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lzIff P]g,  

 

ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाभा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जिद्यारमहरुको व्मिस्थाऩन गनन फनेको ऐन, 
 

प्रस्तािना: 
गाउऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जिकासका राङ्झग एिभ ्एक्काइसौ िताव्दीसग प्रङ्झतस्ऩधान गननसक्ने जनिङ्ञि तमाय गनन सॊघीम रोकताङ्ञरिक 
गणतरिात्भक व्मिस्था अनङ्टकूर ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाको जनताको सदाचाय, ङ्ञिष्टाचाय, नैङ्झतकता य भानिीम भूल्मको प्रिर्द्नन गयी 
ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाङ्झबि स्थाऩना हङ्टने तथा स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका ङ्जिद्यारम तथा िैङ्ञऺक ङ्झनकामहरूको व्मिस्थाऩनभा 
सङ्टधाय गदै गङ्टणस्तयमङ्टि ङ्ञिऺाको ङ्जिकास गनन, ङ्जिद्यारमभा िारतीऩूणन य फारभैिी िाताियण ङ्झनभानण गनन ङ्जिद्यारमको बौङ्झतक, 

आङ्झथनक, िैङ्ञऺक एिॊ प्रिासङ्झनक व्मिस्थाऩकीम ऩऺराई सङ्टदृढीकयण गयी गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा प्राङ्झि गनन फारछनीम बएकोरे 
“नेऩारको सॊङ्जिधान २०७२ को धाया २२१, अनङ्टसूची ८ को सूची नॊ. ८” तथा “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को 
दपा १०२ फभोङ्ञजभ ङ्जहभा गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । िैङ्ञऺक व्मिस्थाऩनका राङ्झग मस गाउऩाङ्झरका 
ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रारे मस गाउऩाङ्झरका अरतगनतका सम्ऩूणन िैङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा रागू हङ्टने गयी मो ऐन जायी गयेको छ । 

ङ्जहभा गाउॉऩाङ्झरका जङ्टम्राका अध्मऺ श्री यजफहादङ्टय िाही ज्मूको सल्राह य सम्भङ्झतरे मो ऐन फनाइएको छ । 

१. सॊङ्ञऺि नाभ ङ्जिस्ताय य प्रायम्ब : 
(१) मस ऐनको नाभ "ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा ऐन, २०७४" यहेको छ। 

(२) मो ऐन ङ्जहभा गाउ सबारे स्िीकृत गयेको ङ्झभङ्झत देङ्ञि रागू हङ्टने छ । 

(३) मो ऐन ङ्जहभा गाउऩाङ्झरका बय रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: 
ङ्जिषम िा प्रिॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा 
(क) “ऩङ्टिनप्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम” बङ्ङारे चाय िषन उभेय ऩूया गयेका फारफाङ्झरकाराई एक िषनको प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा ङ्छदने 

ङ्जिद्यारम सम्झनङ्ट ऩदनछ। 

 

(ि) “आधायबतू ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा आठसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ग) “भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा” बङ्ङारे कऺा नौ देङ्ञि कऺा फाहसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्ट ऩछन । । 

(घ).“कामनऩाङ्झरका” बङ्ङारे ङ्जहभा गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ कामनऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

 (ङ)"कोष” बङ्ङारे ङ्जिद्यारम सॊचारनका राङ्झग िडा गङ्चयएको सॊङ्ञचत कोषराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(च)“गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे ङ्जहभा गाउॉ कामनऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्टऩछन। 

(छ) “गाउॉ सबा” बङ्ङारे ङ्जहभा गाउॉ ऩाङ्झरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनङ्टऩछन। 

(ज)“प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि कामनकायी अङ्झधकृतराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(झ)“प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा तथा ङ्जिकास केरर” बङ्ङारे चाय िषन उभेय ऩूया गयेका फारफाङ्झरकाको राङ्झग  
    िोङ्झरएको प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा तथा ङ्जिकास केरर सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ञ)“आधायबतू ङ्जिद्यारम” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा आठसम्भ अध्माऩन गयाइने ङ्जिद्यारम  सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट) “भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम” बङ्ङारे कऺा नौ देङ्ञि कऺा फाह्नसम्भ अध्माऩन गयाइने ङ्जिद्यारम सम्झनङ्टऩछन  
(ठ) “ङ्जिद्यारम ” बङ्ङारे आधायबतू य भाध्मङ्झभक दङ्टिै ङ्जिद्यारम सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ड) “प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मािसाङ्जमक ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्राङ्जिङ्झधक ऻान, सीऩ तथा ङ्जिषमिस्तङ्टभा आधाङ्चयत प्रङ्जिङ्झध य व्मिसाम उरभङ्टि 
ङ्ञिऺा प्रदान गनन कऺा नौ देङ्ञि कऺा फाह्रसम्भ अध्माऩन गयाइने ङ्ञिऺाराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ढ) “साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अनङ्टदान ऩाउने गयी सभङ्टदामको ऩहरभा स्थाऩना बई 
अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत प्राि ङ्जिद्यारम सम्झनङ्ट ऩछन । 
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(ण) “व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ऩङ्चयच्छेद ५ दपा ९ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(त) “ङ्ञिऺा अङ्झधकृत” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाकाको ङ्ञिऺा िािाको प्रभङ्टि िा सो प्रभङ्टिको काभकाज गनन तोङ्जकएको कभनचायीराई 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(थ) “ङ्ञिऺा िािा” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको ङ्ञिऺा हेने ङ्जिबाग/भहािािा/िािा िा ईकाईराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(द) “िैङ्ञऺक गङ्टठी” बङ्ङारे ङ्जिद्यारम सञ्चारन गननको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञिरे नापा नङ्झरने उद्देश्मरे स्थाऩना गयेको सािनजङ्झनक िा 
ङ्झनजी गङ्टठी सम्झनङ्ट ऩछन । 

३ उद्दशे्महरु तथा नीङ्झतहरू: 
क) उद्देश्महरू : याज्मको भूर कानङ्टनद्वाया ङ्झनदेङ्ञित ङ्झसर्द्ारतराई अिरम्फन गदै ङ्ञिऺाराई फैऻाङ्झनक, प्राङ्जिङ्झधक, व्मिसाङ्जमक, 

सीऩभूरक,योजगायभूरक एिभ ्जनभङ्टिी फनाउदै सऺभ, प्रङ्झतस्ऩधॉ, नैङ्झतकिान एिभ ्याङ्जष्डम ङ्जहतप्रङ्झत सभङ्जऩनत जनिङ्ञि तमाय 
गने य सोको ङ्झनमभन गने उद्देश्म यहेको छ । 

ि) नीङ्झतहरू : १. ङ्जिद्याथॉको सम्ऩूणन व्मङ्ञित्ि ङ्जिकासराई ध्मानभा यािी तल्रा तहका कऺा ङ्ञिऺाको गङ्टणस्तय फङृ्जर्द्भा जोड 
ङ्छददै आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺाराई सहज, गङ्टणस्तयीम य ऩहङ्टॉच मोग्म फनाउदै रङ्झगनेछ । 

२. स्थानीम तहभा ऩाठ्यसाभग्रीको सहज उऩरब्धता, निीनतभ ऻान, िोज, सीऩ य प्रङ्जिङ्झधको िोज अनङ्टसरधान गयी ङ्झतनको 
सॊयऺण सम्फर्द्नन एिभ ्ङ्जिद्याथॉ केङ्ञररत प्रमोगात्भक ङ्झसकाइ िैरी एिभ ्व्मिहाङ्चयक ङ्ञिऺाभा जोड ङ्छदई स्तयीकयण गङ्चयने 
छ। 

३) ङ्जिद्यारमको आधायबतू बौङ्झतक सॊयचनाको भाऩदण्ड ङ्झनधानयण गयी ङ्झनमङ्झभत भभनत सम्बाय, सयसपाइ य गङ्टणास्तयीमता कामभ 
याख्न अङ्झबबािकको मोगदान य सहबाङ्झगता प्रोत्साहन गङ्चयने छ । 

४) आधायबतू तहका तल्रा कऺाका ङ्ञिऺाभा भातबृाषाराई जोड ङ्छददै क्रभि: नेऩारी य अॊग्रजेी बाषाको दऺता फढाउदै 
भाङ्झथल्रा तहभा गङ्ञणत, ङ्जिऻान य अॊग्रजेी भाध्मभफाट ऩढाउन प्रोत्साहन गङ्चयने छ । 

५) दृङ्जष्टङ्जिङ्जहन, रमङ्टन दृङ्जष्टमङ्टि, ऩूणन दृङ्जष्टङ्जिङ्जहन, फङ्जहया, सङ्टस्त श्रिण, अङ्जटज्भ, फौङ्छरक अऩाॊगता तथा श्रिणङ्जिङ्जहन फारफाङ्झरकाको 
ङ्ञिऺाको राङ्झग ङ्जििेष व्मिस्था गङ्चयने छ। 

६) िैङ्ञऺक दृङ्जष्टरे ऩछाङ्झड ऩाङ्चयएका ऺेि य सभङ्टदामभा थऩ प्रमत्न गङ्चयने छ । 

७) ङ्जिद्याथॉहरूराई आफ्ना य अरुका ऩयम्ऩयागत सॊस्कृङ्झत, सीऩ श्रभ य ङ्जिङ्जिधताको सम्भान गने भानङ्झसकता प्रफर्द्नन गने उद्देश्म 
हङ्टनेछ । 

८) ङ्जिद्यारमराई रैङ्डीक य िाताियणभैिी फनाउदै िृऺ ायोऩण, कयेिाफायी स्थाऩना य ङ्जिकास गने तपन  जोड ङ्छदई ङ्जिद्याथॉराई 
ङ्जिश्व नागङ्चयकका रुऩभा ङ्ञजम्भेिाय फनाउने उद्देश्म यहने छ। 

९) ङ्ञिऺकहरूको कामन दऺता भूल्माॊकनभा अङ्झबबािकको सॊरग्नता फढाउदै रैजादै य अङ्झबबािकहरूराई ङ्जिद्यारम प्रङ्झतको 
कतनव्म य उत्तयदाङ्जमत्िको ऻान प्रदान गने ङ्ञिऺाभा जोड ङ्छदने तथा ङ्ञिऺक य अङ्झबबािक दङ्टिैराई ङ्जिद्यारमको गङ्टणस्तय 
कामभ याख्न ङ्ञजम्भेिाय फनाई उच्च कामन प्रदनिन गने ङ्जिद्यारमराई ऩ ङ्टयस्कृत गदै रङ्झगने उद्देश्म हङ्टनेछ। 

१०) ङ्ञिऺाराई दरगत याजनीङ्झतका नकायात्भक प्रबािफाट भङ्टि याख्न प्रमत्न गङ्चयने छ। 

११) अङ्झबबािकरे आफ्ना फारफाङ्झरकाराई आफ्नो ऩाइक ऩने ङ्जिद्यारमभा बनान गयाई ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩठन ऩाठन गने 
िाताियण ङ्झसजनना नगयेभा त्मस्ता अङ्झबबािकराई स्थानीम तहफाट ऩदानन गङ्चयने सेिा सङ्टङ्जिधाभा योक रगाउन सङ्जकने नेऩार 
कानङ्टन सङ्टधाय आमोगको ङ्जिधमकभा व्मिस्था गयेको छ । मस ङ्जकङ्झसभको व्मिस्था ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकारे ऩङ्झन गनन सक्नेछ 
। 

१२) नेऩार कानङ्टन सङ्टधाय आमोगको सङ्टझािभा २०८३ सारऩङ्झछ आधायबतू ङ्ञिऺा प्राि नगयेका व्मङ्ञिराई 

योजगायीको अिसय, सस्थाको सेअय धनी सञ्चारक सदस्म हङ्टन य ऩेिा िा व्मिसाम सॊचारन गनन अनङ्टभङ्झत ऩि प्राि गने 
अङ्झधकायफाट फङ्ञरचत गने प्रािधान अगाङ्झड साङ्चयएको छ । मस नीङ्झतराई ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकारे ऩङ्झन अनङ्टसयण गनेछ। 



                                             (3 ) ङ्जह भा  गा उॉ ऩा ङ्झर का को  ङ्ञि ऺा  ऐ न ,  २ ० ७ ८  

 

१३) आगाङ्झभ ऩाॉच िषन ङ्झबि ङ्जहभा गाउऩाङ्झर सेिा ऺेिङ्झबि एक घय एक स्नातकको अिधायण ल्माइनेछ  
१४) आगाभी दङ्टईिषनङ्झबि ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा एक प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञिऺा अध्ममन गने ङ्जिद्यारमको  
     अिधायणा ल्माइने उदे्यश्म यहेको छ। 

१५) आगाभी एक फषनङ्झबि ङ्जहभा गाउऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि एक आिािीम ङ्जिद्यारम स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ।  
१६) अङ्झधक ङ्जिद्याथॉसॊख्मा बएका ङ्जिद्यारमभा थऩ ङ्ञिऺकको ब्मिस्था गने साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको गङ्टणस्तय सङ्टधाय अनङ्टदानको 

ब्मािस्था गङ्चयनेछ । 

४. ङ्ञिऺाको प्रकाय, ङ्जिद्यारमको िगॉकयण, अनङ्टभती, स्िीकृती, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

