
सूय दय नगरपािलकाको आधारभूत तथा मा यिमक िश ा (ते ो संशोधन) ऐन २०७८  
नगरसभाबाट वीकृत िमित-२०७८/०९/२७ 

 
सयू दय नगरपािलकाको आधारभतू तथा मा यिमक िश ा ऐन २०७६ लाई संशोधन गन वा छनीय भएकोले 
सयू दय नगरकायपािलकाले देहाय बमोिजमको ऐन बनाएको छ । 
१.संि  नाम र ार भ: (१) यो ऐनको नाम सूय दय नगरपािलकाको आधारभूत तथा मा यिमक िश ा 

(ते ो संशोधन) ऐन २०७८ हनेछ ।  
 (२) यो ऐन नगरसभाबाट पा रत भई राजप मा काशन भए प ात तु त ार भ हनेछ। 
२. िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा :  
 (क) "मूल ऐन" भ नाले "सूय दय नगरपािलकाको आधारभतू तथा मा यिमक िश ा ऐन२०७६" लाई   

जनाउनेछ ।  
३. मूल ऐनको दफा ३ पछािड देहाय बमोिजम दफा ३क. थप गन:  
 ३क. क ा थप गन र िवषय थप गन अनुमित िलनु पन:  

(क) सामदुाियक तथा सं थागत िव ालयको क ा थप गन तोिकए बमोिजम अनमुित िलन ुपन छ ।  
(ख) सामदुाियक तथा सं थागत िव ालयले पाठ्य ममा तोिकए बमोिजमका ऐि छक िवषय थप गन वा 

प रवतन गन चाहेमा तोिकए बमोिजम अनमुित िलनु पन छ ।  
४. मूल ऐनको दफा ४ को स ा देहाय बमोिजमको दफा ४. रा ने: 

४. नमुना िव ालय स ब धी यव था: (१) नगरपािलकाले नगर े िभ  संचािलत सामदुाियक  
िव ालयलाई नमुना िव ालयको पमा छनौट गन स नेछ ।  
(२) नगरपािलकाले उपदफा(१) बमोिजम छनौट भएको िव ालयमा धाना यापक वा िश क करार 
सेवामा िनयु  गन स नेछ ।  
(३) नमनुा िव ालय स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ ।  

५. मूल ऐनको दफा ४ पछािड देहाय बमोिजम दफा ४क. थप गन:  
 ४क. बालमै ी िव ालय: 
 िव ालयह लाई तोिकए बमोिजमको मापद डका आधारमा बालमै ी िव ालय घोषणा ग रने छ ।  
६. मूल ऐनको दफा ६ पछाडी देहाय बमोिजम दफा ६क. थप गन:  

६क. िव ालय िश ाको गुण तर मापन मापद ड:  
 िव ालय िश ाको गुण तर मापन मापद ड तोिकए बमोिजम हने छ । 
७. मूल ऐनको दफा ९ को दो ो वा यमा रहेको "पाठ्य म र पाठ्यपु तक" भ ने वा यांश पछािड दहेाय 
अनुसारको वा यांश थप गन : 

“(मातभृाषा समेतका) तथा पाठ्यसाम ी तयार गरी” 
८. मूल ऐनको दफा १० को उपदफा १ को बुँदा (ट) पछाडी देहाय अनुसारको बुँदा (ट१) थप गन:  

(ट१) गठुी ारा स चािलत (सावजिनक वा िनजी गठुी) िव ालय वा पर परागत धािमक कृितका 
िव ालयह का धाना यापक वा स चालक सिमितका अ य म ये नगर िश ा सिमितले मनोिनत गरेको 
एक जना - सद य 

  


