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सूमोदम नगयऩालरका, इराभको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा ऐन, २०७६ 
 

प्रस्तावना  ्

याष्ट्रिम ष्ट्रवकासका रालग आवश्मक जनिशि तमाय गनन स्थालनम य याष्ट्रिम भाग अनसुाय शिऺाराई वैऻालनक 
प्राष्ट्रवलधक सीऩभूरक योजगायभूरभ एवभ जनभखुी फनाउदै सऺभ प्रलतस्ऩधॉ नौलतक एवभ याष्ट्रिम ष्ट्रहतप्रलत 
सभष्ट्रऩनत जनिशि तमाय गनन नगयऩालरका लबत्र स्थाऩना हनुे तथा स्थाऩना बई सन्चारन बईयहेको ष्ट्रवद्यारमको 
व्मवस्थाऩनभा सधुाय गदै गणुस्तयमिु शिऺाको ष्ट्रवकास गनन वाञ्छनीम बएकोरे ,“नेऩारको सॊष्ट्रवधान– २०७२ 
को धाया २२६ रे ददएको अलधकाय तथा “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन – २०७४” को दपा १०२ (१) 
वभोशजभ सूमोदम नगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१.सॊशऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब 
क. मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा ऐन , २०७६” यहने 

छ। 

ख. मो ऐन सूमोदम नगयऩालरकाभा रागू हनुेछ । 

ग. मो ऐन स्थालनम याजऩत्रभा प्रकाशित बएऩलछ रागू हनुेछ । 

२.ऩरयबाषा  ्ष्ट्रवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

क.“प्रायशम्बक फार शिऺा ” बन्नारे चाय फ षन उभेय ऩयुा गयेका फारफालरकाहरुराई ददइने एक फषन 
अवलधको  शिऺा सम्झन ुऩदनछ ।  

ख. “एकीकृत प्रायशम्बक फारष्ट्रवकास कामनक्रभ  बन्नारे एकीकृत प्रायशम्बक गबानवस्था देशख ऩाॉच वषन 
उभेय सम्भराई सवानष्ट्रिण ष्ट्रवकास य अलधकाय सलुनशद्ळतता गनन थालरएको कामनक्रभ सम्झन ुऩछन। 

ग.“नभूना ष्ट्रवद्यारम ” बन्नारे नेऩार सयकायको ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन लनदेशिका २०७४ फभोशजभ 
छनौट बइ तोष्ट्रकए अनसुायको बौलतक तथा िैशऺक ऩूवानधाय ऩूया बएको भाध्मालभक ष्ट्रवद्यारम 
सम्झन ुऩदनछ। 

घ.“नगय शिऺा ष्ट्रवकास कोष ” बन्नारे सेवा िलु्क य ष्ट्रवऻाऩनफाट प्राद्ऱ यकभ वशुझ नेछ जनु यकभ 
शिऺाको गणुस्तय अलबवृष्ट्रि गने कामनभा उऩमोग गरयने छ 

ङ. “फार शिऺक” बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺाको कऺा सञ्चारन गने शिऺक सम्झनऩुछन । 

च. “आधायबतू शिऺा” बन्नारे प्रायशम्बक फार शिऺा देशख कऺा आठसम्भ ददइने शिऺा सम्झनऩुछन । 

छ. “भाध्मलभक शिऺा” बन्नारे कऺा नौदेशख कऺा फाह्रसम्भ ददइने शिऺा सम्झनऩुछन । 

ज. “नगयऩालरका” बन्नारे सूमानेेदम नगयऩालरकाराई सम्झनऩुछन। मो िब्दरे नगय कामनऩालरकाराई 
सभेत जनाउनेछ ।  

झ. “नगय सबा” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय सबाराई सम्झनऩुछन । 

ञ.  “ष्ट्रविेष शिऺा” बन्नारे दृष्ट्रिष्ट्रवष्ट्रहन, अष्ट्रटज्भ, फौष्ट्रिक अऩािता, ससु्तश्रवण वा अलत अिि िायीरयक 
अऩािता बएका फारफालरकाहरुराई छुटै्ट सभूहभा याखी ददइने शिऺा सम्झन ुऩछन । 

ट. “ष्ट्रवद्यारम शिऺा” बन्नारे आधायबतू य भाध्मलभक तहको दवैु शिऺा सम्झन ुऩछन । 

ठ. “प्राष्ट्रवलधक तथा ब्मवसाष्ट्रमक शिऺा ” बन्नारे प्राष्ट्रवलधक ऻान , सीऩ तथा ष्ट्रवषमवस्तकुो लसकाई गयी 
प्रष्ट्रवलध य व्मवसामको शिऺा प्र दान गनन कऺा नौ देशख कऺा फाह्र सम्भ अध्माऩन गयाइने 
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शिऺाको साथै नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राद्ऱ लफद्यारमभा सञ्चालरत शिऺाराई प्रालफलधक शिऺा 
सम्झन ुऩछन। 

ड. “सभावेिी शिऺा” बन्नारे देहामको शिऺा सशम्झनऩुदनछ  ्

१. दृष्ट्रिष्ट्रवहीन, न्मून दृष्ट्रिमिु ससु्त श्रवण , अष्ट्रटज्भ, फौष्ट्रिक, िायीरयक वा अन्म अऩाॊगता 
बएका फारफालरकाहरुराई लनमलभत िैशऺक ऩितीको अलधनभा यही ददइने शिऺा । 

२. साभाशजक, आलथनक वा  बौगोलरक कायणरे ऩछालड ऩारयएका व्मशिराई ष्ट्रवबेद यष्ट्रहत 
वातावयणभा ददइने शिऺा । 

ढ. “साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारम” बन्नारे सभदुामको ऩहरभा स्थाऩना गरयएको नापा नकभाउने प्रकृलतको 
नेऩार सयकायफाट लनमलभतरूऩभा अनदुान ऩाउने गयी अनभुलत वा स्वीकृ लत प्राद्ऱ ष्ट्रवद्यारम 
सम्झनऩुछन। 

ण. “सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारम” बन्नारे लनजी रगानीभा स्थाऩना गरयएको  नेऩार सयकायफाट लनमलभत रूऩभा 
अनदुान नऩाउने गयी अनभुलत वा स्वीकृलत प्राद्ऱ ष्ट्रवद्यारम सशम्झन ुऩछन । 

त.“कभनचायी” बन्नारे साभदुाष्ट्रमक तथा सॊस्थागत ष्ट्रवद्यार मभा कामनयत शिऺक फाहेकका अन्म       
कभनचायीहरु सम्झन ुऩछन । 

थ. “अनभुलत” बन्नारे नेऩार सयकाय वा नगयऩालरकारे स्थामी स्वीकृलत प्रदान गरयनसकेको कुनै 
तोष्ट्रकएको ठाउॉ वा ऺेत्रभा ष्ट्रवद्यारम खोल्न वा कऺा थऩ गनन दद एको अस्थामी स्वीकृलतराई 
जनाउॉछ। 

द. “स्वीकृलत” बन्नारे तोष्ट्रकए फभोशजभको ितन ऩूया गयेको ष्ट्रवद्यारमराई नेऩार सयकाय वा 
नगयऩालरकारे ददएको स्थामी स्वीकृलतराई जनाउॉछ । 

ध. “आवासीम ष्ट्रवद्यारम ” बन्नारे नेऩार सयकाय वा नगयऩालरकाफाट आवासीम ष्ट्रवद्यारमकोरूऩभा 
स्वीकृती प्रदान गरयएको ष्ट्रवद्यारमराई जनाउॉछ । 

न. “िैशऺक गठुी ” बन्नारे ष्ट्रवद्यारम सञ्चारन गननको रालग कुनै व्मशिरे ना पा नलरने उद्देश्मरे 
स्थाऩना गयेको सावनजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुऩछन । 

ऩ. “स्थामी आवासीम अनभुलत” बन्नारे ष्ट्रवदेिी भरुकुरे कुनै ितन तोकी वा सो भरुकुभा स्थामीरुऩभा 
फसोफास गनन ऩाउने गयी नेऩारी नागरयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबलसनटी इलभग्रने्ट लबसा 
(लड.बी.), ऩयभानेन्ट येशजडेन्ट लबसा (ऩी.आय.) वा ग्रीन काडन सम्झन ुऩछन य सो िब्दरे नेऩारी 
नागरयकराई ष्ट्रवदेिभा स्थामीरुऩभा फसोफास गनन ददइएको जनुसकैु नाभको स्थामी आवासीम 
अनभुलत सभेतराई जनाउॉछ । 

प. “शिऺक” बन्नारे ष्ट्रवद्यारमको अध्माऩक सम्झन ुऩदनछ य सो िब्दरे प्रधानाध्माऩकरा ई सभेत 
जनाउॉछ ।  

