
                                च ॊगाड गाउॉ ऩाचरका चिऺा ऐन, २०७५ 

प्रथभ सॊशोधन मभमत:-२०७९-३-२१ 

                                याजऩत्रभा प्रकामशत मभमत:-२०७९-३-२२  

प्रत्मेक नागरयकभा सहहष्णुता, सदाचाय, नैमतकता य भानवीम भूल्मको प्रवधधन  गयी सॊघीम रोकतान्त्रत्रक गणतरत्रको 
सॊस्थागत ववकास, भुरुकको सभवृि य जनहहतका रामग ऻान,सीऩ, श्रभ, स्थानीम, याविम य ववश्वव्माऩी आवश्मकताभा 
आधारयत प्रमतस्ऩधी जनशवि तमाय गनध मस गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र स्थाऩना हुने तथा मो ऐन प्रायम्ब हुनुऩूवध स्थाऩना 
बई सञ्चारन बईयहेका ववद्यारम तथा शैन्त्ऺक मनकामहरुको व्मवस्थाऩनभा सुधाय गयी स्तयीम मशऺा तथा सीऩको 
अवसय फवृि गनध वाञ्छनीम बएकारे नेऩारको सॊववधान धाया २२१, अनुसूची ८ को सूची नम्फय ८ तथा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२(१) फभोन्त्जभ कणाधरी प्रदेश अरतयगतको मचङ्गाड गाउॉ ऩामरका, सुर्खतेको 
गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

                        ऩरयच्छेद–१  

                   १.सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

(१) मस ऐनको नाभ मचङ्गाड गाउॉ ऩामरका मशऺा ऐन, २०७५ यहेको छ । 

(२) मो ऐन मचङ्गाड गाउॉ ऩामरका बय रागु हुनेछ । 

(३) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकामशत बएऩश्चात ्रागु हुनेछ । 

 २. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ऐनभा 

(क) प्रायन्त्म्बक फारमशऺा बरनारे ऩाॉच वषधभुमनका फारफामरकाराई हदइने एक वषधको प्रायन्त्म्बक फार मशऺा सम्झनु 
ऩछध । 

(र्ख) आधायबूत मशऺा बरनारे प्रायन्त्म्बक फार मशऺादेन्त्र्ख कऺा आठसम्भ हदइने मशऺा सम्झनुऩछध । 

(ग) भाध्ममभक मशऺा बरनारे कऺा नौदेन्त्र्ख कऺा फाह्रसम्भ हदइने मशऺा सम्झनुऩछध । 

(घ) ववशेष मशऺा बरनारे दृविवफहीन, फहहया, अहटज्भ, फौविक अऩाॊगता ,सुस्त श्रवण वा शायीरयक अऩाङ्गता बएका 
फारफामरकाराई हदइने ववशेष हकमसभको मशऺा सम्झनुऩछध । 

(ड.) साभुदाममक ववद्यारम बरनारे नेऩार सयकायफाट मनममभत रूऩभा अनुदान ऩाउने गयी सभुदामको ऩहरभा 
स्थाऩना बई अनुभमत वा स्वीकृमत प्राप्त ववद्यारम सम्झनुऩछध । 

(च) सॊस्थागत ववद्यारम बरनारे नेऩार सयकायफाट मनममभत रूऩभा अनुदान नऩाउने गयी मनजी ऩहरभा स्थाऩना बई 
अनुभमत वा स्वीकृमत प्राप्त ववद्यारम सम्झनुऩछध । 



(छ) ववद्यारम मशऺा बरनारे प्रायन्त्म्बक फारववकास मशऺा, आधायबूत य भाध्ममभक दवुै मशऺा सम्झनुऩछध । 

(ज) प्राववमधक तथा व्मावसाममक मशऺा बरनारे प्राववमधक ऻान, सीऩ तथा ववषमवस्तुभा आधारयत प्रववमध य    
व्मवसाम उरभुर्ख मशऺा प्रदान गनध नौ कऺादेन्त्र्ख फाह्र कऺासम्भ अध्माऩन गयाइने मशऺाराई सम्झनुऩछध । 

(झ) ववद्यारम मनयीऺक बरनारे ववद्यारम मनयीऺण गनध तोहकएको कभधचायी सम्झनुऩछध, सो शब्दरे मशऺा 
अमधकृतराई सभेत जनाउॉ ने छ । 

(ञ) अमबबावक बरनारे ववद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथीको अमबबावक बनी अमबरेर्खभा गमनएको व्मवि 
सम्झनुऩछध, सो शब्दरे ववद्याथीका वुवा, आभा, वाजे, फज्मै तथा अमबबावक नबएका ववद्याथीको हकभा सॊयऺकत्व प्रदान 
गन ेव्मविराई सभेत जनाउॉछ । 

(ट) मशऺक बरनारे ववद्यारमभा मशऺण मसकाइ गनध मनमुि मशऺक कभधचायीराई फुम्झनुऩछध । 

(ठ) प्रधानाध्माऩक बरनारे ववद्यारमको शैन्त्ऺक, प्रशासमनक, आमथधक य व्मवस्थाऩकीम न्त्जम्भेवायी तोहकएको मशऺक 
कभधचायीराई जनाउॉछ । 

(ड)  कभधचायी  बरनारे  ववद्यारमभा  कामधयत  मशऺक  फाहेकका  अरम  जनशविराई सम्झनुऩछध । 

(ढ) अनुभमत बरनारे गाउॉ ऩामरकारे कुनै तोहकएको ठाउॉ  वा ऺेत्रभा ववद्यारम र्खोल्न वा कऺा थऩ गनध हदएको 
अस्थामी स्वीकृमतराई जनाउॉछ । 

(ण) स्वीकृमत बरनारे तोहकए फभोन्त्जभको सतध ऩूया गयेको ववद्यारमराई गाउॉ ऩामरकारे हदएको स्थामी स्वीकृमतराई 
जनाउॉछ । 

(त) शैन्त्ऺक गुठी बरनारे ववद्यारम सञ्चारन गनधका रामग कुनै व्मविरे नापा नमरने उदे्दश्मरे स्थाऩना गयेको 
सावधजमनक वा मनजी गुठी सम्झनु ऩछध । 

(थ) आवासीम ववद्यारम बरनारे गाउॉ ऩामरकाफाट आवासीम ववद्यारमको रूऩभा स्वीकृमत हदएको ववद्यारमराई जनाउॉछ   

(द) ट्मुसन सेरटय, कोमचड.सेरटय, इन्त्रस्टच्मुट य भरटेश्वयी बरनारे गाउॉ ऩामरकाफाट तोहकएको भाऩदण्ड ऩूया गयी 
ट्मुसन सेरटय, कोमचङ सेरटय, इन्त्रस्टच्मुट य भरटेश्वयी 

सञ्चारनको रामग गाउॉ ऩामरकाफाट अनुभमत मरएको शैन्त्ऺक सॊस्थाराई जनाउॉछ । 

(ध) गाउॉ ऩामरका बरनारे नेऩारको सॊववधान फभोन्त्जभ स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थावऩत मसम्ता गाउॉ  
कामधऩामरकाराई सम्झनुऩछध । 

(न) गाउॉसबा बरनारे मचॊगाड गाउॉ ऩामरकाको गाउॉसबाराई सम्झनुऩछध । 

(ऩ) गाउॉ  मशऺा समभमत बरनारे ववद्यारमको येर्खदर्खे य व्मवस्थाऩन गन ेकाभसभेत गनधका रामग फनेको समभमतराई 
सम्झनुऩछध । 



(प) वडा मशऺा समभमत बरनारे वडामबत्रको ववद्यारम येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩन गन ेकाभका रामग वनेको समभमत 
सम्झनुऩदधछ । 

(व) सभामोजन बरनारे दईु वा दईुबरदा वढी ववद्यारमराई एउटै ववद्यारमभा गाभ्ने प्रहिमाराई सम्झनुऩछध । 

(ब) आधायबूत मशऺा उत्तीणध ऩयीऺा बरनारे आधायबूत तहको कऺा ८ को अरत्मभा हुने फावषधक ऩयीऺाराई 
सम्झनुऩछध । 

(भ) भरत्रारम बरनारे प्रादेमशक तहभा स्थाऩना बएको साभान्त्जक ववकास भरत्रारम य सॊघीम तहभा स्थाऩना बएको 
मशऺा, ववऻान तथा प्रववमध हेन ेसॊघीम मशऺा भरत्रारम सम्झनुऩछध । 

(म) स्थामी आवासीम अनुभमत बरनारे ववदेशी भुरुकरे कुनै सतध तोकी वा सोहीेे भुरुकभा 

स्थामी रूऩभा फसोफास गनध ऩाउने गयी नेऩारी नागरयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबमसधटी इमभग्रेरट मबसा (हड.बी.) य 
ऩयभानेरट येन्त्जडेरट मबसा (ऩी.आय.) वा ग्रीनकाडध सम्झनु ऩछध य सो शब्दरे नेऩारी नागरयकराई ववदेशभा 
स्थामीरूऩभा फसोफास गनध हदइएको जुनसुकै नाभको स्थामी आवासीम अनुभमत  सभेतराई जनाउॉछ । 

(य) सहकायी ववद्यारम  बरनारे  मसअमघ सहकायी ऐनअरतयगत  स्थावऩत  ववद्यारमराई सम्झनुऩछध । 

(र) ववद्याथी कल्माण बरनारे ववद्याथी हहतसॉग सम्फन्त्रधत कामधराई सम्झनु ऩछध । 

                      ऩरयच्छेद– २ 

चिऺाको प्रकाय, विद्यारमको िगीकयण, अनुभचत, स्िीकृचत, सभामोजन तथा चनमभन 

    ३.भाध्मचभक चिऺा देहाए फभोक्षजभका हुनेछन ् 

(क) साधायण भाध्ममभक मशऺा, (र्ख) सॊस्कृत भाध्ममभक मशऺा, 

(ग) प्राववमधक तथा व्मावसाममक भाध्ममभक मशऺा । 

              ४. चिऺाको भाध्मभ 

(१) ववद्यारमभा मशऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा, अॊगेय्जी बाषा वा दफुै बाषा हुनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन देहामको अवस्थाभा ववद्यारमभा मशऺाको भाध्मभ मनम्न 
फभोन्त्जभ हुन सक्नेछ । 

(क) आधायबूत कऺा ५ सम्भ भात ृबाषाभा मशऺा हदन सहकनेछ । 

(र्ख) गैय नेऩारी नागरयकरे नेऩारको ववद्यारमभा अध्ममन गदाध अमनवामध नेऩारी ववषमको सट्टा अरम कुनै बाषाको 
ववषम अध्ममन गनध सक्नेछ । 

(ग) बाषा ववषमभा अध्ममन गयाउॉ दा मशऺाको भाध्मभ सम्फन्त्रधत बाषा हुनेछ । 



५. वििेष चिऺा, सभाहहत चिऺा, अनौऩ ारयक चिऺा, चनयन्तय चिऺा, दयू चिऺा तथा खुरा चिऺाको व्मिस्था गयी 
सञ् ारन गरयनेछ । 

६ विद्यारमका प्रकाय:-(क) साभुदाममक ववद्यारम, (र्ख) सॊस्थागत ववद्यारम, (ग) गुठी ववद्यारम,(घ) सहकायी ववद्यारम   

७. विद्यारम िगीकयण:- (क) क वगधको ववद्यारम, (र्ख) र्ख वगधको ववद्यारम, (ग) ग वगधको ववद्यारम य (घ) घ वगधको 
ववद्यारम । 

साभुदाममक तथा सॊस्थागत ववद्यारमहरुरे शैन्त्ऺक सत्र सुरु हुनुबरदा दईु भहहना अगाहड नै तोहकएको ढाॉचाभा वववयण 
बयी ववद्यारम वगीकयणका रामग मनवेदन हदन सहकनेछ य ववद्यारम मनयीऺकको सॊमोजकत्वभा वडा मशऺा समभमतरे 
तोकेको एक जना सदस्म य एक जना ववऻको प्रमतमनमधत्व हुने गयी गहठत तीन सदस्मीम वगीकयण समभमतरे 
तोहकएको आधायभा वगीकयणको मसपारयस गनछे । 

