सूमोदम नगयऩालरका इराभको आधायबूत तथा भाध्मलभक शिऺा ऐन,२०७६ राई सं िोधन गनन वनेको ऐन।
लभलत:
सूमोदम नगय ऩालरकाको आधायबूत तथा भाध्मलभक शि ऺा ऐन ०७६ राई सभम साऩेऺ सं िोधन गनन फा
बएकोरे सूमोदम नगयऩालरकाको छै ठौँ नगयसबारे मो ऐन जायी गयी रागू गरयएको छ।

न्छनीम

१. सं शऺप्त नाभ य प्रायम्ब:१. मो ऐनको नाभ
यहेको छ।

“सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबूत तथा भाध्मलभक शिऺा

(प्रथभ सं िोधन ) ऐन, ०७६”

२. मो ऐन नगय सबाफाट ऩारयत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩलछ रागू हुनछ
े ।

१. भूर ऐनको दपा २ को ऩरयबाषा खण्डभा “य” नम्फय थऩ गयी “ववशिष्टीकृत तथा सभताभूरक ववद्यारम”
बन्नारे नगयऩालरकारे नभुना ववद्यारम बनी छनौट गये का

, वविेष शिऺा ददने ववद्यारम , सूमोदम घुम्ती

ववद्यारम, व्मवस्थाऩनभा ववशिष्ट प्रकृलतको वविेषता य अभ्मास बएका ववद्यारमराई सम्झनु ऩछन।

२. भूर ऐनको दपा २ को “र” नम्फय थऩ गयी िैशऺक “सहकायी सं स्था” बन्नारे ववद्यारम वा शिऺण सं स्था
स्थाऩना वा सञ्चा रन गयी शिऺा ऺेत्रको ववकासभा सहमोग ऩुमानउने उद्देश्म याखी प्रचलरत कानुन फभोशजभ

३.

स्थाऩना बएको सहकायी सं स्था सम्झनु ऩछन ।

भूर ऐनको दपा २ को “व” नम्फय थऩ गयी “ऩूव न ववद्याथी ऩरयषद (Alumni)” बन्नारे ऩूव न ववद्याथीहरु को

सं स्था सम्झनु ऩछन ।

४. भूर ऐनको दपा २ को “ि” नम्फय थऩ गयी ववद्यारम ववद्याथी ऩरयषद (School Students Council) बन्नारे
कऺा ६ दे शख १२ सम्भको ववद्याथीहरुको ऩरयषदराई सम्झनु ऩदनछ ।

५. भूर ऐनको दपा ३ को उऩदपा ६को ई थऩ गयी मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बएता ऩलन
नगयऩालरकारे आफ्नै श्रोतभा सावनजालनक ववद्यारम सं ञ्चारन गनन आवश्मक ठानेभा आवश्मक ऩूवानधाय ऩूया
गयी सोझै ववद्यारम स्थाऩना गनन सक्ने छ।

६. भूर ऐनको दपा ३ को उऩदपा ७ को उ थऩ गयी मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बएता ऩलन
व्मशिगत भुनापा नलरने ितनभा भात्र ववद्यारम स्थाऩना गने अनुभती स्वीकृलत नगयऩालरकारे
बन्ने व्मवस्था थऩ गरयएको छ।

ददन सक्नेछ

७. भूर ऐनको दपा ४ भा नभुना ववद्यारम बन्ने िब्द हटाई सो को सट्टा ववशिष्टीकृत ववद्यारम बन्ने िब्दावरी
याशखएको छ।

८. भूर ऐनको दपा ७ भा वविेष शिऺा , सभावेिी शिऺा , अनौऩचारयक शिऺा , लनयन्तय शिऺा , ऩछाडी नगय
घुम्ती ववद्यारम बन्ने िब्दावरी थऩ गरय एको छ। सोही दपाको “क” नम्फयभा सभेत नगय घुम्ती ववद्यारम
िब्दावरी थऩ गयी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ बन्ने वाक्मांि सभेत थऩ गरयएको छ।

९. दपा १० को नगय शिऺा सलभलतको गठनभा शिऺक अलब बावक सं घफाट एक जना सदस्म य अऩाङ्गता
बएका व्मशिहरुको सं स्थाफाट एक जना सदस्म थऩ गरयएको छ।

१०. दपा ४४ भा प्रधानअध्माऩक सम्फन्धी व्मवस्थाभा उऩदपा

“झ” नम्फय थऩ गयी मस दपाभा अन्मत्र

जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩलन ववशिष्टीकृत ववद्यारम अन्तगनत सूमोदम नगयऩालरकारे नभुना ववद्यारम बनी
स्थाऩना गरयएका ववद्यारमहरुभा कयायभा प्रधानाध्माऩक लनमुशि गनन कुनै वाधा
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ऩने छै न। सो सम्फन्धी

११. दपा १८ भा प्रायशम्बक फार शिऺाको सञ्चा रन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ
बन्ने वाक्मांि हटाई सो को सट्टा नगयऩालरकारे आवश्मकताको आधायभा फार ववकास केन्र स्थाऩना गनन

सक्नेछ । मसयी फार ववकास केन्र स्थाऩना गदान प्रत्मेक ववद्यारमभा कम्तीभा एउटा फार ववकास केन्र
यहने गयी व्मवस्था गरयनेछ। सो सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

१२.

दपा ४५ भा उऩदपा

२ थऩ गयी प्रत्मेक भाध्मलभक ववद्यारमभा कऺा

६ दे शख १२ सम्भका

ववद्याथीहरुको ववद्यारम ववद्याथी षरयषद (School Students Council) हुनेछ। सो सम्फन्धी अ न्म व्मवस्था
तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

१३.

दपा ९ को ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धी व्मवस्थाभा नगयऩालरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभानण सलभलत गठन गनन

१४.

दपा २५ भा उऩदपा ३ थऩ गयी ववद्यारमराई व्मवशस्थत य

१५.

दपा २५ को ववद्यारम कोष सम्फन्धी दपा १ को “च ” थऩ गयी ऩूव न ववद्याथी ऩरयषद (Alumni) फाट

१६.

दपा १० को उऩदपा ४ को नगय शिऺा सलभलतको काभ कतनव्म य अलधकायभा “प” नम्फय थऩ गयी

सक्नेछ बलनएकोभा वविेषऻ सवहतको ऩाठ्यक्रभ लनभानण सलभलत गठन गनन सक्ने व्मवस्था गरयएको छ।

गुणस्तयीम शिऺाको लनम्ती ऩूव न ववद्याथी

ऩरयषद (Alumni) गठन गनन सक्नेछ य सो सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
प्राप्त यकभ बनी थऩ गयीएको छ।
सहकायी ववद्यारम स्थाऩना गने

“ब” नम्फय थऩ गयी साभुदावमक ववद्यारमको शिऺक तथा कभनचायीको

दयफन्दी लभरान गने अलधकाय थऩ गरयएको छ।

१७.

दपा ५६ भा फाधा अड्का उ पुकाउने सम्फन्धी अलधकायभा उऩदपा

आवश्मकताको आधायभा सभम सा ऩेऺ मस ऐनभा आवश्मक सं िोधन ग
गरयएको छ।

२ थऩ गयी नगयऩालरकारे

नन सक्नेछ बन्ने व्मवस्था थऩ
आऻारे

प्रकाियाज ऩौडे र

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

