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धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका  

 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          सॊखमा् ०३             लभलत् २०७९/०९/२५ 

बाग–१ 

धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 
 

      धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका नगय शिऺा ऐन २०७४ दोस्रो सॊिोधन २०७९ 

नगयसबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९।०९।२५ 

      याजऩत्रभा प्रकािन लभलत् २०७९।०९।२८ 

सम्वत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. १ 

हारको व्मवस्था सॊिोलधत प्रावधान सॊिोधन गननऩुने कायण 

दपा १. सॊशऺप्त नाभ, ववस्ताय य 
प्रायम्ब्– 

  

दपा १. सॊशऺप्त नाभ, ववस्ताय य 
प्रायम्ब्– 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब :-  ‚ववस्ताय‛ िब्द 
आवश्मक नयहेकोरे 

(क) मस ऐनको नाभ ‚नगय 
शिऺा ऐन धनगढी २०७४‛ 

(१) मो ऐनको नाभ " धनगढी उऩ-
भहानगयऩालरका नगय शिऺा ऐन २०७४" 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 
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हारको व्मवस्था सॊिोलधत प्रावधान सॊिोधन गननऩुने कायण 

यहेको छ । यहेको छ । 
दपा २. ऩरयबाषा्   

(ज) ‚नगयऩालरका‛ बन्नारे 
धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका 
सम्झननऩछु । 

(ज) ‚नगयऩालरका/उऩ-भहानगयऩालरका‛ 

बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका 
सम्झननऩछु । 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

(न) ‚शिऺा िाखा‛ बन्नारे 
धनगढी उऩ-
भहानगयऩालरकाका शिऺा 
ववबाग/भहािाखा सॊझनन ऩदुछ 
। 

(न)‚भहािाखा‛ बन्नारे धनगढी उऩ-
भहानगयऩालरकाकाको शिऺा, मनवा तथा 
खेरकन द भहािाखा सम्झनन ऩदुछ । 

सॊघीम सॊयचनाभा उऩ-
भहानगयऩालरकाभा 
शिऺा भहािाखा यहने 
य सो अन्तगतु अन्म 
िाखा यहने व्मवस्था  
बएकोरे 

(ऩ) ‚शिऺा अलधकृत‛ बन्नारे 
धनगढी उऩ-
भहानगयऩालरकाका शिऺा 
ववबाग/भहािाखा प्रभनखराई 
सॊझनन ऩदुछ । 

(ऩ)‚भहािाखा प्रभनख‛ बन्नारे धनगढी उऩ-
भहानगयऩालरकाका शिऺा, मनवा तथा 
खेरकन द भहािाखाको प्रभनखराई सम्झनन 
ऩदुछ । 

भहािाखा प्रभनखको 
व्मवस्था नबएकोरे 
याख्ननऩने 

दपा ३. ववद्यारम खोल्न 
अननभलत लरननऩने्– 

  

(१) उऩ-भहानगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्र कन नै सभनदामरे 
साभनदावमक ववद्यारम वा 
नेऩारी नागरयकरे िैशऺक गनठी 
अन्तगतु सॊस्थागत ववद्यारम 
खोल्न चाहेभा तोवकएको 
वववयण खनराई वडा शिऺा 
सलभलतको लसपारयस सवहत 
नगय प्रभनख सभऺ अननभलतको 
रालग लनवेदन ददनन ऩनेछ । 

(१) उऩ-भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कन नै 
सभनदामरे साभनदावमक ववद्यारम वा नेऩारी 
नागरयकरे िैशऺक गनठी अन्तगतु सॊस्थागत 
ववद्यारम वा सहकायी अन्तगतु सहकायी 
ववद्यारम खोल्न चाहेभा तोवकएको वववयण 
खनराई वडा शिऺा सलभलतको लसपारयस 
सवहत नगय प्रभनख सभऺ सभऺ अननभलतको 
रालग लनवेदन ददनन ऩनेछ । 

वा सहकायी अन्तगतु 
सहकायी ववद्यारम बन्ने 
िब्द थप्ननऩने बएकोरे 

(६) उऩदपा (२), (३) वा 
(५) भा जननसनकै कन या 
रेशखएको बए ताऩलन देहामका 

(६) उऩदपा (२), (३) वा (५) भा 
जननसनकै कन या रेशखएको बए ताऩलन 
देहामका ववद्यारमराई िैशऺक गनठी वा 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 
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ववद्यारमराई िैशऺक गनठीको 
रूऩभा सञ्चारन गन ुऩाउने गयी 
अननभलत वा स्वीकृलत ददइन े
छैन्– 

सहकायीको रूऩभा सञ्चारन गन ुऩाउने गयी 
अननभलत वा स्वीकृलत ददइन ेछैन्– 

(७) मस ऐन वा अन्म प्रचलरत 
कानननभा जननसनकै कन या 
रेशखएको बए ताऩलन िैशऺक 
गनठी अन्तगतु ववद्यारम 
सञ्चारन गदाु देहाम फभोशजभ 
गनन ुऩनेछ:– 

(७) मस ऐन वा अन्म प्रचलरत कानननभा 
जननसनकै कन या रेशखएको बए ताऩलन िैशऺक 
गनठी वा सहकायी अन्तगतु ववद्यारम 
सञ्चारन गदाु देहाम फभोशजभ गनन ुऩनेछ:– 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 

(क) िैशऺक गनठी सञ्चारन गने 
गनठी सञ्चारक (ट्रष्टी) सङ्गदठत 
सॊस्थाको रूऩभा हनननऩने, 

(क) िैशऺक गनठी वा सहकायी सञ्चारन 
गने गनठी सञ्चारक (ट्रष्टी) सङ्गदठत 
सॊस्थाको रूऩभा हनननऩने, 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 

(ख) िैशऺक गनठी सञ्चारन 
गदाु ट्रष्टीभा सावजुलनक गनठी 
बए कम्तीभा ऩाॉचजना य लनजी 
गनठी बएकम्तीभा तीनजना 
सदस्म हनननऩने, 

(ख) िैशऺक गनठी वा सहकायी सञ्चारन 
गदाु ट्रष्टीभा सावजुलनक गनठी वा सहकायी 
बए कम्तीभा ऩाॉचजना य लनजी गनठी बए 
कम्तीभा तीनजना सदस्म हनननऩने, 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 

