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भीरकोट न्िक्षा ऐन, २०७५
नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०३/१२

प्रस्तावनािः
नेपािको

सं वविान,

२०७२

र

स्थानीय

तह

सं चािन

ऐन,

२०७४

िे

लनर्दिष्ट

गरे

अनुसार

नगरपालिकाको कायि क्षेत्र लभत्र रहे को िाध्यलिक तह सम्िको न्िक्षा सम्बधिी कायििाई व्यवन्स्थत गनि
भीरकोट नगरपालिका लभत्रको िैन्क्षक गुणस्तरिाई प्रभावकारी रुपिा अगालड वढाउन आवश्यक
दे न्खएकािे भीरकोट नगर सभािे सं वविानको अनुसूची ८ को क्रि सं ख्या (८) स्थानीय सरकार सं चािन
ऐन, २०७४ को दफा ११ को (ज) िा उल्िे न्खत कायििाई प्रभावकारी रुपिा अगालड वढाउन स्थानीय
सरकार सं चािन ऐनको दफा १०२ बिोन्जि भीरकोट नगर सभािे भीरकोट न्िक्षा ऐन, २०७५ जारी
गरे को छ।
पररच्छे द १
प्रारन्म्भकिः
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “भीरकोट न्िक्षा ऐन, २०७५” रहे को छ ।
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(२) यो ऐन भीरकोट नगरपालिकािा िागू हुनेछ।
२. पररभाषािः ववषय वा प्रसं गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिािः
(क) “आिारभूत न्िक्षा” भधनािे प्रारन्म्भक बाि न्िक्षा दे न्ख कक्षा आठ सम्ि र्दइने न्िक्षा सम्झनु
पदिछ ।
(ख) “िाध्यलिक न्िक्षा” भधनािे कक्षा नौ दे न्ख कक्षा बाह्रसम्ि र्दइने न्िक्षा सम्झनु पदिछ।
(ग) “नगरपालिका” भधनािे भीरकोट नगरपालिकािाइि सम्झनु पदिछ ।
(घ) “नगर सभा” भधनािे भीरकोट नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पदिछ ।
(ङ) “वविेष न्िक्षा” भधनािे दृन्ष्टवववहन, बवहरा, अवटज्ि, बौवद्धक अपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा िारीररक
अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई र्दइने वविेष वकलसिको न्िक्षा सम्झनु पदिछ।
(च) “ववद्यािय न्िक्षा” भधनािे आिारभूत र िाध्यलिक तहसम्िको न्िक्षा सम्झनु पदिछ ।
(छ) “प्राववलिक तथा व्यवसावयक न्िक्षा” भधनािे प्राववलिक ज्ञान, सीप तथा ववषयवस्तुिा आिाररत
प्रववलि र व्यवसाय उधिुख न्िक्षा प्रदान गनि कक्षा नौ दे न्ख कक्षा बाह्रसम्ि अध्यापन गराइने
न्िक्षािाई सम्झनु पदिछ ।
(ज) “सािुदावयक ववद्यािय” भधनािे नेपाि सरकारबाट लनयलित रूपिा अनुदान पाउने गरी सिुदायको
पहििा स्थापना भई अनुिलत वा स्वीकृलत प्राप्त ववद्याियिाई सम्झनु पदिछ।
(झ) “सं स्थागत ववद्यािय” भधनािे नेपाि सरकारबाट लनयलित रूपिा अनुदान नपाउने गरी लनजी
पहििा स्थापना भई अनुिलत वा स्वीकृलत प्राप्त ववद्याियिाई सम्झनु पदिछ ।
(ञ) “न्िक्षक” भधनािे ववद्याियिा लसकाइ सहजीकरण गनि लनयुक्त अध्यापक सम्झनु पदिछ र सो
िब्दिे प्रिानाध्यापकिाई सिेत जनाउँदछ ।
(ट) “कििचारी” भधनािे सािुदावयक ववद्याियिा कायिरत न्िक्षक बाहे कका अधय कििचारी सम्झनु
पदिछ।
(ठ) “अनुिलत” भधनािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे कुनै तोवकएको ठाउँ वा क्षेत्रिा ववद्यािय
खोल्न वा कक्षा थप गनि र्दएको अस्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँदछ ।
(ढ) “स्वीकृलत” भधनािे तोवकए बिोन्जिको िति पूरा गरे को ववद्याियिाई नेपाि सरकार वा
नगरपालिकािे र्दएको स्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँदछ ।
(ड) “आवासीय ववद्यािय” भधनािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकाबाट आवासीय ववद्याियको रूपिा
स्वीकृलत प्रदान गरीएको ववद्याियिाई जनाउँदछ ।
(ण) “िैन्क्षक गुठी” भधनािे ववद्यािय सं चािन गनिको िालग कुनै व्यन्क्तिे नाफा नलिने उद्देश्यिे
स्थापना गरे को साविजलनक वा लनजी गुठी सम्झनु पदिछ ।
ु िे कुनै िति तोकी वा सो िुिक
