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भाग-२ 

चिशंखुगढी गाउँपाचिका 

चिशंखुगढी गाउँकार्यपाचिकाको कार्ायिर्को  

सूिना 

चिशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा (दोस्रो संशोधन) चनर्माविी, २०७७ 

 

चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चियिाविी,२०७६ िाई संशोधि गिन वाञ्छिीय भएकोिे, 

        चिशंखगुढी चशक्षा ऐि, २०७५ को दफा ३७ िे चदएको अचधकार प्रयोग गरी चिशंखगढी गाउँपाचिकािे 

दहेायका चियिहरु बिाएको छ । 

१. संचक्षप्त िाि र प्रारम्भिः (१)  यी चियिहरुको िाि “ चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा (दोस्रो संशोधि) 

चियिाविी, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो चियिाविी  रुुन्  प्रारम्भ हुिेछ । 

 

२. चिशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनर्माविी, २०७६ को चनर्म ५० (२) मा संशोधनः  

चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चियिाविी, २०७६ को चियि ५० को, 

१. उपचियि २ आधारभ ू  हको कक्षा पाँिसम्िको चवद्यािय भए कम् ीिा चशक्षाशास्त्रिा बाह्र कक्षा वा 

सो सरह उत्तीर्न गरेको, आधारभ ू  हको कक्षा ८ सञ्िाचि  चवद्यािय भए कम् ीिा स्िा क  ह वा 

सो सरह उत्तीर्न गरेको  था िाध्यचिक  हको चवद्यािय भए कम् ीिा स्िा कोत्तर  ह वा सो सरह उत्तीर्न 

गरेको, सम्बचन्ध   हिा स्थायी चशक्षकको रुपिा चशक्षर् अिभुव भएको र चवद्यािय व्यवस्थापि 

सचिच िे प्रकृया पयुानई चसफाररस गरेको व्यचििाई चशक्षा सचिच को चिर्नय बिोचिि पाँि बर्नको िाचग 

प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ िे करार सम्झौ ा गराई चवद्याियको प्रधािाध्यापक पदिा चियचुि गिेछ । 



 

 

 

आज्ञाि े

ओि बहादरु दिी 

प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ  

 

३. चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चियिाविी, २०७६ को चियि ५५ िा संशोधििः चिशंखगुढी 
गाउँपाचिकाको चशक्षा चियिाविी, २०७६ को चियि ५५ (६) को, 

१. उपचियि (३) बिोचिि चशक्षक पदिा चियिु हुि चिवेदि चदिे उम्िेदवारिे आफ्िो शैचक्षक योग्य ा, 

अध्यापि अििुच पत्र र िेपािी िागररक ाको प्रिार्पत्रको प्रच चिचप चिवेदिका साथ पेश गिुन पिेछ । 

 र चवज्ञाि, गचर् , िेखा, अंग्रेिी चवर्यिा करार चशक्षक उपिब्ध िभएिा छिौट सचिच िे पिुिः 

चवज्ञापि गरी सम्बचन्ध  चवर्यिा कम् ीिा स्िा क गरेका उम्िेदवारिाई प्रचिया पयुानइ चवद्यािय 

व्यवस्थापि सचिच िे करार चियिु चदि सक्िेछ । साथै प्राचवचधक धारको हकिा प्रचशक्षक पदका िाचग 

सम्बचन्ध  चवर्यिा कम् ीिा स्िा क वा सो सरह उत्तीर्न गरेको  था सहायक प्रचशक्षकको हकिा 

प्रचवर् ा प्रिार्पत्र  ह वा सो सरह उत्तीर्न गरेका उम्िेदवारहरुिाई प्रचिया पयुानइ चवद्यािय व्यवस्थापि 

सचिच िे करार चियिु चदि सक्िेछ । 

 


