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शिक्षा ऐन (दोश्रो संिोधन) २०७९  

प्रस्तावनाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ िाई संिोधन गनय वाञ्छनीय 
भएकोिे, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको छैठौं नगरसभािे यो ऐन वनाएको छ ।  

१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको “शिक्षा ऐन (दोश्रो 
संिोधन) २०७९” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको लमलतदेशख 
िाग ुहनुेछ ।  

२) शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा संिोधनः शिक्षा ऐन, २०७५ (यसपलछ “मिु ऐन” भलनएको) 
को प्रस्तावनामा रहेका “हरेक बािबालिका र नागररकको” भन्ने िव्दहरू पछालड “‘संववधानप्रदत्त 
अलनवायय” भन्ने िव्दहरू थप गररएको छ ।  

३)  मिु ऐनको दफा २(घ) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २(घ) पलछ देहायको दफा २(घ)१ 
थवपएको छ । 

२(घ)१M “अलनवायय शिक्षा” भन्नािे नेपाि सरकारद्वारा तोवकएको उमेर समूहका 
बािबालिकाहरुिाई ववद्यािय वा अन्य वैकशपपक िैशक्षक संस्थामा भनाय भई लनयलमत अध्ययन 
गने र आधारभतू तहको अध्ययन पूरा गने बाध्यकारी व्यवस्थािाई सम्झनपुदयछ । 

४)  मिु ऐनको दफा २(च) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २(च) मा देहायको संिोधन गररएको छ 
। 

क) दफा २(च) मा रहेका “असक्षमता अवस्था” भन्न ेिव्दहरुको सट्टामा “अपांगता” भन्न ेिव्द 
राशखएको र “बािबालिकािाई छुटै्ट समूहमा राखी” भन्न ेिव्दहरु पलछ “वविेष प्रकार र लनशित 
माध्यमबाट” भन्न ेिव्दहरु थप गररएको छ । 

ख)  दफा २(च) पलछ देहायको दफा २(च)१ थप गररएको छ ।  
“२(च)१ M “समावेिी शिक्षा” भन्नािे देहायको शिक्षा सम्झनपुछयः  
क) दृविववहीन, न्यनु दृवियकु्त, बवहरा, ससु्तश्रवण, अवटजम, बौविक, िारीररक वा अन्य अपांगता 
भएका बािबालिकािाई लनयलमत िैशक्षक पिलतको अलधनमा रही ददइने शिक्षा,  

ख) सामाशजक, आलथयक वा भौगोलिक कारणिे पछालड पाररएका व्यशक्तिाई ववभेदरवहत 
वातावरणमा ददइने शिक्षा ।” 

५) मिु ऐनको दफा २(ट) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २(ट) खारेज गररएको छ ।  
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६) मलु ऐनको दफा २(म) मा संिोधनः मलु ऐनको दफा २(म) मा रहेका “र ननजले सम्बशधधत 
विद्यानथिलाई स्थानीय अविभािकको रुपमा सम्पूर्ि दावयत्ि िहन गने व्यहोराको स्पष्ट शिफाररस 
सम्बशधधत िडा सनमनतको कायािलयिाट प्राप्त गनुि पनेछ” भन्ने िव्दहरु शिवकएको छ । 

 

७) मलु ऐनको दफा ७ मा संिोधनः मलु ऐनको दफा ७ मा रहेका “यस नगरपानलकाले 
आिश्यक पूिािधारको व्यिस्था गरी” भन्ने िव्दहरू पछानड “अननिायि शिक्षाको व्यिस्थालाई समेत 
सम्बोधन गने गरी” भन्ने िव्दहरू थप गररएको छ । 

 

८) मलु ऐनको दफा १५(१) मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१) मा रहेका “तथावप  
आिश्यकता अनसुार नगर शिक्षा सनमनतले पदानधकारीहरु थप्न सक्नेछ” भन्ने िव्दहरू शिवकएको 
छ ।  

 

९) मलु ऐनको दफा १५(१)क मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१)क मा देहायको संिोधन 
गररएको छ । 

क) दफा १५(१)क मा रहेका “िा ननजले तोकेको व्यशि एकजना” भन्ने िव्दहरू शिवकएको छ।  

ख) दफा १५(१)क पनछ देहायको दफा १५(१)क(१) थवपएको छ ।  

“१५(१)क(१) नगर उप–प्रमखु – सदस्य”  

 