ु िा स्थायी रुपिा
(त) “स्थायी आवासीय अनुिलत” भधनािे ववदे िी िुिक
बसोबास गनि पाउने गरी नेपािी नागरीकिाई उपिब्ि गराएको डाइभलसिटी इलिग्रेधट लभसा (लड.भी.),
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परिानेधट रे न्जडे धट लभसा (पी.आर.) वा ग्रीन काडि सम्झनु पदिछ र सो िब्दिे नेपािी नागरीकिाई
ववदे ििा स्थायी रुपिा बसोबास गनि र्दइएको जुनसुकै नािको स्थायी आवासीय अनुिलत सिेतिाई
जनाउँदछ ।
(थ) “प्रारन्म्भक बािन्िक्षा” भधनािे पाँच वषि िुलनका बािबालिकािाई र्दइने एक वषिको प्रारन्म्भक
बािन्िक्षा सम्झनु पदिछ।
(द) “अलभभावक” भधनािे न्िक्षा ऐन २०२८ बिोन्जिको व्याख्यािाइि जनाउने छ ।
पररच्छे द २
न्िक्षाको प्रकार, ववद्याियको वगीकरण, अनुिती, स्वीकृती, सिायोजन तथा लनयिन,
३. िाध्यलिक न्िक्षाको प्रकारिः (१) िाध्यलिक न्िक्षा दे हाय बिोन्जि हुनेछनिः–
(क) सािारण िाध्यलिक न्िक्षा ।
(ख) सं स्कृत िाध्यलिक न्िक्षा ।
(ग) प्राववलिक तथा व्यावसावयक िाध्यलिक न्िक्षा ।
४. न्िक्षाको िाध्यििः (१) ववद्याियिा न्िक्षाको िाध्यि नेपािको सं वविान, २०७२ बिोन्जि हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भएतापलन आिारभूत तहसम्िको न्िक्षा िातृभाषािा र्दन
सवकने छ,
(३) गैर नेपािीिे भीरकोट नगरपालिकाको ववद्याियिा अध्ययन गदाि अलनवायि नेपािी ववषयको सट्टा अधय
कुनै भाषाको ववषय अध्ययन गनि सक्ने छ,
५. वविेष न्िक्षा, खेिकुद न्िक्षा, अनौपचाररक न्िक्षा, लनरधतर न्िक्षा, दूर न्िक्षा तथा खुिा न्िक्षा सं चािन
सम्बधिी व्यवस्थािः (१) नगरपालिकािे आवश्यक पूवाििारको व्यवस्था गरी वविेष न्िक्षा, खेिकुद न्िक्षा,
अनौपचाररक न्िक्षा, लनरधतर न्िक्षा, दू र न्िक्षा तथा खुिा न्िक्षा सं चािनको व्यवस्था गनि सक्नेछ।
६. ववद्याियको वगीकरणिः (१) ववद्याियको वगीकरण दे हाय बिोन्जि हुनछ
े ।
(क) सािुदावयक ववद्यािय
(ख) सं स्थागत ववद्यािय
(ग) गुठी ववद्यािय
७. ववद्यािय संचािन गनि अनुिलत लिनुपननिः (१) नेपािी नागरीकिे सािुदावयक ववद्यािय वा िैन्क्षक गुठी र
सं स्थागत ववद्यािय खोल्न चाहेिा तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा नगरपालिका प्रिुख सिक्ष अनुिलतको िालग
लनवेदन र्दनु पननछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि परे का लनवेदन उपर आवश्यक छानववन गरी बोडि वैठक सिक्ष पेि
गनुप
ि ननछ।
(३) उपदफा (२) बिोन्जि पेि भएका आिारभूत तह सम्िका ववद्याियिाई बोडि बैठक र िाध्यलिक तह
सम्िका ववद्याियिाई नगर सभाबाट अनुिलत प्रदान गरीनेछ ।
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८. नगरपालिकािे प्रारन्म्भक बाि न्िक्षाको सं चािन तथा व्यवस्थापनिः (१) नगरपालिकािे प्रारन्म्भक बाि
न्िक्षाको सं चािन तथा व्यवस्थापन सम्बधििा थप व्यवस्था गनि सक्नेछ।वािन्िक्षा सं चािन र व्यवस्थापन
सम्बन्धि कायि तोवकए बिन्जि हुनेछ ।
९. सािुदावयक लसकाइ केधर संचािन गनि सक्नेिः (१) नगरपालिकािे सिुदायिा साक्षरता, सीप ववकास र
लनरधतर लसकाइ सिेतको काि गनि तोवकए बिोन्जि सािुदावयक लसकाइ केधर सं चािन गनि सक्नेछ ।
यस्तो केधरिा सािुदावयक पुस्तकािय र वाचनािय सं चािन हुन सक्नेछ ।
१०. नगरपालिकािे ववद्यािय सानि, गाभ्न, नाि पररवतिन गनि वा बधद गनि सक्नेिः (१) नगरपालिका लभत्र
रहेका ववद्याियहरु सानि, गाभ्न, नाि पररवतिन गनि वा बधद गनन कायि तोवकए बिोन्जि गनि सक्नेछ ।
११. नगर न्िक्षा सलिलत सम्बधिी व्यवस्थािः (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सं चािन हुने ववद्यािय तथा िैन्क्षक
लनकायहरुको रे खदे ख, सिधवय र व्यवस्थापन गनन कािको िालग दे हाय बिोन्जिको नगर न्िक्षा सलिलत
रहनेछिः–
(क) नगरपालिकाको प्रिुख

