सॊविान गने,  

(ङ) ववद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शिऺक तथा कभाचायी लनमशुक्त गने ।  ्मसयी लनमकु्त शिऺक तथा 
कभाचायीराई नगयऩालरकारे सभान तहका शिऺक तथा कभाचायीराई तोवकददएको तरफ स्केरभा नघटाई 
तरफ बत्ता ददने,  
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(च) नेऩार सयकायफाट स्वीकि त बएको दयवन्दीको शिऺक तथा कभाचायीको ऩद  रयक्त हनु आएभा स्थामी 
ऩदऩूलताको रालग सो ऩद रयक्त बएको लभलतरे ऩन्र ददनलबत्र ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणामसवहत 
नगयऩालरकाभा रेखी ऩठाउने,  

(छ) ववद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीहरूको हाशजयी जाॉच गयी गमर हनुे शिऺक वा कभाचायी उऩय 
आवश्मक कायवाही गने,  

(ज) कुनै शिऺक वा कभाचायीराई मस ऐन वा प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे 
कायवाही गना ऩाउने ववषमभा ववबागीम कायवाही गयी ्मसको जानकायी नगयऩालरकाराई ददने तथा 
आपूराई कायवाही गना अलधकाय नबएको ववषमभा कायवाहीको रालग लसपारयस  गनुाऩने बएभा 
आवश्मकता अनसुाय आफ्नो यामसवहतको  प्रलतवेदन नगयऩालरकाभा ऩठाउन,े  

(झ) ववद्यारम सधुाय मोजना लनभााण गयी कामाान्वमन गने,  

(ञ) ववद्यारमको िैशऺकस्तय विवि गना आवश्मक िैशऺक साभग्रीहरूको व्मवस्था गने,  

(ट) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य नगयऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे ववलबन्न कामाक्रभहरूभा ववद्यारमराई 
सरयक गयाउने,  

(ठ) शिऺक¸ ववद्याथॉ तथा अलबबावकरे ऩारना गनुाऩने आचायसॊवहता फनाई राग ुगने,  

(ड) शिऺक तथा कभाचायीहरूको अलबरेख अद्यावलधक गयाई याख्न,े  

(ढ) प्र्मेक वषा ववद्यारमका चन्दादाता य अलबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्यारमको अशघल्रो िैशऺक वषाको 
आमव्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी वषाको िैशऺक कामाक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाउने,  

(ण) ववद्यारमको रेखाऩयीऺणको रालग प्रचलरत कानून फभोशजभ दताा बएका रेखाऩयीऺकहरु भध्मे कम्तीभा 
तीनजना रेखाऩयीऺकको नाभ लनमशुक्तको रालग नगयऩालरका सभऺ लसपारयस गने,  

(त) ववद्याथॉ, शिऺक, कभाचायी तथा अलबबावकराई ववद्यारमको ववकास तथा ऩठनऩाठन सम्फन्धभा उ्प्ररेयत 
गना आवश्मक व्मवस्था लभराउने,  

(थ) ववद्याथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रविशत्त यकभ तोवकएफभोशजभ उऩरब्ध गयाउने,  

(द) लनयीऺकरे ववद्यारमको छड्के जाॉच वा लनयीऺण गदाा हाशजयी ऩशुस्तका वा ववद्यतुीम हाशजयीभा गमर 
जनाएकोभा ्मस्ता गमर बएका शिऺक तथा कभाचायीको गमर बएका ददनको तरफ कट्टी गने,  

(ध) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको सशचवारम ववद्यारम बवनभा याख्न े तथा ववद्यारमको कागजऩत्र य 
अलबरेख सयुशऺत गने,  

(न) नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयी िैशऺक ववकासका कामाक्रभहरु सञ्चारन  गने,  

(ऩ) ववद्यारमभा रशऺत सभहका रालग वविेष प्रकि लतको िैशऺक कामाक्रभ सञ्चारन गना आवश्मक दशखएभा 
नगयऩालरकाभा भाग गने,  
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(प) वावषाक रुऩभा ववद्यारमका रालग आवश्मक भारसाभान, भसरन्द  साभग्रीको खरयद मोजना स्वीकि त गने,  

(फ) ववद्यारमको ववऩद्जोशखभ अवस्था रेखाजोखा गयी प्रबाव न्मूनीकयणका  रालग कामामोजना लनभााण गयी सो 
फभोशजभ कामाान्वमन गने,  

(ब) ववद्यारमको चर अचर सम्ऩशत्तको सॊयऺण य सदऩुमोग गने,  

(भ) आफ्नै स्रोतफाट लनमकु्त हनुे शिऺक तथा कभाचायीको सेवा, िता तथा  ववबागीम कायवाहीराई व्मवशस्थत 
गना कामाववलध फनाई िाखा प्रभखु भापा त ्नगयऩालरकाफाट स्वीकि त गयाई राग ुगने,  

(म) शिऺक तथा कभाचायीरे आफ्नो ऩद अनसुायको आचयण ऩारना नगयेभा  वा काभ, कताव्म ऩयुा नगयेभा 
प्रचलरत कानून  फभोशजभ सचेत गयाउने, फढीभा दईु ग्रडेविवि योक्का गने वा फढीभा दईु वषासम्भ फढुवा 
योक्का गना नगयऩालरका सभऺ कायवाहीको रालग लसपारयस गने, तय मसयी ववबागीम कायवाही अगालड 
फढाउॉदा सपाइको भनालसव भौका ददनऩुनेछ ।  

