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बाँसगढी नगरपािलका नगर िश ा ऐन - २०७५ 

तावना :  

रा  िवकासको लािग चािहन े जनशि  तयार गन लोकताि क गणत ा मक शासन यव था अनुकुल 
नाग रकको सहज पहचँ, सवसुलभ र गुण तरीय िश ा दान गन सिंवधान द  िश ाको मौिलक हकको सुिनि तता 
गद नाग रकमा सदाचार, िश ाचार र नैितकता कायम रा न नगरपािलकामा थापना हने तथा थापना भई संचालन 
भइरहकेा िव ालयह को यव थापनमा सधुार गद जीवनोपयोगी, आधिुनक, वै ािनक, ािविधक तथा बुिनयादी 
यवसाियक िश ाको िवकास गन वा छनीय भएकोल ेनेपालको सिंवधान भाग ५ धारा ५७ (४) अनुसिूच ८ ले िदएको 

अिधकार योग गरी यो बाँसगढी नगरपािलका बिदयाको आधारभूत तथा मा यिमक िश ालाई  यवसि थत गनका 
लािग नगरसभाले यो बाँसगढी नगरपािलकाको िश ा ऐन २०७५ बनाएको छ । 

१.  संि  नाम, िव तार  र ार भ : 

 (१) यस  ऐनको नाम “बासँगढी नगरपािलकाको िश ा ऐन - २०७५” रहकेो छ ।  

 (२) यो ऐन माणीकरण भएको िमितदिेख बाँसगढी नगरपािलका े भर लाग ुहनेछ । 

२.   प रभाषा : िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा– 

                      (क)    “ नगरपािलका” भ नाले  बासँगढी  नगरपािलकालाई     स झनु पछ । 

(ख) “कायपािलका” भ नाले  बाँसगढी नगपािलकाको कायपािलकालाई स झनु पछ । 

(ग) “ऐन” भ नाले  बासँगढी नागरपािलकाको िश ा ऐन -२०७५ लाई जनाउँदछ । 

(घ) “म ालय” भ नाले नेपाल सरकार, िश ा िव ान तथा िविध म ालय तथा दशेको िश ा 
हने म ालय स झनु पछ । 

(ङ)   “ मुख” भ नाले नगरपािलकाको मुखलाई स झनु पछ ।  

(च) “िश ा सिमित” भ नाले बाँसगढी नगरपािलकाको मुखले नेतृ व गरेको दफा ८ अनसुारको 
िश ा सिमित स झनु पछ ।  

(छ)  “ मुख शासक य अिधकृत” भ नाले बाँसगढी नगरपािलकाको मुख शासक य 
अिधकृतलाई स झनु पछ । 

(ज) “िश ा शाखा मुख” भ नाले बाँसगढी नगरपािलकाको िश ा युवा तथा खेलकुद शाखाको 
मुख वा मुखको कामकाज गन तोिकएको कमचारी स झनु पदछ ।  

(झ) “िनरी क” भ नाल े िव ालय िनरी ण गन तोिकएको िश ा सेवाको अिधकृत कमचारीलाई 
स झनु पछ ।  

(ञ) " ोत यि " भ नाल े ोत यि  िनदिशका २०७२ अनुसार करार स झौता गरी काजमा खिटएका 
मा यिमक तहका िश कलाई स झनु पछ । 

(ट) "िश क" भ नाल े िव ालयको अ यापक स झनु पछ र सो श दले धाना यापकलाई समेत 
जनाउँदछ । 
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(ठ) "कमचारी" भ नाल ेसामुदाियक िव ालयमा कायरत िश क बाहकेका अ य कमचारी स झनु पछ 
। 

(ड) “प रवार” भ नाल ेिश क वा कमचारीसगँ एकासगोलमा ब ने तथा िनज आफले पालनपोषण गनु 
पन पित, प नी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमपु  ,अिववािहता धमपु ी, बाबु, आमा वा सौतेनी 
आमा स झनु पछ र सो श दले पु ष िश क वा कमचारीको हकमा िनजको बाजे, ब यै तथा 
मिहला िश क वा कमचारीको हकमा िनजको सास,ू ससरुालाई समेत जनाउँछ । 

(ढ) “अिभभावक” भ नाल े िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ को अिभभावक भनी िव ालयको 
अिभलेखमा जिनएका यि  स झनु पछ । 

(ण) "पाठ्य म िवकास के ” भ नाले संघीय वा देशले तोके बमोिजम पाठ्य म िनमाणको लािग 
िज मेवार िनकायलाई स झनु पदछ ।  

(त) “परी ा सिमित” भ नाले दफा ९ बमोिजम गठन हने परी ा संचालन तथा सम वय सिमितलाई 
स झनु पछ ।  

(थ) “तोिकएको वा तोिकए बमोिजम” भ नाल ेयस ऐन अ तरगत बनेका िनयममा तोिकएको वा 
तोिकए बमोिजम स झनु पछ । 

(द)  “ पवू ाथिमक िव ालय ” भ नाले चार वष उमेर पूरा भई पाँच बष उमेर परूा नगरेका 
बालबािलकाको लािग खोिलएको ारि भक बाल िश ा के , नसरी, केजी, म टेसरी आिद 
स झनु पछ ।  

(ध)  “िश ा िवकास कोष” भ नाले दफा १५ बमोिजम खडा ग रएको संिचत कोषलाई स झनु  पछ ।  

(न)    “िव ालय”  भ नाले सामदुाियक वा सं थागत िव ालयलाई स झनु पछ । 

(प)  “सामदुाियक िव ालय”  भ नाल े नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा अनदुान पाउने गरी 
अनुमित वा वीकृित ा   िव ालय स झनु पछ । 