–

सं योजक

(ख) नगर कायिपालिकािे तोकेको न्िक्षा हे नन ववषयगत सलिलतको सं योजक

–

सदस्य

–

सदस्य

–

सदस्य

–

सदस्य

(ग) नगरपालिकािे तोकेको नगर सभाका सदस्यहरु
िध्येबाट एक जना िवहिा सवहत २ जना
(घ) ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट
नगर न्िक्षा सलितीिे िनोलनत गरे को २ जना
(ङ) सिाजसेवी, न्िक्षा प्रेिी, वा चधदादाताहरु िध्येबाट नगर न्िक्षा
सलितीिे िनोलनत गरे का कम्तीिा २ जना िवहिा र दलित सवहत चार जना
(च) उच्च तहको सािुदावयक र सं स्थागत ववद्याियका प्रिानाध्यापकहरु वा
िावव तहको िवहिा न्िक्षक िध्येबाट नगर न्िक्षा सलिलतिे िनोलनत गरे को २ जना–
(छ) नगरपालिकाको न्िक्षा िाखा प्रिुख

–

सदस्य

सदस्य सन्चव

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सलिलतिा उपप्रिुख र प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत आिन्धत्रत सदस्यको
रुपिा रहनेछन ।
(३) न्िक्षा सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार तोवकए विोन्जि हुनेछ ।
१२. ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको गठन, काि, कतिव्य र अलिकारिः (१) सािुदावयक ववद्यािय
व्यवस्थापन सलिलतको गठन, न्िक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ बिोन्जि हुनेछ।
(२) उपदफा १ बिोन्जि गठन भएको व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतिव्य, अलिकार र योग्यता तोवकए
बिोन्जि हुनेछ ।
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(३) सं स्थागत ववद्याियको सं चािन, रे खदे ख र व्यवस्थापन गनिका िालग दे हाय बिोन्जिको व्यवस्थापन
सलिलत रहनेछिः
क) ववद्याियको सं स्थापक वा िगानीकतािहरु िध्येबाट ववद्याियको
लसफाररसिा नगर न्िक्षा सलिलतिे िनोलनत गरे को व्यन्क्त

– अध्यक्ष

ख) अलभभावकहरु िध्येबाट एकजना िवहिा सिेत पनन गरी
ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरे को २ जना

