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नगर  शिक्षा ऐन,२०७^ 

प्रस्तावना:  

राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको लागग आवश्यक जनिशि तयार गनन संघीय 
लोकताशरिक गणतरिात्मक व्यवस्थाअनकूुल सवनसाधारण जनताको 
सदाचार, शिष्टाचार र नैगतकता कायम राख्न,बागलङु नगरपागलका गिि 
स्थापना िई सञ्चालन िइरहेका तथा स्थापना हनुेष्ट्रवद्यालयहरुको प्रिावकारी 
व्यवस्थापन गदै िैशक्षक गणुस्तर सधुार गरी जीवनोपयोगी तथा गणुस्तरीय 
शिक्षा प्रदान गनन वाञ्छनीय िएकालेनेपालको संष्ट्रवधान, ले ददएको 
अगधकार प्रयोग गरीबागलङु नगरपागलका,नगर सिाले यो ऐन बनाएको 
छ:- 
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१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१)यस ऐनको नाम “बागलङु नगरपागलका 
शिक्षा ऐन, २०७६” रहेको छ। 

(२)  यो ऐन बागलङु नगरपागलकािर लागू हनुेछ। 

(३)   यो ऐन तरुुरत प्रारम्ि हनुेछ। 

 

२. पररिाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अकको  अथन नलागेमा यस ऐनमा, 
 

(क) “प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास शिक्षा” िन्नाले तीन वषन उमेर पूरा गरेका 
वालवागलकालाई दइुन वषन अवगधको लागग ददइने शिक्षा सम्झन ुपछन। 

(ख) “आधारितू शिक्षा” िन्नाले प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास शिक्षादेशख कक्षा 
आठसम्म ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ग)  “माध्यगमक शिक्षा” िन्नाले कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्म ददइने 
शिक्षा सम्झनपुछन। 

(घ)  “ष्ट्रविेष शिक्षा” िन्नाले दृष्ट्रष्टगबहीन, बष्ट्रहरा, अष्ट्रिज्म, बौष्ट्रिक अपांगता, 
ससु्त श्रवण वा अगत अिि िारीररक अपांगता िएका 
बालबागलकालाई ष्ट्रविेष प्रकार र तोष्ट्रकएको माध्यमबाि ददइने 
शिक्षा सम्झनपुछन। 

(ङ)  “सिा” िन्नालेबागलङु नगरपागलकाको नगरसिालाई सम्झनपुछन। 

(च)  “नगरपागलका” िन्नाले बागलङु नगरपागलकासम्झनपुछन। 

(छ)  “सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकारबाि गनयगमत रुपमा 
अनदुान पाउने गरी अनमुगत वा स्वीकृगत प्राप्त ष्ट्रवद्यालय 
सम्झनपुछन। 

(ज)  “संस्थागत ष्ट्रवद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकारबाि गनयगमत रुपमा 
अनदुान नपाउने गरी अनमुगत वा स्वीकृगत प्राप्त ष्ट्रवद्यालय 
सम्झनपुछन। 
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(झ)  “आधारितू ष्ट्रवद्यालय” िन्नाले प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास शिक्षा देशख 
कक्षा आठ सम्म शिक्षा ददने ष्ट्रवद्यालय सम्झनपुछन। 

(ञ)  “धागमनक ष्ट्रवद्यालय”भन्नाले परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुने गुरूकुल, 

गुम्वा शिक्षा, मदरसा सम्झनु पददछ  

(ि)  “ष्ट्रवद्यालय शिक्षा” िन्नाले आधारितू र माध्यगमक शिक्षा 
सम्झनपुछन। 

(ठ) “ष्ट्रवद्यालय” िन्नाले सामदुाष्ट्रयक, संस्थागत वा धागमनक ष्ट्रवद्यालय 
सम्झनपुछन। 

(ड) “शिक्षक” िन्नाले ष्ट्रवद्यालयको अध्यापक सम्झनपुछन र सो िव्दले 
प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ। 

(ढ) “कमनचारी” िन्नाले  ष्ट्रवद्यालयमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय 
कमनचारी सम्झनपुछन। 

(ण) “तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोशजम” िन्नाले यस ऐन अरतगनत बनेको 
गनयममा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोशजम सम्झनपुछन। 

