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प्रस्तावनताः नेपालको संबिधान िमोबिम स्ानीय तहलाई प्ाप्त बिक्ा समिनधी अबधकार 
कायायान्वयन गनया र भरतपरु महानगरपाबलका क्ेत्रबभत्र स्ापना हुने त्ा स्ापना भई 
सञ्ालनमा रहकेा आधारभतू त्ा माधयबमक ब्वद्ालयहरुको वय्वस्ापन सधुार गर्दै 
गणुसतरीय बिक्ाको ब्वकास गनया ्वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संब्वधानको धारा २२६ 
र स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ को र्फा १०२ ले बर्एको अबधकार प्योग गरी 
भरतपरु महानगरपाबलकाको नगर सभाले यो ऐन िनाएको ्छ ।

१.	 सकं्षिप्त	नताम	 र	प्रतारम्ः (१) यस ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपाबलका बिक्ा ऐन, 
२०७५” रहकेो ्छ ।
(२) यो ऐन भरतपरु महानगरपाबलका क्ेत्रभर लाग ूहुने्छ ।
(३) यो ऐन तरुुनत प्ारमभ हुने्छ ।

२.	 परर्ताषताः ब्वषय ्वा प्सङ्गले अकको अ य्ा नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “ऐन” भननाले भरतपरु महानगरपाबलका बिक्ा ऐनलाई सम्झनपु्छया ।
(ख) “संघीय बिक्ा ऐन” भननाले संघीय संसर्ले िनाएको बिक्ा ऐनलाई सम्झनपु्छया ।
(ग) “प्र्िे बिक्ा ऐन” भननाले प्र्िे नं. ३ को संसर्ले िनाएको बिक्ा ऐनलाई 

सम्झनपु्छया ।
(घ) “नगरपाबलका” भननाले नेपालको संब्वधान िमोबिम स्ापना भएको भरतपरु  

महानगरपाबलकालाई सम्झनपु्छया। 
(ङ) “काययापाबलका” भननाले भरतपरु महानगरपाबलकाको काययापाबलकालाई सम्झनपु्छया ।
(्) “ब्वद्ालय बिक्ा” भननाले आधारभतू बिक्ा र माधयबमक बिक्ा सम्झनपु्छया ।
(्छ) “प्ारबमभक िाल बिक्ा” भननाले ्ार्वषया उमरे परूा भई पाँ्िषया उमरे परूा नगरेका  

िालिाबलकाको लाबग बर्इने प्ारबमभक िाल बिक्ालाई सम्झन ुप्छया ।
(ि) “आधारभतू बिक्ा” भननाले प्ारबमभक िाल बिक्ार्बेख कक्ा आठसमम बर्इने 

बिक्ा सम्झनपु्छया ।

्र्पुर	महतानगरपताक्िकता	क्िषिता	ऐन,	२०७५
नगर सभािाट स्वीकृत बमबतः २०७५।३।१२

प्माणीकरण बमबतः २०७५।५।४
२०७५	सतािको	ऐन	नं.	३
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(्झ) “माधयबमक बिक्ा” भननाले कक्ा ९ र्बेख कक्ा १२ समम बर्इने बिक्ा सम्झनपु्छया ।
ञ) “ब्विषे बिक्ा” भननाले दृबटिब्वबहन, िबहरा, अबटिम िौबधिक अपाङ्गता, ससुत 

श्र्वण ्वा अबत अिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका ्वाल्वाबलकालाई ्ुछट्टै 
समहूमा राखी बििषे प्कार र  बनबचित माधयमिाट बर्इने बिक्ा सम्झनपु्छया ।

(ट) “समा्वेिी बिक्ा” भननाले र्हेायको बिक्ा सम्झनपु्छयाः
(१) दृबटिब्वबहन, नयनू दृबटियकु्त, िबहरा, ससुतश्र्वण, अबटिम, िौबधिक, िारीररक 

्वा अनय अपाङ्गता भएका िालिाबलकालाई बनयबमत िटैबक्क पधिबतको 
अबधनमा रही बर्इने बिक्ा

(२) सामाबिक, आब य्ाक ्वा भौगोबलक कारणले प्छाबि परेका वयबक्तलाई 
ब्वभरे्रबहत ्वाता्वरणमा बर्इने बिक्ा ।

(ठ) “प्ाब्वबधक त्ा वय्वसाबयक बिक्ा” भननाले प्ाब्वबधक ज्ान सीप त्ा ब्वषयिसत ु
बसकाईको वय्वस्ा गरी प्ब्वबध र वय्वसायको बिक्ा प्र्ान गनया कक्ा ९ र्बेख 
कक्ा १२ समम बर्इने बिक्ालाई सम्झनपु्छया ।

(ि) “ब्वद्ालय” भननाले सामरु्ाबयक ब्वद्ालय र संस्ागत ब्वद्ालय सम्झनपु्छया ।
(ढ) “सामरु्ाबयक ब्वद्ालय” भननाले सरकारिाट बनयबमत रुपमा अनरु्ान पाउने गरी 

अनमुबत ्वा स्वीकृबत प्ाप्त ब्वद्ालय सम्झनपु्छया ।
(ण) “संस्ागत ब्वद्ालय” भननाले सरकारिाट बनयबमत रुपमा अनरु्ान नपाउने गरी 

अनमुबत ्वा स्वीकृबत प्ाप्त ब्वद्ालय सम्झनपु्छया ।
(त) “प्ारबमभक िाल बिक्ा केनद्र” भननाले खणि (्छ) िमोबिमको बिक्ा बर्न 

खोबलएको प्ारबमभक िाल बिक्ा केनद्र, नसयारी, बकनिरगाियान र मनटेश्वरी बिक्ा 
लगायतलाई सम्झनपु्छया । 

(्) “आधारभतू ब्वद्ालय भननाले खणि (ि) िमोबिमको बिक्ा बर्इने ब्वद्ालय 
सम्झनपु्छया ।

(र्) “माधयबमक ब्वद्ालय भननाले खणि (ि) र (्झ) ्वा खणि (्झ) िमोबिमको बिक्ा 
बर्इने ब्वद्ालय सम्झनपु्छया ।

(ध) “धाबमयाक ब्वद्ालय” भननाले परमपरागत रुपमा ्बलआएका गोनपा, गरुुकुल, 
आश्रम, मर्रसा िसता धाबमयाक ब्वद्ालयहरुलाई िनाउँर््छ ।

(न) “आ्वासीय ब्वद्ालय” भननाले नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार ्वा नगरपाबलकािाट 
आ्वासीय ब्वद्ालयको रुपमा अनमुबत ्वा स्वीकृबत प्ाप्त गरेको ब्वद्ालयलाई सम्झनपु्छया ।
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(प) “मनत्रालय” भननाले नेपाल सरकारको बिक्ा हनेने मनत्रालय सम्झनपु्छया । 
(फ) “प्र्िे मनत्रालय” भननाले प्र्िे नं ३ को बिक्ा हनेने मनत्रालय सम्झनपु्छया ।
(ि) “बिक्क से्वा आयोग”  भननाले संघीय बिक्ा ऐन िमोबिम गठन भएको बिक्क 

त्ा कमय्ा ारीहरुको स्ायी बनयबुक्तका लाबग बसफाररस गनने आयोग सम्झनपु्छया ।
(भ) “पाठ्यक्रम ब्वकास केनद्र” भननाले संघीय बिक्ा ऐन िमोबिम गठन भएको 

पाठ्यक्रम बनमायाणको लाबग बिमम्ेवार बनकायलाई सम्झनपुर्या्छ ।
(म) “ब्वद्ालय बिक्क बकतािखाना” भननाले संघीय बिक्ा ऐन िमोबिम गठन भएको 

ब्वद्ालय बिक्क बकतािखाना सम्झनपु्छया ।
(य) “प्मखु” भननाले भरतपरु महानगरपाबलकाको प्मखुलाई सम्झनपु्छया ।
(र) “प्मखु प्िासकीय अबधकृत” भननाले भरतपरु महानगरपाबलकाकाको प्मखु 

प्िासकीय अबधकृतलाई सम्झनपु्छया ।
(ल) “महािाखा प्मखु” भननाले भरतपरु महानगरपाबलकाकाको िटैबक्क प्िासन 

महािाखाको प्मखु ्वा प्मखुको कामकाि गनया तोबकएको कमय्ा ारीलाई सम्झनपु्छया ।
(्व) “बनरीक्क” भननाले ब्वद्ालयको बनरीक्ण ए्ंव सपुरर्वेक्ण गनया तोबकएको 

अबधकृत कमय्ा ारीलाई सम्झनपु्छया ।
(ि) “प्धानाधयापक” भननाले ब्वद्ालयको प्ाबज्क ए्ंव प्िासबनक प्मखुको रुपमा 

बनयमानसुार बनयबुक्त भएको ब्वद्ालयको प्धानाधयापकलाई सम्झनपु्छया ।
(ष) “बिक्क” भननाले ब्वद्ालयको अधयापक सम्झनपु्छया र सो िबर्ले प्धानाधयापक 

समतेलाई िनाउँ्छ ।
(स) “अबभभा्वक” भननाले ब्वद्ालयमा अधययनरत ब्वद्ा्थीको अबभभा्वक भनी 

ब्वद्ालयको अबभलेखमा िबनएको वयबक्त सम्झनपु्छया र सो िबर्ले ब्वद्ालय 
वय्वस्ापन सबमबतको गठन गनने प्योिनका लाबग ब्वद्ा्थीको िाि ु्वा आमा ्वा 
िाितुफया को िािे ्वा िजयटैलाई िनाउँ्छ ।

(ह) “कमय्ा ारी” भननाले ब्वद्ालयमा काययारत बिक्क िाहकेका अनय कमय्ा ारीलाई 
सम्झनपु्छया । 

(क्) “माधयबमक बिक्ा उत्ीणया परीक्ा” भननाले माधयबमक तहको अन्तयमा हुने परीक्ा  
सम्झनपु्छया ।

(त्र) “आधारभतू बिक्ा उत्ीणया परीक्ा” भननाले आधारभतू तहको अन्तयमा हुने परीक्ा 
सम्झनपु्छया ।
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(ज्) “अनमुबत” भननाले नेपाल सरकार ्वा नगरपाबलकाले स्ायी स्वीकृबत ्वा सहायता 
प्र्ान गररनसकेको कुनटै तोबकएको ठाउँ ्वा क्ेत्रमा ब्वद्ालय खोलन ्वा कक्ा ्प 
गनया बर्ईएको अस्ायी स्वीकृबतलाई सम्झनपु्छया ।

(ज्१) “स्वीकृबत” भननाले तोबकए िमोबिमको ितया परूा गरेको ब्वद्ालयलाई नेपाल 
सरकार ्वा नगरपाबलकाले बर्एको स्ायी स्वीकृबतलाई सम्झनपु्छया ।

