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गलुरिया नगिपाललकाको ऐन नं.७ 
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गुलरिया नगिपाललका 

बलदिया, लिल्ला 

प्रदेि नं.५ 

 

प्रस्तावनााः 



प्रत्येक नागरिकमा सलिष्णतुा,सदाचाि,नैलतकता ि मानवीय मलू्यको प्रवर्द्धन गिी संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत 

लवकास,मलुुकको समलृर्द् ि जनलितका लालग स्थानीय,िालिय ि लवश्वव्यापी आवश्यकतामा आधारित प्रलतस्पधी जनशलि 

तयाि गनध यस गलुरिया नगिपाललकाको के्षरलिर स्थापना िुने, स्थापना िई सञ्चालनमा ििेका लवद्यालय तथा शैलक्षक 

लनकायिरुको व्यवस्थापन गनध वाञ्छनीय िएकाले,''नेपालको संलवधान को धािा २२१, अनुसचुी ८ को सचूी नं.८ तथा  

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ बमोलजम गलुरिया नगिपाललकाको दोस्रो नगिसिाले नगि लशक्षा 

ऐन २०७५ बनाएको छ । 

परिच्छेद -एक 

प्रािलभिक 

१.संलक्षप्त नाम ि प्रािभिाः 

(१) यस ऐनको नाम ''गलुरिया लशक्षा ऐन,२०७५” ििकेो छ । 

(२) यो ऐन गुलरिया नगिपाललकािि लाग ुिुनेछ । 

(३) यो ऐन नगिसिाबाट पारित िए पश्चात लाग ुिुनेछ । 

२.परििाषााःलवषय वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस ऐनमााः- 

(क) “नगिपाललका” िन्त्नाले नेपालको संलवधान बमोलजम गठन िएको गलुरिया नगिपाललका सभझनु 

पछध । 

(ख) “ऐन” िन्त्नाले गलुरिया नगिसिाले पारित गिेको लशक्षा ऐनलाई सभझन ुपछध ।  

(ग) “प्रमखु” िन्त्नाले नगिपाललकाको प्रमखुलाई सभझन ुपछध । 

(घ)“प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत”िन्त्नाले गुलरिया नगिपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतलाई 

सभझन ुपछध । 

(ङ) “नगि  लशक्षा अलधकृत” िन्त्नाले गलुरिया नगिपाललकाको लशक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखाको 

प्रमखु वा प्रमखुको कामकाज गनध तोलकएको कमधचािी सभझनु पदधछ ।  

(च) “लशक्षा सलमलत” िन्त्नाले गुलरिया नगिपाललकाको नगि प्रमखु ले नेततृ्व गिेको नगि 

कायधपाललकाले गठन गिेको ऐन अनसुािको लशक्षा सलमलत सभझन ुपछध ।  

  (छ) ““कायधपाललका” िन्त्नाले गलुरिया नगिकायधपाललकालाई सभझन ुपछध । 

  (ज “मन्त्रालय” िन्त्नाले नेपाल सिकाि, लशक्षा,लवज्ञान तथा प्रलवलध मन्त्रालय सभझन ुपछध ।  

  (झ) ''आधािितू लशक्षा'' िन्त्नाले प्रािलभिक बाल  लशक्षादलेख  कक्षा आठ सभम लदइने लशक्षा सभझन ु

पछध ।    

   (ञ)“ माध्यलमक लशक्षा िन्त्नाले कक्षा नौ दलेख बाह्रसभम लदइने लशक्षा सभझन ुपछध । 

 (ट)“लनिीक्षक” िन्त्नाले लवद्यालय लनिीक्षण गनध तोलकएको लशक्षा सेवाको अलधकृत कमधचािीलाई सभझन ु

पछध। 



    (ठ) "स्रोतव्यलि" िन्त्नाले स्रोतकेन्त्र अन्त्तिगतका लवद्यालयिरुको लनयलमत अनुगमन तथा सपुरिवेक्षण 

गिी शैलक्षक सधुािमा सियोग गनध खलटएको माध्यलमक तिको  स्थायी लशक्षक वा सो सििको 

व्यलि सभझन ुपछध । 

   (ड) “परिवाि” िन्त्नाले लशक्षक वा कमधचािीसँग एकासगोलमा बस्ने  तथा लनज आफैं ले पालनपोषण 

गनुध पने पलत, पत्नी, छोिा, अलववालिता छोिी, धमधपरु, अलववालिता धमधपरुी, बाब,ु आमा वा 

सौतेनी आमा सभझन ुपछध ि सो शब्दले परुुष लशक्षक वा कमधचािीको िकमा लनजको बाजे, बज्य ै

तथा मलिला लशक्षक वा कमधचािीको िकमा लनजको सास,ू ससिुालाई समेत जनाउँछ । 

 (ढ) ''अलििावक'' िन्त्नाले लवद्यालयमा अध्ययनित लवद्याथीिरुको अलििावक िनी लवद्यालयको 

अलिलेखमा जलनएका व्यलि सभझन ुपछध ि सो शब्दले यस  ऐनको प्रयोजनको लालग लवद्याथीको 

बाब ुआमा, बाजे बज्यै ि त्यस्ता अलििावक निएका लवद्याथीको िकमा संिक्षकत्व प्रदान गने 

व्यलिलाई समेत जनाउँछ । 

(ण) ”पाठ्यक्रम लवकास केन्त्र” िन्त्नाले संघीय लशक्षा ऐन बमोलजम लवद्यालय तिको  पाठ्यक्रमको लालग 

लजभमेवाि लनकायलाई सभझन ुपदधछ ।  

(त) “पिीक्षा सलमलत” िन्त्नाले यस ऐन बमोलजम गठन िुने पिीक्षा संचालन तथा समन्त्वय सलमलतलाई 

सभझन ुपछध ।  

(थ) “प्रधानाध्यापक” िन्त्नाले ऐन बमोलजम लनयिु लवद्यालयको प्रधानाध्यापक सभझन ुपछध । 

(द) “प्रािलभिक बाल लशक्षा केन्त्र” िन्त्नाले चाि वषध उमेि पिूा िई पाँच बषध उमेि पिूा नगिेका 

बालबाललकाको लालग ऐन बमोलजम खोललएको प्रािलभिक बाल लशक्षा केन्त्र, नसधिी, केजी, 

मन्त्टेसिी आलद सभझन ुपछध ।  

(ध)  “कोष” िन्त्नाले ऐन बमोलजमको लवद्यालय संचालनका लालग खडा गरिएको संलचत कोषलाई 

सभझन ुपछध ।  

(न)  “लशक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखा” िन्त्नाले गलुरिया नगिपाललका मातितको लशक्षा िनेे शाखा 

लाई सभझन ुपछध ।  

(प)  “व्यवस्थापन सलमलत” िन्त्नाले ऐन बमोलजम गठन िुने लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत सभझन ुपछध ।  

(फ)  “लशक्षक लकताबखाना” िन्त्नाले संघीय लशक्षा काननू ब(५)बाल शिक्षा केन्द्र,सामुदाशिक 

शसकाई केन्द्र सञ्चालन तथा शिद्यालि नाम परििततन बमोलजम गठन िएको लशक्षक 

लकताबखाना सभझन ुपछध । 

(ब)  “लशक्षक सेवा आयोग” िन्त्नाले संघीय लशक्षा काननू बमोलजम गठन िएको लशक्षक तथा 

कमधचािीिरुको लनयिुी तथा बढुवा लसफारिससमेत गने आयोग सभझन ुपछध ।  

(ि)  “शैलक्षक सर” िन्त्नाले लवद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गिाइने वालषधक अवलध सभझन ु  पछध ।  

(म)  “शलु्क” िन्त्नाले संस्थागत लवद्यालयले लनयम बमोलजम लवद्याथीसँग ललन पाउने शलु्क सभझनु 

पछध ।  

(य) “संस्थागत लवद्यालय” िन्त्नाले लनजी लगानीमा संचालन गने गिी अनुमती पाई स्थालपत 

लवद्यालयलाई सभझन ुपछध । 



(ि)  “समदुायद्वािा सञ्चाललत लवद्यालय” िन्त्नाले ऐन बमोलजम स्वीकृलत प्राप्त गिी स्थानीय ति वा 

व्यवस्थापन सलमलतले व्यवस्थापन लजभमा ललएको सामदुालयक लवद्यालय सभझन ुपछध ।  

(ल) "सामदुालयक लवद्यालय" िन्त्नाले लनयलमत अनदुान पाउने गिी अनमुलत वा स्वीकृती पाएको 

लवद्यालय सभझन ुपछध।  

(व) “सामदुालयक लसकाइ केन्त्र” िन्त्नाले समदुाय स्तिमा सञ्चालन गरिने जीवनपयधन्त्त लसकाइ, 

अध्ययन अनसुन्त्धान ि सीप लसकाइ लगायतका काम गन ेकेन्त्रलाई  सभझन ुपछध । 

(स) ''धालमधक लवद्यालय'' िन्त्नाले पिभपिागत रुपमा चललआएका गोन्त्पा, गरुुकूल, आश्रम,मदिसा  जस्ता 

धालमधक लवद्यालयिरुलाई जनाउँदछ ।  

(ष) ''शैलक्षक गठुी'' िन्त्नाले लवद्यालय सञ्चालन गनधको लालग कुन ै व्यलिले नाफा नललने उद्दसे्यले 