फ.“आधायबतू शिऺा उशिणन ऩयीऺा” बन्नारे आधायबतू (कऺा ८) तहको अन््मभा हनुे ऩयीऺा सम्झन ु 
ऩदनछ । 

ब.“तोष्ट्रकएको” वा “तोष्ट्रकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेका लनमभभा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए 
फभोशजभ सम्झनऩुदनछ । 
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भ.“नगय शिऺा अलधकायी ” बन्नारे नगयऩालरकाको शिऺा , मवुा तथा खेरकुद िाखाको िाखा प्रभखु 
सम्झनऩुदनछ । 

म.“स्थानीम ऩाठक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक ” बन्नारे स्थानीम बाषा , सॊस्कृलत, धभन, कृष्ट्रष, ऩि,ु वनऩैदावाय, 
ऩमनटन आदद ऩयम्ऩयागत रुऩभा सॊचारन बै आएका ष्ट्रवषमवस्तहुरुराई सभेष्ट्रट फनाइएको 
ऩाठ्यक्रभराई सम्झन ुऩछन।  

३.ष्ट्रवद्यारम खोल्न अनभुलत लरन ुऩने ्

१. कुनै नेऩारी नागरयकहरुको सभदुामरे साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारम वा नेऩारी नागरयकरे नीशज िैशऺक 
गठुी अन्तगनत सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारम खोल्न चाहेभा तोष्ट्रकएको ष्ट्रववयण खरुाई नगयऩालरकाको नगय 
शिऺा सलभलत सभऺ अनभुलतको रालग लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा सो  लनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफझु गदान ष्ट्रवद्यारम खोल्न 
अनभुलत ददन भनालसफ देशखएभा तोष्ट्रकएको ितन फन्देज ऩारना गने गयी वडा शिऺा सलभलतको 
लसपारयसभा नगय शिऺा सलभलतको लनणनम अनसुाय अनभुलत ददइनेछ । 

३. उऩदपा (२) फभोशजभ अनभुलत लरई खोलरएको ष्ट्रवद्यारमरे तोष्ट्रकएका ितन फन्दे ज ऩारना गयेको 
देशखएभा वडा शिऺा सलभलतको लसपारयसभा नगय शिऺा सलभलतको लनणनम अनसुाय स्वीकृलत प्रदान 
गनेछ । 

४. मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका फखत कम्ऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका ष्ट्रवद्यारमहरुरे चाहेभा कम्ऩनी 
खायेज गयी िैशऺक गठुी अन्तगनत ष्ट्रवद्यारम सञ्चारन गनन तो ष्ट्रकएको नगय शिऺा सलभलत सभऺ 
लनवेदन ददन सक्नेछ । 

५. उऩदपा (४) फभोशजभ लनवेदन ऩयेभा नगय शिऺा सलभलतरे सो लनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफझु 
गनेछ य जाॉचफझु गदान लनवेदन ददने ष्ट्रवद्यारमको भाग भनालसफ देशखएभा भाग फभोशजभ ष्ट्रवद्यारम 
सञ्चारन गनन वडा शिऺा सलभलतको लसपारयसभा ऩनु् अनभुलत तथा स्वीकृलत ददइनेछ । 

६. उऩदपा (२), (३) वा (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहामका ष्ट्रवद्यारमराई िैशऺक 
गठुीको रूऩभा सञ्चारन गनन ऩाउने गयी अनभुलत वा स्वीकृलत ददइनेछैन । 

अ. सयकायी वा सावनजलनक बवनभा सञ्चारन बएका ष्ट्रवद्यारम, 

आ. सयकायी वा सावनजलनक जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएका ष्ट्रवद्यारम, य 

इ. कुनै व्मशि वा सॊस्थारे ष्ट्रवद्यारमको नाभभा बवन वा जग्गा दानदातव्म ददएकोभा सो बवनभा 
वा ्मस्तो जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएको ष्ट्रवद्यारम । 

७.  मस ऐन वा अन्म प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन िैशऺक  गठुी अन्तगनत 
ष्ट्रवद्यारम सञ्चारन गदान देहाम फभोशजभ गनुनऩनेछ  ्

अ. िैशऺक गठुी सञ्चारन गने गठुी सञ्चारक (ट्रिी) सिदठत सॊस्थाको रूऩभा हनुऩुने, 

आ. िैशऺक गठुी सञ्चारन गदान ट्रिीभा सावनजलनक गठुी बए कम्तीभा ऩाॉच जना य लनजी गठुी 
बए कम्तीभा तीन जना सदस्म हनुऩुने, 

इ. िैशऺक गठुीको आम व्मम सम्ऩशि रेखा तोष्ट्रकए फभोशजभ खडा गयी भान्मता प्राद्ऱ 
रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने, 
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ई. िैशऺक गठुीको त्कार कामभ यहेका ट्रिीरे आफ्नो जीवनकारभै वा िेष ऩलछ 
गठुीमायकोरूऩभा काभगने आफ्नो उियालधकायी तोक्न सक्ने छ । तय सावनजलनक िैशऺक 
गठुीको हकभा ्मस्तो उियालधकायी तोक्दा नगयऩालरकाको स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 

८. कुनै साभाशजक , ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे भनुापा नलरने उद्देश्म याखी ष्ट्रवद्यारम 
सञ्चारन गनन चाहेभा नगय शिऺा सलभलतफाट स्वीकृलत लरई सावनजलनक िैशऺक गठुी अन्तगनत 
ष्ट्रवद्यारम सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

९. उऩदपा (८) फभोशजभ सञ्चालरत ष्ट्रवद्यारमरे ऩारन गनुन ऩने ितन तथा अन्म व्मवस्था तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछन ्। 

      तय भालथका उऩदपाहरुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन कुनै ष्ट्रवदेिी शिऺण सॊस्थासॉग 
सम्फन्धन गने गयी कसैराई ऩलन ष्ट्रवद्यारम खोल्न अनभुलत वा स्वीकृलत ददइने छैन । तय नेऩार 
सयकायसॊग सम्झौता बएभा ्मस्ता ष्ट्रवद्यारमहरुराई ऩलन अनभुलत ददन सक्ने छ । मसयी 
सञ्चालरत ष्ट्रवद्यारमहरुराई नेऩार सयकायरे जनुसकैु वेरा फन्द गनन सक्नेछ । 

 

४.नभूना ष्ट्रवद्यारम सम्फशन्ध व्मवस्था  ्नभूना ष्ट्रवद्यारम सम्फशन्ध व्मवस्थातोष्ट्रकए वभोशजभ हनुेछ । 

५.ऩयीऺाको सञ्चारन  ्ष्ट्रवलबन्न तहको शिऺा उशिणन तथा मोग्मता ऩयीऺाको सञ्चारन तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

६.भाध्मलभक शिऺाको प्रकाय् भाध्मलभक शिऺा देहामका प्रकायका हनुेछन । 

क. साधायण भाध्मलभक शिऺा । 

ख. बाष्ट्रषक भाध्मलभक शिऺा ।  

ग. प्राष्ट्रवलधक तथा व्मावसाष्ट्रमक भाध्मलभक शिऺा । 

७.ष्ट्रविेष शिऺा, सभावेिी शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा खरुा शिऺा, नैलतक शिऺा, 
सॊस्कृत शिऺ ा सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था ्

क. नगयऩालरकारे आवश्मक ऩूवानधायको व्मवस्था गयी ष्ट्रविेष शिऺा , सभावेिी शिऺा , अनौऩचारयक 
शिऺा, लनयन्तय शिऺा, दूय शिऺा तथा खरुा शिऺा, नैलतक शिऺा य सॊस्कृत शिऺा सञ्चारनको व्मवस्था 
गनन सक्नेछ । 

८.शिऺाको भाध्मभ  ्

१. ष्ट्रवद्यारमभा शिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा, अॊग्रजेी बाषा वा दफैुबाषा हनुेछ । 

२. उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन देहामको अवस्थाभा ष्ट्रवद्यारमभा शिऺाको भाध्मभ 
देहाम फभोशजभ हनु सक्नेछ  ्

क. आधायबतू शिऺा भातबृाषाभा ददन सष्ट्रकनेछ, 

ख. गैय नेऩारी नागरयकरे नेऩारको ष्ट्रवद्यारमभा अध्ममन गदान अलनवामन नेऩारी ष्ट्रवषमको सट्टा अन्म कुनै 
बाषाको ष्ट्रवषम अध्ममन गनन सक्नेछ, 

ग. बाषा ष्ट्रवषमभा अध्माऩन गयाउॉदा शिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हनुसक्नेछ, 

घ. अलनवामन अॊग्रजेी ष्ट्रवषम अध्ममन गयाउॉदा भाध्मभ अॊग्रजेी बाषाभा नै गयाउन ुऩनेछ । 

