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सूर्योदर्य नगरपालिका, इिामको आधारभतू तथा माध्र्यलमक शिक्षा ऐन, २०७६ 

प्रस्तािनााः 
राविर्य विकासका िालग आिश्र्यक जनिशि तर्यार गनन स्थानीर्य र राविर्य माग 

अनसुार शिक्षािाई िैज्ञालनक प्राविलधक, सीपमूिक रोजगारमूिक एिं जनमखुी बनाउदै 
सक्षम, प्रलतस्पधी, नौलतक एिं राविर्य वहतप्रलत समवपनत जनिशि तर्यार गनन नगरपालिका 
लभत्र स्थापना हनुे तथा स्थापना भई सधचािन भईरहेका विद्यािर्यहरुको व्र्यिस्थापनमा 
सधुार गदै गणुस्तरर्यिु शिक्षाको विकास गनन िाञ्छनीर्य भएकोिे, “नेपािको संविधान–

२०७२ को धारा २२६ िे ददएको अलधकार तथा “स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन– 

२०७४” को दफा १०२ (१) िमोशजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगरसभािे र्यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्र्यलमक शिक्षा 
ऐन, २०७६” रहने छ। 

ख. र्यो ऐन सूर्योदर्य नगरपालिकामा िागू हनुेछ । 

ग. र्यो ऐन स्थानीर्य राजपत्रमा प्रकाशित भएपलछ िागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर्य िा प्रसंगिे अको अथन निागेमा र्यस ऐनमा,– 

क. “प्रारशम्भक बाि शिक्षा” भन्नािे चार बषन उमेर परुा गरेका 
बािबालिकाहरुिाई ददइने एक बषन अिलधको शिक्षा सम्झन ुपदनछ ।  

ख. “एकीकृत प्रारशम्भक बािविकास कार्यनक्रम भन्नािे गभानिस्था देशख पााँच िषन 
उमेर सम्मिाई सिानविण विकास र अलधकार सलुनशितता गनन थालिएको 
कार्यनक्रम सम्झन ुपछन। 

ग. “नमूना विद्यािर्य” भन्नािे नेपाि सरकारको विद्यािर्य व्र्यिस्थापन लनदनशिका, 
२०७४ बमोशजम छनौट भइ तोवकए अनसुारको भौलतक तथा िैशक्षक 
पूिानधार पूरा भएको माध्र्यालमक विद्यािर्य सम्झन ुपदनछ। 

घ. “नगर शिक्षा विकास कोष” भन्नािे सेिा िलु्क र विज्ञापनबाट प्राप्त रकम 
िशुझनेछ जनु रकम शिक्षाको गणुस्तर अलभिृवि गनन कार्यनमा उपर्योग 
गररने छ । 



ङ. “बाि शिक्षक” भन्नािे प्रारशम्भक बाि शिक्षाको कक्षा सञ्चािन गनन शिक्षक 
सम्झनपुछन । 

च. “आधारभतू शिक्षा” भन्नािे प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख कक्षा आठसम्म ददइने 
शिक्षा सम्झनपुछन । 

छ. “माध्र्यलमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्म ददइने शिक्षा 
सम्झनपुछन । 

ज. “नगरपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झन ु पछन। र्यो िब्दिे 
नगर कार्यनपालिकािाई समेत जनाउनेछ।  

झ. “नगर सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनपुछन । 

ञ.  “वििेष शिक्षा” भन्नािे दृविविवहन, अवटज्म, बौविक अपािता, ससु्तश्रिण िा 
अलत अिि िारीररक अपािता भएका बािबालिकाहरुिाई छुटै्ट समूहमा 
राखी ददइने शिक्षा सम्झन ुपछन । 

ट. “विद्यािर्य शिक्षा” भन्नािे आधारभतू र माध्र्यलमक तहको दिैु शिक्षा सम्झन ु
पछन । 

ठ. “प्राविलधक तथा ब्र्यिसावर्यक शिक्षा” भन्नािे प्राविलधक ज्ञान, सीप तथा 
विषर्यिस्तकुो लसकाई गरी प्रविलध र व्र्यिसार्यको शिक्षा प्रदान गनन कक्षा 
नौ देशख कक्षा बाह्र सम्म अध्र्यापन गराइने शिक्षाको साथै नेपाि 
सरकारबाट माधर्यता प्राप्त लबद्यािर्यमा सञ्चालित शिक्षािाई प्रालबलधक शिक्षा 
सम्झन ुपछन। 

ड. “समािेिी शिक्षा” भन्नािे देहार्यको शिक्षा सशम्झनपुदनछाः 
१. दृविविहीन, धरू्यन दृविर्यिु ससु्त श्रिण, अवटज्म, बौविक, िारीररक िा 

अधर्य अपांगता भएका बािबालिकाहरुिाई लनर्यलमत िैशक्षक पितीको 
अलधनमा रही ददइने शिक्षा । 

२. सामाशजक, आलथनक िा भौगोलिक कारणिे पछालड पाररएका व्र्यशििाई 
विभेद रवहत िातािरणमा ददइने शिक्षा । 

ढ. “सामदुावर्यक विद्यािर्य” भन्नािे समदुार्यको पहिमा स्थापना गररएको नाफा 
नकमाउने प्रकृलतको नेपाि सरकारबाट लनर्यलमतरूपमा अनदुान पाउने गरी 
अनमुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यािर्य सम्झनपुछन। 

ण. “संस्थागत विद्यािर्य” भन्नािे लनजी िगानीमा स्थापना गररएको नेपाि 
सरकारबाट लनर्यलमत रूपमा अनदुान नपाउने गरी अनमुलत िा स्िीकृलत 
प्राप्त विद्यािर्य सशम्झन ुपछन । 



त. “कमनचारी” भन्नािे सामदुावर्यक तथा संस्थागत विद्यािर्यमा कार्यनरत शिक्षक 
बाहेकका अधर्य   कमनचारीहरु सम्झन ुपछन । 

थ. “अनमुलत” भन्नािे नेपाि सरकार िा नगरपालिकािे स्थार्यी स्िीकृलत प्रदान 
गररनसकेको कुनै तोवकएको ठाउाँ िा क्षेत्रमा विद्यािर्य खोल्न िा कक्षा 
थप गनन ददएको अस्थार्यी स्िीकृलतिाई जनाउाँछ। 

द. “स्िीकृलत” भन्नािे तोवकए बमोशजमको ितन पूरा गरेको विद्यािर्यिाई नेपाि 
सरकार िा नगरपालिकािे ददएको स्थार्यी स्िीकृलतिाई जनाउाँछ । 

ध. “आिासीर्य विद्यािर्य” भन्नािे नेपाि सरकार िा नगरपालिकाबाट आिासीर्य 
विद्यािर्यकोरूपमा स्िीकृती प्रदान गररएको विद्यािर्यिाई जनाउाँछ । 

न. “िैशक्षक गठुी” भन्नािे विद्यािर्य सञ्चािन गननको िालग कुनै व्र्यशििे नाफा 
नलिने उद्देश्र्यिे स्थापना गरेको सािनजलनक िा लनजी गठुी सम्झन ुपछन । 

प. “स्थार्यी आिासीर्य अनमुलत” भन्नािे विदेिी मिुकुिे कुनै ितन तोकी िा सो 
मिुकुमा स्थार्यीरुपमा बसोबास गनन पाउने गरी नेपािी नागररकिाई 
उपिब्ध गराएको डाइभलसनटी इलमग्रधेट लभसा (लड. भी. ), परमानेधट 
रेशजडेधट लभसा (पी. आर. ) िा ग्रीन काडन सम्झन ु पछन र सो िब्दिे 
नेपािी नागररकिाई विदेिमा स्थार्यीरुपमा बसोबास गनन ददइएको जनुसकैु 
नामको स्थार्यी आिासीर्य अनमुलत समेतिाई जनाउाँछ । 

फ. “शिक्षक” भन्नािे विद्यािर्यको अध्र्यापक सम्झन ु पदनछ र सो िब्दिे 
प्रधानाध्र्यापकिाई समेत जनाउाँछ ।  

ब. “आधारभतू शिक्षा उशिणन परीक्षा” भन्नािे आधारभतू (कक्षा ८) तहको 
अध्र्यमा हनुे परीक्षा सम्झन ुपदनछ । 

भ. “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे र्यस ऐन अधतगनत बनेका लनर्यममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झनपुदनछ । 

म. “नगर शिक्षा अलधकारी” भन्नािे नगरपालिकाको शिक्षा, र्यिुा तथा खेिकुद 
िाखाको िाखा प्रमखु सम्झनपुदनछ । 

