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स्थानीय सकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (१) बिोमजि बुद्धभूमि 
नगरपथामलकथाले  बनथाएको िल लेमखए बिोमजिको ऐन, मनयि, कथाय्षमिधी, नीमि  
सि्षसथाधथारणको जथानकथारीकथा लथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -१
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ऐन संख्या :०१

 बुद्धभूमि नगरपथामलकथाको आम ््षक ऐन, २०७६

नगरसभयाबयाट स्वीकृत मिमतः २०७६।०९।२७ गते

अनसुचूवी ११
दफया १२ सँग समबम्धित

से्या शलुक दसतरु
आम थ्िक ऐन आ.्. २०७६ िया संशोधिन/ ्प समब्धििया 

क्र.स. म््रण संशोधिन/ ्प गररएको
१  'घ' ्गथि मनियाथिण व््सया्वीको नयािसयारवी दसतरु २०००
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३ नदवीज्् पदया्थिको चोरवी, मनकयासवी अमन्मितया कया्थिको पमिलो पटकको दसतरु १००००
४ नदवीज्् पदया्थिको चोरवी, मनकयासवी अमन्मितया कया्थिको दोस्ो र पटकै पटकको दसतरु १५०००
५ उललेख नभएको म्ष्को अम्लमब शलुक मलदया भकु्यानवी गनने रकिको १०% मलने
६ म्ष् नखलेुको क्ेत्रको बयामषथिक कर दसतरु १०००
७ व्यापयार व््सया् फिथििरूको (पञजवीकरण बयािके) प्रमतमलपवी दसतरु ५००
८ अमिन ियाग गदयाथिको मन्ेदन दसतरु ५००
९ पयानवीटंकी भयाडया प्रमत मदन ५०००

१० ््या् समिमतिया िदु्या दतयाथि गदयाथि मफरयाद पत्र दसतरु ३००
११ िदु्याको प्रमतउत्तर लगयाउँदया प्रमतउत्तर पत्र दसतरु ३००

नोटः ््या् समिमतिया मफरयाद पत्र/मन्ेदन मददया र म्पक्वीले प्रमतउत्तर लगयाउदया लयागने दसतरु असिया्, 

्ेसियारया, म्प्न त्या आम थ्िक अ्स्या किजोर भएकया व्मक्िरूको समब्धििया ् ्या् समिमत सं्ोजकको 

मसफयाररसिया मनशलुक दतयाथि िुनेछ ।
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बुद्धभूमि नगरपथामलकथाको मशक्था ऐन,२०७६

नगरसभयाबयाट पयाररत मिमतः२०७६।०९।२७ 

प्रसिथािनथाः 
दशेको स्याथिङ्गवीण ए्ि ््गुया्तकयारवी म्कयासको लयामग म्श्व ्जयारिया सिया्यानकूुल प्रमतसपधिधी जनशमक् त्यार गरवी प्रत्ेक नयागररकिया समिषणतुया,  

सदयाचयार र ियान्वी् िलू् र िया््तया प्र्धिथिनकया लयामग स्यानवी् रयामषरि् र म्श्वव्यापवी आ्श्कतयािया आधियाररत जनशमक् त्यार गनथिकया मनमित्त ् स स्यानवी् 
तििया स्यापनया िुने त्या स्यापनया भई सञचयालन भई रिकेया १२ कक्या समिकया म्द्याल् त्या शमैक्क मनकया्िरुको व््स्यापनिया सधुियार गरवी चसुत दरुुसत  
गणुसतरवी् मशक्या म्कयास गनथि ्याञछनवी् भएकोले “नेपयालको संम्धियान २०७२” को धियारया ५७ (४) , धियारया २१४ (४) , धियारया २२६ (१) को अनसुचूवी ८ 
को क्र.सं. नं. ८ त्या "स्यानवी् सरकयार सञचयालन ऐन" २०७४ को दफया १०२ (१) ्िोमजि ्दु्धभमूि नगरपयामलकयाको नगर सभयाले ्ो ऐन बनयाएको छ ।  

पररचछेद– १
प्रथारम्भक :

१. समंक्प्त नथाि, मिसिथार र प्रथार्भः
(१) ्स ऐनको नयाि “्दु्धभमूि नगर मशक्या ऐन, २०७६” रिकेो छ । 
(२) ्ो ऐन ्दु्धभमूि नगरपयामलकया भर लयाग ूिुनेछ । 
(३) ्ो ऐन नगर सभयाले पयाररत गरे पश्यात लयाग ुिुनेछ । 

२. पररभथारथाः मिरय िथा प्रसङ्गले अकको अ ््ष नलथागेिथा यस ऐनिथाः
(क) “आधथारभूि मशक्था” भ्नयाले प्रयारममभक बयालमशक्या दमेख कक्या आठसमि मदइने मशक्या सम्झन ुपछथि । 
(ख) “िथाधयमिक मशक्था” भ्नयाले कक्या नौ दमेख कक्या बयाह्रसमि मदइने मशक्या सम्झन ुपछथि । 
(ग) “नगरपथामलकथा” भ्नयाले बदु्धभमूि नगर कया थ्िपयामलकयालयाई सम्झन ुपछथि । 
(घ) “नगर सभथा” भ्नयाले बदु्धभमूि नगरपयामलकयाको नगर सभयालयाई सम्झन ुपछथि । 
(ङ) “सिथाबेसी मशक्था” भ्नयाले दृमटिम्मिन, बमिरया, अमटजि, बौमद्धक अपयाङ्गतया, ससुतश्र्ण ्या शयारवीररक अपयाङ्गतया भएकया बयालबयामलकयालयाई 

मदइने म्शषे मकमसिको मशक्या सम्झन ुपछथि । 
(च) “मिद्थालय मशक्था” भ्नयाले आधियारभतू र ियाध्मिक दु् ै तिको मशक्या सम्झन ुपछथि । 
(छ) “प्रथामिमधक ि्था बयथािसथामयक मशक्था” भ्नयाले प्रयाम्मधिक ज्यान, सवीप त्या म्ष््सतिुया आधियाररत प्रम्मधि र व््सया् उ्िखु मशक्या प्रदयान 

गनथि कक्या नौ दमेख कक्या बयाह्र समि अध्यापन गरयाइने मशक्यालयाई सम्झन ुपछथि । 
(ज) “सथािुदथामयक मिद्थालय” भ्नयाले नेपयाल सरकयारबयाट मन्मित रूपिया अनदुयान पयाउने गरवी सिदुया्को पिलिया स्यापनया भई अनिुमत ्या 

स्वीकृमत प्रयाप्त म्द्याल् सम्झनपुछथि ।  
(्झ) “ससं्थागि मिद्थालय” भ्नयाले नेपयाल सरकयारबयाट मन्मित रूपिया अनदुयान नपयाउने गरवी मनजवी पिलिया स्यापनया भई अनिुमत प्रयाप्त म्द्याल् 

सम्झन ुपछथि । 
(ञ) “मशक्क” भ्नयाले म्द्याल्िया मसकयाइ सिजवीकरण गनथि मन्कु् अध्यापक सम्झन ुपदथिछ र सो शबदले प्रधियानयाध्यापकलयाई सिते जनयाउँछ । 
(ट) “कि्ष्थारी” भ्नयाले सयािदुयाम्क म्द्याल्िया कया्थिरत मशक्क बयािकेकया अ्् किथिचयारवी सम्झन ुपछथि ।
(ठ) “अनुिमि” भ्नयाले नेपयाल सरकयार ्या नगरपयामलकयाले कुनै तोमकएको ठयाउँ ्या क्ेत्रिया म्द्याल् खोलन ्या कक्या ्प गनथि मदएको अस्या्वी 

स्वीकृमतलयाई जनयाउँछ । 
(ड) “सिीकृमि” भ्नयाले तोमकए बिोमजिको शतथि परूया गरेको म्द्याल्लयाई नेपयाल सरकयार ् या नगरपयामलकयाले मदएको स्या्वी स्वीकृमतलयाई जनयाउँछ । 
(ढ) “आिथासीय मिद्थालय” भ्नयाले नेपयाल सरकयार ्या नगरपयामलकयाबयाट आ्यासवी् म्द्याल्को रूपिया स्वीकृमत प्रदयान गररएको म्द्याल्लयाई 

जनयाउँछ । 
(ण) “शैमक्क गुठी” भ्नयाले म्द्याल् सञचयालन गनथिको लयामगकुनै व्मक्ले नयाफया नमलने उद्शे्ले स्यापनया गरेको सया्थिजमनक ्या मनजवी गठुवी 

सम्झन ुपछथि । 
(त) “प्रथारम्भक बथालमशक्था” भ्नयाले पयँाच्षथि िमुनकया बयालबयामलकयालयाई मदइने एक ्षथिको प्रयारममभक बयालमशक्या सम्झन ुपछथि ।
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 (्) “स्ोि वयमति” भ्नयाले िया. म्. तिको स्या्वी मशक्क िध्े्याट म्द्याल्को शमैक्क त्या व््स्यापकी् कया थ्िकया लयामग नगरपयामलकयाले 

