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शिक्षा ऐन, २०२८ 

         लालमोहर र प्रकािन मममि 

संिोधन गने ऐन             २०२८।५।२४ 

   

१. शिक्षा (पहहलो संिोधन) ऐन, २०३३     २०३३।७।४ 

२. शिक्षा (दोस्रो संिोधन) ऐन, २०३६     २०३६।८।५ 

३. शिक्षा (िेस्रो संिोधन) ऐन, २०३७     २०३७।५।२६ 

४. केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०४१    २०४१।७।२७ 

५. न्याय प्रिासन सधुार (चौथो संिोधन) ऐन, २०४३    २०४३।७।२४ 

६. शिक्षा (चौथो संिोधन) ऐन, २०४५     २०४५।७।१० 

७. शिक्षा (पााँचौं संिोधन) ऐन, २०४९     २०४९।७।१३ 

८. शिक्षा (छैठौ संिोधन) ऐन, २०५५     २०५५।१०।१ 

९. शिक्षा (सािौं संिोधन) ऐन, २०५८     २०५८।१०।२५
  

         प्रमाणीकरण र प्रकािन मममि 

१०. शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही 
  नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३     २०६३।९।१४ 

११. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल 

  कानून संिोधन गने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७ 

  १२.  केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गनन बनेको ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

  १३.  शिक्षा (आठौँ संिोधन) ऐन, २०७३     २०७३।३।१५ 

 €१४.  केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरण, समायोजन  
  र खारेज गने ऐन, २०७४                २०७४।६।३० 

  १५.  शिक्षा (नवौं संिोधन) ऐन, २०७४      २०७४।७।६ 

  १६.  केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गनन बनेको ऐन, २०७५    २०७५।११।१९ 

 

२०२८ सालको ऐन नं. ८ 

 ............... 
                                                           


  यो ऐन सम्वि २०६३ साल साउन  १७ गिेदेशख लागू भएको । 


  यो ऐन सम्वि २०६५ साल जेठ १५ गिेदेशख लागू भएको । 

€     यो ऐन सम्वि २०७५ साल भदौ १ गिेदेशख प्रारम्भ भएको । 


  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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राहिय शिक्षा पद्धमिको योजना अनरुुप हवद्यालयहरुमा ददइने शिक्षाको व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावना : राहिय हवकासको लामग आवश्यक जनिशि ियार गनन संघीय लोकिाशन्रक 
गणिन्रात्मक व्यवस्था अनकूुल सवनसाधारण जनिाको सदाचार, शिष्टाचार र नैमिकिा कायम 
राख् न मलुकुमभर स्थापना हनुे िथा स्थापना भई सञ् चालन भइरहेका हवद्यालयको व्यवस्थापनमा 
सधुार गदै गणुस्िरयिु शिक्षाको हवकास गनन वाञ्छनीय भएकाले, 

          श्री ५ महाराजामधराज महेन्र वीर मबक्रम िाहदेवबाट राहिय पञ् चायिको सल्लाह र 
सहममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संशक्षप् ि नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “शिक्षा ऐन, २०२८” रहेको छ। 

(२) यो ऐन नेपाल ......... भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा प्रकािन गरी िोकेको क्षरेमा 
िोकेको मममिदेशख प्रारम्भ हनुेछ ।® 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “पूवन प्राथममक हवद्यालय” भन् नाले चार वषन उमेर पूरा गरेका 

बालबामलकालाई एक वषनको पूवन प्रारशम्भक बाल शिक्षा ददने हवद्यालय 
सम्िन ुपछन । 

 (ख) “प्राथममक शिक्षा” भन् नाले कक्षा एकदेशख कक्षा पााँचसम्म ददइने शिक्षा 
सम्िन ुपछन । 

                                                           
    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

®     यो ऐन मन्रालयले देहायका मममिदेशख देहायका शजल्लामा लागू गरेको छ M– 

 मममि       लागू भएका शजल्ला 
 २०२८।७।१५   शचिवन, कास्की, 
 २०२९।६।१५   दाङ, बााँके, बाग्लङु, रुपन्देही, धनषुा, काभ्र,े सप्तरी, धनकुटा, मोरङ, िापा, जमु्ला, कैलाली, 

कञ् चनपरु । 

 २०३०।७।१     इलाम, पााँचथर, िाप्लेजङु, िेह्रथमु, संखवुासभा, सनुसरी, मसन्धपुाल्चोक, काठमाडौं, भिपरु, 
लमलिपरु, गोरखा, मनाङ्ग, लमजङु, िनहुाँ, स्याङजा, सखेुि । 

 २०३१।६।२१ सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपरु, उदयपरु, मसराहा, दोलखा, रामेछाप, मसन्धलुी, सलानही, 
महोत्तरी, नवुाकोट, मसु्िाङ, म्याग्दी, पवनि, गलु्मी, अघानखााँची, पाल्पा, नवलपरासी, कहपलवस्ि ु। 

 २०३२।६।२० दाच ुनला, बैिडी, डडेलधरुा, बिाङ, बाजरुा, अछाम, बारा, पसान, रौिहट, मकवानपरु, रसवुा, धाददङ, 

डोल्पा, प्यूठान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, मिमिकोट, मगु,ु हमु्ला, बददनया, दैलेख, जाजरकोट, डोटी। 

   सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि।   


    चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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(ख१)  “आधारभिू शिक्षा” भन् नाले प्रारशम्भक बाल शिक्षादेशख कक्षा आठसम्म 
ददइने शिक्षा सम्िन ुपछन । 

(ग)  ........  

(घ)  “माध्यममक शिक्षा” भन् नाले कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसम्म ददइन े
शिक्षा सम्िन ुपछन । 

(घ१)  “हविेष शिक्षा” भन् नाले दृहष्टहवहीन, बहहरा, अहटज्म, बौहद्धक अपाङ्गिा, 
ससु्ि श्रवण वा अमि अिि िारीररक अपाङ्गिा भएका 
बालबामलकालाई छुटै्ट समूहमा राखी हविेष प्रकार र मनशश् चि 
माध्यमबाट ददइने शिक्षा सम्िन ुपछन । 

(घ१क) “समावेिी शिक्षा” भन् नाले देहायको शिक्षा सम्िन ुपछन :-  
(१)  दृहष्टहवहीन, न्यून दृहष्टयिु, बहहरा, ससु्ि श्रवण, अहटज्म, 

बौहद्धक, िारीररक वा अन्य अपाङ्गिा भएका 
बालबामलकालाई मनयममि िैशक्षक पद्धमिको अधीनमा रही 
ददइने शिक्षा, 

(२)  सामाशजक, आमथनक वा भौगोमलक कारणले पछामड 
पाररएका व्यशिलाई हवभेदरहहि वािावरणमाददइने शिक्षा। 



(घ२)  “सामदुाहयक हवद्यालय” भन् नाले नेपाल सरकारबाट मनयममि रुपमा 
अनदुान पाउने गरी अनमुमि वा स्वीकृमि प्राप् ि हवद्यालय सम्िन ुपछन। 

(घ३) “संस्थागि हवद्यालय” भन् नाले नेपाल सरकारबाट मनयममि रुपमा अनदुान 
नपाउने गरी अनमुमि वा स्वीकृमि प्राप् ि हवद्यालय सम्िन ुपछन । 

(घ४) “आधारभिू हवद्यालय” भन् नाले खण्ड (ख१) बमोशजम शिक्षा ददइन े
हवद्यालय सम्िन ुपछन । 

(घ५) “हवद्यालय शिक्षा” भन् नाले आधारभिू र माध्यममक शिक्षा सम्िन ुपछन। 

(घ६) “बोडन” भन् नाले दफा ४क. बमोशजम गदठि राहिय परीक्षा बोडन सम्िन ु
पछन। 

                                                           
     चौथो संिोधनद्वारा शिहकएको ।  
    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   आठौ संिोधनद्वारा थप । 

   सािौं संिोधनद्वारा थप । 
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(घ७) “पररषद्” भन् नाले दफा ७क. बमोशजम गदठि राहिय शिक्षा पररषद् 
सम्िन ुपछन । 

(ङ) “हवद्यालय” भन् नाले सामदुाहयक हवद्यालय वा संस्थागि हवद्यालय सम्िन ु
पछन। 

(ङ१) “प्राथममक हवद्यालय” भन् नाले खण्ड (ख) बमोशजमको शिक्षा ददइन े
हवद्यालय सम्िन ुपछन । 

 (ङ२) .............. 
(ङ३) “माध्यममक हवद्यालय” भन् नाले खण्ड (ख१) र (घ) वा खण्ड (घ) 

बमोशजमको शिक्षा ददइने हवद्यालय सम्िन ुपछन । 

(ङ४) .............. 

(च) “शिक्षक” भन् नाले हवद्यालयको अध्यापक सम्िन ु पछन र सो िब्दले 
प्रधानाध्यापक समेिलाई जनाउाँछ । 

(च१) “आयोग” भन् नाले दफा ११ख. बमोशजम गठन भएको .......... शिक्षक 
सेवा आयोग सम्िन ुपछन । 

(च२) “सशचवालय” भन् नाले आयोगको सशचवालय सम्िन ुपछन । 

(च३) “अध्यक्ष” भन् नाले आयोगको अध्यक्ष सम्िन ुपछन । 

(च४) “सदस्य” भन् नाले आयोगको सदस्य सम्िन ुपछन र सो िब्दले आयोगको 
अध्यक्ष समेिलाई जनाउाँछ । 

(च५) “अमभभावक” भन् नाले हवद्यालयमा अध्ययनरि हवद्याथीको अमभभावक भनी 
हवद्यालयको अमभलेखमा जमनएको व्यशि सम्िन ु पछन र सो िब्दले 
दफा १२ को प्रयोजनको लामग हवद्याथीको बाब,ु आमा, बाजे वा बज्यै 
र त्यस्िा अमभभावक नभएका हवद्याथीको हकमा त्यस्िो हवद्याथीलाई 
संरक्षकत्व प्रदान गने व्यशिलाई समेि जनाउाँछ । 

                                                           

   सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि।   
  पााँचौं संिोधनद्वारा थप । 
      आठौं संिोधनद्वारा खारेज । 

   आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप . 

    छैठौं संिोधनद्वारा थप । 

       सािौं संिोधनद्वारा शिहकएको । 
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(च६) “कमनचारी” भन् नाले सामदुाहयक हवद्यालयमा कायनरि शिक्षक बाहेकका 
अन्य कमनचारी सम्िन ुपछन । 

(छ) “माध्यममक शिक्षा उत्तीणन परीक्षा” (स्कुल मलमभङ सहटनहफकेट 
एक्जाममनेिन) भन् नाले माध्यममक शिक्षाको अन्त्यमा हनु े परीक्षा 
सम्िन ुपछन ।  

(छ१) “आधारभिू शिक्षा उत्तीणन परीक्षा” भन् नाले आधारभिू िहको अन्त्यमा 
हनु ेपरीक्षा सम्िन ुपछन । 

(ज) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोशजम” भन् नाले यस ऐन अन्िगनि बनेका 
मनयम वा हवमनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोशजम सम्िन ुपछन । 


 (ि) “अनमुमि” भन् नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृमि र सहायिा प्रदान 

गररनसकेको कुनै िोहकएको ठाउाँ वा क्षेरमा हवद्यालय खोल्न वा कक्षा 
थप गनन ददएको अस्थायी स्वीकृमिलाई जनाउाँछ । 

(ञ) “स्वीकृमि” भन् नाले िोहकए बमोशजमको ििन परुा गरेको हवद्यालयलाई 
नेपाल सरकारले ददएको स्थायी स्वीकृमिलाई जनाउाँछ । 

(ट) “आवासीय हवद्यालय” भन् नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय 
हवद्यालयको रुपमा स्वीकृमि प्रदान गररएको हवद्यालयलाई जनाउाँछ । 

(ठ) “िैशक्षक गठुी” भन् नाले हवद्यालय सञ् चालन गननको लामग कुनै व्यशिले 

नाफा नमलने उदे्दश्यले स्थापना गरेको सावनजमनक वा मनजी गठुी 

सम्िन ुपछन । 

(ठ१) “मन्रालय” भन् नाले शिक्षा मन्रालय सम्िन ुपछन । 

(ठ२) “स्थायी आवासीय अनमुमि” भन् नाले हवदेिी मलुकुले कुनै ििन िोकी वा 
सो मलुकुमा स्थायी रुपले बसोबास गनन पाउने गरी नेपाली 
नागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइभमसनटी इममग्रने्ट मभसा(मड.भी), 
परमानेन्ट रेशजडेन्टमभसा (हप.आर.) वा ग्रीन कार्रडन सम्िन ुपछन र सो 
िब्दले नपेाली नागररकलाई हवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन 

                                                           
     केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोमधि । 


    दोस्रो संिोधनद्वारा थप . 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप . 

   आठौ संिोधनद्वारा थप । 
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ददइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय अनमुमिलाई समेि 
जनाउाँछ। 

३. हवद्यालय खोल्न अनमुमि मलन ुपने : (१)कुनै नेपाली नागररकले िैशक्षक गठुी अन्िगनि 
हवद्यालय खोल्न चाहेमा िोहकएको हववरण खलुाई आधारभिू हवद्यालयको लामग सम्बशन्धि 
गाउाँ शिक्षा समममि वा नगर शिक्षा समममि र माध्यममक हवद्यालयको लामग सम्बशन्धि 
शजल्ला शिक्षा समममिको मसफाररस सहहि िोहकएको अमधकारी समक्ष अनमुमिको लामग 
मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन परेमा मन्रालय वा िोहकएको अमधकारीले 
सो मनवेदन उपर आवश्यक जााँचबिु गनेछ र जााँचबिु गदान हवद्यालय खोल्न अनमुमि ददन 
मनामसब देशखएमा िोहकएको ििन बन्देज पालना गने गरी अनमुमि ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुमि मलई खोमलएको हवद्यालयले िोहकएको ििन 
बन्देज पालन गरेको देशखएमा मन्रालय वा िोहकएको अमधकारीले स्वीकृमि प्रदान 
गनेछ। 

(४) यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि कम्पनीको रुपमा सञ् चालनमा रहेका 
हवद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुी अन्िगनि हवद्यालय सञ् चालन गनन 
िोहकएको अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम मनवेदन परेमा िोहकएको अमधकारीले सो मनवेदन 
उपर आवश्यक जााँचबिु गनेछ र जााँचबिु गदान मनवेदन ददने हवद्यालयको माग मनामसब 
देशखएमा माग बमोशजम हवद्यालय सञ् चालन गनन स्वीकृमि ददनेछ । 

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन देहायका 
हवद्यालयलाइ िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ् चालन गनन पाउने गरी अनमुमि वा स्वीकृमि 
ददइने छैन :- 

(क) सरकारी वा सावनजमनक भवनमा सञ् चालन भएको हवद्यालय, 

(ख) सरकारी वा सावनजमनक जग्गामा भवन बनाई सञ् चालन भएको हवद्यालय, 

(ग) कुनै व्यशि वा संस्थाले हवद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दािव्य 
ददएकोमा सो भवनमा वा त्यस्िो जग्गामा भवन बनाई सञ् चालन भएको 
हवद्यालय । 

