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प्रस्तावना 
नेपािको संकवधानको धारा ५७ को उपधारा (४) िे प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धी अलधकार र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४, पररच्छेद- ३, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कततव्य र अलधकारको दफा ११(ज) आधारभतू तथा 
माध्यलमक शिक्षा अन्तगतत उशलििशखत अलधकारको प्रयोग गरी धरान उपमहानगरपालिका क्षते्रमा आधारभतू तथा माध्यलमक 
शिक्षा िगायतका िैशक्षक कायतक्रम व्यवस्थापन र सञ्चािन गनत वाञ्छनीय भएकािे, 
 

नेपािको संकवधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद- १५, दफा १०२ को 
उपदफा (१) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी धरान उपमहानगरपालिकाको दिौं नगर सभाबाट यो कवधेयक पाररत गनतका 
िालग सभामा पेि गररएको छ । 

 
 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त  नाम  र  प्रारम्भ-(१) यस ऐनको नाम “शिक्षा ऐन २०७८” रहेको छ। 

 (२) यो ऐन धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

(३) यो ऐन नगरसभाबाट पाररत भएपलछ िागू हनुछे। 

२.  पररभाषा: कवषय वा प्रसङ्गिे अको अथत निागेमा यस ऐनमा, 
(क) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा ,कवज्ञान तथा प्रकवलध मन्त्रािय सम्झनपुछत। 

(ख) “उपमहानगरपालिका ”भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका सम्झनपुछत। 

(ग )“कायतपालिका” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाको नगरकायतपालिका िाई सम्झनपुछत। 

(घ) “प्रमखु” भन्नािे उपमहानगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछत। 

(ङ)“उपप्रमखु” भन्नािे उपमहानगरपालिकाको उपप्रमखुिाई सम्झनपुछत। 

 (च) “नगर शिक्षा सलमलत”  भन्नािे दफा (९) अनसुार गठन भएको नगर शिक्षा सलमलत सम्झनपुछत। 

 (छ) “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको काम गनत तोककएको व्यशििाई सम्झनपुछत। 

(ज)“महािाखा” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका, नगरकायतपालिकाको कायातिय मातहतको शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद 
महािाखा सम्झनपुछत। 

(झ)“नगर शिक्षा अलधकारी” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद महािाखाको प्रमखु वा प्रमखुको 
कामकाज गनत तोककएको कमतचारी सम्झन ुपदतछ। 
(ञ)“पूवत प्राथलमक कवद्यािय” भन्नािे तीन र चार वषत उमेरका बािबालिकाको िालग दफा(१२) बमोशजम खोलिएको प्रारशम्भक 
बािकवद्यािय, मन्टेश्वरी, शििसु्याहार केन्र आददिाई सम्झनपुछत । 

(ट) “िैशक्षक सत्र” भन्नािे कवद्याियमा अध्ययन अध्यापन गराइने वाकषतक अवलध सम्झनपुछत। 

(ठ) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािेदफा(१३)बमोशजम गठन हनु ेकवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झनपुछत। 

(ड) “संस्थागत कवद्यािय” भन्नािे लनजी िगानीमा संचािन गने गरी दफा (३) बमोशजम अनमुलत पाई स्थाकपत कवद्याियिाई  
सम्झनपुछत। 
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(ढ) “सामदुाकयक कवद्यािय“ भन्नािे लनयलमत अनदुान पाउने गरी अनमुलत/ स्वीकृलत लिएर संचािनमा रहेको कवद्यािय  
सम्झनपुछत। 

(ण) “आधारभतू कवद्यािय” भन्नािे प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख ८ सम्म सञ्चालित कवद्यािय र “माध्यलमककवद्यािय“ भन्नािे 
कक्षा ९ देशख १२ सम्म सञ्चालित कवद्यािय सम्झनपुछत। 

(त) “धालमतक कवद्यािय“ भन्नािे परम्परागत रुपमा चलि आएका गमु्वा, गरुुकूि, आश्रम, मदरसा जस्ता धालमतक 
कवद्याियहरुिाई जनाउँदछ। 

(थ) “िैशक्षकगठुी“ भन्नािे कवद्यािय सञ्चािन गनतको िालग कुनै व्यशि वा समूहिे नाफा नलिने उद्देश्यिे स्थापना गरेको 
सावतजलनक वा लनजी गठुी सम्झनपुछत। 