१०) मलु ऐनको दफा १५(१)ख मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१)ख को सट्टा देहायको दफा 
१५(१) ख राशखएको छ l 
"१५(१) ख: नगर सभा सदस्यमध्ये कशम्तमा एक मवहला िा एक दनलत पने गरी ३ जना-
सदस्य" 

 

११) मलु ऐनको दफा १५(१)ग मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१)ग को सट्टामा देहायको 
दफा १५(१)ग राशखएको छ ।  

“१५(१)गः शिक्षाविद, स्थानीय समाजसेिी तथा अनभभािक मध्येबाट नगर शिक्षा सनमनत प्रमखुले 
मनोननत गरेको एक मवहला सवहत ३ जना– सदस्य” 
 

१२)  मलु ऐनको दफा १५(१)घ मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१)घ को सट्टामा देहायको 
दफा १५(१)घ राशखएको छ ।  

“१५(१)घः नगरपानलका क्षेत्रनभत्र संचानलत सामदुावयक तफि  माध्यनमक र आधारभतू तथा 
संस्थागत विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरू मध्ये सिैको प्रनतनननधत्ि हनुे गरी सनमनतले मनोननत गरको 
१ मवहला सवहत ३ जना – सदस्य” 

१३)  मलु ऐनको दफा १५(१)ङ मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १५(१)ङ को सट्टामा देहायको 
दफा १५(१)ङ राशखएको छ ।  

“१५(१)ङः नगरपानलका नभत्र रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको पदानधकारी मध्ये २ जना – 

सदस्य” 
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१४)  मिु ऐनको दफा १५(१)च मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १५(१)च मा रहेका “१÷१ जना” 
िव्दहरू पलछ “गरर २ जना” भन्ने िव्दहरू थवपएको छ ।  

१५)  मिु ऐनको दफा १५(१)छ मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १५(१)छ खारेज गररएको छ । 

१६)  मिु ऐनको दफा १५(१)ज मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १५(१)ज खारेज गररएको छ । 

१७)  मिु ऐनको दफा १५(१)ड मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १५(१)ड को सट्टामा देहायको दफा 
१५(१)ड राशखएको छ  । 

“१५(१)डः सलमलतिे आवश्यकता अनसुार शिक्षाववदहरूिाई आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा वैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।”   

१८) मिु ऐनको दफा १६(१) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १६(१) मा रहेका “७ जना” भन्ने 
िव्दहरुको सट्टामा “९ जना” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ । 

१९) मिु ऐनको दफा १६(१)क मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १६(१)क मा रहेका “लनजिे तोकेको 
िव्ध प्रलतवित व्यशक्त” भन्न ेिव्हरुको सट्टामा “सो काम गने अशखतयारी पाएको वडा सदस्य” 
भन्ने िव्दहरू राशखएको छ ।  

२०)  मिु ऐनको दफा १६(१)घ मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १६(१)घ पलछ देहायको दफा 
१६(१)घ(१) थवपएको छ । 

 “१६(१)घ(१)M वडा लभत्र रहेका प्याव्सन र एन प्याव्सनका १÷१ जना प्रलतलनलध गरी २ जना– 
सदस्य” 

२१)  मिु ऐनको दफा १७(१) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १७(१) को सट्टामा देहायको दफा 
१७(१) राशखएको छ । 

 “१७(१)M सामदुावयक ववद्याियमा सितय अनदुानबाट पाररश्रलमक पाउने गरी ररक्त करार वा 
राहत अनदुान कोटा र बािववकास केन्रका सहयोगी काययकतायको लनयशुक्त प्रचलित काननुबमोशजम 
हनुेछ ।” 

२२)  मिु ऐनको दफा १७(२) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा १७(२) को सट्टामा देहायको दफा 
१७(२) राशखएको छ । 

  “१७(२)M नगरलभत्र सञ्चालित सामदुावयक ववद्याियमा नगरपालिकाको आन्तररक श्रोतबाट आलथयक 
दावयत्व बेहोररने गरी लनयशुक्त हनुे शिक्षक, बािववकास सहजकताय, आया तथा स्वयंसेवक शिक्षकको 
करार लनयशुक्त लसफाररसका िालग देहाय बमोशजमको नगरस्तरीय शिक्षक तथा ववद्यािय कमयचारी 
छनोट सलमलत रहनेछ ।” 
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क) नगरपानलकाको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत -संयोजक 