(ग) िैशऺक गनठीको आम–

व्ममको रेखा तोवकए 
फभोशजभको ढाचा य प्रचलरत 
रेखाका लसद्धान्तका आधायभा 
अलबरेख खडा गयी भान्मता 
प्राप्त रेखाऩयीऺकफाट 
रेखाऩयीऺण गयाउनन ऩने, 

(ग) िैशऺक गनठी वा सहकायीको आम–

व्ममको रेखा तोवकए फभोशजभको ढाॉचा य 
प्रचलरत रेखाका लसद्धान्तका आधायभा 
अलबरेख खडा गयी भान्मता प्राप्त उऩ-
भहानगयऩालरकारे अद्यावलधक गयेको 
अलबरेखभा सभेवटएका 
रेखाऩयीऺकभध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतरे 
तोकेका रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण 
गयाउनन ऩने, 

‚वा सहकायी‛ िब्द य 
भहािाखारे अद्यावलधक 
गयेको अलबरेखभा 
सभेवटएका 
रेखाऩयीऺकभध्मेफाट 
नगय शिऺा सलभलतरे 
तोकेका 
रेखाऩयीऺकफाट बन्ने 
व्मवस्था थप्ननऩने 
बएकोरे 

(घ) िैशऺक गनठीको तत्कार 
कामभ यहेका ट्रष्टरे आफ्नो 
जीवनकारभै वा िेषऩलछ 

(घ) िैशऺक गनठी वा सहकायीको तत्कार 
कामभ यहेका ट्रष्टरे आफ्नो जीवनकारभै 
वा िेषऩलछ गनठीमायको रूऩभा काभ गने 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 
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गनठीमायको रूऩभा काभ गने 
आफ्नो उत्तयालधकायी तोक्न 
सक्ने छ । तय सावजुलनक 
िैशऺक गनठीको हकभा त्मस्तो 
उत्तयालधकायी तोक्दा उऩ-
भहानगयऩालरकाको स्वीकृलत 
लरनन ऩनेछ । 

आफ्नो उत्तयालधकायी तोक्न सक्ने छ । 
तय सावजुलनक िैशऺक गनठीको हकभा 
त्मस्तो उत्तयालधकायी तोक्दा उऩ-
भहानगयऩालरकाको स्वीकृलत लरनन ऩनेछ । 

(८) कन नै साभाशजक, ऩयोऩकायी 
वा कल्माणकायी सॊस्थारे 
भननापा नलरने उदे्दश्म याखी 
ववद्यारम सञ्चारन गन ुचाहेभा 
तोवकएको अलधकायीफाट 
स्वीकृलत लरई सावजुलनक 
िैशऺक गनठी अन्तगतु ववद्यारम 
सञ्चारन गन ुसक्नेछ । 

(८) कन नै साभाशजक, ऩयोऩकायी वा 
कल्माणकायी सॊस्थारे भननापा नलरने उदे्दश्म 
याखी ववद्यारम सञ्चारन गन ु चाहेभा 
तोवकएको अलधकायीफाट स्वीकृलत लरई 
सावजुलनक िैशऺक गनठी वा सहकायी 
अन्तगतु ववद्यारम सञ्चारन गन ुसक्नेछ । 

‚वा सहकायी‛ िब्द 
थप्ननऩने बएकोरे 

(११) प्राववलधक शिऺा सॊचारन 
गन ुचाहने ववद्यारमको अननभलत 
तथा स्वीकृती सॊवन्धी व्मवस्था 
तोवकए वभोशजभ हननेछ । 

- 

(११क) आफ्नै स्रोतफाट ऩूव ु प्राथलभक 
ववद्यारम वा वारववकास कऺा खोल्न े
अननभलत तथा स्वीकृलत वडा सलभलतको 
लसपारयसभा उऩ-भहानगयऩालरकारे ददन 
सक्नेछ । 

(११ख) भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारमको 
अननभलत, अननगभन तथा लनमभन 
तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

दपा ३ को उऩदपा 
(११) ऩलछ उऩदपा 
(११क) य (११ख) 

व्मवस्था थप्नन ऩने 
बएकोरे 

(१२) ववद्यारम सञ्चारन 
तोवकए वभोजभ हननेछ । 

- उऩदपा (१२) राई 
३क फनाइएको 

- ३क. ववद्यारम सञ्चारन :- ववद्यारमको 
सञ्चारन तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

भूर ऐनको दपा ३ 
ऩलछ दपा ३क 
फनाइएको 

- 
 
 

३ख. ववद्यारमको कऺा थऩ सम्फन्धी 
व्मवस्था्- 
(१) कन नै ववद्यारमरे कऺा थऩ गन ुचाहेभा 

नबएकोरे याख्नन ऩने 

भूर ऐनको दपा ३ 
ऩलछ दपा ३ख 
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िैशऺक सत्र िनरु हनननबन्दा कम्तीभा तीन 
भवहना अगावै नगय प्रभनख सभऺ लनवेदन 
ददनन ऩनेछ । 

 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩेि 
बएभा नगय प्रभनखकको लनदेिनभा 
भहािाखा प्रभनखरे थऩ हनने कऺाको रालग 
ऩूवाुधाय ऩूया बए वा नबएको सम्फन्धभा 
आवश्मक  जाॉचफनझ गयी गयाई स्थरगत 
प्रलतवेदन सवहत कऺा थऩ गन ु अननभलत 
ददने वा नददने सम्फन्धभा आवश्मक 
लनणमुका रालग नगय शिऺा सलभलतभा ऩेि 
गनन ुऩनेछ । 

नबएकोरे याख्नन ऩने 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेि बएभा 
नगय शिऺा सलभलतरे लनवेदक ववद्यारमभा 
कऺा थऩ गन ु अननभलत ददने वा नददन े
सम्फन्धभा लनणमु गनेछ । नगय शिऺा 
सलभलतफाट अननभलत ददने बनी लनणमु बएका 
ववद्यारमहरुको सूचीसवहत उऩ-
भहानगयऩालरकारे कामाुरमको वेबसाइट 
भापुत तोवकएको लभलतलबत्र लनमभाननसायको 
आपन रे लतनन ु ऩने कय लतयी अननभलत ऩत्र 
लरनका रालग सूचना प्रकािन गनेछ । 

नबएकोरे याख्नन ऩने 

(४) ववद्यारमको कऺा थऩ सम्वन्धी अन्म 
व्मवस्था तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