(द) “कवद्यािय“ भन्नािे प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख कक्षा १२ सम्म संचालित सामदुाकयक, संस्थागत, कविेष तथा धालमतक 
कवद्याियिाई जनाउनछे । 

(ध) “अनमुलत“ भन्नािे स्थायी स्वीकृलत र सहायता प्रदान गरी नसकेको कुनै तोककएको ठाउँ वा के्षत्रमा कवद्यािय खोलिन वा 
कक्षा थप गनत ददएको अस्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँदछ । 

(न) "स्वीकृलत“ भन्नािे तोककए बमोशजको ितत पूरा गरको कवद्याियिाई ददएको स्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँछ । 

(प)“तोककएको" वा "तोककए बमोशजम“ भन्नािे यस ऐन अन्तगतत बनेका लनयममा तोककएको वा तोककए बमोशजम सम्झनपुछत  

(फ) "शिक्षक“  भन्नािे कवद्याियको अध्यापक सम्झन ुपछत र सो िब्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाई जनाउँछ । 

(ब) "कमतचारी “ भन्नािे सामदुाकयक कवद्याियमा कायतरत शिक्षक बाहेकका अन्य कमतचारी सम्झन ुपदतछ । 
 

पररच्छेद -२ 
कवद्यािय खोलिन ेअनमुलत तथा स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  कवद्यािय खोलिन ेअनमुलतको िालग लनवेदन ददनपुने -(१) कुनै व्यशि वा संस्थािे कवद्यािय खोलिन चाहेमा तोककएको कववरण 
खिुाई वडा सलमलतको लसफाररस सकहत तोककएको लनकाय/ अलधकारी समक्ष लनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोशजम लनवेदन परेमा तोककएको अलधकारीिे लनवेदन साथ प्राप्त कागजातहरु र स्थिगत जाँचबझु 
गनेछ।त्यसरी जाँचबझु गदात कवद्यािय खोलिन अनमुलत ददन मनालसव देशखएमा आफ्नो रायसकहतको प्रलतवेदन नगर शिक्षा 
सलमलतको वैठकमा पेि गनुतपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम नगर शिक्षा सलमलतको वैठकबाट अनमुलत ददन लसफाररस गने लनणतय भएमा कायतपालिका समक्ष 
पठाउनपुनेछ, नगरकायतपालिकािे उि लसफाररस मनालसब ठानेमा कवद्यािय खोलिन अनमुलत ददन ेलनणतय गनत सक्नछे। 

(४)यो ऐन िाग ुभई सके पश्चात नयाँ स्थापना हनुे कवद्याियहरुको सम्बन्धमा संघीय कानून बमोशजम हनुेछ । 

(५) िैशक्षक गठुीको दतात सञ्चािन र कवघठन सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुछे ।  

(६) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन िैशक्षक गठुी अन्तगतत कवद्यािय सञ्चािन गदात 
देहायका कुराहरुमा देहाय बमोशजम गनुत पनेछ ।  

(क) िैशक्षक गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािक (ट्रष्टी) संगदठत संस्थाका रुपमा हनु ुपनेछ । 

(ख) िैशक्षक गठुी सञ्चािन गदात सञ्चािक बोडतमा सावतजलनक गठुी भए कम्तीमा पाँच जना र लनजी िैशक्षक गठुी भए 
कम्तीमा ३ जना सदस्य हनु पनेछ । 

(ग) िैशक्षक गठुीको आय व्ययको िेखा तोककए बमोशजम राखी मान्यता प्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउन ु
पनेछ।  
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(घ) िैशक्षक गठुीको तत्काि कायम रहेका गठुीका सञ्चािकिे आफ्नो जीवनकाि मै वा िषेपलछ गठुीयारका रुपमा काम 
गने आफ्नो उत्तरालधकारी तोक्न सक्नेछ। तर सावतजलनक िैशक्षक गठुीको हकमा त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा 
उमपहानगरपालिकाको स्वीकृलत लिन ुपने छ । 

(७) िैशक्षक गठुी अन्तगतत कवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुेछ । 

(८) उपदफा ३ बमोशजम अनमुलत लिइत खोलिएको कवद्याियिे तोककएको ितत बन्देज पािना गरेको देशखएमा तोककएको 
लनकाय/ अलधकारीिे स्वीकृलत प्रदान गनेछ । 

