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नगर शिक्षा ऐन धनगढी, २०७४ मा दोस्रो संिोधन 

हालको व्यवस्था संशोधित प्राविान संशोिन गननुपने कारण 

दफा १. संधिप्त नाम, धवस्तार र प्रारम्भः–   

दफा १. संधिप्त नाम, धवस्तार र प्रारम्भः– १. संधिप्त नाम र प्रारम्भ :- “धवस्तार” शब्द आवश्यक 

नरहकेोले 

(क) यस ऐनको नाम “नगर धशिा ऐन िनगढी 

२०७४” रहकेो छ । 

(१) यो ऐनको नाम "नगर धशिा (दोस्रो संशोिन) ऐन 

िनगढी, २०७४" रहेको छ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(ख)  यो ऐन तनरुन्त लाग ूहुनेछ । (२) यो ऐन िनगढी उप–महानगरपाधलकाको स्थानीय 

राजपत्रमा प्रकाधशत भएको धमधत दधेख प्रारम्भ हुनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

दफा २. पररभाषाः   

(न) “धशिा शाखा” भन्नाले िनगढी उप–

महानगरपाधलकाका धशिा धवभाग/महाशाखा 

संझनन पदछु । 

(न)“महाशाखा” भन्नाले िनगढी उप–

महानगरपाधलकाकाको धशिा, यनवा तथा खेलकन द 

महाशाखा सम्झनन पदुछ । 

संघीय संरचनामा 

उपमहानगरपाधलकामा धशिा 

महाशाखा रहने र सो 

अन्तगुत अन्य शाखा रहने 

व्यवस्था  भएकोले 

(प) “धशिा अधिकृत” भन्नाले िनगढी उप–

महानगरपाधलकाका धशिा धवभाग/महाशाखा 

प्रमनखलाई संझनन पदुछ । 

(प)“महाशाखा प्रमनख” भन्नाले िनगढी उप–

महानगरपाधलकाका धशिा, यनवा तथा खेलकन द 

महाशाखाको प्रमनखलाई सम्झनन पदछु । 

महाशाखा प्रमनखको व्यवस्था 

नभएकोले राख्ननपने 

दफा ३. धवद्यालय खोल्न अननमधत धलननपनेः–   

(१) नगरपाधलका िेत्रधभत्र कन नै समनदायले (१) नगरपाधलका िेत्रधभत्र कन नै नेपाली नागररकले शैधिक वा सहकारी अन्तगुत 
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हालको व्यवस्था संशोधित प्राविान संशोिन गननुपने कारण 

सामनदाधयक धवद्यालय वा नेपाली नागररकले 

शैधिक गनठी अन्तगुत संस्थागत धवद्यालय खोल्न 

चाहमेा तोधकएको धववरण खनलाई वडा धशिा 

सधमधतको धसफाररस सधहत नगर प्रमनख समि 

अननमधतको लाधग धनवेदन धदनन पनेछ । 

गनठी अन्तगुत संस्थागत धवद्यालय वा सहकारी अन्तगुत 

सहकारी धवद्यालय खोल्न चाहमेा तोधकएको धववरण खनलाई 

वडा सधमधतको धसफाररस सधहत महाशाखा प्रमनख समि 

अननमधतको लाधग धनवेदन धदनन पनेछ । 

सहकारी धवद्यालय भन्न ेशब्द 

थप्ननपने, वडा सधमधत र  नगर 

प्रमनखको सट्टा महाशाखा 

प्रमनख राख्ननपने भएकोले 

(४) यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत कम्पनीको 

रूपमा सञ्चालनमा रहकेा धवद्यालयहरूले चाहमेा 

कम्पनी खारेज गरी शैधिक गनठी अन्तगुत धवद्यालय 

सञ्चालन गनु नगर प्रमनख समि धनवेदन धदन 

सक्नेछ । 

(४)  यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत कम्पनीको रूपमा 

सञ्चालनमा रहेका धवद्यालयहरूले चाहमेा कम्पनी खारेज 

गरी शैधिक गनठी अन्तगुत धवद्यालय सञ्चालन गनु 

महाशाखा प्रमनख समि धनवेदन धदन सक्नेछ । 

नगर प्रमनखको सट्टा 

महाशाखा प्रमनख राख्ननपने 

भएकोले 

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जननसनकै कन रा 

लेधखएको भए तापधन दहेायका धवद्यालयलाई 

शैधिक गनठीको रूपमा सञ्चालन गनु पाउने गरी 

अननमधत वा स्वीकृधत धदइने छैनः– 

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जननसनकै कन रा लेधखएको 

भए तापधन दहेायका धवद्यालयलाई शैधिक गनठी वा 

सहकारीको रूपमा सञ्चालन गनु पाउने गरी अननमधत वा 

स्वीकृधत धदइने छैनः– 

“वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 

भएकोले 

(७) यस ऐन वा अन्य प्रचधलत कानननमा जननसनकै 

कन रा लेधखएको भए तापधन शैधिक गनठी अन्तगुत 

धवद्यालय सञ्चालन गदाु देहाय बमोधजम गननु 

पनेछ:– 

(७) यस ऐन वा अन्य प्रचधलत कानननमा जननसनकै कन रा 

लेधखएको भए तापधन शैधिक गनठी वा सहकारी अन्तगुत 

धवद्यालय सञ्चालन गदाु देहाय बमोधजम गननु पनेछ:– 

“वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 

भएकोले 

(क) शैधिक गनठी सञ्चालन गने गनठी सञ्चालक 

(ट्रष्टी) सङ्गधठत संस्थाको रूपमा हुननपने, 

(क) शैधिक गनठी वा सहकारी सञ्चालन गने गनठी 

सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गधठत संस्थाको रूपमा हुननपने, 

“वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 

भएकोले 

(ख) शैधिक गनठी सञ्चालन गदाु ट्रष्टीमा (ख) शैधिक गनठी वा सहकारी सञ्चालन गदाु ट्रष्टीमा “वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 
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हालको व्यवस्था संशोधित प्राविान संशोिन गननुपने कारण 

