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गण्डकी वहुप्राववविक विक्षालय ऐन २०७६ 

गण्डकी वहुप्राववविक विक्षालयको स्थापना र ब्यवस्था गनष बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः- ववपन्न, दवित, उत्पीवित समाजमा पवि परेका बगगको क्षमता ववकाश , l;k tflndsf] dfWod 4f/f 

सशविकरण गदै  रोजगार मिुक वशप मार्ग त स्वरोजगार र उद्यमवशिताको प्रवर्द्गन गनग , स्थानीय आवश्यकता 

अनसुारको प्रवव वधको  खोज अनसुन्धान र ववकास द्वारा kf]v/f dxfgu/kflnsfsf] lbuf] ljsf;, Jojl:yt 

zx/Ls/0f / gu/ ;d[l4sf] ;kgfnfO{ ;fsf/ kfg{ cfjZos k|fljws hgzlQm, pTkfbg ub}{ रावरिय 

र  अन्तरावस्िय स्तरमा  प्रवतस्पधाग गनग सक्ने यवुा जनशवि र प्रवववधको ववकास गनग af~5lgo ePsfn] पोखरा 

प्रावववधक वशक्षाियको स्थापना गररएको ि । 

ऩररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. संक्षऺप्त नाम र प्रारभिः 
क) मस ऐनको नाभ गण्डकी वहुप्राववधधक शिऺारम ऐन २०७६ यहनेछ । 

ख) मो ऐन ऩोखया भहानगयऩाशरकारे याजऩत्रभा सुचना प्रकािन गयी तोकेको शभतत देखख 
राग ुहुनेछ । 
२. ऩररिाषाः 
ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मो ऐनभा 
क) “शिऺारम” बन्नारे गण्डकी वहुप्राववधधक शिऺारमराई सम्झनु ऩदथछ । 

ख) “सॊचारक सशभतत” बन्नारे मस ऐन फभोजजभ गठठत सॊस्थाको  सॊचारक सशभततराई 
सम्झन ुऩदथछ । 

ग) “ऐन” बन्नारे गण्डकी वहुप्राववधधक शिऺारम ऐन २०७६ राई सम्झनु ऩदथछ । 

घ) “कोष” बन्नारे ऩोखया प्राववधधक शिऺारमको कोषराई फुझ्नुऩदथछ। 

ङ) “स्थानीम ऩदाधधकायी” बन्नारे स्थातनम txको अध्मऺ वा प्रभुख राई सम्झनु ऩदथछ। 

चæभहानगयÆ बन्नारे ऩोखया भहानगयऩाशरकाराई सम्झनु ऩदथछ। 

छæअध्मऺÆ बन्नारे सञ्चारक सशभततको अध्मऺराई जनाउने छ। 

जæसदस्म-सधचवÆ बन्नारे सञ्चारक सशभततको सदस्म सधचवराई जनाउनेछ। 

झ) "तनदेिक" बन्नारे ऐनको दपा !! फभोजजभ तनमुक्त शिऺारमको प्रभुख ब्मजक्त सॊझनुऩदथछ। 

ञ) "िैक्षऺक प्रभुख" बन्नारे ऐनको bkmf !@ फभोजजभ तनमुक्त शिऺारमको िैक्षऺक गततववधधहरु 
सॊचारन गने प्रभुख सॊझनुऩदथछ। 

ट) "प्रिासन प्रभुख" बन्नारे ऐनको bkmf !#फभोजजभ तनमुक्त शिऺारमको प्रिासतनक 
गततववधधहरु रेखा, ऩयीऺा य प्रिासन सॊचारन गने प्रभुख सॊझनु ऩदथछ। 

ठ) "प्रशिऺक" तथा "कभथचायी" बन्नारे गण्डकी वहुप्राववधधक प्राववधधक शिऺारमभा तनमुजक्त ऩाई 
कामथयत शिऺक कभथचायीराई सॊझनु ऩदथछ। 
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9_ æ6]«8 sf]if{Æ eGgfn] अल्ऩकाशरन वा ठदघथ काशरन ब्मवसातमक ताशरभहरु nfO{ ;Demg' k5{ .  