(९) उपमहानगरपालिकािे आवश्यक ठानेमा नगर के्षत्रलभत्र कवद्यािय स्थापना गरी संचािन गनत सक्नछे । 
४.  कवद्याियको सञ्चािन- कवद्याियको सञ्चािन तोककए बमोशजम हनुेछ ।  

५.  परीक्षाको सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था– 

(१)  आधारभतू तहको अन्तमा लिइने आधारभतू शिक्षा उत्तीणत परीक्षा नगर स्तरीय हनुेछ ।  

(२)  परीक्षा सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपमहानगरिे आवश्यक ठानेमा कक्षा ८ बाहेक आधारभतू तहका अन्य कक्षाको परीक्षा समेत नगर स्तरमा लिन 
सक्ने व्यवस्था गनत सक्नेछ । 

६.कविषे शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खिुा शिक्षा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था  
कविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खिुा शिक्षा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 
तोककए बमोशजम हनुेछ। 

७. शिक्षाको माध्यम  
(१)कवद्याियमा शिक्षाको माध्यम भाषा नेपािी, अंग्रजेी वा दबैु भाषा हनुेछ । 

(२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहायको अवस्थामा कवद्याियमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोशजम 
हनुेछ ।  

(क) आधारभतू शिक्षा मातभृाषामा ददन सककनछे ।  

(ख) भाषा कवषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हनु सक्नछे ।  

(ग) अलनवायत अंग्रजेी कवषय अध्ययन गराउँदा अंग्रजेी भाषामा नै गराउन पनेछ ।  

(घ) सामाशजक मूलिय मान्यता, संस्कार, नैलतकता सम्बन्धी कवषयहरु (हाम्रो सेरोफेरो, सामाशजक अध्ययन र नैलतक शिक्षा) 
नेपािी भाषामा नै पठनपाठन गराउन पनेछ । 

८. कवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक  (१) कवद्याियिे नेपाि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िागू गनुत 
पनेछ ।  

(२) स्थानीय तहिे संघीय पाठ्यक्रमको खाकालभत्र रही तोककए बमोशजम स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लनमातण गरी 
िागू गनेछ । 

९. नगर शिक्षा सलमलतको गठन  (१)नगरलभत्रका कवद्याियहरुको रेखदेख र अध्ययन अध्यापनको व्यवस्थापन गने काम 
समेतका िालग बढीमा १७ सदस्यीय एक नगर शिक्षा सलमलतको गठन हनुछे ।  

(२) उपदफा १ बमोशजमको नगर शिक्षा सलमलतमा देहायका सदस्यहरु रहनछेन ्। 

(क) नगर प्रमखु      -अध्यक्ष 

 (ख) उपप्रमखु      उपाध्यक्ष  

(ग)  नगर प्रमखुबाट तोककएका  कम्तीमा १ जना मकहिा सकहत कायतपालिका सदस्य २ जना   - सदस्य 

(घ) नगर कायतपालिकाबाट तोककएका नगरसभा सदस्य मध्येबाट कम्तीमा १ जना दलित सदस्य सकहत २ जना-सदस्य 
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(ङ) नगर प्रमखुबाट तोककएका शिक्षाकवद्, समाजसेवी, शिक्षाप्रमेी, अलभभावक मध्येबाट कम्तीमा १ जना मकहिा सकहत ४ 
जना                   -सदस्य  

(च) शिक्षक माहासंघको तफत बाट प्रलतलनधी १ जना             -सदस्य 

(छ) लनजी तथा संस्थागत कवद्याियबाट एलसलस (ACC) प्रलतलनलध १ जना     -सदस्य 

(ज) नगर शिक्षा सलमलतिे मनोनयन गरेको सामदुाकयक कवद्याियका कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षहरु मध्येवाट १ 
जना             -सदस्य 
(झ) नगर शिक्षा सलमलतिे मनोनयन गरेको सामदुाकयक कवद्याियको प्रधानाध्यापकमध्येवाट कम्तीमा १ जना मकहिा सकहत 
२ जना                   - सदस्य 

(ञ) नगर शिक्षा सलमलतिे मनोनयन गरेको कविषे/ धालमतक कवद्याियका संचािक, व्यवस्थापकहरुमध्येवाट १ जना   