र्य. “स्थानीर्य पाठक्रम र पाठ्यपसु्तक” भन्नािे स्थानीर्य भाषा, संस्कृलत, धमन, 
कृवष, पि,ु िनपैदािार, पर्यनटन आदद परम्परागतरुपमा संचािन भै आएका 
विषर्यिस्तहुरुिाई समेवट बनाइएको पाठ्यक्रमिाई सम्झन ुपछन।  



३. विद्यािर्य खोल्न अनमुलत लिन ुपननाः 
१. कुनै नेपािी नागररकहरुको समदुार्यिे सामदुावर्यक विद्यािर्य िा नेपािी 

नागररकिे नीशज िैशक्षक गठुी अधतगनत संस्थागत विद्यािर्य खोल्न चाहेमा 
तोवकएको वििरण खिुाई नगरपालिकाको नगर शिक्षा सलमलत समक्ष 
अनमुलतको िालग लनिेदन ददन ुपननछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजम लनिेदन परेमा सो लनिेदन उपर आिश्र्यक जााँचबझु 
गदान विद्यािर्य खोल्न अनमुलत ददन मनालसब देशखएमा तोवकएको ितन 
बधदेज पािना गनन गरी िडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर शिक्षा 
सलमलतको लनणनर्य अनसुार अनमुलत ददइनेछ । 

३. उपदफा (२) बमोशजम अनमुलत लिई खोलिएको विद्यािर्यिे तोवकएका ितन 
बधदेज पािना गरेको देशखएमा िडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर 
शिक्षा सलमलतको लनणनर्य अनसुार स्िीकृलत प्रदान गरने छ । 

४. र्यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत कम्पनीकोरुपमा सञ्चािनमा रहेका 
विद्यािर्यहरुिे चाहेमा कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुी अधतगनत विद्यािर्य 
सञ्चािन गनन नगर शिक्षा सलमलत समक्ष लनिेदन ददन सकनेछ । 

५. उपदफा (४) बमोशजम लनिेदन परेमा नगर शिक्षा सलमलतिे सो लनिेदन उपर 
आिश्र्यक जााँचबझु गननछ र जााँचबझु गदान लनिेदन ददने विद्यािर्यको माग 
मनालसब देशखएमा माग बमोशजम विद्यािर्य सञ्चािन गनन िडा शिक्षा 
सलमलतको लसफाररसमा पनुाः अनमुलत तथा स्िीकृलत ददइनेछ । 

६. उपदफा (२), (३) िा (५) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहार्यका 
विद्यािर्यिाई िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चािन गनन पाउने गरी अनमुलत िा 
स्िीकृलत ददइनेछैन । 

अ. सरकारी िा सािनजलनक भिनमा सञ्चािन भएका विद्यािर्य, 

आ. सरकारी िा सािनजलनक जग्गामा भिन बनाई सञ्चािन भएका 
विद्यािर्य, र 

इ. कुनै व्र्यशि िा संस्थािे विद्यािर्यको नाममा भिन िा जग्गा दानदातव्र्य 
ददएकोमा सो भिनमा िा ्र्यस्तो जग्गामा भिन बनाई सञ्चािन 
भएको विद्यािर्य । 

७.  र्यस ऐन िा अधर्य प्रचलित काननुमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
िैशक्षक गठुी अधतगनत विद्यािर्य सञ्चािन गदान देहार्य बमोशजम गनुनपननछाः 



अ. िैशक्षक गठुी सञ्चािन गनन गठुी सञ्चािक (ट्रिी) सिदठत संस्थाको 
रूपमा हनुपुनन, 

आ. िैशक्षक गठुी सञ्चािन गदान ट्रिीमा सािनजलनक गठुी भए कम्तीमा पााँच 
जना र लनजी गठुी भए कम्तीमा तीन जना सदस्र्य हनुपुनन, 

इ. िैशक्षक गठुीको आर्य व्र्यर्य सम्पशि िेखा तोवकए बमोशजम खडा गरी 
माधर्यता प्राप्त िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराउन ुपनन, 

ई. िैशक्षक गठुीको त्काि कार्यम रहेका ट्रिीिे आफ्नो जीिनकािमै िा 
िेष पलछ गठुीर्यारकोरूपमा कामगनन आफ्नो उिरालधकारी तोकन 
सकने छ । तर सािनजलनक िैशक्षक गठुीको हकमा ्र्यस्तो 
उिरालधकारी तोकदा नगरपालिकाको स्िीकृलत लिन ुपननछ । 

८. कुनै सामाशजक, परोपकारी िा कल्र्याणकारी संस्थािे मनुाफा नलिने उद्देश्र्य 
राखी विद्यािर्य सञ्चािन गनन चाहेमा नगर शिक्षा सलमलतबाट स्िीकृलत लिई 
सािनजलनक िैशक्षक गठुी अधतगनत विद्यािर्य सञ्चािन गनन सकनेछ । 

९. उपदफा (८) बमोशजम सञ्चालित विद्यािर्यिे पािन गनुन पनन ितन तथा अधर्य 
व्र्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछन ्। 

   तर मालथका उपदफाहरुमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै विदेिी 
शिक्षण संस्थासाँग सम्बधधन गनन गरी कसैिाई पलन विद्यािर्य खोल्न 
अनमुलत िा स्िीकृलत ददइने छैन । तर नेपाि सरकारसंग सम्झौता भएमा 
्र्यस्ता विद्यािर्यहरुिाई पलन अनमुलत ददन सकने छ । र्यसरी सञ्चालित 
विद्यािर्यहरुिाई नेपाि सरकारिे जनुसकैु िेिा बधद गनन सकनेछ । 

 

४. नमूना विद्यािर्य सम्बशधध व्र्यिस्थााः नमूना विद्यािर्य सम्बशधध व्र्यिस्था तोवकए िमोशजम 
हनुेछ । 

५. परीक्षाको सञ्चािनाः विलभन्न तहको शिक्षा उशिणन तथा र्योग्र्यता परीक्षाको सञ्चािन 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

६. माध्र्यलमक शिक्षाको प्रकाराः माध्र्यलमक शिक्षा देहार्यका प्रकारका हनुेछन । 

क. साधारण माध्र्यलमक शिक्षा । 

ख. भावषक माध्र्यलमक शिक्षा ।  

ग. प्राविलधक तथा व्र्यािसावर्यक माध्र्यलमक शिक्षा । 



७. वििेष शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरधतर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खिुा 
शिक्षा, नैलतक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा सञ्चािन सम्बधधी व्र्यिस्थााः 

क. नगरपालिकािे आिश्र्यक पूिानधारको व्र्यिस्था गरी वििेष शिक्षा, समािेिी 
शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, लनरधतर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खिुा शिक्षा, नैलतक 
शिक्षा र संस्कृत शिक्षा सञ्चािनको व्र्यिस्था गनन सकनेछ  

८. शिक्षाको माध्र्यमाः 
१. विद्यािर्यमा शिक्षाको माध्र्यम नेपािी भाषा, अंग्रजेी भाषा िा दबैुभाषा हनुेछन । 

२. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहार्यको अिस्थामा 
विद्यािर्यमा शिक्षाको माध्र्यम देहार्य बमोशजम हनु सकनेछाः 
क. आधारभतू शिक्षा मातभृाषामा ददन सवकनेछ, 

ख. गैर नेपािी नागररकिे नेपािको विद्यािर्यमा अध्र्यर्यन गदान अलनिार्यन नेपािी 
विषर्यको सट्टा अधर्य कुनै भाषाको विषर्य अध्र्यर्यन गनन सकनेछ, 

ग. भाषा विषर्यमा अध्र्यापन गराउाँदा शिक्षाको माध्र्यम सोही भाषा हनु सकनेछ, 

घ. अलनिार्यन अंग्रजेी विषर्य अध्र्यार्यन गराउाँदा माध्र्यम अंग्रजेी भाषामा नै 
गराउन ुपननछ । 

९. विद्यािर्यको पाठ्यक्रम र पाठ्य्पसु्तकाः विद्यािर्यिे नेपाि सरकारिे तोकेको धरू्यनतम 
मापदण्ड नघट्ने गरी लसकाई उपिशब्ध हालसि हनुे गरी अध्र्यर्यन अध्र्यापन गराउन ु
पननछ । विद्यािर्यिे नेपाि सरकारिे तोकेको राविर्य पाठ्यक्रमको मापदण्ड लभत्र 
रही स्थानीर्य पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िागू गनन सकनेछ । सो प्रर्योजनको िालग 
नगरपालिकािे स्थानीर्य पाठ्यक्रम लनमानण सलमलत गठन गनन सकनेछ । 