नबएकोरे याख्नन ऩने 

- ३ग. ववद्यारमको ठाउॉ सायी सम्फन्धी 
व्मवस्था :- (१) अन्मत्र स्थानीम तहफाट 
उऩ-भहानगयऩालरकाभा कन नै ऩलन सॊस्थागत 
ववद्यारमरे ठाउॉसायी गनकुा रालग उऩ-
भहानगयऩालरकाको अननभलत लरननऩनेछ ।  

नबएकोरे याख्नन ऩने 

भूर ऐनको दपा ३ 
ऩलछ दपा ३ग  

(२) उशचत य प्रमाुप्त कायण बएभा उऩ-
भहानगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा 

नबएकोरे याख्नन ऩने 
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यहेको ववद्यारमराई एकठाउॉफाट अको 
ठाउॉभा सम्फशन्धत वडा सलभलतको 
लसपारयसभा नगय शिऺा सलभलतरे 
तोवकएफभोशजभ ठाउॉसायी गन ुसवकनेछ । 

दपा ४. ऩयीऺा सञ्चारन 
य सभन्वम् 

  

४.ऩयीऺा सञ्चारन य सभन्वम् 
उऩ-भहानगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्रका ववद्यारमहरूको 
ऩयीऺा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
गन ुतोवकए फभोशजभको ऩयीऺा 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

सलभलत यहने छ । 

ऩयीऺा सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन 

सलभलतको काभ, कतवु्म य 
अलधकाय तोवकए 

फभोशजभ हननेछ । 

४. ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन :- 

(१) उऩ-भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका 
ववद्यारमहरुको कऺा ८ को ऩयीऺा उऩ-
भहानगयऩालरकारे सञ्चारन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन 
गन ु तोवकएफभोशजभका सदस्महरु यहेको 
एक आधायबतू शिऺा ऩयीऺा सलभलत यहनेछ 
। 

(३) आधायबतू शिऺा ऩयीऺा सलभलतको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय तोवकएफभोशजभ 
हननेछ । 

(४) ववद्यारमका अन्म कऺाहरुको ऩयीऺा 
तोवकएफभोशजभ हननेछ ।  

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
थऩ स्ऩष्ट फनाउननऩने 
बएकोरे 

दपा ६   
६. वविेष शिऺा, सभावेिी 

शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, 
लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा 
तथा खनरा 
शिऺासञ्चारनसम्फन्धी 
व्मवस्था् उऩ-
भहानगयऩालरकारे 
आवश्मक ऩूवाुधायको 
व्मवस्था गयी वविेष शिऺा, 
सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक 
शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय 

६. वविेष शिऺा, सभावेिी शिऺा, 
अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय तथा 
खनरा शिऺा य फैकशल्ऩक लसकाइ सम्फन्धी 
व्मवस्था :- 

(१) उऩ-भहानगयऩालरकारे आवश्मक 
ऩूवाुधायको व्मवस्था गयी वविेष शिऺा, 
सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय 
शिऺा, दूय तथा खनरा शिऺा य वैकशल्ऩक 
लसकाइको व्मवस्थाऩ गन ुसक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) भा कन नै ववद्यारमरे वविेष 
शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय 

बएको व्मवस्थाराई थऩ 
स्ऩष्ट ऩान ुउऩदपा ६ 
थऩ गरयएको 
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शिऺा तथा खनरा शिऺा 
सञ्चारनको व्मवस्था गन ु
सक्नेछ । 

 

शिऺा तथा खनरा शिऺा सॊचारन गन ु
चाहेभा उऩ-भहानगयऩालरकारे सो 
सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफनझ गरय सो 
ववद्यारमराई त्मस्तो शिऺा सॊचारन गन ु
तोवकए फभोशजभ स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(३) दूय शिऺा, वविेष शिऺा य सभावेिी 
शिऺाको सॊचारन साधायण शिऺा सयह 
हननेछ । 

(४) उऩदपा (३) भा जननसनकै कन या 
रेशखएको बएताऩलन ऩलन दृवष्टवववहन, 

न्मूनदृवष्टमनक्त, ऩूण ु दृवष्टवववहन, फवहया, सनस्त 
श्रवण, अवटज्भ, फौवद्धक अऩाङ्गता तथा  
श्रवण दृवष्टवववहन बएका फारफालरकाको 
रालग ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩनस्तक य शिऺण 
लसकाइ य भूल्माङ्कन प्रणारीभा पयक 
व्मवस्था गन ुसवकनेछ । 

(५) अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा य 
दूय तथा खनरा शिऺाको सॊचारन तोवकए 
फभोशजभको हननेछ ।  

(६) उऩ-भहानगयऩालरकारे कन नै भहाभायी 
वा ववऩशत्तजन्म अवस्थाभा ववद्यारमको 
ऩठनऩाठन सञ्चारन गरययाख्नका रालग 
वैकशल्ऩक लसकाइको व्मवस्था गन ुसक्नेछ 
। 

७. शिऺाको भाध्मभ्–   
(२ उऩदपा (१) भा जननसनकै 
कन या रेशखएको बए ताऩलन 
देहामको अवस्थाभा ववद्यारमभा 
शिऺाको भाध्मभ देहाम 
फभोशजभ हनन सक्नेछ:– 

(क) प्राथलभक शिऺा 

(क) आधायबतू तहको प्रायशम्बक फार 
ववकास देशख कऺा ५ सम्भ को शिऺा 
भातबृाषाभा ददन सवकनेछ, 

हार ववद्यारम तहको 
सॊयचनाभा प्राथलभक 
शिऺा बने्न नयहेकोरे 
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भातबृाषाभा ददन सवकनेछ । 
दपा ८. ववद्यारमको 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩनस्तक् 

  

दपा ८. ववद्यारमको 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩनस्तक् 
ववद्यारमरे नेऩार सयकायरे 
तोकेको न्मूनतभ भाऩदण्ड 
अननरूऩ लसकाइ उऩरब्धी 
हालसर हनने गयी अध्ममन 
अध्माऩन गयाउनन ऩनेछ । 

(१) सॊस्थागत ववद्यारमको 
हकभा ऩाठ्यक्रभ तथा 
ऩाठ्यऩनस्तक प्रत्मेक िैशऺक 
सत्रभा ऩरयवतनु गन ुऩाईने 
छैन । 

८. ववद्यारमभा रागन हनने ऩाठ्यक्रभ य 
ऩाठ्यऩनस्तक सम्फन्धी व्मवस्था :- 

(१) ववद्यारमरे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩनस्तक रागू गननऩुनेछ । 