(य) नगयऩालरकारे ददएको लनदेिन अनरुूऩ काभ गने ।   

(र) ववद्यारमको साभाशजक ऩयीऺण गयाई सम्फशन्धत लनकामहरुभा प्रलतवेदन  गने ।  

(व) स्थामी लनमशुक्त बई आउने शिऺकराई ववद्यारमभा हाशजय गयाउने । 

(ि) तोवकए फभोशजभ शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गने ।  

(ष) ववद्यारमभा स्वीकि त ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तकको उऩरब्धता य  प्रमोगको प्रबावकारयता जाॉचफझु गने 
।  

(१०) सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम  फभोशजभ हनुेछ्  

(क) ववद्यारमको िैशऺक गठीका गठुीमाय वा कम्ऩनीका सञ्चारकसॉग सभन्वम गयी  ववद्यारमको सञ्चारन, 

येखदेख,  लनयीऺण य व्मवस्थाऩन गने,  

(ख) ववद्यारमका शिऺक तथा कभाचायीको सेवाको सयुऺा य सम्फधान गने,  

(ग) ववद्याथॉहरूराई ऩयीऺाभा साभेर गयाउने,  

(घ) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य नगयऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे ववलबन्न  कामाक्रभहरूभा ववद्यारमराई 
सरयक गयाउने,  

(ङ) प्र्मेक वषा ववद्यारमका चन्दादाता य अलबबावकहरूको बेरा गयाई ववद्यारमको अशघल्रो िैशऺक वषाको 
आम, व्मम तथा िैशऺक उऩरशब्ध य आगाभी वषाको  िैशऺक कामाक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाउने,  

(च) ववद्यारमको शिऺक ऩदको दयफन्दी स्वीकि त गने तथा रयक्त ऩदभा अस्थामी शिऺक लनमकु्त गने य 
ववद्यारमको लनमभावरीभा व्मवस्था गयी स्थामी ऩदऩलताको प्रवक्रमा िरुु गने,  
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(छ) ववद्यारमभा लनमकु्त शिऺक तथा कभाचायीराई साभदुावमक ववद्यारमका सभान  तहका शिऺकरे ऩाउने 
तरव बत्ताभा नघट्ने गयी सववधा उऩरव्ध गयाउने,  

(ज) शिऺक तथा कभाचायी कल्माण कोषको व्मवस्था गने,  

(झ) खण्ड (ज) फभोशजभको कोषभा जम्भा बएको यकभ सोही खण्डभा उशल्रशखत  काभभा भात्र खचा गने,  

(ञ) आफ्नो आचयण अनसाय काभ नगने शिऺक तथा कभाचायीराई ववबागीम  कायवाही गने,  

(ट) ववद्यारमको रेखा ऩयीऺणको रालग प्रचलरत कानून फभोशजभ दताा बएका  रेखाऩयीऺकहरु भध्मेफाट 
कम्तीभा तीनजना रेखाऩयीऺकको नाभ लनमशुक्तको रालग नगयऩालरका सभऺ लसपारयस गने,  

(ठ) ववद्याथॉहरूरे ऩारना गनुाऩने आचायसॊवहता फनाई राग ुगने,  

(ड) नगयऩालरकाको लनदेिन अनसुाय तोवकएफभोशजभ िैशऺक तथ्माङ्क बयी नगयऩालरकाभा ऩेि गने ।   

(ढ) तोवकए फभोशजभ शिऺक–अलबबावक सॊघ गठन गने । 

(ण) ववद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकि त ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩस्तक राग ुगने  । 

(त) नगयऩालरकारे ददएका अन्म लनदेिनहरु ऩारना गने ।   

(११) व्मवस्थाऩन सलभलतरे आफ्नो अलधकायभध्मे आवश्मकता अनसुाय केही अलधकाय  व्मवस्थाऩन 
सलभलतको सदस्म–सशचवराई प्र्मामोजन गना सक्नेछ ।  

(१२) व्मवस्थाऩन सलभलतको छनौट मोग्मता तथा फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१३. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन गना सवकने्  (१) देहामको अवस्थाभा वा  तोवकएको शजम्भेवायी 
ऩयुा गना नसकेभा सो को कायण खरुाई शिऺा¸ मवुा तथा खेरकुद िाखा प्रभखुको  लसपारयसभा नगय शिऺा 
सलभलतरे ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई ववघटन गना सक्नेछ ।  

(क) ववद्यारमको सम्ऩशत्त वहनालभना गयेभा,  

(ख) ववद्यारमको िैशऺक वातावयण खल्फल्माएभा,  

(ग) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय वा नगयऩालरकाको नीलत ववऩरयत काभ गयेभा, 

(घ) ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गना नसकेभा  

(ङ) सम्फशन्धत लनकाम वा अलधकायीरे ददएको लनदेिनको ऩारना नगयेभा । तय ्मसयी ववघटन गनुा अशघ 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई आफ्नो सपाई ऩेि  गने भनालसव भौका ददनऩुनेछ ।  

१४. ववद्यारमको सम्ऩशत्त् (१) ववद्यारमको नाभभा यहेको चर–अचर सम्ऩशत्तको सयुऺा गने प्रभखु दावम्व 
व्मवस्थाऩन सलभलत य ऩदीम दावम्व सम्फशन्धत प्रधानाध्माऩकको हनुेछ । 
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 (२) साभदाुवमक ववद्यारमको चर–अचर सम्ऩशत्त सोही ववद्यारमको नाभभा यहनेछ । साभदुावमक 
ववद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩशत्त सावाजलनक सम्ऩशत्त भालननेछ । मस ऐन फभोशजभ अनभुलत वा 
स्वीकि लत यद्द गरयएको वा कुनै ववद्यारमभा गालबएको  वा सभामोजन गरयएको साभदुावमक ववद्यारमको चर–

