नगर शिक्षा ऐन टीकापुर , २०७६
प्रस्तावना:
प्रत्येक नागररकमा नैशतकता, सदाचार, सशहष्णुता र मानवीय मूल्यको
प्रवधधन गरी संघीय लोकताशरिक गणतरिको संस्थागत शवकास, मुलुकको समृशि र
जनशहतका लाशग स्थाशनय, राशिय र शवश्वव्यापी अवश्यकतामा अधाररत
प्रशतस्पधी जनिशि तयार गनध यस नगरपाशलका क्षेिशभि स्थापना हुने तथा
स्थापना भइ सञ्चालन भइ रहेका शवद्यालय तथा िैशक्षक शनकायहरुको
व्यवस्थापनमा सुधार गरी स्तरीय शिक्षा तथा जीवनोपयोगी सीपको ऄवसर वृशि
गनध वाञ्छनीय भएकोले,
टीकापुर नगरपाशलकाको नगर सभाले नेपालको संशवधानको धारा २२६
तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोशजम यो ऐन
बनाएको छ ।

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
(१)

यस ऐनको नाम " नगर शिक्षा ऐन टीकापुर, २०७६" रहेको छ ।

(२)

यो ऐन टीकापुर नगरपाशलका भर लागू हुनेछ ।

(३)

यो ऐन स्थाशनय राजपिमा प्रकाशित भए पश्चात लागु हुनेछ ।

२. पररभाषा :
शवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथध नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"अधारभूत शिक्षा" भन्नाले प्रारशम्भक बाल शिक्षादेशि कक्षा अठसम्म

ददआने शिक्षा सम्झनु पछध ।
(ि) "माध्यशमक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौ देशि कक्षा बाह्रसम्म ददआने
शिक्षा सम्झनुपछध ।
(ग) "नगरपाशलका" भन्नाले टीकापुर नगरपाशलका सम्झनु पछध ।
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(घ) "नगर सभा" भन्नाले टीकापुर नगरपाशलकाको नगर सभालाइ
सम्झनुपछध ।
(ङ) "कायधपाशलका" भन्नाले टीकापुर नगरपाशलकाको कायाधलयलाइ
सम्झनुपछध ।
(च) "शविेष शिक्षा" भन्नाले दृशिशवशहन, बशहरा, ऄरटजम, बौशिक
ऄपाङ्गता,

सुस्त

श्रवण

वा

िारीररक

ऄपाङ्गता

भएका

बालबाशलकालाइ ददआने शविेष दकशसमको शिक्षा सम्झनु पछध ।
(छ) "शवद्यालय शिक्षा" भन्नाले अधारभूत र माध्यशमक दुवै शिक्षा सम्झनु
पछध ।
(ज) "प्राशवशधक तथा व्यवसाशयक शिक्षा" भन्नाले प्राशवशधक ज्ञान, सीप
तथा शवषयवस्तुमा अधाररत प्रशवशध र व्यवसायईरमुि शिक्षा प्रदान
गनध कक्षा नौ देिी कक्षा बाह्र सम्म ऄध्यापन गराआने शिक्षालाइ सम्झनु
पछध ।
(झ) "सामुदाशयक शवद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट शनयशमत रुपमा
ऄनुदान पाईने गरी ऄनुमशत वा स्वीकृ शत प्राप्त शबद्यालय सम्झनु पछध ।
(ञ) "संथागत शवद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट शनयशमत रुपमा
ऄनुदान नपाईने गरी शनजी पहल र लगानीमा स्थापना भइ ऄनुमशत
वा स्वीकृ शत प्राप्त शवद्यालय सम्झनुपछध ।
(ट) "शिक्षक" भन्नाले शवद्यालयमा शसकाआ सहशजकरण गनध शनयुि
ऄध्यापक सम्झनु पदधछ र सो िब्दले प्रधानाध्यापकलाइ समेत
जनाईँ दछ ।
(ठ) "कमधचारी" भन्नाले सामुदाशयक शवद्यालयमा कायधरत शिक्षक बाहेकका
ऄरय कमधचारी सम्झनु पछध ।
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(ड) "ऄनुमशत" भन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपाशलकाले कु नै तोदकएको
ठाँई क्षेिमा शवद्यालय िोल्न वा कक्षा थप गनध ददइएको ऄस्थायी
स्वीकृ शतलाइ जनाईँ छ ।
(ढ) "स्वीकृ शत" भन्नाले तोदकएको ितध पूरा गरे को शवद्यालयलाइ नेपाल
सरकार वा नगरपाशलकाले ददएको स्थायी स्वीकृ शतलाइ जनाईदँछ ।
(ण) "अवासीय शवद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपाशलकाबाट
अवासीय शवद्यालयको रुपमा स्वीकृ शत प्रदान गररएको शवद्यालयलाइ
जनाईँ दछ ।
(त) "िैशक्षक गुठी" भन्नाले शवद्यालय सञ्चालन गनधको लाशग कु नै व्यशिले
नाफा नशलने ईद्देश्यले स्थापना गरे को सावधजशनक वा शनजी गुठी सम्झनु
पछध ।
(थ) "स्थायी अवासीय ऄनुमशत" भन्नाले शवदेिी मुलुकले कु नै ितध
तोकी वा

सो मुलुकमा स्थायी रुपमा बसोबास गनध पाईने गरी

नेपाली नागररकलाइ ईपलब्ध गराएको डाआभर्ससटी आशमग्रेरट शभसा
(शड.भी.) , परमानेरट रे शजडेरट शभसा (पी. अर.) वा ग्रीन काडध सम्झनु
पछध र सो िब्दले नेपाली नागररकलाइ शवदेिमा स्थायी रुपमा
बसोबास गनध ददआएको जुनसुकै नामको स्थायी अवासीय ऄनुमशतलाइ
समेत जनाईदँछ ।
(द)

"प्रारशम्भक

बालबाशलकालाइ

बालशिक्षा"

