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जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा (प्रथभ सॊिोधन) लनमभावरी २०७९ 

जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा लनमभावरी २०७५ राई सॊिोधन गनन फाञ्छनीम बएकोरे, 

जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा ऐन २०७५ को दपा ४३ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी जगयनाथऩयु गाउॉ 
कामनऩालरकारे देहामका लनमभहरु फनाएको छ। 

१. सॊशऺप्त य प्रायम्ब् १) मी लनमभहरुको नाभ जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा (प्रथभ सॊिोधन) लनमभावरी २०७९ 
यहेको छ। 

२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२.जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा लनमभावरी २०७५ को लनमभ २५ भा सॊिोधन् 

१)जगयनाथऩयु गाउॉऩालरकाको शिऺा लनमभावरी २०७५ (मस ऩलछ भरु लनमभावरी बलनएको)  को 
लनमभ २५ को उऩलनमभ (१) को (ब), (भ), (म), (य) य (र) तथा उऩलनमभ (२) शझककएका छन।् 
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३. भरु लनमभावरीको लनमभ २६ भा सॊिोधन्- 

 भरु लनमभावरीको लनमभ २६ को उऩलनमभ (१) को सट्टा देहामको उऩलनमभ (१) याशिएका छन:्- 

  १) मस लनमभावरी य अन्तयगत व्मवस्था बएको सलभलतहरुको अलधकाय ऺेत्र फाहेक कवद्यारम सॊचारन 
  गनन प्रत्मेक साभदुाकमक कवद्यारमहरुभा देहाम वभोशजभको एक कवद्यारम व्वस्थाऩन सलभलत यहनेछ। 

a) भाध्मलभक कवधारमको हकभा गाउॉऩालरका अध्मऺ वा लनजरे तोकेको अलबबावक भध्मे १ जना 
तथा सो बन्दा भलुनको कवद्यारमको हकभा सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको 
वडा सदस्म        - अध्मऺ 

b) सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺरे तोकेको वडाको भकहरा सदस्म       - सदस्म 

c) अलबबावकहरु भध्मे गाउॉऩालरका अध्मऺ य गाउॉऩालरका उऩाध्मऺरे सॊमकु्त रुऩभा तोकेको 
सभावेसी आधायभा कम्तीभा २ जना भकहरा सकहत ४ जना   - सदस्म 

d) कवद्यारमराई लनयन्तय रुऩभा सहमोग गने शिऺा प्रभेी सभाजसेवी सॊस्थाऩक ऩरयवाय य 
चन्दादाताहरु भध्मेफाट कवधारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेका १ जना भकहरा सकहत २ 
जना               —  सदस्म  

     ङ) सम्फशन्धत कवद्यारमका शिऺकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट भनोलनत गरय ऩठाएका शिऺक १ जना    
   भकहरा सकहत २ जना                          —  सदस्म 

          च) कवद्यारम स्तयीम फारक्रफरे भनोनमन गयेका एकजना फारक य एकजना फालरका गयी २ जना 
       स्थामी आभशन्त्रत        — सदस्म 

   छ) प्रधानाध्माऩक               — सदस्म सशचव 

 

४) भरु लनमभावरीको लनमभ २७ भा सॊिोधन्  भरु लनमभको लनमभ २७ को उऩलनमभ १ य ३ शझककएका छन।् 

५) भरु लनमभावरीको लनमभ ५१ भा सॊिोधन् भरु लनमभावरीको लनमभ ५१ को उऩलनमभ (त्र) को (४)  शझककएको छ। 

६) भरु लनमभावरीको लनमभ ५२, ५३ य ५४ भा सॊिोधन् भरु लनमभावरीको लनमभ (५२), (५३) य (५४) को सट्टा 
देहामको लनमभ (५२), (५३) य (५४) याशिएका छन ्:- 

 लनमभ (५२) :- सहामक प्रधानाध्माऩक सम्फशन्ध व्मवस्था् भाध्मलभक तहको प्रधानाध्माऩकराई सहमोग ऩमुानउन 
कवद्यारमभा कामनयत भाध्मलभक तहका शिऺक भध्मेफाट कवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे एकजनाराई सहामक प्रधानाध्माऩक 
तोक्न सक्नेछ। 