१०. नगर शिक्षा सलमलताः 
१. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हनुे विद्यािर्यको रेखदेख, समधिर्य र 

व्र्यिस्थापन गनन कामको िालग देहार्य बमोशजमको नगर शिक्षा सलमलत 
रहनेछ । 

क. नगरपालिकाको प्रमखु - अध्र्यक्ष 

ख. नगर कार्यनपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत - सदस्र्य 

ग. नगर कार्यनपालिकािे तोकेको शिक्षा हेनन विषर्यगत सलमलतको 
संर्योजक - सदस्र्य 



घ. नगर कार्यनपालिकािे मनोलनत गरेको नगर सभाका सदस्र्यहरु 
मध्रे्यबाट एक जना - सदस्र्य 

ङ. नगरलभत्रका विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलतका अध्र्यक्षहरु मध्रे्यबाट 
नगर शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एकजना - सदस्र्य 

च. समाजसेिी िा शिक्षा प्रमेीहरुमध्रे्यबाट नगर शिक्षा सलमलतिे मनोलनत 
गरेको कम्तीमा एकजना मवहिा पनन गरी दईु जना - सदस्र्य 

छ. शिक्षण पेिामा उच्च र्योगदान परु् र्याएका सामदुावर्यक विद्यािर्यका 
प्रधानाध्र्यापकहरु मध्रे्यबाट नगर शिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको 
एकजना प्र. अ. - सदस्र्य 

ज.  लनशज तथा आिासीर्य विद्यािर्य अगननाइजेसन नगर कलमवट अध्र्यक्ष 
- सदस्र्य 

झ. नगर शिक्षक महासंघको अध्र्यक्ष - सदस्र्य 

ञ. नगरपालिकाको शिक्षा, र्यिुा तथा खेिकुद िाखा, िाखा प्रमखु-सदस्र्य 
– सशचि 

२. सलमलतका पदेन सदस्र्य बाहेक मनोलनत सदस्र्यहरुको कार्यनकाि ३ िषनको 
हनुेछ । 

३. उपदफा (१) अधतगनत मनोलनत सदस्र्यिे र अधर्य सदस्र्यिे आफ्नो पदीर्य 
आचरण पूरा नगरेमा जनुसकैु समर्यमा पलन हटाउन िा िखानस्त गनन 
सवकनेछ । तर ्र्यसरी हटाउन ुिा िखानस्त गनुन अशघ मनासीब मावफकको 
स्पविकरणको मौकािाट िशञ्चत गररने छैन । 

४. नगर शिक्षा सलमलतको काम, कतनव्र्य र अलधकार देहार्य िमोशजम हनुेछाः 
क. आफ्नो कार्यन क्षेत्र लभत्रको िैशक्षक र्योजना तर्यार गनन । 

ख. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र विद्यािर्य सञ्चािनका िालग अनमुलत ददने, 
स्िीकृलत ददने, विद्यािर्य सानन, गाभ्न,े समार्योजन गनन, कक्षा र तह 
थपघट गनन सम्बशधध कार्यनहरु गनन । 

ग. विद्यािर्यहरुिाई आलथनक अनदुान सम्िधधी आिश्र्यक स्रोतको खोजी 
गनन । 

घ. आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हनुे परीक्षािाई मर्यानददत र व्र्यिशस्थत 
िनाउन सहर्योग गनन । 



ङ. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र स्थापना भएका आफ्नो स्रोतमा सञ्चालित 
सामदुावर्यक विद्यािर्यहरुको शिक्षक दरबधदी, सेिा, सवुिधा र ितनहरु 
स्िीकृत गनन । 

च. विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलतिाई आिश्र्यक लनदनिन ददने, जागरुक 
र सजग िनाउने । 

छ. विद्यािर्यको िालग आिश्र्यक साधन श्रोत जटुाउने र पररचािन गनन 
गराउने । 

ज. विद्यािर्यका समस्र्याहरुमा आिश्र्यकता अनसुार मध्र्यस्थता गनन । 

झ. शिक्षाको गणुस्तर कार्यम राख्न ेसूचक विकास गनन र प्रगलत 
मूल्र्यांकन गनन, 

ञ. विद्यािर्यको सामाजीक परीक्षण गनन गराउने । 

ट. सामदुावर्यक विद्यािर्यका शिक्षक तथा कमनचारी व्र्यिस्थापन गनन । 

ठ. विद्यािर्यको सपुरीिेक्षण तथा अनगुमन गनन गराउने । 

ड. िैशक्षक गठुीसाँग गनन सम्झौताका ितनहरु लनधानरण गनन , 

ढ. िैशक्षक संस्था र शिक्षासंग आबि शिक्षक कमनचारीहरुिाई कामको 
आधारमा आिश्र्यक प्रो्साहन, नलसर्यत, दण्ड, कारिाही गनन, गराउने 
। 

ण. वििेषज्ञहरुको छनौट गरेर सूची प्रकािन गनन । 

त. माध्र्यलमक तहसम्मको प्रालबलधक शिक्षा संचािन तथा व्र्यिस्थापन 
गनन । 

थ. विद्याथी संख्र्या घट्न गई फाशजिमा परेका सामदुावर्यक 
शिक्षकहरुिाई समदुार्यिारा संचालित अको लबद्यािर्यमा समार्योजन 
गनन । 

द.  सामदुावर्यक विद्यािर्यको िालग लबतरण गररएका दरबधदी िैशक्षक 
सत्रको िरुुमा लमिान गनन । 

ध. लबद्यािर्यमा प्रधानाध्र्यापक सम्िधधी वििाद भई असामाधर्य अिस्था 
सजृना भएमा िडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा प्र. अ. को 
अशधतम टुिगो िगाउने । 

प. अधर्य तोवकए िमोशजमका कार्यनहरु गनन । 



११. नगर शिक्षा अलधकारीाः 
क. नगरपालिकामा कार्यनरत नगर शिक्षा अलधकारी नगर शिक्षा सलमलतको सदस्र्य 
सशचिको भलूमकामा रहनेछ। 

ख. नगर शिक्षा अलधकारीको काम, कतनव्र्य र अलधकार देहार्य बमोशजम हनुे छन 
। 

१. नगरपालिकामा िैशक्षक कार्यनक्रम कार्यानधिर्यन गनन गराउने । 

२. शिक्षा सम्बशधध नगरस्तरीर्य र्योजना नगर सभा बाट पाररत गराई कार्यानधिर्यन 
गनन गराउने। 

३. शिक्षाको गणुस्तर बढाउनको िालग प्रधानाध्र्यापक तथा विद्यािर्य व्र्यिस्थापन 
सलमलतको बैठक, गोष्ठी तथा तालिमको व्र्यिस्था गनन । 

४. आधारभूत तह उशिणन परीक्षाको अध्र्यमा लिईने परीक्षा संचािन र 
ब्र्यबस्थापन गनन गराउने । 

५.  विद्यािर्यको अशधतम परीक्षाका अलभिेख, प्रश्नपत्र, उिरपशुस्तका शझकाई जााँच 
गनन गराउने। 

६.  विद्यािर्यमा िैशक्षक गणुस्तर बवृि भए नभएको सम्बधधमा मूल्र्यांकन गरी 
अलभिेख राख्न े तथा सो सम्बधधमा सधुारका आिश्र्यक अधर्य काम गनन 
गराउने । 

७.  विद्यािर्य र शिि ुविकास केधरको लनरीक्षण गनन गराउने । 

८.  विद्यािर्यको नकसांकन गनन गराउने । 

९.  विद्यािर्यिे स्िीकृत पाठर्यक्रम, पाठ्यपसु्तक िाग ुगरे नगरेको सम्बधधमा 
लनरीक्षण गनन गराउने। 

१०. नगरको बावषनक िैशक्षक तथर्यांक संकिन, विश्लषेण र प्रकािन गनन । 

११. सामदुावर्यक विद्यािर्यका शिक्षकहरुको तिबी प्रलतबेदन पाररत गराउने । 

१२. विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत र शिक्षक अलभभािक संघ गठन गनन गराउन े
। 

१३. विद्यािर्यको बावषनक िैशक्षक कार्यनक्रमको लनर्यलमत अुनगमन र सपुरीिेक्षण 
गरी प्रलतिेदन पेि गनन। 

१४. विद्यािर्यको विकासको िालग विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत र स्थानीर्य 
शिक्षा प्रमेी संग सम्पकन  तथा आिश्र्यक सरसल्िाह र अधतरवक्रर्या गनन । 