       ८. विद्यारम सञ् ारन,अनुभचत य सभामोजन 

(१) कुनै नेऩारी नागरयक सभुदामरे साभुदाममक ववद्यारम वा नेऩारी नागरयकरे शैन्त्ऺक। गुठी अरतयगत सॊस्थागत 
ववद्यारम र्खोल्न चाहेभा तोहकएको वववयण र्खुराई वडा मशऺा समभमतको मसपारयस सहहत शैन्त्ऺक सत्र शुरु हुनुबरदा 
तीन भहहना अगावै य ऩूवधप्राथमभक ववद्यारम तथा कऺा थऩ गनध चाहने ववद्यारमहरुरे शैन्त्ऺक सत्र शुरु हुनुबरदा दईु 
भहहना अगावै गाउॉ ऩामरका सभऺ अनुभमतका रामग मनवदेन हदनऩनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मनवेदन ऩयेभा सो मनवेदन उऩय मशऺा शार्खा प्रभुर्ख वा मनयीऺकफाट आवश्मक जाॉचफुझ 
गयी ववद्यारम र्खोल्न तथा कऺा थऩ गन ेअनुभमत हदन भनामसव देन्त्र्खएभा तोहकएको सतध फरदेज ऩारना गन ेगयी 
गाउॉ  मशऺा समभमत भापध त गाउॉ  कामधऩारीकाको मनणधम वभोन्त्जभ अनुभमत हदनेछ । 

(३) मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका फर्खत कम्ऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका ववद्यारमहरुरे चाहेभा कम्ऩनी र्खायेज गयी 
शैन्त्ऺक गुठी अरतगधत ववद्यारम सञ्चारन गनध गाउॉ  मशऺा समभमतका  सॊमोजक सभऺ मनवेदन हदन सक्ने छ । 

(४) दपा ८ को अनुच्छेद (३) भा जे सुकै रेन्त्र्खएको बएता ऩमन देहामका ववद्यारमराई शैन्त्ऺक गुठीको रूऩभा 
सञ्चारन गनध ऩाउने गयी अनुभमतवा स्वीकृमत हदइने छैन । 

(क) सयकायी वा सावधजमनक बवनभा सञ्चारन बएका ववद्यारम, 

(र्ख) सयकायी वा सावधजमनक जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएका ववद्यारम, 

(ग) कुनै व्मवि वा सॊस्थारे ववद्यारमको नाभभा बवन वा जग्गा दानदातव्म हदएकोभा सो बवनभा वा त्मस्तो 
जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएको ववद्यारम । 

(५) मस ऐन वा अरम प्रचमरत कानुनभा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन शैन्त्ऺक गुठीअरतयगत ववद्यारम 
सञ्चारन गदाध देहामफभोन्त्जभ गनुधऩनछे । 

(क) शैन्त्ऺक गुठी सञ्चारन गन ेगुठी सञ्चारक (ट्रिी) सॊगहठत सॊस्थाको रूऩभा हुनुऩन,े 



(र्ख) शैन्त्ऺक गुठी सञ्चारन गदाध ट्रिीभा सावधजमनक गुठी बए कम्तीभा ऩाॉच जना य मनजी गुठी बए कम्तीभा तीन 
जना सदस्म हुनुऩन,े 

(ग) शैन्त्ऺक गुठीको आम—व्ममको रेर्खा तोहकएफभोन्त्जभ र्खडा गयी भारमता प्राप्त रेर्खा ऩयीऺकफाट रेर्खाऩयीऺण 
गयाउनुऩने, 

(घ) शैन्त्ऺक गुठीको तत्कार कामभ यहेका ट्रिीरे आफ्नो जीवनकारभै वा शेषऩमछ गुठीमायको रूऩभा काभ गन े
आफ्नो उत्तयामधकायी तोक्नसक्ने छ तय सावधजमनक शैन्त्ऺक गुठीको हकभा त्मस्तो उत्तयामधकायी तोक्दा वडा मशऺा 
समभमतको मसपारयसभा गाउॉ ऩामरकाको स्वीकृमत मरनुऩन ेछ । 

(६) कुनै साभान्त्जक, ऩयोऩकायी वा कल्माणकायी सॊस्थारे भुनापा नमरने उदे्दश्म यार्खी ववद्यारम सञ्चारन गनध चाहेभा 
आधायबूत य भाध्ममभक तहको हकभा गाउॉ  मशऺा समभमतफाट स्वीकृमत मरई सावधजमनक शैन्त्ऺक गुठी अरतयगत 
ववद्यारम सञ्चारन गनधसक्ने छ । 

(७) उऩदपा (६) फभोन्त्जभ सञ्चामरत ववद्यारमरे ऩारन गनुधऩन ेसतध तथा अरम व्मवस्था तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

(८) भामथका उऩदपाहरूभा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन कुनै ववदेशी मशऺण सॊस्थासॉग सम्फरधन गन ेगयी 
कसैराई ऩमन ववद्यारम र्खोल्न अनुभमत वा स्वीकृमत हदइने छैन । 

(९) ववद्यारम र्खोल्ने अनुभमत हदॉेॊदा ववद्यारम सञ्चारनको सुयऺण वाऩत साभुदाममक ववद्यारमको आधायबूत तह 
मन्शुल्क य भाध्ममभक तह बए तीन रार्ख य सॊस्थागत ववद्यारमको आधायबूत १–५ बए मतन रार्ख, १–८ बए चाय 
रार्ख य भाध्ममभक बए ऩाॉच रार्ख धयौटी याख्नुऩनछे । 

(१०) ववद्यारम सञ्चारन तोहकए फभोन्त्जभ हुनेछ । 

९. गाउॉ ऩामरकारे प्रायन्त्म्बक फार मशऺाको भरटेश्वयी कऺा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फरधभा तोहकए फभोन्त्जभ 
व्मवस्था गनध सक्नेछ । 

१०. साभुदाममक मसकाइ केरर सञ्चारन गनध सक्ने गाउॉ ऩामरकारे सभुदामभा साऺयता, सीऩ ववकास य मनयरतय 
मसकाइ सभेतको काभ गनध तोहकए फभोन्त्जभ साभुदाममक मसकाइ केरर सञ्चारन गनध सक्नेछ । मस्तो केररभा 
साभुदाममक ऩुस्तकारम, वाचनारम य ई— वाचनारम सञ्चारन हुन सक्नेछ । 

११. गाउॉ ऩामरकारे ववद्यारम एक स्थानफाट अको स्थानभा सानध, गाभ्न, नाभ ऩरयवतधन गनध वा फरद गनध सक्नेछ य 
मसका रामग गाउऩामरकाकरे आवश्मक कामधवफमध, मनदेमशका य भाऩदण्ड मनभाधण गनध सक्नेछ । 

(१) गाउॉ ऩामरकारे तोहकएको भाऩदण्ड फभोन्त्जभ हार सञ्चारन बइयहेका ३० मभनेटको ऩैदर दयुीबरदा कभ दयुी 
यहेका कुनै साभुदाममक ववद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थानभा सानध वा दईु वा दईुबरदा फढी ववद्यारमराई गाबेय 
एउटा ववद्यारमभा सभामोजन गनध, तह थऩ गनध, कऺा घटाउन, ववद्यारम फरद गनधसक्ने छ । ववद्यारम सभामोजन गदाध 
कुनै साभुदाममक ववद्यारमभा कऺा १–३ सम्भ ४५ जना बरदा कभ, १–५ कऺा सम्भ बए ७५ जना बरदा कभ, ६–८ 
कऺा सम्भभा ४५ जना बरदा कभ, ९–१० कऺाभा बए ४० जनाबरदा कभ य ११–१२ कऺाभा ४० जना बरदा कभ 
ववद्याथी बए वडा मशऺा समभमत भापध त गाउॉ  मशऺा समभमतर ेनन्त्जकको ऩामक य ऩूवाधधाय मुि ववद्यारमभा हयेक 



शैन्त्ऺक सत्रको सुरुभा सभामोजन गनछे । मसयी सभामोजन गदाध मशऺक कभधचायीराई गामबएको ववद्यारमभा ववद्याथी 
सॊख्माको आधायभा मभल्ने बए जेष्ठताको आधायभा व्मवस्थाऩन गन ेय ववद्याथी सॊख्मा रमून बए अरम ववद्यारमभा 
मशऺक व्मवस्थाऩन गरयनेछ । बौगोमरक ववकटता बएको स्थानभा ववद्यारम सभामोजन गरयने छैन । 

(२) सॊस्थागत ववद्यारमहरुरे एक स्थानफाट अको स्थानभा ठाॉउ सायी गदाध आफ्नो घयजग्गा बएको प्रभाण सहहत ठाॉउ 
सायीका रामग वडा कामाधरमको मसपारयस सहहत गाउॉ  मशऺा शार्खाभा मनवेदन हदनुऩन ेछ । मसयी प्राप्त बएको 
मनवेदन उऩय छानवफन गदाध प्रहिमा ऩूया गयी आएभा ठाॉउसायी प्रहिमा अमघ फढाउन सहकनेछ य ठाॉउ सायी गदाध 
ऩैतीस हदने सूचना जायी गयी दावव वफयोध नबएभा भात्र ठाॉउ सायी गरयनेछ । सॊस्थागत ववद्यारमहरुरे ५ वषध मबत्र 
आफ्नो घय जग्गा नबए अनुभमत यि गनध सहकनेछ य नमाॉ सॊस्थागत ववद्यारम र्खोल्न चाहेभा नन्त्जकको ववद्यारम 
बरदा ऩाॉच सम मभटय टाढाको दयुीभा र्खोल्नुऩनछे । 

(३) ववद्यारमको नाभ ऩरयवतधन गनुध ऩयेभा नाभ ऩरयवतधन गनुधऩन ेउऩमुि कायण सहहत तोहकएको वववयण य ढाॉचाभा 
गाउॉ मशऺा समभमत भापध त गाउॉ ऩामरकाभा स्वीकृमतका रामग ऩेस गनुधऩन ेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ ऩेस हुन आएको मनवेदन उऩय गाउॉ मशऺा समभमतको मसपारयसभा गाउॉ ऩामरकारे नाभ 
ऩरयवतधनको स्वीकृमत हदनसक्ने छ । 

(५) ववद्यारमको नाभ याख्दा वा ऩरयवतधन गदाध कुनै व्मवि ववशेषको नाभ, धामभधक तथा जामतगत ववदे्वष झन्त्ल्कने 
प्रकायको नाभ याख्न ऩाइने छैन । भाध्ममभक तहको हकभा ५०,००,०००।— ( ऩचास रार्ख रुऩैमाॉ ), आधायबूत तहको 
हकभा ३०,००,०००।– ( तीस रार्ख रुऩैमाॉ ) प्रदान गयेभा व्मविको नाभभा ववद्यारमको नाभ ऩरयवतधन गनध सहकनेछ । 
नमाॉ स्थाऩना हुने ववद्यारमको नाभ नेऩारीभा हुनुऩनछे य मस अमघ अॊग्रेजी शब्दभा नाभ बई स्थाऩना बएका 
ववद्यारमको नाभ नेऩारी ऩहहचान झन्त्ल्कने गयी नाभ याख्न प्रोत्साहन गरयनेछ । 

            १२. गाउॉ चिऺा सचभचतसम्फन्धी व्मिस्था 

(१) गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र सञ्चारन हुने ववद्यारम तथा शैन्त्ऺक मनकामहरुको येर्खदेर्ख, सभरवम य व्मवस्थाऩन गन े
काभका रामग देहाम फभोन्त्जभको गाउॉ मशऺा समभमत यहनेछ । 

(क) गाउॉ ऩामरका अध्माऺ –  सॊमोजक 

(र्ख) गाउॉ ऩामरका उऩाध्मऺ –  सदस्म 

(ग) गाउॉ  कामधऩामरकारे तोकेको मशऺा हेन ेववषमगत समभमतको सॊमोजक – सदस्म 

(घ) गाउऩामरकाको प्रभुर्ख प्रशासकीम अमधकृत—सदस्म 

(ङ) वडा मशऺा समभमतका सॊमोजकहरु -- सदस्म 

(च) गाउॉ ऩामरका मशऺक भहासॊघको प्रमतमनमध एक जना – सदस्म 

(छ) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतका अध्मऺ भध्मेफाट गाउॉ मशऺा समभमतको सॊमोजकरे भनोमनत गयेको एकजना– 