                                                           
  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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(७) उपदफा (२), (३) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन आफ्नै 
स्रोिबाट पूवन प्राथममक हवद्यालय खोल्ने अनमुमि वा स्वीकृमि सम्बशन्धि गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाले ददनेछ । 

(७क)    ............. 
(७ख)   ........... 
(७ग) यस ऐन वा अन्य प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन 

िैशक्षक गठुी अन्िगनि हवद्यालय सञ् चालन गदान देहायका कुरामा देहाय बमोशजम गनुन 
पनेछः- 

(क) िैशक्षक गठुी सञ् चालन गने गठुी सञ् चालक (ट्रष्टी) सङ्गदठि संस्थाको 
रूपमा हनु ुपने, 

(ख) िैशक्षक गठुी सञ् चालन गदान सञ् चालक बोडन (ट्रष्टी) मा सावनजमनक 
गठुी भए कम्िीमा पााँचजना र मनजी गठुी भए कम्िीमा िीनजना 
सदस्य हनु ुपने, 

(ग) िैशक्षक गठुीको आय व्ययको लेखा िोहकए बमोशजम खडा गरी 
मान्यिा प्राप् ि लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन ुपने, 

(घ) िैशक्षक गठुीको ित्काल कायम रहेका गठुीका सञ् चालक (ट्रष्टी) ले 
आफ्नो जीवनकालमै वा िेषपमछ गठुीयारको रुपमा काम गने आफ्नो 
उत्तरामधकारी िोक्न सक्ने । 

िर सावनजमनक िैशक्षक गठुीको हकमा त्यस्िो उत्तरामधकारी 
िोक्दा मन्रालयको स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

(७घ) कुनै सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मनुाफा नमलन े
उदे्दश्य राखी हवद्यालय सञ् चालन गनन चाहेमा िोहकएको अमधकारीबाट स्वीकृमि मलई 
सावनजमनक िैशक्षक गठुी अन्िगनि हवद्यालय सञ् चालन गनन सक्नेछ । 

(७ङ) उपदफा (७घ) बमोशजम सञ् चामलि हवद्यालयले अध्यापन गराउन ु पने 
हवषय, पालन गनुन पने ििन िथा अन्य व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछन ्। 

(८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन कुनै 
हवदेिी शिक्षण संस्थासाँग सम्बन्धन गने गरी कसैलाई पमन हवद्यालय खोल्न अनमुमि वा 
स्वीकृमि ददइने छैन । 

                                                           
  आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप। 
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िर हवदेिी शिक्षण संस्थासाँग सम्बन्धन गरी हवद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा 
मन्रालयसाँग सम्िौिा भएमा वा त्यसरी हवद्यालय खोल्न कूटनैमिक मनयोगबाट मसफाररस 
भएमा मन्रालयले ििन िोकी हवद्यालय खोल्न अनमुमि वा स्वीकृमि ददन सक्नेछ । 
त्यसरी हवद्यालय खोल्नको लामग मन्रालय समक्ष मसधै मनवेदन ददन सहकनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोशजम अनमुमि वा स्वीकृमि प्राप् ि हवद्यालयले ििन बमोशजम 
हवद्यालय सञ् चालन नगरेमा मन्रालयले जनुसकैु बखि त्यस्िो हवद्यालय बन्द गनन 
सक्नेछ । 

(१०) उपदफा (८) बमोशजम अनमुमि वा स्वीकृमि प्राप् ि हवद्यालयको सम्बन्धमा 
यस ऐन बमोशजमको अन्य व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

४. हवद्यालयको सञ् चालन : हवद्यालयको सञ् चालन िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

४क. बोडनको गठन : (१) माध्यममक शिक्षा परीक्षाको सञ् चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गनन 
एक र हिय परीक्षा बोडन रहनेछ । 

(२) बोडनको गठन देहाय बमोशजम हनुेछः- 
(क) मान्यिा प्राप् ि हवश् वहवद्यालयबाट कम्िीमा स्नािकोत्तर उपाधी 

हामसल  गरेको र शिक्षा िथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेरमा कम्िीमा 
बाह्र वषनको अनभुव प्राप् ि व्यशिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले  
मनयिु गरेको व्यशि     - अध्यक्ष 

(ख) मन्रालयको सशचव     - उपाध्यक्ष 

(ग) मन्रालयको सहसशचव (हवद्यालय शिक्षा हेने)  - सदस्य 

(घ) महामनदेिक, शिक्षा हवभाग    - सदस्य 

(ङ) कायनकारी मनदेिक, पाठ् यक्रम हवकास केन्र  - सदस्य 

(च) सदस्य-सशचव, प्राहवमधक शिक्षा िथा व्यावसाहयक  
िालीम पररषद्      - सदस्य 

(छ) परीक्षा मनयन्रक, मरभवुन हवश् वहवद्यालय      - सदस्य 

(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रिासन र परीक्षा क्षेरमा कम्िीमा दि वषनको  
अनभुव प्राप् ि गरी हविेषज्ञिा हामसल गरेका व्यशिहरुमध्येबाट बोडनले  
मनोनीि गरेका कम्िीमा दईुजना महहला सहहि िीनजना - सदस्य 

(ि) सामदुाहयक िथा संस्थागि माध्यममक हवद्यालयका  
                                                           
  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  आठौ संिोधनद्वारा थप । 
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प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्िीमा एकजना महहला सहहि  
मन्रालयले मनोनीि गरेका दईुजना    -सदस्य 

(ञ) नेपाल शिक्षा सेवाको राजपरांहकि प्रथम शे्रणीको अमधकृि  
वा बोडनको वररष्ठ कमनचारीहरूमध्येबाट मन्रालयले िोकेको  
कमनचारी      -सदस्य-सशचव 

(३) बोडनको अध्यक्षको मनयशुिको लामग नेपाल सरकारलाई मसफाररस गनन लोक 
सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षिामा ख्यामिप्राप् ि शिक्षाहवद्हरु मध्येबाट कम्िीमा 
एकजना महहला सहहि मन्रालयले मनोनयन गरेका दईुजना सदस्य रहेको एक मसफाररस 
समममि गठन गनेछ र सो समममिले मसफाररस गरेको व्यशिलाई नेपाल सरकारले बोडनको 
अध्यक्षमा मनयशुि गनेछ । 

(४) बोडनका अध्यक्ष िथा मनोनीि सदस्यको पदावमध चार वषनको हनुेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन बोडनको अध्यक्ष वा 
मनोनीि सदस्यले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी इमान्दारीपूवनक पूरा नगरेको भनी िोहकए 
बमोशजमको समममिको मसफाररसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा 
मन्रालयले मनजलाई जनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मनामसव 
मौकाबाट बशञ् चि गररने छैन । 

(६) बोडनको बैठक सम्बन्धी कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

४ख. बोडन स्विामसि र संगदठि संस्था हनु े : (१) बोडन अहवशछछन् न उत्तरामधकारवाला एक 
स्विामसि र संगदठि संस्था हनुेछ । 

(२) बोडनका सबै काम कारवाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) बोडनले व्यशि सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप् ि गनन, उपभोग गनन, बेचमबखन 
गनन र अन्य हकमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) बोडनले व्यशि सरह नामलस उजूर गनन र बोडन उपर पमन सोही नामबाट 
नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) बोडनले व्यशि सरह करार गनन, करार बमोशजमको अमधकार प्रयोग गनन िथा 
दाहयत्व मनवानह गनन सक्नेछ । 

                                                           


    आठौ संिोधनद्वारा थप । 
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४ग. बोडनको काम, किनव्य र अमधकार : बोडनको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम   
हनुेछ :- 

(क) मन्रालयले स्वीकृि गरेको परीक्षासम्बन्धी नीमिको अधीनमा रही बोडनको 
नीमि मनधानरण गरी कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ख)  बोडनको दीघनकालीन योजना ियार गरी कायानन्वयन गने, गराउने, 
(ग) हवद्यालय शिक्षा परीक्षाको मयानदा र गणुस्िर कायम भए नभएको 

सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ) बोडनको वाहषनक बजेट िथा कायनक्रम स्वीकृि गने, 

(ङ) बोडनको काम सचुारु रुपले सञ् चालन गनन आवश्यक आमथनक स्रोि 
जटुाउने, 

(च) बोडनको आवमधक िथा वाहषनक प्रमिवेदन मन्रालयमा पेि गने, 

(छ) िोहकए बमोशजमको अन्य कायन गने, गराउने । 

४घ. बोडनको पदामधकारीको काम, किनव्य र अमधकार िथा सेवाको ििन र सहुवधा : (१) बोडनको 
अध्यक्ष बोडनको पूणनकालीन काम गने प्रमखु पदामधकारी हनुेछ । 

(२) बोडनको सदस्य-सशचव बोडनको पूणनकालीन काम गने प्रमखु प्रिासकीय 
पदामधकारी हनुेछ । 

(३) बोडनको अध्यक्षको पाररश्रममक, सेवाको ििन िथा सहुवधा िोहकए बमोशजम 
हनुेछ ।   

(४) बोडनको अध्यक्ष िथा सदस्य-सशचवको काम, किनव्य र अमधकार िोहकए 
बमोशजम हनुेछ । 

(५) बोडनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सशचवले बोडनको बैठकमा भाग 
मलए बापि ्अथन मन्रालयको सहममिमा मन्रालयले िोके बमोशजमको बैठक भत्ता पाउने 
छन ्। 

४ङ. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोडनमा आवश्यकिा अनसुार कमनचारीहरु रहनेछन ्।  
(२) मन्रालयले बोडनको अनरुोधमा नेपाल सरकारको कुनै कमनचारीलाई बोडनमा 

काम गने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ । 

(३) बोडनका कमनचारीको पाररश्रममक, सेवाको ििन र सहुवधा िोहकए बमोशजम   
हनुेछ । 

                                                           


    आठौ संिोधनद्वारा थप । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम सेवाका ििनको व्यवस्था गदान यो दफा प्रारम्भ 
हुाँदाका बखि उछच माध्यममक शिक्षा पररषद् मा कम्िीमा एक वषन मनरन्िर अस्थायी सेवा 
गरररहेका कमनचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपमछ एकपटकको लामग आन्िररक 
हवज्ञापन गरी स्थायी पदपूमिनको लामग हनुे प्रमियोमगिात्मक परीक्षामा सहभागी हनु पाउन े
र त्यसरी हनुे हवज्ञापनमा सहभागी हनु नचाहेमा त्यस्िो पररषद् मा कम्िीमा पााँच वषन 
मनरन्िर अस्थायी सेवा गरररहेका कमनचारीलाई सहुवधा ददई अवकाि ददने व्यवस्था गनुन 
पनेछ । 

४च. बोडनको कोष : (१) बोडनको नाममा एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमका रकमहरु रहनेछन:्- 
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि रकम, 

(ख) हवद्याथीबाट मलइने िलु्कबाट प्राप् ि रकम, 

(ग)  हवदेिी व्यशि, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनदुान वा ऋण स्वरुप 
प्राप् ि रकम, 

(घ) स्वदेिी व्यशि, संस्था वा मनकायबाट प्राप् ि रकम, 

(ङ) अन्य श्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

(३) बोडनले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजम कुनै रकम प्राप् ि गनुन अशघ 
अथन मन्रालयको स्वीकृमि मलन ुपनेछ ।  

(४) बोडनको िफन बाट गररने सम्पूणन खचन उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट 
व्यहोररनेछ । 

(५) बोडनको कोषमा रहेको रकम बोडनले नेपालको वाशणज्य बैंकमा खािा खोली 
जम्मा गनेछ । 

(६) बोडनको कोषको सञ् चालन बोडनको सदस्य-सशचव र लेखा प्रमखुको संयिु 
दस्िखिबाट हनुेछ । 

४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोडनको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
ढााँचा बमोशजम राशखनेछ । 

  (२) बोडनको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 

(३) मन्रालयले चाहेमा जनुसकैु बखि बोडनको हहसाब हकिाब जााँच गनन वा 
गराउन सक्नेछ । 

                                                           


    आठौ संिोधनद्वारा थप । 
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४ज. मनदेिन ददन सक्न े: (१) मन्रालयले बोडनलाई आवश्यक मनदेिन ददन सक्नछे ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको मनदेिनको पालना गनुन बोडनको किनव्य 

हनुेछ । 

४ि. अमधकार प्रत्यायोजन : बोडनले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयम बमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमधकार बोडनको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सशचव, नेपाल सरकारको कुनै अमधकृि वा बोडनको अमधकृि 
कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

४ञ. बोडनको कायानलय :  (१) बोडनको कायानलय काठमाडौं उपत्यकामभर रहनेछ । 

(२) बोडनले मन्रालयको स्वीकृमि मलई आवश्यकिा अनसुार नेपालको अन्य 
क्षेरमा समेि िाखा कायानलय खोल्न सक्नेछ । 

४ट. परीक्षाको सञ् चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यममक शिक्षाको कक्षा 
दि र माध्यममक िहको अन्त्यमा हनुे परीक्षा बोडनबाट सञ् चालन हनुेछ ।  

िर आधारभिू िहको परीक्षा शजल्ला शिक्षा कायानलयबाट सञ् चालन हनुेछ । 

(२) कक्षा दिको अन्त्यमा हनुे परीक्षा क्षेरीयस्िरमा र आधारभिू िहको 
अन्त्यमा हनुे परीक्षा शजल्लास्िरमा सञ् चालन गररनछे । 

(३) परीक्षा सञ् चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

४ठ. नपेाल सरकारसाँग सम्पकन  : बोडनले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन  राख्दा मन्रालय माफन ि 
राख् न ुपनेछ । 

४ड. माध्यममक शिक्षाको मान्यिा : माध्यममक शिक्षा परीक्षा उत्तीणन प्रमाणपरको मान्यिा 
प्रवीणिा प्रमाणपर िह वा उछच माध्यममक िह उत्तीणन गरे सरह हनुेछ । 

५. ..................... 
६. माध्यममक शिक्षाको प्रकार : माध्यममक शिक्षा देहायका प्रकारका हनुेछन ्:- 

(क) साधारण माध्यममक शिक्षा 
(ख) ................. 