१५.  शिक्षकहरुको कार्यनक्षमता मूल्र्यांकन गरी ्र्यसको अलभिेख राख्न े राख्न 
िगाउने । 



१६. विद्यािर्यका शिक्षक तथा कमनचारीहरुको लबदाको अलभिेख िैशक्षक सत्रको 
अध्र्यमा प्रमाशणतगनन गराउने र विद्यािर्यमा राख्न िगाउने । 

१७. विद्यािर्य समार्योजनको िालग आिश्र्यक विद्यािर्य समार्योजन लनदनशिका 
बमोशजम नगरपालिकाबाट कार्यनलबलध पास गरेमा आिश्र्यक व्र्यिस्था 
लमिाउने । 

१८. गालभएका िा बधद गरीएका विद्यािर्यको सम्पिी व्र्यिस्थापन गनन । 

१९. सामदुावर्यक विद्यािर्यिाई प्राप्त संपूणन बजेट व्र्यिस्थापनमा विशिर्य अनिुासन 
कार्यम राख्न अनगुमन तथा लनर्यमन गनन गराउने । 

१२. विद्यािर्य, सामदुावर्यक लसकाई केधर र बािविकास केधरहरुको अनगुमन सम्बधधी 
व्र्यिस्थााः सूर्योदर्य नगरपालिका लभत्र रहेका विद्यािर्यहरु, सामदुावर्यक लसकाइ 
केधरहरु र िािविकास केधरहरुको अनगुमन तथा लनर्यमन नगर शिक्षा सलमलत, 

नगर शिक्षा अलधकारी र सम्बशधधत िाखाको अलधकृतहरुको एवककृत समूह िा 
एकि व्र्यशिबाट हनुेछ। 

१३. सामदुावर्यक लसकाइ केधर सञ्चािन गनन सकनेाः नेपाि सरकारिे स्िीकृती प्रदान 
गरी सञ्चािन एबं ब्र्यबस्थापनमा रहेका, नेपाि सरकारबाट थप हनु आउने 
सामदुावर्यक लसकाइ केधदहरुिाई नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान उनीहरुको 
कार्यनसम्पादनका आधारमा उपिब्ध गराउंदै नगरपालिकािे समदुार्यमा साक्षरता, 
सीप विकास र लनरधतर लसकाई समेतको काम गनन थप सामदुावर्यक लसकाइ 
केधर सञ्चािन गनन सकनेछ । 

१४. स्थार्यी अध्र्यापन अनमुलतपत्र लिन ुपननाः विद्यािर्यिे सामदुावर्यक तथा नीशज श्रोतबाट 
करारमा शिक्षक लनर्यशुि गदान नेपाि सरकारबाट स्थार्यी अध्र्यापन अनमुलतपत्र 
लिएका मात्र उम्मेदिार हनु र्योग्र्य मालननेछन ्।  

१५. अनदुानको व्र्यिस्थााः 
१. र्यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत ददाँदै आएको अनदुान रकममा कटौती नहनुे 

गरी तोवकएको सूत्रको आधारमा नगरपालिकािे सामदुावर्यक विद्यािर्यिाई 
अनदुान ददनेछ । तर कुनै विद्यािर्यिे तोवकएको िैशक्षकस्तर कार्यम गनन 
नसकेमा ्र्यस्ता विद्यािर्यिाई ददाँइदै आएको अनदुान रकममा तोवकए 
बमोशजम कटौती गनन सवकनेछ । 

१६. छात्रिशृिको व्र्यिस्था गनन सकनेाः नगरपालिकािे विद्यािर्यमा भनान हनुे विद्याथीिाई 
तोवकए बमोशजम छात्रिृशिको व्र्यिस्था गनन सकनेछ । 



१७. प्रारशम्भक बाि विकास केधरिाई अनदुान ददन सकनेाः नगरपालिकािे प्रारशम्भक 
बाि विकास केधरिाई तोवकए बमोशजमको अनदुान ददन िा भौलतक संरचना 
लनमानण गनन सकनेछ ।  

१८. प्रारशम्भक बाि शिक्षा सम्बधधी व्र्यिस्थााः प्रारशम्भक बाि शिक्षाको सञ्चािन तथा 
व्र्यिस्थापन सम्बधधी व्र्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१९. विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत गठन सम्बधधी व्र्यिस्था : 
 विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत गठन सम्बधधी व्र्यिस्था तोवकए िमोशजम हनुेछ। 

२0.   विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत विघटन गनन सवकनेाः 
१. कुनै विद्यािर्यको व्र्यिस्थापन सलमलतिे तोवकएको शजम्मेिारी पूरा गनन 

नसकेको लनष्कषन लनकािी िडा शिक्षा सलमलत िा शिक्षा अनगुमन सलमलत 
िा नगर शिक्षा सलमलतिे लसफाररस गरेमा सोको कारण खिुाई नगर शिक्षा 
सलमलतिे ्र्यस्तो विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत तोवकएको प्रकृर्या परु् र्याई 
विघटन गनन सकनेछ । तर ्र्यसरी विघटन गनुन अशघ विद्यािर्य 
व्र्यिस्थापन सलमलतिाई आफ्नो सफाई पेि गनन मनालसब मौका ददन ु
पननछ। 

२. उपदफा (१) बमोशजम विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत विघटन भएपलछ 
अको विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत गठन नभएसम्म िा अधर्य कुनै कारणिे 
विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलत गठन नभए सम्म विद्यािर्य व्र्यिस्थापन 
सलमलतको काम गनन नगर शिक्षा सलमलतिे एक अस्थार्यी विद्यािर्य 
व्र्यिस्थापन सलमलत गठन गनन सकनेछ । 

२१. विद्यािर्यको विलनर्यमाः  

१. र्यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्र्रे्यक सामदुावर्यक विद्यािर्यिे 
विद्यािर्यको िक्ष्र्य, मूल्र्य माधर्यता, सञ्चािन प्रवक्रर्या िगार्यतका अधर्य साधदलभनक 
विषर्यिस्त ु समािेि गररएको विलनर्यम अलभभािक सभाबाट पाररत गराई 
लबद्यािर्य ब्र्यबस्थापन सलमलतिे लनमानण गरी िागू गनुन पननछ । 

२. अलभभािक सभािे ददएको जनादेि बमोशजम लबद्यािर्य ब्र्यबस्थापन सलमलतिे 
आिश्र्यकता अनसुार विलनर्यम संसोधन गनन सकनेछ । 

३. विधान अनसुार विद्यािर्य सञ्चािन गनुन व्र्यिस्थापन सलमलत, प्रधानाध्र्यापक 
िगार्यत अधर्य सम्बशधधत सबैको कतनव्र्य हनुेछ । 



४. अद्यािलधक विलनर्यमको प्रलतलिवप पाररत भएको लमलतबाट ७ ददन लभत्र 
व्र्यिस्थापन सलमलतिे िडा शिक्षा सलमलत माफन त नगर शिक्षा सलमलतमा पेि 
गनुनपननछ ।  

५. विद्यािर्यको विलनर्यम सािनजलनक दस्तािेज हनुेछ र सो जो कोहीिे पलन हेनन 
सकनेछन ।  

२२. िडा शिक्षा सलमलताः 
१. िडा स्तरमा देहार्य बमोशजमको िडा शिक्षा सलमलत गठन हनुेछ । 

क. िडा सलमलतको अध्र्यक्ष –  अध्र्यक्ष 

ख. िडा सलमलतका सदस्र्यहरु मध्रे्य िडा सलमलतको बैठकिे तोकेको 
एक जना –  सदस्र्य 

ग. अगिुा विद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापक एक जना –  सदस्र्य 

घ. विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलतका अध्र्यक्षहरु मध्रे्यबाट िडा शिक्षा 
सलमलतको बैठकिे तोकेको एक जना अध्र्यक्ष – सदस्र्य 

ङ. िडा लभत्रका शिक्षाप्रमेीहरु मध्रे्यबाट िडा शिक्षा सलमलतिे तोकेको 
एक जना मवहिा सवहत २ जना – सदस्र्य 

च. संस्थागत विद्यािर्यका प्र.अ. मध्रे्यिाट िडा शिक्षा सलमलतिे तोकेको 
एक जना १ जना प्र.अ. –  सदस्र्य 

छ. नगरपालिकाको िडा सलमलतका सशचि सदस्र्य– सशचि  

      २. िडा शिक्षा सलमलतको काम, कतनव्र्य र अलधकार तोवकए िमोशजम हनुेछ । 

२३. नगर शिक्षा विकास कोषाः 
१. सामदुावर्यक तथा संस्थागत विद्यािर्यको भौलतक पूिानधार विकास तथा िैशक्षक 