अचर सम्ऩशत्तको व्मवस्थाऩन नगयऩालरकारे गनेछ । 

(३) िैशऺक गठुी तथा सहकायीको रुऩभा सॊचालरत सॊस्थागत ववद्यारमको चर– अचर सम्ऩशत्त सोही 
ववद्यारमको नाभभा यहनेछ । ्मस्तो ववद्यारमको सम्ऩशत्त सावाजलनक सम्ऩशत्त भालननेछ य मो सम्ऩशत्तको 
स्वरुऩ नगयऩालरकाको स्वीकि लत लफना ऩरयवतान हनुे छैन ।  

(४) कम्ऩनीको रुऩभा सॊचालरत सॊस्थागत ववद्यारमको सम्ऩशत्त कम्ऩनीको नाभभा  यहनेछ ।  

(५) सॊस्थागत ववद्यारमरे कुनै व्मशक्त वा सॊघसॊस्थासॉग दान दातव्मको रुऩभा कुनै वकलसभको चर अचर 
सम्ऩशत्त प्राप्त गनुा अशघ नगय शिऺा सलभलतको स्वीकि लत  लरनऩुनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको सम्ऩशत्त नगयऩालरकाको स्वीकि लत वेगय सट्टाऩट्टा य  फेचववखन गना ऩाईन ेछैन 
।  

(७) ववद्यारमको सम्ऩशत्त सॊ यऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१५. ववद्यारमको वगॉकयण् ववद्यारमहरुराई तोवकएको आधायभा वगॉकयण गरयनेछ ।  

१६. लन्िलु्क शिऺा तथा िलु्क सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय  य नगयऩालरकारे 
लन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको ववद्यारम शिऺाका रालग साभदुावमक  ववद्यारमरे ववद्याथॉको नाभभा कुनै 
वकलसभको िलु्क लरन ऩाउने छैन ।  

(२) कुनै सॊघसस्था वा अलबबावकरे आफ्नो स्वेच्छारे साभदाुवमक ववद्यारमराई  ददएको दान, उऩहाय, चन्दा 
वा सहमोग लरन सवकनेछ ।  

(३) सफै वारवालरकाराई आधायबतू तहसम्भको शिऺा लन्िलु्क य अलनवामा तथा  भाध्मलभक तहसम्भको 
शिऺा लन्िलु्क प्रदान गनाको रालग आवश्मक स्रोतको  व्मवस्था गरयनेछ ।  

(४) दृविवववहन फारफालरकाराई बे्रर लरऩी तथा फवहया तथा स्वय वा वोराई सम्फन्धी अऩाङ्गता बएका 
फारफालरकाराई साॊकेलतक बाषाको भाध्मभफाट लन्िलु्क शिऺा प्रदान गने व्मवस्था गरयनेछ ।  

(५) ववद्यारमरे ववद्याथॉराई कुनै कऺाभा बनाा गदाा एक ऩटक बनाा िल्क लरईसके ऩलछ ऩनु् सोही  
ववद्यारमको अको कऺाभा बनाा गनाको रालग बनाा िलु्क लरन ऩाउन ेछैन ।  

(६) ववद्यारमरे ववद्यारमको बौलतक सॊयचना लनभााण तथा भभात गनाका रालग  ववद्याथॉसॉग कुनै वकलसभको 
िलु्क लरन ऩाउने छैन ।  

(७) सॊस्थागत ववद्यारमरे लरन ऩाउने तोवकए फभोशजभको िलु्क नगयऩालरकाफाट स्वीकि त गयाई लनधाायण 
गनुाऩनेछ । मसयी िलु्क लनधाायणको स्वीकि लत दददाॉ ववद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सवुवधाको आधायभा 
ददइनेछ ।  
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(८) सॊस्थागत ववद्यारमरे लरन ऩाउने िलु्क तथा िलु्क लनधाायणका आधायहरु रगामत अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

(९) कुनै ववद्यारमरे मस ऐन तथा अन्तगात फनेका लनमभावरी, लनदेशिका, कामाववलध वा भाऩदण्ड ववऩरयत कुनै 
िलु्क लरएभा तोवकएको अलधकायीरे ्मस्तो िलु्क सम्फशन्धत ववद्याथॉराई वपताा गना रगाउन ुऩनेछ ।   

(१०) मस ऐन ववऩरयत िलु्क लरने ववद्यारमराई नगयऩालरकारे ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गना 
सक्नेछ ।  

१७. ववद्याथॉ प्रो्साहन तथा छात्रविशत्त सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय तथा 
नगयऩालरकारे साभदाुवमक ववद्यारमभा बनाा हनुे ववद्याथॉराई तोवकए फभोशजभ छात्रविशत्तको व्मवस्था गना 
सक्नेछ ।  

(२) सॊस्थागत ववद्यारमरे प्र्मेक कऺाभा प्रथभ, दद्वतीम य ततीम हनुे ववद्याथॉराई क्रभि् ितप्रलतित, ऩचास 
प्रलतित तथा ऩशच्चस प्रलतित िलु्क लभनाहा गयी जेहेन्दाय छात्रविशत्त उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ ।  

