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भाग-१ 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका,स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ िाई (तेस्रो संिोधन) गनन बनकेो 
ऐन, २०७९ 

 

नगरसभाबाट पाररत लमलताः२०७९।३।१९ 

प्रमाणीकरण लमलत २०७९।०३।२७ 

               

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मण्डनदेउपरु नगरपालिका स्थानीय 
शिक्षा ऐन,२०७४(तेस्रो संिोधन २०७९)” रहेको छ । 

२. “मण्डनदेउपरु नगरपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन,२०७४(यसपलछ मूि ऐन 
भलनएको)को दफा २को (थ) पलछ देहाय बमोशजम (द) थप गननाः 
(द) “स्थानीय शिक्षक सेवा आयोग” भन्नािे नगरपालिका अन्तगनतका सामदुाययक 
यवद्याियका ररक्त रहेका शिक्षक तथा कमनचारी करार लनयशुक्तका िालग लसफाररस गनन 
सलमलत सम्झन ुपदनछ । 

 

३. मूि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१),(२),(३), (४) र (५), (८)कोाः  
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(१)कुन ैनेपािी नागररकहरुको समदुायिे सामदुाययक यवद्यािय वा नेपािी नागररकिे 
िैशक्षक गठुीअन्तगनत संस्थागत यवद्यािय खोल्न चाहेमा तोयकएको यववरण खिुाई वडा 
सलमलतको लसफाररससयहत नगरपालिका प्रमखुसमक्ष अनमुलतको िालग लनवेदन ददनपुननछ  
(२)उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन परेमा सो लनवेदनउपर शिक्षा िाखाबाट आवश्यक 
जााँचबझु गदान लनधानररत मापदण्ड पूरा भई यवद्यािय खोल्न अनमुलत ददन मनालसब 
देशखएमा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिका प्रमखुिे अनमुलत ददनेछ । 

(३)  यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ्चािनमा रहेका 
यवद्याियहरुिे चाहेमा कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुीअन्तगनत यवद्यािय सञ्चािन गनन 
नगरपालिका प्रमखुसमक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम लनवेदन परेमा शिक्षा िाखािे सो लनवेदनउपर १५ ददन 
लभत्र आवश्यक जााँचबझु शिक्षा सलमलतमा रायसयहत आवेदन पेस गननछ र माग 
बमोशजम यवद्यािय सञ्चािन गनन शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिका प्रमखुिे 
पनुाः अनमुलत तथा स्वीकृलत ददनेछ । 
(५) प्रायवलधक शिक्षा तथा व्यावसाययक तालिम पररषदद्धारा तजुनमा गररएको प्रायवलधक 
तथा व्यावसाययक माद्यालमक शिक्षा (यटएसइइ) सञ्चािनका िालग कुन ै सामदुाययक 
माध्यलमक यवद्याियिे आवेदन गरेमा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिका 
प्रमखुिे अनमुलत प्रदान गनन सक्नेछ । तर अनमुलत ददन ुअशि पररषदद्वारा तोयकएको 
मापदण्ड जााँचबझु र एयकन गनन कायन नगर शिक्षा सलमलतिे गनुनपननछ । 

(८) कुनै सामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मनुाफा नलिन ेउद्दशे्य राखी 
यवद्यािय सञ्चािन गनन चाहेमा नगरपालिका प्रमखुसमक्ष आवेदन ददनपुननछ।नगर 
कायनपालिकाबाट सोको स्वीकृलत लिई िैशक्षक गठुीअन्तगनत यवद्यािय स्थापना र 
सञ्चािन गननसक्नेछाः को सट्टा देहायबमोशजम संिोधन गननाः 
 