सधुारमा सहर्योग परु् र्याउन तथा ्र्यस्ता विद्यािर्यमा िैशक्षक गणुस्तर अलभिृवि 
गननको िालग नगरपालिकास्तरमा एक नगर शिक्षा विकास कोष रहनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहार्यका रकमहरू रहनेछना्ः– 

क. नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

ख. प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

ग. नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

घ. संस्थागत विद्यािर्यबाट प्राप्त हनुे तोवकए बमोशजमको रकम, 

ङ. चधदाबाट प्राप्त रकम, 



च. अधर्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

२४. कोष सञ्चािक सलमलताः 
१. कोष सञ्चािक सलमलत तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजमको कोष सञ्चािक सलमलतको काम, कतनव्र्य र अलधकार 
तथा बैठक   सम्बधधी कार्यनविलध तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

२५. विद्यािर्य कोषाः 
१. प्र्रे्यक विद्यािर्यमा एउटा विद्यािर्य कोष हनुेछ, जसमा देहार्य िमोशजमका 

स्रोतिाट प्राप्त रकम सो कोषमा दाशखिा हनुेछाः– 

क. नेपाि सरकार, प्रादेशिक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदुान, 

ख. नगरपालिका शिक्षा विकास कोषबाट प्राप्त अनदुान, 

ग. िलु्क तथा सहर्योगबाट प्राप्त रकम, 

घ. चधदा िा दान दातव्र्यबाट प्राप्त रकम, र 

ङ. अधर्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

२. उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चािन र िेखापरीक्षण तथा सामाशजक 
िेखा परीक्षण तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 
 
 

२६. नगरपालिकािे लनदनिन ददन सकनेाः 
१. नगरपालिकािे तोवकएको क्षेत्र साँग सम्बशधधत आिश्र्यक लनदनिनहरु विद्यािर्य 

व्र्यिस्थापन सलमलतिाई ददन सकनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजम ददइएको लनदनिनको पािना गनुन विद्यािर्य व्र्यिस्थापन 
सलमलतको कतनव्र्य हनुेछ । 

२७. नगरपालिकािे विद्यािर्य सानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा बधद गनन सकनेाः  

नगरपालिकािे हाि सञ्चािन भइरहेका बवढमा ३० लमनेटको वहाँडाईको दरुी, 
विद्याथी संख्र्या र भौलतक संरचना हेरी नशजकमा रहेका कुनै विद्यािर्यिाई एक 
स्थानबाट अको स्थानमा सानन िा दईु िा दईु भधदा बढी विद्यािर्यिाई गालभ 
एउटा विद्यािर्य कार्यम गनन िा विद्यािर्यको नाम पररितनन गनन िा विद्यािर्य बधद 
गनन िा तोवकएको ठाउाँ िा क्षेत्रमा विद्यािर्य खोल्न िा विद्यािर्यमा कक्षा थप 



गरी सञ्चािन गनन अनमुलत िा स्िीकृलत ददाँदा विद्यािर्य क्षेत्रको िातािरण, प्रदषुण 
जोशखम लनधानरण गरर लनदनिन गनन गराउन सकनेछ । 

२८. विद्यािर्यको सम्पशिाः 
१. सामदुावर्यक विद्यािर्यको हकभोगमा रहेको सम्पशि सािनजलनक सम्पशि मालननेछ 

। र्यस ऐन बमोशजम अनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गररएको िा कुनै विद्यािर्यमा 
गालभएको सामदुावर्यक विद्यािर्यको सम्पशि नगरपालिकािे नशजकको अधर्य 
लबद्यािर्यिाई हस्ताधतरण गनन छ । अधर्य लबद्यािर्यमा हस्ताधतरण हनु नसकी 
विद्यािर्यको काममा िा सामदुावर्यक प्रर्योगमा नआउने भएमा िडा शिक्षा 
सलमलतको लसफाररसमा प्रचलित काननु बमोशजम बेच–लबखन गरी प्राप्त भएको 
रकम सम्बशधधत नगरपालिकाको शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गररनेछ । 

२. िैशक्षक गठुी अधतगनत सञ्चालित संस्थागत विद्यािर्यको सम्पशि सोही विद्यािर्यको 
नाममा रहनेछ । कुनै विद्यािर्य सािनजलनक िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ्चािन 
गररएकोमा ्र्यस्तो विद्यािर्यको सम्पशि सािनजलनक सम्पशि मालननेछ र ्र्यस्तो 
सम्पशिको स्िरुप पररितनन गनन पाइनेछैन । 

३. कम्पनी अधतगनत सञ्चालित संस्थागत विद्यािर्यको सम्पशि सोही कम्पनीको नाममा 
रहनेछ । 

४. संस्थागत विद्यािर्यिे कुनै व्र्यशि िा संघ संस्थासाँग दान दातव्र्यको रूपमा कुनै 
वकलसमको चि, अचि सम्पशि प्राप्त गनुन अशघ नगरपालिकाको अनमुलत लिन ु
पननछ । तर विदेिी व्र्यशि िा संघ संस्थाबाट ्र्यसरी चि, अचि सम्पशि प्राप्त 
गनुन अशघ नेपाि सरकारको पूिन स्िीकृलत लिनपुननछ । 

५. नेपाि सरकारको स्िीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पशि नेपाि सरकारको स्िीकृलत 
बेगर बेचलबखन गनन पाइने छैन । 

६. विद्यािर्यिे प्रर्योग गरेको सािनजलनक, प्रलत जग्गािाई विद्यािर्यको नाममा दतान 
गराउने प्रवक्रर्या नगरपालिकाबाट अगाडी बढाइने छ । 

२९. विद्यािर्यिाई छुट र सवुिधााः 
१. प्रचलित काननुमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सामदुावर्यक विद्यािर्य र 

िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यािर्यको नाममा जनुसकैु लिखत 
पाररत गदान रशजिेिन दस्तरु िाग्ने छैन । 



२. उपदफा (१) मा िेशखए बाहेक अधर्य विद्यािर्यको नाममा कुनै लिखत पाररत 
गदान नेपाि सरकारिे तोवकएको आधारमा रशजिेिन दस्तरु छुट ददन सकनेछ । 

३. सामदुावर्यक विद्यािर्य र िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यािर्यिाई 
ददइने अधर्य छुट र सवुिधा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

३०. अनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गननाः 
       कुनै संस्थागत विद्यािर्यिे र्यो ऐन िा र्यस ऐन अधतगनत बनेको लनर्यम विपरीत 

अधर्य कुनै काम गरेमा नगर शिक्षा सलमलतिे ्र्यस्तो विद्यािर्यिाई प्रदान गररएको 
अनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गननछ । तर ्र्यसरी अनमुलत िा स्िीकृलत रद्द गनुन 
अशघ सम्बशधधत विद्यािर्यिाई आफ्नो सफाई पेि गनन मौकाबाट बशञ्चत गररने 
छैन । 

३१. विद्यािर्यको िगीकरणाः विद्यािर्यिाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररनेछ । 

३२. विद्यािर्यिाई सरुशक्षत क्षते्रको रुपमा कार्यम गनुन पननाः 
१. विद्यािर्यमा स्ितधत्र र भर्यरवहतरुपमा अध्र्यर्यन, अध्र्यापन गनन िातािरण सजृना 

गनन तथा विद्यािर्य लभत्र कुनै पलन वकलसमको अिाशञ्छत वक्रर्याकिाप हनु नददने 
गरी विद्यािर्यिाई सरुशक्षत क्षेत्र कार्यम गनुन पननछ  

२. उपदफा (१) िमोशजम सरुशक्षत क्षेत्र कार्यम गदान विद्यािर्यिे पािना गनुन पनन ितन 
तथा मापदण्ड तोवकए िमोशजम हनुेछ । 

३३. िलु्क सम्बधधी व्र्यिस्थााः 
१. नेपाि सरकारिे लनाःिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यािर्य शिक्षाका िालग 

सामदुावर्यक विद्यािर्यिे विद्याथीको नाममा कुनै वकलसमको िलु्क लिन पाउन ेछैन 
। 

२. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै अलभभािकिे िैशक्षक 
गणुस्तर अलभबवृिको िालग आफ्नो इच्छािे ददएको दान, उपहार, चधदा िा 
सहर्योग सामदुावर्यक विद्यािर्यिे लिन सकनेछ ।  

३. सबै बािबालिकािाई आधारभतू तहसम्मको शिक्षा अलनिार्यन र लनाःिलु्क तथा 
माध्र्यलमक तहसम्म लनाःिलु्क शिक्षा प्रदान गननको िालग नगरपालिकािे 
आिश्र्यक स्रोतको व्र्यिस्था गननछ । 