 - सदस्य 

(ट) शिक्षा यवुा तथा खेिकुद महािाखा प्रमखु - सदस्य सशचव 

 

(३)(१) उपदफा २ बमोशजम मनोलनत सदस्यको पदावलध ३ वषतको हनुेछ ।मनोलनत सदस्यिे आफ्नो पद अनसुारको 
आचरण नगरेको देशखएमा मनोनयन गने पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाई जनुसकैु बखत हटाउन सक्नछे । तर यसरी 
पदबाट हटाउन ुअशघ लनजिाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन ।  

  (२) नगर बािसंजािका प्रलतलनधीहरु मध्येबाट कम्तीमा १ जना बालिका सकहत २ जनािाई आमन्त्रण गनुत पनेछ। 

 

(४) नगर शिक्षा सलमलतको काम, कततव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछ। 

(क) महािाखाबाट पेस भएको िैशक्षक योजना कायतक्रम र बजेटमालथ छिफि गरी कायतपालिका समक्ष लसफाररस गने, 

(ख) उपमहानगरपालिकामा स्वास््य िैशक्षक वातावरण कायम राखी शिक्षाको गणुस्तरवृकि गनत शिक्षा, यवुा तथा 
खेिकुद महािाखा माफत त पेि भएको कायतयोजना मालथ छिफि गरी स्वीकृत गने, 

(ग) नेपाि सरकारको नीलत, कायतक्रम अनरुूप कविषे शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरन्तर शिक्षा, दूर 
शिक्षा तथा खिुा शिक्षा कायतक्रम सञ्चािन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गने, 

(घ) कवद्याियिाई आलथतक सहायता उपिव्ध गराउने तथा थप सहायताको िालग सम्बशन्धत लनकायमा लसफाररस गने,  

(ङ) कवद्यािय गाभ्न र बन्द गनत लसफाररस गने,    

(च)  उपमहानगरपालिकावाट स्वीकृत शिक्षा योजना र मापदण्ड लभत्र रही िैशक्षक संस्थाहरुिाई आवश्यक लनदेिन ददन,े  

(छ) उपमहानगरपालिका लभत्र संचालित संस्थागत कवद्याियहरुिे लिने िलुिक स्वीकृत गने, 
(ज)उपमहानगरपालिका लभत्र संचालित संस्थागत कवद्याियहरुिाई मापदण्ड बनाई वगीकरण गने,  

(झ) सामदुाकयक कवद्याियका िेखा परीक्षकको पाररश्रलमक तोक्ने, 
(ञ) प्रत्येक वषत िैशक्षक सत्र सरुु हनु ु अगाबै नगर लभत्रका सामदुाकयक कवद्यािय अन्तगततका कक्षा ५ सम्मका 
आधारभतू कवद्याियमा भौगोलिक कवकटता र कवद्याथी सङख्याका आधारमा न्यनुतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी 
आधारभतू कवद्याियका कक्षा ६ देशख ८ सम्म तथा माध्यलमक कवद्याियिाई कवद्याथी संख्या र कवषयगत आधारमा 
नेपाि सरकारद्वारा उपिब्ध दरबन्दी कवतरण र लमिान गने, 
(ट) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ददने ।  

(५) नगर शिक्षा सलमलतको अन्य काम, कततव्य, अलधकार र बैठक सम्बनधी कायतकवलध तोककए बमोशजम हनुेछ ।  
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१०. सामदुाकयक लसकाइ केन्र सम्बन्धी व्यवस्था  नगरलभत्र सञ्चालित सामदुाकयक लसकाइ केन्रका कायतिाई व्यवशस्थत गनत 
नगर शिक्षा सलमलतिे आवश्यक व्यवस्था गनत सक्नेछ ।  

११. छात्रवशृत्तको व्यवस्था गनत सक्न े उपमहानगरपालिकािे आधारभतू तथा माध्यलमक तहमा अध्ययनरत कवद्याथीहरुिाई 
तोककए बमोशजम छात्रवृशत्तको व्यवस्था गनत सक्नछे ।  

१२.पूवत प्राथलमक कवद्यािय/ प्रारशम्भक बाि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था  पूवत प्राथलमक कवद्यािय/ प्रारशम्भक बाि शिक्षाको 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुेछ ।  

१३.कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्धी व्यवस्था  (१)कवद्याियको संचािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनत प्रत्येक सामदुाकयक 
कवद्याियमा देहाय बमोशजमको एक कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ। 