भन्नाले

पाँच

वषध

मुशनका

ददआने प्रारशम्भक बालशिक्षा तथा शवकास सम्झनु

पछध ।
(ध) "पाठ्यक्रम शवकास के रर" भन्नाले सशङ्घय ऐन बमोशजम पाठ्यक्रम
शनमाधणको लाशग शजम्मेवार शनकायलाइ सम्झनु पछध ।
(न) "प्रमुि" भन्नाले नगरपाशलकाको प्रमुिलाइ सम्झनु पछध
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(प) "प्रमुि प्रिासकीय ऄशधकृ त" भन्नाले नगरपाशलकाको प्रमुि प्रिासदकय
ऄशधकृ तलाइ सम्झनु पछध ।
(फ) "व्यवस्थापन सशमशत" भन्नाले शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत सम्झनु
पदधछ ।
(ब) "मरिालय" भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा शवज्ञान तथा प्रशवधी मरिालय
सम्झनुपछध ।
(भ) "शिक्षा ऄशधकृ त " भन्नाले टीकापुर नगरपाशलकाको शिक्षा िािा
प्रमुि वा

शनजको कामकाज गनध तोके को

कमधचारीलाइ सम्झनु पछध ।
(म)

"शिक्षा िािा" भन्नाले टीकापुर नगरपाशलकामा रहेको शिक्षा हेने

िािालाइ सम्झनु पछध ।
(य) "शिक्षक दकताबिाना" भन्नाले संघीय कानुन बमोशजम गठन भएको

शिक्षकको पेरसन, ईपदान अदद ऄशभलेि

व्यवशस्थत गनध तोदकएको

शनकाय सम्झनु पछध ।
(र) "शिक्षक सेवा अयोग" भन्नाले संघीय कानुन बमोशजम गठन भएको

शिक्षकहरुको शनयुशि, बढु वा अदद शसफाररस गने अयोग सम्झनु पछध ।
(ल) " शिक्षा सशमशत'' भन्नाले नगर शिक्षा सशमशत सम्झनु पछध ।
(व) " संघीय शिक्षा ऐन" भन्नाले संघीय संसदले बनाएको शिक्षा

ऐनलाइ सम्झनु पछध ।
(ि) " ऄशभभावक" भन्नाले शवद्यालयमा ऄध्ययनरत शवद्याथीको बाबु, अमा,

बाजे, बजै, वा त्यस्ता ऄशभभावक नभएमा शवद्यालयमा ऄध्ययनरत
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बालबाशलकालाइ

संरक्षण

गने

व्यशिहरु

मध्येबाट

शवद्यालयको

ऄशभलेिमा जशनएको व्यशिलाइ सम्झनु पछध ।
तर व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्यहरु छनोट गने प्रयोजनको लाशग
शबद्याथीका बाबुअमा बाजे वा बजैमाि ऄशभभावक माशननेछ।
(ष ) " प्रादेशिक शिक्षा ऐन " भन्नाले प्रादेशिक संसदले बनाएको शिक्षा

ऐनलाइ सम्झनु पछध ।
(स) " शनयुशि गने ऄशधकारी " भन्नाले शिक्षक तथा कमधचारी शनयुशि गनध

तोदकएको ऄशधकारी सम्झनु पछध ।
(ह) " तोदकएको " वा " तोदकए बमोशजम " भन्नाले यस ऐन ऄरतगधत बनेका

शनयम, कायधशवशध, शनदेशिकामा तोदकएको वा तोदकए बमोशजम सम्झनु
पछध ।
(क्ष) " सहकारी शवद्यालय " भन्नाले कु नै सहकारी संस्थाले नाफा नशलने

ईद्देस्यले स्थापना गरे को सहकारीका सदस्यहरुद्वारा संचाशलत शवद्यालय
सम्झनु पछध ।

३. माध्यशमक शिक्षाको प्रकार : माध्यशमक शिक्षा देहायका प्रकारका
हुनेछन्:(क)

साधारण माध्यशमक शिक्षा

(ि)

संस्कृ त माध्यशमक शिक्षा

(ग)

प्राशवशधक तथा व्यवसाशयक माध्यशमक शिक्षा

४. शविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा,

ऄनौपचाररक शिक्षा, शनररतर शिक्षा

दूर शिक्षा तथा िुला िीक्षा सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था:
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१) नगरपाशलकाले अवश्यक पूवाधधारको व्यवस्था गरी शविेष शिक्षा,
समावेिी शिक्षा, ऄनौपचाररक शिक्षा, शनररतर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा
िुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गनध सक्नेछ ।
२) शविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, ऄनौपचाररक शिक्षा, शनररतर शिक्षा, दूर
शिक्षा तथा िुला शिक्षा सञ्चालन सम्बरधी

ऄरय

व्यवस्था

तोदकएबमोशजम हुनेछ ।

५. शवद्यालयको

वगीकरण: शवद्यालयलाइ तोदकएको अधारमा वगीकरण

गररनेछ ।
क) सामुदाशयक शवद्यालय
ि) संस्थागत शवद्यालय
ग) गुठी शवद्यालय
घ) सहकारी शवद्यालय

६. शिक्षाको माध्यम:
१) शवद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली, ऄंग्रेजी वा दुवै भाषा हुनेछन् ।
२) अधारभूत तह ऄरतगधत कक्षा ५ सम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा ददन
सदकने छ ।
३) गैर नेपाली नागररकले यस नगरपाशलका शभिका शवद्यालयहरुमा ऄध्ययन
गदाध ऄशनवायध नेपालीको सट्टा ऄरय कु नै भाषाको शवषय ऄध्ययन गनध
सक्नेछ ।
४) भाषा शवषय ऄध्ययन गराईदाँ शिक्षाको माध्यम सोशह भाषा हुन सक्नेछ ।