(ज्२) “िटैबक्क गठुी” भननाले ब्वद्ालय सञ्ालन गनयाका लाबग कुनटै वयबक्तले नाफा 
नबलने उद्शेयले स्ापना गरेको सा्वयािबनक ्वा बनिी िटैबक्क गठुी सम्झनपु्छया ।

(ज्३) “िटैबक्क सत्र” भननाले ब्वद्ालयमा अधययन अधयापन गराइने ्वाबषयाक अ्वबध 
सम्झनपु्छया ।

(ज्४) “बिक्ा सबमबत” भननाले यसटै ऐन िमोबिम गठन भएको नगर बिक्ा सबमबतलाई  
सम्झनपु्छया ।

(ज्५) “परीक्ा सबमबत” भननाले आधारभतू बिक्ाको अन्तयमा बलइने परीक्ा सं्ालन 
त्ा वय्वस्ापन गनया गबठत सबमबतलाई सम्झनपु्छया । 

(ज्६) “वय्वस्ापन सबमबत” भननाले यसटै ऐन िमोबिम ब्वद्ालयहरुमा गठन हुने 
ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतलाई सम्झनपु्छया ।

(ज्७) “िलुक” भननाले तोबकए िमोबिमका ब्वद्ालयले बनयम अनसुार ब्वद्ा्थीसँग 
बलन पाउने िलुक सम्झनपु्छया ।

(ज्८) “संब्वधान” भननाले नेपालको संब्वधान सम्झनपु्छया ।
(ज्९) “स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन” भननाले संघीय संसर्ले िारी गरेको स्ानीय 

सरकार  सञ्ालन ऐन, २०७४ सम्झनपु्छया ।
(ज्१०) “सभा” भननाले भरतपरु महानगरपाबलकाको नगर सभालाई सम्झनपु्छया ।
(ज्११) “स्ानीय तह” भननाले नेपालको संब्वधान िमोबिम गठन भएका गाउँपाबलका ्वा 

नगरपाबलका सम्झनपु्छया ।
(ज्१२) “तोबकएको ्वा तोबकए िमोबिम” भननाले यस ऐन अनतगयात िनेका बनयमा्वली, 

बनर्नेबिका, काययाब्वबध ्वा मापर्णिमा तोबकएको ्वा तोबकए िमोबिम सम्झनपु्छया ।

३.	 क्वद्तािय	खोलन	अनुमक््	 क्िनु	पन्नः (१) नगरपाबलका िाहके अनय कुनटै नेपाली 
नागररकले ब्वद्ालय खोलन, कक्ा ्प र तह ्प गनया ्ाहमेा समिबनधत ्विाको 
बसफाररस सबहत तोबकएको ढाँ्ामा नगरपाबलकामा बन्वेर्न बर्नपुनने्छ । ्तयसरी बन्वेर्न 
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बर्रं्ा संस्ागत ब्वद्ालय खोलन ्ाहनेले सो ब्वद्ालय िटैबक्क गठुी ्वा सहकारी कुन 
रुपमा सञ्ालन गनने हो, सो वयहोरा समते बन्वेर्नमा उललेख गनुयापनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम बन्वेर्न परेमा महािाखा प्मखुले सो बन्वेर्न उपर आ्वशयक 

िाँ्ि्ुझ गनने, गराउने्छ र िाँ्ि्ुझ गर्ाया ब्वद्ालय खोलन अनमुबत बर्न मनाबसि 
र्बेखएमा नगर बिक्ा सबमबतको बनणयाय अनसुार तोबकएको ितया िनर्िे पालना गनने 
गरी अनमुबत बर्ने्छ ।

(३) उपर्फा (२) िमोबिम अनमुबत बलई सञ्ालनमा रहकेो ब्वद्ालयले तोबकएको 
ितया िनर्िे पालना त्ा परूा गरेमा नगर काययापाबलकाले सो ब्वद्ालयलाई स्वीकृबत 
प्र्ान गनया सकने्छ ।

(४) यो र्फा प्ारमभ हुरँ्ाका िखत कमपनीको रुपमा सञ्ालनमा रहकेा ब्वद्ालयले 
्ाहमेा कमपनी खारेि गरी िटैबक्क गठुी ्वा सहकारी अनतगयात ब्वद्ालय सञ्ालन 
गनया नगरपाबलका समक् बन्वेर्न बर्न सकने्छन ्।

(५) उपर्फा (४) िमोबिम बन्वेर्न परेमा बन्वेर्न उपर आ्वशयक िाँ्ि्ुझ गर्ाया 
ब्वद्ालयको माग मनाबस्व र्बेखएमा माग िमोबिम नगर बिक्ा सबमबतले ब्वद्ालय 
सञ्ालन गनया स्वीकृबत बर्न सकने्छ ।

(६) उपर्फा (२) ्वा (३) मा िनुसकुटै  कुरा लेबखएको भएता पबन र्हेायका ब्वद्ालयलाई 
िटैबक्क गठुी ्वा सहकारीको रुपमा सञ्ालन गनया अनमुबत बर्इने ्छटैन ।
(क) सरकारी ्वा सा्वयािबनक भ्वनमा सञ्ालन भएको ब्वद्ालय,
(ख) सरकारी ्वा सा्वयािबनक िगगामा भ्वन िनाई सञ्ालन भएको ब्वद्ालय,
(ग) कुनटै वयबक्त ्वा संस्ाले ब्वद्ालयको नाममा भ्वन ्वा िगगा र्ान र्ातवय 

बर्एकोमा सो भ्वनमा ्वा ्तयसतो िगगामा भ्वन िनाई सञ्ालन भएको 
ब्वद्ालय,

(७) (क) िटैबक्क गठुीको रुपमा ब्वद्ालय सञ्ालन गनया ्ाहनेले िटैबक्क गठुी 
समिनधी ब्वधान िनाई नगरपाबलकामा र्ताया गराउनपुनने्छ ।

(ख) िटैबक्क गठुी बनिी ्वा सा्वयािबनक गरी र्ईु बकबसमले र्ताया गनया सबकने्छ ।
(ग) िटैबक्क गठुी त्ा सहकारी अनतगयात ब्वद्ालय सञ्ालन समिनधी अनय 

वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।
(८) बनिी स्ोतिाट प्ारबमभक िाल बिक्ा केनद्र खोलने अनमुबत ्वा स्वीकृबत समिनधी 

वय्वस्ा  उपर्फा (१) िमोबिम हुने्छ ।
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(९) सामाबिक परोपकारी ्वा कलयाणकारी संस्ाले मनुाफा नबलने उद्शेय राखी गरुुकुल, 
मर्रसा, गमुिा समतेका ब्वद्ालय सञ्ालन गनया ्ाहमेा तोबकएको प्कृया परूा गरी 
सा्वयािबनक िटैबक्क गठुी अनतगयात ब्वद्ालय सञ्ालन गनया सकने्छ ।

(१०) मातभृाषामा बिक्ा बर्ने ब्वद्ालयको अनमुबत समिनधी वय्वस्ा उपर्फा (१) र 
(२) िमोबिम नटै हुने्छ ।

(११) प््बलत नेपाल काननु िमोबिम स्ापना भई सञ्ालनमा रहकेा ब्वद्ालयहरु यसटै 
ऐन िमोबिम स्ापना भएको माबनने्छ । 

(१२) उपर्फा ९ िमोबिम अनमुबत ्वा स्वीकृत प्ाप्त ब्वद्ालयको सञ्ालन समिनधी 
अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

४.	 क्विेष	क्िषिता,	समतावेिी	क्िषिता,	अनौपचताररक	क्िषिता,	क्नरन्र	क्िषिता,	दूर	क्िषिता	
्थता	 खुिता	 क्िषिता	सञचतािन	सम्बन्ी	 वयवसथताः (१) नगरपाबलकाले आ्वशयक 
प्ूवायाधारको वय्वस्ा गरी कुनटै सामरु्ाबयक ब्वद्ालयमा ब्विषे बिक्ा, समा्वेिी बिक्ा, 
र्रू त्ा खलुा बिक्ा सञ्ालनको वय्वस्ा गनया सकने्छ ।
(२) ब्विषे बिक्ा र समा्वेिी बिक्ा समिनधी वय्वस्ा साधारण बिक्ा सरह हुने्छ ।
(३) उपर्फा (२) मा िनुसकुटै  कुरा लेबखएको भए तापबन ब्विषे बिक्ातफया  अधययनरत 

िालिाबलकाको लाबग पाठ्यक्रम पाठ्यपसुतक, बसकाई सहिीकरण प्बक्रया र 
मलूयाङ्कन प्णालीमा फरक वय्वस्ा गनया सबकने्छ ।

(४) नगरपाबलकाले आ्वशयकता अनसुार सामरु्ाबयक बसकाई केनद्रमाफया त साक्रोत्र 
ए्ंव बनरनतर बिक्ा लगायतका अनय अनौप्ाररक िटैबक्क काययाक्रमहरु सं्ालन 
गनया सकने्छ ।

(५) तोबकएको प्ूवायाधार परूा गरेको पाइएमा नगरपाबलकाले कुनटै संस्ागत ब्वद्ालयलाई 
यस र्फामा उललेबखत काययाक्रमहरु आफनटै स्ोतमा सं्ालन गनया अनमुबत बर्न 
सकने्छ ।

(६) ब्विषे बिक्ा, समा्वेिी बिक्ा, अनौप्ाररक बिक्ा, बनरनतर बिक्ा र र्रू त्ा 
खलुा बिक्ा समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

५.	 क्िषिताको	प्रकतारः (१) ब्वद्ालय बिक्ाको प्कार र्हेाय अनसुार हुने्छ ।
(क) आधारभतू बिक्ाः  (१) साधारण बिक्ा 
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   (२)  परमपरागत धाबमयाक बिक्ा
(ख) माधयबमक बिक्ाः  (१)  साधारण बिक्ा
   (२)  परमपरागत धाबमयाक बिक्ा
   (३)  प्ाब्वबधक त्ा वय्वसाबयक बिक्ा

६.	 क्िषिताको	मताधयमः (१) ब्वद्ालयमा बिक्ाको माधयम नेपाली भाषा ्वा अगं्ेिी भाषा 
्वा र््ुवटै भाषा हुने्छ ।
(२) उपर्फा (१) मा िनुसकुटै  कुरा लेबखएको भएतापबन र्हेायको अ्वस्ामा बिक्ाको 

माधयम  र्हेाय िमोबिम हुने्छ ।
(क) आधारभतू तहको प्ारबमभक िाल बिक्ा र्बेख कक्ा ५ समम ब्वद्ा्थीको 