खण्ड- १        मण्डनदेउपरु, असार ३१ गते, २०७९ साि               संखयााः४ 

3 
 

(१) कुनै नेपािी नागररकहरूको समदुायिे सामदुाययक यवद्यािय वा नेपािी नागररकिे 
िैशक्षक गठुीअन्तगनत संस्थागत यवद्यािय खोल्न चाहेमा तोयकएको यववरण खिुाई वडा 
सलमलतको लसफाररससयहत नगरपालिकामा अनमुलतको िालग लनवेदन ददनपुननछ ।  

२) उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन परेमा सो लनवेदनउपर शिक्षा िाखाबाट आवश्यक 
जााँचबझु गदान लनधानररत मापदण्ड पूरा भई यवद्यािय खोल्न अनमुलत ददन मनालसब 
देशखएमा शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगर कायनपालिकािे अनमुलत ददनेछ । 

३) यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ्चािनमा रहेका यवद्याियहरूिे 
चाहेमा कम्पनी खारेज गरी िैशक्षक गठुीअन्तगनत यवद्यािय सञ्चािन गनन नगरपालिकामा 
लनवेदन ददन सक्नेछ । 

४) उपदफा (३) बमोशजम लनवेदन परेमा शिक्षा िाखािे सो लनवेदन उपर १५ ददन 
लभत्र आवश्यक जााँचबझु शिक्षा सलमलतमा रायसयहत आवेदन पेस गननछ र माग 
बमोशजम यवद्यािय सञ्चािन गनन शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा नगरकायनपालिकािे 
लनणनय गरी पनुाः अनमुलत तथा स्वीकृलत ददनेछ । 

५) प्रायवलधक शिक्षा तथा व्यावसाययक तालिम पररषदद्धारा तजुनमा गररएको प्रायवलधक 
तथा व्यावसाययक माध्यलमक शिक्षा (यटएसइइ) सञ्चािनका िालग कुनै सामदुाययक 
माध्यलमक यवद्याियिे आवेदन गरेमा नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा 
नगरकायनपालिकािे अनमुलत प्रदान गनन सक्नेछ।तर अनमुलत ददन ु अशि पररषदद्वारा 
तोयकएको मापदण्ड जााँचबझु र एयकन गनन कायन नगर शिक्षा सलमलतिे गनुनपननछ । 

८) कुन ैसामाशजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे मनुाफा नलिन ेउद्देश्य राखी 
यवद्यािय सञ्चािन गनन चाहेमा नगरपालिकामा आवेदन ददनपुननछ।नगर 
कायनपालिकाबाट सोको स्वीकृलत लिई िैशक्षक गठुीअन्तगनत यवद्यािय स्थापना र 
सञ्चािन गनन सक्नेछ । 
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४.मूि ऐनको दफा १६ को उपदफा (१)(ग, (छ) (ञ)को सट्टा देहायबमोशजमको 
संिोधन गनन र क१ थप गननाः 
(क१) नगर उपप्रमखुाः सदस्य 
(ग) नगर कायनपालिकाका मयहिा वा दलित समेत २ जना सदस्यहरू – सदस्य  

(छ) समाजसेवी, शिक्षाप्रमेी वा चन्दादाताहरूमध्येबाट नगर कायनपालिकािे मनोनीत 
गरेको लतन जना – सदस्य 

(ञ) शिक्षा अलधकृत – सदस्य सशचव 

५.मूि ऐनको दफा १६ को उपदफा (३)को उपदफा (१) अनसुार लनयकु्त सदस्यिे 
पदीय आचरण पूरा नगरेमा नगर कायनपालिकािे जनुसकैु समयमा पलन हटाउन सक्नेछ 
। तर त्यसरी हटाउन वा बखानस्त गनुन अशि सफाइ ददन ेमौकाबाट बशञ्चत गररने छैनाः 
को सट्टा देहाय बमोशजमको संिोधन गननाः 
  (३) उपदफा (१) अनसुार नगर शिक्षा सलमलतका मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध 
तीन वषनको हनुेछ । लनयकु्त सदस्यिे पदीय आचरण पूरा नगरेमा नगर कायनपालिकािे 
जनुसकैु समयमा पलन हटाउन सक्नछे । तर त्यसरी हटाउन वा बखानस्त गनुन अशि 
सफाइ ददने मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन । 

६. मूि ऐनको दफा १६को उपदफा (४)(फ) पलछ देहाय बमोशजमको (फ१) थप 
गननाः  

 फ१) नगरपालिकालभत्र कायनरत वा काम गनन इच्छुक गैरसरकारी संस्थाहरूको 
पररचािन, लनयमन र अनगुमन गनन  . 

