शिऺा सम्फन्धी एकििृत िामयविधध - २०७४
स्थाननम वयकाय वञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ११ (ज) भा उल्रेखित भाध्ममभक तथा आधायबत
ू मळषा रगामतका ळैक्षषक
कामयक्रभ वञ्चारन गनय ळम्बुनाथ नगय कामयऩामरकारे मो ळम्बुनाथ नगयऩामरकाको मळषा वम्लन्धी
कामयऩामरकाको फैठकभा छरपरको राधग ऩेळ गरयएको छ ।

एकककृत कामयवलधध , २०७४,

ऩरयच्छे द १

प्रायम्म्बक
वॊक्षषप्त नाभ य ऩरयबाऴा
१. वॊक्षषप्त नाभ य प्रायम्ब
।

(१) मो कामयवलधधको नाभ “ळम्बुनाथ नगयऩामरका मळषा वम्नन्धी एकककृत कामयवलधध , २०७४” यशे कोछ

(२) मो कामयवलधध ळम्बुनाथ नगयऩामरका षेत्रबय रागु शुनेछ ।
(३) मो कामयवलधध तुरुन्त प्रायम्ब शुनेछ ।
२.

(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

ऩरयबाऴा् वलऴम ला प्रवङ्गरे अको अथय नरागेभा मव कामयवलधधभा–
“ऐन” बन्नारे स्थाननम वयकाय वञ्चारन ऐन २०७४ राई वम्झनु ऩछय ।

“कामयऩामरका” बन्नारे ळम्बुनाथ नगयऩामरका नगय कामयऩामरकाराई वम्झनु ऩछय ।

“कोऴ” बन्नारे ननमभ ८५ लभोम्जभको वलद्मारम वॊचारनका राधग िडा गरयएको वॊधचत कोऴराई वम्झनु ऩछय ।
“नगयऩामरका” बन्नारे नेऩारको वॊवलधान २०७२ फभोम्जभ गठन बएको नगयऩामरका वम्झनु ऩछय ।
“धामभयक वलद्मारम ” बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चमरआएका गोन्ऩा
वलद्मारमशरुराई जनाउॉ दछ ।

(च)
(छ)

, गरु
ु कुर, आश्रभ, भदयवा जस्ता धामभयक

“ननयीषक” बन्नारे वलद्मारम ननयीषण गनय तोककएको अधधकृतराई वम्झनु ऩछय ।

“ऩरयलाय” बन्नारे मळषक ला कभयचायीवॉग एकावगोरभा फस्ने तथा ननज आपैंरे ऩारनऩोऴण गनुय ऩने ऩनत

, ऩत्नी, छोया,

अवललाहशता छोयी , धभयऩुत्र अवललाहशता धभयऩुत्री , फाफ,ु आभा ला वौतेनी आभा वम्झनु ऩछय य वो ळब्दरे ऩुरुऴ मळषक ला

कभयचायीको शकभा ननजको फाजे , फज्मै तथा भहशरा मळषक ला कभयचायीको शकभा ननजको वावू , ववयु ाराई वभेत जनाउॉ छ
।
(ज)
(झ)

“ऩयीषा वमभनत” बन्नारे ननमभ ३४ फभोम्जभ गठन शुने ऩयीषा वॊचारन तथा वभन्लम वमभनतराई वम्झनु ऩछय ।
“ऩाठ्मक्रभ वलकाव केन्र ” बन्नारे वॊघीम ऐन लभोम्जभ ऩाठ्मक्रभ ननभायणको राधग म्जम्भेलाय ननकामराई वम्झनु ऩदय छ
।

(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)

“प्रधानाध्माऩक” बन्नारे ननमभ ५० फभोम्जभ ननमक्
ु त वलद्मारमको प्रधानाध्माऩक वम्झनु ऩछय ।
“प्रभुि” बन्नारे नगयऩामरकाको प्रभुिराई वम्झनु ऩछय ।

“प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत” बन्नारे नगयऩामरकाको प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतराई वम्झनु ऩछय ।

“प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र” बन्नारे तीन लऴय उभेय ऩूया बई ऩाॉच फऴय उभेय ऩूया नगये का फारफामरकाको राधग ननमभ ३८
फभोम्जभ िोमरएको प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र, मळळु वलकाव केन्र, नवययी, केजी, भन्टे वयी आहद वम्झनु ऩछय ।

(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

“नमलस्थाऩन वमभनत” बन्नारे ननमभ २६ फभोम्जभ गठन शुने वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत वम्झनु ऩछय ।
“भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार वयकाय तथा प्रदे ळ वयकायका भन्त्रारमशरुराई वम्झनु ऩछय ।
“मळषा अधधकृत” बन्नारे नगयऩामरकाको नगय मळषा अधधकृतराई वम्झनु ऩछय ।

“मळषा ळािा” बन्नारे नगयऩामरकाभा यशे को मळषा शे ने ळािा राई वम्झनु ऩछय ।

“मळषक ककताफिाना” बन्नारे वॊघीम मळषा कानून लभोम्जभ गठन बएको मळषक ककताफिाना वम्झनु ऩछय ।

“मळषक वेला आमोग ” बन्नारे वॊघीम कानन
ू लभोम्जभ गठन बएको मळषकशरुको ननमक्
ु ती मवपारयव आहद गने आमोग
वम्झनु ऩछय ।

(न)

“मळषा वमभनत” बन्नारे स्थानीम तशको कामयऩामरकाको कुनै वदस्मरे नेतत्ृ ल गये को स्थानीम तशको कामयऩामरकारे गठन
गये को ननमभ २४ अनुवायको मळषा वम्फन्धी वमभनत वम्झनु ऩछय ।

(ऩ)
(प)

“ळुल्क” बन्नारे वलद्मारमरे ऐन फभोम्जभ वलद्माथॉवॉग मरन ऩाउने ळुल्क वम्झनु ऩछय ।

“ळैक्षषक गठ
ु ी” बन्नारे वलद्मारम वञ्चारन गनयको राधग कुनै नमम्क्तरे नापा नमरने उद्देस्मरे स्थाऩना गये को वालयजननक
ला ननजी गुठी वम्झनु ऩछय ।
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(फ) “ळैक्षषक वत्र” बन्नारे वलद्मारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने लावऴयक अलधध वम्झनु ऩछय ।

(ब) “वभुदामद्लाया वञ्चामरत वलद्मारम ” बन्नारे ननमभ ५ फभोम्जभ स्लीकृनत प्राप्त गयी स्थानीम तश ला नमलस्थाऩन वमभनतरे
नमलस्थाऩन म्जम्भा मरएको वाभुदानमक वलद्मारम वम्झनु ऩछय ।

(भ) “वाभुदानमक मळषक” बन्नारे वभुदामद्लाया नमलम्स्थत वलद्मारमभा नेऩार वयकायफाट स्लीकृत ला अनुभोदन प्राप्त दयफन्दी
अन्तगयत नमलस्थाऩन वमभनतरे ननमुक्त गये को मळषक वम्झनु ऩछय ।

“वाभद
ु ानमक मवकाइ केन्र ” बन्नारे वभद
ु ाम स्तयभा वञ्चारन गरयने आजीलन मवकाई

(म)

मवकाई रगामतका काभ गने केन्रराई

वम्झनु ऩछय ।

, अध्ममन अनव
ु न्धान य वीऩ

(य)“वॊघीम मळषा ऐन” बन्नारे वॊघीम वॊवदरे फनाएको मळषा ऐनराई वम्झनु ऩछय ।

“वॊस्थागत वलद्मारम ” बन्नारे ननजी रगानीभा वॊचारन गने गयी ननमभ ५ फभोम्जभ अनुभती ऩाई स्थावऩत

(र)

वलद्मारमराई वम्झनु ऩछय ।

वलद्मारम िोल्ने अनुभनत ला स्लीकृनत वम्फन्धी नमलस्था
३. वलद्मारम िोल्ने अनुभनतकोराधग ननलेदन हदनु ऩने

ऩरयच्छे द २

(१) कवैरे वलद्मारम िोल्न चाशे भा लडा वमभनतको मवपारयव मरई

ळैक्षषक वत्र वुरु शुनुबन्दा कम्तीभा तीन भहशना अगालै अनुवूची १ फभोम्जभको ढाॉचाभा नगयऩामरकाभा ननलेदन हदनु ऩनेछ ।
४. वलद्मारम िोल्नको राधग ऩूया गनुय ऩने ऩूलायधाय् वलद्मारम िोल्नको राधग अनव
ु ूची २ फभोम्जभको ऩूलायधाय ऩूया गये को शुनु
ऩनेछ ।
५. वलद्मारम िोल्न अनुभनत हदने्
(१)

ननमभ ३ फभोम्जभ वलद्मारम िोल्ने अनुभनतको राधग ननलेदन ऩये भा

नगयऩामरकारे ननलेदनवाथ प्राप्त कागजातशरु य

स्थरगत जाॉचफुझ गनेछ । त्मवयी जाॉचफुझ गदाय प्रस्तावलत वलद्मारमको राधग ननमभ ४ फभोम्जभको ऩूलायधाय ऩूया बएको दे खिएका
वलद्मारमको शकभा ळैक्षषकवत्र वुरु शुनुबन्दा एक भहशना अगालै आफ्नो याम वहशतको प्रनतलेदन वम्फम्न्धत ळािा प्रभुिरे नगय
मळषा वमभनतको लैठकभा ऩेळ गनुय ऩनेछ । मस्तो प्रनतलेदनभा अनभ
ु नत भाग गरयएको वलद्मारम वाभद
ु ानमक ला वॊस्थागत कुन
स्लरुऩभा वॊचारन गने अनुभनत भाग गरयएको शो वो का वम्फन्धभा एककन गयी उल्रेि शुनु ऩने छ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ मळषा वमभनतको लैठकफाट अनुभनत हदने मवपारयवको ननणयम बएभा कामायऩामरका वभष अनुभोदनका
राधग मव पारयव गयी ऩठाउनु ऩनेछ । मवयी प्राप्त मवपारय

वको आधायभा अनुभोदन बएका वलद्मारमशरुको वूधचका

वलद्मारमशरुराई वलद्मारम िोल्न हदन प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतरे मळषा ळािाराई ननदे ळन हदनु ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (२) अनव
ु ाय प्रभि
ु ऩळायवकीम अधधकृतको ननदे ळन फभोम्जभ का वलद्मारमशरुराई मळषा ळािा ळािारे अनव
ु धू च ३
फभोम्जभको ढाॉचाभा अनुभनत हदनका राधग प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत वभष ऩेळ गनेछ ।

(४) मवयी अनुभनत हदॉ दा ळैक्षषक वत्र वुरु शुनुबन्दा ३० हदन अगालै हदनुऩनेछ ।
(५) उऩननमभ (२) लभोम्जभ मळषा वमभनतरे वलद्मारम िोल्ने अनुभनतको मवपारयळ गने ननणयम गदाय वलद्मारम नक्वाङकन , स्कुर
जोननङ्ग य

नगय मळषा वमभनतरे ननधाययण गये को नगयऩामरका य लडाकोरागी वलद्मारमको अधधकतभ वॊख्माको अधीनभा यशी

हदनु ऩनेछ ।

(६) कवैरे ऐन तथा मव कामयवलधध वलऩयीत अनुभनत हदएको ला प्राप्त गये को ऩाइएभा नगयकामयऩामरकारे छानवलन गयी त्मवयी

अनुभनत प्राप्त वलद्मारमको अनुभनत जुनवुकै फित यद्द गनेछ य त्मस्तो अनुभनत हदनका राधग मवपारयव गने य अनुभनत प्रदान
गने ऩदाधधकायी तथा कभयचायीराई प्रचमरत कानून फभोम्जभ कायफाशी गरयनेछ ।

६. वलद्मारमरे ऩारना गनुय ऩने ळतय तथा फन्दे ज् वलद्मारमरे ऩारन गनुय ऩने ळतय तथा फन्दे जशरू दे शाम फभोम्जभ शुनेछन्
(क) नेऩार वयकायफाट स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩस्
ु तक रागू गनुय ऩने,
(ि) मळषा वमभनतको स्लीकृनत नमरई थऩ ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मवाभग्री प्रमोग गनय नशुने,
(ग) याम्रिमता प्रनत आॉच आउने ऩाठ्मवाभग्री बएको ऩाठ्मऩुस्तक अध्माऩन गनय, गयाउन नशुने,
(घ) वलद्मारमभा लारभैत्री, अऩाङ्िताभैत्री तथा रैङ्धगकभैत्री फातालयण वज
ृ ना गने,

(ङ) अमबबालकको लावऴयक बेरा गयाई वलद्मारमको आम नमम , ळैक्षषक उऩरम्ब्ध य आगाभी ळैक्षषक वत्रको कामयक्रभको जानकायी
गयाउनु ,

(च) मव कामयवलधध

फभोम्जभ आम नममको रेिा याख्नु ऩने,

(छ) वलद्मारमरे गये को रगानीको अमबरेि याख्नु ऩने,
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(ज)

वलद्मारमभा नेऩारको याम्रिम एकता

, वालयबौमभकता, जातीम, षेत्रीम, बावऴक, रैधगक , वाभाम्जक तथा धामभयक वहशरणत
ु ाभा

िरर ऩाने कुनै ऩनन कक्रमाकराऩ शुन नहदने,
(झ) वाभुदानमक वलद्मारमभा नगय मळषा वमभनतरे तोकेको वॊख्माको अधधनभा यशी मळषक वेला आमोगको मवपारयव अनुवाय
मळषक ननमुम्क्त गनय ऩनेछ,

(ञ) वलद्मारमभा ननममभत रुऩभा वलद्माथॉशरुराई ऩरयमोजना का मय, वाभाम्जक वेला ,अनतरयक्त कक्रमाकराऩ , तथा अन्म कामयक्रभ
वम्रग्न गयाउनु ऩने,

(ट) वलद्मारम तथा छात्रालावभा स्लस्थकय , वत्म, ननरठा य नैनतक चरयत्र ननभायण , उद्मभमळरता प्रलर्द्यन, वाभाम्जक वद्भाल प्रलर्द्नय
तथा वाभाम्जक वलकृनत (लारवललाश, नीयषयता, छाउऩडी, दशे ज, फोक्वालोक्वी, छुलाछुत, जानतगत उचनीचता, छोयी भाधथको वलबेद आहद
) उन्भुरन को लातालयण कामभ गनय स्थानीम ऩाठ्मक्रभ तमाय गयी स्लीकृनतको राधग नगय मळषा वमभनत वभष प्रस्तुत गने य
नगय मळष वमभनतलाट स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ कामायन्लमनको आलश्मक नमलस्था मभराउने,

(ठ) आलावीम वलद्मारमभा मळषा वमभनतरे ननधाययण गये फभोम्जभ वलद्माथॉको राधग िाना तथा ऩौम्रटक आशायको गण
ु स्तय
कामभ गनुय ऩने,

(ड) नगयवबारे ऩारयत गये को कानून तथा ळैक्षषक नीनतको अधधनभा यशी काभ गनऩ
ुय ने छ ,
(ढ) मव कामयवलधध

स्तय लवृ र्द् गनऩ
ुय ने,

फभोम्जभ ऩूया गनुय ऩने ऩूलायधायशरू कामभ याख्नु ऩने य वलद्माथॉ वॊख्माका आधायभा ऩूलायधायको वलस्ताय तथा

(ण) भन्त्रारम ला मळषा ळािारे ननधाययण गये को ढाॉचाभा वलद्मारमरे ळैक्षषक तथ्माङ्क तमाय गयी ळैक्षषक वत्र वककएको १५ हदन
मबत्र मळषा ळािाभा ऩठाउनु ऩने,

(त) वलद्मारमरे वलद्माथॉकोराधग प्रमोग गने वलायी वाधन प्रचमरत कानून फभोम्जभको भाऩदण्ड अनुरुऩ ऩयीषण गरयएको शुनु
ऩने,
(थ) तोककएको भाऩदण्ड अनुरुऩ वलद्मारमको बलन तथा
(द) प्रत्मेक लऴय वलद्मारमको बौनतक तथा
७. वलद्मारम स्लीकृनत प्रदान गने्

कषाकोठा वपा तथा वुयक्षषत याख्नु ऩने,

वाभाम्जक ऩयीषण गयाई त्मवको प्रनतलेदन मळषा ळािाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(१) ननमभ ५ को उऩननमभ (३) फभोम्जभ अनुभनत प्राप्त आधायबूत तथा भाध्ममभक वलद्मारमरे स्लीकृनतको राधग अनुवूची
फभोम्जभको ढाॉचाभा वम्लम्न्धत मळषा ळािा

–४

वभष ननलेदन हदनु ऩनेछ ।

२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननलेदन प्राप्त बएभा मळषा ळािाभापयत
प्रनतलेदन ऩेळ गनय रगाउनु ऩनेछ ।

त्मस्तो वलद्मारमको जाॉचफुझ गयी ला गयाई त्मवको

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ जाॉचफुझ प्रनतलेदन प्राप्त बएऩनछ ननमभ ६ फभोम्जभको ळतय

तथा फन्दे ज ऩूया गये को दे खिएभा मळषा

वमभनतको ननणयमको आधायभा अनुवूची –५ फभोम्जभको ढाॉचाभा कामयऩामरकारे आफ्नो ननणयम वहशत नगय वबा वभष ऩेळ गनुय

ऩनेछ । मवयी प्राप्त मवपायीव वबाफाट म्स्लकृत बएभा मळषा ळािारे ननमभ ६ फभोम्जभको ळतय तथा फन्दे ज को अधधनभा यशी
त्मस्तो वलद्मारमराई अनुवूची–५ फभोम्जभको ढाॉचाभा स्लीकृनत प्रदान गनेछ ।

८. भातब
ु नत तथा स्लीकृनत वम्फन्धी नमलस्था्
ृ ाऴाभा मळषा हदने वलद्मारमको अनभ

(१) मव कामयवलधधभा अन्मत्र जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन आधायबूत तशवम्भ भातब
ृ ाऴाभा मळषा हदने वलद्मारमको

अनुभनत तथा स्लीकृनत वम्फन्धी प्रकक्रमा ननमभ ७ लभोम्जभ शुनेछ । मवका राधग एकर बाऴाबाऴी वलद्मारमभा भातब
ृ ाऴाभा
मळषा हदने , द्लीबाऴी वलद्मारमभा दल
ु ै बाऴाभा मळषा हदने य लशुबाऴी वलद्मारमभा बावऴक स्थानान्तयणको नीनत अऩनाई

लारलामरकाशरुराई उनीशरुको भातब
ृ ाऴाफाट नेऩारी ला अॊगे े्यजी बाऴाभा वशज रुऩभा राने नमलस्था गरयने छ । एकर ला द्लीबाऴी
वलद्मारमका अमबबालकरे चाशे भा त्मशाॊ ऩनन

बावऴक स्थानान्तयणको नीनत अऩनाइरे छ

। वफै िारे बाऴाबाऴीराई एकअकायको

बाऴा, मरवऩ तथा वॊस्कृनत मवक्न एलॊ मवकाउन प्रोत्वाहशत गरयने छ .