(ग) संस्कृि माध्यममक शिक्षा । 

(घ) प्राहवमधक िथा व्यावसाहयक माध्यममक शिक्षा । 

                                                           


      आठौ संिोधनद्वारा थप ।  



    चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 

      आठौं संिोधनद्वारा खारेज । 

     चौथो संिोधनद्वारा शिहकएको ।  
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िर त्यस्िो शिक्षामा थप एक वषन िोहकए बमोशजम व्यवहाररक अभ्यास 
गराइनेछ। 

६क. हविषे शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, मनरन्िर शिक्षा, दूर शिक्षा िथा खलुा 
शिक्षा सञ् चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्रालयले आवश्यक पूवानधारको व्यवस्था गरी 
कुनै सामदुाहयक हवद्यालयमा हविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, मनरन्िर 
शिक्षा, दूर शिक्षा वा खलुा शिक्षा सञ् चालनको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै हवद्यालयले हविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, मनरन्िर 
शिक्षा, दूर शिक्षा िथा खलुा शिक्षा सञ् चालन गनन चाहेमा मन्रालयले सो सम्बन्धमा 
आवश्यक जााँचबिु गरी सो हवद्यालयलाई त्यस्िो शिक्षा सञ् चालन गनन िोहकए बमोशजम 
स्वीकृमि ददन सक्नेछ । 

(३) दूर शिक्षा, हविेष शिक्षा र समावेिी शिक्षाको सञ् चालन साधारण शिक्षा सरह 
हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएिा पमन दृहष्टहवहीन, न्यून 
दृहष्टयिु, पूणन दृहष्टहवहीन, बहहरा, ससु्ि श्रवण, अहटज्म, बौहद्धक अपाङ्गिा िथा श्रवण 
दृहष्टहवहीन भएका बालबामलकाको लामग पाठ् यक्रम, पाठ् यपसु्िक र शिक्षण मसकाइ र 
मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गनन सहकनेछ । 

(५) अनौपचाररक शिक्षा, मनरन्िर शिक्षा र दूर िथा खलुा शिक्षाको सञ् चालन 
िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

७.  शिक्षाको माध्यम : (१) हवद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रजेी भाषा वा दबैु 
भाषा हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन देहायको अवस्थामा 
हवद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोशजम हनु सक्नेछ :- 

(क)  प्राथममक 

........ शिक्षा मािभृाषामा ददन सहकनेछ, 

(ख) गैर नेपाली नागररकले नेपालको हवद्यालयमा अध्ययन गदान 
अमनवायन नेपाली हवषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको हवषय 
अध्ययन गनन सक्नेछ, 

                                                           
  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 


  आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 

  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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(ग)  भाषा हवषयमा अध्ययन गराउाँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हनु 
सक्नेछ, 

(घ)  अमनवायन अंग्रजेी हवषय अध्ययन गराउाँदा अंग्रजेी भाषामा नै गराउन ु
पनेछ । 

७क. पररषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीमि मनधानरण गने सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारलाई सल्लाह िथा सिुाव ददने काम समेिको लामग एक राहिय शिक्षा पररषद् 
रहनेछ ।  

  (२) पररषद्को गठन देहाय बमोशजम हनुेछः- 
(क) शिक्षा मन्री वा राज्य मन्री     - अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, राहिय योजना आयोग (शिक्षा हेने)  - सदस्य 

(ग) अध्यक्ष, हवश् वहवद्यालय अनदुान आयोग   - सदस्य 

(घ) उपाध्यक्ष, प्राहवमधक शिक्षा िथा व्यावसाहयक  
िामलम पररषद्      - सदस्य 

(ङ) हवश् वहवद्यालयका पदामधकारीहरुमध्येबाट  
एकजना महहला सहहि मन्रालयबाट  
मनोनीि िीन जना      -सदस्य 

(च) मन्रालयको सशचव     - सदस्य 

(छ) सशचव, अथन मन्रालय      - सदस्य 

(ज) महामनदेिक, शिक्षा हवभाग     - सदस्य 

(ि) सभापमि, नेपाल प्राध्यापक संघ    - सदस्य 

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ    - सदस्य 

(ट) शिक्षाहवद्हरुमध्येबाट कम्िीमा एकजना महहला सहहि  
पररषद् बाट मनोनीि दईुजना      -सदस्य                

(ठ) प्रचमलि कानून बमोशजम दिान भएका अमभभावक संघ वा 
संगठनका पदामधकारीहरु मध्येबाट कम्िीमा एकजना  
महहला सहहि पररषद् बाट मनोनीि दईुजना   - सदस्य 

(ड) सामदुाहयक हवद्यालयका व्यवस्थापन समममिका  
अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना महहला सहहि 

मन्रालयबाट मनोनीि दईुजना    - सदस्य 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा थप ।   
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(ढ) संस्थागि हवद्यालयका सञ् चालकहरुमध्येबाट एकजना  
महहला सहहि मन्रालयबाट मनोनीि दईुजना   - सदस्य 

(ण) संस्थागि हवद्यालयका शिक्षक पेिागि संघ, संगठनका 
प्रमिमनमधहरु मध्येबाट एकजना    -सदस्य 

(ि) प्रमिमनमध, राहिय अपाङ्ग महासंघ    - सदस्य 

(थ) मन्रालयको योजना महािाखाको सहसशचव      -सदस्य-सशचव 

(३)  उपदफा (२) बमोशजम मनोनीि सदस्यको पदावमध िीन वषनको हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन पररषद्को कुनै मनोनीि 
सदस्यले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी इमान्दारीपूवनक पूरा नगरेको भनी पररषद् बाट गदठि 
छानमबन समममिले मसफाररस गरेमा मन्रालयले मनजलाई जनुसकैु बखि सदस्यको पदबाट 
हटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मनामसव 
मौकाबाट वशञ् चि गररने छैन । 

  (५) पररषद्को सशचवालय मन्रालयमा रहनेछ । 

  (६) पररषद्को अन्य काम, किनव्य र अमधकार िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 (७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनहवमध पररषद् आफैं ले मनधानरण गरे बमोशजम  
हनुेछ । 

७ख. िैशक्षक गणुस्िर परीक्षण केन्र : (१) हवद्यालय शिक्षाको गणुस्िर परीक्षण गने काम 
समेिको लामग एक िैशक्षक गणुस्िर परीक्षण केन्र रहनेछ । 

(२) िैशक्षक गणुस्िर परीक्षण केन्रको प्रमखुको रुपमा काम गनन नेपाल 
सरकारले एकजना प्रमखु शिक्षा परीक्षक मनयिु गनेछ । 

(३) प्रमखु शिक्षा परीक्षकको मनयशुिको लामग नपेाल सरकार समक्ष मसफाररस 
गनन लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षिामा राहिय योजना आयोगका शिक्षा हेने 
सदस्य र मन्रालयको सशचव रहेको एक समममि रहनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको समममिले नपेाल शिक्षा सेवाको कम्िीमा 
राजपराहङ्कि प्रथम शे्रणीको पदमा काम गरेका व्यशिहरु मध्येबाट प्रमखु शिक्षा 
परीक्षकको पदमा मनयशुिको लामग नाम मसफाररस गनेछ । 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 
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(५) प्रमखु शिक्षा परीक्षकको मनयशुि, पाररश्रममक र सेवाको अन्य ििनहरु िोहकए 
बमोशजम हनुेछन ्। 

(६) िैशक्षक गणुस्िर परीक्षण केन्रको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िोहकए 
बमोशजम हनुेछ । 

८. हवद्यालयको पाठ् यक्रम र पाठ् यपसु्िक : हवद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृि पाठ् यक्रम 
र पाठ् यपसु्िक लागू गनुन पछन । 

८क.शिक्षा हवभाग : (१) मन्रालय अन्िगनि शिक्षा हवभाग रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शिक्षा हवभागको प्रमखुको रुपमा महामनदेिक 
रहनेछ । 

  (३) महामनदेिकको काम, किनव्य र अमधकार िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

९. क्षरेीय शिक्षा मनदेिनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक हवकास क्षेरमा क्षेरीय शिक्षा 
मनदेिनालय स्थापना गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोशजम स्थापना हनुे  मनदेिनालयको प्रमखुको रुपमा क्षरेीय 
शिक्षा मनदेिक रहनेछ । 

(३) क्षेरीय शिक्षा मनदेिकको काम, किनव्य र अमधकार िोहकए बमोशजम हनुेछ। 

१०.शजल्ला शिक्षा कायानलय : (१) नपेाल सरकारले प्रत्येक शजल्लामा एक शजल्ला शिक्षा 
कायानलय स्थापना गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हनुे कायानलयको प्रमखुको रुपमा शजल्ला 
शिक्षा अमधकारी रहनेछ । 

(३) शजल्ला शिक्षा अमधकारीको काम, किनव्य र अमधकार िोहकए बमोशजम 
हनुेछ।  

११. शजल्ला शिक्षा समममिको गठन : (१) शजल्लामभरका हवद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन 
गने काम समेिको लामग प्रत्येक शजल्लामा एक शजल्ला शिक्षा समममिको गठन हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शजल्ला शिक्षा समममिमा देहायका सदस्यहरु रहने   
छन ्:- 

(क) शजल्ला समन्वय समममिको प्रमखु   - अध्यक्ष\ 

(ख) प्रमखु शजल्ला अमधकारी    -सदस्य 

                                                           
   सािौं संिोधनद्वारा थप । 


   चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  पााँचौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

    केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधि । 
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(ग) .......    

(ग१) = ....... 
(घ) ....... 
(ङ)शजल्ला मभरका सामदुाहयक हवद्यालयका हवद्यालय व्यवस्थापन  

समममिका अध्यक्षहरु मध्येबाट शजल्ला शिक्षा समममिले मनोनीि  
गरेको एकजना    - सदस्य 

(च) शजल्ला मभरका संस्थागि हवद्यालयका हवद्यालय व्यवस्थापन  
समममिका अध्यक्षहरुमध्येबाट शजल्ला शिक्षा 
अमधकारीले मनोनीि गरेको एकजना    - सदस्य 

 (छ)  ............ 
(ज) अमभभावक वा शिक्षाहवद्हरुमध्येबाट शजल्ला शिक्षा समममिले  

मनोनीि गरेको कम्िीमा एकजना दमलि र एकजना  
महहला सहहि िीन जना     -सदस्य  

(ि) शजल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष  - सदस्य 

(ञ) शजल्ला शिक्षा अमधकारी      -सदस्य-सशचव 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम मनोनीि सदस्यको पदावमध दईु वषनको हनुेछ । 
मनोनीि सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देशखएमा मनोनयन गने 
पदामधकारी वा मनकायले मनजलाई जनुसकैु बखि हटाउन सक्नेछ । 

 िर यसरी पदबाट हटाउन ुअशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट 
बशञ् चि गररने छैन । 

 (४) .............. 
 (५) शजल्ला शिक्षा समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क)  शिक्षा सम्बन्धी शजल्लास्िरीय योजना िजुनमा गने, 

(क१) .........  

                                                                                                                                                                                     
   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा शिहकएको । 
  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा शिहकएको । 


   आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 

  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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(ख)  सामदुाहयक हवद्यालयलाई आमथनक सहयोग परु्र याउन गाउाँपामलका 
िथा नगरपामलकालाई अमभप्ररेरि गने,  

(ग) शजल्लामभर मयानददि र स्वछछ वािावरणमा परीक्षा सञ् चालन गनन 
सहयोग गने, 

(घ)  शजल्लाको िैशक्षक गणुस्िर हवकासको लामग स्रोि जटुाउन 
व्यवस्था गने, 

(ङ) सामदुाहयक हवद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पाररश्रममक मनधानरण गने, 

(च) शजल्लामभरका सामदुाहयक हवद्यालय अन्िगनिका कक्षा पााँचसम्मका 
आधारभिू हवद्यालयमा दगुनम शजल्लाहरुको हकमा भौगोमलक 
हवकटिाको आधारमा र अन्य शजल्लाको हकमा हवद्याथी संख्याको 
आधारमा न्यूनिम कक्षागि दरबन्दी कायम गरी र आधारभिू 
हवद्यालयको कक्षा छ देशख आठसम्म िथा माध्यममक हवद्यालयलाई 
हवषयगि आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी हविरण 
र ममलान गने,  

(छ) हवद्यालय व्यवस्थापन समममिलाई आवश्यक मनदेिन ददने । 

 (६) शजल्ला शिक्षा समममिको अन्य काम, किनव्य, अमधकार र बैठक सम्बन्धी 
कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

११क.शजल्ला शिक्षा समममि हवघटन गनन सहकन े: (१) कुनै शजल्लाका शजल्ला शिक्षा समममिले 
िोहकए बमोशजमको शजम्मेवारी पूरा गनन नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो शजल्ला शिक्षा 
समममिलाई हवघटन गनन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम शजल्ला शिक्षा समममि हवघटन भएपमछ अको शजल्ला 
शिक्षा समममि गठन नभएसम्म शजल्ला शिक्षा समममिको काम गनन नेपाल सरकारले एक 
अस्थायी समममि गठन गनन सक्नेछ । 

११क१.शजल्ला शिक्षा पररषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शजल्ला स्िरमा िैशक्षक हवकासका लामग 
आवश्यक नीमि िजुनमा गनन िोहकए बमोशजमको एक शजल्ला शिक्षा पररषद् रहनेछ। 

 (२) शजल्ला शिक्षा पररषद्को गठन, काम, किनव्य, अमधकार र बैठक सम्बन्धी 
कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

                                                           
  आठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  िेस्रो संिोधनद्वारा थप । 

   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 
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११ख.आयोगको गठन : (१) सामदुाहयक हवद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि दरबन्दी 
अनसुार ररि शिक्षक िथा कमनचारी पदको मनयशुि िथा त्यस्िो पदमा मनयिु शिक्षक 
िथा कमनचारीको बढुवाको लामग मसफाररस गनन एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हनुेछ । 

 िर दफा ११थ. बमोशजम स्थानीय िह वा व्यवस्थापन समममिले व्यवस्थापन 
शजम्मा मलएको सामदुाहयक हवद्यालयको शिक्षक िथा कमनचारीको मनयशुि िथा त्यसरी 
मनयिु शिक्षकको बढुवा िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 (२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महहला सहहि अन्य दईुजना सदस्यहरू 
रहने छन ्।   

 (३) उपदफा (२) बमोशजमका सदस्यहरुको मनयशुिको लामग मसफाररस गनन 
नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षिामा मरभवुन हवश् वहवद्यालयको 
उप-कुलपमि र मन्रालयको सशचव सदस्य रहेको एक समममि गठन गनेछ र सो समममिले 
मसफाररस गरेको व्यशिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा मनयशुि गनेछ । 

 (४) उपदफा (२) बमोशजम मनयिु ............ सदस्यहरुको पदावमध पााँच 
वषनको हनुेछ र मनजहरु पनुः मनयिु हनु सक्नेछन ्। 

 (४क) आयोगको वररष्ठ कमनचारीले आयोगको सशचव भई काम गनेछ। 

  (५) आयोगको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िथा कायनहवमध िोहकए बमोशजम 
हनुेछ । 

  (६) सदस्यहरुको सेवाका अन्य ििनहरु िोहकए बमोशजम हनुेछन ्। 

  (७) सदस्यहरुको पाररश्रममक िथा सहुवधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा 
सूचना प्रकािन गरी िोहकददए बमोशजम हनुेछ । 

११ग.सदस्यको लामग चाहहन ेयोग्यिा : सदस्यको पदमा मनयशुि हनुको लामग देहायका योग्यिा 
पगेुको हनु ुपनेछ :- 

(क) नेपाली नागररक, 

                                                           

   छैठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

    केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधि । 

      आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

     सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

       सािौं संिोधनद्वारा शिहकएको । 

   सािौं संिोधनद्वारा थप । 

    छैठौं संिोधनद्वारा थप । 
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(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यिा प्राप् ि हवश् वहवद्यालयबाट स्नािकोत्तर उपामध 
प्राप् ि गरेको, 

(ग) मनयिु हनुभुन्दा कम्िीमा दईु वषन अगामडदेशख कुनै राजनैमिक दलको 
सदस्य नरहेको, 

(घ) चालीस वषन उमेर पूरा भएको, 
(ङ) अध्यक्षको लामग नेपाल सरकारका ] हवशिष्ट शे्रणीको अनभुव प्राप् ि गरेको 