१. ङ्जिद्यारमको तह २ प्रकायका हङ्टनेछन ्: 
 

(क) भाध्मङ्झभक तह : कऺा ९ देङ्ञि १२ सम्भ अध्माऩन हङ्टने 

आधायबतू तह : प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा तथा ङ्जिकास देङ्ञि कऺा ८ सम्भ अध्ममन अध्माऩन हङ्टनेछ । 

२. भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺाको प्रकाय: भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञिऺाभा देहामका प्रकायका हङ्टनेछन:् 
(क) साधायण भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा 
(ि) सॊस्कृत भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा 
(ग) प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मािसाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा । 

३. ङ्ञिऺाको भाध्मभ् 
(१) ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा, अॊग्रजेी बाषा िा दङ्टफैबाषा हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन देहामको अिस्थाभा ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्मभ देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टन सक्नेछ : 
(क) आधायबतू अरतगनत कऺा ५ सम्भ भात ृ बाषाभा ङ्ञिऺा ङ्छदन सङ्जकनेछ, 

(ि) गैय नेऩारी नागङ्चयकरे नेऩारको ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गदान अङ्झनिामन नेऩारी ङ्जिषमको सट्टा अरम 

    कङ्ट नै बाषा ङ्जिषम अध्ममन गनन सक्नेछ । 

(ग) बाषा ङ्जिषमभा अध्ममन गयाउॉदा ङ्ञिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हङ्टनेछ, 

 ४. ङ्जििेष ङ्ञिऺा, सभािेिी ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, ङ्झनयरतय ङ्ञिऺा, दूय ङ्ञिऺा तथा िङ्टरा ङ्ञिऺा सञ्चारन सम्फरधी व्मिस्था : 
गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक ऩूिानधायको व्मिस्था गयी ङ्जििेष ङ्ञिऺा, सभािेिी ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, ङ्झनयरतय ङ्ञिऺा, दूय 
ङ्ञिऺा तथा िङ्टरा ङ्ञिऺा सञ्चारनको व्मिस्था गनन सक्नेछ । 

५. ङ्जिद्यारमको िगॉकयण् ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त य स्रोत साधन रगानीका आधायभा ङ्झनम्नानङ्टसाय िगॉकयण गङ्चयनेछ । 

(क) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम 

  (ि) सॊस्थागत ङ्जिद्यारम 

  (ग) गङ्टठी ङ्जिद्यारम 

  (घ) साझेदायी । सहकायी ङ्जिद्यारम 

६. ङ्जिद्यारम सञ्चारन गनन अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् 
 

(१) कङ्ट नै नेऩारी नागङ्चयक िा सभङ्टदामरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम िा िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत सॊस्थागत ङ्जिद्यारम िोल्न 
चाहेभा तोङ्जकएको ङ्जिियण िङ्टराई िडा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि सभऺ िैङ्ञऺक सि िङ्टरु हङ्टनङ्ट 
बरदा कङ्ञम्तभा दङ्टई भङ्जहना अगाङ्झड अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩनन आएको ङ्झनिेदन उऩय ङ्ञिऺा िािाफाट १५ ङ्छदनङ्झबि स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी आिश्मक 
जाॉचफङ्टझ गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भाऩदण्ड ऩूया बई ङ्जिद्यारम िोल्न अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनमफाट िैङ्ञऺक सि िङ्टरु हङ्टनङ्टबरदा एक भङ्जहना अगाङ्झड अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकनेछ। 



                                             (4 ) ङ्जह भा  गा उॉ ऩा ङ्झर का को  ङ्ञि ऺा  ऐ न ,  २ ० ७ ८  

 

(३) मो दपा प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित कम्ऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका ङ्जिद्यारमहरूरे चाहेभा कम्ऩनी 
िायेज गयी िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत ङ्जिद्यारम सञ्चारन गनन गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञिऺा तथा ब्मिसामीक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्द्द्वाया तजङ्टनभा गङ्चयएको प्राङ्जिङ्झधक तथा ब्मिसाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा 
(ङ्जट-एसइइ) सञ्चारनका राङ्झग कङ्ट नै साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमरे आिेदन गयेभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गनन सङ्जकनेछ । तय अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ ऩङ्चयषद्द्द्वाया तोङ्जकएको भाऩदण्ड जाॉचफङ्टझ य 
एङ्जकन गने कामन गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे गनङ्टनऩने छ। 

(५) उऩदपा (२), (३) िा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन देहामका ङ्जिद्यारमराई िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा 
सञ्चारन गनन ऩाउने गयी अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत ङ्छदइने छैन् 
(क) सयकायी िा सािनजङ्झनक बिनभा सञ्चारन बएका ङ्जिद्यारम, 

(ि) कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थारे ङ्जिद्यारमको नाभभा बिन िा जग्गा दानदातव्म ङ्छदएकोभा सो बिनभा िा त्मस्तो 
जग्गाभा बिन फनाई सञ्चारन बएको ङ्जिद्यारम । 

(६) मस ऐन िा अरम प्रचङ्झरत कानङ्टनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत ङ्जिद्यारम सञ्चारन गदान 
देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टनऩनेछ : 

(क) िैङ्ञऺक गङ्टठी सञ्चारन गने गङ्टठी सञ्चारक (ट्रष्टी) सङ्गङ्छठत सॊस्थाको रूऩभा हङ्टनङ्टऩने, 

(ि) िैङ्ञऺक गङ्टठी सञ्चारन गदान ट्रष्टीभा सािनजङ्झनक गङ्टठी बए कम्तीभा ऩाॉचजना य ङ्झनजी गङ्टठी बए 

कम्तीभा तीनजना सदस्म हङ्टनङ्टऩने, 

(ग) िैङ्ञऺक गङ्टठीको आम व्ममको रेिा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िडा गयी भारमता प्राि रेिा ऩयीऺकफाट 

रेिाऩयीऺण गयाएको हङ्टनङ्टऩने, 

(घ) िैङ्ञऺक गङ्टठीको तत्कार कामभ यहेका ट्रष्टीरे आफ्नो जीिनकारभै िा िेषऩङ्झछ गङ्टठीमायको रूऩभा काभगने आफ्नो 
उत्तयाङ्झधकायी तोक्न सक्ने छ । तय सािनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको हकभा त्मस्तो उत्तयाङ्झधकायी तोक्दा 
गाउॉऩाङ्झरकाको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(७) कङ्ट नै साभाङ्ञजक, ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे भङ्टनापा नङ्झरने उद्देश्म यािी ङ्जिद्यारम सञ्चारन गनन चाहेभा 
गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि सभऺ आिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने छ । गाउॉ कामनऩाङ्झरकाफाट सो को स्िीकृङ्झत ङ्झरई िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत 
ङ्जिद्यारम स्थाऩना य सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

(८) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारमरे ऩारन गनङ्टन ऩने ितन तथा अरम व्मिस्था गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्। 

(९) भाङ्झथका उऩदपाहरूभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जिदेिी ङ्ञिऺण सॊस्थासॉग सम्फरधन गने गयी कसैराई ऩङ्झन 
ङ्जिद्यारम िोल्न अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत ङ्छदइने छैन । 

(१०) साझेदायी ङ्जिद्यारमको सञ्चारन गनन सयकायी ङ्जिद्यारमको ऩूिानधाय उऩमोग गयेय ङ्झनजी रगानीकतानरे 

ङ्जिद्यारम सञ्चारन गनन सक्नेछन ्। गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक ठानेभा आपू अरतगनतका कङ्ट नै ङ्जिद्यारमराई ङ्झनङ्ञिचत िङ्टल्क 
ङ्झरई गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा प्रदान गने सतनभा ङ्झनङ्ञित अिङ्झधका राङ्झग साझेदायीभा सञ्चारन गनन स्िीकङ्झत प्रदान गनन सक्नेछ । 
मस प्रमोजनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा िािारे साझेदायीका सतनहरू तमाय गनेछ । 

क) कङ्ट नैऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत तथा साझेदायी ङ्जिद्यारम िा सॊस्थारे आिासीम सङ्टङ्जिधा सङ्जहतको ङ्जिद्यारम  सञ्चारन गनन 
चाहेभा आिश्मक बौङ्झतक रगामतका ऩ ङ्टिानधाय तमाय गङ्चय गाउॊ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । गाउॊ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा भाऩदण्ड ऩ ङ्टया बएका ङ्जिद्यारम िा सॊस्थाराई कामनङ्जिङ्झध तमाय गङ्चय सो का आधायभा सञ्चारन गनन अनङ्टभङ्झत 
प्रदान गनन सक्नेछ तथा गाउॊऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको सहबाङ्झगताभा िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायका 
राङ्झग आिासीम ङ्जिद्यारमको सञ्चारन य व्मफस्थाऩन गाउॊऩाङ्झरकारे सभेत गनन सक्नेछ । 
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(११) मस अङ्ञघ दतान बएका ङ्जिद्यारम सम्िरधी व्मिस्था : (१) भाङ्झथ जेसङ्टकै उल्रेि बए ऩङ्झन मस अङ्ञघ 

ङ्झनमभानङ्टसाय दतान य सॊचारनभा यहेका ङ्जिद्यारमहरू मसै ऐन िभोङ्ञजभ सञ्चारन बएका भाङ्झननेछन ् । तय मस अङ्ञघ 
सॊचारनभा बएका ङ्जिद्यारमरे ङ्ञिऺा िािारे तोकेको ढाॉचाभा ङ्जिियण य कागजऩि ऩेि गनङ्टन ऩनेछ। 

७. धयौटी याख्नङ्ट ऩने: सॊस्थागत ङ्जिद्यारम िोल्ने अनङ्टभङ्झत ङ्झरॉदा ङ्जिद्यारम सञ्चारनको सङ्टयऺण फाऩत देहाम फभोङ्ञजभको यकभ 
धयौटीको रूऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ : 
(क) भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमको राङ्झग चाय राि ऩचास हजाय रूऩैमाॉ, 
(ि) आधायबतू ङ्जिद्यारमको राङ्झग दङ्टई राि ऩचास हजाय रूऩैमाॉ, 
(ग) प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारमको राङ्झग एक राि ऩचास हजाय रूऩैमाॉ तय,  

ङ्झफिेष आिश्मकता बएका ङ्जिद्याङ्झथनका राङ्झग िा ङ्झसभारतकृत िा अङ्झत ङ्जिकट बौङ्झगङ्झरक ऺेिभा मस्तो ङ्जिद्यारम िोल्दा 
कामानऩाङ्झरकारे धयौटी छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ । 

८. धयौटी यकभ जम्भा गङ्चयने : (१) ङ्जिद्यारमरे दपा ९ फभोङ्ञजभको धयौटी फाऩतको यकभ कामनऩाङ्झरकाको धयौटी िाताभा 
जम्भा गनन ऩनेछ । 

९) सािनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठी तथा नेऩार सयकायरे अनङ्टदान ङ्छदने ङ्झनजाभती, सैङ्झनक, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार य 
िहीद प्रङ्झतष्ठानद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारमहरूरे सभेत ऩाठ्यक्रभ, ऩयीऺा, अनङ्टगभन सॊमरि य िैङ्ञऺक क्मारेरडय मसै ऐन 
िभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टनऩने छ। 

१०. गाउॉऩाङ्झरकारे कङ्ट नै ङ्जिद्यारमसॉग ङ्झभसाएय िा छटै फार ङ्ञिऺा केररको स्थाऩना य सञ्चारन गनन य थऩ व्मिस्था गनन 
सक्नेछ। 

११. िार गहृको सॊचारन् गाउॉऩाङ्झरका आपैरे िा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थारे िार गहृ सञ्चारन गनन ऩाउनेछ िार गहृ 
सॊचारनको राङ्झग आिश्मक प्रङ्जक्रमा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१२. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केरर सञ्चारन गनन सक्ने् गाउॉऩाङ्झरकारे सभङ्टदामभा साऺयता, सीऩ ङ्जिकास य ङ्झनयरतय ङ्झसकाइ सभेतको 
काभ गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केरर सञ्चारन गनन सक्नेछ । मस्तो केररभा साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्टस्तकारम य 
िाचनारम सञ्चारन हङ्टन सक्नेछ । 

१३. गाउॉ ऩाङ्झरकारे ङ्जिद्यारम सानन, गाभ्न, नाभ ऩङ्चयितनन गनन िा फरद गनन सक्ने : 
  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हार सञ्चारन बइयहेका ३० ङ्झभनेटको ऩैदर दङ्टयीभा यहेका कङ्ट नै 

ङ्जिद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थानभा सानन िा दङ्टई िा दङ्टईबरदा फढी ङ्जिद्यारमराई गाबी एउटा ङ्जिद्यारम कामभ 
गनन िा ङ्जिद्यारम फरद गनन सक्नेछ । प्राथङ्झभक तहको ङ्जिद्यारमभा कङ्ट र ३० जना बरदा कभ ङ्जिद्याथॉ बएभा गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा फार ङ्ञिऺा केरर भाि कामभ यािी त्मस भाङ्झथका कऺाहरू फरद गनन सक्ने छ। 

