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(पहहलो संसोधन-२०७५)
हनयम ९ मा थप व्यवस्था सहहत संसोधन गररएको
९(क) शैहिक गुठी ऄन्तरगत मुनाफा नहलने नया हवद्यालय खोल्न ऄनुमहत र स्वीकृ हत ददने
सम्वन्धी व्यवस्था
शैहिक गुठी ऄन्तरगत मुनाफा नहलने नया हवद्यालय खोल्न ऄनुमहत र स्वीकृ हत ददने
सम्वन्धी व्यवस्था देहाय बमोहजम हुनेछ ।
(१) शैहिक गुठीको रुपमा हवद्यालय सञ्चालन गनन चाहनेले शैहिक गुठीसम्बन्धी हवधान
बनाइ धरान नगरपाहलकामा दतान गराईनु पनेछ ।
(२) शैहिक गुठी हनजी र सावनजहनक गरी दुइ दकहसमले दतान गनन सदकनेछ ।
तर देहायका हवद्यालयलाइ शैहिक गुठीका रुपमा सञ्चालन गनन पाईने गरी ऄनुमहत वा
स्वीकृ त ददआने छैन ।
क) सरकारी वा सावनजहनक भवनमा सञ्चालन भएको हवद्यालय
ख) सरकारी वा सावनजहनक भवनमा सञ्चालन भएको हवद्यालय
ग) कु नै व्यहि वा संस्थाले हवद्यलयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य ददआएकोमा सो
भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाआ संचालन भएको हवद्यालय
(२क) ईपहनयम (२) को प्रहतबन्धात्मक वाकयांशमा जुनसुकै कु रा लेहखएको भए तापहन
कु नै व्यहि वा संस्थाले हनजी गुठीको रुपमा हवद्यालय सञ्चालन गने गरी कु नै हवद्यालयलाइ
भवन वा जग्गा दानदातव्य ददएमा त्यस्तो हवद्यालय हनजी गुठीको रुपमा सञ्चालन गनन
सदकनेछ ।
(३)यस हनयमवाली वा ऄन्य प्रचहलत कानुनमा जुनसुकै कु रा लेहखएको भएता पहन शैहिक
गुठी ऄन्तरगत हवद्यालय सञ्चालन गदान देहायका कु रामा देहाय बमोहजम हुनु पने छःक) शैहिक गुठी सञ्चालन गने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) संगरठत संस्थाको रुपमा हुनु पने छ,
(ख) शैहिक गुठी सञ्चालन गदान सञ्चालक बोडन (ट्रष्टी) मा सावनजहनक गुठी भए कहम्तमा
पााँचजना र हनजी गुठी भए कहम्तमा तीनजना सदस्य हुनु पने,
(ग) शैहिक गुरठको अय व्ययको लेखा तोदकए बमोहजम खडा गरी मान्यता प्राप्त
लेखापरीिकबाट लेखापरीिण गराईनु पने,
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(घ) शैहिक गुठीको तत्काल कायम रे हका गुठीका सञ्चालक (ट्रष्टी) ले अफ्नो जीवनकालमै
वा शेषपहछ गुठीयारको रुपमा काम गने अफ्नो ईतराहधकारी तोक्न सक्ने ,
(४) शैहिक गुठी सम्बन्धी हवधानमा देहायका कु राहरु खुलाएको हुनु पनेछ –
(क) हवद्यालयको नाम र ठे गाना,
(ख) शैहिक गुठीका संस्थापकको नाम र ठे गाना,
(ग) शैहिक गुठीका गुठीयार तथा गुठीयारको मुख्य भइ काम गने व्यहिको नाम, हनयुहि
प्रकृ या र कायनकाल,
(घ) गुठीयारको काम, कतनव्य र ऄहधकार तथा हनजहरुले पाईने सुहवधा,
(ङ) शैहिक गुठीमा रहेको घर जग्गा, अम्दानी, ऋण तथा ऄन्य सम्पहिको हववरण,
(च) अवश्यक ऄन्य कु राहरु ।
(५) सावनजहनक शैहिक गुठीमा सम्बहन्धत हवद्यालयका संस्थापक, प्रधानाध्यापक र धरान
ईपमहानगरपाहलकाले तोके को व्यहि तथा हनजी शैहिक गुठीमा सम्बहन्धत हवद्यालयका
संस्थापक वा हनजले तोके को व्यहि पदेन गुठीयार हुनेछ ।
(६) सावनजहनक शैहिक गुठीमा कम्तीमा पााँच जना र हनजी शैहिक गुठीमा संस्थापकले चाहे
बमोहजमका व्यहि गुरठयार हुनेछन् ।
(७) सावनजहनक शैहिक गुठीको गुरठयारमा कायनपाहलकाको , वाड ऄध्यि र ऄहभभावकहरु
मध्येबाट कम्तीमा एक एक जना सदस्य राख्नु पनेछ ।
(८) ईपहनयम (७) बमोहजम शैहिक गुठीमा प्रहतहनहधत्व गने प्रहतहनहध प्रमुखबाट तोदकनेछ
।
(९) यस हनयम बमोहजम स्थापना गररएको शैहिक गुठीले ईपमहानगरपाहलकाको हशिा
हनयमावली र ऄन्य प्रचहलत कानून बमोहजम अफ् नो कायन सञ्चालन गनेछ ।
हनयम १६ मा संसोधन गररएको
—हशिा हनयमावलीको हनयम १६ मा "हवद्यालय गाभ्न सदकने "को ठााँईमा "हवद्यालय
सानन गाभ्न वा नाम पररवतनन गनन सक्ने" भनी संशोधन गने ।
—हनयम १६ को ईपहनयम४मा थप गने "हशिा सहमहतको हसफाररसमा अफ्नो कायनिेत्र
हभत्र एक स्थानबाट ऄको स्थानमा हवद्यालय सानन सक्ने ईहचत र पयानप्त कारण भएमा नाम
पररवतनन गनन कायानपाहलकाले सक्नेछ।"
हनयम १९ मा संसोधन गररएको
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—हशिा हनयमावलीको हनयम १९ को ईपहनयम ३ मा थप गने ऄनुमहत पहछको "संघीय
हशिा मन्त्रालयबाट स्वीकृ त मापदण्डका अधारमा" संशोधन गरी हशिा सहमहतको
हसफाररसमा कायानलपाहलकाले ददनेछ । यस सम्बन्धी कायनहवहध हशिा सहमहतको
हसफाररसमा प्रमुखले स्वीकृ त गरे पहछ लागु हुनेछ ।
हनयम ४२. १. ग पहछ घ थप गरी संसोधनगररएको
हनयम ४२. १.घ— सम किाता सम्बन्धी व्यवस्था:हवदेशी शैहिक संस्थाहरुबाट किा ८ वा
सो सरहको योग्यता हाहसल गरी धरान ईपमहानगरपाहलका हभत्रका किा ९ मा ऄध्ययन
गनन चाहेमा हवद्याथीका ऄहभभावकले धरान ईपमहानगरपाहलका हशिा शाखामा हनवेदन
ददनुपने छ हशिा शाखामा परे को हनवेदनमा हशिा सहमहतले अवश्यक ठानेमा हलहखत वा
मौहखक परीिा हलआ ९ किा भनानको ऄनुमहत ददनेछ । समकिता लाहग ददआन हनवेदनको
ढााँचा तथा समकिताको ढााँचा हशिा सहमहतले तोके बमोहजम हुनेछ ।
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