(२) मव कामयवलधधभा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन आधायबूत तश बन्दा भाधथ भातब
ृ ाऴाभा मळषा हदने वलद्मारमको
अनुभनत तथा स्लीकृनत वम्फन्धी प्रकक्रमा य भाऩदण्ड वॊघीम मळषा भन्त्रारमरे ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
९. भुनापा नमरने वलद्मारम वञ्चारन वम्फन्धी नमलस्था्

(१) वघीम कानन
ू को भाऩदण्ड फभोम्जभ गरु
ु कुर , आश्रभ, भदयवा, गम्
ु फा ला गोन्ऩा वभेतका वाभाम्जक , ऩयोऩकायी ला कल्माणकायी
वॊस्थारे वलद्मारम वञ्चारन गनय ननलेदन हदने रगामत त्मस्तो वलद्मारमको अनुभनत , स्लीकृनत य कषा थऩ वम्फन्धी नमलस्था
ननमभ ३, ५, ७ य २० भा उल्रेि बए फभोम्जभ शुनेछ ।
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(२) मव कामयवलधधभा अन्मत्र जन
ु वक
ु ै कुया रेखिएको बए ताऩनन उऩननमभ (१) फभोम्जभ वलद्मारम वञ्चारन गनय ऩयू ा गनुय ऩने
ऩूलायधाय अनुवूची–६ भा उल्रेि बए फभोम्जभ शुनेछ ।
(३) गुरुकुर , आश्रभ, भदयवा, गुम्फा ला गोन्ऩा वभेतका वाभाम्जक

, ऩयोऩकायी ला कल्माणकायी वॊस्थारे वञ्चारन गने मळषा

वम्फन्धी नीनत , ऩाठ्मक्रभ, त्मस्ता वॊस्थाराई हदने अनुदान तथा वभन्लम वम्फन्धी नमलस्था भन्त्रारमरे ननधाययण गये फभोम्जभ
शुनेछ ।
१०. कम्ऩनी ऐन अन्तगयत वञ्चामरत वलद्मारमराई ळैक्षषक गठ
ु ी अन्तगयत वञ्चारन गने वम्फन्धी नमलस्था्

(१) कम्ऩनी अन्तगयत वञ्चारन बएको कुनै वलद्मारम ळैक्षषक गुठी अन्तगयत वञ्चारन गनय चाशनेरे वोको अनुभनतको राधग
अनुवूची–७ फभोम्जभको ढाॉचाभा मळषा ळािा वभष ननलेदन हदनु ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननलेदन प्राप्त बएभा स्थानीम
गयाई त्मवको प्रनतलेदन ऩेळ गनय रगाउनु ऩनेछ ।

मळषा अधधकृत ला ननयीषक द्लाया त्मस्तो वलद्मारमको जाॉचफुझ

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ प्रनतलेदन प्राप्त बएऩनछ उक्त प्रनतलेदन य ननलेदनवाथ प्राप्त कागजात जाॉचफझ
ु गदाय त्मस्तो

वलद्मारमराई ळैक्षषक गुठी अन्तगयत वञ्चारन गनय भनामवफ दे िेभा मळषा वमभनतको मवपारयव वाथ कामयऩामरकाभा ऩेळ गनुय
ऩनेछ ।

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ प्राप्त मवपारयव जाॉचफुझ गदाय उऩमुक्त दे खिएभा कामयऩामरकारे त्मस्तो वलद्मारमराई ळैक्षषक गुठी
अन्तगयत वञ्चारन गनय अनुवूधच (८) फभोम्जभको ढाॉचाभा अनुभनत हदन मळषा ळािाभा ऩठाउने छ ।

११.वलदे ळी मळषण वॊस्थावॉग वम्फन्धन गयी वलद्मारम िोल्ने अनभ
ु नत ला स्लीकृनत नेऩार वयकायको ऩल
ू य स्लीकृनत नमरई

हदन

वककने छै न ।

१२. मव अनघ दताय बएका वलद्मारम वम्लम्न्ध नमलस्था्
(१) भाधथ जेवुकै उल्रेि बए ऩनन मव अनघ ननमभानुवाय दताय य वॊचारनभा यशे का वलद्मारमशरु मवै कामयवलधध लभोम्जभ वॊचारन
बएका भानननेछन े् । तय मव अनघ वॊचारनभा बएका वलद्मारमरे मळषा ळािारे तोकेको ढाॉचाभा वललयण य कागजऩत्र लावऴयक
रुऩभा पागन
ु भळान्त मबत्र ऩेळ गयी अननलामय रुऩभा वलद्मारम अमबरेि अद्मालधधक गनऩ
ुय नेछ ।

(२) उऩननमभ (१) लभोम्जभ वललयण प्राप्त बए ऩनछ ळािारे मव कामयवलधध लभोम्जभ वॊचारन गनय वककने नवककने य वककने बए
गनय ऩने वुधायको िाका वहशत प्रनतलेदन ऩेळ गनेछ ।

(३) प्राप्त प्रनतलेदन वभेतको आधायभा मळषा ळािारे मळषा वमभनत वभष वॊचारन अनुभती हदन नवककने बए वोशी लभोम्जभ य
ळतय वहशत वॊचारन गनय ऩने बए ळतयको वललयण

वहशत ऩेळ गनेछ ।

(४) मळषा वमभनतको ननणयम लभोम्जभ मळषा अधधकृतरे वलद्मारम ननममभत गने अनभ
ु नत

/ फन्द गने / तथा वभामोजन गने

वम्लन्धी ऩत्र वलद्मारमराई हदनुऩनेछ ।
१३. धयौटी याख्नु ऩने्

वॊस्थागत वलद्मारम िोल्ने अनुभनत मरॉ दा वलद्मारम वञ्चारनको वुयषण फाऩत दे शाम फभोम्जभको यकभ

धयौटीको रूऩभा याख्नु ऩनेछ्

(क) भाध्ममभक वलद्मारमको राधग दई
ु राि ऩचाव शजाय रूऩैमाॉ, वाभुदानमक वलद्मारमकोराधग रु.एक राि,
(ि) आधायबत
ू वलद्मारमको राधग एक राि ऩचाव शजाय रूऩैमाॉ, तय

(१) ननमभ ९ फभोम्जभ वलद्मारम वञ्चारन गने अनुभनत मरॉ दा धयौटी याख्नु ऩने छै न ।

(२) बफळेऴ आलश्मकता बएका वलद्माधथयका राधग ला मवभान्तकृत ला अनत वलकट बौधगमरक

षेत्रभा वलद्मारम िोल्दा

कामायऩामरकारे ननधाययण गये को भाऩदण्ड फभोम्जभ धयौटी छुट हदन वककनेछ ।
१४. धयौटी यकभ जम्भा गरयने्

(१) वलद्मारमरे ननमभ १३ फभोम्जभको

धयौटी फाऩतको यकभ मळषा ळािारे तोकक हदएको

लैंकभा वलद्मारमको नाभभा भद्द
ु नत िाताभा जम्भा गनऩ
ुय नेछ ।

१५. वालयजननक ळैक्षषक गुठी तथा नेऩार वयकायरे अनुदान हदने ननजाभती , वैननक, नेऩार प्रशयी, वळस्त्र प्रशयी फर, नेऩार य ळशीद
प्रनतरठानद्लाया वञ्चामरत वलद्मारमको ननमभनको राधग वॊघीम मळषा भन्त्रारमरे जायी गये को कामयवलधधअनुवाय शुने
१६. वलद्मारम गाभ्न वककने्

।

(१) दे शामको कुनै अलस्थाभा दई
ु ला दई
ु बन्दा फढी वलद्मारमराई एक आऩवभा गाबी एउटा वलद्मारम कामभ गनय वककनेछ्
(क) अनव
ु च
ू ी–२ फभोम्जभको ऩल
ू ायधाय कामभ नयशे को,

(ि) अधधकाॊळ कषाभा प्रनत कषा तोककएको वॊख्माभा दळ प्रनतळत बन्दा कभ वलद्माथॉ वॊख्मा बएको,
(ग) दई
ु ला वोबन्दा फढी वलद्मारमको ऩरयवय एक आऩवभा जोडडएको,

(घ) दई
ु ला वोबन्दा फढी वलद्मारम फीचको ऩैदर दयू ी तीव मभनेटबन्दा कभ यशे को,
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(ङ) दई
ु ला वो बन्दा फढी वलद्मारमका नमलस्थाऩन वमभनतरे वलद्मारम गाभ्न वॊमक्
ु त ननलेदन हदएको ।

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको आधायभा वलद्मारमशरु गाभ्ने ननणयम गदाय कामयऩामरकारे त्मस्ता वलद्मारमको राधग आलश्मक
मळषक तथा कभयचायीको दयफन्दी मककन गयी फढी शुन आएको मळषक तथा कभयचायीको नमलस्थाऩनको वलऴमभा वभेत ननणयम गनुय
ऩनेछ ।
(३) मव कामयवलधधभा उल्रेिीत वलद्मारम गाभ्ने वम्लन्धी नमलस्थाराई कामायन्लमन गनय कामयऩामरकारे मळषा वमभनतको
मवपारयवभा कामयवलधी फनाई रागू गनय वक्नेछ । मवयी गामबएय िारी बएको ला फन्द बएको वलद्मारमभा वाभद
ु ानमक
प्रमोजनका राधग

ऩुस्तकारम, म्मुम्जमभ, वॊलाद स्थर, ला वीऩ वलकाव केन्द, वाभुदानमक केन्र जस्ता वॊस्था फनाउन वककने छ ।

१७. गामबएका ला फन्द गरयएका वलद्मारमको वम्ऩत्तीको नमलस्थाऩन् (१) ननमभ १६ फभोम्जभ वलद्मारम गामबएभा गामबने
वलद्मारमभा यशे को चर अचर वम्ऩम्त्त

, पननयचय, ऩाठ्मऩुस्तक, ऩाठ्मवाभग्री रगामतका अन्म ळैक्षषक वाभग्री गामबएको

वलद्मारमको नाभभा नाभवायी गयी ला म्जन्वी दाखिरा गयी आम्दानी फाॉधी अमबरेि याख्नु ऩनेछ ।
१८. वलद्मारमको तश ला कषा घटाउन वककने्

कुनै वलद्मारमको वम्फन्धभा ननमभ १७ को अलस्था वलद्मभान यशे को बए ताऩनन

वलद्मारम गाभ्ने आधाय औधचत्मऩूणय नदे खिएभा मळषा ळािाको मवपारयवभा कामायऩामरकारे त्मस्तो वलद्मारमको भाधथल्रो तश ला
कषा घटाउन वक्नेछ १९ वलद्मारमको कषा थऩ गनय वककने्

(१) कुनै वलद्मारमरे कषा थऩ गनय चाशे भा ळैक्षषकवत्र वुरु शुनुबन्दा कम्तीभा दई
ु भहशना अगालै मळषा ळािा वभष ननलेदन हदनु
ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननलेदन ऩये भा मळषा ळािारे स्थरगत जाॉचफझ
ु गदाय ऩल
ू ायधाय ऩयू ा गये को दे खिएभा ननणयमको ननमभत्त

मळषा वमभनतभा ऩेळ गयी वमभनतको ननणयमअनुवाय मळषा ळािारे ळैक्षषकवत्र वुरु शुनु अगालै कषा थऩ गनय अनुभनत हदन वक्नेछ
।
(३) उऩननमभ (२) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन प्रावलधधक मळषा प्रदान गने लाशे क अन्म वलद्मारमको कषा एघाय य
फाह्रको कषा थऩ य वलऴम थऩ गने अनुभनत
१९(क) ळैक्षषक गठ
ु ी वम्लन्धी नमलस्था्

वॊघीम मळषा भन्त्रारमफाट स्लीकृत भाऩदण्डका आधायभा शुनेछ ।

(१) ळैक्षषक गुठीको रुऩभा प्रायम्म्बक लार मळषा ला वलद्मारम वॊचारन गनय चाशानेरे वम्लम्न्धत मळषा ळािाभा ळैक्षषक गुठी दताय
गयाउनु ऩनेछ ।

(२) ळैक्षषक गुठी ननजी य वाफयजननक गयी दई
ु ककमवभरे दताय गनय वककनेछ ।

तय ननम्नानुवायका वलद्मारमराई ननजी गुठीभा दताय गयी वॊचारन अनुभनत हदइने छै न ।
क

वयकायी ला वाफयजननक बलनभा वञ्चारन बएको वलद्मारम

ि

वयकायी ला वाफयजननक जग्गा बलन लनाई वञ्चारन बएको वलद्मारम

ग

कुनै नमम्क्त ला वॊस्थारे वलद्मारमको नाभभा बलन ला जग्गा दान दातब्म हदएको बलन ला जग्गाभा

बलन लनाई वञ्चारन बएको वलद्मारम
क
ि

ळैक्षषक गुठीका वस्थाऩकको नाभ य ठे गाना

ग ळैक्षषक गुठीका गुठीमाय तथा गुहठमायको भुख्म बई काभ गने नमम्क्तको नाभ
घ
ङ
च

गुहठमायको काभ कतयनम य अधधकाय तथा ननजशरुरे ऩाउने वुवलधा

ळैक्षषक गुठीभा यशे को घय जग्गा

,

।

ळैक्षषक गुठी वम्लम्न्ध वलधानभा दे शामका कुयाशरु िुराएको शुनु ऩनेछ ।
वलद्मारमको नाभ य ठे गाना
,

(३)

,

,ननमुम्क्त प्रकृमा य कामयकार

,

, आम्दाभी, ऋण तथा अन्म वम्ऩनतको

वललयण ,

आफश्मक अन्म कुयाशरु ।

(४) वाफयजाननक ळैक्षषक गुठीभा वम्लम्न्धत वलद्मारमका वस्थाऩक , प्रधानाध्माऩक य प्रदे ळ भन्त्रारमरे तोकेको नमम्क्त तथा ननजी

ळैक्षषक गुठीभा वम्लम्न्धत वलद्मारमका वॊस्थाऩक ला ननजरे तोकेको नमम्क्त ऩदे न गुहठमाय शुनेछ ।
(५) वाफयजाननक ळैक्षषक गुठीभा कम्म्तभा ५ जना य ननजी ळैक्षषक गुठीभा वॊस्थाऩकरे चाशे लभोम्जभका नमम्क्त गुहठमाय शुनेछ ।
(६) वाफयजाननक ळैक्षषक गुठीको गुहठमायभा मळषा ळािारे तोकेको वयकायी प्रनतननधध, स्थानीम ननकामका प्रनतननधध य अमबबालकशरु
भध्मेलाट कम्म्तभा १,१ जना वदस्म याख्नु ऩनेछ ।

(७) मव ननमभ लभोम्जभ स्थाऩन गरयएको ळैक्षषक गुठीरे मव कामयवलधध य अन्म प्रचमरत कानुन लभोम्जभ आफ्नो कामय वञ्चारन
गनेछ ।
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ऩरयच्छे द ३

नगय कामयऩामरका,प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत, मळषा अधधकृत तथा ननयीषकको काभ, कतयनम य अधधकाय
२०. नगय कामयऩामरकाको काभ, कतयनम य अधधकाय्

१) मव कामयवलधधभा अन्मत्र रेखिएका काभ, कतयनम य अधधकायका अनतरयक्त नगय
कामयऩामरकाको काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) ळैक्षषक मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्लमन गनय मळषा वमभनत , प्रभुि प्रळावककम अधधकृत तथा
आलश्मक ननदे ळन हदने,

स्थानीम मळषा अधधकृतराई

(ि) ळैक्षषक मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्लमन गनय आलश्मकता अनुवाय वमभनत, उऩवमभनत ला कामयटोरी गठन गने,
(ग) मळषक वरुलाको भाऩदण्ड लनाई नगयऩामरकाको तशभा एकरुऩता यशने गयी मळषक वलद्माथॉ अनुऩात मभराउने

, गुणस्तय

कामभ गने, आचाय वॊहशता फनाई रागु गनय मळषा वमभनतराई ननदे ळन हदने,

(घ) मळषक तथा कभयचायीशरूको प्रळावन , नमलस्थाऩन तथा ळैक्षषक वलकाव वम्फन्धी कामय मोजना स्लीकृत गने य कामायन्लमन गनय
ननदे ळन हदने ,

(ङ) प्रदे ळ तथा वॊघको कानुन लभोम्जभ शुने मळषा वम्लम्न्ध वलऴमशरुको कामायन्लमन गनय मळषा वमभनतराई ननदे ळन हदने ,
(च प्रत्मेक ६ भहशनाभानगयऩामरका मबत्रका वफै ककमवभका वलद्मारमशरुको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गयी गयाई अऩेक्षषत
गण
ु स्तय कामभ गने,

(छ) वलद्मारमभा आधथयक नमलस्था ऩायदळॉ तथा वुननम्श्चत गनय लस्तुगत आधाय तथा भाऩदण्ड
(ज) मव कामयवलधधको ऩरयधध मबत्र आलश्मक षेत्रशरुको भाऩदण्ड लनाउने

फनाई रागू गने , गयाउने,

,

(झ) मळषाराई नमलशारयक, उद्मभमळर य योजगायउन्भुि फनाउने नीनत अलरम्फन गने ,
(ञ) मळषा वम्फन्धी कानून ननभायणको रागी नगयवबाभा ऩेव गने ।
(२)

उऩननमभ (१) भा जेवक
ु ै रेखिएताऩनन वॊस्थागत वलद्मारमका शकभा त्मस्ता वलद्मारमरे ऩारना गनुय ऩने भाऩदण्ड , गण
ु स्तय,

ळुल्क प्रालधान , वलऩन्न तथा मवभान्तकृत लगयका छात्र छात्राराईराधग हदईने छात्रफम्ृ त्तका आधाय य प्रनतळत
कभयचारयशरुको वेला , ळतय एलॊ ऩारयश्रमभक जस्ता वलऴमभा ननणयम गदाय वॊस्थागत वलद्मारमशरुको

, मळषक तथा

वॊगठनको वभेत वशबाधगता

एलॊभ याम ऩयाभळय मरई ननणयम गनुऩ
य नेछ ।

२१. प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतको काभ, कतयनम य अधधकाय्
(क)
(ि)

नगय कामयऩामरकाफाट स्लीकृत ळैक्षषक कामयक्रभ कामायन्लमन गने गयाउने,

मळषा वम्फन्धी कुनै प्रस्ताल नगयऩामरकाभा ऩेळ गनुय ऩने बए प्रभुि प्रळावककम अधधकृत

वॊग वभन्लम गरय ऩेळ

गने,
(ग)

मळषा वम्फन्धी नगयस्तयीम मोजना लनाई मळषा वमभनतभा स्लीकृनतको राधग ऩेळ गने य स्लीकृत मोजना
कामायन्लमन गने,

(घ)

स्थानीम तशको मळषाको अलस्था, प्रगनत आहद वभेहटएको मळषा वम्लन्धी म्स्थनतऩत्र तमाय गयी प्रत्मेक

लऴयको अवाय

भवान्त मबत्र प्रकामळत गने,
(ङ)

स्लीकृत अनौऩचारयक मळषा , वलळेऴ आलश्मकता मळषा य मळषाको राधग िाद्म कामयक्रभ कामायन्लमन गने गयाउने
तथा वो वम्फन्धी अमबरेि तमाय गने,

(च)

वलद्माथॉ वॊख्मा घट्न गई पाम्जरभा ऩये का वाभुदानमक वलद्मारमका मळषकराई अको वभुदानमक वलद्मारमभा
मभरान गने मळषा वमभनतभा मवपारयळ गने,

(छ)

स्लीकृत कामय मोजना अनुवाय वलद्मारम वञ्चारन बए नबएको वम्फन्धभा ननममभत रूऩरे ननयीषण य वुऩयीलेषण
गयी त्मवको प्रनतलेदन तमाय गने,

(ज)

मळषाको गुणस्तय फढाउनको राधग मळषक

,प्रधानाध्माऩक तथा नमलस्थाऩन वमभनतका ऩदाधधकायीशरूको वभम

वभमभा फैठक, गोरठी ला तामरभको वॊचारन गने,
(झ)

आधायबत
ू तशको अन्त्मभा मरइने ऩयीषा वञ्चारन गनय ऩयीषा वॊचारन वमभनतको वदस्म वधचल बइ कामय गने ,
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(ञ)

वलद्मारमको कषा ५ तथा ८ को

ऩयीषाको अमबरेि , प्रश्नऩत्र य उत्तय ऩम्ु स्तका खझकाई जाॉच , वलद्मारमभा मळषाको

गुणस्तय फवृ र्द् बए नबएको वम्फन्धभा भूल्माङ्कन गयी अमबरेि याख्ने तथा वो वम्फन्धभा वुधायका राधग
आलश्मक काभ गने,
(ट)

नगयऩामरका मबत्र यशे का कम्ऩनी ऐन अन्तगयत दताय बएका ला वॊस्थागत वलद्मारमशरुको ळैक्षषक कामय मोजनाको
वभन्लम य अनुगभन गयी वुधायका राधग वुझाल प्रस्तुत गने

(ठ)

ऐन तथा मव कामयवलधध फभोम्जभ वलद्मारमशरू वञ्चारन बए नबएको जाॉचफझ
ु गने तथा वलद्मारमभा मळषाको

गुणस्तय फढाउन, वुधाय गनय ला वलद्मारम फन्द गनुय ऩने नऩने वम्फन्धभा ननयीषण गयी वलद्मारमको स्तय फढाउनु ,
वुधाय गनुय ला वलद्मारम फन्द गनुय ऩने बएभा तत े् वम्फन्धी कायफाशी प्रकक्रमा अगाडड फढाउने ,
(ड)

भाध्ममभक मळषा उत्तीणय ऩयीषाको राधग यम्जरिे ळन पायाभ बये का वलद्माथॉको नाभ
फभोम्जभ वॊळोधन गनयका राधग मवपारयव गने ,

(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)

, थय, उभेय प्रचमरत कानून

ननमम्ु क्त ला फढुलाको राधग आमोगफाट मवपारयव बई आएका मळषक ला कभयचायीराई वलद्मारमभा ननमम्ु क्त गने,
वाभुदानमक वलद्मारमभा कामययत मळषक तथा कभयचायीको वेला वललयण तथा अन्म अमबरेि अद्मालधधक गने ,
मळषक ला कभयचायीको कामयवम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी त्मवको वललयण आमोगभा ऩठाउने,
वलद्मारम य प्रायम्म्बक फार मळषा केन्रको ननयीषण गने, गयाउने,