मातभृाषामा बिक्ा बर्न सबकने्छ ।
(ख) गटैर नेपाली नागररकले ब्वद्ालयमा अधययन गर्ाया बनिले ्ाहमेा अबन्वायया 

नेपाली ब्वषयको सट्ा अनय कुनटै भाषा ब्वषय अधययन गनया सकने्छ र सो 
सम्वबनध वय्वस्ा नगरपाबलकाको समन्वयमा ब्वद्ालयले बमलाउनपुनने्छ ।

(ग) भाषा ब्वषयमा अधयापन गराउँर्ा बिक्ाको माधयम सोही भाषा हुने्छ ।

७.	 क्वद्ताियको	 पताठ्यक्रम	 र	 पताठ्यपुस्कः १) ब्वद्ालयले संघीय सरकार, प्र्िे 
सरकार र नगरपाबलकािाट स्वीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपसुतक र अनय सनर्भया सामग्ी लाग ू
गनुयापनने्छ ।
(२) पाठ्यक्रम र पाठ्यपसुतक समिनधी अनय वय्वस्ा संघीय काननु, प्र्िे काननुमा 

वय्वस्ा  भए िमोबिम ्वा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

८.	 नगर	क्िषिता	सक्मक््ः १) नगरपाबलका क्ेत्रबभत्र सञ्ालन भइरहकेा र स्ापना हुने  
ब्वद्ालयको वय्वस्ापन, रेखर्खे र समन्वय लगायतका कायया गनयाको लाबग र्हेाय  
िमोबिमको नगर बिक्ा सबमबत रहने्छ ।
(क) प्मखु, भरतपरु महानगरपाबलका    अधयक्
(ख) प्मखु प्िासकीय अबधकृत, भरतपरु महानगरपाबलका  सर्सय
(ग) नगरपाबलकाको सामाबिक ब्वकास सबमबतको संयोिक  सर्सय
(घ) नगर काययापाबलकाका सर्सयहरु मधयेिाट मबहला र र्बलत 
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 समरु्ायको प्बतबनध्त्व हुनेगरी नगर प्मखुले तोकेको र्ईुिना   सर्सय
(ङ) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतका 
 अधयक्हरु मधयेिाट नगर बिक्ा सबमबतले मनोबनत गरेको एकिना सर्सय
(्) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका प्धानाधयापकहरु मधयेिाट बिक्ा 
 सबमबतले मनोबनत गरेको एक िना    सर्सय
(्छ) संस्ागत ब्वद्ालयका प्धानाधयापकहरु मधयेिाट बिक्ा 
 सबमबतले मनोबनत गरेको एकिना    सर्सय
(ि) स्ानीय सामरु्ाबयक संस्ा ्वा बिक्ा क्ेत्रमा बक्रयािील 
 ब्वज् मधयेिाट सबमबतले मनोबनत गरेको एकिना   सर्सय
(्झ) बिक्क महासंघको महानगर सबमबतको अधयक् ्वा बनिले 
 तोकेको महानगर सबमबतको पर्ाबधकारी एकिना   सर्सय
(ञ) महािाखा प्मखु           सर्सय–सब््व
(२) सबमबतमा मनोबनत सर्सयहरुको पर्ा्वबध र्ईु ्वषयाको हुने्छ । ्तयसता सर्सयहरुले 

आफनो पर् अनसुारको आ्रण नगरेको र्बेखएमा बनिलाई मनोबनत गनने बनकायले 
िनुसकुटै  िखत पर्िाट हटाउन सकने्छ । तर यसरी हटाउन ुअबघ बनिलाई आफनो 
सफाई पेि गनने मौकािाट िबन्त गररने ्छटैन ।

(३) सबमबतले ब्वषय ब्विषेज् ्वा कुनटै कमय्ा ारीलाई िटैठकमा भाग बलन आमनत्रण गनया 
सकने्छ ।

(४) नगर बिक्ा सबमबतको काम, कतयावय र अबधकारः प््बलत काननू िमोबिम अनयत्र 
लेबखएका काम, कतयावय र अबधकारको अबतररक्त नगर बिक्ा सबमबतको काम, 
कतयावय र अबधकार र्हेाय िमोबिम हुने्छः–

(क) िालिाबलकालाई आधारभतू बिक्ासममको अधययन अबन्वायया रुपमा गराउन 
अबभभा्वकलाई िानकारी गराउने त्ा ्तयसका लाबग प्ो्तसाहन गनने, 

(ख) ब्वद्ालयमा भनाया भएका ्वा नभएका िालिाबलका लगायत अनय वयबक्तको उमरे, 
िात, बलङ्ग समतेको आधारमा ब्व्वरण िनाई अद्ा्वबधक गराइराखने, 

(ग) ब्वद्ालयको िटैबक्क योिना समिनधी अबभलेख अद्ा्वबधक गराइराखने त्ा 
्तयसतो योिनाको अनगुमन गरी समिबनधत बनकायमा स्ुझा्व पठाउने, 

(घ) वय्वस्ापन सबमबतलाई स्ानीय स्ोत, साधनको पबह्ान र परर्ालनमा सहयोग 
k'¥ofpg] त्ा ब्वद्ालयलाई प्ाप्त स्ोतको िाँिफाँि गनने, 
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(ङ) गररिीको रेखामबुन रहकेा परर्वारको लगत राखी ्तयसता परर्वारका 
िालिाबलकालाई बिक्ामा सहभाबगता गराउन आ्वशयक वय्वस्ा बमलाउने, 

(्) वय्वस्ापन सबमबतको काययामा समन्वय गनने त्ा बिक्ाको गणुा्तमक ब्वकासको 
लाबग ब्वद्ालयको सपुरी्वेक्ण र अनगुमन गरी प्धानाधयापक, बिक्क लगायत 
वय्वस्ापन सबमबतलाई आ्वशयक स्ुझा्व र सहयोग गनने, 

(्छ) ब्वद्ालयमा िटैबक्क गणुसतर ्वबृधि गनया िन्तेनामलूक काययाक्रम, ताबलम, गोष्ी, 
सेबमनार आबर् सञ्ालन गनने, 

(ि) ब्वद्ालयको भौबतक बस्बतको अधययन गरी सधुारका लाबग सहयोग गनने, 
(्झ) ब्वद्ालयमा स्वच्छ िटैबक्क ्वाता्वरण तयार गनया सहयोग गनने, 
(ञ) नगरपाबलका क्ेत्रबभत्रका बिबक्त िनिबक्तको अबभलेख राखी ्तयसता 

िनिबक्तलाई स्वयंसे्वक भई ब्वद्ालयमा अधयापन गनया प्ो्तसाबहत गनने, 
(ट) बिक्कको काययार्क्ताको आधारमा परुसकारको वय्वस्ा गनने, 
(ठ) ब्वद्ालयको लाबग आ्वशयक साधन स्ोत िटुाउने र परर्ालन गनने, 
(ि) ब्वद्ालयसतरीय अनतर खलेकुर् त्ा अबतररक्त िटैबक्क बक्रयाकलापको ब्वकास 

त्ा सञ्ालन गराउने र सो को लाबग परुसकारको वय्वस्ा गनने,
(ढ) आफनो क्ेत्रबभत्रका िालिाबलकाको ब्वद्ालय बिक्ामा पहुँ्  िढाउनको लाबग 

वय्वस्ा गनने, 
(ण) आफनो क्ेत्रबभत्र ब्विषे बिक्ा त्ा समा्वेिी बिक्ा, गरुुकूल, मर्रसा, गमुिािाट 

प्र्ान गररने बिक्ा समिनधी योिना तिुयामा गनने,
(त) ब्वद्ालयहरुको ब्वपर् ् िोबखम अ्वस्ा लेखािोखा गरी प्भा्व नयनूीकरणका 

लाबग काययायोिना तयार गनने,
(्) ब्वद्ालय बिक्ामा सधुारका लाबग नगर बिक्ा नीबत त्ा योिना िनाई स्वीकृबतका 

लाबग नगर सभामा पेस गनने,
(र्) आफनो से्वा क्ेत्रबभत्र ब्वद्ालय सञ्ालन अनमुबत, स्वीकृबत, ब्वद्ालय सानने, 

गाभने लगायतका काययागनने गराउने,
(ध) आफनो से्वा क्ेत्रबभत्रका बिक्क, कमय्ा ारीहरुको ब्व्वरण अद्ा्वबधक गराउने, 

ररक्त र्र्वनर्ीमा स्ायी बनयबुक्तका लाबग बसफाररस गनया बिक्क से्वा आयोगमा 
ब्वसततृ ब्व्वरण सबहतको माग पेि गनया लगाउने, 

(न) कुनटै बिक्क ्वा कमय्ा ारीलाई यस काययाब्वबध िमोबिम ब्वद्ालय वय्वस्ापन 
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सबमबतले कार्वाही गनया अबधकार नभएको ब्वषयमा कार्वाहीको लाबग सबमबतको 
रायसबहतको प्बत्वेर्न प्ाप्त भएमा सो उपर कायया्वाही गनने, गराउने,

(प) महानगरको िटैबक्क कयालेणिर बनमायाण गरी कायायान्वयन गनया लगाउने,
(फ) ब्वद्ालय नकसांकन त्ा समायोिन सम्वबनध कायया गनने,
(ि) नगर बिक्ा सबमबतको अनय काम, कतयावय र अबधकार तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

९.	 क्िषिता	सक्मक््को	्ैबठक (१) नगर बिक्ा सबमबतको िटैठक सामानयतया र्ईु मबहनामा 
एकपटक िसने्छ ।
(२) सबमबतका अधयक्को बनर्नेिनमा सर्सय सब््वले िटैठक िोलाउने्छ ।
(३) िटैठक समिनधी अनय काययाब्वबध सबमबतले बनधायारण गरे िमोबिम हुने्छ ।

१०.	परीषिताको	सञचतािन	र	वयवसथतापनः (१) माधयबमक बिक्ाको कक्ा र्ि र माधयबमक 
तहको अन्तयमा हुने परीक्ाको सञ्ालन संघीय बिक्ा ऐन िमोबिम हुने्छ ।
(२) आधारभतू बिक्ा उत्ीणया परीक्ा नगरपाबलकाले सञ्ालन गनने्छ ।
(३) आधारभतू तह उत्ीणया परीक्ा सबमबतः आधारभतू तह उत्ीणया परीक्ाको सं्ालन 

त्ा वय्वस्ापन र नबतिा ब्वशे्षण समतेको कायया गनया र्हेाय िमोबिमको 
आधारभतू तह उत्ीणया परीक्ा सबमबत हुने्छ ।  

