
 

 

भाग- २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत ्२०७६ सालको नियमावली ि.ं १ 
 

lzIff lgodfjnL -klxnf] ;+zf]wg_, @)&^ 

  निक्षा नियमावली, २०७६ लाई संिोधि गिन वाञ्छिीय भएकोले, 

dfO{hf]udfO{ ufpFkflnsfsf] lzIff P]g @)&^ sf] bkmf #% n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L dfO{hf]udfO{ ufpF 

sfo{kflnsfn] b]xfosf lgodx? jgfPsf] 5 . 

                      ufpFsfo{kflnsfaf6 l:js[t ldltM @)&^.)७.२५ 

      ;+lIfKt gfd / k|f/DeM o; lgdfjnLsf] gfd lzIff lgodfjnL -klxnf] ;+zf]wg_ @)&^ /x]sf] 5 . 

 

१. लिक्षा लियमाविीको लियम २४ को उपलियम १ को खण्ड (छ) मा संिोधिः 

निक्षा नियमावली २०७६ (यस पनछ मलू नियमावली भनिएको) को नियम २४ को उपनियम १ को (छ) मा दहेाय 

बमोनिम थप गरिएको छ । 

(छ) निक्षा अनधकृत वा निक्षा िाखा प्रमखु- सदस्य सनिव 

 

२. मूि लियमाविीको लियम २४ मा संिोधि 

मलू नियमावलीको परिच्छेद- ४ नियम २४ को उपनियम (१क) पनछ दहेाय वमोिम थप गरिएको छ । 

(१ख) गाउँपानलकाको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत-  पदिे सदस्य 

(१ग) स्थािीय तहको निक्षा महासंघको अध्यक्ष-  पदिे सदस्य 

 

३. मूि लियमाविीको परिच्छेद- ५ लियम २६ मा संिोधि 

मलू नियमावलीको परिच्छेद- ५ नियम २६ को उपनियम (क.१) मा भएको सानवक व्यवस्था हटाई (क१) मा  

दहेायवमोनिम िानखएको छ । 

(क१) गाउँपानलकाले सम्भव भए सम्म दनलत, अल्पसंख्यक वा लोपन्मखु समदुायका मानिसहरुको समते 

समावसेी हुिे गिी छािी पठाएका ४ ििा - सदस्य 

 

 



 

 

४. मूि लियमाविीको परिच्छेद ५ लियम २६ को २(क) मा संिोधि 

मलू नियमावलीको परिच्छेद ५ नियम २६ उपनियम २(क) मा थप संिोधिः व्यवस्थापि सनमनतका सदस्यहरुले उप 

दफा (१) को खण्ड क, क१, ख वा ग वमोनिमका सदस्यहरु मध्यबेाट छािेका सदस्य सो सनमनतको अध्यक्ष हुिे छ । 

 

५. मूि लियमाविीको परिच्छेद- ८ को लियम ५० मा संिोधि 

मलू निक्षा नियमावलीको परिच्छेल- ८ को नियम ५० को उपनियम ३ पनछ उपनियम ४ थप गरिएको छ । 

(४) उपनियम १ नवपरित हुिे गिी आफ्िा वालवानलकालाई भिान गिे सावनिनिक पदानधकािी, कमनिािी, निक्षकलाई 

गाउँपानलकाबाट सात नदिको समय तोकी नलनखत स्पनिकिण माग गिन सक्िेछ । गाउँपानलकालाई नलनखत स्पनिकिण 

िनदई अटेि गिेमा त्यस्ता सावनिनिक पदाधीकािी, कमनिािी, निक्षकलाई गाउँपानलकाबाट नदइिे सेवा सनुवधाहरु 

स्पनिकिण िनदए सम्मको लानग िोक्का सम्त गिन सनकिेछ । 

 

६. मूि लियमाविीको परिच्छेद ११ को लियम ६४ मा संिोधिः 

मलू नियमावलीकव परिच्छेद ११ को नियम ६४ को उपनियम १मा प्रधािाध्यपकको नवदा व्यवस्थापि सनमनतको 

अध्यक्षले ि निक्षक वा कमनिािीको नवदा प्रधािाध्यपकले स्वीकृत गिे छ । ति एक पटकमा तीि नदिमा िवढाइ पवन ि 

भपैरि आउिे नवदा प्रधािाध्यपक आफैले नलि सक्िेछ । सो भन्दा वढी पवन मा भपैिी आउिे नवदा नलिपुिेमा 

प्रधािाध्यपकले व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्षलाई िािकािी नदि ु पिे छ भन्िे व्यवस्था पनछ दहेाय वमोनिम थप 

गरिएको छ । 

 त्यसिी प्रधािाध्यपक आफैले एक पटकमा तीि नदिमा िवढाई पवन वा भपैिी आउिे नवदा नलि ुपिेमा सो को 

िािकािी नव.व्य.स. अध्यक्षलाई नदि ुपिे छ ि सो भन्दा वढी पवन वा भपैिी आउिे नवदा नलि ुपिेमा व्यवस्थापि सनमनतको 

अध्यक्षबाट स्वीकृत गिाई सो नवषयको निक्षा सनमनतलाई नलनखत िािकािी नदि ुपिे छ । 

 

 

 

प्रमाणीकिण नमनतः २०७६/०८/०३              आज्ञाले, 

                                                                                           िन्र प्रकास बस्िेत 

                   प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत 

 

 