(३) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमभा बनाा बएका कूर ववद्याथॉ सॊख्माको कम्तीभा दि प्रलतितभा नघट्न े
गयी तोवकए फभोशजभ ववऩन्न तथा गरयव, भवहरा, जनजालत, दलरत, अऩाङ्गता बएका य जेहेन्दाय ववद्याथॉराई 
लन्िलु्क छात्रविशत्त उऩरब्ध  गयाउनऩुनेछ ।  

(४) ववद्यारमभा छात्रविशत्त ववतयणराई व्मवशस्थत गना तोवकए फभोशजभको छात्रविशत्त ववतयण सलभलत यहनेछ 
।  

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ छात्रविशत्तका रालग ववद्याथॉ छनौट गने आधायहरु तथा प्रवक्रमा सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१८. फारफालरकाराई अलनवामा रुऩभा ववद्यारमभा ऩठाउन ुऩने् (१) सफै अलबबावकरे चाय वषा ऩयुा बएका 
वारवालरकाराई प्रायशम्बक फार शिऺा य ऩाॉच वषा ऩयुा बएका फारफालरकाराई आधायबतू शिऺाका रालग 
अलनवामा रुऩभा ववद्यारम ऩठाउनऩुनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाए नऩठाएको सम्फन्धभा नगय 
शिऺा सलभलत, सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺ, वडासलभलत¸ ववद्यारम लनयीऺक तथा साभदुावमक ववद्यारमका 
शिऺक तथा कभाचायीरे अनगुभन तथा लनयीऺण गनुाऩनेछ ।  

(३) कुनै अलबबावकरे उऩदपा (१) फभोशजभ फारफालरकाराई ववद्यारमभा ऩठाएको नदशखएभा ्मस्तो 
अलबबावकराई सम्झाई फझुाई, वविेष सहमोग तथा प्ररेयत गयी ्मस्ता फारफालरकाराई ववद्यारमभा ऩठाउन 
रगाउन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सम्झाई, फझुाई गदाा सभेत फारफालरकाराई ववद्यारम नऩठाउने अलबबावकराई 
नगयऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाउने सेवा सववधाफाट वशञ्चत गना सवकनेछ ।  

(५) मस दपा फभोशजभ ववद्यारमभा बनाा बएका ववद्याथॉराई ववद्यारमरे लन्िलु्क अध्माऩन गयाउन ुऩनेछ । 
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(६) ववद्यारम जाने उभेय सभूहका वारवालरकाराई अलनवामा रुऩभा ववद्यारमभा बनाा गना ववद्याथॉ बनाा 
अलबमान तथा कामाक्रभ तजुाभा गयी राग ुगने दावम्व नगय शिऺा  सलभलतको हनुेछ ।  

१९. ववद्यारम खोल्न, कऺा थऩ गना, नाभ ऩरयवतान गना, साना, गाभ्न, सभामोजन गना, कऺा वा तह घटाउन वा 
वन्द गना सक्ने्  (१) नगयऩालरकारे नगय शिऺा सलभलतको  याम लरई कुनै ठाउॉभा ववद्यारम खोल्न, कऺा 
थऩ गयी सञ्चारन गने अनभुलत ददन, ववद्यारमको नाभ ऩरयवतान गना, सञ्चारन बइयहेको कुनै ववद्यारमराई 
एक स्थानफाट अको स्थानभा साना, दईु वा सो बन्दा फढी ववद्यारम गाबी एउटा ववद्यारम कामभ गना, एउटा 
ववद्यारमराई अको ववद्यारमभा सभामोजन गना̧  कुनै ववद्यारमको तह वा कऺा  घटाउन वा फन्द गना 
सक्नेछ ।  

(२) नगयऩालरकारे दईु वा सो बन्दा फढी साभदुावमक ववद्यारमहरुराई एक आऩसभा  गाबी वा सभामोजन 
गयी एकीकि त आवासीम ववद्यारमको रुऩभा सॊचारन गना सक्नेछ ।  

(३) ववद्यारम खोल्न,े कऺा थऩ गने, नाभ ऩरयवतान गने, साने, गाभ्ने, सभामोजन गने, कऺा वा तह घटाउने वा 
फन्द गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

२०. शिऺकको सरुवा् (१) सरुवा हनु चाहन े स्थामी शिऺकरे तोवकए फभोशजभको लनवेदन पायाभ बयी 
नगय शिऺा अलधकायी सभऺ लनवेदन ददनऩुनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नगय लबत्रको कुनै ववद्यारमभा कामायत शिऺकरे आॉपू कामायत ववद्यारम तथा 
सरुवा हनु चाहेको ववद्यारम दफैुको सहभलत साथ लनवेदन ददएभा नगय शिऺा अलधकायीरे रयक्त दयफन्दी¸ तह 
य  ववषम लभल्न े देशखएभा ्मस्तो शिऺकराई सरुवाका रालग नगय शिऺा सलभलत सभऺ ऩेि गनेछ य 
सलभलतको लनणामानसुाय नगय लबत्र अन्तय ववद्यारम सरुवा गना सवकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन एउटै ववद्यारमभा ऩाॉच वषा सेवा अवलध 
ऩयुा गयेको स्थामी शिऺकराई तोवकए फभोशजभको भाऩदण्डको आधायभा नगयऩालरकारे आफ्नो नगयलबत्रको 
कुनैऩलन ववद्यारमभा सरुवा गना सक्नेछ । तय दयवन्दी लभरान गदाा वा तोवकए फभोशजभको वविेष 
कायणफि कुनै शिऺकराई कुनै ववद्यारमफाट सरुवा नगयी नहनुे बएभा ्मस्तो शिऺकको एउटै ववद्यारमभा 
ऩाॉच फषा ऩयुा नबएको बएताऩलन कायण खरुाई मस दपा फभोशजभ  सरुवा गना फाधा ऩने छैन ।  