(२) उऩ-भहानगयऩालरकारे यावष्डम 
ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩरे तोकेफभोशजभ स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩनस्तक लनभाुण गरय रागू 
गन ुसक्नेछ । 

(३) ववद्यारमभा रागन हनने ऩाठ्यक्रभ य 
ऩाठ्यऩनस्तक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

बावषक अष्ऩष्टता 
बएकोरे 

(४) सॊस्थागत ववद्यारमरे एउटा िैशऺक 
सत्रभा रागन गयेको  एउटा प्रकािनको 
ऩाठ्यऩनस्तक कशम्तभा ५ िैशऺक सत्रभा 
ऩरयवतनु गन ुऩाईने छैन । 

बावषक अष्ऩष्टता बई 
केही सॊिोधन गननऩुने 
बएको हनॉदा  

दपा ९. नगय शिऺा सलभलत्   
(१) उऩ-भहानगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनने 
ववद्यारमको येखदेख, सभन्वम य 
व्मवस्थाऩन गने काभको रालग 
देहाम फभोशजभको नगयशिऺा 
सलभलत यहनेछ:– 

(क) उऩ-भहानगयऩालरकाको 
प्रभनख –अध्मऺ 

(च) सभाजसेवी वा शिऺा 
ववदहरूभध्मेफाट नगयशिऺा 
सलभलतरे भनोलनत गयेका 
कम्तीभा एकजना दलरत तथा 

(क१)  उऩ-भहानगयऩालरकाको उऩप्रभनख - 

सदस्म  

(च) सभाजसेवी वा शिऺाववद हरुभध्मेफाट 
नगय शिऺा सलभलतसॊग ऩयाभि ु गयी नगय 
प्रभनखरे भनोलनत गयेका कम्तीभा एक जना 
दलरत वा अल्ऩसॊखमक वा अऩाङ्गता बएका 
व्मशक्त सवहत दनईजना – सदस्म 

उऩदपा १ क ऩलछ 
(क१) थऩ तथा खण्ड  
(च) सॊिोधन गननऩुने 
बएकोरे 
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अल्ऩसॊखमक सवहत दनईजना –

सदस्म 
(ज) नगयस्तयका नेऩार 
शिऺक भहासॊघका प्रलतलनधी १ 
जना सदस्म – सदस्म 

(ज) नेऩार शिऺक भहासॊघका नगय 
अध्मऺ – सदस्म 

नगय भहासॊघका 
अध्मऺ बलन वकटानी 
गननऩुने बएकोरे 

(झ) शिऺा अलधकृत –सदस्म 
सशचव 

(झ) भहािाखा प्रभनख – सदस्म सशचव शिऺा िाखा प्रभनख 
भहािाखा प्रभनख हनने 
बएकोरे 

- 

 

(४) नगय शिऺा सलभलतको फैठक कशम्तभा 
दनई भवहनाको एक ऩटक य 
आवश्मकताननसाय सो बन्दा ऩवहरे ऩलन 
फस्न सक्नेछ ।  

उऩदपा (३) ऩलछ 
उऩदपा (४) फैठकका 
रालग थऩ गननऩुने 
बएकोरे 

दपा १०. नगय शिऺा 
सलभलतको काभ, कतवु्म 
य अलधकाय देहाम 
वभोशजभ हननेछ:– 

  

च) वडा शिऺा सलभलतफाट 
लसपारयस बई आएका तीन 
जना सूचीकृत रेखा 
ऩरयऺकहरु भध्मेवाट रेखा 
ऩयीऺकको लनमनशक्त गने । 

(च) ववद्यारमको वावषकु रेखाऩयीऺणका 
रालग उऩ-भहानगयऩालरकाभा 
अलबरेशखकयण बएका भध्मे वडा शिऺा 
सलभलतफाट लसपारयस बई आएका तीन जना 
रेखाऩयीऺकहरुभध्मे नगय शिऺा सलभलतरे 
एकजनाराई लनमनक्त गन ुसक्नेछ तय नगय 
शिऺा सलभलतराई उक्त तीन जना उऩमनक्त 
नरागेभा अलबरेशखकयण बएका 
रेखाऩयीऺकहरु भध्मेफाट आपै लनमनक्त 
गन ुसक्नेछ । 

रेखाऩयीऺणराई थऩ 
ऩायदिी य गनणस्तयीम 
फनाउका रालग 

(ढ) अस्थामी कयाय 
शिऺकहयको छनौटको रालग 
वविेषऻहरूको छनौट गयेय 
सूची प्रकािन गने, 

(ढ) कयाय शिऺकहरुको छनौटका रालग 
प्रत्मेक वष ु तोवकएफभोशजभ वविेषऻहरुको 
छनौट गयेय सूची अद्यावलधक गने । 

‚प्रत्मेक वष ु
तोवकएफभोशजभ‛ 
अद्यावलधक गननऩुने 
बएकोरे 

दपा ११. नगय   
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कामऩुालरकाको काभ, 

कतवु्म य अलधकाय्– 

नगय कामऩुालरकाको काभ, 

कतवु्म य अलधकाय तोवकए 
फभोशजभ हननेछ । 

११. नगय कामऩुालरकाको शिऺा सम्फन्धी 
काभ, कतवु्म य अलधकाय :- नगय 
कामऩुालरकाको शिऺा सम्फन्धी काभ, 

कतवु्म य अलधकाय तोवकएफभोशजभ हननेछ 
। 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

दपा १२. प्रभनख प्रिासकीम 
अलधकृतको काभ, कतवु्म 
य अलधकाय्– 

  

प्रभनख प्रिासकीम अलधकृतको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय 
तोवकए फभोशजभ हननेछ । 

१२. प्रभनख प्रिासकीम अलधकृतको शिऺा 
सम्फन्धी काभ, कतवु्म य अलधकाय :- प्रभनख 
प्रिासकीम अलधकृतको शिऺा सम्फन्धी 
काभ, कतवु्म य अलधकाय तोवकएफभोशजभ 
हननेछ । 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

दपा १३. नगय शिऺा 
अलधकृत 

  

१३. नगय शिऺा अलधकृत भहािाखा प्रभनख दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

नगय शिऺा अलधकृतको काभ, 

कतवु्म य अलधकाय 

तोवकए वभोशजभ हननेछ । 

१३. भहािाखा प्रभनखको काभ, कतवु्म य 
अलधकाय :- भहािाखाको प्रभनखको शिऺा 
सम्फशन्ध काभ, कतवु्म य अलधकाय 
तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