तोकेको व्मक् सम्झन ुपदथिछ ।
 (द) “धथामि्षक मिद्थालय” भ्नयाले कुनै धििथि म्शषेको आधियारिया खोमलएको म्द्याल् बमु्झने छ ।
(धि) “आधथारभूि मशक्था उत्ीण्ष परीक्था” भ्नयाले आधियारभतू तिको अ्त्िया िुने परवीक्यालयाई सम्झन ुपदथिछ ।  

पररचछेद– २
मशक्थाको प्रकथार, मिद्थालयको िगगीकरण, अनुिमि, सिीकृमि, सिथायोजन ि्था मनयिन,

३. िथाधयमिक मशक्थाको प्रकथारः िथाधयमिक मशक्था देहथायकथा प्रकथारकथा हुनेछनः् 
(क) सयाधियारण ियाध्मिक मशक्या,
(ख) संसकृत ियाध्मिक मशक्या,
(ग) प्रयाम्मधिक त्या व्या्सयाम्क ियाध्मिक मशक्या ।

४. मशक्थाको िथाधयिः 
(१) म्द्याल्िया मशक्याको ियाध्ि नेपयालवी भयाषया, अङ््ेजवी भयाषया ्या दबैु भयाषया िुनेछ । 
(२) उपदफया (१) िया जनुसकैु कुरया लेमखएको भए तयापमन दिेया्को अ्स्यािया म्द्याल्िया मशक्याको ियाध्ि दिेया् बिोमजि िुन सकनेछः
(क) आधियारभतू (कक्या ५) समि ियातभृयाषयािया मशक्या मदन समकनेछ ।
(ख) भयाषया म्ष्िया अध््न गरयाउँदया मशक्याको ियाध्ि सोिवी भयाषया िुनेछ ।

५. मिद्थालयको िगगीकरणः मिद्थालयलथाई िोमकएको आधथारिथा िगगीकरण गररनेछ :
(क) सयािदुयाम्क म्द्याल्,
(ख) संस्यागत म्द्याल्,
(ग) गठुवी म्द्याल्,
(घ) धियामिथिक म्द्याल् ।

६. मिद्थालय सञ्थालन गन्ष अनुिमि मलनु पन्नः 
(१) कुनै नेपयालवी नयागररकिरुको सिदुया्ले सयािदुयाम्क म्द्याल् ्या नेपयालवी नयागररकले शमैक्क गठुवी अ्तगथित संस्यागत म्द्याल् खोलन चयाििेया 

तोमकएको म््रण खलुयाई ् डया समिमतको मसफयाररससमित नगरपयामलकया प्रिखु सिक् तोमकएको सि्िया अनिुमतको लयामग मन्ेदन मदन ुपननेछ । 
(२) उपदफया (१) बिोमजि मन्ेदन परेिया सो मन्ेदन उपर मशक्या शयाखयाबयाट आ्श्क जयँाचब्ुझ गदयाथि म्द्याल् खोलन अनिुमत मदन िनयामसब 

दमेखएिया तोमकएको शतथि पयालनया गनने गरवी आधियारभतू ति भए मशक्या शयाखया प्रिखुको मसफयाररसिया प्रिखु प्रशयासकी् अमधिकृतले र ियाध्मिक 
तिको िकिया नगर मशक्या समिमतको मसफयाररसिया नगरपयामलकया प्रिखुले अनिुमत मदनेछ ।     

(३) उपदफया (२) बिोमजि अनिुमत मलई खोमलएको म्द्याल्ले तोमकएकया शतथि पयालनया गरेको दमेखएिया नगर मशक्या समिमतको मसफयाररसिया 
आधियारभतू ति भए प्रिखु प्रशयासकी् अमधिकृतले र ियाध्मिक तिको िकिया नगरपयामलकया प्रिखुले स्वीकृमत प्रदयान गननेछ ।    

(४) ्ो दफया प्रयारमभ िुदँयाकया बखत कमपनवीको रुपिया सञचयालनिया रिकेया म्द्याल्िरुले चयाििेया कमपनवी खयारेज गरवी शमैक्क गठुवी अ्तगथित म्द्याल् 
सञचयालन गनथि नगरपयामलकया प्रिखु सिक् मन्ेदन मदन सकनेछ । 

(५) उपदफया (४) बिोमजि मन्ेदन परेिया मशक्या शयाखयाले सो मन्ेदन उपर आ्श्क जयँाचब्ुझ गननेछ र जयँाचब्ुझ गदयाथि मन्ेदन मदने म्द्याल्को 
ियाग िनयामसब दमेखएिया ियाग बिोमजि म्द्याल् सञचयालन गनथि आधियारभतू ति भए मशक्या शयाखया प्रिखुको मसफयाररसिया प्रिखु प्रशयासकी् 
अमधिकृतले र ियाध्मिक तिको िकिया नगर मशक्या समिमतको मसफयाररसिया नगरपयामलकया प्रिखुले अनिुमत त्या स्वीकृमत मदनेछ । 

(५) उपदफया (४) बिोमजि मन्ेदन परेिया मशक्या शयाखयाले सो मन्ेदन उपर आ्श्क जयँाचब्ुझ गननेछ र जयँाचब्ुझ गदयाथि मन्ेदन मदने म्द्याल्को 
ियाग िनयामसब दमेखएिया ियाग बिोमजि म्द्याल् सञचयालन गनथि आधियारभतू ति भए मशक्या शयाखया प्रिखुको मसफयाररसिया प्रिखु प्रशयासकी् 
अमधिकृतले र ियाध्मिक तिको िकिया नगर मशक्या समिमतको मसफयाररसिया नगरपयामलकया प्रिखुले अनिुमत त्या स्वीकृमत मदनेछ । 

(६) कुनै सयाियामजक, परोपकयारवी ्या कल्याणकयारवी संस्याले िनुयाफया नमलने उद्शे् रयाखवी म्द्याल् सञचयालन गनथि चयाििेया आधियारभतू तिकया लयामग 
प्रिखु प्रशयासकी् अमधिकृतले र ियाध्मिक तिको िकिया नगरपयामलकया प्रिखुबयाट स्वीकृमत मलई सया्थिजमनक शमैक्क गठुवी अ्तगथित म्द्याल् 
सञचयालन गनथि सकनेछ । 

(७) उपदफया (६) बिोमजि सञचयामलत म्द्याल्ले पयालन गनुथि पनने शतथि त्या अ्् व््स्या तोमकएब िोमजि िुनेछन ्। 
(८) ियाम्ललया उपदफयािरुिया जनुसकैु कुरया लेमखएको भए तयापमन कुनै म्दशेवी मशक्ण संस्यासँग समब्धिन गनने गरवी कसैलयाई पमन म्द्याल् खोलन 
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अनिुमत ्या स्वीकृमत मदइने छैन । तर कयाननुले तोकेकया प्रमक्र्या परूया गरवी ियाग भएिया स्वीकृत मदन बयाधिया पनने छैन ।  

(९) म्द्याल् सञचयालन तोमकए् िोजि िुनेछ । संस्यागत म्द्याल्को सरुु अनिुमत त्या ्प अनिुमत त्या कक्या ्प अनिुमतको लयामग 
तोमकएको बिोमजि दसतरु त्या धिरौटवी लयागने छ । 

(१०) म्द्याल् सञचयालन त्या अनिुमत तोमकए बिोमजिको आधियारिया िुनेछ ।
७. नगरपथामलकथाले प्रथारम्भक बथाल मशक्थाको सञ्थालन ि्था वयिस्थापन स्बनधिथा िोमकए बिोमजि गन्ष सकनेछः
८. सथािुदथामयक मसकथाइ केनद्र सञ्थालन गन्ष सकनेः 

नगरपयामलकयाले सिदुया्िया सयाक्रतया, सवीप म्कयास र मनर्तर मसकयाइ सितेको कयाि गनथि तोमकए बिोमजि सयािदुयाम्क मसकयाइ के्द्र सञचयालन गनथि 
सकनेछ ।
९. नगरपथामलकथाले मिद्थालय सथान्ष, गथाभन, नथाि पररिि्षन गन्ष िथा बनद गन्ष सकनेः

 (१) नगरपयामलकयाले तोमकएको ियापदणड बिोमजि ियाल सञचयालन भइरिकेया, ३० मिनेटको पैदल दरुवीिया रिकेया कुनै म्द्याल्लयाई एक स्यानबयाट 
अकको स्यानिया सयानथि, गयाभन, नयाि परर्तथिन र ् ्द गनथि सकने छ । तर ् सरवी म्द्याल्लयाई एक स्यानबयाट अकको स्यानिया सयानथि, गयाभन, नयाि परर्तथिन 
र ््द गनथि शमैक्क सत्रको अ्त्िया गररने छ । ्प अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

(२) म्द्याल्को नयाि परर्तथिन गनुथिपरेिया नयाि परर्तथिन गनुथिपनने उप्कु् कयारण समित तोमकएको म््रण र ढयँाचयािया नगर मशक्या समिमत ियाफथि त 
नगरपयामलकयािया स्वीकृमतकया लयामग पेस गनुथिपननेछ ।  

(३) उपदफया (२) बिोमजि पेस िुने आएको मन्ेदन उपर नगर मशक्या समिमतको मसफयाररसिया नगरपयामलकयाले नयाि परर्तथिनको स्वीकृमत मदन सकनेछ ।  
१०.  नगर मशक्था समिमि स्बनधी वयिस्थाः