भन्त्रारमरे तोककहदए फभोम्जभ वाभुदानमक तथा वॊस्थागत वलद्मारमशरूको वभूश वलबाजन गयी स्रोत केन्र ननधाययण
गने य स्रोत केन्दफाट वलद्मारमको ननयीषण, मळषकको तामरभ तथा अन्म ळैक्षषक कक्रमाकराऩ गने,

(ध)

भाध्ममभक मळषा उत्तीणय ऩयीषा , भाध्मामभक मळषा ऩयीषा य आधायबूत तशको अन्त्मभा शुने ऩयीषाराई ननममभत य
भमायहदत ढङ्गफाट वञ्चारन गने, गयाउने,

(न)

वाभुदानमक वलद्मारमका राधग वलतयण गरयएका दयफन्दी ळैक्षषक वत्रको वुरुभा मभरान गनय मळषा वमभनतभा
मवपारयव गने,

(ऩ)

ननयीषकराई वलद्मारम ननयीषणको वच
ु क लनाई ननरयषण गनय ऩठाउने य ननयीषकरे वलद्मारम ननयीषण गये
नगये को मककन गनय स्थरगत ननयीषण गने ,

(ऩ)
(प)
(फ)

नगयऩामरकालाट वलद्मारमराई ननकावा बएको यकभ वदऩ
ु मोग बए नबएको अनुगभन गने

वलद्मारमरे स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक रागू गये नगये को वम्फन्धभा ननयीषण गने , गयाउने,
वलद्मारमभा रागू गरयएको ऩाठ्मक्रभ

, ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मवाभग्री वम्फन्धभा वुधाय गनुऩ
य ने य नन्ळुल्क

ऩाठ्मऩस्
ु तकको वलतयण प्रणारीराई प्रबालकायी फनाउने वलऴमभा नमलस्थाऩन वमभनत तथा मळषकको याम मरई वझ
ु ाल
ऩठाउने तथा वो वम्फन्धभा अन्म आलश्मक कामय गने, गयाउने,
(ब)
(भ)

वलद्मारमशरुको रेिा ऩयीषणको नमलस्था मभराउने ,
रेिा ऩयीषकफाट प्राप्त प्रनतलेदनको आधायभा दे खिएका अननममभतता य लेरुजु पर्छ्मौट गनय रगाउने,

(म)

वयकायी तथा गैयवयकायी ळैक्षषक ऩरयमोजनाशरूको ननयीषण तथा वभन्लम गने ,

(य)

वाभद
ु ानमक वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीको तरफी प्रनतलेदन ऩारयत गयाउने,

(ऱ)

वलद्मारमको लावऴयक ळैक्षषक कामयक्रभको ननममभत रूऩभा अनुगभन गयी वो अनुवाय गने, गयाउने,

(र)

वलद्मारम ननयीषक य स्रोत नमम्क्तरे हदएको ननयीषण प्रनतलेदन उऩय कायफाशी गने

(ऱ)

वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत य मळषक अमबबालक वॊघ गठन गने, गयाउने,

(ऴ)

वाभुदानमक वलद्मारमको स्लीकृत, रयक्त दयलन्दीभा ऩदऩूनतयको राधग आमोगभा रेिी ऩठाउने,

(ल)
(ळ)

कामयऩामरकाफाट स्लीकृत भाऩदण्डको आधायभा मळषकको वरुला तमायी गने,

वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको मवपारयवभा मळषकराई वलद्मारम वभम फाशे क ला वलद्मारमको ननममभत ऩठन
ऩाठनभा अवय नगने गयी अनतरयक्त वभमभा अन्मत्र कामय गनय ऩूलय स्लीकृनत प्रदान गने,

(ऴ)

कामयवम्ऩादनको आधायभा वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत

, मळषक अमबबालक वॊघ ,प्रधानाध्माऩक, मळषक एलॊ

कभयचायीशरुराई ऩुयस्कायतथा दण्डका राधगमळषा वमभनत वभष मवपारयळ गने ,
(व)

ननजी, धामभयक तथा गठ
ु ी बफद्मारमको

अनग
ु भन गयी स्लीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनय रगाउने य तदनव
ु ाय ऩयु स्काय

य दण्डको राधग मळषा वमभनत वभष मवपारयळ गने ,
(श)

नगयकामयऩामरका, याम्रिम ऩयीषा फोडय य मळषा वम्लम्न्धत आमोगशरुफाट

ननदे मळत ला प्रत्मामोम्जत कामय गने ,
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(कक)

मळषाराई भौमरक शकको रुऩभा स्थावऩत गनय नगयऩामरकाको वभग्र ळैक्षषक नीनत

, मोजना, कामयक्रभको कामायन्लमन

एलॊ अनुगभन गने /गयाउने,
(िि)
(गग)

नगय कामयवम्ऩादन ननमभालरीभा प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतरे गने बनी उल्रेि बएका मळषा वम्फम्न्ध कामय गने,
ळैक्षषक वभन्लमकताय तथा वशजकतायको बूमभका ननलायशगने,

(घघ)

कामयऩामरकारे प्रत्मामोजन गये का मळषा वम्फम्न्ध कामय गने ,

(ङङ)

नगयको उत्कृरट ळैक्षषक उऩरम्नधका राधग मळषा अधधकृतवॉग कामयवम्ऩादन कयाय गने य वो उऩरब्धीऩण
ू य यशे नयशे को
ननयन्तय अनुगभन गने ,

(चच)

मळषा ळािा वॊग वभन्लम गयी वलद्मारमशरुको रेिा ऩयीषणको नमलस्था मभराउने ,

(छछ)

मळषा वम्फन्धी कुनै प्रस्ताल नगयऩामरकाभा ऩेळ गनुय ऩने बए वो गने ,

२२. मळषा अधधकृतको काभ, कतयनम य अधधकाय्

(अ) प्रभि
ु प्रळावकीम अधधकृतरे अधधकाय प्रत्मामोजन गयी नगय मळषा अधधकृतराई ननम्न भध्मे वफै ला केशी अधधकाय हदन

वक्नेछ ।

(क) नगय कामयऩामरकाफाट स्लीकृत ळैक्षषक कामयक्रभ कामायन्लमन गने गयाउने

,

(ि) मळषा वम्फन्धी कुनै प्रस्ताल नगयऩामरकाभा ऩेळ गनुय ऩने बए प्रभुि प्रळावककम अधधकृत

वॊग वभन्लम गरय

ऩेळ गने,

(ग) मळषा वम्फन्धी नगयस्तयीम मोजना लनाई मळषा वमभनतभा स्लीकृनतको राधग ऩेळ गने य स्लीकृत मोजना
कामायन्लमन गने,
(घ)

स्थानीम तशको मळषाको अलस्था , प्रगनत आहद वभेहटएको मळषा वम्लन्धी म्स्थनतऩत्र तमाय गयी प्रत्मेक

लऴयको

अवाय भवान्त मबत्र प्रकामळत गने,
(ङ) स्लीकृत अनौऩचारयक मळषा, वलळेऴ आलश्मकता मळषा य मळषाको राधग िाद्म कामयक्रभ कामायन्लमन गने गयाउने तथा
वो वम्फन्धी अमबरेि तमाय गने,

(च) वलद्माथॉ वॊख्मा घट्न गई पाम्जरभा ऩये का वाभुदानमक वलद्मारमका मळषकराई अको वभुदानमक वलद्मारमभा
मभरान गने मळषा वमभनतभा मवपारयळ गने,

(छ स्लीकृत कामय मोजना अनुवाय वलद्मारम वञ्चारन बए नबएको वम्फन्धभा ननममभत रूऩरे ननयीषण य वुऩयीलेषण
गयी त्मवको प्रनतलेदन तमाय गने,

(ज) मळषाको गण
ु स्तय फढाउनको राधग मळषक

,प्रधानाध्माऩक तथा नमलस्थाऩन वमभनतका ऩदाधधकायीशरूको वभम

वभमभा फैठक, गोरठी ला तामरभको वॊचारन गने,
(झ) आधायबूत तशको अन्त्मभा मरइने ऩयीषा वञ्चारन गनय ऩयीषा वॊचारन वमभनतको वदस्म वधचल बइ कामय गने ,
(ञ) वलद्मारमको कषा ५ तथा ८ को

ऩयीषाको अमबरेि, प्रश्नऩत्र य उत्तय ऩुम्स्तका खझकाई जाॉच , वलद्मारमभा मळषाको

गुणस्तय फवृ र्द् बए नबएको वम्फन्धभा भूल्माङ्कन गयी अमबरेि याख्ने तथा वो वम्फन्धभा वुधायका राधग आलश्मक
काभ गने,

(ट) नगयऩामरका मबत्र यशे का कम्ऩनी ऐन अन्तगयत दताय बएका ला वॊस्थागत वलद्मारमशरुको ळैक्षषक कामय मोजनाको
वभन्लम य अनुगभन गयी वुधायका राधग वुझाल प्रस्तुत गने

(ठ) ऐन तथा मव कामयवलधध फभोम्जभ वलद्मारमशरू वञ्चारन बए नबएको जाॉचफुझ गने तथा वलद्मारमभा मळषाको

गुणस्तय फढाउन, वुधाय गनय ला वलद्मारम फन्द गनुय ऩने नऩने वम्फन्धभा ननयीषण गयी वलद्मारमको स्तय फढाउनु , वुधाय
गनुय ला वलद्मारम फन्द गनुय ऩने बएभा तत े् वम्फन्धी कायफाशी प्रकक्रमा अगाडड फढाउने ,
(ड) भाध्ममभक मळषा उत्तीणय ऩयीषाको राधग यम्जरिे ळन पायाभ बये का वलद्माथॉको नाभ
फभोम्जभ वॊळोधन गनयका राधग मवपारयव गने ,

, थय, उभेय प्रचमरत कानून

(ढ) ननमुम्क्त ला फढुलाको राधग आमोगफाट मवपारयव बई आएका मळषक ला कभयचायीराई वलद्मारमभा ननमुम्क्त गने,
(ण) वाभुदानमक वलद्मारमभा कामययत मळषक तथा कभयचायीको वेला वललयण तथा अन्म अमबरेि अद्मालधधक गने ,
(त) मळषक ला कभयचायीको कामयवम्ऩादन भल्
ू माङ्कन गयी त्मवको वललयण आमोगभा ऩठाउने,
(थ) वलद्मारम य प्रायम्म्बक फार मळषा केन्रको ननयीषण गने, गयाउने,

(द) भन्त्रारमरे तोककहदए फभोम्जभ वाभुदानमक तथा वॊस्थागत वलद्मारमशरूको वभूश वलबाजन गयी स्रोत केन्र ननधाययण
गने य स्रोत केन्दफाट वलद्मारमको ननयीषण, मळषकको तामरभ तथा अन्म ळैक्षषक कक्रमाकराऩ गने,

Page 8 of 60

(ध) भाध्ममभक मळषा उत्तीणय ऩयीषा , भाध्मामभक मळषा ऩयीषा य आधायबत
ू तशको अन्त्मभा शुने ऩयीषाराई ननममभत य
भमायहदत ढङ्गफाट वञ्चारन गने, गयाउने,
(न) वाभुदानमक वलद्मारमका राधग वलतयण गरयएका दयफन्दी ळैक्षषक वत्रको वुरुभा मभरान गनय मळषा वमभनतभा
मवपारयव गने,

(ऩ) ननयीषकराई वलद्मारम ननयीषणको वुचक लनाई ननरयषण गनय ऩठाउने य ननयीषकरे वलद्मारम ननयीषण गये नगये को
मककन गनय स्थरगत ननयीषण गने ,

(प) नगयऩामरकालाट वलद्मारमराई ननकावा बएको यकभ वदऩ
ु मोग बए नबएको अनुगभन गने

(फ) वलद्मारमरे स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक रागू गये नगये को वम्फन्धभा ननयीषण गने, गयाउने,
(ब) वलद्मारमभा रागू गरयएको ऩाठ्मक्रभ

, ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मवाभग्री वम्फन्धभा वुधाय गनुऩ
य ने य नन्ळुल्क

ऩाठ्मऩुस्तकको वलतयण प्रणारीराई प्रबालकायी फनाउने वलऴमभा नमलस्थाऩन वमभनत तथा मळषकको याम मरई वुझाल
ऩठाउने तथा वो वम्फन्धभा अन्म आलश्मक कामय गने, गयाउने,

(भ) प्रभुि प्रळावककम अधधकृतवॊग वभन्लम गयी वलद्मारमशरुको रेिा ऩयीषणको नमलस्था मभराउने ,

(म) रेिा ऩयीषकफाट प्राप्त प्रनतलेदनको आधायभा दे खिएका अननममभतता य लेरुजु पर्छ्मौट गनय रगाउने ,
(य) वयकायी तथा गैयवयकायी ळैक्षषक ऩरयमोजनाशरूको ननयीषण तथा वभन्लम गने ,

(र) वाभुदानमक वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीको तरफी प्रनतलेदन ऩारयत गयाउने,

(ल) वलद्मारमको लावऴयक ळैक्षषक कामयक्रभको ननममभत रूऩभा अनग
ु भन गयी वो अनव
ु ाय गने, गयाउने,
(ळ) वलद्मारम ननयीषक य स्रोत नमम्क्तरे हदएको ननयीषण प्रनतलेदन उऩय कायफाशी गने
(ऴ) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत य मळषक अमबबालक वॊघ गठन गने, गयाउने,
(व) वाभुदानमक वलद्मारमको स्लीकृत, रयक्त दयलन्दीभा ऩदऩूनतयको राधग आमोगभा रेिी ऩठाउने,
(श) कामयऩामरकाफाट स्लीकृत भाऩदण्डको आधायभा मळषकको वरुला तमायी गने,

(ष) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको मवपारयवभा मळषकराई वलद्मारम वभम फाशे क ला वलद्मारमको ननममभत ऩठन
ऩाठनभा अवय नगने गयी अनतरयक्त वभमभा अन्मत्र कामय गनय ऩूलय स्लीकृनत प्रदान गने,
(ष) कामयवम्ऩादनको आधायभा वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत

, मळषक अमबबालक वॊघ ,प्रधानाध्माऩक, मळषक एलॊ

कभयचायीशरुराई ऩुयस्कायतथा दण्डका राधगमळषा वमभनत वभष मवपारयळ गने ,
(त्र) ननजी, धामभयक तथा गुठी बफद्मारमको

अनुगभन गयी स्लीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनय रगाउने य तदनुवाय ऩुयस्काय

य दण्डको राधग मळषा वमभनत वभष मवपारयळ गने ,

(स) नगयकामयऩामरका, याम्रिम ऩयीषा फोडय य मळषा वम्लम्न्धत आमोगशरुफाट

ननदे मळत ला प्रत्मामोम्जत कामय गने ,

(आ) नगय वबा, नगय कामयऩामरका, नगय प्रभुि , उऩ प्रभुि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतऱे धियम र कािुि पररिी धित्र
रही ऱाए अराएका शशऺा सम्बशधि कायय गिुय िगर शशऺा अधिकृतको कतयव्य रहिेछ ।

२३. ननयीषकको काभ , कतयनम य अधधकाय्

ऐन तथा मव कामयवलधधभा अन्मत्र रेखिएका काभ

, कतयनम य अधधकायका अनतरयक्त

मळषा अधधकृतको भातशत य प्रत्मष ननदे ळनभा यशी ननयीषकको काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) प्रत्मेक दई
ु भहशनाभा वलै वलद्मारमभा कम्तीभा एक ऩटक स्थरगत ननयीषण तथा वुऩयीलेषण गने । ननयीषण तथा

वुऩयीलेषण गने क्रभभा प्रधानाध्माऩक य नमलस्थाऩन वमभनतवॉग छरपर गयी छरपर बएको कुया य ननयीषण तथा वुऩयीलेषण
वम्फन्धी नमशोया वलद्मारमको ननयीषण ऩुम्स्तकाभा जनाउने तथा जनाउन रगाउने,

(ि) ऐन य मव कामयवलधध फभोम्जभ वलद्मारम ननममभत रूऩरे वञ्चारन बए नबएको

, त्मस्तो वलद्मारमभा बौनतक वाधन

वयु क्षषत वलद्मारम अनरु
ु ऩ बए नबएको , मळषक ऩमायप्त बए नबएको , उऩरब्ध वाधनको अधधकतभ वदऩ
ु मोग बए , नबएको य
ननधायरयत स्तय फभोम्जभ ऩठन ऩाठन बए नबएको य वभग्र ळैक्षषक गुणस्तय कामभ बए नबएको वम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक

,

मळषक–अमबबालक वॊघ य मळषकवॉग वलचाय वलभळय गयी वो अनुरूऩ बएको नदे खिएभा वुधाय गनय रगाउने,
(ग) वलद्मारम ननयीषण वम्फन्धी प्रनतलेदन मळषा अधधकृत वभष ऩेळ गयी ननदे ळन लभोम्जभ गने,

(घ) वलद्मारमको वलकावको राधग नमलस्थाऩन वमभनत तथा वयोकालाराशरूवॉग वम्ऩकय तथा आलश्मक वयवल्राश य अन्तयकक्रमा
गने,
(ङ) नभूना मळषण गने प्रमोजनको राधग ननयीषण षेत्रमबत्रको योरटय (वभुश) तमाय गने य वभम

–वभमभा प्रधानाध्माऩक वहशत

मळषकको फैठक फोराई मळषण गने वलऴमभा दे खिएका वभस्मा वभाधानको राधग आलश्मक काभ गने,
(च) मळषक तथा वलद्मारम कभयचायीको कामय षभताको भूल्माङ्कन गयी त्मवको अमबरेि मळषा ळािाभा उऩरब्ध गयाउने
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(छ) वलद्मारमको ळैक्षषकस्तय फवृ र्द् गनय प्रधानाध्माऩक तथा नमलस्थाऩन वमभनतका अध्मषशरूको गोरठीको वॊमोजन गने , गयाउने
(ज) ऩयीषा वमभनतको ननदे ळन फभोम्जभ ऩयीषा वञ्चारन गने, गयाउने,

(झ) वलद्मारमको ळैक्षषक तथा आधथयक अमबरेि दरु
ु स्त बए नबएको ननयीषण गने, गयाउने,

(ञ) आफ्नो षेत्र मबत्रका ळैक्षषक तथ्माङ्क वङ्करन तथा वलश्रेऴण गयी मळषा ळािाभा ऩठाउने,
(ट) मळषकराई तामरभको राधग मवपारयव गने य तामरभ प्राप्त मळषकको वीऩ को प्रमोग बए नबएको एककन गनय कषा
अलरोकन गयी वध
ु ायका राधग कामय गने,

(ठ) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक ननममभत रूऩरे फवे नफवेको जाॉचफुझ गयी नफवेको बए फैठक फोराउन प्रधानाध्माऩकराई
ननदे ळन हदने,

(ड) वलद्मारम वञ्चारन वम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा नमलस्थाऩन वमभनतराई आलश्मक ननदे ळन हदने ,
(ढ) स्रोत नमम्क्तको काभको अनुगभन गयी प्रत्मेक भहशना मळषा ळािाभा प्रनतलेदन ऩेळ गने,

(ण) वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीको बफदाको अमबरेि ळैक्षषक वत्रको अन्त्मभा प्रभाखणत गने य वलद्मारमभा याख्न रगाउने,
(त) मळषक तथा कभयचायीको शाम्जयी अमबरेि दरु
ु स्त बए नबएको जाॉच ला ननयीषण गयी बफदा नमरई अनुऩम्स्थत शुने मळषक
तथा कभयचायीको शकभा शाम्जयी ऩुम्स्तकाभा गमर जनाई वोको जनाउ वहशत कायफाशीको राधग वम्फम्न्धत वलद्मारम नमलस्थाऩन
वमभनत य नगय मळषा वमभनतराई मवपारयव गने,

(थ) आपनो षेत्रमबत्र वञ्चारन गरयएका अनौऩचारयक मळषा , वलळेऴ आलश्मकता मळषा , वभालेळी मळषा य मळषाको राधग िाद्म
कामयक्रभको ननममभत रूऩभा ननयीषण तथा अनग
ु भन गयी स्थानीम मळषा वमभनतभा प्रनतलेदन ऩेळ गने ,

(द) ननजी, धामभयक तथा गुठी बफद्मारमको अनुगभन गयी स्लीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनय रगाउने य तदनुवाय ऩुयस्काय य दण्डको
राधग मळषा अधधकृत वभष मवपारयळ गने,

(ध) आजीलन मळषा य वीऩ मळषाको उधचत प्रलन्ध गने गयाउने,
(न) मळषा अधधकृे्यतरे तोके फभोम्जभ थऩ कामय गने, गयाउने,
(ऩ) नगयऩामरकारे मळषा वम्फम्न्ध प्रत्मामोम्जत कामय गने,