शिऺा अलधकृत काभ, 

कतवु्म य अलधकाय 
वकटानी गन ु 

- १३क.  भहािाखाका अन्म कभचुायीको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय :- भहािाखाका 
अन्म कभचुायीको काभ, कतवु्म य अलधकाय 
तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

अन्म कभचुायीको काभ, 

कतवु्म य अलधकाय 
वकटानी गन ुथऩ गननऩुने 
बएकोरे 

दपा १४. नगय शिऺा 
अननगभन सलभलत्– 

  

(१ज) ववद्यारम लनरयऺण गन ु
तोवकएको व्मशक्त – सदस्म 

(१ज) भहािाखा प्रभनख वा लनजरे तोकेको 
अलधकृत कभचुायी – सदस्म सशचव 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 
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सशचव 
(२) शिऺा अननगभन सलभलतको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय्– 

शिऺा अननगभन सलभलतको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय 
तोवकए फभोशजभ हननेछ । 

(२) शिऺा अननगभन सलभलतको काभ, कतवु्म 
य अलधकाय तथा फैठक सम्फन्धी व्मवस्था :  

शिऺा अननगभन सलभलतको काभ, कतवु्म य 
अलधकाय तथा फैठक सम्फन्धी व्मवस्था 
तोवकएफभोशजभ हननेछ । 

फैठक सम्फन्धी 
व्मवस्था याख्ननऩने 
बएकोरे 

दपा १९. प्रायशम्बक फार 
शिऺासम्फन्धी व्मवस्था्– 

  

प्रायशम्बक फार शिऺाको 
सञ्चारन तथा 

व्मवस्थाऩनसम्फन्धी व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ हननेछ । 

  १९.प्रायशम्बक फार शिऺा, ऩूव ु प्राथलभक 
ववद्यारम, फारववकास कऺा, भन्टेश्वयी कऺा 
सम्फन्धी व्मवस्था :- प्रायशम्बक फार शिऺा, 
ऩूव ु प्राथलभक ववद्यारम, फारववकास कऺा, 
भन्टेश्वयी कऺा सम्फन्धी अननभती 
रगामतका काभ सम्फशन्धत वडा सलभलतको 
लसपारयसभा उऩ-भहानगयऩालरकारे गनेछ 
। 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
थऩ प्रस्याउन 

दपा २०. प्रायशम्बक फार 
ववकास केन्रराई 
अननदान्– 

  

उऩ-भहानगयऩालरकारे 
प्रायशम्बक फार ववकास 
केन्रराई तोवकए फभोशजभको 
आधायभा अननदान यकभ ददन 
सक्नेछ । 

२०.प्रायशम्बक फारववकास केन्रराई 
अननदान ददन सक्ने :- उऩ-
भहानगयऩालरकारे सभनदाम य साभनदावमक 
ववद्यारमभा लनमलभत सञ्चारन यहेका 
प्रायशम्बक फारववकास केन्रराई 
तोवकएफभोशजभ फावषकु अननदान ददन 
सक्नेछ ।  

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
थऩ प्रस्याउन 

दपा २१. ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत्– 

  

(२) प्रत्मेक साभनदावमक 
ववद्यारमभा एक शिऺक 
अववबावक सॊघको व्मवस्था 

(७क)  प्रत्मेक साभनदावमक ववद्यारमभा एक 
शिऺक अववबावक सॊघको व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हननेछ । 

दपा २१ को उऩदपा 
(७) ऩलछको (२) राई 
उऩदपा (७क) 
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तोवकए फभोशजभ हननेछ । 
 फनाइएको  । 

(८) (१) सॊस्थागत 
ववद्यारमको सञ्चारन, येखदेख य 
व्मवस्थाऩन गनकुा रालग 
प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका 
सदस्महरू यहेको एक ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ्– 

  

(च) लनयीऺक वा लनयीऺकको 
काभ गन ुतोवकएको व्मशक्त –

सदस्म 

(८) (१) (च) भहािाखा प्रभनखरे तोकेको 
सम्फशन्धत ववद्यारम हेने अलधकृत कभचुायी 
– सदस्म 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

(१०)  साभनदावमक ववद्यारमको 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय्– 

  

(झ)  यशजष्टड ु
रेखाऩयीऺकफाट ववद्यारमको 
वावषकु रेखाऩयीऺण गयाउने, 
 

(झ) उऩ-भहानगयऩालरकारे तोकेका 
रेखाऩयीऺकफाट ववद्यारमको फावषकु रेखा 
ऩयीऺण गने । 

आलथकु ऩायदशितुाराई 
थऩ प्रबावकायी फनाउन 

(त) अलतरयक्त िैशऺक 
वक्रमाकराऩको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गने गयाउने । 

(थ) + शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गने 
। 

नबएकोरे याख्ननऩने 

दपा २२. ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन 
गन ुसवकने्  

  

(क)  कन नै ववद्यारमको 
व्मवस्थाऩन सलभलतरे तोवकएको 
शजम्भेवायी ऩूया गन ुनसकेको 
लनष्कष ुसवहत वडा शिऺा 
सलभलत वा शिऺा अननगभन 
सलभलत भापुत ्नगय शिऺा 
सलभलतभा ऩेि बएभा नगय 
शिऺा सलभलतरे उक्त प्रलतवेदन 

(क)  कन नै ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
सलभलतरे तोवकएको शजम्भेवायी ऩूया गन ु
नसकेको लनष्कष ुसवहत वडा शिऺा सलभलत 
वा शिऺा अननगभन सलभलत भापुत ् नगय 
शिऺा सलभलतभा प्रलतवेदन ऩेि बएभा नगय 
शिऺा सलभलतरे उक्त प्रलतवेदन उऩय 
छानववन गनेछ । नगय शिऺा सलभलतको 
छानववनरे सभेत तोवकएको शजम्भेवायी ऩनया 

‚प्रलतवेदन‛ िब्द थऩ 
गननऩुने बएकोरे 
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उऩय छानववन गनेछ । नगय 
शिऺा सलभलतको छानववनरे 
सभेत तावकएको शजम्भेवायी 
ऩनया गन ुनसकेको लनष्कष ु
लनकारेभा नगय शिऺा 
सलभलतरे नगय कामऩुालरका 
सभऺ उक्त ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन 
गन ुलसपारयस गनेछ । उऩ-
भहानगयऩालरकारे त्मस्तो 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत 
तोवकएको प्रकृमा ऩन¥माई 
ववघटन गन ुसक्नेछ । तय 
त्मसयी ववघटन गनन ुअशघ 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतराई आफ्नो सपाइ ऩेि 
गने भनालसफ भौका ददनन ऩनेछ 
। 