(त) “िैशक्षक गठुी” िन्नाले ष्ट्रवद्यालय सञ्चालन गननको लागग कुनै 
व्यशिले नाफा नगलने उद्देश्यले स्थापना गरेको सावनजगनक वा गनजी 
गठुी सम्झनपुछन। 

(थ) “आधारितू शिक्षा उत्तीणन परीक्षा” िन्नाले आधारितू तहको 
अरत्यमा हनुे परीक्षा सम्झनपुछन। 

(द) “अनमुगत” िन्नाले नेपाल सरकार वा नगरपागलकाले स्थायी स्वीकृगत 
र सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोष्ट्रकएको ठाँउ वा क्षेिमा 
ष्ट्रवद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गनन ददएको अस्थायी स्वीकृगतलाई 
जनाउँछ । 
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(ध)  “स्वीकृगत” िन्नाले तोष्ट्रकए बमोशजमको ितन पूरा गरेको ष्ट्रवद्यालयलाई 
नेपाल सरकार वा नगरपागलकाले ददएको स्थायी स्वीकृगतलाई 
जनाँउछ। 

(न) “स्थायी आवासीय अनमुगत” िन्नाले ष्ट्रवदेिी मलुकुले कुनै ितन तोकी 
वा सो मलुकुमा स्थायी रुपले बसोबास गनन पाउने गरी नपेाली 
नागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइिगसनिी इगमग्ररेि गिसा(गड.गि.), 
परमानेरि रेशजडेरि गिसा(ष्ट्रप.आर.) वा गग्रन काडन सम्झनपुछन र सो 
िब्दले नेपाली नागररकलाई ष्ट्रवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन 
ददइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय अनमुगतलाई समेत 
जनाउँछ। 

(प)   “आयोग” िन्नाले शिक्षक सेवा आयोग सम्झनपुछन। 

(फ) “शिक्षा िाखा”  िन्नाले वागलङु नगरपागलकाको शिक्षा यवुा तथा 
खेलकुद िाखा सम्झन ुपदनछ. 

(ब)  “नगर शिक्षा अगधकारी ” िन्नाले नगरपागलकाको शिक्षा यवुा तथा 
खेलकुद िाखा प्रमखु सम्झन ुपदनछ। 

(ि)  “शिक्षा अगधकृत” िन्नाले नगरपागलकाको शिक्षा यवुा तथा खेलकुद 
िाखा अरतगनतको अगधकृत स्तरको कमनचारी सम्झन ुपदनछ । 

३. ष्ट्रवद्यालय खोल्न अनमुगत गलनपुने: (१)कुनै नेपाली नागररक वा 
समदुायले ष्ट्रवद्यालय खोल्न चाहेमा तोष्ट्रकएको ष्ट्रववरण खलुाई 
नगरपागलकामा गनवेदन ददनपुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम गनवेदन परेमा तोष्ट्रकएको नगरकायनपागलकाले 
आवश्यक जाँचबझु गनेछ र जाँचबझु गदान ष्ट्रवद्यालय खोल्न अनमुगत 
ददन मनागसब देशखएमा तोष्ट्रकएको ितन  बरदेज पालना गने गरी 
अनमुगत ददनेछ। 
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(३)  उपदफा (२) बमोशजम अनमुगत गलई सञ्चालन िएको ष्ट्रवद्यालयले 
तोष्ट्रकएको ितन बरदेज पालना गरेको देशखएमा नगरकायनपागलकाले 
स्वीकृगत प्रदान गनेछ।  

(४)  यस सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ। 

 

४.  ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन: ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन तोष्ट्रकएबमोशजम हनुेछ। 

५.  वैकशल्पक शिक्षा :नगरपागलकाले आफ्नो नागररकहरूको लागग शिक्षा 
सम्बरधी ष्ट्रवष्ट्रवध आवश्यकता परुा गनन पूवानधारको व्यवस्था गरी 
ष्ट्रविेष शिक्षा, गनररतर शिक्षा, दूर तथा खलुा शिक्षा र प्राष्ट्रवगधक 
शिक्षा तथा व्यावसाष्ट्रयक तागलमको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

६.  शिक्षाको माध्यम:(१)ष्ट्रवद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली िाषा, 
अंग्रजेी िाषा वा दवैु िाषा हनुेछ। 

(२) आधारितू तह, प्रारशम्िक बाल कक्षा देशख कक्षा ५ सम्मको शिक्षा 
मातिृाषामा ददन    सष्ट्रकनेछ। 