ख) नगर शिक्षा सनमनतको सदस्यमध्ये नगर शिक्षा सनमनतका प्रमखुबाट मनोनीत १ जना -
सदस्य 

ग) सामदुावयक विद्यालयका प्र.अ.हरु मध्ये नगर शिक्षा सनमनतले मनोनयन गरेको १ जना -
सदस्य 

घ) नगर शिक्षा सनमनतले मनोनयन गरेको शिक्षा िास्त्रमा सम्बशधधत विषयमा कशम्तमा 
स्नातकोत्तर उपानध हानसल गरी माध्यनमक तहमा कायिरत शिक्षर्, मूलयांकन र परीक्षाको 
अनभुिी शिक्षक १ जना -सदस्य 

 ङ) शिक्षा िाखा प्रमखु िा ननजले तोकेको शिक्षा अनधकृत -सदस्य सशचि 

२३) मलु ऐनको दफा १७(४) मा संिोधनः मलु ऐनको दफा १७(४) पनछ देहायको दफा 
१७(५) थवपएको छ । 

“१७(५)M शिक्षक तथा विद्यालय कमिचारी छनोट प्रवियाका लानग नगरपानलकाले सामदुावयक 
विद्यालयमा कायिरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट विषयगत विज्ञहरुको रोष्टर तयार गरी प्रयोग 
गनि सक्नेछ ।” 

२४) मलु ऐनको दफा २०(१) मा संिोधनः मलु ऐनको दफा २०(१) को सट्टामा देहायको दफा 
२०(१) राशखएको छ । 

“२०(१)M सामदुावयक विद्यालयको सञ्चालन, व्यिस्थापन र रेखदेख गनिका लानग प्रत्येक 
विद्यालयमा देहाय बमोशजमका सदस्यहरू रहेको व्यिस्थापन सनमनत रहनेछः  
क) अनभभािकले आफुमध्येबाट छानी पठाएका २ जना मवहला सवहत ४ जना – सदस्य  
ख) नगरपानलकाका सम्बशधधत िडाको अध्यक्ष िा सो काम गने अशततयारी पाएको िडा 
सदस्य – पदेन सदस्य 

ग) स्थानीय बशुध्दशजिी, समाजसेिी, शिक्षाप्रमेी िा चधदादाता एिं विद्यालय संस्थापकमध्ये नगर 
शिक्षा सनमनत प्रमखुले मनोननत गरेको १ जना मवहला सवहत २ जना – सदस्य 

घ) शिक्षकहरुले आफूहरू मध्येिाट छानी पठाएको १ जना शिक्षक – सदस्य 

ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक– सदस्य सशचि 

२५) मलु ऐनको दफा २०(२) मा संिोधनः मलु ऐनको दफा २०(२)मा देहायको संिोधन 
गररएको छ ।  
क) दफा २०(२) मा रहेका “नगर प्रमखुले मनोननत गरेका एकजना” भन्न े िव्दहरुको 
सट्टामा नगर शिक्षा सनमनत प्रमखुले मनोननत गरेका २ जना” भन्न ेिव्दहरु राशखएको छ । 

ख) दफा २०(२) पनछ देहायको दफा २०(२)क र २०(२)ख थप गररएको छ । 
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“२०(२)कः उपदफा १(क) (ख) वा (ग) बमोशजम छालनएका व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरू 
मध्येबाट ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे नै अध्यक्षको चयन गनेछ ।” 

“२०(२)ख: उपदफा २०(२)क अनसुार ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे अध्यक्ष चयन गनय 
असमथय रहेमा सो को व्यहोरा ववद्याियिे नगर शिक्षा सलमलतिाई जानकारी गराउन ुपनेछ र 
जानकारी प्राप्त भएपलछ नगर शिक्षा सलमलतिे अध्यक्षको चयन गनेछ ।” 

२६)  मिु ऐनको दफा २०(४) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(४) को सट्टामा देहायको दफा 
२०(४) राशखएको छ । 

“२०(४)M ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सदस्यहरू छनौट भई अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका िालग 
वा अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा व्यवस्थापन सलमलतको बैठकको अध्यक्षता उपशस्थतमध्ये जेि सदस्यिे 
गने छन ्।” 

२७)  मिु ऐनको दफा २०(६) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(६) को सट्टामा देहायको दफा 
२०(६) राशखएको छ । 