(प) नमाॉ अनुभती भागगने÷कषा थऩगने वलद्मारमशरुको स्थरगत ननयीषण अनुगभन गरय याम वहशतको प्रनतलेदन ऩेळ गने ,
२४ स्रोतब्मम्क्तको काभ कतयनम य अधधकाय्

स्रोतनमम्क्तका काभ, कतयनम, अधधकाय य वेलाका वतयशरू
१ स्रोतनमम्क्तको काभ, कतयनम, अधधकाय, वेलाळतय य वुवलधा दे शाम फभोम्जभ शुनेछ ।
२ स्रोतनमम्क्तरे ऩामरका य वभश
ू वलद्मारमशरूभा मळषक वशमोग वम्फन्धी प्रावलधधक वशमोग य ऩामरकास्तयभा षभता अमबलवृ र्द्
गनय वशजकतायको बूमभका ननलायश गने,

३ ळैक्षषक वेला वुवलधा एलभ े् वूचनाशरू प्रलाश गने गयाउने,

४ ळैक्षषक कामयक्रभशरू प्रबालकायी रूऩभा कामायन्लमन गने गयाउने,
५ ळैक्षषक नीनत ननदे ळन ऩारन गने गयाउने,
६ ऩामरका मळषा मोजना य वलद्मारम वध
ु ाय मोजना ननभायणभा वकक्रम बमू भका ननलायश गने,

७ स्थानीम ननकामराई मळषाको मोजना ननभायण गनय तथा वोको कामायन्लमन वम्फन्धी कामयभा प्रावलधधक वशमोग उऩरब्ध गयाउने ,
८ ऩामरका मबत्रका प्रत्मेक वलद्मारमशरूको वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत य मळषक
अमबबालक वॊघको फैठकभा लऴयभा कम्तीभा २ ऩटक ऩमयलेषकका रूऩभा बाग मरने य
आलश्मक वल्राश वुझाल तथा वशमोगीको बूमभभा ननबाउने,

९ स्रोतनमम्क्तरे वभश
ू वलद्मारमको वऩ
ु रयलेषण, प्रावलधधक वशमोग, मळषक वशमोग वम्फन्धी लावऴयक कामयक्रभ फनाई ऩामरका मळषा
कामायरमभा याख्ने य कामयक्रभ अनुवाय

कामय गने, प्रनतलेदन हदने य वूचना प्रलाश गने,

१० स्लीकृत लावऴयक कामयक्रभ अनुवाय भामवक कामयमोजना फनाई मळषा अधधकृतफाट स्लीकृत गयाइ कामयन्लमन गने गयाउने ।
११ ऩामरका मबत्रका वलद्मारम मळषावॉग वम्फम्न्धत वम्ऩूणय वूचनाशरू अद्मालधधक गयी याख्ने य आलश्मकता अनुवाय मळषा
ळािाभा ऩेळ गने,

१२ ऩामरका अन्तगयतका वलद्मारमशरूको वलद्मारम वुधाय मोजना ननभायण

, वाभाम्जक ऩयीषण य वलद्मारम स्तयीकयण कामयभा

प्रावलधधक वशमोग गने य वो वम्लम्न्ध प्रनतलेदन वम्प्रेऴण गने ,

१३ स्रोतनमम्क्तरे ऩामरकामबत्र ळैक्षषक उन्नमन तथा वुधायका राधग ऩामरका मबत्रका
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वलद्मारमशरूको वशमोग तथा वशकामयभा आलश्मकताअनव
ु ाय अनव
ु न्धानात्भक,
यचनात्भक, वशमोगात्भक य वुधायात्भक कामयशरू वञ्चारन गने , गयाउने,

१४ मळषा ऐन तथा ननमभालरी वाथै मळषक वेला आमोग ननमभालरीरे स्रोतनमम्क्तरे गनय तोककएको कामय गने ।
१५ मवकाइ उऩरम्ब्ध वम्फन्धी ननम्न अनुवायका कामयशरू गने्

१५।क ळैक्षषक वत्र ळुरु बएको १ भहशना मबत्र वलद्मारमगत रूऩभा गत ळैक्षषक वत्रको
कषा १ दे खि १० वम्भका ऩयीषापरको ननतजा वलश्रेऴण गने,

१५।ि अननलामय वलऴमशरूको वलऴमगत मवकाइ उऩरम्ब्धशरूको ननतजा वलश्रेऴण गने ,
१५।ग प्रत्मेक लऴयको मवकाइ उऩरम्ब्धको तुरनात्भक वलश्रेऴण य प्रदळयन गने,

१५।घ वम्ऩूणय ननतजाको वलश्रेऴण ऩश्चात ऩामरकास्तयीम प्रधानाध्माऩक फैठकभा छरपर
गयाई वुधायका उऩामशरूको िोजी गने,

१५।ङ मवकाइ उऩरम्ब्ध फवृ र्द् शुने कक्रमाकराऩशरूको फाये भा ऩामरकास्तयीम प्र अ फैठकभा छरपर गयी मोजना फनाउने,
१५।च ऩामरका अन्तयगतका वलद्मारमशरूराई वलद्मारमगत मवकाइ उऩरम्ब्ध फवृ र्द्
गनय मोजना ननभायण गनय रगाई वो मोजनाको वायाॊळ फनाई ऩामरका मळषा ळािाभा उऩरब्ध गयाउने ,
१५।छ वलद्मारमरे ननभायण गये को मोजना कामायन्लमनको अनुगभन गयी ऩरृ ठऩोऴण प्रदान
गने ।

१६। कषा अलरोकन वम्फन्धी ननम्न अनव
ु ायका कामय गने्

१६।१ भहशनाभा कम्म्तभा १० ओटा वलद्मारमको ननयीषण गने,
१६।२ ननयीषण गरयएको वलद्मारमभा कम्म्तभा २ ओटा नभुना ऩाठ प्रदय ळन गयी
वम्फम्न्धत मळषकवॉग अन्तयकक्रमाका वाथै ऩरृ ठऩोऴण गने ,

१६।३ अको ऩटक कषा अलरोकन गदाय अगाडड हदएको ननदे ळन य ऩरृ ठऩोऴणको

कामायन्लमनको जानकायी मरई वम्फम्न्धत मळषक य प्रधानाध्माऩकवॉग वभेत छरपर गने ,
१६।४ वलद्मारम तथा मळषकराई हदइएको ननदे ळन ऩरृ ठऩोऴणको अमबरेिीकयण गयी
ऩामरका मळषा ळािाराई वभेत जानकायी गयाउने,

१६।५ वलद्मारम, वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत य प्रधानाध्माऩक तथा वलद्मारम
तशका अन्म ऩषरे गनुऩ
य ने बनी तोककएका कामयशरूको अनुगभन गयी प्रनतफेदन ऩेळ गने ।
१७ तामरभ वॊचारन तथा नमलस्थाऩन वम्फन्धी ननम्नअनव
ु ाय कामयशरू गने्

१७।१ मळषकको ऩेळागत वलकाव (TPD) रगामतका अन्म तामरभशरुको कामायन्लमनका गने ।
१७।२ वम्लम्न्धत मळषा ळािारे तोके फभोम्जभका कामय गने ।
१८ स्रोतनमम्क्तको तरल बत्ता अन्म वुवलधाशरू दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
१८।१ स्रोतनमम्क्तरे वावलक कामययत मळषक ऩदभा िाईऩाई आए वयशको तरल य स्लीकृत नम्र्व फभोम्जभको कपल्ड बत्ता ऩाउनेछ
।

१८।२ स्रोतनमम्क्तरे मळषा ननमभालरीभा मळषकका राधग तोककए वयशको बैऩयी आउने वलदा ,ऩलय वलदा, बफयाभी वलदा, प्रवुनत वलदा,
प्रवुनत स्मशाय वलदाय ककरयमा वलदा ऩाउनेछ ।

१८।३ आफ्नो ऩामरका अन्तगयतको वलद्मारमशरू राभो वलदा ९ हशउॉ दे ला लऴे ० यशे को अलस्थाभा स्रोतनमम्क्त स्लत् वलदाभा यशनेछ
। तय उक्त अलस्थाभा ऩामरका मळषा ळािारे काभभा रगाएभा ननजशरूरे वलदाको वभमभा काभ गये को अलधधको वट्टा वलदा
ऩाउनेछ । वट्टावलदा वोशी ळैक्षषक लऴय मबत्र उऩमोग गनुय ऩने छ य वो लाऩत कुनै आधथयक दानमत्ल नमशोरयने छै न ।
१८।४ स्रोतनमम्क्तको शाम्जयी ऩामरकाभा यशनेछ । आलश्मकतानुवाय

कामयक्रभ कामायन्लमन

, वलद्मारम अनुगभन ,

ननयीषण,वुऩरयलेषण एलभ े् वशमोगका राधग आलश्मक मोजना तमाय गयी मळषा अधधकृतफाट स्लीकृत गयाइ शाम्जय कावऩभा कपल्ड
काज जनाउनु ऩनेछ ।

१८।५ स्थामी मळषकफाट ननमुक्त स्रोतनमम्क्तको शकभा स्रोतनमम्क्तको रूऩभा कामय गये को अलधधराई ननजको मळषक ऩदको वेला
अलधधको रूऩभा गणना शुनेछ । मवरे ननजको लम्ृ त्त वलकावको अलवय उऩरब्ध गयाउन कुनै फाधा ऩने छै न ।
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ऩरयच्छे द–४

नगयऩामरका मळषा वमभनतको काभ, कतयनम य अधधकाय तथा फैठक वम्फन्धी कामयवलधध
२५. मळषा वमभनतको वयचना तथा कामय वॊचारन वलधध्
(१) नगय ऩामरकाभा

दे शाम लभोम्जभको एक मळषा वमभनत यशनेछ्

(क) नगय कामयऩामरकाको प्रभि
ु ला ननजरे तोकेको एक जना नगय कामयऩामरकाको वदस्म

–वॊमोजक

(ि) नगयकामयऩामरकारे तोकेको नगयऩामरकाका वदस्मशरु भध्मेलाट कम्म्तभा १ जना भहशरा वहशत २ जना – वदस्म
(ग) वम्लम्न्धत नगयऩामरका षेत्र मबत्र यशे का वाभुदानमक तथा वॊस्थागत वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकशरु भध्मेलाट वम्लम्न्धत
नगयऩामरकारे भनोननत गये को कम्म्तभा १ जना भहशरा वहशत २ जना
(घ)

– वदस्म

वम्लम्न्धत नगयऩामरका षेत्र मबत्र यशे का वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनतका अध्मषशरु भध्मेलाट म्जल्रा मळषा वमभनतरे

भनोननत गये को १ जना

– वदस्म

(ङ) वम्लम्न्धत नगयऩामरका म्स्थत वलळेऴ मळषा , वभालेळी मळषा ला स्रोतकषा वॊचारन गने वलद्मारम ला अऩाङ्गता वम्लम्न्ध
मळषण वस्था ला अन्म अऩाङ्गतावम्लन्धीकाभ गने वस्थालाट प्रनतननधधत्ल शुने गरय नगय मळषा वमभनतरे भनोननत गये को
अऩाङ्गता बएका नमम्क्त १ जना
–वदस्म
(च)
जना

स्थाननम वभाज वेली ला मळषा प्रेभीशरु भध्मेलाट नगय मळषा वमभनतलाट भनोननत १ जना दमरत य २ जना भहशरा वहशत ३
–वदस्म

(छ) गाउॉ मळषा वमभनतको शकभा वम्फम्न्धत स्रोतब्मम्क्त य

नगय मळषा वमभतको शकभा वम्फम्न्धत वलद्मा

रम ननयीषक

..वदस्म वधचल (मळषा ळािा अधधकृत ला वल०नन० उऩरब्ध नबएको िण्डभा वम्फम्न्धत न०ऩा०को मळषा वमभनतको वदस्म वधचल
वम्फम्न्धत स्रोत नमम्क्त नै शुने)
(ज) वम्फम्न्धत नगयऩामरकाको प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतराई आभम्न्त्रत गनऩ
ुय नेछ ।
(झ) मळषक भशावॊघको प्रनतननधधराई आभम्न्त्रत गनुऩ
य नेछ ।

(२ ) मळषा वमभनतको लैठक कम्तीभा प्रत्मेक चौभामवकभा एक ऩटक लस्नऩ
ु नेछ ।

(३ ) मळषा वमभनतको लैठक बत्ता नगयऩामरकाको प्रचमरत कानुन लभोम्जभ शुनेछ ।
(४) लैठक वॊचारनको राधग कम्तीभा ५० प्रनतळत वदस्मको उऩम्स्थनत आलश्मक ऩनेछ बने लैठकको ननणयम लशुभतको आधायभा
शुनेछ ।
(५) भनोननत वदस्मशरुको ऩदालधध २ फऴयको शुनेछ । भनोननत वदस्मरे आफ्नो ऩद अनुवायको आचयण नगये को दे खिएभा
भनोनमन गने ऩदाधधकायी ला ननकामरे ननजराई जन
ु वक
ु ै फित शटाउन वक्नेछ । तय त्मवयी ऩदफाट शटाउनु अधग ननजराई
आफ्नो वपाइ ऩेळ गने भौकाफाट फम्ञ्चत गरयनेछैन ।
२६. मळषा वमभनतको काभ , कतयनम य अधधकाय्

ऐन तथा मव कामयवलधधभा अन्मत्र रेखिएका काभ

, कतयनम य अधधकायका

अनतरयक्त मळषा वमभनतको अन्म काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ ।
(क) मळषा ळािालाट ऩेळ बएको ळैक्षषक मोजना भाधथ छरपर गयी स्लीकृनतको रागी कामयऩामरकाभा ऩेळ गने ।

(ि) नगयऩामरकाभा स्लस्थ ळैक्षषक लातालयण कामभ याख्न तथा मळषाको गण
ु स्तय फवृ र्द् गनय मळषा ळािा भापयत ऩेळ बएको
कामयमोजना भाधथ छरपर गयी आफस्मक दे खिएभा ऩरयभाजयन वहशत स्लीकृत गने ,
(ग) नेऩार वयकायको स्लीकृत नीनत य ननदे ळन अनुरूऩ वलळेऴ आलश्मकता मळषा

, वभालेळी मळषा, अनौऩचारयक मळषा, ननयन्तय

मळषा, दयू मळषा , िुरा मळषा तथा अन्म ळैक्षषक कामयक्रभ वञ्चारन वम्फन्धी आलश्मक नमलस्था गने ,
(घ)

वलद्मारमराई आधथयक वशामता उऩरनध गयाउने तथा त्मस्तो वशामताको राधग वम्फम्न्धत ननकामभा मवपारयव गने

(ङ)

मळषक

,

, कभयचायी तथा वलद्माथॉ कल्माणकोराधग स्लीकृत मळषा मोजना लभोम्जभ आलश्मक कामयक्रभ फनाउने,

(च) वलद्मारमको वम्ऩम्त्तको वुयषा गनय तथा वलद्मारमको वभवृ र्द्को राधग आलश्मक नमलस्था गने ,
(छ) वलद्मारमको वलकावको राधग वञ्चामरत ळैक्षषक कामयक्रभराई वशमोग गने,

(ज) वलद्मारमको रेिाऩयीषण वम्फन्धभा रेिाऩयीषकरे हदएको प्रनतलेदन अनुवाय आलश्मक कायफाशी गने, गयाउने,
(ञ) वलद्मारमराई आधथयक रूऩभा आत्भननबयय गयाउन मोजना फनाई कामय गने ,
(ट) वलद्मारम फन्द ला गाभ्न मवपारयव गने,
(ठ) ळैक्षषक क्मारेण्डय फनाई वलद्मारम वञ्चारन गनय मळषा ळािा भापयत नमलस्थाऩन वमभनतराई ननदे ळन हदने ,
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(ड) नगयस्तयीम िेरकुद , स्काउट तथा वाॉस्कृनतक कामयक्रभको वञ्चारन तथा वलकावकोराधग आधथयक स्रोत जट
ु ाउने य प्राप्त यकभ
िचय गनय मळषा ळािाराई ननदे ळन हदने,

(ढ) आलावीम वलद्मारमका वलद्माथॉकराधग िाना तथा ऩौम्रटक आशायको गुणस्तय तोक्ने ।

(न) नगयकामयऩामरका तथा नगय वबालाट स्लीकृत मळषा मोजना य भाऩदण्ड मबत्र यशी आलश्मक ननदे ळन हदने ।
(ऩ) वलद्मारमरे कामभ गनुय ऩने न्मुनतभ वयवपाई तथा ळौचारमको भाऩदण्ड तोक्ने ।
प) नगय षेत्र मबत्र वलळेऴ आलश्मकता बएका लारफामरकाको

तथ्माॊक वॊकरन गयी उनीशरुका राधग उधचत वलद्मारम नमलस्थाऩन

गनय आधाय तमाय ऩाने य वोशी अनुवायको ऩठनऩाठनको नमलस्था मभराउने .
(फ) वलद्मारम वुधाय तथा बफकावका राधग नीनत ननदे ळन गने .

(ब) वलद्मारम अनुभती तथा म्स्लकृतीको अनुभोदनकाराधग कामयऩामरकाराई मवपारयव गने,

वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत वम्लन्धी नमलस्था

ऩरयच्छे द ५

(क) वाभुदानमक वलद्मारम्

२७. वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत यशने्
(१) मव कामयवलधध य अन्मत्र नमलस्था बएको वमभनतशरुको अधधकाय षेत्र लाशे क वलद्मारम वॊचारन गनय प्रत्मेक वाभुदानमक
वलद्मारमभा दे शाम लभोम्जभको एक वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत यशनेछ ।

(क) अमबबालकरे आपुशरु भध्मेफाट छानी ऩठाएका २ जना भहशरा वहशत ४ जना

–वदस्म

(ि) वलद्मारम यशे को नगयऩामरकाको वम्फम्न्धत लडाको लडा अध्मष ला लडा वमभनतका वदस्मशरुभध्मेफाट वो लडा वमभनतरे
भनोनमन गये को वदस्म १ जना

–वदस्म

(ग) वलद्मारमका वॊस्थाऩक, स्थानीम फुवर्द्जीली, मळषाप्रेभी, वलद्मारमराई ननयन्तय दळ फऴयदेखि वशमोग गने ला वलद्मारमराई दळ
राि ला वो बन्दा फढी नगद ला म्जन्वी वशमोग गये का नमम्क्तशरुभध्मेफाट वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतरे भनोननत गये का १
जना भहशरा वहशत २ जना
(घ) वलद्मारमका मळषकरे आपुशरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको १ जना
(ङ) वलद्मारमका प्रधानाध्माऩक
२)

–वदस्म
– वदस्म
–वदस्म वधचल

प्रावलधधक तथा नमलवानमक वलऴमभा अध्ममन ला तामरभ गयाईने भाध्ममभक वलद्मारमको वलद्मारम

नमलस्थाऩन

वमभनतभा नगय ऩामरकास्तयका उद्मोग तथा लाखणज्म भशावॊघका २ जना प्रनतननधधवदस्म यशनेछन े् ।

(३) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतका वदस्मशरुरे उऩदपा (१) को िण्ड (क) , (ि) य (ग) फभोम्जभका वदस्मशरुभध्मेफाट छानेको
वदस्म वो वमभनतको अध्मष शुनेछ ।
(४) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष छनौट नबएवम्भकाराधग ला अध्मषको अनुऩम्स्थनतभा वो वमभनतका ज्मेरठ
वदस्मरे फैठकको अध्मषता गनेछ ।

(५) वलळेऴ मळषा वञ्चारन गने वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतभा कम्तीभा ५० प्रनतळत वदस्मशरु अऩाङ्गता बएका वलद्माथॉको
अमबबालक य वभालेळी मळषा ला स्रोतकषा वञ्चारन गने वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतभा कम्तीभा १ जना अऩाङ्गता बएका
नमम्क्त वदस्म यशनेछ ।
(६) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा वम्फम्न्धत वलद्मारमको मळषक अमबबालक वॊघका अध्मष , आभा वभुशको वॊमोजक
एलभ े् लारक्रलका प्रनतननधधराई आभम्न्त्रत गनुऩ
य नेछ ।

(६) वम्फम्न्धत वलद्मारम ननयीषक य स्रोतनमम्क्तराई वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा बाग मरन ऩमयलेषकको रुऩभा
आभन्त्रण गनऩ
ुय नेछ ।