(३) िाषा ष्ट्रवषय अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही िाषा हनु 
सक्नेछ। 

(४)  अगनवायन अंग्रजेी ष्ट्रवषय अध्ययन गराउँदा अंग्रजेी िाषामा नै गराउन ु
पनेछ।  

७. ष्ट्रवद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक:(१) ष्ट्रवद्यालयले नेपाल 
सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लागू गनुनपदछन 

(२)  नगरपागलकाले आफ्नो क्षेिगिि तोष्ट्रकए बमोशजम स्थानीय पाठ्यक्रम 
गनमानण गरी कायानरवयन  गनन उपदफा (१) ले बाधा 
पयुानएकोमागनने छैन। 
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८.  नगर शिक्षा सगमगत: (१) नगरपागलकामा देहाय बमोशजको एक नगर 
शिक्षा सगमगत रहने छ :- 

(क)  नगरकायनपागलकाको प्रमखु वा गनजले मनोगनत गरेको एक जना 
नगरकायानपगलकाको सदस्य - अध्यक्ष 

(ख) नगरकायनपागलका मष्ट्रहला तथा दगलत सदस्यहरू सष्ट्रहत 
कायानपागलकाले मनोगनत गरेको ३ जना -सदस्य 

(ग)  प्रमखु प्रिासकीय अगधकृत वा गनजले तोकेको एकजना अगधकृत 
स्तरको कमनचारी - सदस्य 

(घ)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको आधारितू तह र माध्यगमक तहमा कायनरत 
१० वषन स्थायी सेवा िएको कम्तीमा १ मष्ट्रहला पने गरी २ जना 
शिक्षा सगमगतले मनोगनत गरेका शिक्षकहरू -सदस्य 

(ङ)  नगरपागलकामा सञ्चागलत ष्ट्रवद्यालयहरूका ष्ट्रव.व्य.स. अध्यक्षहरू मध्ये 
नगर प्रमखुवाि मनोगनत १ जना - सदस्य  

(च) स्थानीय शिक्षाष्ट्रवद/समाजसेवी मध्ये शिक्षा सगमगतले मनोगनत गरेको 
१ जना- सदस्य  

(छ) गनजी तथा संस्थागत ष्ट्रवद्यालयहरूको संस्थापकहरू मध्येबाि 
आगधकाररक संगठनहरूको गसफाररसमा नगरप्रमखुबाि मनोगनत २ 
जना- सदस्य 

(ज)  नेपाल शिक्षक महासंघ नगर शिक्षक सगमगतको अध्यक्ष- सदस्य 

(झ)  नगर शिक्षा अगधकारी-सदस्य सशचव 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनोगनत सदस्यको पदावगध ३ वषनको 
हनुेछ।मनोगनत सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको 
देशखएमा मनोनयन गने पदागधकारी वा गनकायले गनजलाइन जनुसकैु 
बखत हिाउन सक्ने छ  
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  तर यसरी पदबाि हिाउन ुअशघ गनजलाइन आफ्नो सफाइन पेि गने 
मौकाबाि वशञ्चत गररने छैन । 

(३) नगर शिक्षा सगमगतको  काम, कतनव्य र अगधकार तथा बैठक 
सम्बशरध कायनष्ट्रवधी तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

९.  वडा शिक्षा सगमगत:(१) नगरपागलका गििका वडामा 
देहायबमोशजमको वडा शिक्षा सगमगत रहने छः- 

(क)  सम्बशरधत वडाको वडाध्यक्ष - अध्यक्ष 

(ख) सम्बशरधत वडा सगमगतले मनोगनत गरेको वडा सदस्यहरू मध्येबाि 
कशम्तमा १ जना मष्ट्रहला सष्ट्रहत २ जना -सदस्य 

(ग) सम्बशरधत वडा गिि रहेका ष्ट्रव.व्य.स. अध्यक्षहरू मध्येबाि वडा 
शिक्षा सगमगतवाि मनोगनत १ जनावडा सदस्य- सदस्य 

(घ) वडागििका सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाि 
वडा शिक्षा सगमगतबाि मनोगनत १ जना - सदस्य 

(ङ) वडागििका संस्थागत ष्ट्रवद्यालयका सञ्चालक वा प्रधानध्यापकहरू 
मध्येवाि वडा अध्यक्षवािमनोगनत १ जना - सदस्य 

