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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 4   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-1 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 
 

kfFrvkg नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७८ 

नगर सभाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिाशिकरि लिल ः2078/10/23 

प्रकािन लिल ः2078/10/28 

प्रस् ावनाः 
राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको िालग आवश्यक जनिशि  यार गनन संघीय िोक ाशरत्रक गि रत्रात्िक व्यवस्था 
अनकूुि सवनसाधारि जन ाको सदाचार, शिष्टाचार र नैल क ा कायि गनन, kfFrvkg 
नगरपालिकालभत्र स्थापना हनुे  था स्थापना भई सञ्चािन भइरहेका ष्ट्रवद्याियहरुको प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गदै िैशक्षक गिुस् र सधुार गरी जीवनोपयोगी  था गिुस् रीय शिक्षा प्रदान गनन 
बाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संष्ट्रवधानको धारा २२६, अनसूुची ८ को सूची नं ८  था स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १02 को उपदफा (1) बिोशजि kfFrvkg नगरपालिकाको नगर 
सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  
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१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाि "kfFrvkg नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७८" 
रहेको छ। 

(२) यो ऐन kfFrvkg नगरपालिकाभर िागू हनुेछ ।  

(३) यो ऐन  रुुर  प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषाः ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा, 
(क) "प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास शिक्षा" भन्नािे चार वषन उिेर पूरा गरेका बािबालिकािाई एक 

वषनिा ददइने शिक्षा सम्झनपुछन ।  

(ख) "प्राथलिक शिक्षा" भन्नािे कक्षा एकदेशख कक्षा पााँचसम्ि ददइने शिक्षा सम्झनपुछन ।  

(ग) "आधारभ ू शिक्षा" भन्नािे प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास शिक्षादेशख कक्षा आठसम्ि ददइने शिक्षा 
सम्झनपुछन ।  

(घ) "िाध्यालिक शिक्षा" भन्नािे कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्ि ददइने शिक्षा सम्झनपुछन ।  

(ङ) "ष्ट्रविेष शिक्षा" भन्नािे दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन, बष्ट्रहरा, अष्ट्रटज्ि, बौष्ट्रिक अपाङ्ग ा, ससु्  श्रवि वा अल  
अिि िारीररक अपाङ्ग ा भएका बािबालिकािाई छुटै्ट सिूहिा राखी ष्ट्रविेष प्रकार र 
लनशश् च  िाध्ययिबाट ददइने शिक्षा सम्झनपुछन ।  

(च) "सभा" भन्नािे kfFrvkg नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनपुछन ।  

(छ) "नगरपालिका" भन्नािे kfFrvkg नगरपालिका सम्झनपुछन । सो िब्दिे नगर 
कायनपालिकािाई सिे िाई जनाउाँछ ।   

(ज) "सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय" भन्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलि  रुपिा अनदुान पाउने गरी 
अनिुल  वा स्वीकृल  प्राप्त ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन ।  

(झ) "आधारभ ू ष्ट्रवद्यािय" भन्नािे प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास शिक्षा देशख कक्षा आठसम्ि शिक्षा 
ददने ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन ।  

(ञ) "संस्थाग  ष्ट्रवद्यािय" भन्नािे नेपाि सरकारबाट लनयलि  रुपिा अनदुान नपाउने गरी 
अनिुल  वा स्वीकृल  प्राप्त ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन ।  

(ट) "ष्ट्रवद्यािय शिक्षा" भन्नािे आधारभ ू र िाध्यालिक शिक्षा सम्झनपुछन ।  

(ठ) "ष्ट्रवद्यािय" भन्नािे सािदुाष्ट्रयक वा संस्थाग  ष्ट्रवद्यािय सम्झनपुछन ।  

(ड) "शिक्षक" भन्नािे ष्ट्रवद्याियको अध्यापक सम्झनपुछन र सो िब्दिे प्रधानाध्यापक सिे िाई 
जनाउाँछ ।  

