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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप 
िञ्चािन (पहिलो सशंोधन) काययलिलि, २०७७ 
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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप 
िञ्चािन (पहिलो सशंोधन) काययलिलि, २०७७ 

प्रस्तािना 

नेपािको िंवििानको अनिुचुी ८ मा माध्यलमक तह िम्मको क्िक्षण 
लिकाईको िंचािन तथा त्यिको लनयन्त्रण स्थानीय तहको दावयत्ि 
भनी स्पष्ट उल्िेख भएको र नेपाि िरकार क्िक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविलि मन्त्राियिे जारी गरेको विद्याथी लिकाई िहजीकरण 
लनदेक्िका, २०७७ को दफा ३३ को उपदफा(२) मा कुनै क्षेर 
लििेषमा लनयलमत विद्यािय िंचािन हनु िसने अिस्था भएमा प्रत्यक्ष 
क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गनय िािा पने छैन भलन स्पष्ट 
उल्िेख भए िमोक्जम कोरोना भाईरिको िंिमणिाई न्त्यूलनकरण 
गदै विद्याियमा प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गनयको 
िालग "राक्सिराङ्ग गाउँपालिकािे विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई 
वियाकिाप िञ्चािन (पहिलो शंसोधन) काययलिलि, २०७७" जारी गनय 
वाञ्छनीय भएकोल,े 

राक्सिराङ्ग गाउँ काययपाहलकाको हिहि २०७७ साल िाघ २७  गि े
बसेको सन्िाउन्नौं बैठकले यो शंसोधन काययहवहध स्वीकृि गरी जारी 
गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्म्भकः 
१. िंक्क्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यि काययलिलिको नाम "राक्सिराङ्ग 

गाउँपालिका विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप 
िञ्चािन (शंसोधन) काययलिलि, २०७७" रहेको छ। 
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(२) यो काययलिलि थानीय राजपत्रिा प्रकाशनभएपहछ  
प्रारम्भ हनुेछ। 

२. bkmf ^ sf] v08 ævÆ sf] ;6\6f b]xfosf] v08 ævÆ 

/flvPsf] 5 M  
(ख) हवद्याथीिरुलाई खाजा घरबाट ल्याउनको लाहग सूचना 

जारी गनय सके्नछन र कोरोना भाईरसको संक्रिणको जोहखि 

कि भएकोले हवद्यालयिा रिेका चिेना गृि संचालन गनय 

वाधा पने छैन । 
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