(१) नगरपयामलकया क्ेत्रमभत्र सञचयालन िुने म्द्याल् त्या शमैक्क मनकया्िरुको रेखदखे, सि््् र व््स्यापन गनने कयािको लयामग दिेया् बिोमजिको 
नगर मशक्या समिमत रिनेछः

(क) नगरपयामलकयाको प्रिखु  -अध्क्
(ख) नगर कया थ्िपयामलकयाको सयाियामजक म्कयास समिमतको सं्ोजक -सदस्
(ग) नगरपयामलकयाले तोकेको नगर कया थ्िपयामलकया सदस्िरु िध्ेबयाट एक जनया िमिलया  -सदस्
(घ) म्द्याल् व््स्यापन समिमतकया अध्क्िरु िध्ेबयाट नगर मशक्या समितवीले िनोमनत गरेको -१ जनया -सदस्
(ड) मशक्या क्ेत्रिया लयािो अनभु् प्रयाप्त, से्या मन्तृ्त मशक्क िध्ेबयाट नगर प्रिखुबयाट िनोमनत गरेकया १ जनया  -सदस्
(च) सयािदुयाम्क र संस्यागत म्द्याल्कया प्रधियानयाध्यापकिरु ्या मशक्किध्ेबयाट नगर मशक्या समिमतले 
िनोमनत एक िमिलया समित २ जनया   -सदस्
(छ) मशक्या प्रेमि, सियाजसे्वी िध्ेबयाट नगर मशक्या समिमतले िनोमनत एक जनया  -सदस्
(ज) नगरपयामलकयाको प्रिखु प्रशयासकी् अमधिकृत  -सदस्
(्झ) नेपयाल मशक्क िियासंघको नगर प्रमतमनमधि १ जनया  -सदस्
(ट) मशक्या ्ु् या त्या खलेकूद शयाखया प्रिखु -सदस् समच् 
(ठ) नगरपयामलकयाको ्डया अध्क्, म्द्याल् मनरवीक्क, स्ोत व्मक्, धियामिथिक/गठुवी/प्रयाम्मधिक म्द्याल् र म्ष् म्ज्िरुलयाई आ्स्क अनसुयार 

आि्त्रण गनथि समकने छ । 
(२) समिमतकया िनोमनत सदस्को कया्थिकयाल ३ ्षथिको िुनेछ । 
(३) उपदफया (१) अनसुयार िनोमनत सदस्ले र अ्् सदस्ले आफनो पदवी् आचरण परूया नगरेिया नगरकया थ्िपयामलकयाले जनुसकैु सि्िया पमन िटयाउन 

समकनेछ । तर त्सरवी िटयाउन ्या ्खयाथिसत गनुथि अमघ िनयामस् ियामफकको सपमटिकरणको िौकयाबयाट ्मञचत गररने छैन । 
(४) नगर मशक्या समिमतको कयाि, कतथिव् र अमधिकयार तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

११. मशक्था शथाखथा प्रिुखको कथाि कि्षवय र अमधकथारः
मशक्या शयाख प्रिखुको कयाि कतथिव् अमधिकयार तोमकए ्िोमजि िुने छ ।

१२. ि्डथा मशक्था समिमिको गठन, कथाि, कि्षवय र अमधकथारः
(१) ्डया सतरिया दिेया् बिोमजिको ्डया मशक्या समिमत गठन गनथि समकने छः 
(क) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष -अध्यक्ष
(ख) वडा सनिनतका सदस्यहरु िध्यये वडा सनिनतलये तोकये को दनलत िनहला १ जना -सदस्य
(ग) नवद्ाल्य व्यवस्ापन सनिनतका अध्यक्षहरु िध्यये वडा सनिनतलये तोकये को १ जना -सदस्य
(घ) समवन्धित वडािा वसोवास गरयेका निक्षा क्षयेत्रिा लािो अनभुव प्ाप्त सयेवा ननवतृ्त निक्षक िध्यये र संस्ापक 
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नवद्ाल्यका प्धिानाध्यापकहरु िध्ययेवाट नगर निक्षा सनिनत्बाट िनोननत सदस्य २ जना -सदस्य
(ङ) सािदुान्यक नवद्ाल्यका प्.अ. हरू िध्यये्बाट वडा निक्षा सनिनतलये तोकये को १ जना -सदस्य
(च) सम्बन्धित वडाको वडा सनचव -सदस्य सनचव
(२) ्डया मशक्या समिमतको कयाि कतथिव् र अमधिकयार तोमकए ्िोमजििुनेछः 

१३. मिद्थालय वयिस्थापन समिमिको गठन, कथाि, कि्षवय र अमधकथारः  
(१) ्स ऐन अ्तरगत व््स्या भएको समिमतिरुको अमधिकयार क्ेत्रबयािके सयािदुयाम्क म्द्याल्को सञचयालन, रेखदखे र व््स्यापन गनथिकया लयामग 

प्रत्ेक म्द्याल्िया दिेया् ्िोमजिकया सदस् रिने गरवी एक म्द्याल् व््स्यापन समिमत रिने छ । 
(क) अमभभया्किरुले आफूिरुिध्े बयाट छयानवी पठयाएकया दईु जनया िमिलया समित ४ जनया -सदस्
(ख) म्द्याल् रिकेो समबम्धित ्डयाको अध्क् ्या मनजले तोकेको ्डयाको सदस् १ जनया -सदस्
(ग) म्द्याल्कया संस्यापक, स्यानवी् मशक्या प्रेिवी, ्मुद्धजवीम् त्या च्दयादयातयािरु िध्ेबयाट एक जनया िमिलया समित 
समिमतबयाट िनोमनत २ जनया -सदस्
(घ) म्द्याल्कया मशक्किरुले आफूिरु िध्े्याट छयानवी पठयाएको प्रमतमनमधि एक जनया -सदस्
(ङ) प्रधियानयाध्यापक -सदस् समच् 
दफया (१) को खणड (क), (ख) र (ग) बिोमजिकया सदस्िरु िध्ेबयाट सदस्िरुले छयानेको व्मक् समिमतको अध्क् चमुननेछ । 
(च) म्द्याल् व््स्यापन समिमतको बैठकिया मबद्याल् सतरवी् बयालकल्ले िनोन्न गरेको ्या उचचति कक्याकया एक छयात्र र एक जनया छयात्रया गरवी 

२ जनयालयाई आिम्त्रत सदस् को रुपिया रिने छन ।
(छ) अध्क्को छनौट निुदँया समि ्या अध्क्को अनपुमस्मतिया जेष्ठ सदस्बयाट ्ैठक सञचयालन गररने छ । 
(ज) म्द्याल् व््स्यापन समिमतको अध्क् िुन सदस्िरु िध्ेको म्द्याल् ति अनरुुप ्ोग्तया पनने, तर सो नभएिया ्ोग्तयाको ब्दजे लयागने 

छैन । 
(्झ) प्रयाम्मधिक धियार सञचयालन भएकया म्द्याल्िरुिया उद्ोग ्यामणज् संघको प्रमतमनमधि एक र मशक्या क्ेत्रिया लयािो सि् समि अनभु् प्रयाप्त गरेको 

व्मक् िध्े्याट नगर प्रिखुले तोकेको एक जनया गरवी २ जनया       - सदस्
(ञ) म्.व्.स. को ्ैठकिया नगरपयामलकयाको मशक्या अमधिकृत, म्. मन, स्ोत व्मक्लयाई प्थि्ेक्कको रुपिया आि्त्रण गनथि समकने छ ।
(ट) म्.व्.स. गठनकया लयामग मन्ि १ क अनसुयार अमभभया्किरु िध्े्याट ४ जनया सदस् छनौटकया लयामग ३ पटक समि भलेया द्यारया समप्न िुन 

नसकेिया नगर मशक्या समिमतबयाट बमढिया ५ सदस्वी् तपसवीलको अस्या्वी म्.व्.स. गठन गरवी कया थ्िभयारको मजमिया लगयाउन सकनेछ । तर उक् 
समिमतको कया थ्िकयाल बमढिया ६ िमिनया ियात्र िुनेछ । 

(ठ) म्द्याल्कया अमभभया्किरु िध्ेबयाट नगर मशक्या समिमतबयाट िनोमनत अध्क् १ समित २ जनया  -सदस्
(ड) ्डया मशक्या समिमतबयाट िनोमनत सदस् १ जनया -सदस्
(ढ) मशक्क प्रमतमनमधि १ जनया  -सदस्
(ण) प्रधियानयाध्यापक      -सदस् समच्
(२) सयािदुयाम्क म्द्याल्को म्द्याल् व््स्यापन समिमतको कयाि, कतथिव् र अमधिकयार तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

१४. मशक्क अमभभथािक सघंको गठन, कथाि, कि्षवय र अमधकथारः 
(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्िया अमभभया्क, मशक्क त्या म्द्या्धी बवीच सिकया थ्ि, म्.व्.स. लयाई सि्ोग गनथि त्या म्द्याल्को सि् म्कयास गनथिकया 