(फ)  “सं थागत िव ालय”  भ नाले िनजी लगानीमा संचालन गन गरी शैि क गठुी क पनी सहकारी 
अ तरगत अनुमित पाई थािपत िव ालयलाई स झनु पछ । 

(ब)  “ ाथिमक िश ा” भ नाले  क ा एकदिेख क ा पाँचस म िदइन ेिश ा स झनु पछ । 

(भ)  “आधारभतू िश ा” भ नाले ारि भक बाल िश ादिेख क ा आठस म िदइने िश ा स झनु 
पछ । 

(म)  “मा यिमक िश ा” भ नाले क ा नौदेिख क ा बा स म िदइने िश ा स झनु पछ । 

(य)  “िव ालय िश ा” भ नाले आधारभतू तथा मा यिमक िश ा स झनु पछ । 

(र)  “िवशषे िश ा” भ नाले ि िवहीन, बिहरा, अिट म र बौि क अपाङ्गता, सु त वण वा 
अश  शारी रक अपाङ्गता भएका बालबािलकाह लाई छु ै समहूमा राखी िवशेष कार र 
िनि त मा यमबाट िदइने िश ा स झनु पछ । 
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(ल) “ यव थापन सिमित” भ नाल े दफा १२ बमोिजम गठन हने िव ालय यव थापन सिमित 
स झनु पछ ।  

(व)  “िश क सेवा आयोग” भ नाल े सघंीय िश ा कानून बमोिजम गठन भएको िश क तथा 
कमचारीह को िनयिु  तथा बढुवा िसफा रससमेत गन आयोग स झनु पछ ।  

(श)  “शैि क स ” भ नाले िव ालयमा अ ययन अ यापन गराइने वािषक अविध स झनु   पछ ।  

(ष)  “शु क” भ नाले सं थागत िव ालयले दफा २० बमोिजम िव ाथ सँग िलन पाउने शु क 
स झनु पछ ।  

(ह) “सामदुाियक िसकाइ के ” भ नाले समदुाय तरमा स चालन ग रने जीवनपय त िसकाई, 
अ ययन अनुस धान र सीप िसकाइ लगायतका काम गन के लाई  स झनु पछ । 

( ) “ धािमक िव ालय”  भ नाल े पर परागत पमा चिलआएका गु कुल, गु बा, गो पा र 
मदरसाज ता धािमक िव ालयह लाई जनाउँदछ ।  

( )  “ शैि क गुठी” भ नाल े िव ालय स चालन गनको लािग कुन ै यि ले नाफा निलन ेउ े यल े
थापना गरेको सावजिनक वा िनजी गठुी स झन ुपछ  

( )  “ मु ा हने अिधकारी” भ नाले मुख िज ला अिधकारीलाई जनाउँदछ ।   

३. िव ालय खो ने अनुमितको लािग िनवेदन िदनु पन : (१) कुनै नेपाली नाग रकले िव ालय खो न चाहमेा 
वडा सिमितको िसफा रस िलई शिै कस  सु  हनुभ दा कि तमा तीन मिहना अगावै तोिकए बमोिजमको 
ढाँचामा नगर  कायपािलकाको कायालय, िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखामा िनवेदन िदनु पनछ ।  

 (२) िव ालय खो नको लािग तोिकए बमोिजमको  पवूाधार परूा गरेको हनु पनछ ।  

 (३) दफा ३ बमोिजम िव ालय खो ने अनुमितको लािग िनवेदन परेमा िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा 
मुखले िनवेदनसाथ ा  कागजातह  र थलगत ितवेदन जाँचबुझ गनछ र यसरी जाँचबुझ गदा तािवत 

िव ालयको लािग तोिकए बमोिजमको पूवाधार परूा भएको दिेखएमा शिै कस  सु  हनुभ दा कि तमा दईु 
मिहना अगावै आ नो राय सिहतको ितवेदन िश ा सिमितको बैठकमा पेश गनुपनछ । 

     (४) उपदफा (३) बमोिजम िश ा सिमितको बैठकबाट अनुमित िदने िसफा रसको िनणय भएमा कायापािलका 
सम  पठाउनु पनछ ।   

     (५) उपदफा (४) अनुसार कायपािलकाल े िश ा सिमितको िसफा रस मनािसब ठानेमा िव ालय खो न 
अनुमित िदन स नेछ । कायपािलकाको िनणय बमोिजम िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा मुखले तोिकए 
बमोिजमको ढाँचामा अनुमित िदनेछ ।  

  (६) यसरी अनुमित िदँदा शैि कस  सु  हनुभ दा कि तमा १५ िदन अगावै िदनुपनछ ।  

  (७) उपदफा (५) बमोिजम िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा मुखले िव ालय खो ने अनुमित िदंदा 
िव ालय न साङकन र नगर िश ा सिमितले िनधारण गरेको वडाको लािग िव ालयको अिधकतम 
सं याको अधीनमा रही िदनु पनछ ।  

  (८) यस ऐन िवपरीत कसलै े अनुमित िदएको वा ा  गरेको पाइएमा नगर कायपािलकाले छानिबन गरी 
यसरी अनुमित ा  िव ालयको अनुमित जनुसुकै बखत र  गनछ र य तो अनुमित िदनका लािग 
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िसफा रस गन र अनुमित दान गन पदािधकारी तथा कमचारीलाई चिलत कानून बमोिजम कारवाही 
ग रनेछ । 

