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सनु्दरबजार नगरपािलकाको नगर िशक्षा ऐन,२०७५ लाई 

संशोधन गनर् बनेको ऐन २०७८ 

ूःतावना: सनु्दरबजार नगरपािलकाको िशक्षा ऐन, २०७५ लाई 
संशोधन गनर् वाञ्छनीय भएकाले, सनु्दरबजार नगरपािलकाको नव  
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

सम्वत ्२०७८ सालको ऐन न ६ 
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "सनु्दरबजार 
नगरपािलको िशक्षा ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन)" २०७८ रहेको  

छ । 
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
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२.  मूल ऐनको पिरच्छेद १ को दफा २ मा संशोधन :- मूल ऐनको 
पिरच्छेद १ को दफा २ मा देहाय बमोिजमको दफा (२) (फ) 
थिपएको छ:- 

"(१) दफा (२)(फ) मा अिभभावक भ ाले 
िव ाथीर्को लालन पालन गन िनजको बबुा आमा वा संरक्षक 
भ े बझु्न ु पदर्छ । तर िव ालय व्यवःथापन सिमित 
गठनको िसलािसलामा बवुा, आमा, वा घर तफर् को (मावली 
तफर् को होइन ।) बाजे  वा बज्यै माऽ सम्झन ुपनछ ।" 

३.     सनु्दरबजार नगरपािलकाको िशक्षा ऐन,२०७५ को दफा ३  
मा संशोधन :- सनु्दरबजार नगरपािलकाको िशक्षा ऐन,२०७५ 

(यस पिछ मूल ऐन भिनएको ) को दफा ३ को स ा देहायको 
खण्ड रािखएको छ :- 

िव ालय िशक्षाको ूकार  

"१. आधारभतू िशक्षा (क) साधारण िशक्षा 
               (ख) परम्परागत धािमर्क िशक्षा 
  २. माध्यिमक िशक्षा (क) साधारण िशक्षा 
               (ख) परम्परागत धािमर्क िशक्षा 
               (ग) ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा" 

४.   मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा १०     
को उपदफा (४) को स ा देहाय बमोिजमको उपदफा (४) 
रािखएको छ :- 

"(१) उपदफा (४) िव ालयको नाम राख्दा वा पिरवतर्न 
गदार् व्यिक्त िवशेष, धािमर्क, जाितगत िव ेष झिल्कने नाम राख्न 
पाइनेछैन। माध्यिमक तहका हकमा १ करोड, आधारभतू 
तहको हकमा ५० लाख पैया ूदान गरेमा िव ालयको 
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मौिलक पौरािणक नाममा असर नपन गरी व्यिक्तको नाम 
सािवक नाममा पछािड थप गनर् बाधा पगुेको मािननेछैन ।"  

  
५.  मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा ११को      

उपदफा(१) को ख ड (क), (ख), (ग) , (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), 

(झ),(ञ) को स ा देहायको खण्ड    (क), (ख), (ग), (घ) ,(ङ), (च), 
(छ), (ज), (झ), (ञ )  र (ट) रािखएको छ 

"(क)   नगरपािलकाको ूमखु - अध्यक्ष 

   ख)   नगरपािलकाको उपूमखु - उपाध्यक्ष 

  (ग)   ूमखु ूशासकीय अिधकृत - सदःय  

  (घ)   सामािजक िवकास सिमित संयोजक - सदःय 

  (ङ)   कायर्पािलकाकले तोकेका नगर 

          सभाका सदःयह  मध्ये   एकजना  

          मिहला सिहत २ जना      - सदःय  

  च)  िवव्यस अध्यक्षह  मध्ये  

         सामदुाियक र संःथागत िव ालयको समेत  

 ूितिनिधत्व  हनेु गरी नगर िशक्षा सिमितले  

         मनोिनत गरेको २ जना      - सदःय 

छ)  समाजसेवी, िशक्षाूमेीह  मध्ये  

        नगरिशक्षा सिमितले मनोिनत  

       गरेको किम्तमा २ जना  

       मिहला, दिलत/जनजाित/अल्पसंख्यक  

       सिहत ४ जना - सदःय 

ज)   नगर िशक्षक महासंघको अध्यक्ष र   

       सिचव २जना - सदःय 
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झ)   सामदुाियक र संःथागत िव ालयका  

