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˝ शैलुङ गाउँपाललकाको लशक्षा (पलिलो संशोधन) 

लनयमावली,२०७९Æ 

शैलुङ गाउँपाललका लशक्षा लियमावली, २०७५ लाई संशोधि गिन वान्छिीय 

भएकोल,े 

शैलुङ गाउँपाललकाको लशक्षा ऐि, २०७४ को दफा ६२ ले लदएको अलधकार 

प्रयोग गरी गाउँ कायनपाललकाले दहेायका लियमहरु बिाएको छ ।  
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१. संलक्षप्त िामः (१) यस लियमावलीको िाम “शैलङु गाउँपाललकाको लशक्षा 

(पलहलो संशोधि) लियमावली, २०७९” रहकेो छ । 

 (२) यो लियमावली तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. शैलङु गाउँपाललकाको लशक्षा लियमावली-२०७५  को पररच्छेद-५ , लियम 

२६ मा संशोधिः शैलुङ गाउँपाललकाको लशक्षा लियमावली,२०७५  (यस पलछ 

“मलू लियमावली” भलिएको ) को लियम २६ को,-  

 (१) उपलियम  (ग) मा रहकेो “गाउँ पाललकाको एक जिा प्रलतलिलध – सदस्य 

” भन्िे शब्दहरुको सट्टा “सम्बलन्धत वडाको वडाध्यक्ष वा  वडाध्यक्षले 

तोकेको लिवानलित सदस्य प्रलतलिलध-सदस्य ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 

(२) उपलियम (घ) मा रहकेो “लवद्यालय हिेन तोलकएको लवद्यालय लिरीक्षक 

– सदस्य ” भन्िे शब्दहरुको सट्टा “लवद्यालयको संस्थापक वा िन्दा 

दाताबाट एक मलहला सलहत २ जिा -सदस्य ” भन्ि ेशब्दहरु रालिएका 

छि ्। 

(३) उपलियम (ङ) लिलकएको छ । 

(४) उपलियम  (ि) मा रहकेो “वररष्ठ लशक्षक”भन्िे शब्दहरुको सट्टा “लशक्षक 

स्टाफ बैठकबाट छिौट भएको लशक्षक ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 

 

३.मलू लियमावलीको पररच्छेद-५, लियम २९ मा संशोधिः मूल लियमावलीको 

लियम २९ को,-  

 (१) उपलियम (ङ) लिलकएको छ । 

४.मलू लियमावलीको पररच्छेद-९, लियम ५४ मा संशोधिः मूल लियमावलीको 

लियम ५४ को,-  

(१)  उपलियम  (क) मा रहकेो “गाउँपाललकाको अध्यक्ष”भन्िे शब्दहरुको 

सट्टा “गाउँपाललकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” भन्िे शब्दहरु 

रालिएका छि ्। 

(२) उपलियम (ि) लिलकएको छ । 

(३) उपलियम (ग) मा रहकेो “गाउँपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” 

भन्िे शब्दहरुको सट्टा “ गाउँपाललकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतले 

तोकेको अलधकृत स्तर कमनिारी ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 
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(४) उपलियम (ि) मा रहकेो “सम्बलन्धत क्षेत्रको लवद्यालय लिरीक्षक वा 

लशक्षा अलधकृतले तोकेको प्रलतलिलध ” भन्िे शब्दहरुको सट्टा “ 

गाउँपाललकाको लशक्षा शािा प्रमिु ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 

(५) लियम (२) मा रहकेो “सम्बलन्धत  लवद्यालयमा ” भन्िे शब्दहरुको सट्टा 

“ गाउँपाललकाको लशक्षा शािामा ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 

५.मलू लियमावलीको पररच्छेद-९, लियम ५८ मा संशोधिः मूल लियमावलीको 

लियम ५८ को,-  

(१)  उपलियम  (४) मा रहकेो “गाउँपाललकाको अध्यक्षले लिर्नय गरी लशक्षक 

सरुवा गिन सलकिेछ”भन्िे शब्दहरुको सट्टा “गाउँपाललकाको अध्यक्षले 

लिर्नय गरी सरुवा सहमती लदि सक्िेछ ” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्

। 

५.मलू लियमावलीको पररच्छेद-१५, लियम ८८ मा संशोधिः मलू 

लियमावलीको लियम ८८ को,-  

(१) उपलियम (१) मा रहकेो “गाउँ कायनपाललकाबाट  ”भन्िे शब्दहरुको सट्टा 

“गाउँपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत वा  लशक्षा शािा प्रमिुबाट 

” भन्िे शब्दहरु रालिएका छि ्। 

 

 
प्रमार्ीकरर् लमलत २०७९ असार १५ गते 

आज्ञाले], 
ििु बहादरु तामाङ 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 