ऩररच्छेद २ 

स्थाऩना  र सञ्चाऱन 

३.शिऺाऱयको :yfkgfsf] p2]Zo M 

प्राववधधक शिऺा तथा व्मावसातमक तारीभराई प्रफर्दथदन गदै स्थातनम स्तयभै तनम्न dWod :t/Lo 

k|fljlws bIf hgzlQm pTkfbg u/L सऺभ आत्भतनबथय तथा स्वाफरजम्व जनिजक्तको तमाय 
गयी स्थातनम स्तयभै उर्दधभशिरताको प्रवर्दथदन गनथ ऩोखया प्राबफधधक शिऺारमको स्थाऩना 
गरयएको छ । 

४.सगठित संस्था हुनेः- 

(१)शिऺारम अववतछन्न उत्तयाधधकायवारा एक स्विाशसत य सॊगठठत सॊस्था हुनेछ । 

(२)शिऺारमको आफ्नो एउटा छुटै छाऩ हुनेछ । 

(३)lzIffnosf] cfkm\gf] 5'6\6} sf]if x'g] 5 . o; शिऺारमरे व्मजक्त सयह चर अचर सम्ऩवत्त 
प्राप्त गनथ, vl/b ug{,उऩबोग गनथ ;Sg]5 .  

४)शिऺारमरे व्मजक्त सयह नाशरस उजुय गनथ य शिऺारम उऩय ऩतन सोही नाभफाट नाशरस 
उजुय Pj+ k|ltjfb ug{ सक्नेछ । 

५. शिऺाऱय संचाऱक सशमततको गिन:  (१) शिऺारमको सम्ऩुणथ नीतत तनभाथण तथा काभ 
कावाथxLको सॊचारन, येखदेख तथा प्रवन्ध गनथका राधग एउटा शिऺारम सॊचारन सशभतत गठन 
गरयनेछ। 

(२) सॊचारक सशभततभा देहामका सदस्महरु यहनेछन:्- 
क) ऩोखया भहानगयऩाशरकाका प्रभुख                   -     ऩदेन अध्मऺ 

ख) भहानगयऩाशरकाको कामथऩाशरकाका सदस्महरु भध्मे प्रभुखर्दवाया - भनोतनत  सदस्म 

ख) CTEVT को प्रतततनधध  -k|b]z sfof{no jf ;+l3o sfo{no_ - ऩदेन सदस्म 

ग) स्थातनम शिऺाप्रेभी भध्मे अध्मऺर्दवाया भनोतनत १ भठहरा सठहत २ जना - भनोतनत सदस्म 

घ) प्रभुख, भहानगय शिऺा भहािाखा                      -  ऩदेन सदस्म 

ङ) शिऺारमभा प्रशिऺण ठदइने ववषमसॊग सम्वजन्धत  योजगायदाता, ब्मविातम, उर्दमोगी, 
ख्माततप्राप्त प्राववधधक भध्मे सॊचारक सशभततफाट भनोतनत  दईु जना    -    भनोतनत सदस्म 

छ) शिऺारमका तनदेिक                        -  ऩदेन सदस्म- सधचव 

 

(३) उऩतनमभ (२) को खण्ड (ग) य (ङ) फभोजजभ भनोतनत सदस्महरुको ऩदावधध ततन वषथको 
हुनेछ। मसयी भनोतनत बएका सदस्महरु ऩुन: एक कामथकारको तनशभत्त भात्र भनोतनत ug{ ;lsg] 

5 .  
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(४) सॊचारक सशभततरे आवस्मक देखेभा कुनै स्वदेसी वा ववदेिी वविषेऻ वा व्मजक्त, ववर्दमाथॉ 
प्रतततनधध, प्रशिऺक वा कभथचायीराई सशभततको वैठकभा आभन्त्रण गनथ ;lsg] 5 .  

(५)शिऺारम सञ्चारनको राधग सञ्चारन सशभततरे आवश्मक ठाॉनेभा आवश्मक सशभतत तथा 
उऩ सशभततहरु u7g गनथ ;lsg] 5। 

 

६. संचाऱक सशमततको बैिक र तनर्णय:  (१) अध्मऺको अनुभतत शरई सदस्म सचीवरे फैठकभा 
ऩेि गरयने प्रस्ताव,शभतत, सभम य स्थानभा सॊचारक सशभततको फैठक फस्नेछ। 

(२) जम्भा सदस्म सॊख्माको आधाराई गणऩुयक सॊख्मा भातननेछ य वहुभतको तनणथम भान्म 
हुनेछ। 