(च) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रमेीहरू मध्येहरूबाि वडा शिक्षा 
सगमगतबाि मनोगनत १ जना - सदस्य 

(छ) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा कम्तीमा ५ वषन स्थायी सेवा िएका 
शिक्षकहरू मध्येवाि वडा अध्यक्षवाि मनोगनत १ जना- सदस्य 

(ज)  सम्वशरधत वडाको वडा सशचव - सदस्य सशचव 

(२)  वडा शिक्षा सगमगतको पदावगध ३ वषनको हनुेछ उपदफा (१) 
मनोगनत सदस्यको पदावगध ३ वषनको हनुेछ । मनोगनत सदस्यले 
आफ्नो पद अनकुुलको आचरण नगरेको देशखएमा मनोनयन गने 
पदागधकारी वा गनकायले गनजलाइन जनुसकैु बखत हिाउन सक्न े         

छ । 



–8– 
 

  तर यसरी पदवाि हिाउन ुअशघ गनजलाइन आफ्नो सफाइन पेि गने 
मौकाबाि वशञ्चत गररने छैन ।  

(३)  सगमगतको  काम, कतनव्य र अगधकार तथा बैठक सम्वशरध 
कायनष्ट्रवगध तोष्ट्रकएबमोशजम हनुेछ। 

१०. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत: (१) प्रत्येक सामदुाष्ट्रयकष्ट्रवद्यालयमा 
देहाय बमोशजमको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत रहनेछ :- 

(क)  अगििावकहरूले आफूहरूमध्येवाि छानी पठाएका दइुन जना मष्ट्रहला 
सष्ट्रहत ४ जना-सदस्य 

(ख)  ष्ट्रवद्यालय रहेको सम्बशरधत वडाको अध्यक्ष वा गनजले तोकेको  
वडासदस्य १ जना- सदस्य 

(ग)  ष्ट्रवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय शिक्षाप्रमेी, बदुद्दजीवी तथा चरदादाता 
मध्येहरूबाि सगमगतबाि मनोगनत २ जना -सदस्य 

(घ)  ष्ट्रवद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाि छानी पठाएको 
प्रगतगनगध १ जना- सदस्य 

(ङ)  प्रधानाध्यापक - सदस्य सशचव 

(२) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको बैठकमा ष्ट्रवद्यालय स्तररय 
बालक्लवले मनोगनत गरेको १ छाि र १ छािा गरी २ 
जनालाइनआमरिण गनन सष्ट्रकने छ । 

(३)  गनयम (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) वमोशजमका सदस्यहरूले 
आफूहरू मध्येबाि छानेको  व्यशि सगमगतको अध्यक्ष चगुनने छ । 

(४)  ष्ट्रवद्यालय शिक्षक अगििावक संघका अध्यक्षलाइन ष्ट्रव.व्य.स. बैठकमा 
आमरिण गनन सष्ट्रकनेछ । 

(५)  ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको पदावगध ३ वषनको हनुेछ । 

(६)  ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार तथा 
बैठक सम्वरधी कायनष्ट्रवधी तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ। 
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११.  ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत गबघठन गनन सष्ट्रकन े (१) ष्ट्रव.व्य.स.ले 
तोष्ट्रकएको शजम्मेवारी परुा गनन नसकेमा सोको कारण खलुाइन नगर 
शिक्षा सगमगतले त्यस्तो ष्ट्रव.व्य.स. गबघिन गनन सक्नेछ तर त्यसरी 
गबघिन गनुन अशघ ष्ट्रव.व्य.स. लाइन आफ्नो सफाइन पेि गने मनागसव 
मैाका ददन ुपने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत गबघिन 
िएपगछ अकको  ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत गठन निए सम्म वा 
अरय कुनै कारणले ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत गठन निए सम्म 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको काम गनन नगर शिक्षा सगमगतले 
एक अस्थायी ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत गठन गने सक्न ेछ । 

१२.  संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको गठन (१) 
संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गननको लागग 
प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा देहायबमोशजमको ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत 
रहने छ:- 

(क) ष्ट्रवद्यालयका संञ्चालक वा लगानीकतानहरू मध्येबाि सम्वशरधत 
ष्ट्रवद्यालयको गसफाररसमा नगर प्रमखुले मनोगनत गरेको १                         

