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तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड १ संख्या १३ लमलत २०७८।०१।२२ 

भाग १ 

तामाकोशी गाउँपालिका 

नपेािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए 
बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   

 सम्ित ्२०७८ सािको ऐन संख्या ५ 

 
शशक्षा ऐन, २०७५ िाई संशोधन गनव बनेको ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािना : तामाकोशी  गाउँपालिकाको शशक्षा ऐन, २०७५ िाई संशोधन गनव िाञ्छनीय 
भएकोिे, 
तामाकोशी गाउँपालिकािे यो ऐन बनाएको छ । 
 
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ शशक्षा ऐन, २०७५ िाई संशोधन 

गनव बनेको ऐन, २०७8” रहेको छ । 
(२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेशख तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२.  पररच्छेद ८ दफा ४४ को बुदँा नं. (घ) मा भएको व्यिस्थााः शशक्षा अलधकृत 
सदस्य र विद्यािय लनरीक्षक सदस्य सशिि रुपमा रहेकोमा, प्रमखु प्रशासकीय 
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अलधकृत संयोजक र शशक्षा अलधकृत सदस्य सशिि रहनपुने व्यिस्था गररएको छ 
। 

३.  दफा (६१) मा भएको व्यिस्थााः िडा शशक्षा सलमलतमा विद्यािय लनरीक्षकिाई 
अलनिायव आमन्त्रण गनुवपनेछ भन्न ेसट्टामा, िडा शशक्षा सलमलतमा शशक्षा अलधकृत िा 
शशक्षा शाखाको प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गराउन ुपनेछ । 

4.  पररच्छेद ७ को दफा ४२ मा भएको व्यिस्था: अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका िालग 
आिश्यक विद्यािय लनरीक्षकको व्यिस्था गररने छ भन्ने सट्टामा, सम्बशन्धत शशक्षा 
शाखा िा शाखाका कमविारीिे अनगुमन गने भने्न शब्दहरु राशखएका छन ्। 

५.  पररच्छेद ९ मा भएको व्यिस्था: दफा ५० सामाशजक परीक्षण तथा िेखा परीक्षण 
सम्बन्धमा, थप गनुवपने उपदफा ५ मा उपदफा ३ बमोशजमका कागजात िगायत 
विद्याियिाई लनकासा भएको रकमको लबि भरपाई िा अन्य आिश्यक कागजात 
कायावियिे माग गरेको अिलधलभत्र पेश नगने विद्याियको लनकासा प्रिलित 
लनयमानसुार रोक्का गररने छ । 

६.  पररच्छेद ९ मा भएको व्यिस्था: दफा ५० सामाशजक परीक्षण तथा िेखा परीक्षण 
सम्बन्धमा, थप गनुवपने उपदफा ५ मा उपदफा ३ बमोशजमका कागजात िगायत 
विद्याियिाई लनकासा भएको रकमको लबि भरपाई िा अन्य आिश्यक कागजात 
कायावियिे माग गरेको अिलधलभत्र पेश नगने विद्याियको लनकासा प्रिलित 
लनयमानसुार रोक्का गररने छ । 

७.  पररच्छेद ३ दफा १९ वि.व्य.स. गठन: दफा १९ (१) क मा सलमलतका 
सदस्यहरुिे ख र घ मध्येबाट छानेको व्यशि अध्यक्ष हनेु सम्बन्धमा, १(क) 
व्यिस्थापन सलमलतको पवहिो बैठक प्रारम्भ भएको लमलतिे पन् र् ददनलभत्र सलमलतका 
सदस्यहरुिे ख र घ मध्येबाट लनिाविनमाफव त अध्यक्ष ियन गनेछन ्। 

       २ (क) उपदफा १  (क) बमोशजमको लनिाविन नभएको िा पद ररत्त भएको 
अिस्थामा ख र घ मध्येबाट उमेरको वहसाबिे ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता 
गनेछन ्। 
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       ३ (क) उपदफा १ बमोशजम अध्यक्ष छनौट हनु नसकेमा ७ ददन लभत्र िडा 
शशक्षा सलमलतिे अध्यक्ष छनौटका िालग गाउँ शशक्षा सलमलतमा लसफाररस गनेछ । 

       (४) उपदफा घ (क) को लसफाररस बमोशजम गाउ“ शशक्षा सलमलतिे ख र घ 
बमोशजमका सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने छ । 

 
 
       प्रमाणीकरण लमलताः २०७८।०१।३१ 

 

 

 
 
 

आज्ञािे, 

लनमेष लमश्र 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 