७. शवद्यालय संचालन गनध ऄनुमती शलनुपने :
१) कु नै नेपाशल समुदायले सामुदाशयक शवद्यालय वा नेपाली नागररकले
िैशक्षक गुरठ ऄरतगधत संस्थागत शवद्यालय िोल्न चाहेमा तोदकएको
शववरण िुलाइ वडा सशमशतको शसफाररस सशहत नगरकायधपाशलकाको
कायाधलयमा शनवेदन ददनु पनेछ ।
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२) ईपदफा (१) बमोशजम शवद्यालय िोल्ने ऄनुमशतका लाशग शनवेदन पनध
अएमा शिक्षा िािाबाट तोदकएको पूवाधधार पुरा भए नभएको स्थलगत
ऄनुगमन गरर अफ्नो राए सशहतको प्रशतवेदन िािा प्रमुिले शिक्षा
सशमशतको वैठकमा पेि गनुध पनेछ ।
३) ईपदफा (२) बमोशजम शिक्षा सशमशतको वैठकमा ऄनुमशत ददन ईपयुि
देशिएमा कायधपाशलका समक्ष शसफाररस गनुध पनेछ । कायधपाशलकाले शिक्षा
सशमशतको शसफाररस ऄनुसार शवद्यालय िोल्न ऄनुमशत ददन सक्नेछ ।
शिक्षा िािाले दफा ८ बमोशजमको ितध तथा बरदेज को ऄशधनमा रशह
त्यस्तो शवद्यालयलाइ तोदकएबमोशजमको ढाँचामा ऄनुमशतपि ददनुपनेछ ।
४) शवदेशि शिक्षण संस्था सँग सम्बरधन गरर शवद्यालय िोल्ने ऄनुमशत वा
स्वीकृ शत नेपाल सरकारको पूवध स्वीकृ शत नशलइ ददन सदकने छैन ।
५) ईपदफा १ मा लेशिएको िैशक्षक गुरठ ऄरतरगत संस्थागत शवद्यालय
िोल्न चाहनेले नगरपाशलकामा गुठी दताध गनुधपने छ । गुठी दताध सम्बरधी
व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ।

८. शवद्यालयले पालना गनुधपने ितध तथा बरदेजहरु तोदकए बमोशजम
हुनेछन् ।

९. शवद्यालय िोल्न स्वीकृ शत प्रदान गने :
१) दफा ७ को ईपदफा ३ बमोशजम ऄनुमशत प्राप्त अधारभूत तथा माध्यशमक
शवद्यालयले

शस्वकृ शतको

लाशग

तोदकएबमोशजमको

ढाँचामा

नगरकायधपाशलका समक्ष शनवेदन ददनु पनेछ ।
२) ईपदफा १ बमोशजम शनवेदन प्राप्त भएका शिक्षा िािा माफध त त्यस्तो
शवद्यालयको जाचँबुझ गरर वा गराइ प्रशतवेदन शिक्षा सशमशतमा पेि
गनुधपनेछ ।
३) ईपदफा २ बमोशजम जाचबुँझ प्रशतवेदन प्राप्त भएपशछ दफा ८
बमोशजमको ितध तथा बरदेज पूरा गरे को देशिएमा शिक्षा सशमशतको
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शनणधय सशहत कायधपाशलकामा पेि गनुधपनेछ । कायधपाशलकाले शिक्षा
सशमशतको शसफाररि ऄनुसार शवद्यालय िोल्न स्वीकृ शत ददन सक्नेछ ।
शिक्षा िािाले दफा ८ बमोशजमको ितध तथा बरदेजको ऄशधनमा रही
यस्तो शवद्यालयलाइ तोदकएबमोशजमको ढाँचामा स्वीकृ शत पि ददनु पछध ।

१०.

प्रारशम्भक बाल शिक्षा तथा शवकास के रर स्थापना तथा

सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था : प्रारशम्भक बाल शिक्षा तथा शवकास के रर
स्थापना तथा सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।

११.

मातृभाषामा शिक्षा ददन सदकने : मातृभाषामा शिक्षा ददने

शवद्यालयको ऄनुमशत तथा स्वीकृ शत सम्बरधी व्यबस्था तोदकएबमोशजम
हुनेछ।

१२.

मुनाफा नशलने शवद्यालय सञ्चालन सम्बरधी व्यवस्था: संघीय

कानुनको मापदण्ड बमोशजम गुरुकु ल, अश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोरपा
समेतका सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले शवद्यालय
सञ्चालन गनध शनवेदन ददने लगायत त्यस्तो शवद्यालयको ऄनुमशत,
स्वीकृ शत र कक्षा थप सम्बरधी व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
१३.

प्राशवशधक शिक्षा तथा ब्यावसाशयक ताशलमः प्राशवशधक शिक्षा

तथा ब्यावसाशयक ताशलमको योजना तजुधमा, सञ्चालन ऄनुमशत,
ऄनुगमन, मूल्याङ्कन र शनयमन तोदकए बमोशजम हुनेछ।
१४.