७. मूि ऐनको दफा १९को उपदफा (१) (क) सलमलतका सदस्यहरूिे (ख) र ि) 
मध्येबाट छानेको व्यशक्त –अध्यक्ष को सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
   (१) (क) सलमलतका सदस्यहरूिे(ख), ि) र (ङ) मध्येबाट छानेको व्यशक्त –
अध्यक्ष  
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८. मूि ऐनको दफा १९को उपदफा (१) (ग) यवद्यािय रहेको वडाका 
जनप्रलतलनलधहरूमध्येबाट वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको एकजना –सदस्य  

(ि) यवद्याियका संस्थापक, बयुद्धशजवी, चन्दादाताहरूमध्येबाट वडा सलमलतिे मनोनीत 
गरेको एकजना मयहिा सयहत दईु जना सदस्य कोाः सट्टा देहाय बमोशजम 
संिोधन गननाः 

ग) यवद्यािय रहेको वडाका जनप्रलतलनलधहरूमध्येबाट वडाध्यक्षिे तोकेको एकजना-
सदस्य  

ि) यवद्याियका संस्थापक, बयुद्धशजवी, चन्दादाताहरूमध्येबाट वडा सलमलतिे मनोनीत 
गरेको एकजना –सदस्य  

९.मूि ऐनको दफा १९को उपदफा (१) (ङ) पलछ देहायको ङ१ थप गननाः 
   ङ१) सम्बशन्धत यवद्याियका शिक्षकहरूिे आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको 
एकजना – सदस्य 

१०. मूि ऐनको दफा १९को उपदफा (४) (च) स्वीकृत दरबन्दी अनसुारका 
शिक्षकहरूको खोजी गरी काममा िगाउने तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा 
कमनचारीको व्यवस्थापन गनन कोाः सट्टा देहाय अनसुार संिोधन गननाः 
च) स्वीकृत दरबन्दी अनसुारका शिक्षक तथा कमनचारीहरूिाई काममा िगाउन,े 

११. मूि ऐनको दफा २४ शिक्षकको लनयशुक्ताः (१) यवद्याियमा कायम भएको ररक्त 
दरबन्दी शिक्षक पदमा करार लनयशुक्तको व्यवस्था देहाय बमोशजमको छनौट 
सलमलतबाट हनुेछाः 
(क) सम्बशन्धत यवद्याियको यवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष -संयोजक 

(ख) यवषयगत रोष्टर मध्येबाट नगर शिक्षा सलमलत अध्यक्षिे तोकेको यवषय यवज्ञ एक 
जना -सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको शिक्षा अलधकृत - सदस्य 

(ि) सम्बन्धीत यवद्याियको प्रधानाध्यापक -सशचव 
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(२) सलमलतिे आफ्नो कायनयवलध नगर शिक्षा सलमलतिे लनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
कोाः सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
२४. शिक्षकको लनयशुक्ताः (१) यवद्याियमा कायम भएको ररक्त दरबन्दी शिक्षक तथा 
कमनचारीको पदमा करार लनयशुक्तको व्यवस्था देहाय बमोशजमको स्थानीय शिक्षक सेवा 
आयोगबाट हनुेछाः 
क) सङ्घीय, प्रदेि तथा स्थानीय लनजामलत सेवामा उपसशचव वा सोभन्दा मालथल्िो पद 
वा उपप्राध्यापक वा सो भन्दा मालथल्िो पद वा माध्यलमक शिक्षक दद्वतीय शे्रणी वा सो 
भन्दा मालथल्िो पदबाट सेवा लनवतृ्त भई कम्तीमा कम्तीमा बीस वषनको अनभुवसयहत 
स्नातकोत्तर गरेको नगरकायनपालिकाबाट मनोनीत व्यशक्त – अध्यक्ष  