“२०(६)M ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काययकाि समाप्त भई वा अन्य कुनै कारणबाट सलमलत 
ररक्त भएमा अको सलमलत गठन नभएसम्मका िालग सम्बशन्धत वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा पदेन 
सदस्यहरू तथा नगर शिक्षा सलमलत प्रमखुिे मनोलनत गरेको २ जना शिक्षाववद् तथा समाजसेवी 
समेत रहेको तदथय ववद \यािय व्यवस्थापन सलमलत स्वतः गठन हनुेछ.।” 

२८)  मिु ऐनको दफा २०(८)क मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(८)क मा रहेका “नगर प्रमखु” 
भन्न ेिव्दहरूको सट्टामा “नगर शिक्षा सलमलत प्रमखु” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ ।  

२९)  मिु ऐनको दफा २०(८)ख मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(८)ख मा रहेका “१ जना 
मवहिा सवहत २ जना” भन्ने िव्दहरूको सट्टामा “१ जना” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ ।  

३०)  मिु ऐनको दफा २०(८)ग मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(८)ग मा रहेका “नगर प्रमखु” 
भन्ने िव्दहरूको सट्टामा “नगर शिक्षा सलमलत प्रमखु” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ । 

३१) मिु ऐनको दफा २०(८)च मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(८)च को सट्टामा देहायको दफा 
२०(८)च राशखएको छ । 

“२०(८)चः नगर शिक्षा िाखाको शिक्षा सेवाको प्रलतलनलध १ जना – सदस्य” 

३२) मिु ऐनको दफा २०(९) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(९) मा रहेका “३ िैशक्षक सत्रको” 
भन्ने िव्दहरूको सट्टामा “३ वषयको” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ । 

३३)  मिु ऐनको दफा २०(९)क मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(९)क खारेज गररएको छ । 
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३४)  मिु ऐनको दफा २०(१२)त मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २०(१२)त खारेज गररएको छ। 

३५)  मिु ऐनको दफा २१ मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २१ पलछ देहायको दफा २१क थवपएको 
छ ।  
“२१क: यो ऐन िाग ुभएपलछ यसअशघको प्रावधान बमोशजम गठन भएका ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत स्वतः ववघटन हनुछेन ्।”   

३६) मिु ऐनको दफा २३(२)घ मा संिोधनः मिु ऐनको दफा २३(२)घ मा रहेका “प्राप्त ववद्याियको 
कुि वावषयक आम्दानी मध्ये तोवकए बमोशजमको” भन्ने िव्दहरूको सट्टामा “सावयजलनक 
उत्तरदावयत्व वापत प्राप्त” भन्ने िव्दहरू राशखएको छ । 

३७)  मिु ऐनको दफा ३०(२) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा ३०(२) को सट्टामा देहायको दफा 
३०(२) राशखएको छ । 

“३०(२)M उपदफा (१) बमोशजम संस्थागत ववद्याियिे लनयमानसुार प्रदान गने छात्रवशृत्त मध्ये 
पचास प्रलतित छात्रवशृत्तका िालग ववद्याथी छनौट गनय नगरपालिका माफय त दरखास्त संकिन  
गरी संस्थागत ववद्यािय समेतको सहभालगतामा सम्बशन्धत वडाको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी एक 
छात्रवशृत्त छनौट सलमलत गठन गररनेछ र सोही सलमलतिे तोवकएको आधारमा छात्रवशृत्त ददनपुने 
ववद्यालथयको लसफाररस गनेछ ।”  

३८) मिु ऐनको दफा ३८(३) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा ३८(३) मा रहेका “तोके बमोशजमको 
प्रविया अपनाई नगरपालिकािे” भन्ने िव्दहरूको सट्टामा “प्रचलित काननु बमोशजम” भन्ने िव्दहरू 
राशखएको छ । 

३९)  मिु ऐनको दफा ३८(४) मा संिोधनः मिु ऐनको दफा ३८(४)मा रहेका “नगर शिक्षा 
सलमलतिे” भन्ने िव्दहरूपलछ “शिक्षक सरुवा हनुे र भई जाने दवैु” भन्ने िव्दहरू थप गररएको 
छ र “सहमलत नलिई” भन्ने िव्दहरुको सट्टामा “सहमलतमा” भन्ने िव्द राशखएको छ । 

 

पाररत लमलतः 2079/03/25 

प्रमाशणकरण लमलतः 2079/०३/३१  
प्रकाशित लमलत: २०७९/०४/१०  
 

आज्ञािे, 
भोज राज शघलमरे 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  
 