(ढ) "किनचारी" भन्नािे सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिा कायनर  शिक्षक बाहेकका अरय किनचारी 
सम्झनपुछन ।  

(ि) " ोष्ट्रकएको वा  ोष्ट्रकए बिोशजि" भन्नािे यस ऐन अर गन  बनेको लनयििा  ोष्ट्रकएको वा 
 ोष्ट्रकए बिोशजि सम्झनपुछन ।  



3 
 

( ) "िैशक्षक गठुी" भन्नािे ष्ट्रवद्यािय सञ्चािन गननको िालग कुनै व्यशििे नाफा नलिन ेउदे्दश्यिे 
स्थापना गरेको सावनजलनक वा लनजी गठुी सम्झनपुछन ।  

(थ) "आधारभ ू शिक्षा उ ीिन परीक्षा" भन्नािे आधारभ ू  हको अरत्यिा हनुे परीक्षा सम्झनपुछन 
।  

(द) "अनिुल " भन्नािे नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे स्थायी स्वीकृल  र सहाय ा प्रदान 
गररनसकेको कुनै  ोष्ट्रकएको ठाउाँ वा क्षेत्रिा ष्ट्रवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनन ददएको 
अस्थायी स्वीकृल िाई जनाउाँछ ।  

(ध) "स्वीकृल " भन्नािे  ोष्ट्रकए बिोशजिको ि न पूरा गरेको ष्ट्रवद्याियिाई नेपाि सरकार वा 
नगरपालिकािे ददएको स्थायी स्वीकृल िाई जनाउाँछ ।  

(न) "स्थायी आवािीय अनिुल " भन्नािे ष्ट्रवदेिी ििुकुिे कुनै ि न  ोकी वा सो ििुकुिा 
स्थायी रुपिे बसोबास गनन पाउने गरी नेपािी नागररकिाई उपिब्ध गराएको डाइभलसनटी 
इलिग्ररेट लभसा (लड.लभ.), परिानेरट रेशजडेरट लभसा (ष्ट्रप.आर.) वा ग्रीन काडन सम्झनपुछन र 
सो िब्दिे नपेािी नागररकिाई ष्ट्रवदेििा स्थायी रुपिा बसोबास गनन ददइएको जनुसकैु 
नाि"आयोग" भन्नािे शिक्षक सेवा आयोग सम्झनपुछन ।  

(ऩ) को स्थायी आवासीय अनिुल िाई सिे  जनाउाँछ ।  

 

 

३. ष्ट्रवद्यािय खोल्न अनिुल  लिन ु पननः (१) कुनै नेपािी नागररकिे ष्ट्रवद्यािय खोल्न चाहेिा 
 ोष्ट्रकएको ष्ट्रववरि खिुाई नगरपालिकािा लनवेदन ददनपुननछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि लनवेदन परेिा  ोष्ट्रकएको अलधकारीिे आवश्यक जााँचबझु गननछ 
र जााँचबझु गदान ष्ट्रवद्यािय खोल्न अनिुल  ददन िनालसब देशखएिा  ोष्ट्रकएको ि न पािना गनन 
गरी अनिुल  ददनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनिुल  लिई सञ् चािन भएको ष्ट्रवद्याियिे  ोष्ट्रकएको ि न 
पािना गरेको देशखएिा  ोष्ट्रकएको अलधकारीिे स्वीकृल  प्रदान गननछ ।  

(४) यस सम्बरधी अरय व्यवस्था  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

४. ष्ट्रवद्याियको सञ्चािनः (१) ष्ट्रवद्याियको सञ् चािन  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

५. शिक्षाको िाध्ययिः (१) ष्ट्रवद्याियिा शिक्षाको िाध्ययि नेपािी भाषा, अङ्ग्ग्रजेी भाषा वा दवैु 
भाषा हनुेछ ।  