सदस्म 



(ज) सभाजसेवी वा चरदादाताहरु भध्मे फाट गाउॉ मशऺा समभमतका सॊमोजकरे भनोमनत गयेको कम्तीभा एकजना 
भहहरा, दमरत य जनजामत सहहत चाय जना –  सदस्म 

(झ) मशऺाववद्हरु भध्मेफाट मशऺा समभतको सॊमोजकरे भनोमनत कम्तीभा एकजना–  सदस्म 

(ञ) गाउॉ ऩामरका मशऺा शार्खा प्रभुर्ख – सदस्म समचव 

(२) समभमतका भनोमनत सदस्मको कामधकार तीन वषधको हुनेछ । 

(३) गाउॉ  मशऺा समभमतको मनणधम सवध सहभतीभा गरयने छ तय कुनै ववषमभा समभमतभा सवधसहभती हुन नसकेभा 
वहुभतको आधायभा मनणधम गनध सहकने छ । 

(३) उऩदपा (१) अनुसायका भनोमनत सदस्महरुरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा गाउॉ मशऺा समभमतरे जुनसुकै 
सभमभा ऩमन हटाउन सक्नेछ तय त्मसयी हटाउन वा वर्खाधस्त गनुधअमघ भनामसव भाहपकको स्ऩिीकयणको भौकाफाट 
वन्त्ञ्चत गरयने छैन । 

(५) गाउॉ  मशऺा समभमतको काभ, कतधव्म य अमधकाय देहाम फभोन्त्जभ हुनेछ े् 

(क) आफ्नो कामध ऺेत्रमबत्रको शैन्त्ऺक मोजना तमाय गने, 

(र्ख) गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र ववद्यारम सञ्चारनका रामग अनुभमत, स्वीकृमत, कऺा थऩ, तह थऩ, नाभ ऩरयवतधन गने, 
ववद्यारम सान,े गाभ्ने, कोमचङ तथा ट्मूसन सेरटयको अनुभमतका कामधऩामरकाभा मसपारयश गन,े 

(ग) ववद्यारमहरुराई आमथधक अनुदानसम्फरधी आवश्मक स्रोतको र्खोजी गने, 

(घ) आऩनो ऺेत्रमबत्र सञ्चारन हुने ऩयीऺाराई भमाधहदत य बमयहहत फनाउन सहमोग गने, 

(ङ) ववद्यारमहरुको रेर्खा ऩयीऺकहरुको सूची सावधजमनक गने, 

(च) गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र स्थाऩना बएका आफ्नो स्रोतभा सञ्चामरत साभुदाममक ववद्यारमहरुको मशऺक दयफरदी, 
सेवा, सुववधा य सतधहरु स्वीकृत गन े। 

(छ) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतराई आवश्मक मनदेशन हदने, 

(ज) ववद्यारमका रामग आवश्मक स्रोत य साधन जुटाउने य ऩरयचारन गन ेगयाउने । 

(झ) मशऺा ऺेत्रभा बएका द्वरद्वहरुको  व्मवस्थाऩन गन,े 

(ञ) मशऺाको गण्स्तय कामभ याख्ने सचूक ववकास गन ेय प्रगमत भुल्माङक्न गने, 

(ट) गुणस्तयीम मशऺाको साभान्त्जक ऩयीऺण गन ेएवभ ्मशऺाको अनुगभन तथा सुरयवेऺणको प्रफरध गन,े 

(ठ) साभुदाममक ववद्यारमका मशऺक तथा कभधचायी व्मवस्थाऩन गने, 



(ड) ववद्यारमको वगीकयण गने, 

(ढ) शैन्त्ऺक गुठीसॉग सम्झौताका सतधहरु मनधाधयण गने, 

(ण) शैन्त्ऺक सॊस्था य मशऺासॉग आफि मशऺक कभधचायीहरुराई काभको आधायभा आवश्मक प्रोत्साहन, नमसमत, दण्ड, 

कायवाही गन ेगयाउने, 

(त) ववशेषऻहरुको छनौट (योिय) तमाय गयेय सूची प्रकाशन गन े। 

(थ) सॊस्थागत ववद्यारम सञ्चारनको भाऩदण्ड फनाउने, सञ्चारनको स्वीकृमत य अनुभमतका रामग आवश्मक याम 
सुझाव प्रदान गन,े 

(द) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत गठन गनध सहजीकयण गने, 

(ध) मशऺकहरुको सरुवा व्मवस्थाऩन गने, 

(न) साभुदाममक मसकाइ केरर स्थाऩना य सञ्चारन सम्फरधी नीमत तजुधभा गने, 

(ऩ) आवश्मकता अनुसाय ववद्याथी कल्माणको व्मवस्थाऩन गने, 

(प) ववद्यारमभा दयवरदी मभरान गन ेय ववद्याथी मशऺक अनुऩात कामभ गन,े 

(फ) ववद्यारमभा ऩठनऩाठनको अमधकतभ प्रफरध हुने गयी शैन्त्ऺक क्मारेरडय फनाई रागु गने, गयाउने, 

(ब) मशऺक तामरभ नीमत तजुधभा गयी रागु गन,े 

(भ) गाउॉ  कामधऩामरकाराई गुणस्तयीम शैन्त्ऺक ववकास केररका रामग आवश्मक सुझाव तथा ऩयाभशध हदने, 

(म) शैन्त्ेऺक गण ्े ुेास्तय अमबफनृ्त्ेि सम्वरधी याम, सझुाव य गाष ्े ेठीहरुको आमाजेना गनय,्ेे 

(य) तोहकए फभोन्त्जभका अरम कामधहरु गन े। 

१३. मशऺा शार्खा प्रभुर्खको काभ कतधव्म य अमधकाय 

(१) गाउॉ स्तयीम मशऺा मोजना तजुधभा गयी गाउॉ  कामऩंामरकाभा ऩेस गन,े 

(२) गाउॉ ऩामरका तथा गाउॉ मशऺा समभमतफाट मशऺा तथा शैन्त्ऺक ववकासका रामग ऩारयत नीमत तथा कामधव्रmभको 
कामाधरवमन गन ेतथा प्राप्त मनदेशन ऩारना गने, 

(३) ववद्यारम तथा शैन्त्ेऺक मनकामहरुको अनगुभन तथा सुऩरयवेऺण गन,े गयाउने, 

(४) गाउॉ  कामधऩामरका, गाउॉ  मशऺा समभमत य प्रभुर्ख प्रशासकीम अमधकृतराई शैन्त्ऺक ववकासका रामग आवश्मक 
ऩयाभशध हदने, 

(५) मशऺकहरुको कामध सम्ऩादन भुल्माङक्न तथा अमबरर्खे गन,े 



(६) आधायबूत तहका कऺा ८ को अन्त्रतभ तथा फाह्य ऩयीऺा सञ्चारन गने, 

(७) साभुदाममक य सॊस्थागत ववद्यारमभा कामधयत मशऺक कभधचायीको अमबरेर्ख याख्ने, 

(८) ववद्यरमभा स्वीकृत ऩाठय्कम्र य ऩाठय्ऩुस्तक रागु गये नगयको अनगुभन गन,े 

(९) ववद्यारमफाट प्राप्त बएका रेर्खा ऩयीऺकहरुको सूचीभध्मे एक जनाराई रेर्खाऩयीऺकभा मनमुि गने, 

(१०) ववद्यारम मशऺक अमबबावक सॊघ गठन गने,गयाउने, 

(११) ववद्यारमफाट प्राप्त प्रमतवेदन कामाधरवमन गने, 

(१२) मशऺकको तरवी प्रमतवेदन स्वीकृतका रामग मसपारयस गने, 

(१३) ववद्यारमको शैन्त्ऺक कामधिभको मनममभत अनुगभन गने, गयाउने, 

(१४) गाउॉ ऩामरका मशऺा समभमतको सदस्म समचवको बूमभकाभा मनवाधह गने, 

(१५) गाउॉ मशऺा शार्खा प्रभुर्खको अरम काभ कतधव्म य अमधकाय तोहकए फभोन्त्जभ हुनेछ । 

१४. िडा चिऺा सचभचतको गठन, काभ, कतथव्म य अचधकाय 

(१) वडास्तयभा वडाको ववद्यारम येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩन गनध वडा मशऺा समभमत यहने छ । 

(क) सम्फन्त्रधत वडाको वडा अध्मऺ – अध्मऺ 

(र्ख) वडा समभमतका सदस्महरुभध्मे वडा समभमतरे तोकेको एकजना भहहरा सहहत २ जना – सदस्म 

(ग) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतका अध्मऺहरुभध्मे वडा समभमतरे तोकेको एकजना –सदस्म 

(घ) साभुदाममक य सॊस्थागत ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मेफाटवडा मशऺा 

समभमतको सॊमोजकरे तोकेको दईुजना –  सदस्म 

(ङ) वडामबत्रका मशऺा प्रेभी भध्मेफाट वडा समभमतको सॊमोजकरे तोकेको एकजना – सदस्म 

(च) सम्फन्त्रधत वडाका वडा—समचव – सदस्म समचव 

(२) िडा चिऺा सचभचतको काभ कतथव्म य अचधकाय देहाम िभोक्षजभ हुनेछ । 

(क) वडा मबत्रको शैन्त्ऺक मोजना तमाय गयी कामाधरवमन गने, 

(र्ख) वडा मबत्र सञ्चारन हुने ऩयीऺाराई भमाधहदत य बमयहहत फनाउन सहमोग गने, 

(ग) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतराई आवश्मक मनदेशन हदने, 



(घ) ववद्यारमका रामग आवश्मक स्रोत साधन जुटाउने य ऩरयचारन गन,े गयाउने, 

(ङ) वडाका ववध्मारमहरुभा बएका द्वरद्व व्मवस्थाऩन गने, 

(च) ववद्यारमको सुऩयीवेऺण तथा अनुगभन गने, गयाउने य अनुगभनको िभभा अमनममभतता गयेभा कायवाहीको 
रामग मसपारयस गन े। 

(छ) ववद्यारम गाभ्ने, सान ेनाभ ऩरयवतधन गने, तह थऩ गनध गाउॉ  मशऺा समभमतभा मसपारयस गने, 

(ज) वडाको शैन्त्ऺक अमबफवृिका रामग आवश्मक कामधहरु गने, 

(झ) प्रायन्त्म्बक फारववकास केरर सञ्चारन गनध मसपारयस गने, 

(ञ) उत्कृस्ट कामध गन ेमशऺक य कभधचायीहरुराई प्रोत्साहहत गने, 

(ट) ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत तथा मशऺक अमबबावक सॊघ गठनभा सहमोग गने, 

(ठ) गाउॉ  मशऺा समभमतरे तोकेफभोन्त्जभ अरम कामध गन,े 

(ड) वडा मशऺा समभमतरे आफ्नो फैठक सञ्चारन तथा कामधववमध आपैरे मनधाधयण गने, 

(ढ) वडाको गुणस्तयीम मशऺा ववकासका रामग गोष्ठी गन े। 

१५. ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको गठन, काभ, कतधव्म य अमधकाय 

(१) साभुदाममक ववद्यारमको सञ्चारन, येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩन गनधका रामग प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरू 
यहेको एक ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत यहनेछ । 

(क) ववद्यारम यहेको वडाको वडा समभमतरे तोकेको सदस्म एकजना – सदस्म 

(र्ख) अमबबावकरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएका कम्तीभा दईुजना भहहरा सहहत चायजना – सदस्म 

(ग) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फुविजीवी, मशऺाप्रेभी, ववद्यारमराई मनयरतय उल्रेख्म सहमोग गयेका वा दश 
रार्खबरदा फढी नगद वा न्त्जरसी सहमोग गयेका व्मविहरू भध्मेफाट ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतरे भनोमनत गयेका 
एकजना भहहरा सहहत दईुजना – सदस्म 

(घ) मशऺकहरुरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएको मशऺक प्रमतमनमध एकजना– सदस्म 

(ड.) ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक – सदस्म समचव 

तय फारक्रवको प्रमतमनमधराई आवश्मकतानुसाय आभन्त्रत्रत सदस्मका रुऩभा वैठकभा फोराउन सहकनेछ । 

साभुदाममक ववद्यारमका  व्मवस्थाऩन समभमतको ऩदावमध  तीन वष ेऩदावमध यहने छ । 

ववध्मारम व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ घ य ङ वाहेकका सदस्महरुफाट अध्मऺ हुन  