– सदस्य

ग) स्थानीय न्िक्षा प्रेिी वा सिाजसे वीहरु िध्येबाट सम्बन्धित
नगरपालिकािे िनोलनत गरे को १ जना

– सदस्य

घ) सम्बन्धित क्षेत्रको ववद्यािय लनरीक्षक

– सदस्य

ङ) सम्बन्धित ववद्याियको न्िक्षकहरुिे आफुहरु िध्येबाट छानी पठाएको १ जना

– सदस्य

च) िेयर सदस्य िध्ये २ जना

– सदस्य

छ) ववद्याियको प्रिानाध्यापक

–सदस्य सन्चव

१३. नगरपालिकािे न्िक्षकको दरवधदी, हेरफेर लििान तथा व्यवस्थापनिः (१) नगरपालिकािे सािुदावयक
ववद्याियको दरबधदी हे रफेर, लििान र व्यवस्थापन गदाि दरवधदी व्यवस्थापन सवनक्षण सलिलतको
लसफाररसको आिारिा गननछ ।
(२) दरवधदी व्यवस्थापन सवनक्षण सलिलतको गठन, काि, कतिव्य र अलिकार तोवकए बिोन्जि हुनेछ ।
पररच्छे द ३
१४. न्िक्षक तथा ववद्यािय कििचारीको लनयुन्क्त, सरुवा, बढु वा, तालिि, वृत्ती ववकास सम्बधिी व्यवस्थािः
(१)न्िक्षक तथा ववद्यािय कििचारीको लनयुन्क्त, सरुवा, बढु वा, तालिि, वृत्ती ववकास तोवकए बिोन्जि हुनेछ।
पररच्छे द ४
सािुदावयक ववद्याियको भौलतक, पूवाििार लनिािण, ििित सम्भार, सं चािन र व्यवस्थापन
१५. ववद्याियको भौलतक तथा िैन्क्षक पूवाििारको िापदण्ड लनिािरणिः (१) ववद्याियिा ववद्याथी सं ख्या
अनुसार कक्षाकोठा, खेि िैदान, कम्पाउण्ड, घेराबार, बाििैत्री बसाई व्यवस्था, वातावरण िैत्री हाता,
करे िावारी, फूिबारी, स्वच्छ वपउने पानी, छात्र छात्राका िालग अिग अिग िौचािय, लसकाई िैत्री
वातावरण हुन ु पननछ ।
(२) ववद्याियको स्तर अनुसार भौलतक तथा िैन्क्षक पूवाििारको िापदण्ड तोवकए बिोन्जि हुनछ
े ।
१६. ववद्याियको सम्पन्त्तिः (१) सािुदावयक ववद्याियको हकभोगिा रहे को सम्पन्त्त साविजलनक सम्पन्त्त
िालननेछ । यस ऐन बिोन्जि अनुिलत वा स्वीकृलत रद्द गरीएको वा कुनै ववद्याियिा गालभएको सािुदावयक
ववद्याियको सम्पन्त्त नगरपालिकािे अधय ववद्याियको काििा प्रयोगिा नआउने भएिा प्रचलित कानुन
बिोन्जि बेच–लबखन गरी प्राप्त भएको रकि सं घ सं स्थािाई हस्ताधतरण गरीनेछ वा नभएिा नगरपालिका
न्िक्षा कोषिा जम्िा गरीनेछ ।
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(२) िैन्क्षक गुठी अधतगित सञ्चालित सं स्थागत ववद्याियको सम्पन्त्त सोही ववद्याियको नाििा रहने छ ।
कुनै ववद्यािय साविजलनक िैन्क्षक गुठीको रुपिा सं चािन गरीएकोिा त्यस्तो ववद्याियको सम्पन्त्त
साविजलनक सम्पन्त्त िालननेछ र त्यस्तो सम्पन्त्तको स्वरुप पररवतिन गनि पाइने छै न ।
(३) कम्पनी अधतगित सञ्चालित सं स्थागत ववद्याियको सम्पन्त्त सोही कम्पनीको नाििा रहनेछ ।
(४) सं स्थागत ववद्याियिे कुनै व्यन्क्त वा सं घ सं स्थासँग दान दातव्यको रूपिा कुनै वकलसिको चि, अचि
सम्पन्त्त प्राप्त गनुि अन्घ नगरपालिकाको अनुिलत लिनु पननछ ।तर ववदे िी व्यन्क्त वा सं घ सं स्थाबाट त्यसरी
चि, अचि सम्पन्त्त प्राप्त गनुि अन्घ नेपाि सरकारको पूव ि स्वीकृलत लिनु पननछ ।
(५) नेपाि सरकारको स्वीकृलतिा प्राप्त गरे को चि अचि सम्पन्त्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत लबना
बेचलबखन गनि पाइने छै न ।