जना - अध्यक्ष 

(ख) अगििावकहरूमध्येवाि १ जना मष्ट्रहला पने गरी ष्ट्रव.व्य.स. वाि 
मनोगनत २ जना - सदस्य  

(ग)  स्थानीय शिक्षाप्रमेी वा समाजसेवीहरू मध्येवािनगर प्रमखुलेमनोगनत 
गरेको १ जना -सदस्य   

(घ) सम्बशरधत ष्ट्रवद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाि छानी 
पठाएको १ जना -सदस्य 

(ङ)  नगरपागलकाको शिक्षा िाखा हेने अगधकृत स्तरको कमनचारी १ 
जना -सदस्य 
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(च) ष्ट्रवद्यालयको प्रधानाध्यापक-सदस्य सशचव 

(२) संस्थागत ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको पदावगध ३ वषनको         

हनुेछ । 

१३.  नगरपागलकाले गनदेिन ददन सक्न:े (१) नगरपागलकाले आवश्यकता 
अनसुार नगर शिक्षा सगमगत, वडा शिक्षा सगमगत र ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सगमगतलाई गनदेिन ददन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको गनदेिनको पालना गनुन नगर शिक्षा 
सगमगत, वडा शिक्षा सगमगत र प्रत्येक ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतको 
कतनव्य हनुेछ। 

१४.  परीक्षा सगमगत : (१) नगरपागलकाका ष्ट्रवद्यालयहरुमा परीक्षा 
सञ्चालन तथा समरवयका लागग एक परीक्षा सगमगत रहनेछ। 

(२) परीक्षा सगमगतको गठन,  काम, कतनव्य र अगधकार तोष्ट्रकए 
बमोशजम हनुेछ। 

(३) आधारितू तहको अरत्यमा सञ्चालन हनुे परीक्षा उपगनयम (१) 
बमोशजमको सगमगतले सञ्चालन गनेछ। 

(४)  माध्यागमक तह कक्षा १० को अरत्यमा गलइने माध्यागमक शिक्षा 
परीक्षा, कक्षा ११ र कक्षा १२ को अरत्यमा गलइने परीक्षा संघीय 
कानून बमोशजम सञ्चालन हनुेछ । 

१५. नगर शिक्षा कोष: (१) नगरपागलकामा एउिा नगर शिक्षा कोष 
स्थापना हनुेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन:- 

  (क) नेपाल सरकार/प्रदेि सरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ख) शजल्ला समरवय सगमगतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) नगरपागलकाबाि प्राप्त रकम 

  (घ) शिक्षा करबाि उठेको रकम 

  (ङ) चरदाबाि उठेको रकम 
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  (च) अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन तोष्ट्रकए बमोशजम 
हनुेछ। 

(३)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषको लेखा परीक्षण तोष्ट्रकए बमोशजम 
हनुेछ। 

१६. नगरपागलकाले ष्ट्रवद्यालय सानन, गाभ्न, नाम पररवतनन गनन वा बरद गनन 
सक्न:ेनगरकायनपागलकाले नगर शिक्षा सगमगतको राय गलई सञ्चालन 
िइरहेका कुनै ष्ट्रवद्यालयलाई एक स्थानबाि अकको  स्थानमा सानन, 
दईु वा दईु िरदा बढी ष्ट्रवद्यालयलाई गािी एउिा ष्ट्रवद्यालय कायम 
गनन, तह गमलान गनन, ष्ट्रवद्यालयको नाम पररवतनन गनन र  ष्ट्रवद्यालय 
बरद गनन सक्नेछ। 

१७. ष्ट्रवद्यालयको सम्पत्ती: (१) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको हकिोगमा रहेको 
सम्पशत्तसावनजगनक सम्पशत्त मागननेछ। 

(२)  िैशक्षक गठुी अरतगनत सञ्चागलत संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको सम्पशत्त सोही 
ष्ट्रवद्यालयको नाममा  रहनेछ। 

(३) कम्पनी अरतगनत सञ्चागलत संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको सम्पगत सोही 
कम्पनीको नाममा रहनेछ। 

(४)  ष्ट्रवद्यालय सम्पत्ती सम्वरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ । 

१८. ष्ट्रवद्यालयलाई छुि र सषु्ट्रवधा: प्रचगलत काननुमा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको िएतापगन सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय र िैशक्षक गठुीको रुपमा 
सञ्चागलत संस्थागत ष्ट्रवद्यालयको नाममा जनुसकैु गलखत पाररत गदान 
रशजिेिन दस्तरु लाग्नेछैन। 