(२) प्राथलिक शिक्षा िा भृाषािा ददन सष्ट्रकनेछ ।  

(३) भाषा ष्ट्रवषय अध्ययन गराउाँदा शिक्षाको िाध्ययि सोही भाषा हनु सक्नेछ ।  

(४) अलनवायन अङ्ग्ग्रजेी ष्ट्रवषय अध्ययन गराउाँदा अङ्गेजी भाषािा नै गराउन ुपननछ ।  
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६. ष्ट्रवद्याियको पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु् कः (१) ष्ट्रवद्याियिे नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृ  पाठ्यक्रि 
र पाठ्यपसु् क िागू गनुनपननछ । 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र  ोष्ट्रकए बिोशजि स्थानीय पाठ्यक्रि लनिानि गरी 
कायानरवयन गनन उपदफा (१) िे बाधार परु् याएको िालनने छैन ।  

७. नगर शिक्षा सलिल ः (१) नगरपालिका लभत्रका ष्ट्रवद्याियको रेखदेख र व्यवस्थापन गनन काि 
सिे का िालग एक नगर शिक्षा सलिल  रहनेछ ।  

(२) नगर शिक्षा सलिल को गठन  था काि, क नव्य र अलधकार  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  
८. वडा शिक्षा सलिल ः (१) नगरपालिका लभत्रका वडाका ष्ट्रवद्याियहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन 

गननका िालग प्रत्येक वडािा वडा शिक्षा सलिल  रहनेछ ।  

(२) वडा शिक्षा सलिल को गठन  था काि, क नव्य र अलधकार  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  
९. परीक्षा सञ्चािन  था सिरवय सलिल ः (१) नगरपालिकाका ष्ट्रवद्याियहरुिा परीक्षा सञ्चािन 

 था सिरवयका िालग एक परीक्षा सञ्चािन  था सिरवय सलिल  रहनेछ ।  

(२) परीक्षा सञ्चािन  था सिरवय सलिल को गठन  था काि, क नव्य र अलधकार  ोष्ट्रकए 
बिोशजि हनुेछ ।  

(३) आधारभ ू  हको अरत्यिा सञ्चािन हनुे परीक्षा उपलनयि (१) बिोशजिको सलिल िे 
सञ्चािन गननछ ।  

१०. ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलिल ः (१) सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन 
गननका िालग प्रत्येक ष्ट्रवद्याियिा एक ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलिल  रहनेछ ।  

(२) ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलिल को गठन  था काि, क नव्य र अलधकार  ोष्ट्रकए बिोशजि 
हनुेछ ।  

११. नगरपालिकािे लनदनिन ददन सक्नेः (१) नगरपालिकािे आवश्यक ा अनसुार नगर शिक्षा 
सलिल  र ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलिल िाई आवश्यक लनदनिन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको लनदनिनको पािना गनुन नगर शिक्षा सलिल  र प्रत्येक 
ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलिल को क नव्य हनुेछ ।  

१२. नगर शिक्षा कोषः (१) नगरपालिकािा एउटा नगर शिक्षा कोष स्थापना हनुछे । जसिा 
देहायका रकिहरु रहनेछन:् 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

(ख)  प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

(ग)  शजल्िा सिरवय सलिल बाट प्राप्त अनदुान 

(घ)  शिक्षा करबाट उठेको रकि 

(ङ) चरदा  था सहयोगबाट उठेको रकि 
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(च) अरय स्रो बाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषको सञ्चािन  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको कोषको िेखा परीक्षि  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

१३. नगरपालिकािे ष्ट्रवद्यािय सानन, गाभ्न, नाि पररव नन गनन वा बरद गनन सक्नेः नगरपालिका 
वा  ोष्ट्रकएको अलधकारीिे नगर शिक्षा सलिल को राय लिई सञ्चािन भइरहेका कुनै ष्ट्रवद्याियिाई 
एक स्थानबाट अको स्थानिा सानन वा दईु वा दईु भरदा बढी ष्ट्रवद्याियिाई गाभी एउटा ष्ट्रवद्यािय 
कायि गनन वा ष्ट्रवद्याियको नाि पररव नन गनन वा ष्ट्रवद्यािय बरद गनन वा  ोष्ट्रकएको ठाउाँ वा 
क्षेत्रिा ष्ट्रवद्यािय खोल्न वा ष्ट्रवद्यािय कक्षा थप गरी सञ्चािन गनन अनिुल  वा स्वीकृल  ददन 
सक्नेछ ।  