     (९) उपदफा (३) वा (५) बमोिजम अनुमित ा  आधारभूत तथा मा यिमक िव ालयले वीकृितको          
          तोिकए बमोिजमको ढाँचामा िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखामा िनवेदन िदनु पनछ । 

      (१०) उपदफा (९) बमोिजम िनवेदन ा  भएमा िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा माफत य तो 
             िव ालयको जाँचबुझ गरी वा गराई यसको ितवेदन पेश गन लगाउनु पनछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोिजम जाँचबुझ ितवेदन ा  भएपिछ तोिकए बमोिजमको शत  तथा ब देज परूा 
गरेको देिखएमा िश ा सिमितको िनणयको आधारमा कायपािलकाल ेिव ालय खो न  वीकृित िदनेछ ।  

(१२) यसरी कायपािलकाबाट वीकृत भएमा िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखाले तोिकए बमोिजमको शत तथा 
ब देजको अधीनमा रही य तो िव ालयलाई तोिकए  बमोिजमको  ढाँचामा वीकृित दान गनछ ।  

  (१३) यस ऐनमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभूत तहस म मातभृाषामा िश ा िदने  
िव ालयको अनुमित तथा वीकृित स बि ध ि या उपदफा ९ बमोिजम हनेछ । यसका लािग एकल 
भाषाभाषी िव ालयमा मातभृाषामा िश ा िदन,े ि भाषी िव ालयमा दवुै भाषामा िश ा िदने र बहभाषी 
िव ालयमा भािषक थाना तरणको नीित अपनाई बालबािलकाह लाई उनीह को मातभृाषाबाट नेपाली वा 
अं ेजी भाषामा सहज पमा लाने यव था ग रन ेछ । एकल वा ि भाषी िव ालयका अिभभावकले चाहमेा 
यहा ँपिन  भािषक थाना तरणको नीित अपनाइन ेछ । सबै खाल ेभाषाभाषीलाई एकअकाको भाषा, िलिप 

तथा सं कृित िस न एवं िसकाउन ो सािहत ग रन ेछ । 

           (१४) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तह भ दा मािथ मातभृाषामा िश ा िदने 
िव ालयको अनमुित तथा वीकृित स बि ध ि या र मापद ड म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।   

 (१५) गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समेतका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाल े
स चालन गन िश ा स बि ध नीित, पाठ्य म, य ता सं थालाई िदने अनुदान तथा सम वय स बि ध 
यव था म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

 (१६) यस ऐन वा अ य चिलत कानुनमा जुनसुकै कुरा लेिखए तापिन शिै क गुठी अ तगत  िव ालय 
सचंालन गदा दहेायका कुरामा देहाय बमोिजम गनु पनछ : 

   (क) शैि क गठुी सचंालन गन संचालक ( ी) संगिठत सं थाको पमा हनुपन 

   (ख) शैि क गठुी संचालन गदा संचालक बोडमा सावजिनक गुठी भए कि तमा पाँच जना र 
                    िनजी गठुी भए  कि तमा तीन जना सद य हनुपन 

   (ग) शैि क गठुीको आय ययको लेखा तोिकए बमोिजम खडा गरी मा यता ा  लेखा 
                   परी कबाट लखेा परी ण गराउनु पन 

   (घ) शैि क गठुको त काल कायम रहकेा गुठीका संचालकले आ नो जीवनकालमै वा 
                    शेषपिछ गुिठयारको पमा उ रािधकारी तो न स नेछ । 

४. मा यिमक िश ाको कार : मा यिमक िश ा दहेायका कारका हनेछन - 

 (क) साधारण मा यिमक िश ा । 
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 (ख) ािविधक तथा यावसाियक मा यिमक िश ा । 

    ५. िवशेष िश ा, समावेशी िश ा, अनौपचा रक िश ा, िनर तर िश ा, दूर िश ा तथा खलुा िश ा संचालन 
स बि ध यव था : (१) नगरपािलकाले िश ा म ालय तथा िविभ न संघ सं थासगँ सम वय गरी आव यक 
पवूाधारको यव था गरी कुनै सामदुाियक िव ालयमा िवशेष िश ा, समावशेी िश ा, अनौषचा रक िश ा, 
िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा खलुा िश ा संचालनको यव था गन स नेछ । 

 (२) कुनै िव ालयले िवशेष िश ा, समावेशी िश ा, अनौषचा रक िश ा, िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा खुला 
िश ा संचालन गन चाहमेा नगरपािलकाले सो स ब धमा आव यक जाँचबुझ गरी सो िव ालयलाई य तो 
िश ा संचालन गन तोिकए बमोिजम वीकृित िदन स नेछ । 

 (३) दरू िश ा िवशेष िश ा तथा समावेशी िश ाको संचालन साधारण िश ा सरह हनेछ । 

 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखए तापिन ि िवहीन, यून ीयु , बिहरा, सु त वण, अिट म, 
बौ क अपाङ्गता तथा वण ि िवहीन भएका बालबािलकाको लािग पाठ्य म, पाठ्यपु क, िश ण 
िसकाइ र मू यांकन णालीमा फरक यव था गन सिकनेछ । 

 (५) अनौपचा रक िश ा, िनर तर िश ा र दरू तथा खुला िश ाको संचालन तोिकए बमोिजम हनेछ ।      

६. िश ाको मा यम : (१) िव ालयमा िश ाको मा यम नेपाली भाषा, अं ेजी भाषा वा दवुै भाषा हनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखए तापिन दहेायको अव थामा िव ालयमा िश ाको मा यम दहेाय 
बमोिजम हनेछ: 