सावुजधनक गनठी भए कम्तीमा पाुँचजना र धनजी 

गनठी भएकम्तीमा तीनजना सदस्य हुननपने, 

सावुजधनक गनठी वा सहकारी भए कम्तीमा पाुँचजना र धनजी 

गनठी भएकम्तीमा तीनजना सदस्य हुननपने, 

भएकोले 

(ग) शैधिक गनठीको आय–व्ययको लेखा तोधकए 

बमोधजमको ढाचा र प्रचधलत लेखाका धसद्धान्तका 

आिारमा अधभलेख खडा गरी मान्यता प्राप्त 

लेखापरीिकबाट लेखापरीिण गराउनन पने, 

(ग) शैधिक गनठी वा सहकारी को आय–व्ययको लेखा 

तोधकए बमोधजमको ढाचा र प्रचधलत लेखाका धसद्धान्तका 

आिारमा अधभलेख खडा गरी मान्यता प्राप्त महाशाखाले 

अद्यावधिक गरेको अधभलेखमा समेधटएका 

लेखापरीिकमध्येबाट नगर धशिा सधमधतले तोकेका 

लेखापरीिण गराउनन पने, 

“वा सहकारी” शब्द र 

महाशाखाले अद्यावधिक 

गरेको अधभलेखमा 

समेधटएका 

लेखापरीिकमध्येबाट नगर 

धशिा सधमधतले तोकेका भन्ने 

व्यवस्था थप्ननपने भएकोले 

(घ) शैधिक गनठीको तत्काल कायम रहकेा ट्रष्टले 

आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपधछ गनठीयारको 

रूपमा काम गने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने 

छ । तर सावुजधनक शैधिक गनठीको हकमा त्यस्तो 

उत्तराधिकारी तोक्दा नगरपाधलकाको स्वीकृधत 

धलनन पनेछ । 

(घ) शैधिक गनठी वा सहकारी को तत्काल कायम रहकेा 

ट्रष्टले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपधछ गनठीयारको रूपमा 

काम गने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने छ । तर 

सावुजधनक शैधिक गनठीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी 

तोक्दा नगरपाधलकाको स्वीकृधत धलनन पनेछ । 

“वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 

भएकोले 

(८) कन नै सामाधजक, परोपकारी वा कल्याणकारी 

संस्थाले मननाफा नधलने उद्देश्य राखी धवद्यालय 

सञ्चालन गनु चाहमेा तोधकएको अधिकारीबाट 

स्वीकृधत धलई सावुजधनक शैधिक गनठी अन्तगुत 

धवद्यालय सञ्चालन गनु सक्नेछ । 

(८) कन नै सामाधजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले 

मननाफा नधलने उद्दशे्य राखी धवद्यालय सञ्चालन गनु चाहमेा 

तोधकएको अधिकारीबाट स्वीकृधत धलई सावुजधनक शैधिक 

गनठी वा सहकारी अन्तगुत धवद्यालय सञ्चालन गनु सक्नेछ 

। 

“वा सहकारी” शब्द थप्ननपने 

भएकोले 

(११) प्राधवधिक धशिा संचालन गनु चाहने (११क) आफ्नै स्रोतबाट पवुू प्राथधमक धवद्यालय वा दफा ३ को उपदफा (११) 
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धवद्यालयको अननमधत तथा स्वीकृती संवन्िी 

व्यवस्था तोधकए वमोधजम हुनेछ । 

- 

वालधवकास किा खोल्ने अननमधत तथा स्वीकृधत 

तोधकएबमोधजम सम्बधन्ित वडा कायाुलयले धदनेछ । 

(११ख) मातभृाषामा धशिा धदने धवद्यालयको अननमधत, 

अननगमन तथा धनयमन तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

पधछ उपदफा (११क) र 

(११ख) व्यवस्था थप्नन पने 

भएकोले 

(१२) धवद्यालय सञ्चालन तोधकए वमोजम हुनेछ । - उपदफा (१२) हटाउनन पने 

भएकोले । 

- ३क. धवद्यालय सञ्चालन :- धवद्यालयको सञ्चालन 

तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

नभएकोले राख्नन पने 

मलू ऐनको दफा ३ पधछ दफा 

३क 

- 

 

 

३ख. धवद्यालयको किा थप सम्बन्िी व्यवस्थाः- 

(१) कन नै धवद्यालयले किा थप गनु चाहमेा शैधिक सत्र शनरु 

हुननभन्दा कम्तीमा तीन मधहना अगावै महाशाखा प्रमनख 

समि धनवेदन धदनन पनेछ । 

नभएकोले राख्नन पने 

मलू ऐनको दफा ३ पधछ दफा 

३ख 

 

(२) उपदफा (१) बमोधजम धनवेदन पेश भएमा महाशाखा 

प्रमनखले थप हुने किाको लाधग पवूाुिार पूरा भए वा 

नभएको सम्बन्िमा आवश्यक  जाुँचबनझ गरी गराई स्थलगत 

प्रधतवेदन सधहत किा थप गनु अननमधत धदने वा नधदने 

सम्बन्िमा आवश्यक धनणुयका लाधग नगर धशिा सधमधतमा 

पेश गननु पनेछ । 

नभएकोले राख्नन पने 

(३) उपदफा (२) बमोधजम पेश भएमा नगर धशिा सधमधतले 

धनवेदक धवद्यालयमा किा थप गनु अननमधत धदने वा नधदने 

नभएकोले राख्नन पने 
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सम्बन्िमा धनणुय गनेछ । नगर धशिा सधमधतबाट अननमधत 

धदने भनी धनणुय भएका धवद्यालयहरुको सचूीसधहत 

महाशाखा प्रमनखले कायाुलयको वेभसाइट माफुत 

तोधकएको धमधतधभत्र धनयमाननसारको कर धतरी अननमधत पत्र 

धलनका लाधग सचूना प्रकाशन गनेछ । 

(४) धवद्यालयको किा थप सम्बधन्ि अन्य व्यवस्था 

तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

नभएकोले राख्नन पने 

- ३ग. धवद्यालयको ठाउुँ सारी सम्बन्िी व्यवस्था :- (१) 

अन्यत्र स्थानीय तहबाट नगरपाधलकामा कन नै पधन संस्थागत 

धवद्यालयलाई ठाउुँसारीका लाधग अननमधत धदईने छैन ्।  

नभएकोले राख्नन पने 

मलू ऐनको दफा ३ पधछ दफा 

३ग  

(२) उधचत र प्रयाुप्त कारण भएमा नगरपाधलकाको िेत्रधभत्र 

सञ्चालनमा रहेको धवद्यालयलाई एकठाउुँबाट अको ठाउुँमा 

सम्बधन्ित वडा सधमधतको धसफाररसमा नगर धशिा 

सधमधतले तोधकएबमोधजम ठाउुँसारी गनु सधकनेछ । 

नभएकोले राख्नन पने 

दफा ४. परीिा सञ्चालन र समन्वयः   

४.परीिा सञ्चालन र समन्वयः– नगरपाधलका 

िेत्रधभत्रका धवद्यालयहरूको परीिा सञ्चालन र 

व्यवस्थापन गनु तोधकए बमोधजमको परीिा 

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सधमधत रहने छ । 

परीिा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

सधमधतको काम, कतुव्य र अधिकार तोधकए 

४. परीिा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन :- 

(१) नगरपाधलका िेत्रधभत्रका धवद्यालयहरुको किा ८ को 

परीिा नगरपाधलकाले सञ्चालन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोधजम परीिा सञ्चालन गनु महाशाखा 

प्रमनखको अध्यितामा तोधकएबमोधजमका सदस्यहरु रहकेो 

एक आिारभतू धशिा परीिा सधमधत रहनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई थप 

स्पष्ट बनाउननपने भएकोले 
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बमोधजम हुनेछ । (३) आिारभतू धशिा परीिा सधमधतको काम, कतुव्य र 

अधिकार तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

(४) धवद्यालयका अन्य किाहरुको परीिा तोधकएबमोधजम 

हुनेछ ।  

दफा ६   

६. धवशेष धशिा, समावेशी धशिा, अनौपचाररक 

धशिा, धनरन्तर धशिा, दरू धशिा तथा खनला 

धशिासञ्चालनसम्बन्िी व्यवस्थाः 

नगरपाधलकाले आवश्यक पवूाुिारको व्यवस्था 

गरी धवशेष धशिा, समावेशी धशिा, 

अनौपचाररक धशिा, धनरन्तर धशिा, दरू धशिा 

तथा खनला धशिा सञ्चालनको व्यवस्था गनु 

सक्नेछ । 

 