१४. ष्ट्रवद्याियको सम्पशतः (१) सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको हक भोगिा रहेको सम्पशत सावनजलनक 
सम्पशत िालननेछ ।  

(२) िैशक्षक गठुी अर गन  सञ्चालि  संस्थाग  ष्ट्रवद्याियको सम्पशत सोही ष्ट्रवद्याियको नाििा 
रहनेछ ।  

(३) कम्पनी अर गन  सञ्चालि  संस्थाग  ष्ट्रवद्याियको सम्पशत सोही कम्पनीको नाििा 
रहनेछ ।  

१५. ष्ट्रवद्याियिाई छूट र सषु्ट्रवधाः प्रचलि  कानूनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए ा पलन 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय र िैशक्षक गठुीको रूपिा सञ्चालि  संस्थाग  ष्ट्रवद्याियको नाििा जनुसकैु 
लिख  पारर  गदान रशजिेिन दस् रु िाग्ने छैन ।  

१६. ष्ट्रवद्याियको वगीकरिः ष्ट्रवद्याियिाई  ोष्ट्रकएको आधारिा वगीकरि गररनेछ । 

१७. ष्ट्रवद्याियिाई सरुशक्ष  र िाशर पूिन क्षते्रको रुपिा कायि गनुन पननः ष्ट्रवद्याियिा स्व रत्र र 
भयरष्ट्रह  रुपिा अध्ययन अध्यापन गनन वा ावरि लसजनना गनन  था ष्ट्रवद्यािय हा ालभत्र कुनै पलन 
ष्ट्रकलसिको अवाशञ्छ  ष्ट्रक्रयाकिाप हनु नददने गरी ष्ट्रवद्याियिाई सरुशक्ष  र िाशर पूिन क्षेत्र 
कायि गनुन पननछ ।  

१८. िलु्क सम्बरधी व्यवस्थाः (१) नपेाि सरकार वा नगरपालिकािे लनःिलु्क शिक्षा घोषिा 
गरेको ष्ट्रवद्यािय शिक्षाका िालग सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिे ष्ट्रवद्याथीको नाििा कुनै ष्ट्रकलसिको िलु्क 
लिन पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए ा पलन कुनै अलभभावकिे आफ्नो इच्छािे 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिाई ददएको दान, उपहार, चरदा वा सहयोग लिन सष्ट्रकनछे ।  
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(३) सबै बािबालिकािाई आधारभ ू  हसम्िको शिक्षा अलनवायन र लनःिलु्क  था 
िाध्यालिक  हसम्ि लनःिलु्क शिक्षा प्रदान गननको िालग नेपाि सरकार वा नगरपालिकािे 
आवश्यक स्रो को व्यवस्था गननछ । 

१९. शिक्षक िहासंघ, शिक्षक  था किनचारीको पदीय आचरि र अरय व्यवस्थाः (१) सािदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्याियका शिक्षकहरुको पेिाग  हक ष्ट्रह को सम्बरधिा कायन गनन नगरपालिकािा एक शिक्षक 
िहासंघ रहनेछ ।  

(२) शिक्षक िहासंघको गठन  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

(३) देहायको अवस्थािा शिक्षक वा किनचारीिाई पदबाट हटाइनेछः 
(क) पदीय दाष्ट्रयत्व पूरा नगरेिा, 
(ख) लबना सूचना िगा ार परर ददनभरदा बढी सिय ष्ट्रवद्याियिा अनपुशस्थ  भएिा,  