(७) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको कामयअलधध ३ लऴयको शुनेछ ।
(८) याजीनाभा स्लीकृत गने्
नमलस्थाऩन वमभनतका वदस्मको याजीनाभा वो वमभनतका अध्मषरे य नमलस्थाऩन वमभनतका
अध्मषको याजीनाभा मळषा वमभनतरे स्लीकृत गनेछ । तय अध्मषको ऩद रयक्त यशे को अलस्थाभा त्मस्तो वदस्मको याजीनाभा
नमलस्थाऩन वमभनतको लरयरठ वदस्मरे स्लीकृत गनेछ ।
(९) अमबबालकको अमबरेि याख्ने्
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(१) वलद्मारमरे मळषा ळािारे तोकेको ढाॉचाभा वलद्माथॉको अमबरेि याख्दा वलद्माथॉका फाफु , आभा, फाजे, फज्मै, दाज,ु हददीको नाभ,
थय, ठे गाना उल्रेि गनुय ऩदय छ य त्मस्ता अमबबालक नबएका वलद्माथॉको शकभा वलद्माथॉराई वॊयषकत्ल प्रदान गने नमम्क्तको
अमबरेि याख्नु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ वलद्माथॉराई वॊयषकत्ल प्रदान गने नमम्क्तराई अमबबालकको रुऩभा अमबरेि याख्दा ननजरे वॊयषकत्ल
प्रदान गये को नमशोया वम्फम्न्धत लडाफाट प्रभाखणत गयाएको शुनु ऩनेछ ।
२८. नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्म छनौट वम्फन्धी नमलस्था्
(१) प्रधानाध्माऩकरे ननमभ २ ६ को उऩननमभ (१) फभोम्जभको नमलस्थाऩन वमभनतको छनौट गनयको राधग तत्कारको नमलस्थाऩन
वमभनतको कामय अलधध वभाप्त शुनु बन्दा तीव हदन अगालै वात हदनको वूचना हदई अमबबालकको बेरा गयाउनु ऩनेछ । तय कुनै
कायणरे नमलस्थाऩन वमभनत वलघटन बएको ला नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्मको ऩद रयक्त बएको अलस्थाभा त्मवयी वलघटन ला
रयक्त बएको मभनतरे ऩन्र हदन मबत्र नमलस्थाऩन वमभनत ला रयक्त वदस्मको छनौटको राधग मव ननमभ फभोम्जभ वूचना हदई
अमबबालकको बेरा गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ वदस्म छनौट गने वम्फन्धभा अमबबालकराई वशमोग गनयको राधग वम्फम्न्धत ननयीषक ला ननज
उऩरब्ध नबएभा मळषा अधधकृतरे िटाएको अधधकृतको वॊमोजकत्लभा प्रधानाध्माऩक , स्रोत नमम्क्त य स्थानीम तशको प्रनतननधध
यशे को चाय वदस्मीम छनौट वशमोग वमभनत गठन गनेछ ।

(३) नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष य वदस्मशरू छनौट वम्फन्धी अन्म काभकाजशरु दे शाम अनुवायको शुनेछ ।
अमबबाल बनेको वम्फम्न्धत वलद्मोथॉको आभा , फल
(फल
ु ा फाजे य फज्मै
ु ा तपयको ) वाथै भाथी उल्रेखित अमबबालक नशुने
वलद्माम् थॉको वॊयषण प्रदान गनुय शुने वॊयषक ।

बफ०नम०व० ऩदाधधकायीको छनौट प्रमोजनाथय कुर अमबबालकको कम्म्तभा ५० प्रनतळत बन्दा अधधकको उऩम्स्थनत शुनु ऩनेछ ।
कुनै कायणफळ उक्त बेराभा बफ०नम०व०को गठन शुन नवकेको अलस्थाभा वोशी बेराफाट दोस्रो ऩटकको बेराको मभनत तम गनक
ुय ो
वाथै अको ऩटक फोराइने अमबबालक बेराभा उऩम्स्थत अमबबालकशरुको वशभनतफाट बफ०नम०व० गठन गनुय ऩनेछ

प्रथभ ऩटकको बेराफाट बफ०नम०व०गठन गनयका राधग वशजीकयण गनय एक वभन्लम वमभनतको गठन गने अधधकाय

बफ०नम०व०छनौट वशमोग वमभनतराई यशनेछ।
अमबबालकशरुको वूची प्रकाळन गदाय वलद्मा रमभा कम्म्तभा ७० प्रनतळत रुजु शाम्जय बएका वलद्माथॉशरुको अमबबालकको नाभ

भात्र प्रकाळन गनुय ऩनेछ ।

कुनै वलद्मायथॉ वम्फम्न्धत वलद्मायरमभा अध्ममन नगयी बफ०ब्म०व०गठन प्रमोजनाथय ननजको अमबबालकरे झुट्ठा ब्मशोया ऩेळ

गये को प्रभाखणत बएभा ननजको अमबबलकत्ल स्लत् यर्द् शुनक
ु ो वाथै प्रचमरत ऐन ननमभानव
ु ाय कामयलाशी वभेत शुनेछ ।
बफ०नम०व०गठन प्रमोजनाथय अमबबालक बनन जननएको ब्मम्क्तराई भात्र अमबबालक बेराभा फोराउनु ऩनेछ ।

गहठत बफ०नम०व०का ऩदाधधकायीशरुका वलद्माथॉशरु उक्त वलद्मारमभा जुनवुकै कायणरे नयशे भा ननजको ऩदाधधकाय स्लत्

वभाप्त शुनेछ ।
२९. नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वम्फन्धी कामयवलधध्

(१) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक दई
ु भहशनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ ।

(२) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वमभनतको अध्मषको ननदे ळनभा वदस्म–वधचलरे फोराउनेछ ।
(३) उऩननमभ (१) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन नमलस्थाऩन वमभनतका एक नतशाई वदस्मरे मरखित अनुयोध गये भा
नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्म–वधचलरे जहशरेवुकै ऩनन नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक फोराउनु ऩनेछ ।
(४) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा छरपर शुने वलऴम वूची वदस्म
हदनु ऩनेछ ।

–वधचलरे वाधायणतमा फशत्तय घण्टा अगालै वदस्मशरूराई

(५) नमलस्थाऩन वमभनतभा तत्कार कामभ यशे का ऩचाव प्रनतळत बन्दा फढी वदस्मशरू उऩम्स्थत बएभा नमलस्थाऩन वमभनतको
फैठकको राधग गणऩूयक वॊख्मा ऩुगेको भानननेछ ।

(६) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकको अध्मषता अध्मषरे य ननजको अनुऩम्स्थनतभा जेरठ वदस्मरे गनेछ ।

(७) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा फशुभतको याम भान्म शुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मषता गने नमम्क्तरे ननणायमक
भत हदन वक्नेछ ।
(८) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वम्फन्धी अन्म कामयवलधध नमलस्थाऩन वमभनत आपैंरे ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
३०. नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष य वदस्म शुन नवक्ने् दे शामको नमम्क्त नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष य वदस्म शुन वक्ने
छै न्
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(क) गैय नेऩारी नागरयक
(ि)

,

ऩच्चीव लऴय उभेय ऩूया नबएका,

(ग) प्रचमरत कानून फभोम्जभ कारो वूचीभा ऩये को,
(घ)

नैनतक ऩतन दे खिने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कवूयदाय ठशरयएको ,

३१. नमलस्थाऩन वमभनत वलघटन गनय वक्ने्

दे शामका अलस्थाभा मळषा वमभनतको मवपारयवभा

नगय कामयऩामरकारे वमभनत

वलघटन गनय वक्नेछ्
(क) वलद्मारमको वम्ऩम्त्त हशनामभना गये भा,
(ि) वलद्मारमको ळैक्षषक लातालयण िल्फल्माएभा,
(ग) प्रचमरत कानुन तथा नेऩार वयकाय, प्रदे ळ वयकाय तथा स्थानीम तशको नीनत एलभ े् हशत वलऩयीत काभ गये भा,
(घ) वलद्मारमको नमलस्थाऩन वन्तोऴजनक रूऩभा गनय नवकेभा, ला

(ङ) वम्फम्न्धत ननकाम ला अधधकायीरे हदएको कानन
ू अनव
ु ायको ननदे ळन ऩटक–ऩटक उरॊघन गये भा ।

दपा ३ १ लभोम्जभ वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनत वलधटन बए ऩनछ अको वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत गठन नबएवम्भ ला
अको कुनै कायणरे वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनत गठन नबएवम्भ वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनतको काभ गनय मळषा वमभनतरे
एक अस्थामी वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनत गठन गनय वक्नेछ ।
(ि) वस्थागत वलद्मारम्
वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत यशने्
(१) मव कामयवलधध य अन्तयगत नमलस्था बएको वमभनतशरुको अधधकाय षेत्र लाशे क वलद्मारम वॊचारन गनय प्रत्मेक वस्थागत
वलद्मारमभा दे शाम लभोम्जभको एक वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत यशनेछ ।
(क) वलद्मारमको वॊस्थाऩक ला रगानीकतायशरु भध्मेलाट वलद्मारमको मवपारयवभा मळषा अधधकृत ला मळषा वम्फम्न्ध काभकाज
गनय तोककएको ब्मम्क्तरे भनोननत गये को नमम्क्त

–अध्मष

(ि) अमबबालकशरुभध्मेफाट १ जना भहशरा वभेत गने गयी वलद्मारम ब्मलस्थाऩन वमभनतरे भनोननत गये को दई
ु जना
–वदस्म
(ग) स्थाननम मळषा प्रेभी ला वभाजवेलीशरु भध्मेशरुलाट वम्लम्न्धत नगयऩामरकारे भनोननत गये को १

जना

– वदस्म
(घ)

वम्लम्न्धत षेत्रको वलद्मारम ननयीषक ला मळषा ननयीषणको म्जम्भा ऩाएको ब्मम्क्त
– वदस्म

(ङ) वलद्मारमका मळषकरे आपुशरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको १ जना
(च) वलद्मारमका प्रधानाध्माऩक

– वदस्म

–वदस्म वधचल

(२) वम्फम्न्धत वलद्मारमरे स्रोतनमम्क्तराई वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा बाग मरन ऩमयलेषकको रुऩभा आभन्त्रण
गनुऩ
य नेछ ।

(३) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको कामय अलधध ३ लऴयको शुनेछ ।
(४) याजीनाभा स्लीकृत गने्
नमलस्थाऩन वमभनतका वदस्मको याजीनाभा वो वमभनतका अध्मषरे य नमलस्थाऩन वमभनतका
अध्मषको याजीनाभा मळषा वमभनतरे स्लीकृत गनेछ ।

तय अध्मषको ऩद रयक्त यशे को अलस्थाभा त्मस्तो वदस्मको याजीनाभा नमलस्थाऩन वमभनतको लरयरठ वदस्मरे स्लीकृत गनेछ ।
नमलस्थाऩन वमभनतका अध्मष ला वदस्मरे आफ्नो ऩद अनुवायको आचयण नगये को दे खिएभा त्मवयी छान्ने ला भनोनमन गने
ऩदाधधकायी ला ननकामरे ननजराई जन
ु वक
ु ै लित ऩदलाट शटाउन वक्नेछ । तय त्मवयी ऩदलाट शटाउन अनघ नीजराई आफ्नो
वपाइ ऩेळ गने भौकालाट लम्न्चत गरयने छै न ।

(५) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वम्फन्धी कामयवलधध्
(१) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक दई
ु भहशनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ ।

(२) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वमभनतको अध्मषको ननदे ळनभा वदस्म–वधचलरे फोराउनेछ ।
(३) उऩननमभ (१) भा जन
ु वक
ु ै कुया रेखिएको बए ताऩनन नमलस्थाऩन वमभनतका एक नतशाई वदस्मरे मरखित अनयु ोध गये भा
नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्म–वधचलरे जहशरेवुकै ऩनन नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक फोराउनु ऩनेछ ।
(४) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा छरपर शुने वलऴम वूची वदस्म
हदनु ऩनेछ ।

–वधचलरे वाधायणतमा चौवलव घण्टा अगालै वदस्मशरूराई
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(५) नमलस्थाऩन वमभनतभा तत्कार कामभ यशे का ऩचाव प्रनतळत बन्दा फढी वदस्मशरू उऩम्स्थत बएभा नमलस्थाऩन वमभनतको
फैठकको राधग गणऩूयक वॊख्मा ऩुगेको भानननेछ ।

(६) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकको अध्मषता अध्मषरे य ननजको अनुऩम्स्थनतभा जेरठ वदस्मरे गनेछ ।

(७) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठकभा फशुभतको याम भान्म शुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मषता गने नमम्क्तरे ननणायमक
भत हदन वक्नेछ ।
(८) नमलस्थाऩन वमभनतको फैठक वम्फन्धी अन्म कामयवलधध नमलस्थाऩन वमभनत आपैंरे ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
३१.(क) वाभुदानमक वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतको काभ, कतयनम य अधधकाय्

(१) मव कामयवलधधभा अन्मत्र रेखिएका काभ , कतयनम य अधधकायका अनतरयक्त वाभुदानमक वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतको
काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) वलद्मारमको वञ्चारन
, ये िदे ि, ननयीषण य नमलस्थाऩन गने,
(ि)

वलद्मारमको राधग चाहशने आधथयक स्रोत जट
ु ाउने

,

(ग)

मळषक तथा कभयचायीराई तामरभको राधग छनौट गने

(घ)

तामरभभा जाने मळषक तथा कभयचायीराई तामरभफाट पकेऩनछ कम्तीभा तीन लऴय वलद्मारमभा वेला गनुय ऩने वम्फन्धभा

,

ळतयशरू ननधाययण गयी कलुमरमतनाभा गयाउने,

(ङ) मळषक तथा कभयचायीशरूको वेलाको वुयषाको रागी ऩशर गने
(च)

,

वलद्मारमको स्रोतफाट नमशोने गयी मळषक तथा कभयचायी ननमक्
ु त गने य त्मवयी ननमक्
ु त मळषक तथा कभयचायीराई नेऩार

वयकायरे वभान तशका मळषक तथा कभयचायीराई तोककहदएको तरफ स्केरभा नघटाई तरफ बत्ता हदने ,

नेऩार वयकायफाट स्लीकृत दयलन्दीको मळषक तथा कभयचायीको ऩद रयक्त शुन आएभा स्थामी ऩूनतयको राधग वो ऩद रयक्त
बएको मभनतरे ऩन्र हदनमबत्र मळषा ळािाभा रेिी ऩठाउने,
(छ)

वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीशरूको शाम्जयी जाॉच गयी गमर शुने मळषक ला कभयचायी उऩय आलश्मक कायफाशी गने
(झ) कुनै मळषक ला कभयचायीराई मव कामयवलधध फभोम्जभ नमलस्थाऩन वमभनतरे कायफाशी गनय ऩाउने वलऴमभा वलबागीम
(ज)

,

कायफाशी गयी त्मवको जानकायी मळषा ळािाराई हदने तथा आपूराई कायफाशी गनय अधधकाय नबएको वलऴमभा कायफाशीको राधग
मवपारयव गनुय ऩने बएभा आलश्मकता अनुवाय आफ्नो याम वहशतको प्रनतलेदन मळषा ळािाभा ऩठाउने,
(ञ)

वलद्मारमको ळैक्षषकस्तय लवृ र्द् गनय आलश्मक वाभान तथा ळैक्षषक वाभग्रीशरूको नमलस्था गने

,

नेऩार वयकायफाट वञ्चारन शुने वलमबन्न कामयक्रभशरूभा वलद्मारमराई वरयक गयाउने ,
(ठ) वलद्माथॉ , मळषक तथा अमबबालकशरूरे ऩारना गनुय ऩने आचाय वॊहशता फनाई रागू गने ,
(ट)

(ड) मळषक तथा कभयचायीशरूको अमबरेि अध्मालधधक गयाई याख्ने

,

(ढ) प्रत्मेक लऴय वलद्मारमका चन्दादाता य अमबबालकशरूको बेरा गयाई वलद्मारमको अनघल्रो ळैक्षषक लऴयको आम

, नमम तथा

ळैक्षषक उऩरम्ब्ध य आगाभी लऴयको ळैक्षषक कामयक्रभको वम्फन्धभा जानकायी गयाउने,
(ण)

मळषा ळािालाट तोककएको रेिा ऩयीषक भापयत रेिा ऩयीषण गयाउने

(त)

वलद्माथॉ

,

, मळषक, कभयचायी तथा अमबबालकराई वलद्मारमको वलकाव तथा ऩठनऩाठन तपय

उत्प्रेरयत गने नमलस्था

मभराउने,
(थ)
(द)

वलद्माथॉराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रलम्ृ त्त यकभ प्रदान गने

,

ननयीषकरे वलद्मारमको वुऩरयलेषण तथा ननयीषण गदाय बफदा स्लीकृत नगयाई शाम्जयी ऩुम्स्तका ला वलद्मुतीम शाम्जयीभा

गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका मळषक तथा कभयचायीको गमर बएका हदनको तरफ कट्टी गने,
(ध)

नमलस्थाऩन वमभनतको वधचलारम वलद्मारम बलनभा याख्ने तथा वलद्मारमको कागजऩत्र य अमबरेि वयु क्षषत गने

गयाउने ,
(न)

स्थानीम तशवॉग वभन्लम गयी ळैक्षषक वलकावका कामयक्रभशरु वञ्चारन गने

(ऩ)

वलद्मारमभा रक्षषत वभूशका राधग वलळेऴ प्रकृनतको ळैक्षषक कामयक्रभ वञ्चारन गनय आलश्मक दे खिएभा स्थानीम तश

,

तथा स्थानीम मळषा ळािा भापयत गने,

(प) लावऴयक रुऩभा वलद्मारमका राधग आलश्मक भारवाभान

, भवरन्द वाभग्रीको िरयद मोजना स्लीकृत गने,

(फ)

वलद्मारमको वलऩद

, जोखिभ अलस्था रेिाजोिा गयी प्रबाल न्मूननकयणका राधग कामयमोजना फभोम्जभ कामायन्लमन गने ,

(ब)

वलद्मारमको चर अचर वम्ऩम्त्तको वॊयषण य वदऩ
ु मोग गने

,
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आफ्नै स्रोतफाट ननमक्
ु त शुने मळषक तथा कभयचायीको वेला
फनाई मळषा वमभनतफाट स्लीकृत गयाई रागू गने,

, ळतय तथा वलबागीम कायफाशीराई नमलम्स्थत गनय कामयवलधध

(भ)

(म) स्थानीम तश

, स्थानीम मळषा वमभनत य मळषा ळािारे हदएको ननदे ळन अनुरूऩ काभ गने ।

(य) मळषक एलॊ कभयचायीराई भाऩदण्ढ फनाई ऩुयस्कृत गने
(र) वलद्मारमको ऩढाई नमलाशारयक

, वीऩभूरक, य स्तयीम फनाउन प्रनतस्ऩधॉ तथा वशमोगी बूमभका िेल्ने

.