४. उपदफा (१) बमोशजम लनाःिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यािर्य शिक्षा बाहेकको 
अधर्य विद्यािर्य शिक्षामा अध्र्यर्यन गनन विद्याथीसाँग लिइने िलु्क तोवकएको 
आधारमा लनधानरण गररनेछ । 

५. विद्यािर्यिे विद्याथीिाई कुनै कक्षामा भनान गदान एक पटक भनान िलु्क लिइ 
सकेपलछ पनुाः सोही विद्यािर्यको अको कक्षामा भनान गननको िालग कुनै वकलसमको 
िलु्क लिन पाईने छैन । 

६. विद्यािर्यिे विद्यािर्यको भौलतक संरचना लनमानण गननको िालग विद्याथीसाँग कुनै 
वकलसमको िलु्क लिन पाईने छैन । 

७. संस्थागत विद्यािर्यिे विद्याथीसाँग लिन पाउने िलु्क तोवकएको अलधकारीबाट 
स्िीकृत गराई लनधानरण गनुन पननछ । ्र्यसरी िलु्क लनधानरण सम्बधधमा स्िीकृलत 
ददाँदा तोवकएको अलधकारीिे विद्यािर्यिे उपिब्ध गराएको सेिा, सवुिधा र 
व्र्यिस्थापनको आधारमा ददनेछ । 

८. कुनै विद्यािर्यिे र्यस ऐन विपरीत विद्याथीसाँग कुनै िलु्क लिएमा नगर शिक्षा 
अलधकारीिे ्र्यस्तो िलु्क सम्बशधधत विद्याथीिाई वफतान गनन लनदनिन ददन सकन े
छ । र्यसरी लनदनिन प्राप्त हनु आएमा सम्बशधधत लबद्याथीिाई िलु्क वफतान गनुन 
पननछ । 

९. र्यस ऐन विपरीत िलु्क लिने विद्यािर्यिाई नगर शिक्षा सलमलतीिे कसरुको मात्रा 
हेरी बढीमा पचास हजार रूपैर्यााँ सम्म जररिाना गनन सकनेछ । 

३४. शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कमनचारीको पदीर्य आचरण तथा अधर्य व्र्यिस्थााः 
१. सामदुावर्यक विद्यािर्यका शिक्षकहरूको पेिागत हक वहतको सम्बधधमा कार्यन गनन 

तोवकए बमोशजम एक शिक्षक महासंघ रहनेछ । 

२. देहार्यका अिस्थामा शिक्षक िा कमनचारीिाई विद्यािर्यको व्र्यिस्थापन सलमलतिे 
नोकरीबाट हटाउन नगर शिक्षा सलमलतमा लसफाररस गननछाः– 

क. तोवकए बमोशजमका पदीर्य दावर्य्ि पूरा नगरेमा, 
ख. विना सूचना िगातार पधर ददन भधदा बढी समर्य विद्यािर्यमा अनपुशस्थत 

रहेमा, 
ग. विद्यािर्यमा मादक पदाथन सेिन गरी आएको कुरा प्रमाशणत भएमा, 
घ. नैलतक पतन देशखने कुनै फौजदारी अलभर्योगमा अदाितबाट सजार्य पाएमा, 
ङ. सामदुावर्यक विद्यािर्यका शिक्षक िा कमनचारीिे कार्यानिर्य समर्यमा अधर्यत्र 

अध्र्यापन िा काम गरेमा, 



च. शिक्षक िा कमनचारी राजनीलतक दिको कार्यनकाररणी सदस्र्य रहेको पाईएमा, 
छ. शिक्षक िा कमनचारीहरुिे व्र्यिसावर्यक हकवहतका नाममा अमूक राजनैलतक 

दिको मात्र वहत िा विरोधमा कार्यन गनन संगठनका गलतविलधमा 
लबद्यािर्य/कार्यानिर्य समर्यमा संिग्न भएमा, 

३. उपदफा (२) िमोशजम िा अधर्य माध्र्यमिे कुनै शिक्षक िा कमनचारीिाई पदबाट 
हटाउन ुपनन प्रर्याप्त प्रमाण प्राप्त भएमा नगरपालिकािे नीजिाई पदबाट हटाउन 
सकनेछ । तर कार्यनरत पदिाट हटाउन ुअशघ मनालसि मावफकको स्पविकरणको 
मौका भने प्रदान गररनेछ । 

 स्पविकरणाः र्यस खण्डको प्रर्योजनको िालग “कार्यनकाररणी सलमलत भन्नािे 
राजनीलतक दिको विधान िमोशजम गदठत केधरीर्यस्तर, प्रदेिस्तर, शजल्िास्तर िा 
स्थानीर्यस्तरका कार्यनकाररणी सलमलत सम्झन ुपछन । 

३५. स्थार्यी आिासीर्य अनमुलत लिन नहनुेाः सामदुावर्यक विद्यािर्यमा कार्यनरत शिक्षक िा 
कमनचारीहरुिे कुनै पलन देिको स्थार्यी आिासीर्य अनमुलत लिन िा ्र्यस्तो अनमुलत 
प्राप्त गननको िालग आिेदन ददन हुाँदैन । स्थार्यी आिासीर्य अनमुलत लिएका तथा 
लिन आिेदन ददने शिक्षक िा कमनचारीहरुिाई दण्ड तथा सजार्य तोवकए बमोशजम 
हनुेछ  

३६. िैशक्षक र्योग्र्यतााः विद्यािर्यको शिक्षकको िालग चावहने िैशक्षक र्योग्र्यता तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

३७. शिक्षक–विद्याथी अनपुात लमिाउन ुपनन : नगरपालिकािे प्र्रे्यक विद्यािर्यमा 
लनर्यलमत अध्र्यर्यन गनन विद्याथी संख्र्या र विषर्यका आधारमा तोवकए बमोशजम विद्याथी 
तथा शिक्षकको अनपुात कार्यम गनुनपननछ । 

३८. शिक्षकिाई अधर्य काममा िगाउन नहनुेाः 
१. सामदुावर्यक विद्यािर्यको शिक्षकिाई शिक्षा प्रदान गनन िा विद्यािर्य प्रिासन 

सम्बधधी काममा बाहेक अधर्य काममा िगाउन हुाँदैन । 

२. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन विद्यािर्यको पठन पाठनमा 
बाधा नपनन गरी राविर्य जनगणना, लनिानचन सम्बधधी काम, दैिी प्रकोप उिार िा 
नेपाि सरकार र नगरपालिकािे तोकेको अधर्य कुनै काममा बवढमा ३ मवहना 
खटाउन सवकनेछ । 



३९. अदाितको आदेिबाट पनुाः बहािी हनु सकनेाः 
१. दफा ३५ मा उल्िेख भएका कुनै िा केही आरोपमा सजार्य भई नोकरीबाट 

हटाइएको िा बखानस्त भएको शिक्षक/कमनचारी अदाितको आदेि िा फैसिा 
बमोशजम मात्र नोकरीमा पनुाःबहािी हनु सकनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजम पनुाः बहािी भएको शिक्षकिे नोकरीबाट हटे देशख 
पनुाःबहािी भएको लमलत सम्मको पूरा तिब, भिा र तिब िृवि पाउने भए सो 
समेत पाउनेछ । 

४०. शिक्षकको लनर्यशुि र सरुिााः 
१. सरुिा हनु आिेदन ददने कार्यनरत शिक्षकिाई कार्यनरत विद्यािर्यको व्र्यिस्थापन 

सलमलत र सरुिा भई जाने विद्यािर्यको व्र्यिस्थापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा 
सञ्चािनमा बाधा नपनन गरी नगर शिक्षा अलधकारीिे समधिर्य गरी तोवकए 
बमोशजम ररि दरिधदीमा सरुिा गनन सकनेछ ।  

२. सरुिा हनु आिेदन ददने दरिधदीमा कार्यनरत शिक्षकिाई नगरपालिका लभत्रका 
कार्यनरत विद्यािर्यको व्र्यिस्थापन सलमलतको सहमलतमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा 
नपनन गरी नगर शिक्षा अलधकारीिे समधिर्य गरी अको नगरपालिका िा 
गााँउपालिकामा सरुिाको िालग सहमलत ददन िा सरुिा गनन सकनेछ । 

३. सरुिा हनु चाहाने शिक्षकिे सरुिाको िालग नगर कार्यनपालिकाको कार्यानिर्य 
समक्ष लनिेदन ददन ुपननछ ।  

