स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :४

भाग-१

मेलम्ची नगरपाललका लिन्धुपाल्चोक, बागमती
प्रदेश, नेपाल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोलजम मेलम्ची
नगरपाललकाको नगर सभाले बनाएको “मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा (दोश्रो संिोधन) ऐन,
२०७७” सर्वसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ ।

िम्वत् २०७७ िालको ऐन नं. ४
मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा लिक्षा ऐन¸ २०७५ मा दोश्रो सि
ं ोधन गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावनााः मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा ऐनलाई समसामलयक बनाउन संिोधन
गनव बाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संलर्धानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को
दफा १०२ को उपदफा (१) ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी मेलम्ची
नगरपाललकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
िलं िप्त नाम र प्रारम्भाः यस ऐनको नाम मेलम्ची नगरपाललका लशिा दोश्रो
िश
ं ोधन ऐन, २०७७ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
मेलम्ची नगरपाललका लशिा ऐन, २०७७ (यि पलि मूल ऐन भलनएको) को
दफा २ तथा अन्य दफामा िश
ू ऐनको दफा २ तथा अन्य दफाको,
ं ोधनाः मल
(१) ठाउँ−ठाउँमा रहेका “नगर लिक्षा अलधकृ त” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “प्रमख
ु
लिक्षा अलधकृ त” भन्ने िब्दहरू राखी रुपान्तर गररएको छ ।
(२) ठाउँ−ठाउँमा रहेका “लिक्षक लकतार्खाना” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “रालरिय
लकतार्खाना (लिक्षक)” भन्ने िब्दहरू राखी रुपान्तर गररएको छ ।
(३) ठाउँ−ठाउँमा रहेका “परीक्षा लनयन्त्रक” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “प्रमख
ु लिक्षा
अलधकृ त” भन्ने िब्दहरू राखी रुपान्तर गररएको छ ।
(४) ठाउँ−ठाउँमा रहेका “प्रालर्लधक तथा व्यर्सालयक लिक्षाको ताललम” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “प्रालर्लधक तथा व्यर्सालयक लिक्षा एर्ं ताललम” भन्ने िब्दहरू
राखी रुपान्तर गररएको छ ।
(५) दफा २ को खण्ड (ि) खारे ज गररएको छ ।
मूल ऐनको दफा ५ मा िश
ू ऐनको दफा ५ को उपदफा (८) खारेज
ं ोधनाः मल
गररएको छ ।
मूल ऐनको दफा ११ मा िश
ं ोधनाः मूल ऐनको दफा ११ उपदफा (१) को सट्टा
देहायको उपदफा (१) रालखएको छः
“तोलकएको मापदण्डमा आधाररत भइव लििु स्याहार र प्रारलम्भक बाल लर्कास
के न्र सचं ालन अनमु लत सम्र्लन्धत र्डा कायावलयको लसफाररिमा नगर
कायवपाललकाले लदनेछ ।”
मल
ू ऐनमा दफा १७क.थपाः मल
ू ऐनको दफा १७ पलछ देहायको दफा १७क. थप
गररएको छः
–
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“१७क. नगर लिक्षा सलमलतले आर्श्यक ठानेमा कक्षा ३ र ५ का लालग स्तरीकृ त
परीक्षा संचालन गनव सक्नेछ । परीक्षा संचालनको अन्य कायवलर्लध आधारभतू लिक्षा
उत्तीणव परीक्षा सलमलतले तोके बमोलजम हुनेछ ।”
मूल ऐनको दफा २० मा िश
ू ऐनको दफा २० को उपदफा )४ (मा
ं ोधनाः मल
रहेको “कायवपाललकाको अन्य” भन्ने र्ाक्याि
ं पछालड “लिक्षा सम्र्न्धी” भन्ने
र्ाक्याि
ं थप गररएको छ ।
मूल ऐनको दफा २२ मा िश
ं ोधनाः मूल ऐनको दफा २२ को,
(१) खण्ड (ट) खारे ज गररएको छ ।
(२) खण्ड (र) को सट्टा देहायको खण्ड (र) रालखएको छः
“(र) लर्द्यालय संचालन अनमु लत¸ स्र्ीकृ लत¸ लर्द्यालय साने¸ गाभ्ने र बन्द
गने लगायतका कायवहरू गनव लसफाररि गने ।”
(३) खण्ड (त्र) पलछ देहायको खण्ड (ज्ञ) थप गररएको छः
“(ज्ञ) ऐनको प्रार्धान अनुसार सर्वसम्मत रुपमा लर्द्यालय व्यर्स्थापन
सलमलत गठन हुन नसके मा दफा ३२ को उपदफा (१४) खण्ड (ख) अनसु ार
लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन गने ।”
मल
ऐनको
दफा २३ खारेजाः मल
ू
ू ऐनको दफा २३ खारे ज गररएको छ ।
मूल ऐनको दफा ३२ मा िश
ं ोधनाः मूल ऐनको दफा ३२ को,
(१) उपदफा (१४) को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) रालखएको छः
“उपदफा (१०) बमोलजम सदस्य छनौट गने सम्र्न्धमा अलभभार्कलाइव
सहयोग गनवका लालग प्रमख
ु लिक्षा अलधकृ तले खटाएको अलधकृ त सयं ोजक
रहने गरी प्रधानाध्यापक र सम्र्लन्धत र्डा लिक्षा सलमलतले तोके को व्यलि
रहेको तीन सदस्यीय छनौट सलमलत गठन गनवु पनेछ ।”
(२) उपदफा (१४) को खण्ड (ख) पलछ देहायको खण्ड (ख१) थप गररएको छः
“(ख१) खण्ड (क) र (ख) बमोलजम लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको
अध्यक्ष र सदस्यहरू सर्वसम्मत छनौट हुन नसके मा र्डा लिक्षा सलमलतले
लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतमा छनौट हुन चाहने प्रत्येक पदका लालग
तीन∕तीन जनाको नाम लसफाररि गनेछ । उि लसफाररि गररएका
नामहरूबाट नगर लिक्षा सलमलतले अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गरर पठाउन