        ूधानाध्यापक तथा िशक्षकह मध्येबाट  

        कम्तीमा १ जना मिहला पन गरी नगर  

        िशक्षा सिमितले मनोिनत गरेको २ जना    - सदःय" 

ञ)  िशक्षा शाखाको अिधकृत ःतरको  

        कमर्चारी १जना – सदःय 

ट)  िशक्षा शाखा ूमखु   – सदःय सिचव 

६.  मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा १४ 
को उपदफा (१) को ख ड (क), (ग) को स ा देहायको खण्ड 
(क), (ग), र (छ) रािखएको छ  
"(क)  अध्यक्ष : खण्ड ख, ग र घ मध्ये िव ालय व्यवःथापन 

सिमितले छनौट गरेको व्यिक्त १ जना  
(ग)  सदःय : वडा अध्यक्ष वा सदःयह मध्ये वडा सिमितले 

मनोनयन गरेको १ जना 
(छ) वाल क्लबको ूितिनिधलाई िवव्यसको बैठकमा 

आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।" 

७.   मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा १४ मा 
देहायका खण्ड थप गिरएको छ:- 
"क) िव ालयको समािजक परीक्षण गराई सम्बिन्धत 

िनकायमा ूितवेदन पेश गन 

ख) तोिकए बमोिजम िशक्षक अिभभावक संघ गठन गन 
ग) िव ाथीर् िशक्षक कमर्चारी तथा अिभभावकलाई 

िव ालयको शैिक्षक िवकासमा उत्ूिेरत गनर् आवँयक 
व्यवःथा िमलाउने 
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घ) िव ालयमा ःवीकृत पा बम तथा पा पःुतकको 
उपलब्धता कायार्न्वयन एंव ूयोतको ूभावकारीता 
जाँचवझु गन 

ङ) ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा कायार्न्वयन गनर् 
कायर्बम स ालन गन, गराउने" 

 ८.  मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन : मूल ऐनको उपदफा (२) 
पिछ देहायको  उपदफा ३,उपदफा ४ तथा उपदफा ५ थप 
गिरएको छ :-  

"(३) मा कुनै िवव्यसले तोिकएको िजम्मेवारी पूरा 
गनर् नसकेमा सो को कारण खलुाई कायर्पािलकाले 
त्यःतो िवव्यस िवघटन गनर् सक्नेछ । 

तर िवघटन गनुर् अिघ सफाई पेश गनर् मनािसव 
मौका िदइने छ । 

(४) बमोिजम िव ालय व्यवःथापन सिमित िवघटन 
भए पिछ कायर्पािलकाले अःथायी िव ालय व्यवःथापन 
सिमित गठन गनछ । 

(५) िव ालय व्यवःथापन सिमितको कायर्काल ३ 
वषर्को  हनेुछ । 

९. मूल ऐनको पिरच्छेद ३ को दफा १९ मा संशोधन :- मूल ऐनको 
दफा १९ उपदफा (१) को (छ) को स ा  देहायको उपदफा 
(१)(छ)  रािखएको छ:- 

" उपदफा (१)(छ) िनजले अध्यापन गरेको िवषयमा ३ 
शैिक्षक सऽसम्म लगातार भौगोिलक इकाईको औषतको ५० 
ूितशत भन्दा कम उ ीणर् भएमा कायर्क्षमताको अभाव 
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मािननेछ । सो भएमा पाँच वषर्सम्म तलब विृ  वा दईु 
वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनर् सिकनेछ ।"      

१० मूल ऐनको पिरच्छेद ३ मा संशोधन :- मूल ऐनको पिरच्छेद ३  
उपदफा (१) मा थप देहायको उपदफा १(ज) खण्ड थिपएको 
छ :-  