कम्पनी ऐन ऄरतगधत सञचाशलत शवद्यालय िैशक्षक गुठी

ऄरतगधत सञ्चालन गनध सदकने : कम्पनी ऄरतगधत संचालन भएको कु नै
संस्थागत शवद्यालय िैशक्षक गुठी ऄरतगधत सञ्चालन गनध चाहेमा
सोको ऄनुमशत सम्बशरध व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
१५. धरौटी राख्नु पने : संस्थागत शवद्यालय िोल्ने ऄनुमशत ललदा
शवद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत तोदकए बमोशजमको रकम
धरौटीको रुपमा राख्नु पनेछ ।
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१६. शवद्यालय सानध वा गाभ्न सदकने : नगर कायधपाशलकाले शिक्षा
सशमशतको शसफाररसमा दुइ वा दुइ भरदा बढी शवद्यालयलाइ एक
अपसमा गाभी एईटा शवद्यालय कायम गनध वा सानध सदकनेछ ।
शवद्यालय सानध वा गाभ्न पने ऄवस्था तोदकए बमोशजम हुनेछ ।
१७. शवद्यालयको तह वा कक्षा थप घट गनध सदकने : शवद्यालयको तह वा
कक्षा थप गनध वा घटाईने सम्बरधी व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
१८. नगर कायधपाशलकाको काम, कतधव्य र ऄशधकार : १) नगर
कायधपाशलकाको काम , कतधव्य र ऄशधकार देहाय बमोशजम हुनेछ ।
क) िैशक्षक योजना तथा कायधक्रम कायाधरवरयन गनध शिक्षा सशमशत, प्रमुि
प्रिासदकय ऄशधकृ त तथा शिक्षा ऄशधकृ तलाइ अवश्यक शनदेिन ददने,
ि) िैशक्षक योजना तथा कायधक्रम कायाधरवयन गनध अवश्यकता ऄनुसार
सशमशत ईपसशमशत वा कायधटोली गठन गने,
ग) शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइ नगरपाशलकाको तहमा रहनेगरी शिक्षक
शवद्याथी ऄनुपात शमलाईने, गुणस्तर कायम गने अचार संशहता बनाइ
लागु गने,
घ) शिक्षक तथा कमधचारीको प्रिासन, व्यवस्थापन तथा िैशक्षक शवकास
सम्वरधी कायध योजना स्वीकृ त गने र कायाधरवयन गनध शनदेिन ददने,
ङ) प्रदेि तथा संघको कानुन बमोशजम हुने शिक्षा सम्बरधी शवषयहरुको
कायाधरवयन गनध शिक्षा सशमशतलाइ शनदेिन ददने ,
च) प्रत्येक चार मशहनामा नगरपाशलका शभिका सबै दकशसमका
शवद्यालयहरुको ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गराइ ऄपेशक्षत गुणस्तर
कायम गने,
छ) शवद्यालयमा अर्सथक व्यवस्था पादधिी तथा सुशनशश्चत गनध वस्तुगत अधार
तथा मापदण्ड बनाइ लागु गने, गराईने
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ज) यस ऐनको पररशध शभि रही अवश्यक क्षेिहरुको मापदण्ड बनाईने,
झ) शिक्षालाइ व्यवहाररक, ईद्यमशिल र रोजगारईरमुि बनाईने नीशत
ऄबलम्बन गने,
ञ) ऄनौपचाररक शिक्षा, दुर शिक्षा, समावेिी शिक्षा, शनररतर शिक्षा, िुला
शिक्षा तथा वैकशल्पक िैशक्षक कायधक्रमको सञ्चालन कायधपाशलकाले
मरिालयबाट भएको व्यवस्था सँग तादाम्य हुने गरी अवश्यक कायधशवधी
बनाइ लागु गने,
ट) शिक्षा सम्बरधी कानुन शनमाधण को लागी नगर सभामा पेि गने ।
२ ) ईपदफा १ मा जेसुकै कु रा लेशिएतापशन संस्थागत शवद्यालयका हकमा
त्यस्ता शवद्यालयले पालना गनुधपने मापदण्ड, गुणस्तर, िुल्क प्रावधान, शवपन्न
तथा शसमारतकृ त वगधका छाि छािलाइ ददइने छिवृशिका अधार र प्रशतित,
शिक्षक तथा कमधचारीहरुको सेवा, सतध एवं पाररश्रशमक जस्ता शवषयमा
शनणधय गदाध संथागत शवद्यालयहरुको संगठनको राय परामिध शलन सदकनेछ ।
१८ नगर शिक्षा सशमशत गठन : (१) नगरपाशलकामा देहाय बमोशजमको
एक नगर शिक्षा सशमशत रहनेछ :
क) नगर कायधपाशलकाको प्रमुि – ऄध्यक्ष
ि) नगर कायधपाशलकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुइ जना मशहला सदस्यसदस्य
ग) प्रमुि प्रिासदकय ऄशधकृ त – सदस्य
घ) नगरपाशलकाको सामाशजक शवकास सशमशतको संयोजक- सदस्य
ङ) सामुदाशयक तथा संस्थागत शवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट
नगरपाशलकाले मनोशनत गरे को एक जना मशहला सशहत तीन जना –
सदस्य
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च) नगरपाशलकाशभि सञ्चाशलत शवद्यालयका शवद्यालय व्यवस्थापन
सशमशतका ऄध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा सशमशतले मनोशनत गरे को एक
जना – सदस्य
छ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरु मध्येबाट शिक्षा सशमशतले
मनोशनत गरे को एकजना दशलत र दुइजना मशहलासशहत शतन जना
– सदस्य
ज) नगरपाशलका शस्थत शविेष शिक्षा,समावेिी शिक्षा वा स्रोतकक्षा
संञ्चालन गने शवद्यालय बाट प्रशतशनशधत्व हुने गरर नगर शिक्षा
सशमशतले मनोशनत गरे को ऄपाङ्गता भएका व्यशि एक जना- सदस्य
झ) नेपाल शिक्षक महासंघका नगर प्रशतशनशध १ जना – सदस्य
ञ) नगरपाशलकाको शिक्षा िािा प्रमुि – सदस्य सशचव
मनोनीत सदस्यको पदावधी मनोनयन गरे को शमशतबाट दुइ वषधको हुनेछ ।
(२) शिक्षा सशमशतको वैठक कशम्तमा प्रत्येक दुइ मशहनामा एक पटक
बस्नुपनेछ ।
(३) नगर शिक्षा सशमशतको काम, कतधव्य, ऄशधकार र बैठक सम्बशरध
कायधशवशध तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
२०. प्रमुि प्रिासकीय ऄशधकृ त र शिक्षा ऄशधकृ तको काम, कतधव्य र ऄशधकार: (१)
प्रमुि प्रिासकीय ऄशधकृ त र शिक्षा ऄशधकृ तको काम, कतधव्य र ऄशधकार
तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
२१. शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत गठन :
(१) शवद्यालय सञ्चालन, रे िदेि र व्यवस्थापन

गनध प्रत्येक सामुदाशयक

शवद्यालयमा देहाय बमोशजमका सदस्यहरु रहेको एक शवद्यालय व्यवस्थापन
सशमशत रहनेछ :
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क) शवद्यालयका ऄशभभावकले अफू मध्येबाट छानी पठाएका
दुइजना मशहला सशहत चारजना – सदस्य
ि) सम्बशरधत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सशमशतले मनोनयन
गरे को वडा सदस्य – सदस्य
ग) शवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुशिशजवी, शिक्षाप्रेमी वा
चरदादाता