(३) सॊचारक सशभततको फैठक कजम्तभा ३ भठहनाको एक ऩटक फस्नेछ। फैठकको अध्मऺता 
अध्मऺरे गनेछन।् अध्मऺको अनुऩजस्थततभा भहानगयऩाशरकाका कामथऩाशरकाको सदस्मरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछन।् 
(४) सशभततको फैठकभा छरपर बई गरयएका तनणथमहरुराई स्ऩष्ट रुऩभा तनणथम ऩुजस्तकाभा 
सदस्म सधचवरे आफ्नो य अध्मऺको दस्तखत गयाई याख्नछेन ्य तनणथमहरुराई कामाथन्वमन 
गनेछन।् 

(६) शिऺारम सॊचारक सशभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कामथववधध ब्मवस्थाऩन सशभतत आपैरे 
तनधाथयण गये फभोजजभ हुनेछ। 

७. संचाऱक सशमततको काम, कतणब्य र अधधकार : शिऺारमको उर्ददेश्म ऩरयऩुतत थ गनथ, सॊचारन, 
सॊयऺण, तनयीऺण य ब्मवस्थाऩन गनथ, गयाउन सॊचारक सशभततको काभ, कतथब्म य अधधकाय 
देहाम फभोजजभ हुनेछ:- 
(१) शिऺारमको प्रत्मेक िैक्षऺक सत्रको प्रस्ताववत फावषथक कामथक्रभ य आम ब्ममको अनुभान 
(फजेट) तैमाय गयी भहानगयऩाशरकाभा ऩेि गने। 

(२) वावषथक आम-ब्मम वववयणभा एक शिषथक अन्तगथत तोककएको यकभ अको शिषथकभा यकभान्तय 
गनुथ ऩयेदस k|ltzt सम्भ सॊचारक सशभतत आॉपैरे य सोबन्दा फढीभा भहानगयऩाशरकाभा 
स्वीकृततका राधगशसपारयि गने। 

(३) शिऺारमको जस्वकृत कामथक्रभ तनधाथरयत रऺ अनुरुऩ प्रबावकायी ढॊगरे सॊचारन गने, गनथ 
रगाउने।  

(४) शिऺारमको कामथक्रभ कामाथन्वमन गयी गुणस्तरयम जनिजक्त उत्ऩादन गनथ आवस्मक सहमोग 
जुटाउने तथा योजगाय प्रदाम सॊस्थाहरुसॊग सभुन्वम कामभ गयी शिऺारमरे उत्ऩादन गयेको 
जनिजक्तराई योजगायीका अवसयहरु उऩरब्ध गयाउन सहमोग गने। 

(५) शिऺारमका तोककएका कामथक्रभहरुको अनुगभन गयी सुझावहरु ठदने य सुझाफहरुको उधचत 
कामाथन्वमनको सुतनजश्चतता गने। 



 

5 

गण्डकी वहुप्राववविक विक्षालय ऐन २०७६           

(६) शिऺारम सॊचारनका राधग ब्मवस्थाऩन सशभततको उधचत सुझाव, सल्राह य शिपारयसहरु 
शरने य कामाथन्वमन गनथ आवश्मक तनदेिन ठदने। 

(७) शिऺारमका तनमशभत िैक्षऺक कामथक्रभहरु य आवधधक टे्रड कोषथहरु सॊचारन गने य तत 
कोषथहरुको िुल्क तनधाथयण गने। 

(८) शिऺारमरे प्रदान गने छात्रj[lQ सॊख्मा तोक्ने य छात्रवतृ्ती सम्फजन्ध कामथववधध तनधाथयण गने। 

(९) शिऺारम सॊचारन य ब्मवस्थाऩन सम्वजन्ध तनदेशिका तैमाय गयी रागु गने। 

(१०) शिऺारमको तनशभत्त आवस्मक ऩने बौततक य अन्म सुववधा ब्मवस्थाऩन गने। 

(११) भहानगयऩशरका य प्राववधधक शिऺा तथा ब्मवसातमक ताशरभ ऩरयषर्दरे जायी गयेका 
तनदेिनहरु ऩारना गने। 

(१२) सॊचारक सशभततरे आफ्नो अधधकाय भध्मे आवश्मकता अनुसाय केठह अधधकायहरु सॊचारक 
सशभततको सदस्म सधचवराई प्रत्माजन गनथ सक्नेछ। 