"(ज) नगरपािलकाले नगरपािलका क्षेऽ िभऽ बसोबास 
गन रा सेवक कमर्चारी, िशक्षक, जनूितिनिधह का छोराछोरी 
र संरक्षणमा रहने बालबािलकाह लाई सामदुाियक िव ालयमा 
अध्यापन गराउन उत्ूिेरत गनछ र सोको लािग आवँयकता 
अनसुार ूोत्साहनको व्यवःथा गनर् सक्नेछ । 

(झ) नगरपािलकाले नगरपािलका क्षेऽ िभऽका िशक्षक 
कमर्चारीको तलब भ ा िवशेष पिरिःथित बाहेक मािसक पमा 
िनकासा गन व्यवःथा िमलाउनेछ । 

(ञ) करार सम्झौता : ू.अ. ले िशक्षा शाखा ूमखुसँग 
र िशक्षकह ले ू.अ. सँग कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर्पनछ ।" 

११.  मूल ऐनको पिरच्छेद ४ को दफा २३ मा संशोधन :- मूल 
ऐनको पिरच्छेद ४ को दफा १ को  उपदफा (१)(ख), 
उपदफा (१)(ग) र उपदफा (१)(घ)  को स ा उपदफा 
(१)(ख), उपदफा (१)(ग) र उपदफा (१)(घ)  रािखएको 
छ:- 

"१(ख) िवषयगत रो रमध्येबाट िशक्षा शाखा 
ूमखुले तोकेको िवषयिव  २ जना   - सदःय 

१(ग) िशक्षा शाखा ूमखु       -  सदःय 

१(घ) िव ालय ू.अ.         -  सदःय सिचव 
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(४) उपदफा (२) पिछ देहायको उपदफा ३ थिपएको 
छ :- 

(३) पद िरक्तताको सिुनि त भएको अवःथामा 
िव ालयमा िशक्षक अभाव हनु निदनको लािग पद िरक्त हनेु 
िमितबाट लाग ुहनेु गरी अिमम िशक्षक िव ापन गन व्यवःथा 
िमलाइनेछ ।" 

१२.  मूल ऐनको दफा २४ थिपएको :- मूल ऐन २०७५ मा दफा 
२४ छुटेको हुँदा मूल ऐनको दफा २४ मा  देहायको उपदफा 
(१),उपदफा (२) र उपदफा (३) थिपएको छ:- 
“२४. िशक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवःथा 
(१) नगरपािलका िभऽका सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत 
िशक्षकह लाई सामिुहक सौदाबाजीको हक हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको हक ूचलनका लािग नगर 
पािलकामा एक िशक्षक महासंघ रहनेछ ।“ 

१३. मूल ऐनको दफा २५ मा उपदफा ३ संशोधन :- मूल ऐनको 
दफा  उपदफा (३) को ३(क),३(ख), र ३(घ) को स ा 
देहायका ३(क), ३(ख), र ३(घ) खण्ड रािखएको छ :- 

"(क) माध्यिमक तहमा ूधानाध्यापक हनु ःनातको र 
उपािध ूा  ःथायी माध्यिमक िशक्षक वा माध्यिमक तहमा 
१० वषर् ःथायी सेवा गरेको आवँयक तािलम सिहत ःनातक 
उपािध ूा  िशक्षक हनुपुनछ ।यस सम्बन्धी थप व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(ख)  कक्षा १ देिख ८ स ािलत आधारभतू तहमा 
ूधानाध्यापक हनु ःनातक उपािध ूा  ःथायी िनम्न 
माध्यिमक िशक्षक वा िनम्न माध्यिमक तहमा १० वषर् 
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ःथायी सेवा गरेको आवँयक तािलम सिहत ूवीणता 
ूमाणपऽ तह वा सो सरहको उपािध ूा  िशक्षक हनुपुनछ। 
यस सम्बन्धी थप व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । तर 
कक्षा १ देिख ३ वा कक्षा १ देिख ५ स ािलत आधारभतू 
ःथायी ूाथिमक िशक्षक हनुपुनछ । यस सम्बन्धी थप 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(घ) ूधानाध्यापक िनयिुक्त ूिबया तथा सेवा शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ ।" 

