
मलेम्ची नगरपाललका लिक्षा ऐन, २०७५ लाई संिोधन गनन बनेको लिधेयक 

प्रस्तािना : मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा ऐनलाई सिंोधन गनन िान्छनीय भएकोले ,  

 नेपालको संलिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी मलेम्ची 

नगरपाललकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा (पलिलो संिोधन) ऐन, २०७६” रिेको छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदलेि प्रारम्भ िुनेछ ।   

२. मलेम्ची नगरपाललका लिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा १४क. थप : मेलम्ची नगरपाललका लिक्षा ऐन, २०७५ (यस पलछ “मूल ऐन” भलनएको) को दफा 

१४ पलछ दिेायको दफा १४क. थलपएको छ :- 

“१४क. अलतररक्त कक्षा सञ्चालनको लालग अनमुलत ललनपुने : (१) नगरपाललका क्षते्रलभत्र कोलचङ्ग क्लास, भाषा लिक्षण कक्षा, लनजी क्षते्रमा 

लिक्षण प्रलिक्षण सम्बन्धी कक्षा लगायतका अलतररक्त कक्षा सञ्चालन गदान नगरपाललकाबाट अनमुलत ललनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम अनमुलत ललन ेसम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम िुनेछ ।” 

३. मलू ऐनको दफा २१ मा संिोधन : मलू ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को,- 

(१) िण्ड (च) को सट्टा दिेायको िण्ड (च) रालिएको छ :- 

“(च)  सामुदालयक लिद्यालयका व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षिरुमध्यबेाट  

 नगर लिक्षा सलमलतले मनोनीत गरेको एक जना            –सदस्य” 

(२) िण्ड (च) पलछ दिेायको िण्ड (च१) र (च२) थलपएको छ :- 

“(च१) समाजसेिी िा लिक्षा प्रमेीिरुमध्यबेाट कम्तीमा एकजना  

 मलिला सलित नगर लिक्षा सलमलतल ेमनोनीत गरेको दईु जना   – सदस्य  

(च२)  नगरमा सञ्चाललत सामुदालयक लिद्यालयिरुमध्यबेाट आधारभूत  

 तथा माध्यालमक तिको प्रधानाध्यापकको प्रलतलनलधत्ि िुने  

 गरी नगर लिक्षा सलमलतले मनोनीत गरेको दईु जना     – सदस्य”  

४. मलू ऐनको दफा ३२ मा संिोधन : मूल ऐनको दफा ३२ को,- 

(१) उपदफा (१) को,-  

(क) िण्ड (क), (ि) र (ग) को सट्टा दिेायको िण्ड (क), (ि) र (ग) रालिएको छ :- 

“(क)  लिद्यालयका अलभभािकिरुले छनोट गरेको एकजना               – अध्यक्ष  

(ि)  लिद्यालयका अलभभािकिरुमध्यबेाट छनौट भएका मलिला, दललत, जनजालत  

 र अल्पसङ््यकिूबाट कम्तीमा दईुजना मलिला सलित चार जना    – सदस्य  

(ग)  लिद्यालयका लिक्षकिरुमध्यबेाट उपलब्ध भएसम्म सोिी लिद्यालयको  

 अलभभािक समते रिेको लिक्षक प्रलतलनलध एक जना      – सदस्य” 

(ि) िण्ड (ग) पलछ दिेाय िण्ड (ग१) थलपएको छ :- 

“(ग१) सम्बलधत िडाको िडा सलमलतले तोकेको एक जना                – सदस्य” 

(ग) िण्ड (घ) र (ङ) को सट्टा दिेायको िण्ड (घ) र (ङ) रालिएको छ :-  



(घ) समाजसेिी तथा लिक्षाप्रेमीमध्यबेाट िडा लिक्षा सलमलतले मनोनीत गरी  

 पठाएको एक जना मलिला सलित दईु जना         – सदस्य 

(ङ) िडा सलमलतले तोकेको समाजसेिी,  लिक्षाप्रेमी  तथा चन्दा दातािरुमध्यबेाट  

 एक जना                                                   – सदस्य” 

(४) उपदफा (२) को सट्टा दिेायको उपदफा (२) रालिएको छ :-  

“(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा लिद्यालयस्तरीय बालक्लबले छनौट गरी पठाएको एक जना बालक र एक जना 

बाललका गरी दईु जना आमालन्त्रत सदस्य रिनेछन ् । साथ ै प्रालिलधक लिषय अध्ययन गराउने माध्यलमक लिद्यालयको लिद्यालय व्यिस्थापन 

सलमलतले नगरपाललकास्तरका उद्योग तथा िालणज्य मिासङ् घका एक जना प्रलतलनलध सदस्य मनोनयन गनेछ ।” 

८.  मलू ऐनको दफा ३२ मा ससंोधन : मलु ऐनको दफा ३२ उपदफा (१५) को िण्ड (ङ) पलछ दिेाएको उपदफा (च) थप गररएको छ :- 

“(च)  अध्यक्षको िकमा लिधालय जुन तिमा सलञ्चलन छ सोिी तिको िैलक्षक योग्यता िालसल भएको िुनपुन,े 

तर त्यस्तो योग्यता भएको व्यलक्त उपलब्ध िुन नसकेमा सो भन्दा कम िैलक्षक योग्यता भएको व्यलक्त पलन अध्यक्षका लालग 

योग्य िुन सक्नेछ । साथै, लनिानलचत जनप्रलतलनलध, लिक्षक, कमनचारी, एंि अन्य सगंलठत संघसस्थाको कायनकारीणी सलमलतमा रिेका 

व्यलक्तिरु अध्यक्ष पदमा छनौट िुन पाउने छैनन् ।”  

९.  मलू ऐनको दफा ४२ मा सिंोधन : मूल एनको दफा ४२ को उपदफा २ को सट्टा दिेायको उपदफा (२) रालिएको छ :- 

“(२) प्रधानाध्यापकको लालग आिश्यक योग्यता : प्रधानाध्यापक िुनको लालग आिश्यक योग्यता तोलकए बमोलजम िुनेछ ।” 

प्रमाणीकरण लमलत : २०७६/०३/२७                                                                                                   
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