(क) अलभभावकहरुिे आफु मध्येबाट छानी पठाएका दईुजना मकहिा सकहत चार जना   – सदस्य 

(ख) उपमहानगरपालिकाको सम्बशन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरु मध्येबाट वडाध्यक्षिे 

मनोनयन गरेको एकजना          –सदस्य 

(ग) कवद्याियका संस्थापक, बकुिजीवी, शिक्षाप्रमेी, कवद्याियिाई लनरन्तर दि बषत देशख सहयोग गने वा कवद्याियिाई 
दििाख वा सो भन्दा बढी नगद वा शजन्सी सहयोग गरेका ब्यशिहरु मध्येबाट कवद्यािय ब्यवस्थापन सलमलतिे 
मनोलनत गरेका १जना           –सदस्य  

 (घ) शिक्षा यवुा तथा खेिकुद महािाखामा कायतरत शिक्षा अलधकृत १ जना                - सदस्य 
(ङ)  कवद्याियका शिक्षकिे आफुहरु मध्येबाट छानी पठाएको एक जना शिक्षक   – सदस्य 

(च)    प्रधानाध्यापक           – सदस्य सशचव 

(२)  कक्षा ९-१२ संचालित माध्यलमक कवद्याियमा अध्ययनरत छात्र/छात्राहरु मध्ये कवद्याथी भेिावाट छनौट गरी पठाईएका 
छात्र छात्राहरुिाई अलनवायत रुपमा व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन ुपनेछ । 

(३) अलभभावकिे आफू मध्येबाट पठाएका खण्ड (क) बमोशजमका सदस्य र खण्ड (ग) बमोशजमका सदस्यमध्येबाट मात्र 
कवद्यािय ब्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षको छनौट गररनछे। 

(४)  अध्यक्ष छनौट गने पकहिो बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यिे गनेछ। 

(५) प्राकवलधक र व्यबसाकयक कवषयमा अध्ययन वा तालिम गराइन ेमाध्यलमक कवद्याियको कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा 
उद्योग बाशणज्य महासंघका दईु जना प्रलतलनलध, समाकहत शिक्षा उपिब्ध गराउने कवद्याियमा उि कवद्याियमा अध्ययनरत 
कवद्याथीका अलभभावक मध्येबाट एक जना र अपाङ्गता भएका वािवालिका अध्ययन गने कविेष कवद्याियमा सम्बशन्धत 
अपाङ्गताका क्षते्रमा काम गने संस्थाका एक जना प्रलतलनलध सदस्य रहनछेन।् 

(६) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय सरकारबाट अनदुान लनकासा हनु ेधालमतक कवद्याियहरु (मदरसा, गमु्बा, गरुुकूि) 

मालनयम (२७) को उपलनयम (१) बमोशजमको कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गररनेछ। 

(७)  संस्थागत कवद्याियको संचािन र रेखदेख गनत प्रत्येक कवद्याियमा देहाय वमोशजमका सदस्यहरु भएको एक कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(क) कवद्याियका संस्थापकहरु मध्येबाट कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा नगर शिक्षा अलधकारीिे तोकेको 
व्यशि           – अध्यक्ष 

(ख) अलभभावकहरु मध्येबाट एक जना मकहिा समेत पनेगरी कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेका दईुजना
            – सदस्य 

(ग)   शिक्षा यवुा तथा खेिकुद महािाखामा कायतरत शिक्षा अलधकृत एक जना    –सदस्य 

(घ) सम्बशन्धत कवद्याियका शिक्षकहरुिे आफुहरु मध्येबाट छानी पठाएको एक जना   – सदस्य 
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(ङ) सम्बशन्धत वडा सलमलतिे पठाएको प्रलतलनलध एक जना     – सदस्य 

(च) कवद्याियको प्रधानाध्यापक        – सदस्य सशचव 

 

(८)  कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कायत अवलध ३ वषतको हनुेछ। 

(९) राजीनामा स्वीकृत गने व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यको राजीनामा सो सलमलतका अध्यक्षिे र व्यवस्थापन सलमलतका 
अध्यक्षको राजीनामा सम्बशन्धत व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीकृत गनेछ। 