   (क) ाथिमक िश ा मातभृाषामा िदन सिकनेछ । 

   (ख) गैर नेपाली नाग रकले नगरपािलकािभ का िव ालयमा अ ययन गदा अिनवाय नेपाली 
                   िवषयको स ा  अ य कुनै भाषाको अ ययन गन स नेछ । 

   (ग) भाषा िवषयमा अ ययन गराउँदा िश ाको मा यम सोही भाषा हन स नेछ । 

   (घ) अिनवाय अं ेजी िवषय अ ययन गराउँदा अं ेजी भाषामा नै गराउनु पनछ । 

७. िव ालयको पाठ्य म र पाठ्यपु तक : (१) िव ालयले नेपाल सरकारबाट वीकृत पाठ्य म र पाठ्यपु तक 
लाग ुगनु पछ । 

 (२) यस ऐनमा अ य  जुनसकैु यव था भए तापिन थानीय भाषा सं कृित तथा मौिलकताको सरं ण       गन 
स दभमा नगरपािलकाले थानीय पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागु गन स नेछ । 

८. नगर िश ा सिमितस बि ध यव था : (१) बाँसगढी नगरपािलका े िभ  संचालन हने िव ालयको 
यव थापन रेखदखे र सम वय गन कामको लािग  देहाय बमोिजमको एक िश ा सिमित रहनेछ : 

 (क)  नगरपािलकाको मखु        अ य  

           (ख) नगरपािलकाको मुख शासक य अिधकृत                         सद य 

(ग)  नगरपािलकाको सामािजक िवकास सिमितको सयंोजक                सद य 

(घ)  नगर पािलकाल ेतोकेको नगर कायपािलकाका एकजना मिहला सिहत २ जना-   सद य 
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(ङ)  िश ा सिमितले मनोिनत गरेको एकजना    -   सद य 

(च) सामदुाियक िव ालयको धाना यापकह  म यबेाट नगरपािलकाको मखुल े तोकेको 
                   एक जना धाना यापक                                             - सद य 

(छ) सामदुाियक िव ालयको यव थापन सिमितका अ य ह म यबेाट नगर िश ा सिमितल े
       मनोिनत गरेको एक जना                                    - सद य 

(ज) नगर तरीय िश क महासघंको अ य      - सद य      

(झ)  सं थागत िव ालयह को ितिनिधमलूक सं था म यबेाट िव ालयह को िसफा रसमा 

      नगर िश ा सिमितले मनोिनत गरेको ितिनिध एक जना              - सद य 

(ञ) नगरपािलकाको िश क अिभभावक संघका अ य को तफबाट येक वष प रवतन हने        
      गरी नगरपािलकाको मुखले  तोकेको ितिनिध एक जना     सद य  

(ट) गठूी वा पर परागत धािमक िव ालयका तफबाट येक वष प रवतन हने गरी  
       नगरपािलकाको मुखल ेतोकेको एकजना                  सद य 

(ठ) िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा मुख                  सद य- सिचव 

(२ ) िश ा सिमितको बठैक कि तमा येक चौमािसकमा एक पटक ब नुपनछ । 

(३ ) मनोिनत सद यह को पदाविध दईु वषको हनेछ । मनोिनत सद यह को पदाविध स तोषजनक 
नभएमा मनोिनत गन सिमित वा पदािधकारीले जनुसुकै समयमा हटाउन स नेछ । यसरी हटाउनु पन 
भएमा प ीकरणका लािग समय दान गन ुपनछ । 

(४ ) िश ा सिमितको बैठक भ ा नगरपािलकाको चिलत कानुन बमोिजम हनेछ ।   

(५)  बैठक संचालनको लािग कि तमा ५० ितशत सद यको उपि थित आव यक पनछ भने 
             बैठकको िनणय बहमतको आधारमा हनेछ । 

(६ ) िश ा सिमितको काम कत य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेछ । 

९. परी ा संचालन तथा सम वय सिमित : (१) नगरपािलकाको िव ालयह मा परी ा सचंालन तथा सम वयको 
लािग दहेायको एक परी ा संचालन तथा सम वय सिमित रहनेछ । 

(क) मुख शासक य अिधकृत      – सयंोजक 

(ख) इलाका शासन कायालयको अिधकृत ितिनिध   –सद य  

(ग) सामदुाियक िव ालयका धाना यापकह म ये िश ा सिमितले मनोनयन गरेको  एकजना    
          –सद य  

(घ) सामदुाियक िव ालयका िश कह  म ये आधारभतू र मा यिमक तहबाट एक एक जना 
      पन गरी कि तमा एक मिहलासिहत िश ा सिमितले मनोनयन गरेका  दईुजना  सद य 

(ङ) सं थागत िव ालयका िश कह म ये आधारभतू र मा यिमक तहबाट एक एक जना पन 
      गरी कि तमा एक मिहलासिहत िश ा सिमितले मनोनयन गरेका  दईुजना  - सद य  
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(च) नेपाल हरीको ितिनिध                                                              – सद य  

(छ) िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा मुख         –सद यसिचव  

(२) परी ा  संचालन तथा सम वय सिमितको बैठक स बि ध यव था तोिकए  बमोिजम हनेछ । 

(३) थानीय तहको े िधकार बािहरको शैि क तहको परी ा सचंालन गन स बि धत िनकायबाट 
      भएको यव था   बमोिजम  सिमितले सहजीकरण र सम वय गनछ । 

