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छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको लिक्षा ऐन¸ २०७५ (दोस्रो संिोधन, २०७९) 

 

प्रस्तावना:– नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (२) र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा १०२ बमोविम छथर िोरपाटी गाउँपावलकाको विक्षा ऐन¸ २०७५ 

लाई कायाान्ियन गना ऐन संिोधन गना िाञ्छनीय भएकोले ११ औ ँगाउँसभाले यो ऐन िारी गरेको छ ।  

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ:– यो ऐनको नाम छथर िोरपाटी गाउँपावलकाको विक्षा ऐन, २०७५ (दोस्रो 

संिोधन, २०७९) रहकेो छ ।  

२. यो ऐन स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन भएको वमवि देवि लागू हुने छ ।  

३. छथर िोरपाटी गाउँपावलकाको विक्षा ऐन¸ २०७५ को दफा ३ को िण्ड (क) को सट्टा देहायको 

िण्ड (क) राविएको छ ।     

▪ (क) माध्यवमक िह भन्नाले कक्षा ९ देवि कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने िह ।  

४. मूल ऐनको दफा ३ को िण्ड (ि) को प्रथम हरफ  को सट्टा देहायको िण्ड (ि) राविएको छ । 

▪ (ि) आधारभुि िह कक्षा १ देवि ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने िह ।  

५. मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा १(ग) को सट्टा देहायको १(ग) राविएको छ । 

▪ १(ग) सामुदावयक विद्यालयको प्र.अ. िा विक्षकहरु मध्येबाट गाउँकायापावलकाले िोकेको दईु 

िना – सदस्य । 

६. मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा १(ङ) को सट्टा देहायको उपदफा १(ङ) राविएको छ ।  

▪ १(ङ) समािसेिी¸विक्षा पे्रमी¸ चन्दादािाहरु मध्येबाट गाउँकायापावलकाबाट मनोनीि एकिना 

मवहला सवहि दईु िना– सदस्य ।      

७. मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा १(झ) को सट्टा देहायको १(झ) राविएको छ।  

▪ १(झ) गाउँपावलकाको  प्रमुि  प्रिासकीय अवधकृि – सदस्य 

८.   मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा १(झ) पवछ उपदफा (झ१) थवपएको छ ।  

▪  (झ१)सामाविक विकास सवमविको संयोिक– सदस्य 

९. मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा ८ को सट्टा देहायको उपदफा ८ राविएको छ । 

▪ उपदफा ८: गाउँपावलका अन्िगािका विद्यालयहरुको वनरीक्षण िथा सुपरीिेक्षण गना विक्षा 

िािा प्रमुिको संयोिकत्िमा आिश्यकिानुसार िोवकएका कमाचारीहरु¸ गाउँ विक्षा 
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सवमवि¸स्थानीय विज्ञ समूह¸ सम्बवन्धि क्षेत्रको िडा विक्षा सवमवि लगायिको संयुक्त 

अनुगमन पद्दिी अपनाइने छ । वनिहरुको काम किाव्य र अवधकार िोवकए बमोविम हुने छ ।  

१०. मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा १ (घ) को सट्टा देहायको उपदफा १ (घ)  राविएको छ ।   

▪ १(घ) माध्यवमक िह र आधारभुि िहका विद्यालयका प्र.अ. िा विक्षकहरु मध्येबाट 

िडाध्यक्षले िोकेको दईु िना - सदस्य  

११. मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा १ (क) को सट्टा देहायको उपदफा १ (क)  राविएको छ ।   

▪ १(क)  िडा सवमविको वसफाररसमा िलका िण्ड(ि)¸(ग) र (घ) बाट वनिाावचि भई आएका 

व्यवक्तहरुबाट गाउँकायापावलकाले िोकेको व्यवक्त -  अध्यक्ष   

१२. मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) पवछ देहायको उपदफा (१क)  थप गररएको छ ।    

▪ (१क)  उपदफा १ बमोविम गठन हुने विद्यालय व्यिस्थापन सवमवि गठन प्रयोिनाथा 

अवभभािक भेला भएको वमविले बविमा १ मवहना वभत्र पूणािा वदई सक्नु पनेछ, अन्यथा 

गाउँकायापावलकाले  वि.व्य.स. लाई पूणािा वदन सक्नेछ । 

१३. मूल ऐनको दफा २४ को उपदफा १(ग) को सट्टा देहायको उपदफा १(ग) राविएको छ ।  

▪ उपदफा १(ग) गाउँपावलकाको विक्षा अवधकृि िा वनिले िोकेको विक्षा िािाको 

सहायक कमाचारी । 

१४. मूल ऐनको दफा २७ को उपदफा २ पवछ  उपदफा ३  थप गररएको छ  ।  

▪ उपदफा ३ गाउँ विक्षा सवमविको वसफाररसमा आिश्यकिा अनुसार गाउँकायापावलकाले  

दरिन्दी वमलान गना सक्नेछ ।   

१५.  मूल ऐनको दफा ४४ को िण्ड (ग) को सट्टा देहायको िण्ड (ग)  राविएको छ ।  

▪ िण्ड (ग) सामुदावयक िथा संस्थागि विद्यालयका प्र.अ. िा विक्षकहरु मध्ये 

गाउँकायापावलकाले िोकेको दईु िना विक्षकहरु -  सदस्य ।  

 

 

आज्ञाले 

बुकु प्रसाद आचाया 

प्रमुि प्रिासकीय अवधकृि 
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