(२) ङ्जिद्यारमको नाभ ऩङ्चयितनन गनङ्टनऩयेभा नाभ ऩङ्चयितनन गनङ्टनऩने उऩमङ्टि कायण सङ्जहत तोङ्जकएको ङ्जिियण य ढाॉचाभा गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झत भापन त गाउॉऩाङ्झरकाभा स्िीकृतीका राङ्झग ऩेि गनङ्टनऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि हङ्टने आएको ङ्झनिेदन उऩय गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉऩाङ्झरकारे नाभ ऩङ्चयितननको 
स्िीकृती ङ्छदन सक्नेछ । 

४) ङ्जिद्यारमको नाभ याख्दा िा ऩङ्चयितनन गदान कङ्ट नै व्मङ्ञि ङ्जििेषको नाभ, धाङ्झभनक तथा जाङ्झतगत ङ्जिदे्वष झङ्ञल्कने प्रकायको नाभ 
याख्न ऩाइने छैन । भाध्मङ्झभक तहको हकभा कङ्ञम्तभा ३०,००,०००।- (तीस राि रुऩैमा भाि), आधायबत तहको 
हकभा कङ्ञम्तभा १५,००,०००। (ऩरर राि रुऩैमा भाि) रुऩैमा प्रदान गयेभा व्मङ्ञिको नाभभा ङ्जिद्यारमको नाभ 
ऩङ्चयितनन गनन फाधा ऩ ङ्टगेको भाङ्झनने छैन । कङ्ट नै बिन िा ईकाइको नाभ व्मङ्ञिरे याख्न चाहेभा व्मङ्ञिरे १०,००,०००। 
सॊयचना ङ्झनभानण सहमोग गयेभा नाभ उि बिन िा ईकाईको नाभाकयण सम्फङ्ञरधत व्मङ्ञिको नाभभा गनन सङ्जकनेछ।  

१४. गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत सम्फरधी व्मिस्था् 
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(१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि सञ्चारन हङ्टने ङ्जिद्यारम तथा िैङ्ञऺक ङ्झनकामहरूको सङ्टऩङ्चयिेऺण, येिदेि, सभरिम य व्मिस्थाऩन गने 
काभको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत यहनेछ : 
(क) गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ िा अध्मऺफाट तोङ्जकएको ङ्ञिऺा ङ्जिबाग हेनन ङ्झनमङ्टि कामनऩाङ्झरकाको सदस्म 

......................................................................................................-अध्मऺ  
(ि) स्थानीम तहको ऺेिङ्झबि यहेका भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमहरूभध्मेफाट कम्तीभा १० िषन अनङ्टबि बएका ऩाङ्झरकाङ्झबि यहेका 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका प्रधानाध्माऩक, ङ्ञिऺक य कभनचायी ऩङ्चयषद्द्का कभनचायीभध्मे ङ्झसपाङ्चयि बई ङ्ञिऺा  सङ्झभङ्झतद्वाया 
भनोङ्झनत भहासॊघद्वाया तीन जना.आएका ....................... सदस्म 

(ग) स्थानीम तहको ऺेिङ्झबि फसोिास बएका कङ्ञम्तभा ४० िषन उभेय ऩ ङ्टगेको य बेगको ङ्ञिऺाको  
 ङ्जिकासभा उत्कृष्ट मोगदान गयेका व्मङ्ञिभध्मेफाट ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको एक जना... सदस्म 

(घ) ऩाङ्झरकाङ्झबिका स्थानीम ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊगठनरे च ङ्टनेका अध्मऺ य  
 सदस्महरूभध्मेफाट एक भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना.....................................................सदस्म 

(ङ) स्थानीम तहभा दोस्रो स्थान यहेको याजनीङ्झतक दरद्वाया भनोङ्झनत एक प्रङ्झतङ्झनङ्झध...........,,,,,,,..सदस्म 

(च) भाङ्झथका कङ्ट नै फगॉकयणङ्झबि नऩयेका ऩाङ्झरकाङ्झबिका अल्ऩसङ्ख्मक जातजाङ्झत, बाङ्जषक िा धाङ्झभनक सभूहभध्मेफाट सङ्झभङ्झतको 
फहङ्टभतफाट भनोङ्झनत एक भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना............... ..सदस्म 

छ) ङ्जििेष ङ्ञिऺा, सभािेिी ङ्ञिऺा िा अऩाङ्गता सम्फरधी ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टने गयी अऩाङ्गता बएका एक भङ्जहरा 
सङ्जहत दङ्टई जना..........................................................................सदस्म 

ज) गाउॉऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि फसोिास गयेका सभाजसेिी भध्मे गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झसपाङ्चयि गयेका व्मङ्ञिभध्मेफाट ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे 
भनोङ्झनत गयेका एक जना.... सदस्म  

झ) ङ्ञिऺा अङ्झधकृत सदस्म सङ्ञचि- सदस्म 

(२) सम्फङ्ञरधत गाउॊ ऩाङ्झरका स्तयीम फारक्रि सॊजारको प्रङ्झतनीङ्झध १ जना, कामनऩाङ्झरकाभा काभ गनन दतान गङ्चयएका गैय सयकायी 
सॊस्थाहरूको सभूहफाट च ङ्टङ्झनएका ङ्ञिऺा ऺेिभा काभ गने सॊस्थाहरुभध्मेफाट १ जना गयी कङ्ञम्तभा ३ जनासम्भ आभङ्ञरित 
सदस्मका रुऩभा याङ्ञिनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतको फैठक सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, फैंठक बत्ता तथा सेिा सङ्टङ्जिधा गाउॉ कामनऩाङ्झरका फाट तोङ्जकए 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३) ऩदेन सदस्म फाहेक भनोङ्झनत सदस्महरूको ऩदािङ्झध चाय फषनको हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (१) अनङ्टसाय ङ्झनमूि सदस्मरे ऩदीम आचयण ऩूया नगयेको बनी कामनऩाङ्झरकाको दङ्टई ङ्झतहाई 

फहङ्टभतरे ङ्झनणनम गयेभा कामनऩाङ्झरकारे जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन हटाउन सक्नेछ । तय त्मसयी हटाउन िा ििानस्त गनङ्टन अङ्ञघ 
भनाङ्झसफ भाङ्जपकको स्ऩङ्जष्टकयणको भौकािाट िङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन । 

(५) गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम िभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 
    क) स्थानीम तहको िैङ्ञऺक कामनक्रभ तमाय गने, कामानरिमन गयाउने । 

    ि) ङ्ञिऺाभा सङ्टिासन कामभ गने । 

(ग) िैङ्ञऺक आिश्मकताका िायेभा प्रदेि तथा सॊघीम तहभा सॊिाद गने । 

(घ) आफ्नो कामन ऺेि ङ्झबिको िैङ्ञऺक मोजना तमाय गने । 

(ङ) गाउॉऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि ङ्जिद्यारम सञ्चारनका राङ्झग अनङ्टभङ्झत, स्िीकृङ्झत, ङ्जिद्यारम साने, 

गाभ्ने सम्फरधी गाउॉऩाङ्झरकाराई आिश्मक याम प्रदान गने । 

(च) ङ्जिद्यारमहरूराई आङ्झथनक अनङ्टदान सम्िरधी आिश्मक स्रोतको िोजी गने । 

(छ) आफ्नो ऺेि ङ्झबि सञ्चारन हङ्टने ऩयीऺाराई भमानङ्छदत य बमयङ्जहत फनाउन सहमोग गने । 

(ज) ङ्जिद्यारमहरूको रेिा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोक्ने । 
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(झ) गाउॉऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि स्थाऩना बएका आफ्नो स्रोतभा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक 

    ङ्जिद्यारमहरूको ङ्ञिऺकका सेिा, सङ्टङ्जिधा य ितनहरू स्िीकृत गने । 

(ञ) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आिश्क ङ्झनदेिन ङ्छदने, जागरुक य सजग िनाउने । 

(ट) ङ्ञिऺाको गङ्टणस्तय कामभ याख्ने सूचकहरू ङ्जिकास गने य प्रगङ्झत भूल्माॊकन गने  
(ठ) िैङ्ञऺक गङ्टठीसॉग गने सम्झौताका ितनहरू ङ्झनधानयण गने , 
(ड) िैङ्ञऺक सॊस्था य ङ्ञिऺासॊग आफर्द् ङ्ञिऺक कभनचायीहरूराई काभको आधायभा आिश्मक 

प्रोत्साहन, नङ्झसमत, दण्ड, कायिाही गने गयाउने । 

(ढ) ङ्जििेषऻहरूको छनौट गयेय सूची प्रकािन गने । 

(ण) सॊस्थागत ङ्जिद्यारम सॊचारनको भाऩदण्ड फनाउने, सॊचारनको गाउॉऩाङ्झरकाराई आिश्मक याम सङ्टझाि प्रदान गने । 

(त) ङ्जिद्यारम गाभ्ने, साने नाभ ऩङ्चयितनन गने, तह थऩ गने, नीङ्झत तजङ्टनभा गयी गाउॉ ऩाङ्झरकाभा 
ऩेस गने 

थ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केरर स्थाऩना य सञ्चारन सम्फरधी नीङ्झत तजङ्टनभा गने । 

द) आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्छदिा िाजा व्मिस्थाऩन गने ।  
ध) ङ्जिद्यारम फाङ्जहय यहेका फारफाङ्झरका ऩङ्जहचान गयी सफैका राङ्झग ङ्ञिऺा सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने प्रिरध गने ।  
न) ङ्जिद्यारमभा ऩठनऩाठनको अङ्झधकतभ प्रिरध हङ्टने गयी िैङ्ञऺक क्मारेण्डय फनाई रागङ्ट गने, गयाउने। 

ऩ) ङ्ञिऺक ताङ्झरभ नीङ्झत तजङ्टनभा गयी रागङ्ट गने ।  
प) गाउॉ कामनऩाङ्झरकाराई िैङ्ञऺक ङ्जिकासका राङ्झग आिश्मक सङ्टझाि तथा ऩयाभिन ङ्छदने । 

फ) िैङ्ञऺक सूचना प्रणारी स्थाऩना गयी सफै ङ्जिद्याथॉ, ङ्ञिऺक य ङ्ञिऺासॉग सम्फङ्ञरधत तथ्माङ्कहरू याख्ने। 

ब) ङ्ञिऺाभा सिै िारिाङ्झरकाको ऩहङ्टॉच, गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय य सॊयऺणका ऩऺहरूराई ग्मायेण्टी गनन  
   आिश्मक नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कामनक्रभहरू सञ्चारन गने । 

भ) गाउॉऩाङ्झरकारे स्थाऩना गनन सक्ने आिािीम ङ्जिद्यारम सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका राङ्झग मस   
   गाउऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि कामनयत कङ्ट नै स्थामी ङ्ञिऺकराई काजभा िटाउने । 

म) गाउॉऩाङ्झरकाभा सॊचाङ्झरत ङ्जिद्यारमहरुका ङ्ञिऺक, कभनचायी, ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका   
     ऩदाङ्झधकायीहरुरे साङ्जहत्म, कराका ऺेिभा उत्कृष्ट कामन गयेभा ऩ ङ्टयस्कृत गने । 

  य) तोङ्जकए िभोङ्ञजभका अरम कामनहरू गने । 

१५. गाउॉऩाङ्झरका अरतगनतका ङ्ञिऺा सम्फरधी कामनक्रभ ब्मिस्थाऩन गनन य िैङ्ञऺक प्रिासन सञ्चारन गनन १  जना ङ्ञिऺा अङ्झधकृत 
यहने छन ्। ङ्झनज को काभ कतनव्म य अङ्झधकाय ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछ : 
(१) गाउॉ स्तयीम ङ्ञिऺा मोजना तजङ्टनभा गयी गाउॉ कामनऩाङ्झरकाभा ऩेि गने । 

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाटङ्ञिऺा तथा िैङ्ञऺक ङ्जिकासका राङ्झग ऩाङ्चयत नीङ्झत तथा   
    कामनक्रभको कामानरिमन गने तथा प्राि ङ्झनदेिन ऩारना गने । 

(३) ङ्जिद्यारम तथा िैङ्ञऺक ङ्झनकामहरूको अनङ्टगभन तथा सङ्टङ्चयिेऺण गने, गयाउने। 

(४) गाउॉ कामनऩाङ्झरका, गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतराई िैङ्ञऺक ङ्जिकासका राङ्झग आिश्मक सङ्टझाि तथा 
ऩयाभिन ङ्छदने । 

(५) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनमङ्टङ्ञि बई आएका ङ्ञिऺकहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञि सभथनन गने । 

(६) ङ्ञिऺकहरूको कामन सम्ऩादन भूल्माङ्कन गने । गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचिको बङू्झभकाभा ङ्झनिानह गने । 

(७) गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचिको बङू्झभकाभा ङ्झनिानह गने । 

(८) िैङ्ञऺक सिको अरतभा ङ्ञिऺकहरुको ङ्झफदा प्रभाङ्ञणत गने । 

(९) ङ्ञिऺा अङ्झधकृतको अरम काभ कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(१६) िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत सम्फरधी व्मिस्था् 
(१) िडा स्तयभा देहाम फभोङ्ञजभको िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत गठन गनन सङ्जकने छ : 
(क) सम्फङ्ञरधत िडाको िडाध्मऺ           सॊमोजक 