ल) प्रत्मेक लऴय वलद्मारमका चन्दादाता य अमबबालकशरूको बेरा गयाई वलद्मारमको अनघल्रो ळैक्षषक लऴयको आम

, नमम तथा

ळैक्षषक उऩरम्ब्ध य आगाभी लऴयको ळैक्षषक कामयक्रभको वम्फन्धभा वाभाम्जक ऩयीषण गयाउने,
ळ) वलद्मारमको चर अचर वम्ऩनतको रगत याख्ने याख्न रगाउने य वुयषा गने ,

ऴ ) वलद्मारमको ळैक्षषक ,बौनतक तथा आधथयक तत्थ्माॊक य वललयण अध्मालधधक गयाई याख्ने ,
व) वलद्मारमको लावऴयक लजेट स्लीकृत गने त्मवको जानकायी मळषा वमभनत य मळषा ळािाराई जानकायी हदने ।

श) वलद्मारमभा स्लच्छ ळैक्षषक लातालयण कामभ याख्न याजनैनतक धामभयक ला वाम्प्रदानमक बालनाका आधायभा वलद्मारमका
लातालयण धमभल्माउन नहदने ।,
ष) नेऩार वयकाय/ मळषा ळािालाट िहट आएका मळषकराई काभभा रगाउने ।
(२) नमलस्थाऩन वमभनतरे आफ्नो अधधकाय भध्मे आलश्मकता अनुवाय केशी अधधकाय नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्म

–वधचलराई

प्रत्मामोजन गनय वक्नेछ ।

३१.(ि) वॊस्थागत वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतको काभ, कतयनम य अधधकाय्
(१) मव कामयवलधधभा अन्मत्र रेखिएका काभ , कतयनम य अधधकायका अनतरयक्त वॊस्थागत वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतको काभ ,
कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) वलद्मारमको ळैक्षषक गुठीका गुठीमाय ला कम्ऩनीका वञ्चारकवॊग वभन्लम गरय वलद्मारमको वञ्चारन , ये िदे ि, ननयीषण य
नमलस्थाऩन गने,

(ि) वलद्मारमको राधग चाहशने आधथयक स्रोत जट
ु ाउने,

(ग) मळषक तथा कभयचायीराई तामरभको राधग छनौट गने,
(घ) वलद्मारमको मळषक ऩदको दयलन्दी म्स्लकृत गने तथा रयक्त ऩदभा मळषक अस्थामी ननमुम्क्त बएको ६ भहशना मबत्र स्थामी
ऩदऩूतॉ वम्फन्धी प्रकृमा वुरुगने,

(ङ) मळषक तथा कभयचायीशरूको वेलाको वुयषाको रागी ऩशर गने,
(च)

वलद्मारमको स्रोतफाट नमशोने गयी मळषक तथा कभयचायी ननमक्
ु त गने य त्मवयी ननमक्
ु त मळषक तथा कभयचायीराई नेऩार

वयकायरे वभान तशका मळषक तथा कभयचायीराई तोककहदएको तरफ स्केरभा नघटाई तरफ बत्ता हदने ,
(छ)

मळषक तथा कभयचायी कल्माण कोऴको नमलस्था गने य कोऴभा जम्भा बएको यकभ वोशी कोऴभा उल्रेखित कामयभा भात्र

िचय गने ,
वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीशरूको शाम्जयी जाॉच गयी गमर शुने मळषक ला कभयचायी उऩय आलश्मक कायफाशी गने
(झ) वलद्मारमको आधथयक ऩायदमळयता तथा ळैक्षषक गण
ु स्तय अमबफवृ र्द्का राधग मळषक अमबबालक वॊघ गठन गने ,
(ज)
(ञ)

वलद्मारमको ळैक्षषकस्तय लवृ र्द् गनय आलश्मक वाभान तथा ळैक्षषक वाभग्रीशरूको नमलस्था गने

,

,

नेऩार वयकायफाट वञ्चारन शुने वलमबन्न कामयक्रभशरूभा वलद्मारमराई वरयक गयाउने ,
(ठ) वलद्माथॉ , मळषक तथा अमबबालकशरूरे ऩारना गनुय ऩने आचाय वॊहशता फनाई रागू गने ,
(ट)

(ड) मळषक तथा कभयचायीशरूको अमबरेि अध्मालधधक गयाई याख्ने

,

(ढ) प्रत्मेक लऴय वलद्मारमका चन्दादाता य अमबबालकशरूको बेरा गयाई वलद्मारमको अनघल्रो ळैक्षषक लऴयको आम

, नमम तथा

ळैक्षषक उऩरम्ब्ध य आगाभी लऴयको ळैक्षषक कामयक्रभको वम्फन्धभा जानकायी गयाउने,
(ण)

वलद्मारमको रेिा ऩयीषणकाराधग प्रचमरत कानुन फभोम्जभ दताय बएका रेिा ऩयीषकशरुभध्मेफाट कम्तीभा तीन जना

रेिा ऩरयषकको नाभ ननमुम्क्तराधग मळषा ळािा वभष मवपारयव गने य मळषा ळािालाट तोककएको रेिा ऩयीषक भापयत रेिा
ऩयीषण गयाउने ,

(त) वलद्माथॉ, मळषक, कभयचायी तथा अमबबालकराई वलद्मारमको वलकाव तथा ऩठनऩाठन तपय
(थ)
(द)

वलद्माथॉराई ननमभ अनुवायको छात्रलम्ृ त्त यकभ प्रदान गने

उत्प्रेरयत गने नमलस्था मभराउने ,

,

ननयीषकरे वलद्मारमको वुऩरयलेषण ननयीषण गदाय वलदा स्लीकृत नगयाइ शाम्जयी ऩुम्स्तका ला वलद्मुतीम शाम्जयीभा गमर

जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका मळषक तथा कभयचायीराई आलश्मक कायलाशी गने,
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(ध)

नमलस्थाऩन वमभनतको वधचलारम वलद्मारम बलनभा याख्ने तथा वलद्मारमको कागजऩत्र य अमबरेि वयु क्षषत गने

गयाउने ,

(न) वलद्मारमभा रक्षषत वभूशका राधग वलळेऴ प्रकृनतको ळैक्षषक कामयक्रभ वञ्चारन गनय आलश्मक दे खिएभा स्थानीम तश
तथा स्थानीम मळषा ळािा भापयत गने,
(ऩ)

वलद्मारमको वलऩद

, जोखिभ अलस्था रेिाजोिा गयी प्रबाल न्मूननकयणका राधग कामयमोजना फभोम्जभ कामायन्लमन गने ,

(प)

वलद्मारमको चर अचर वम्ऩम्त्तको वॊयषण य वदऩ
ु मोग गने

आफ्नै स्रोतफाट ननमुक्त शुने मळषक तथा कभयचायीको वेला
फनाई मळषा ळािाफाट स्लीकृत गयाई रागू गने,
(फ)

(ब) स्थानीम तश

,
, ळतय तथा वलबागीम कायफाशीराई नमलम्स्थत गनय कामयवलधध

, स्थानीम मळषा वमभनत य मळषा ळािारे हदएको ननदे ळन अनुरूऩ काभ गने ।

(भ) मळषक एलॊ कभयचायीराई भाऩदण्ढ फनाई ऩुयस्कृत गने
(म) वलद्मारमको ऩढाई नमलाशारयक

, वीऩभर
ू क, य स्तयीम फनाउन प्रनतस्ऩधॉ तथा वशमोगी बमू भका िेल्ने

.

(य) प्रत्मेक लऴय वलद्मारमका चन्दादाता य अमबबालकशरूको बेरा गयाई वलद्मारमको अनघल्रो ळैक्षषक लऴयको आम

, नमम तथा

ळैक्षषक उऩरम्ब्ध य आगाभी लऴयको ळैक्षषक कामयक्रभको वम्फन्धभा वाभाम्जक ऩयीषण गयाउने,
(र)

वलद्मारमको चर अचर वम्ऩनतको रगत याख्ने याख्न रगाउने य वुयषा गने ,

(ल) वलद्मारमको ळैक्षषक ,बौनतक तथा आधथयक तत्थ्माॊक य वललयण अध्मालधधक गयाई याख्ने ,
(ळ) वलद्मारमको लावऴयक लजेट स्लीकृत गने त्मवको जानकायी मळषा ळािाराई हदने ।

(ऴ) वलद्मारमभा स्लच्छ ळैक्षषक लातालयण कामभ याख्नयाजनैनतक धामभयक ला वाम्प्रदानमक बालनाका आधायभा वलद्मारमका
लातालयण धमभल्माउन नहदने ,
(श) नेऩार वयकायरे हदएका ननदे ळनशरुको ऩारना गने,
(२) नमलस्थाऩन वमभनतरे आफ्नो अधधकाय भध्मे आलश्मकता अनुवाय केशी अधधकाय नमलस्थाऩन वमभनतको वदस्म

–वधचलराई

प्रत्मामोजन गनय वक्नेछ ।

३२. मळषक अमबबालक वॊघ वम्फन्धी नमलस्था्
(१)

प्रत्मेक वलद्मारमका मळषक य अमबबालकशरू वदस्म यशे को एक मळषक अमबबालक वॊघ यशनेछ ।

(२)

नमलस्थाऩन वमभनतरे अमबबालकशरूको बेरा गयाई वो वमभनतको अध्मष

, प्रधानाध्माऩक तथा कम्तीभा एक जना मळषक

य अमबबालकशरू वभेत यशने गयी फढीभा एघाय वदस्मीम मळषक–अमबबालक वॊघको कामयकायी वमभनत गठन गनुय ऩनेछ ।

(३) स्रोत कषा वञ्चामरत वलद्मारमभा उऩननमभ (२) फभोम्जभ मळषक अमबबालक वॊघको कामयकायी वमभनत गठन गदाय अऩाङ्गता
बएका वलद्माथॉका कम्तीभा एक जना अमबबालक शुनु ऩनेछ ।
(४) उऩननमभ (२) य (३) फभोम्जभ गहठत कामयकायी वमभनतका वदस्मको ऩदालधध तीन लऴयको शुनेछ ।
(५) उऩननमभ (२) फभोम्जभको कामयकायी वमभनतको फैठक तीन भहशनाभा कम्तीभा एकऩटक फस्नेछ य वो वमभनतको फैठक
वम्फन्धी अन्म कामयवलधध कामयकायी वमभनत आपैरे ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
(६) उऩननमभ (२) फभोम्जभको कामयकायी वमभनतको काभ , कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) वलद्मारमभा मळषाको गुणस्तय कामभ गनयको राधग आलश्मक काभ गने,

(ि) मव कामयवलधध फभोम्जभ वलद्मारमरे ळुल्क ननधाययण गये नगये को वम्फन्धभा अनुगभन गने तथा वो वम्फन्धभा
वलद्मारमराई आलश्मक वुझाल हदने,
(ग)

वलद्मारमको ळैक्षषक गनतवलधधफाये ननममभत जानकायी याख्ने तथा वो वम्फन्धभा मळषक

, वलद्माथॉ य अमबबालक फीच

ननममभत अन्तयकक्रमा गने ।
(७)

उऩननमभ (२) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन वॊस्थागत वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतरे मव ननमभ फभोम्जभ

मळषक अमबबालक वॊघको कामयकायी वमभनत गठन गदाय वात वदस्मभा नघटाई गनुय ऩनेछ ।

ऩाठ्मक्रभ तथा ऩरयषा वॊचारन य वभन्लम

ऩरयच्छे द ६

३३. ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मवाभाग्री्
(१) स्थानीम तशका वलद्मारमशरुभा ऩठन ऩाठन शुने ऩाठ्मक्रभ भन्त्रारमरे ननधाययण गये लभोम्जभ शुनेछ ।
(२) ऩाठम वाभाग्रीको वभमभै वशज उऩरब्धताको वुननश्चत गनय मळषा वमभनतरे आलश्मक कामयमोजना लनाइ रागू गनेछ ।

Page 18 of 60

(३)

ऩाठ्मक्रभ

, ऩाठमऩस्
ु तक, य ऩाठमवाभग्रीभा वध
ु ाय तथा नमाॉ ऩाठ्मक्रभको ननभायण गनय आलश्मक दे खिएभा मळषा ळािाको

प्रनतलेदनको आधायभा मळषा वमभनतरे कामयऩामरकाराई मवपारयव गने य कामयऩामरकाको लशुभत वदस्मको ननणयमरे भन्त्रारमभा
अनुयोध गने ।
(४) थऩ ऩाठ्म वाभाग्री ला ऩाठ्ऩुस्तक अध्माऩन गनय म्स्लकृती मरनुऩने्

(१) कुनै वलद्मारमरे थऩ ऩाठ्म वाभाग्री तथा ऩाठ्म ऩुस्तक प्रमोग गनय चाशे भा म्स्लकृतकाराधग
।

(२)

मळषा ळािाभा ननलेदन हदनुऩनेछ

उऩ ननमभ (१) फभोम्जभ ऩये को ननलेदन जाचफुझ गदाय ननलेदन हदने वलद्मारमराई थऩ ऩाठ् वाभाग्री ला ऩाठ्म ऩुस्तक

अध्माऩन गनय गयाउन म्स्लकृत हदन भनामवल दे खिएभा त्मवयी भाग गरयएका थऩ ऩाठ् वाभाग्री ला ऩाठ्मऩुस्तक ऩाठ्मक्रभ वलकाव
केन्ररे म्स्लकृत गये को वूचीभा ऩने दे खिएभा मळषा अधधकृतरे त्मस्तो थऩ ऩाठ्म वाभाग्री ला ऩाठ्म ऩुस्तक प्रमोग गनय म्स्लकृती
हदन वक्नेछ ।

(३) वलद्मारमरे अध्माऩन गयाउने ऐम्च्छक वलऴमको म्स्लकृती मळषा अधधकृतफाट मरनु ऩनेछ ।
(५) ननयक्षषण तथा अनुगभन गने्

(१) वलद्मारमरे नेऩार वयकायफाट म्स्लकृत ऩाठ्क्रभ ला ऩाठ्म ऩुस्तक तथा अन्म वशमोगी ऩाठ्म वाभाग्री रागु गये ला नगये को

वम्फन्धभा ननयीषण तथा अनुगभन गने काभ मळषा ळािाको शुनेछ ।
(२) मळषा ळािारे म्स्लकृत ऩाठ्क्रभ तथा ऩाठ्म ऩुस्तक ळैक्षषक वत्र प्रयम्ब शुनु एक भहशना अनघ वम्फम्न्धत षेत्रभा उऩरब्ध बए
नबएको जाचफझ
ु गरय ला गनय रगाइ त्मवको वच
ू ना भन्त्रारम य वम्फम्न्धत ननकामभा हदनऩ
ु नेछ ।
(६) म्स्लकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्म ऩुस्तक रागु नगये भा ला ऩाठ्म ऩुस्तक िरयद गनय रगाएभा वजाम गनय वककने्

(१) कुनै वलद्मारमरे म्स्लकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्म ऩुस्तक रागु नगये भा मळषा अधधकृतरे वम्फम्न्धत वलद्मारमराई त्मस्तो
ऩाठ्मक्रभ ला ऩाठ्ऩुस्तक रागय गनय आदे ळ हदनुऩनेछ ।
(२)
(३)

कुनैऩनन वलद्मारमरे वलद्मारमफाट ऩाठ्म ऩुस्तक तथा ऩाठ्म वाभाग्री िरयद गनय वलद्माथॉराइ फाध्म गनुय शुदै न ।
उऩ ननमभ (१) फभोम्जभ हदएको आदे ळ अनव
ु ाय वलद्मारमरे म्स्लकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्म ऩस्
ु तक वलद्मारमभा प्रमोग

नगये भा ला वलद्मारमफाटै ऩाठ्म ऩुस्तक ला ऩाठ्म वाभाग्री िरयदगनय वलद्माथॉराई फाध्म गयाएभा मळषा अधधकृतको मवपारयवभा
मळषा वमभनतरे त्मस्ता वलद्मारमका प्रधानाध्माऩक÷वप्रम्स्वऩरराई ऐन फभोम्जभ वजाम गनेछ ।

ऩयीषाको वञ्चारन तथा ननमन्त्रण वम्फम्न्ध नमलस्था

ऩरयच्छे द–७

नगयऩामरका षेत्र मबत्र वञ्चामरत वाभुदानमक तथा वॊस्थागत वलद्मारमशरुका आधायबूत तश कषा ५ य कषा ८ को अन्त्मभा
मरइने ऩयीषाको वञ्चारन तथा ननमन्त्रण वम्फम्न्ध नमलस्था दे शाम फभोम्जभ शुनेछ ।
३४.(१). भाध्ममभक मळषा ऩयीषा वमभनत्

(१) नगयऩामरकाको वलद्मारमशरुभा वञ्चारन शुने ऩयीषा वभन्लमको राधग दे शामको एक आधायबूत मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वमभनत
यशनेछ ।
(क) मळषा वमभनतको अध्मष
(ि)
(ग)

–अध्मष

प्रभुि प्रळावककम अधधकृत

–वदस्म

मळषा वमभनतको अध्मषफाट भनोननत (नगय कामयऩामरकाका वदस्मशरु भध्मेफाट कम्तीभा एकजना भहशरावहशत २ जना
–वदस्म

(घ)

प्रभि
ु

, वम्लम्न्धत स्थानीम तशभा यशे को प्रशयी कामायरम

–वदस्म

(ङ)

नगयऩामरका मळषक भशावॊघ प्रनतननधध

–वदस्म

(च)

मळषा अधधकृत

–वदस्म–वधचल

(२) भाध्ममभक मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वमभनतको फैठक वम्फन्धी कामयवलधध वो वमभनत आपैरे ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
(३) स्थानीम तशको षेत्रधधकाय लाहशयको ळैक्षषक तशको ऩयीषा नमलस्थाऩन गनय वम्लम्न्धत ननकामलाट बएको नमलस्था लभोम्जभ
वमभनतरे वशजीकयण य वभन्लम गनेछ ।
(४) भनोननत वदस्मको ऩदालधध ३ फऴयको शुनेछ ।
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३४.(२). भाध्ममभक मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वमभनतको काभ

, कतयनम य अधधकाय १.ऩयीषा वभन्लम वमभनतको काभ

अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ ।
(क) ऩयीषा वञ्चारन नमलस्थाऩन वम्फम्न्ध नीनत ननधाययण गने

,

स्थाननम तशको मवकाई उऩरब्धीको न्मूनतभ ळैक्षषक स्तय कामभ गने

(ि)

वलद्मारमको वभूश वलबाजन गयी ऩयीषा केन्र तोक्ने

(ग)

ऩयीषा ळुल्क

(घ)

, कतयनम य

,

,

, ऩयीषा वम्फन्धी काभभा वॊरग्न नमम्क्तशरुको ऩारयश्रमभक ननधाययण गने,

(ङ) कुनै ऩयीषा केन्रभा अननममभतता बएको बनी ऩयीषा नमलस्थाऩन वमभनतरे गये को

मवपरयवको

आधायभा त्मस्तो ऩयीषा फदय गयी ऩुन् ऩयीषा गयाउने नमलस्था गने,

(च) ऩयीषापर प्रकामळत गने तथा उत्तीणय ऩयीषाथॉराई प्रभाणऩत्र हदने नमलस्था गने ,
(छ)

ऩयीषा वम्फन्धी ननमभ उल्रङ्घन गने मळषक तथा कभयचायीराइ आलश्मक कामयलाशी गने

,

(ज) वलऩद ला अन्म कुनै कायणफाट तोककइको वभमभा ऩयीषा वॊचारन गनय ला ऩयीषापरप्रकामळत गनय फाधा ऩये भा
तुरुन्त आलश्मक ननणयम गने ,
(झ)

ऩयीषापर प्रकामळत बई ऩुनमाय ेगको वभम वककएको ३ भहशना ऩनछ ननममभत प्रकृमा अऩनाई उत्तयऩुस्तीका एलॊ

अन्म ऩयीषावॊग वम्फम्न्धत कागजातशरु धुल्माउने,

(च) वॊघ तथा प्रदे ळ भन्त्रारमरे तोके फभोम्जभका अन्म कामय गने,
३४.(३). आधायबत
ू मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वञ्चारन तथा ऩरयचारन वमभनत्

(१) नगयऩामरका अन्तगयतका वलद्मारमशरुका आधायबुत तशभा वञ्चारन शुने ऩयीषाराधग दे शामको एक आधायबूत मळषा उम्त्तणय
ऩयीषा वञ्चारन तथा ऩरयचारन वमभनत यशनेछ ।
(क) नगयऩामरकाका प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत ला ननजरे तोकेको मळषा अधधकृत
– वॊमोजक

आधायबत
ू तश वॊचामरत वलद्मा रमभा कामययत मळषकशरुको प्रनतननधधत्ल शुनेगरय कम्तीभा १ जना भहशरा य १ जना
वस्थागत वलद्मारमका मळषक वहशत नगय मळषा अधधकृतरे भनोननत गये का ३ जना
(ि)

–वदस्म
(ग) नगयऩामरका मळषक भशावॊघ प्रनतननधध एक जना

–वदस्म

(घ) वम्फम्न्धत षेत्रको स्रोत ब्मम्क्त

वदस्म

(ङ) वम्फम्न्धत ऩामरकाको मळषा शे ने अधधकृत
(२)

–वदस्म–वधचल

आधायबूत मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वञ्चारन तथा ऩरयचारन वमभनतको फैठक वम्फन्धी कामयवलधध वो वमभनत आपैरे

ननधाययण गये फभोम्जभ शुनेछ ।
(३) भनोननत वदस्मको ऩदालधध ३ फऴयको शुनेछ ।
३४.(४) आधायबूत मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वञ्चारन तथा ऩरयचारन वमभनतको काभ , कतयनम य अधधकाय

१.ऩयीषा वञ्चारन तथा ऩरयचारन वमभनतको काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ ।
(क) आधायबूत मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वमभनतरे ऩयीषा वञ्चारन नमलस्थाऩन वम्फम्न्ध ननधाययण गनेको नीनत ननमभ कामायन्लमन
गने,
(ि)

ऩाठ्मक्रभ तथा वलमळम्रठकयण तामरका अनुवाय प्रश्नऩत्र

, उत्तयकुञ्जीका ननभायण गने गयाउने,

(ग) प्रश्नऩत्र ननभायणकताय , ऩयीषक तथा प्रधान ऩयीषक रगामत ऩयीषा वम्फम्न्ध काभ गनय आलश्मक कभयचायी ननमुम्क्त गने ,

(घ) ननश्ऩष य ननममभत तरयकाफाट ऩयीषा वञ्चारन गने , उत्तयऩम्ु स्तका ऩयीषण गयाउने य मवभा वॊरग्न नमम्क्तशरुराइ आलश्मक
ननदे ळन हदने,
(ङ)
(५)

ऩयीषा वञ्चारन नमलस्थाऩन वम्फन्धभा ,

वॊघ तथा प्रदे ळ भन्त्रारमरे तोके फभोम्जभका अन्म कामय गने ।

कषा ५ य कषा ८ को ऩयीषा वॊचारन नगय मळषा वमभनतफाट स्लीकृत भाऩदण्ड लभोम्जभ वमभनतरे गनेछ ।