१४. मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा २ संशोधन :- मूल ऐनको 
दफा २६ को   उपदफा (२) को स ा दफा २६ उपदफा (२) 
रािखएको छ :- 

"(१) उपदफा (२) मा स वा हनु आवेदन िदने 
दरवन्दीमा कायर्रत िशक्षकलाई नगरपािलककािभऽका 
कायर्रत िव ालयको व्यवःथापन सिमित र स वा हनेु 
िव ालयको व्यवःथापन सिमितको सहमितमा िशक्षा शाखाले 
तोिकए बमोिजमको ूकृया अपनाई स वा गनर् सक्नेछ । 
तर िवशेष पिरिःथितमा नगर िशक्षा सिमितको िनणर्य बमोिजम 
सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत िशक्षकलाई िनजको िनवेदन 
तथा िव ालयको सहमित िबना स वा गनर् सिकनेछ ।" 

ःप ीकरण : यस उपदफाको ूयोजनका लािग िवशेष 
पिरिःथित भ ाले िव ाथीर् संख्या अित न्यून वा शनु्य भई 
िशक्षकलाई सािवकको िव ालयमा रािखराख्न उिचत नदेिखन,ु 
िशक्षकलाई कुनै नैितक पतन देिखने आरोप लािग िनज 
िशक्षक उक्त ःथानमा बिसरहन असरुिक्षत देिखन,ु िशक्षकलाई 
ॅ ाचारजन्य आरोप लाग्न ुआिद बिुझनेछ । यःतो अवःथा 
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रहे वा नरहेको िनणर्य गन अिधकार नगर िशक्षा सिमित 
िनिहत रहनेछ । 

१५.   मूल ऐनको दफा २८ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा २८ 
मा देहाय बमोिजम थिपएको छ :- 

"िशक्षक तथा कमर्चारीह लाई कायर्सम्पादनको 
आधारमा सम्मान, परुःकार, अिभनन्दन, मडे विृ  जःता 
ूोत्साहनका कायर्बम वािषर्क पमा स ालन  

गिरनेछ ।" 

१६.   मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा २९ 
मा देहाय बमोिजम थिपएको छ :- 

"नगरपािलका िभऽका सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत 
िशक्षक एंव कमर्चारीह लाई पेशागत क्षमता अिभविृ  हनेु 
िशक्षामा सूचना तथा स ार ूिविधको ूयोग सम्बन्धी एवं 
िवषयगत तािलम वािषर्क पमा स ालन गिरनेछ ।" 

१७.   मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन :- मूल ऐनको दफा ३३ मा 
देहाय बमोिजम थप गिरएको छ :-  

"क)  िव ालयको शैिक्षक गठुीका गठुीयार वा कम्पनीका 
स ालकसँग समन्वय गरी िव ालयको स ालन, 
रेखदेख, िनरीक्षण र व्यवःथापन गन । 

ख)  िव ालयका िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवाको सरुक्षा र 
सम्ब र्न गन। 

ग)  नेपाल सरकार ूदेश सरकार र नगरपािलकाबाट 
स ालन हनेु िविभ  कायर्बमह मा िव ालयलाई सिरक 
गराउने। 
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घ)  ूत्येक वषर् िव ालयका चन्दादाता र अिभभावकह को 
भेला गराई िव ालयको अिघल्लो शैिक्षक वषर्को 
आयव्यय तथा शैिक्षक उपलब्धी र आगामी वषर्को 
कायर्बम जानकारी गराउने। 

ङ)  िव ालयको लेखा परीक्षण ूचिलत कानून बमोिजमका 
लेखापरीक्षक बाट गराउन कम्तीमा ३ जना 
लेखापरीक्षकको नाम िनयिुक्तको लािग नगरपािलकामा 
िसफािरस गन। 