सक्नेछन ्। हार कुनै ऩमन सयकायी वा गैह्रसयकायी सेवाभा कामधयत मशऺक तथा कभधचायी बएका अवस्थाभा अध्मऺ 
हुन ऩाइनेछैन । 

(२) साभुदाचमक विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सचभचतको काभ, कतथव्म य अचधकाय देहाम फभोक्षजभ हुनेछ । 

(क) ववद्यारम सञ्चारनका रामग प्राप्त स्रोत साधनको ऩरयचारन गने, 

(र्ख) ववद्यारमको चर, अचर सम्ऩवत्तको रगत याख्ने, याख्न रगाउने य सुयऺा गन,े 

(ग) ववद्यारमको शैन्त्ऺक, बौमतक तथा आमथधक तथ्माड्ड य वववयण अद्यावमधक गयाई याख्ने, 

(घ) ववद्यारमको वावषधक फजेट स्वीकृत गन ेय त्मसको जानकायी वडा य गाउॉ ऩामरकाराई हदने, 

(ङ) ववद्यारमभा स्वच्छ शैन्त्ऺक वातावयण कामभ याख्न याजनैमतक, धामभधक  वा साम्प्रादाममक बावनाको आधायभा 
ववद्यारमको वातावयण धमभल्माउन नहदने, 

(च) ववद्यारमभा मशऺक, कभधचायी य ववद्याथीको मुमनपध भ तोकी कामाधरवमन गन े। 

(छ) प्रचमरत कानुनफभोन्त्जभ मशऺक सेवा आमोगफाट मसपारयस बएका मशऺक ऩदका रामग मोग्म उम्भेदवायराई 
हान्त्जय गयाई काभभा रगाउने तथा गाउॉ ऩामरकाफाट स्वीकृत दयफरदीभा कभधचायीको व्मवस्थाऩन गने 

(ज) सम्फन्त्रधत मनकामफाट र्खहटएका मशऺक तथा कभधचायीराई हान्त्जय गयाई काभभा रगाउने 

(झ) गाउॉ मशऺा समभमतफाट तोहकएको यन्त्जिडध रेर्खाऩयीऺकफाट ववद्यारमको वावषधक रेर्खाऩयीऺण गयाउने, 

(ञ) रेर्खाऩयीऺकको प्रमतवेदन अनुसाय तत्कार आवश्मक कायफाही गन ेय त्मसको प्रमतवेदन वडा मशऺा समभमत य 
नगयमशऺा समभमतभा ऩेस गन,े 

(ट) तोहकए फभोन्त्जभका ऺेत्रसॉग सम्फन्त्रधत वडा मशऺा समभमत  य गाउॉ मशऺा समभमतरे हदएको मनदेशनहरूको ऩारना 
गने, 

(ठ) ववद्यारम सेवा ऺेत्रभा मनयऺयता उरभूरन तथा आधायबूत मशऺा सुमनन्त्श्चत गनध ऩहर गने, 

(ड) तोहकएफभोन्त्जभ दयफरदीका मशऺक तथा कभधचायीराई ववबागीम कायवाही गने 

(ढ) ववद्यारमको आरतरयक स्रोतफाट र्खचध व्महोन ेगयी मनमुि वा फढुवा गयेका मशऺकका रामग सेवा, सतध य सुवफधा 
तोक्ने य तोहकए फभोन्त्जभको ऩारयश्रमभक तथा सुववधाको व्मवस्था गने 

(ण) ववद्यारम मशऺा एकै मशऺण अवमधभा सञ्चारन गनध प्रफरध मभराउने, 

(त) आवश्मकताको आधायभा सल्राहकाय भनोनमन गनध सहकने छ, 

(थ) ववद्यारम मशऺक, कभधचायी, ववद्याथी य अमबबावक आचायसॊहहता फनाई रागु गने, 



(द) तोहकए फभोन्त्जभका अरम कामध गन े। 

३. सॊमघम मशऺा ऐन फभोन्त्जभ  गहठत ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतहरुको ऩदावमध तोहकए फभोन्त्जभ हुने छ । 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत गठन गदाध समभमत रयि यहेको हदनरे १५ हदन मबत्र आवस्मक प्रहिम ऩुया गरय गठन 
गनुध ऩन ेछ । उि समभमत गठन नहुदा सम्भका रामग ववध्मारम प्रशासनरे समभमतको काभ कतधव्म य अमधकाय 
प्रमोग गन ेछ । 

१६. चिऺक अचबबािक सॊघको गठन, काभ, कतथव्म य अचधकाय 

(१) साभुदाममक ववद्यारमभा मशऺक अमबबावकफीच सहकामध तथा साभान्त्जक ऩयीऺण गयी व्मवस्थाऩनभा सहमोग 
गनधका रामग प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरू यहेको एक मशऺक अमबबावक सॊघ यहने छ े् 

(क) ववद्यारमका अववबावकभध्मेफाट छनौट गयेको व्मवि – अध्मऺ 

(र्ख) अमबबावकरे आपूभध्मेफाट छानी ऩठाएका कम्तीभा एकजना भहहरा सहहत तीनजना–सदस्म 

(ग) ववद्यारम यहेको सम्फन्त्रधत वडाका जनप्रमतमनमधहरु वडा समभमतरे भनोनमन गयेको एकजना – सदस्म 

(घ) ववद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फुविजीवी, मशऺाप्रेभी, ववद्यारमराई मनयरतय उल्रेख्मसहमोग गयेका व्मवि 
भध्मेफाट समभमतरे भनोमनत गयेको एकजना भहहरा सहहत तीनजना–सदस्म(ङ) ववद्यारमका मशऺकरे आपूभध्मेफाट 
छानी ऩठाएका तहगत मशऺक प्रमतमनमध दईुजना–सदस्म 

(च) प्रधानाध्माऩक – ऩदेन सदस्म 

(छ) कामधयत मशऺकहरु भध्मेवाट एकजना – सदस्म समचव 

समभमतको वैठकभा ववद्यारमरे छानेको उच्चतभ कऺाको प्रथभ छात्र वा प्रथभ छात्रा भध्मेवाट एकजनाराई ऩमन 
आभन्त्रत्रत गनुधऩन ेछ । 

(२) चिऺक अचबबािक सॊघको काभ, कतथव्म य अचधकाय देहाम फभोक्षजभ हुनेछ : 

(क) ववद्यारमभा स्वच्छ शैन्त्ऺक वातावयण मनभाधण गनध ववद्यारमराई सहमाग गन े, 

(र्ख) ववद्यारमको साभान्त्जक ऩयीऺण गने, 

(ग) शैन्त्ऺक गुणस्तय अमबफवृिका रामग सहमोग गने, 

(घ) ववद्यारम बनाध अमबमान सञ्चारन गनध ववद्यारमराई सहमोग गने, 

(ङ) तोहकएफभोन्त्जभका अरम कामध गन े। 

                ऩरयच्छेद ३ 

   चिऺक तथा कभथ ायीको दयिन्दी, सेिासतथ, मोग्मता एिॊ सऺभताको भाऩदण्ड 



१७. मशऺक कभधचायीको दयवरदी मनधाधयण गने 

(१) गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र यहेका साभुदाममक ववद्यारमहरुभा आवश्मक ऩन ेमशऺक, कभधचायी दयवरदी मनधाधयण 
तोकेफभोन्त्जभ हुनेछ । 

(२) गाउॉ ऩामरकारे मशऺकको दयवरदी मनधाधयण गदाध प्रत्मेक ववद्यारमभा मनममभत अध्ममन गन ेववद्याथी सॊख्मा य 
ववषमका आधायभा तोहकएफभोन्त्जभ ववद्याथी तथा मशऺकको अनुऩात कामभ गनुधऩन ेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२)फभोन्त्जभ दयफरदी मसजधना बई मनमुवि बएका मशऺक य कभधचायीको व्मविगत पाइर र्खडा 
गयी गाउॉ ऩामरकारे याख्नु ऩनछे । मसयी मनमुि बएका मशऺक, कभधचायीको सेवा सुववधा गाउॉ ऩामरका भापध त बुिानी 
गनुधऩन ेछ । 

१८. मशऺक तथा कभधचायीको सेवा, सतध, मोग्मता य सऺभता मशऺक तथा कभधचायीको सेवा, सतध, मोग्मता य सऺभता 
तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

१९. स्थामी अध्माऩन अुनभमत ऩत्र मरनु ऩन ेअध्माऩन अनुभमतऩत्र नमरई कसैरे ऩमन मशऺक ऩदका रामग उम्भेदवाय 
हुन ऩाउने छैन  

 

 

२०. चिऺक तथा कभथ ायीको ऩदीम आ यण तथा अन्म व्मिस्था 

(१) देहामका अवस्थाभा मशऺक वा कभधचायीराई ववद्यारमको व्मवस्थाऩन समभमतरे वफबामगम काफाधहहको रामग वडा 
मशऺा समभमत भापध त गाउॉ मशऺा समभमतभा मसपारयस गनछे ।  

(क) तोहकएफभोन्त्जभको ऩदीम दाममत्व ऩूया नगयेभा, 

(र्ख) वफनासूचना रगाताय ऩरर हदनबरदा फढी सभम ववद्यारमभा अनुऩन्त्स्थत यहेभा, 

(ग) ववद्यारमभा भादक ऩदाथध सेवन गयी आएको कुया प्रभान्त्णत बएभा, 

(घ) नैमतक ऩतन देन्त्र्खने कुनै पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 

(ङ) साभुदाममक ववद्यारमका मशऺक वा कभधचायीरे कामाधरम सभमभा अरमत्र अध्माऩन वा काभ गयेको वा अरम कुनै 
व्मावसाममक हिमाकराऩ गयेको प्रभान्त्णत बएभा, 

(च) मशऺक य कभधचायी कुनै ऩमन  याजनीमतक दरको कुनै ऩमन तहको कामध समभमतको सदस्म यहेको ऩाइएभा, 

(छ) मनजरे अध्माऩन गयेको ववषमभा तीन वषधमबत्रको औसत शैन्त्ऺक उऩरन्त्ब्ध प्रमतशत याविम य प्रदेशको औसत 
स्तयबरदा कभ बएभा । 



(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ वा अरम भाध्मभरे कुनै मशऺक वा कभधचायीराई ऩदफाट हटाउनु ऩन ेमथेि प्रभाण प्राप्त 
बएभा गाउॉ मशऺा समभमतरे मनजराई वफबामगम काफाधहह गन ेवा सम्फन्त्रधत मनकामभा मसपारयश गनछे तय ऩदवाट 
हटाउनु अमघ भनामसफ भाहपकको स्ऩिीकयणको भौका हदईने छ । 

२१. अदारतको आदेिफाट ऩुन् फहारी हुन सक्ने 

 (१) दपा १९ भा उल्रेर्ख बएका कुनै वा केही आयोऩभा सजाम बई नोकयीफाट हटाइएको वा फर्खाधस्त बएको मशऺक 
वा कभधचायी अदारतको आदेश वा पैसराफभोन्त्जभ सेवाभा ऩुन् फहारी हुनसक्ने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ ऩुन् फहारी बएको मशऺकरे सेवाफाट हटेदेन्त्र्ख ऩुन् फहारी बएको मभमतसम्भको ऩूया 
तरफ, बत्ता य तरफ फवृि ऩाउने बए सोसभेत ऩाउनेछ । 

२२. तरफ बत्ता नऩाउने य सेवा अवमध गणना नहुने दपा २१ भा उल्रेन्त्र्खत अवस्थाभा वा मनमभानुसाय ववदा स्वीकृत 
गयाइ फसेको 

अवस्थाभा फाहेक ववद्यारमभा अनुऩन्त्स्थत यहेको मशऺकरे सो अवमधको तरफ, बत्ता ऩाउने छैनन ्य त्मस्तो अवमध 
मनजको सेवाभा सभेत गणना हुने छैन । 

२३. स्थामी आवासीम अनुभमत मरन नहुने साभुदाममक ववद्यारमभा कामधयत मशऺक वा कभधचायीहरुरे कुनैऩमन देशको 
स्थामी आवासीम अनुभमत मरन वा त्मस्तो अनुभमत प्राप्त गनधका रामग आवेदन हदन हुॉदैन  

 