ख) माध्यलमक तहमा कम्तीमा दि वषन सेवा गरेको शिक्षक बहािवािा तथा लनवतृ्त 
शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दि वषन अध्ययन अनसुन्धानमा संिग्न भई 
कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको शिक्षायवद् तथा समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा एकजना 
मयहिासयहत नगरकायनपालिकाबाट मनोनीत व्यशक्त दइुजना– सदस्य 

२) उपदफा(१)अनसुार गठन भएको आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावलध पााँच 
वषन हनुेछ।तर तोयकएको शजम्मेवारी पूरा नगरेमा कायनपालिकािे जनुसकैु बखत 
हटाउन सक्नेछ।लनजिाई हटाउन ुपूवन सफाइको अवसरबाट बशञ्चत गररन ेछैन । 

३) उपदफा (१) बमोशजम गदठत आयोगको सशचवको रूपमा शिक्षा िाखाका प्रमखु 
वा प्रमखुको शजम्मेवारी तोयकएको कमनचारीिे गननछ । 

४) आयोगको काम, कतनव्य र अलधकार तोयकएबमोशजम हनुेछ । 

५) आयोगबाट यवद्यािय शिक्षक तथा कमनचारीको करार लनयशुक्तको िालग लसफाररि 
प्रयिया तोयकएबमोशजम हनुेछ । 

६) आयोगको आफ्नो कायनयवलध नगरकायनपालिकािे लनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

७) आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको बैठक भत्ता र सेवा, सयुवधा नगरकायनपालिकािे 
तोकेअनसुार हनुेछ । 
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८) आयोगको बैठकमा सम्बशन्धत यवषय यवेिेषज्ञिाई आमन्त्रण गनन सयकनेछ । 

१२.मूि ऐनको दफा २६को उपदफा (३) यविेष अवस्थामा बाहेक शिक्षकको सरुवा 
िैशक्षक सत्रको सरुु वा अन्त्यमा मात्र गररनेछ। यविेष अवस्था भन्नािे लनज सो 
यवद्याियमा रहन नसक्न,े यवषयगत दरबन्दी आवश्यक नरहेको, स्वास््य समस्या, 
पलतपत्नी सगैँ रही सेवा गनन पाउन ेअवस्था वा अन्य शचत्तबझु्दो कारण समेत बशुझनेछाः 
को सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गनन: 
(३) यविेष अवस्थामा बाहेक शिक्षकको सरुवा िैशक्षक सत्रको सरुु वा अन्त्यमा मात्र 
गररनेछ। यविेष अवस्था भन्नािे लनज सो यवद्याियमा रहन नसक्न,े यवषयगत दरबन्दी 
आवश्यक नरहेको, स्वास््य समस्या, पलतपत्नीसगैँ रही सेवा गनन पाउने अवस्था, ररक्त 
दरबन्दीमा तत्काि पदपूलतन गनुनपनन अवस्था वा अन्य शचत्तबझु्दो कारणसमेत बशुझनेछ  

१३. मूि ऐनको दफा ३० को कायनसम्पादन करार सम्झौता गनुनपननाः शिक्षािाई 
प्रभावकारी बनाउन देहायअनसुार कायनसम्पादन करार सम्झौंताको प्रयिया अविम्बन 
गनुनपननछ ।  