मध्येबाट

शवद्यालय

व्यवस्थापन

सशमशतले

मनोशनत गरे को एकजना मशहला सशहत दुइजना - सदस्य
घ) शवद्यालयका शिक्षकहरुले अफु मध्येबाट छानी पठाएको एक
जना – सदस्य
ङ) शवद्यालय प्रधानाध्यापक - सदस्य सशचव
२) प्राशवशधक तथा व्यवसाशयक शवषयमा ऄध्ययन वा ताशलम गराआने माध्यशमक
शवद्यालयको शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतमा नगरपाशलका स्तरका ईद्योग
तथा वाशणज्य महासंघका दुइ जना प्रशतशनधी सदस्य रहनेछन् ।
३) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतका सदस्यहरुले ईपदफा १ को िण्ड (क), (ि)
वा (ग) बमोशजमका सदस्यहरु मध्य

बाट छानेको सदस्य सो सशमशतको

ऄध्यक्ष हुनेछ ।
४) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लाशग वा
ऄध्यक्षको ऄनुपशस्थशतमा सो सशमशतका ज्येष्ठ सदस्यले वैठकको ऄध्यक्षता
गनेछ ।
५) शविेष शिक्षा सञ्चालन गने शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमतीमा कशम्तमा ५०
प्रशतित सदस्यहरु ऄपाङ्गता भएका व्यशिको ऄशभभावक र समावेशि शिक्षा
वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गने शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशतमा कशम्तमा
एकजना ऄपाङ्गता भएको व्यशि सदस्य रहनेछन ।
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६) सम्बशरधत शवद्यालय शनररक्षण गनध तोदकएको व्यशिलाइ शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशतको वैठकमा पयधवेक्षकको रुपमा भाग शलन अमरिण
गररनेछ ।
७) संस्थागत शवद्यालयको सञ्चालन, रे िदेि र व्यवस्थापन गनध प्रत्येक संस्थागत
शवद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत
रहनेछ ।
क) संस्थापक वा लगाशनकताधहरु मध्येबाट शिक्षा सशमशतले मनोशनत
गरे को एक जना - ऄध्यक्ष
ि) ऄशभभावकहरु मध्येबाट एक जना मशहला सशहत शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशतले मनोशनत गरे को दुइ जना – सदस्य
ग) स्थाशनय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरु मध्येबाट वडा सशमशतले
मनोशनत गरे को एक जना – सदस्य
घ) शवद्यालय शनरीक्षक – सदस्य
ङ) शवद्यालयमा कायधरत शिक्षकहरुलेअफु मध्येबाट छानी पठाएको
एक जना – सदस्य
च) प्रधानाध्यापक – सदस्य सशचव
८) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको कायध ऄवशध तीन वषधको हुनेछ ।
९) राजीनामा स्वीकृ त गने : व्यवस्थापन सशमशतका सदस्यको राजीनामा सो
सशमशतका ऄध्यक्षले र व्यवस्थापन सशमशतका ऄध्यक्षको राजीनामा
सम्वशरधत व्यवस्थापन सशमशतले स्वीकृ त गनेछ ।
तर ऄध्यक्षको पद ररि रहेको ऄवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजीनामा
व्यवस्थापन सशमशतको वररष्ठ सदस्यले स्वीकृ त गनेछ ।
१०) ऄशभभावकको ऄशभलेशिकरण, व्यवस्थापन सशमशतको सदस्य छनोट
प्रकृ या तथा वैठक सम्बरधी कायधशवशध तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
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२२. शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष र सदस्य हुन सक्ने छैन :
क) गैर नेपाली नागररक,
ि) पशिस वषध ईमेर पूरा नभएको,
ग) प्रचशलत कानून बमोशजम कालो सूचीमा परे को,
घ) नैशतक पतन देशिने फौजदारी ऄशभयोगमा ऄदालतबाट कसुरदारी
ठहररएको,
२३. व्यवस्थापन सशमशतको शवघटन गनध सक्ने : देहाएको ऄवस्थामा नगर शिक्षा
सशमशतले व्यवस्थापन सशमशत शवघटन गनध सक्नेछः
क) शवद्यालयको सम्पशत शहनाशमना गरे मा ,
ि) शवद्यालयको िैशक्षक वातावरण िल्बल्याएमा ,
ग) प्रचशलत कानुन तथा नेपाल सरकार , प्रदेि सरकार तथा स्थाशनय तहको नीशत
एवं

शहत शवपररत काम गरे मा,

घ) शवद्यालयको व्यवस्थापन सरतोषजनक रुपमा गनध नसके मा , वा
ङ) सम्बशरधत शनकाय वा ऄशधकारीले ददएको कानुन ऄनुसारको शनदेिन पटक
पटक ईलङ्घन गरे मा ।
२४. शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको काम ,कतधव्य र ऄशधकार तोदकएबमोशजम
हुनेछ ।
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२५. शिक्षक ऄशभभावक संघ सम्बरधी व्यवस्था : प्रत्येक शवद्यालयका शिक्षक र
ऄशभभावकहरु सदस्य रहेको एक शिक्षक ऄशभभावक संघ रहनेछ । शिक्षक
ऄशभभावक संघ सम्बरधी ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
२६. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री :
१) यस नगरपाशलका शभि सञ्चाशलत शवद्यालयहरुमा पठनपाठन हुने
पाठ्यक्रम मरिालयले शनधाधरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
२) पाठ्यसामग्रीको समयमै सहज ईपलब्धताको सुशनशश्चत गनध
कायधपाशलकाले अवश्यक कायधयोजना बनाइ लागु गनध सक्नेछन् ।
३) नगरकायधपाशलकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी लागु गनध सक्नेछ ।
४) पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री सम्बरधी ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ
।