                  ऩरयच्छेद ४ 

   चिऺक तथा कभथ ायीको चनमुवि, सरुिा, फढुिा, ताचरभ य िवृि विकास : 

 २४. मशऺक तथा कभधचायीको मनमुवि 

(१) ववद्यारमभा रयि दयवरदी, याहत मशऺक य कभधचायी ऩदभा अस्थामी तथा कयाय मनमुविको व्मवस्था 
देहामफभोन्त्जभको छनौट समभमतफाट हुनेछ : 

(क) सम्फन्त्रधत ववद्यारमको ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ – सॊमोजक 

(र्ख) गाउॉ ऩामरकाको ववद्यारम  मशऺा अमधकृत – सदस्म 

(ग) सम्फन्त्रधत ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक – सदस्म समचव 

मशऺक सेवा आमोगरे कयाय सूचीका रामग तोकेको उम्भेदवायहरुरे सो रयि ऩदभा प्राथमभकताका आधायभा छनौट 
समभमतरे छनौट गन ेय सो नबएभा गाउॉ ऩामरकाभा 

सूचीकृत बएका योस्टयहरु भध्मेवाट छनौट समभमतरे गोराप्रथावाट दईुजना योस्टय छनौट गयी मरन्त्र्खत, अरतयवाताध 
तथा आवश्मकतानुसाय प्रमोगात्भक ऩयीऺा मरई छनौट गरयनेछ ।  



२) समभमतरे आफ्नो कामधववमध आपैरे मनधाधयण गयेफभोन्त्जभ हुनेछ । 

२५. प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मिस्था 

(१) साभुदाममक ववद्यारमभा एकजना प्रधानाध्माऩक यहनेछ । 

(२) प्रधानाध्माऩकको मनमुवि, सेवा, सतध य सुववधा सम्फरधी व्मवस्था देहामफभोन्त्जभ हुनेछ : 

(क) भाध्ममभक तहभा स्थामी तथा स्नातकोत्तय उऩामध प्राप्त मशऺक हुनुऩन ेछ । सो नबएभा स्नातकोत्तय मोग्मता 
प्राप्त मशऺकभध्मेफाट प्रधानाध्माऩकको मनमुवि ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतरे मनणधम गरय वडा मशऺा समभमत हुॊदै 
गाउॉ मशऺा समभमतभा ऩेश गरयनेछ। 

(र्ख) आधायबूत तहभा स्थामी, तथा स्नातक उऩामध प्राप्त मशऺक हुनुऩन ेछ । सो नबएभा स्नातक मोग्मता प्राप्त 
मशऺक भध्मेफाट प्रधानाध्माऩकको मनमुवि ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको मसपारयसभा वडा मशऺा समभमत भापध त 
गाउॉ मशऺा समभमतफाट गरयनेछ तय वडा मशऺा समभमतरे मसपारयश गनध भरजुय नबएभा फहुभत गाउ मशऺा समभमतका 
सदस्महरुको मनणधमफाट प्रधानाध्माऩकको मनमुविको रामग मसपारयश गनध सहकनेछ ।  

(ग) प्रधानाध्माऩकरे मनमुवि हुनुऩूवध ऩाॉच फष ेववद्यारम सुधायको कामधमोजना ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत सभऺ 
ऩेस गनुधऩन ेछ । 

(घ) ववद्यारमको फहृत्तय हहत गनुध प्रधानाध्माऩकको कतधव्म हुनेछ । 

(च) मनजरे ऩेस गयेको कामधमोजना फभोन्त्जभ कामध गयेको नऩाइएभा गाउॉ  मशऺा समभमतरे हटाउन सक्नेछ तय 

एकऩटक स्ऩिीकयणको भौका हदइनेछ । 

         २६. चिऺकको सरुिा 

(१) सरुवा हुन आवेदन हदने दयवरदीभा कामधयत मशऺकराई गाउऩारीका मबत्रका कामधयत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
समभमत य सरुवा हुने ववद्यारमको व्मवस्थाऩन समभमतको सहभमत य वडा मशऺा समभमतको मसपारयसभा गाउॉ  मशऺा 
समभमतरे तोहकए फभोन्त्जभको प्रहिमा अऩनाई रयि दयफरदीभा सरुवा गनधसक्नेछ ।  

(२) सरुवा हुन आवेदन हदने दयवरदीभा कामधयत मशऺकराई गाउऩारीका मबत्र मनज कामधयत ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
समभमत य वडा मशऺा समभमतको सहभमतभा गाउॉ ऩामरकाको कामाधरमर ेअरम गाॉउऩामरका वा नगयऩामरकाभा सरुवाको 
रामग सहभमत हदनसक्नेछ । 

(३) गाउॉ मशऺा समभमतरे दयवरदी मभरानको िभभा सभान तहको स्थामी, अस्थामी तथा याहत मशऺकफीच सरुवा 
गनधसक्नेछ  तय एउटै वफध्मारमभा रगाताय ५ फषध बरदा फहढ सभम कामधयत मशऺकराई वडा मशऺा समभमतको 
मसपारयशभा जुनसुकै फर्खत सरुवा गनध फाधा ऩयेको भामनने छैन ।  

(४) साभारमतम मशऺकको सरुवा शैन्त्ऺक सत्रको सुरु वा अरत्मभा भात्र गरयनेछ । 



(५) मशऺक सरुवा गदाध रयि दयवरदीभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतरे गाउॉ  मबत्रका मशऺकहरुराई ऩहहरो 
प्राथमभकता हदने, दोस्रोभा मस न्त्जल्रा मबत्रका अरम स्थानीम तहका मशऺकहरुराई य सो नबएभा अरम न्त्जल्रावाट 
सरुवा बई आउनका रामग सहभमत हदनुऩनछे । 

(६) भामथ उल्रेन्त्र्खत फमफस्था फाहेक ऩमन मशऺाको गुणस्ताय सुधाय य आवश्मकताका आधायभा गाउ मशऺा 
समभमतको सदस्महरुको फहुभत सहहतको मनणधमफाट ५ फषध सेवामध ऩुगेका मशऺकहरुराई गाउऩामरका ऺेत्र मबत्र 
जुनसुकै फर्खत सरुवा गनध सहकने छ ।   

२७. दयिन्दी चभरान 

(१) तोहकएको भाऩदण्डको आधायभा फढी दयवरदी बएको ववद्यारमफाट कभ दयफरदी बएको ववद्यारमभा दयवरदी 
मभरान गनुधऩन ेछ । 

(२)  शैन्त्ऺक गुणस्तय सुधायको रामग एकै ववद्यारमभा सात फषध सेवा अवमध ऩुगेका मशऺक कभधचायीहरुराई वडा 
मशऺा समभमतको मसपारयशका आधायभा गाउॉ मशऺा समभमतरे सम्फन्त्रधत ववद्यारमको सहभमत फेगय ऩमन गाउॉ  ऺेत्र 
मबत्रको अरम ववद्यारमभा सरुवा गनध सक्नेछ । 

२८. चिऺकको स्थामी चनमुवि य फढुिासम्फन्धी व्मिस्था 

हारका स्वीकृत दयवरदीभा मशऺकहरुको स्थामी मनमुन्त्क्त्त तथा फढुवा सम्फरधी व्मवस्था नेऩार सयकायको सॊघीम य 
प्रादेमशक कानुन फभोन्त्जभ वरने मशऺक सेवा आमोगफाट तोकेफभोन्त्जभ हुनेछ । स्थानीम तहफाट मनमुिी ऩाएका 
मशऺकहरुको सेवा सतध तथा फढुवा सम्फरधी व्मवस्था स्थानीम सयकायरे तोकेफभोन्त्जभ हुनेछ । 

   २९. ताचरभ तथा ऺभता विकास सम्फन्धी व्मिस्था  

मशऺकराई सॊघीम, प्रादेमशक तथा स्थानीम तहफाट मनधाधरयत तामरभ नीमत अनुसाय तामरभ तथा ऺभता ववकासको 
अवसय हुनेछ । 

३०. मशऺकराई अरम काभभा रगाउन नहुने 

(१) साभुदाममक ववद्यारमको मशऺकराई मशऺा प्रदान गन ेवा ववद्यारम प्रशासन सम्फरधी काभभा फाहेक अरम काभभा 
रगाउन ऩाईने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन ववद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩन ेगयी याविम 
जनगणना, मनवाधचन सम्फरधी काभ, दैवी प्रकोऩ उिाय वा सॊघीम सयकाय, प्रादेमशक सयकाय य स्थानीम सयकायरे 
तोकेको अरम कुनै काभभा र्खटाउन सहकनेछ  । 

                  ऩरयच्छेद—५ 

साभुदाचमक विद्यारमको बौचतक ऩूिाथधाय चनभाथण, भभथत सम्बाय, सञ् ारन य व्मिस्थाऩन 

३१. ववद्यारमको बौमतक तथा शैन्त्ऺक ऩूवाधधायको भाऩदण्ड मनधाधयण 



(१) ववद्यारमभा ववद्याथी सॊख्मा अनुसाय कऺा कोठा, र्खेर भैदान कम्ऩाउरड, घेयाफाय, फारभैत्री फसाइ व्मवस्था, 
वातावयणभैत्री हाता, कयेसावायी, पूरफायी, स्वच्छ वऩउने ऩानी, छात्र छात्राका रामग अरग अरग शौचारम, मसकाइभैत्री 
वातावयण हुनु ऩनछे । 

(२) ववद्यारमभा प्राथमभक उऩचाय, मनममभत स्वास्थ्म ऩयीऺण, भनोऩयाभशध, छात्राभैत्री सेमनटयी प्माड जस्ता रमूनतभ 
सुववधा उऩरब्ध हुनुऩन ेछ । 

(३) ववद्यारमको स्तय अनुसाय बौमतक तथा शैन्त्ऺक ऩूवाधधायको भाऩदण्ड तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

     ३२. विद्यारमको सम्ऩवि 

(१) साभुदाममक ववद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩवत्त सावधजमनक सम्ऩवत्त भामननेछ । मस ऐन फभोन्त्जभ अनुभमत वा 
स्वीकृमत यद्द गरयएको वा कुनै ववद्यारमभा गामबएको साभुदाममक ववद्यारमको सम्ऩवत्त वडा कामाधरमको मसपारयसभा 
गाउॉ ऩामरकारे अरम ववद्यारमको काभभा प्रमोगभा नआउने बएभा प्रचमरत कानुन फभोन्त्जभ जग्गा वाहेक फेच–वफर्खन 
गयी प्राप्त बएको यकभ सम्फन्त्रधत गाउॉ मशऺा कोषभा जम्भा गनछे । 

(२) शैन्त्ऺक गुठीअरतगधत सञ्चामरत सॊस्थागत ववद्यारमको सम्ऩवत्त सोही ववद्यारमको नाभभा यहने छ । कुनै 
ववद्यारम सावधजमनक शैन्त्ऺक गुठीको रुऩभा सञ्चारन गरयएकोभा त्मस्तो ववद्यारमको सम्ऩवत्त सावधजमनक सम्ऩवत्त 
भामननेछ य त्मस्तो सम्ऩवत्तको स्वरुऩ ऩरयवतधन गनध ऩाइने छैन । 

(३) कम्ऩनीअरतयगत सञ्चामरत सॊस्थागत ववद्यारमको सम्ऩवत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा 

यहनेछ । 

(४) सॊस्थागत ववद्यारमरे कुनै व्मवि वा सॊघ सॊस्थासॉग दानदातव्मको रूऩभा कुनै हकमसभको चर, अचर सम्ऩवत्त 
प्राप्त गनुध अमघ गाउॉ ऩामरकाको अनुभमत मरनुऩन ेछ तय ववदेशी व्मवि वा सॊघ सॊस्थाफाट त्मसयी चर,  अचर सम्ऩवत्त 
प्राप्त गनुध अमघ सॊघीम सयकाय, प्रादेमशक सयकाय य स्थानीम सयकायफाट ऩूवध स्वीकृमत मरनुऩन ेछ । 

(५) ववद्यारमरे चर अचर सम्ऩवत्त वेचववर्खन गदाध सम्फन्त्रधत गाउऩामरकाको अनुभमत वेगय वेच्न ऩाइने छैन । 