स्थापना गिेको सावधजलनक वा लनजी गठुी सभझन ुपछध।  

(श) ''लशक्षक'' िन्त्नाले लवद्यालयमा अध्यापन गने प्रािलभिक बाललवकास तिदलेख माध्यलमक तिसभम 

कायधित स्थायी, अस्थायी, िाित, लनजीस्रोत लशक्षक ि बाललवकास सियोगी कायधकताध (पवूध 

प्राथलमक लशक्षक) समेतलाई जनाउँछ ।सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) ''कमधचािी'' िन्त्नाले लवद्यालयमा अध्यापन गने लशक्षक बािकेका अन्त्य कमधचािीलाई सभझन ुपछध । 

 

परिच्छेद -दईु 

लशक्षाको प्रकाि,लवद्यालयको वगीकिण,अनमुलत,स्वीकृलत,समायोजन तथा लनयमन 

 

३.लवद्यालय लशक्षाको तिाःलवद्यालय लशक्षाको ति २ प्रकािका िुनेछन । 

       (क) माध्यलमक ति 

       (ख) आधािितू ति  

४.माध्यलमक लशक्षाको प्रकािाःमाध्यलमक तिको लशक्षामा दिेायका प्रकािका िुनेछनाः- 

       (क) साधािण माध्यलमक लशक्षा 

       (ख) संस्कृत माध्यलमक लशक्षा 

        (ग) प्रालवलधक तथा व्यावसालयक माध्यलमक लशक्षा । 

५.लशक्षाको माध्यमाः 

(१) लवद्यालय लशक्षाको माध्यम नेपाली िाषा,अङ्रेजी िाषा वा दबैु िाषा िुनेछ । 

(२) उपदफा (१)मा जनुसुकै कुिा लेलखएको िए तापलन दिेायको अवस्थामा लवद्यालयमा लशक्षाको 

माध्यम दिेाय बमोलजम िुन सक्नेछाः 

(क) आधाििूत कक्षा ५ सभम मातिृाषामा लशक्षा लदन सलकनेछ । 

(ख)गैि नेपाली नागरिकले लवद्यालयमा अध्ययन गदाध अलनवायध नेपाली लवषयको सट्टा अन्त्य कुनै िाषाको 

लवषय अध्ययन गनध सलकनेछ । 

(ग) िाषा लवषय अध्यापन गिाउँदा लशक्षाको माध्यम सोिी िाषा िुनेछ । 



६. लवशेष लशक्षा,समावशेी लशक्षा,अनौपचारिक लशक्षा,लनिन्त्ति लशक्षा,दिू लशक्षा 

तथा खलुा लशक्षा सञ्चालन सभबन्त्धी व्यवस्थााः 

            नगिपाललकाले आवश्यक पवूाधधािको व्यवस्था गिी लवशेष,समावेशी लशक्षा,अनौपचारिक 

लशक्षा,लनिन्त्ति लशक्षा,दिू लशक्षा तथा खलुा लशक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गनध सलकनेछ । 

७.लवद्यालयको वगीकिणाः लवद्यालयको सभपलि ि स्रोत साधन लगानीका आधािमा लनभनानसुाि 

वगीकिण गरिनेछ 

      (क) सामदुालयक लवद्यालय 

      (ख) संस्थागत लवद्यालय 

८. लवद्यालय सञ्चालन गनध अनमुलत ललनपनेाः 

१.कुनै नेपाली नागरिकिरुको समदुायले सामदुालयक लवद्यालय वा शैलक्षक गठुी अन्त्तगधत संस्थागत 

लवद्यालय खोल्न चािमेा तोलकएको लवविण खलुाई वडा सलमलतको लसफारिश सलित 

नगिपाललकाको लशक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखा समक्ष अनुमलतको लालग लनवेदन लदन ुपनेछ । 

२.उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन पिेमा सो लनवेदन पिेमा सो लनवेदन उपि लशक्षा शाखाबाट आवश्यक 

जाँचबझु गदाध लनधाधरित मापदण्ड पिूा िई लवद्यालय खोल्न अनमुलत लदन मनालसब दलेखएमा लशक्षा 

सलमलतको लसफारिशमा लशक्षा अलधकृतले अनुमलत लदनेछ । 

३. यो दफा प्रािभि िुदँाका बखत कभपनीको रुपमा सञ्चालनमा ििकेा लवद्यालयिरुले चािमेा कभपनी 

खािेज गिी शैलक्षक गठुी अन्त्तगधत लवद्यालय सञ्चालन गनध नगिपाललका  लशक्षा शाखा समक्ष 

लनवेदन लदनपुनेछ । 

४.उपदफा ३ बमोलजम लनवेदन पिेमा लशक्षा शाखाले सो लनवेदन उपि १५ लदन लिर आवश्यक जाँचबझु 

गिी माग बमोलजम सञ्चालन गनध लशक्षा सलमलतमा िाय सलित आवेदन पेश गनेछ ि माग बमोलजम 

लवद्यालय सञ्चालन गनध लशक्षा सलमलतको लसफारिशमा लशक्षा अलधकृतले पनुाः अनमुलत तथा 

स्वीकृलत लदनेछ । 

५.प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यवसालयक ताललम परिषद र्द्ािा तजूधमा गरिएको प्रालवलधक तथा व्यवसालयक 

माध्यलमक लशक्षा (लट-एस.इ.इ) सञ्चालनका लालग कुनै समदुालयक माध्यलमक लवद्यालयले 

आवेदन  गिेमा नगि लशक्षा सलमलतको लसफारिसमा नगिप्रमखुले अनमुलत प्रदान गनध सक्नेछ । ति 

अनमुलत लदन ुअलघ नगिसिाद्वािा तोलकएको मापदण्ड जाँचबझु ि एलकन गने कायध नगि लशक्षा 

सलमलतले गनुधपनेछ ।  

६. उपदफा २, ३ वा ५ मा जुनसकैु कुिा लेलखएको िएतापलन दिेायका लवद्यालयलाई शैलक्षक गठुीको 

रुपमा सञ्चालन गनध पाउने गिी अनमुलत वा स्वीकृलत लदइनेछैनाः 

(क)  सिकािी वा सावधजलनक िवनमा सञ्चालन िएका लवद्यालय  

(ख) कुनै व्यलि वा संस्थाले लवद्यालयको नाममा िवन वा जग्गा दान दातव्य लदएकोमा सो िवनमा वा 

त्यस्तो जग्गामा िवन बनाई सञ्चालन िएको लवद्यालय  

७. यस ऐन वा अन्त्य प्रचललत काननुमा जनुसकैु कुिा लेलखएको िएतापलन शैलक्षक गुठीअन्त्तिगत 

लवद्यालय सञ्चालन गदाध दिेाय बमोलजम गनुधपनेछाः 



(क) शैलक्षक गठुी सञ्चालन गने गठुी सञ्चालक ट्रिी संगलठत संस्थाको रुपमा िुनपुने । 

(ख) शैलक्षक गठुी सञ्चालन गदाध ट्रिीमा सावधजलनक गठुी िए कलभतमा पाँचजना ि लनजी गठुी िए 

कलभतमा तीनजना सदस्य िुनपुने । 

(ग) शैलक्षक गठुीको आय व्ययको लेखा तोलकए बमोलजम खडा गिी मान्त्यता प्राप्त लेखा पिीक्षकबाट 

लेखापिीक्षण गिाएको िुनपुने ।  

(घ) शैलक्षक गठुीको तत्काल कायम ििकेो ट्रिीले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपलछ गठुीयािको रुपमा 

काम गने आफ्नो उििालधकािी तोक्न सक्नेछ । ति सावधजालनक शैलक्षक गठुीको िकमा त्यस्तो 

उििालधकािी तोक्दा नगिपाललकाको स्वीकृलत ललनपुनेछ । 

८. कुनै सामालजक पिोपकािी वा कल्याणकािी संस्थाले मनुाफा नललने उदशे्य िाखी लवद्यालय सञ्चालन 

गनध चािमेा नगि प्रमखु समक्ष लनवेदन लदन ुपनेछ । नगि लशक्षा सलमलतबाट लसफारिश िई शैलक्षक 

गठुी अन्त्तिगत लवद्यालय स्थापना ि सञ्चालन गनध सक्नेछ । 

९. उपदफा ८ बमोलजम सञ्चाललत लवद्यालयले पालन गनुध पने शतध तथा अन्त्य व्यवस्था नगि लशक्षा 

सलमलतले तोके बमोलजम िुनेछन । 

१०. मालथल्लो उपदफािरुमा जुनसकैु कुिा लेलखएको िए तापलन कुनै लवदशेी लशक्षण संस्थासँग सभबन्त्धन 

गने गिी कसैलाई पलन लवद्यालय खोल्न अनुमलत वा स्वीकृलत लदईने छैन । 

११. यस अलघ दताध िएका लवद्यालय सभबलन्त्ध व्यवस्थााः(क) मालथ जेसकैु उल्लेख िए पलन यस अलघ 

लनयमानसुाि दताध ि सञ्चालनमा ििकेा लवद्यालयिरु यसै ऐन बमोलजम सञ्चालन िएका 

मालननेछन ्। ति यस अलघ सञ्चालनमा िएका लवद्यालयले लशक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखाले 