गन ु नसकेको लनष्कष ु लनकारेभा नगय 
शिऺा सलभलतरे नगय कामऩुालरका सभऺ 
उक्त ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत ववघटन 
गन ु लसपारयस गनेछ । उऩ-
भहानगयऩालरकारे त्मस्तो ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत तोवकएको प्रकृमा 
ऩनय ् माई ववघटन गन ुसक्नेछ । तय त्मसयी 
ववघटन गनन ु अशघ ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतराई आफ्नो सपाइ ऩेि गने 
भनालसफ भौका ददनन ऩनेछ । 

दपा २४. वडा शिऺा 
सलभलत्– 

  

(१) नगयका वडालबत्रका 
ववद्यारमहरुको येखदेख, सॊयऺण, 

सॊवद्र्धन, लनमभन गन ु
वडास्तयभा देहाम फभोशजभको 
वडा शिऺा सलभलत गठन हननेछ 
। 

(१) वडालबत्रका ववद्यारमहरुको सञ्चारन, 

येखदेख, सॊयऺण, सम्फद्धुन, लनमभन गन ु
वडास्तयभा देहामफभोशजभको वडा शिऺा 
सलभलत यहनेछ :- 

दोस्रो सॊिोधन 
प्रमोजनका रालग 

३०.  ववद्यारमको सम्ऩशत्त्– 
  

(क)  साभनदावमक ववद्यारमको 
हकबोगभा यहेको सम्ऩशत्त 
सावजुलनक सम्ऩशत्त भालननेछ 
। मस ऐन फभोशजभ अननभलत 

(क)  साभनदावमक ववद्यारमको हकबोगभा 
यहेको सम्ऩशत्त सावजुलनक सम्ऩशत्त भालननेछ 
। मस ऐन फभोशजभ अननभलत वा स्वीकृलत 
यद्द गरयएको वा कन नै ववद्यारमभा गालबएको 

नगय शिऺा सलभलतको 
लनणमुअननसाय बन्ने 
ठाॉउभा उऩ-
भहानगयऩालरकाको 
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वा स्वीकृलत यद्द गरयएको वा 
कन नै ववद्यारमभा गालबएको 
साभनदावमक ववद्यारमको 
सम्ऩशत्त नगय शिऺा सलभलतको 
लनणमुअननसाय व्मवस्थाऩन 
हननेछ । 

साभनदावमक ववद्यारमको सम्ऩशत्तको 
व्मवस्थाऩन उऩ-भहानगयऩालरकाको 
लनणमुाननसाय हननेछ। 

 

लनणमुाननसाय बने्न िब्द 
याख्न 

(ङ) नेऩार सयकायको वा 
नगयऩालरकाको स्वीकृलतभा 
प्राप्त गयेको सम्ऩशत्त नेऩार 
सयकायको/नगयऩालरकाको 
स्वीकृलत फेगय फेचलफखन गन ु
ऩाइने छैन । 

(ङ) नेऩार सयकायको वा नगयऩालरकाको 
स्वीकृलतभा प्राप्त गयेको सम्ऩशत्त नऩेार 
सयकायफाट प्राप्त बएको हकभा नेऩार 
सयकायको य नगयऩालरकाफाट प्राप्त बएको 
हकभा नगयऩालरकाको स्वीकृलत फेगय 
फेचलफखन गन ुऩाइने छैन । 

 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
थऩ स्ऩष्ट ऩान ु

- (च)+ साभनदावमक ववद्यारमको सावजुलनक 
अचर सम्ऩलत लरजभा, बाडाभा वा 
व्मावसावमक प्रमोजनभा दददाॉ ववद्यारमरे 
उऩ-भहानगयऩालरकाको अननभलत  लरएय 
भात्र ददननऩनेछ । 

‘ङ’ ऩलछ ‘च’ थऩ गयी 
सम्ऩलतको आमराई 
ऩायदिी फनाउन य 
सॊयऺण गन ु

- (छ)+ साभनदावमक ववद्यारमको बोगचरनभा 
यहेको सावजुलनक अचर सम्ऩलत ववद्यारमरे 
लरजभा, बाडाभा वा व्मावसावमक प्रमोजनभा 
दददाॉ उऩ-भहानगयऩालरकाको अननभलत  

लरएय भात्र ददननऩनेछ । 

‘च’ ऩलछ ‘छ’ थऩ गयी 
सम्ऩलतको आमराई 
ऩायदिी फनाउन य 
सॊयऺण गन ु

दपा ३४. ववद्यारमराई सनयशऺत 
ऺेत्रको रूऩभा कामभ गनन ु
ऩने्– 

  

- ३४क.  अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन 
सम्फशन्ध व्मवस्था :- ववद्यारमरे 
ववद्याथीहरुको लसजनुात्भक प्रलतबाको 
ववकासका रालग ववद्यारमभा तोवकएफभोशजभ 
अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन गनन ु ऩनेछ 
। 

दपा ३४ ऩलछ दपा 
३४क भा अलतरयक्त 
वक्रमाकराऩ सॊचारन 
सम्फशन्ध व्मवस्था 
थप्ननऩने बएकोरे 
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दपा ३८. स्थामी आवासीम 
अननभलत लरन नहनने्– 

  

साभनदावमक ववद्यारमभा 
कामयुत शिऺक वा 
कभचुायीहरूरे कन नै ऩलन 
देिको स्थामी आवासीम 
अननभलत लरन वा त्मस्तो 
अननभलत प्राप्त गनकुो रालग 
आवेदन ददन हनॉदैन । स्थामी 
आवासीम अननभलत लरएका तथा 
लरन आवेदन ददने शिऺक वा 
कभचुायीहरूराई ददइने दण्ड 
तथा सजाम तोवकए फभोशजभ 
हननेछ । 