(१)  नगरपालिका अध्यक्षको रोहवरमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे शिक्षा िाखा हेनन 
अलधकृतसाँग, शिक्षा अलधकृतिे सबै यवद्याियका प्रधानाध्यापकसाँग, प्रधानाध्यापकिे 
आफ्ना मातहतका सबै शिक्षकहरूसाँग सम्पादन करार सम्झौता गनुनपननछ...को सट्टा 
देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
२) कायनसम्पादन करार सम्झौता गनुनपननाः शिक्षािाई प्रभावकारी बनाउन र यवद्याथीको 
लसकाइ उपिशधध सधुार गनन देहायअनसुार कायनसम्पादन करार सम्झौंताको प्रयिया 
अविम्बन गनुनपननछ ।  

३)  नगरपालिका अध्यक्षको रोहवरमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे सबै यवद्याियका 
प्रनाधानाध्यापकसाँग, प्रधानाध्यापकिे आफ्ना मातहतका सबै शिक्षकहरूसाँग 
कायनसम्पादन करार सम्झौता गनुनपननछ ।  
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१४. मूि ऐनको दफा ३५को उपदफा(४) आधारभतू तहसम्मको शिक्षाका िालग 
स्थानीय आवश्यकतामा आधाररत बढीमा १०० पूणानङ्क वा ४ िेलडट आवर बराबरको 
स्थानीय थप यवषयको स्थानीय पाठ्यिम प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । यसको िालग 
पाठ्पसु्तक यवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे लनणनय गरी िागू गनन सक्नछेाः को सट्टा 
देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
(४) आधारभतू तहसम्मको शिक्षाका िालग स्थानीय आवश्यकतामा आधाररत पाठ्यिम 
यवकास केन्रिे लनधानरण गरेको पाठ्यिम संरचनाअनसुार स्थानीय थप यवषयको 
स्थानीय पाठ्यिम प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । यसको िालग पाठ्यपसु्तक यवद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतिे लनणनय गरी िागू गनन सक्नेछ । 

१५.मूि ऐनको दफा ३५को उपदफा(१)(ि)को सम्बशन्धत क्षेत्रको यवद्यािय लनरीक्षक 
वा स्रोत व्यशक्त –सदस्याः को सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
   ि) सम्बशन्धत क्षेत्रको यवद्यािय लनरीक्षक (िाखा अलधकृत)     – सदस्य 

१६. मूि ऐनको दफा ३४ को नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पनन यवद्याियहरूमा रायिय र 
प्रदेिस्तरको परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वयको िालग देहायको एक परीक्षा सञ्चािन 
तथा समन्वय सलमलत रहनेछाः 
(क) शिक्षा सलमलतको अध्यक्ष      – अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत      – सदस्य  

(ग) शजल्िा प्रिासन कायानियको अलधकृत प्रलतलनधी   – सदस्य  

(ि) प्रमखु, सम्बशन्धत स्थानीय तहमा रहेको प्रहरी कायानिय  – सदस्य  

(ङ) शिक्षा अलधकृत           – सदस्य सशचव  

(१) परीक्षा सञ्चािनतथा समन्वय सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायनयवलध सो सलमलत 
आफैँ िे लनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

(२) स्थानीय तहको क्षेत्रलधकार बायहरको िैशक्षक तहको परीक्षा सञ्चािन गनन 
सम्बशन्धत लनकायबाट भएको व्यवस्थाबमोशजम सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गननछ   
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(३) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन कायनपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड 
बमोशजम सलमलतिे गननछ । यसका िालग सम्बशन्धत कक्षाका यवद्याथीहरूबाट परीक्षामा 
िाग्न ेखचन प्राप्त गनन परीक्षा िलु्क लिन सक्नेछ । 
(४) उपदफा २ र ३ बाहेकको कक्षाहरूको परीक्षा यवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको 
लनदनिनमा प्रधानाध्यापकिे गननछाः को सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
४४.नगरपालिकाअन्तगनतका यवद्याियहरूमा नगरपालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनका िालग देहाय बमोशजमको एक परीक्षा सलमलत रहनेछाः 
क) शिक्षा िाखा प्रमखु                       – अध्यक्ष  