६. धवशेष धशिा, समावेशी धशिा, अनौपचाररक धशिा, 

धनरन्तर धशिा, दरू तथा खनला धशिा र बैकधल्पक धसकाइ 

सम्बन्िी व्यवस्था :- 

(१) नगरपाधलकाले आवश्यक पवूाुिारको व्यवस्था गरी 

धवशेष धशिा, समावेशी धशिा, अनौपचाररक धशिा, 

धनरन्तर धशिा, दरू तथा खनला धशिा र बैकधल्पक धसकाइको 

व्यवस्थाप गनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा कन नै धवद्यालयले धवशेष धशिा, 

अनौपचाररक धशिा, धनरन्तर धशिा, दरू धशिा तथा खनला 

धशिा संचालन गनु चाहमेा नगरपाधलकाले सो सम्बन्िमा 

आवश्यक जाुँचबनझ गरर सो धवद्यालयलाई त्यस्तो धशिा 

संचालन गनु तोधकए बमोधजम स्वीकृधत धदन सक्नेछ । 

(३) दरू धशिा, धवशेष धशिा र समावेशी धशिाको संचालन 

सािारण धशिा सरह हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जननसनकै कन रा लेधखएको भएतापधन पधन 

दृधष्टधवधहन, न्यनूदृधष्टयनक्त, पणूु दृधष्टधवधहन, बधहरा, सनस्त 

भएको व्यवस्थालाई थप 

स्पष्ट पानु 
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श्रवण, अधटज्म, बौधद्धक अपाङ्गता तथा  श्रवण दृधष्टधवधहन 

भएका बालबाधलकाको लाधग पाठ्यक्रम, पाठ्यपनस्तक र 

धशिण धसकाइ र मलू्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गनु 

सधकनेछ । 

(५) अनौपचाररक धशिा, धनरन्तर धशिा र दरू तथा खनला 

धशिाको संचालन तोधकए बमोधजमको हुनेछ ।  

(६) नगरपाधलकाले कन नै महामारी वा धवपधत्तजन्य 

अवस्थामा धवद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गररराख्नका 

लाधग वैकधल्पक धसकाइको व्यवस्था गनु सक्नेछ । 

७. धशिाको माध्यमः–   

(२ उपदफा (१) मा जननसनकै कन रा लेधखएको भए 

तापधन देहायको अवस्थामा धवद्यालयमा धशिाको 

माध्यम दहेाय बमोधजम हुन सक्नेछ:– 

(क) प्राथधमक धशिा मातभृाषामा धदन सधकनेछ । 

(क) आिारभतू तहको प्रारधम्भक बाल धवकास दधेख किा 

५ सम्म मातभृाषामा धदन सधकनेछ, 

हाल धवद्यालय तहको 

संरचनामा प्राथधमक धशिा 

भन्ने नरहकेोले 

दफा ८. धवद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपनस्तकः   

दफा ८. धवद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपनस्तकः ८. धवद्यालयमा लागन हुने पाठ्यक्रम र पाठ्यपनस्तक सम्बन्िी 

व्यवस्था :- 

(१) धवद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र 

पाठ्यपनस्तक लाग ूगननुपनेछ । 

(२)नगरपाधलकाले राधरट्रय पाठ्यक्रम प्रारूपले 

तोकेबमोधजम स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपनस्तक धनमाुण गरर 

भाधषक अरपष्टता भएकोले 
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लाग ूगनु सक्नेछ । 

(३) धवद्यालयमा लागन हुने पाठ्यक्रम र पाठ्यपनस्तक 

सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

धवद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम 

मापदण्ड अननरूप धसकाइ उपलब्िी हाधसल हुने 

गरी अध्ययन अध्यापन गराउनन पनेछ । 

(१) संस्थागत धवद्यालयको हकमा पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपनस्तक प्रत्येक शैधिक सत्रमा पररवतुन गनु 

पाईने छैन । 

(१) संस्थागत धवद्यालयले एउटा शैधिक सत्रमा लागन गरेको  

एउटा प्रकाशनको पाठ्यपनस्तक कधम्तमा ५ शैधिक सत्रमा 

पररवतुन गनु पाईने छैन । 

 

कधतपय संस्थागत 

धवद्यालयहरुले वषेनी 

पाठ्यपनस्तकको प्रकाशन 

फरक गरी धवद्याथीहरुलाई 

थप व्ययभार पारररहेको 

अवस्था भएकोले 

दफा ९. नगर धशिा सधमधतः   

(१) नगरपाधलका िेत्रधभत्र सञ्चालन हुने 

धवद्यालयको रेखदखे, समन्वय र व्यवस्थापन गने 

कामको लाधग दहेाय बमोधजमको नगरधशिा 

सधमधत रहनेछ:– 

(क) नगरपाधलकाको प्रमनख –अध्यि 

(च) समाजसेवी वा धशिा धवदहरूमध्येबाट 

नगरधशिा सधमधतले मनोधनत गरेका कम्तीमा 

एकजना दधलत तथा अल्पसंख्यक सधहत दनईजना 

–सदस्य 

(क१)  नगरपाधलकाको उपप्रमनख - सदस्य  

(च) समाजसेवी वा धशिाधवद ्हरुमध्येबाट नगर धशिा 

सधमधतले मनोधनत गरेका कम्तीमा एक जना दधलत वा 

अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यधक्त सधहत दनईजना – 

सदस्य 

खण्ड (क१) थप तथा खण्ड  

(च) संशोिन गननुपने 

भएकोले 

(ज) नगरस्तरका नेपाल धशिक महासंघका (ज) नेपाल धशिक महासंघका नगर अध्यि – सदस्य नगर महासंघका अध्यि भधन 
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प्रधतधनिी १ जना सदस्य – सदस्य धकटानी गननुपने भएकोले 

(झ) धशिा अधिकृत –सदस्य सधचव (झ) महाशाखा प्रमनख – सदस्य सधचव धशिा शाखा प्रमनख 

महाशाखा प्रमनख हुने 

भएकोले 

- 

 

(४) नगर धशिा सधमधतको बैठक सामान्यतया दनई मधहनामा 

एक पटक बस्नेछ ।  

उपदफा (३) पधछ उपदफा 

(४) थप गननुपने भएकोले 

दफा १०. नगर धशिा सधमधतको काम, कतुव्य र 

अधिकार दहेाय वमोधजम हुनेछ:– 

  

च) वडा धशिा सधमधतबाट धसफाररस भई आएका 

तीन जना सचूीकृत लेखा पररिकहरु मध्येवाट 

लेखा परीिकको धनयनधक्त गने । 

(च) धवद्यालयको बाधषुक लेखापरीिणका लाधग धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतले धसफाररस गरी पठाएका तीन जना 

लेखापरीिकहरुमध्येबाट एकजनालाई धनयनक्त गने । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(ढ) अस्थायी करार धशिकहरको छनौटको लाधग 