३८. स्थामी आवासीम अननभलत लरन नहनने्–
साभनदावमक ववद्यारमभा कामयुत शिऺक वा 
कभचुायीहरूरे कन नै ऩलन देिको स्थामी 
आवासीम अननभलत लरन वा त्मस्तो अननभलत 
प्राप्त गनकुो रालग आवेदन ददन हनॉदैन । 
स्थामी आवासीम अननभलत लरएका तथा लरन 
आवेदन ददने शिऺक वा कभचुायीहरूराई 
ददइने दण्ड तथा सजाम सॊघीम शिऺा ऐन 
लनमभभा व्मवस्था बए फभोशजभ हननेछ । 

"तोवकए फभोशजभ" बन्ने 
िब्दहरुको सट्टा " 
सॊघीम शिऺा ऐन 
लनमभभा व्मवस्था बए 
फभोशजभ" बन्ने िब्दहरु 
याखी सॊिोधन गन ु

दपा ४३. शिऺकको लनमनशक्त 
य सरूवा्– 

  

 (क)  ववद्यारमभा रयक्त तथा 
याहत शिऺक दयवन्दीभा 
अस्थामी तथा कयाय लनमनशक्तको 
व्मवस्था तोवकए वभोशजभ 
हननेछ । स्थामी शिऺकको 
लनमनशक्त तथा ऩदस्थाऩना सॊघीम 
शिऺक सेवा आमोग तथा 
प्रादेशिक शिऺक सेवा 
आमोगरे तोके फभोशजभ हननेछ 
।  

(क) ववद्यारमभा रयक्त दयफन्दीभा कयाय 
शिऺक लनमनशक्तको व्मवस्था तोवकए 
वभोशजभ हननेछ । स्थामी शिऺकको 
लनमनशक्त तथा ऩदस्थाऩना सॊघीम शिऺक 
सेवा आमोगरे तोके फभोशजभ हननेछ । 

प्रादेशिक शिऺक सेवा 
आमोगको प्रावधान 
नयहेकोरे खायेज य 
याहत शिऺक ऩदऩूलत ु
नबई कयाय शिऺकको 
ऩदऩूलत ुभात्र हनने 
बएकोरे सॊिोधन 

 ४३ क (१) ववद्यारमको रयक्त दयफन्दीभा 
कयाय शिऺकको लनमनक्त गदाु शिऺा 
ववकास तथा सभन्वम इकाई कैरारीसॊग 
सभन्वम गयी उऩ-भहानगयऩालरकारे तमाय 
गयेको ववषमववऻको सूशचफाट ववषमववऻ 

कयाय शिऺक 
लनमनशक्तराई प्रबावकायी 
फनाई दऺ शिऺक 
लनमनक्त गन ु
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उऩ-भहानगयऩालरकारे तोक्नेछ । 
दपा ४५. सॊस्थागत 
ववद्यारमरे छात्रवशृत्त उऩरब्ध 
गयाउनन ऩने्– 

  

(क) सॊस्थागत ववद्यारमरे 
ववद्यारमभा बनाु बएका कूर 
ववद्याथी सॊखमाको कम्तीभा दि 
प्रलतितभा नघट्ने गयी तोवकए 
फभोशजभ आलथकु रूऩभा ववऩन्न, 

अऩाङ्गता बएकाहरू, भवहरा, 
दलरत, जनजालत ववद्याथीराई 
छात्रवशृत्त उऩरब्ध गयाउनन 
ऩनेछ । 

(क) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमभा बनाु 
बएका कूर ववद्याथी सॊखमाको कम्तीभा दि 
प्रलतितभा नघट्ने गयी तोवकए फभोशजभ 
आलथकु रूऩभा ववऩन्न, अऩाङ्गता बएकाहरू, 

भवहरा, दलरत, जनजालत, +जेहेन्दाय य 
अल्ऩसॊखमक ववद्याथीराई छात्रवशृत्त उऩरब्ध 
गयाउनन ऩनेछ । 

"जनजालत" बन्ने िब्द 
ऩलछ "जेहेन्दाय  

अल्ऩसॊखमक" िब्दहरु 
थवऩएका 

(ख) उऩदपा (क) फभोशजभ 
छात्रवशृत्तको रालग ववद्याथी 
छनौट गन ुप्रत्मेक ववद्यारमभा 
ववद्यारमको अध्मऺ, 

ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक, 

शिऺा हेने अलधकृत वा लनजको 
प्रलतलनलध य ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतभा यहेका 
अलबबावकको प्रलतलनलधत्व 
यहेको एक छात्रवशृत्त छनौट 
सलभलत यहनेछ । 

(ख) उऩदपा (क) फभोशजभ छात्रवशृत्तको 
रालग ववद्याथी छनौट गन ु प्रत्मेक 
ववद्यारमभा ववद्यारमको अध्मऺ, ववद्यारमको 
प्रधानाध्माऩक, भहािाखा प्रभनख वा नीजरे 
तोकेको अलधकृत य ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतभा यहेका अलबबावकको प्रलतलनलधत्व 
यहेको एक छात्रवशृत्त छनौट सलभलत यहनेछ 
। 

‚भहािाखा प्रभनख वा 
नीजरे तोकेको 
अलधकृत‛ बन्ने िब्द 
याख्न 

- ४५क. सॊस्थागत ववद्यारमको हकभा रागू 
नहनने :- मस ऐन य मस ऐन अन्तगतु फन्न े
लनमभावरी, लनदेशिका य कामवुवलधभा 
साभनदावमक ववद्यारमका रालग भात्र रागन 
हनने गयी उल्रेख बएका व्मवस्थाहरु 
सॊस्थागत ववद्यारमको हकभा रागन हननेछैनन ्
।   

दपा ४५ ऩलछ दपा 
४५क  थऩ गरयएको 
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दपा ५१. ऩनयस्काय तथा दण्ड 
सजाम्– 

  

५१.  ऩनयस्काय तथा दण्ड 
सजाम्– 

दपा ५१क. प्रोत्साहन, ऩनयस्काय तथा सजाम 
सम्फन्धी व्मवस्था :- 

दपा ५१ (ऩवहरो) 
ऩलछको दपा ५१ राई 
दपा ५१क कामभ 
गरयएको 

 (१) उऩ-भहानगयऩालरकारे फारववकास 
कऺाका सहजकताु, ववद्यारमका शिऺक 
तथा कभचुायी य साभनदावमक लसकाइ 
केन्रका सहजकताुहरुराई तोवकएफभोशजभ 
प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ 
। 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