(१०) यो ऐन िागू हनुभुन्दा अशघ लनयमानसुार गठन भएको कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको पदावलधभर सो सलमलत बहाि 
रहनेछ। 

(११) अध्यक्षको पदररि रहेको अवस्थामा सदस्यको राजीनामा व्यवस्थापन सलमलतिे स्वीकृत गनेछ।कव.व्य.स. अध्यक्षको 
राशजनामा स्वीकृत भएको अवस्थामा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरु मध्येबाट छनौट भएको व्यशििे गनेछन।् 
कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा बािक्िबका २ जना प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गनुत पनेछ।यसरी आमशन्त्रत 
बािक्िबका प्रलतलनलधहरुिे राखेको दृकष्टकोण लनणतय पशुस्तकामा उलििेख गनुत पनेछ तर प्रचलित कानून कवपरीतका कुनै 
लनणतय भएकोमा बाि प्रलतलनलधहरुिाई शजम्मेवार बनाईन ेछैन।   

(१२) अलभभावकको अलभिेख राख्न े (१) कवद्याियिे उपमहानगर कायतपालिका, शिक्षा यवुा तथा खेिकुद महािाखािे 
तोककददएको ढाँचामा कवद्याथीको अलभिेख राख्दा कवद्याथीका बाब,ु आमा, बाजे, बज्यैको नाम, थर, ठेगाना पेसा व्यबसाय 
उलििेख गनुत पदतछ र त्यस्ता अलभभावकन भएका कवद्याथीको हकमा कवद्याथीिाई प्रचलित लनयम बमोशजम संरक्षकत्व प्रदान 
गने व्यशिको अलभिेख राख्न ुपनेछ तर संरक्षक अलभभावकिे यसै ऐनको उपदफा (१) (क)  बमोशजम कवद्यािय ब्यबस्थापन 
सलमलतको पदालधकारीमा उम्मेदवार हनु पाउने छैन। 

(२)उपलनयम(१) बमोशजम कवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशििाई अलभभावकको रुपमा अलभिेख राख्दा लनजिे 
संरक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बशन्धत वडाबाट प्रमाशणत गराएको हनु ुपनेछ। 

(१३) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा सहभालग पदालधकारीहरुिाई कवद्यािय कोषबाट लनयमानसुार बैठक भत्ता 
उपिब्ध गराउन सककने छ । 

(१४) िैशक्षक गठुी अन्तगतत सञ्चािन भएका कवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोककए 
बमोशजम हनुेछ ।  

(१५) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कततव्य  अलधकार र बैठक सम्बन्धी कायतकवलध तोककए बमोशजम हनुछे।  
 

(१४) कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत कवघटन गनत सककन े (१) कुनै कवद्याियको कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे तोककएको 
शजम्मेवारी पूरा गनत नसकेमा सोको कारण खिुाई नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा उपमहानगरपालिकािे त्यस्तो कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत कवघटन गनत सक्नेछ । 

 तर कवघटन गनुत अशघ कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई आफ्नो सफाई पेस गने मनालसव मौका ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोशजम कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत कवघटन भएपलछ अको कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म 
वा अन्य कुनै कारणिे कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम गनत 
उपमहानगरपालिकािे एक अस्थायी कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनत सक्नेछ । 

१५. नगर शिक्षा कोष  उपमहानगरपालिकामा एक छुटै्ट नगर शिक्षा कोष स्थापना हनुेछ, जसमा देहायका रकमहरु 
रहनेछन।् 

(क) कवद्याियको परीक्षा िलुिकबाट प्राप्त रकम,  

(ख) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 
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(ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) नगरकायतपालिकाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 

(२)  उपदफा १ बमोशजमको कोषको सञ्चािन तोककए बमोशजम हनुेछ। 

१६.नगर कायतपालिकािे लनदेिन ददन सक्न े (१)नगर कायतपालिकािे आवश्यकता अनसुार नगर शिक्षा सलमलत र कवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतिाई लनदेिन ददन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा १ बमोशजम ददइएको लनदेिनको पािना गनुत नगर शिक्षा सलमलत र कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको कततव्य 
हनुेछ ।  