लयामग प्रत्ेक म्द्याल्िया दिेया् बिोमजि सदस्िरू रिकेो एक मशक्क अमभभया्क संघ रिनेछ ।
(२) सयािदुयाम्क म्द्याल्कया समपणूथि मशक्क त्या अमभभया्किरु सदस् रिकेो एक मशक्क–अमभभया्क संघ रिनेछ ।
(३) व््स्यापन समिमतले अमभभया्किरुको भलेया गरयाइ सो समिमतको अध्क्, प्रधियानयाध्यापक त्या कमतवीिया एक जनया मशक्क र अमभभया्किरु 

सिते रिने गरवी बढवीिया एघयार सदस्वी् मशक्क–अमभभया्क संघको कया थ्िकयारवी समिमत गठन गनुथिपननेछ ।
(४) उपमन्ि (२) बिोमजि गमठत कया्थिकयारवी समिमतकया सदस्को पदया्मधि २ ्षथिको िुनेछ ।
(५) उपमन्ि (२) बिोमजिको कया थ्िकयारवी समिमतको बैठक ३ िमिनयािया कममतिया १ पटक बसनेछ र सो समिमतको बैठकसमब्धिवी अ्् कया थ्िम्मधि 

कया थ्िकयारवी समिमत आफैले मनधियाथिरण गरेबिोमजि िुनेछ ।  
(६) उपमन्ि (२) बिोमजि कया थ्िकयारवी समिमतको कयाि, कतथिव् र अमधिकयार दिेया् बिोमजि िुनेछ ।
(क) म्द्याल्िया मशक्याको गणुसतर कया्ि गनथिकया लयामग आ्श्क कयाि गनने,
(ख) ्स मन्िया्लवीबिोमजि म्द्याल्ले शलुक मनधियाथिरण गरे नगरेको समब्धििया अनगुिन गनने त्या सो समब्धििया म्द्याल्लयाई आ्श्क स्ुझया् 

मदने,
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(ग) म्द्याल्को शमैक्क गमतम्मधिबयारे मन्मित जयानकयारवी रयाखने त्या सो समब्धििया अ्तरमक्र्या गनने ।
(७) संस्यागत म्द्याल्को व््स्यापन समिमतले ्स मन्ि बिोमजि मशक्क अमभभया्क संघको कया थ्िकयारवी समिमत गठन गदयाथि ७ सदस्िया नबढयाई 

गनुथिपननेछ ।
१५. स्ोि वयमति स्बनधी वयिस्थाः

(१) नगरपयामलकया मभत्रको शमैक्क सदुृढवीकरण, व््स्यापकी् पक्लयाई बमल्ो बनयाउन र म्द्याल्िया मशक्ण मसकयाइ सिजवीकरणकया लयामग बदु्धभमूि 
नगरपयामलकयािया एक स्ोत व्मक् िुने छ । 

(२) स्ोत व्मक् छनौटकया लयामग नगरपयामलकया मभत्र ियाद्मिक तििया स्या्वी भई कमतवीिया ५ ्षथि मशक्ण अनभु् भएको व्मक् िध्ेबयाट नगरमशक्या 
समिमतले छनौट गनथि सकने छ । सो छनोटको लयामग नगर मशक्या समिमतले कया थ्ि म्मधि बनयाउन सकने छ ।

(३) ियाल कया्थिरत रिकेो स्ोत व्मक् ्सै ऐन ्िोमजि भएको ियामनने छ । 
(४) स्ोत व्मक्को कयाि, कतथिव्, अमधिकयार तोमकए ्िोमजि िुने छ । 

पररचछेद -३
१६. स्थायी अधयथापन अुनिमि पत्र मलनु पन्नः 

(१) अध्यापन अनिुमतपत्र नमलई कसैले पमन मशक्कपदकया लयामग उमिदे्यार िुन पयाउने छैन ।
(२) उपदफया (१) िया जनु सकैु कुरया उललेख भएपमन अङ््ेजवी, म्ज्यान, गमणत र कम्प्ुट्र जसतया म्ष्कया मशक्क उपलबधि नभएिया नपरपयामलकयाको 

मशक्ण अनदुयान, प्रोतसयािन अनदुयान र मनमज स्ोत मशक्ककया लयामग बयाध् ियामनने छैन । 
(३) दफया (१) जनुसकैु कुरया लेमखएको भएपमन प्रयाम्मधिक धियारकया मशक्कलयाई अध्यापन अनिुमतपत्र बयाध् िुने छैन । 

१७. मशक्क ि्था कि्ष्थारीको पदीय आ्रण ि्था अनय वयिस्थाः
(१) म्द्याल्िया कया्थिरत मशक्क त्या किथिचयारवीिरुको पदवी् आचरण त्या अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

१८. अदथालिको आदेशबथाट पुनः िहथामल हुन सकने : 
(१) म्भयागवी् सजया्भई नोकरवीबयाट िटयाइएको ्या बखयाथिसत भएको मशक्क, किथिचयारवी अदयालतको आदशे ्या फैसलया बिोमजि नोकरवीिया पनुः्ियामल 

िुन सकनेछ । 
(२) उपदफया (१) बिोमजि पनुः्ियामल भएको मशक्कले नोकरवीबयाट िटेदमेख पनुः्ियामल भएको मिमत समिको परूया तलब, भत्तया र तलब ्मृद्ध पयाउने 

भए सो सिते पयाउनेछ । 
१९. िलबभत्था नपथाउने र सेिथा अिमध गणनथा नहुनेः 

(१) दफया १८ िया उललेमखत अ्स्यािया ्या मन्ियानसुयार म्दया स्वीकृत गरयाइ बसेको अ्स्यािया बयािके म्द्याल्िया अनपुमस्त रिकेया मशक्कले सो 
अ्मधिको तलब, भत्तया पयाउने छैनन ्र त्सतो अ्मधि मनजको से्यािया सिते गणनया िुने छैन । 
२०. स्थायी आिथासीय अनुिमि मलन नहुनेः 

(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्िया कया थ्िरत मशक्क ्या किथिचयारवीिरुले कुनै पमन दशेको स्या्वी आ्यासवी् अनिुमत मलन ्या त्सतो अनिुमतप्रयाप्त गनथिको 
लयामग आ्ेदन मदन िुदँनै । स्या्वी आ्यासवी् अनिुमत मलएकया त्या मलन आ्ेदन मदने मशक्क ्या किथिचयारवीिरुलयाई तोमकए बिोमजि दणड त्या सजया् 
िुनेछ । 

पररचछेद -४
मशक्क ि्था मिद्थालय कि्ष्थारीको मनयुमति, सरुिथा, बढुिथा, िथामलि, िमृत् मिकथास

२१.  मशक्कको मनयुमति
(१) म्द्याल्िया ररक् दरब्दवी त्या रयाित मशक्क पदिया अस्या्वी, करयार मन्मुक्को व््स्या दिेया् ्िोमजिको छनौट समिमतबयाट िुनेछ:
(क) समबम्धित म्द्याल्को म्द्याल् व््स्यापन समिमतको अध्क् ्या मनजले तोकेको म्.व्.स. सदस् -अध्क्
(ख) मबष्गत रोसटर िध्ेबयाट नगर मशक्या समिमतले तोकेको म्ष् म्शषेज् १ जनया - सदस्
(ग) म्ष् गत रोसटर िध्े्याट म्. व्. स.ले तोकेको म्ष् म्शषेज् १ जनया - सदस्
(घ) नगरपयामलकयाको मशक्या ्ु् या त्या खलेकूद शयाखयाको प्रिखु ्या शयाखयाले तोकेको प्रमतमनमधि १ जनया -सदस् 
(ड) समबम्धित म्द्याल्को प्रधियानयाध्यापक ्या मनजले तोकेको मशक्क -सदस् समच् 
२) मशक्क छनोट समब्धिवी अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

२२. प्रधथानथाधयथापक  स्बनधी वयिस्थाः
(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्िया एक प्रधियानयाध्यापक रिनेछ ।
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(२) प्रधियानयाध्यापकको मन्मुक्, से्याको सतथि र समु्धिया समब्धिवी व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।  

२३. मशक्कको सरुिथाः
(१) कुनै मशक्कले सरु्या िुन चयाििेया तोमकए बिोमजिकया ढयँाचयािया नगरपयामलकयािया आबेदन मदन ुपनने छ । 
(२) सयािया््त अस्या्वी , करयार, रयाित, मशक्ण अनदुयानिया कया थ्िरत त्या प्रयाम्मधिक धियारिया कया थ्िरत मशक्कको सरु्या गररने छैन तर उमचत कयारण 

भएिया त्सतया मशक्कलयाई नगर मशक्या समिमतले सरु्या गनथि सकने छ । 
(३) मन्मुक् भएको १ ्षथि समि सयािया््त्या मशक्कको सरु्या गररने छैन ।
(४) मशक्कको सरु्या समब्धिवी अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

२४. दरबनदी मिलथानः
(१) मशक्क म्द्या्धी अनपुयातको आधियारिया बढवी दर््दवी भएको मदद्याल्बयाट कि दरब्दवीभएको म्द्याल्िया नगर मशक्या समिमतले दरब्दवी 

मिलयान गनथि सकने छ ।
(२) दर््दवी मिलयान गदयाथि मशक्क पेसयागत प्रमतमनमधिलयाई आि्त्रण गररने छ ।         