र सदस्यको लामग कानून, शिक्षा वा प्रिासनको क्षरेमा कम्िीमा पन्र वषन 
काम गरेको । 

११घ.सदस्यिा कायम नरहन े: (१) देहायका अवस्थामा सदस्यको पद ररि भएको मामननेछ:- 
(क) दफा ११ख. को उपदफा (४) बमोशजमको पदावमध पूरा भएमा, 
(ख) पैंसठ्ठी वषन उमेर पूरा भएमा, 
(ग) नेपाल सरकार समक्ष मनजले पेि गरेको मलशखि राजीनामा स्वीकृि भएमा, 
(घ) मनजको मतृ्य ुभएमा । 

(२) दफा ११ख. को उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन कुनै 
सदस्यमा कायन क्षमिाको अभाव भएको वा किनव्य अनसुार कायन नगरेको र खराब 
आचरणमा लागेको भनी कसैको उजूरी परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा छानमबन 
गनन एक समममि गठन गनन सक्नेछ र समममिबाट सो कुरा प्रमाशणि भएमा नेपाल 
सरकारले त्यस्िो सदस्यलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ मनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट वशञ् चि 
गररने छैन । 

११ङ सशचवालय र कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगको एक छुटै्ट सशचवालय हनुेछ र 
सो सशचवालय काठमाडौं उपत्यकामभर रहनेछ । 

(२) सशचवालयको प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गननको लामग नेपाल 
सरकारले नेपाल सरकारको कम्िीमा राजपरांहकि प्रथम शे्रणीको अमधकृि कमनचारीलाई 
िोक्नेछ । 

(३) सशचवालयलाई आवश्यक पने अन्य कमनचारीको व्यवस्था शिक्षा मन्रालयले 
गनेछ । 

                                                           

    सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि। 

      आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

    छैठौं संिोधनद्वारा थप । 
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११च.मसफाररस गदान अपनाउन ुपने प्रहक्रया : (१) आयोगले शिक्षक िथा कमनचारीको स्थायी 
मनयशुिको लामग मसफाररस गदान देहाय बमोशजमको प्रहक्रया अपनाउन ुपनेछ :- 

(क) शजल्लाका हवद्यालयहरुमा स्वीकृि दरबन्दी अनसुार ररि रहेको 
शिक्षक िथा कमनचारीको पद स्थायी रुपमा पूमिन गनुन पदान 
हवद्यालयको िह अनसुार पूमिन गररन ुपने शिक्षक िथा कमनचारीको 
संख्याको हववरण शिक्षा हवभागबाट मलने, 

(ख) शजल्लाका हवद्यालयहरुमा पदपूमिन गनन खलु्ला प्रमियोमगिाको लामग 
पद संख्या खोली हवज्ञापन प्रकाशिि गने र पद अनसुार िोहकएको 
योग्यिा भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्ि मलन,े 

िर त्यसरी खलु्ला प्रमियोमगिाको लामग शिक्षकको पद 
संख्या खलुाउाँदा अस्थायी शिक्षकलाई अशन्िम एकपटकको लामग 
ररि दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मार उम्मेदवार हनु पाउने गरी 
आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वषनमभर हवज्ञापन गनेछः- 
(१)  सम्वि ् २०६१ साल साउन २१ गिेसम्म ररि भई 

पदपूमिन हनु नसकेको दरबन्दीमा सम्वि ्२०४९ साल पौष 
२० गिे भन्दा अशघ अस्थायी शिक्षकमा मनयशुि पाई यो 
दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखिसम्म अहवशछछन् न रुपमा कायनरि 
अस्थायी शिक्षक, 

(२)  उपखण्ड (१) बमोशजमका शिक्षकको लामग आवश्यक पने 
दरबन्दी छुट्टयाई सो खण्ड बमोशजमको अवमधसम्म ररि 
भई पदपूमिन हनु नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको 
मलयन पदमा सोही मममिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा 
मनयिु वा आधारभिू िथा प्राथममक शिक्षा पररयोजना 
अन्िगनि मनयिु भई यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखिसम्म 
अहवशछछन् न रुपमा कायनरि अस्थायी शिक्षक, 

(३)  सम्वि ्२०६१ साल साउन २२ गिे पमछ सम्वि ्२०७२ 
साल असोज २ गिेसम्म ररि रहेका कुल दरबन्दीको 

                                                           
      आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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पचहत्तर प्रमििि पदमा त्यस्िो दरबन्दी वा सो 
दरबन्दीको मलयन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको 
रुपमा अहवशछछन् न रुपमा कायनरि अस्थायी शिक्षक, 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम पनन आएका दरखास्ि उपर छानमबन गरी 
देहायको िररका अपनाई उपयिु उम्मेदवार छनौट गने:- 

(१) खलु्ला प्रमियोमगिात्मक मलशखि परीक्षा, 
(२) अन्िवानिान, 
(३) प्रयोगात्मक परीक्षा । 

िर आयोगले उशचि र आवश्यक ठहर्र याएको 
अवस्थामा मार प्रयोगात्मक परीक्षा मलइनेछ । 

(घ) ररि पदमा प्रत्येक वषन हवज्ञापन गने र हवज्ञापन भएको छ 
महहनामभर मनयशुि वा बढुवाको लामग मसफाररस गने । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांिको उपखण्ड (३) 
बमोशजम छुटृयाई बााँकी रहेको पछचीस प्रमििि दरबन्दीमा खलुा प्रमियोमगिाबाट पदपूमिन 
गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांि बमोशजम 
शिक्षकको पदपूमिनको लामग हवज्ञापन गदान उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको 
लामग छुट्टाछुटै्ट हवज्ञापन गररनेछ र त्यस्िो हवज्ञापनको प्रमियोमगिात्मक परीक्षा एकै मममि 
िथा समयमा मलइनेछ । 

 (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि उपदफा (३) बमोशजम पदपूिीको 
लामग आयोगबाट भएको हवज्ञापन बमोशजम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्ि कायमै 
राखी यो दफा प्रारम्भ भएपमछ उम्मेदवार हनु चाहनेहरुको लामग कम्िीमा साि ददनको 
अवमध ददई पनुः दरखास्ि आव् हान गनुन पनेछ । 

 (४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन उपदफा (१) को 
खण्ड (ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांि बमोशजम शिक्षकको पदपूमिनको लामग हनुे 
हवज्ञापनमा उम्मेदवार हनु उमेरको हद लाग्ने छैन । 

                                                           
     नवौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

      नवौं संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 
 

23 
 

 (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांिको उपखण्ड (१), 
(२) र (३) बमोशजमको हवज्ञापन बमोशजम मलइएको प्रमियोमगिात्मक परीक्षाबाट शिक्षक 
पदपूमिन हनु नसकेमा त्यस्िो पद खलुा प्रमियोमगिाबाट पूमिन गररनेछ । 

 (६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम मलइने खलु्ला प्रमियोमगिात्मक मलशखि 
परीक्षामा उत्तीणन हनु कम्िीमा चालीस प्रमििि अङ्क प्राप् ि गरेको हनु ुपनेछ । 

 (७) सम्वि ्२०५२ साल र ित्पश्चाि ्भएका हवज्ञापनबाट स्थायी मनयशुि भएका 
वा उपदफा (१) को खण्ड(ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांि बमोशजमको हवज्ञापनबाट 
स्थायी हनुे शिक्षकले अवकास हुाँदा मनवतृ्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका 
लामग मनजको साि वषनसम्मको अस्थायी सेवा अवमध जोड्न सहकनेछ । 

  (८) ..............  

 (९) सम्वि ् २०७३ साल असार पन्र गिेसम्म अहवशछछन् न रूपमा कायनरि 
रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लामग भएको हवज्ञापनमा दरखास्ि नददएमा वा 
दरखास्ि ददए पमन स्थायी पदमा आयोगबाट मनयशुिको लामग मसफाररस हनु नसकेमा 
त्यस्िा शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रमिवन्धात्मक वाक्ांि बमोशजम 
भएको हवज्ञापनमा उम्मेदवार हनु दरखास्ि ददन ेअशन्िम मममिसम्मको अवमधलाई गणना 
गरी अमधकिम सेवा अवमध बीस वषन मानी मनजलाई देहाय बमोशजमको सहुवधा ददईनेछ :- 

(क) पााँच वषनदेशख दि वषनसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई मनजले काम 
गरेको प्रत्येक वषनको मनममत्त आशखरी आधा महहनाको िलब 
बराबरको रकम, 

(ख) दि वषनभन्दा बढी पन्र वषनसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई मनजले 
काम गरेको प्रत्येक वषनको मनममत्त आशखरी एक महहनाको िलब 
बराबरको रकम, 

(ग) पन्र वषनभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई मनजले काम गरेको 
प्रत्येक वषनको मनममत्त आशखरी डेढ महहनाको िलब बराबरको 
रकम । 

 (१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रमिबन्धात्मक वाक्ांि बमोशजमको 
हवज्ञापनमा उम्मेदवार नहनुे अस्थायी शिक्षक र त्यस्िो हवज्ञापन बमोशजम मलइएको 

                                                           
      नवौं संिोधनद्वारा शिहकएको । 

     नवौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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प्रमियोमगिात्मक परीक्षामा छनौट हनु नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रमियोमगिात्मक 
परीक्षाको नमिजा प्रकाशिि भएको मममिबाट स्विः अवकास भएको मामनने छ । 

 (११) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन यो दफा प्रारम्भ 
भएपमछ शिक्षकको पदपूमिनको लामग हनुे खलुा िफन को पहहलो हवज्ञापनमा उम्मेदवार हनु 
राहि शिक्षकको रुपमा कायनरि शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । 

 (१२) आयोगले शिक्षक िथा कमनचारीको बढुवाको लामग मसफाररस गदान िोहकए 
बमोशजमको प्रहक्रया अपनाउन ुपनेछ । 

११छ.समममि गठन गनन सक्न े : (१) आयोगको आफूले गनुन पने काम कारबाहीहरु सूचारु 
रुपले गननका लामग आवश्यकिानसुार केन्रीय र क्षेरीय स्िरमा समममिहरु गठन गनन 
सक्नेछ । त्यस्िा समममिका सदस्यहरुमा कम्िीमा दईु वषन अगामडदेशख कुनै पमन 
राजनैमिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाहवद् िथा शिक्षा क्षेरमा हक्रयािील रहेका 
व्यशिहरुमध्येबाट गररनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गदठि समममिहरुको काम, किनव्य र अमधकार िथा 
कायनहवमध आयोगले िोहकददए बमोशजम हनुेछ । 

११ज.अमधकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोशजम आफूलाई प्राप् ि अमधकार मध्ये 
आवश्यकिानसुार केही अमधकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ. बमोशजमको समममि, कुनै 
अमधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

११ि.आयोगले गरेको मामनन े: यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ शजल्ला शिक्षक छनौट समममि र 
क्षेरीय शिक्षक छनौट समममिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु आयोगबाट भए गरेको 
मामननेछ । 

११ञ.वाहषनक प्रमिवेदन पेि गने : आयोगले प्रत्येक आमथनक वषन समाप् ि भएको िीन महहनामभर 
सो वषन भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वाहषनक प्रमिवेदन नेपाल सरकार समक्ष 
पेि गनुन पनेछ । 

११ट.गाउाँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समममि : (१) गाउाँपामलका वा नगरपामलका क्षेरमभर 
सञ् चालन हनु े हवद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गने कामको लामग प्रत्येक 

                                                           


  छैठौं संिोधनद्वारा थप । 


  आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 
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गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा देहाय बमोशजमको गाउाँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समममि  
रहनेछ :- 

 (क) गाउाँपामलकाको अध्यक्ष वा नगरपामलकाको प्रमखु वा सो काम गनन  
   िोहकएको व्यशि       -अध्यक्ष 

 (ख)  गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले िोकेको गाउाँपामलका वा  
   नगरपामलकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्िीमा एकजना 
   महहला सहहि दईुजना      - सदस्य 

  (ग) सम्बशन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलका क्षेरमभर रहेका हवद्यालयका 
हवद्यालय व्यवस्थापन समममिका अध्यक्षहरुमध्येबाट शजल्ला 
शिक्षा समममिले मनोनीि गरेको एकजना   -सदस्य 

 (घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रमेीहरुमध्येबाट गाउाँ शिक्षा  
   समममि वा नगर शिक्षा समममिबाट मनोनीि एकजना  
   दमलि र दईुजना महहला सहहि िीनजना     -सदस्य 

 (ङ)  सम्बशन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलका क्षेरमभर रहेका  
   सामदुाहयक िथा संस्थागि हवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट  

सम्बशन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले मनोनीि गरेको  
कम्िीमा एकजना महहला सहहि दईुजना   -सदस्य 

   (च) सम्बशन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलका शस्थि हविेष शिक्षा, 
  समावेिी शिक्षा वा स्रोि कक्षा सञ् चालन गने हवद्यालय वा 
   अपाङ्गिा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रमिमनमधत्व हनुे गरी 
  गाउाँ शिक्षा समममि वा नगर शिक्षा समममिले मनोनीि गरेको 
  अपाङ्गिा भएका व्यशि एकजना    -सदस्य 

   (छ) गाउाँ शिक्षा समममिको हकमा सम्बशन्धि स्रोि व्यशि  
   र नगर शिक्षा समममिको हकमा सम्बशन्धि हवद्यालय  
   मनरीक्षक      -सदस्य-सशचव 

 (१क) गाउाँपामलका वा नगरपामलका क्षेर मभरका हवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र 
नेपाल शिक्षक महासंघको प्रमिमनमधलाई उपदफा (१) बमोशजमको समममिको बैठकमा 
पयनवेक्षकको रुपमा आमन्रण गररनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनोनीि सदस्यको पदावमध दईु वषनको हनुेछ । 
मनोनीि सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देशखएमा मनोनयन गने 
पदामधकारी वा मनकायले मनजलाई जनुसकैु बखि हटाउन सक्नेछ । 

  िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट 
बशञ् चि गररने छैन । 

  (३) गाउाँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समममिको अन्य काम, किनव्य, अमधकार र 
बैठक सम्बन्धी कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

११ठ.घशुम्ि हवद्यालय सञ् चालन गनन सक्न े: नपेाल सरकारले हवकट हहमाली क्षेरमा िोहकए 
बमोशजमको घमु्िी हवद्यालय सञ् चालन गनन सक्नेछ । 

११ठ१.सामदुाहयक मसकाइ केन्र सञ् चालन गनन सक्नःे नेपाल सरकारले समदुायमा साक्षरिा, 
सीप हवकास र मनरन्िर मसकाइ समेिको काम गनन िोहकए बमोशजम सामदुाहयक मसकाइ 
केन्र सञ् चालन गनन सक्नछे । 

११ड.अध्यापन अनमुमिपर मलन ु पने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ आयोगबाट अध्यापन 
अनमुमिपर नमलई कसैले पमन शिक्षक पदको लामग उम्मेदवार हनु पाउने छैन । 

  (२) आयोगले अध्यापन अनमुमिपर ददने प्रयोजनको लामग सावनजमनक रुपमा 
सूचना प्रकािन गरी िोहकए बमोशजम परीक्षा सञ् चालन गनन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले 
अध्यापन अनमुमिपर ददनछे । 