४. नगरपालिका लभत्र ररि दरबधदीको २५ प्रलतित लभत्र रही शजल्िा बावहरको 
शिक्षकिाई आिश्र्यक प्रवक्रर्या गरी सरुिा गनन सवकने छ । 

५. सरुिा सम्बशधध कार्यनविलध नगर शिक्षा सलमलतिे लनधानरण गरे बमोशजम हनुे छ । 

 

४१. दरिधदी लमिानाः तोवकएको मापदण्डको आधारमा बढी दरिधदी भएको 
लबद्यािर्यबाट कम दरबधदी भएको विद्यािर्यमा नगर शिक्षा सलमलतिे तोवकएको 
प्रकृर्या पूरा गरी दरबधदी लमिान गनन सकने छ ।  

४२. संस्थागत विद्यािर्यिे छात्रिशृि उपिब्ध गराउनपुननाः 
१. संस्थागत विद्यािर्यिे विद्यािर्यमा भनान भएका कूि विद्याथी संख्र्याको कम्तीमा 

दि प्रलतितमा नघट्ने गरी तोवकए बमोशजम आलथनकरुपमा विपन्न, जेहेधदार, 

अपािता भएकाहरु, मवहिा, दलित िा जनजालत विद्याथीिाई छात्रिृशि उपिब्ध 



गराउन ु पननछ । र्यसरी छात्रिृशि प्राप्त गनन लबद्याथीिाई नगरपालिकािे उच्च 
शिक्षा अध्र्यर्यनका िालग अधर्य छात्रिृशि प्राप्त गननका िालग पलन लसफाररस गनन 
सकने छ ।  

२. उपदफा (१) बमोशजम छात्रिृशिको िालग विद्याथी छनौट गनन प्र्रे्यक विद्यािर्यमा 
विद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापक, नगरपालिकाको शिक्षा, र्यिुा तथा खेिकुद िाखाको 
प्रलतलनलध र विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलमलतमा रहेका अलभभािको प्रलतलनलध रहेको 
एक छात्रिृशि छनौट सलमलत रहनेछ । 

३. सलमलतिे छनौटको िालग आधार, ितन र प्रवक्रर्या तर्यार गरी सो विद्यािर्य 
व्र्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत गराई सािनजलनक समेत गनुन पननछ । 

४३. तिब भिा नपाउन े र सेिा अिलध गणना नहनुेाः दफा ३९ मा उल्िेशखत 
अिस्थामा िा लनर्यमानसुार विदा स्िीकृत गराई बसेको अिस्थामा बाहेक विद्यािर्यमा 
अनपुशस्थत रहेका शिक्षकिे अनपुशस्थत अिलधको तिब, भिा पाउने छैनन ्र ्र्यस्तो 
अिलध लनजको सेिामा गणना समेत हनुे छैन। 

४४. प्रधानाध्र्यापक तथा कमनचारी सम्बधधी व्र्यिस्थााः 
१. सामदुावर्यक विद्यािर्यमा एक प्रधानाध्र्यापक र नगरपालिकािे स्िीकृत गरे 

बमोशजमको साँख्र्यामा कमनचारीको दरबधदी रहनेछ । 

२. उपदफा(१) बमोशजमका प्रधानाध्र्यापक सम्बधधी व्र्यिस्था देहार्य बमोशजम हनुेछ।  

क. विद्यािर्यको प्राशज्ञक तथा प्रिासकीर्य प्रमखुको रुपमा काम गनन प्र्रे्यक 
विद्यािर्यमा एक जना प्रधानाध्र्यापक रहने छ । 

ख. व्र्यिस्थापन सलमलतिे सामदुावर्यक विद्यािर्यमा ररि प्रधानाध्र्यापक पदमा 
लनर्यशुिको िालग आधारभूत (१–५) तहको प्र.अ. को हकमा शिक्षा िास्त्र 
लबषर्यमा कम्तीमा प्रिीणता प्रमाणपत्र तह िा सो सरह, आधारभतू (१–८) 
तहको हकमा कम्तीमा शिक्षा िास्त्र लबषर्यमा स्नातक तह िा सो सरह, 

माध्र्यालमक(९–१२) तहको विद्यािर्यको हकमा शिक्षा िास्त्र लबषर्यमा 
कम्तीमा स्नातकोिर तह िा सो सरह उशिणन गरी सम्बशधधत विद्यािर्यको 
सम्बशधधत तहमा कार्यनरत स्थार्यी शिक्षकहरु मध्रे्यबाट दरखास्त आह्वान गनन 
छ । तर शिक्षा िास्त्र लबषर्यमा स्नातक िा सो सरहको परीक्षा उशिणन गरी 
माध्र्यालमक तहमा दि बषन स्थार्यी सेिा गरेको शिक्षक माध्र्यलमक तहको प्र. 
अ. को पदमा उम्मेद्वार हनु पाउने छ । कक्षा १२ संचालित विद्यािर्यको 



हकमा शिक्षा िास्त्र संकार्यमा स्नातकोिर िा सो सरह उशिणन गरेको व्र्यशि 
मात्र प्र. अ. पदमा उमेदिार हनु पाउने छ।  

ग. उपलनर्यम (२) बमोशजम दरखास्त आह्वान भएमा सम्बशधधत शिक्षकिे 
व्र्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको म्र्याद लभत्र विद्यािर्य विकास प्रस्ताि सवहत 
व्र्यिस्थापन सलमलत समक्ष दरखास्त ददन सकने छ ।  

घ. उपलनर्यम (३) बमोशजम प्राप्त विद्यािर्य विकास प्रस्ताि सवहतको दरखास्त 
व्र्यिस्थापन सलमलतिे शिक्षक छनोट सलमलत समक्ष पठाउने छ ।  

ङ. उपलनर्यम (४) बमोशजम विद्यािर्य विकास प्रस्ताि सवहतको दरखास्त प्राप्त 
भएपलछ शिक्षक छनोट सलमलतिे प्र. अ. व्र्यिस्थापनका आधारमा मूल्र्यांकन 
गरी सबै भधदा बढी अंक प्राप्त गनन उम्मेद्वार प्र. अ. को पदमा लनर्यशुि गनन 
वि. व्र्य. स. समक्ष लसफाररस गनुन पननछ । तर, ६० अंक पलन प्राप्त नगनन 
उम्मेद्वारिाई प्र. अ. को पदमा लनर्यशुिको िालग लसफाररस गररने छैन ।  

च. र्यसरी लनर्यिु भएको प्र. अ. को पदािलध ५ बषनको हनुेछ र लनज पनुाः सो 
पदमा लनर्यिु हनु सकनेछ ।  

छ. प्र. अ. िे आफूिे गरेको कार्यन दक्षता करार बमोशजम काम नगरेको िा 
लनजको कार्यन सधतोषजनक नरहेको िा लनजको कारणिे विद्यािर्यमा 
असामाधर्य अिस्था सजृना भएमा िडा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर 
शिक्षा सलमलतिे लनजिाई प्र. अ. को पदबाट जनुसकैु बेिा हटाउन सकने छ 
। 

ज. उपलनर्यम (७) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सो उपलनर्यम बमोशजम 
प्र. अ. िाई पदबाट हटाउन ु अशघ लनजिाई सफाई पेि गनन मनालसि 
मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन ।  

३. सामदुावर्यक विद्यािर्यमा प्रधानाध्र्यापक अनपुशस्थत भएमा िा कुनै कारणिे 
प्रधानाध्र्यापकको पद ररि भै प्रधानाध्र्यापक उपशस्थत नभए सम्म िा 
प्रधानाध्र्यापकको पदपूलतन नभए सम्मका िालग सो विद्यािर्यमा कार्यनरत शिक्षकहरु 
मध्रे्य तोवकएको र्योग्र्यता पगेुका बररष्ठतम स्थार्यी शिक्षकिे लनलमि प्रधानाध्र्यापक 
भई कामकाज गनन छ । तर, कुनै विद्यािर्यमा १ भधदा बढी तह भएमा 
मालथल्िो तहको बररष्ठतम शिक्षकिे लनलमि भई काम गनन छ ।  

४. र्यस लनर्यममा अधर्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संस्थागत विद्यािर्यको 
व्र्यिस्थापन सलमलतिे प्रधानाध्र्यापक लनर्यशुि गदान छुटै्ट प्रवक्रर्या लनधानरण गरी 
लनर्यशुि गनन सकने छ ।  



५. प्रधानाध्र्यापक लनर्यशुि गदान जनु तहको विद्यािर्य हो सोही तहमा अध्र्यापन 
गराउन चावहने धरू्यनतम िैशक्षक र्योग्र्यता भएको शिक्षकिाई मात्र 
प्रधानाध्र्यापकको पदमा लनर्यशुि गनुन पनन छ ।  