तोकेको ढाँचामा लवविण ि कागजपर पेश गनुध पनेछ । 

 

९ धिौटी िाख्न ुपनेाःसंस्थागत लवद्यालय खोल्ने अनमुलत ललँदा लवद्यालय सञ्चालनको संिक्षण बापत 

दिेाय बमोलजमको िकम धिौटीको रुपमा िाख्न ुपनेछाः 

(क) माध्िशमक शिद्यालिको लाशि तीन लाख रूपैिााँ,  

(ख) आधािभूत शिद्यालि कक्षा एक देशख आठका लाशि   एक लाख रूपैिा ।  

(ि)  आधािभूत शिद्यालि कक्षा एक देशख पााँचका लाशि पचहत्ति हजाि रूपैिा । 

(घ)        प्रािशभभक बाल शिक्षा केन्द्रका लाशि पचास हजाि रुपैिा । 

 

शबिेष आिश्िकता भएका शिद्याथीहरुका लाशि िा शसमान्द्तकृत िा अशत शिकट भौशिशलक क्षेत्रमा 

शिद्यालि खोल्दा काितपाशलकाले शनधातिण ििेको मापदण्ड बमोशजम धिौटी छुट ददन सदकनेछ । 

१०. धिौटी िकम जभमा िरिन े: (१) लवद्यालयले दफा ९ बमोलजमको धिौटी बापतको िकम 

लवद्यालयको नाममा प्रधानाध्यापक ि  गलुरिया नगिपाललका लेखा प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट सञ्चालन िनु े

धिौटी खाता खोली जभमा गनुध पनेछ । 



१०(क) साितजशनक िैशक्षक िुठी अन्द्तितत नेपाल सिकािले साल िसाली अनुदान ददई िाखेका 

शिद्यालि, शनजामती, सैशनक, नेपाल प्रहिी, सिस्त्र प्रहिी बल नेपाल ि िहीद प्रशतष्ठानद्वािा सञ्चाशलत 

शिद्यालिको शनिमनको लाशि मन्द्त्रालिले छुटै्ट काितशिशध बनाउन सके्नछ । 

११.शिद्यालि िाभ्न सदकन े : (१) देहािको कुन ै अिस्थामा दईु िा दईुभन्द्दा बढी 

शिद्यालिलाई एक आपसमा िाभी एउटा शिद्यालि कािम िनत सदकनेछः – 

(क)  तोकीएको बमोशजम पूिातधाि कािम निहकेो,  

(ख) अशधकाांि कक्षामा  शनिम बमोशजमको दि प्रशतित भन्द्दा कम शिद्याथी सांख्िा      

   भएको,  

(ि) दईु िा सोभन्द्दा बढी शिद्यालिको परिसि एक आपसमा जोशडएको, 

(घ) दईु िा सोभन्द्दा बढी शिद्यालि बीचको पैदल दिूी दईु दकलोशमटि भन्द्दा कम  िहकेो   

(ङ) दईु िा सो भन्द्दा बढी शिद्यालिका व्यिस्थापन सशमशतल ेशिद्यालि िाभ्न सांिुक्त  

   शनिेदन ददएको ।  

(च )       माशथ लेशखए बाहके निि शिक्षा सशमशतले तोदकए बमोशजम िाभ्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आधािमा शिद्यालिहरु िाभ्ने शनणति िदात शिक्षा सशमशतले  त्िस्ता 

शिद्यालिको लाशि आिश्िक शिक्षक तथा कमतचािीको दिबन्द्दी िदकन ििी बढी हुन आएको शिक्षक तथा 

कमतचािीको व्यिस्थापनको शिषिमा समेत शनणति िनुत पनेछ । 

(३) िस ऐनमा उल्लेशखत शिद्यालि िाभ्ने सभिशन्द्ध व्यिस्थालाई कािातन्द्ििन िनत काितपाशलकाल े

शिक्षा सशमशतको शसफारिसमा काितशिशध बनाई लािू िनत सके्नछ । िसिी िाशभएि खाली भएको िा बन्द्द 

भएको शिद्यालिमा  सामुदाशिक प्रिोजनका लाशि  पुस्तकालि, भिुशजिम, सांिाद स्थल, िा सीप शिकास 

केन्द्द, सामुदाशिक शसकाइ केन्द्र,पूित प्राथशमक शिद्यालि जस्ता सांस्था बनाउन सदकनेछ ।  

१२.िाशभएका िा बन्द्द िरिएका शिद्यालिको सभपत्तीको व्यिस्थापन : (१) दफा११ 

बमोशजम शिद्यालि िाशभएमा िाशभने शिद्यालिमा िहकेो चल अचल सभपशत्त, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री 

लिाितका अन्द्ि िैशक्षक सामग्री िाशभएको शिद्यालिको नाममा नामसािी ििी िा शजन्द्सी दाशखला ििी 

आभदानी बााँधी अशभलेख िाख्नु पनेछ । 

 १३.शिद्यालिको तह िा कक्षा घटाउन सदकन े:  कुनै शिद्यालिको सभबन्द्धमा दफा११ 

को उपदफा (१) को अिस्था शिद्यमान िहकेो भए तापशन शिद्यालि िाभ्ने आधाि औशचत्िपूणत नदेशखएमा 

शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखाको शसफारिसमा निि शिक्षा सशमशतले त्िस्तो शिद्यालिको माशथल्लो तह 

िा कक्षा घटाउन सके्नछ। 

१४. शिद्यालिको कक्षा थप िनत सदकने : (१) कुनै शिद्यालिले कक्षा थप िनत चाहमेा 

िैशक्षकसत्र सुरु हुनुभन्द्दा कभतीमा दईु मशहना अिािै  शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखा समक्ष शनिेदन ददन ु

पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम शनिेदन पिेमा शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखा माफत त थप हुन े

कक्षाको लाशि  तोदकए बमोशजमको पूिातधाि पूिा भए िा नभएको सभबन्द्धमा आिश्िक जााँचबुझ िदात 

पूिातधाि पूिा ििेको देशखएमा निि शिक्षा अशधकृतको शसफारििमा निि शिक्षा सशमशतले  िैशक्षकसत्र सुरु 

हुनु अिािै कक्षा थप िनत अनमुशत ददन सके्नछ ।  



 (३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुिा लेशखएको भए तापशन प्राशिशधक शिक्षा प्रदान िने िाहके अन्द्ि 

शिद्यालिको कक्षा एघाि ि बाह्रको कक्षा थप ि शिषि थप िने अनुमशत सांघीि शिक्षा  मन्द्त्रालिबाट 

स्िीकृत मापदण्डका आधािमा निि काितपाशलकाल ेददनेछ । 

४) कक्षा तथा तह थप िने अनुमशतको लाशि तपशसल बमोशजमको िुल्क लाग्ने छ्। 

शिद्यालि कक्षा थप तह थप 

सांस्थाित २०,००० रुपैिा २५,००० रुपैिा 

सामुदाशिक ५०० रुपैिा १००० रुपैिा 

   कक्षा तथा तह थप िुल्क नििपाशलकाको िाजस्ि खातामा जभमा िरिनेछ । 

 (५)बाल शिक्षा केन्द्र,सामुदाशिक शसकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा शिद्यालि नाम परििततन 

सभबन्द्धी अन्द्ि व्यिस्था निि शिक्षा सशमतले तोके बमोशजम हुनेछ । 

६ समुदाशिक शिद्यालिमा कक्षा एघाि ि बाह्रमा प्राशिशधक शिक्षा सञ्चालन ि व्यिस्थापन िन े

मापदण्ड काितपाशलकाले तोके बमोशजम हुनेछ । 

परिच्छेदाः३ 

लशक्षा सभबन्त्धी संिचनागत व्यवस्था 

 

१५.नगि लशक्षा सलमलत सभबन्त्धी व्यवस्थााः 

१ नगिपाललका के्षरलिर सञ्चालन िुने लवद्यालय तथा शैलक्षक लनकायिरुको िेखदखे समन्त्वय ि     

  व्यवस्थापन गने कामको लालग दिेाय बमोलजमको नगि लशक्षा सलमलत ििनेछाः 

(क)  नगिपाललका  नगि प्रमखु                                                                     -संयोजक 

(ख)  प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत                                                                 -सदस्य 

(ग )  नगि कायधपाललका सदस्य मध्येबाट १ जना मलिला १ दललत सलित ४ जना      -सदस्य   

(घ )  सामालजक लवकास सलमलत संयोजक                                                       -सदस्य 

(ङ ) लशक्षक मिासंघको अध्यक्ष वा प्रलतलनलध        -सदस्य  

(च)  सामदुालयक लवद्यालयका लशक्षकिरु मध्येबाट नगि लशक्षा सलमलतले मनोलनत गिेको  १जना                                                                                              

       -सदस्य                                                                                                           

(छ)  संस्थागत लवद्यालयिरु मध्येबाट नगि लशक्षा सलमलतले मनोलनत गिेको  १ जना  -सदस्य 

           (ज) नगि प्रमखुले तोकेको नगिपाललका सदस्यिरु  मध्येबाट ३जना                  -सदस्य 

(झ) लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरु मध्येबाट नगि लशक्षा सलमलतले मनोलनत गिेको      

  १जना                                                                                              - सदस्य 