  (४) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखि हवद्यालयमा कायनरि शिक्षकलाई आयोगले यो 
ऐन प्रारम्भ भएको मममिले छ महहनामभर अस्थायी अध्यापन अनमुमिपर ददनछे । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम अस्थायी अध्यापन अनमुमिपर पाएका शिक्षकले पााँच 
वषनमभर आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनमुमिपर मलन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोशजमको म्यादमभर स्थायी अध्यापन अनमुमिपर मलन 
नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्विः अवकाि हनुेछन ् र स्थायी शिक्षकलाई िोहकए 
बमोशजम अवकाि ददइनेछ ।   

  (६क) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन हवज्ञान, कम्यटुर 
हवज्ञान, इशन्जमनयररङ, गशणि, अंग्रजेी, कायानलय सञ् चालन िथा लेखा, कानून, कृहष िथा पि ु

                                                           


  आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   सािौं संिोधनद्वारा थप । 


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 
 

27 
 

हवज्ञान हवषयमा कम्िीमा स्नािक उपामध हामसल गरेका व्यशि त्यस्िो हवषयको लामग 
अस्थायी अध्यापन अनमुमिपरको लामग मलईने परीक्षामा उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 

  (६ख) उपदफा (६क) बमोशजमअस्थायी अध्यापन अनमुमिपर ददन ेप्रयोजनको 
लामग आयोगले िोहकए बमोशजम छुटै्ट परीक्षा सञ् चालन गनेछ । 

  (६ग) उपदफा (६ख) बमोशजमको परीक्षामा सफल हनुे उम्मेदवारलाई 
आयोगले अस्थायी अध्यापन अनमुमिपर प्रदान गनेछ र यस्िो अनमुमिपरको मान्य अवमध 
पााँच वषनको हनुेछ । 

  
(६घ) हविेष शिक्षा, समावेिी शिक्षा िथा दफा ३ को उपदफा (७घ) 

बमोशजमको उदे्दश्य राखी सञ् चालन भएका हवद्यालयमा अध्यापन गने शिक्षकको लामग 
आयोगले िोहकए बमोशजम अध्यापन अनमुमिपर ददन ेव्यवस्था गनेछ । 

 
 (६ङ) अध्यापन अनमुमिपर सम्बन्धी हवषयमा आयोगलाई सिुाव ददन े

प्रयोजनको लामग नेपाल शिक्षक महासंघबाट मसफाररस भएका हविेषज्ञ समेि रहने गरी 
िोहकए बमोशजमको एक शिक्षक काउशन्सल रहनेछ । 

  (७) अध्यापन अनमुमिपर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

११ढ.अनदुान कटौिी नगररन े : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखि सामदुाहयक 
हवद्यालयलाई ददाँदै आएको अनदुान रकममा कटौिी गने छैन । 

  िर कुनै हवद्यालयले िोहकएको िैशक्षकस्िर कायम गनन नसकेमा त्यस्िो 
हवद्यालयलाई ददाँदै आएको अनदुान रकममा िोहकए बमोशजम कटौिी गनन सहकनेछ । 

११ण.छारवशृत्तको व्यवस्था गनन सक्न े: नेपाल सरकारल ]  ... ... ... माध्यममक शिक्षाको 
लामग हवद्यालयमा भनान हनुे हवद्याथीलाई िोहकए बमोशजम छारवशृत्तको व्यवस्था गनन 
सक्नेछ । 

११ि.शिि ु हवकास केन्ररलाई अनदुान ददन सक्न े : नपेाल सरकारले गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको सहयोगमा खोमलएका प्रारशम्भक बाल शिक्षा केन्रलाई िोहकए बमोशजम 
अनदुान ददन सक्नेछ । 

                                                           


  आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 

   सािौं संिोधनद्वारा थप। 


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप. 
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११ि१.प्रारशम्भक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारशम्भक बाल शिक्षाको सञ् चालन िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

११थ.हवद्यालयको व्यवस्थापन शजम्मा मलन सहकन े : (१) स्थानीय िह वा व्यवस्थापन 
समममिले कुनै सामदुाहयक हवद्यालयको व्यवस्थापन शजम्मा मलन चाहेमा िोहकएका कुराहरु 
खलुाई िोहकएको अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम परेको मनवेदन जााँचबिु गदान त्यस्िो स्थानीय िह 
वा व्यवस्थापन समममिले िोहकएको ििन पूरा गरेको देशखएमा िोहकएको अमधकारीले 
मनवेदकलाई त्यस्िो सामदुाहयक हवद्यालयको व्यवस्थापन शजम्मा ददन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम स्थानीय िह वा व्यवस्थापन समममिले व्यवस्थापन 
शजम्मा मलएको हवद्यालयमा कायनरि नेपाल सरकारबाट स्वीकृि दरबन्दीमा मनयिु भएका 
शिक्षकको सेवा, ििन र सहुवधा अन्य सामदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक सरह हनुेछ र 
त्यस्िा शिक्षकले पाउने िलब, भत्ता र सञ् चय कोष वापि हवद्यालयबाट थप गनुन पने 
रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमषु्ठ हवद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोशजम स्थानीय िह वा व्यवस्थापन समममिले व्यवस्थापन 
शजम्मा मलएको हवद्यालयमा त्यस्िो हवद्यालयले व्यहोने गरी थप शिक्षक मनयशुि गनन 
सहकनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम मनयिु शिक्षकले सो हवद्यालयका अन्य शिक्षक सरह 
पाररश्रममक र सहुवधा पाउनेछ । 

  (६) उपदफा (२) बमोशजम स्थानीय िह वा व्यवस्थापन समममिले व्यवस्थापन 
शजम्मा मलएको हवद्यालयको आवश्यकिा हेरी नेपाल सरकारले त्यस्िो हवद्यालयलाई थप 
दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

११द. सािेदारीमा हवद्यालय सञ् चालन गनन सक्न े: (१) नेपाल सरकारले सामदुाहयक हवद्यालय 
र सावनजमनक िैशक्षक गठुी अन्िगनि सञ् चामलि हवद्यालय िथा एकभन्दा बढी सावनजमनक 
िैशक्षक गठुी अन्िगनि सञ् चामलि हवद्यालयहरु बीच सािेदारीमा हवद्यालय सञ् चालन 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमका हवद्यालयको व्यवस्थापन समममिको गठन, काम, 

किनव्य र अमधकार, सािेदारीका िररका िथा अन्य व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछन ्। 

                                                           


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप. 

     केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधि । 


   आठौँ संिोधनद्वारा थप। 
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१२. हवद्यालय व्यवस्थापन समममि : (१) सामदुाहयक हवद्यालयको सञ् चालन, रेखदेख र 
व्यवस्थापन गननको लामग प्रत्येक हवद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक हवद्यालय 
व्यवस्थापन समममि रहनेछ :- 

(क) अमभभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दईुजना  
महहला सहहि चारजना      -सदस्य 

(ख) हवद्यालय रहेको गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बशन्धि  
वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समममिका सदस्यहरु 

मध्येबाट सो वडा समममिले मनोनयन गरेको सदस्य  -सदस्य 

(ग)  मनोनयन गरेको सदस्य  हवद्यालयका संस्थापक, स्थानीय 

 बहुद्धशजवी, शिक्षाप्रमेी, हवद्यालयलाई मनरन्िर दि वषनदेशख  
सहयोग गने वा हवद्यालयलाई दि लाख वा सो भन्दा  
बढी नगद वा शजन्सी सहयोग गरेका व्यशिहरूमध्येबाट 

हवद्यालय व्यवस्थापन समममिले मनोनीि गरेको एकजना 
महहला सहहि दईुजना      -सदस्य 

(घ) हवद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको  
एकजना        -सदस्य 

(ङ) हवद्यालयका प्रधानाध्यापक    -सदस्य-सशचव 

(२) प्राहवमधक र व्यवसाहयक हवषयमा अध्ययन वा िालीम गराइने माध्यममक 
हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन समममिमा शजल्लास्िरका उद्योग िथा वाशणज्य 
महासंघका दईुजना प्रमिमनमध सदस्य रहनेछन ्। 

(२क) हवद्यालय व्यवस्थापन समममिका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड 
(क), (ख) वा (ग) बमोशजमका सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो समममिको अध्यक्ष 
हनुेछ । 

(२ख) हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लामग वा 
अध्यक्षको अनपुशस्थमिमा सो समममिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(२ग) हविेष शिक्षा सञ् चालन गने हवद्यालयको व्यवस्थापन समममिमा कम्िीमा 
पचास प्रमििि सदस्यहरु अपाङ्गिा भएका व्यशिको अमभभावक र समावेिी शिक्षा वा 
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स्रोि कक्षा सञ् चालन गने हवद्यालयको व्यवस्थापन समममिमा कम्िीमा एकजना अपाङ्गिा 
भएका व्यशि सदस्य रहनछे । 

(३) सम्बशन्धि हवद्यालय मनरीक्षक र स्रोि व्यशिलाई हवद्यालय व्यवस्थापन 
समममिको बैठकमा पयनवेक्षकको रुपमा भाग मलन आमन्रण गररनेछ । 

(४) संस्थागि हवद्यालयको सञ् चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गननका लामग प्रत्येक 
हवद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक हवद्यालय व्यवस्थापन समममि रहनछे :- 

(क) हवद्यालयको संस्थापक वा लगानीकिानहरुमध्येबाट हवद्यालयको  
मसफाररसमा शजल्ला शिक्षा अमधकारीले मनोनीि  
गरेको व्यशि - अध्यक्ष 

(ख) अमभभावकहरुमध्येबाट एकजना महहला समेि पने गरी हवद्यालय  
 व्यवस्थापन समममिले मनोनीि गरेको दईुजना  - सदस्य 

(ग) स्थानीय शिक्षा प्रमेी वा समाजसेवीहरुमध्येबाट सम्बशन्धि 

 गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले मनोनीि गरेको एकजना - सदस्य 

(घ) सम्बशन्धि क्षेरको हवद्यालय मनरीक्षक     -सदस्य 

(ङ) सम्बशन्धि हवद्यालयको शिक्षकहरुले आफूहरु-मध्येबाट 

 छानी पठाएको एकजना    - सदस्य 

(च) हवद्यालयको प्रधानाध्यापक   - सदस्य-सशचव 

(५) उपदफा (१), (२क) र (४) बमोशजम छामनएका वा मनोनीि अध्यक्ष वा 
सदस्यको पदावमध िीन वषनको हनुेछ । त्यस्िा अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद 
अनसुारको आचरण नगरेको देशखएमा त्यसरी छाने्न वा मनोनयन गने अमभभावक, 

पदामधकारी वा मनकायले मनजलाई जनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौकाबाट 
बशञ् चि गररने छैन । 

1(५क) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन नेपाल सरकारले 
भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै हकमसमको सहयोग ददएको वा हविेष 
उदे्दश्यबाट सञ् चामलि वा हविेष शिक्षा सञ् चालन गने कुनै संस्थागि हवद्यालयको हवद्यालय 

                                                           


  आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


    शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि ।   


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
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व्यवस्थापन समममिको गठन नेपाल सरकारबाट हनु आवश्यक देशखएमा शिक्षा िथा 
खेलकुद मन्रालयले त्यसको कारण खलुाई आफैले गनन सक्नेछ । 

(६) सामदुाहयक हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको काम, किनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) हवद्यालय सञ् चालनको लामग प्राप् ि साधन र स्रोिको पररचालन 
गने, 

(ख) हवद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको लगि राख् न,े राख् न लगाउने र 
सरुक्षा गने, 

(ग)  हवद्यालयको िैशक्षक, भौमिक िथा आमथनक िथ्याङ्क र हववरण 
अद्यावमधक गराई राख् ने, 

(घ)  हवद्यालयको वाहषनक बजेट स्वीकृि गने र त्यसको जानकारी गाउाँ 
शिक्षा समममि र शजल्ल शिक्षा कायानलयलाई ददन,े 

(ङ)  हवद्यालयमा स्वछछ िैशक्षक वािावरण कायम राख् न राजनैमिक, 

धाममनक वा साम्प्रदाहयक भावनाको आधारमा हवद्यालयको वािावरण 
धममल्याउन नददन,े 

(च) शजल्ला शिक्षा कायानलयबाट खहटएको शिक्षकलाई हाशजर गराई 
काममा लगाउने, 

(छ) शजल्ला शिक्षा कायानलयले िोकेको लेखापरीक्षकबाट हवद्यालयको 
वाहषनक लेखापरीक्षण गराउने, 

(ज)  लेखापरीक्षकको प्रमिवेदन अनसुार ित्काल आवश्यक कारबाही 
गने र त्यसको प्रमिवेदन शजल्ला शिक्षा कायानलयमा पेि गने, 

(ि)  शजल्ला शिक्षा समममि र शजल्ला शिक्षा कायानलयले ददएको आदेि 
िथा मनदेिनहरुको पालना गने, 

(ञ) आफैले मनयिु वा बढुवा गरेका शिक्षकको लामग िोहकए 
बमोशजमको पाररश्रममक िथा सहुवधाको व्यवस्था गने, 

(ट) शिक्षाको गणुस्िर कायम गने सम्बन्धमा शिक्षक अमभभावक संघ 
गठन गने । 

                                                           
   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 
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(७) संस्थागि हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको काम, किनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) हवद्यालय सञ् चालनको लामग प्राप् ि साधन र स्रोिको पररचालन 
गने, 

(ख) हवद्यालयको लामग आवश्यक भौमिक साधनको व्यवस्था गने, 

(ग) हवद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 

(घ) हवद्यालयमा स्वछछ िैशक्षक वािावरण कायम राख् ने, 
(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ् यक्रम िथा पाठ् यपसु्िक 

अमनवायन रुपमा लागू गने र अन्य सहयोगी पाठ् यपसु्िकहरु 
पढाउन आवश्यक देशखएमा राहिय पाठ् यक्रम हवकास िथा 
मूल्याङ्कन पररषद्को स्वीकृमि मलन,े 

(च) आयोगबाट अध्यापन अनमुमिपर मलई प्रचमलि कानून बमोशजम 
शिक्षक पदको लामग उम्मेदवार हनु योग्यिा पूरा गरेका 
व्यशिलाई शिक्षक पदमा मनयशुि गने, 

(च१) अस्थायी रुपमा मनयिु शिक्षकलाई स्थायी हनुे अवसर प्रदान 
गननका लामग यो खण्ड प्रारम्भ हनु ुअशघ मनयिु त्यस्िा शिक्षकका 
हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मममिले र यो खण्ड प्रारम्भ 
भएपमछ मनयिु हनुे शिक्षकको हकमा त्यसरी मनयिु भएको 
मममिले छ महहनामभर स्थायी पूमिन सम्बन्धी प्रहक्रया िरुु गने, 

(छ)  नेपाल सरकारले िोहकददएको िलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई 
िलब ददन,े 

(ज)  अनिुासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गने, 

(ि)  नेपाल सरकारले ददएका मनदेिनहरुको पालना गने । 

(७क) िैशक्षक गठुी अन्िगनि सञ् चालन भएका हवद्यालयको सञ् चालन, रेखदेख 
िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

(७ख) ... ... ... 