धवशेषज्ञहरूको छनौट गरेर सचूी प्रकाशन गने, 

(ढ) अस्थायी, करार, राहत धशिकहरुको छनौटका लाधग 

प्रत्येक वषु तोधकएबमोधजम धवशेषज्ञहरुको छनौट गरेर सचूी 

प्रकाशन गने । 

“राहत” शब्द थपगरी 

संशोिन गननपुने भएकोले 

दफा ११. नगर कायुपाधलकाको काम, कतुव्य र 

अधिकारः– 

  

नगर कायुपाधलकाको काम, कतुव्य र अधिकार 

तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

११. नगर कायुपाधलकाको धशिा सम्बन्िी काम, कतुव्य र 

अधिकार :- नगर कायुपाधलकाको धशिा सम्बन्िी काम, 

कतुव्य र अधिकार तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

दफा १२. प्रमनख प्रशासकीय अधिकृतको काम, 

कतुव्य र अधिकारः– 
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प्रमनख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कतुव्य र 

अधिकार तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

१२. प्रमनख प्रशासकीय अधिकृतको धशिा सम्बन्िी काम, 

कतुव्य र अधिकार :- प्रमनख प्रशासकीय अधिकृतको धशिा 

सम्बन्िी काम, कतुव्य र अधिकार तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

दफा १३. नगर धशिा अधिकृत   

१३. नगर धशिा अधिकृत महाशाखा प्रमनख दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

नगर धशिा अधिकृतको काम, कतुव्य र अधिकार 

तोधकए वमोधजम हुनेछ । 

१३. महाशाखा प्रमनखको काम, कतुव्य र अधिकार :- 

महाशाखाको प्रमनखको काम, कतुव्य र अधिकार 

तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

धशिा अधिकृत काम, कतुव्य 

र अधिकार धकटानी गनु  

- १३क.  महाशाखाका अन्य कमुचारीको काम, कतुव्य र 

अधिकार :- महाशाखाका अन्य कमुचारीको काम, कतुव्य 

र अधिकार तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

अन्य कमुचारीको काम, 

कतुव्य र अधिकार धकटानी 

गनु 

दफा १४. नगर धशिा अननगमन सधमधतः–   

(१ज) धवद्यालय धनररिण गनु तोधकएको व्यधक्त – 

सदस्य सधचव 

(१ज) महाशाखा प्रमनख वा धनजले तोकेको अधिकृत 

कमुचारी – सदस्य सधचव 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(२) धशिा अननगमन सधमधतको काम, कतुव्य र 

अधिकारः– 

धशिा अननगमन सधमधतको काम, कतुव्य र 

अधिकार तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

(२) धशिा अननगमन सधमधतको काम, कतुव्य र अधिकार 

तथा बैठक सम्बन्िी व्यवस्था :  

धशिा अननगमन सधमधतको काम, कतुव्य र अधिकार तथा 

बैठक सम्बन्िी व्यवस्था तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 

राख्ननपने भएकोले 
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दफा १६. अध्यापन अननमधतपत्रः–   

धवद्यालयमा धनयनक्त हुन तोधकए वमोधजमको 

अध्यापन अननमधतपत्र धलएका व्यधक्त मात्र धशिक 

पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन ्। 

१६. अध्यापन अननमधत पत्र :- (१) धवद्यालयमा अस्थायी, 

करार र राहत धशिक पदमा धनयनधक्त हुन संघीय कानून 

बमोधजम तोधकएको अध्यापन अननमधत पत्र प्राप्त गरेको हुनन 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जननसनकै कन रा लेधखएको भएतापधन 

नगरपाधलकाको स्रोतबाट अननदान धदने गरी सामनदाधयक 

धवद्यालयमा धनयनक्त गने धशिक र धवद्यालयको धनजीस्रोतका 

धशिकका लाधग नगरपाधलका िेत्रधभत्रका धवद्यालयमा मात्र 

लागन हुने गरी तोधकएबमोधजम नगर धशिक अध्यापन 

अननमधत पत्र जारी गनु सक्नेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई थप 

प्रस्ट्याउन 

दफा १९. प्रारधम्भक बाल धशिासम्बन्िी 

व्यवस्थाः– 

  

प्रारधम्भक बाल धशिाको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापनसम्बन्िी व्यवस्था तोधकए बमोधजम 

हुनेछ । 

  १९.  प्रारधम्भक बाल धशिा, पवुू प्राथधमक धवद्यालय, 

बालधवकास किा, मन्टेश्वरी किा सम्बन्िी व्यवस्था :- 

प्रारधम्भक बाल धशिा, पवुू प्राथधमक धवद्यालय, 

बालधवकास किा, मन्टेश्वरी किा सम्बन्िी अननमधत 

लगायतका अन्य काम सम्बधन्ित वडा धशिा सधमधतको 

धसफाररसमा वडा कायाुलयले गनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई थप 

प्रस्ट्याउन 

दफा २०. प्रारधम्भक बाल धवकास केन्रलाई   
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अननदानः– 

नगरपाधलकाले प्रारधम्भक बाल धवकास केन्रलाई 

तोधकए बमोधजमको आिारमा अननदान रकम धदन 

सक्नेछ । 

 

२०. प्रारधम्भक बालधवकास केन्रलाई अननदान धदन सक्ने :- 

नगरपाधलकाले समनदाय र सामनदाधयक धवद्यालयमा धनयधमत 

सञ्चालन रहकेा प्रारधम्भक बालधवकास केन्रलाई 

तोधकएबमोधजम बाधषुक अननदान धदन सक्नेछ ।  

धवद्यमान व्यवस्थालाई थप 

प्रस्ट्याउन 

दफा २१. धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतः–   

(१) सामनदाधयक धवद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे, 

व्यवस्थापन र अननगमन गनुको लाधग प्रत्येक 

धवद्यालयमा दहेायका सदस्यहरू रहकेो एक 

धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत रहनेछः– 

(क)  सधमधतका सदस्यहरुले आफूहरूमध्येवाट 

छानेको एक जना पदाधिकारी –अध्यि 

(ख)  अधभभावकले आफूहरूमध्येबाट छानी 

पठाएका कम्तीमा दनईजना मधहला र एक जना 

दधलत सधहत चारजना –सदस्य 

(ग)  धवद्यालय रहेको सम्बधन्ित वडाको वडा 

सधमधतका सदस्यहरू मध्येबाट वडा सधमधतले 

मनोनयन गरेको एकजना –सदस्य 

(घ)  धवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय 

बनधद्धधजवी, धशिाप्रेमी, धवद्यालयलाई धनरन्तर 

(१) सामनदाधयक धवद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे र 

व्यवस्थापन गनुको लाधग प्रत्येक धवद्यालयमा देहायका 

सदस्यहरू रहकेो एक धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत रहनेछ 

:-  

(क) अधभभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका 

दनईजना मधहला सधहत चारजना –सदस्य  

(ख)  धवद्यालय रहेको सम्बधन्ित वडाको वडा अध्यि वा 

वडा सधमधतका सदस्यहरुमध्येबाट सो वडा सधमधतले 

मनोनयन गरेको सदस्य –सदस्य 

(ग)  धवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बनधद्धधजवी, 

धशिापे्रमी, धवद्यालयलाई धनरन्तर दश वषुदेधख सहयोग गने 

वा धवद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा 

धजन्सी सहयोग गरेका व्यधक्तहरूमध्येबाट धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतले मनोधनत गरेको एकजना मधहला 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 
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उल्लेख्य सहयोग गरेका व्यधक्तहरू मध्येबाट 

धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतले मनोधनत गरेको 

एकजना मधहला सधहत दनईजना –सदस्य 

(ङ)  धवद्यालयका धशिक÷कमुचारीले आफूहरू 

मध्येबाट छानी पठाएको एकजना –सदस्य 

(च)  धवद्यालयको प्रिानाध्यापक –सदस्य 

सधचव 

 

सधहत दनईजना –सदस्य  

(घ)  धवद्यालयका धशिकले आफूहरुमध्येबाट छानी 

पठाएको एकजना –सदस्य  

(ङ)  धवद्यालयका प्रिानाध्यापक –सदस्य–सधचव 

(२) सम्बधन्ित वडाका वडा अध्यि धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतको संरिक रहनेछ । 

संरिकको काम कतुव्य र तोधकए बमोधजम 

हुनेछ । 

(२) प्राधवधिक र व्यावसाधयक धवषयमा अध्ययन वा 

तालीम गराइने माध्यधमक धवद्यालयको धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतमा नगरस्तरका उद्योग तथा वाधणज्य 

महासंघका दनईजना प्रधतधनधि सदस्य रहनेछन ्। 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(३)  धवद्यालय स्तरीय बालक्लवले मनोनयन 

गरेका एक जना बालक्लवका प्रधतधनिी आमधन्त्रत 

सदस्यको रूपमा रहनेछन ्। 

 

(३)  धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका सदस्यहरुले 

उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोधजमका 

सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो सधमधतको अध्यि 

हुनेछ ।  

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(४)  प्राधवधिक र व्यावसांधयक धवषयमा 

अध्ययन वा ताधलम गराइने माध्यधमक 

धवद्यालयको धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतमा उप–

महानगरपाधलका िेत्रधभत्रका सम्बधन्ित धवषय 

तथा व्यवसायसुँग नगरस्तरका उद्योग तथा वाधणज्य 

(४)  धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यि छनौट 

नभएसम्मका लाधग वा अध्यिको अननपधस्थधतमा सो 

सधमधतका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 
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महासंघका दनई जना प्रधतधनिी सदस्य रहनेछ । 

(५)  धवशेष धशिा सञ्चालन गने धवद्यालयको 

व्यवस्थापन सधमधतमा कम्तीमा पचास प्रधतशत 

सदस्यहरू अपाङ्गता भएका व्यधक्तको 

अधभभावकहरू सदस्य रहनेछन ्। 

(५) धवशेष धशिा सञ्चालन गने धवद्यालयको 

व्यवस्थापन सधमधतमा कम्तीमा पचास प्रधतशत सदस्यहरु 

अपाङ्गता भएका व्यधक्तको अधभभावक र समावेशी धशिा 

वा स्रोत किा सञ्चालन गने धवद्यालयको व्यवस्थापन 

सधमधतमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यधक्त 

सदस्य रहनेछ ।  

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(६)  व्यवस्थापन सधमधतको म्याद सधकननभन्दा 

कधम्तमा एक मधहना अगावै नयाुँ व्यवस्थापन 

सधमधतको गठन बहालवाला व्यवस्थापन सधमधतले 

गरी पदभार हस्तान्तरण गननु पनेछ । यसो हुन 

नसकेमा वा व्यवस्थापन सधमधत गठन धववाधदत 

भएमा तोधकए बमोधजम व्यवस्थापन सधमधतको 

गठन नगर धशिा सधमधतले गनेछ । 

 

(६)  महाशाखा प्रमनख वा सम्बधन्ित िेत्रको धशिा 

अधिकृतलाई धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको बैठकमा 

पयुवेिकको रुपमा भाग धलन आमन्त्रण गररनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(७) व्यवस्थापन सधमधत गठनसम्बन्िी अन्य 

व्यवस्था तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

(७) धवद्यालय व्यवस्थापन गठन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 

तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(२) प्रत्येक सामनदाधयक धवद्यालयमा एक धशिक 

अधवभावक संघको व्यवस्था तोधकए बमोधजम 

हुनेछ । 

 

(७क)  प्रत्येक सामनदाधयक धवद्यालयमा एक धशिक 

अधवभावक संघको व्यवस्था तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

 

दफा २१ को उपदफा (७) 

पधछको (२) लाई उपदफा 

(७क) बनाइएको  । 
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(८) (१) संस्थागत धवद्यालयको सञ्चालन, 

रेखदखे र व्यवस्थापन गनुका लाधग प्रत्येक 

धवद्यालयमा दहेायका सदस्यहरू रहकेो एक 

धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत रहनेछः– 

 

  

(च) धनरीिक वा धनरीिकको काम गनु तोधकएको 

व्यधक्त –सदस्य 

 

(८) (१) (च) महाशाखा प्रमनखले तोकेको सम्बधन्ित 

धवद्यालय हनेे अधिकृत कमुचारी – सदस्य 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(२) सम्बधन्ित वडाका वडा अध्यिलाई धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतको बैठकमा अधनवायु 

आमधन्त्रत गननुपनेछ । 

 

(२)धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको बैठकमा वडा 

सधमधतका अध्यि तथा अन्य सदस्यहरुलाई पयुवेिकको 

रुपमा भाग धलन आमन्त्रण गनु सधकनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(१०)  सामनदाधयक धवद्यालयको धवद्यालय 

 व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतुव्य र 

अधिकारः– 

 

  

(च) धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको सधचवालय 

व्यवधस्थत गन,े गराउन,े 

(१०च) नगरपाधलकाले अध्यावधिक गरेका लेखा 

परीिकहरुमध्येबाट नगर धशिा सधमधतले धनयनक्त गरेका 

लेखापरीिकबाट धवद्यालयको बाधषुक लेखा परीिण गने । 

पनरानो व्यवस्था आवश्यक 

नरहकेो र नयाुँ व्यवस्था 

राख्ननपने भएकोले 

(त) अधतररक्त शैधिक धक्रयाकलापको सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन गने गराउने । 

(थ) + धशिक अधभभावक संघ गठन गने । नभएकोले राख्ननपने 
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दफा २२. धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत धवघटन 

गनु सधकनेः  

  