(ग) ष्ट्रवद्याियिा िादक पदाथन सेवन गरी आएको कुरा प्रिाशि  भएिा, 
(घ) नलै क प न देशखने कुनै फौजदारी अलभयोगिा अदाि बाट सजाय पाएिा, 
(ङ) सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका शिक्षक वा किनचारीिे कायानिय सियिा अरयत्र अध्यापन 

वा काि गरेिा वा अरय कुनै व्यवसाष्ट्रयक ष्ट्रक्रयाकिाप सञ्चािन गरेिा, 
(च) शिक्षक वा किनचारी राजनील क दिको कायनकाररिी सलिल को सदस्य रहेको 

पाइएिा ।  
२०. स्थायी आवासीय अनिुल  लिन नहनुेः सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियिा कायनर  शिक्षक वा किनचारीिे 

स्थायी आवासीय अनिुल  लिन वा त्यस् ो अनिुल  प्राप्त गननको िालग आवेदन ददन हुाँदैन । यो 
दफा प्रारम्भ हनुअुशघ कसैिे स्थायी आवासीय अनिुल  लिएको भए वा त्यस् ो अनिुल  प्राप्त 
गननका िालग लनवेदन ददएको भए त्यस् ो शिक्षक वा किनचारीिाई भष्ट्रवष्यिा अयोग्य ठहररन े
गरी सेवाबाट बखानस्  गररनेछ ।  

२१. िैशक्षक योग्य ाः ष्ट्रवद्याियको शिक्षकको िालग चाष्ट्रहने िैशक्षक योग्य ा  ोष्ट्रकए बिोशजि 
हनुेछ ।  

२२. शिक्षक ष्ट्रवद्याथीको अनपुा  लििाउन ुपननः नगर शिक्षा सलिल िे प्रत्येक ष्ट्रवद्याियिा लनयलि  
अध्ययन गनन ष्ट्रवद्याथी संखया र ष्ट्रवषयका आधारिा  ोष्ट्रकए बिोशजि ष्ट्रवद्याथी  था शिक्षकको 
अनपुा  कायि गनुनपननछ ।  

२३. बािबालिकािाई लनष्कािन गनन, िारीररक र िानलसक दूव्यनवहार गनन नहनुेः (१) कुनै पलन 
बािबालिकािाई ष्ट्रवद्याियबाट लनष्कािन गनन पाइन ेछैन ।  

(२) ष्ट्रवद्याियिा अध्ययनर  बािबालिकािाई िारीररक वा िानलसक या ना ददन वा 
दूव्यनवहार गनन पाइने छैन ।  
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२४. शिक्षकको सरुवाः (१) सरुवा हनु चाहने शिक्षकिे  ोष्ट्रकए बिोशजिको फारि भरी 
नगरपालिकािा लनवेदन ददनपुननछ ।  

(२) शिक्षकको सरुवा सम्बरधी अरय व्यवस्था  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

२५.  िब भता नपाउने र सेवा अवलध गिना नहनुेः लनयिानसुार लबदा स्वीकृ  गराई बसेको 
अवस्थािा बाहेक ष्ट्रवद्याियिा अनपुशस्थ  रहेको शिक्षकिे अनपुशस्थ  अवलधको  िब भता 
पाउने छैन र त्यस् ो अवलध लनजको सेवा अवलधिा सिे  गिना हनुे छैन ।  

२६. अध्यापन अनिुल  पत्र लिनपुननः (१) आयोगबाट अध्यापन अनिुल  पत्र नलिई कसैिे पलन 
ष्ट्रवद्याियिा शिक्षि गनन पाउने छैन ।  

(२) नपेाि सरकार वा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालि  स्वयंसेवा कायनक्रि बिोशजि हनुे शिक्षि 
कायनिा उपदफा (१) िे बाधा परु् याएको िालनने छैन ।  