ख) प्राथलमक, लनम्न माध्यलमक र माध्यलमक तहका शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा 
एकजना मयहिा पनन गरी नगर शिक्षा सलमलतबाट मनोनीत तीन जना  – सदस्य  

ग) शिक्षा िाखाका िाखा  अलधकृत  – सदस्य सशचव  

१) परीक्षा सलमलतको बैठकसम्बन्धी कायनयवलध सो सलमलत आफैँ िे लनधानरण गरे 
बमोशजम हनुेछ। सलमलतको बैठकमा सम्बशन्धत यवषय यवेिेषज्ञिाई आमन्त्रण गनन 
सयकनेछ।सलमलतका पदालधकारीहरूको बैठक भत्ता कायनपालिकािे तोकेअनसुार हनुेछ। 

२)स्थानीय तहको क्षेत्रलधकार बायहरको िैशक्षक तहको परीक्षा सञ्चािन गनन सम्बशन्धत 
लनकायबाट भएको व्यवस्थाबमोशजम सलमलतिे सहजीकरण र समन्वय गननछ ।  

३) नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चािन कायनपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डबमोशजम सलमलतिे 
गननछ।यसका िालग संस्थागत यवद्याियका यवद्याथीबाट परीक्षा िलु्क लिन सक्ने छ ।  

४) नगरपालिकाबाट नगरस्तरीय सञ्चािन गनन भनी तोयकएका बाहेकका कक्षाहरूको 
परीक्षा यवद्यािय आफैँ िे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननछ । 

१७. मूि ऐनको दफा ४९को उपदफा (२) यवद्याियको खाता सञ्चािन प्रधानाध्यापक 
र िेखा हेनन कमनचारीको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन गनुनपननछाः को सट्टा देहाय 
बमोशजम संिोधन गननाः 
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     (२) यवद्याियको खाता सञ्चािनका िालग नगरपालिकािे तोकेको बैङ्कमा 
प्रधानाध्यापक र िेखा हेनन कमनचारी वा शिक्षकको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन 
गनुनपननछ । तर प्राथलमक तह कक्षा (१-५) सम्म सञ्चालित यवद्याियहरूको हकमा 
यवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सदस्य र प्रधानाध्यापकको 
संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन गनुनपननछ । 

१८.मूि ऐनको दफा ५०को उपदफा (१) सबै यवद्याियहरूिे लनयलमत रूपमा आलथनक 
वषन समाप्त भएको पयहिो चौमालसकलभत्र नगर शिक्षा सलमलतिे तोकेको रशजिार िेखा 
परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउनपुननछाः को सट्टा देहाय बमोशजम संिोधन गननाः 
   (३) सबै यवद्याियहरूिे लनयलमत रूपमा आलथनक वषन समाप्त भएको पयहिो चौमालसक 
लभत्र नगरपालिकािे तोकेको रशजिार िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउनपुननछ । 

१९. मूि ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) को यवद्याियिे यवद्याथीिाई कुनै कक्षामा 
भनान गदान एक पटक भनान िलु्क लिइसकेपलछ पनुाः सोही यवद्याियको अको कक्षामा 
भनान गननको िालग कुनै यकलसमको िलु्क लिन पाउने छैनाः को सट्टा देहाय बमोशजम 
संिोधन गननाः 
    (३) संस्थागत यवद्याियिे यवद्याथीिाई कुनै कक्षामा भनान गदान एक पटक भनान 
िलु्क लिई सकेपलछ पनुाः सोही यवद्याियको अको कक्षामा भनान गननको िालग कुन ै
यकलसमको िलु्क लिन पाउने छैन । 

 

आज्ञािे,  

(डा.िोकबहादरु िोप्चन) 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


