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भाग - १ 

छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मीको सूचना 

 

स्थानीय राजप� 
छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मी�ारा �कािशत 

 

छ�कोट गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा (प�हलो संशोधन) ऐन, 

२०७९ 
 



छ�कोट गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा (प�हलो संशोधन) ऐन, २०७९  

�म�त: २०७९।०४।२० 

 
 

छ�कोट गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधान २०७२ को धारा २२१, अनसूुची ८ को सूची नं ८ तथा स्थानीय सरकार 

स�ालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोिजमको अ�धकार �योग गर� देहाय बमोिजमको संशोधन 

ग�रएको छ। 

 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम छ�कोट गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा (प�हलो 

संशोधन) ऐन, २०७९ रहेको छ । 

     (२) यस ऐन छ�कोट गाउँपा�लका भर लाग ुहनुेछ । 

२. छ�कोट गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा संशोधनः छ�कोट 

गाउँपा�लकाको स्थानीय िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा देहाय बमोिजम संशोधन गर�एकोः 

खण्ड (क१) गाउँपा�लका उपाध्यक्ष - सदस्य थ�पएको 

खण्ड (क२) �मखु �शासक�य अ�धकृत - सदस्य थ�पएको  

खण्ड (ग) मा रहेको तथा द�लत शब्द िझ�कएको 

खण्ड (ग१) सामदुा�यक र संस्थागत �व�ालयका �.अ. मध्येबाट िशक्षा स�म�तले तोकेको दईु जना 

�.अ. - सदस्य 

खण्ड (घ) िझ�कएको 

खण्ड (ङ) िझ�कएको 

खण्ड (छ) मा रहेको �ोतव्यि� शब्द िझ�कएको  

खण्ड (ज१) �व.व्य.स. अध्यक्षहरु मध्येबाट िशक्षा स�म�तले मनो�नत गरेको एकजना - सदस्य 

खण्ड (झ)  िझ�कएको 

उपदफा (२क) स�म�तका पदेन सदस्य बाहेक मनो�नत सदस्यको कायर्काल २ वषर्को हनुेछ। थ�पएको 

३. मलु ऐनको दफा १९ मा संशोधनः मलु ऐनको दफा १९ मा देहाय बमोिजम संशोधन ग�रएकोः 

उपदफा १ मा -  

खण्ड (क) िझ�कएको 

खण्ड (ङ) मा समाजसेवी, व�ु�िजवी भ�े शब्द थ�पएको 



उपदफा २ मा - 

(२क) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तका सदस्यहरुले उपदफा १ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) 

बमोिजमका सदस्यहरु मध्येबाट छानेको सदस्य सो स�म�तको अध्यक्ष हनुेछ । 

(२ख) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन गन� सम्बन्धमा िशक्षा अ�धकृतको संयोजकत्वमा चार 

सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल रहनेछ । अध्यक्ष मण्डलमा �.अ र अन्य सदस्यहरु िशक्षा अ�धकृतले 

मनो�नत गन�छ । थ�पएको  

(२ग) व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष र सदस्यहरुको छनौट सम्बिन्ध अन्य कायर्�व�ध िशक्षा 

अ�धकृतले तोके बमोिजमको हनुेछ ।  

५. मलु ऐनको दफा २६ मा संशोधनः मलु ऐनको दफा २६ मा देहाय बमोिजम संशोधन ग�रएको 

छ । 

उपदफा (२) - 

(घ१) �धानाध्यापक �नयिु� सम्बिन्ध अन्य व्यवस्था कायर्�व�धमा तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

उपदफा (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएप�न गाउँ िशक्षा स�म�तको 

�नणर्य र कायर्पा�लकाको �नणर्य अनसुार िशक्षा अ�धकृतले िशक्षक, �धानाध्यापक, �व�ालय 

कमर्चार�हरुलाई जनुसकैु बखत �व�ालयहरुको दोहोरो सहम�त �वना �सधै सरुवा गनर् सक्नेछ । 

६. मलु ऐनको दफा ४५ मा संशोधनः मलु ऐनको दफा ४५ मा देहाय बमोिजम संशोधन ग�रएको 

छ । 

खण्ड (क) िझ�कएको 

खण्ड (ख) सदस्य शव्द िझ�क अध्यक्ष थ�पएको । 

खण्ड (ख१) िशक्षा स�म�तबाट मनो�नत तीन जना �धानाध्यापक र िशक्षक - सदस्य थ�पएको । 

खण्ड (ग) िझ�कएको । 

खण्ड (घ) िझ�कएको । 

खण्ड (ङ) िझ�कएको । 

उपदफा (४) िझ�कएको । 
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                                                           आज्ञाले 
                                                      कृष्ण �साद पन्थी 

                                                     �मखु �शासक�य अ�धकृत 