२७. ष्ट्रवद्यािय कोषः (१) प्रत्येक ष्ट्रवद्याियिा एउटा ष्ट्रवद्यािय कोष रहनेछ, जसिा देहायका 
रकिहरु रहनेछन:् 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

(ख) प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

(ग) शजल्िा सिरवय सलिल बाट प्राप्त अनदुान 

(घ) नगर शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनदुान 

(ङ) िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी 
(च) चरदा  था सहयोगबाट उठेको रकि 

(छ) अरय स्रो बाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषको सञ्चािन र िेखा परीक्षि  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ 
।  

२८. अनिुल  नलिई िैशक्षक पराििन सेवा, लिज कोषन कायनक्रि वा शिक्षि कोषन सञ्चािन गनन 
नहनुेः (१) कसैिे पलन नगरपालिकाबाट अनिुल  नलिई िैशक्षक पराििन सेवा, लिज कोषन, भाषा 
शिक्षि कक्षा वा पूवन  यारी कक्षा  था टु्यसन वा कोशचङ सेरटर सञ्चािन गनन पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको िैशक्षक कायनक्रि सञ्चािनको अनिुल  लिने सम्बरधी 
व्यवस्था  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ । 

२९. प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास शिक्षाः (१) प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास शिक्षाको सञ् चािन  था 
व्यवस्थापन  ोष्ट्रकए बिोशजि हनुेछ ।  

(२) नगरपालिकािे प्रारशम्भक बािष्ट्रवकास केररिाई  ोष्ट्रकए बिोशजि अनदुान ददन सक्नेछ ।  
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३०.  अनौपचाररक शिक्षाः नगरपालिकािे स्थानीय आवश्यक ाको आधारिा अनौपचाररक शिक्षा, 
ष्ट्रविेष शिक्षा, लनरर र लसकाई, दूरशिक्षा  था सिावेिी शिक्षाका कायनक्रिहरु सञ्चािन गनन 
सक्नेछ ।  

३१. सािदुाष्ट्रयक लसकाइ केरर सञ्चािन गनन सक्नेः नगरपालिकािे सिदुायिा साक्षर ा, सीप 
ष्ट्रवकास, आय आजनन  था सीपिूिक कायनक्रि सञ्चािनका िालग  ोष्ट्रकए बिोशजि सािदुाष्ट्रयक 
लसकाई केरर सञ्चािन गनन सक्नेछ ।  

३२. प्रगल  ष्ट्रववरि बझुाउन ुपननः संस्थाग  ष्ट्रवद्याियिे प्रत्येक वषन  ोष्ट्रकए बिोशजिका ष्ट्रववरि 
सष्ट्रह को प्रगल  ष्ट्रववरि नगरपालिकािा बझुाउन ुपननछ ।  

३३. दण्ड र सजायः (१) कसैिे ष्ट्रवद्याियको सम्पशत ष्ट्रहनालिना गरेिा वा नोक्सान गरेिा त्यस् ो 
व्यशििाई िदु्दा हेनन अलधकारीिे लबगो असिु गरी जररवाना गनन सक्नेछ ।  

(२) कसैिे देहायका कायन गरेिा, गनन िगाएिा वा सो कायन गनन सहयोग परु् याएिा त्यस् ो 
व्यशििाई कसरुको िात्रा हेरी एक िाख रूपैयााँसम्ि जररवाना वा छ िष्ट्रहनासम्ि कैद वा दवैु 
सजाय हनुेछ । 

(क) प्रश् नपत्रको गोपनीय ा भङ्ग गरेिा, 
(ख) उतरपशुस् का परीक्षि गदान िापरवाही वा गैरशजम्िेवारीपूिन कायन गरेिा,  

(ग) परीक्षा केररिा सम्बशरध  पदालधकारीको स्वीकृल  वेगर प्रवेि गनन पयनत्न गरेिा वा 
प्रवेि गरेिा वा परीक्षा केरर लनयरत्रििा लिई अियानदद  कायन गरेिा,  