-!#_ k|fljlws lzIffno ;+rfng ug]{ cGo /fli6«o cGt/fli6«o lzIf0f ;+:yf;Fu cfjZos ;xsfo{ 

uने .  
ऩररच्छेद ४ 

संगिन संरचना, ऩद ब्यवस्था एबं तनयुम्तत 

८. ऩद ब्यवस्था र तनयुम्तत:  (१)शिऺारमभा यहने प्रशिऺक तथा कभथचायीहरुको स्थामी, अस्थामी 
य कयाय वा अन्म दयवन्दीहरु भहानगयऩाशरकावाट अनुभोदन गयाई य दयवन्दी अनुसायको ऩदऩुतत थ 
मस ऐनरे स्ऩष्ट तनठदथष्ट गयेको खण्डभा फाहेक आवस्मकता अनुसाय सॊचारक सशभततरे गनेछ। 
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९. संगिन संरचना:  (१)शिऺारमभा देहाम फभोजजभको सॊगठन सॊयचना यहनेछ:

ववबाधगम 

 

 तनदेिक  

प्रिासतनक प्रभखु िैक्षऺक प्रभुख 

शिऺारम सॊचारक सशभतत 

रेखा 

प्रभुख 

ऩयीऺा 
प्रभखु 

प्रिासन 

प्रभखु 

ववबाधगम 

प्रभुख ३ 

ववबाधगम 

प्रभुख १ 

ववबाधगम 

प्रभुख २ 

 

कभथचायीहरु प्रशिऺकहरु 

 

 

 

१०. तनदेिकको तनयुम्तत: (१) शिऺारम सॊचारक सशभततको शसपारयसभा ऩोखया भहानगयऩाशरका 
िैक्षऺक प्रिासन भहािाखारे फठढभा ततन वषथको राधग शिऺारम तनदेिकको तनमुजक्त गनेछ | 
(२) शिऺारम सॊचारक सशभततरे आवस्मक ऩयेभा शिऺारम प्रभुख तनमुजक्तका राधग शसपारयस 
गनथ छनौट सशभतत गठन गनथ सक्नेछ। मसयी गठन गरयएको सशभततरे मोग्म ब्मजक्तहरुको 
छनौट गयी ३ जनाको नाभ ऩोखया भहानगयऩाशरका िैक्षऺक प्रिासन भहािाखाभा शसपारयस गनथ 
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सक्नेछ । ऩोखया भहानगयऩाशरका िैक्षऺक प्रिासन भहािाखारे शसपारयस गरयएका भध्मे 
एकजनाराई शिऺारम प्रभुख तनमुजक्त गनेछ।  
(३) भाधथ जे सुकै कुया उल्रेख गरयएको बए ऩतन वविषे अवस्थाभा भहानगयको कामथऩाशरकारे 
सेवा कयायफाट ऩतन उऩमुक्त ब्मजक्त छनौट गयी शिऺारम तनदेिक छनौट गनथ सक्नेछ।  

(४) शिऺारम तनदेिकको सेवा सुबफधा नेऩार सयकायको दिौ तहभा कामथयत सभान तहको 
कभथचायीको तरव स्केर फयाफय हुनेछ। 

(५) शिऺारम तनदेिक सम्फजन्ध अन्म व्मवस्था सॊचारक सशभततरे तोके फभोजजभ हुनेछ | 
 

११. शिऺाऱय तनदेिकको काम र कतणब्य:  शिऺारम तनदेिकको काभ य कतथब्म देहाम फभोजजभ 
हुनेछ:- 
(१) भहानगयऩाशरका य सॊचारक सशभततकोतनणमथ फभोजजभ शिऺारम सॊचारन गने। 

(२) ब्मवस्थाऩन सशभततको सल्राह य शसपारयसभा वावषथक कामथक्रभ य फजेट तमाय गयी सॊचारक 
सशभततको शसपारयिभा भहानगयऩाशरकाभा तनणामायथथ ऩेि गने। 

(३) जस्वकृत वजेट तनमभ अनुसाय खचथ गने य आम्दानी खचथको वववयण सॊचारक सशभततरे 
तोकेको ढाॉचा अनुसाय याख्न।े 

(४) तोककएको ऩाठ्मक्रभ फभोजजभ सैर्दधाजन्तक य प्रमोगात्भक कऺाहरु सॊचारन गयाउने। 

(५) भहानगयऩाशरका, सॊचारक सशभतत य शिऺारम बफच आवस्मक सभुन्वम कामभ गने। 

(६) ऩरयषर्दरे तनधाथयण गये फभोजजभ ऩाठ्मक्रभ, ऩयीऺा प्रणारी य भुल्माङ्कन ववधध कामाथन्वमन 
गने। 