१७. उपमहानगरपालिकािे कवद्यािय सानत, गाभ्न, नाम पररवततन गनत वा बन्द गनत सक्न े उपमहानगरपालिकािे वा तोककएको 
लनकाय/अलधकारीिे सञ्चािन भइरहेको कुनै कवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानत वा दईु वा दईुभन्दा बढी 
कवद्याियिाई गाभी एउटा कवद्यािय कायम गनत वा कवद्याियको नाम पररवततन गनत वा कवद्यािय बन्द गनत वा तोककएको ठाँउ 
वा क्षेत्रमा कवद्यािय खोलिन वा कवद्याियमा कक्षा थप गरी सञ्चािन गनत अनमुलत वा स्वीकृलत ददन सक्नेछ ।  

१८. कवद्याियको सम्पशत्त  कवद्याियको सम्पशत्त सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुछे । 

१९. कवद्याियको वगीकरण  कवद्याियको वगीकरण तोककएको आधारमा हनुेछ । 

२०. िलुिक सम्बन्धी व्यवस्था  िलुिक सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुेछ । 

२१. संस्थागत कवद्याियिे छात्रवशृत्त उपिब्ध गराउन ुपने  (१)संस्थागत कवद्याियिे "अलनवायत तथा लनिलुिक शिक्षा सम्बन्धी 
ऐन २०७५" को दफा २७ को उपदफा ३ मा उलििेख भए बमोशजम पाँच सय जनासम्म कवद्याथी भए कम्तीमा दस 
प्रलतित, पाँच सयदेशख आठ सय जनासम्म कवद्याथी भए कम्तीमा बाह्र प्रलतित र आठ सयभन्दा बढी कवद्याथी भए कम्तीमा 
पन्र प्रलतित कवद्याथीहरुिाई लनिलुिक शिक्षाका िालग छात्रवृशत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(२) संस्थागत कवद्याियिे उपिब्ध गराउनपुने छात्रवृशत्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुछे ।  

२२. शिक्षकको सरुवा  शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोशजम हनुेछ ।  

२३. दण्ड सजाय (१) कवद्यािय, शिक्षक तथा कमतचारीको सजाय सम्वन्धी व्यवस्था संघीय तथा प्रदेि कानून बमोशजम 
हनुेछ।   

(२) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतत बनेका लनयमहरु वा उपमहानगरपालिका, नगर शिक्षा सलमलतिे ददएको लनदेिन 
उलििंघन गरेमा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर कायतपालिकािे देहाय बमोशजम सजाय गनत सक्नेछ । 

 क. सचेत गराउने, नलसहत ददने, 
 ख. कसरुको मात्रा हेरी पाँच हजारदेशख पशच्चसहजार रुपैयासम्म जररवाना गने, 
 ग. कवद्याियिाई उपमहानगरपालिकािे उपिव्ध गराउने सेवा वा सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने वा बन्द गने, 
 घ. कवद्याियिाई प्रदान गररएको अनमुलत वा स्वीकृलत रद्द गने 

२४. उपमहानगरपालिका लभत्र सञ्चािन हनु ेहोस्टि, पसु्तकािय, कोशचङ कक्षा, ट्यसून सेन्टर, लिजकोषत, पूवत तयारी कक्षा, 
भाषा शिक्षण कक्षा, िैशक्षक परामितकेन्र, प्राकवलधक तालिम केन्रहरु र अन्य कवदेिी िैशक्षक कायतक्रम अनमुलत नलिई संचािन 
गनत पाईनछैेन। यस्ता िैशक्षक कायतक्रमहरुको व्यवस्थापन तथा लनयमन तोककए बमोशजम हनुछे ।  

२५. यस ऐनमा उलििेख नभएका कवषय सम्बन्धमा: (१) यस ऐनमा िेशखए जलत कुरा यसै बमोशजम हनुेछ । पलछ बने्न 
संघीय र प्रदेि कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्वतː अमान्य भई सो व्यवस्था संघीय वा प्रदेि कानून                                                           
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अनसुार हनुेछ । यस ऐनमा िेशखए देशख बाहेकका कवषयहरुमा संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन तथा लनयमाविीमा िेशखए 
बमोशजम हनुेछ 

२६. लनयम बनाउन सक्न े यस ऐनको कायातन्वयन गनत नगर कायतपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन सक्नछे । 
 

प्रमाशणकरण गने 

दस्तखत - 

नाम, थर - लतिक राइत 
पद  प्रमखु, धरान उपमहानगरपालिका 
प्रमाशणकरण लमलत - २०७८ फालिगनु १० गते मंगिबार 