(ि) िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरू भध्मे िडा सङ्झभङ्झतरे तोकेको एक जना     सदस्म 

(ग) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरू भध्मे िडा सङ्झभङ्झतरे तोकेको एक जना      सदस्म 

(घ) ङ्जिद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोकेको दङ्टई जना               सदस्म 

(ङ) िडा ङ्झबिका ङ्ञिऺाप्रेभीहरू भध्मेफाट िडा सङ्झभङ्झतरे तेकेको एक जना                     सदस्म 

(च) सम्फङ्ञरधत िडाका िडा                                                सदस्म सङ्ञचि                                  
(२) िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम िभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 
(क) आफ्नो िडाको िैङ्ञऺक अङ्झबफङृ्जर्द्का राङ्झग मोजना तजङ्टनभा य सभरिम गने । 

(ि) आफ्नो ऺेि ङ्झबि सञ्चारन हङ्टने ऩयीऺाराई भमानङ्छदत य बमयङ्जहत फनाउन सहमोग गने । 

(ग) अङ्झबबािक य ङ्ञिऺकिीच ङ्जििाद बएभा त्मसको सभाधान गने । 

(घ) गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ अरम कामन गने । 

 ङ) िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठक सञ्चारन तथा कामनङ्जिङ्झध आपैरे ङ्झनधानयण गनेछ । 

१७ ङ्ञिऺा ऩयाभिन सबा् 
१. ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्ञिऺाको ङ्ञस्थङ्झत आॉकरन गयी नीङ्झत ङ्झनदेिन गननका राङ्झग एक फहङ्टऩऺीम सबाको गठन 

गङ्चयएको छ : 
क) गाउऩाङ्झरकाको अध्मऺ िा अध्मऺद्वाया तोङ्जकएको िा ङ्झनमङ्टि ङ्ञिऺा ऺेि हेने कामनऩाङ्झरकाको 
सदस्म...........................................................................................................अध्मऺ 

ि) गाउॉऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ िा उऩ प्रभङ्टि....................................................................सदस्म 

ग) ङ्जहभा गाउऩाङ्जकाका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतका सिै सदस्महरू ....................................................सदस्म 

घ) गाउॉ ऩाङ्झरकाका सम्ऩूणन िडा अध्मऺहरू.................................................................. सदस्म 

ङ) सभाजका रब्ध प्रङ्झतङ्जष्ठत िैङ्ञऺक व्मङ्ञिहरू................................................................ सदस्म 

च) सम्फङ्ञरधत ऺेिका सभानङ्टऩाङ्झतक य ङ्झनिानङ्ञचत साॊसद.......................................................सदस्म 

छ) स्थानीम तहङ्झबि यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरू ...................................सदस्म 

ज) उद्योग व्मऩाङ्चयक सॊस्थाका स्थानीम अध्मऺ िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध.................................................सदस्म 

झ) स्थानीम तहका याजनीङ्झतक दरका ऩाङ्झरका प्रभङ्टिहरू....................................................सदस्म 

ञ) स्थानीम तहभा कामनयत स्थानीम तहका प्रभङ्टिहरू....................................................... सदस्म 

ट) ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाङ्झबिका सिै ङ्जि.व्म.स.अध्मऺहरू......................................................सदस्म 

ठ) ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाङ्झबि कामनयत गै.स.स. य नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ............................सदस्म  
ड) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत...............................................................सदस्म 

ढ) गाउऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचि..............................................................सङ्ञचि 

२. ङ्ञिऺा ऩयाभिन सबाफाट गङ्चयएका ङ्झनणनम य ङ्झनदेिनको ऩारना गने ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य ङ्जिद्यारम 

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको नैङ्झतक दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ। 

३. ङ्ञिऺा ऩयाभिन सबाको फैठक फषनभा िैङ्ञऺक सि िङ्टरु हङ्टनङ्टबरदा तीन हिा अगाङ्झड एक ऩटक 

फस्नेछ । तय ऩाङ्झरकाको फैठकरे ङ्ञिऺा सबाको फेठक फोराउन आिश्मक ठानी फहङ्टभतरे ङ्झनणनम गयेभा ऩटक-ऩटक फैठक 
फोराउन सक्नेछ । 

१८ ङ्ञिऺा ऩयाभिन सबाको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय् 
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१. साधायणतमा फषनको एक ऩटक ङ्जहभा गाउऩाङ्झरकाका ङ्ञिऺाको अिस्था आॉकरन गने, ङ्झनदेिक ङ्झसर्द्ारत य नीङ्झतहरू ङ्झसपाङ्चयि 
गने । 

२. गाउऩाङ्झरकाका प्रभङ्टिफाट प्रस्तङ्टत िैङ्ञऺक कामनक्रभ य नीङ्झतभाङ्झथ छरपर गयी कामनऩाङ्झरका सबाभा ङ्झसपाङ्चयि गने । 

३. गाउऩाङ्झरका ऺेिभा आिश्मक जनिङ्ञिको प्रऺेऩण गयी प्रादेङ्ञिक य सॊघीम सयकायराई प्राथङ्झभकत अनङ्टसाय आफ्नो उच्च 
तथा ङ्जिङ्जिध िैङ्ञऺक आिश्मकताको जानकायी ङ्छदन गाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्झनदेिन ङ्छदने । 

४. गाउॉऩाङ्झरका सबाफाट गने बनी तोङ्जकएका अरम काभहरू गने । 

१९ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत : 
 

(१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मिस्थाऩन गननको राङ्झग प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा देहामका सदस्महरू यहेको एक 
ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ: 
(क) सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे तर उल्रेङ्ञित (ि) य (घ) ऺेिफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयेका सदस्म भध्मेफाट उनीहरुरे छानेको व्मङ्ञि 

अध्मऺ  
(ि) अङ्झबबािकहरू भध्मेफाट छाङ्झनएका कम्तीभा दङ्टई भङ्जहरा सङ्जहत चायजना .......................सदस्म 

(ग) ङ्जिद्यारम यहेको िडाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू भध्मे िडाध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतनीङ्झध एकजना..सदस्म 

(घ) ङ्जिद्यारमका सॊस्थाऩक, फङ्टङ्जर्द्ङ्ञजिी, ङ्ञिऺा प्रेभी, ङ्जिद्यारमराई ङ्झनयरतय दि फषनदेङ्ञि सहमोग गने िा ङ्जिद्यारमराई दि राि 
िा सो बरदा फढी नगद िा ङ्ञजरसी सहमोग गयेका व्मङ्ञिहरूभध्मेफाट ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेका 
एकजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना-     सदस्म 

(ङ) ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरूरे आपङ्ट हरूभध्मे छाङ्झन ऩठाएको एक जना-               सदस्म  
(च) स्थानीम ङ्ञिऺाप्रेभी भध्मेफाट गाउॉङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको एक जना -सदस्म 

(ज) िैङ्ञऺक फाहेक अरम उद्योग फाङ्ञणज्म ऺेिभा सॊरग्न व्मङ्ञि भध्मेफाट ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको  
   एक जना...............................................................................................सदस्म 

(ब) कङ्ट नै फगॉकयणभा नऩयेका गाउऩाङ्झरका ऺेिङ्झबिका अल्ऩसङ्ख्मक जातजाङ्झत, बाङ्जषक िा धाङ्झभनक सभूह  
   भध्मेफाट ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको फहङ्टभतफाट ङ्झनमङ्टि एक जना............................सदस्म 

(छ) ङ्जिद्यारमको प्रधानाध्माऩक.- .............................................................सदस्म-सङ्ञचि 

 

(ऩङ्टनि् िार क्रिहरूको तपन फाट १ जना िारक िा िाङ्झरकाराई आभङ्ञरित सदस्मको रुऩभा 
अङ्झनिामन सहबाङ्झगता गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनएका िा भनोङ्झनत अध्मऺ िा सदस्मको ऩदािङ्झध तीन िषनको हङ्टनेछ । त्मस्ता अध्मऺ िा 
सदस्मरे आफ्नो ऩद अनङ्टसायको आचयण नगयेको देङ्ञिएभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फित ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ । तय त्मसयी ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ िा सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनङ्टन अङ्ञघ आफ्नो सपाइ ऩेि गने भौकाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन 
। 

(३) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺको मोग्मता : प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारमको अध्मऺको राङ्झग ऩाॉच कऺा उत्तीणन, आधायबतू 
ङ्जिद्यारम (१-८) को अध्मऺको राङ्झग कऺा ८ उत्तीणन, भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम ( ९-१०) को राङ्झग एस.एर.सी. िा एस. ई.ई 
उत्तीण य ९-१२ सम्भ सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारमको अध्मऺको राङ्झग प्रङ्जिणता प्रभाण-ऩि तह उत्तीणन नबएको व्मङ्ञि अध्मऺको 
उम्भेदिाय हङ्टन ऩाउने छैन । तय कऺा ९-१० य कऺा ९-१२ सम्भ सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारमको अध्मऺको राङ्झग त्मो मोग्मता 
ऩ ङ्टगेको व्मङ्ञि नबएको बनी ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतका दङ्टई ङ्झतहाई सदस्मरे ङ्झरङ्ञित हस्ताऺय गयेभा त्मो बरदा तरको मोग्मता बएको 
व्मङ्ञिरे ऩङ्झन उम्भेदिायी हङ्टन ऩाउने छ। 

(४) ङ्ञिऺा हेने अङ्झधकृत य प्रा.स.राई फैठकभा ऩमनिेऺकको रुऩभा बाग ङ्झरन आभरिण गनन सङ्जकने छ। 
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 (५) गाउऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि ङ्ञिऺा ऺेिभा काभ गदै आएका गैयसयकायी सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध आभङ्ञरित सदस्मका रुऩभा यहन 
सक्नेछन ्। 

(६) साङ्जिक ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ऩदािङ्झध नसङ्जकएको य ङ्ञिऺा ऐनको आठौँ सॊिोधन अनङ्टसाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
गठन बएको बए फाहेक अरम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई गउऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयिभा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झफघटन गयी नमाॉ गठन 
गनन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ। 

(७) साङ्जिकको ङ्जि.व्म.स.को म्माद सङ्जकन एक भङ्जहना अङ्ञघ कभ से कभ साङ्जिकका एक भङ्जहरा य एक ऩङ्टरुष अङ्झबबािक 
सदस्म यहने गयी नमाॉ ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत फनाएय हस्तारतयण गने । 

(८) ङ्जिद्यारमराई िारती ऺेि य िारभैिी ङ्जिद्यारमको रुऩभा ङ्जिकास गनन तोङ्जकएको सूचकहरू ऩङ्टया गनन आिश्मक कामन गनङ्टन 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ ।  

(९) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 
 

(क) ङ्जिद्यारम सञ्चारनको राङ्झग प्राि साधन य स्रोतको ऩङ्चयचारन गने, 

(ि) ङ्जिद्यारमको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको रगत याख्ने, याख्न रगाउने य सङ्टयऺा गने, 

(ग) ङ्जिद्यारमको िैङ्ञऺक, बौङ्झतक तथा आङ्झथनक तथ्माङ्क य ङ्जिियण अद्यािङ्झधक गयाई याख्ने, 
(घ)  ङ्जिद्यारमको िाङ्जषनक फजेट स्िीकृत गने य त्मसको जानकायी गाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्छदने, 

(ङ) ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺक, कभनचायी य ङ्जिद्याथॉको ऩोिाकको कामानरिमन गने । 

(च)  सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक सयकायरे ङ्झनधानयण गयेको ढाॉचाङ्झबि यही ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक य एक िा एकबरदा फढी 
बाषाहरू ङ्झनधानयण गने । 

(छ)  स्िीकृत दयिरदी अनङ्टसायका ङ्ञिऺकहरूको िोजी गयी काभभा रगाउने तथा गाउॉऩाङ्झरकािाट स्िीकृत दिरदीभा 
कभनचायीको व्मिस्थाऩन गने; 

(ज)  गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट तोङ्जकएको यङ्ञजष्टडन रेिाऩयीऺकफाट ङ्जिद्यारमको िाङ्जषनक 

रेिाऩयीऺण गयाउने, 

(झ)  रेिाऩयीऺकको प्रङ्झतिेदन अनङ्टसाय तत्कार आिश्मक कायफाही गने य त्मसको प्रङ्झतिेदन 

गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि गने । 

(ञ) स्थानीम सयकायको ढाॉचाङ्झबि यही ङ्जिद्यारमको फाङ्जषनक फजेट स्िीकृत गने य त्मसको जानकायी गाउऩाङ्झरका ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतराई ङ्छदने । 

(ट)  ङ्जिद्यारमको स्रोत साधनराई ध्मानभा यािी ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको सहभङ्झतभा ङ्जिद्यारमभा आिश्मक ऩदहरू ङ्झसजनना गने य 
बनानको प्रङ्जक्रमा ङ्झनधानयण गने । 

(ठ)  प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ मोग्मता ऩ ङ्टगेका ब्मङ्ञिहरूभध्मेफाट ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयिको आधायभा प्रधानाध्माऩक, 