                                                           


    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 


   आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 
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(८) हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको अन्य काम, किनव्य, अमधकार र बैठक 
सम्बन्धी कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१२क. हवद्यालय व्यवस्थापन समममि हवघटन गनन सहकन े : (१) कुनै हवद्यालयको हवद्यालय 
व्यवस्थापन समममिले िोहकएको शजम्मेवारी पूरा गनन नसकेमा सोको कारण खलुाई शजल्ला 
शिक्षा समममिले त्यस्िो हवद्यालय व्यवस्थापन समममि हवघटन गनन सक्नेछ । 

िर त्यसरी हवघटन गनुन अशघ हवद्यालय व्यवस्थापन समममिलाई आफ्नो सफाई 
पेि गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम हवद्यालय व्यवस्थापन समममि हवघटन भएपमछ अको 
हवद्यालय व्यवस्थापन समममि गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले हवद्यालय 
व्यवस्थापन समममि गठन नभएसम्म हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको काम गनन शजल्ला 
शिक्षा समममिले एक अस्थायी हवद्यालय व्यवस्थापन समममि गठन गनन सक्नेछ । 

१२ख.शिक्षा हवकास कोष : (१)  ... ... ...सामदुाहयक हवद्यालयको भौमिक पूवानधार 
हवकासमा सहयोग परु्र याउन िथा त्यस्िा हवद्यालयमा िैशक्षक गणुस्िर अमभवहृद्ध गननको 
लामग केन्रीय स्िरमा एक शिक्षा हवकास कोष रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ्:- 
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनदुान रकम, 

(ख) संस्थागि हवद्यालयबाट प्राप् ि त्यस्िो हवद्यालयको वाहषनक कुल 
आम्दानीको ...........िोहकए बमोशजमको रकम, 

(ग) चन्दाबाट प्राप् ि रकम, 

(घ) अन्य स्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

१२ग.कोष सञ् चालक समममि : (१) शिक्षा हवकास कोषको सञ् चालन गननको लामग देहायका 
सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ् चालक समममि  रहनेछ :- 

(क) मन्रालयको सशचव     - अध्यक्ष 

(ख) प्रमिमनमध, अथन मन्रालय     - सदस्य 

(ग) प्रमिमनमध, संघीय माममला िथा स्थानीय हवकास मन्रालय -सदस्य 

                                                           


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 


   आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 

  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा शिहकएको । 


    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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(घ) सहसशचव (िैशक्षक प्रिासन महािाखा), शिक्षा मन्रालय -सदस्य 

(ङ) महामनदेिक, शिक्षा हवभाग    - सदस्य 

(च) प्रमिमनमध, महालेखा मनयन्रक कायानलय   - सदस्य 

(छ) संस्थागि हवद्यालयको केन्रीयस्िरका संघ संस्थाका  
अध्यक्षहरुमध्येबाट शिक्षा मन्रालयले मनोनीि गरेको 
 दईुजना       - सदस्य 

(ज)मन्रालयको आधारभिू शिक्षा िाखाको प्रमखु    -सदस्य-सशचव 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोष सञ् चालक समममिको अन्य काम, 

किनव्य र अमधकार िथा बैठक सम्बन्धी कायनहवमध िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१३. शजल्ला शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक शजल्लामा एउटा शजल्ला शिक्षा कोष स्थापना हनुेछ, 

जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन ्:- 
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनदुान, 

(क१)   ..................... 

(ख) .................. 
(ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम,  

(घ) चन्दाबाट प्राप् ि रकम, र 
(ङ) अन्य श्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

  (२) उपदफा(१) बमोशजमको कोषको सञ् चालन िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

  
............. 

  
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको 

हवभागबाट हनुेछ । 

१३क. हवद्यालय कोष : (१) प्रत्येक हवद्यालयमा एउटा हवद्यालय कोष हनुेछ, जसमा देहायका 
रकमहरु रहनेछन ्:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनदुान, 

                                                           


    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


     पााँचौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा शिहकएको । 
  िेस्रो संिोिनद्वारा शिहकएको। 
  चौंथो संिोधनद्वारा प्रमिबन्धात्मक वाक्ांि शिहकएको। 
  िेस्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(क१) शजल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप् ि अनदुान, 

(क२) गााँउपामलका वा नगरपामलकाबाट प्राप् ि अनदुान, 

(ख) िलु्कबाट आउने रकम, 

(ग) चन्दा वा दान दािव्यबाट प्राप् ि रकम, र 
(घ) अन्य श्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ् चालन र लेखापरीक्षण िोहकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१४. नपेाल सरकारले मनदेिन ददन सक्न े: (१) नपेाल सरकारले आवश्यकिा अनसुार शजल्ला 
शिक्षा समममि .......... र हवद्यालय व्यवस्थापन समममिलाई मनदेिन ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा(१) बमोशजम ददइएको मनदेिनको पालना गनुन प्रत्येक शजल्ला शिक्षा 

समममि ............. र हवद्यालय व्यवस्थापन समममिको किनव्य हनुेछ । 

१५.  नपेाल सरकारले हवद्यालय सानन, गाभ्न, नाम पररविनन गनन वा बन्द गनन सक्न े : ........ 

नेपाल सरकार वा िोहकएको अमधकारीले शजल्ला शिक्षा समममिको राय मलई सञ् चालन 
भइरहेका कुनै हवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानन वा दईु वा दईुभन्दा बढी 
हवद्यालयलाई गाभी एउटा हवद्यालय कायम गनन वा हवद्यालयको नाम पररविनन गनन वा 
हवद्यालय बन्द गनन वा िोहकएको ठाउाँ वा क्षेरमा हवद्यालय खोल्न वा हवद्यालयमा कक्षा 
थप गरी सञ् चालन गनन अनमुमि वा स्वीकृमि ददन सक्नेछ । 

१६. हवद्यालयको सम्पशत्त : (१) सामदुाहयक हवद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पशत्त सावनजमनक 
सम्पशत्त मामननेछ । यस ऐन बमोशजम अनमुमि वा स्वीकृमि रद्द गररएको वा कुनै 
हवद्यालयमा गामभएको सामदुाहयक हवद्यालयको सम्पशत्त नेपाल सरकारले अन्य हवद्यालयको 
काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचमलि कानून बमोशजम बेचमबखन गरी प्राप् ि भएको 
रकम सम्बशन्धि शजल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गनेछ । 

                                                           
 चौंथो संिोधनद्वारा थप।  


  पााँचौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   छैठौं संिोधनद्वारा शिहकएको । 


   दोस्रो संिोधनद्वारा शिहकएको । 


   दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 

   सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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  (२) िैशक्षक गठुी अन्िगनि सञ् चामलि संस्थागि हवद्यालयको सम्पशत्त सोही 
हवद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै हवद्यालय सावनजमनक िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ् चालन 
गररएकोमा त्यस्िो हवद्यालयको सम्पशत्त सावनजमनक सम्पशत्त मामननेछ र त्यस्िो सम्पशत्तको 
स्वरुप पररविनन गनन पाइन ेछैन । 

  (२क) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन िैशक्षक गठुी वा 
त्यस्िो गठुीका सञ् चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हहस्सा िोहकए बमोशजम 
उत्तरामधकारीलाई हस्िान्िरण गनन सक्नेछ । 

  (२ख) कुनै कारणले िैशक्षक गठुी अन्िगनि सञ् चामलि हवद्यालय बन्द भएमा 
त्यस्िो हवद्यालयको नाममा रहेको सम्पशत्तमध्ये सावनजमनक गठुीको रूपमा सञ् चामलि 
हवद्यालयको सम्पशत्त सावनजमनक सम्पशत्त हनुेछ र त्यस्िो सम्पशत्त नेपाल सरकारले कुनै 
सामदुाहयक हवद्यालय वा िैशक्षक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र मनजी गठुी 
अन्िगनि सञ् चामलि हवद्यालयको सम्पशत्त उपदफा (२क) बमोशजम कसैलाई हस्िान्िरण 
नगरेको भएमा त्यस्िो गठुीका ित्काल कायम रहेका गठुी सञ् चालक (ट्रष्टी) ले िोके 
बमोशजमको हवद्यालय वा िैशक्षक संस्थालाई ददन सक्नेछ । 

 (२ग) उपदफा (२ख) बमोशजम मनजी गठुीका सञ् चालकले सो सम्पशत्त कुनै 
हवद्यालय वा िैशक्षक संस्थालाई नददएमा वा त्यस्िा गठुीका सञ् चालक नै नभएमा सो 
हवद्यालयको नाममा रहेको सम्पशत्त नेपाल सरकारले कुनै सामदुाहयक हवद्यालय वा कुनै 
िैशक्षक संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

  (३) कम्पनी अन्िगनि सञ् चामलि संस्थागि हवद्यालयको सम्पशत्त सोही कम्पनीको 
नाममा रहनेछ । 

  (४) संस्थागि हवद्यालयले कुनै व्यशि वा संघ संस्थासाँग दान दािव्यको रुपमा 
कुनै हकमसमको चल, अचल सम्पशत्त प्राप् ि गनुन अशघ सम्बशन्धि शजल्ला शिक्षा समममिको 
स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

  िर हवदेिी व्यशि वा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पशत्त प्राप् ि गनुन अशघ 
नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम प्राप् ि गरेको सम्पशत्त नपेाल सरकारको स्वीकृमि बेगर 
बेचमबखन गनन पाइने छैन । 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
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१६क. हवद्यालयलाई छुट र सहुवधा : (१) प्रशचलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन 
सामदुाहयक हवद्यालय र िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ् चामलि संस्थागि हवद्यालयको नाममा 
जनुसकैु मलखि पाररि गदान रशजिेिन दस्िरु लाग्ने छैन । 

  (२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक अन्य हवद्यालयको नाममा कुनै मलखि 
पाररि गदान नेपाल सरकारले िोहकएको आधारमा रशजिेिन दस्िरु छुट ददन सक्नेछ । 

  (३) सामदुाहयक हवद्यालय र िैशक्षक गठुीको रुपमा सञ् चामलि संस्थागि 
हवद्यालयलाई ददइने अन्य छुट र सहुवधा िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१६ख. अनमुमि वा स्वीकृमि रद्द गने : कुनै संस्थागि हवद्यालयले दफा ३ को उपदफा (४) 
बमोशजमको म्यादमभर हववरण नददएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम 
हवपरीि अन्य कुनै काम गरेमा िोहकएको अमधकारीले त्यस्िो हवद्यालयलाई प्रदान गररएको 
अनमुमि वा स्वीकृमि रद्द गनेछ । 

 िर त्यसरी अनमुमि वा स्वीकृमि रद्द गनुन अशघ सम्बशन्धि हवद्यालयलाई आफ्नो 
सफाई पेि गने मौकाबाट बशञ् चि गररने छैन । 

१६ग.  हवद्यालयको वगीकरण : हवद्यालयलाई िोहकएको आधारमा वगीकरण गररनेछ । 

१६ग१. हवद्यालयलाई सरुशक्षि क्षरेको रुपमा कायम गनुन पने :(१) हवद्यालयमा स्विन्र र भयरहहि 
रुपमा अध्ययन, अध्यापन गने वािावरण सजृना गनन िथा हवद्यालयमभर कुनैपमन हकमसमको 
अवाशञ्छि हक्रयाकलाप हनु नददने गरी हवद्यालयलाई सरुशक्षि क्षेर कायम गनुन पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सरुशक्षि क्षेर कायम गदान हवद्यालयले पालन गनुन पने 
ििन िथा मापदण्ड िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१६घ. िलु्क सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले मनःिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको हवद्यालय 
शिक्षाका लामग सामदुाहयक हवद्यालयले हवद्याथीको नाममा कुनै हकमसमको िलु्क मलन 
पाउने छैन । 

  (१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन कुनै अमभभावकले 
आफ्नो इछछाले सामदुाहयक हवद्यालयलाई ददएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग मलन 
सहकनेछ । 

                                                           

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

 सािौं संिोधनद्वारा थप। 


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 


  आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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  (१ख) सबै बालबामलकालाई आधारभिू िहसम्मको शिक्षा अमनवायन र मनःिलु्क 
िथा माध्यममक िहसम्म मनःिलु्क शिक्षा प्रदान गननको लामग नपेाल सरकारले आवश्यक 
स्रोिको व्यवस्था गनेछ । 

  (१ग) दृहष्टहवहीन बालबामलकालाई िेलमलहप िथा बहहरा र स्वर वा 
बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गिा भएका बालबामलकालाई साङ्केमिक भाषाको माध्यमबाट मनःिलु्क 
शिक्षा प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनःिलु्क शिक्षा घोषणा गरेको हवद्यालय शिक्षा 
बाहेकको अन्य हवद्यालय शिक्षामा अध्ययन गने हवद्याथीसाँग मलइने िलु्क िोहकएको 
आधारमा मनधानरण गररनेछ । 

  िर गरीबीको रेखाममुन रहेका दमलि, जनजामि र महहला लगायि अन्य 
हवद्याथीलाई सामदुाहयक हवद्यालयमा मनःिलु्क शिक्षा प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ । 

  (३) हवद्यालयले हवद्याथीलाई कुनै कक्षामा भनान गदान एकपटक भनान िलु्क 
मलइसकेपमछ पनुः सोही हवद्यालयको अको कक्षामा भनान गननको लामग कुनै हकमसमको 
िलु्क मलन पाउने छैन । 

  (४) हवद्यालयले हवद्यालयको भौमिक संरचना मनमानण गननको लामग हवद्याथीसाँग कुनै 
हकमसमको िलु्क मलन पाउने छैन । 

   (५) संस्थागि हवद्यालयले हवद्याथीसाँग मलन पाउने िलु्क िोहकएको 
अमधकारीबाट स्वीकृि गराई मनधानरण गनुन पनेछ । त्यसरी िलु्क मनधानरण सम्बन्धमा 
स्वीकृमि ददाँदा िोहकएको अमधकारीले हवद्यालयले उपलब्ध गराएको सहुवधाको आधारमा 
ददनेछ । 

  (६) कुनै हवद्यालयले यस ऐन हवपरीि हवद्याथीसाँग कुनै िलु्क मलएमा िोहकएको 
अमधकारीले त्यस्िो िलु्क सम्बशन्धि हवद्याथीलाई हफिान गनन लगाउन ुपनेछ । 

  (७) यस ऐन हवपरीि िलु्क मलने हवद्यालयलाई िोहकएको अमधकारीले पछचीस 
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

१६ङ.नपेाल शिक्षक महासंघ,  शिक्षक िथा कमनचारीको पदीय आचरण िथा अन्य व्यवस्था: 
(१) सामदुाहयक हवद्यालयका शिक्षकहरुको पेिागि हक हहिको सम्बन्धमा कायन गनन 
एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछ । 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 

    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 
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(२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्रीय िथा शजल्लास्िरमा गठन गनन सहकनेछ । 

  (३) नेपाल शिक्षक महासंघको मनवानचन िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

  (४) ........ 
  (५)  देहायका अवस्थामा शिक्षक वा कमनचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :- 

(क) ....... 
(ख) पदीय दाहयत्व पूरा नगरेमा, 
(ग) हवना सूचना लगािार पन्र ददनभन्दा बढी समय हवद्यालयमा 