(क)  कन नै धवद्यालयको व्यवस्थापन सधमधतले 

तोधकएको धजम्मेवारी पूरा गनु नसकेको धनरकषु 

सधहत वडा धशिा सधमधत वा धशिा अननगमन 

सधमधत माफुत ्नगर धशिा सधमधतमा पेश भएमा 

नगर धशिा सधमधतले उक्त प्रधतवेदन उपर छानधवन 

गनेछ । नगर धशिा सधमधतको छानधवनले समेत 

ताधकएको धजम्मेवारी पनरा गनु नसकेको धनरकषु 

धनकालेमा नगर धशिा सधमधतले नगर कायुपाधलका 

समि उक्त धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत धवघटन 

गनु धसफाररस गनेछ । नगरपाधलकाले त्यस्तो 

धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत तोधकएको प्रकृया 

पन¥याई धवघटन गनु सक्नेछ । तर त्यसरी धवघटन 

गननु अधघ धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतलाई 

आफ्नो सफाइ पेश गने मनाधसब मौका धदनन पनेछ । 

(क)  कन नै धवद्यालयको व्यवस्थापन सधमधतले तोधकएको 

धजम्मेवारी पूरा गनु नसकेको धनरकषु सधहत वडा धशिा 

सधमधत वा धशिा अननगमन सधमधत माफुत ् नगर धशिा 

सधमधतमा प्रधतवेदन पेश भएमा नगर धशिा सधमधतले उक्त 

प्रधतवेदन उपर छानधवन गनेछ । नगर धशिा सधमधतको 

छानधवनले समेत ताधकएको धजम्मेवारी पनरा गनु नसकेको 

धनरकषु धनकालेमा नगर धशिा सधमधतले नगर कायुपाधलका 

समि उक्त धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत धवघटन गनु 

धसफाररस गनेछ । नगरपाधलकाले त्यस्तो धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधत तोधकएको प्रकृया पन¥याई धवघटन गनु 

सक्नेछ । तर त्यसरी धवघटन गननु अधघ धवद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधतलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनाधसब 

मौका धदनन पनेछ । 

“प्रधतवेदन” शब्द थप गननुपने 

भएकोले 

दफा २४. वडा धशिा सधमधतः–   

(१) नगरका वडाधभत्रका धवद्यालयहरुको रेखदखे, 

संरिण, संवर्िन, धनयमन गनु वडास्तरमा दहेाय 

(१) वडाधभत्रका धवद्यालयहरुको सञ्चालन, रेखदखे, 

संरिण, सम्बदु्धन, धनयमन गनु वडास्तरमा दहेायबमोधजमको 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 
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बमोधजमको वडा धशिा सधमधत गठन हुनेछ । 

 

वडा धशिा सधमधत रहनेछ :- 

(ग) सामनदाधयक र संस्थागत धवद्यालयको 

धशिकहरूमध्येबाट एक जना मधहला सधहत 

वडासधमधतवाट छनौट भएका दनई जना –सदस्य 

(ग) वडा धभत्र उच्चतम किा संचाधलत सामनदाधयक र 

संस्थागत धवद्यालयका धशिकहरुमध्येबाट एक जना मधहला 

सधहत वडा सधमधतबाट छनौट भएका दनईजना -सदस्य 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

दफा २५. नगरपाधलका धशिा धवकास कोषः–   

(२) उपदफा (१) बमोधजमको कोषमा दहेायका 

रकमहरू रहनेछनः्– 

(घ) नगरपाधलकामा स्थाधपत शैधिक धवकास 

कोषको रकम, 

- हटाइएको 

दफा ३४. धवद्यालयलाई सनरधित िेत्रको रूपमा 

कायम गननु पनेः– 

  

- ३४क.  अधतररक्त धक्रयाकलाप संचालन सम्बधन्ि व्यवस्था 

:- धवद्यालयले धवद्याथीहरुको धसजुनात्मक प्रधतभाको 

धवकासका लाधग धवद्यालयमा तोधकएबमोधजम अधतररक्त 

धक्रयाकलाप संचालन गननु पनेछ । 

दफा ३४ पधछ दफा ३४क 

थधपएको 

दफा ३५. शनल्कसम्बन्िी व्यवस्थाः–   

(झ) यस ऐन धवपरीत शनल्क धलने धवद्यालयलाई 

उक्त शनल्क धफताु गराई नगर प्रमनखले एक लाख 

रूपैयाुँसम्म जररवाना गनु सक्नेछ । 

(झ) यस ऐन धवपरीत शनल्क धलने धवद्यालयलाई उक्त शनल्क 

धफताु गराई तोधकएको अधिकारीले तोधकए बमोधजम 

जररवाना गनु सक्नेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 
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दफा ३८. स्थायी आवासीय अननमधत धलन नहुनेः–   

सामनदाधयक धवद्यालयमा कायुरत धशिक वा 

कमुचारीहरूले कन नै पधन देशको स्थायी आवासीय 

अननमधत धलन वा त्यस्तो अननमधत प्राप्त गनुको 

लाधग आवेदन धदन हुुँदैन । स्थायी आवासीय 

अननमधत धलएका तथा धलन आवेदन धदने धशिक 

वा कमुचारीहरूलाई धदइने दण्ड तथा सजाय 

तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

३८. स्थायी आवासीय अननमधत धलन नहुनेः–सामनदाधयक 

धवद्यालयमा कायुरत धशिक वा कमुचारीहरूले कन नै पधन 

दशेको स्थायी आवासीय अननमधत धलन वा त्यस्तो अननमधत 

प्राप्त गनुको लाधग आवेदन धदन हुुँदैन । स्थायी आवासीय 

अननमधत धलएका तथा धलन आवेदन धदने धशिक वा 

कमुचारीहरूलाई धदइने दण्ड तथा सजाय प्रचधलत काननूमा 

व्यवस्था भए बमोधजम हुनेछ । 

"तोधकए बमोधजम" भन्ने 

शब्दहरुको सट्टा "प्रचधलत 

कानननमा व्यवस्था भए 

बमोधजम" भन्ने शब्दहरु 

राखी संशोिन गनु 

दफा ४३. धशिकको धनयनधक्त र सरूवाः–   

(क)  धवद्यालयमा ररक्त तथा राहत धशिक 

दरवन्दीमा अस्थायी तथा करार धनयनधक्तको 

व्यवस्था तोधकए वमोधजम हुनेछ । स्थायी 

धशिकको धनयनधक्त तथा पदस्थापना संघीय धशिक 

सेवा आयोग तथा प्रादेधशक धशिक सेवा 

आयोगले तोके बमोधजम हुनेछ । 

(क)  धवद्यालयमा ररक्त तथा राहत धशिक दरवन्दीमा 

अस्थायी तथा करार धनयनधक्तको व्यवस्था तोधकए वमोधजम 

हुनेछ । स्थायी धशिकको धनयनधक्त तथा पदस्थापना संघीय 

धशिक सेवा आयोग तोके बमोधजम हुनेछ । 

"तथा प्रादेधशक धशिक सेवा 

आयोगले" भन्ने व्यवस्था 

रहकेो तर उक्त आयोग 

नरहकेो 

(ख) सरूवा हुन आवेदन धदने दरवन्दीमा कायुरत 

धशिकलाई नगरपाधलका धभत्रका कायुरत ्

धवद्यालयको व्यवस्थापन सधमधत र सरूवा हुने 

धवद्यालयको व्यवस्थापन सधमधतको धसफाररस र 

सम्बधन्ित वडा धशिा सधमधतको सहमधतमा किा 

(ख)सरूवा हुन आवेदन धदने दरवन्दीमा कायुरत धशिकलाई 

नगरपाधलका धभत्रका धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको 

धसफाररसमा किा सञ्चालनमा बािा नपने गरी धवषयगत 

दरवन्दी समेतको आिारमा नगर धशिा सधमधतले तोधकए 

बमोधजमको प्रकृया अपनाई ररक्त दरवन्दीमा सरूवा गनु 

“कायुरत ्धवद्यालयको 

व्यवस्थापन सधमधत र सरूवा 

हुने धवद्यालयको व्यवस्थापन 

सधमधतको धसफाररस र 

सम्बधन्ित वडा धशिा 
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सञ्चालनमा बािा नपने गरी धवषयगत दरवन्दी 