९.ष्ट्रवद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्य्ऩसु्तक  ् ष्ट्रवद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोके को न्मूनतभ भाऩदण्ड नघट्ने गयी 
लसकाई उऩरशब्ध हालसर हनुे गयी अध्ममन अध्माऩन गयाउन ुऩनेछ । ष्ट्रवद्यारमरे नेऩार सयकायरे 
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तोकेको याष्ट्रिम ऩाठ्यक्रभको भाऩदण्ड लबत्र यही स्थानीम ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक रागू गनन सक्नेछ । 
सो प्रमोजनको रालग नगयऩालरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभानण सलभलत गठन गनन सक्नेछ । 

१०.नगय शिऺा सलभलत  ्

१. नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनुे ष्ट्रवद्यारमको येखदेख , सभन्वम य व्मवस्थाऩन गने काभको 
रालग देहाम फभोशजभको नगय  शिऺा सलभलत यहनेछ । 

क.नगयऩालरकाको प्रभखु अध्म  ऺ

ख. नगय कामनऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सदस्म 

ग. नगय कामनऩालरकारे तोकेको शिऺा हेने ष्ट्रवषमगत सलभलतको सॊमोजक सदस्म 

घ. नगय कामनऩालरकारे भनोलनत गयेको नगय सबाका सदस्महरु भध्मेफाट एक जनासदस्म 

ङ. नगयलबत्रका ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट नगय शिऺा 
सलभलतरेभनोलनत गयेको एकजना सदस्म 

च. सभाजसेवी वा शिऺा प्रभेीहरुभध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको कम्तीभा  
एकजना भष्ट्रहरा ऩने गयी  दईु जना सदस्म 

छ. शिऺण ऩेिाभा उच्च मोगदान ऩमुानगएका साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु  

   भध्मेफाट नगय शिऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको  एकजना प्र.अ.सदस्म 

ज.  लनशज तथा आवासीम ष्ट्रवद्यारम अगननाइजेसन नगय कलभष्ट्रट अध्मऺ सदस्म 

झ. नगय शिऺक भहासॊघको अध्मऺ सदस्म 

ञ. नगयऩालरकाको शिऺा, मवुा तथा खेरकुद िाखा, िाखा प्रभखु सदस्म–सशचव 

२. सलभलतका ऩदेन सदस्म फाहेक भनोलनत सदस्महरुको कामनकार ३ वषनको हनुेछ । 

३. उऩदपा (१) अन्तगनत भनोलनत सदस्मरे य अन्म सदस्मरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा 
जनुसकैु सभमभा ऩलन हटाउन वा वखानस्त गनन सष्ट्रकनेछ । तय ्मसयी हटाउन ुवा वखानस्त गनुन 
अशघ भनासीफ भाष्ट्रपकको स्ऩष्ट्रिकयणको भौकावाट वशञ्चत गरयने छैन । 

४. नगय शिऺा सलभलतको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम वभोशजभ हनुेछ  ्

क. आफ्नो कामन ऺेत्र लबत्रको िैशऺक मोजना तमाय गने । 

ख. नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र ष्ट्रवद्यारम सञ्चारनका रालग अनभुलत ददन,े स्वीकृलत ददन,े ष्ट्रवद्यारम साने, गाभ्ने, 
सभामोजन, कऺा य तह थऩघट गने सम्फशन्ध कामनहरु गने । 

ग. ष्ट्रवद्यारमहरुराई आलथनक अनदुान सम्वन्धी आवश्मक स्रोतको खोजी गने । 

घ. आफ्नो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनुे ऩयीऺाराई भमानददत य व्मवशस्थत वनाउन सहमोग गने । 

ङ. नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र स्थाऩना बएका आफ्नो स्रोतभा सञ्चालरत साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमहरुको शिऺक 
दयफन्दी, सेवा, सषु्ट्रवधा य ितनहरु स्वीकृत गने । 

च. ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई आवश्मक लनदेिन ददन,े जागरुक य सजग वनाउने । 

छ. ष्ट्रवद्यारमको रालग आवश्मक साधन श्रोत जटुाउने य ऩरयचारन गने गयाउने । 

ज. ष्ट्रवद्यारमका सभस्माहरुभा आवश्मकता अनसुाय भध्मस्थता गने । 

झ. शिऺाको गणुस्तय कामभ याख्न ेसूचक ष्ट्रवकास गने य प्रगलत भूल्माॊकन गने, 

ञ. ष्ट्रवद्यारमको साभाजीक ऩयीऺण गने गयाउने । 
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ट. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमका शिऺक तथा कभनचायी व्मवस्थाऩन गने । 

ठ. ष्ट्रवद्यारमको सऩुयीवेऺण तथा अनगुभन गने गयाउने । 

ड. िैशऺक गठुीसॉग गने सम्झौताका ितनहरु लनधानयण गने , 

ढ. िैशऺक सॊस्था य शिऺासॊग आफि शिऺक कभनचायीहरुराई काभको आधायभा आवश्मक 
प्रो्साहन, नलसमत, दण्ड, कायवाही गने, गयाउने । 

ण. ष्ट्रविेषऻहरुको छनौट गयेय सूची प्रकािन गने । 

त. भाध्मलभक तहसम्भको प्रालफलधक शिऺा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने । 

थ. ष्ट्रवद्याथॉ सॊख्मा घट्न गई पाशजरभा ऩयेका साभदुाष्ट्रमक शिऺकहरुराई सभदुामिाया सॊचालरत 
अको लफद्यारमभा सभामोजन गने । 

द.  साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमको रालग लफतयण गरयएका दयफन्दी िैशऺक सत्रको िरुुभा लभरान गने । 

ध. लफद्यारमभा प्रधानाध्माऩक सम्वन्धी ष्ट्रववाद बई असाभान्म अवस्था सजृना बएभा वडा शिऺा 
सलभलतको लसपारयसभा प्र.अ. को अशन्तभ टुिगो रगाउने  । 

ऩ. अन्म तोष्ट्रकए वभोशजभका कामनहरु गने । 

११. नगय शिऺा अलधकायी  ्
क. नगयऩालरकाभा कामनयत नगय शिऺा अलधकायी नगय शिऺा सलभलतको सदस्म सशचवको बलूभकाभा यहनेछ। 

ख. नगय शिऺा अलधकायीको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुे छन । 

 १. नगयऩालरकाभा िैशऺक कामनक्रभ कामानन्वमन गने गयाउने । 

 २. शिऺा सम्फशन्ध नगयस्तयीम मोजना नगय सबा फाट ऩारयत गयाई कामानन्वमन गने गयाउन।े 

 ३. शिऺाको गणुस्तय फढाउ नको रालग प्रधानाध्माऩक तथा ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक , 

 गोष्ठी तथा तालरभको व्मवस्था गने । 

 ४.  आधायबतू तह उशिणन ऩयीऺाको अन््मभा लरईने ऩयीऺा सॊचारन य ब्मफस्थाऩन गने गयाउने । 

 ५.  ष्ट्रवद्यारमको अशन्तभ ऩयीऺाका अलबरेख, प्रद्लऩत्र, उियऩशुस्तका शझकाई जाॉच गने गयाउन।े 

६.  ष्ट्रवद्यारमभा िैशऺक गणुस्तय फषृ्ट्रि बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माॊकन गयी अलबरेख याख्न ेतथा सो 
सम्फन्धभा सधुायका आवश्मक अन्म काभ गने गयाउने । 

 ७.  ष्ट्रवद्यारम य शिि ुष्ट्रवकास केन्रको लनयीऺण गने गयाउने । 

८.  ष्ट्रवद्यारमको नक्साॊकन गने गयाउने । 

 ९.  ष्ट्रवद्यारमरे स्वीकृत ऩाठमक्रभ ऩाठ्यऩसु्तक राग ुगयेको सम्फन्धभा लनयीऺण गने गयाउन।े 

 १०. नगयको फाष्ट्रषनक िैशऺक तथमाॊक सॊकरन, ष्ट्रवद्ऴषेण य प्रकािन गने । 

 ११. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमका शिऺकहरुको तरफी प्रलतफेदन ऩारयत गयाउने । 

 १२. ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य शिऺक अलबबावक सॊघ गठन गने गयाउने । 

 १३. ष्ट्रवद्यारमको फाष्ट्रषनक िैशऺक कामनक्रभको लनमलभत अुनगभन य सऩुयीवेऺण गयी प्रलतवेदन ऩेिगने 
। 

 १४. ष्ट्रवद्यारमको ष्ट्रवकासको रालग ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य स्थानीम शिऺा प्रभेी सॊग सम्ऩकन य 
आवश्मक सयसल्राह य अन्तयष्ट्रक्रमा गने । 

 १५.  शिऺकहरुको कामनऺ भता भूल्माॊकन गयी ्मसको अलबरेख याख्न ेयाख्न रगाउने । 
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 १६.  ष्ट्रवद्यारमका शिऺक तथा कभनचायीहरुको लफदाको अलबरेख िैशऺ क सत्रको अन््मभा 
प्रभाशणतगने गयाउने य ष्ट्रवद्यारमभा याख्न रगाउने । 