(७) ऩाठ्मक्रभ अनुसाय आवस्मक ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभाग्री ब्मवस्था शभराउने। 

(८) ऩठनऩाठनको स्तय कामभ याख्न आवस्मक कामथक्रभ तजुथभा गयी रागु गने। 

(९) प्रशिऺक तथा कभथचायीको कामथ वववयण तमाय ऩायी सोठह अनुसाय कामथ गयाउने, भुल्माङ्कन 
गने य सो को अशबरेख याख्न।े 

(!०) सम्ऩुणथ शिऺक तथा कभथचायीहरुको ब्मजक्तगत वववयण अर्दमावधधक याख्न रगाउने। 

(!१) ववर्दमाथॉभा अनुिासन, शिष्टता य ववनम्रता कामभ गने, गयाउने। 

(!२) प्रशिऺक तथा कभथचायीको ऩदोन्नतत, ऩुयस्काय, वावषथक तरव फरृ्दधी य अन्म सुववधा ठदने 
सम्वन्धभा सॊचारक सशभततराई शसपारयस गने। 

(!३) शिऺारमको चर अचर सम्ऩवत्तको अशबरेख याख्न,े भभथतसॊबाय य सुयऺा गने य काभ 
नराग्ने भारसाभान धलु्माउने वा शरराभ गने। 

(!४) सॊचारक सशभततरे सुम्ऩेका अन्म कामथहरु गने गयाउने। 
१२. िैक्षऺक प्रमुखको तनयुम्तत र काम, कतणब्य: (१) शिऺारमका िैक्षऺक कामथक्रभहरु तपथ का 
ववशबन्न ववबागहरु बफच सभन्वम गयाई िैक्षऺक कामथराई ब्मवजस्थत य सुचारु रुऩरे  सॊचारन 
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गनथ शिऺारमभा अध्माऩनयत अधधकृत स्तयका प्रशिऺकहरु भध्मे एकजनाराई सॊचारक सशभततरे 
ततन वषथका राधग एक िैक्षऺक प्रभुख तनमुक्त गनेछ। 

(२) िैक्षऺक प्रभुखको काभ, कतथब्म, अधधकाय य सेवा, सतथ,सुववधा सॊचारक सशभततरे तोके 
फभोजजभ हुनेछ। 

१३. प्रिासन प्रमुखको तनयुम्तत र काम कतणब्य: (१) शिऺारमका प्रिासतनक तपथ का सम्ऩुणथ 
िाखाहरु फीच सभन्वम गयाई प्रिासतनक कामथराई ब्मवजस्थत य सुचारु रुऩरे सॊचारन गनथ 
सॊचारक सशभततरे उच्च भावव सयहको सेवा सुबफधा ऩाउने गरय प्रततस्प्रधात्भक तरयकाफाट एक 
प्रिासन प्रभुख तनमुक्त गनेछ। 
(२) प्रिासन प्रभुखकोकाभ, कतथब्म, अधधकाय य अन्म सेवासतथ,अन्म सुववधा  सॊचारक सशभततरे 
तोके फभोजजभ हुनेछ। 

 
 

ऩररच्छेद ५ 

ववधाधथण िनाण र छात्रवतृी 
१४.ववधाधथणिनाणः- 

 (१) शिऺारमको प्रववणता तहको बनाथ प्राववधधक शिऺा तथा ब्मवसातमक ताशरभ ऩरयषर्दर्दवाया 
तनधाथरयत सॊख्माको राधग ऩरयषर्दको ताशरका अनुसाय य टे्रड कोषथहरुको बनाथ सॊचारक सशभततरे 
तनधाथयण गयेको सॊख्मा य ताशरका अनुसाय हुनेछ। 
(२) ववर्दमाथॉ बनाथ सम्फजन्ध अन्म कामथहरु शिऺारम प्रभुखको सॊमोजकत्वभा गठठत बनाथ 
सशभततरे गनेछ। 
(३) शिऺारमफाट सॊचाशरत िैक्षऺक कामथक्रभहरुभा तनधाथरयत ववर्दमाथॉ सॊख्मा भध्मे साभान्मतमा 
५०%  ऩोखया भहानगयऩाशरकाका ववर्दमाथॉहरुराई, १०% काजस्क जजल्राका अन्म ऩाशरकाहरुका 
ववर्दमाथॉहरुराई य ४०% काजस्क जजल्रा फाठहयका ववर्दमाथॉहरुराई उऩरब्ध गयाईनेछ। उजल्खत 
अवस्था अनसुाय तनवेदन प्राप्त नबएभा वा नाभ छनोट नबएभा वा बनाथ नबएभा रयक्त स्थानभा भेरयट 
शरस्टको अधायभा बनाथ गरयने छ। 
 