३३. साभुदाचमक विद्यारमको जग्गाको स्िाचभत्ि, सम्ऩविको अचबरेख, सॊयऺण य व्मिस्थाऩन 

(१) साभुदाममक ववद्यारमको जग्गाको स्वामभत्व सोही ववद्यारम कै नाभभा यहने छ । सो ववद्यारम फरद, र्खायेज वा 
अरमत्र गामबई ववद्यारमको काभभा प्रमोग नहुने बएभा गाउॉ ऩामरकारे कानुनफभोन्त्जभ बोग चरन गनधसक्ने छ । 

(२) ववद्यारमको सम्ऩवत्तको अमबरेर्ख दरुुस्त याखे्न, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गन ेदाममत्व सोही ववद्यारमको 
व्मवस्थाऩन समभमतको हुने छ । 

(३) साभुदाममक ववद्यारमको जग्गाको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गन ेकतधव्म स्थानीम सयकायको हुनेछ । 

 

 



              ३४. ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ््ऩुस्तक 

(१) ववद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको रमूनतभ भाऩदण्ड अनुरुऩ मसकाइ उऩरन्त्ब्ध हामसर हुने गयी अध्ममन 
अध्माऩन गयाउनुऩन ेछ । ववद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड मबत्र यही स्थानीम ऩाठ्मिभ य ऩाठ्मऩुस्तक 
रागू गनध सक्नेछ । 

(२) आफ्ना ऺेत्र मबत्रका ववद्यारमराई आवश्मक ऩन ेऩाठम ्ऩस ्े ुतकहरुको सर्ख ्ॊ मा सम्फन्त्रधत ववद्यारमरे ताहकएको 
सभम सीभा मबत्र भाग गनऩधन ेछ । 

(३) शैन्त्ऺक सत्र शुरु हुनु अगावै नगयमशऺा समभमतरे सम्फन्त्रधत मनकामहरुभा सभरवम गयी ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण 
गनछे । 

(४) आधायबूत तहसम्भको मशऺाका रामग स्थानीम आवश्मकताभा आधारयत फढीभा १०० ऩूणाधङ्क ४ िेहडट आवय 
फयाफयको स्थानीम थऩ ववषमको स्थानीम ऩाठ्मिभ प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ । 

(५) ववद्यारमभा फहु ऩाठ्मऩुस्तक रागु हुनेछ । 

(६) शैन्त्ऺक स्तयको रमूनतभ भाऩदण्ड तोकी मशऺक ववद्याथी सहकामधभा आधारयत ऩाठ्मसाभग्री, थऩ स्वाध्मामन 
साभग्री, ऩुस्तकारम, भनोववभशध, अमबबावक मशऺाको प्रफरध हुनु ऩनछे । 

(७) िभश् तल्रो कऺादेन्त्र्ख नै ऩाठ्म ऩुस्तकवफहीन साभग्रीराई ऩाठ्म आधाय फनाइने छ । ३५. अमतरयि शैन्त्ऺक 
हिमाकराऩको सञ्चारन 

(१) ववद्यारमरे ऩाठ्मिभभा आधारयत मसकाइभा सहजता ल्माउन अमतरयि शैन्त्ऺक हिमाकराऩ सञ्चारन गनधसक्ने 
छ । 

(२) ववद्यारमरे स्काउट, येडिस, फारक्रव, ईकोक्रफ तथा वातावयण भैत्री क्रवहरु गठन, ऩरयमोजना कामध, अध्ममन 
भ्रभण, ऩोषण मशऺा, र्खेरकुद् प्रमतमोमगता, साहहन्त्त्मक तथा फहुप्रमतबाभुर्खी हिमाकराऩहरु सञ्चारन गनधसक्ने छ । 

(३) सह तथा शैन्त्ऺक हिमाकराऩसम्फरधी अरम व्मवस्था तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

                                    ऩरयच्छेद–६ 

सॊस्थागत विद्यारमको अनुभचत, भाऩदण्ड चनधाथयण, अनुगभन, भूल्मान य चनमभनसम्फन्धी व्मिस्था 

३६. सॊस्थागत ववद्यारम सञ्चारन गनध अनुभमत य स्वीकृमत मरनुऩन ेछ । ३७. सॊस्थागत ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
समभमत 

(१) सॊस्थागत ववद्यारमको सञ्चारन, येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩन गनधका रामग प्रत्मेक ववद्यारमभा देहामका सदस्महरू 
यहेको एक ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत यहनेछ । 

(क) ववद्यारमको सॊस्थाऩक भध्मेफाट सम्फन्त्रधत ववद्यारमको मसपारयसभा वडा मशऺा 



समभमत भापध त गाउॉ मशऺा समभमतफाट भनोमनत – अध्मऺ 

(र्ख) अमबबावक भध्मेफाट कम्तीभा एकजना भहहरा ऩन ेगयी ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतरे भनोमनत गयेको 
दईुजना – सदस्म 

(ग) स्थानीम  मशऺाप्रेभी वा सभाजसेवी भध्मेफाट गाउॉ मशऺा समभमतरे भनोमनत गयेको एकजना – सदस्म 

(घ) सम्फन्त्रधत ऺेत्रको ववद्यारम मनयीऺक वा मशऺा अमधकृत – सदस्म 

(ङ) सम्फन्त्रधत ववद्यारमका मशऺकहरूरे आपू भध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना – सदस्म 

(च) ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक – सदस्म–समचव 

सम्वन्त्रधत स्रोतकेररका स्रोत व्मविराई आभन्त्रत्रत सदस्मको रुऩभा आभरत्रण गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को (क) (र्ख) य (ग) फभोन्त्जभ छामनएका वा भनोमनत अध्मऺ वा 

सदस्मको ऩदावमध तीन वषधको हुनेछ । अध्मऺ वा सदस्मरे आफ्नो ऩद अनुसायको आचयण नगयेको देन्त्र्खएभा वडा 
मशऺा समभमतको मसपारयसभा गाउॉ मशऺा समभमतरे मनजराई जुनसुकै फर्खत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ तय त्मसयी 
ऩदफाट हटाउनु अमघ वा समभमत ववघटन गनुधअमघ आफ्नो सपाइ ऩेस गन ेभौकाफाट फन्त्ञ्चत गरयने छैन । 

३८. सॊस्थागत ववद्यारमको ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको काभ, कतधव्म य 

अमधकाय देहामफभोन्त्जभ हुनेछ । 

(क) ववद्यारम सञ्चारनका रामग प्राप्त साधन य स्रोतको ऩरयचारन गने, 

(र्ख) ववद्यारमका रामग आवश्मक बौमतक साधनको व्मवस्था गने, 

(ग) ववद्यारमको चर, अचर सम्ऩवत्तको सुयऺा य सॊयऺण गन,े 

(घ) ववद्यारमभा स्वच्छ शैन्त्ऺक वातावयण कामभ याख्ने, 

(ङ) स्वीकृत ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक अमनवामध रूऩभा रागू गनेे े, 

(च) अध्माऩन अनुभमतऩत्र मरई प्रचमरत कानुन फभोन्त्जभ मशऺक ऩदका रामग उम्भेदवाय हुन मोग्मता ऩूया गयेका 
व्मविराई मशऺक ऩदभा मनमुवि गने, 

(छ) मशऺक तथा कभधचायीको मनमुवि छनौट समभमत भापध त गयी रमूनतभ तरफ, सेवा य सुववधा तोक्ने, 

(ज) अनुशासनहीन मशऺक उऩय कायफाही गने, 

(झ) मशऺा ऐन तथा मनमभावरी तथा अरम कानूनभा उन्त्ल्रन्त्र्खत व्मवस्थाका अमतरयि गाउॉ ऩामरकाफाट जायी मशऺा 
ऺेत्रसॉग सम्फन्त्रधत सफै नीमत, मनमभ तथा मनदेशनहरूको ऩारना गने 



(ञ) शैन्त्ऺक गुठीअरतगधत सञ्चारन बएका ववद्यारमको सञ्चारन, येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩनसम्फरधी व्मवस्था 
तोहकएफभोन्त्जभ गन े। 

(ट)ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको अरम काभ, कतधव्म, अमधकाय य फैठक सम्फरधी कामधववमध तोहकएफभोन्त्जभ गने, 

(ठ) रेर्खा ऩयीऺण गयाई अमनवामध रुऩभा फावषधक प्रमतवेदन वडा मशऺा समभमत य गाउॉ मशऺा 

समभमतभा ऩेस गन,े 

(ड) मशऺक कभधचायी तथा ववद्याथीको आचायसॊहहता फनाई रागु गन े। 

(ढ) रमूनतभ ऩारयश्रमभक आमोगरे तोके वभोन्त्जन हुनेछ । 

(ण) बनाध शुल्क य अरम शुल्क कन्त्म्तभा ६५ प्रमतशत अमबबावकहरुको बेरावाट मनणधम गयाई स्वीकृमत गनुधऩनछे । 

३९. सॊस्थागत ववद्यारमरे छात्रववृत्त उऩरब्ध गयाउनु ऩने 

(१) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमभा बनाध बएका कुर ववद्याथी सॊख्माको कम्तीभा दस प्रमतशतभा नघट्ने गयी 
तोहकएफभोन्त्जभ जेहेरदाय, अमत ववऩरन, अऩाड्डता बएका, छात्रा, दमरत य जनजामत ववद्याथीराई छात्रववृत्त उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ छात्रववृत्तका रामग ववद्याथी छनौट गनध प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक, य 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतभा यहेका अमबबावकको प्रमतमनमध यहेको एक छात्रववृत्त छनौट समभमत यहनेछ । 

(३) समभमतरे छनौटका रामग आधाय, सतध य प्रहिमा तमाय गयी सोही ववद्यारम व्मवस्थाऩन 

समभमतफाट स्वीकृत गयाई सावधजमनक सभेत गनुधऩन ेछ । 

(४) समभमतरे छात्रववृत्तका रामग छनौटको नमतजा आधायसहहत सावधजमनक गनुधऩन ेछ । 

(५) सॊस्थागत ववद्यारमरे प्रत्मेक वषध प्रदान गयेको छात्रववृत्तको कोटा नगय मशऺा शार्खाभा ऩेस गनुधऩन ेछ । 

४०. अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 

सॊस्थागत ववद्यारमको गुणस्तय कामभ याख्न गाउॉ  मशऺा समभमतरे जुनसुकै सभमभा अनुगभन गनध य मनदेशन हदन 
सक्नेछ । मसयी प्राप्त मनदेशन कामाधरवमन गनुध सॊस्थागत ववद्यारमको अमनवामध दाममत्व हुनेछ । 

४१. अनुभमत वा स्वीकृमत यद्द गने 

कुनै सॊस्थागत ववद्यारमरे मस ऐन अरतगधत फनेको मनमभ ववऩयीत अरम कुनै काभ गयेभा नगयऩामरकारे त्मस्तो 
ववद्यारमराई प्रदान गरयएको अनुभमत वा स्वीकृमत यद्द गनधसक्नेछ तय त्मसयी अनुभमत वा स्वीकृमत यद्द गनुध अमघ 
सम्फन्त्रधत ववद्यारमराई आफ्नो सपाइ ऩेस गन ेभौकाफाट फन्त्ञ्चत गरयने छैन । 

              ऩरयच्छेद ७  



        ऩयीऺा सञ् ारन तथा व्मिस्थाऩन 

४२. आधायबूत तह मशऺा उत्तीणध ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

(१) आधायबूत तहका कऺा ८ को अन्त्रतभ तथा फाह्य ऩयीऺाराई गाउॉ ऩामरकाको ऺेत्रबय भमाधहदत व्मवन्त्स्थत तयीकारे 
एकरुऩताका साथ सञ्चारन गनध तऩमसरको आधायबूत तह मशऺा उत्तीणध ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन समभमत 
यहनेछ े् 

(क) गाउॉ ऩामरको प्रभुर्ख प्रशासकीम अमधकृत – अध्मऺ 

(र्ख) साभुदाममक ववद्यारमका आधायबूत तह (६–८) भध्मेफाट एकजना प्रधानाध्माऩक तथा मशऺकभध्मेफाट 
भहहरासहहत समभमतवाट भनोमनत दईु जना – सदस्म 

(ग) सॊस्थागत ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक वा सॊस्थाऩक भध्मेफाट समभमतवाट भनोमनत १ जना – सदस्म 