१७. सािुदावयक ववद्याियको जग्गाको स्वालित्व, सम्पन्त्तको अलभिेख, सं रक्षण र व्यवस्थापनिः (१)
सािुदावयक ववद्याियको जग्गाको स्वालित्व सो ववद्याियकै नाििा रहने छ । सो ववद्यािय वधद, खारे ज वा
अधयत्र गालभई ववद्याियको काििा प्रयोग नहुने भएिा नगरपालिकािे कानुन बिोन्जि भोग चिन गनि
सक्ने छ ।
(२) ववद्याियको सम्पन्त्तको अलभिेख दुरुस्त राख्ने, सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गनन दावयत्व सो ववद्याियको
व्यवस्थापन सलिलतको रहने छ ।
(३) सािुदावयक ववद्याियको जग्गाको सं रक्षण र व्यवस्थापन गनन कतिव्य नगरपालिका र नेपाि सरकारको
रहने छ ।
१८. ववद्याियको पायक्क्रि र पायक्पुस्तकिः (१) ववद्याियिे नेपाि सरकारिे तोकेको धयू नति िापदण्ड
अनुरुप लसकाइ उपिन्ब्ि हालसि हुने गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पननछ । ववद्याियिे नेपाि सरकारिे
तोकेको िापदण्ड लभत्र रही स्थानीय पायक्क्रि र पायक्पुस्तक िागू गनि सक्नेछ ।
(२) आफ्ना क्षेत्र लभत्रका ववद्याियिाई आवश्यक पनन पायक्पुस्तकहरुको सं ख्या सम्बन्धित ववद्याियिे
तोवकएको सिय सीिा लभत्र नगर न्िक्षा सलिलतिा िाग गनुप
ि ननछ ।
(३) नगर न्िक्षा सलिलतिे िैन्क्षक सत्र िुरु हुन ु अगावै सम्बन्धित लनकायहरुिा सिधवय गरी पायक्पुस्तक
ववतरण गननछ ।
(४) आिारभूत तह सम्ि न्िक्षाको िालग स्थानीय आवश्यकतािा आिाररत बढीिा १०० पूणािङ्क वा ४
क्रेलडट आवर बराबरको स्थानीय थप ववषयको स्थानीय पायक्क्रि प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ ।
(५) िैन्क्षक स्तरको धयूनति िापदण्ड तोकी न्िक्षक ववद्याथी सहकायििा आिाररत पायक्सािाग्री, थप
स्वअध्ययन सािग्री, पुस्तकािय, िनोववििि, अलभभावक न्िक्षाको प्रवधि हुन ु पननछ ।
१९. अलतररक्त िैन्क्षक वक्रयाकिापको सञ्चािनिः (१) ववद्याियिे पायक्क्रििा आिाररत लसकाइिा सहजता
ल्याउन अलतररक्त िैन्क्षक वक्रयाकिाप सं चािन गनि सक्ने छ ।
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(२) ववद्याियिे बािक्िव, तथा वातावरण िैत्री क्िवहरु गठन, पररयोजना कायि, अध्ययन भ्रिण, पोषण
न्िक्षा, खेिकुद प्रलतयोलगता, सावहन्त्यक तथा बहु प्रलतभािून्ख वक्रयाकिापहरु सं चािन गनि सक्नेछ ।
पररच्छे द ५
२०. संस्थागत (लनजी) ववद्याियको अनुिलत, िापदण्ड लनिािरण, अनुगिन, िूल्याङ्कन र लनयिन सम्बधिी
व्यवस्थािः (१) सं स्थागत (लनजी) ववद्याियको अनुिलत, िापदण्ड लनिािरण, अनुगिन, िूल्याङ्कन र लनयिन
सम्बधिी व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हुनेछ ।
पररच्छे द ६
परीक्षा सं चािन तथा गुणस्तर िापन
२१. आिारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सं चािन सम्बधिी व्यवस्था दे हाय बिोन्जि हुनछ
े िः (१) आिारभूत
न्िक्षाको कक्षा ८ को अन्धति परीक्षा नगरपालिका स्तरीय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको परीक्षा सम्बधिी सम्पूण ि कायि गनि दे हाय बिोन्जिको एक परीक्षा सलिलत
गठन गरीनेछ ।
(क) प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत

-

(सं योजक)

(सािुदावयक प्रिानाध्यापक बाट २ र सस्थागत प्रिानाध्यापक बाट १ जना)

-

सदस्य

(ग) स्रोतव्यन्क्त िध्येवाट परीक्षा सलिलतिे िनोलनतत १ जना

-

सदस्य

(घ) न्िक्षा िाखा प्रिुख

-सदस्य सन्चव

(ख) आिारभ ुत तथा िाध्यलिक तहको प्रिानाध्यापकहरु िध्येबाट
नगरपालिका न्िक्षा सलिलतका अध्यक्षिे तोकेका ३ जना

(३) उपदफा (२) बिोन्जि गठन भएको परीक्षा सलिलतको कायिववलि तोवकए बिोन्जि हुनेछ।
(४) आिारभूत तह कक्षा ५ को अधत्यिा हुने परीक्षाको सं चािन सम्बधिी सम्पूण ि दावयत्व स्रोत केधरको
हुनेछ ।
(५) कक्षा १० र १२ को पाररक्षा परीक्षा वोडििे तोके बिोन्जि हुनेछ ।
(६) उपयुक्त
ि बिोन्जिको काि गदाि नगर न्िक्षा सलिलतको राय सल्िाह अनुसार गरीनेछ।
पररच्छे द ७
ववद्याियिाई र्दईने अनुदान, िेखा व्यवस्थापन, अनुगिन र लनयिन
२२. ववद्यािय कोषिः (१) प्रत्येक ववद्याियिा एउटा ववद्यािय कोष हुनछ
े , जसिा दे हाय विोन्जिका
स्रोतवाट प्राप्त रकि सो कोषिा दान्खिा हुनछ
े िः–
(क) नेपाि सरकार, प्रादे न्िक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान,
(ख) िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकि,
(ग) चधदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकि, र
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(घ) अधय स्रोतबाट प्राप्त रकि ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको सं चािन र िे खापरीक्षण तथा सािान्जक िे खा परीक्षण तोवकए
बिोन्जि हुनेछ ।
२३. अनुदानको व्यवस्थािः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत र्दँदै आएको अनुदान रकििा कटौती नहुने
गरी तोवकएको सूत्रको आिारिा नगरपालिकािे सािुदावयक ववद्याियिाई अनुदान र्दन सक्नेछ । तर कुनै
ववद्याियिे तोवकएको िैन्क्षक स्तर कायि गनि नसकेिा त्यस्ता ववद्याियिाई र्दइदै आएको अनुदान
रकििा तोवकए बिोन्जि कटौती गनि सवकनेछ ।
२४. िेखा व्यवस्थापनिः (१) सबै ववद्याियहरुिे प्रचलित कानून अनुसारको ढाँचािा आय व्ययको िे खा
व्यवस्थापन गनुप
ि नन छ ।
(२) ववद्याियको लनयलित कारोबारको िेखा राख्नको िालग वेग्िै िेखा िाखा खडा गरी कुनै कििचारी वा
न्िक्षकिाई िेखा व्यवस्थापन गनन न्जम्िेवारी र्दनु पननछ ।
२५. सािुदावयक ववद्याियको खाता सं चािनिः (१) ववद्याियिे आलथिक कारोबार गदाि बैंक िाफित
गनुप
ि ननछ।
ु
(२) िाध्यलिक ववद्याियको खाता सं चािन प्रिानाध्यापक र िे खा हे नन कििचारी वा न्िक्षकको सं यक्त
ु ववद्याियिा ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको अध्यक्ष र
दस्तखतबाट सं चािन गनुप
ि ननछ र आिारभत
ु दस्तखतवाट खाता सं चािन गरीने छ ।
प्रिानाध्यापकको सं यक्त
२६. िेखा परीक्षण तथा सािान्जक परीक्षणिः (१) सबै ववद्याियहरुिे लनयलित रुपिा आलथिक वषि सिाप्त
भएको पवहिो चौिालसक लभत्र नगर न्िक्षा सलिलतिे तोकेको अनुिलत प्राप्त/ दतािवाि िे खा परीक्षकबाट
िेखा परीक्षण गराउनु पननछ ।
(२) िेखा परीक्षण प्रलतवेदन िे खा परीक्षण सिाप्त भएको १५ र्दन लभत्र नगर न्िक्षा सलिलत िाफित
नगरपालिकािा पेि गनुप