२५. मशक्कको बढुिथा स्बनधी वयिस्थाः
(१) ियाल स्या्वी रुपिया से्यारत मशक्कको बढु्या समब्धिवी व््स्या नेपयाल सरकयारबयाट लयाग ूभएको कयाननू बिोमजि िुनेछ । 
(२) स्यानवी् तिबयाट मन्मुक् पयाएकया मशक्किरुको से्या,सतथि त्या बढु्या समब्धिवी व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

२६ . िथामलि ि्था क्ििथा मिकथास स्बनधी वयिस्थाः 
(१) मशक्कलयाई संघवी्, प्रयादमेशक त्या स्यानवी् तिबयाट मनधियाथिररत तयामलि नवीमत अनसुयार तयामलि त्या क्ितया म्कयासको अ्सर िुनेछ ।
(२) नगरपयामलकया मभत्र मशक्कलयाई तयामलि त्या क्ितया म्कयास प्रदयान गदयाथि अरु किथिचयारवी सरि से्या समु्धिया प्रदयान गररने छ । 

२७. मशक्कलथाई अनय कथाििथा लगथाउन नहुनेः 
(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्को मशक्कलयाई मशक्या प्रदयान गनने ्या म्द्याल् प्रशयासन समब्धिवी कयाििया बयािके अ्् कयाििया लगयाउन िुदँनै । 
(२) उपदफया (१) िया जनुसकैु कुरया लेमखएको भए तयापमन म्द्याल्को पठन पयाठनिया ्याधिया नपनने गरवी रयामषरि् जनगणनया, मन्याथिचन समब्धिवीकयाि, 

दै् वीप्रकोप उद्धयार ्या संघवी्, प्रयादमेशक सरकयार र नगरपयामलकयाले तोकेको अ्् कुनै कयाििया खटयाउन समकनेछ ।
२८. मशक्कको मिदथा स्बनधिथाः

(१) मशक्क त्या किथिचयारवीको म्दया समब्धििया तोमकए बिोमजि िुने छ ।  

पररचछेद- ५
सथािुदथामयक मिद्थालयको भौमिक पूिथा्षधथार मनिथा्षण, िि्षि स्भथार, सञ्थालन र वयिस्थापन

२९. मिद्थालयको भौमिक ि्था शैमक्क पूिथा्षधथारको िथापदण्ड मनधथा्षरण : 
(१) म्द्याल्को सतर अनसुयार भौमतक त्या शमैक्क पू् याथिधियारको ियापदणड तोमकए बिोमजि िुनेछ । 

३०. मिद्थालयको स्पमत्ः
(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्को िकभोगिया रिकेो समपमत्त सया्थिजमनक समपमत्त ियामनने छ । ्स ऐनबिोमजि अनिुमत ्या स्वीकृमत रद् गररएको ्या 

कुनै म्द्याल्िया गयामभएको सयािदुयाम्क म्द्याल्को समपमत्त नगरपयामलकयाले अ्् म्द्याल्को कयाििया प्र्ोगिया नआउने भएिया प्रचमलत 
कयाननुबिोमजि बेच–मबखन गरवी प्रयाप्तभएको रकि समबम्धित नगरपयामलको नगर मशक्या कोषिया जमिया गररने छ ।

(२) शमैक्क गठुवी अ्तगथित सञचयामलत संस्यागत म्द्याल्को समपमत्त सोिवी म्द्याल्को नयाििया रिने छ । कुनै म्द्याल् सया्थिजमनक शमैक्क गठुवीको 
रुपिया सञचयालन गररएकोिया त्सतो म्द्याल्को समपमत्त सया्थिजमनक समपमत्त ियामननेछ र त्सतो समपमत्तको स्रुप परर्तथिन गनथि पयाइने छैन । 

(३) कमपनवी अ्तगथित सञचयामलत संस्यागत म्द्याल्को समपमत्त सोिवी कमपनवीको नयाििया रिनेछ ।
(४) संस्यागत म्द्याल्ले कुनै व्मक् ्या संघ संस्यासँग दयानदयातव्को रूपियाकुनै मकमसिको चल, अचल समपमत्त प्रयाप्त गनुथि अमघ नगरपयामलकयाको 

अनिुमत मलन ुपननेछ ।तर म्दशेवी व्मक् ् या संघ संस्याबयाट त्सरवी चल, अचल समपमत्त प्रयाप्त गनुथि अमघ संघवी्, प्रयादमेशक सरकयार र नगरपयामलकयाबयाट 
पू् थि स्वीकृमत मलन ुपननेछ । 

(५) नेपयाल सरकयारको स्वीकृमतिया प्रयाप्त गरेको चलअचल समपमत्त नेपयाल सरकयारको स्वीकृमत मबनया बेचमबखन गनथि पयाइने छैन । 
३१. सथािुदथामयक मिद्थालयको जगगथाको सिथामिति, स्पमत्को अमभलेख, सरंक्ण र वयिस्थापन :

(१) सयािदुयाम्क म्द्याल्को जगगयाको स्यामित् सो म्द्याल्कै नयाििया रिने छ । सो म्द्याल् ब्द, खयारेज ्या अ््त्र गयामभई म्द्याल्को कयाििया 
प्र्ोग निुने भएिया नगरपयामलकयाले कयाननूबिोमजि भोग चलन गनथि सकने छ ।  

(२) सयािदुयाम्क म्द्याल्को नयाििया रिकेो जगगया बेचम्खन, सट्यापट्या गनथि पयाईने छैन ।
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(३) म्द्याल्को समपमत्तको अमभलेख दरुुसत रयाखने, संरक्ण त्या व््स्यापन गनने दयाम्त् सो म्द्याल्को व््स्यापन समिमतको रिने छ ।  
(४) सयािदुयाम्क म्द्याल्को जगगयाको संरक्ण र व््स्यापन गनने कतथिव् नगरपयामलकया रिने छ ।  

३२. म्द्याल्को पयाठ््क्रि र पयाठ््पसुतकः
(१) म्द्याल्ले नेपयाल सरकयारले तोकेको ् ्नूति ियापदणड अनरुुप मसकयाइ उपलमबधि ियामसल िुने गरवी अध््न अध्यापन गरयाउन ुपननेछ । म्द्याल्ले 

नेपयाल सरकयारले तोकेको ियापदणड मभत्र रिवी स्यानवी् पयाठ््क्रि र पयाठ््पसुतक लयाग ूगनथि सकनेछ ।  
(२) आधियारभतू ति समिको मशक्याकया लयामग स्यानवी् आ्श्कतयािया आधियाररत स्यानवी् पयाठ््क्रि प्र्ोगिया ल्याउन सकनेछ ।  
(३) शमैक्क सतरको ् ्नूति ियापदणड तोकी मशक्क म्द्या्धी सिकया थ्ििया आधियाररत पयाठ्् सयािया्वी, ् प स्याध्या्न सयाि्वी, पसुतकयाल्, िनोम्िशथि, 

अमभभया्क मशक्याको प्र््धि िुन ुपननेछ ।  
३३. अमिररति शैमक्क मरियथाकलथापको सञ्थालनः 

(१) म्द्याल्ले पयाठ््क्रििया आधियाररत मसकयाइिया सिजतया ल्याउन अमतररक् शमैक्क मक्र्याकलयाप सञचयालन गनथि सकने छ । 
(२) सि मक्र्याकलयाप त्या अमतररक् मक्र्याकलयाप समब्धिवी व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।

पररचछेद -६
ससं्थागि (मनजी) मिद्थालयको अनुिमि, िथापदण्ड मनधथा्षरण, अनुगिन, िूलयथाङ्कन र मनयिन स्बनधी वयिस्था

३४. ससं्थागि मिद्थालय सञ्थालन गन्ष अनुिमि र सिीकृमि मलनु पन्नछ । 
३५. ससं्थागि मिद्थालयको वयिस्थापन समिमि

(१) संस्यागत म्द्याल्को सञचयालन, रेखदखे र व््स्यापन गनथिकया लयामग प्रत्ेक म्द्याल्िया दिेया्कया सदस्िरू रिकेो एक म्द्याल् व््स्यापन 
समिमत रिनेछः– 

(क) म्द्याल्को संस्यापक ्या लगयानवीकतयाथििरू िध्ेबयाट समबम्धित म्द्याल्को मसफयाररसिया नगरपयामलकयाबयाट िनोमनत -अध्क्
(ख) अमभभया्किरू िध्ेबयाट कममतिया एक जनया िमिलया पनने गरवी म्द्याल् व््स्यापन समिमतले िनोमनत गरेको दईुजनया -सदस्
(ग) स्यानवी् मशक्याप्रेिवी ्या सियाजसे्वीिरू िध्ेबयाट नगर मशक्या समिमतले िनोमनत गरेको एकजनया -सदस्
(घ) समबम्धित क्ेत्रको श्रोतव्मक् -सदस्
(ङ) समबम्धित म्द्याल्कया मशक्किरूले आफूिरूिध्ेबयाट छयानवी पठयाएको १ जनया -सदस्
(च) म्द्याल्को प्रधियानयाध्यापक -सदस् समच्
(२) उपदफया (१) को (क) (ख) र (ग) बिोमजि छयामनएकया ्या िनोमनत अध्क् ्या सदस्को पदया्मधि तवीन ्षथिको िुनेछ । त्सतया अध्क् ्या 