अनपुशस्थि रहेमा,  
(घ) हवद्यालयमा मादक पदाथन सेवन गरी आएको कुरा प्रमाशणि भएमा, 
(ङ) नैमिक पिन देशखने कुनै फौजदारी अमभयोगमा अदालिबाट सजाय 

पाएमा,  
(च) सामदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक वा कमनचारीले कायानलय समयमा 

अन्यर अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसाहयक 
हक्रयाकलाप गरेमा, 

(छ) शिक्षक वा कमनचारी राजनीमिक दलको कायनकाररणी समममिको 
सदस्य रहेको पाइएमा 
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लामग “कायनकाररणी समममि” 
भन् नाले राजनीमिक दलको हवधान बमोशजम गदठि केन्रीयस्िर, 
प्रदेिस्िर, शजल्लास्िर वा स्थानीय िहस्िरका कायनकाररणी समममि 
सम्िन ुपछन । 

१६ङ१. स्थायी आवासीय अनमुमि मलन नहनु े : सामदुाहयक हवद्यालयमा कायनरि शिक्षक वा 
कमनचारीहरुले स्थायी आवासीय अनमुमि मलन वा त्यस्िो अनमुमि प्राप् ि गननका लामग 
आवेदन ददन हुाँदैन । यो दफा प्रारम्भ हनु ुअशघ कसैले स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको 
वा त्यस्िो अनमुमि प्राप् ि गननका लामग आवेदन गरेको भए त्यस्िो शिक्षक वा 
कमनचारीलाई भहवष्यमा मनजले काम गरेको सेवाका लामग अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट 
बखानस्ि गररनेछ । 

                                                           
  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा शिहकएको । 
    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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१६ङ२. स्वयम ् घोषणा गरी हववरण पेि गने : (१) सामदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक वा 
कमनचारीहरुले स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको वा त्यस्िो अनमुमिका लामग आवेदन 
गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले िीस ददनमभर सोको स्वयम ्घोषणा गरी देहाय 
बमोशजमको हववरण आफू कायनरि रहेको हवद्यालयमा पेि गनुन पनेछ :-  

(क)  आफ्नो नाम, थर, सेवा, कायनरि हवद्यालयको नाम र हालको पद, 

(ख) स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको भए सो मलएको वा त्यस्िो 
अनमुमि प्राप् ि गननका लामग आवेदन ददएको भए सोको मममि, 

सम्बशन्धि देिको नाम, 

(ग) आफूले मलएको स्थायी आवासीय अनमुमि पररत्याग गनन वा त्यस्िो 
अनमुमिका लामग ददएको आवेदन रद्द गराउन इछछुक भए, 

नभएको। 

(२) सामदुाहयक हवद्यालयको कुनै शिक्षक वा कमनचारीको सगोलको पमि वा 
पत् नीले स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले िीस 
ददनमभर सम्बशन्धि शिक्षक वा कमनचारीले आफू कायनरि हवद्यालयमा उपदफा (१) 
बमोशजमको हववरण पेि गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको हववरण प्राप् ि भएपमछ हवद्यालयले त्यस्िो 
हववरण प्राप् ि भएको मममिले पन्र ददनमभर सम्बशन्धि शजल्ला शिक्षा कायानलयमा पठाउन ु
पनेछ । 

१६ङ३. जानकारी ददन सहकन े : (१) दफा १६ङ१. हवपरीि कुनै शिक्षक वा कमनचारीले 
स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको जानकारी कसैलाई प्राप् ि भएमा त्यस्िो व्यशिले सो 
जानकारी सम्बशन्धि शिक्षक वा कमनचारी कायनरि क्षेरको स्रोिकेन्र वा शजल्ला शिक्षा 
कायानलयमा ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुारको जानकारी स्रोिकेन्रमा प्राप् ि हनु आएमा स्रोि 
केन्रले त्यस्िो जानकारी प्राप् ि भएको मममिले साि ददनमभर शजल्ला शिक्षा कायानलय 
समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम वा अन्य कुनै स्रोिबाट कुनै शिक्षक िथा 
कमनचारीले आवासीय अनमुमि मलएको वा सोको लामग आवेदन ददएको जानकारी प्राप् ि 
हनु आएमा शजल्ला शिक्षा कायानलयले दफा १६ङ२. को उपदफा (१) बमोशजमको अवमध 
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समाप् ि भएपमछ त्यस्िो शिक्षक वा कमनचारीलाई हवभागीय कारवाही गने सम्बन्धमा 
आवश्यक कारवाही अशघ बढाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम लेखी आएमा सजाय ददने अमधकारीले त्यस्िो शिक्षक 
वा कमनचारीको सम्बन्धमा िीन ददनमभर छानमबन प्रारम्भ गरी छानमबन गदान कुनै शिक्षक 
वा कमनचारीले आवासीय अनमुमि मलएको वा सोको लामग आवेदन ददएको देशखएमा 
मनजलाई िीन महहनामभर दफा १६ङ१ बमोशजम सजाय गरी सोको जानकारी पन्र 
ददनमभर शिक्षा हवभाग र शिक्षा मन्रालयमा ददन ुपनेछ ।  

१६ङ४. सजाय नहनुे : यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन यो दफा प्रारम्भ हनु ु
अशघ स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको वा सोको लामग आवेदन ददएको सामदुाहयक 
हवद्यालयको शिक्षक वा कमनचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले साठी 
ददनमभर आफूले प्राप् ि गरेको स्थायी आवासीय अनमुमि त्यागेको वा त्यस्िो अनमुमि प्राप् ि 
गननका लामग ददएको आवेदन रद्द गननका लामग सम्बशन्धि मलुकुमा मलशखि अनरुोध 
गरेको प्रमाण सहहि मनवेदन ददएमा त्यस्िो शिक्षक वा कमनचारीलाई यस ऐन बमोशजम 
सजाय गररने छैन । 

१६ङ५.सञ् चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सहुवधा नपाउन े : यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि 
बनेका मनयममा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन दफा १६ङ१. को हवपरीि हनुे गरी 
सामदुाहयक हवद्यालयका शिक्षक वा कमनचारीले स्थायी आवासीय अनमुमि मलएको कारण 
सेवाबाट बखानस्ि भएमा र त्यस्िा शिक्षक वा कमनचारीको सगोलको पमि वा पत् नीले 
स्थायी आवासीय अनमुमि प्राप् ि गरेको भए त्यस्िो शिक्षक वा कमनचारीको पमि वा पत् नीले 
कमनचारी सञ् चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस अन्िगनि बनेका मनयम 
बमोशजमका सेवा सहुवधा पाउने छैन । 

१६च. िैशक्षक योग्यिा : हवद्यालयको शिक्षकको लामग चाहहने िैशक्षक योग्यिा िोहकए बमोशजम 
हनुेछ । 

१६च१.शिक्षक हवद्याथीको अनपुाि ममलाउन ु पने : शजल्ला शिक्षा समममिले प्रत्येक हवद्यालयमा 
मनयममि अध्ययन गने हवद्याथी संख्या र हवषयका आधारमा िोहकए बमोशजम हवद्याथी िथा 
शिक्षकको अनपुाि कायम गनुन  पनेछ । 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 
 

42 
 

१६च२.शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहनु े : (१) सामदुाहयक हवद्यालयको शिक्षकलाई 
शिक्षा प्रदान गने वा हवद्यालय प्रिासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन 
हुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन हवद्यालयको पठन 
पाठनमा बाधा नपने गरी राहिय जनगणना, मनवानचन सम्बन्धी काम, प्राकृमिक प्रकोप उद्दार 
वा नेपाल सरकारले िोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सहकनेछ । 

१६छ. अदालिको आदेिबाट पनुः बहाली हनु सक्न े : (१) हवभागीय सजाय भई नोकरीबाट 
हटाइएको वा बरखास्ि भएको शिक्षक अदालिको आदेि वा फैसला बमोशजम मार 
नोकरीमा पनुः बहाली हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पनुः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेशख 
पनुः बहाली भएको मममिसम्मको पूरा िलब, भत्ता र िलब वहृद्ध पाउने भए सो समेि 
पाउनेछ ।   

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन राजनीमिक पूवानग्रह 
राखी हटाइएका शिक्षक िथा कमनचारीलाई पनुनवहाली गने सम्बन्धमा सम्वि ् २०५२ 
सालमा गदठि कायनदलले मसफाररस गरेका िथा सो कायनदलको मापदण्डमभर परी 
मसफाररस गनन बााँकी रहेका शिक्षक र सम्वि ्२०५२ साल फागनु १ गिे देशख २०६३ 
साल मंसीर ५ गिेसम्मको अवमधमा मलुकुमभर कायम रहेको द्वन्द्व िथा सो समयपमछ 
भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक िथा कमनचारीको हवषयमा 
छानमबन गरी नेपाल सरकारलाई सिुाव पेि गनन एक पटकका लामग िोहकए बमोशजमको 
एक जााँचबिु समममि रहनेछ । 

१६ज. शिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा हनु चाहने शिक्षकले िोहकए बमोशजमको फाराम भरी 
सम्बशन्धि शजल्ला शिक्षा कायानलयमा मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप् ि भएमा शजल्ला शिक्षा अमधकारीले 
दरबन्दी ररि र हवषय ममल्ने देशखएमा त्यस्िो शिक्षकलाई सरुवा गनन सक्नेछ ।  

िर त्यसरी सरुवा गदान मनवेदक कायनरि स्थानको शजल्ला शिक्षा अमधकारीको 
सहममि मलन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन एउटै 
हवद्यालयमा पााँच वषन सेवा अवमध पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई िोहकए बमोशजमको 
मापदण्डको आधारमा शजल्ला शिक्षा अमधकारीले आफ्नो शजल्लामभरको, क्षेरीय मनदेिकले 
आफ्नो क्षेरमभरको र शिक्षा हवभागले नेपालको कुनै पमन हवद्यालयमा सरुवा गनन 
सक्नेछ। 

िर दरबन्दी ममलान गदान वा हविेष कारणवि कुनै शिक्षकलाई कुनै हवद्यालयबाट 
सरुवा नगरी नहनुे भएमा त्यस्िो शिक्षकको एउटै हवद्यालयमा पााँच वषन सेवा अवमध पूरा 
नभएको भएपमन कारण खलुाई यस दफा बमोशजम सरुवा गनन बाधा पने छैन । 
  

(४) उपदफा (३) बमोशजम सरुवा गदान शजल्ला शिक्षा अमधकारीले क्षेरीय शिक्षा 
मनदेिकको, क्षेरीय शिक्षा मनदेिकले शिक्षा हवभागको र शिक्षा हवभागले मन्रालयको पूवन 
स्वीकृमि ... ... ... मलन ुपनेछ । 

१६ि.संस्थागि हवद्यालयको हकमा लागू नहनु े: यस ऐनमा लेशखएदेशख बाहेक दफा ११ट., १५, 

१६ङ को उपदफा(५), १६छ., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) िथा उपदफा 
(२) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) मा उशल्लशखि व्यवस्थाहरु संस्थागि हवद्यालयको 
हकमा लागू हनुे छैन । 

 िर, 
(१) दफा १५ बमोशजम कुनै हवद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा साने 

सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागि हवद्यालयको हकमा समेि लागू हनुेछ । 

(२) संस्थागि हवद्यालयको नाम पररविनन गने सम्बन्धी व्यवस्था िोहकए बमोशजम 
हनुेछ । 

१६ञ. संस्थागि हवद्यालयले छारवशृत्त उपलब्ध गराउन ु पने : (१) संस्थागि हवद्यालयले 
हवद्यालयमा भनान भएका कुल हवद्याथी संख्याको कम्िीमा दि प्रमिििमा नघट्ने गरी 
िोहकए बमोशजम हवपन् न, अपाङ्ग, महहला, दमलि वा जनजामि हवद्याथीलाई मनःिलु्क छारवशृत्त 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

                                                           

   आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 


   आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम छारवशृत्तको लामग हवद्याथी छनौट गनन प्रत्येक 
हवद्यालयमा हवद्यालयको प्रधानाध्यापक, शजल्ला शिक्षा कायानलयको प्रमिमनमध र हवद्यालय 
व्यवस्थापन समममिमा रहेको अमभभावकको प्रमिमनमध रहेको एक छारवशृत्त छनौट समममि 
रहनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम छारवशृत्तको लामग हवद्याथी छनौट गने आधार िोहकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१६ट. िलब भत्ता नपाउन ेर सेवा अवमध गणना नहनु े: दफा १६छ. मा उशल्लशखि अवस्थामा 
वा मनयमानसुार हवदा स्वीकृि गराई बसेको अवस्थामा बाहेक हवद्यालयमा अनपुशस्थि 
रहेको शिक्षकले अनपुशस्थि अवमधको िलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्िो अवमध मनजको 
सेवामा गणना हनुे छैन । 

१६ठ. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामदुाहयक हवद्यालयमा मन्रालयले स्वीकृि गरे 
बमोशजमको संख्यामा कमनचारीको दरबन्दी रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका कमनचारी मनयशुि, सेवाको ििन र सहुवधा सम्बन्धी 
व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

(३) सम्वि ्२०५९ साल जेष्ठ १५ गिेसम्म ित्काल प्रचमलि कानून बमोशजम 
हवद्यालयको स्वीकृि दरबन्दीमा मनयशुि पाई यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखिसम्म 
अहवशछछन् न रुपमा कायनरि हवद्यालय कमनचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्िा कमनचारीलाई 
िोहकए बमोशजमको सहुवधा उपलब्ध गराईनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम स्वीकृि हवद्यालय कमनचारीको दरबन्दीमा पदपूमिन 
गदान यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि कायनरि रहेका कमनचारीहरुमध्येबाट आयोगले िोके 
बमोशजम हवज्ञापन गरी आन्िररक प्रमियोमगिा गराई पदपूमिन गनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको हवज्ञापनमा उम्मेदवार हनु उपदफा (३) 
बमोशजमका हवद्यालय कमनचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । 

१६ड. बालबामलकालाई मनष्कािन गनन, िारीररक वा मानमसक दवु्यनवहार गनन नहनु े : (१) कुनै 
पमन बालबामलकालाई हवद्यालयबाट मनष्कासन गनन पाईने छैन । 

(२) हवद्यालयमा अध्ययनरि बालबामलकालाई िारीररक वा मानमसक यािना ददन 
वा दवु्यनवहार गनन पाइने छैन । 

                                                           


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 
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१६ढ. अनमुमि नमलई िैशक्षक परामिन सेवा, हवदेिी िैशक्षक कायनक्रम वा शिक्षण कोषन सञ् चालन 
गनन नहनु े: (१) कसैले पमन यस ऐन बमोशजम अनमुमि नमलई िैशक्षक परामिन सेवा, मिज 
कोसन, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूवन ियारी कक्षा वा हवदेिी मलुकुमा सञ् चामलि कुनै 
िैशक्षक कायनक्रम सञ् चालन गनन पाउने  छैन । 