(४) आधारभतू िश ा उ ीण परी ा सचंालन ‚परी ा सचंालन तथा सम वय सिमितबाट वीकृत       
      कायिविध बमोिजम सिमितले गनछ ।  

(५) उपिनयम ३ र ४ बाहेकको क ाह को परी ा संचालन सिमितले िनधारण गरेको कायिविध 
     बमोिजम िव ालय यव थापन सिमितको िनदशनमा धाना यापकले गनछ ।  

१०. छा वृि को यव था गन स ने : नगरपािलकाले सामुदाियक िव ालयमा आधारभूत तथा मा यिमक तहमा 
अ ययन गन ग रब, जेहे दार, दिलत, अपाङ्गता भएका बालबािलका, कमलरी, अित िवप न प रवार,  
पीिडत, सिहद तथा बेप ा प रवार तथा िसमा तकृत समदुायका िव ाथ ह का लािग नेपाल सरकार ारा दान 
ग रने छा विृ मा नदोहो रने गरी छा विृ  उपल ध गराउन स नेछ ।  

११. ारि भक बाल िवकास के लाई अनुदान िदन स ने : नगरपािलकाले रीतपूवक नगर े िभ  खोिलएका 
ारि भक बाल िवकास के ह लाई तोिकए बमोिजम अनुदान िदन स ने । 

१२. ारि भक बाल िश ास बि ध यव था : ारि भक बाल िश ाको संचालन तथा यव थापनस बि ध 
यव था तोिकए बमोिजम हनेछ ।  

१३. िव ालय यव थापन सिमित : (१) सामदुाियक िव ालयको सचंालन, रेखदेख तथा यव थापन गनको लािग 
येक िव ालयमा देहायका सद यह  रहकेो एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ -    

(क) िव ालयका अिभभावकह ले आफूह म येबाट चनुकेा एकजना १ जना मिहला र १ जना 
दिलत मिहलासिहत चारजना       - सद य 

(ख) स वि धत वडाको वडा अ य  वा वडाका िनवािचत सद यह म येबाट वडा सिमितले 
तोकेको एकजना ितिनिध       -   सद य 

(ग) िव ालयका सं थापक थािनय, बुि जीवी, िश ा ेमीह म येबाट सिमितले मनोिनत गरेको 
एकजना मिहलासिहत दईुजना     -  सद य 

(घ) िश क तथा कमचारीह ले आफूह म येबाट छानी पठाएको एक जना  - सद य   

(ङ)  िव ालयमा अ ययनरत छा ा, छा ह म येबाट एक जना छा ा र एक जना छा  गरी 
बाल लवले मनोनयन गरेको २ जना आमि त      - सद य   

(च)  धाना यापक              - सद य सिचव 

(२) ािविधक तथा यावसाियक िवषयमा अ ययन वा तािलम गराइने मा यिमक िव ालयको िव ालय 
यव थापन सिमितमा नगर तरका उ ोग तथा वािण य महासंघका दईुजना ितिनिध रहनेछन । 
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(३) िव ालय यव थापन सिमितका सद यह ले उपदफा १ को ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजमका सद यह  
म येबाट छानेको सद य सो सिमितको अ य  हनेछ ।  

(४) िव ालय यव थापन सिमितको अ य  छनौट नभएस मका लािग वा अ य को अनुपि थितमा सो 
सिमितका ये  सद यले बैठकको अ य ता गनछ । 

(५)  िवशेष िश ा संचालन गन िव ालयको यव थापन सिमितमा कि तमा पचास ितशत सद यह  
अपाङ्गता भएका यि को अिभभावक र समावेशी िश ा वा ोत क ा सचंालन गन िव ालयको 
यव थापन सिमितमा कि तमा एकजना अपाङ्गता भएको यि  सद य रहनेछ । 

(६) स बि धत िव ालय िनरी क तथा ोत यि लाई िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा पयवे कको 
पमा भाग िलन आम ण गन सिकनेछ । 

(७) राजीनामा वीकृत गन : यव थापन सिमितका सद यको रािजनामा सो सिमितका अ य ले र यव थापन 
सिमितका अ य को रािजनामा स बि धत यव थापन सिमितले वीकृत गनछ । 

तर अ य को पद र  रहेको अव थामा य तो सद यको रािजनामा यव थापन सिमितको ये  सद यल े
वीकृत गनछ साथै िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा बाल लबका ितिनिधह ले राखेको ि कोण 

िनणय पिु तकामा उ लेख गनु पनछ तर चिलत कानुन िवपरीतका कुन ैिनणय भएकोमा बाल ितिनिधह लाई 
िज मेवार बनाईने छैन। 

  

(८) अिभभावकको अिभलेख रा ने : (क) हरेक िव ालयले िश ा युवा तथा खेलकुद शाखाले तोिकिदएको 
ढाँचामा िव ाथ को अिभलेख रा दा िव ाथ का बाबु, आमा, बाजे, ब य,ै दाज,ु िददीको नाम, थर, ठेगाना 
उ लेख गनु पदछ र य ता अिभभावक नभएका िव ाथ को हकमा िव ाथ लाई संर क व दान गन 
यि को अिभलेख रा नु पनछ तर िव ालय यव थापन सिमित गठनको योजनाथ अिभभावक भ नाल े

िव ाथ का आमा, बुवा, बाजे र ब यै मा  जनाउँदछ । 

(ख) ख ड (क) बमोिजम िव ाथ लाई संर क व दान गन यि लाई अिभभावकको पमा अिभलेख रा दा 
िनजले सरं क व दान गरेको यहोरा स बि धत वडाबाट मािणत गराएको हनुपनछ । 