(क) प्मखु प्िासकीय अबधकृत, भरतपरु महानगरपाबलका            – अधयक्
(ख)  िटैबक्क प्िासन महािाखा प्मखु, भरतपरु महानगरपाबलका  – सर्सय 
(ग)  नगरपाबलकाबभत्रका आधारभतू र माधयबमक तहको सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका 
 बिक्कहरुको प्बतबनबध्त्व हुनेगरी कबमतमा एकिना मबहलासबहत परीक्ा 
 सबमबतद्ारा मनोबनत गरेका र्ईुिना     –सर्सय
(घ)  नगरपाबलकाबभत्रका संस्ागत ब्वद्ालयका बिक्कहरुमधयेिाट परीक्ा 
 सबमबतद्ारा मनोबनत गरेका एकिना     –सर्सय
(ङ)  प्मखु प्िासकीय अबधकृतले तोकेको िटैबक्क प्िासन महािाखाको 
 िाखा अबधकृत (बिक्ा)        –सर्सय–सब््व
(४) सबमबतको मनोबनत सर्सयको पर्ा्वबध र्ईु ्वषयाको हुने्छ ।
(५) परीक्ा सबमबतले ब्वषय ब्विषेज् ्वा कुनटै कमय्ा ारीलाई िटैठकमा भाग बलन 

आमनत्रण गनया सकने्छ ।
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(६) परीक्ा सबमबतको िटैठक समिनधी काययाब्वबध सो सबमबत आफैं ले बनधायारण गरे 
िमोबिम हुने्छ ।

(७) आधारभतू तह उत्ीणया परीक्ा सबमबतको काम, कतयावय त्ा अबधकार र्हेाय 
िमोबिम हुने्छ।

क)  परीक्ा सञ्ालन समिनधमा नीबत बनधायारण गनने,
ख) नगरपाबलकाले तोकेको नयनुतम िटैबक्कसतर कायम गरेका ब्वद्ालयलाई आफनो  

ब्वद्ालयको परीक्ा आफटै  ्वा  समहूगत रुपमा सञ्ालन गनया अनमुबत बर्ने,
ग) परीक्ा केनद्र तोकने र केनद्राधयक् बनयबुक्त गनने, 
घ) प्श्नपत्र बनमायाण, उत्रकुबञिका बनमायाण, उत्रपबुसतका परीक्ण त्ा समपरीक्ण 

गराउने,
ङ) ब्वद्ालयहरुलाई समहूमा ब्वभािन गरी परीक्ा सञ्ालन गनने,
्) परीक्ाफल प्काबित गराउने त्ा उत्ीणया परीक्ा्थीहरुलाई प्माणपत्र बर्ने,
्छ) परीक्ा िलुक त्ा परीक्ा समिनधी काममा संलगन वयबक्तको पाररश्रबमक बनधायारण 

गनने,
ि) कुनटै परीक्ा केनद्रमा अबनयबमतता भएमा आ्वशयकतानसुार परीक्ा िर्र गरी पनुः 

परीक्ा  गराउने ्वा ्तयसतो परीक्ा केनद्र िनर् गनने,
्झ) र्टै्वीप्कोप ्वा अनय कुनटै कारणिाट बनधायाररत समयमा परीक्ा सञ्ालन गनया ्वा 

परीक्ाफल प्काबित गनया िाधा पनया गएमा तरुुनतटै आ्वशयक बनणयाय बलने,
ञ) नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार त्ा नगरपाबलकाले तोकेिमोबिमको अनय कायया 

गनने ।
ट) परीक्ा सबमबतले आफूलाई प्ाप्त अबधकारहरुमधये आ्वशयकता अनसुार केही 

अबधकार कुनटै उपसबमबत ्वा काययाटोली ्वा कुनटै अबधकृत कमय्ा ारीलाई प््तयायोिन 
गनया सकने्छ ।

११.	नगर	क्िषिता	कोषः  (१) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयहरुको िटैबक्क गणुसतर अबभ्वबृधि गनया, 
ब्वद्ा्थी, बिक्क, कमय्ा ारी त्ा अबभभा्वकहरुलाई प्ो्तसाहन त्ा क्मता ब्वकासका 
कायया गनया त्ा आधारभतू तह परीक्ा सञ्ालनमा सहयोग k'¥ofpg नगरपाबलकामा एक 
नगर बिक्ा कोष रहने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिमको कोषमा र्हेायका रकमहरु रहने्छनः्–
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(क) नगरपाबलकािाट प्ाप्त अनरु्ान रकम,
(ख)  संस्ागत ब्वद्ालयिाट प्ाप्त तोबकए िमोबिमको रकम, 
(ग)  बिक्ा सबमबत त्ा परीक्ा सबमबतको बनणयायानसुार प्ाप्त हुने रकम,
(घ)  अनय स्ोतिाट प्ाप्त रकम ।
(३)  कोषको सञ्ालन, वय्वस्ापन र परर्ालन बिक्ा सबमबतको बनणयायानसुार 

हुने्छ ।

१२.	क्वद्तािय	वयवसथतापन	सक्मक््ः (१) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको सञ्ालन, रेखर्खे र 
वय्वस्ापन गनयाका लाबग प््तयेक ब्वद्ालयमा र्हेायका सर्सयहरु रहकेो एक ब्वद्ालय  
वय्वस्ापन सबमबत रहने्छ ।

(क) अबभभा्वकहरुले आफूहरु मधयेिाट ्छानी पठाएका र्ईुिना 
 मबहला सबहत ्ारिना     – सर्सय
(ख) ब्वद्ालय रहकेो समिबनधत ्विाको ्विा अधयक् ्वा ्विा 
 सबमबतले मनोबनत गरेको ्विा सबमबतको सर्सय  – सर्सय
(ग) ब्वद्ालयका संस्ापक, स्ानीय िबुधिबि्वी, बिक्ाप्ेमी, 
 ब्वद्ालयलाई बनरनतर र्ि ्वषयार्बेख सहयोग गनने ्वा ब्वद्ालयलाई 
 र्ि लाख ्वा सो भनर्ा िढी नगर् ्वा बिनसी सहयोग गरेका 
 वयबक्तहरु मधयेिाट ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतले मनोबनत 
 गरेको एकिना मबहला सबहत र्ईुिना   – सर्सय
(घ) ब्वद्ालयका बिक्कहरुले आफूहरु मधयेिाट ्छानी पठाएको 
 एकिना      – सर्सय
(ङ) ब्वद्ालयको प्धानाधयापक                    सर्सय–सब््व

(२) ब्विषे बिक्ा सञ्ालन गनने ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सबमबतमा कबमतमा प्ास 
प्बतित  सर्सयहरु अपाङ्गता भएका ब्वद्ा्थीका अबभभा्वकहरु र समा्वेिी ्वा 
स्ोत कक्ा सञ्ालन गनने ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सबमबतमा कमतीमा एक िना 
सर्सय अपाङ्गता  भएका ब्वद्ा्थीका अबभभा्वक रहने्छन ्।

(३) प्ाब्वबधक र वय्वसाबयक ब्वषयमा अधयापन गराउने माधयबमक ब्वद्ालयको 
ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतमा उद्ोग त्ा ्वाबणजय संघका र्ईुिना प्बतबनबध 
सर्सय रहने्छन ्।
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(४) ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतका सर्सयहरुले उपर्फा (१) को खणि (क), (ख) र 
(ग) िमोबिमका सर्सयहरुमधयेिाट ्छानेको सर्सय सो सबमबतको अधयक् हुने्छ ।

(५) ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको अधयक् ्छनौट नभएसममका लाबग ्वा अधयक्को 
अनपुबस्बतमा सो सबमबतका जयेष् सर्सयले िटैठकको अधयक्ता गनने्छ ।

(६) समिबनधत ब्वद्ालय बनरीक्क र स्ोत वयबक्तलाई ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको 
िटैठकमा  भाग बलन आमनत्रण गनुयापनने्छ ।

(७) संस्ागत ब्वद्ालयको सञ्ालन, रेखर्खे र वय्वस्ापन गनयाका लाबग प््तयेक 
ब्वद्ालयमा र्हेायका सर्सयहरु रहकेो एक ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबत रहने्छ ।
क) ब्वद्ालयका संस्ापक, लगानीकताया ्वा अबभभा्वकहरु 
 मधयेिाट ब्वद्ालयको बसफाररसमा नगरपाबलकाले  
 मनोबनत गरेको वयबक्त                      – अधयक्
ख) अबभभा्वकहरुले आफूहरु मधयेिाट ्छानी पठाएका एकिना 
 मबहला सबहत र्ईुिना     – सर्सय
ग)  ब्वद्ालय रहकेो समिबनधत ्विाको ्विा अधयक् ्वा ्विा 
 सबमबतले मनोबनत गरेको ्विा सबमबतको सर्सय  – सर्सय
(घ)  समिबनधत ब्वद्ालय बनरीक्क     – सर्सय
(ङ)  ब्वद्ालयका बिक्कले आफूहरु मधयेिाट ्छानी 
 पठाएको एकिना     – सर्सय
(्)  ब्वद्ालयको प्धानाधयापक       – सर्सय–सब््व

(८)  उपर्फा (१), (४) र (७) िमोबिम ्छाबनएका ्वा मनोबनत अधयक् ्वा सर्सयको 
पर्ा्वबध तीन ्वषयाको हुने्छ । ्तयसता अधयक् ्वा सर्सयले आफनो पर् अनसुारको 
आ्रण नगरेको र्बेखएमा ्तयसरी ्छानने ्वा मनोनयन गनने अबभभा्वक, पर्ाबधकारी 
्वा बनकायले बनिलाई िनुसकुटै  िखत पर्िाट हटाउन सकने्छ ।

 तर ्तयसरी हटाउन ुअबघ बनिलाई आफनो सफाई पेि गनने मौकािाट िबन्त गररने 
्छटैन ।

(९)  सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सबमबतको काम, कतयावय र अबधकार र्हेाय 
िमोबिम हुने्छः– 
(क) ब्वद्ालयको सञ्ालन, रेखर्खे, बनरीक्ण र वय्वस्ापन गनने,                                                   
(ख)  ब्वद्ालयको लाबग ्ाबहने आब य्ाक स्ोत िटुाउने, 
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(ग)  बिक्क त्ा कमय्ा ारीलाई ताबलमको लाबग ्छनौट गनने, 
(घ)  बिक्क त्ा कमय्ा ारीहरूको से्वाको सरुक्ा र ;Da4{g गनने, 
(ङ)  ब्वद्ालयको स्ोतिाट वयहोनने गरी बिक्क त्ा कमय्ा ारी बनयकु्त गनने, 

्तयसरी बनयकु्त बिक्क त्ा कमय्ा ारीलाई नगरपाबलकाले समान तहका 
बिक्क त्ा कमय्ा ारीलाई तोबकबर्एको तलि सकेलमा नघटाई तलि भत्ा 
बर्ने,  