सदस्ले आफनो पद अनसुयारको आचरण नगरेको दमेखएिया नगर मशक्या समिमतले मनजलयाई जनुसकैु बखत पदबयाट िटयाउन सकनेछ । तर त्सरवी पदबयाट 
िटयाउन ुअमघ आफनो सफयाइ पेस गनने िौकयाबयाट बमञचत गररने छैन । 
३६. ससं्थागि मिद्थालयको मिद्थालय वयिस्थापन समिमिको कथाि, कि्षवय र अमधकथार  िोमकए बिोमजि हुनेछः 
३७. ससं्थागि मिद्थालयले छथात्रिमृत् उपलबध गरथाउनु पन्नः  

(१) भनयाथि भएकया कूल मबद्या्धी संख्याको १० प्रमतशत नघट्ने गरवी तोमकए बिोमजि जेिे् दयार, अमत मबप्न, अपयाङ्गतया भएकया छयात्रया, दमलत र 
जनजयातवी म्द्या्धीलयाई छयात्र्मृत्त उपलवधि गरयाउन ुपनने छ ।

(२) छयात्र्मृत्त समब्धिवी अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ ।
३८. अनुगिन ि्था िूलयथाङ्कनः

संस्यागत म्द्याल्को गणुसतर कया्ि रयाखन नगरपयामलकया ्या नगर मशक्या समिमत ले जनुसकैु सि्िया अनगुिन गनथि, मनदनेशन मदन सकनेछ । ्सरवी 
प्रयाप्त मनदनेशन कया्याथि्््न गनुथि संस्यागत म्द्याल्को अमन्या्थि दयाम्त् िुनेछ ।  
३९. अनुिमि िथा सिीकृमि रद्द गन्नः 

कुनै संस्यागत म्द्याल्ले ्ो ऐन ्या ्स ऐन अ्तगथित बनेको मन्िम्पररत अ्् कुनै गैरकयाननूवी कयाि गरेिया नगरपयामलकयाले त्सतो म्द्याल्लयाई 
प्रदयान गररएको अनिुमत ्या स्वीकृमत रद् गनथि सकनेछ । तर त्सरवी अनिुमत्या स्वीकृमत रद् गनुथि अमघ समबम्धित म्द्याल्लयाई आफनो सफयाई पेस गनने 
िौकयाबयाट बमञचत गररने छैन । 

पररचछेद -७
४०. परीक्था सञ्थालन ि्था गुणसिर िथापन र आधथारभूि िह कक्था ८ को अनतयिथा हुने परीक्थाको सञ्थालन स्बनधी वयिस्थाः

(१) आधियारभतू तिको कक्या ८ को अम्ति परवीक्या नगरपयामलकया सतरवी् िुनेछ ।
(२) आधियारभतू तिको अम्ति परवीक्यालयाई ि्याथिमदत, व््मस्त रुपिया सञचयालन गनथि तपसवील बिोमजिको आधियारभतू ति मशक्या उत्तवीणथि परवीक्या 
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सञचयालन त्या व््स्यापन समिमत रिने छ ।

(क) नगर प्रिखु  -अध्क्
(ख) प्रिखु प्रशयासकी् अमधिकृत -सदस्
(ग) सयािदुयाम्क म्द्याल् त्या संस्यागत म्द्याल्कया प्र.अ. ्या मशक्क िध्े १ जनया िमिलया समित २ जनया -सदस्
(घ) मशक्या ्ु् या त्या खलेकूद शयाखया प्रिखु -सदस् समचब

(३) परवीक्या समिमतले समबम्धित मबष्कया म्शषेज्कया रुपिया स्ोतव्मक् त्या बमढिया ३ जनया व्मक्लयाई आि्त्रण गनथि सकने छ ।
(४) आधियारभतू ति कक्या ३ र ५ को परवीक्या नगर सतरवी् रुपिया सञचयालन िुन सकनेछ । 
(५) परवीक्या समब्धिवी अ्् व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ । 

पररचछेद- ८
मिद्थालयलथाई मदईने अनुदथान, लेखथावयिस्थापन, अनुगिन र मनयिन

४१.  मिद्थालय कोरः
(१) प्रत्ेक म्द्याल्िया एउटया म्द्याल् कोष िुनेछ, जसिया दिेया्बिोमजिकया स्ोत्याट प्रयाप्त रकि सो कोषिया दयामखलया िुनेछः– 
(क) नेपयाल सरकयार, प्रयादमेशक सरकयार र नगरपयामलकयाबयाट प्रयाप्तअनदुयान, 
(ख) शलुक त्या सि्ोगबयाट प्रयाप्त रकि, 
(ग) च्दया ्या दयान दयातव्बयाट प्रयाप्त रकि, र 
(घ) अ्् स्ोतबयाट प्रयाप्त रकि । 
(२) उपदफया (१) बिोमजिको कोषको सञचयालन र लेखयापरवीक्ण त्या सयाियामजक लेखया परवीक्ण तोमकए बिोमजि िुनेछ । 

४२.  अनुदथानको वयिस्थाः 
(१) ्ो ऐन प्रयारमभ िुदँयाकया बखत मददँ ै आएको अनदुयान रकििया कटौतवी निुने गरवी तोमकएको सतू्रको आधियारिया नगरपयामलकयाले सयािदुयाम्क 

म्द्याल्लयाई अनदुयान मदनेछ । तर कुनै म्द्याल्ले तोमकएको शमैक्कसतर कया्ि गनथि नसकेिया त्सतया म्द्याल्लयाई मदइँद ैआएको अनदुयान रकििया 
तोमकएबिोमजि कटौतवी गनथि समकनेछ । 

(२) सयािदुयाम्क म्द्याल्िरुलयाई तोमकएबिोमजि अनदुयान उपलबधि गरयाउन सकनेछ । 
(३) नगरपयामलकयाले प्रयारममभक बयालम्कयास के्द्रलयाई तोमकएबिोमजिको अनदुयान मदन सकनेछ ।

४३.  लेखथा वयिस्थापनः
(१) सबै म्द्याल्िरुले प्रचमलत कयाननू अनसुयारको ढयँाचयािया आ् व््को लेखया व््स्यापन गनुथिपनने छ ।  
(२) म्द्याल्को मन्मित कयारोबयारको लेखया रयाखन ्ेगलै लेखयाशयाखया खडया गरवी कुनै किथिचयारवी ्या मशक्कलयाई लेखया व््स्यापन गनने मजमिे् यारवी 

मदन ुपननेछ ।  
४४. सथािुदथामयक मिद्थालयको खथािथा सञ्थालनः

(१) म्द्याल्ले आम थ्िक कयारोबयार गदयाथि बैंक ियाफथि त गनुथिपननेछ ।  
(२) म्द्याल्को खयातया सञचयालन प्रधियानयाध्यापक र लेखया िनेने किथिचयारवीको सं्कु् दसतखतबयाट संचयालन गनुथि पननेछ र आधियारभतू म्द्याल्िया 

म्.व्.स.कया अध्क् र प्र.अ. को सं्कु् दसतखतबयाट सञचयालन गररने छ ।
४५.  लेखथा परीक्ण ि्था सथािथामजक परीक्णः 

(१) सबै म्द्याल्िरुले मन्मित रुपिया आम थ्िक ् षथि सियाप्त भएको पमिलो चौियामसक मभत्र नगर मशक्या समिमतले तोकेको दतयाथि्याल लेखया परवीक्कबयाट 
लेखया परवीक्ण गरयाउन ुपननेछ ।  

(२) लेखया परवीक्ण प्रमत्ेदन लेखया परवीक्ण सियाप्तभएको १५ मदनमभत्र नगर मशक्या समिमत ियाफथि त नगरपयामलकयािया पेस गनुथिपननेछ । 
(३) आ.्. सियाप्त भएको १ िमिनया मभत्र म्द्याल्ले सयाियामजक परवीक्ण गरवी म्द्याल्को आ् व््, शमैक्क उपलमबधि,म्द्याल्को आ्तररक 

गमतम्मधि, पयारदमशथितया त्या ज्याफदमेितयाको अ्स्या र आगयािवी कया थ्ि्ोजनया सयाियामजक परवीक्ण ियाफथि त सया्थिजमनक गरवी अनिुोदन गनुथि पननेछ । 
(४) म्द्याल्ले िरेक त्रैियामसक परवीक्याको नमतजया समित म्द्या्धीको शमैक्क प्रगमत प्रमत्ेदन अमभभया्क सिक् पेस गरवी पषृ्ठपोषण मलन ुपननेछ । 

४६.   छथात्रिमृिको वयिस्था गन्ष सकनेः 
नगरपयामलकयाले म्द्याल्िया भनयाथि िुने म्द्या्धीलयाई तोमकए बिोमजि छयात्र्मृत्तको व््स्या गनथि सकनेछ । 

४७.  शुलक स्बनधी वयिस्थाः
(१) नेपयाल सरकयारले मनःशलुक मशक्या घोषणया गरेको म्द्याल् मशक्याकया लयामग सयािदुयाम्क म्द्याल्ले म्द्या्धीको नयाििया कुनै मकमसिको शलुक 
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मलन पयाउने छैन । 

(२) उपदफया (१) िया जनुसकैु कुरया लेमखएको भएतयापमन कुनै अमभभया्कले आफनो इचछयाले मदएको दयान, उपियार, च्दया ्या सि्ोग सयािदुयाम्क 
म्द्याल्ले मलन समकनेछ । 