(९) चिलत काननु बमोिजम गठन भई कृयाशील रहकेा िव ालय यव थापन सिमितह  पदाविध समा  
नहदँा स म कायम रहनेछन् । 

(१०) सं थागत िव ालयको संचालन,रेखदखे तथा यव थापन गनका लािग येक िव ालयमा 
      देहायका   सद यह  रहकेो  एक िव ालय यव थापन सिमित रहनछे :- 

  क) िव ालयका सं थापक वा लगानीकताह म येवाट िव ालयको िसफा रसमा  
       िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखाले मनोिनत गरेको यि           -अ य   
  ख)  अिभभावकह म येवाट एक जना मिहला समेत पन गरी िव ालय यव थापनले  
             मनोिनत गरेको दईु जना                 सद य  
  ग)  थानीय िश ा ेमी वा समाजसेवीह  म येबाट नगरपािलकाले मनोिनत गरेको एकजना          

                       -सद य 
  घ)  स बि धत े को िव ालय िनरी क वा ोत यि                    सद य  
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  ङ)  समब्ि धत िव ालयको िश क तथा कमचारीह ले आफ◌ूह म यबेाट छानी पठाएको 
               - सद य 

  च)  िव ालयको धाना यापक     - सद य सिचव  
(११)  िव ालय यव थापन सिमितका मनोिनत सद यह को काय अविध ३ वषको हनेछ । 

(१२) सामदुाियक िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको काम, कत य, अिधकार र 
        बैठकस बि ध       यव था  तोिकए बमोिजम हनेछ । 

(१३) सं थागत िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको काम, कत य, अिधकार र बैठकस बि ध 
        यव था तोिकए  बमोिजम हनेछ । 

(१४) शैि क गुठी अ तगत सचंालन भएका िव ालयको संचालन रेखदखे तथा यव थापनस बि ध 
        यव था तोिकए  बमोिजम हनेछ ।  

१४.  िव ालय यव थापन सिमित िवघटन गन स ने : (१) कुनै िव ालयको यव थापन सिमितले तोिकएको 
िज मेवारी परुा गन नसकेमा सोको कारण खलुाई नगर िश ा सिमितले य तो िव ालय यव थापन सिमित 
िवघटन गन स नेछ । तर यसरी िवघटन गनुअिघ िव ालय यव थापन सिमितलाई आ नो सफाइ पेश गन 
मनािसब मौका िदनु पनछ । 

 (२) उपदफा (१)  बमोिजम िव ालय यव थापन सिमित िवघटन भएपिछ अक  िव ालय यव थापन सिमित 
गठन नभएस म वा अ य कुनै कारणले गठन नभएस म िव ालय यव थापन सिमितको काम गन नगर िश ा 
सिमितले एक अ थायी िव ालय यव थापन सिमित गठन गन स नेछ । 

१५. नगर िश ा िवकास कोषस बि ध यव था :(१) सामदुाियक िव ालयको भौितक पवूाधार िवकासमा सहयोग 
पयुाउन तथा य ता िव ालयमा शैि क गणु तर अिभविृ  गनको लािग यस नगरपािलकामा एक नगर िश ा 
िवकास कोष रहनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकमह  रहनेछन :- 

  क) नेपाल सरकारबाट ा  अनुदान  
  ख)  नगरपािलकाको आ त रक ोतबाट ा  अनदुान 
  ग)  िश ा करबाट उठेको रकम   

   घ)  च दा तथा अ य ोतबाट ा  रकम । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको संचालन तोिकए बमोिजम हनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको लेखा परी ण महालेखा परी कको िवभागबाट हनेछ । 

१६. िव ालय िवकास कोषस बि ध यव था :(१) येक िव ालयमा एउटा िव ालय िवकास कोष हनेछ,  
जसमा देहायका रकमह  रहनेछन :- 

  क) नेपाल सरकार तथा नगरपािलकाबाट ा  अनुदान  
  ख)  नगर िश ा िवकास कोषबाट ा  अनदुान 
  ग)  शु कबाट आउने अनदान  

   घ)  च दा, दान दात य तथा अ य ोतबाट ा  रकम । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको संचालन  र लेखा परी ण तोिकए बमोिजम हनेछ । 
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१७. िव ालयको स पि  : (१) सामदुाियक िव ालयको स मि को सरु ा तथा संर णको यव था तोिकए 
बमोिजम हनेछ । 

१८. अनुमित वा वीकृित र  गन स ने : (१) कुनै सं थागत िव ालयले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम 
िवपरीत अ य कुनै काम गरेमा तोिकएको अिधकार ा  यि ले य तो िव ालयलाई दान ग रएको अनुमित 
वा वीकृित र  गन स नेछ । 

 (२) तर यसरी अनुमित वा वीकृित र  गनु अिघ स बि धत िव ालयलाई आ नो सफाइ पेश गन मौकाबाट 
वि चत ग रने छैन । 

१९. िव ालयको वग करण :  िव ालयलाई तोिकएको आधारमा वग करण ग रनेछ । 

२०. शु क स बि ध यव था : (१) नपेाल सरकारले िनशु क िश ा घोषणा गरेको िव ालय िश ाका लािग  
सामदुाियक िव ालयले िव ाथ को नाममा कुनैपिन िकिसमको शु क िलन पाउने छैन । 