अरम ङ्ञिऺक य कभनचायीहरू ङ्झनमङ्टङ्ञि गने । 

(ड)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऺेिसॉग सम्फङ्ञरधत गाउॉऩाङ्झरका य गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनहरूको ऩारना गने । 

(ढ) प्रचङ्झरत कानङ्टन य ङ्झनमभ ऩारना नगने ङ्ञिऺक कभनचायीराई ङ्जिबागीम कायिाहीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस  गने ।  
(ण) ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺा एकै सभमभा सञ्चारन गने प्रफरध ङ्झभराउने । 

(त) ङ्जिद्यारम सङ्टधाय मोजना ङ्झनभानण गङ्चय रागङ्ट गनेछ । 

(थ) ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका ङ्झनदेिनहरू ऩारना गने। 

(द) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अरम कामन गने । 

(४) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामनङ्जिङ्झध आपै फनाउन सक्ने छ । 
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(५) (५) गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आिश्मक देिेभा गाउॉ ऩाङ्झरकाको सहभङ्झतभा एकबरदा फढी ङ्जिद्यारमहरूको सॊमङ्टि ङ्जिद्यारम 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गयी व्मिस्थाऩन गनन सक्ने छ। 

१९. ङ्जि.व्म.स.सॊघ :- सिै अङ्झबबािक सदस्म भध्मेका प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट हयेक ङ्जिद्यारमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे छानी ऩठाएका सदस्महरूफाट 
एक ङ्जि.व्म.स.सॊघ यहने छ । जसरे गाउऩाङ्झरकाभा ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य अङ्झबबािकको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने छ। 

२०.ङ्ञिऺक अङ्जिबािक सॊघ् दसफै ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺक य अङ्जिबािकहरू यहेका एक ङ्ञिऺक अङ्जिबािक सॊघ यहनेछ । मस 
सम्फरधी कामनङ्जिङ्झध गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  

२१. िैङ्ञऺक गङ्टठी सम्फरधी ङ्जिद्यारमको ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन् 
 

क) अनङ्टभङ्झत ङ्छदने आधाय : कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थारे िैङ्ञऺक गङ्टठी सम्फरधी ङ्जिद्यारम सञ्चारनका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मकता हेयी ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩूणन िा आॊङ्ञिक अनङ्टदान ङ्छदने िा नङ्छदने गयी सम्झौता गयेय 
देहामको आधायभा अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ : 
 

१.ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩनको दङ्टयदृङ्जष्ट सङ्जहतको कभ से कभ ५ फषनको कामन मोजना। 

२.सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारमका अङ्झधकाॊि ङ्ञिऺक य ङ्जि.व्म.स.को ङ्झरङ्ञित सहभङ्झत । 

३.गाउॉऩाङ्झरकाभा आधाङ्चयत स्रोतको भािा। 

४ आिेदकको ङ्जिश्वसङ्झनमता प्रभाङ्ञणत हङ्टने ट्रमाॊक येकडन। 

५.गाउॉऩाङ्झरकाको कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनभानण गयेको ितन । 

ि) सेिा ऺेि तोकी सो ऺेिङ्झबिका सम्फङ्ञरधत उभेय सभूहका कङ्ट नैऩङ्झन फारफाङ्झरका िङ्टल्ककै कायणरे ङ्जिद्यारमभा ऩढ्नफाट 
फङ्ञरचत नहङ्टने गयी अङ्झबबािकहरूफाट िङ्टल्क ङ्झरन सङ्जकने । 

ग) सङ्झभङ्झतरे िा िैङ्ञऺक गङ्टङ्छठरे एक फषनको ऩ ङ्टिन सूचना ङ्छदई सम्झौता यद्य गनन सङ्जकने तय िैङ्ञऺक सि सभाि नबई दङ्टफै ऩऺरे 
ङ्ञजम्भेिायी कामभ गनङ्टनऩने । 

घ) सयकायी ङ्ञिऺक काज सयह िैङ्ञऺक गङ्टङ्छठभा आफ्नो ऩदािङ्झध अनङ्टसाय काभ गनन सक्ने ।  
ङ) अरम ङ्झनमभ कानङ्टनरे तोकेका सेिाका रमङ्टनतभ ितन ऩारना गने गयी ङ्ञिऺक कभनचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि गने । 

च) स्िाङ्झभत्ि हस्तारतयण िा सम्ऩङ्झतको अिभूल्मन नहङ्टने गयी फरद बाएका िा फरद हङ्टने अिस्थाभा ऩ ङ्टगेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम 
िा सािनजङ्झनक गङ्टङ्छठको सम्ऩङ्झत तोङ्जकएको प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनन ङ्छदन सङ्जकने छ । 

 

२२.सॊस्थागत ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, अनङ्टभङ्झत, भाऩदण्ड ङ्झनधानयण, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन 

(१) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मिस्थाऩन गननका राङ्झग प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा देहामका सदस्महरू यहेको एक 
ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ: 

(क) ङ्जिद्यारमको सॊस्थाऩक िा रगानीकतान भध्मेफाट गाउॉऩाङ्झरकाफाट भनोङ्झनत.....................अध्मऺ 

(ि) अङ्झबबािक भध्मेफाट कम्तीभा एक भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना –सदस्म 

(ग) स्थानीम ङ्ञिऺाप्रेभी िा सभाजसेिी भध्मेफाट गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक-     सदस्म 

(घ) सम्फङ्ञरधत ऺेिको ङ्जिद्यारम ङ्झनयीऺक िा स्रोत ब्मङ्ञि- सदस्म; 

(ङ) सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरूरे आपूहरू भध्मेफाट छानी ऩठाएको एक –सदस्म 

(च) ङ्जिद्यारमको प्रधानाध्माऩक - सदस्म-सङ्ञचि 

(२) उऩदपा (१) को (क) (ि) य (ग) फभोङ्ञजभ छाङ्झनएका अध्मऺ िा सदस्मको ऩदािङ्झध तीन िषनको हङ्टनेछ । 

(३) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
१) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 
(क) ङ्जिद्यारम सञ्चारनको राङ्झग प्राि साधन य स्रोतको ऩङ्चयचारन गने, 
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(ि) ङ्जिद्यारमको राङ्झग आिश्मक बौङ्झतक साधनको व्मिस्था गने, 

(ग) नेऩार सयकाय य गाउॉऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक रागू गने गयाउने 

(घ) प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ मोग्मता ऩूया गयेका व्मङ्ञिराई ङ्ञिऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गने, 

(ङ) ङ्ञिऺक तथा कभनचायीको रमूनतभ तरफ, सेिा सङ्टङ्जिधा तोक्ने, 

(च) अनङ्टिासनहीन ङ्ञिऺक उऩय कायफाही गने, 

(छ) कानङ्टनभा उल्रेङ्ञित व्मिस्थाका अङ्झतङ्चयि गाउॉऩाङ्झरकािाट जायी ङ्ञिऺाऺेिसॉग सम्फङ्ञरधत सिै नीङ्झत, 

    ङ्झनमभ तथा ङ्झनदेिनहरूको ऩारना गने; 

(२) िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत सञ्चारन बएका ङ्जिद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मिस्थाऩन सम्फरधी व्मिस्था  
   तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२३. सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे छाििङृ्ञत्त उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने : 
(१) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्यारमभा बनान बएका कूर ङ्जिद्याथॉ सॊख्माको कम्तीभा दि प्रङ्झतितभा नघट्ने 

गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आङ्झथनक रुऩभा ङ्जिऩङ्ङ, अऩाङ्गता बएकाहरू, भङ्जहरा, दङ्झरत ङ्जिद्याथॉहरूराई छाििङृ्ञत्त गाउॊ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । छाििङृ्ञत्त ङ्जितयणको मथाथन जानकायी सम्िङ्ञरधत िडा सङ्झभङ्झत य 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा िािा सभऺ फङ्टझाउनङ्ट ऩने छ । 

(२) छाििङृ्ञत्त प्राि गने ङ्जिद्याथॉहरूको छनौटको राङ्झग आधाय, ितन य प्रङ्जक्रमा ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन 

सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत गयाई सािनजङ्झनक सभेत गनङ्टन ऩनेछ य सङ्झभङ्झतरे छाििङृ्ञत्तको राङ्झग छनौटको नङ्झतजा आधाय सङ्जहत 
सािनजङ्झनक गनङ्टन ऩनेछ । ङ्जिद्याथॉको िङ्टल्क तथा ङ्ञिऺकको रमूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक य ऩूिानधायको भाऩदण्ड तोक्ने् गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक फषन ङ्जिद्याथॉको िङ्टल्क य सॊस्थागत ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरूको रमूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक य रमूनतभ ऩूिानधायको 
भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ, । 

(३) अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको गङ्टणस्तय कामभ याख्न गाउॉऩाङ्झरका िा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत रे जङ्टनसङ्टकै 
सभमभा अनङ्टगभन गनन, ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । मस्तो ङ्झनदेिन कामानरिमन गनङ्टन सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

(४) अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत यद्द गने : कङ्ट नै सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे कानङ्टन य ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत कङ्ट नै काभ गयेभा गाउॉऩाङ्झरकारे त्मस्तो 
ङ्जिद्यारमराई प्रदान गङ्चयएको अनङ्टभङ्झत यद्द गनन सक्नेछ । तय त्मसयी अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत यद्द गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञरधत 
ङ्जिद्यारमराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन । 

२४ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्ञिऺकको दयिरदी ङ्झनधानयण गने् 
(१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरूभा आिश्मक ऩने ङ्ञिऺकहरूको दयिरदी ङ्झनधानयण ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको 

ङ्झसपाङ्चयिभा गाउॉऩाङ्झरकारे गनेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्ञिऺकको दयिरदी ङ्झनधानयण गदान ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गने ङ्जिद्याथॉ सॊख्मा य ङ्जिषमका आधायभा 
याङ्जष्डम िा प्रादेिीक भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ङ्जिद्याथॉ तथा ङ्ञिऺक अनङ्टऩात कामभ, गनङ्टन ऩनेछ । तय गाउॊऩाङ्झरका 
ङ्झबिका ङ्जिद्यारमका ङ्जिद्याथॉ सॊख्मा, सॊचाङ्झरत कऺा तथा उऩरब्ध ङ्ञिऺक दयफरदी का आधायभा कामनङ्जिङ्झध तमाय 
गङ्चय गाउॊ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे दयफरदी ङ्झभरान गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयिङ्ञरदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका ङ्ञिऺकको व्मङ्ञिगत पाइर िडा गयी गाउॉऩाङ्झरकारे याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

२५. ङ्ञिऺकको सेिा ितन, मोग्मता य सऺभता: ङ्ञिऺकको सेिा ितन, मोग्मता य सऺभता तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२६. ङ्ञिऺक तथा कभनचायीको ऩदीम आचयण तथा अरम व्मिस्था् 
(१) देहामका अिस्थाभा ङ्ञिऺक िा कभनचायीराई ङ्जिद्यारमको व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩदफाट हटाउन गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस 

गनेछ: 
(क) ङ्जिना सूचना रगाताय ऩरर ङ्छदनबरदा फढी सभम ङ्जिद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा 
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(ि) ङ्जिद्यारमभा भादक ऩदाथन सेिन गयी आएको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा 
(ग) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा,  
(घ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺक िा कभनचायीरे कामानरम सभमभा अरमि अध्माऩन िा काभ गयेभा, 
(च) ङ्ञिऺक िा कभनचायी याजनीङ्झतक दरको सदस्म यहेको ऩाइएभा, 
(छ) ङ्झनजरे अध्माऩन गयेको ङ्जिषमभा ३ फषनको औषत िैङ्ञऺक उऩरब्धी ४०% बरदा कभ बएभा ।  
 

(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभ िा अरम भाध्मभरे कङ्ट नै ङ्ञिऺक िा कभनचायीराई ऩदफाट हटाउनङ्ट ऩने एथेष्ट प्रभाण प्राि बएभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनजराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ । तय कामनयत ऩदिाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ भनाङ्झसि भाङ्जपकको स्ऩङ्जष्टकयणको भौका 
बने प्रदान गङ्चयने छ । 

२७. प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा रमूनतभ हयेक कऺाको कऺागत ङ्ञिऺकको तरि य सेिा सङ्टङ्जिधाको व्मिस्था गाउॉऩाङ्झरकारे गनेछ । 
त्मसङ्झबिफाट ङ्जिषमगत ङ्ञिऺकको व्मिस्था ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयिभा सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
गनेछ। 

२८ ङ्ञिऺक भहासॊघ : साभङ्टदाङ्जमक, िैङ्ञऺक गङ्टठी, तथा सॊस्थागत ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभनचायीहरूकोऩेिागत हकङ्जहतका 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका स्तयको एक ङ्ञिऺक भहासॊघ यहने छ ।ङ्ञिऺक भहासॊघका ङ्ञिऺकहरूरे कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको 
सदस्मता ङ्झरन नहङ्टने । ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य अरु आङ्झधकाङ्चयक एकाइभा आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि ङ्ञिऺक भहासॊघका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे गनेछन ्। ङ्ञिऺक भहासॊघभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने ङ्ञिऺकहरूरे सॊगठनात्भक काभका राङ्झग एक ङ्छदन ङ्जहउॉदे य 
एक ङ्छदन फषे ङ्झफदाफाट कङ्जट्ट हङ्टनेगयी ङ्झफदा ङ्झरन सक्नेछन ्। 