(्)  नेपाल सरकारिाट स्वीकृत भएको र्र्वनर्ीको बिक्क त्ा कमय्ा ारीको पर् 
ररक्त हुन आएमा स्ायी पर्पबूतयाको लाबग सो पर् ररक्त भएको बमबतले पनध्र 
बर्नबभत्र ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको बनणयायसबहत नगरपाबलकामा 
लेखी पठाउने, 

(्छ)  ब्वद्ालयका बिक्क त्ा कमय्ा ारीहरूको हाबिरी िाँ् गरी गयल हुने 
बिक्क ्वा कमय्ा ारी उपर आ्वशयक कार्वाही गनने,

(ि)  कुनटै बिक्क ्वा कमय्ा ारीलाई यस ऐन ्वा प््बलत नेपाल काननु िमोबिम 
ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतले कार्वाही गनया पाउने ब्वषयमा ब्वभागीय 
कार्वाही गरी ्तयसको िानकारी नगरपाबलकालाई बर्ने त्ा आफूलाई 
कार्वाही गनया अबधकार नभएको ब्वषयमा कार्वाहीको लाबग बसफाररस 
गनुयापनने भएमा आ्वशयकता अनसुार आफनो रायसबहतको  
प्बत्वेर्न नगरपाबलकामा पठाउने,

(्झ)  ब्वद्ालय सधुार योिना बनमायाण गरी कायायान्वयन गनने,
(ञ) ब्वद्ालयको िटैबक्कसतर ्वबृधि गनया आ्वशयक सामान त्ा िटैबक्क 

सामग्ीहरूको वय्वस्ा गनने,  
(ट)  नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार र नगरपाबलकािाट सञ्ालन हुने ब्वबभनन 

काययाक्रमहरूमा ब्वद्ालयलाई सररक गराउने, 
(ठ)  ब्वद्ा्थीहरूले पालना गनुयापनने आ्ारसंबहता िनाई लाग ूगनने, 
(ि) बिक्क त्ा कमय्ा ारीहरूको अबभलेख अद्ा्वबधक गराई राखने, 
(ढ) प््तयेक ्वषया ब्वद्ालयका ्नर्ार्ाता र अबभभा्वकहरूको भलेा गराई 

ब्वद्ालयको अबघललो िटैबक्क ्वषयाको आयवयय त्ा िटैबक्क उपलबबध र 
आगामी ्वषयाको िटैबक्क काययाक्रमको समिनधमा िानकारी गराउने, 

(ण)  ब्वद्ालयको लेखापरीक्णको लाबग प््बलत काननू िमोबिम र्ताया भएका 
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लेखापरीक्कहरु मधये कमतीमा तीनिना लेखापरीक्कको नाम बनयबुक्तको 
लाबग नगरपाबलका समक् बसफाररस गनने, 

(त)  ब्वद्ा्थी, बिक्क, कमय्ा ारी त्ा अबभभा्वकलाई ब्वद्ालयको ब्वकास 
त्ा पठनपाठन समिनधमा उ्तपे्ररत गनया आ्वशयक वय्वस्ा बमलाउने,  

(्)  ब्वद्ा्थीलाई उपलबध गराइएको ्छात्र्वबृत् रकम प्र्ान गनने, 
(र्)  बनरीक्कले ब्वद्ालयको ्छि्के िाँ् ्वा बनरीक्ण गर्ाया हाबिरी पबुसतका ्वा 

ब्वद्तुीय हाबिरीमा गयल िनाएकोमा ्तयसता गयल भएका बिक्क त्ा 
कमय्ा ारीको गयल भएका बर्नको तलि कट्ी गनने, 

(ध)  ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको सब््वालय ब्वद्ालय भ्वनमा राखने त्ा 
ब्वद्ालयको कागिपत्र र अबभलेख सरुबक्त गनने, 

(न)  नगरपाबलकासँग समन्वय गरी िटैबक्क ब्वकासका काययाक्रमहरु सञ्ालन 
गनने,

(प)  ब्वद्ालयमा लबक्त समहूका लाबग ब्विषे प्कृबतको िटैबक्क काययाक्रम 
सञ्ालन गनया आ्वशयक र्बेखएमा नगरपाबलकामा माग गनने,

(फ) ्वाबषयाक रुपमा ब्वद्ालयका लाबग आ्वशयक मालसामान, मसलनर् 
सामग्ीको खररर् योिना स्वीकृत गनने,

(ि)  ब्वद्ालयको ब्वपर् ्िोबखम अ्वस्ा लेखािोखा गरी प्भा्व नयनूीकरणका 
लाबग काययायोिना िमोबिम कायायान्वयन गनने, 

(भ)  ब्वद्ालयको ्ल अ्ल समपबत्को संरक्ण र सर्पुयोग गनने,
(म)  आफनटै स्ोतिाट बनयकु्त हुने बिक्क त्ा कमय्ा ारीको से्वा, ितया त्ा 

ब्वभागीय कार्वाहीलाई वय्वबस्त गनया काययाब्वबध िनाई महािाखा प्मखु 
माफया त नगरपाबलकािाट स्वीकृत गराई लाग ूगनने,

(य) बिक्क त्ा कमय्ा ारीले आफनो पर् अनसुारको आ्रण पालना नगरेमा 
्वा काम, कतयावय परूा नगरेमा प््बलत काननु िमोबिम स्ते गराउने, 
िढीमा र्ईु ग्ेि ्वबृधि रोकका गनने ्वा िढीमा र्ईु ्वषयासमम िढु्वा रोकका गनया 
नगरपाबलका समक् कार्वाहीको लाबग बसफाररस गनने,  

 तर यसरी ब्वभागीय कार्वाही अगाबि िढाउँर्ा सफाइको मनाबस्व मौका 
बर्नपुनने्छ ।

(र)  नगरपाबलकाले बर्एको बनर्नेिन अनरुूप काम गनने ।
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(ल)  ब्वद्ालयको सामाबिक परीक्ण गराई समिबनधत बनकायहरुमा प्बत्वेर्न 
गनने ।

(्व) स्ायी बनयबुक्त भई आउने बिक्कलाई ब्वद्ालयमा हाबिर गराउने वय्वस्ा 
बमलाउने ।

(ि) तोबकएिमोबिम बिक्क अबभभा्वक संघ गठन गनने ।
(ष) ब्वद्ालयमा स्वीकृत पाठ्यक्रम त्ा पाठ्यपसुतकको उपलबधता र 

प्योगको प्भा्वकाररता िाँ्ि्ुझ गनने ।
(१०)  संस्ागत ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सबमबतको काम, कतयावय र अबधकार र्हेाय 

िमोबिम हुने्छः
(क)  ब्वद्ालयको िटैबक्क गठुीका गठुीयार ्वा कमपनीका सञ्ालकसँग समन्वय गरी  

ब्वद्ालयको सञ्ालन, रेखर्खे, बनरीक्ण र वय्वस्ापन गनने, 
(ख) ब्वद्ालयका बिक्क त्ा कमय्ा ारीको से्वाको सरुक्ा र समिधयान गनने, 
(ग)  ब्वद्ा्थीहरूलाई परीक्ामा सामले गराउने, 
(घ)  नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार र नगरपाबलकािाट सञ्ालन हुने ब्वबभनन 

काययाक्रमहरूमा ब्वद्ालयलाई  सररक गराउने, 
(ङ) प््तयेक ्वषया ब्वद्ालयका ्नर्ार्ाता र अबभभा्वकहरूको भलेा गराई ब्वद्ालयको 

अबघललो िटैबक्क ्वषयाको आय, वयय त्ा िटैबक्क उपलबधी र आगामी ्वषयाको 
िटैबक्क काययाक्रमको समिनधमा िानकारी गराउने, 

(्)  ब्वद्ालयको बिक्क पर्को र्रिनर्ी स्वीकृत गनने त्ा ररक्त पर्मा अस्ायी 
बिक्क  बनयकु्त गनने र ब्वद्ालयको बनयमा्वलीमा वय्वस्ा गरी स्ायी पर्पबूतयाको 
प्बक्रया िरुु गनने,

(्छ)  ब्वद्ालयमा बनयकु्त बिक्क त्ा कमय्ा ारीलाई सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका समान 
तहका बिक्कले पाउने तल्व भत्ामा नघट्ने गरी सबु्वधा उपलवध गराउने, 

(ि)  बिक्क त्ा कमय्ा ारी कलयाण कोषको वय्वस्ा गनने, 
(्झ)  खणि (ि) िमोबिमको कोषमा िममा भएको रकम सोही खणिमा उबललबखत 

काममा मात्र ख्या गनने, 
(ञ) आफनो आ्रण अनसुार काम नगनने बिक्क त्ा कमय्ा ारीलाई ब्वभागीय 

कार्वाही गनने, 
(ट)  ब्वद्ालयको लेखा परीक्णको लाबग प््बलत काननू िमोबिम र्ताया भएका 
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लेखापरीक्कहरु मधयेिाट कमतीमा तीनिना लेखापरीक्कको नाम बनयबुक्तको 
लाबग नगरपाबलका समक् बसफाररस गनने, 

(ठ)  ब्वद्ा्थीहरूले पालना गनुयापनने आ्ारसंबहता िनाई लाग ूगनने,
(ि) नगरपाबलकाले बर्एका बनर्नेिन अनरुूप काम गनने ।
(ढ)  तोबकए िमोबिम बिक्क–अबभभा्वक संघ गठन गनने ।
(ण)  ब्वद्ालयमा स्वीकृत पाठ्यक्रम त्ा पाठ्यपसुतकको उपलबधता र प्योगको 

प्भा्वकाररता िाँ्ि्ुझ गनने ।
(११) वय्वस्ापन सबमबतले आफनो अबधकारमधये आ्वशयकता अनसुार केही अबधकार 

वय्वस्ापन सबमबतको सर्सय–सब््वलाई प््तयायोिन गनया सकने्छ ।
(१२) वय्वस्ापन सबमबतको ्छनौट योगयता त्ा िटैठक समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए 

िमोबिम हुने्छ ।

१३.	क्वद्तािय	 वयवसथतापन	 सक्मक््	 क्वघटन	 गन्न	 सक्कनेः (१) र्हेायको अ्वस्ा ्वा 
तोबकएको बिमम्ेवारी परूा गनया नसकेमा सो को कारण खलुाई महािाखा प्मखुको 
बसफाररसमा नगर बिक्ा सबमबतले ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतलाई ब्वघटन गनया सकने्छ ।
(क) ब्वद्ालयको समपबत् बहनाबमना गरेमा, 
(ख)  ब्वद्ालयको िटैबक्क ्वाता्वरण खलिलयाएमा,  
(ग)  नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार ्वा नगरपाबलकाको नीबत ब्वपररत काम गरेमा, 
(घ)  ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सनतोषिनक रूपमा गनया नसकेमा ्वा
(ङ)  समिबनधत बनकाय ्वा अबधकारीले बर्एको बनर्नेिनको पालन नगरेमा ।
 तर ्तयसरी ब्वघटन गनुयाअबघ ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतलाई आफनो सफाई पेि 