 (२) उऩ-भहानगयऩालरकारे प्रत्मेक फष ु
उऩदपा (३) फभोशजभको लसपारयस 
सलभलतको लसपारयसभा नगयको शिऺाऺेत्रभा 
उत्कृष्ठ मोगदान ऩनर् माउने शिऺक तथा 
कभचुायीहरुराई तोवकए फभोशजभ नगय 
शिऺा सेवा ऩनयस्काय ददन सक्नछे ।  

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभको ऩनयस्काय 
लसपारयस गन ु तोवकएफभोशजभको एक 
लसपारयस सलभलत यहनेछ । 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

 (४)  लसपारयस सलभलतरे तोवकएको 
भाऩदण्डका आधायभा ऩनयस्कायका 
रालग शिऺक तथा कभचुायीहरुको 
लसपारयस गनेछ । 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

 (५) मस ऐन य मस ऐन अन्तगतु फनेको 
लनमभ फभोशजभ सजाम सम्फन्धी व्मवस्था 
प्रचलरत कानूनफभोशजभ हननेछ । 

ववद्यभान व्मवस्थाराई 
सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

दपा ५२. भनद्धा हेने 
अलधकायी्– 

  

मो ऐन वा मस ऐन अन्तयगत मस ऐन य मस ऐन अन्तगतु फनेको ववद्यभान व्मवस्थाराई 
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वनेको 
लनमभ फभोशजभ सजाम गने 
अलधकाय प्रभनखराई हननेछ । 

लनमभफभोशजभ गरयने सजाम सम्फन्धी भनद्धा 
हेने अलधकाय प्रचलरत कानूनफभोशजभ 
अलधकाय प्राप्त अलधकायीराई हननेछ य 
जरयवाना सम्फशन्ध अलधकाय नगय प्रभनखराई 
हननेछ । 

सॊिोधन य थऩ 
प्रष्टमाउन 

दपा ५४. लनमभ फनाउने 
अलधकाय:- 

  

(क)  मस ऐनको उदे्दश्म 
कामाुन्वमन गन ुउऩ-
भहानगयऩालरकारे आवश्मक 
लनमभ फनाउन सक्नेछ । 

(ख)  मस ऐनको 
कामाुन्वमनको रालग नगय 
शिऺा सलभलतरे आवश्मक 
लनदेशिका फनाई रागू गन ु
सक्नेछ । 

 

(१) मस ऐनको कामाुन्वमनका रालग 
देहामका ववषमभा लनमभ फनाउने अलधकाय 
नगय कामऩुालरकाराई हननछे । 

(क) प्रायशम्बक फार ववकास तथा शिऺा, 
अलबबावक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, खनरा 
तथा वैकशल्ऩक लनयन्तय लसकाइ, साभनदावमक 
लसकाइ य वविेष शिऺा, 
(ख) साभनदावमक, सॊस्थागत, गनठी य सहकायी 
ववद्यारम, 

(ग) प्राववलधक शिऺा तथा व्मावसावमक 

तालरभ, 

(घ) भातबृाषाभा शिऺा ददने ववद्यारम, 

(ङ) गालबएका वा फन्द गरयएका 
ववद्यारमहरूको सम्ऩशत्त व्मवस्थाऩन, 

(च) नगय शिऺा सलभलत, 

(छ) ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत, 

(ज) ववद्यारमको नाभाकयण, 

(झ) साभनदावमक ववद्यारमको जग्गाको 
स्वालभत्व, सम्ऩशत्तको अलबरेख, सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन, 

(ञ) ववद्यारमको गनणस्तय अलबववृद्ध तथा 
ऩाठ्यसाभग्रीको ववतयण, 

(ट) साभनदावमक ववद्यारमको शिऺक तथा 
कभचुायीको दयफन्दी लभरान, 

लनमभ फनाउन सवकने 
ऺेत्रहरु नै वकटान गन ु
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(ठ) ववद्यारमको नक्साङ्कन, अननभलत, 

स्वीकृलत, सभामोजन तथा लनमभन, 

(ड) साभनदावमक ववद्यारमको िैशऺक 
ऩूवाुधाय लनभाुण, भभतु सम्बाय, सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन, 

(ढ) आधायबतू तहको ऩयीऺा सञ्चारन, 

अननगभन तथा व्मवस्थाऩन, 

(ण) ववद्यारमस्तयको ऩयीऺा, ववद्याथी 
लसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य 
व्मवस्थाऩन, 

(त) लन्िनल्क शिऺा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा 
छात्रवशृत्तको व्मवस्थाऩन, 

(थ) यूसन, कोशचङ जस्ता ववद्यारम फावहय 
हनने अध्माऩन सेवाको अननभलत तथा 
लनमभन, 

(द) स्थानीमस्तयको िैशऺक ऻान, सीऩ य 
प्रववलधको सॊयऺण, प्रवधनु य स्तयीकयण, 

(ध) स्थानीम ऩनस्तकारम य वाचनारमको 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(न) भाध्मलभक तहसम्भको िैशऺक 
कामकु्रभको सभन्वम य लनमभन, 

(ऩ) साभनदावमक ववद्यारमराई ददने अननदान 
तथा सो को फजेट व्मवस्थाऩन, ववद्यारमको 
आम व्ममको रेखा अननिासन कामभ, 

अननगभन य लनमभन, 

(प) शिऺण लसकाइ, शिऺक य कभचुायीको 
तालरभ तथा ऺभता ववकास, 

(फ) अलतरयक्त िैशऺक वक्रमाकराऩको 
सञ्चारन, 

(ब) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्याथीफाट लरने 
िनल्क य सो असूर गने तरयका, 
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(भ) उऩ-भहानगयऩालरकाफाट ववद्यारमराई 
ददइने अननदान, 

(म) नगय शिऺक व्मवस्थाऩन 

(य) आवासीम ववद्यारम य ववद्यारम 
छात्रावास,  

(र) स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा ववद्यारमभा 
रागन हनने थऩ सन्दब ुसाभग्री, 
(व) शिऺक तथा ववद्याथी आचाय सॊवहता, 
(ि) ववद्यारमको ऩनस्तकारम य वाचनारम, 

(ष) उऩ-भहानगयऩालरका लबत्रका 
साभनदावमक 

ववद्यारमभा प्रधानाध्माऩक व्मवस्थाऩन, 

(स) नगय शिऺा ववकास कोष,  

(ह) आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा 
सम्फन्धी अन्म आवश्मक ववषम । 

  

 

   

 

 

आऻारे,           

 

..................... 
याभरार शे्रष्ठ  

 प्रभनख प्रिासकीम अलधकृत 