(६) उऩननमभ ४ लाशे कको कषाशरुको वम्फम्न्धत ऩामरकारे तोकेको ऩयीषा वॊचारन वमभनतरे ननधाययण गये को भाऩदण्ड लभोम्जभ
वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको ननदे ळनभा प्रधानाध्माऩकरे गनेछ ।
३५. वॊस्थागत वलद्मारमरे ऩयीषा ळुल्क फाऩतको यकभ जम्भा गनुय ऩने्

(१) ननमभ ३४ लभोम्जभ ऩयीषा गदाय आधायबूत मळषा उम्त्तणय ऩयीषा वमभनतरे तोके लभोम्जभको ळुल्क वम्लम्न्धत वॊस्थागत

वलद्मारमरे नगय मळषा कोऴभा जम्भा गनुय ऩनेछ । गाउॉ ला नगय मळषा कोऴभा मळषा शे ने अधधकृत य रेिा अधधकृत शुनेछ ।
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(२) वॊस्थागत वलद्मारमरे तोककएको यम्जरिे ळन , ऩयीषा तथा प्रभाणऩत्र फाऩतको वलद्माथॉशरुफाट मरएको ळुल्क ऩरयषा वॊचारन
गने ननकामको िाताभा जम्भा गयी त्मवको वो को प्रभाखणत बौचयको छाॉमाप्रनत मळषा ळािाभा फुझाउनु ऩनेछ ।

३६.अनौऩचारयक मळषा , दयु मळषा , वभालेळी मळषा , ननयन्तय मळषा , िुरा मळषा तथा फैकम्ल्ऩक ळैक्षषक कामयक्रभको वॊचारन
कामयऩामरकारे भन्त्रारमलाट बएको नमलस्थावॉग तादाम्मता कामभ शुने गयी आलश्मक कामयवलधध लनाई गनेछ ।
३७. ळैक्षषक गुणस्तय ऩयीषण वम्फन्धी नमलस्था्

(१) नगयवबारे लावऴयकरुऩभा मळषाको गण
ु स्तय भाऩन गयी वध
ु ायको रागी कामयऩामरकाराई ननदे ळन हदनेछ । मळषा भॊत्रारमरे
फनाएको गुणस्तयको िाका य ऩाठमक्रभ वलकाव केन्ररे फनाएको ऩाठमक्रभ प्रारुऩराई भूर आधाय भान्नुऩने छ ।

(२) नगयवबारे आपु भध्मेलाट एक जना वदस्मको वॊमोजकत्लभा मळषा वमभनतका ऩदाधधकायी वहशतको वमभनत ननभायण गरय
उक्त वमभनतराई मळषाको गुणस्तय भाऩन गनय रगाई वोको प्रनतलेदन फावऴयक रुऩभा वबा वभष ऩेळ गनय तोक्नेछ .
(३)

उऩननमभ (२) लभोम्जभ तोककएको वमभनतरे मळषा अधधकृतवॉग वभन्लम गयी गुणस्तय भाऩन य प्रनतलेदन तमाय गनेछ ।

(४) गण
ु स्तय भाऩन य प्रनतलेदन तमायीको वलधध य ढाॉचा वमभनत आपैरे ननधाययण गये लभोम्जभ शुनेछ ।
(५) गुणस्तय भाऩन य प्रनतलेदन ळैक्षषक वत्र ळुरु शुनु बन्दा एक भहशना अगाडी ऩेळ बई वक्नु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द–८

प्रायम्म्बक फार मळषा वम्फन्धी नमलस्था
३८. प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र स्थाऩना्
(१)

कुनै वॊस्था ला ननजी गठ
ु ीरे प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र स्थाऩना गनय चाशे भा अनभ
ु नतको राधग वम्फम्न्धत लडा

कामायरमभा अनुवूची–९ फभोम्जभको ढाॉचाभा ननलेदन हदनु ऩनेछ ।
(२)

उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननलेदन ऩनय आएभा त्मस्तो ननलेदनका वम्फन्धभा आलश्मक जाॉचफुझ गनय मळषा शे ने अधधकृतको

स्थरगत ननयीषण प्रनतफेदनको आधायभा ननलेदकराई प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र स्थाऩना गनय मव कामयवलधधभा तोकेको भाऩदण्ड
तथा प्रकक्रमा लभोम्जभ अनुभनतका राधग मवपारयव हदन भनामवफ दे खिएभा आलश्मक ळतय तोकी अनुवूची –१० फभोम्जभको ढाॉचाभा
मवपारयव हदन लडा वधचलरे लडा वमभनत वभष ऩेळ गनेछ ।

(३) उऩननमभ (२) लभोम्जभ ऩेळ शुन आएभा लडा वमभनतको ननणयम फभोम्जभ लडा वधचलरे अनुभतीका राधग मळषा ळािाभा
मवपारयव हदनेछ ।
(४) उऩननमभ (१) य (३) फभोम्जभका कागजात वहशत प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन अनुभनतका राधग अनुवूधच १०
(क) को ढाॉचाभा मळषा ळािाभा ननलेदन हदनु ऩनेछ ।
(५)

उऩननमभ (३) फभोम्जभ ननलेदन ऩनय आएभा नगय मळषा वमभनतरे आलश्मक जाॉचफझ
ु गनय मळषा ळािाराइ ननदे ळन

हदनेछ, मळषा ळािारे जाॉचफुझ गदाय ननलेदकराइ प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारनका राधग अनुभती हदन भनामवल दे खिएभा
नगय मळषा वमभनतको ननणयम फभोम्जभका नमाॉ स्थाऩना शुने प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र अनुभोदनका राधग कामयऩामरकाभा
मवपारयव गनेछ ।
(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ अनुभोहदत
प्रदान गनेछ ।
(७)

प्रायम्म्बक फार मळषा केन्रराई अनुवुची १०(ि) को ढाॉचाभा मळषा अधधकृतरे अनुभती

कुनै वॊस्था ला ननजी गुठीरे उऩननमभ (२) फभोम्जभ तोककएको ळतय अनुरूऩ प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन नगये भा

लडावमभनतरे त्मस्तो केन्रराई हदएको अनुभनत जुनवुकै फित यद्द गनय मळषा वमभनतभा मवपारयव गनय वक्नेछ ।

३९. प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र स्थाऩना गनय चाहशने ऩूलायधाय् प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र स्थाऩना गनयको राधग दे शामका ऩूलायधाय
ऩयू ा गये को शुनु ऩनेछ्
(क) पयाककरो, िुरा य वुयक्षषत बलन बएको,

(ि नगयऩामरकारे तोककहदएको भाऩदण्ड फभोम्जभ जग्गाको षेत्रपर य बलन बएको
(ग) फार उद्मानको नमलस्था बएको,

(घ) वपा य स्लच्छ िानेऩानीको नमलस्था बएको,
(ङ) ळौचारमको याम्रो नमलस्था बएको,
(च) फार फामरकाको शे यचाश गने आमाको नमलस्था बएको ।
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४०.१. स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ प्रमोग गनुय ऩने्
गनुय ऩनेछ ।

प्रायम्म्बक फार मळषा केन्रभा ऩाठ्मक्रभ वलकाव केन्रफाट स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ प्रमोग

२. अनुदान हदने् नेऩार वयकायरे वाभुदानमक रुऩभा स्थावऩत प्रायम्म्बक फार मळषा केन्रराई वम्फम्न्धत ऩामरकको मवपारयवका
आधायभा अनुदान हदन वक्नेछ ।

वलद्माथॉ वॊख्मा, बनाय य कषा चढाउने नमलस्था

ऩरयच्छे द–९

४१. वलद्माथॉ वॊख्मा्
(१)

वाभुदानमक वलद्मारमको प्रत्मेक कषाभा वलद्माथॉ वॊख्मा वाभान्मतमा उऩत्मका तथा तयाई

क्रभळ् ऩचाव, ऩैंतारीव य चारीव शुनु ऩनेछ ।
(२) वॊस्थागत वलद्मारमको प्रत्मेक कषाभा वलद्माथॉ वॊख्मा वाभान्मतमा न्मन
ू तभ फाइव
तेत्तीव शुनु ऩनेछ ।
(३) उऩननमभ (१) ला (२) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन वलळेऴ

, ऩशाड य हशभारी षेत्रभा
, अधधकतभ चौलारीव य औवत

आलश्मकता मळषा हदने वलद्मारमको प्रत्मेक

कषाभा यशने वलद्माथॉ वॊख्मा मळषा वमभनतरे तोके फभोम्जभ शुनेछ ।
(४) कुनै कषाभा उऩननमभ (१) भा रेखिए बन्दा फढी वलद्माथॉ बएभा वलद्मारमरे नमलस्थाऩन वमभनतको अनुभनत मरई
त्मस्तो कषाको अको लगय (वेक्वन) िोल्न वक्नेछ ।

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ कषाभा लगय िोल्न आलश्मक ऩूलायधायको नमलस्था नमलस्थाऩन वमभनत य वलद्मारमरे मभराउनु ऩनेछ
।

४२. बनाय वम्फन्धी नमलस्था्
(१) वलद्माथॉरे वलद्मारमभा बनाय शुनको राधग दे शाम फभोम्जभको प्रभाणऩत्र ऩेळ गनुय ऩनेछ्
(क) कषा नौ भा बनाय शुनको राधग आधायबत
ू तशको अम्न्तभ ऩयीषाभा उत्तीणय गये को प्रभाणऩत्र,

(ि) कषा एघायभा बनाय शुनको राधग कषा दळको ऩयीषाभा उत्तीणय गये को प्रभाणऩत्र
,
(ग) कषा एकभा फाशे क अन्म कषाभा बनाय शुनको राधग वलद्मारमरे मरने लावऴयक ऩयीषाको रब्धाङ्क य स्थानान्तयण
प्रभाणऩत्र ।
(२)

वलद्मारमरे वाभान्मत् ळैक्षषक वत्र ळुरुबएको ३५ हदनऩनछ ला लावऴयक ऩयीषा उत्तीणय नबएका वलद्माथॉराई स्थानान्तयण

प्रभाणऩत्र मरई आए ऩनन अध्ममनयत कषाबन्दा भाधथल्रो कषाभा बनाय गनुय शुॉदैन ।
(३) वलद्मारमको एक तशभा बनाय बएको वलद्माथॉरे वोशी वलद्मारमको भाधथल्रो कषाभा ऩुन् बनाय गनुय ऩने छै न ।

(४) वलद्माथॉरे ऩहशरो ऩटक वलद्मारमभा बनाय शुन आउॉ दा वाधायणतमा जन्भ दतायको प्रभाणऩत्र य आफ्नो अमबबालकराई वाथभा
मरई आउनु ऩनेछ ।

(५) वलद्मारमरे वलद्माथॉ बनाय गदाय नन्ळुल्क मळषाको प्रमोजनको राधग अमबबालकको नाभ , ठे गाना, वम्ऩकय नॊ. वभेतका वललयण
अध्मालधधक गयी याख्नु ऩनेछ ।

(६) ऩाॉच लऴय उभेय ऩूया नबएकाराई एक कषाभा बनाय य जुन वारको ऩयीषाभा वम्म्भमरत शुने शो वोशी वारको चैत्र भवान्त
वम्भा १४ फऴय उभेय ऩुया नबएकाराई भाध्ममभक मळषा ऩयीषा (SEE ) भा वभालेळ गरयने छै न ।
४३ वलद्मारमभा बनाय नबई अध्ममन गने नमम्क्तको ऩयीषा वम्फन्धी नमलस्था्

(१) मळषा ळािारे वलद्मारमभा बनाय नबई ननजी रूऩभा अध्ममन गये को नमम्क्तराई वलद्मारमरे मवपारयव गये को ननजको षभता
य स्तयको आधायभा वलद्मारमफाट मरइने कषा आठवम्भको लावऴयक ऩयीषाभा वाभेर शुनको राधग बनाय गनय आलश्मक नमलस्था
गनय वक्नेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ऩयीषा हदन चाशने नमम्क्तरे मळषा ळािारे तोकेको वलद्मारम य वभमभा वो कामायरमरे तोकेको ळुल्क
फुझाई ऩयीषा पायाभ बनुय ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ऩयीषा हदन चाशने नमम्क्तरे जुन कषाको लावऴयक ऩयीषा हदन चाशे को शो वो बन्दा दई
ु कषा
तरवम्भको वलद्मारमफाट मरइएको लावऴयक ऩयीषा उत्तीणय गये को प्रभाणऩत्र ऩेळ गनुय ऩनेछ ।
(४) भाधथ जे वक
ु ै रेखिएता ऩनन िर
ु ा ला फैकम्ल्ऩक वलद्मारमभा ऩढे का वलद्माधथयको ऩयीषा

वम्फम्न्ध नमलस्था वॊघीम मळषा

भन्त्रारमरे तोके फभोम्जभ शुनेछ ।
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४४. स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र वम्फन्धी नमलस्था्
(१) कुनै वलद्माथॉरे स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र मरनु ऩये भा अमबबालकको मवपारयव वहशत वलद्मारम छाड्नु ऩये को मथाथय वललयण
िुराई प्रधानाध्माऩक वभष ननलेदन हदनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन कषा दळ य फाह्रभा अध्ममन गने वलद्माथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र
हदइने छै न ।

तय दे शामका अलस्थाभा ळैक्षषकवत्र वरु
ु बएको दई
ु भहशनामबत्र स्थानान्तयण बई आउने वलद्मारमको मवपारयवभा मळषा ळािाको
वशभनत मरई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन वककनेछ्

(क) स्थानान्तयण शुने वलद्माथॉको अमबबालक कभयचायी यशे छ य ननजको अन्मत्र वरुला बएभा,
(ि) अमबबालकरे फवाई वयाई गये को मवपारयव प्राप्त बएभा
(ग) वलद्माथॉ वलयाभी बएको कायणरे वोशी स्थानभा याख्न नशुने बनी प्रचमरत कानून फभोम्जभ स्लीकृत धचककत्वकरे मवपारयव
गये भा, ला
(घ) अन्म कुनै भनामवल कायणरे वलद्माथॉ अन्मत्र स्थानान्तयण शुनु ऩये भा ।
(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननलेदन ऩनय आएभा प्रधानाध्माऩकरे आधायबूत तशको वलद्माथॉको शकभा नन्ळुल्क य भाध्ममभक
तशको वलद्माथॉको शकभा मळषा वमभनतरे तोके फभोम्जभको

ळुल्क मरई वात हदनमबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदनु ऩनेछ ।

(४) प्रधानाध्माऩकरे उऩननमभ (३) फभोम्जभको अलधधमबत्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र नहदएभा वम्फम्न्धत वलद्माथॉरे स्थानीम मळषा
अधधकृत वभष उजयू ी हदन वक्नेछ य त्मवयी उजयू ी ऩनय आएभा मळषा अधधकृतरे जाॉचफझ
ु गयी स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन
उऩमुक्त दे िेभा प्रधानाध्माऩकराई मथाळीघ्र स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदन ननदे ळन हदनेछ ।

(५) वक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र शयाएभा ला नरट बएभा वम्फम्न्धत वलद्माथॉ ला ननजको अमबबालकरे प्रनतमरवऩको राधग
त्मवको नमशोया िुराई वम्फम्न्धत वलद्मारमभा ननलेदन हदन वक्नेछ य त्मवयी ऩनय आएको ननलेदन भनामवल दे खिएभा
प्रधानाध्माऩकरे ननलेदकराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्रको प्रनतमरवऩ हदनेछ ।

(६) वलद्मारमरे कुनै वलद्माथॉराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कषाको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदएभा त्मस्तो प्रभाणऩत्र हदने

प्रधानाध्माऩकराई कानून फभोम्जभ कायफाशी गरयनेछ य त्मवयी हदएको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द शुनेछ ।
(७) वॊस्थागत वलद्मारमको शकभा वलद्माथॉरे जुन भहशनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भागेको छ वो भहशनावम्भको भामवक ऩढाई
ळुल्क य अन्म दस्तुय वोशी वलद्मारमभा फुझाउनु ऩनेछ । वलद्माथॉरे राभो बफदा (लावऴयक जाडो ला गभॉको बफदा) को अनघल्रो
भहशनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भाग्न आएभा वो बफदाको ळुल्क य अरु दस्तुय वोशी वलद्मारमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

(८) वलद्मारमरे वलद्माथॉराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हदॉ दा वो प्रभाणऩत्र ऩाउने वलद्माथॉ ला ननजको अमबबालकको यीतऩल
य
ू क
बयऩाई गयाउनु ऩनेछ ।

४५. स्तय लवृ र्द्को राधग बनाय शुन चाशने वलद्माथॉराई बनाय गनुय ऩने् कषा दळ य कषा फाह्रभा स्तय लवृ र्द् गने उद्देश्मरे वलद्माथॉ
ऩुन् वोशी वलद्मारम य कषाभा अध्ममन गनय आएभा वलद्मारमरे त्मस्तो वलद्माथॉराई बनाय गनुय ऩनेछ ।
४६. लावऴयक ऩयीषा नहदने वलद्माथॉराई कषा चढाउने वम्फन्धी नमलस्था्

कुनै वलद्माथॉ वलयाभी ऩयी ला ननजको काफु फाहशयको

ऩरयम्स्थनतको कायण ननजरे लावऴयक ऩयीषा हदन नवकेको वम्फन्धभा ननजको अमबबालकरे त्मवको प्रभाण वहशत ननलेदन हदएभा
प्रधानाध्माऩकरे वो वम्फन्धभा जाॉचफुझ गदाय ननलेदनको नमशोया भनामवल दे खिएभा वलद्मारमभा बएको अमबरेिफाट त्मस्तो

वलद्माथॉरे अन्म ऩयीषाभा याम्रो गये को दे िेभा आलश्मकता अनुवाय भुख्म भुख्म वलऴमको ऩयीषा मरई वो वलद्माथॉराई कषा
चढाउन वक्नेछ । तय,

(१) ळैक्षषकवत्र वुरु बएको एक भहशना ऩनछ कुनै वलद्माथॉराई कषा चढाउन ऩाइनेछैन ।
(२) कषा छ य भाध्ममभक तशभाकुनै वलद्माथॉराई कषा चढाउन ऩाइने छै न ।

४७. कषा चढाउने वम्फन्धी अन्म नमलस्था् अवाधायण प्रनतबा बएका वलद्माथॉराई प्रधानाध्माऩकरे वो कषाभा अध्माऩन गने
मळषकशरूको मवपारयवभा फढीभा एक कषा चढाउन वक्नेछ । तय कषा छ य भाध्ममभक तशभा कषा चढाउन वककने छै न ।
४८. ळैक्षषकवत्र, बनाय गने वभम य काभ गने हदन्
(१) वलद्मारमको ळैक्षषकवत्र प्रत्मेक लऴयको लैळाि एक गतेदेखि प्रायम्ब बई चैत्र भवान्तवम्भ कामभ यशनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) भा जन
ु वक
ु ै कुया रेखिएको बएता ऩनन हशभारी षेत्रभा स्थानीम तशको कामयऩामरकारे पागन
ु एक गते दे खि
भाघ भवान्त वम्भको ळैक्षषक वत्र तोक्न वक्नेछ ।

(३) उऩननमभ (१) य (२) भा जुन वुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन कषा एघाय य फाह्रको शकभा ळैक्षषक वत्र श्रालण भहशनालाट वुरु
शुनेछ ।
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(४) वलद्मारमरे ळैक्षषकवत्र वरु
ु बएको मभनतरे वाभान्मतमा ३५ हदन मबत्र नमाॉ वलद्माथॉ बनाय मरई वक्नु ऩनेछ ।

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभको अलधध नघाई कुनै वलद्माथॉ बनाय शुन आएभा वलद्मारमरे त्मस्तो वलद्माथॉको अध्ममनको स्तय
ऩयीषण गदाय ननजरे वो कषाभा बनाय बई लावऴयक ऩयीषा उत्तीणय गनय वक्ने दे खिएभा त्मस्तो वलद्माथॉराई अको एक भहशनावम्भ
बनाय गनय वककनेछ ।
(६) कुनै ऩनन वलद्मारमरे ळैक्षषकवत्र वुरु नबई वलद्माथॉ बनाय गनुय गयाउन ऩाइनेछैन ।

तय कषा एकको उभेय वभश
ू बन्दा कभ उभेय बएका फारफामरकाको शकभा ळैक्षषक वत्र प्रायम्ब शुनब
ु न्दा ऩन्र हदन अगालै
प्रायम्म्बक फार मळषाभा बनायको कामय गनय लाधा ऩने छै न ।
(७) वलद्मारमको एक ळैक्षषकवत्रभा काभ गने हदन कम्तीभा दई
ु वम फीव हदन शुनेछ य वलद्मारमभा ऩठन ऩाठन शुने हदन १९२
हदनभा घटाउन ऩाइनेछैन ।
(८) वाभुदानमक वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे शप्ताको कम्तीभा फाह्र , वशामक प्रधानाध्माऩकरे शप्ताको कम्तीभा अठाय य मळषकरे
शप्ताभा कम्तीभा चौवलव वऩरयमड अध्माऩन गयाउनु ऩनेछ ।