गनने मनाबस्व मौका बर्नपुनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबत ब्वघटन भएपब्छ अकको 

ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबत गठन नभएसमम ्वा अनय कुनटै कारणले ब्वद्ालय 
वय्वस्ापन सबमबत गठन नभएसमम ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको काम गनया र 
बनयमानसुार ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबत गठन गनया नगर बिक्ा सबमबतले एक 
अस्ायी ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबत गठन गनया सकने्छ । उक्त सबमबतको मयार् 
िबढमा ६ मबहनाको हुने्छ ।
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१४.	क्वद्ताियको	समपक््तः (१) ब्वद्ालयको नाममा रहकेो ्ल–अ्ल समपबत्को सरुक्ा 
गनने प्मखु र्ाबय्त्व वय्वस्ापन सबमबत र पर्ीय र्ाबय्त्व प्धानाधयापकको हुने्छ ।
(२) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको ्ल–अ्ल समपबत् सोही ब्वद्ालयको नाममा रहने्छ । 

सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको हकभोगमा रहकेो समपबत् सा्वयािबनक समपबत् माबनने्छ । 
यस ऐन िमोबिम अनमुबत ्वा स्वीकृबत रद् गररएको ्वा कुनटै ब्वद्ालयमा गाबभएको 
्वा समायोिन गररएको सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको ्ल–अ्ल समपबत्को 
वय्वस्ापन नगरपाबलकाले गनने्छ ।

(३) िटैबक्क गठुी त्ा सहकारीको रुपमा सं्ाबलत संस्ागत ब्वद्ालयको ्ल–
अ्ल समपबत् सोही ब्वद्ालयको नाममा रहने्छ । ्तयसतो ब्वद्ालयको समपबत् 
सा्वयािबनक समपबत् माबनने्छ र यो समपबत्को स्वरुप नगरपाबलकाको स्वीकृती 
ब्वना परर्वतयान हुने ्छटैन ।

(४) कमपनीको रुपमा सं्ाबलत संस्ागत ब्वद्ालयको समपबत् कमपनीको नाममा 
रहने्छ ।

(५) संस्ागत ब्वद्ालयले कुनटै वयबक्त ्वा संघसंस्ासंग र्ान र्ातवयको रुपमा कुनटै 
बकबसमको ्ल अ्ल समपबत् प्ाप्त गनुया अबघ नगर बिक्ा सबमबतको स्वीकृबत 
बलनपुनने्छ ।

(६) उपर्फा (५) िमोबिमको समपबत् नगरपाबलकाको स्वीकृबत ्वेगर सट्ापट्ा र 
िे्ब्वखन गनया पाईने ्छटैन ।

(७) ब्वद्ालयको समपबत् संरक्ण समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

१५.	क्वद्ताियको	वक्ग्नकरणः ब्वद्ालयहरुलाई तोबकएको आधारमा ्वगथीकरण गररने्छ ।

१६.	क्नःिुलक	क्िषिता	्थता	िुलक	सम्बन्ी	वयवसथताः (१) नेपाल सरकार, प्र्िे सरकार 
र नगरपाबलकाले बनःिलुक बिक्ा घोषणा गरेको ब्वद्ालय बिक्ाका लाबग सामरु्ाबयक 
ब्वद्ालयले ब्वद्ा्थीको नाममा कुनटै बकबसमको िलुक बलन पाउने ्छटैन ।
(२) कुनटै संघसस्ा ्वा अबभभा्वकले आफनो स्वेच्छाले सामरु्ाबयक ब्वद्ालयलाई 

बर्एको र्ान, उपहार, ्नर्ा ्वा सहयोग बलन सबकने्छ ।
(३) सिटै ्वाल्वाबलकालाई आधारभतू तहसममको बिक्ा बनःिलुक र अबन्वायया त्ा 

माधयबमक तहसममको बिक्ा बनःिलुक प्र्ान गनयाको लाबग आ्वशयक स्ोतको 
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वय्वस्ा गररने्छ ।
(४) दृबटिब्वबहन िालिाबलकालाई ब्लेबलपी त्ा िबहरा त्ा स्वर ्वा ्वोलाई समिनधी 

अपाङ्गता भएका िालिाबलकालाई सांकेबतक भाषाको माधयमिाट बनःिलुक 
बिक्ा प्र्ान गनने वय्वस्ा गररने्छ ।

(५) ब्वद्ालयले ब्वद्ा्थीलाई कुनटै कक्ामा भनाया गर्ाया एक पटक भनाया िलुक बलईसकेपब्छ 
पनुः सोही ब्वद्ालयको अकको कक्ामा भनाया गनयाको लाबग भनाया िलुक बलन पाउने 
्छटैन ।

(६) ब्वद्ालयले ब्वद्ालयको भौबतक संर्ना बनमायाण त्ा ममयात गनयाका लाबग 
ब्वद्ा्थीसँग कुनटै बकबसमको िलुक बलन पाउने ्छटैन ।

(७) संस्ागत ब्वद्ालयले बलन पाउने तोबकए िमोबिमको िलुक नगरपाबलकािाट 
स्वीकृत गराई बनधायारण गनुयापनने्छ । यसरी िलुक बनधायारणको स्वीकृती बर्रं्ा 
ब्वद्ालयले उपलबध गराएको सबु्वधाको आधारमा बर्इने्छ ।

(८) संस्ागत ब्वद्ालयले बलन पाउने िलुक त्ा िलुक बनधायारणका आधारहरु 
लगायत अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

(९) कुनटै ब्वद्ालयले यस ऐन त्ा अनतगयात िनेका  बनयमा्वली, बनर्नेबिका, काययाब्वबध 
्वा मापर्णि ब्वपररत कुनटै िलुक बलएमा तोबकएको अबधकारीले ्तयसतो िलुक 
समिबनधत ब्वद्ा्थीलाई बफताया गनया लगाउनपु्छया ।

(१०) यस ऐन ब्वपररत िलुक बलने ब्वद्ालयलाई नगरपाबलकाले प्ास हिार रुपटैयाँसमम 
िरर्वाना गनया सकने्छ ।

१७.	क्वद्ताथथी	प्रोतसताहन	्थता	छतात्रवकृ््त	सम्बन्ी	वयवसथताः	 (१) नेपाल सरकार, प्र्िे 
सरकार त्ा नगरपाबलकाले सामरु्ाबयक ब्वद्ालयमा भनाया हुने ब्वद्ा्थीलाई तोबकए 
िमोबिम ्छात्र्वबृत्को वय्वस्ा गनया सकने्छ ।
(२) संस्ागत ब्वद्ालयले प््तयेक कक्ामा प््म, बद्तीय र ततृीय हुने ब्वद्ा्थीलाई 

क्रमिः ितप्बतित, प्ास प्बतित त्ा पबच्स प्बतित िलुक बमनाहा गरी 
िेहनेर्ार ्छात्र्वबृत् उपलबध गराउनपुनने्छ ।

(३) संस्ागत ब्वद्ालयले ब्वद्ालयमा भनाया भएका कूल ब्वद्ा्थी संखयाको कमतीमा 
र्ि प्बतितमा नघट्ने गरी तोबकए िमोबिम ब्वपनन त्ा गरर्व, मबहला, िनिाबत, 
र्बलत, अपाङ्गता भएका र िेहनेर्ार ब्वद्ा्थीलाई बनःिलुक ्छात्र्वबृत् उपलबध 
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गराउनपुनने्छ ।
(४) ब्वद्ालयमा ्छात्र्वबृत् ब्वतरणलाई वय्वबस्त गनया तोबकए िमोबिमको ्छात्र्वबृत् 

ब्वतरण सबमबत रहने्छ ।
(५) उपर्फा (३) िमोबिम ्छात्र्वबृत्का लाबग ब्वद्ा्थी ्छनौट गनने आधारहरु त्ा 

प्बक्रया समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

१८.	्बताि्बताक्िकतािताई	 अक्नवताय्न	 रुपमता	 क्वद्ताियमता	 पठताउनुपन्नः (१) सिटै 
अबभभा्वकले ्ार ्वषया परूा भएका ्वाल्वाबलकालाई प्ारबमभक िाल बिक्ा र पाँ् 
्वषया परूा भएका िालिाबलकालाई आधारभतू बिक्ाका लाबग अबन्वायया रुपमा ब्वद्ालय 
पठाउनपुनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम आफनो क्ेत्रबभत्रका िालिाबलकालाई ब्वद्ालय पठाए 

नपठाएको समिनधमा नगर बिक्ा सबमबत, समिबनधत ्विाको ्विा अधयक्, 
ब्वद्ालय बनरीक्क, स्ोतवयबक्त त्ा सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका बिक्क त्ा 
कमय्ा ारीले अनगुमन त्ा बनरीक्ण गनुयापनने्छ । 

(३) कुनटै अबभभा्वकले उपर्फा (१) िमोबिम िालिाबलकालाई ब्वद्ालयमा पठाएको 
नर्बेखएमा ्तयसतो अबभभा्वकलाई सम्झाई ि्ुझाई, ब्विषे सहयोग त्ा पे्ररत गरी 
्तयसता िालिाबलकालाई ब्वद्ालयमा पठाउन लगाउनपुनने्छ ।

(४) उपर्फा (३) िमोबिम सम्झाई, ि्ुझाई गर्ाया समते िालिाबलकालाई ब्वद्ालय 
नपठाउने अबभभा्वकलाई नगरपाबलकािाट उपलबध गराउने से्वा सबु्वधािाट 
्वबञ्त गनया सबकने्छ ।

(५) यस र्फा िमोबिम ब्वद्ालयमा भनाया भएका ब्वद्ा्थीलाई ब्वद्ालयले बनःिलुक 
अधययन गराउनपुनने्छ ।

(६) ब्वद्ालय िाने उमरे समहूका ्वाल्वाबलकालाई अबन्वायया रुपमा ब्वद्ालयमा भनाया 
गनया ब्वद्ा्थी भनाया अबभयान त्ा काययाक्रम तिुयामा गरी लाग ूगनने र्ाबय्त्व बिक्ा 
सबमबतको हुने्छ ।

