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उदयपरुगढी गाउँपामिकाको आिारभतू तथा िाध्यमिक 
न्िक्षा ऐन, २०७8 (संिोिन सिेत 2079) 

 

 

भाग-१ 

उदयपरुगढी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय, 

उदयपरुगढी, उदयपरु 
१ नं. प्रदेि, नेपाि 

 



दफा न्िककएको थप गररएको कैकफयत 

प्रस्तावना गाउँ काययपामिकाको 
कायायिय 

संघ, प्रदेि र स्थानीय तह (सिधवय तथा 
अधतर सम्बधि) ऐन, 2077 को दफा 
(5) र (6) बिोन्जि 

 

प्रस्तावना  (संसोिन सिेत 2079)  

दफा 1 उपदफा (1)  (संसोिन सिेत 2079)  

    

दफा 3 उपदफा (2) गररनेछ ।  आवश्यकता अनसुार गनय सककनेछ ।   

    

दफा 4 उपदफा (17)  मभत्रका  

दफा 4 िा (19क) 
थप 

 गाउँपामिका के्षत्र मभत्रका तहगत 
दरवधदी मििान र न्िक्षकको आधतररक 
सरुवा व्यवस्थापन सम्बधिी प्रमतवेदन 
तयार गरी गाउँ काययपामिकािा पेि गने  
।  

 

दफा 6 र वा  

    

दफा 9 िा उपदफा 6 
क. थकपएको 

 गाउँपामिका के्षत्र मभत्रका तहगत 
दरवधदी मििान वा न्िक्षकको आधतररक 
सरुवा व्यवस्थापन सम्बधिी न्िक्षा 
समिमतबाट भएको मसफाररसको अध्ययन 
गरी आवश्यक मनर्यय मिने, 

 

दफा 10 िा उपदफा 
(26क) थप गने 

 (26.क) गाउँपामिका के्षत्र मभत्रका 
सािदुाकयक कवद्याियहरुिा हनुे ररक्त 
स्थायी, राहत, अनदुान िगायतका 
कोटाहरुिा करारिा न्िक्षक मनयनु्क्त 
गदाय िापदण्ड काययकवमि बनाई न्िक्षा, 
यवुा तथा खेिकुद िाखािे परीक्षा मिई 
मसफाररस गनय सक्नछे ।    

 

दफा 19. को दफा 
(1) को देहाय (ख) नं. 
िा थप 

 (धयूनति 45)  

दफा 21. उपदफा मनर्ययानसुार मसफाररस अनसुार मनर्यय  



दफा 21. िा  उपदफाहरु क्रिि: (क), (ख), (ग), 
भएकोिा क्रिि: (1), (2), (3) 
कायि गने 

 

परीच्छेद 5 िा,  दफा 21. को स्थानिा 21क. कायि 
गररएको 

 

दफा 34. िा दरबधदी मििानको िामग गाउँ काययपामिका 
सिक्ष पेि 

दरवधदी 
दोहोररएकोिे 

दफा 34. िा गने कायय   

दफा 35. उपदफा (1) तोककए कानून  

दफा 35. उपदफा 
(2क.) थप्न े

 िामथ (2) िा जे सकैु कुरा िेन्खएको 
भएपमन तहगत दरवधदी मििान र 
आधतररक सरुवा न्िक्षा समिमतको 
मसफाररसिा गाउँपामिकािे गनय सक्नछे 
।  

 

अनसूुची 3 िा हटाउने 
र थप्न े

सञ्चिान काययकवमि, 
2077 

ऐन, 2078 (संसोिन सकहत, 
2079) 

 

 

 

 

राजपत्रिा प्रकािन भएको मिमतिः- सम्वत ्२०७९ साि पौष  िकहना 18 गते 2  रोज िभुि ्    
 

 

 


