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गौभखुी गाउॉऩालरकाको विद्यारम सञ्चारन कामयविलध 2077 

गौभखुी गाउॉकामयऩालरकाफाट स्विकृत लभलत् 2077/04/20 

विश्वभहाभायीको रुऩभा पैलरयहेको कोलबड-१९ को सॉक्रभणसॉगै नेऩार याज्म बय 2076/12/11 
देखी सरुु बएको रकडाउनरे गदाय मस गाउॉऩालरका लबत्रका शैस्ऺक वक्रमाकराऩ सञ्चारन नबएको 
य मसरे विद्याथी रगामत सम्ऩणुय शैस्ऺक ऺेत्रराई प्रबाि ऩायेको य हार रकडाउन खलु्रा गयी 
नेऩार सयकायरे बदौ १ देखी विद्यारमहरु सञ्चारन गनुयहनु बने्न लनदेशन सभेत गयेकोरे विद्यारमभा 
साभास्जक दयुी कामभ याखी शैस्ऺक वक्रमाकराऩ सचुारु गनय िाञ्छनीम बएकोरे मो कामयविलध फनाई 
राग ुगरयएको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

सॉस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

 
 

1.सॉस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस कामयविलधको नाभ गौभखुी गाउॉऩालरकाको विद्यारम सञ्चारन 
कामयविलध 2077 हनुेछ ।  

(2) मो कामयविलध गौभखुी गाउॉऩालरकाबय स्विकृत बएको लभलतदेस्ख राग ुहनुेछ ।  

2.ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॉगरे अन्म अथय नरागेभा मस कामयविलधभा्  

क. "विद्यारम" बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरका लबत्रका सम्ऩूणय साभदुामीक विद्यारम, लनजी एिभ ्
सॉवथागत विद्यारमहरु सम्झनऩुदयछ।  

ख."ऩालरका" बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरका सम्झनऩुदयछ ।  

ग. "प्र.अ." बन्नारे मस ऩालरका लबत्रका सम्ऩूणय शैस्ऺक सॉवथाका प्रधानाध्माऩकहरुराई 
सम्झनऩुदयछ।  

 
 

ऩरयच्छेद 2 

विद्यारम सञ्चारनका ऩिुय शतयहरु  

 
 

3.गौभखुी गाउॉऩालरका लबत्रका विद्यारमहरु सञ्चारन गनयको रालग देहाम फभोस्जभको तमायी 
गनुयऩनेछ य त्मसको दावमत्ि लनम्नानसुाय हनुेछ्  



 क्िायेन्टाइनवथर यास्खएको विद्यारमभा आिश्मक लनभयरीकयणको रालग िडाभा यहेका विाव्म 
सॉवथाका प्रभखुको सवक्रमताभा एक जना सहमोगी लरएय काभभा रगाउने । सो क्रभभा उत्ऩन्न 
बएको पोहोयहरुको उस्चत व्मिवथाऩन गने गयाउने य सो काभ  गयेिाऩत सहमोगीराई दैलनक 
ज्मारा ऩालरका भापय त ददनेछ । मसको रालग लभलत 2077/04/23 सम्भभा प्र अ को 
सभन्िमभा लनभयरीकयण सरुु बइसक्न ुऩनेछ ।मस कामयको स्जम्भेिायी विाव्म शाखा हनुेछ।  

 ऩालरका भापय त प्रत्मेक विद्यारमराई बदौ १ अगािै एक ऩटकका रालग भात्र आिश्मक भावक, 
वमानीटाइजय, थभोलभटय य अन्म व्मस्िगत सयुऺा साभग्री प्रदान गरयनेछ ।  

 मस कामयविलध स्विकृत हनु ुअगािै फाह्य स्जल्राफाट ऩालरकाभा आउनऩुने स्शऺकहरु नआएका 
स्शऺकहरुराई मथास्शघ्र ऩालरकाभा फोराइ कस्म्तभा एक हप्ता होभ क्िायेन्टाइनभा अलनिामय 
रुऩभा फसारी भात्र शैस्ऺक वक्रमाकराऩभा सभािेश गयाउने व्मिवथा लभराउने । मस कामयका 
रालग प्रत्मेक विद्यारमका प्र. अ. एिभ ् विद्यारम व्मिवथाऩन सलभलतका अध्मऺ राई स्जम्भेिाय 
फनाइनेछ।  

 
 

ऩरयच्छेद 3 

विद्यारम सञ्चारनका आधायहरु 

 
 

3.विद्यारम सञ्चारनका भरुबतू आधाय एिभ ्भाऩदण्ड नेऩार सयकायरे लनधाययण गये फभोस्जभ 
हनुेछ।  

4.ऩालरका लबत्रका विद्यारमहरुरे बदौ १ देखी बनाय रगामतका औऩचारयक कामयहरु सरुु गनुयऩनेछ 
।  

5. सरुिा योगफाट फच्ने न्मनुतभ भाऩदण्डको ऩारना गने य साभास्जक दयुी कामभ गने गयी 
अलधकतभ जम्भा २५ विद्याथी प्रलत कऺा याखी शैस्ऺक ऩठन ऩाठन गयाउनऩुनेछ ।  

6.विद्यारमभा स्शऺकहरुको उऩस्वथलत दैलनक बएऩलन विद्याथीहरुराई रुवटन फनाएय फोराउने, कऺा 
लबत्र एउटा विषमको ऩढाई कुनै ऩाठ प्रबािकायी रुऩरे सवकने गयी सभम व्मिवथाऩन गने ।  

7.ऩवहरोऩटक विद्यारमभा सचुारु गने फेराभा विद्याथीसॉगै अलनिामय अलबबािकको उऩस्वथलत हनुे 
व्मिवथा लभराउने साथै सोही ददनहरुभा अलबबािकहरुराई साभास्जक दयुी कामभ, व्मस्िगत 
सयसपाई रगामत न्मनुतभ विाव्मका भाऩदण्डका विषमभा सभेत जानकायी गयाई घयभा सभेत 
ऩारयिारयक स्जम्भेिायी िहन गनय लसकाउने ।   

 
 

 



ऩरयच्छेद ४ 

विविध 

 
 

8. काननुी व्मिवथा् नेऩार सयकाय एिभ ्विलबन्न सभमभा विाव्म तथा जनसॉख्मा भन्त्रारम 
रगामत विश्व विाव्म सॉगठनरे जायी गयेका विाव्म सम्फन्धीका लनदेशनहरु ऩारना गने य गयाउने 
। साथै उि विषमभा हेरचेक्रमाॉई गयेको ऩाइएभा सॉक्राभक योग ऐन 2020 फभोस्जभ कायिाही 
गरयनेछ।  

9. हेयपेय सम्फन्धी व्मिवथा् मस कामयविलध फभोस्जभ विद्यारम सञ्चारनभा कदठनाई देस्खएभा 
स्शऺक विद्याथी सयोकायिारा लनकाम रगामत गाउॉ स्शऺा  सलभलतको अनयुोधभा गौभखुी 
गाउॉकामयऩालरकाफाट हेयपेय गनय सवकनेछ ।  
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