 १७.  ष्ट्रवद्यारम सभामोजनको रालग आवश्मक ष्ट्रवद्यारम सभामोजन लनदेशिका फभोशजभ         
नगयऩालरकाफाट कामनलफलध ऩास गयेभा आवश्मक व्मवस्था लभराउने । 

 १८. गालबएका वा फन्द गयीएका ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩिी व्मवस्थाऩन गने । 

१९. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमराई प्राद्ऱ सॊऩूणन फजेट व्मवस्थाऩनभा ष्ट्रवशिम अनिुासन कामभ याख्न     
अनगुभन तथा लनमभन गने गयाउने । 

१२. ष्ट्रवद्यारम,  साभदुाष्ट्रमक लसकाई केन्र य फारष्ट्रवकास केन्रहरुको अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था ्सूमोदम 
नगयऩालरका लबत्र यहेका ष्ट्रवद्यारमहरु साभदुाष्ट्रमक लसकाइ केन्र य वारष्ट्रवकास केन्रहरुको अनगुभन तथा 
लनमभन नगय शिऺा सलभलत,  नगय शिऺा अलधकायी य सम्फशन्धत िाखाको अलधकृतहरुको एष्ट्रककृत सभूह वा 
एकर व्मशिफाट हनुेछ। 

१३.साभदुाष्ट्रमक लसकाइ केन्र सञ्चारन गनन सक्ने ्नेऩार सयकायरे स्वीकृती प्रदान गयी सञ्चारन एफॊ 
ब्मफस्थाऩनभा यहेका, नेऩार सयकायफाट थऩ हनु आउने साभदुाष्ट्रमक लसकाइ केन्दहरुराई नेऩार सयकायफाट 
प्राद्ऱ अनदुान उनीहरुको कामनसम्ऩादनका आधायभा उऩरब्ध गयाउॊ दै नगयऩालरकारे सभदुामभा साऺयता, सीऩ 
ष्ट्रवकास य  लनयन्तय लसकाई सभेतको काभ गनन थऩ साभदुाष्ट्रमक लसकाइ केन्र सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

१४.स्थामी अध्माऩन अनभुलतऩत्र लरन ुऩने ्ष्ट्रवद्यारमरे साभदुाष्ट्रमक तथा नीशज श्रोतफाट कयायभा शिऺक  
लनमशुि गदान नेऩार सयकायफाट स्थामी अध्माऩन अनभुलतऩत्र लरएका भात्र उम्भेदवाय हनु मोग्म भालननेछन ्।  
१५.अनदुानको व्मवस्था  ्
१.मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत ददॉदै आएको अनदुान यकभभा कटौती नहनुे गयी तोष्ट्रकएको सूत्रको आधायभा 
नगयऩालरकारे साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमराई अनदुान ददनेछ । तय कुनै ष्ट्रवद्यारमरे तोष्ट्रकएको िैशऺकस्तय कामभ 
गनन नसकेभा ्मस्ता ष्ट्रवद्यारमराई ददॉइदै आएको अनदुान यकभभा तोष्ट्रकए फभोशजभ कटौती गनन सष्ट्रकनेछ । 

१६.छात्रवृशिको व्मवस्था गनन सक्ने ्नगयऩालरकारे ष्ट्रवद्यारमभा बनान हनुे ष्ट्रवद्याथॉराई तोष्ट्रकए फभोशजभ 
छात्रवृशिको व्मवस्था गनन सक्नेछ । 

१७.प्रायशम्बक फार ष्ट्रवकास केन्रराई अनदुान ददन सक्ने ् नगयऩालरकारे प्रायशम्बक फार ष्ट्रवकास केन्रराई 
तोष्ट्रकए फभोशजभको अनदुान ददन वा बौलतक सॊयचना लनभानण गनन सक्नेछ ।  
१८.प्रायशम्बक फार शिऺ ा सम्फन्धी व्मवस्था ्प्रायशम्बक फार शिऺाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
व्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

१९.ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन सम्फन्धी व्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ 
।  

२0.  ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत ष्ट्रवघटन गनन सष्ट्रकने ्
१. कुनै ष्ट्रवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे तोष्ट्रकएको शजम्भेवायी ऩूया गनन नसकेको लनष्कषन लनकारी वडा 
शिऺा सलभलत वा शिऺा अनगुभन सलभलत वा नगय शिऺा सलभलतरे लसपारयस गयेभा सोको कायण खरुाई नगय 
शिऺा सलभलतरे ्मस्तो ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत तोष्ट्रकएको प्रकृमा ऩ¥ुमाई ष्ट्रवघटन गनन  सक्नेछ । तय 
्मसयी ष्ट्रवघटन गनुन अशघ ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भनालसफ भौका ददन ुऩनेछ 
। 
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२. उऩदपा (१) फभोशजभ ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत ष्ट्रवघटन बएऩलछ अको ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत 
गठन नबएसम्भ वा अन्म कुनै कायणरे ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन नबए सम्भ ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतको काभ गनन नगय शिऺा सलभलतरे एक अस्थामी ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गनन सक्नेछ । 

३. मो ऐन तथा ऐन वभोशजभ लनलभनत शिऺा लनमभावरी जायी बए ऩलछ सफै ष्ट्रवद्यारमहरुरे फष्ट्रढभा एक 
भष्ट्रहनालबत्र मस ऐन वभोशजभको ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गरय सक्न ुऩनेछ । ष्ट्रविेष ऩरयशस्थलतभा 
ष्ट्रवद्यारमको अनयुोधभा नगय शिऺा अलधकायीरे एक भष्ट्रहना सम्भको सभमावधी थऩ गनन सक्नेछ । 

२१.ष्ट्रवद्यारमको ष्ट्रवलनमभ्  
१. मो ऐन य प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही प्र्मेक साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्यारमको रक्ष्म, भूल्म 
भान्मता, सञ्चारन प्रष्ट्रक्रमा रगामतका अन्म सान्दलबनक ष्ट्रवषमवस्त ुसभावेि गरयएको ष्ट्रवलनमभ अलबबावक 
सबाफाट ऩारयत गयाई लफद्यारम ब्मफस्थाऩन सलभलतरे लनभानण गयी रागू गनुन ऩनेछ । 

२. अलबबावक सबारे ददएको जनादेि फभोशजभ लफद्यारम ब्मफस्थाऩन सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय ष्ट्रवलनमभ 
सॊसोधन गनन सक्नेछ । 

३. ष्ट्रवधान अनसुाय ष्ट्रवद्यारम सञ्चारन गनुन व्मवस्थाऩन सलभलत, प्रधानाध्माऩक रगामत अन्म सफैको कतनव्म 
हनुेछ । 

४. अद्यावलधक ष्ट्रवलनमभको प्रलतलरष्ट्रऩ ऩारयत बएको लभलतफाट ७ ददन लबत्र व्मवस्थाऩन सलभलतरे वडा शिऺा 
सलभलत भापन त नगय शिऺा सलभलतभा ऩेि गनुनऩनेछ ।  

५. ष्ट्रवद्यारमको ष्ट्रवलनमभ सावनजलनक दस्तावेज हनुेछ य सो जो कोहीरे ऩलन हेनन सक्नेछन ।  
२२. वडा शिऺा सलभलत  ्

१. वडा स्तयभा देहाम फभोशजभको वडा शिऺा सलभलत गठन हनुेछ । 

क. वडा सलभलतको अध्मऺ –                                                    अध्मऺ 

ख. वडा सलभलतका सदस्महरु भध्मे वडा सलभलतको फैठकरे तोकेको एक जना –             सदस्म 

ग. अगूवा ष्ट्रवद्यारमको प्रधानाध्माऩक एक जना –                                      सदस्म 

घ. ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट वडा सलभलतको फैठकरे तोकेको 
   एक जना अध्मऺ –                                                              सदस्म 

ङ. वडा लबत्रका शिऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट वडा शिऺा सलभलतरे तोकेको एक जना भष्ट्रहरा  
   सष्ट्रहत २ जना –                                                           सदस्म 

च. सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमका प्र.अ. भध्मेवाट वडा शिऺा सलभलतरे तोकेको एक जना १  

   जना प्र.अ.–                                                                    सदस्म 

छ. नगयऩालरकाको वडा सलभलतका सशचफ्सदस्म– सशचव  

२. वडा शिऺा सलभलतको काभ, कतनव्म य अलधकाय तोष्ट्रकए वभोशजभ हनुेछ । 

२३.नगय शिऺा ष्ट्रवकास कोष ्

१. साभदुाष्ट्रमक तथा सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमको बौलतक ऩूवानधाय ष्ट्रवकास तथा िैशऺक सधुायभा सहमोग ऩमुानमउन 
तथा ्मस्ता ष्ट्रवद्यारमभा िैशऺक गणुस्तय अलबवृष्ट्रि गननको रालग नगयऩालरकास्तयभा एक नगय शिऺा ष्ट्रवकास 
कोष यहनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा देहामका यकभहरू यहनेछन्् – 
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क. नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ अनदुान यकभ, 

