
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

मधवुन नगर शिक्षा ऐन - 2077 

मधवुन नगर शिक्षा पहिलो संिोधन हवधेयक, २०७९ 

१ प्रस्तावनााःमधवुन नगरपाललकाको शिक्षा सम्बन्धी ऐन मधवुन नगर शिक्षा ऐन, २०७७ लाई 
संिोधन गनन वाञ्छलनय भएकाले, 

नेपालको संहवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोशिम मधवुन 
नगरपाललकाको नगरसभाले यो मधवुन शिक्षा पहिलो संिोधन ऐन बनाई लाग ु
गरेको छ। 
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मधुवन नगरपालिका 
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संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम मधवुन नगर शिक्षा (पहिलो संिोधन) ऐन, 
२०७७ रिेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त लाग ुिनेुछ । 

२ मधवुन शिक्षा ऐन, २०७७ (यसपलछ मूल ऐन भलनने) मा देिाय बमोशिम संिोधन गररएको 
छाः 
i. दफा १७ को उपदफा (१)को (क) मा नगरप्रमखुको सट्टा प्रमखु प्रिासहकय 

अलधकृत राशखएको छ । 

ii. मूल ऐनको दफा २० को उपदफा (४) पलछ देिायको उपदफा (५) थहपएको छाः 
(५) हवद्यालयको हवषयगत, कक्षागत र शिक्षक हवद्यालथन अनपुातका आधारमा 
नगरपाललकालभत्रका सामदुाहयक हवद्यालयमा शिक्षकको सरुवा, पदस्थापन र दरबन्दी 
लमलान गने । 

३ मूल ऐनको दफा २१ मा देिायबमोशिम िंसोधन गररएको छाः 
i. उपदफा (१) को देिाय (क) मा नगरपाललकाको नगरप्रमखु पछाडीको वा ........ 

भन्ने वाकयांि शिहकएको छ । 

ii. उपदफा (१) को देिाय (ङ) मा सामदुाहयक हवद्यालयको ................ अध्यक्ष र 
प्रधानाध्यापक पछाडी १/१ ................ भन्ने वाकयांि थहपएको छ । 

iii. उपदफा (१) को देिाय (ि) शिहकएको छ । 

iv. उपदफा (१) को देिाय (ञ) को सट्टा देिायको ब्यवस्था गररएको छाः अवकाि 
प्राप्त शिक्षकको सट्टा समािसेवीवा शिक्षाप्रमेी मध्येबाट नगरप्रमखुले मनोलनत गरेको 
१ िना सदस्य । 

v. उपदफा (४) को देिाय (घ) को सट्टा देिायको ब्यवस्था गररएको छाः उपदफा (४) 
को (घ) पाललकालभत्र रिेका हवद्यालयिरुमाहवषयगत, कक्षागत र शिक्षक हवद्याथी 
अनपुातका आधारमा हवद्यालयको आवश्यकता र प्राथलमकतालाई मध्यनिर गरी 
सँघीय सरकार, प्रदेि सरकार र स्थालनय सरकारबाट प्राप्त शिक्षक, कमनचारी दरबन्दी 
तथा अनदुानको हवतरण र लमलान गनन तथा शिक्षकको सरुवा र पदस्थापन गनन 
लसफाररस गने । 

४ दफा 49 को उपदफा (1) देह्यबमोशिम संिोधन गररएको छाः उपदफा (१) सामदुाहयक 
हवद्यालयमा .........  हवद्याथी संख्या न्यूनतम 25 िना िनुपुने छ लाई संिोधन गरी ३० 
िना राशखएको छ । 



५ मलु ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) देिाय बमोशिम संिोधन गरीएको छाः मधवुन 
नगरपाललका लभत्रका सामदुाहयक हवद्यालयमा करारमा ............ शिक्षक तथा कमनचारी 
छनौट सलमलतमा नगर प्रमखु वा लनिले तोकेको व्यशि अध्यक्षको सट्टा सम्बशन्धत 
हवद्यालयको हवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष वा लनिले तोकेको सदस्य अध्यक्ष र 
नगर प्रमखु वा लनिले तोकेको व्यशि सदस्य रिने वाकयांि राशखएको छ । 

६ मूल ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) देिाय बमोशिम संिोधन गररएको छाः  मधवुन 
नगरपाललका लभत्र.. .. .. .. शिक्षा सलमलतको शस्वकृलतमा नगर शिक्षा िाखा प्रमखुले 
भलनएकोमा सोको सट्टा नगरकायानपाललकाकोलनणनय बमोशिम नगरपाललकालेभन्ने वाकयांि 
राशखएको छ । 

७ मूल ऐनको दफा ७४ को उपदफा (३) शिहकएको छ । 

८ मूल ऐनको दफा ७४ को उपदफा (५) को (ख) पछाडी देिायको बुदँािरु थपगररएको 
छाः (ग)सरुवा िनु चािने शिक्षकले सरुवाको लालग ललशखत लनवेदन ददएमा ।(घ) हवद्यलयको 
िैशक्षक नलतिा लगातार २ वषनसम्म सन्तोषिनक नभएमा वा शिक्षकको कायन क्षमता अभाव 
भएमा।(ङ) शिक्षक कमनचाररले पालना गनुन पने आचरणको पालना नगरेमा वा सँघ, प्रदेि र 
स्थालनय सरकारबाट प्राप्त लनदेिनको पालना नगरेमा । 

९ मूल ऐनको दफा ७४ को उपदफा (११) उपदफा (२) र (३) मा ........ शिक्षा िाखाप्रमखुले 
भन्ने वाकयांि शिहकएको छ र नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररस पछाडीसमेतका आधारमा 
नगर कायनपाललकाको लनणनय अनसुार भन्ने वाकयांि थहपएको छ । 

१० मूल ऐनको दफा ७६ को उपदफा (२) मा देिायको संिोधन गररएको छाः उपदफा 
(२) सामदुाहयक हवद्यालयमा............................ शिक्षा सलमलतले शिक्षा िाखा प्रमखुको 
लसफारीसमा भने्न वाकयांि शिहक सोको सट्टा नगरपाललकाले भने्न वाकयांि राशखएको छ । 

  

      आज्ञाले, 
  धमनराि न्यौपान े

      प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