२९. ङ्ञिऺक तथा कभनचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि् (१) ङ्जिद्यारमभा कामभ बएको ङ्चयि दयिरदी ङ्ञिऺक तथा कभनचायी ऩदभा कयाय 
ङ्झनमङ्टङ्ञिको व्मिस्था देहाम िभोङ्ञजभको छनौट सङ्झभङ्झतफाट हङ्टनेछ : 

(क)सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारमको ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ - सॊमोजक 

(ि) ङ्झफषमगत योष्टय भध्मेफाट गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य ङ्ञिऺा अङ्झधकृतरे तोकेको ङ्जिषम ङ्जिऻ एक    
    जना - सदस्म  
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा हेने व्मङ्ञि कारव्मङ्ञि का प्रङ्झधकत - सदस्म 

(घ) सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारमको प्रधानाध्माऩक -सदस्म सङ्ञचि 

२) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामनङ्जिङ्झध गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३) ङ्जिद्याथॉ सॊख्मा अनङ्टऩातभा अत्मरत रमङ्टन ङ्ञिऺक दयफरदी, अङ्झनिामन ङ्जिषम ङ्ञिऺकको अबाि बएका  
    ङ्जिद्यारमभा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदन सक्नेछ । 

४) हारसम्भ कामनयत अस्थामी, स्थामी य कयाय ङ्ञिऺक तथा कभनचायीको सेिा सङ्टङ्जिधा घटाइने छैन । 

५) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयिभा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको दङ्टई ङ्झतहाई फहङ्टभतरे ङ्ञिऺकको सरुिा य  
   अिकाि गनन सङ्जकने छ। 

६) नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टनेराई कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि, सेिाका ितन य सङ्टङ्जिधा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोकेको सीभा फभोङ्ञजभ  
   ङ्जि.व्म.स.फाट हङ्टने छ।  
७) कयाय ङ्ञिऺकराई ङ्झफदा, रगानी कोषभा फचत, फीभा सङ्टङ्जिधा य कामनप्रदिननका आधायभा ऩदोङ्ङङ्झतको  
   व्मिस्था गङ्चयने छ। 

८) ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺक दयफङ्ञरद ङ्चयि बएभा तोङ्जकएको आिश्मक मोग्मता व्मङ्ञिभध्मेफाट आिश्मक    
    प्रङ्जक्रमा ऩ ङ्टमाई ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमङ्टङ्ञि गने । 

९) स्थान ङ्जििेषभा आिश्मक तोङ्जकएको ङ्ञिऺक नऩाइएभा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयिभा ङ्जि.व्म.स.रे गनन  
   सक्ने  छ । 
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१०) िैङ्ञऺक गङ्टठी य सॊस्थागत ङ्जिद्यारमराई तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ िैङ्ञऺक मोग्मता य रमङ्टनतभ  
     तरि, अरु सेिाका ितन य सङ्टङ्जिधा ङ्जि.व्म.स.को ङ्झनणनम अनङ्टसाय गङ्चयने छ । 

११) ङ्ञिऺक तथा कभनचायीराई देहामको आधायभा ऩदफाट हटाइने छ : 
क) ङ्झफना सूचना रगाताय ऩररङ्छदनसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा । 

ि) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩदीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेभा । 

ग) ङ्जिद्यारमभा रगाताय भाधकऩदानथ सेिन गयी ङ्जिद्यारमभा आउने गङ्चययहेको प्रभाङ्ञणत बएभा । 

घ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा । 

ङ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺक य कभनचायीरे कामानरम सभमभा अरमि अध्माऩन गयेभा िा अरम कङ्ट नै व्मिसाम 
गयेभा। 

च) सॊस्थागत ङ्जिद्यारम, कोङ्ञचङ्ग Institute, िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेिा जस्ता व्मिसाम चराएभा िा रगानी गयेभा। 

छ) कङ्ट नै याजनैङ्झतक दरको सदस्म यहेको िा ङ्जिद्यारम सञ्चारनका सभमभा कङ्ट नै दरको प्रचाय प्रसायभा सङ्जक्रमता यहेभा 
। तय ऩठनऩाठनभा फाधा नऩनेगयी याङ्जष्डम जनगणना, ङ्झनिानचन सम्फरधी काभभा सॊरग्न यहेभा मो दपारे फाधा गने 
छैन । 

30.प्रधानाध्माऩक सम्फरधी व्मिस्था् 
(१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा एक प्रधानाध्माऩक यहनेछ । 

(२) प्रधानाध्माऩकको ङ्झनमङ्टङ्ञि व्मिस्था देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(क) भाध्मङ्झभक तहभा प्रधानाध्माऩक हङ्टन स्नातकोत्तय उऩाङ्झध प्राि भाध्मङ्झभक तहभा कामनयत स्थामी ङ्ञिऺक हङ्टनङ्ट ऩनेछ । सो 
नबएभा स्नातकोत्तय मोग्मता प्राि ङ्ञिऺक भध्मेफाट ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट 
प्रधानाध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयनेछ। 

(ि) आधायबतू तहभा प्रधानाध्माऩक हङ्टन स्नातक उऩाङ्झध प्राि सोही तहभा कामनयत स्थामी ङ्ञिऺक हङ्टनङ्ट ऩनेछ । सो नबएभा 
प्रङ्जिणता प्रभाणऩि तह मोग्मता प्राि ङ्ञिऺक भध्मेफाट ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट 
प्रधानाध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयनेछ। 

(ग) प्रधानाध्मकऩरे ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टनङ्ट ऩूिन ऩाॉच फषे ङ्जिद्यारम सूधायको कामनमोजना ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन 

    सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गनङ्टन ऩने छ। 

(घ) प्रधानाध्माऩकको अिधी ५ फषनको हङ्टनेछ । ङ्झनज फढीभा २ कामनकार भाि सो ऩदभा िहार यहन 

    ऩाउनेछ। 

(ङ) ङ्जिद्यारमको ब्मिस्थाऩङ्जकम नेततृ्ि तथा िैङ्ञऺक प्राङ्जिङ्झधक नेततृ्ि गयी ङ्जिद्यारमको फहृत्तय ङ्जहत गनङ्टन  
    प्रधानाध्माऩकको कतनब्म हङ्टनेछ । 

(च) ङ्झनजरे ऩेि गयेको कामनमोजना फभोङ्ञजभ कामन गयेको नऩाईएभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे हटाउन सक्नेछ  
    तय एक ऩटक स्ऩङ्जष्टकयणको भौका ङ्छदईनेछ । 

३१. ङ्ञिऺकको सरुिा्  
(१) स्थामी ङ्ञिऺकको हकभा ङ्झनजरे कङ्ट नै एक ङ्जिद्यारमभा अङ्झधकतभ ५ िषन सेिा गयेऩिात अको  
ङ्जिद्यारमभा सरुिा हनऩने छ । मसयी सरुिा गदान अको ङ्जिद्यारमको छनोट सम्िङ्ञरधत ङ्ञिऺकको योजाई य प्राथङ्झभकताभा 
हङ्टने छ । तय सो ङ्जिद्यारमभा आफ्नो ङ्जिषमको दयिरदी िारी हङ्टनङ्टऩने छ। 

 (२) रमूनतभ २ िषन एकै ङ्जिद्यारमभा अध्माऩन गयेका ङ्ञिऺकरे अको ङ्जिद्यारमभा सरुिा हङ्टन चाहेभा गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा 
सरुिाका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछन ्। मसयी प्राि ङ्झनिेदनका आधायभा आफ्नो ऺेिङ्झबिका दयिरदी उऩरब्ध बएका य 
सम्िङ्ञरधत ङ्जिद्यारम ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सहभङ्झत प्रदान गयेभा ङ्ञिऺा ङ्झसङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयिभा गाउऩाङ्झरका ङ्ञिऺा िािारे 
अको ङ्जिद्यारमभा सरुिा गनन सक्नेछ। 
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 (३) ङ्जििेष अिस्थाभा फाहेक ङ्ञिऺकको सरुिा िैङ्ञऺक सिको सङ्टरु िा अरत्मभा भाि गङ्चयनेछ । ङ्जििेष अिस्था बङ्ङारे 
ङ्झनज सो ङ्जिद्यारमभा यहन नसक्ने, ङ्जिषमगत दयिरदी आिश्मक नयहेको, स्िास्थ्म सभस्मा, ऩङ्झतऩत्नी सगैं यही सेिा गनन 
ऩाउने अिस्था िा अरम ङ्ञचत्तफङ्टझ्दो कायण सभेत फङ्टङ्ञझने छ ।  

३२. दयिरदी ङ्झभरान:  
(१) गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्जिद्यारमभा तहगत, कऺागत तथा ङ्जिषमगत य ङ्ञिऺक ङ्जिद्याथॉ अनङ्टऩातका  
आधायभा फढी दयिरदी बएको ङ्जिद्यारमफाट कभ दयफरदी बएको ङ्जिद्यारमभा दयिरदी ङ्झभरानका राङ्झग गाउॉ कामनऩाङ्झरका 
सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्ने छ।  

 (२) मसका राङ्झग ङ्ञिऺक कभ बएका ङ्जिद्यारम, ङ्जिद्यारम नै नबएको ऺेि तथा ङ्जऩछङ्झडएका य ग्राभीण  

ऺेिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ ।  

३३. ङ्ञिऺकको फढङ्टिा सम्फरधी व्मिस्था: हार स्थामी रुऩभा सेिायत ङ्ञिऺकको फढङ्टिा सम्फरधी व्मिस्था नेऩार सयकायफाट रागू 
बएको सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । स्थानीम तहफाट ङ्झनमङ्टिी ऩाएका कयाय ङ्ञिऺककहरूको फढङ्टिा हङ्टनेछैन ्।  

३४. ङ्ञिऺकराई अरम काभभा रगाउन नहङ्टने : 
 (१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको ङ्ञिऺकराई ङ्ञिऺा प्रदान गने िा ङ्जिद्यारम प्रिासन सम्फरधी काभभा फाहेक अरम काभभा 
रगाउन हङ्टॉदैन । 

 (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ङ्जिद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩने गयी याङ्जष्डम जनगणना, 
ङ्झनिानचन सम्फरधी काभ, दैिी प्रकोऩ उर्द्ाय िा नेऩार सयकाय य गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको अरम कङ्ट नै काभभा िटाउन 
सङ्जकनेछ ।  

३५.  कामनसम्ऩादन कयाय सम्झौता गनङ्टनऩने:  ङ्ञिऺाराई प्रबािकायी फनाउन देहाम अनङ्टसाय कामनसम्ऩादन कयाय सम्झौंताको प्रकृमा 
अिरम्फन गनङ्टनऩनेछ । 

 (१) गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺको योहियभा प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतरे ङ्ञिऺा िािा हेने अङ्झधकृतसॉग, ङ्ञिऺा अङ्झधकृतरे सफै 
ङ्जिद्यारमका प्रधानाध्माऩकसॉग, प्रधानाध्माऩकरे आफ्ना भातहतका सफै ङ्ञिऺहरूसॉग सम्ऩादन कयाय सम्झौता गनङ्टनऩने छ।  

(२) कामन सम्ऩादन कयाय सम्झौता १ िषनको हङ्टने छ । सम्झौता अनङ्टसाय काभ बए नबएको भूल्माॊकन प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे आङ्झथनक िषनको अरत्मभा कामनऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनङ्टनऩने छ।  

(३) िाङ्जषनक कामनसम्ऩादन कयायका सूचकहरू ङ्झनधानयण गने कामन गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तमाय ऩायी गाउॉ कामन ऩाङ्झरकाभा 
ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

  

३६. कामन सम्ऩादन भूल्माॊकन य सजाम तथा ऩ ङ्टयस्काय 

(१) कामनसम्ऩादन कयाय बएका ङ्ञिऺक तथा कभनचायीहरूको कामनसम्ऩादन ऺभताको आधायभा भूल्माङ्कन गयी कामनसम्ऩादनभा 
याम्रो नङ्झतजा हाङ्झसर गने ङ्ञिऺक तथा कभनचायीराई ऩ ङ्टयस्कृत गने य कभजोय नङ्झतजा हाङ्झसर गने ङ्ञिऺक कभनचायीराई 

दङ्ञण्डत गनङ्टन ऩदनछ । 

(२)  कामनसम्ऩादन सम्झौंताको भूल्माङ्कन, ऩङ्टयस्काय य सजाम गाउॉकामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  

३७. ङ्जिद्यारमको बौङ्झतक तथा िैङ्ञऺक ऩूिानधायको भाऩदण्ड ङ्झनधानयण : 

(१) ङ्जिद्यारमभा ङ्जिद्याथॉ सॊख्मा अनङ्टसाय कऺाकोठा, िेर भैदान कम्ऩाउण्ड, घेयाफाय, फारभैिी फसाइ  

व्मिस्था, िाताियण भैिी हाता, कयेसाफायी, पूरफायी, स्िच्छ ङ्जऩउने ऩानी, छाि छािाका राङ्झग अरग अरग िौचारम तथा ङ्झसकाइ 
भैिी िाताियण हङ्टनङ्ट ऩनेछ।  