६. प्र. अ. सम्बशधध अधर्य व्र्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुे छ ।  

४५. शिक्षक छनोट सलमलताः  शिक्षक छनौट सलमलतको व्र्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।  

४६. परीक्षा र लनर्यधत्रण सम्बशधध व्र्यिस्थााः  परीक्षा र लनर्यधत्रण सम्बशधध व्र्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

४७. आधारभतू तह (कक्षा ८) उशिणन परीक्षाको परीक्षा सञ्चािन,ब्र्यबस्थापन तथा 
लनर्यधत्रणाः आधारभतू तह कक्षा ८ उशिणन परीक्षाको परीक्षा सधचािन व्र्यिस्थापन 
तथा लनर्यधत्रण सम्बधधी व्र्यािस्था कार्यनविलधमा तोकीए बमोजम हनुेछ।  

४८. बािबालिकािाई लनष्कािन गनन, िारीररक िा मानलसक दवु्र्र्यिहार गनन नहनुेाः 
१. कुनै पलन बािबालिकािाई लबिेष पररशस्थलत बाहेक विद्यािर्यबाट लनष्कािन गनन 

पाईने छैन । 

२. विद्यािर्यमा अध्र्यर्यनरत बािबालिकािाई िारीररक िा मानलसक र्यातना ददन िा 
दवु्र्र्यिहार गनन पाइने छैन । 

४९. िैशक्षक परामिन सेिा, विदेिी िैशक्षक कार्यनक्रम िा शिक्षण कोसन सञ्चािनाः  

१. संविधान प्रदि िाििालिकाको हकिाई पूणन पािना गररने छ । 

२. कसैिे पलन र्यस ऐन बमोशजम अनमुलत नलिई िैशक्षक परामिन सेिा, लिज कोसन, 
भाषा शिक्षण कक्षा िा पूिन तर्यारी कक्षा िा विदेिी मिुकुमा सञ्चालित कुनै 
िैशक्षक कार्यनक्रम सञ्चािन गनन पाईने छैन। 

३. उपदफा (२) बमोशजम िैशक्षक कार्यनक्रम, िैशक्षक परामिन सेिा, लिज कोसन, भाषा 
शिक्षण कक्षािा पूिन तर्यारी कक्षा िा विदेिी मिुकुमा सञ्चालित कुनै िैशक्षक 
कार्यनक्रम सञ्चािन गनन अनमुलत लिने सम्बधधी व्र्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ 
। 

५०. प्रगलत वििरण बझुाउन ुपननाः संस्थागत विद्यािर्यिे प्र्रे्यक िषन तोवकए बमोशजमको 
प्रगलत वििरण नगर शिक्षा अलधकारी समक्ष बझुाउन ुपननछ । 



५१. दण्ड सजार्याः 
१. कसैिे विद्यािर्यको सम्पशि वहनालमना िा नोकसान गरेमा ्र्यस्तो व्र्यशििाई मदु्दा 

हेनन अलधकारीिे लबगो असूि गरी विगो बमोशजम जररिाना गनन सकनेछ । 

२. कसैिे देहार्यका कार्यन गरेमा, गनन िगाएमा िा सो कार्यन गनन सहर्योग परु्यानएमा 
्र्यस्तो व्र्यशििाई कसूरको मात्रा हेरी कानूनिे तोके िमोशजम सजार्य हनुेछाः– 

क. प्रश्नपत्रको गोपनीर्यता भि गरेमा, 
ख. उिरपशुस्तका परीक्षण गदान िापरबाही िा गैर शजम्मेिार पूणन कार्यन 

गरेमा, 
ग. परीक्षा केधरमा सम्बशधधत पदालधकारीको स्िीकृलत बेगर प्रिेि गनन प्रर्यत्न 

गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा परीक्षा केधर लनर्यधत्रणमा लिई अमर्यानददत 
कार्यन गरेमा, 

घ. परीक्षाफि प्रकािनमा अलनर्यलमतता गरेमा, 
ङ. नक्किी परीक्षाथीकारुपमा अरूको तफन बाट परीक्षा ददएमा, 
च. परीक्षाको मर्यानदा भि हनुे अधर्य कुनै कार्यन गरेमा । 

छ. विद्याथी भनान गदान दान, उपहार िा कुनै रकम लिएमा, 
ज. अनमुलत नलिई कुनै िैशक्षक कार्यनक्रम, िैशक्षक परामिन सेिा, लिज कोसन, 

भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूिन तर्यारी कक्षा सञ्चािन गरेमा। 

झ. कानून विपरीतको अधर्य कार्यन गरेमा। 

३. कानून बमोशजमको कसूरको सम्बधधमा विद्यािर्यको कुनै शिक्षक िा कमनचारी 
उपर मदु्दा हेनन अलधकारी िा अदाितमा मदु्दा दार्यर भएको अबस्थामा 
अदाितबाट आदेि भए बमोशजम ्र्यस्तो शिक्षक िा कमनचारी लनिम्बन हनुेछ । 
सो शिक्षक िा कमनचारी अदाितबाट कसूरदार ठहररएमा लनजिाई प्रचलित 
काननु बमोशजम विभागीर्य सजारं्य गररनेछ । 

५२. पनुरािेदनाः तोवकएको अलधकारीिे गरेको सजार्यको आदेि उपर कानून िमोशजम 
पनुरािेदन िाग्नेछ । 

५३. साझेदारीमा विद्यािर्य संचािन गनन सवकनेाः 
१. नेपाि सरकारिे सामदुावर्यक विद्यािर्य, संस्थागत विद्यािर्य र िैशक्षक गठुी 

अधतगनत संचालित विद्यािर्य तथा एक भधदा बढी सािनजलनक िैशक्षक गठुी 
अधतगनत संचालित विद्यािर्यहरु विच साझेदारीमा विद्यािर्य संचािन गनन सकनेछ। 



२. उपदफा १ बमोशजमका विद्यािर्य ब्र्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनब्र्य र 
अलधकार, साझेदारीका तरीका तथा अधर्य ब्र्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

५४. लनर्यम बनाउन ेअलधकाराः 
१. र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यानधिर्यन गनन नगरपालिकािे आिश्र्यक लनर्यम बनाउन 

सकनेछ । 

२. र्यस ऐनको कार्यानधिर्यनको िालग नगर शिक्षा सलमलतिे आिश्र्यक लनदनशिका बनाई 
िागू गनन सकनेछ । 

५५. संक्रमणकािीन व्र्यिस्थााः 
१. र्यस ऐनिे तोवकए िमोशजम हनुे भनी व्र्यिस्था गरेको काम लनर्यमाििी नआउाँदा 

सम्म नगर कार्यनपालिकािे गनन सकनेछ। 

२. र्यो ऐन जारी भए पलछ विद्यािर्यमा ररि रहेको दरबधदीमा विज्ञापनको अनमुलत 
नगरपालिकािे ददन सकनेछ। 

५६. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअलधकाराः र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यानधिर्यन गनन कुनै 
बाधा–अड्काउ परेमा नगरपालिकािे ्र्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेि जारी 
गनन सकनेछ र ्र्यस्तो आदेि र्यसै ऐनमा परे सरह मालनने छ। 

५७. बचाउ र िागू नहनुेाः 
१. र्यो ऐन िा र्यस ऐन अधतगनत बनेका लनर्यमाििीमा िेशखएका कुराहरु सोही 

बमोशजम र निेशखएको कुराहरु प्रचलित काननु बमोशजम हनुेछ । 

२. र्यस ऐनमा िेशखएको कुनै कुरािे पलन विद्यािर्यको सम्पशि वहना–लमना गरेको 
कसूरमा भ्रिाचार लनिारण ऐन, २०५९ अधतगनत कारिाही चिाउन बाधा पनन 
छैन । 

३. संविधानसाँग र्यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु िाशझएको हदसम्म स्िताः लनस्क्रीर्य 
हनुेछन, 

४. र्यस अशघ कानून िमोशजम लनर्यिु शिक्षक कमनचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे 
ददइदै आएको सवुिधामा कुनै वकलसमको कटौती गररने छैन।तर र्यो व्र्यिस्थािे 
कानून िमोशजम दण्ड, सजार्य र कारिाही गनन िाधा पनन छैन।  

५. र्यस ऐनमा उल्िेख भएका प्राबधानहरु संघीर्य कानून तथा प्रदेि कानूनसंग  
नबाशझएको हद सम्म िागू हनुेछन । 