 लनमभ (५३) :- कवद्यारम सहमोगी सम्फन्धी व्मवस्था् कवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे स्वीकृत दयवन्दीको अलधनभा 
यही कवद्यारम सहमोगीको न्मूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशक्त वा सॊस्थासॉग कयाय गयी सेवा कयायफाट कामन सम्ऩादन गयाउन ु
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ऩनेछ। 

 लनमभ (५४) :- शिऺक तथा कभनचायी छनौट सलभलत् (१) साभदुाकमक कवद्यारमभा नेऩार सयकायद्वाया स्वीकृत 
दयवन्दी य याहत/अनदुान कोटाभा कयायभा शिऺक य कवद्यारमभा कभनचायी लनमशुक्तका रालग लसपारयस गनन प्रत्मेक 
कवद्यारमभा देहाम वभोशजभको एक शिऺक तथा कभनचायी छनौट सलभलत यहनेछ् 

 क) कवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको सो सलभलतको सदस्म  — अध्मऺ 

 ि) प्रभिु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको प्रलतलनलध  — सदस्म 

 ग) प्रभिु प्रिासकीम अलधकृतरे तोकेको सम्फशन्धत तहका कवषम कवऻ २ जना   — सदस्म 

 घ) प्रधानाध्माऩक         — सदस्म-सशचव 

 (२) शिऺक तथा कभनचायी छनौट सलभलतको सशचवारम गाउॉकामनऩालरकाको कामानरमभा यहनेछ। 

 (३) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बएताऩलन गाउॉऩालरकाद्वाया लसजनना गरयएको दयवन्दीभा कयाय 
शिऺक तथा कभनचायी ऩदभा लनमशुक्तका रालग लसपारयस गनन गाउॉऩालरकाभा देहामको शिऺक तथा कभनचायी छनौट सलभलत 
यहनेछ। 

 क) कामनऩालरकाको अध्मऺ वा लनजरे तोकेको कामनऩालरका सदस्म   — अध्मऺ 

 ि) प्रभिु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको प्रलतलनलध  — सदस्म 

 ग) छनौट सलभलतरे तोकेको कवषम कवऻ २ जना      — सदस्म 

 घ) शिऺा िािा प्रभिु        — सदस्म सशचव 

 (४) आमोगरे शिऺक वा कभनचायी छनौट गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड लनधानयण वा कामनकवलध जायी गयेको बए छनौट 
सलभलतरे त्मस्तो भाऩदण्ड वा कामनकवलधको ऩारना गनुन ऩनेछ। 

 (५)  शिऺक तथा कभनचायी छनौट सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनकवलध सो सलभलतरे आपैरे लनधानयण गये 
फभोशजभ हनुछे। 

 (६) उऩलनमभ (३) फभोशजभ लसपारयस बएको उम्भेदवायराई गाउॉ शिऺा सलभलतको लनणाननसुाय शिऺा िािारे 
लनमशुक्त गनेछ। 

 (७) उऩलनमभ (१) य (३) भा उल्रेि बए फभोशजभको कवषम कवऻको रालग शजल्रा लबत्रफाट आधायबतू तहका 
रालग लफ.एड. वा सो सयह, भाध्मलभक तहको रालग स्नातकोत्तय वा सो सयह शिऺा कवषमभा कम्तीभा ऩाचॉ वषन स्थामी 
लनमशुक्त ऩाई कामनयत शिऺकफाट य उच्च भाध्मलभक तहको रालग स्नातकोत्तय वा सो सयहको शिऺकहरुफाट आवेदन 
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आह्वान गयी कवषम कविेषऻहरुको सूची तमाय ऩाने य अधमावलध गनुनऩनेछ। 

६) भरु लनमभावरीको लनमभ ५५ भा सॊिोधन्  भरु लनमभको लनमभ (५५) को सटा देहामको  लनमभ (५५) याशिएको 
छ। 

 लनमभ (५५):- 

  (१) स्वीकृत दयवन्दीभा स्थामी शिऺक लनमशुक्त हनु नसकी तत्कार कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनुन ऩने 
बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺा िािा प्रभिु भापन त आमोगफाट कयायभा शिऺक लनमशुक्तको रालग प्रकाशित बएको सूची 
भाग गनुन ऩनेछ। 