 (२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखए तापिन कुनै अिभभावकले आ नो इ छाले सामदुाियक िव ालयलाई 
िदएको दान, उपहार, च दा वा सहयोग िलन सिकनेछ ।  

(३) सबै बालबािलकालाई आधारभतू तहस मको िश ा िनशु क तथा अिनवाय तथा मा यिमक तहस म 
िनशु क िश ा दान गनको लािग नपेाल सरकार तथा नगरपािलकाले आव यक ोतको यव था गनछ । 

(४) ि िवहीन बालबािलकालाई ेलिलिप तथा बिहरा र वर वा बोलाई स बि ध अपाङ्गता भएका 
बालबािलकालाई साङ्केितक भाषाको मा यमबाट िनशु क िश ा दान गन यव था ग रनेछ । 

(५) उपदफा १ बमोिजम िनशु क िश ा घोषणा गरेको िव ालय िश ा बाहकेको अ य िव ालय िश ामा 
अ ययन गन िव ाथ सँग िलइने शु क तोिकएको आधारमा िनधारण ग रनेछ । 

(६) िव ालयले िव ाथ लाई कुनै क ामा भना गदा एकपटक भना शु क िलइसकेपिछ पनु: सोही िव ालयको 
अक  क ामा भना गनको लािग र िव ालयको भौितक सरंचना िनमाणको लािग कुनै पिन िकिसमको शु क 
िलन पाउने छैन । 

(७) सं थागत िव ालयले िव ाथ सँग िलन पाउने शु क तोिकएको अिधकार ा  यि बाट वीकृत गराई 
िनधारण गनु पनछ । 

(८) कुनै िव ालयले यस ऐन िवपरीत िव ाथ सँग शु क िलएमा तोिकएको अिधकार ा  यि ले य तो 
शु क स बि धत िव ाथ लाई िफता गराउनु पनछ र ऐन िवपरीत शु क िलन े िव ालयलाई प चीस हजार 

पैयाँस म ज रवाना ग रनेछ । 

२१. िश क महासंघ िश क तथा कमचारीको पदीय आचरण स बि ध यव था : (१) सामदुाियक 
िव ालयका िश कह को पेशागत हकिहतको स ब धमा काय गन नगर पािलकािभ  एक िश क महासघं 
रहनछे ।  

 (२) िश क महासंघको िनवाचन तोिकएबमोिजम हनेछ । 

 (३) दहेायका अव थामा िश कलाई पदबाट हटाइनेछ :-  

   (क) पदीय दािय व परुा नगरेमा, 
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   (ख) िबना सचूना लगातार प  िदनभ दा बढी समय िव ालयमा अनपुि थत रहमेा, 

   (ग) िव ालयमा मादक पदाथ सेवन गरी आएको मािणत भएमा,  

   (घ) नैितक पतन दिेखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 

   (ङ) सामदुाियक िव ालयका िश क वा कमचारीले कायालय समयमा अ य  अ यापन वा 
                   अ य कुन ै यवसाियक ि याकलाप गरेमा, 

   (च) िश क वा कमचारी राजनीितक दलको कायका रणी सिमितको सद य रहकेो पाइएमा । 

२२. िश कको स वा स बि ध यव था :(१) िश कको स वा स बि ध यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 

२३. अ तर थानीय तह िश क स वा सहमित स व धी : अ तर थानीय तह िश क स वा स बि ध यव था 
नगर िश ा सिमितले तोकेबमोिजम हनेछ । 

२४. िश कलाई अ य काममा लगाउन नहने : (१) सामदुाियक िव ालयको िश कलाई िश ा दान गन वा 
िव ालय शासन स बि ध काममा बाहके अ य काममा लगाउन हदँनै तर िव ालयको पठनपाठनमा बाधा नपन 
गरी राि य जनगणना िनवाचनस बि ध काम ाकृितक कोप उ ार वा नगरपािलकाले तोकेको अ य काममा 
खटाउन सिकनेछ ।  

२५.  छा वृि , अिनवाय तथा िनःशु क िश ा स बि ध यव था : छा विृ , अिनवाय तथा िनःशु क िश ा 
स बि ध यव था तोिकएबमोिजम हनेछ । 

२६. िबदा तथा काज स बि ध यव था :  िश क तथा िव ालय कमचारीले पाउने िबदा तथा काजस बि ध 
यव था संघीय काननु वा तोिकए बमोिजम हनेछ । 

२७. बालबािलकालाई िन कासन गन शारी रक वा मानिसक दु यवहार गन नहने : (१) कुनै पिन 
बालबािलकालाई िव ालयबाट िन कासन गन पाइने छैन ।  

 (२) िव ालयमा अ ययनरत बालबािलकालाई शारी रक वा मानिसक यातना िदन वा दु यवहार गन पाइने छैन । 

२८. अनुमित निलई शैि क परामश सेवा, िवदेशी शैि क काय म वा िश ण कोष संचालन गन नहने : (१) 
कसैले पिन यस ऐन बमोिजम अनुमित निलई शैि क परामश सेवा, ि ज कोष, भाषा िश ण वा पूव तयारी 
क ा वा िवदशेी शिै क काय म वा िश ण कोष संचालन गन पाउने छैन ।  

(२) उपदफा १ बमोिजम शैि क परामश सेवा, ि ज कोष, भाषा िश ण वा पवू तयारी क ा वा िवदशेी शैि क 
काय म वा िश ण कोष संचालन गन अनुमित िलन ेस बि ध यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 

२९. द ड सजाय स बि ध यव था : (१) कसैले िव ालयको स पित िहनािमना वा नो सान गरेमा य तो 
यि लाई मु ा हेन  अिधकारीले िबगो बमोिजम ज रवाना गन स नेछ ।   