१९. ष्ट्रवद्यालयको वगीकरण: ष्ट्रवद्यालयलाई तोष्ट्रकएको आधारमा वगीकरण 
गररनेछ। 
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२०. ष्ट्रवद्यालयलाई सरुशक्षत र िाशरतक्षिेको रुपमा कायम गनुन पने: 
ष्ट्रवद्यालयमा स्वतरि र ियरष्ट्रहत रुपमा अध्ययन अध्यापन गने 
वातावरण गसजनना गनन तथा ष्ट्रवद्यालय हाता गिि कुनै पगन 
ष्ट्रकगसमको अवाशरछत ष्ट्रक्रयाकलाप र दलगत गगतष्ट्रवगध हनु नददने 
गरी ष्ट्रवद्यालयलाई सरुशक्षत र िाशरतक्षेि कायम गनुनपनेछ । 

२१. िलु्क सम्बरधी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार वा नगरपागलकाले 
गन:िलु्क शिक्षा घोषणा गरेको ष्ट्रवद्यालय शिक्षाका लागग सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्यालयले ष्ट्रवद्याथीको नाममा कुनै ष्ट्रकगसमको िलु्क गलन पाउने 
छैन । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापगन कुनै 
अगििावकले आफ्नो इच्छाले   सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयलाई 
ददएको दान, उपहार, चरदा वा सहयोग गलन सष्ट्रकनेछ । 

(३)  सबै बालबागलकालाई आधारितू तहसम्मको शिक्षा अगनवायन र 
गनिलु्क तथा माध्यगमक तहसम्म गनिलु्क शिक्षा प्रदान गननको 
लागग नेपाल सरकार वा नगरपागलकाले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था 
गनेछ । 

(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए पगन संस्थागत 
ष्ट्रवद्यालयहरूले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा सषु्ट्रवधा िौगतक 
पूवानधार एवं गणुस्तरको आधारमा तोष्ट्रकएबमोशजम िलु्क गलन 
सक्नेछन । 

२२. नपेाल शिक्षक महासंघ सम्वरधी व्यवस्था (१) सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक तथा कमनचारीहरुको पेिागत हक ष्ट्रहत, 
पेिागत ष्ट्रवकास तथा िैशक्षक उन्नयनको लागग कायन गनन 
नगरस्तरमा एक शिक्षक महासंघको नगर सगमगत रहनेछ। 

(२)  नेपाल शिक्षक महासंघको गठन तोष्ट्रकए वमोशजम हनुेछ । 
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२३. शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अरय व्यवस्था: 
(१)देहायका अवस्थामा शिक्षक वा कमनचारीलाई पदबाि हिाउन 
सष्ट्रकने  छ - 

(क)  पदीय दाष्ट्रयत्व पूरा नगरेमा, 
(ख)  गबना सूचना लगातार परर ददन िरदा बढी समय ष्ट्रवद्यालयमा 

अनपुशस्थत िएमा, 
(ग)  ष्ट्रवद्यालयमा मादक पदाथन सेवन गरी आएको कुरा प्रमाशणत 

िएमा, 
(घ)  नैगतक पतन देशखने कुनै फौजदारी अगियोगमा अदालतबाि 

सजाय पाएमा, 
(ङ)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयका शिक्षक वा कमनचारीले कायानलय 

समयमा अरयि अध्यापन वा कामगरेमा वा अरय कुनै 
व्यवसाष्ट्रयक ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गरेमा, 

(च)  शिक्षक वा कमनचारी राजनीगतक दलको सदस्य रहेको 
पाइएमा, 

(छ)  ष्ट्रवद्यालयको सम्पत्ती ष्ट्रहनागमना गरेमा 
(२) उपदफा (१) वमोशजम कारवाही गदान सफाइनको मनागसव मौका 