१९.	क्वद्तािय	खोलन,	कषिता	थप	गन्न,	नताम	पररव ््नन	गन्न,	सतान्न,	गताभन,	समतायोजन	गन्न,	
कषिता	वता	्ह	घटताउन	वता	वनद	गन्न	सकनेः (१) नगरपाबलकाले नगर बिक्ा सबमबतको 
राय बलई कुनटै ठाउँमा ब्वद्ालय खोलन, कक्ा ्प गरी सञ्ालन गनने अनमुबत बर्न, 
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ब्वद्ालयको नाम परर्वतयान गनया, सञ्ालन भइरहकेो कुनटै ब्वद्ालयलाई एक स्ानिाट 
अकको स्ानमा सानया, र्ईु ्वा सो भनर्ा िढी ब्वद्ालय गाभी एउटा ब्वद्ालय कायम गनया, 
एउटा ब्वद्ालयलाई अकको ब्वद्ालयमा समायोिन गनया कुनटै ब्वद्ालयको तह ्वा कक्ा 
घटाउन ्वा िनर् गनया सकने्छ ।
(२) नगरपाबलकाले र्ईु ्वा सो भनर्ा िढी सामरु्ाबयक ब्वद्ालयहरुलाई एक आपसमा 

गाभी ्वा समायोिन गरी एकीकृत आ्वासीय ब्वद्ालयको रुपमा सं्ालन गनया 
सकने्छ । 

(३) ब्वद्ालय खोलने, कक्ा ्प गनने, नाम परर्वतयान गनने, सानने, गाभने, समायोिन गनने, 
कक्ा ्वा तह घटाउने ्वा िनर् गनने समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

२०.	क्िषिकको	सरुवताः	(१) सरु्वा हुन ् ाहने स्ायी बिक्कले तोबकए िमोबिमको बन्वेर्न 
फाराम भरी नगरपाबलकामा बन्वेर्न बर्नपुनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम बन्वेर्न प्ाप्त भएमा महािाखा प्मखुले र्र्वनर्ी ररक्त र 

ब्वषय बमलने र्बेखएमा ्तयसतो बिक्कलाई सरु्वा गनया सकने्छ । तर ्तयसरी सरु्वा 
गर्ाया बन्वेर्क काययारत स्ानको नगरपाबलका ्वा गाउँपाबलकाको सहमबत बलई नगर 
बिक्ा सबमबतको बनणयाय िमोबिम सरु्वा गनया सबकने्छ ।

(३) उपर्फा (१) र (२) मा िनुसकुटै  कुरा लेबखएको भएता पबन एउटटै ब्वद्ालयमा पाँ् 
्वषया से्वा अ्वबध परूा गरेको स्ायी बिक्कलाई तोबकए िमोबिमको मापर्णिको 
आधारमा नगरपाबलकाले आफनो नगरबभत्रको कुनटैपबन ब्वद्ालयमा सरु्वा गनया 
सकने्छ । तर र्र्वनर्ी बमलान गर्ाया ्वा तोबकए िमोबिमको ब्विषे कारणिि कुनटै 
बिक्कलाई कुनटै ब्वद्ालयिाट सरु्वा नगरी नहुने भएमा ्तयसतो बिक्कको एउटटै 
ब्वद्ालयमा पाँ् िषया परूा नभएको भएपबन कारण खलुाई यस र्फा िमोबिम 
सरु्वा गनया िाधा पनने ्छटैन ।

(४) स्ायी बनयकु्ती बलएको एक्वषया नपगुेको बिक्क र अबन्वायया अ्वकास हुन एक्वषया 
्वा सो भनर्ा कम अ्वबध िाँकी रहकेो बिक्कको सामानयतया सरु्वा गररने ्छटैन ।

२१.	क्िषिक	 छनौट	 सक्मक््ः (१) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयमा प्धानाधयापक ्वा करारमा 
बिक्क बनयबुक्तका लाबग बसफाररस गनया ्वा संस्ागत ब्वद्ालयमा स्ायी बिक्क 
बनयबुक्तको लाबग बसफाररस गनया प््तयेक ब्वद्ालयमा र्हेाय िमोबिमको एक बिक्क 
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्छनौट सबमबत रहने्छ ।
(क) ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको अधयक् ्वा 
 बनिले तोकेको सो सबमबतको सर्सय               – अधयक् 
(ख) समिबनधत क्ेत्रको ब्वद्ालय बनरीक्क ्वा बिक्ा 
 अबधकृत ्वा सो नभए महािाखा प्मखुले तोकेको प्बतबनबध – सर्सय
(ग) नगरपाबलकामा सबू्कृत ब्वषय 
 ब्विषेज्हरुमधये र्ईुिना      – सर्सय
(घ) प्धानाधयापक                   –  सर्सय–सब््व

(२) बिक्क से्वा आयोगले बिक्क ्छनौट गनने सम्वनधमा मापर्णि बनधायारण ्वा 
काययाब्वबध िारी गरेको भए बिक्क ्छनौट सबमबतले ्तयसतो मापर्णि ्वा 
काययाब्वबधको पालना गनुयापनने्छ ।

(३) बिक्क ्छनौट सबमबतको ्वटैठक समिनधी अनय काययाब्वबध सो सबमबत आफटै ले 
बनधायारण गरे िमोबिम हुने्छ ।

२२.	करतारमता	 क्िषिक	 क्नयुक्ति	 सम्बन्ी	 वयवसथताः (१) नेपाल सरकारिाट स्वीकृत 
र्र्वनर्ीमा स्ायी बिक्क बनयबुक्त हुन नसकी त्तकाल करारमा बिक्क बनयबुक्त गनुयापनने 
भएमा वय्वस्ापन सबमबतले महािाखा प्मखु माफया त बिक्क से्वा आयोगिाट करारमा 
बिक्क बनयबुक्तको लाबग प्काबित भएको सू् ी माग गनुया पनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम माग गरेको सू् ी प्ाप्त भए पब्छ सू् ीमा रहकेा उममरे््वारहरु 

मधयेिाट योगयताक्रमका आधारमा वय्वस्ापन सबमबतले िढीमा एक िटैबक्क 
सत्रको लाबग करारमा बिक्क बनयबुक्त गनया सकने्छ । 

(३) उपर्फा (१) िमोबिम आयोगिाट प्काबित सू् ीमा करारका लाबग कुनटै उममरे््वार 
नरहमेा ्वा सू् ीमा समा्वेि भएका उममरे््वारले बिक्क पर्मा बनयकु्त हुन बन्वेर्न 
नबर्एमा वय्वस्ापन सबमबतले बिक्क ्छनौट सबमबतको बसफाररसमा िढीमा एक 
िटैबक्क सत्रको लाबग योगयता पगुेका कुनटै वयबक्तलाई करारमा बिक्क बनयबुक्त गनया 
सकने्छ ।

(४) उपर्फा (२) ्वा (३) िमोबिम करारमा बिक्क बनयबुक्त गर्ाया महािाखा प्मखुिाट 
र्रिनर्ी ररक्त रहकेो वयहोरा प्माबणत गराएर ब्वषय बमलने गरी मात्र करारमा बिक्क 
बनयबुक्त गनया सबकने्छ ।
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(५) राहत अनरु्ान कोटामा करार बिक्क ्छनौट समिनधी वय्वस्ा यसटै र्फामा उललेख 
भए िमोबिम हुने्छ ।

२३.	क्वद्तािय	 ्थता	 प्रतारक्म्क	्बताि	 क्िषिता	 केनद्रिताई	अनुदतानः (१) नगरपाबलकाले 
सामरु्ाबयक ब्वद्ालयहरुलाई र्हेायको आधारमा अनरु्ानको िाँिफाँि गनने्छ ।

(क) ब्वद्ालयको ब्वद्ा्थी संखया
(ख) ब्वद्ालयको बिक्क संखया
(ग) ब्वद्ालयको बसकाई उपलबधी
(घ) ब्वद्ालयको आब य्ाक अ्वस्ा

(२) नगरपाबलकाको सहयोगमा खोबलएका प्ारबमभक िाल बिक्ा केनद्रलाई तोबकए 
िमोबिम नगरपाबलकाले अनरु्ान बर्न सकने्छ ।

(३) ब्वद्ालयले प्ाप्त गरेको रकम िनु कामका लाबग ख्या गनया बनकासा भएको हो सोही 
िीषयाकमा ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको बनणयायानसुार ख्या गनुयापनने्छ ।

(४) यस ऐन प्ारमभ हुरँ्ाका िखत सामरु्ाबयक ब्वद्ालयलाई बर्रं्टै आएको अनरु्ान 
रकममा कटौती गररने ्छटैन ।

 तर कुनटै ब्वद्ालयले तोबकएको िटैबक्कसतर कायम गनया नसकेमा र ब्वद्ालयको 
तह ्वा कक्ा घटेकोमा ्वा समायोिन भएकोमा ्तयसतो ब्वद्ालयलाई बर्रं्टै आएको 
अनरु्ान रकममा कटौबत गनया कुनटै िाधा पनने ्छटैन ।

२४.	सताझेदतारीमता	 क्वद्तािय	 सञचतािन	 गन्नसकनेः (१) नगरपाबलकाले सामरु्ाबयक 
ब्वद्ालय र सा्वयािबनक गठुी अनतगयात सं्ाबलत ब्वद्ालयहरुिी् सा्झरे्ारीमा ब्वद्ालय 
सञ्ालन गराउन सकने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिमका ब्वद्ालयको वय्वस्ापन सबमबत गठन, काम, कतयावय र 

अबधकार सा्झरे्ारीका तररका त्ा अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

२५.	सतामुदताक्यक	 क्सकताई	 केनद्र	सञचतािन	गन्न	सकनेः	 (१)  नगरपाबलकाले समरु्ायमा 
साक्रता, सीप ब्वकास, बनरनतर बसकाई र पसुतकालय वय्वस्ापन समतेको काम गनया 
तोबकए िमोबिम सामरु्ाबयक बसकाई केनद्र सञ्ालन गनया सकने्छ ।
(२) सामरु्ाबयक बसकाई केनद्र एक ्विामा एउटा भनर्ा िढी हुने ्छटैन ।
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(३) सामरु्ाबयक बसकाई केनद्र समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

२६.	क्नद्निन	क्दन	सकनेः	(१) काययापाबलकाले आ्वशयकता अनसुार नगर बिक्ा सबमबत, र 
ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतलाई बनर्नेिन बर्न सकने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम बर्ईएको बनर्नेिनको पालना गनुया नगर बिक्ा सबमबत र 

ब्वद्ालय वय्वस्ापन सबमबतको कतयावय हुने्छ ।

२७.	अनुमक््	 वता	 सवीकृ्ी	 रद्द	 गन्नः कुनटै ब्वद्ालयले यो ऐन, यस अनतगयात िनेका  
बनयमा्वली, बनर्नेबिका, काययाब्वबध, मापर्णि ्वा नगरपाबलकाले बर्एको बनर्नेिन ब्वपररत 
काम गरेमा ्तयसतो ब्वद्ालयलाई प्र्ान गररएको अनमुबत ्वा स्वीकृबत नगरपाबलकाले रद् 
गनने्छ ।