(ञ) लशक्षा अलधकृत                                                                          -सदस्य -सलचव 

             मनोशनत सदस्िहरुको पदािधी २ िषतको हुनेछ । 

(२ ) शिक्षा सशमशतको िैठक कशभतमा प्रत्िेक त्रैमाशसकमा एक पटक िस्नुपनेछ । 

(३ ) शिक्षा सशमशतको िैठक भत्ता नििपाशलकाको प्रचशलत कानुन बमोशजम हुनेछ ।   

 (४)    उपदफा १ अनुसाि शनिुक्त सदस्िले पदीि आचिण पूिा नििेमा काितपाशलकाले जुनसकैु     

   समिमा पशन हटाउना सके्नछ ।हटाउन अशघ सफाईको मौकाबाट िशञ्चत िरिने छैन । 

(५)निि शिक्षा सशमशतको काम कततव्य ि अशधकाि देहाि बमोशजम हुनेछः 



 (क) शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखािाट पेि भएको िैशक्षक िोजना माशथ छलफल ििी 

स्िीकृशतको लाशि काितपाशलकामा पेि िने 

(ख) नििपाशलकामा स्िस्थ िैशक्षक िाताििण कािम िाख्न तथा शिक्षाको िुणस्ति बशृि िनत शिक्षा 

िुिा तथा खेलकूद िाखा माफत त पेि भएको काितिोजना माशथ छलफल ििी परिमाजतन सशहत 

स्िीकृत िने,  

(ि) नेपाल सिकािको स्िीकृत नीशत ि शनदेिन अनुरूप शििेष आिश्िकता शिक्षा, समािेिी शिक्षा, 

अनौपचारिक शिक्षा, शनिन्द्ति शिक्षा, दिू शिक्षा तथा खलुा शिक्षा काितक्रम सञ्चालन सभबन्द्धी 

आिश्िक व्यिस्था िने,  

(घ) शिद्यालिलाई आर्थतक सहािता उपलव्ध ििाउने तथा त्िस्तो सहािताको लाशि सभबशन्द्धत 

शनकािमा शसफारिस िने,  

(ङ) शिक्षक, कमतचािी तथा शिद्याथी कल्िाणको लाशि स्िीकृत शिक्षा िोजना बमोशजम आिश्िक 

काितक्रम बनाउन,े  

(च) शिद्यालिको सभपशत्तको सुिक्षा िनत तथा शिद्यालिको समृशिको लाशि आिश्िक व्यिस्था िने,  

(छ) शिद्यालिको शिकासको लाशि सञ्चाशलत िैशक्षक काितक्रमलाई सहिोि िने,  

(ज)  शिद्यालिको लेखापिीक्षण सभबन्द्धमा लेखापिीक्षकले ददएको प्रशतिेदन अनुसाि आिश्िक 

कािबाही िने, ििाउने,  

(ञ)  शिद्यालिलाई आर्थतक रूपमा आत्मशनभति ििाउन िोजना बनाई काित िने,  

(ट)  शिद्यालि बन्द्द िनत शसफारिस िने,    

(ठ) िैशक्षक क्िालेण्डि बनाई शिद्यालि सञ्चालन िनत शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखा माफत त 

व्यिस्थापन सशमशतलाई शनदेिन ददने,  

(ड)  निि स्तिीि खेलकूद, स्काउट तथा सााँस्कृशतक काितक्रमको सञ्चालन तथा शिकासको लाशि 

आर्थतक स्रोत जुटाउन ेि प्राप्त िकम खचत िनत शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखालाई शनदेिन ददने,  

(ढ) आिासीि शिद्यालिका शिद्याथीका लाशि खाना तथा पौशिक अfहािको िुणस्ति तोके्न । 

(ण)  नििपाशलकाबाट स्िीकृत शिक्षा िोजना ि मापदण्ड शभत्र िही आिश्िक शनदेिन ददने । 

(त)  शिद्यालिले कािम िनुत पने न्द्िूनतम सिसफाई तथा िौचालिको मापदण्ड तोके्न । 

(थ) निि क्षेत्र शभत्र शििेष आिश्िकता भएका  बालबाशलकाको  तथिाांक सांकलन ििी उनीहरुका 

लाशि उशचत शिद्यालि व्यिस्थापन िनत आधाि तिाि पाने ि सोही अनसुािको पठनपाठन 

व्यिस्था शमलाउने । 

(द) शिद्यालि सुधाि तथा शिकासका लाशि नीशत शनदेिन िने । 

(ध) शिद्याथी सांख्िाका आधािमा िैशक्षक सत्रको िुरुमा शिक्षकको दिबशन्द्द शमलान िने। 

(न) कक्षा तथा तह थप िनतका लाशि अनुमशत ददन शसफारिस िने। 



(प)  निि शभत्रका शिद्यालिमा शिद्याथी सांख्िा तथा शिषि ि शिद्याथी सांख्िानसुाि दिबन्द्दी शमलान 

िने साथै शिद्याथी सांख्िाको आधािमा आिश्िकतानुसाि दिबन्द्दी शसजतना तथा शिक्षक 

व्यिस्थापन िनत शसफारिस िने । 

(फ) शिक्षक सरुिा तथा दिबन्द्दी शमलान  सभबन्द्धी अन्द्ि व्यिस्था शनदेशिका बनाई लािु िने । 

(ब) तोकीए बमोशजम अन्द्ि काितहरु िने । 

१६  निि शिक्षा अशधकृतको काम, कततव्य ि अशधकाि : िस ऐनमा अन्द्ित्र लेशखएका 

काम,कततव्य ि अशधकािका अशतरिक्त शिक्षा अशधकृतको काम,कततव्य ि अशधकाि देहाि बमोशजम हुनेछः- 

(क) िैशक्षक काितक्रम कािातन्द्ििन िने, ििाउने,  

(ख) शिक्षा सभबन्द्धी निि स्तिीि िोजना बनाई काितपाशलकािाट पारित ििाई कािातन्द्ििन िने, 

ििाउने  

(ि)   शिद्यालि अनुिमन शनिीक्षण िने तथा अनुपशस्थत शिक्षकको ििल जनाउने। 

(घ) स्िीकृत अनौपचारिक शिक्षा, शििेष आिश्िकता भएका बालबाशलकाको लाशि शिक्षा ि शिक्षाको 

लाशि खाद्य काितक्रम कािातन्द्ििन िने ििाउन ेतथा सो सभबन्द्धी अशभलेख तिाि िने,  

(ङ) शिद्याथी सांख्िा घट्न िई फाशजलमा पिेका सामुदाशिक शिद्यालिका शिक्षकलाई अको समुदाशिक 

शिद्यालिमा शमलान िनत शिक्षा सशमशतमा शसफारिस िने,  

(च) स्िीकृत काित िोजना अनुसाि शिद्यालि सञ्चालन भए नभएको सभबन्द्धमा शनिशमत रूपल े

शनिीक्षण ि सुपिीिेक्षण ििी त्िसको प्रशतिेदन तिाि िन,े  

(छ) शिक्षाको िुणस्ति बढाउनको लाशि शिक्षक,प्रधानाध्िापक तथा व्यिस्थापन सशमशतका 

पदाशधकािीहरूको समि समिमा बैठक, िोष्ठी िा ताशलमको सांचालन िने,  

(ज) आधािभूत तहको अन्द्त्िमा शलइने पिीक्षा सञ्चालन िनत पिीक्षा सांचालन सशमशतको सदस्ि सशचि 

भई काित िने,  

(झ) शिद्यालि सञ्चालन सभबन्द्धमा प्रधानाध्िापक तथा व्यिस्थापन सशमशतलाई आिश्िक शनदेिन 

ददने । 

(ञ) ऐन तथा िस काितशिशध बमोशजम शिद्यालिहरू सञ्चालन भए नभएको जााँचबुझ िने तथा 

शिद्यालिमा शिक्षाको िुणस्ति बढाउन, सुधाि िनत िा शिद्यालि बन्द्द िनुत पने नपने सभबन्द्धमा 

शनिीक्षण ििी शिद्यालिको स्ति बढाउनु, सुधाि िनुत िा शिद्यालि बन्द्द िनुत पने भएमा तत ् 

सभबन्द्धी कािबाही प्रदक्रिा अिाशड बढाउने ,  



(ट) माध्िशमक शिक्षा उत्तीणत पिीक्षाको लाशि िशजष्ट्रिेन फािाम भिेका शिद्याथीको नाम, थि, उमेि 

प्रचशलत काननू बमोशजम सांिोधन िने,  

(ठ) शनिुशक्त िा बढुिाको लाशि आिोिबाट शसफारिस भई आएका शिक्षक िा कमतचािीलाई 

शिद्यालिमा शनिुशक्त िने  

(ड) सामुदाशिक शिद्यालिमा काितित शिक्षक तथा कमतचािीको सेिा शिििण तथा अन्द्ि अशभलेख 

अद्यािशधक िने,   

(ढ) शिक्षक िा कमतचािीको काितसभपादन मूल्िाङ्कन ििी त्िसको शिििण आिोिमा पठाउने, 

(ण)  शिद्यालि ि प्रािशभभक बाल शिक्षा केन्द्रको शनिीक्षण िने, ििाउने,  

(त) मन्द्त्रालिले तोदकददए बमोशजम सामुदाशिक तथा सांस्थाित शिद्यालिहरूको समूह शिभाजन ििी 