 (२) कसैले देहायका काय गरेमा वा गन लगाएमा वा सो काय गन सहयोग पयुाएमा कसरुको मा ा हरेी य तो 
यि लाई एक लाख पैयाँस म ज रवाना वा छ मिहनास म कैद वा दवुै सजाय हन स नेछ । 

  (क) प को गोपनीयता भंग गरेमा,  

  (ख) उ रपुि तका परी ण गदा लापरवाही वा गैर िज मेवारपूण काय गरेमा, 
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  (ग) परी ा के मा स बि धत पदािधकारीको वीकृित बेगर वेश गन य न गरेमा वा वेश गरेमा वा 
          िनय णमा िलई  अमयािदत काय गरेमा, 

  (घ) परी ाफल काशनमा अिनयिमतता गरेमा, 

  (ङ) अ को तफबाट परी ा िदएमा, 

  (च) िव ाथ  भना गदा दान, उपहार वा कुनै रकम िलएमा, 

  (छ) अनमुित निलई दफा २६ अ तरगतको काय गरेमा । 

 (३) उपदफा १ र २ बमोिजमको कसरू स ब धमा िव ालयको कुनै िश क वा कमचारी उपर मु ा हेन अिधकारी 
वा अदालतमा मु ा दायर भएमा य तो िश क वा कमचारी मु ा दायर भएको िमितदेिख मु ाको टंुगो नलागेस म 
िनल बन हनेछ । सो िश क वा कमचारी अदालतबाट कसरूदार ठह रएमा िनजलाई यस ऐन बमोिजम िवभागीय 
सजाय ग रनेछ । 

 (४) उपदफा १ र २ मा लेिखएदेिख बाहके कसलै े यो ऐन वा यस ऐन अ तरगत बनेको दफा उ लंघन गरेमा 
तोिकएको अिधकार ा  यि ले दहेाय बमोिजम सजाय गन स नेछ :-  

  (क) िव ालयका िश क वा कमचारीलाई िवभागीय सजाय गन,  

  (ख) िव ाथ लाई िव ालय वा छा ावास वा परी ाबाट िन कासन गन, 

  (ग) कसरूको मा ा हरेी एक हजार पैयाँदेिख प चीस हजार पैयाँस म ज रवाना गन, 

  (घ) िव ालयलाई सरकारी सहायता घटाउने रो ने वा ब द गन, 

  (ङ) िव ालयलाई दान ग रएको अनुमित वा वीकृित र  गन ।  

३०.  मु ा हेन अिधकारी : दफा ३ को उपदफा १ बमोिजम सजाय हने कसरू स बि ध मु ामा मुख िज ला 
अिधकारीले कारवाही र िकनारा गनछ । 

३१.  िनयम, कायिविध, िनदिशका तथा मापद ड बनाउन स ने अिधकार : यस ऐनको उ े य काया वयन गनका 
लािग नगरपािलकाले देहायबमोिजमको िनयम, कायिविध, िनदिशका तथा मापद ड बनाउन स नेछ । 

(क) िव ालय अनमुित वीकृित र क ा थप 

(ख) िव ालयलाई िदइने अनुदान 

  (ग) आधारभूत तथा अ य तहको परी ा सचंालन तथा यव थापन 

(घ) नगर कायपािलका िभ का िव ालयह मा खाली रहकेा िश कह को त काल प रपूित गन ुपन अव था 
भएमा करार वा अ थायी सेवाबाट िनयिु  गन 

(ङ) िव ालय कमचारी यव थापन 

(च) िव ालय स पि को सरु ा 

(छ) िव ालयको अित र  ि याकलाप 

(ज) िश क तथा िव ाथ को परु कार र द ड सजायँ 
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(झ) िव ालयको आय यय जाँच 

(ञ) िव ालय सान गा ने तह घटाउने ब द गन यव था  

(ट) सामदुाियक िसकाइ के  

(ठ) िश क िव ाथ  आचारसंिहता 

(ड) नगर  िश ा िवकास कोष तथा िव ालय िश ा िवकास कोष 

(ढ) छा विृ  स बि ध यव था  

(ण) िश ण तथा यव थापन तािलम  

(त) िव ालयको पु तकालय र वाचनालय 

(थ) िव ाथ  भना िनयिमतता र िव ाथ  सं या 

(द) धाना यापकको यव था 

(ध) िश क यव थापन तथा िश कको दरब दी िमलान 

(न) सं थागत िव ालय स बि ध  

(प) ट्यसुन, कोिचङ् क ा, भाषा िश ण र िनजी िश क तािलम 

(फ) अ य िविवध िवषयमा । 

३२.  बाधा अड्काउ हटाउने अिधकार :  यस ऐनको उ े य काया वयनका लािग कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
नगरपािलकाले य तो बाधा अड्काउ हटाउन बाँसगढी नगरपािलकाको राजप मा सूचना कािशत गरी आदशे 
िनका न स नेछ र य तो आदशे यसै ऐनमा परे सरह मािननेछ । 

३३.  बचाउ र लागु नहने : यो ऐन वा यस ऐन अ तरगत बनेका िनयममा लेिखए जित कुरामा सोही बमोिजम र 
नलेिखएको कुरामा चिलत कानुनसगँ बािझएको हदस म चिलत कानुन बमोिजम हनेछ । 

 

 

माणीकरण िमित : ईित स बत २०७५ साल ९ मिहना २८ गते रोज ७ शभुम ्। 

 