(घ) परीक्षाफि प्रकािनिा अलनयलि  ा गरेिा, 
(ङ) अरुको  फन बाट परीक्षा ददएिा, 
(च) परीक्षाको ियानदा भङ्ग हनुे अरु कुनै कायन गरेिा, 
(छ) ष्ट्रवद्याथी भनान गदान दान, उपहार वा कुनै रकि लिएिा< 

(ज) अनिुल  नलिई कुनै िैशक्षक कायनक्रि, िैशक्षक पराििन सेवा, लिज कोषन, भाषा शिक्षि 
कक्षा  था पूवन यारी कक्षा सञ्चािन गरेिा ।  

३४. अदाि को आदेिबाट पनुबनहािी हनु सक्नेः ष्ट्रवभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा 
बरखास्  भएको शिक्षक अदाि को आदेि वा फैसिा बिोशजि िात्र नोकरीिा पनुबनहािी हनु 
सक्नेछ ।  

३५. िदु्दा हेनन अलधकारीः (१) दफा ३३ बिोशजि सजाय हनुे कसरु सम्बरधी िदु्दािा कारबाही 
र ष्ट्रकनारा गनन अलधकार स्थानीय रयाष्ट्रयक सलिल िाई हनुेछ ।  

(२) यस ऐन बिोशजि कारबाही  था सजाय हनुे िदु्दािा अनसुरधान  था  हष्ट्रकका  गनन 
अलधकारीिे सम्बशरध  सरकारी वकीि कायानियको पराििन  था सहयोग लिन सक्नेछ ।  
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३६. दरबरदी लसजनना गनन सक्नःे नपेाि सरकारद्वारा स्वीकृ  दरबरदी नभएका र दरबरदी अपगु 
भएका ष्ट्रवद्याियका िालग नगरपालिकािे आवश्यक ा अनसुार लनशश् च  सियका िालग करार 
शिक्षक  था किनचारी पद लसजनना गनन सक्नेछ ।  

३७. लनयि बनाउने अलधकारः यस ऐनको उदे्दश्य कायानरवयन गनन नगर कायनपालिकािे लनयि 
बनाइ िागू गनन सक्नेछ ।  

३८. लनदन शिका बनाउन सक्नेः यस ऐनको कायानरवयनका िालग नगरपालिकाको शिक्षा हेनन िाखा 
वा लनकायिे आवश्यक लनदन शिका बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  

३९. बाधा अड्काउ हटाउने अलधकारः यस ऐनको उदे्दश्य कायानरवयन गनन कुनै बाधा अड्काउ 
परेिा नगरपालिकािे त्यस् ो बाधा अड्काउ हटाउन आदेि गरी जारी गनन सक्नेछ । त्यस् ो 
आदेि यसै ऐनिा परे सरह िालननेछ ।  

४०. बचाउ र िागू नहनुेः (१) यस ऐन वा यस ऐन अर गन  बनेका लनयि िेशखए जल  कुरािा 
सोही बिोशजि र निेशखएको कुरािा प्रचलि  नपेािको कानून बिोशजि हनुेछ ।  

(२) यस ऐनिा िेशखएको कुनै कुरािे पलन ष्ट्रवद्याियको सम्पती ष्ट्रहनालिना गरेको कसरुिा 
भ्रष्टाचार लनवारि ऐन, २०५९ र अरय सम्बि कानून अर गन  कारबाही चिाउन बाधा पनन 
छैन ।  

(३) यस ऐनिा कुनै दफा  था उपदफाहरु नेपािको संष्ट्रवधान र संघीय कानूनसाँग बाशझएको 
हकिा स्व ः लनष्कृय हनुछेन ्। 

(4) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुरदा अगाबै नगर कायनपालिकाको कायानियद्वारा भए गरेका सबै काि कारबाही 
यसै बिोशजि भए गरेको िालननेछ । 

 

 

 

 आज्ञािे, 
िशिराि खल वडा 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृ  