स्रोतकेन्द्र शनधातिण िने ि स्रोतकेन्द्दबाट शिद्यालिको शनिीक्षण, शिक्षकको ताशलम तथा अन्द्ि 

िैशक्षक दक्रिाकलाप िने,  

(थ) माध्िशमक शिक्षा उत्तीणत पिीक्षा, माध्िाशमक शिक्षा पिीक्षा ि आधािभतू तहको अन्द्त्िमा हुन े

पिीक्षालाई शनिशमत ि मिातददत ढङ्िबाट सञ्चालन िने, ििाउने,  

(द) सामुदाशिक शिद्यालिका लाशि शितिण िरिएका दिबन्द्दी िैशक्षक सत्रको सुरुमा शमलान िनत 

शिक्षा सशमशतमा शसफारिस िने,  

(ध) शनिीक्षकलाई शिद्यालि शनिीक्षणको सूचक बनाई शनिीक्षण िनत पठाउने ि शनिीक्षकले शिद्यालि 

शनिीक्षण ििे नििेको िदकन िनत स्थलित शनिीक्षण िने,    

(न) नििपाशलकाबाट शिद्यालिलाई शनकासा भएको िकम सदपुिोि भए नभएको अनुिमन िने ।  

(प)  शिद्यालिले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लािू ििे नििेको सभबन्द्धमा शनिीक्षण िन,े 

ििाउने,  

(फ) शिद्यालिमा लािू िरिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सभबन्द्धमा सधुाि िनुतपन े

ि शनःिुल्क पाठ्यपुस्तकको शितिण प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाउने शिषिमा व्यिस्थापन 

सशमशत तथा शिक्षकको िाि शलई सुझाि पठाउने तथा सो सभबन्द्धमा अन्द्ि आिश्िक काित िने, 

ििाउने,  

 (ब) लेखा पिीक्षकबाट प्राप्त प्रशतिेदनको आधािमा देशखएका अशनिशमतता ि िेरुजु फर्छ्यौट िनत 

लिाउने, 

(भ)  सिकािी तथा िैिसिकािी िैशक्षक परििोजनाहरूको शनिीक्षण तथा समन्द्िि िने,   

(म) सामुदाशिक शिद्यालिका शिक्षक तथा कमतचािीको तलबी प्रशतिेदन पारित ििाउने, 

(ि) शिद्यालिको िार्षतक िैशक्षक काितक्रमको शनिशमत रूपमा अनुिमन ििी सो अनुसाि िने, ििाउने, 

(ि) स्रोत व्यशक्तले ददएको शनिीक्षण प्रशतिेदन उपि कािबाही िने 

(ल) निि शभत्र सञ्चालन भएका िैशक्षक ताशलम केन्द्रमा शिक्षक ताशलमका लाशि शसफारिस िने,  

(ि) निि शिक्षा सशमशत, शिद्यालि व्यिस्थापन सशमशत ि शिक्षक अशभभािक सांघ िठन िने, ििाउने, 



(ि) सामुदाशिक शिद्यालिको स्िीकृत, रिक्त दििन्द्दीमा पदपूर्ततको लाशि आिोिमा लेखी पठाउने, 

(ष) तोदकएको मापदण्डको आधािमा शिक्षकको सरुिा तिािी िने,  

(स) शिद्यालि व्यिस्थापन सशमशतको शसफारिसमा शिक्षकलाई शिद्यालि समि बाहके िा 

शिद्यालिको शनिशमत पठन पाठनमा असि नपने ििी अशतरिक्त समिमा अन्द्ित्र काित िनत पूित 

स्िीकृशत प्रदान िने,  

 (ह) शिद्यालिको काितसभपादन पिीक्षण िन े  ििाउने ि काित सभपादनको आधािमा शिद्यालि 

व्यिस्थापन सशमशत, शिक्षक अशभभािक सांघ,प्रधानाध्िापक,शिक्षक एिां कमतचािीहरुलाई 

पुिस्काि तथा दण्डका लाशि काितपाशलका समक्ष शसफारिस िने । 

(क्ष)  शनजी, धार्मतक तथा िुठी शबद्यालिको  अनुिमन ििी स्िीकृत मापदण्डको पालना िनत लिाउन े

ि तदनसुाि पुिस्काि ि दण्डको लाशि काितपाशलका समक्ष शसफारिस िने ।  

(त्र) नििकाितपाशलका,िाशष्ट्रि पिीक्षा बोडत ि शिक्षासभिन्द्धी आिोिहरुबाट शनदेशित िा प्रत्िािोशजत 

काित िने । 

(ज्ञ) सामुदाशिक शिद्यालिका प्रधानाध्िापकहरुसांि िैशक्षकसत्रको िुरुमा एक िैशक्षकसत्रको लाशि िैशक्षक 

सुधािको किाि सभझौता िन े

 

१७ लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलताः 

१. सामदुालयक लवद्यालयको सञ्चालन ,िेखदखे ि व्यवस्थापन गनधको लालग प्रत्येक लवद्यालयमा दिेायका 

सदस्यिरु ििकेो एक लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत ििनेछाः 

(क) सभबलन्त्धत वडाको वडाध्यक्ष वा वडा सलमलतले तोकेको व्यलि                                      अध्यक्ष 

(ख)      अलििावकिरु मध्येबाट१जना दललत २ जना मलिला सलित ४ जना                              सदस्य 

(ग)  लवद्यालयको संस्थापक,स्थानीय बलुर्द्लजवी,लशक्षा प्रेमी वा लवद्यालयलाई दश लाख वा सो िन्त्दा बढी नगद 

वा लजन्त्सी सियोग गिेका व्यलििरु मध्येबाट लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतले मनोलनत गिेको एक जना 

मलिला सलित २जना               सदस्य 

(घ)    लवद्यालयका लशक्षकिरु मध्येबाट छानी पठाईएको १ जना                                सदस्य 

(ङ)  लवद्यालयको प्रधानध्यापक                         सदस्य-सलचव 

२. उपदफा १ बमोलजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध तीन वषधको िुनछे। त्यस्ता अध्यक्ष 

वा सदस्यल ेआफ्नो पद अनसुािको आचिण नगिेको दलेखएमा नगि लशक्षा सलमलतले लनजलाई जनुसकैु 

बखत पदबाट िटाउन सलकनेछ ।पद िटाउन ुअलघ सफाइ पेश गने मौकाबाट वलञ्चत गरिने छैन ।  

            लशक्षा ऐन २०२८ तथा लनयमावली २०५९ खािेज निए सभमका लालग सोिी अनसुाि गठन िएका 

सलमलत लक्रयालशल ििनेछन ्। 

३.सामुदाशिक शिद्यालिको व्यिस्थापन सशमशतको काम, कततव्य ि अशधकाि : (१)िस 

काितशिशधमा अन्द्ित्र लेशखएका काम, कततव्य ि अशधकािका अशतरिक्त सामुदाशिक शिद्यालिको व्यिस्थापन 

सशमशतको काम, कततव्य ि अशधकाि देहाि बमोशजम हुनेछ : 



(क) शिद्यालिको सञ्चालन, िेखदेख, शनिीक्षण ि व्यिस्थापन िने, 

(ख)  शिद्यालिको लाशि चाशहन ेआर्थतक स्रोत जुटाउने, 

(ि)  शिक्षक तथा कमतचािीलाई ताशलमको लाशि छनौट तथा शसफारिस िने, 

(घ)  ताशलममा जान े शिक्षक तथा कमतचािीलाई ताशलमबाट फकेपशछ कशभतमा तीन िषत      

   िुलरििा नििपाशलका शभत्रका शिद्यालिमा सेिा िनुत पने सभबन्द्धमा िततहरू शनधातिण 

   ििी किुशलितना ििाउन,े 

(ङ) शिक्षक तथा कमतचािीहरूको सेिाको सिुक्षाको लाशि पहल िने, 

(च)  शिद्यालिको स्रोतबाट व्यहोने ििी शिक्षक तथा कमतचािी शनिुक्त िने ि त्िसिी शनिुक्त 

   शिक्षक तथा कमतचािीलाई नपेाल सिकािल ेसमान तहका शिक्षक तथा कमतचािीलाई  

   तोदकददएको तलब स्केलमा नघटाई तलब भत्ता ददने, 

(छ)  नेपाल सिकािबाट स्िीकृत दििन्द्दीको शिक्षक तथा कमतचािीको पद रिक्त हुन आएमा  

  स्थािी पदपूर्ततका लाशि सो पद रिक्त भएको शमशतले पन्द्र ददनशभत्र शिक्षा िुिा तथा खेलकूद  