(४) स्थामी लनमशुक्त लरएको एकवषा नऩगेुको शिऺक य अलनवामा अवकास हनु एकवषा  वा सो बन्दा कभ 
अवलध फाॉकी यहेको शिऺकको साभान्मतमा सरुवा गरयने छैन ।  

(५) अन्तय ऩालरका वा शजल्रान्तय सरुवा सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ । 

२१. शिऺक छनौट सलभलत् (१) साभदुावमक ववद्यारमभा प्रधानाध्माऩक वा कयायभा  शिऺक लनमशुक्तका 
रालग लसपारयस गना वा सॊस्थागत ववद्यारमभा स्थामी शिऺक लनमशक्तको रालग लसपारयस गना प्र्मेक 
ववद्यारमभा देहाम फभोशजभको एक शिऺक  छनौट सलभलत यहनेछ ।  

(क) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको सो सलभलतको सदस्म – अध्मऺ  
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(ख) सम्फशन्धत ऺेत्रको ववद्यारम लनयीऺक वा शिऺा अलधकि त वा सो नबए नगय शिऺा अलधकायीरे तोकेको 
प्रलतलनलध – सदस्म  

(ग) नगयऩालरकाभा सूशचकि त ववषम  वविेषऻहरु भध्मे दईुजना     –  सदस्म  

(घ) प्रधानाध्माऩक – सदस्म–सशचव  

(२) शिऺक सेवा आमोगरे शिऺक छनौट गने सम्वन्धभा ऩाठ्यक्रभ¸ अन्म भाऩदण्ड वा  कामाववलध जायी 
गयेको बए शिऺक छनौट सलभलतरे ्मस्तो ऩाठ्यक्रभ¸ भाऩदण्ड वा  कामाववलधको ऩारना गनुाऩनेछ ।  

(३) शिऺक छनौट सलभलतको वैठक सम्फन्धी अन्म कामाववलध सो सलभलत आॉपैरे लनधाायण गये फभोशजभ 
हनुेछ ।  

२२. कयायभा शिऺक लनमशुक्त सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नेऩार सयकायफाट स्वीकि त दयवन्दीभा स्थामी शिऺक 
लनमशुक्त हनु नसकी त्कार कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनुाऩने बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे नगय शिऺा 
अलधकायी भापा त ् शिऺक सेवा आमोगफाट कयायभा  शिऺक लनमशुक्तको रालग प्रकाशित बएको सूची भाग 
गनुा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका उम्भेदवायहरु भध्मेफाट 
मोग्मताक्रभका आधायभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे फढीभा एक िैशऺक  सत्रको रालग कयायभा शिऺक लनमशुक्त 
गना सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कुनै उम्भेदवाय नयहेभा वा सूचीभा 
सभावेि बएका उम्भेदवायरे शिऺक ऩदभा लनमकु्त हनु लनवेदन नददएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺक छनौट 
सलभलतको लसपारयसभा फढीभा एक िैशऺक सत्रको रालग मोग्मता ऩगेुका कुनै व्मशक्तराई कयायभा शिऺक 
लनमशुक्त गना सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमशुक्त गदाा नगय शिऺा अलधकायी फाट दयफन्दी 
रयक्त यहेको व्महोया प्रभाशणत गयाएय ववषम लभल्ने गयी भात्र कयायभा शिऺक लनमशुक्त गना सवकनेछ ।  

(५) याहत अनदुान कोटा य कयाय शिऺक छनौट सम्फन्धी व्मवस्था मसै दपाभा उल्रेख  बए फभोशजभ 
हनुेछ । 

२३. प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मवस्था: (१)  ववद्यारमको प्राशऻक तथा प्रिासकीम प्रभखुको रुऩभा काभ गना 
प्र्मेक ववद्यारमभा एकजना प्रधानाध्माऩक यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रधानाध्माऩकको लनमशुक्त गना ववद्यामर व्मवस्थाऩन सलभलतरे रयक्त 
प्रधानाध्माऩक ऩदभा लनमशुक्तको रालग आधायबतू तह कऺा १-५ सञ्चालरत ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकको 
हकभा शिऺा िास्त्र ववषमभा कशम्तभा प्रवीणता प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह¸ आधायबतू तह कऺा ६-८ 
सञ्चालरत ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकको हकभा शिऺा िास्त्र ववषमभा कशम्तभा स्नातक तह वा सो सयह य 
भाध्मलभक तहको प्रधानाध्माऩकको हकभा शिऺा िास्त्र ववषमभा कशम्तभा स्नातकोत्तय तह वा सो सयह 
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उत्तीणा गयी सम्फशन्धत ववद्यारमको सम्फशन्धत तहभा कामायत स्थामी शिऺकहरु भध्मेफाट दयखास्त आह्वान 
गनेछ ।  

