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१. लिक्षा लियमाविीको लियम २४ को उपलियम १ को खण्ड (छ) मा संिोधिः
निक्षा नियमावली २०७६ (यस पनछ मल
ू नियमावली भनिएको) को नियम २४ को उपनियम १ को (छ) मा देहाय
बमोनिम थप गरिएको छ ।
(छ) निक्षा अनधकृ त वा निक्षा िाखा प्रमख
ु - सदस्य सनिव
२. मूि लियमाविीको लियम २४ मा संिोधि
मल
ू नियमावलीको परिच्छे द- ४ नियम २४ को उपनियम (१क) पनछ देहाय वमोिम थप गरिएको छ ।
(१ख) गाउँपानलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय अनधकृ त- पदेि सदस्य
(१ग) स्थािीय तहको निक्षा महासंघको अध्यक्ष- पदेि सदस्य
३. मूि लियमाविीको परिच्छे द- ५ लियम २६ मा संिोधि
मल
ू नियमावलीको परिच्छे द- ५ नियम २६ को उपनियम (क.१) मा भएको सानवक व्यवस्था हटाई (क१) मा
देहायवमोनिम िानखएको छ ।
(क१) गाउँपानलकाले सम्भव भए सम्म दनलत, अल्पसंख्यक वा लोपन्मख
ु समदु ायका मानिसहरुको समेत
समावेसी हुिे गिी छािी पठाएका ४ ििा - सदस्य

४. मूि लियमाविीको परिच्छे द ५ लियम २६ को २(क) मा सि
ं ोधि
मल
ू नियमावलीको परिच्छे द ५ नियम २६ उपनियम २(क) मा थप सि
ं ोधिः व्यवस्थापि सनमनतका सदस्यहरुले उप
दफा (१) को खण्ड क, क१, ख वा ग वमोनिमका सदस्यहरु मध्येबाट छािेका सदस्य सो सनमनतको अध्यक्ष हुिे छ ।
५. मूि लियमाविीको परिच्छे द- ८ को लियम ५० मा संिोधि
मल
ू निक्षा नियमावलीको परिच्छे ल- 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 गिे मा त्यस्ता सावनिनिक पदाधीकािी, कमनिािी, निक्षकलाई गाउँपानलकाबाट नदइिे सेवा सनु वधाहरु
स्पनिकिण िनदए सम्मको लानग िोक्का सम्त गिन सनकिेछ ।
६. मूि लियमाविीको परिच्छे द ११ को लियम ६४ मा संिोधिः
मल
ू नियमावलीकव परिच्छे द ११ को नियम ६४ को उपनियम १मा प्रधािाध्यपकको नवदा व्यवस्थापि सनमनतको
अध्यक्षले ि निक्षक वा कमनिािीको नवदा प्रधािाध्यपकले स्वीकृ त गिे छ । ति एक पटकमा तीि नदिमा िवढाइ पवन ि
भैपरि आउिे नवदा प्रधािाध्यपक आफै ले नलि सक्िेछ । सो भन्दा वढी पवन मा भैपिी आउिे नवदा नलिपु िे मा
प्रधािाध्यपकले व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्षलाई िािकािी नदिु पिे छ भन्िे व्यवस्था पनछ देहाय वमोनिम थप
गरिएको छ ।
त्यसिी प्रधािाध्यपक आफै ले एक पटकमा तीि नदिमा िवढाई पवन वा भैपिी आउिे नवदा नलिु पिे मा सो को
िािकािी नव.व्य.स. अध्यक्षलाई नदिु पिे छ ि सो भन्दा वढी पवन वा भैपिी आउिे नवदा नलिु पिे मा व्यवस्थापि सनमनतको
अध्यक्षबाट स्वीकृ त गिाई सो नवषयको निक्षा सनमनतलाई नलनखत िािकािी नदिु पिे छ ।
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आज्ञाले,
िन्र प्रकास बस्िेत
प्रमख
ु प्रिासकीय अनधकृ त