२७. परीक्षा सशमशत सम्बरधी व्यवस्था :
१) कक्षा ८ को नगरस्तररय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनध
देहायबमोशजमको नगरस्तररय परीक्षा सशमशत रहनेछ ।
(क) नगरपाशलकाको शिक्षा¸ युवा तथा िेलकु द िािा प्रमुि वा सोसम्बरधी काम
गनध तोदकएको व्यशि –ऄध्यक्ष
(ि) नगरपाशलकाशभि सञ्चाशलत माध्यशमक शवद्यालयका अधारभुत र माध्यशमक
तहका सामुदाशयक शवद्यालयबाट प्रशतशनशधत्व हुने गरर फरक फरक शवषयका १
जना मशहला सशहत शिक्षा िािाको शसफाररसमा शिक्षा सशमशतले मनोशनत गरे का
३ जना- सदस्य
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(ग) नगरपाशलका शभि सञ्चाशलत संस्थागत शवद्यालयका शिक्षकहरु मध्येबाट एक
जना मशहला सशहत पररक्षा सशमशतले मनोशनत गरे को २ जना- सदस्य
(घ) शिक्षा िािा प्रमुिले तोके को सो िािाको ऄशधकृ त वा ऄरय कमधचारी - सदस्य
सशचव
(२) सशमशतका मनोशनत सदस्यहरुको पदावशध एक िैशक्षक सिको हुनेछ ।
(३) परीक्षा सशमशतको बैठक सम्बरधी कायधशवशध सो सशमशतले अफै शनधाधरण गरे
बमोशजम हुनेछ ।
२८. िैशक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बरधी व्यवस्था :
१) नगरसभाले बार्सषकरुपमा शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी सुधारको लागी
कायधपाशलकालाइ शनदेिन ददन सक्नेछ ।
२) िैशक्षक गुणस्तर परीक्षण सम्बरधी ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
२९. शवद्याथी संख्या, भनाध र कक्षा चढाईने सम्बरधीव्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ
।
३०. प्रधानाध्यापक र शिक्षकको शनयुशि तथा काम कतधव्य र ऄशधकार :
१) प्रत्येक शवद्यालयमा शवद्यालयको प्राज्ञीक तथा प्रिासदकय प्रमुिको रूपमा
काम गनध स्वीकृ त दरबरदीमा नबढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।
२) प्रधानाध्यापक र शिक्षकको शनयुिी तथा काम , कतधव्य र ऄशधकार सम्बरधी
व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
३१. करारमा शिक्षक तथा कमधचारी छनौट सम्बरधी व्यवस्था :
१) सामुदाशयक शवद्यालयको ररि दरबरदीमा करारमा शिक्षक वा कमधचारी
शनयुशिका लाशग शसफारीस गनध प्रत्येक शवद्यालयमा देहाय बमोशजमको एक शिक्षक
तथा कमधचारर छनौट सशमशत रहनेछ :
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क) शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको ऄध्यक्ष वा शनजले तोके को सो सशमशतको
सदस्य – ऄध्यक्ष
ि) सम्बशरधत क्षेिको शवद्यालय शनररक्षक वा शिक्षा िािा प्रमुिले तोके को व्यशि
– सदस्य
ग) सम्बशरधत शवषयका शवषय शवज्ञहरु मध्येबाट छनौट सशमशतले तोके को सम्भव
भएसम्म दुइ जना – सदस्य
घ) प्रधानाध्यापक – सदस्य सशचव
२) शिक्षक तथा कमधचारी छनौट सशमशतको सशचवालय सम्बशरधत शवद्यालयमा
रहनेछ ।
३) अयोगले शिक्षक वा कमधचारर छनौट गने सम्बरधमा मापदण्ड शनधाधरण वा
कायधशवशध जारी गरे को भए शिक्षक छनौट सशमशतले त्यस्तो मापदण्ड वा
कायधशवधीको पालना गनुधपनेछ ।
४) करार शिक्षक तथा कमधचारी छनौट सम्बरधी ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम
हुनेछ ।
३२. शिक्षकको सरुवा सम्बरधी व्यवस्था : शिक्षकको सरुवा सम्वरधी व्यवस्था
तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
३३. छािवृशि तथा शन:िुल्क शिक्षा सम्बरधी व्यवस्था :
१ ) संथागत शवद्यालयले कू ल शवद्याथी संख्याको कशम्तमा दस प्रशतित शवपन्न एंव
शसमारतकृ त शवद्याथीहरुलाइ शन: िुल्क छािवृशि ईपल्ब्ध गराईनु पनेछ ।
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२ ) छािवृशि तथा शन:िुल्क शिक्षा सम्बरधी ऄरय व्यवस्था तोदकए बमोशजम हुनेछ
।
३४. शिक्षक तथा कमधचाररले पाईने शवदा तथा काज सम्बशरध व्यवस्था : शिक्षक
तथा कमधचाररले पाईने शवदा काज सम्बशरध व्यवस्था तोदकए बमोशजम हुनेछ ।
३५. शवद्यालयको शचरह : शवद्यालयको शचरह षट्कोणको हुनेछ । शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशतले शनणधय गरर सो षट्कोणको शबचमा अफ्नो शवद्यालयको छु ट्टै
शचरह राख्न सक्नेछ ।
३६. शवद्यालयको नामाकरण : १) समाज तथा रािकै लाशग ईल्लेिशनय योगदान
गने वा ऐशतहाशसक व्यशि, देशव देवता, शतथध स्थल वा प्राकृ शतक सम्पदा अददको
नामबाट नेपालीपन झल्कने गरर शवद्यालयको नामाकरण गनुधपनेछ ।
२) शवद्यालयको नामाकरण सम्बशरध ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
३७. राशिय गान गाईनु पने : शवद्यालय िुलेको प्रत्येक ददनको प्रारम्भ र शवशभन्न
समारोहमा राशिय गान गाईनु पनेछ ।
३८. झण्डोिोलन गनुध पने : शवद्यालयमा मनाआने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा
राशिय झण्डोिोलन गनुधपनेछ ।
३९. शवद्याथीको पोिाक : शवद्यालयले शवद्याथीको लाशग एकै दकशसमको, कम
िर्सचलो, साधारण, राशियता झल्काईने र हावापाशन सुहाईँ दो पोिाक तोक्न सक्नेछ ।
तर शवद्यालयले पोिाक िररद गने स्थान वा पसल तोक्न पाईने छैन ।
४०. शवद्यालयको सम्पिी संरक्षण सम्बरधी व्यवस्था : १) शवद्यालयको नाममा
रहेको सम्पशिको सुरक्षा गने प्रमुि दाशयत्त्व व्यवस्थापन सशमशत र प्रधानाध्यापकको
हुनेछ ।
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२) शवद्यालयको सम्पशि संरक्षण सम्बशरध ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
४१ . शवद्यालयलाइ ऄनुदान ददने :
(१)