(३) सबै बयालबयामलकयालयाई आधियारभतू तिसमिको मशक्या अमन्या थ्ि र मनःशलुक त्या ियाध्मिक तिसमि मनःशलुक मशक्या प्रदयान गनथिको लयामग 
नगरपयामलकयाले आ्श्क स्ोतको व््स्या गननेछ । 

(४) उपदफया (१) बिोमजि मनःशलुक मशक्या घोषणया गरेको म्द्याल् मशक्या बयािकेको अ्् म्द्याल् मशक्यािया अध््न गनने म्द्या्धीसँग मलइने 
शलुक तोमकएको आधियारिया मनधियाथिरण गररनेछ तर अपयाङ्ग, असिया्, अमतम्प्न परर्यारकया ्याल्यामलकया संग कुनै शलुक मलईने छैन ।

(५) संस्यागत म्द्याल्ले म्द्या्धीलयाई कुनै कक्या िया भनयाथि गदयाथि एकपटक भनयाथि शलुक मलइसकेपमछ पनुः सोिवी म्द्याल्को अकको कक्यािया भनयाथि 
गनथिको लयामग कुनै मकमसिको शलुक मलन पयाउने छैन । 

 (६) संस्यागत म्द्याल्ले म्द्या्धीसँग मलन पयाउने शलुक तोमकएको अमधिकयारवीबयाट स्वीकृत गरयाई मनधियाथिरण गनुथि पननेछ । त्सरवी शलुक मनधियाथिरण 
समब्धििया स्वीकृमत मददँया तोमकएको अमधिकयारवीले म्द्याल्ले उपलबधि गरयाएको समु्धियाको आधियारिया मदइनेछ । 

(७) कुनै म्द्याल्ले ्स ऐन म्पररत म्द्या्धीसँग कुनै शलुक मलएिया तोमकएको अमधिकयारवीले त्सतो शलुक समबम्धित म्द्या्धीलयाई मफतयाथि गनथि 
लगयाउन ुपननेछ । 

(८) ्स ऐन म्परवीत शलुक मलने म्द्याल्लयाई तोमकएको अमधिकयारवीले १ लयाख दमेख ३ लयाख रूपै्याँसमि जरर्यानया गनथि सकनेछ ।
४८. मिद्थालयलथाई छुट र समुिधथाः

(१) प्रचमलत कयाननुिया जनुसकैु कुरया लेमखएको भए तयापमन सयािदुयाम्क म्द्याल् र शमैक्क गठुवीको रूपिया सञचयामलत संस्यागत म्द्याल्को नयाििया 
जनुसकैु मलखत पयाररत गदयाथि रमजसरेिसन दसतरु लयागने छैन । 

(२) उपदफया (१) िया लेमखएदमेख बयािके अ्् म्द्याल्को नयाििया कुनै मलखत पयाररत गदयाथि नेपयाल सरकयारले तोमकएको आधियारिया रमजसरेिसन दसतरु 
छुट मदन सकनेछ । 

(३) सयािदुयाम्क म्द्याल् र शमैक्क गठुवीको रूपिया सञचयामलत संस्यागत म्द्याल्लयाई मदइने अ्् छुट र समु्धिया तोमकएबिोमजि िुनेछ ।  

पररचछेद -९
स्ोिकेनद्र स्बनधी वयिस्था

४९.  स्ोिकेनद्र स्थापनथाः
(१) नगरपयामलकया क्ेत्रमभत्र सयािदुयाम्क र संस्यागत म्द्याल्को मनरवीक्ण, त्या शमैक्क सिजवीकरणकया लयामग ््नूति एउटया स्ोतके्द्र रिने छ ।
(२) स्ोतके्द्र त्या स्ोत व्मक्बयाट बयामषथिक त्या ियामसक कया थ्ि ्ोजनया बनयाई मशक्या शयाखया प्रिखुबयाट स्वीकृत भए अनसुयार म्द्याल्को मन्मित 

अनगुिन, निनुया कक्या प्रदशथिन, शकै्मणक सि्ोग, नेपयाल सरकयार, प्रदशे सरकयार त्या नगरपयामलकयाको मनणथ्ि , मनदनेशन र सचूनया प्र्याि त्या कया्याथि्््न 
गनुथि पननेछ ।  

पररचछेद -१०
प्रथामिमधक ि्था वयिसथामयक मशक्था

५०. (१) नगरपयामलकया क्ेत्रिया सञचयामलत सयािदुयाम्क म्द्याल्िया प्रयाम्मधिक त्या व््सयाम्क मशक्याकया सया्ै CTEVT कया थ्िक्रि मनधियाथिररत म्ष् 
अध्यापन गरयाउन समकने छ । ्सतया म्द्याल्को सञचयालनकया लयामग नगरपयामलले  समभयाव्तया अध््न, म्द्याल्लयाई ्प समु्धिया प्रदयान र 
आ्श्क स्ोत पमिचयान र पररचयालन गनथि सकनेछ ।  

पररचछेद -११
५१.  खुललथा ि्था मिशेर मशक्था ि्था धथामि्षक मिद्थालय स्िनधी वयिस्था । 

(१) नगरपयामलकयाले अया्श्क पू् याथिधियारकयाे व््स्या गरवी म्शषे मशक्या, सिया्ेशवी मशक्या, धियामिथिक म्द्याल्, खलुया त्या अनयाैपचयाररक मशक्या 
सञचयालनकयाे व््स्या गनथि सकनेछ ।

पररचछेद -१२
मिमिध

५२.  मिद्थालयको मिधथानः 
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(१) ्ो ऐन र प्रचमलत कयाननूको अधिवीनिया रिवी प्रत्ेक सयािदुयाम्क म्द्याल्ले म्द्याल्को लक््, िलू्िया््तया, सञचयालन प्रकृ्या लगया्तकया 

अ्् सया्दमभथिक म्ष् ्सत ुसिया्ेश गररएको म्धियान अमभभया्क सभयाबयाट पयाररत गरयाई लयाग ूगनुथि पननेछ ।  
(२) अमभभया्क सभयाले म्धियान आ्श्कतया अनसुयार संशोधिन गनथि सकनेछ । 
(३) म्धियान अनसुयार म्द्याल् सञचयालन गनुथि व््स्यापन समिमत, प्रधियानयाध्यापक लगया्त अ्् सबैको कतथिव् िुनेछ । 
(४) अद्या्मधिक म्धियानको प्रमतमलमप पयाररत भएको मिमतबयाट ७ मदन मभत्र व््स्यापन समिमतले नगरपयामलकया कया्याथिल्िया पेस गनुथि पननेछ ।  
(५) म्द्याल्को म्धियान सया्थिजमनक दसतया्ेज िुनेछ र सो जो कोिवीले पमन िनेथि पयाउन ुपननेछ ।
(६) म्द्याल्को म्धियान तोमकए बिोमजि िुने छ ।

५३. नगरपथामलकथाले मनद्नशनमदन सकनेः  
(१) नगरपयामलकयाले तोमकएको क्ेत्रसँग समबम्धित आ्श्क मनदनेशनिरु म्द्याल् व््स्यापन समिमतलयाई मदन सकनेछ ।
(२) उपदफया (१) बिोमजि मदइएको मनदनेशनको पयालनया गनुथि म्द्याल् व््स्यापन समिमतको कतथिव् िुनेछ । 

५४.  मिद्थालयलथाई सरुमक्ि र शथामनि के्त्रको रुपिथा कथायि गनु्ष पन्नः  
(१) म्द्याल्िया स्त्त्र र भ् रमित रुपिया अध््न, अध्यापन गनने ्यातया्रण मसजथिनया गनथि त्या म्द्याल् मभत्र कुनै पमन मकमसिको अ्यामञछत 

मक्र्याकलयाप िुन नमदने गरवी म्द्याल्लयाई सरुमक्त क्ेत्र कया्ि गनुथि पननेछ र रयाजनवीमतक गमतम्मधि गनथि पयाईने छैन । 
(२) उपदफया (१) बिोमजि सरुमक्त क्ेत्र कया्ि गदयाथि म्द्याल्ले पयालनया गनुथि पनने सतथि त्या ियापदणड तोमकए बिोमजि िुनेछ ।  

५५.  बथालबथामलकथालथाई मनषकथाशन गन्ष, शथारीररक िथा िथानमसक दुवय्षहथार गन्ष नहुनेः 
(१) कुनै पमन बयालबयामलकयालयाई म्द्याल्बयाट मनषकयाशन गनथि पयाईने छैन । 
(२) म्द्याल्िया अध््नरत बयालबयामलकयालयाई शयारवीररक ्या ियानमसक ्यातनया मदन ्या  दवु थ्िियार गनथि पयाइने छैन ।
(३) कुनै अि्याथिमदत र अ्या्छनवी् गमतम्मधि बयाट म्द्याल्िया आचँ आएिया म्.व्.स. को मनणथ्ि  अनसुयार मनषकयाशन ्या कया्याथििवी गनथि समकने छ ।

५६.  शैमक्क परथािश्ष सेिथा, मिदेशी शैमक्क कथाय्षरिि िथा मशक्ण कथाय्षरिि  सञ्थालन गन्ष नपथाइने  ः
(१) कसैले पमन ्स ऐन बिोमजि अनिुमत नमलई शमैक्क परयािशथि से्या, मरिज कोसथि, भयाषया मशक्ण कक्या ्या पू् थि त्यारवी कक्या ्या म्दशेवीिलुकुिया 

