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चिशंखगुढी गाउँपाचिका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 

चचशंखुगढी गाउँपाचिका 

 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका कायायियको  

सूचना 

चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा (पचििो संशोधन) चनयमाविी,२०७७ 

चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयिाविी, २०७६ िाई संशोधन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

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

दहेायका चनयिहरु बनाएको छ । 

१ संचक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यी चनयिहरुको नाि “ चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको चशक्षा (पचहिो संशोधन) 

चनयिाविी, २०७७ “ रहकेो छ । 



               (२) यो चनयिाविी  रुुन्  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयमाविी, २०७६ को चनयम २६ मा संशोधनः चिशंखगुढी 

गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयिाविी, २०७६ को चनयि २६ को, 

            १.  उपचनयि (१०) अचभभावकको अचभिेख राखनेाः (क) चवद्याियिे चशक्षा शाखािे  ोचक चदएको ढाँिािा 

चवद्याथीको अचभिेख राखदा चवद्याथीका बाब,ु आिा, बाजे र बज्यैको नाि, थर र ठेगाना उल्िेख गनुय पदयछ र त्यस् ा 

अचभभावक नभएको हकिा चवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यचिको अचभिेख राखन ुपदयछ । 

          २.उपचनयि (११) स्पचिकरणाः चवद्यािय व्यवस्थापन सचिच का सदस्यहरु भन्नािे उपदफा (१) को खण्ड 

क,ख,ग,घ, र ङ बिोचजिका सबै सदस्यहरुिाई जनाउँदछ । िाचथ जसुकैु कुरा िेचखएको भए ापचन चनवायचि  जनप्रच चनचध 

चवद्यािय व्यवस्थापन सचिच को अध्यक्ष हुन पाउने छैन  भन्ने प्रावधान हटाईएको । 

             ३. उपचनयि (११) स्पचिकरणाः िाचथ उल्िेचख  प्रावधान बिोचजि  ोचकएको सिय सीिा चभत्र चवद्यािय 

व्यवस्थापन सचिच  गठन हुन नसेकिा गाउँ चशक्षा सचिच िे बचढिा ६ िचहनाका िाचग कम् ीिा दईु िचहिा सचह  सा  

सदस्यीय  दथय सचिच  गठन गनय सक्नेछ भन्ने प्रावधान थचपएको । 

२.चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयमाविी, २०७६ को चनयम ५४ संशोधनः चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको 

चशक्षा चनयिाविी, २०७६ को चनयि ५४ को 

              १. उपचनयि ४ (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको िाचग  गाउँ काययपाचिकाको कायायियिे स्थायी चशक्षकहरु 

िध्येबाट आवेदन िाग गरी चवषय चवशेषज्ञको सिूी  यार गरी राखन ुपनेछ । आधारभ ु  हको चवषय चवशेषज्ञको िाचग 

चशक्षा शास्त्रिा स्ना क   ह उत्तीणय गरेको  सम्वचन्ध   हको  स्थायी चशक्षक र िाध्याचिक  हको चवषय चवशेषज्ञको 

िाचग स्ना कोत्तर उत्तीणय गरेको र सम्बचन्ध  चवषयको िाध्याचिक  हको स्थायी चशक्षक हुनु पनेछ । िाध्याचिक  हको 

चवषय चवशेषज्ञ आधारभु   हको चवषयचवज्ञको सिूीिा सचुिकृ  भएको िाचननेछ । 

स्पष्टीकरणः चिशंखगुढी गाउँपाचिकािा यस प्रावधान बिोचजि उपिब्ध हुन नसकेको चवषय चवशेषज्ञको हकिा अन्य 

सम्बचन्ध  चनकायबाट आिन्त्रण गनय सचकनेछ भन्ने प्रावधान थचपएको । 

३. चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयमाविी, २०७६ को चनयम ५७ संशोधनः  चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको 

चशक्षा चनयिाविी, २०७६ को चनयि ५७ को, 



            १. उपचनयि (३) एक पटक सरुवा भएको चशक्षकिाई त्यस चवद्याियिा एक शैचक्षक सत्र परूा नभई सरुवा गररने 

छैन  र कुनै चवद्याियिा काययर  चशक्षक अशि भई सो स्थानिा चनजको उपिार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाि सरकारिे 

 ोकेको िेचडकि बोडय वा स्वीकृ  चिचकत्सकिे चसफाररस गरेिा चनजिाई जनुसकैु बख  पचन सरुवा गनय सचकने छ । 

स्पष्टीकरणः िाचथ जनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भए ा पचन गाउँ चशक्षा सचिच को चनणययिे उपयिु ठहर गरेिा जनुसकैु 

बख  चशक्षक सरुवा गनय सचकनेछ भन्ने प्रावधान थचपएको । 

४.चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको चशक्षा चनयमाविी, २०७६ चनयम ५८ संशोधनः चिशंखगुढी गाउँपाचिका चशक्षा 

चनयिाविी, २०७६ को चनयि ५८ को, 

     १. उपचनयि (३) अन् र स्थानीय  ह वा चजल्िान् र सरुवा भई आउन र जानका िाचग उपचनयि (१) बिोचजिको 

चनवेदन आएिा प्रिुख प्रशासकीय अचधकृ िे सरुवाको सहि ी चदन सक्नेछ ।   र यस गाउँपाचिकािा कम् ीिा एक 

शैचक्षक सत्र परूा नगरेको चशक्षकिाई सरुवाको सहिच  चदइने छैन । 
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