
 

पाना 1 को ३ 

 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                  सङ्ख्ाः ३६    मिम ः २०७७/०६/०७ 

भाग – २ 

 

चिद्यालय रंगरोगन सम्बचधि काययचिचि, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 



पाना 2 को 3 

 

चिद्यालय रंगरोगन सम्बचधि काययचिचि, २०७७ 

प्रस्तािनााः  

राज््को मिक्षा नीम  अनसुार सम्परू्ण मिद्याल्हरुको पमहचान गराउने पहलेो रंगरोगनका लामग 

्स मचमचला गाउँपामलका अन् गण का सम्परू्ण मिद्याल्हरुलाई रंगरोगन गनणका लामग काननु 

मनिाणर् गनण िाञ्छनी् भएकाले मचमचला गाउँपामलकाको प्रिासकय् का्णमिम  मन्मि  गनन 

ऐन, २०७५ को दफा ३ बिोमिि मचमचला गाउँका्णपामलकाले “मचमचला गाउँपामलकाको 

मिद्याल् रंगरोगन सम्बमन्  का्णमिम ,२०७७” बनाएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारचम्भक 

 

१. सचंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्स का्णमि ीको नाि “मचमचला गाउँपामलकाको 

मिद्याल् रंगरोगन सम्बमन्  का्णमिम ,२०७७” रहकेो छ । 

(२) ्ो का्णमिम   पारर  भएको मिम  दमेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयााः मिष् िा प्रसंगले अको अर्ण नलागेिा ्स का्णमि ीिाः 

(क) “गाउँपामलका” भन्नाले मचमचला गाउँपामलका 

सम्झनपुदणछ । 

(ख) “गाउँका्णपामलका” भन्नाले मचमचला 

गाउँका्णपामलका सम्झन ुपदणछ । 

(ग)  “मिद्याल्” भन्नाले ्स गाउँका्णपामलका मभत्र 

रहकेा सम्परू्ण मिद्याल्लाई सम्झनपुदणछ । 

(घ) “रंगरोगन” भन्नाले भिनहरुलाई स् री् पहलेो रंग 

लगाउन ुभन्ने सम्झन ुपदणछ । 



पाना 3 को 3 

 

(ङ) “मि.व््.स.” भन्नाले मचमचला गा.पा. मभत्रका 

सम्परू्ण मिद्याल्का व््िस्र्ापन समिम लाई 

िनाउछ । 

(च) “प्र ानाध््पक” भन्नाले मचमचला गा.पा. मभत्रका 

सम्बमन्   मिद्याल्को प्र ानाध््ापक लाई 

िनाउछ । 

 

३. रंगरोगन खिय व्यिस्थापन तथा चनकािा सम्बधिमा:- 

क. मिद्याल्हरुलाई मि.व््.स. को मनर्ण्  गराई गरु्स् री् पहलेो रंग खररद गरी 

रंगरोगन गनण लगाउने छ, 

ख. िाटोले मलपपो  गररएको पखाणलिा िाटो हटाई मसिेन्ट प्लाष्टर गरी से ो 

मसिेन्टको प्र्ोग पमछ िात्र रंगरोगन गनण लाउने छ, 

ग. मिद्याल् सपुरीिेक्षकलाई मिद्याल्हरुको दफा (क)  र (ख) बिोमिि का्ण भए 

नभएको सपुरीिेक्षर् गराई फोटो समह को प्रम िेदन पेि भए पमछ का्ण 

सम्पन्नको आ ारिा मिद्याल्हरुलाई आ.ि. २०७७/०७८ को गाउँसभाले 

मिमन्ोिन गरेको बिेट (प्रम  मिद्याल् रु. २०,०००।-) अनसुार 

मिद्याल्हरुको खा ािा मनकािा गरर मदने छ, 

घ. मिमन्ोमि  रकिबाट रंगरोगन का्ण सम्पन्न गनण अपगु भएिा मिद्याल्ले 

आन् ररक श्रो बाट खचण गनन गरी साझेदारी लाग को आ ारिा का्ण सम्पन्न 

गनुण पननछ, 

४. काययचििीको व्याखया, सिंोिन थपघटाः ्स का्णमिम को आिश््क 

व््ाख्ा,संिो न र्पघट गाउँका्णपामलकाले गननछ । 