ख. प्रदेि सयकायफाट प्राद्ऱ अनदुान यकभ, 

ग. नगयऩालरकाफाट प्राद्ऱ अनदुान यकभ, 

घ. सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमफाट प्राद्ऱ हनुे तोष्ट्रकए फभोशजभको यकभ, 

ङ. चन्दाफाट प्राद्ऱ यकभ, 

च. अन्म स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ । 

२४. कोष सञ्चारक सलभलत  ्

१. कोष सञ्चारक सलभलत तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभको कोष सञ्चारक सलभलतको काभ, कतनव्म य अलधकाय तथा फैठक सम्फन्धी 
कामनष्ट्रवलध तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

२५.ष्ट्रवद्यारम कोष  ्

१. प्र्मेक ष्ट्रवद्यारमभा एउटा ष्ट्रवद्यारम कोष हनुेछ, जसभा देहाम वभोशजभका स्रोतवाट प्राद्ऱ यकभ सो कोषभा 
दाशखरा हनुेछ्– 

क. नेऩार सयकाय, प्रादेशिक सयकाय य नगयऩालरकाफाट प्राद्ऱ अनदुान, 

ख.नगयऩालरका शिऺा कोषफाट प्राद्ऱ अनदुान, 

ग. िलु्क तथा सहमोगफाट प्राद्ऱ यकभ, 

घ. चन्दा वा दान दातव्मफाट प्राद्ऱ यकभ, य 

ङ. अन्म स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको सञ्चारन य रेखाऩयीऺण तथा साभाशजक रेखा ऩयीऺण तोष्ट्रकए फभोशजभ 
हनुेछ । 

 
 

२६. नगयऩालरकारे लनदेिन ददन सक्ने ्
१. नगयऩालरकारे तोष्ट्रकएको ऺेत्र सॉग सम्फशन्धत आवश्मक लनदेिनहरु ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतराई ददन 
सक्नेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभ ददइएको लनदेिनको ऩारना गनुन ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको कतनव्म हनुेछ । 

२७.नगयऩालरकारे ष्ट्रवद्यारम सानन, गाभ्न, नाभ ऩरयवतनन गनन वा फन्द गनन सक्ने्  
नगयऩालरकारे हार सञ्चारन बइयहेका फष्ट्रढभा ३० लभनेटको ष्ट्रहॉडाईको दयुी, ष्ट्रवद्याथॉ सॊख्मा य बौलतक सॊयचना 
हेयी नशजकभा यहेका कुनै ष्ट्रवद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थानभा सानन वा दईु वा दईु बन्दा फढी 
ष्ट्रवद्यारमराई गालब एउटा ष्ट्रवद्यारम कामभ गनन वा ष्ट्रवद्यारमको नाभ ऩरयवतनन गनन वा ष्ट्रवद्यारम फन्द गनन वा 
तोष्ट्रकएको ठाउॉ वा ऺेत्रभा ष्ट्रवद्यारम खोल्न वा ष्ट्रवद्यारमभा कऺा थऩ गयी सञ्चारन गनन अनभुलत वा स्वीकृलत 
ददॉदा ष्ट्रवद्यारम ऺेत्रको वातावयण, प्रदषुण जोशखभ लनधानयण गरय लनदेिन गनन गयाउन सक्नेछ । 

२८.ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि  ्

१. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩशि सावनजलनक सम्ऩशि भालननेछ । मस ऐन फभोशजभ 
अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गरयएको वा कुनै ष्ट्रवद्यारमभा गालबएको साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि 
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नगयऩालरकारे नशजकको अन्म लफद्यारमराई हस्तान्तयण गने छ । अन्म लफद्यारमभा हस्तान्त यण हनु नसकी 
ष्ट्रवद्यारमको काभभा वा साभदुाष्ट्रमक प्रमोगभा नआउने बएभा वडा शिऺा सलभलतको लसपारयसभा प्रचलरत काननु 
फभोशजभ फेच–लफखन गयी प्राद्ऱ बएको यकभ सम्फशन्धत नगयऩालरकाको शिऺा कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

२. िैशऺक गठुी अन्तगनत सञ्चालरत सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि  सोही ष्ट्रवद्यारमको नाभभा यहनेछ । कुनै 
ष्ट्रवद्यारम सावनजलनक िैशऺक गठुीको रुऩभा सञ्चारन गरयएकोभा ्मस्तो ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि सावनजलनक 
सम्ऩशि भालननेछ य ्मस्तो सम्ऩशिको स्वरुऩ ऩरयवतनन गनन ऩाइनेछैन । 

३. कम्ऩनी अन्तगनत सञ्चालरत सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि सोही कम्ऩनीको नाभभा यहनेछ । 

४. सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे कुनै व्मशि वा सॊघ सॊस्थासॉग दान दातव्मको रूऩभा कुनै ष्ट्रकलसभको चर , अचर 
सम्ऩशि प्राद्ऱ गनुन अशघ नगयऩालरकाको अनभुलत लरन ुऩनेछ । तय ष्ट्रवदेिी व्मशि वा सॊघ सॊस्थाफाट ्मसयी 
चर, अचर सम्ऩशि प्राद्ऱ गनुन अशघ नेऩार सयकायको ऩूवन स्वीकृलत लरनऩुनेछ । 

५. नेऩार सयकायको स्वीकृलतभा प्राद्ऱ गयेको सम्ऩशि नेऩार सयकायको स्वीकृलत फेगय फेचलफखन गनन ऩाइने 
छैन । 

६. ष्ट्रवद्यारमरे प्रमोग गयेको सावनजलनक ÷प्रलत जग्गाराई ष्ट्रवद्यारमको नाभभा दतान गयाउने प्रष्ट्रक्रमा 
नगयऩालरकाफाट अगाडी फढाइने छ । 

२९. ष्ट्रवद्यारमराई छुट य सषु्ट्रवधा ्
१. प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारम य िैशऺक गठुीको रूऩभा 
सञ्चालरत सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमको नाभभा जनुसकैु लरखत ऩारयत गदान यशजिेिन दस्तयु राग्ने छैन । 

२. उऩदपा (१) भा रेशखए फाहेक अन्म ष्ट्रवद्यारमको नाभभा कुनै लरखत ऩारयत गदान नेऩार सयकायरे 
तोष्ट्रकएको आधायभा यशजिेिन दस्तयु छुट ददन सक्नेछ । 

३. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारम य िैशऺक गठुीको रूऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमराई ददइने अन्म छुट य 
सषु्ट्रवधा तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

३०.अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गने  ्

कुनै सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको लनमभ ष्ट्रवऩयीत अन्म कुनै काभ गयेभा नगय 
शिऺा सलभलतरे ्मस्तो ष्ट्रवद्यारमराई प्रदान गरयएको अनभुलत वा स्वीकृलत यद्द गनेछ । तय ्मसयी अनभुलत वा 
स्वीकृलत यद्द गनुन अशघ सम्फशन्धत ष्ट्रवद्यारमराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन । 

३१.ष्ट्रवद्यारमको वगॉकयण ्ष्ट्रवद्यारमराई तोष्ट्रकएको आधायभा वगॉकयण गरयनेछ । 

 
 

३२. ष्ट्रवद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्रको रुऩभा कामभ गनुन ऩने् 
१. ष्ट्रवद्यारमभा स्वतन्त्र य बम यष्ट्रहत रुऩभा अध्ममन, अध्माऩन गने वातावयण सजृना गनन तथा ष्ट्रवद्यारम लबत्र 
कुनै ऩलन ष्ट्रकलसभको अवाशञ्छत ष्ट्रक्रमाकराऩ हनु नददने गयी ष्ट्रवद्यारमराई सयुशऺत ऺेत्र कामभ गनुन ऩनेछ । 

२. उऩदपा (१) वभोशजभ सयुशऺत ऺेत्र कामभ गदान ष्ट्रवद्यारमरे ऩारना गनुन ऩने ितन तथा भाऩदण्ड तोष्ट्रकए 
वभोशजभ हनुेछ । 

३३. िलु्क सम्फन्धी व्मवस्था ्
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१. नेऩार सयकायरे लन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको ष्ट्रवद्यारम शिऺाका रालग साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्याथॉको 
नाभभा कुनै ष्ट्रकलसभको िलु्क लरन ऩाउने छैन । 

२. उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन कुनै अलबबावकरे िैशऺक गणुस्तय अलबफषृ्ट्रिको रालग 
आफ्नो इच्छारे ददएको दान, उऩहाय, चन्दा वा सहमोग साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमरे लरन सक्नेछ ।  
३. सफै फारफालरकाराई आधायबतू तहसम्भको शिऺा अलनवामन य लन्िलु्क तथा भाध्मलभक तहसम्भ लन्िलु्क 
शिऺा प्रदान गननको रालग नगयऩालरकारे आवश्मक स्रोतको व्मवस्था गनेछ । 

४. उऩदपा (१) फभोशजभ लन्िलु्क शिऺा घोषणा गयेको ष्ट्रवद्यारम शिऺा फाहेकको अन्म ष्ट्रवद्यारम शिऺाभा 
अध्ममन गने ष्ट्रवद्याथॉसॉग लरइने िलु्क तोष्ट्रकएको आधायभा लनधानयण गरयनेछ । 

५. ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्याथॉराई कुनै कऺाभा बनान गदान एक ऩटक बनान िलु्क लरइ सकेऩलछ ऩनु् सोही 
ष्ट्रवद्यारमको अको कऺाभा बनान गननको रालग कुनै ष्ट्रकलसभको िलु्क लरन ऩाईने छैन । 

६. ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्यारमको बौलतक सॊयचना लनभानण गननको रालग ष्ट्रवद्याथॉसॉग कुनै ष्ट्रकलसभको िलु्क लरन ऩाईने 
छैन । 

७. सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्याथॉसॉग लरन ऩाउने िलु्क तोष्ट्रकएको अलधकायीफाट स्वीकृत गयाई लनधानयण गनुन 
ऩनेछ । ्मसयी िलु्क लनधानयण सम्फन्धभा स्वीकृलत ददॉदा तोष्ट्रकएको अलधकायीरे ष्ट्रवद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको 
सेवा, सषु्ट्रवधा य व्मवस्थाऩनको आधायभा ददनेछ । 

८. कुनै ष्ट्रवद्यारमरे मस ऐन ष्ट्रवऩयीत ष्ट्रवद्याथॉसॉग कुनै िलु्क लरएभा नगय शिऺा अलधकायीरे ्मस्तो िलु्क 
सम्फशन्धत ष्ट्रवद्याथॉराई ष्ट्रपतान गनन लनदनिन ददन सक्ने छ । मसयी लनदेिन प्राद्ऱ हनु आएभा सम्फशन्धत 
लफद्याथॉराई िलु्क ष्ट्रपतान गनुन  ऩनेछ । 

९. मस ऐन ष्ट्रवऩयीत िलु्क लरने ष्ट्रवद्यारमराई नगय शिऺा सलभलतीरे कसयुको भात्रा हेयी फढीभा ऩचास हजाय 
रूऩैमाॉ सम्भ जरयवाना गनन सक्नछे । 

३४.शिऺक भहासॊघ, शिऺक तथा कभनचायीको ऩदीम आचयण तथा अन्म व्मवस्था् 
१. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमका शिऺकहरूको ऩेिागत हक ष्ट्रहतको सम्फन्धभा कामन गनन तोष्ट्रकए फभोशजभ एक 
शिऺक भहासॊघ यहनेछ । 

२. देहामका अवस्थाभा शिऺक वा कभनचायीराई ष्ट्रवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे नोकयीफाट हटाउन नगय 
शिऺा सलभलतभा लसपारयस गनेछ्– 

क. तोष्ट्रकए फभोशजभका ऩदीम दाष्ट्रम्व ऩूया नगयेभा, 
ख. ष्ट्रवना सूचना रगाताय ऩन्र ददन बन्दा फढी सभम ष्ट्रवद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेभा, 
ग. ष्ट्रवद्यारमभा भादक ऩदाथन सेवन गयी आएको कुया प्रभाशणत बएभा, 
घ. नैलतक ऩतन देशखने कुनै पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 
ङ. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमका शिऺक वा कभनचायीरे कामानरम सभमभा अन्मत्र अध्माऩन वा काभ गयेभा, 
च. शिऺक वा कभनचायी याजनीलतक दरको कामनकारयणी सदस्म यहेको ऩाईएभा, 
छ. शिऺक वा कभनचायीहरुरे व्मवसाष्ट्रमक हकष्ट्रहतका नाभभा छद्मरुऩभा अभूक याजनैलतक दरको भात्र ष्ट्रहत 
वा ष्ट्रवयोधभा कामन गने सॊगठनका गलतष्ट्रवलधभा लफद्यारम÷कामानरम सभमभा सॊरग्न बएभा । 



12 
 

३. उऩदपा (२) वभोशजभ वा अन्म भाध्मभरे कुनै शिऺक वा कभनचायीराई ऩदफाट हटाउन ुऩने प्रमाद्ऱ  
प्रभाण प्राद्ऱ बएभा  नगयऩालरकारे नीजराई ऩदफाट हटाउन सक्नछे । तय कामनयत ऩदवाट हटाउन ुअशघ 
भनालसव भाष्ट्रपकको स्ऩष्ट्रिकयणको भौका बने प्रदान गरयनेछ । 

 स्ऩष्ट्रिकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रालग “कामनकारयणी सलभलत बन्नारे याजनीलतक दरको ष्ट्रवधान 
वभोशजभ गदठत केन्रीमस्तय, प्रदेिस्तय, शजल्रास्तय वा स्थानीमस्तयका कामनकारयणी सलभलत सम्झन ु ऩछन । 

३५.स्थामी आवासीम अनभुलत लरन नहनुेस्ाभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमभा कामनयत शिऺक वा कभनचायीहरुरे कुनै ऩलन 
देिको स्थामी आवासीम अनभुलत लरन वा ्मस्तो अनभुलत प्राद्ऱ गननको रालग आवेदन ददन हुॉदैन । स्थामी 
आवासीम अनभुलत लरएका तथा लरन आवेदन ददने शिऺक वा कभनचायीहरुराई दण्ड तथा सजाम तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ । 

३६. िैशऺक मोग्मता  ्ष्ट्रवद्यारमको शिऺकको रालग चाष्ट्रहने िैशऺक मोग्मता तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 

३७. शिऺक–ष्ट्रवद्याथॉ अनऩुात लभराउन ुऩनन् नगयऩालरकारे प्र्मेक ष्ट्रवद्यारमभा लनमलभत अध्ममन गने ष्ट्रवद्याथॉ 
सॊख्मा य ष्ट्रवषमका आधायभा तोष्ट्रकए फभोशजभ ष्ट्रवद्याथॉ तथा शिऺकको अनऩुात कामभ गनुनऩनेछ । 

३८.शिऺकराई अन्म काभभा रगाउन नहनुे ्
१. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमको शिऺकराई शिऺा प्रदान गने वा ष्ट्रवद्यारम प्रिासन सम्फन्धी काभभा फाहेक अन्म 
काभभा रगाउन हुॉदैन । 

२. उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन ष्ट्रवद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩने गयी याष्ट्रिम 
जनगणना, लनवानचन सम्फन्धी काभ, दैवी प्रकोऩ उिाय वा नेऩार सयकाय य नगयऩालरकारे तोकेको अन्म कुनै 
काभभा फष्ट्रढभा ३ भष्ट्रहना खटाउन सष्ट्रकनेछ । 

३९.अदारतको आदेिफाट ऩनु् फहारी हनु सक्ने ्
१. दपा ३५ भा उल्रेख बएका कुनै वा केही आयोऩभा सजाम बई नोकयीफाट हटाइएको वा फखानस्त बएको 
शिऺक÷कभनचायी अदारतको आदेि वा पैसरा फभोशजभ भात्र नोकयीभा ऩनु्फहारी हनु सक्नेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनु् फहारी बएको शिऺकरे नोकयीफाट हटे देशख ऩनु्फहारी बएको लभलत 
सम्भको ऩूया तरफ, बिा य तरफ वृष्ट्रि ऩाउने बए सो सभेत ऩाउनेछ । 

४०.शिऺकको लनमशुि य सरुवा ्
१. सरुवा हनु आवेदन ददने कामनयत शिऺकराई कामनयत ष्ट्रवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत य सरुवा बई जाने  
ष्ट्रवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको सहभलतभा कऺा सञ्चारनभा फाधा नऩने गयी नगय शिऺा अलधकायीरे 
तोष्ट्रकए फभोशजभ रयि दयवन्दीभा सरुवा गनन सक्नेछ ।   

२. सरुवा हनु आवेदन ददने दयवन्दीभा कामनयत शिऺकराई नगयऩालरका लबत्रका कामनयत ष्ट्रवद्यारमको 
व्मवस्थाऩन सलभलतको सहभलतभा कऺा सञ्चारनभा फाधा नऩने गयी नगय शिऺा अलधकायीरे अको नगयऩालरका 
वा गाॉउऩालरकाभा सरुवाको रालग सहभलत ददन वा सरुवा गनन सक्नेछ । 