सामुदाशयक शवद्यालयलाइ नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकार वा

नगरपाशलकाबाट शवद्यालयको लागी प्राप्त रकम नगर कायधपाशलकाले
वार्सषक कायधक्रममा स्वीकृ त गराइ शवद्यालय संशचत कोषमा पठाईने
व्यवस्था शमलाईने छ ।
(२)

शवद्यालयलाइ ऄनुदान बाडफाँट गने अधार तथा िचध सम्बशरध

व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
४२. शवद्यालयको बजेट , अय, व्ययको लेिाराख्ने सम्बशरध व्यवस्था : शवद्यालयको
बजेट , अय व्ययको लेिा राख्ने सम्बशरध व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
४३. शिक्षक तथा शिक्षा क्षेि सम्बि जनिशतिको ताशलम : ताशलम तथा प्रशिक्षण
सम्बशरध व्यवस्था संघ र प्रदेिले व्यवस्था गरे ऄनुरुप हुनेछ ।
तर यस ऐनले नगरपाशलका शभिका शिक्षकलाइ स्वीकृ त वार्सषक कायधक्रम बमोशजम
ताशलम ददन बाधा पने छैन ।
४४. ऄशतररि दक्रयाकलाप सम्बशरध व्यवस्था : शवद्यालयहरुले संचालन गने
ऄशतररि दक्रयाकलाप सम्बशरध व्यवस्था तोदकएबमोजोम हुनेछ ।
४५. शवद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह, श्रेणी शवभाजन र दरवरदी तथा दरबशरद
शमलान सम्बशरध व्यवस्था: शिक्षा सेवाको गठन, तह, श्रेणी शवभाजन र दरवरदी
तथा दरबशरद शमलान सम्बरधमा संघ तथा प्रदेिको कानुन वा ऐन सँग तादात्म्य
हुने गरर कायधपाशलकाले कायधशवशध बनाइ नगर सभा बाट स्वीकृ त गराईनु पनेछ ।

19

४६. संशघय कानुन बमोशजम हुने: देहायका शवषयहरु संघीय कानुन बमोशजम
हुनेछन् ।
क) शिक्षक तथा कमधचारीको तलब, भिा र ऄरय सुशवधा ,
ि) शिक्षक तथा कमधचारीको शनवृशि भरण, ईपदान, ईपचार िचध र ऄरय
व्यवस्था,
ग) शिक्षक तथा कमधचारीका ऄवकास सम्बशरध व्यवस्था ,
घ) शिक्षक तथा कमधचारीको सजाय सम्बशरध व्यवस्था,
ङ) शवद्यालयको वगीकरण संशघय कानुनले तोके को मापदण्ड ऄनुसार हुने,
च) स्थायी अवाशसय ऄनुमशत सम्बशरध व्यवस्था ।
४७. शवद्यालय िुल्क सम्बशरध व्यवस्था:
१) संघीय कानुनले बनाएको मापदण्ड ऄनुसार शवद्यालयहरुले शवद्याथी सँग शलन
पाईने िुल्कको शनधाधरण हुनेछ ।
२) शवद्यालयले शवद्याथी सँग शलन पाईने िुल्क सम्बशरध ऄरय व्यवस्था
तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
४८. शजम्मेवार रहने:
१) प्रधानाध्यापक स्थाशनय तह, ऄशभभावक एंव शवद्याथी प्रशत शजम्मेवार हुनेछ,
यसकालाशग ईनले ऄशभभावक एंव शवद्याथीको शवचार सवेक्षण गनेछन् ।
२) प्रचशलत मापदण्डको पालना एंव गुणस्तररय शिक्षाकोलाशग शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशत र प्रधानाध्यापकले शिक्षा सशमशत सँग कायध सम्पादन करार
गनुधपनेछ ।
३) शजम्मेवार हुने सम्बशरध ऄरय व्यवस्था तोदकएबमोशजम हुनेछ ।
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४९. संरक्षकको भुशमका : नगर प्रमुि नगरपाशलका शभिका शवद्यालयको गुणस्तररय
शिक्षाका लाशग प्रमुि संरक्षकको रुपमा रहनेछन् ।
५०. दरबशरद शमलानः तोदकएको मापदण्डको ऄधारमा बढी दरबरदी भएको
शबधालयबाट कम दरबरदी भएको शवद्यालयमा नगर शिक्षा सशमशतले तोदकएको
प्रकृ या पुरा गरी दरबरदी शमलान गनध सक्नेछ।
५१. िैशक्षक परामिध सेवा शवदेिी िैशक्षक कायधकम वा शिक्षण कोषध सञ्चालनः
१) कसैले पशन यस ऐन बमोशजम ऄनुमशत नशलआ िैशक्षक परामिध
सेवा शिज कोषध भाषा शिक्षण कक्षा वा शवदेिी मुलुकमा
सञ्चाशलत कु नै िैशक्षक कायधकम सञ्चालन गनध पाईने छैन ।
२) ईपदफा १ बमोशजम िैशक्षक कायधक्रम ट्युसन सेरटर िैशक्षक
परामिध सेवा शिज कोषध भाषा शिक्षण कक्षा पुवध तयारी कक्षा
वा शबदेिी मुलुकमा सञ्चाशलत कु नै िैशक्षक कायधकम सञ्चालन
गनध ऄनुमशत शलने सम्बशरध ब्यबस्था तोदकए बमोशजम हुनेछ।
३) माशथ ईल्लेशित िैशक्षक संघ सस्थाहरुले ऄनुमशत शलआसके पशछ
प्रत्येक वषध लेिापरीक्षण प्रगशत प्रशतवेदन पेि गरी बषेनी
नशवकरण गनुधपनेछ।
५२ . शिक्षक तथा कमधचारीले पालन गनुध पने अचार संशहता:

शिक्षक तथा

कमधचारीले देहाय बमोशजमको अचारसंशहता पालन गनुधपनेछ :
क) अफु लाइ िटाएको ठाँईमा गइ तोदकएको काम गनुध पने,
ि) शनधाधररत समयमा शनयशमत रुपले शवद्यालयमा अए गएको समय जनाइ

हाशजर हुनुपने र पशहले शवदाको ऄनुमशत नशलइ शवद्यालयमा ऄनुपशस्थत
हुन नहुने,
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ग) अफ्नो सेवा सम्बशरध कु रामा मतलव साध्य गने मनसायले कसैमाशथ पशन

कु नै राजनैशतक वा ऄवाञ्छनीय प्रभाव पाने वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनध नहुने,
घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्पररक सम्बरधमा वा कु नै शवदेिी

राि सँगको सम्बरधमा िलल पनध सक्ने गरी अफ्नो वास्तशवक वा काल्पशनक
नामबाट वा बेनामी कु नै लेि प्रकािीत गनध वा प्रेसलाइ कु नै िबर ददन वा
रे शडयो वा टेशलशभजन अदी जस्ता सुचना माध्यमद्वारा भाषण प्रसाररत गनध
वा कु नै सावधजशनक भाषण ददन वा विव्य प्रकाशित गनध नहुने,
ङ) शवद्याथीलाइ योग्य नागररक बनाईने ईदेश्य शलइ ऄध्ययन र ऄध्यापन लाइ

अफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनु पने,
च) अज्ञाकाररता, ऄनुिासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभुशत, धैयध र

सिररिता लाइ प्रोत्साहन ददनु पने,
छ) कु नै भाषा, सम्प्रदाय तथा धमध शवरोशध भावना शिक्षक तथा शवद्याथी वगधमा

फै लाईन नहुने,
ज) सामुदाशयक शवद्यलयका शिक्षकले व्यवस्थापन सशमशत र सम्बशरधत स्थाशनय

तहको स्वीकृ शत नशलआ अफु वहाल रहेको शवद्यालय बाशहर काम गनध नहुने,
झ) शवद्यालय वा िैशक्षक संस्थाको माध्यम द्वारा राशिय भावना जागृत गरर

देिमा भावनात्मक एकता ल्याईन काम गनुध पने,
ञ) नेपाल रािको सावधभौम सिा र ऄिण्डतामा अँच अईने गरर देिको

िाशरत, सुरक्षा, वैदशे िक सम्बरध र सावधजशनक मयाधदा तथा ऄदालतको
ऄवहेलना हुने वा कु नै पशन कायाधलय वा ऄशधकृ तको कानुन द्वारा शनधाधररत
कतधव्य पुरा गनधमा बाधा शवरोध हुने गरर प्रदिधन , हड्ताल, थुनछेक, तथा
घेराई गनध नहुने ।
ट) शवद्याथीलाइ िारीररक वा मानशसक यातना ददन नहुने,

ईपशनयम १ बमोशजमको अचारसंशहताको पालन भए नभएको ऄशभलेि
शिक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन
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सशमशतले राख्नु पनेछ र अचार संशहता पालन नभएको भए त्यसको शववरण
सम्बशरधत स्थाशनय तहमा पठाईनु पनेछ ।
५३ . शवद्याथीले पालन गनुप
ध ने अचार संशहता : शवद्याथीहरुले देहाय बमोशजमको
अचार संशहता पालन गनुध पनेछ:क) शिक्षकको अज्ञापालन र अदर गनुध पने ,
ि) शवद्यालयमा वा बाशहर जहासुकै ऄनुिासनमा रहनु पने,
ग) राशियता, भाषा र संस्कृ शतको ईत्थानको शनशमि सधै प्रयत्नशिल रहनु पने,
घ) शवद्यालयले अयोजना गरे को कायधक्रममा सदक्रय रुपमा भाग शलनु पने,
ङ) सवै सँग शिि व्यवहार गनुधपने,
च) व्यवस्थापन सशमशतले शनधाधरण गरे का ऄरय अचार संशहता पालना गनुध पने,
५४ . शनयम बनाईने ऄशधकार : यस ऐनको ईद्देश्य कायाधरवयन गने कायधपाशलकाले
शिक्षा शनयमावली, शनदेशिका, कायधशवशध तथा ऄरय अवश्यक मापदण्ड बनाइ लागु
गनध सक्नेछ ।
५५. बाधा ऄड्काई फु काईने ऄशधकार :
यस ऐनको ईद्देश्य कायधरवयन गनध कु नै बाधा ऄड्काई परे मा नगरपाशलकाले
त्यस्तो बाधा ऄड्काई हटाईन अदेि जारी गनध सक्नेछ र त्यस्तो अदेि यसै ऐनमा
परे सरह माशननेछ।
५६. बचाई र लागु नहुने:
१) यो ऐन वा यस ऐन ऄरतगधत बनेका शनयममा लेशिएका शवषयमा सोशह बमोशजम
र नलेशिएका शवषयमा प्रचशलत कानुन बमोशजम हुनेछ ।
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२) यस ऐनमा लेशिएको कु नै कु राले पशन शवद्यालयको सम्पशि शहना शमना गरे को
कसुरमा प्रचशलत कानुन बमोशजम कारबाशह चलाईनु बाधा पने छैन ।
३) संशवधानसँग यस ऐनका दफा तथा ईपदफा हरु बाशझएको हद सम्म स्वत:
शनशस्क्रय हुनेछ ।
४) यस ऄशघ कानुन बमोशजम शनयुि शिक्षक, कमधचाररहरुलाइ नेपाल सरकारबाट
ददइदै अएको सुशवधामा कु नै दकशसमको कटौशत गररने छैन । तर यो व्यवस्थाले
कानुन बमोशजम दण्ड, सजाय र कावाधही गने बाधा पने छैन ।
५) यस ऄशघ भए गररएका कायधहरु यसै ऐन बमोशजम भए गरे को माशननेछ ।
६) साझा ऄशधकारका सम्बरधमा संघीय शिक्षा ऐन, प्रादेशिक शिक्षा ऐनले ब्यबस्था
गरे ऄनुसार हुनेछ।
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