      तय शिऺा िास्त्र ववषमभा स्नातक वा सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणा गयी भाध्मलभक तहभा  दि वषा 
स्थामी सेवा गयेको शिऺक भाध्मलभक तहको प्रधानाध्माऩक ऩदभा उम्भेदवाय हनु ऩाउनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ दयखास्त आह्वान बएभा सम्फशन्धत शिऺकरे व्मवस्थाऩन सलभलतरे तोकेको 
म्माद लबत्र ववद्यारम ववकास प्रस्ताव सवहत व्मवस्थाऩन सलभलत सभऺ दयखास्त ददन सक्नेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त ववद्यारम ववकास प्रस्ताव सवहतको दयखास्त व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺक 
छनौट सलभलत सभऺ ऩठाउनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ ववद्यारम ववकास प्रस्ताव सवहतको दयखास्त प्राप्त बएऩलछ शिऺक छनौट 
सलभलतरे सॊघीम शिऺा लनमभावरी २०५९ को अनसूुची १३ भा उल्रेशखत आधायभा भूल्माङ्कन गयी 
सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदवायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्त गना व्मवस्थाऩन सलभलत सभऺ 
लसपारयस गनुाऩनेछ । 

   तय ६० अॊक प्राप्त नगने उम्भेदवायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुक्त गरयनेछैन । 

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ छनौट बएको शिऺकराई ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे लनजरे ऩेि गयेको 
ववद्यारम ववकास प्रस्तावको कामाान्वमन गने प्रलतविता सवहत कामासम्ऩादन कयाय सम्झौता गयी ऩाॉच वषाका 
रालग लनमशुक्त गयी सोको जानकायी नगयऩालरकाको शिऺा¸ मवुा तथा खेरकुद िाखाभा  ददनऩुनेछ । 

(७) प्रधानाध्माऩकरे आॉपूरे गयेको कामासम्ऩादन कयाय सम्झौता फभोशजभ काभ नगयेभा वा लनजको काभ 
सन्तोषजनक नबएको वा लनजको आचयण खयाफ यहेको कुया सम्फशन्धत ववद्यारम लनयीऺकरे ददएको 
प्रलतवेदन य व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसफाट देशखएभा नगय शिऺा सलभलतरे लनजराई प्रधानाध्माऩक 
ऩदफाट जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ । मस दपा फभोशजभ प्रधानाध्माऩक ऩदफाट हटाउन ुअशघ लनजराई 
सपाइ ऩेि गने भनालसफ भौकाफाट फशञ्चत गरयनेछैन । 

(८) नगय लबत्र सञ्चालरत ववद्यारमहरुभा उऩदपा (२) फभोशजभको मोग्मता ऩगेुको प्रधानाध्माऩक हनुे 
शिऺक उऩरब्ध नबएभा नगय शिऺा सलभलतरे सो फभोशजभको मोग्मता ऩगेुको शिऺकराई सरुवा गयी 
सोको  व्मवस्थाऩन गनेछ ।  

२४. ववद्यारम तथा प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रराई अनदुान्  (१) नगयऩालरकाको सहमोगभा खोलरएका 
प्रायशम्बक फार शिऺा केन्रराई तोवकए फभोशजभ नगयऩालरकारे अनदुान ददन सक्नेछ ।  

(२) नगयऩालरकारे  साभदुावमक ववद्यारमहरुराई देहामको आधायभा अनदुानको फाॉडपाॉड गनेछ ।  

(क) ववद्यारमको ववद्याथॉ सॊख्मा  

(ख) ववद्यारमको शिऺक सॊख्मा  

(ग) ववद्यारमको लसकाइ उऩरशब्ध  
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(घ) ववद्यारमको आलथाक अवस्था  

 (३) ववद्यारमरे प्राप्त गयेको यकभ जनु काभका रालग खचा गना लनकासा बएको हो सोही िीषाकभा ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणामानसुाय खचा गनुाऩनेछ  ।   

(४) मस ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत साभदुावमक ववद्यारमराई ददॉदै आएको अनदुान यकभभा कटौती गरयने 
छैन । तय कुनै ववद्यारमरे तोवकएको िैशऺकस्तय कामभ गना नसकेभा य ववद्यारमको तह वा कऺा 
घटेकोभा वा सभामोजन बएकोभा ्मस्तो ववद्यारमराई ददॉदै आएको अनदुान यकभभा कटौती गना कुनै फाधा 
ऩने छैन ।  

२५. साझेदायीभा ववद्यारम सञ्चारन गना सक्ने्  (१) नगयऩालरकारे साभदुावमक  ववद्यारम य सावाजलनक गठुी 
अन्तगात सॊचालरत ववद्यारमहरु फीच साझदेायीभा ववद्यारम  सञ्चारन गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत गठन, काभ, कताव्म य अलधकाय साझदेायीका 
तरयका तथा अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

२६. साभदुावमक लसकाई केन्र सञ्चारन गनासक्ने्   (१) नगयऩालरकारे साभदुावमक साऺयता¸ लनयन्तय 
लसकाइ¸ ऩसु्तकारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन¸ सूचनाको हकको कामाान्वमन¸ जीवनोऩमोगी सीऩको प्रविान¸ 
ऺभता ववकास तथा साभाशजक जागयणका रालग तोवकए फभोशजभ साभदुावमक लसकाई केन्र सञ्चारन गना 
सक्नेछ । 

(२) साभदुावमक लसकाई केन्र एक वडाभा एउटा बन्दा फढी हनुे छैन ।  

(३) साभदुावमक लसकाई केन्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

२७. लनदेिन ददन सक्ने्  (१) नगय कामाऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय नगय शिऺा सलभलत  य ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतराई आवश्मक लनदेिन ददन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ददईएको लनदेिनको ऩारना गनुा नगय शिऺा सलभलत य ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतको कताव्म हनुेछ ।  