–

खण्ड (१) असार ३२, २०७५ साल सखं या ४

10.

सक्नेछ । त्यसरी छनौट गरी पठाइएका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदार्लध ३
र्र्वको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१५) को खण्ड (च) को प्रलतर्न्धात्मक र्ाक्यको सट्टा देहायको
प्रलतर्न्धात्मक र्ाक्य रालखएको छः
“तर त्यस्तो योग्यता भएको व्यलि उपलब्ध हुन नसके मा सो भन्दा कम
िैलक्षक योग्यता भएको व्यलि पलन अध्यक्षका लालग योग्य हुन सक्नेछ ।
साथै¸ लनर्ावलचत जनप्रलतलनलध¸ नेपाल सरकारको कोर्बाट तलर्¸ भत्ता खाने
बहालर्ाला कमवचारी तथा लिक्षक अध्यक्ष पदमा छनौट हुन पाउने छै नन् ।”
(४) उपदफा (१६) खारे ज गररएको छ ।
मूल ऐनको दफा ३६ मा िश
ं ोधनाः मूल ऐनको दफा ३६ को,
(१) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) रालखएको छः
“उपदफा (१) बमोलजम लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत लर्घटन भइव नयाँ
लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन नहुँदासम्म नगर लिक्षा सलमलतले र्डा
लिक्षा सलमलतको लसफाररिमा अस्थायी लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन
गनव सक्नेछ ।”
(२) उपदफा (२) पलछ देहायको उपदफा (३) थप गररएको छः
“(३) लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलतको कायव अर्लध समाप्त भइव काबु
बालहरको पररलस्थलत उत्पन्न भइव नयाँ लर्द्यालय व्यर्स्थापन सलमलत गठन
नहुदँ ासम्म नगर लिक्षा सलमलतले आर्श्यक ठहर गरे मा सालर्ककै लर्द्यालय
व्यर्स्थापन सलमलतलाइव लनरन्तरता लदन सक्नेछ ।”

–