सञचयामलत कुनै शमैक्क कया्थिक्रि सञचयालन गनथि पयाउने छैन । 
(२) उपदफया (१) बिोमजि शमैक्क कया थ्िक्रि, शमैक्क परयािशथि से्या, मरिज कोसथि, भयाषया मशक्ण कक्या ्या पू् थि त्यारवी कक्या ्या म्दशेवीिलुकुिया 

सञचयामलत कुनै शमैक्क कया्थिक्रि सञचयालन गनथि अनिुमत मलने समब्धिवी व््स्या तोमकए बिोमजि िुनेछ । 
५७. प्रगमि मििरण बुझथाउनु पन्नः 

संस्यागत म्द्याल्ले प्रत्ेक ्षथि तोमकए बिोमजिकया म््रण समितको प्रगमत म््रण नगरपयामलकया कया्याथिल्िया ब्ुझयाउन ुपननेछ । 
५८.  मशक्था मिकथास कोर  

१) नगरपयामलकयाले आफनो क्ेत्र मभत्र बसो्यास गनने अमतम्प्न, प्रयाकृमतक प्रकोप मपमडत, असक् र असिया् बयालबयामलकयाको शमैक्क अ्सर बमृद्ध 
गनथि  त्या उतकृटि म्द्या्धी, मशक्क, किथिचयारवी ्या मशक्या प्रेिवीलयाई परुसकृत गनथि  मशक्या म्कयास कोष स्यापनया गररने छ ।  

२) कोषिया दिेया्ब िोमजिकया रकि रिन सकनेछः 
 (क) नेपयाल सरकयार, प्रयादमेशक सरकयार र नगरपयामलकयाबयाट प्रयाप्त अनदुयान, 
 (ख) शलुक त्या सि्ोगबयाट प्रयाप्त रकि, 
 (ग) च्दया ्या दयान दयातव्बयाट प्रयाप्त रकि, र
 (घ) अ्् स्ोतबयाट प्रयाप्त रकि । 
३) कोषको सञचयालन तोमकएको बिोमजि िुनेछ ।   

५९.  दण्ड सजथायः
(१) कसैले म्द्याल्को समपमत्त मिनयामिनया ्या नोकसयान गरेिया त्सतो व्मक्लयाई िदु्या िनेने अमधिकयारवी ्या ््याम्क समिमतले मबगो असलू गरवी म्गो 

बिोमजि जरर्यानया गनथि सकनेछ । 
(२) कसैले दिेया्कया कया थ्ि गरेिया, गनथि लगयाएिया ्या सो कया थ्ि गनथि सि्ोग पु् याथिएिया त्सतो व्मक्लयाई कसरूको ियात्रया िरेवी कयाननूले तोके बिोमजि 

सजया् िुनेछः– 
(क) प्रश्नपत्रको गोपनवी्तया भङ्ग गरेिया, 
(ख) उत्तरपमुसतकया परवीक्ण गदयाथि लयापरबयािवी ्या गैर मजमिे् यारपणूथि कया थ्ि गरेिया, 
(ग) परवीक्या के्द्रिया समबम्धित पदयामधिकयारवीको स्वीकृमत बेगर प्र्ेश गनथि प्र्तन गरेिया ्या प्र्ेश गरेिया ्या परवीक्या के्द्र मन््त्रणिया मलई अि्याथिमदत 
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कया थ्ि गरेिया, 

(घ) परवीक्याफल प्रकयाशनिया अमन्मिततया गरेिया, 
(ङ) अरूको तफथि बयाट परवीक्या मदएिया, 
(च) परवीक्याको ि्याथिदया भङ्ग िुने अ््कुनै कया थ्ि गरेिया,
(छ) म्द्या्धी भनयाथि गदयाथि दयान, उपियार ्या कुनै रकि मलएिया, 
(ज) अनिुमत नमलई कुनै शमैक्क कया्थिक्रि, शमैक्क परयािशथि से्या, मरिज कोसथि, भयाषया मशक्ण कक्या त्या पू् थि त्यारवी कक्या, सञचयालन गरेिया,
(्झ) कयाननू म्पररतको अ्् कया थ्ि गरेिया ,
(ञ) लगयातयार तोमकए बिोमजि मसकयाई उपलमवधि ियामसल नगरउने मशक्कलयाई तोमकए बिोमजिको कया्याथििवी िुनेछ । 
(३) कयाननू बिोमजिको कसरूको समब्धििया म्द्याल्को कुनै मशक्क ्या किथिचयारवी उपर िदु्या िनेने अमधिकयारवी ्या मजललया अदयालतिया िदु्या दया्र 

भएिया त्सतो मशक्क ्या किथिचयारवी त्सरवी िदु्या दया्र भएको मिमत दमेख िदु्याको टुङ्गो नलयागे समि मनलमबन िुनेछ । सो मशक्क किथिचयारवी 
अदयालतबयाट कसरूदयार ठिररएिया मनजलयाई ्स ऐन बिोमजि म्भयागवी् सजया् गररनेछ । 

६०. पुनरथािेदनः 
तोमकएको अमधिकयारवीले गरेको सजया्को आदशे ्या फैसलया उपर कयाननू ्िोमजि पनुरया्ेदन लयागने छ । 

६१. मनयि बनथाउने अमधकथारः  
(१) ्स ऐनको उद्शे् कया्याथि्््न गनथि नगर पयामलकयाले आ्श्क मन्ि र मनदनेमशकया बनयाउन सकनेछ । 

६२. सरंििणकथालीन वयिस्थाः 
(१) ्स ऐनले तोमकए बिोमजि िुने भनवी व््स्या गरेको कयाि मन्िया्लवी नआउँदया समि नगर कया्थिपयामलकयाले गनथि सकनेछ । 
(२) ्ो ऐन जयारवी भए पमछ म्द्याल्िया ररक् रिकेो दरब्दवीिया म्ज्यापनको अनिुमत नगरपयामलकयाले मदन सकनेछ ।

६३.  बथाधथा अ्डकथाउ फुकथाउः 
्स ऐनको उद्शे् कया्याथि्््न गनथि कुनै बयाधिया–अड्कयाउ परेिया नगरपयामलकयाले त्सतो बयाधिया अड्कयाउ िटयाउन आदशे जयारवी गनथि सकनेछ र त्सतो 

आदशे ्सै ऐनिया परे सरि ियामननेछ  तर ्सतो आदशे नगर कया्थिपयामलकयाले ६ िमिनया मभत्र ियाअनिुोदन नगरेिया स्त मनषकृ् िुनेछ । 
६४.  कथाय्षमिमध ि्था मनद्नमशकथा बनथाई लथागु गन्ष समकने ।

(क) एकिटुि अनदुयानिया आधियाररत म्द्याल् सञचयालन ।
(ख) असल मशक्क प्रोतसयािन ।
(ग) अनया् ए्ि ्सडक बयालबयामलकया शमैक्क सि्ोग ।
(घ) निनुया म्द्याल् छनोट र म्कयास ।
(ङ) गरर्वीको रेखयािमुन रिकेया बयालबयामलकयािरुकया लयामग शमैक्क प्रोतसयािन ।
(च) मशक्क दरब्दवी व््स्यापन ए्ि ्मिलयान ।
(छ) सि त्या अमतररक् मक्र्याकलयाप सचयालन ।
(ज) शमैक्क क्याले्डर प्रकयाशन त्या प्र्ोग ।
(्झ) अमन्या थ्ि त्या मनःशलुक मशक्या कया्याथि्््न सम््धिवी ।
(ञ) अ्तर म्द्याल् सि्ोग अनदुयान ।
(ट) मशक्क छनोट ए्ि ्परवीक्या सञचयालन व््स्यापन समब्धिवी ।

६५.  ब्थाउ र लथागू नहुनेः 
(१) ्ो ऐन ्या ्स ऐन अ्तगथित बनेकया मन्ििया लेमखए जमत कुरयािया ्सै ऐन बिोमजि र नलेमखएको कुरयािया प्रचमलत कयाननू बिोमजि िुनेछ ।
(२) ् स ऐनिया लेमखएको कुनै कुरयाले पमन म्द्याल्को समपमत्त मिनया-मिनया गरेको कसरूिया भ्रटियाचयार मन्यारण ऐन, २०५९ अ्तगथित कयार्यािवी चलयाउन 

बयाधिया पननेछैन । 
(३) संम्धियानसंग बयाम्झएको ्स ऐनकया दफया त्या उपदफयािरु बयाम्झएको िदसमि स्तः मनमषक्र् िुनेछ । 
(४) ्स अमघ कयाननू बिोमजि मन्कु् मशक्क किथिचयारवीिरुलयाई नेपयाल सरकयारले मदइद ैआएको समु्धियािया कुनै मकमसिको कटौतवी गररने छैन । तर 

्ो व््स्याले कयाननू्िोमजि दणड, सजया् र कयार्यािवी गनथि बयाधिया पनने छैन ।                

अथाज्थाले
मलल बहथादुर रथाउि के्त्री

मन. प्रिुख प्रशथासकीय अमधकृि