(घ) गाउॉ मशऺा शार्खा प्रभुर्ख – सदस्म–समचव 

(२) ऩयीऺा समभमतरे सम्फन्त्रधत ववषमका ववशेषऻ य स्रोतव्मविहरुराई ऩयीऺा समभमतको वैठकभा आभरत्रण 
गनधसक्नेछ । 

(३) भनोमनत सदस्महरुको भनोनमन गाउॉ  मशऺा समभमतवाट गनुधऩनछे । 

(४) भनोमनत सदस्महरुरे ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा जुनसुकै सभमभा हटाउन सहकनेछ तय हटाउनु अमघ मनजराई 
सपाइको भौकाफाट फन्त्ञ्चत गरयनेछैन । 

(५) समभमतको फैठक बत्ता गाउॉ  कामधऩामरकाको प्रचमरत कानुन फभोन्त्जभ हुनेछ । 

(६) भनोमनत सदस्महरुको कामधकार तीन वषधको हुनेछ । 

               ऩरयच्छेद–८ 

        विद्यारमराई हदइने अनुदान, रेखा व्मिस्थाऩन, अनुगभन य चनमभन 

४३. ववद्यारम ववकास कोष 

(१) प्रत्मेक ववद्यारमभा एउटा ववद्यारम ववकास कोष हुनेछ, जसभा देहाम फभोन्त्जभका स्रोतफाट प्राप्त यकभ सोही 
कोषभा दान्त्र्खरा हुनेछ ।  

(क) नेऩार सयकाय, प्रादेमशक सयकाय य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त अनुदान, 

(र्ख) शुल्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ, 

(ग) चरदा वा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ, य 



(घ) अरम स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको कोषको सञ्चारन य साभान्त्जक रेर्खा ऩयीऺण तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

      ४४. अनुदानको व्मिस्था 

(१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फर्खत हदॉदै आएको अनुदान यकभभा कटौती नहुने गयी तोहकएको सूत्रको आधायभा 
गाउॉ ऩामरकारे साभुदाममक ववद्यारमराई अनुदान हदनेछ तय कुनै ववद्यारमरे तोहकएको शैन्त्ऺकस्तय कामभ गनध 

नसकेभा त्मस्ता ववद्यारमराई हदॉदै आएको अनुदान यकभ कटौती गनध सहकनेछ । 

(२) साभुदाममक ववद्यारमहरुराई तोहकएफभोन्त्जभ अनुदान उऩरब्ध गयाउन सहकनेछ । 

४५. रेखा व्मिस्थाऩन 

(१) सफै ववद्यारमहरुरे प्रचमरत कानून अनुसायको ढाॉचाभा आम व्ममको रेर्खा व्मवस्थाऩन गनुधऩन ेछ । 

(२) ववद्यारमको मनममभत कायोफायको रेर्खा याख्न भाध्ममभक ववद्यारम आधायबुत तहको रामग प्रधानाध्माऩक य 
कभधचायी  तथा प्राथमभक ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक य ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत अध्मऺवाट र्खाता सञ्चारन गयी 
रेर्खा व्मवस्थाऩन गनुधऩनछे । 

४६. रेखा ऩयीऺण तथा साभाक्षजक ऩयीऺण 

(१) सफै ववद्यारमहरुरे मनममभत रुऩभा आमथधक वषध सभाप्त बएको ऩहहरो चौभामसक 

रुऩभा  गाउॉ मशऺा समभमतरे तोकेको यन्त्जिडध रेर्खा ऩयीऺकफाट रेर्खा ऩयीऺण गयाउनुऩनछे 

(२) रेर्खा ऩयीऺण प्रमतवेदन रेर्खा ऩयीऺण सभाप्त बएको १५ हदन मबत्र नगय मशऺा समभमत भापध त गाउॉ ऩामरकाभा 
ऩेस गनुधऩनछे । 

(३) प्रत्मेक वषध ववद्यारमरे साभान्त्जक ऩयीऺण गयी ववद्यारमको आम व्मम, शैन्त्ऺक उऩरब्धी, ववद्यारमको आरतरयक 
गमतववमध, ऩायदमशधता तथा जवापदेहहताको अवस्था य आगाभी कामधमोजना साभान्त्जक ऩयीऺणभापध त सावधजमनक तथा 
अनुभोदन गनुधऩनछे । 

४) ववद्यारमरे हयेक तै्रभामसक ऩयीऺाको नमतजासहहत ववद्याथीको शैन्त्ऺक प्रगमत प्रमतवेदन अमबबावकसभऺ ऩेस गयी 
ऩषृ्ठऩोषण मरनुऩनछे । 

 

 ४७. छात्रिवृिको व्मिस्था गनथ सक्ने 

गाउॉ ऩामरकारे ववद्यारमभा बनाध हुने ववद्याथीराई तोहकएफभोन्त्जभ छात्रववृत्तको व्मवस्था गनधसक्नेछ । 

४८. िुल्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ 



(१) मन्शुल्क मशऺा घोषणा गयेको ववद्यारम मशऺाका रामग साभुदाममक ववद्यारमरे ववद्याथीको नाभभा कुनै हकमसभको 
शुल्क मरन ऩाउनेछैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन कुनै अमबबावकरे ववद्यारमको ववकासका रामग आफ्नो 
इच्छारे हदएको दान, उऩहाय, चरदा वा सहमोग साभुदाममक ववद्यारमरे मरन सक्नेछ । मसका साथै कुनै अमबबावकरे 
आफ्नो र्खुसीयाजीरे आफ्नो 

सरतमतका रामग मशऺण शुल्क, र्खेरकुद् शुल्क, भनोऩयाभशध शुल्क, ऩयीऺा शुल्करगामत अरम शुल्कहरु हदन ईच्छा 
गयेभा ववद्यारमरे मरन सक्नेछ तय त्मस्तो शुल्कको सदऩुमोगको सुमनन्त्श्चतता गरयनेछ । 

३) सफै फारफामरकाराई आधायबूत तहसम्भको मशऺा अमनवामध य मन्शुल्क तथा भाध्ममभक तहसम्भ मन्शुल्क मशऺा 
प्रदान गनधका रामग गाउॉ  ऩामरकारे आवश्मक स्रोतको व्मवस्था गनछे । 

(४) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मन्शुल्क मशऺा घोषणा गयेको ववद्यारम मशऺा फाहेकको अरम ववद्यारम मशऺाभा अध्ममन 
गन ेववद्याथीसॉग मरइने शुल्क तोहकएको आधायभा मनधाधयण गरयनेछ । 

(५) ववद्यारमरे ववद्याथीराई कुनै कऺाभा बनाध गदाध एकऩटक बनाध शुल्क मरइसके ऩमछ ऩुन् सोही कऺाको अको 
ववद्यारमभा कुनै हकमसभको शुल्क मरन ऩाइनेछैन । 

(६) ववद्यारमरे ववद्यारमको बौमतक सॊयचना मनभाधण गनधका रामग ववद्याथीसॉग कुनै हकमसभको शुल्क मरन ऩाउनेछैन । 

(७) सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्याथीसॉग मरन ऩाउने शुल्क तोहकएको अमधकायीफाट स्वीकृत गयाई मनधाधयण गनुधऩन ेछ । 
त्मसयी शुल्क मनधाधयण सम्फरधभा स्वीकृमत हददा तोहकएको अमधकायीरे ववद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सुववधाको 
आधायभा हदनेछ । 

(८) कुनै ववद्यारमरे मस ऐन ववऩयीत ववद्याथीसॉग कुनै शुल्क मरएभा तोहकएको अमधकायीरे त्मस्तो शुल्क सम्फन्त्रधत 
ववद्याथीराई हपताध गनध रगाउनुऩनछे । 

(९) मस ऐन ववऩयीत शुल्क मरने ववद्यारमराई तोहकएको अमधकायीरे। जरयवाना गनधसक्नेछ 

                 ४९. विद्यारमराई छुट य सुविधा 

(१) प्रचमरत कानुनभा जुनसुकै कुया रेन्त्र्खएको बएता ऩमन साभुदाममक ववद्यारम य शैन्त्ऺक गुठीका रूऩभा सञ्चामरत 
सॊस्थागत ववद्यारमको  नाभभा जुनसुकै मरर्खत ऩारयत  गदाध यन्त्जिेसन दस्तुय राग्नेछैन । 

(२) उऩदपा (१) भा रेन्त्र्खएदेन्त्र्ख फाहेक अरम ववद्यारमको नाभभा कुनै मरर्खत ऩारयत गदाध स्थानीम सयकायरे 
तोहकएको आधायभा यन्त्जिेसन दस्तुय छुट हदनसक्नेछ । 

(३) साभुदाममक ववद्यारम य शैन्त्ऺक गुठीका रूऩभा सञ्चामरत सॊस्थागत ववद्यारमराई हदइने अरम छुट य सुववधा 
तोहकए फभोन्त्जभ हुनेछ ।  

                       ऩरयच्छेद ९ 



           प्राविचधक तथा व्मिसाचमक चिऺा 

५०. गाउॉ ऩामरका ऺेत्रभा सञ्चामरत साभुदाममक ववद्यारमभा प्राववमधक तथा व्मवसाममक मशऺाका मनधाधरयत ववषम 
अध्माऩन गयाउन सहकनेछ । मस्ता ववद्यारमको सञ्चारनका रामग गाउॉ ऩामरकारे सम्बाव्मता अध्ममन, ववद्यारमराई 
थऩ सुववधा प्रदान य आवश्मक स्रोत ऩहहचान य ऩरयचारन गनध सक्नेछ । गाउॉ ऩामरकारे प्राववमधक ववषमको कऺा 

सञ्चारनका रामग अनुभमत हदॊदा वडाभा तोहकएको भाऩदण्ड वभोन्त्जभ नदोरयने गयी ववषम मसपारयस गनछे । 
साभुदाममक ववद्यारमभा प्राववमधक कऺाका रामग चाहहने मशऺक कभधचायी व्मवस्थाऩन गन ेप्रमास गरयनेछ । 

(१) मस सम्फरधी अरम व्मवस्था तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

(२) प्राववमधक मशऺा तथा व्मावसाममक मशऺा सॊचारन प्रहिमा तोहकएको भाऩदण्ड वभोन्त्जभ हुनेछ । 

                         ऩरयच्छेद १० 

                          विविध 

                ५१. स्रोत व्मवि सम्फन्धी व्मिस्था 

गाउॉ  ऺेत्रमबत्र कामधयत स्रोत व्मविहरु गाउॉ मशऺा समभमत अरतयगत यहनेछन ्य मनजहरुको काभ कतधव्म य अमधकाय 
तोहकमफभोन्त्जभ हुनेछ । 

५२. विद्यारमको विचनमभ 

(१) मो ऐन य प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही प्रत्मेक साभुदाममक तथा सॊस्थागत ववद्यारमरे ववद्यारमको रक्ष्म, 

भूल्म भारमता, सञ्चारन प्रहिमा रगामतका अरम सारदमबधक ववषमवस्तु सभावेश गरयएको ववमनमभ अमबबावक 
सबाफाट ऩारयत गयाई रागू गनुधऩनछे । 

(२) अमबबावक सबारे ववमनमभ आवश्मकताअनुसाय सॊसोधन गनधसक्नेछ । 

(३) ववमनमभ अनुसाय ववद्यारम सञ्चारन गनुध व्मवस्थाऩन समभमत, प्रधानाध्माऩक रगामत अरम सफैको कतधव्म 
हुनेछ । 

(४) अद्यावमधक ववधानको प्रमतमरवऩ ऩारयत बएको मभमतफाट सात हदन मबत्र व्मवस्थाऩन समभमतरे वडा मशऺा 
समभमत भापध त गाउॉ ऩामरकाभा ऩेस गनुधऩनछे । 

(५) ववद्यारमको ववधान सावधजमनक दस्तावेज हुनेछ य सो जो कोहीरे ऩमन हेनध ऩाउनुऩनछे । 

     ५३. गाउॉ ऩाचरकारे चनदेिन हदनसक्ने  

(१) गाउॉ ऩामरकारे तोहकएको ऺेत्रसॉग सम्फन्त्रधत आवश्मक मनदेशनहरु ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतराई हदनसक्नेछ  

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ हदइएको मनदेशनको ऩारना गनुध ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको कतधव्म हुनेछ । 