च)  तोिकएबमोिजम िशक्षक अिभभावक संघ गठन गन। 
छ)  िव ाथीर्ह लाई ूचिलत कानून बमोिजम छाऽविृत 

उपलब्ध गराउने।" 

१८.   मूल ऐनको पिरच्छेद ६ को दफा ३४ मा संशोधन :- मूल 
ऐनको पिरच्छेद ६ दफा ३४ को उपदफा ३ पिछ देहाय 
बमोिजम उपदफा (४), उपदफा (५), उपदफा (६) र उपदफा 
(७) थिपएको छ :- 

"(१) उपदफा (४) मा  नगरिभऽका िव ालयह मा 
परीक्षा स ालन तथा समन्वयका लािग देहायको एक परीक्षा 
स ालन तथा समन्वय सिमित रहनेछ । 

(क) िशक्षा शाखा ूमखु - संयोजक 

(ख) आधारभतू तथा माध्यिमक तहको 
 ूधानाध्यापकह  वा िशक्षकह  मध्येबाट 

 संयोजकले तोकेका सामदुाियक 

 िव ालयबाट २ जना र संःथागत 

 िव ालयबाट १ जना गरी ३ जना -सदःय 

(ग)  िव ालय िनरीक्षक वा िव ालय िनरीक्षक  
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 नभएमा संयोजकले तोकेको िशक्षा शाखामा  

 काम गन कमर्चारी -सदःय सिचव 

(२) उपदफा (५) मा आधारभतू तह कक्षा ८ को 
अिन्तम परीक्षा ूमाणपऽको ूमाणीकरण नगर िशक्षा शाखा 
ूमखुबाट हनेुछ । 

(३) उपदफा (६) मा परीक्षालाई मयार्िदत तथा 
व्यविःथत बनाउन देहायबमोिजम परीक्षा अनगुमन िसिमित 
रहनेछ :- 

क) नगर िशक्षा सिमितको अध्यक्ष  - संयोजक 

ख) नगर उपूमखु  - सदःय 

ग) ूमखु ूशासकीय अिधकृत  - सदःय 

घ) नगरपािलकाले तोकेको िशक्षा  

       सिमित संयोजक  - सदःय 

ङ) नगर िशक्षा महासंघको अध्यक्ष   - सदःय 

च) ःथानीय ूहरी ूमखु   - सदःय 

छ) नगर िशक्षा सिमितले तोकेको  

       एक जना   - सदःय 

(४)  

(५) उपदफा (७) मा नगरपािलकािभऽ अध्यापनरत 
िशक्षकह को िव ालयमा अध्यापन हनेु मूल िवषयको 
िवषयगत सिमित तथा सबै िवषय सिमितको ूितिनिधत्व हनेु 
गरी नगर ःतरीय िवषयगत िशक्षक समन्वय सिमित हनेुछ । 
िवषयगत सिमित र समन्वय सिमितको कायर् ूिबया तथा 
काम, कतर्व्य र अिधकार नगर ःतरीय िवषयगत समन्वय 
सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ।" 
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१९.   मूल ऐनको पिरच्छेद ८ को दफा ३८ मा संशोधन :- मूल 
ऐनको पिरच्छेद ८ को उपदफा ३८ मा देहाय बमोिजम 
थिपएको छ :- 

"नगरपािलकािभऽ ूािविधक तथा व्यावसाियक 
िशक्षाको ूब र्न गनर्को लािग नगर नगरपािलकाले ूोत्साहन 
अनदुानको व्यवःथा गनर् सक्नेछ । 

क) नगरपािलकाले नगर क्षेऽ िभऽ अनसुन्धान केन्ि 
ःथापना गनर् सक्नेछ । 

ख) नगरपािलका िभऽ स ालन हनेु संःकृत िव ालय 
गमु्वाह को संरक्षण गरी सनातन धमर् संरक्षण धन्वन्तरी 
आयवुदको िवकास गु कुल आौमह ले जगेनार् हनेु कायर्बम 
स ालन गिरनेछ ।" 
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