समेतको आिारमा नगर धशिा सधमधतले तोधकए 

बमोधजमको प्रकृया अपनाई ररक्त दरवन्दीमा सरूवा 

गनु सक्नेछ । 

सक्नेछ । सधमधतको सहमधतमा” भन्ने 

व्यवस्था संशोिन 

(ग) उपदफा (ख) मा जननसनकै कन रा लेधखएको 

भएता पधन नगर धशिा सधमधतले आवश्यक 

सम्झेमा नगरिेत्र धभत्रका धवद्यालयका स्थायी 

धशिक तथा कमुचारीलाई सरुवा गनु सक्नेछ । 

 

(ग) सामनदाधयक धवद्यालयको स्थायी दरबन्दीका कायुरत 

धशिकहरुको सरुवा अको व्यवस्था नभएसम्म संघीय ऐन 

बमोधजम हुनेछ । तर दरबन्दी धमलानकोक्रममा नगर धशिा 

सधमधतको धनणुय अननसार पदस्थापन गनु सधकनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

(घ) सरूवा हुन आवेदन धदने दरवन्दीमा कायुरत ्

धशिकलाई नगरपाधलकाधभत्रका कायुरत ्

धवद्यालयकोव्यवस्थापन सधमधतको धसफाररस र 

सम्बधन्ित वडा धशिा सधमधतको सहमधतमा किा 

सञ्चालनमा बािा नपने गरी नगरपाधलकाले अको 

स्थानीय तहमा सरूवाको लाधग सहमधत धदन 

सक्नेछ । 

(घ)सरूवा हुन आवेदन धदने दरवन्दीमा कायुरत ्धशिकलाई 

नगरपाधलकाधभत्रका कायुरत ् धवद्यालय व्यवस्थापन 

सधमधतको धसफाररसमा किा सञ्चालनमा बािा नपने गरी 

नगरपाधलकाले अको स्थानीय तहमा सरूवाको लाधग 

सहमधत धदन सक्नेछ । 

“धवद्यालयको व्यवस्थापन 

सधमधतको धसफाररस र 

सम्बधन्ित वडा धशिा 

सधमधतको सहमधतमा” भन्ने 

व्यवस्था संशोिन 

- ४३क.  नगर धशिक सम्बन्िी व्यवस्था :- 

(१)  नगरपाधलकाले नगरपाधलकािेत्रधभत्र सञ्चालनमा 

रहकेा सामनदाधयक धवद्यालयको पठनपाठन सचूारु गनुका 

लाधग धशिक धवद्याथी संख्याको आिारमा नपनग धशिकको 

व्यवस्थापनका लाधग नगर धशिकको व्यवस्था गनु सक्नेछ । 

दफा ४३ पधछ दफा ४३क 

थधपएको 
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(२) उपदफा (१) बमोधजम नगर धशिक व्यवस्थापन 

गदाु नगर धशिा सधमधतले धनधित मापदण्डका आिारमा 

सामनदाधयक धवद्यालयले आन्तररक स्रोतबाट सनधविा पाउने 

गरी यो दफा प्रारम्भ हुननभन्दा अधघ धनयनक्त गरेका धनजी 

धशिकमध्येबाट समेत नगर धशिक व्यवस्थापन गनु सक्नेछ 

।  

 (३)  नगर धशिक व्यवस्थापन सम्बधन्ि अन्य व्यवस्था 

तोधकए बमोधजम हुनेछ । 

दफा  ४४. दरवन्दी धमलानः–   

४४. दरवन्दी धमलानः–  ४४. सामनदाधयक धवद्यालयको धशिक दरबन्दी धमलान :- दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

तोधकएको मापदण्डको आिारमा बढी दरवन्दी 

भएको धवद्यालयबाट कम दरबन्दी भएको 

धवद्यालयमा नगर धशिा सधमधतले तोधकएको 

प्रकृया पूरा गरी दरबन्दी धमलान गनु सक्नेछन ्। 

सामनदाधयक धवद्यालयको धशिक दरबन्दी धमलान 

तोधकएबमोधजम हुनेछ । 

दोस्रो संशोिन प्रयोजनका 

लाधग 

दफा ४५. संस्थागत धवद्यालयले छात्रवधृत्त उपलब्ि 

गराउनन पनेः– 

  

(क) संस्थागत धवद्यालयले धवद्यालयमा भनाु 

भएका कूल धवद्याथी संख्याको कम्तीमा दश 

प्रधतशतमा नघट्ने गरी तोधकए बमोधजम आधथुक 

(क) संस्थागत धवद्यालयले धवद्यालयमा भनाु भएका कूल 

धवद्याथी संख्याको कम्तीमा दश प्रधतशतमा नघट्ने गरी 

तोधकए बमोधजम आधथुक रूपमा धवपन्न, अपाङ्गता 

"जनजाधत" भन्ने शब्द पधछ 

"जेहने्दार  अल्पसंख्यक" 

शब्दहरु थधपएका 
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रूपमा धवपन्न, अपाङ्गता भएकाहरू, मधहला, 

दधलत, जनजाधत धवद्याथीलाई छात्रवधृत्त उपलब्ि 

गराउनन पनेछ । 

भएकाहरू, मधहला, दधलत, जनजाधत, +जेहेन्दार र 

अल्पसंख्यक धवद्याथीलाई छात्रवधृत्त उपलब्ि गराउनन पनेछ 

। 

(ख) उपदफा (क) बमोधजम छात्रवधृत्तको लाधग 

धवद्याथी छनौट गनु प्रत्येक धवद्यालयमा 

धवद्यालयको अध्यि, धवद्यालयको प्रिानाध्यापक, 

धशिा हनेे अधिकृत वा धनजको प्रधतधनधि र 

धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतमा रहेका 

अधभभावकको प्रधतधनधित्व रहेको एक छात्रवधृत्त 

छनौट सधमधत रहनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बमोधजम छात्रवधृत्तको लाधग धवद्याथी 

छनौट गनु प्रत्येक धवद्यालयमा धवद्यालयको अध्यि, 

धवद्यालयको प्रिानाध्यापक, महाशाखा प्रमनख वा नीजले 

तोकेको अधिकृत र धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधतमा रहकेा 

अधभभावकको प्रधतधनधित्व रहकेो एक छात्रवधृत्त छनौट 

सधमधत रहनेछ । 

“महाशाखा प्रमनख वा नीजले 

तोकेको अधिकृत” भन्ने 

शब्द राख्न 

- ४५क. संस्थागत धवद्यालयको हकमा लाग ूनहुने :- यस ऐन 

र यस ऐन अन्तगुत बन्ने धनयमावली, धनदधेशका र 

कायुधवधिमा सामनदाधयक धवद्यालयका लाधग मात्र लागन हुने 

गरी उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु संस्थागत धवद्यालयको 

हकमा लागन हुनेछैनन ्।   

दफा ४५ पधछ दफा ४५क  

थप गररएको 

दफा ५१. पनरस्कार तथा दण्ड सजायः–   

५१.  पनरस्कार तथा दण्ड सजायः– दफा ५१क. प्रोत्साहन, पनरस्कार तथा सजाय सम्बन्िी 

व्यवस्था :- 

दफा ५१ (पधहलो) पधछको 

दफा ५१ लाई दफा ५१क 

कायम गररएको 

 (१) नगरपाधलकाले बालधवकास किाका सहजकताु, 

धवद्यालयका धशिक तथा कमुचारी र सामनदाधयक धसकाइ 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 
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केन्रका सहजकताुहरुलाई तोधकएबमोधजम प्रोत्साहन रकम 

उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

 (२) नगरपाधलकाल प्रत्येक बषु उपदफा (३) 

बमोधजमको धसफाररस सधमधतको धसफाररसमा नगरको 

धशिािते्रमा उत्कृष्ठ योगदान पनर् याउने धशिक तथा 

कमुचारीहरुलाई दहेाय बमोधजम नगर धशिा सेवा पनरस्कार 

धदनेछ :- 

पनरस्कारको नाम        रकम                     संख्या 

(क) सवोत्कृष्ठ नगर धशिा सेवा पनरस्कार      ५०,०००।-      

एक जना 

(ख) उत्कृष्ठ नगर धशिा सेवा पनरस्कार         ३०,०००।-       

तीन जना 

(ग) नगर धशिा सेवा पनरस्कार १०,०००।–      छ जना १०,०००।- छ जना 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 

 (३) उपदफा (२) बमोधजमको पनरस्कार धसफाररस गनु 

तोधकएबमोधजमको एक धसफाररस सधमधत रहनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 

 (४)  धसफाररस सधमधतले तोधकएको मापदण्डका आिारमा 

पनरस्कारका लाधग धशिक तथा कमुचारीहरुको 

धसफाररस गनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 

 (५) यस ऐन र यस ऐन अन्तगुत बनेको धनयम बमोधजम 

सजाय सम्बन्िी व्यवस्था प्रचधलत काननूबमोधजम हुनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 

दफा ५२. मनद्धा हनेे अधिकारीः–   
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यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत वनेको 

धनयम बमोधजम सजाय गने अधिकार 

प्रमनखलाई हुनेछ । 

यस ऐन र यस ऐन अन्तगुत बनेको धनयमबमोधजम गररने 

सजाय सम्बन्िी मनद्धा हेने अधिकार प्रचधलत कानूनबमोधजम 

अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ । 

धवद्यमान व्यवस्थालाई 

संशोिन र थप प्रष्टयाउन 

दफा ५४.  धनयम बनाउने अधिकारः–   

(क)  यस ऐनको उद्दशे्य कायाुन्वयन गनु 

नगरपाधलकाले आवश्यक धनयम बनाउन सक्नेछ । 

(ख)  यस ऐनको कायाुन्वयनको लाधग नगर 

धशिा सधमधतले आवश्यक धनदधेशका बनाई लाग ू

गनु सक्नेछ । 

 

(१) यस ऐनको कायाुन्वयनका लाधग दहेायका धवषयमा 

धनयम बनाउने अधिकार नगर कायुपाधलकालाई हुनेछ । 

(क) प्रारधम्भक बाल धवकास तथा धशिा, अधभभावक 

धशिा, अनौपचाररक धशिा, खनला तथा वैकधल्पक धनरन्तर 

धसकाइ, सामनदाधयक धसकाइ र धवशेष धशिा, 

(ख) सामनदाधयक, संस्थागत, गनठी र सहकारी धवद्यालय, 

(ग) प्राधवधिक धशिा तथा व्यावसाधयक ताधलम, 

(घ) मातभृाषामा धशिा धदने धवद्यालय, 

(ङ) गाधभएका वा बन्द गररएका धवद्यालयहरूको सम्पधत्त 

व्यवस्थापन, 

(च) नगर धशिा सधमधत, 

(छ) धवद्यालय व्यवस्थापन सधमधत, 

(ज) धवद्यालयको नामाकरण, 

(झ) सामनदाधयक धवद्यालयको जग्गाको स्वाधमत्व, 

सम्पधत्तको अधभलेख, संरिण र व्यवस्थापन, 

(ञ) धवद्यालयको गनणस्तर अधभवधृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको 

धवतरण, 

धनयम बनाउन सधकने िेत्रहरु 

नै धकटान गनु 
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(ट) सामनदाधयक धवद्यालयको धशिक तथा कमुचारीको 

दरबन्दी धमलान, 

(ठ) धवद्यालयको नक्साङ्कन, अननमधत, स्वीकृधत, 

समायोजन तथा धनयमन, 

(ड) सामनदाधयक धवद्यालयको शैधिक पवूाुिार धनमाुण, 

ममुत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(ढ) आिारभतू तहको परीिा सञ्चालन, अननगमन तथा 

व्यवस्थापन, 

(ण) धवद्यालयस्तरको परीिा, धवद्याथी धसकाइ उपलब्िीको 

परीिण र व्यवस्थापन, 

(त) धनःशनल्क धशिा, धवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवधृत्तको 

व्यवस्थापन, 

(थ) ट्यसून, कोधचङ जस्ता धवद्यालय बाधहर हुने अध्यापन 

सेवाको अननमधत तथा धनयमन, 

(द) स्थानीयस्तरको शैधिक ज्ञान, सीप र प्रधवधिको 

संरिण, प्रविुन र स्तरीकरण, 

(ि) स्थानीय पनस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन, 

(न) माध्यधमक तहसम्मको शैधिक कायुक्रमको समन्वय र 

धनयमन, 

(प) सामनदाधयक धवद्यालयलाई धदने अननदान तथा सो को 
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बजेट व्यवस्थापन, धवद्यालयको आय व्ययको लेखा 

अननशासन कायम, अननगमन र धनयमन, 

(फ) धशिण धसकाइ, धशिक र कमुचारीको ताधलम तथा 

िमता धवकास, 

(ब) अधतररक्त शैधिक धक्रयाकलापको सञ्चालन, 

(भ) संस्थागत धवद्यालयले धवद्याथीबाट धलने शनल्क र सो 

असलू गने तररका, 

(म) नगरपाधलकाबाट धवद्यालयलाई धदइने अननदान, 

(य) नगर धशिक व्यवस्थापन 

(र) आवासीय धवद्यालय र धवद्यालय छात्रावास,  

(ल) स्थानीय पाठ्यक्रम तथा धवद्यालयमा लागन हुने थप 

सन्दभु सामग्री, 

(व) धशिक तथा धवद्याथी आचार संधहता, 

(श) धवद्यालयको पनस्तकालय र वाचनालय, 

(ष) नगरपाधलका धभत्रका सामनदाधयक 

धवद्यालयमा प्रिानाध्यापक व्यवस्थापन, 

(स) नगर धशिा धवकास कोष, 

(ह) आिारभतू तथा माध्यधमक धशिा सम्बन्िी अन्य 

आवश्यक धवषय,  

(२)  उपधनयम (१) बमोधजम धनयम तजनुमा गनुका लाधग 

सनरु मस्यौदा तयार गने काम महाशाखाले गनेछ ।  
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