  (२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भाग गयेको सूची प्राप्त बए ऩलछ सूचीभा यहेका उम्भेदवायहरु भध्मे 
मोग्मताक्रभको आधायभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे फढीभा  एक िैशऺक सत्रको रालग कयायभा शिऺक लनमूशक्त गनन सक्नेछ।  

  (३) शिऺक सेवा आमोगरे प्रकाशित गयेको कयाय सूचीभा सूचीकृत उम्भेदवायहरुरे कवऻाऩन प्रकाशित 
बएको लभलतरे ७ ददन लबत्र सम्फशन्धत कवद्यारमभा लनवेदन ददनऩुनेछ। 

  (४) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आमोगफाट प्रकाशित सूचीभा कयायका रालग कुनै उम्भेदवाय नयहेभा वा 
सूचीभा सभावेि बएका उम्भेदवायरे शिऺक ऩदभा लनमूक्त हनु लनवेदन नददएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे शिऺक छनौट 
सलभलतको लसपारयसभा फढीभा एक िैशऺक सत्रको रालग मोग्मता ऩगुेको व्मशक्तराई कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनन सक्नेछ। 

  (५) उऩलनमभ (२) वा (३) फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमशुक्त गदान शिऺा िािाफाट दयवन्दी रयक्त यहेको 
व्महोया प्रभाशणत गयाएय कवषम लभल्ने गयी भात्र कयायभा शिऺक लनमशुक्त गनन सककनेछ। 

  (६) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक लनमशुक्त गनन कम्तीभा ऩन्र ददनको सावनजलनक सूचना प्रकािन 
गनुनका साथै वडा कामानरम गाउॉ कामनऩालरकाको कामानरम य सम्फशन्धत कवद्यारम सभेतभा त्मस्तो सूचना टाॉस्न ु ऩनेछ। 
मस्तो सूचना सम्फशन्धत स्थालनम तहको वेवसाइटभा सभेत याख्न ेव्मवस्था लभराउन ुऩने छ। 

  (७) उऩलनमभ (३) फभोशजभ शिऺक ऩदभा लनमकु्त हनु लनवेदन ददने उम्भेदवायरे आफ्नो िैशऺक मोग्मता 
नेऩारी नागरयक्ताको प्रभाणऩत्र लनवेदन साथ ऩेि गनुन ऩनेछ। 

  (८) कवद्यारमरे मस लनमभ फभोशजभ कयायभा शिऺक लनमकु्त गयेको जानकायी शिऺा िािाराई ददन ु
ऩनेछ य शिऺारे अलबरेि यािेको प्रभाण कवद्यारमराई ददन ुऩनेछ। 

  (९) उऩलनमभ (२) वा (३) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩलन कयायभा शिऺक लनमशुक्त बएको एक 
िैशऺक सत्र सम्भ ऩलन रयक्त ऩदभा स्थामी ऩद ऩलुतन नबएभा व्मवस्थाऩन सलभलतरे ऩनु कयायको म्माद थऩ गनन सक्नेछ । 

  (१०) उऩलनमभ (९) फभोशजभ कयाय गरयएको जानकायी कवद्यारमरे शिऺा िािाराई ददन ुऩनेछ । 
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  (११) मस लनमभ फभोशजभको प्रकक्रमा नऩमुानई शिऺक लनमशुक्त गयेभा त्मस्तो लनमशुक्त फदय गयी सम्फशन्धत 
प्रधानाध्माऩकराई कवबागीम कायफाही गरयनेछ। 

७) भरु लनमभावरीको लनमभ १०९ भा सॊिोधन् 

 भरु लनमभावरीको लनमभ १०९ को सट्टा देहामको लनमभ १०९ याशिएको छ् 

 लनमभ  (१०९) : मस लनमभावरीको कामानन्वमनभा कुनै कदठनाई वा वाधा अडचन आएभा गाउॉकामनऩालरकाको फैठकको 
लनणनमफाट फाधा अडकाउ पुकाउ गरयनेछ। 
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