ददइने छ । 

२४.  स्थायी आवासीय अनमुगत गलन नहनु:े सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा 
कायनरत शिक्षक वा कमनचारीले स्थायी आवासीय अनमुगत गलन वा 
त्यस्तो अनमुगत प्राप्त गननको लागग आवेदन ददन हुँदैन।यो दफा 
प्रारम्ि हनु ुअशघ कसैले स्थायी आवासीय अनमुगत गलएको िए वा 
त्यस्तो अनमुगत प्राप्त गननका लागग गनवेदन ददएको िए त्यस्तो 
शिक्षक वा कमनचारीलाई िष्ट्रवष्यमा अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाि 
हिाइने छ। 
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२५.  िैशक्षक योग्यता: ष्ट्रवद्यालय शिक्षकको लागग चाष्ट्रहने िैशक्षक योग्यता 
तोष्ट्रकएबमोशजम हनुेछ। 

२६.  शिक्षक ष्ट्रवद्याथीको अनपुात गमलाउन ु पने:नगर शिक्षा सगमगतले 
प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा गनयगमत अध्ययन गने ष्ट्रवद्याथी संख्या र ष्ट्रवषयका 
आधारमा तोष्ट्रकए बमोशजम ष्ट्रवद्याथी तथा शिक्षकको अनपुात कायम 
गनन दरवरदी गमलान तथा शिक्षक व्यवस्थापन गनेछ। 

२७.  बालबागलकालाई गनस्कािन गनन, िारीररक र मानगसक दवु्यनवहार 
गनन नहनु:े (१) कुनै पगन बालबागलकालाई ष्ट्रवद्यालयबाि गनस्कािन 
गनन पाइने छैन। 

(२)  ष्ट्रवद्यालयमा अध्ययनरत बालबागलकालाई िारीररक वा मानगसक 

यातना ददन वा दवु्यनवहार गनन पाइनेछैन । 

२८.  शिक्षकको गनयशुि तथा सेवाका ितन:शिक्षक गनयशुि तथा सेवाका 
सतन सम्वरधी व्यवस्था प्रचगलत शिक्षा सम्वरधी नेपाल काननु 
वमोशजम हनुेछ । 

२९. ष्ट्रवद्यालयको कमनचारीको गनयशुि :ष्ट्रवद्यालय कमनचारीको गनयशुि 
तोष्ट्रकएबमोशजमहनुेछ । 

३०.  शिक्षकको सरुवा:(१) सरुवा हनु चाहने शिक्षकले 
तोष्ट्रकएबमोशजमको फाराम िरी नगरपागलकामा गनवेदन ददनपुनेछ। 

(२)  शिक्षकको सरुवा सम्बरधी अरय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ। 

३१.  तलब ित्ता नपाउन ेर सेवा अवगध गणना नहनु:े गनयमानसुार ष्ट्रवदा 
स्वीकृत गराई वसेको अवस्थामा बाहेक ष्ट्रवद्यालयमा अनपुशस्थत 
रहेको शिक्षकले अनपुशस्थत अवगधको तलव ित्ता पाउने छैन र 
त्यस्तो अवगध गनजको सेवा अवगधमा गणना हनुे छैन। 

३२.  अध्यापन अनमुगत पि गलनपुने: आयोगबाि अध्यापन अनमुगत पि 
नगलई कसैले पगन ष्ट्रवद्यालयमा शिक्षण गनन पाउने छैन। 
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३३. ष्ट्रवद्यालय कोष: (१) प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा एउिा ष्ट्रवद्यालय कोष 
रहनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन:- 

  (क) नेपाल सरकार/प्रदेि सरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ख) शजल्ला समरवय सगमगतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) नगरपागलकावाि प्राप्त अनदुान 

  (घ) नगर शिक्षा कोषवाि प्राप्त अनदुान 

  (ङ) िलु्कबाि प्राप्त रकम 

  (च) चरदा वा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम 

  (छ) अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोष्ट्रकए 
बमोशजम हनुेछ। 

३४.  अनमुगत नगलई िैशक्षक परामिन सेवा, ष्ट्रिज कोषन कायनक्रम वा शिक्षण 
कोषन सञ्चालन गनन नहनु:े (१) कसैले पगन नगरपागलकाबाि अनमुगत 
नगलई िैशक्षक परामिन सेवा, िैशक्षक तागलम, ष्ट्रिज कोषन, िाषा 
शिक्षण कक्षा वा पूवनतयारी कक्षा र टु्यसन वा कोशचङ्ग सेरिर 
सञ्चालन गनन पाइने छैन। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको िैशक्षक कायनक्रम सञ्चालनको अनमुगत 
गलने सम्बरधी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोशजम हनुेछ। 