 २) ङ्जिद्यारमको स्तयअनङ्टसाय बौङ्झतक तथा िैङ्ञऺक ऩूिानधायको भाऩदण्ड तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

३) प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मिसाङ्जमक ङ्ञिऺा प्रदान गने ङ्जिद्यारम तथा ङ्जिऻान भूर ङ्जिषम ऩठनऩाठन हङ्टने  

ङ्जिद्यारमभा प्रमोगिारा तथा प्रमोगात्भक अभ्मासको थऩ सङ्टङ्जिधा हङ्टनङ्ट ऩने छ। 
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 ३८. ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त:  
(१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त सािनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ । मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत 

यद्द गङ्चयएको िा कङ्ट नै ङ्जिद्यारमभा गाङ्झबएको साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त गाउॉऩाङ्झरकारे अरम ङ्जिद्यारमको काभभा 
प्रमोगभा नआउने बएभा फेच-ङ्झफिन गयी प्राि बएको यकभ सम्फङ्ञरधत गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा कोषभा जम्भा गनेछ ।  

(२) िैङ्ञऺक गङ्टठी अरतगनत सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही ङ्जिद्यारमको नाभभा यहने छ । कङ्ट नै ङ्जिद्यारम 
सािनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको रुऩभा सञ्चारन गङ्चयएकोभा त्मस्तो ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सािनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ य त्मस्तो 
सम्ऩङ्ञत्तको स्िरुऩ ऩङ्चयितनन गनन ऩाइने छैन । 

(३) कम्ऩनी अरतगनत सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा यहनेछ ।  

(४) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊघ सॊस्थासॉग दान दातव्मको रूऩभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको चर, अचर  

    सम्ऩङ्ञत्त प्राि गनङ्टन अङ्ञघ गाउॉ ऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

३९. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको जग्गाको स्िाङ्झभत्ि, सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेि, सॊयऺण य व्मिस्थाऩन : 

(१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको जग्गाको स्िाङ्झभत्ि सो ङ्जिद्यारमकै नाभभा यहने छ । सो ङ्जिद्यारम िायेज िा  
    अरमि गाङ्झबई ङ्जिद्यारमको काभभा प्रमोग नहङ्टने बएभा गाउॉऩाङ्झरकारे बोग चरन गनन सक्ने छ। 

   (२) ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेि दङ्टरुस्त याख्ने, सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गने दाङ्जमत्ि सो ङ्जिद्यारमको        

      व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको यहने छ । 

    (३) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको जग्गाको सॊयऺण य व्मिस्थाऩन गने कतनव्म गाउॉऩाङ्झरकाको यहने छ । 

 ४०. ङ्जिद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक् 
 (१) ङ्जिद्यारमरे नेऩार सयकाय य स्थानीम तहरे तोकेको रमूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टने गयी 

अध्ममन अध्माऩन गयाउनङ्ट ऩनेछ । ङ्जिद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ङ्झबि यही प्रादेङ्ञिक तथा स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक रागू गनन सक्नेछ ।  

(२) ङ्जिद्यारमराई आिश्मक ऩने ऩाठ्यऩङ्टस्तकहरूको सॊख्मा सम्फङ्ञरधत ङ्जिद्यारमरे तोङ्जकएको सभम सीभा ङ्झबि गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतभा भाग गनङ्टनऩनेछ । 

(३) गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे िैङ्ञऺक सि िङ्टरु हङ्टनङ्ट अगािै सम्फङ्ञरधत ङ्झनकामहरूभा सभरिम गयी ऩाठ्यऩङ्टस्तकको प्रफरध 
गनेछ। 

 (४) आधायबतू तहसम्भको ङ्ञिऺाका राङ्झग स्थानीम आिश्मकताभा आधाङ्चयत फढीभा १०० ऩूणानङ्क िा ४  केङ्झडट आिय 
फयाफयको स्थानीम थऩ ङ्जिषमको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ । मसको राङ्झग ऩाठ्ऩ ङ्टस्तक ङ्जिद्यारम 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणनम गयी रागङ्ट गनन सक्ने छ।  

६) हयेक ङ्जिद्यारमभा िैङ्ञऺक स्तयको रमनतभ भाऩदण्ड तोकी ङ्ञिऺक ङ्जिद्याथॉ सहकामनभा आधाङ्चयत ऩाठ्य साभग्री, थऩ 
स्िाध्ममन साभग्री, ऩङ्टस्तकारम, भनोङ्जिभिन, अङ्झबबािक ङ्ञिऺाको प्रिरध हङ्टनङ्ट ऩने छ ।  

४१. अङ्झतङ्चयि िैङ्ञऺक कृमाकराऩ :  

       ङ्जिद्यारमरे ऩाठ्यक्रभभा आधाङ्चयत ङ्झसकाइभा सहजता ल्माउन अङ्झतङ्चयििैङ्ञऺक कृमाकराऩ हरू फारक्रि, तथा िाताियण 
भैिी क्रिहरू गठन, ऩङ्चयमोजना कामन, अध्ममन भ्रभण, ऩोषण ङ्ञिऺा,  
िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता, साङ्जहङ्ञत्मक तथा फहङ्टप्रङ्झतबाभूिी कृमाकराऩहरू सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

 ४२. गाउॉऩाङ्झरका ऺिेङ्झबि ऩने ङ्जिद्यारमहरूभा ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभरिमको राङ्झग देहामको एक 

     ऩयीऺा  सञ्चारन तथा सभरिम सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

      (क) ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ - अध्मऺ 

     (ि) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत - सदस्म  

     (ग) ङ्ञजल्रा प्रिासन कामानरमको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनधी - सदस्म 
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(घ) सम्फङ्ञरधत गाउऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺक भहासॊघको अध्मऺ - सदस्म  

(च) ङ्ञिऺा अङ्झधकृत - सदस्म-सङ्ञचि  

(१) ऩयीऺा सञ्चारनतथा सभरिम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फरधी कामनङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण  

    गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) स्थानीम तहको ऺेिङ्झधकाय िाङ्जहयको िैङ्ञऺक तहको ऩयीऺा सञ्चारनगनन सम्िङ्ञरधत ङ्झनकामिाट बएको व्मिस्था 
िभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे सहजीकयण य सभरिम गने छ । कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺा सञ्चारन कामनऩाङ्झरकाफाट 
स्िीकृत भाऩदण्ड िभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे गने छ ।  

(३) मसका राङ्झग सम्िङ्ञरधत कऺाका ङ्जिद्याथॉहरूफाट ऩयीऺाभा राग्ने िचन प्राि गनन ऩङ्चयऺा िङ्टल्क  ङ्झरन सक्ने छ।  

(४)  उऩदपा २ य ३ िाहेकको कऺाहरूको ऩयीऺा गाउॊ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ एकरुऩता कामभ हङ्टने गङ्चय 
गाउॉऩाङ्झरका िा ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेिनभा प्रधानाध्माऩकरे गने छ । 

४३. ङ्जिद्यारम कोष् (१) प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा एउटा ङ्जिद्यारम कोष हङ्टनेछ, जसभा देहाम िभोङ्ञजभका स्रोतिाट प्राि यकभ सो 
कोषभा दाङ्ञिरा हङ्टने छ:  
(क) स्थानीम तह भापन त नेऩार सयकाय प्रादेङ्ञिक सयकायफाट प्राि अनङ्टदान यकभ । 

  (ि) गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राि अनङ्टदान ।  

(ग) गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा कोषफाट प्राि यकभ ।  

(घ) िङ्टल्क तथा सहमोगफाट प्राि यकभ,  

(ङ) चरदा िा दान दातव्मफाट प्राि यकभ, य 

  (च) अरम स्रोतफाट प्राि यकभ ।  

४४. अनङ्टदानको व्मिस्था :  
(१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित ङ्छदॉदै आएको अनङ्टदान यकभभा कटौती नहङ्टने गयी तोङ्जकएको सूिको धायभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमराई ङ्झनमङ्झभत य थऩ ( नभूना ङ्जिद्यारम, अॊग्रजेी भाध्मभ, प्रोत्साहन आदी ) अनङ्टदान 
ङ्छदनेछ । तय कङ्ट नै ङ्जिद्यारमरे तोङ्जकएको िैङ्ञऺकस्तय कामभ गनन नसकेभा त्मस्ता ङ्जिद्यारमराई ङ्छदइदै आएको अनङ्टदान 
यकभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कटौती गनन सङ्जकनेछ।  

(२) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम य सािनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीराई देहामको आधायभा अनङ्टदान ङ्छदन सङ्जकने छ :  
क) ङ्जिद्यारमभा ङ्जिद्याथॉ सङ्ख्मा 

  ि) ङ्जिद्यारमको ङ्ञिऺक सङ्ख्मा  
ग) ङ्जिद्यारमको ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ  

घ) ङ्जिद्यारमको आङ्झथनक अिस्था  
  (३) ङ्जििेष ऺेिका ङ्जिद्याथॉ य ङ्जिद्यारमहरूभा अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइने छ। 

 (४) गाउॉऩाङ्झरकारे फार ङ्जिकास केररराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टदान ङ्छदन सक्नेछ ।  

 ४५ फजेट तमाय गने : प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक िषनको जेष्ठभसारतङ्झबि आगाभी िषनको फजेट तमाय गयी व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट 
स्िीकृत गयाई त्मसको एक प्रङ्झत ङ्ञिऺा िािाभा सभमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४६. रेिा व्मिस्थाऩन :  
(१) सफै ङ्जिद्यारमहरूरे प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसायको ढाॉचाभा आम व्मामको रेिा व्मिस्थाऩन गनङ्टनऩने छ।  

(२) ङ्झनमङ्झभत कायोफायको रेिा याख्न िेग्रै ब्मिस्था गयी भाध्मङ्झभक तहभा रेिा हेने कभनचायी य आधायबतू तहभा रेिा हेने 
ङ्ञजम्भा ऩाएको ङ्ञिऺकराई ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

४७. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको िाता सञ्चारन : 

 (१) ङ्जिद्यारमरे आङ्झथनक कायोफाय गदान फैंक भापन त गनङ्टनऩनेछ । 
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(२) ङ्जिद्यारमको िाता सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेिा हेने कभनचायीको सॊमङ्टि दस्तितफाट  

   सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ  

४८. रेिा ऩयीऺण तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺण : 

(१) सफै ङ्जिद्यारमहरूरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा आङ्झथनक िषन सभाि बएको ऩङ्जहरो चौभाङ्झसक ङ्झबि गाउॉ ङ्ञिऺा  
सङ्झभङ्झतरे तोकेको यङ्ञजष्डाड रेिा ऩयीऺकफाट रेिा ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) रेिा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन रेिा ऩयीऺण सभाि बएको १५ ङ्छदन ङ्झबि गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत भापन त  

गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गनङ्टन ऩनेछ ।  

(३) प्रत्मेक फषन ङ्जिद्यारमरे साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयी ङ्जिद्यारमको िैङ्ञऺक उऩरब्धी, ऩायदङ्ञिनता तथा  
जिापदेङ्जहताको अिस्था य आगाभी कामनमोजना सािनजङ्झनक तथा अनङ्टभोदन गनङ्टन ऩनेछ ।  

४) ङ्जिद्यारमरे हयेक िैभाङ्झसक ऩयीऺाको नङ्झतजा सङ्जहत ङ्जिद्याथॉको िैङ्ञऺक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन अङ्झबबािक सभऺ ऩेस गयी ऩषृ्ठ 
ऩोषण ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

 ४९. छाििङृ्झतको व्मिस्था गनन सक्ने् गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जिद्यारमभा बनान हङ्टने ङ्जिद्याथॉराई ङ्ञिऺा ङ्जिकास  

     कोषफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ छाििृङ्ञत्तको व्मिस्था गनन सक्नेछ ।  

५०. िङ्टल्क सम्फरधी व्मिस्था्  

(१) नेऩार सयकायरे ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा घोषणा गयेको ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉको नाभभा 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको िङ्टल्क ङ्झरन ऩाउने छैन तय साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमरे अनङ्टदानफाट िचन नव्महोङ्चयएका ङ्जिद्याथॉहरू भध्मेका 
िङ्टल्क ङ्झतनन याजी अङ्झबबािकहरूफाट िङ्टल्क उठाउन सङ्जकने ।  

(२) सिै फारफाङ्झरकाहरूराई आधायबतू तहसम्भको ङ्ञिऺा अङ्झनिामन य ङ्झनिङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक तहसम्भ  

ङ्झनिङ्टल्क ङ्ञिऺा प्रदान गननको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक स्रोतको व्मिस्था गनेछ ।  

(३) ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा घोषणा गयेको ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺा फाहेकको अरम ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाभा अध्ममन गने ङ्जिद्याथॉसॉग ङ्झरइने 
िङ्टल्क तोङ्जकएको आधायभा ङ्झनधानयण गङ्चयनेछ ।  

(४) ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉराई कङ्ट नै कऺाभा बनान गदान एक ऩटक बनान िङ्टल्क ङ्झरइसकेऩङ्झछ ऩ ङ्टन् सोही  
ङ्जिद्यारमको अको कऺाभा बनान गननको राङ्झग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभकोिङ्टल्क ङ्झरन ऩाउने छैन । 