१५.छात्रवतृीः- 

 (१)छात्रवतृी सम्फजन्ध सम्ऩुणथ ब्मवस्था ऩरयषर्दर्दवाया तनर्दथष्ट भान्मता य ववर्दमारम सॊचारक 
सशभततर्दवाया तोककए फभोजजभ हुनेछ। 
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ऩररच्छेद ५ 

ववववध 

१६.प्रमार्ऩत्रको मान्यताःशिऺारमभा प्रवेशिका ऩयीऺा उततणथ गयी कम्तीभा तीन वषथ अध्ममन 
गयेका ववर्दमाथॉराई  शिऺारम र्ददाया प्रदान गरयएको प्रभाणऩत्र ववश्वववर्दमारम वाअन्म िैक्षऺक 
सॊस्थाको प्रवीणता प्रभाणऩत्र सयह हुनेछ। 

१७.आधथणक स्रोत जुटाउने अधधकारः(१)शिऺारमरे आफ्नो काभ सुचारुरूऩरे सञ्चारन गनथको 
राधगआवश्मक ऩने यकभको राधग भहानगयऩाशरकाको ऩूवथ स्वीकृतत शरई ऋण शरन, अनुदान 
प्राप्त गनथ वा अन्म कुन ैककशसभफाट आधथथक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । 

१८.कमणचारी सभबन्धी व्यवस्थाः (१)शिऺारमरे आवश्मकतानुसाय कभथचायीहरूको तनमुजक्त गनथ 
सक्नेछ । कभथचायी व्मवस्थाऩन गदाथ भहानगय नगय सबा फाट जस्वकृत सॊगठन सॊयचना अनरुुऩ गयाउन ु
ऩनेछ | 
(२)शिऺारमका कभथचायीको ऩारयश्रशभक, सेवाकोितथ तथा सुववधा सम्फन्धी व्मवस्था सॊचारक 
सशभततको तनणथम अनुसाय हुनेछ। 

१९.शिऺाऱयको कोषः   

 (१)शिऺारमको एउटा छुटै कोष हुनेछ सो कोषभा देहामका यकभहरू यहनेछन्- 

  (क)भहानगय प्रदेि सयकाय वा सॊतघम सयकायफाट प्राप्त अनुदान, 

  (ख)कुनै अन्तयाथजष्ट्रम वा ववदेिी सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(ग)शिऺारमको चर अचर सम्ऩवत्तफाट आजथन हुने यकभ य शिऺारमरे शरने िुल्कवाट प्राप्त 
यकभ 

(घ)शिऺारमराई प्राप्त अन्म कुन ैयकभ। 

(२)शिऺारमका शबन्दाशबन्दै सॊचारन खाता, शिऺारम आजथन खाता, य धयौठट खाता सॊचाशरत हुनेछन।् 
(३)शिऺारमका खाताहरुको सॊचारन शिऺारम तनदेिक  य शिऺारमको रेखा प्रभखुको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट हुनेछ। शिऺारमभा स्थामी रेखा प्रभखु व्मवस्था नबएको हकभा ऩोखया भहानगयऩाशरका  
शिऺा भहािाखाफाट व्मवस्था बए फभोजजभ हुनेछ | 
२०.शिऺाऱयको ऱेखा र ऱेखाऩरीऺर्: 

(१)शिऺारमको रेखा नेऩार सयकायको प्रचशरत ढाॉचा य तरयका फभोजजभ याखखनेछ । 

(२)शिऺारमको आन्तयीक रेखाऩयीऺण भहानगयऩाशरकाको आरेऩ िाखा तथा अजन्तभ रेखा 
ऩरयऺण स्वीकृत रेखाऩरयऺकवाट हुनेछ । 

(३)भहानगयऩाशरकारे चाहेभा शिऺारमको ठहसाव ककताव सम्फन्धी कागजातहरू य अरू नगदी 
जजन्सीसभेत जुनसुकै फखत जाॉच्न वा जाॉच्न रगाउन सक्नेछ । 

२१.तनयम बनाउने अधधकारः मस ऐनको उर्ददेश्म ऩूतत थका राधग ऐनको अधधनभा यठह 
भहानगयऩाशरकारे आवश्मक तनमभहरू फनाउन सक्नेछ ।   