(२) कसैले नेपालमा सञ् चामलि कुनै िैशक्षक कायनक्रम हवदेिी मलुकुमा सञ् चालन 
गनन चाहेमा हवदेिशस्थि नेपाली कुटनीमिक मनयोगको मसफाररस सहहि मन्रालय समक्ष 
मनवेदन ददएमा मन्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जााँचबिु गरी मनवेदकलाई ििन िोकी 
त्यस्िो िैशक्षक कायनक्रम सञ् चालन गनन अनमुमि ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन सेवा, मिज कोसन, 
भाषा शिक्षण कक्षा वा पूवन ियारी कक्षा वा हवदेिी मलुकुमा सञ् चामलि कुनै िैशक्षक 
कायनक्रम सञ् चालन गनन अनमुमि मलने सम्बन्धी व्यवस्था िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१६ण.प्रगमि हववरण बिुाउन ु पने : संस्थागि हवद्यालयले प्रत्येक वषन िोहकए बमोशजमका 
हववरण सहहिको प्रगमि हववरण सम्बशन्धि शजल्ला शिक्षा कायानलयमा बिुाउन ुपनेछ । 

१७. दण्ड सजाय : (१) कसैले हवद्यालयको सम्पशत्त हहनाममना वा नोक्सान गरेमा त्यस्िो 

व्यशिलाई मदु्दा हेने अमधकारीले मबगो असलु गरी मबगो बमोशजम जररवाना गनन  

सक्नेछ ।   

(१क) कसैले देहायका कायन गरेमा, गनन लगाएमा वा सो कायन गनन सहयोग 
परु्र याएमा त्यस्िो व्यशिलाई ......... कसूरको मारा हेरी एकलाख रुपैयााँसम्म जररवाना 
वा छ महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ :- 

(क) प्रश् नपरको गोपनीयिा भङ्ग गरेमा, 
(ख) उत्तरपशुस्िका परीक्षण गदान लापरबाही वा गैर शजम्मेवारपूणन कायन 

गरेमा, 

                                                           

   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 


   पहहलो संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 

    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 


  शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा शिहकएको । 
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(ग) परीक्षा केन्रमा सम्बशन्धि पदामधकारीको स्वीकृमि बेगर प्रवेि गनन 
प्रयत् न गरेमा वा प्रवेि गरेमा वा परीक्षा केन्र मनयन्रणमा मलई 
अमयानददि कायन गरेमा, 

(घ) परीक्षाफल प्रकािनमा अमनयममििा गरेमा, 
(ङ) अरुको िफन बाट परीक्षा ददएमा, 
(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हनुे अन्य कुनै कायन गरेमा । 

(छ) हवद्याथी भनान गदान दान, उपहार वा कुनै रकम मलएमा, 
(ज) अनमुमि नमलई कुनै िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन सेवा, मिज 

कोसन, भाषा शिक्षण कक्षा िथा पूवन ियारी कक्षा सञ् चालन गरेमा। 

(१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोशजमको कसूरको सम्बन्धमा हवद्यालयको 
कुनै शिक्षक वा कमनचारी उपर मदु्दा हेने अमधकारी वा अदालिमा मदु्दा दायर भएमा 
त्यस्िो शिक्षक वा कमनचारी त्यसरी मदु्दा दायर भएको मममिदेशख मदु्दाको टुङ्गो नलागेसम्म 
मनलम्बन हनुेछ । सो शिक्षक वा कमनचारी अदालिबाट कसूरदार ठहररएमा मनजलाई यस 
ऐन बमोशजम हवभागीय सजाय गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) र (१क) मा लेशखएदेशख बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयम उल्लंघन गरेमा िोहकएको अमधकारीले देहाय बमोशजम सजाय गनन 
सक्नेछ :- 

(क) हवद्यालयका शिक्षक वा कमनचारीलाई हवभागीय सजाय गने, 

(ख)  हवद्याथीलाई हवद्यालय वा छारावास वा परीक्षाबाट मनष्कािन गने, 

(ग) कसूरको मारा हेरी एक हजार रुपैयादेशख पछचीस हजार रुपैँयासम्म 
जररवाना गने, 

(घ) हवद्यालयलाई सरकारी सहायिा घटाउन,े रोक्ने वा बन्द गने, 

(ङ) हवद्यालयलाई प्रदान गररएको अनमुमि वा स्वीकृमि रद्द गने । 

१७क. सम्पशत्त सम्बन्धी मदु्दाको िहहककाि र दायरी : (१) ........... दफा १७ को उपदफा 
(१) बमोशजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको िहहककाि िोहकएको अमधकारीले गनेछ 

                                                           


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 


   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।  

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   छैठौ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   पहहलो संिोधनद्वारा थप । 

   केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा शिहकएको ।  
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र यस्िो िहहककािको काम पूरा गरी मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष सम्बशन्धि हवद्यालयको 
नामबाट मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मदु्दा िहहककाि र दायर गदान िोहकएको अमधकारीले 
सरकारी वकीलको राय सल्लाह मलन सक्नेछ । 

१७ख.मदु्दा हेने अमधकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोशजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी 
मदु्दामा प्रमखु शजल्ला अमधकारीले कारबाही र हकनारा गनेछ । 

१७ग. नपेाल सरकारवादी हनु े: (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोशजमको मदु्दा 
नेपाल सरकारवादी हनुेछ । 

(२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोशजमको मदु्दा मलुकुी फौजदारी कायनहवमध 
संहहिा, २०७४ को अनसूुची-१ मा समावेि भएको मामननेछ । 

१८. पनुरावेदन : (१) दफा१७ख. अन्िगनि प्रमखु शजल्ला अमधकारीले गरेको सजायको आदेि 
उपर पैंिीस ददनमभर  शजल्ला अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

(२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोशजम िोहकएको अमधकारीले गरेको 
सजाय उपर िोहकएको अमधकारी समक्ष पनुरावेदन लाग्नेछ । 

१९. मनयम बनाउन ेअमधकार : (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानशन्वि गनन नेपाल सरकारले मनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा(१) ले ददएको अमधकारको सवनसामान्यिामा प्रमिकुल प्रभाव नपने 
गरी सो मनयमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरुको व्यवस्था हनु सक्नेछ :- 

(क) हवद्यालयको िण्डा, शचन्ह र प्राथनना, 
(ख) हवद्याथीलाई लाग्ने िलु्क र सो असलु गने िररका, 
(ग) हवद्यालयलाई ददइने अनदुान, 

(घ) हवद्यालयको परीक्षा, 
(घ१)  माध्यममक शिक्षा उत्तीणन परीक्षाको समकक्षिा मनधानरण सम्बन्धी, 

                                                           
   पहहलो संिोधनद्वारा थप । 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

    केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्िर भई मलुकुी 
संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संिोमधि । 


    पहहलो संिोधनद्वारा संिोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधि । 

   शिक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संिोमधि । 


    चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 


  छैठौं संिोधनद्वारा थप । 
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 (घ२) .............शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी, 
(घ३)  हवद्यालय शिक्षक हकिाबखाना सम्बन्धी, 

(ङ)  हवद्यालयको अमिररि कायनकलाप र कायनक्रमको मनधानरण, 

(च)  हवद्यालयका शिक्षक िथा कमनचारीको िपथ ग्रहण सम्बन्धी, 
(छ) हवद्यालयमा हवद्याथी भनान गने िररका र हवद्याथीहरुको संख्या, 
(ज) हवद्यालयको सम्पशत्तको सरुक्षा, 
(ि) हवद्यालयको छारावास चलाउने, 
(ञ) हवद्यालयको आय-व्ययको जााँच, 

(ट) हवद्यालयको हकिाब, बही र अन्य कागजाि ियार गने र राख् न े
िररका, 

(ठ) हवद्यालयको पाठ् यक्रम, पाठ् यपसु्िक िथा सन्दभन सामग्री, 
(ड)  शिक्षक िथा हवद्याथीहरुको आचार संहहिा, 

(ढ) हवद्यालयको पसु्िकालय र वाचनालय, 

(ण) सह-शिक्षा, 
(ि) शिक्षण िथा हवद्यालय व्यवस्थापन िालीम,  

(थ) प्रधानाध्यापकको मनयशुिको लामग आवश्यक पने योग्यिा, काम, 

किनव्य र अमधकार िथा सहुवधा, 
 द) हवद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा ििन सम्बन्धी, 
 (ध) हवद्यालयका शिक्षकहरुको अध्यापन अनमुमिपर, पररचयपर र 

शचन्ह, 

(न) हविेष शिक्षा, 
(प) अनौपचाररक शिक्षा, 

 (प१)  दूर शिक्षा िथा खलुा शिक्षा, 
(फ) शिक्षकहरुको सेवा गठन, 

(ब) शजल्ला शिक्षा कोष, 
(भ) हवद्याथी सल्लाह िथा मनदेिन सेवा, ............. 

                                                           


  छैठौं संिोधनद्वारा थप । 


   आठौँ संिोधनद्वारा शिहकएको । 


    चौथो संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

    आठौँ संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  सािौं संिोधनद्वारा थप । 
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(म) अन्य आवश्यक कुराहरु, 

(य) आवासीय हवद्यालय सञ् चालन गने, 

 (र) संस्थागि हवद्यालय सम्बन्धी, 
(ल) कोशचङ क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र मनजी क्षेरमा सञ् चामलि 

शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी । 

१९क.मनदेशिका बनाउन सक्न े : यस ऐनको कायानन्वयनको लामग मन्रालयले आवश्यक 
मनदेशिका बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

१९ख. हवमनयम बनाउन े अमधकार : (१) बोडनले यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयमावलीको अधीनमा रही बोडनका कमनचारीको सेवाको ििन िथा सहुवधा र बोडनको कायन 
सञ् चालन सम्बन्धमा आवश्यक हवमनयम बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बोडनले बनाएको हवमनयम मन्रालयबाट स्वीकृि 
भएपमछ लागू हनुेछ । 

२०. बाधा अड्काउ हटाउन ेअमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानशन्वि गनन कुनै बाधा अड्काउ 
परेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशिि 
गरी आदेि मनकाल्न सक्नेछ र त्यस्िो आदेि यसै ऐनमा परे सरह मामननेछ । 

२१. बचाउ र लागू नहनु े: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयममा लेशखए जमि 
कुरामा सोही बमोशजम र नलेशखएको कुरामा प्रचमलि नेपाल कानून बमोशजम हनुेछ । 

  
(१क) यस ऐनमा लेशखएको कुनै कुराले पमन हवद्यालयको सम्पशत्त हहनाममना 

गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ अन्िगनि कारबाही चलाउन बाधा पने 
छैन। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेरमा शिक्षा ऐन, २०२५ र शिक्षा मनयमहरु, २०२७ 

लागू हनुे छैनन ्।2 

                                                                                                                                                                                     

   दोस्रो संिोधनद्वारा “र” भन्न ेिब्द शिहकएको । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 

  पाचौं संिोधनद्वारा थप। 


   आठौँ संिोधनद्वारा थप । 


   केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 

  सािौं संिोधनद्वारा संिोमधि । 

  पहहलो संिोधनद्वारा थप । 

रष्टव्यः  (१)    शजल्ला हवकास समममि ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः-  
       “शजल्ला पञ् चायि” को सट्टा “शजल्ला हवकास समममि” । 

(२) शिक्षा (पााँचौं संिोधन) ऐन, २०४९ द्वारा यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमावलीको ठाउाँ ठाउाँमा 
प्रयोग भएका देहायका िब्दहरुको सट्टा देहायका िब्दहरु राखी रुपान्िर गररएको छ: 
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१. “क्षेरीय शिक्षा मनरीक्षकको कायानलय” को सट्टा “क्षेरीय शिक्षा मनदेिनालय” 

२. “क्षेरीय शिक्षा मनरीक्षक” को सट्टा “क्षेरीय शिक्षा मनदेिक” 

३. “शजल्ला शिक्षा मनरीक्षकको कायानलय” को सट्टा “शजल्ला शिक्षा कायानलय” 

४. “शजल्ला शिक्षा मनरीक्षक” को सट्टा “शजल्ला शिक्षा अमधकारी” 
५. “हवद्यालय सञ् चालक समममि” को सट्टा “हवद्यालय व्यवस्थापन समममि” 

६. “अञ् चल अदालि” को सट्टा “पनुरावेदन अदालि” 

(३)  केही नपेाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरु:- 
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(४) गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरु :- 
     “भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०१७” को सट्टा “भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ 

(५)   शिक्षा (आठौं संिोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमावलीको ठाउाँ ठाउाँमा प्रयोग भएका 
देहायका िब्दहरुको सट्टा देहायका िब्दहरु राखी रुपान्िर गररएको छ :- 
(क) “शिक्षा िथा खेलकुद मन्रालय” को सट्टा “मन्रालय” 

(ख) “शिक्षक यूमनयन” को सट्टा “नेपाल शिक्षक महासंघ” 

(ग) “ग्रामीण शिक्षा हवकास कोष” को सट्टा “शिक्षा हवकास कोष” 

(घ)  “गाउाँ हवकास समममि” को सट्टा “गाउाँपामलका” 
(ङ) “शजल्ला हवकास समममि” को सट्टा “शजल्ला समन्वय समममि” 

(च) “पूवन प्राथममक शिक्षा” को सट्टा “प्रारशम्भक बाल शिक्षा” 
(६) शिक्षा (आठौँ संिोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९ र ४१ म देहाय बमोशजम रहेका छन:्- 

३९. उछच माध्यममक िहमा अध्यापनरि शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए िापमन यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजमको 
उछच माध्यममक हवद्यालयमा कायनरि शिक्षकहरुलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले छ 
महहनामभर अस्थायी अध्यापन अनमुमिपर ददनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अस्थायी अध्यापन अनमुमिपर पाएका शिक्षकले पााँच वषनमभर 
आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनमुमिपर मलन ुपनेछ । 

(३) यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखि उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजमको उछच 
माध्यममक हवद्यालयमा अध्यापनरि शिक्षकलाई प्रचमलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
िापमन यो दफा प्रारम्भ भएपमछ माध्यममक शिक्षक पदको लामग आयोगबाट हनु ेिोहकए बमोशजमको 
पहहलो हवज्ञापनमा उम्मेदवार हनु उमेरको हद लाग्न ेछैन । 

४१. खारेजी र बचाऊ : (१) उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड 
(ङ२), (ङ४) र दफा ५ खारेज गररएका छन ्। 

(२) उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजमको उछच माध्यममक शिक्षा पररषद् बाट 
भए गरेका काम कारबाही बोडनबाट भएको गरेको मामनन्छ । 

(३) उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजम गदठि उछच माध्यममक शिक्षा पररषद्को 
नाममा रहेका चल अचल सम्पशत्त िथा दाहयत्व बोडनमा सनेछ । 

(४) उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजम गदठि उछच माध्यममक शिक्षा पररषद् मा 
मनयिु भएका कमनचारी बोडनको कमनचारी मामनने छन ्। 

(५) बोडनमा कायम भएका कमनचारीहरुलाई मकान पने गरी साहवकको पाररश्रममक, सहुवधा 
िथा सेवा ििनमा कुनै पररविनन गररने छैन । 

(६) उछच माध्यममक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोशजम गदठि उछच माध्यममक शिक्षा पररषद्ले 
मछन् न बााँकी उजूरीको कारवाही र हकनारा बोडनले गनेछ । 

(७) केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्िर भएका 
िब्दहरु: - 

“सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची-१” को सट्टा “मलुकुी फौजदारी कायनहवमध 
(संहहिा) ऐन, २०७४ को अनसूुची-१” । 

 
 