  िाखामा लेखी पठाउने ि अस्थािी पदपूर्ततको लाशि अनुमशत माग्ने। 

(ज) शिद्यालिका शिक्षक तथा कमतचािीहरूको हाशजिी जााँच ििी ििल हुने शिक्षक िा   

  कमतचािी उपि आिश्िक कािबाही िने, 

(झ) कुनै शिक्षक िा कमतचािीलाई िस काितशिशध बमोशजम व्यिस्थापन सशमशतले कािबाही िनत 

  पाउने शिषिमा शिभािीि कािबाही ििी त्िसको जानकािी शिक्षा िुिा तथा खेलकूद   

  िाखालाई ददने तथा आफूलाई कािबाही िनत अशधकाि नभएको शिषिमा कािबाहीको लाशि  

  शसफारिस िनुत पने भएमा आिश्िकता अनुसाि आफ्नो िाि सशहतको प्रशतिेदन शिक्षा िुिा  

  तथा खेलकूद िाखामा पठाउने, 

(ञ) शिद्यालिको िैशक्षकस्ति िृशि िनत आिश्िक सामान तथा िैशक्षक सामग्रीहरूको   

  व्यिस्था िने, 

(ट) नेपाल सिकािबाट सञ्चालन हुने शिशभन्न काितक्रमहरूमा शिद्यालिलाई सरिक   

  ििाउने, 

(ठ) शिद्याथीहरूले पालना िनुत पने आचाि सांशहता बनाई लािू िने, 

(ड)शिक्षक तथा कमतचािीहरूको अशभलेख अद्यािशधक ििाई िाख्ने, 

(ढ)प्रत्िेक िषत शिद्यालिका चन्द्दादाता ि अशभभािकहरूको भेला ििाई शिद्यालिको   

  अशघल्लो िैशक्षक िषतको आि, व्यि तथा िैशक्षक उपलशधध ि आिामी िषतको िैशक्षक   

  काितक्रमको सभबन्द्धमा जानकािी  ििाउने, 

(ण) निि शिक्षा सशमशतिाट तोदकएको लेखा पिीक्षकबाट लेखा पिीक्षण ििाउने , 

(त) शिद्याथी, शिक्षक, कमतचािी तथा अशभभािकलाई शिद्यालिको शिकास तथा   

      पठनपाठनतफत   उत्पे्ररित िने व्यिस्था शमलाउने, 

(थ) शिद्याथीलाई उपलधध ििाइएको छात्रिृशत्त िकम  शितिण िने, 



(द) शनिीक्षकले शिद्यालिको चेक जााँच िा शनिीक्षण िदात हाशजिी पुशस्तका िा शिद्यतुीि  

      हाशजिीमा ििल जनाएकोमा त्िस्ता ििल भएका शिक्षक तथा कमतचािीको ििल   

      भएका ददनको तलब कट्टी िने, 

(ध) व्यिस्थापन सशमशतको सशचिालि शिद्यालि भिनमा िाख्ने तथा शिद्यालिको   

      कािजपत्र ि अशभलेख सिुशक्षत िने, 

(न) स्थानीि तहसाँि समन्द्िि ििी िैशक्षक शिकासका काितक्रमहरु सञ्चालन िने, 

(प) शिद्यालिमा लशक्षत समूहका लाशि शििेष प्रकृशतको िैशक्षक काितक्रम सञ्चालन िनत    

       आिश्िक देशखएमा स्थानीि तह तथा स्थानीि शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखा माफत त  

       िने, 

(फ)िार्षतक रुपमा शिद्यालिका लाशि आिश्िक मालसामान, मसलन्द्द सामग्रीको खरिद  

     िोजना स्िीकृत िन,े 

(ब) शिद्यालिको शिपद ् जोशखम अिस्था लेखाजोखा ििी प्रभाि न्द्िूशनकिणका लाशि   

     काितिोजना बमोशजम कािातन्द्ििन िने, 

(भ) शिद्यालिको चल अचल सभपशत्तको सांिक्षण ि सदपुिोि िने, 

(म) आफ्नै स्रोतबाट शनिुक्त हुने शिक्षक तथा कमतचािीको सेिा, ितत तथा शिभािीि   

  कािबाहीलाई व्यिशस्थत िनत काितशिधी बनाई शिक्षा सशमशतबाट स्िीकृत ििाई लािू िने, 

(ि) स्थानीि तह, स्थानीि शिक्षा सशमशत ि शिक्षा िुिा तथा खेलकूद िाखाले ददएको   

  शनदेिन अनुरूप काम िने । 

(ि) शिक्षक एिां कमतचािीलाई मापदण्ढ बनाई पुिस्कृत िने 

(ल) शिद्यालिको पढाइ व्यािहारिक, सीपमूलक, ि स्तिीि बनाउन प्रशतस्पधी तथा सहिोिी  

  भूशमका खेल्ने  । 

(ि) प्रत्िेक िषत शिद्यालिका चन्द्दादाता ि अशभभािकहरूको भेला ििाई शिद्यालिको अशघल्लो  

  िैशक्षक िषतको आि, व्यि तथा िैशक्षक उपलशधध ि आिामी िषतको िैशक्षक काितक्रमको  

  सभबन्द्धमा साितजशनक पिीक्षण ििाउने, 

२. शिक्षक अशभभािक सांघः- सबै शिद्यालिमा शिक्षक ि अशभभािकहरु िहकेो एक शिक्षक 

अशभभािक सांघ िहनेछ ।िस सभबन्द्धी काितशिशध तोदकए बमोशजम हुनेछ । 

 

 

 

परिच्छेद ४ 

लवद्यालय तिको लशक्षक तथा कमधचािीको दिबन्त्दी,सेवाशतध ि योग्यता 

 १८ लशक्षक तथा कमधचािी दिबन्त्दी तोलकए बमोलजम िुनेछ । 



१९ लशक्षकको सेवा शतध योग्यता ि सक्षमतााः लशक्षकको सेवा शतध योग्यता   

  तोलकए बमोलजम िनुेछ । 

२० लिक्षक तथा कर्िचािीको पदीय आचिण तथा अन्य व्यवस्था तोलकए   

  बर्ोलिर् हुनेछ। 

 

परिच्छेद ५ 

लिक्षक तथा लवद्यालय कर्िचािीको लनयलुि सरुवा बढुवा तथा ताललर्  

 

२१ लशक्षकको लनयलुिाः१ लवद्यालयमा िएको रिि दिबन्त्दीको लशक्षक पदमा किाि  

  लनयुलिको व्यवस्था देिाय बमोलजमको छनौट सलमलतबाट िुनेछाः 

(क) लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत अध्यक्ष वा लनजले तोकेको सदस्य           -संयोजक    

(ख) लशक्षा अलधकृत                      सदस्य 

(ग) लवषय लवज्ञ २ जना                                                                         सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक         -सदस्य सलचव 

२. सलमलतको कायधलवलध तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

२२. प्रधानाध्यापक सभबन्त्धी व्यवस्थााः 

  १. लवद्यालयमा एक प्रधानध्यापक ििनेछ । 

   २. प्रधानाध्यापकको लनयलुि व्यवस्था  तथा काम कतधव्य तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

  ३ .प्रधानाध्यापकको अवधी ४ बषधको िुनेछ ।लनज बढीमा २ कायधकाल मार सो पदमा बिाल ििन  

  पाउनेछ । 

२३. लशक्षकको सरुवााःलशक्षक सरुवा सभबन्त्धी मापदण्ड नगि लशक्षा सलमलतले   

       तोकेको मापदण्ड बमोलजम िुनेछ। ति लशक्षा लवकास तथा समन्त्वय इकाईबाट िुने लशक्षक     

           सरुवाका सभबन्त्धमा नगि लशक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखाले लसफारिस गनेछ । 

२४. दिबन्दी लर्लानः 

     १. नगि लशक्षा सलमलतले लवद्यालयमा तिगत कक्षागत तथा लवषयगत ि लशक्षक लवद्याथी   

     अनपुातका आधािमा बढी दिबन्त्दी िएको लवद्यालयमा दिबन्त्दी लमलान गनध सक्नेछ । 

   २. दिबन्त्दी लमलान सभबन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

२५. लशक्षकको बढुवा सभबन्त्धी व्यवस्थााः स्थायी लशक्षकको बढुवा सभबन्त्धी व्यवस्था  

      नेपाल सिकािबाट लाग ुिएको संघीय काननु बमोलजम िुनेछ। 

२६. कायधसभपादन सभझौताको मलू्याङकन, पिुस्काि ि सजाय तोके बमोलजम      

   िुनेछ । 



 

परिच्छेद ६ 

सार्ुदालयक लवद्यालयको भौलतक पूवािधाि लनर्ािण, र्र्ित सम्भाि, सञ्चालन ि 

व्यवस्थापन 

 

२७. लवद्यालयको िौलतक तथा शैलक्षक पवूाधधािको मापदण्ड तोलकए      

               बमोलजम िुनेछ । 

२८. लवद्यालय सभपलिाः लवद्यालय सभपलिको संिक्षण िोग चलन सभबन्त्धी  

               व्यवस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

२९. लवद्यालयको पाठयक्रम ि पाठयक्रमाः 

१. लवद्यालयले नेपाल सिकािले तोकेको मापदण्ड लिर ििी  स्थानीय पाठयक्रम ि पाठ्यपसु्तक लाग ु   

  गनध सलकनेछ । 

३०.अलतरिि शैलक्षक लक्रयाकलापाःलवद्यालयिरुले पाठ्यक्रममा आधारित  

    अलतरिि लसकाइ लक्रयाकलापिरु सञ्चालन गनध सक्नेछन ्। 

 

परिच्छेदाः७ 

संस्थागत लवद्यालयको अनमुलत मापदण्ड लनधाधिण, अनगुमन ि लनयमन 

 