३. सरुवा हनु चाहाने शिऺकरे सरुवाको रालग नगय कामनऩालरकाको कामानरम सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
४. नगयऩालरका लबत्र रयि दयफन्दीको २५ प्रलतित लबत्र यही शजल्रा फाष्ट्रहयको शिऺकराई आवश्मक 
प्रष्ट्रक्रमा गयी सरुवा गनन सष्ट्रकने छ । 

५. सरुवा सम्फशन्ध कामनष्ट्रवलध नगय शिऺा सलभलतरे लनधानयण गये फभोशजभ हनुे छ । 

४१.दयवन्दी लभरान्  
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१. तोष्ट्रकएको भाऩदण्डको आधायभा फढी दयवन्दी बएको लफद्यारमफाट कभ दयफन्दी बएको ष्ट्रवद्यारमभा नगय 
शिऺा सलभलतरे तोष्ट्रकएको प्रकृमा ऩूया गयी दयफन्दी लभरान गनन सक्ने छ ।  
४२.सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे छात्रवृशि उऩरब्ध गयाउनऩुने ्

१. सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे ष्ट्रवद्यारमभा बनान बएका कूर ष्ट्रवद्याथॉ सॊख्माको कम्तीभा दि प्रलतितभा नघट्ने गयी 
तोष्ट्रकए फभोशजभ आलथनक रुऩभा ष्ट्रवऩन्न, जेहेन्दाय, अऩािता बएकाहरु, भष्ट्रहरा, दलरत वा जनजालत ष्ट्रवद्याथॉराई 
छात्रवृशि उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मसयी छात्रवृशि प्राद्ऱ गने लफद्याथॉराई नगयऩालरकारे उच्च शिऺा 
अध्ममनका रालग अन्म छात्रवृशि प्राद्ऱ गननका रालग ऩलन लसपारयस गनन सक्ने छ ।  
२. उऩदपा (१) फभोशजभ छात्रवृशिको रालग ष्ट्रवद्याथॉ छनौट गनन प्र्मेक ष्ट्रवद्यारमभा ष्ट्रवद्यारमको 
प्रधानाध्माऩक, नगयऩालरकाको शिऺा, मवुा तथा खेरकुद िाखाको प्रलतलनलध य ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतभा 
यहेका अलबबावको प्रलतलनलध यहेको एक छात्रवृशि छनौट सलभलत यहनेछ । 

३. सलभलतरे छनौटको रालग आधाय, ितन य प्रष्ट्रक्रमा तमाय गयी सो ष्ट्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतफाट स्वीकृत 
गयाई सावनजलनक सभेत गनुन ऩनेछ । 

४३. तरफ बिा नऩाउने य सेवा अवलध गणना नहनुेद्पा ३९ भा उल्रेशखत अवस्थाभा वा लनमभानसुाय ष्ट्रवदा 
स्वीकृत गयाई फसेको अवस्थाभा फाहेक ष्ट्रवद्यारमभा अनऩुशस्थत यहेका शिऺकरे अनऩुशस्थत अवलधको तरफ, 

बिा ऩाउने छैनन ्य ्मस्तो अवलध लनजको सेवाभा गणना सभेत हनुे छैन। 

४४. प्रधानाध्माऩक तथा कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था् 
१. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमभा एक प्रधानाध्माऩक य नगयऩालरकारे स्वीकृत गये फभोशजभको सॉख्माभा कभनचायीको 
दयफन्दी यहनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोशजभका प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

क. ष्ट्रवद्यारमको प्राशऻक तथा प्रिासकीम प्रभखुको रुऩभा काभ गनन प्र्मेक ष्ट्रवद्यारमभा एक जना 
प्रधानाध्माऩक यहने छ । 

ख. व्मवस्थाऩन सलभलतरे साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमभा रयि प्रधानाध्माऩक ऩदभा लनमशुिको रालग आधायबतू (१–

५) तहको प्र.अ.को हकभा शिऺा िास्त्र लफषमभा कम्तीभा प्रवीणता प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह, आधायबतू (१–

८) तहको हकभा कम्तीभा शिऺा िास्त्र लफषमभा स्नातक तह वा सो सयह, भाध्मालभक(९–१२) तहको 
ष्ट्रवद्यारमको हकभा शिऺा िास्त्र लफषमभा कम्तीभा स्नातकोिय तह वा सो सयह उशिणन गयी सम्फशन्धत 
ष्ट्रवद्यारमको सम्फशन्धत तहभा कामनयत स्थामी शिऺकहरु भध्मेफाट दयखास्त आह्वान गने छ । तय शिऺा 
िास्त्र लफषमभा स्नातक वा सो सयहको ऩयीऺा उशिणन गयी भाध्मालभक तहभा दि फषन स्थामी सेवा गयेको 
शिऺक भाध्मलभक तहको प्र.अ.को ऩदभा उम्भेद्राय हनु ऩाउने छ । कऺा १२ सॊचालरत ष्ट्रवद्यारमको हकभा 
शिऺा िास्त्र सॊकामभा स्नातकोिय वा सो सयह उशिणन गयेको व्मशि भात्र प्र.अ.ऩदभा उभेदवाय हनु ऩाउने छ 
।  

ग. उऩलनमभ (२) फभोशजभ दयखास्त आह्वान बएभा सम्फशन्धत शिऺकरे व्मवस्थाऩन सलभलतरे तोकेको म्माद 
लबत्र ष्ट्रवद्यारम ष्ट्रवकास प्रस्ताव सष्ट्रहत व्मवस्थाऩन सलभलत सभऺ दयखास्त ददन सक्ने छ ।   

घ. उऩलनमभ (३) फभोशजभ प्राद्ऱ ष्ट्रवद्यारम ष्ट्रवकास प्रस्ताव सष्ट्रहतको दयखास्त व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺक 
छनोट सलभलत सभऺ ऩठाउने छ ।  
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ङ. उऩलनमभ (४) फभोशजभ ष्ट्रवद्यारम ष्ट्रवकास प्रस्ताव सष्ट्रहतको दयखास्त प्राद्ऱ बएऩलछ शिऺक छनोट सलभलतरे 
प्र.अ. व्मवस्थाऩनका आधायभा भूल्माॊकन गयी सफै बन्दा फढी अॊक प्राद्ऱ गने उम्भेद्रायराई प्र.अ.को ऩदभा 
लनमशुि गनन ष्ट्रव.व्म.स. सभऺ लसपारयस गनुन ऩनेछ । तय, ६० अॊक ऩलन प्राद्ऱ नगने उम्भेद्रायराई प्र.अ.को 
ऩदभा लनमशुिको रालग लसपारयस गरयने छैन ।  

च. मसयी लनमिु बएको प्र.अ.को ऩदावलध ५ फषनको हनुेछ य लनज ऩनु् सो ऩदभा लनमिु हनु सक्नेछ ।  
छ. प्र.अ.रे आॉऩूmरे गयेको कामन दऺता कयाय फभोशजभ काभ नगयेको वा लनजको कामन सन्तोषजनक नयहेको 
वा लनजको कायणरे  ष्ट्रवद्यारमभा असाभान्म अवस्था सजृना बएभा वडा शिऺा सलभलतको लसपारयसभा नगय 
शिऺा सलभलतरे लनजराई प्र.अ.को ऩदफाट जनुसकैु फेरा हटाउन सक्ने छ । 

ज. उऩलनमभ (७) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन सो उऩलनमभ फभोशजभ प्र.अ.राई ऩदफाट हटाउन ु
अशघ लनजराई सपाई ऩेि गने भनालसव भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन ।   
३. साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमभा प्रधानाध्माऩक अनऩुशस्थत बएभा वा कुनै कायणरे प्रधानाध्माऩकको ऩद रयि बै 
प्रधानाध्माऩक उऩशस्थत नबए सम्भ वा प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूलतन नबए सम्भका रालग सो ष्ट्रवद्यारमभा कामनयत 
शिऺकहरु भध्मे तोष्ट्रकएको मोग्मता ऩगेुका फरयष्ठतभ स्थामी शिऺकरे लनलभि प्रधानाध्माऩक बई काभकाज 
गने छ । तय, कुनै ष्ट्रवद्यारमभा १ बन्दा फढी तह बएभा भालथल्रो तहको फरयष्ठतभ शिऺकरे लनलभि बई 
काभ गने छ ।  

४. मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे 
प्रधानाध्माऩक लनमशुि गदान छुटै्ट प्रष्ट्रक्रमा लनधानयण गयी लनमशुि गनन सक्ने छ ।  

५. प्रधानाध्माऩक लनमशुि गदान जनु तहको ष्ट्रवद्यारम हो सोही तहभा अध्माऩन गयाउन चाष्ट्रहने न्मूनतभ िैशऺक 
मोग्मता बएको शिऺकराई भात्र प्रधानाध्माऩकको ऩदभा लनमशुि गनुन ऩने छ ।  
६. प्र.अ. सम्फशन्ध अन्म व्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुे छ ।  