 (५) ङ्जिद्यारमरे बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभानण गननको राङ्झग ङ्जिद्याथॉसॉग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको िङ्टल्क ङ्झरन ऩाउने छैन ।  

(६) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉसॉग ङ्झरन ऩाउने िङ्टल्क तोङ्जकएको अङ्झधकायीफाट स्िीकृत गयाई ङ्झनधानयण गनङ्टन  ऩनेछ । 
त्मसयी िङ्टल्क ङ्झनधानयण सम्फरधभा स्िीकृङ्झत ङ्छदॉदा ङ्जिद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सङ्टङ्जिधाहरूराई आधाय ङ्झरइने छ।  

(७) कङ्ट नै ङ्जिद्यारमरे मस ऐन ङ्जिऩयीत ङ्जिद्याथॉसॉग कङ्ट नै िङ्टल्क ङ्झरएभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे त्मस्तो िङ्टल्क सम्फङ्ञरधत 

ङ्जिद्याथॉराई ङ्जपतान गनन रगाउनङ्ट ऩनेछ । मस ऐन ङ्जिऩयीत िङ्टल्क ङ्झरने ङ्जिद्यारमराई तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे एक राि 
रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनन सक्नेछ । 

 ५१. ङ्जिद्यारमराई छङ्टट य सङ्टङ्जिधा  

(१) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चाङ्झरत 
सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको नाभभा जङ्टनसङ्टकै ङ्झरित ऩाङ्चयत गदान यङ्ञजषे्डिन दस्तङ्टय राग्ने छैन । 

 (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञिएदेङ्ञि फाहेक अरम ङ्जिद्यारमको नाभभा कङ्ट नै ङ्झरित ऩाङ्चयत गदान नेऩार सयकायरे तोङ्जकएको 
आधायभा यङ्ञजषे्डिन दस्तङ्टय छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ । 

 (३) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमराई ङ्छदइने अरम छङ्टट य सङ्टङ्जिधा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

५२. गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने्  
(१) गाउॉऩाङ्झरकारे तोङ्जकएको ऺेिसॉग सम्फङ्ञरधत ङ्झनदेिनहरू ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्छदन  
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    सक्नेछ।  

     (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टन ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कतनव्म  

    हङ्टनेछ   

५३. िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेिा, ङ्जिदेिी िैङ्ञऺक कामनक्रभ िा ङ्ञिऺण कोसन सञ्चारन् 
(१) कसैरे ऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेिा, ङ्झिज कोसन, बाषा ङ्ञिऺण कऺा    

   िा ऩूिन तमायी कऺा, कोङ्ञचॊग कऺा जस्ता िैङ्ञऺक कामनक्रभ सञ्चारन गनन ऩाउने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िैङ्ञऺक कामनक्रभ, िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेिा, ङ्झिज कोसन, बाषा ङ्ञिऺण कऺा िा  

   ऩूिन तमायी कऺाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरने सम्फरधी व्मिस्था गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

५४. प्रगङ्झत ङ्जिियण फङ्टझाउनङ्ट ऩने : सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे प्रत्मेक िषन तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियण सङ्जहतको     

 प्रगङ्झत  ङ्जिियण गाउॉ ऩाङ्झरका कामानरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

 

५५. ङ्ञिऺक िा कभनचायीरे ङ्झनजी ङ्जिद्यारमभा रगानी गनन नऩाउने : ङ्जिद्यारमभा कामनयत ङ्ञिऺक िा  

 कभनचायीरे कङ्ट नै ङ्झनजी ङ्जिद्यारम सञ्चारनगनन, रगानी गनन िा व्मिस्थाऩन सम्फङ्ञरध कङ्ट नै कामन गनन  

 ऩाउने छैन  

क) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत ङ्ञिऺक कभनचायी तथा जनप्रङ्झतनीङ्झध अङ्झबबािक य  

फारफाङ्झरकाहरूराई प्रोत्साहन ङ्छदईनेछ। 

५६. गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत कोष: 
१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ऺेिङ्झबिका ङ्जिऩङ्ङ, प्राकृङ्झतक प्रकोऩ ऩीङ्झडत य असहाम  

फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक अिसय फङृ्जर्द् गनन तथा उत्कृष्ट ङ्जिद्याथॉ य ङ्ञिऺकराई ऩ ङ्टयस्कृत गनन ङ्ञिऺा ङ्जिकास कोष स्थाऩना हङ्टनेछ।  

२) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभ यहन सक्नेछ :  
(क) स्थानीम तह भापन त सङ्घीम सङ्ञञ्चत कोषफाट प्राि अनङ्टदान यकभ ।  

(ि) नेऩार सयकाय, प्रादेङ्ञिक सयकाय य गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राि अनङ्टदान ।  

(ग) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमफाट प्राि फाङ्जषनक आम्दाङ्झनको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ ।  

(घ) िङ्टल्क तथा सहमोगफाट प्राि यकभ ।  

(ङ) िैङ्ञऺक सेिा िङ्टल्कफाट उठेको यकभ । 

 (च) चरदा िा दान दातव्मफाट प्राि यकभ ।  

(छ) स्थानीम तहफाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िा अनङ्टदान प्राि यकभ ।  

(ज) अरम स्रोतफाट प्राि यकभ । 

३) कोषको सञ्चारन गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि, ङ्ञिऺा हेने कामनऩाङ्झरका सदस्म य ङ्ञिऺा अङ्झधकृत यहेको ३  

सदस्मीम सङ्झभङ्झतफाट हङ्टनेछ । 

५७.दण्ड सजाम तथा ऩ ङ्टयस्काय  

   (१) कसैरे ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना िा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी िा  

      रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झफगो असूर गयी ङ्जिगो फभोङ्ञजभ जङ्चयिानागनन सक्नेछ। 

।  

    (२) कसैरे देहामका कामन गयेभा, गनन रगाएभा िा सो कामन गनन सहमोग ऩ ङ्टमाएभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई  

      कसूयको भािा हेयी कानूनरे तोके िभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ:  
(क) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गदान राऩयफाही िा गैय ङ्ञजम्भेिायऩूणन कामनगयेभा,  
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(ि) ऩयीऺा केररभा सम्फङ्ञरधत ऩदाङ्झधकायीको स्िीकृङ्झत फेगय प्रिेिगनन प्रमत्न गयेभा िा प्रिेि गयेभा िा  
   ऩयीऺा केरर ङ्झनमरिणभा ङ्झरई अभमानङ्छदत कामन गयेभा,  
(ग) ऩयीऺापर प्रकािनभा अङ्झनमङ्झभतता गयेभा 
(घ) ऩयीऺाको भमानदा बङ्ग हङ्टने अरम कङ्ट नै कामन गयेभा । 

(ङ) अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै िैङ्ञऺक कामनक्रभ, िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेिा, ङ्झिज कोसन, बाषा ङ्ञिऺण कऺा तथा  
 ऩूिन तमायी कऺा सञ्चारन गयेभा । 

 (च) कानून ङ्जिऩयीतको अरम कामन गयेभा । 

 (३) ङ्जिद्यारमको ङ्ञिऺक िा कभनचायी उऩय अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएभा त्मस्तो ङ्ञिऺक िा कभनचायी त्मसयी भङ्टद्दा दामय बएको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञि ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ । सो ङ्ञिऺक िा कभनचायी अदारतफाट कसूयदाय ठहङ्चयएभा ङ्झनजराई मस ऐन फभोङ्ञजभ सजाम 
गङ्चयनेछ । 

 (४) ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभनचायीरे आपङ्ट राई सङ्टङ्ञम्ऩएको कामन सभमभै प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩङ्ङ गयेभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
ऩ ङ्टयस्कायको व्मिस्था गङ्चयनेछ बने सभमभै कामन सम्ऩादन नगने ङ्जिद्यारमराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टदान कटौङ्झत गङ्चयनेछ। 

५८. ऩ ङ्टनयािेदन् तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे गयेको सजामको आदेिउऩय कानून िभोङ्ञजभ ऩ ङ्टनयािेदन राग्नेछ।  

५९. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय:  
(१) मस ऐनको उद्देश्म कामानरिमन गनन गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञिएको अङ्झधकायको सिनभारमताभा प्रङ्झतकूर प्रबाि नऩनेगयी सो ङ्झनमभद्वाया िासगयी देहामका कङ्ट याहरुको 
व्मिस्था गनन सक्नेछ ।  

क) ङ्जिद्यारमको झण्डा ङ्ञचरह य प्राथना  
ि) ङ्जिद्याथॉहरुराई राग्ने िङ्टल्क य सो असूर गने तङ्चयका  
ग) ङ्जिद्यारमहरुराई ङ्छदइने अनङ्टदान  

घ) ङ्जिद्यारमको ऩयीऺा  
ङ) ङ्ञिऺकको ऩयीऺा सम्फरधी 
 च) ङ्जिद्यारमको अङ्झतङ्चयि कामनकराऩ य कामनक्रभको ङ्झनधानयण 

छ) ङ्जिद्यारमभा ङ्जिद्याथॉ बनान गने तङ्चयका य ङ्जिद्याथॉहरुको सङ्ख्मा  
ज) ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्झतको सङ्टयऺा  
झ) ङ्जिद्यारमको छािािास चराउने  

ञ) ङ्जिद्यारमको आम व्ममको जाॉच   

ट) ङ्जिद्यारमको ऩाठ्यक्रभ,ऩाठमऩङ्टस्तक तथा सरदबन साभग्री  
ठ) ङ्ञिऺक तथा ङ्जिद्याथॉहरुको आचायसॊङ्जहता  
ड) ङ्जिद्यारमको ऩ ङ्टस्तकारम य िाचनारम  

ढ) प्रधानाध्माऩकको ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग आिश्मक मोग्मता, काभ कतनव्म अङ्झधकाय य सङ्टङ्जिधा 
 ण) ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरुको सेिा ितन सम्फरधी  
त) ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरुको अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩि, ऩङ्चयचम ऩि य ङ्ञचरह  

थ) ङ्जििेष ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, दङ्टय ङ्ञिऺा तथा िङ्टरा ङ्ञिऺा  
द) ङ्ञिऺकहरुको सेिा गठन  

ध) ङ्ञजल्रा ङ्ञिऺा कोष  

न) आिासीम ङ्जिद्यारम सञ्चारन गने  

ऩ) सॊस्थागत ङ्जिद्यारम सम्फरधी  
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प) कोङ्ञचङ कऺा, बाषा ङ्ञिऺण कऺा य ङ्झनजी ऺेिभा सञ्चाङ्झरत ङ्ञिऺक प्रङ्ञिऺण कऺा सम्फरधी  
३. मस ऐनको कामानरिमनको राङ्झग गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आिश्मक कामनङ्जिङ्झध, ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनन सक्नेछ । 

 ६०. सॊक्रभणकारीन व्मिस्था :  
(१) मस ऐनभा तोङ्जकए िभोङ्ञजभ हङ्टने बनी व्मिस्था गयेको काभ प्रदेि सबाको कानून नआउॉदा सम्भगाउॉ 

कामनऩाङ्झरकारे गनन सक्नेछ। 

(२) मो ऐन जायी बए ऩङ्झछ ङ्जिद्यारमभा ङ्चयि यहेको दयफरदीभा ङ्जिऻाऩनको अनङ्टभङ्झत गाउॉ कामन ऩाङ्झरकारे ङ्छदन 

सक्नेछ।  

६१. फाधा अडकाउ पङ्ट काउने अङ्झधकाय: मस ऐनको उद्देश्म कामानरिमन गनन कङ्ट नै फाधा-अड्काउ ऩयेभा गाउॉ ऩाङ्झरकारे त्मस्तो 
फाधा अड्काउ हटाउन आदेि जायी सक्नेछ । तय मस्तो आदेि गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे ६ भङ्जहनाङ्झबिभा अनङ्टभोदन नगयेभा 
स्ित ङ्झनष्कृम हङ्टनेछ । 

 ६२. फचाउ य रागू नहङ्टने.  
(१) मो ऐन अरतगनत फनेका ङ्झनमभभा रेङ्ञिएजङ्झत कङ्ट याभा सोही फभोङ्ञजभ य नरेङ्ञिएको कङ्ट याभा प्रचङ्झरत  

       कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 (२) मस ऐनभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऩङ्झन ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहना-ङ्झभनाहा गयेको कसूयभा भ्रष्टाचाय    

       ङ्झनिायण ऐन, २०१७ अरतगनत कायिाही चराउन फाधा ऩने छैन । 

(३) सॊङ्जिधानसॉग फाङ्ञझएको मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरू िाङ्ञझएको हद सम्भ स्ित् ङ्झनश्क्रीम हङ्टनेछ । 

 

ऐनको भस्मौदा सङ्झभङ्झत  

१.िडानरद चौरागाई       सॊमोजक 
२.भाधिप्रसाद चौरागाई             सदस्म 

३.नयेरद फहादङ्टय िाही        सदस्म 

४.दानकरा िाही               सदस्म 

५ याजफहादङ्टय िाही                       सदस्म 

 
 
 
 
 

.............................. 
      यणफहादङ्टय फङ्टढा 

     प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत 