३१. संस्थागत लवद्यालय सञ्चालन गनध तोकए बमोलजम अनमुलत वा स्वीकृती ललन ु

पनेछ । 

३२ सांस्थाित शिद्यालिको व्यिस्थापन सशमशतको िठन तथा काम कततव्य ि अशधकाि :  

१) सांस्थाित शिद्यालिको व्यिस्थापन सशमशतको िठन दहेाि बमोशजम हुनेछः  

क) शिद्यालिका सांस्थापक िा लिानीकतातहरुमध्िेिाट शिद्यालिको शसफारिसमा निि प्रमुखल े

मनोशनत ििेको व्यशक्त                          -अध्िक्ष  

ख) सभिशन्द्धत िडाको िडा सशमशतले तोकेको िडा सदस्ि   - सदस्ि  

ि) अशभभािकहरुमध्िेिाट एक जना मशहला समेत पने ििी शिद्यालि व्यिस्थापन सशमशतल े

मनोशनत ििेको दईु जना                                                        सदस्ि  

घ) सभिशन्द्धत क्षेत्रको स्रोतव्यशक्त      -सदस्ि 

ङ) सभिशन्द्धत शिद्यालिकाा शिक्षकहरुले आफाहूरुमध्िेबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्ि  

च) शिद्यालिको प्रधानाध्िापक      - सदस्ि सशचि   



२) सांस्थाित शिद्यालिको व्यिस्थापन सशमशतको काम कततधि अशधकािः  

क) शिद्यालिको सञ्चालन िेखदेख व्यिस्थापन िने ि शनिीक्षण िने,   

ख) शिद्यालि सञ्चालनको काितशिशध िनाई लािु िने, 

ि) शिक्षक तथा कमतचािीको सेिाको सुिक्षा िने,   

घ) शिक्षकलाई शनिुशक्त पत्र ददने, सिकािी स्केलमा नघट्ने ििी तलि भत्ता खुिाउने,   

ङ) ऐन काितशिशधले तोके अनसुाि शिद्याथीहरुलाई छात्रिृशत्त उपलधध ििाउने, 

च) स्थानीि तहले तोकेको साीमा शभत्र िही िुल्क शनधातिण िने ि कािातन्द्ििन िने,   

छ) शिक्षा िुिा तथा खेलकाूद िाखाले मािेका ि शनिशमत िझुाउनु पने शिििण िुझाउने,   

ज) शिक्षा िुिा तथा खेलकाूद िाखाले खटाई पठाएको लेखा पिाीक्षकबाट लेखापिाीक्षण ििाउने,   

झ) स्िीकृत पाठ्यक्रम ि पाठ्यपुस्तक लािु िने,   

ञ) मशथल्ला शनकािबाट प्राप्त हुने शनदेिनको पालना िने ििाउने,   

३३. संस्थागत लवद्यालयले छारवलृत उपलब्ध गिाउन ुपनेाः 

१. संस्थागत लवद्यालयले लवद्यालयमा िनाध िएका कूल लवद्याथी संख्याको कलभतमा पन्त्रि प्रलतशतमा 

     नघट्ने गिी तोलकए बमोलजम छारवलृत उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

२. छारवलृत प्राप्त गने लवद्याथीिरुको छनौटको लालग आधाि शतध ि प्रलक्रया तोकेबमोलजम िुनेछ । 

३४. अनगुमन तथा मलू्याङ्कनाः 

संस्थागत लवद्यालयको गणुस्ति कायम िाख्न नगिलशक्षा सलमलत वा लशक्षा अलधकृतले जनुसुकै    

  समयमा अनुगमन गनध लनदेशन लदन सक्नेछ । 

३५. अनमुलत वा स्वीकृलत िद्द गनेाःकुनै संस्थागत लवद्यालयले काननु ि लनयम लवपिीत कुनै    

  काम गिेमा लशक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाले अनुमलत िद्द गनध सक्नेछ । ति िद्द गनुध अलघ सफाइ पेश 

  गने मौकाबाट बलञ्चत गरिने छैन । 

३६. लशक्षा कि सभबन्त्धी व्यवस्थााःप्रत्येक संस्थागत लवद्यालयले वालषधक आभदानीको  

        नगिकायधपाललकाले तोकेबमोलजमको  कि नगिपाललकामा बझुाउन ुपनेछ । 

 

 

 

परिच्छेदाः ८ 

पिीक्षा सञ्चालन तथा गणुस्ति मापन 

३७ नगिपाललका क्षेरलिर पने लवद्यालयिरुमा  कक्षा१० ि कक्षा १२को पिीक्षा सञ्चालन 

तथा समन्त्वयको लालग दिेायको एक पिीक्षा सञ्चालन तथा समन्त्वय सलमलत ििनेछ । 



 (क) निि प्रमुख                           – अध्िक्ष 

 (ख) निि उप प्रमुख                       सदस्ि 

(ि) प्रमुख प्रिासदकि अशधकृत         – सदस्ि 

 (घ) शजल्ला प्रिासन कािातलिको अशधकृत प्रशतशनशध– सदस्ि    

  (ङ) सामुदाशिक शिद्यालिका प्रधानाध्िापक िा शिक्षकहरुमध्िे शिक्षा सशमशतल े मनोनिन                    

        ििेको एक जना                                        – सदस्ि 

(च) प्रमुख,सभबशन्द्धत स्थानीि तहमा िहकेो  प्रहिी कािातलि - सदस्ि 

(छ)  प्रमुख,सभबशन्द्धत स्थानीि तहमा िहकेो  सिस्त्र बल                     -    सदस्ि  

(ज)  शिक्षा अशधकृत                                                          – सदस्ि–सशचि  

१ पिीक्षा सञ्चालन तथा समन्द्िि सशमशतको बैठक सभबन्द्धी काितशिशध सो सशमशत आफैले  

  शनधातिण ििे बमोशजम हुनेछ । 

 

२) स्थानीि तहको क्षेत्रशधकाि बाशहिको िैशक्षक तहको पिीक्षा सांचालन िनत सभिशन्द्धत  

  शनकािबाट भएको व्यिस्था बमोशजम  सशमशतले सहजीकिण ि समन्द्िि िनेछ। 
३ कक्षा ८को पिीक्षा सञ्चालन गनधका लालग दिेाय बमोलजमको एक पिीक्षा सलमलत ििनेछ । 

(क) लशक्षा सलमलतको प्रमुख                                                                    संयोजक 

(ख) प्रमुख प्रशासलकय अलधकृत                                                              सदस्य 

(ग) सामुदाशिक शिद्यालिका शिक्षकहरुमध्िे सशमशतल ेमनोनिन ििेको २ जना  – सदस्ि 

(घ)  स्रोत व्यलि                                                                                           -सदस्य 

(ङ)  लशक्षा अलधकृत                                    -सदस्य 

संस्थागत लवद्यालयका लवद्याथीिरुबाट पिीक्षामा लाग्ने खचध प्राप्त गनध पिीक्षा शलु्क ललन सलकनेछ । 

उपदफा २ ि ३ बािकेका पिीक्षा  सभबन्त्धी व्यवस्था प्रधानाध्यापकले तोके बमोलजम िुनेछ। 

परिच्छेदाः९ 

लवद्यालयलाई लदइने अनदुान,लेखा व्यवस्थापन ि शलु्क लनयमन 

३८.शिद्यालिलाई अनदुान ददन े: (१) सामुदाशिक शिद्यालिलाई नेपाल सिकाि िा  

  प्रदेि सिकाि िा नििपाशलकाबाट शिद्यालिको लाशि प्राप्त िकम निि काितपाशलकाले िार्षतक 

             काितक्रममा स्िीकृत ििाई शिद्यालिको  सांशचत कोषमा पठाउनेछ । 

(२)शिद्यालिमा िहकेा शिद्याथी सांख्िा ि शिक्षकको सांख्िा का आधािमा िुलरििा नििपाशलकाल े

थप अनुदानका आधािमा  शिक्षक व्यिस्थापन िनत  सके्नछ ।शिक्षकको व्यिस्थापन निि शिक्षा सशमशतल े

शनधातिण ििेको मापदण्डका आधािमा हुनेछ । 

 

३९ नििपाशलकाबाट िकमको व्यिस्था िनुत पने : (१) िुलरििा नििपाशलकाल े

  शिद्यालिहरुका लाशि भिन, फर्नतचि ि अन्द्ि काितको लाशि नििबाट िकमको व्यिस्था िनुत  

  सके्नछ । 



(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीि स्रोतबाट भिन शनमातणको लाशि िकम नपुग्न ेभएमा निि  

  काितपाशलकाले जनसहिोिलाई प्रोत्साहन िने ििी सामुदाशिक शिद्यालिलाई आिश्िक िकम  

  अनुदानको व्यिस्था िनतसके्नछ ।  

(३) सामुदाशिक  शिद्यालिल ेउपदफा (१) बमोशजमको काितको लाशि शिद्याथीबाट सहिोिको   

            नाममा िुल्क उठाउन पाउने छैन । 

(४) सामुदाशिक शिद्यालिका शिक्षकहरुको ताशलम तथा क्षमता अशभिृशि िनतका लाशि         

  नििपाशलकाबाट िकमको व्यिस्था िनतसदकनेछ । 

(५) निि स्तिमा निि शिक्षा पुिस्कािको लाशि िकमको व्यिस्था िनुतपनेछ । निि शिक्षा  

  पुिस्काि प्रदान िदात  शिक्षा सशमशतले स्िीकृत ििेको  मापदण्ड अनुसाि हुनेछ । 

६ नििपाशलकाले बालशिकास केन्द्रलाई तोदकए बमोशजमको अनुदान ददन सके्नछ । 

 