४५. शिऺक छनोट सलभलत ्शिऺक छनोट सलभलतको व्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ ।  

४६.ऩयीऺा य लनमन्त्रण सम्फशन्ध व्मवस्था ्ऩयीऺा य लनमन्त्रण सम्फशन्ध व्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुे छ ।  

४७.आधायबतू तह (कऺा ८) उशिणन ऩयीऺाको ऩयीऺा सञ्चारन,ब्मफस्थाऩन तथा लनमन्त्रण ्आधायबतू तह 
(कऺा ८) उशिणन ऩयीऺाको ऩयीऺा सञ्चारन,ब्मफस्थाऩन तथा लनमन्त्रण सम्फन्धी व्मवस्था कामनष्ट्रवलधभा तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ ।  

४८. फारफालरकाराई लनष्कािन गनन, िायीरयक वा भानलसक दवु्र्मवहाय गनन नहनुे् 
१. कुनै ऩलन फारफालरकाराई लफिेष ऩरयशस्थलत फभहेक ष्ट्रवद्यारमफाट लनष्कािन गनन ऩाईने छैन । 

२. ष्ट्रवद्यारमभा अध्ममनयत फारफालरकाराई िायीरयक वा भानलसक मातना ददन वा दवु्र्मवहाय गनन ऩाइने  
छैन । 

४९.िैशऺक ऩयाभिन सेवा, ष्ट्रवदेिी िैशऺक कामनक्रभ वा शिऺण कोसन सञ्चारन ् 

१.सॊष्ट्रवधान प्रदि वारवालरकाको हकराई ऩूणन ऩारना गरयने छ । 

२. कसैरे ऩलन मस ऐन फभोशजभ अनभुलत नलरई िैशऺक ऩयाभिन सेवा, लिज कोसन, बाषा शिऺण कऺा वा ऩूवन 
तमायी कऺा वा ष्ट्रवदेिी भरुकुभा सञ्चालरत कुनै िैशऺक कामनक्रभ सञ्चारन गनन ऩाईने छैन। 
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३. उऩदपा (२) फभोशजभ िैशऺक कामनक्रभ, िैशऺक ऩयाभिन सेवा, लिज कोसन, बाषा शिऺण कऺावा ऩूवन तमायी 
कऺा वा ष्ट्रवदेिी भरुकुभा सञ्चालरत कुनै िैशऺक कामनक्रभ सञ्चारन गनन अनभुलत लरने सम्फन्धी व्मवस्था 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

५०.प्रगलत ष्ट्रववयण फझुाउन ुऩने ्सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारमरे प्र्मेक वषन तोष्ट्रकए फभोशजभको प्रगलत ष्ट्रववयण नगय 
शिऺा अलधकायी सभऺ फझुाउन ुऩनेछ । 

५१.दण्ड सजाम  ्

१. कसैरे ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि ष्ट्रहनालभना वा नोक्सान गयेभा ्मस्तो व्मशिराई भदु्दा हेने अलधकायीरे लफगो 
असूर गयी ष्ट्रवगो फभोशजभ जरयवाना गनन सक्नेछ । 

२. कसैरे देहामका कामन गयेभा, गनन रगाएभा वा सो कामन गनन सहमोग ऩमुानएभा ्मस्तो व्मशिराई कसूयको 
भात्रा हेयी कानूनरे तोके वभोशजभ सजाम हनुेछ्– 

क. प्रद्लऩत्रको गोऩनीमता बि गयेभा, 
ख. उियऩशुस्तका ऩयीऺण गदान राऩयफाही वा गैय शजम्भेवाय ऩूणन कामन गयेभा, 
ग. ऩयीऺा केन्रभा सम्फशन्धत ऩदालधकायीको स्वीकृलत फेगय प्रवेि गनन प्रमत्न गयेभा वा प्रवेि गयेभा वा ऩयीऺा 
केन्र लनमन्त्रणभा लरई अभमानददत कामन गयेभा, 
घ. ऩयीऺापर प्रकािनभा अलनमलभतता गयेभा, 
ङ. नक्करी ऩयीऺाथॉकारुऩभा अरूको तपन फाट ऩयीऺा ददएभा, 
च. ऩयीऺाको भमानदा बि हनुे अन्म कुनै कामन गयेभा । 

छ. ष्ट्रवद्याथॉ बनान गदान दान, उऩहाय वा कुनै यकभ लरएभा, 
ज. अनभुलत नलरई कुनै िैशऺक कामनक्रभ, िैशऺक ऩयाभिन सेवा, लिज कोसन, बाषा शिऺण कऺा तथा ऩूवन तमायी 
कऺा सञ्चारन गयेभा । 

झ. कानून ष्ट्रवऩयीतको अन्म कामन गयेभा । 

३.  कानून फभोशजभको कसूयको सम्फन्धभा ष्ट्रवद्यारमको कुनै शिऺक वा कभनचायी उऩय भदु्दा हेने अलधकायी 
वा अदारतभा भदु्दा दामय बएको अफस्थाभा अदारतफाट आदेि बए फभोशजभ ्मस्तो शिऺक वा कभनचायी 
लनरम्फन हनुेछ । सो शिऺक वा कभनचायी अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएभा लनजराई प्रचलरत काननु 
फभोशजभ ष्ट्रवबागीम सजामॊ गरयनेछ । 

५२. ऩनुयावेदन  ्तोष्ट्रकएको अलधकायीरे गयेको सजामको आदेि उऩय कानून वभोशजभ ऩनुयावेदन राग्नेछ । 

५३.साझेदायीभा ष्ट्रवद्यारम सॊचारन गनन सष्ट्रकने् 
१. नेऩार सयकायरे साभदुाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारम, सॊस्थागत ष्ट्रवद्यारम य िैशऺक गठुी अन्तगनत सॊचालरत ष्ट्रवद्यारम तथा 
एक बन्दा फढी सावनजलनक िैशऺक गठुी  अन्तगनत सॊचालरत ष्ट्रवद्यारमहरु ष्ट्रवच साझेदायीभा ष्ट्रवद्यारम सॊचारन 
गनन सक्नेछ । 

२. उऩदपा १ फभोशजभका ष्ट्रवद्यारम ब्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कतनब्म य अलधकाय, साझेदायीका तयीका तथा 
अन्म ब्मवस्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ । 

५४.लनमभ फनाउने अलधकाय ्

१. मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ । 

२. मस ऐनको कामानन्वमनको रालग नगय शिऺा सलभलतरे आवश्मक लनदेशिका फनाई रागू गनन सक्नेछ । 
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५५. सॊक्रभणकारीन व्मवस्था  ्

१. मस ऐनरे तोष्ट्रकए वभोशजभ हनुे बनी व्मवस्था गयेको काभ लनमभावरी नआउॉदा सम्भ नगय कामनऩालरकारे 
गनन सक्नेछ । 

२. मो ऐन जायी बए ऩलछ ष्ट्रवद्यारमभा रयि यहेको दयफन्दीभा ष्ट्रवऻाऩनको अनभुलत नगयऩालरकारे ददन 
सक्नेछ । 

५६.फाधा अडकाउ पुकाउने अलधकाय ्मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन कुनै फाधा–अड्काउ ऩयेभा 
नगयऩालरकारे ्मस्तो फाधा अड्काउ हटाउन आदेि जायी गनन सक्नेछ य ्मस्तो आदेि मसै ऐनभा ऩये सयह 
भालनने छ । 

 
 
 

५७.फचाउ य रागू नहनुे  ्
१. मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका लनमभावरीभा रेशखएका कुयाहरु सोही फभोशजभ य नरेशखएको 
कुयाहरु प्रचलरत काननु फभोशजभ हनुेछ । 

२. मस ऐनभा रेशखएको कुनै कुयारे ऩलन ष्ट्रवद्यारमको सम्ऩशि ष्ट्रहना–लभना गयेको कसूयभा भ्रिाचाय लनवायण 
ऐन, २०५९ अन्तगनत कायवाही चराउन फाधा ऩनेछैन । 

३. सॊष्ट्रवधानसॉग फाशझएको मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु वाशझएको हदसम्भ स्वत् लनस्क्रीम हनुेछन । 

४. मस अशघ कानून वभोशजभ लनमिु शिऺक कभनचायीहरुराई नेऩार सयकायरे ददइदै आएको सषु्ट्रवधाभा कुनै 
ष्ट्रकलसभको कटौती गरयने छैन । तय मो व्मवस्थारे कानून वभोशजभ दण्ड, सजाम य कायवाही गनन वाधा ऩने 
छैन ।  

५. मस ऐनभा उल्रेख बएका प्राफधानहरु सॊघीम कानून तथा प्रदेि कानूनसॊग नफाशझएको हद सम्भ रागू 
हनुेछन । 

 