२८. अनभुलत वा स्वीकि लत यद्द गने् कुनै ववद्यारमरे मो ऐन, मस अन्तगात फनेका लनमभावरी, लनदेशिका, 
कामाववलध, भाऩदण्ड वा नगयऩालरकारे ददएको लनदेिन ववऩरयत काभ गयेभा ्मस्तो ववद्यारमराई प्रदान 
गरयएको अनभुलत वा स्वीकि लत नगयऩालरकारे यद्द  गनेछ ।  

२९. ववद्यारमराई सयुशऺत ऺते्रको रुऩभा कामभ गनुाऩने् (१) ववद्यारमभा स्वतन्त्र  य बमयवहत रुऩभा 
लसकाई सहजीकयण गने वातावयण लसजाना तथा ववद्यारम लबत्र  कुनैऩलन वकलसभको अवाशञ्छत वक्रमाकराऩ 
हनु नददने गयी ववद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्र  कामभ गनुाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ववद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्र कामभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था  तोवकएफभोशजभ 
हनुेछ ।  
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३०. फारफालरकाराई िायीरयक वा भानलसक दवु्मावहाय गना नहनुे्  (१) ववद्यारमभा  अध्ममनयत 
फारफालरकाराई िायीरयक वा भानलसक मातना ददन वा दवु्मावहाय  गना ऩाईने छैन ।  

३१. शिऺक तथा कभाचायीको ऩदीम आचयण् (१) शिऺकहरु उच्च आदिारे प्ररेयत बई  लसकाई सहजीकयण 
कामाभा सॊरग्न हनुऩुनेछ ।  

(२) शिऺक तथा कभाचायीहरुको रालग आचायसॊवहता तोवकनेछ । तोवकएका आचायसॊवहताको ऩारना गनुा 
शिऺक तथा कभाचायीको कताव्म हनुेछ । 

(३) तोवकएको आचायसॊवहताको ऩारना नगयेभा एवॊ देहामको अवस्थाभा शिऺक वा कभाचायीराई ऩदफाट 
हटाइनेछ ।  

 क) ऩदीम दावम्व ऩया नगयेभा,  

ख) ववना सचनूा रगाताय १५ ददनबन्दा फढी सभम ववद्यारमभा अनऩशुस्थत  यहेभा 

 ग) ववद्यारमभा भादक ऩदाथा सेवन गयी आएको प्रभाशणत बएभा,  

घ) नैलतक ऩतन दशखने कुनै पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट सजामॉ ऩाएभा,  

ङ) साभदुावमक ववद्यारमका शिऺक वा कभाचायीरे कामाारम सभमभा अन्मत्र  अध्माऩन वा काभ गयेभा वा 
अन्म कुनै व्मवसावमक वक्रमाकराऩ गयेभा, 

च) शिऺक वा कभाचायी याजनीलतक दरको कामाकारयणी सलभलतको सदस्म यहेको ऩाइएभा ।  

     मस खण्डको प्रमोजनका रालग कामाकारयणी सलभलत बन्नारे याजनीलतक  दरको ववधान फभोशजभ गदठत 
केन्रीम स्तय, प्रदेि स्तय, शजल्रास्तय वा  स्थानीम स्तयका कामाकारयणी सलभलतराई सम्झनऩुछा ।  

३२. शिऺकराई अन्म काभभा रगाउन नहनुे्  (१) साभदुावमक ववद्यारमको शिऺकराई शिऺा प्रदान गने 
ववद्यारमको प्रिासलनक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभभा फाहेक अन्म  काभभा रगाउन ऩाइने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन ववद्यारमको ऩठनऩाठनभा फाधा नऩगु्ने गयी याविम 
जनगणना, लनवााचन सम्फन्धी काभ, प्राकि लतक प्रकोऩ¸ उिाय वा नेऩार सयकाय¸ प्रदेि सयकाय य 
नगयऩालरकारे तोकेको अन्म कुनै काभभा खटाउन  सवकनेछ ।  

३३. तरव बत्ता नऩाउन े य सेवा अवलध गणना नहनुे्  लनमभानसुाय ववदा वा काज स्वीकि त  गयाई फसेको 
अवस्थाभा फाहेक ववद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेको शिऺक वा कभाचायीरे अनऩुशस्थत अवलधको तरव बत्ता 
ऩाउने छैन य ्मस्तो अवलध लनजको सेवाभा गणना हनुे छैन ।  

३४. स्थामी आवासीम अनभुलत लरन नहनु:े साभदुावमक ववद्यारमभा कामायत शिऺक वा कभाचायीरे स्थामी 
आवासीम अनभुलत लरन वा ्मस्तो अनभुलत प्राप्त गनाका रालग आवेदन ददनहुुॉदैन । मो दपा प्रायम्ब हनु ुअशघ 
कसैरे स्थामी आवासीम अनभुलत लरएको वा ्मस्तो अनभुलत प्राप्त गनाका रालग आवेदन गयेको बए ्मस्तो 
शिऺक वा कभाचायीराई बववष्मभा लनजरे काभ गयेको सेवाको रालग अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट फखाास्त 
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गरयनेछ । मसयी वखाास्त हनुे शिऺकरे सॊघीम शिऺा ऐनभा उल्रेख बए अनसुायका सवुवधा भात्र प्राप्त 
गनेछ ।  