३५. प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास शिक्षा: (१) प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास शिक्षाको 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोष्ट्रकएबमोशजम हनुेछ। 

(२) नगरपागलकाले प्रारशम्िक बालष्ट्रवकास केररलाई तोष्ट्रकएबमोशजम 
अनदुान ददन सक्नेछ। 

३६. अनौपचाररक शिक्षा:नगरपागलकाले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा 
अनौपचाररक शिक्षा, ष्ट्रविेष शिक्षा, गनररतर गसकाई, दूर शिक्षा 
शिक्षाका कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ। 



–16– 
 

३७. सामदुाष्ट्रयक गसकाइ केरर सञ्चालन गनन सक्न:ेनगरपागलकाले 
समदुायमा साक्षरता, सीप ष्ट्रवकास, आयआजनन तथा सीपमूलक 
कायनक्रम सञ्चालनका लागग तोष्ट्रकएबमोशजम सामदुाष्ट्रयक गसकाइ 
केरर सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

३८. प्रगगत ष्ट्रववरण बझुाउन ु पने: संस्थागत ष्ट्रवद्यालयले प्रत्येक वषन 
तोष्ट्रकएबमोशजमका ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको प्रगगत ष्ट्रववरण नगरपागलकामा 
बझुाउन ुपनेछ। 

३९.  दण्ड र सजाय सम्वरधी व्यवस्था: (१) शिक्षा सम्वरधी कसरु, दण्ड, 
सजाय, अनसुरधान, तहष्ट्रककात तथा अगियोजन सम्वरधी व्यवस्था 
प्रचगलत शिक्षा सम्वरधी नेपाल काननु वमोशजम हनुेछ  

४०. अदालतको आदेिबाि पनुबनहाली हनु सक्न:े ष्ट्रविागीय सजाय िई 
नोकरीबाि हिाइएको वा बखानस्त िएको शिक्षक अदालतको आदेि 
वा फैसलाबमोशजम माि नोकरीमा पनुबनहाली हनु सक्नेछ। 

४१.  मदु्दा हेने अगधकारी:(१) प्रचगलत काननुले तोकेवमोशजम हनुेछ । 

४२.  दरबरदी गसजनना गनन सक्न:े नपेाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबरदी 
निएका र दरबरदी अपगु िएका ष्ट्रवद्यालयका लागग 
नगरकायानपागलकाले आवश्यकता अनसुारगनशित समयका लागग 
करार शिक्षक तथा कमनचारी पद गसजनना गनन सक्नेछ। 

४३. गनयम बनाउन ेअगधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानरवयन गनन नगर 
कायनपागलकाले गनयम बनाउन सक्नेछ। 

४४.  गनदेशिका तथा कायनष्ट्रवगध बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानरवयनका 
लागगनगरपागलकाको शिक्षा हेने गनकायले आवश्यक गनदेशिका तथा 
कायनष्ट्रवगध बनाई नगर कायनपागलकाबाि स्वीकृत गरी लागू गनन 
सक्नेछ। 
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४५.  बाधा अड्काउ हिाउन े अगधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानरवयन 
गनन कुनै बाधा अड्काउ परेमा नगरकायनपागलकालेत्यस्तो बाधा 
अड्काउ हिाउन आदेि जारी गनन सक्नेछ,त्यस्तो आदेि यसै 
ऐनमा परे सरह मागननेछ। 

४६. बचाउ र लागू नहनु:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अरतगनत बनेका 
गनयममा लेशखएजगत कुरामा सोही बमोशजम र नलेशखएको कुरामा 
प्रचगलत नेपाल कानून बमोशजम हनुेछ। 

(२)  यस ऐनमा लेशखएको कुनै कुराले पगन ष्ट्रवद्यालयको सम्पगत 
ष्ट्रहनागमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार गनवारण ऐन, २०५९  अरतगनत 
कारबाही चलाउन बाधा पने छैन। 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु संष्ट्रवधान संघीय तथा प्रदेि 
काननुसंग बाशझएको हकमा बाशझएका दफाहरु स्वत: गनशष्क्रय 
हनुेछन ्। 

*** 
 

 

k|dfl0fs/0f 
hgs/fh kf}8]n 

gu/ k|d'v 
k|dfl0fs/0f ldlt M @)&^.#.#! ut] d+unjf/ 

 

 

 

         