ि ननछ ।
(३) प्रत्येक बषि ववद्याियिे सािान्जक परीक्षण गरी ववद्याियको आय व्यय, िैन्क्षक उपिब्िी, ववद्याियको
आधतररक गलतववलि, पारदन्ििता तथा जवाफदे वहताको अवस्था र आगािी कायि योजना सािान्जक परीक्षण
िाफित साविजलनक तथा अनुिोदन गनुि पननछ।
(४) ववद्याियिे हरे क त्रैिालसक परीक्षाको नलतजा सवहत ववद्याथीको िैन्क्षक प्रगलत प्रलतवेदन अलभभावक
सिक्ष पेस गरी पृष्ठ पोषण लिनु पननछ ।
२७. िुल्क सम्बधिी व्यवस्थािः (१) सािुदावयक ववद्याियको िुल्क सम्बधिी व्यवस्था तोवकए बिोन्जि
हुनेछ।
पररच्छे द ८
स्रोतकेधर सम्बधिी व्यवस्थािः
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२८.स्रोतकेधर स्थापनािः (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सािुदावयक र सं स्थागत ववद्याियको लनरीक्षण, तथा
िैन्क्षक सहजीकरणका िालग धयुनति एउटा स्रोतकेधर रहने छ । तर ३० भधदा बढी ववद्यािय भएिा
दुई ओटा र ५० भधदा बदी ववद्यािय भएिा बढीिा ३ ओटासम्ि स्रोतकेधर रहने छ ।
(२) स्रोतकेधरिा िाध्यलिक तहको स्थायी न्िक्षक िध्येवाट तोवकए बिोन्जि छनोट गरीएको स्रोतव्यन्क्त
ु तहको हुनछ
रहनेछ र न्िक्षक एक जना आिारभत
े ।
(३) स्रोतकेधर तथा स्रोतव्यन्क्तबाट बावषिक तथा िालसक कायियोजना बनाई न्िक्षा िाखा प्रिुख बाट
स्वीकृत भए अनुसार ववद्याियको लनयलित अनुगिन, निुना कक्षा प्रदििन, िैन्क्षक सहयोग, नेपाि सरकार
तथा नगरपालिकाको लनणयि, लनदन िन अनुसार सूचना प्रवाह तथा कायािधवयन गनुि पननछ ।
पररच्छे द ९
वविेष न्िक्षा सम्बधिीिः
२९. प्राववलिक तथा व्यवसावयक न्िक्षािः (१) नगरपालिका क्षेत्रिा सञ्चालित सािुदावयक ववद्याियिा
प्राववलिक तथा व्यवसावयक न्िक्षाका साथ लस.वट.ई.लभ.टी. बाट स्वीकृत कायिक्रि लनिािररत ववषय अध्यापन
गराउन सवकने छ । यस्ता ववद्याियको सं चािनका िालग नगरपालिकािे सम्भाव्यता अध्ययन गरी ,
ववद्याियिाई थप सुवविा प्रदान र आवस्यक स्रोत पवहचान र पररचािन गनि सक्नेछ ।
३०. खुल्िा तथा वविेष न्िक्षािः (१) नगरपालिका लभत्र खुल्िा तथा वविेष न्िक्षा सम्वधिी कायिक्रि
सं चािन गनि सक्नेछ ।
पररच्छे द १०
ववववििः
३१. ववद्याियको वविानिः (१) यो ऐन र प्रचलित कानूनको अिीनिा रही प्रत्येक सािुदावयक ववद्याियिे
ववद्याियको िक्ष्य, िूल्य िाधयता, सं चािन प्रवक्रया िगायतका अधय साधदलभिक ववषय वस्तु सिावेि गरीएको
वविान अलभभावक भेिाबाट पाररत गराई िागू गनुि पननछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको वविान अलभभावक भेिािे आवश्यकता अनुसार सं सोिन गनि सक्नेछ ।
(३) ववद्यािय सं चािन गनन लसिलसिािा ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलत, प्रिानाध्यापक िगायत अधय सबैिे
वविान सम्ित रुपिा कायि गनुि पननछ ।
(४) अद्यावलिक वविानको प्रलतलिवप पाररत भएको लिलतबाट ७ र्दन लभत्र व्यवस्थापन सलिलतिे नगरपालिका
कायािियिा पेि गनुि पननछ ।
(५) ववद्याियको वविान साविजलनक दस्तावेज हुनेछ र सो जो कोहीिे पलन हे न ि पाउनु पननछ ।
३२. नगरपालिकािे लनदन िन र्दन सक्नेिः (१) नगरपालिकािे तोवकएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक
लनदन िनहरु ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिाई र्दन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि र्दइएको लनदन िनको पािना गनुि ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको कतिव्य
हुनेछ।
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३३. ववद्याियिाई सुरन्क्षत र िाधती क्षेत्रको रुपिा कायि गनुि पननिः (१) ववद्याियिा स्वतधत्र र भयरवहत
रुपिा अध्ययन, अध्यापन गनन वातावरण सृजना गनि तथा ववद्यािय लभत्र कुनै पलन वकलसिको अवान्छछत
वक्रयाकिाप हुन नर्दने गरी ववद्याियिाई सुरन्क्षत क्षेत्र कायि गनुि पननछ ।
(२) उपदफा (१) विोन्जि सुरन्क्षत क्षेत्र कायि गदाि ववद्याियिे पािना गनुि पनन िति तथा िापदण्ड
तोवकए विोन्जि हुनेछ ।
३४. प्रगलत वववरण बुझाउनु पननिः (१) सवै ववद्याियिे प्रत्येक वषि तोवकए बिोन्जिका वववरण सवहतको
प्रगलत वववरण नगरपालिका कायािियिा बुझाउनु पननछ ।
३५. न्िक्षा ववकास कोषिः (१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र बसोवास गनन अलत ववपन्न, प्राकृलतक प्रकोप
वपलडत, असक्त र असहाय बािबालिकाको िैन्क्षकस्तर बृवद्ध गनि तथा उत्कृष्ट ववद्याथी, न्िक्षक, कििचारी वा
न्िक्षा प्रेिीिाई पुरस्कृत गनि न्िक्षा ववकास कोष स्थापना गननछ ।
(२) कोषिा दे हाय बिोन्जिका रकि रहन सक्नेछिः
(क) नेपाि सरकार, प्रादे न्िक सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान,
(ख) िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकि,
(ग) चधदा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकि,
(घ) अधय स्रोतबाट प्राप्त रकि ।
(३) कोषको सं चािन तोवकएको बिोन्जि हुनेछ ।
३६. लनयि बनाउने अलिकारिः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायािधवयन गनि नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार
लनयि, कायिववलि र लनदन न्िका बनाउन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनको कायािधवयनको िालग नगर न्िक्षा सलिलतिे आवश्यक लनदन न्िका बनाई िागू गनि सक्नेछ।
३७. बचाउ र िागू नहुनिःे (१) यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेका लनयििा भएको व्यवस्था सोही
बिोन्जि र निेन्खएको कुरािा प्रचलित कानुन बिोन्जि हुनछ
े ।
(२) यस ऐनिा िे न्खएको कुनै कुरािे पलन ववद्याियको सम्पन्त्त वहना–लिनागरे को कसूरिा भ्रष्टाचार लनवारण
ऐन, २०५९ अधतगित कारवाही चिाउन बािा पननछैन ।
(३) यस ऐनिा सिावेि भएका ववषयहरु नेपािको सं वविान, २०७२, स्थानीय सरकार सं चािन ऐन,
२०७४, सं घीय तथा प्रादे न्िक न्िक्षा ऐनसँग बान्झएकोिा यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु वान्झएको
हदसम्ि स्वतिः लनन्स्क्रय हुनछ
े ।
(४) यस ऐन िागु हुन ु पूव ि भएका सम्पूण ि कािकारवाही र सेवा सतिहरु तत्कालिन कानून बिोन्जि भए
गरे को िालनने छ र यसिा कुनै कटौती गररने छै न ।
आज्ञािे ,
नाििः ििि राज ढुं गाना
प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत
10