४०.शिद्यालि सांचालन सांशचत कोषको सञ्चालन : (१) प्रत्िेक शिद्यालिमा   

  शिद्यालिको सभपूणत आभदानीहरु जभमा िन ेििी एक शिद्यालि सांचालन सांशचत कोष िहनेछ । 

  (२) शिद्यालिले सांशचत कोषमा जभमा भएको िकम व्यिस्थापन सशमशतको शनणति  

       बमोशजम खचत िनुत पनेछ ।  

  (३) शिद्यालि कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन सशमशतको अध्िक्ष िा सोही सशमशतले  

   तोकेको व्यिस्थापन सशमशतको सदस्ि ि प्रधानाध्िापकको सांिुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए तापशन  साशिक शन माशि ि     

   माध्िशमक शिद्यालि कोषको सञ्चालन प्रधानाध्िापक ि लेखासभबन्द्धी काम िने  

             शिक्षक िा कमतचािीको सांिुक्त दस्तखतबाट  िरिनेछ ।  

     ४१.बजटे तिाि िन े:(१) प्रधानाध्िापकले प्रत्िेक िषत आिामी आर्थतक िषतको बजेट  

   तिाि ििी व्यिस्थापन सशमशतबाट स्िीकृत ििाई त्िसको एक प्रशत शिक्षा िुिा तथा  

   खेलकूद  िाखामा िैिाख मसान्द्त शभत्रमा पठाउनु पनेछ । 

  ४२ .लेखा व्यिस्थापनः सबै शिद्यालिहरुल ेप्रचाशलत काननु अनुसािको ढााँचामा आि 

   व्यिको  लेखा व्यिस्थापन िनुतपनेछ । 

४३.लेखा पिीक्षण तथा सार्ालिक पिीक्षण 

   १. सबै लवद्यालयिरुले लनयलमत रुपमा आलथधक वषध समाप्त िएको पलिलो चौमालसक    

       लिर नगि लशक्षा सलमलतले तोकेको िलजष्ट्रड लेखा पिीक्षकबाट लेखा पिीक्षण गिाउन ुपनेछ । 

२. प्रत्येक वषध लवद्यालयले सामालजक पिीक्षण तोके बमोलजमको ढाँचामा गनुध पनेछ । 

४४. शलु्क सभबन्त्धी व्यवस्थााः१ नेपाल सिकािले लनाःशुल्क लशक्षा घोषणा गिेको       

  लवद्यालय लशक्षाका लालग सामुदालयक लवद्यालयले लवद्याथीको नाममा कुनै लकलसमको शलु्क ललन   

  पाउने छैन । 
२. लवद्यालयले लवद्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाध गदाध शुल्क ललईसकेपलछ पनुाः सोिी लवद्यालयको   

  अको कक्षामा िनाधका लालग कुनै लकलसमको शुल्क ललन पाउने छैन । 

३. लवद्याथीसँग िौलतक संिचना लनमाधणमा कुनै लकलसमको शुल्क ललन पाउने छैन । 



४.संस्थागत लवद्यालयले लवद्याथीसँग ललन पाउने शुल्क लशक्षा सलमलतबाट स्वीकृत गिाई लनधाधिण गनुध  

  पनेछ । त्यसिी शलु्क लनधाधिण सभबन्त्धमा स्वीकृलत लददँा लवद्यालयले उपलब्ध गिाएको   

  सलुवधाका आधािमा लनधाधिण गरिनेछ । 

५. ऐन लवपिीत शुल्क ललएमा लशक्षा अलधकृतले तोलकए बमोलजम जरिवाना गनध सक्नेछ । 

६. लवद्यालयलाई छुट ि सलुवधा तोलकए बमोलजम िुनेछ । 

 

परिच्छेदाः१० 

लवलवध 

 

४५. लशक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाले लनदशेन लदन सक्नेछाः 

१. लशक्षा शाखाले तोलकएको क्षेरसँग सभबलन्त्धत लनदशेनिरु लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत तथा  

  प्रधानाध्यापकलाई लदन  सक्नेछ । 

२. उपदफा१ बमोलजम लदइएको लनदशेनको पालना गनुध लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको कतधव्य  

             िुनेछ।  

४६ िैलक्षक पिार्िि सेवा, लवदेिी िैलक्षक कायिक्रर्, टयुसन कोलचङ वा लिक्षण  

  कोर्ि सञ्चालनः  

१. कसैले पलन यस ऐन बमोलजम नगिपाललकाको अनुमलत नललई शैलक्षक पिामशध सेवा, लिज कोषध  

  िाषा लशक्षण कक्षा, टयसुन,कोलचङ वा पवूध तयािी कक्षा जस्ता शैलक्षक कायधक्रम सञ्चालन गनध         

              पाउने छैन । 

२. लवद्यालयमा कसैले टयसुन पढाउन पाउने छैन ति कोलचङ पढाउनका लालग लशक्षा सलमलतले      

  लनधाधिण गिेको मापदण्ड अनसुाि पढाउन सलकनेछ । 

३.उपदफा १ बमोलजम शैलक्षक कायधक्रमको अनुमलत ललने सभबन्त्धी व्यवस्था नगि लशक्षा सलमलतले  

  तोके बमोलजम िुनेछ । 

४७ प्रगलत लवविण बुझाउन ुपनेाः संस्थागत लवद्यालयले प्रत्येक बषध तोलकए बमोलजमको 

लवविण   लशक्षा शाखामा बझुाउन ुपनेछ । 

४८. लशक्षक वा कमधचािीले लनजी लवद्यालयमा लगानी गनध नपाउनाेःलवद्यालयमा  

  कायधित लशक्षक वा कमधचािीले कुनै लनजी लवद्यालय सञ्चालन गनध लगानी गनध        

  व्यवस्थापन सभबन्त्धी कुनै कायध गनध नपाउने। 

४९. नगि लशक्षा लवकास कोषाः 

१.नगिपाललकाले आफ्नो क्षेरलिरका लवपन्त्न, प्राकृलतक प्रकोप पीलडत ि असिाय बालवाललकाको  

  शैलक्षक अवसि बलृर्द् गनध तथा उत्कृि लवद्याथी ि लशक्षकलाई पिुस्कृत गनध लशक्षा लवकास कोष  

  स्थापना गनध सलकनेछ । 



२. कोषको सञ्चालन नगिपाललकाको प्रमखु लशक्षा अलधकृत ि  लशक्षा िनेे कायधपाललका सदस्य  

  ििकेो ३ सदस्य सलमलतबाट िुनेछ । 

५०. दण्ड सजायाः 

१.कसैले लवद्यालयले सभपलत लिनालमना वा नोक्सान गिेमा त्यस्तो व्यलिलाई मदु्दा िनेे अलधकािी वा  

  न्त्यालयक सलमलतले लबगो असुल गिी जरिवाना गनध सक्नेछ । 

२.कसैले काननु लवपिीत कायध गिेमा वा गनध लगाएमा कसिुको मारा ििेी तोकेबमोलजम सजाय िुनेछ । 

३.  लवद्यालयको लशक्षक वा कमधचािी उपि अदालतमा मदु्दा दायि िएमा त्यस्तो लशक्षक वा कमधचािी  

  त्यसिी मदु्दा दायि िएको लमलतदलेख लनलभबन िुनेछ ।सो लशक्षक वा कमधचािी अदालतबाट कसिूदाि  

          ठिरिएमा प्रचाललत ऐन बमोलजम सजाय िुनेछ । 

५२. पनुिावेदनाः तोलकएको अलधकािीले गिेको सजायको आदशे उपि काननु  

  बमोलजम पनुिावेदन लाग्नेछ । 

५३.लनयर् बनाउने अलधकािः यस ऐनको उदेश्य कायािन्वयन गनि नगि   

       कायिपाललकाले लनयर्, कायिलवलध, लनदेलिका बनाउँन सक्नेछ । 

५४. संक्रर्णकालीन व्यवस्थाः 

१.यस ऐनले तोकेबमोलजम िुने िनी व्यवस्था गिेको काम लनयमावली नआउँदासभम नगि      

  लशक्षा सलमलतले व्यवलस्थत गनध सक्नेछ । 

२.यो ऐन जािी िए पलछ लवद्यालयमा रिि दिबन्त्दीमा लवज्ञापनको अनमुलत लशक्षा यवुा तथा खेलकूद   

    शाखाले लदनेछ । 

५५.बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकािाःयस ऐनको उदशे्य कायाधन्त्वयन गनध कुनै बाधा  

  अड्काउ पिेमा नगिपाललकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ िटाउन आदशे जािी गनध सक्नेछ ।त्यस्तो  

  आदशे नगि सिाले ६ मलिनालिरमा अनुमोदन नगिेमा स्वताः लनस्कृय िुनेछ। 

५६. बचाउ ि लाग ुनिुनाेः 

१. यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेका लनयममा लेलखएजलत कुिामा सोिी बमोलजम ि नलेलखएको  

               कुिामा प्रचललत नेपाल काननु बमोलजम िुनेछ । 
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