३५. कभाचायी सम्फन्धी व्मवस्था् लफद्यारमभा यहने कभाचायीको दयफन्दी, लनमशुक्त प्रवक्रमा य कभाचायीरे ऩाउने 
सवुवधा तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

३६. शिऺक ववद्याथॉको अनऩुात, दयफन्दी लभरान य थऩ शिऺक सहामता् शिऺक ववद्याथॉको अनऩुात  दयफन्दी 
लभरान य थऩ शिऺक सहामता तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

 ३७. टु्यसन, कोशचङ, जस्ता ववद्यारम फावहय हनु ेअध्माऩन सेवा सञ्चारन सम्फन्धी  व्मवस्था् (१) टु्यसन, 

कोशचङ, िैशऺक ऩयाभिा सेवा, बाषा शिऺण कोषा, ऩूवा तमायी कऺा रगामतका सेवा सञ्चारन गना 
नगयऩालरकाफाट ऩूवा अनभुलत लरन ु ऩनेछ ।  ववद्यारमका शिऺकहरुरे आॉपूरे शिऺण गने ववषमको 
अलतरयक्त सभम शिऺण गयेवाऩत सोही कऺाका ववद्याथॉहरुफाट कुनै प्रकायको अलतरयक्त सवुवधा वा टु्यसन 
तथा कोशचङ् िलु्क लरन ऩाउने छैनन ्। 

(२) टु्यसन, कोशचङ्, िैशऺक ऩयाभिा सेवा, बाषा शिऺण कोषा, ऩूवा तमायी कऺा  रगामतका सेवा सञ्चारन 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

३८. लनमभ फनाउन े अलधकाय् (१) मस ऐनको उदे्दश्म कामाान्वमन गना मस ऐनको अलधनभा  यही 
कामाऩालरकारे देहामका ववषमका अलतरयक्त आवश्मक अन्म ववषमभा लनमभावरी, लनदेशिका, कामाववलध य 
भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।  

(क) ववद्याथॉराई राग्न ेिलु्क लनधाायणका आधायहरु  

(ख) ववद्यारमको छात्रविशत्त  

(ग) ववद्यारमराई ददइने अनदुान  

(घ) प्राववलधक तथा व्मवसावमक शिऺा सॊचारन य व्मवस्थाऩन  

(ङ) ववद्याथॉ लसकाई उऩरशब्धको ऩयीऺण तथा भूल्माङ्कन  

(च) ववद्याथॉ शिऺक अनऩुात तथा दयफन्दी लभरान  

(छ) ववद्यारम नक्साॊकन य सभामोजन  

(ज) प्रलत ववद्याथॉ रागतका आधायभा शिऺक सहमोग  

(झ) भाध्मलभक तहको कऺा एघाय य फाह्रभा शिऺक व्मवस्थाऩन  

(ञ) प्रायशम्बक फारशिऺा केन्र व्मवस्थाऩन   

(ट) ववद्यारमको सह तथा अलतरयक्त कामाकराऩ य कामाक्रभ  

(ठ) ववद्यारमको सम्ऩशत्तको सयुऺा  

(ड) ववद्यारमको नाभाकयण  

(ढ) ववद्यारमभा छात्रवास सॊचारन सम्वशन्ध व्मवस्था  
(ण) ववद्यारमको ऩाठ्यक्रभ ऩाठ्यऩसु्तक य सन्दबा साभग्री  
(त) वविेष तथा सभावेिी शिऺा  
(थ) अनौऩचारयक तथा लनयन्तय शिऺा  
(द) दूय तथा खरुा शिऺा  

(ध) नगय शिऺा कोष  
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(न) ववद्यारमको कोष  

(ऩ) ववद्यारमको ऩसु्तकारम य वाचनारम  

(प) टु्यसन, कोशचङ, िैशऺक ऩयाभिा, बाषा शिऺण जस्ता ववद्यारम फावहय हनु े अध्माऩन सेवा  
(फ) शिऺक तथा ववद्याथॉको आचायसॊवहता  
(ब) ववद्याथॉ सल्राह तथा लनदेिन सेवा  
(भ) शिऺक तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन तालरभ 

(म) प्रधानाध्माऩक लनमशुक्तको रालग आवश्मक मोग्मता, काभ, कताव्म, अलधकाय य सवुवधा  

(य) ववद्यारमको झण्डा, शचन्ह य प्राथाना  
(र) ववद्यारमको ऩयीऺा  
(व) स्थानीम तथा साभदुावमक ऩसु्तकारम य वाचनारम सॊचारन सम्वशन्ध व्मवस्था  
(ि) अलबबावक शिऺा  
३९. फाधा अड्काउ हटाउन े अलधकाय् मस ऐनको कामाान्वमनभा फाधा अड्काउ ऩयेभा  कामाऩालरकारे 
आवश्मक आदेि जायी गनेछ ।  

४०. फचाउ य रागू नहनुे्  (१) मस ऐन अन्तगात फनेका दपाभा रेशखएका कुयाहरु मसै ऐन फभोशजभ य 
मसभा नरेशखएका कुयाहरु प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ हनुेछ ।  

(२) मस ऐन वा अन्तगात उल्रेशखत कुनै ववषम सॊघीम कानून वा प्रदेि कानूनसॉग  फाशझएभा फाशझएको 
हदसम्भ अभान्म हनुेछ ।  

 

                                         आऻारे 

                                         बीभप्रसाद लतवायी 
                                          प्रभखु प्रिासकीम अलधकि त 