२८.	क्वद्ताियिताई	 सरुक्षि्	 षेित्रको	 रुपमता	 कतायम	 गनु्नपन्नः	 (१) ब्वद्ालयमा स्वतनत्र 
र भयरबहत रुपमा बसकाई सहिीकरण गनने ्वाता्वरण सिृना गनया त्ा ब्वद्ालयबभत्र 
कुनटैपबन बकबसमको अ्वाबन्छत बक्रयाकलाप हुन नबर्ने गरी ब्वद्ालयलाई सरुबक्त क्ेत्र 
कायम गनुयापनने्छ ।
(२) उपर्फा (१) िमोबिम ब्वद्ालयलाई सरुबक्त क्ेत्र कायम समिनधी अनय वय्वस्ा 

तोबकएिमोबिम हुने्छ ।

२९.	्बताि्बताक्िकतािताई	ितारीररक	वता	मतानक्सक	द््रयवहतार	गन्न	नहुनेः	(१) ब्वद्ालयमा 
अधययनरत िालिाबलकालाई िारीररक ्वा मानबसक यातना बर्न ्वा र्वु्य्वहार गनया पाईने 
्छटैन ।

३०.	क्िषिक	्थता	कम्नचतारीको	पदीय	आचरणः (१) बिक्कहरु उच् आर्ियाले पे्ररत भई 
बसकाई सहिीकरण काययामा संलगन हुनपुनने्छ ।
(२) बिक्क त्ा कमय्ा ारीहरुको लाबग आ्ारसंबहता तोबकने्छ । तोबकएका 

आ्ारसंबहताको पालना गनुया बिक्क त्ा कमय्ा ारीको कतयावय हुने्छ ।
(३) तोबकएको आ्ारसंबहताको पालना नगरेमा ए्वम ्र्हेायको अ्वस्ामा बिक्क ्वा 

कमय्ा ारीलाई पर्िाट हटाइने्छ ।
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क) पर्ीय र्ाबय्त्व परूा नगरेमा,
ख) ब्वना सू् ना लगातार १५ बर्नभनर्ा िढी समय ब्वद्ालयमा अनपुबस्त 

रहमेा,
ग) ब्वद्ालयमा मार्क पर्ा्या से्वन गरी आएको प्माबणत भएमा,
घ) नटैबतक पतन र्बेखने कुनटै फौिर्ारी अबभयोगमा अर्ालतिाट सिायँ पाएमा,
ङ) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयका बिक्क ्वा कमय्ा ारीले कायायालय समयमा अनयत्र 

अधयापन ्वा काम गरेमा ्वा अनय कुनटै वय्वसाबयक बक्रयाकलाप गरेमा,
्) बिक्क ्वा कमय्ा ारी रािनीबतक र्लको काययाकाररणी सबमबतको सर्सय 

रहकेो पाइएमा, 
 यस खणिको प्योिनका लाबग काययाकाररणी सबमबत भननाले रािनीबतक 

र्लको ब्वधान िमोबिम गबठत केनद्रीय सतर, प्र्िे सतर, बिललासतर ्वा 
स्ानीय सतरका काययाकाररणी सबमबतलाई सम्झनपु्छया ।

३१.	क्िषिकिताई	अनय	कताममता	िगताउन	नहुनेः	 (१) सामरु्ाबयक ब्वद्ालयको बिक्कलाई 
बिक्ा प्र्ान गनने ब्वद्ालयको प्िासबनक वय्वस्ापन समिनधी काममा िाहके अनय 
काममा लगाउन पाइने ्छटैन ।
(२) उपर्फा (१) मा िनुसकुटै  कुरा लेबखएको भएतापबन ब्वद्ालयको पठनपाठनमा 

िाधा नपगुने गरी राबट्रिय िनगणना, बन्वाया्न समिनधी काम, प्ाकृबतक प्कोप 
उधिार ्वा नेपाल सरकार र नगरपाबलकाले तोकेको अनय कुनटै काममा खटाउन 
सबकने्छ ।

३२.	् िव	््तता	नपताउने	र	सेवता	अवक््	गणनता	नहुनेः बनयमानसुार ब्वर्ा ्वा काि स्वीकृत 
गराई िसेको अ्वस्ामा िाहके ब्वद्ालयमा अनपुबस्त रहकेो बिक्क ्वा कमय्ा ारीले 
अनपुबस्त अ्वबधको तल्व भत्ा पाउने ्छटैन र ्तयसतो अ्वबध बनिको से्वामा गणना हुने 
्छटैन ।

३३.	सथतायी	आवतासीय	अनुमक््	 क्िन	 नहुने: सामरु्ाबयक ब्वद्ालयमा काययारत बिक्क 
्वा कमय्ा ारीले स्ायी आ्वासीय अनमुबत बलन ्वा ्तयसतो अनमुबत प्ाप्त गनयाका लाबग 
आ्वेर्न बर्नहुरं्टैन । यो र्फा प्ारमभ हुनअुबघ कसटैले स्ायी आ्वासीय अनमुबत बलएको 
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्वा ्तयसतो अनमुबत प्ाप्त गनयाका लाबग आ्वेर्न गरेको भए ्तयसतो बिक्क ्वा कमय्ा ारीलाई 
भब्वट्यमा बनिले काम गरेको से्वाको लाबग अयोगय ठहररने गरी से्वािाट िखायासत 
गररने्छ । यसरी ्वखायासत हुने बिक्कले संघीय बिक्ा ऐनमा उललेख भए अनसुारका 
सबु्वधा मात्र प्ाप्त गनने्छ ।

३४.	कम्नचतारी	सम्बन्ी	वयवसथताः बिद्ालयमा रहने कमय्ा ारीको र्रिनर्ी, बनयबुक्त प्बक्रया 
र कमय्ा ारीले पाउने सबु्वधा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

३५.	क्िषिक	क्वद्ताथथीको	अनुपता्,	दर्बनदी	क्मितान	र	थप	क्िषिक	सहताय्ताः बिक्क 
ब्वद्ा्थीको अनपुात र्रिनर्ी बमलान र ्प बिक्क सहायता तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

३६.	ट्युसन,	कोक्चङ,	जस्ता	क्वद्तािय	्बताक्हर	हुने	अधयतापन	सेवता	सञचतािन	सम्बन्ी	
वयवसथताः (१) ट्यसुन, कोब्ङ, िटैबक्क परामिया से्वा, भाषा बिक्ण कोषया, प्ूवयातयारी 
कक्ा लगायतका से्वा सञ्ालन गनया नगरपाबलकािाट अनमुबत  बलन ुपनने्छ ।
(२) ट्यसुन, कोब्ङ, िटैबक्क परामिया से्वा, भाषा बिक्ण कोषया, प्ूवयातयारी कक्ा 

लगायतका से्वा सञ्ालन समिनधी अनय वय्वस्ा तोबकए िमोबिम हुने्छ ।

३७.	क्नयम	्बनताउने	अक््कतारः (१) यस ऐनको उद्शेय कायायान्वयन गनया यस ऐनको अबधनमा 
रही काययापाबलकाले र्हेायका ब्वषयका अबतररक्त आ्वशयक अनय ब्वषयमा बनयमा्वली, 
बनर्नेबिका, काययाब्वबध र मापर्णि िनाउन सकने्छ ।
(क) ब्वद्ा्थीलाई लागने िलुक बनधायारणका आधारहरु
(ख) ब्वद्ालयको ्छात्र्वबृत्
(ग) ब्वद्ालयलाई बर्इने अनरु्ान
(घ) प्ाब्वबधक त्ा वय्वसाबयक बिक्ा सं्ालन र वय्वस्ापन
(ङ) ब्वद्ा्थी बसकाई उपलबधीको परीक्ण त्ा मलूयाङ्कन
(्) ब्वद्ा्थी बिक्क अनपुात त्ा र्रिनर्ी बमलान
(्छ) ब्वद्ालय नकसांकन र समायोिन
(ि) प्बत ब्वद्ा्थी लागतका आधारमा बिक्क सहयोग
(्झ) माधयबमक तहको कक्ा एघार र िाह्रमा बिक्क वय्वस्ापन
(ञ) प्ारबमभक िालबिक्ा केनद्र वय्वस्ापन
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(ट) ब्वद्ालयको सह त्ा अबतररक्त काययाकलाप र काययाक्रम
(ठ) ब्वद्ालयको समपबत्को सरुक्ा
(ि) ब्वद्ालयको नामाकरण
(ढ) ब्वद्ालयमा ्छात्र्वास सं्ालन सम्वबनध वय्वस्ा
(ण) ब्वद्ालयको पाठ्यक्रम पाठ्यपसुतक र सनर्भया सामग्ी
(त) ब्विषे त्ा समा्वेिी बिक्ा
(्) अनौप्ाररक त्ा बनरनतर बिक्ा 
(र्) र्रू त्ा खलुा बिक्ा
(ध) नगर बिक्ा कोष
(न) ब्वद्ालयको कोष
(प) ब्वद्ालयको पसुतकालय र ्वा्नालय
(फ) ट्यसुन, कोब्ङ, िटैबक्क परामिया, भाषा बिक्ण िसता ब्वद्ालय िाबहर हुने 

अधयापन से्वा
(ि) बिक्क त्ा ब्वद्ा्थीको आ्ारसंबहता
(भ) ब्वद्ा्थी सललाह त्ा बनर्नेिन से्वा
(म) बिक्क त्ा ब्वद्ालय वय्वस्ापन ताबलम
(य) प्धानाधयापक बनयबुक्तको लाबग आ्वशयक योगयता, काम, कतयावय, अबधकार र सबु्वधा
(र) ब्वद्ालयको ्झणिा, ब्नह र प्ा्याना
(ल) ब्वद्ालयको परीक्ा
(्व) स्ानीय पसुतकालय र ्वा्नालय सं्ालन सम्वबनध वय्वस्ा
(ि) अबभभा्वक बिक्ा

३८.	्बता्ता	अड्कताउ	हटताउने	अक््कतारः यस ऐनको कायायान्वयनमा िाधा अि्काउ परेमा 
काययापाबलकाले आ्वशयक आर्िे िारी गनने्छ ।

३९.	्बचताउ	र	ितागू	नहुनेः (१) यस ऐन अनतगयात िनेका र्फामा लेबखएका कुराहरु यसटै ऐन 
िमोबिम र यसमा नलेबखएका कुराहरु प््बलत नेपाल काननु िमोबिम हुने्छ ।
(२) यस ऐन ्वा अनतगयात उललेबखत कुनटै ब्वषय संघीय काननु ्वा प्र्िे काननुसँग 

िाब्झएमा िाब्झएको हर्समम अमानय हुने्छ । आज्ाले,
नेत्रप्रसताद	सवेुदी

प्मखु प्िासकीय अबधकृत