       ५४. विद्यारमराई सुयक्षऺत ऺेत्रको रुऩभा कामभ गनुथऩने  

(१) ववद्यारमभा स्वतरत्र य बमयहहत रुऩभा अध्ममन, अध्माऩन गन ेवातावयण मसजधना गनध तथा ववद्यारममबत्र 
कुनैऩमन हकमसभको अवान्त्ञ्छत हिमाकराऩ हुन नहदने गयी ववद्यारमराई सुयन्त्ऺत ऺेत्र कामभ गनुधऩनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सुयन्त्ऺत ऺेत्र कामभ गदाध ववद्यारमरे ऩारना गनुधऩन ेसतध तथा भाऩदण्ड तोहकएफभोन्त्जभ 
हुनेछ । 

५५. विधाथी बनाथ सम्िन्धी व्मिस्था 

साभुदाममक ववद्यारमहरुरे आफ्नो सेवाऺेत्र मबत्रका वारवामरकाहरुराई अमनवामध रुऩभा ववद्यारमभा बनाध गनुधऩनछे । 

५६.फारफामरकाराई मनष्काशन गनध, शायीरयक वा भानमसक दवु्र्मवहाय गनध नहुने 

(१) कुनै ऩमन फारफामरकाराई ववद्यारमफाट मनष्काशन गनध ऩाइनेछैन । 

(२) ववद्यारमभा अध्ममनयत फारफामरकाराई शायीरयक, भानमसक मातना हदन वा दवु्र्मवहाय गनध ऩाइनेछैन । 

५७. शैन्त्ऺक ऩयाभशध सेवा, ववदेशी शैन्त्ऺक कामधिभ वा मशऺण कोसध सञ्चारन 

(१) कसैरे ऩमन मस ऐनफभोन्त्जभ अनुभमत नमरई शैन्त्ऺक ऩयाभशध सेवा, विज कोसध, बाषा मशऺण कऺा वा ऩूवधतमायी 
कऺा वा ववदेशी भुरुकभा सञ्चामरत कुनै शैन्त्ऺक कामधिभ वा वैदेमशक शैन्त्ऺक भेरा, प्रदशधनी सञ्चारन गनध 
ऩाउनेछैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ शैन्त्ऺक कामधिभ, शैन्त्ऺक ऩयाभशध सेवा, विज 

कोसध, बाषा मशऺण कऺा वा ऩूवध तमायी कऺा वा ववदेशी भुरुकभा सञ्चामरत कुनै शैन्त्ऺक कामधिभ सञ्चारन गनध 
अनुभमत मरनेसम्फरधी व्मवस्था तोहकएफभोन्त्जभ हुनेछ । 

५८.गाउॉ ऩामरकारे शैन्त्ऺक गुणस्तय भाऩन य एकरुऩताका रामग कऺा ५ को वावषधक ऩयीऺा रगामत अरम कऺाको 
ऩयीऺा मरई स्तयभाऩन गनधसक्नेछ । 

 ५९. प्रगचत विियण फुझाउनु ऩन े

सॊस्थागत ववद्यारमरे प्रत्मेक वषध तोहकएफभोन्त्जभका वववयण सहहतको प्रगमत वववयण वडा मशऺा समभमत य गाउॉ  
मशऺा समभमतभा फुझाउनु ऩनछे । 

 

६०. चिऺा विकास कोष 

(१) गाउॉ ऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र फसोवास गन ेअमत ववऩरन, प्राकृमतक प्रकोऩ ऩीहडत, अशि य असहाम 
फारफामरकाको शैन्त्ऺक अवसय फवृि गनध तथा उत्कृि ववद्याथी, मशऺक, कभधचायी वा मशऺा प्रेभीराई ऩुयस्कृत गनध 
गाउॉ मशऺा ववकास कोष स्थाऩना गरयनेछ । 



(२) कोषभा देहामफभोन्त्जभको यकभ यहन सक्नेछ, 

(क) सॊघीम सयकाय, प्रादेमशक सयकाय य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त अनुदान, 

(र्ख) सहमोगफाट प्राप्त यकभ, 

(ग) चरदा वा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ, 

(घ) अरम स्रोतफाट प्राप्त यकभ  

(३) कोषको सञ्चारन समभमतको सॊमोजक, प्रभुर्ख प्रशासकीम अमधकृत, य मशऺा, मुवा तथा र्खेरकुद शार्खा प्रभुर्खको 
सॊमूि दस्तर्खतफाट हुनेछ । अरम ब्फस्था कानुनरे तोके फभोन्त्जभ हुनेछ । 

    ६१. दण्ड सजाम 

(१) कसैरे ववद्यारमको सम्ऩवत्त हहनामभना वा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मविराई भुद्दा हेन ेअमधकायीरे वफगो असुर 
गयी वफगोफभोन्त्जभ जरयवाना गनध सक्नेछ । 

(२) कसैरे देहामका कामध गयेभा, गनध रगाएभा वा सो कामध गनध सहमोग ऩु¥माएभा त्मस्तो व्मविराई कसुयको भात्रा 
हेयी कानुनरे तोके फभोन्त्जभ सजाम हुनेछ । 

(क) प्रश्नऩत्रको गोऩनीमता बॊग गयेभा, 

(र्ख) उत्तयऩुन्त्स्तका ऩयीऺण गदाध राऩयफाही वा गैय न्त्जम्भेवायऩूणध कामध गयेभा, 

(ग) ऩयीऺा केररसॉग सम्फन्त्रधत ऩदामधकायीको स्वीकृमत फेगय प्रवेश गनध प्रमत्न गयेभा वा प्रवेश गयेभा वा ऩयीऺा 
केरर मनमरत्रणभा मरई अभमाधहदत कामध गयेभा, 

(घ) ऩयीऺापर प्रकाशनभा अमनममभतता गयेभा, 

(ङ) अरूको तपध फाट ऩयीऺा हदएभा, 

(च) ऩयीऺाको भमाधदा बॊग हुने अरम कुनै कामध गयेभा, 

(छ) ववद्याथी बनाध गदाध दान, उऩहाय वा कुनै यकभ मरएभा, 

(ज) अनुभमत नमरई भरटेश्वयी कऺा, कुनै शैन्त्ऺक कामधिभ, शैन्त्ऺक ऩयाभशध सेवा, विज कोसध, ट्मुसन, कोमच¨ सेरटय, 

कम्प्मुटय, बाषा मशऺण कऺा तथा ऩूवध तमायी कऺा सञ्चारन  गयेभा, 

(झ) कानून ववऩयीतको अरम कामध गयेभा । 

(३) कानून फभोन्त्जभको कसुयको सम्फरधभा ववद्यारमको कुनै मशऺक वा कभधचायी उऩय भुद्दा हेन ेअमधकायी वा न्त्जल्रा 
अदारतभा भुद्दा दामय बएभा त्मस्तो मशऺक वा कभधचायी त्मसयी भुद्दा दामय बएको मभमत देन्त्र्ख भुद्दाको टुङो 



नरागेसम्भ कानुन फभोन्त्जभ मनरम्फन हुन सक्नेछ य मशऺक वा कभधचायी अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएभा मनजराई 
कानुनरे तोके फभोन्त्जभ ववबागीम सजाम गरयनेछ । 

६२. ऩुनयािेदनको अचधकाय   

तोहकएको अमधकायीरे गयेको सजामको आदेशउऩय कानुन फभोन्त्जभ ऩुनयावेदन राग्नेछ । 

६३. चनमभ फनाउने अचधकाय 

(१) मस ऐनको उदे्दश्म कामाधरवमन गनध गाउॉ ऩामरकारे आवश्मक मशऺा मनमभावरी फनाउन सक्नेछ । 

६४. सॊक्रभणकारीन व्मिस्था 

(१) मस ऐनरे तोहकए फभोन्त्जभ हुने बनी व्मवस्था गयेको काभ मनमभावरी नआउॉदासम्भ गाउॉकामधऩामरकारे 
गनधसक्नेछ । 

(२) मो ऐन जायी बएऩमछ ववद्यारमभा रयि यहेको दयफरदीभा ववऻाऩनको अनुभमत गाउॉकामधऩामरकारे हदनसक्नेछ । 

६५. फाधा अडकाउ पुकाउने अचधकाय 

मस ऐनको उदे्दश्म कामाधरवमन गनध कुनै फाधा–अड्काउ ऩयेभा गाउॉकामधऩामरकारे त्मस्तो फाधा—अड्काउ हटाउन 
आदेश जायी गनधसक्ने छ य त्मस्तो आदेश मसै ऐनभा ऩये सयह भामननेछ तय मस्तो आदेश गाउॉ  सबारे ६ 
भहहनामबत्रभा अनुभोदन नगयेभा स्वत् मनन्त्स्िम हुनेछ । 

६६. कामथविचध, चनदेचिका य भाऩदण्ड फनाई रागु गनथ सहकने िैक्षऺक सुधायका चनक्षम्त देहामफभोक्षजभका वफषमभा 
विचनमभ, फनाई रागु गनथ सहकनेछ । 

(१) असर मशऺक प्रोत्साहन, 

(२) अनाथ एवभ ्सडक फारफामरका शैन्त्ऺक सहमोग, 

(३) ववऩरन सभुदामका फारफामरकाका रामग शैन्त्ऺक सहमोग एवभ ्हदवा र्खाजा, 

(४) एकभुष्ठ अनुदानभा आधारयत ववद्यारम सञ्चारन, 

(५) नभुना ववद्यारम छनोट य ववकास, 

(६) गरयवीको येर्खाभूमन यहेका ऩरयवायका फारफामरकाका रामग शैन्त्ऺक प्रोत्साहन, 

(७) मशऺक दयफरदी व्मवस्थाऩन एवभ ्मभरान, 

(८) ववद्याथीका रामग सह तथा अमतरयि हिमाकराऩ सञ्चारन, 

(९) शैन्त्ऺक क्मारेरडय तथा शैन्त्ऺक ऩुन्त्स्तका प्रकाशन, 



(१०) बौचय प्रणारीभा आधारयत मशऺा, 

(११) गाउॉ मशऺा ऩरयषद् गठन, 

(१२) गुणस्तयीम मशऺाका रामग अनुदान, 

(१३) अमनवामध मशऺा कामाधरवमन, 

(१४) एक भाध्ममभक ववद्यारम एक सॊकामराई प्रोत्साहन 

(१५) ववद्याथी सॊख्मा अमबफवृि कामधिभ, 

(१६) अरतयववद्यारम सहमोग कामधिभ, 

(१७) ववशेष मशऺा ववद्यारम सॊचारन 

(१८) भरटेश्वयी एवॊ चाइल्ड केमय सेरटय सॊचारन 

    ६७. फ ाउ य रागू नहुने 

(१) मो ऐन वा मस ऐन अरतगधत फनेका मनमभभा रेन्त्र्खएजमत कुयाभा सोही फभोन्त्जभ य नरेन्त्र्खएको कुयाभा प्रचमरत 
कानुनफभोन्त्जभ हुनेछ । 

(२) मस ऐनभा रेन्त्र्खएको कुनै कुयारे ऩमन ववद्यारमको सम्ऩवत्त हहना–मभना गयेको कसुयभा भ्रिाचाय मनवायण ऐन, 

२०५९ अरतगधत कायवाही चराउन फाधा ऩन ेछैन । 

(३) सॊववधानसॉग फान्त्झएको मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु फान्त्झएको हदसम्भ स्वत् मनन्त्स्िम हुनेछ । 

(४) मसअमघ कानुन फभोन्त्जभ मनमुि मशऺक कभधचायीराई नेऩार सयकायरे हदॉदै आएको सुववधाभा कुनै हकमसभको 
कटौमत गरयने छैन तय मस व्मवस्थारे कानुन फभोन्त्जभ दण्ड, सजाम य कायवाही गनध फाधा ऩनछैेन । 

(५) मस ऐनभा उल्रेर्ख बएका कुयाहरु सॊघीम य प्रादेमशक मशऺा ऐनसॉग फान्त्झएभा स्वत् र्खायेज हुनेछन ्। 

६८. गाउॉ ऩामरका मशऺा ऐन २०७५ को सॊशोधन मचगाड गाउॉसबाको साभारम फहुभतफाट गनध सहकनेछ । 

 

 

आऻारे,  
जनक फहादयु हभार 

 

प्रभुर्ख प्रशासकीम अमधकृत 