(९) बौनतक ऩूलायधाय ऩूया गनय नवकेका वलद्मारमरे तोककएको ऩाठ्मबायभा नघट्ने गयी वलद्माथॉ वॊख्माको आधायभा एकै हदनभा
एकबन्दा फढी वभम (मवफ्ट) भा कषा वञ्चारन गनय वक्नेछ ।

तय कषा वञ्चारन गदाय आधायबूत तश ला भाध्ममभक तशका कषाशरु एकै वभम (मवफ्ट) भा वञ्चारन गनुय ऩनेछ ।
४९. वलद्मारम वलदा वम्लन्धभा

(१) नेऩार वयकायरे तोकेको वालयजननक बफदावॊग तादाम्मता कामभ शुने गयी नगय मळषा अधधकृतरे मळषा वमभनतको वशभनतभा
वलद्मारमभा वालयजननक वलदा ननधाययण गनय वक्नेछ ।
(२) मळषा ळािाको ननदे ळनभा एक ळैक्षषक वत्रभा हशउॉ दे बफदा ला लऴे बफदा ला दल
ु ै गयी लढीभा ऩैंतारीव हदन वलद्मारम वलदा हदन
वककनेछ ।

(३) फडा दळैको घटस्थाऩना दे खि ऩूखणयभावम्भ वलद्मारम लन्द यशनेछ ।

(४) नमलस्थाऩन वमभनतरे एक ळैक्षषकवत्रभा थऩ ऩाॉच हदनवम्भ स्थानीम बफदा हदई वलद्मारम वलदा गनय वक्नेछ ।
(५) मव कामयभा रेखिएदे खि फाशे क अन्म हदन वलद्मारम फन्द गये भा प्रधानाध्माऩकराई वलबागीम कायफाशी गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द–१०

प्रधानाध्माऩक य मळषकको ननमुम्क्त तथा काभ, कतयनम य अधधकाय
५०. प्रधानाध्माऩक वम्फन्धी नमलस्था्

(१) प्रत्मेक वलद्मारमभा वलद्मारमको प्राक्षसक तथा प्रळावकीम प्रभि
ु को रूऩभा काभ गनय स्लीकृत दयफन्दीभा नलढ्ने गयी एक
प्रधानाध्माऩकको ऩद यशनेछ ।

(२) आधायबूत तशको कषा ऩाॉच वम्भको वलद्मारम बए कम्तीभा फाह्र कषा ला वो वयश उत्तीणय गये को , आधायबूत तशको अन्म
वलद्मारम बए कम्तीभा स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को य भाध्ममभक तशको वलद्मारम बए कम्तीभा मळषा ळास्त्रभा

स्नातको ेत्तय तश ला वो वयश उत्तीणय गये को , वलद्मारमभा कम्तीभा ऩाॉच लऴय स्थामी मळषकको रुऩभा मळषण अनुबल बएको

,

वॊघीम ऐन तथा वो ऐन अन्तगयत फनेको कामयवलधध फभोम्जभको मोग्मता ऩग
ु ेका मळषकशरु भध्मेलाट प्रधानाध्माऩक ऩदका राधग
वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतरे दयिास्त आह्लान गनेछ ।

तय मळषा ळास्त्र वलऴमभा स्नातक ला वो वयशको ऩयीषा उत्र्तीण गयी भाध्मामभक तशभा १० फऴय स्थामी वेला गये को मळषक
भाध्मामभक तशको प्रधानाध्माऩक ऩदभा उम्भेदलाय शुन ऩाउनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ दयिास्त आह्लान बएभा वम्लम्न्धत मळषकरे नमलस्थाऩन वमभनतरे तोकेको म्माद मबत्रे
अनव
ु च
ू ी–११ फभोम्जभको ढाॉचाभा वलद्मारम वलकावको प्रस्ताल वहशतको दयिास्त ब्मलस्थाऩन वमभनत वभष हदन वक्नेछ ।

(४) उऩननमभ (३) लभोम्जभ प्राप्त वलद्मारम वलकाव प्रस्ताल वहशतको दयिास्त नमलस्थाऩन वमभनतरे मळषक छनोट वमभनत
वभष ऩठाउनेछ ।
(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ वलद्मारम वलकाव प्रस्ताल वहशतको दयिास्त प्राप्त बएऩनछ अनुवूधच १६ भा उल्रेखित आधायभा

भल्
ू माॊकन गयी वलै बन्दा लढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदलायराई छनौट वमभनतरे प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ननमम्ु क्त गनय नमलस्थाऩन
वमभनत वभष मवपारयव गनुय ऩनेछ

तय कम्म्तभा ६० अॊक प्राप्त नगने उम्भेदलायराई प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ननमुम्क्तका राधग मवपारयव गरयने छै न ।
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(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ मव पारयव प्राप्त बएभा ननजरे ऩेळ गये को वलद्मारम वलकाव प्रस्तालभा रेखिएका वच
ु कशरु वभमलर्द्
रुऩभा ऩुया गने कामय दषता ला कामय वॊऩादन कयाय गयी वभुदामद्लाया वञ्चामरत वलद्मारम बए नमलस्थाऩन वमभनतरे त्मस्तो
उम्भेदलायराई ५ फऴयका राधग प्रधानाध्माऩकभा ननमुम्क्त गनेछ य अन्म वाभुदानमक वलद्मारम बए त्मवतो उम्भेदलायराई
प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ननमुम्क्तका राधग आलश्मक कागजात वहशत मळषा वमभनतभा रेिी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(७) उऩननमभ (६) लभोम्जभ रेिी आएभा मळषा वमभनतरे ननजरे ऩेळ गये को वलद्मारम वलकाव प्रस्तालभा रेखिएका वुचकशरु

वभमलर्द् रुऩभा ऩयु ागने कामय दषता ला कामय वॊऩादन कयाय गयी १५ हदन मबत्र वम्लम्न्धत उम्भेदलायराई प्रधानाध्माऩक ऩदभा
ननमुम्क्त गनेछ ।

(८) उऩननमभ (७) लभोम्जभ ननमुम्क्तऩत्र हदएऩनछ मळषा अधधकृतरे त्मस्तो प्रधानाध्माऩकराई अन्वूची

–१७ लभोम्जभको ढाॉचाभा

ळऩथ गयाइ ननजको पोटो य अन्म वललयण अध्मालधधक गनेछ ।

(९) उऩननमभ (७) फभोम्जभ प्र०अ० मळषक ऩदभा ननमुक्त शुन ननलेदन हदने उम्भेदलायरे आफ्नो आलश्मक ळैक्षषक मोग्मता , नेऩारी
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य अनव
ु च
ू ी (१८) लभोम्जभको ढाॉचाभा ननयोधगताको प्रभाण ऩत्र ननलेदन वाथ ऩेळ गनुय ऩनेछ ।
प्रधानाध्माऩकको ऩदालधध ५ लऴयको शुनेछ तय एउटै वाभुदानमक वलद्मारमभा रगाताय दई
ु कामयकार बन्दा फढी एकै
नमम्क्त प्रधानाध्माऩक शुन वक्ने छै न ।
(१०)
(११)

उऩननमभ (२) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन दे शामको अलस्थाभा वाभुदानमक वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकराई

मळषा अधधकृतको मवपारयवभा नगय मळषा वमभनतरे जुनवुकै फित शटाउन वक्नेछ्—
(क) ननजको आचयण ियाफ यशे भा

,

(ि) ऐन तथा मव कामयवलधध वलऩयीतको कुनै काभ गये भा
(ग)

,

ननजरे कामयवम्ऩादन वम्झौता फभोम्जभ काभ गनय नवकेभा ला ननजको काभ वन्तोऴजनक नबएभा

,

(घ) वलद्मारमको चर अचर वम्ऩम्त्त हशना मभना गये भा ,
(१२)

वाभुदानमक वलद्मारमको कुनै प्रधानाध्माऩकराई उऩननमभ (५) फभोम्जभको आधायभा ऩदफाट शटाउनु ऩने बएभा मळषा

अधधकृतरे त्मस्तो आधाय वलद्मभान बए नबएको वम्फन्धभा जाॉचफझ
ु गयी गयाई प्रनतलेदन मरनेछ य त्मस्तो प्रनतलेदनफाट
प्रधानाध्माऩकराई शटाउनु ऩने दे खिएभा ऩदफाट शटाउन मळषा वमभनत वभष याम वहशत ऩेळ गनुय ऩनेछ ।
(१३)

उऩननमभ (११) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन वो उऩननमभ फभोम्जभ प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट शटाउनु अनघ

ननजराई वपाई ऩेळ गने भौकाफाट लम्ञ्चत गरयने छै न ।
(१४)

फशारफारा मळषक भध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩननमभ (११) को िण्ड (क)

,(ि) ला (घ) फभोम्जभको

आधायभा शटाइएको अलस्थाभा ननजराई ऐन तथा मव कामयवलधध फभोम्जभ वलबागीम कायफाशी वभेत गरयनेछ ।
(१५) वाभुदानमक वलद्मारमको प्रधानाध्माऩक वलदाभा फवेभा ला कुनै कायणरे प्रधानाध्माऩकको ऩद रयक्त बएभा प्रधानाध्माऩक

उऩम्स्थत नबएवम्भ ला प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूनतय नबएवम्भका राधग वो वलद्मारमभा कामययत मळषकशरुभध्मे भाधथल्रो श्रेणीका

लरयरठ स्थामी मळषकरे ननमभत्त प्रधानाध्माऩक बई काभ गनेछ । मळषकको लरयरठता ननधाययण गदाय दे शामका आधायभा गरयनेछ्
(क) वम्फम्न्धत तश य श्रेणीको स्थामी ननमुम्क्त मभनतको आधायभा,
(ि)
(ग)
(घ)

िण्ड (क) को आधायभा लरयरठता नछुहट्टएभा वो बन्दा तल्रो तश ला श्रेणीको स्थामी ननमम्ु क्त मभनतको आधायभा

,

िण्ड (क) य (ि) को आधायभा लरयरठता नछुहट्टएभा वम्फम्न्धत तश य श्रेणीको अस्थामी ननमुम्क्त मभनतको आधायभा

िण्ड (क)

,

, (ि) य (ग) को आधायभा ऩनन लरयरठता नछुहट्टएभा िण्ड (क) को मवपारयवको मोग्मताक्रभको आधायभा,

तय िुरा , कामयषभता ला वॊऩादन भूल्माॉकन , आन्तरयक लढुला एउटै मभनतभा बए क्रभळ् कामयषभता

, आन्तरयक प्रनतमोधगता य

िुराको क्रभराई भान्मता हदइनेछ ।

(१६) मव ननमभभा अन्मत्र जन
ु वक
ु ै कुया रेखिएको बए ताऩनन वॊस्थागत वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतरे मव कामयवलधध
फभोम्जभ मोग्मता ऩुगेको नमम्क्तराई प्रधानाध्माऩकको ननमुम्क्त गदाय छुट्टै प्रकक्रमा ननधाययण गयी ननमुम्क्त गनय वक्नेछ ।
मव ननमभभा अन्मत्र जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन मो ननमभ प्रायम्ब शुॉदाको फित कामययत प्रधानाध्माऩक
उऩननमभ (२) फभोम्जभ अको प्रधानाध्माऩक ननमुम्क्त नबएवम्भ त्मस्तो ऩदभा कामभै यशन वक्नेछ ।
(१७)

तय मो कामयवलधध कामायन्लमन आएको ३ भहशना मबत्र मवका कामय प्रकृमा अनुवाय वलै वलद्मारमभा प्रधानाध्माऩकको ननमुम्क्त बई
वक्नु ऩनेछ ।
(१८)

वाभुदानमक वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे दे शाम लभोम्जभ भामवक बत्ता ऩाउनेछ ।

क. भाध्मामभक वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे रु ५०० ( ऩाॉच वम )

ि. आधायबूत तश ( ० दे िी ८) वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे रु ३०० ( तीन वम )
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ग. आधायबत
ू तश ( ० दे िी ५)
(१९)

वलद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे रु २०० ( दई
ु वम )

मव ननमभभा अन्मत्र जुनवुकै कुया रेखिएको बएता ऩनन वॊस्थागत वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतरे प्रधानाध्माऩको

ननमुम्क्त गदाय छुट्टै प्रकृमा ननधाययण गयी ननमुम्क्त गनय वक्नेछ तय जुन तशको वलद्मारम शो वोशी तशभा अध्माऩन गयाउन चाहशने
न्मुनतभ े् ळैक्षषक मोग्मता बएको मळषकराई भात्र प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ननमुम्क्त गनुय ऩनेछ ।
५१. प्रधानाध्माऩकको काभ, कतयनम य अधधकाय्
(क) वलद्मारमभा ळैक्षषक लातालयण
(ि)

प्रधानाध्माऩकको काभ, कतयनम य अधधकाय दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
, गण
ु स्तय य अनळ
ु ावन कामभ याख्ने,

वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीशरूवॉग वभन्लम गयी मळषक

, कभयचायी, वलद्माथॉ य अमबबालकशरू फीच ऩायस्ऩरयक

वशमोगको लातालयण मवजयना गने,
(ग) वलद्मारमभा अनुळावन
(घ)

, वच्चरयत्रता, मळरटता कामभ गनय आलश्मक काभ गने,

मळषकशरूवॉग ऩयाभळय गयी वलद्मारमभा कषा वञ्चारन वम्फन्धी कामयक्रभ तमाय गने तथा त्मस्तो कामयक्रभ फभोम्जभ

कषा वञ्चारन बए नबएको ननयीषण गने,
(ङ)

वलद्मारमभा वयवपाई

, अनतरयक्त कक्रमाकराऩ आहदको प्रफन्ध गने, गयाउने,

(च) वलद्मारमको प्रळावननक कामयको वञ्चारन तथा ननमन्त्रण गने
(छ)

वलद्मारमभा वलद्माथॉ बनाय गने तथा ऩयीषा वञ्चारन गयाउने

(ज)

वलद्माथॉराई स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र हदने

,
,

,

(झ) वलद्मारमभा बए गये का भशत्लऩण
ू य काभ कायफाशीको अमबरेि याख्ने
(ञ)

,

कुनै मळषक ला कभयचायीरे जानी जानी ला राऩयलाशी वाथ कुनै काभ गनायरे वलद्मारमराई शानी नोक्वानी ऩनय गएभा

त्मस्तो शानी नोक्वानीको यकभ तरफफाट कट्टा गयी अवुर गने,
(ट)

वलद्मारमरे आफ्नै स्रोतभा ननमुक्त गये का मळषक ला कभयचायीरे ऩदीम म्जम्भेलायी ऩूया नगये भा नमलस्थाऩन वमभनतको

मवपारयव फभोम्जभ अलकाळ रगामतका अन्म वलबागीम कायफाशी गने,

(ठ) मळषक य कभयचायीराई हदइएको वजामको अमबरेि याख्ने तथा त्मस्तो अमबरेि स्थानीम मळषा अधधकृत

ला वलधारम

ननयीषक अथला स्रोतम्ब्मक्तरे शे नय चाशे भा दे िाउने ,

(ड) मळषक तथा कभयचायीशरूको आचयण य कामय वम्ऩादन वम्फन्धी प्रनतलेदन स्थानीम मळषा ळािा तथा नमलस्थाऩन वमभनतभा
ऩेळ गने,
(ढ) मळषक ला कभयचायीराई वजाम ला ऩुयस्काय हदने वम्फन्धभा नमलस्थाऩन वमभनत तथा स्थानीम मळषा ळािाभा मवपारयव गने,
(ण) स्थामी ननमम्ु क्त एलॊ ऩदस्थाऩन बई आएका मळषकराई शाम्जय गयाई वलऴम य तश अनव
ु ायको कषा मळषणभा िटाउने
(त) भहशनाभा कम्तीभा एक ऩटक मळषक तथा कभयचायीशरूको फैठक फोराई वलद्मारमको प्राक्षसक

,

, बौनतक य ळैक्षषक प्रळावन

वम्फन्धी वलऴमभा छरपर गयी त्मवको अमबरेि याख्ने ,
(थ) वम्फम्न्धत ऩामरकाफाट ऩूलय स्लीकृनत मरई अनत आलश्मक बएका वलऴमभा वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको ननणयम गयाई

वलद्मारमको स्रोतफाट तरफ बत्ता िाने गयी मळषकको ऩद कामभ गयी वो अनुवाय ऩद स्लीकृनत बएका वलऴमका मळषकको मव
कामयवलधधभा नमलस्था बए फभोम्जभको प्रकक्रमा अऩनाई ऩदऩत
ू ॉ गयी कयायभा ननमक्
ु त गने य मवयी ननमम्ु क्त बएका मळषक तथा
कभयचायीशरूको तरफ वम्फन्धी प्रनतलेदन ऩारयत गनय नमलस्थाऩन वमभनतभा ऩेळ गने,

(द) वलद्मारम बलन तथा छात्रालावको शाता मबत्र कुनै ककमवभको अलाम्ञ्न्छत कक्रमाकराऩ शुन नहदने
,
(ध) वलद्मारमको प्रबालकायी वॊचारनको रागी लावऴयक मोजना फनाई नमलस्थाऩन वमभनतफाट ऩारयत गयी कामायन्लमन गने

,

गयाउने,
(न)

वलद्मारमभा अध्ममन

, अध्माऩन वम्फन्धी भामवक, अधय–लावऴयक तथा लावऴयक कामयक्रभ फनाई कामायन्लमन गने, गयाउने,

(ऩ) मळषक ला कभयचायीराई तामरभभा ऩठाउन नमलस्थाऩन वमभनतफाट अनुभोदन गयाई स्थानीम मळषा ळािाभा ऩठाउने
(प)
(फ)

वलद्मारमभा नेऩार वयकायफाट स्लीकृत ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक रागू गने

,

,

नमलस्थाऩन वमभनतरे हदएको ननदे ळन तथा आपूरे ऩाएको अधधकाय फभोम्जभ यकभ िचय गने य आम नममको हशवाफ

याख्ने तथा याख्न रगाउने,
(ब)
(भ)

वलद्मारमभा वञ्चारन शुने आलधधक ऩयीषा ननममभत तथा भमायहदत ढङ्गफाट वञ्चारन गने गयाउने ,
कुनै मळषकरे अध्माऩन गये को वलऴमको औऴत उऩरम्ब्ध रगाताय तीन लऴयवम्भ ४० प्रनतळत बन्दा कभ बएभा ला कुनै

मळषकरे राऩयलाशी ला अनुळावनशीन काभ गये भा त्मस्तो मळषकको दई
ु लऴयवम्भ तरफ फवृ र्द् योक्का गने

, कयाय अस्थामी याशत

मळषकको शकभा नीजशरुको अमबरेि नगय मळषा ळािाभा ऩठाउने ।
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(म)

वलद्मारमभा ननमभ फभोम्जभको कषा मरने तथा मळषकराई मरन रगाउने

(य)

स्लीकृत दयलन्दीभा कामययत मळषक तथा कभयचायीको तरली प्रनतलेदन ऩारयत गनय मळषा ळािाभा ऩठाउने

(र)

,
,

वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीशरूको काभ , कतयनम तोक्ने,

(ल) मळषा ळािा तथा नमलस्थाऩन वमभनतरे हदएका ननदे ळन ऩारन गने

, गयाउने,

(ळ) वलद्मारमको ळैक्षषक प्रगनत वम्फन्धी वललयण तथा तथ्माॊक भातशत ननकामद्लाया ननधायरयत ढाॉचा य वभम मबत्र
ननयीषकद्लाया प्रभाखणत गयाई स्थानीम मळषा ळािाभा ऩठाउने,
(ऴ) वलद्मारमको आफ्नो स्रोतफाट िचय फेशोने गयी ननमुक्त बएका मळषकशरूको कामय वम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी
नमलस्थाऩन वमभनतभा ऩेळ गने,

(व) वलद्मारमभा कामययत मळषक तथा कभयचायीको वम्ऩम्त्त वललयण पायाभ ननधायरयत वभमभा बनय रगाई वलद्मारमभा दताय गयी
मळषा ळािा भापयत मळषक ककताफिानाभा ऩठाउने,
(श) वलद्मारमका मळषक तथा कभयचायीफाट कट्टी गये को कभयचायी वञ्चमकोऴ

, नागरयक रगानी कोऴ , फीभा, वाभाम्जक

वुयषाकोऴको यकभ वम्फम्न्धत ननकामभा ऩठाउन रगाउने,

(ष) नमलस्थाऩन वमभनतफाट स्लीकृत िरयद मोजना अनुवाय भारवाभन तथा वेला िरयद गने ।
(त्र) प्रधानाध्माऩक स्थाननम तश
१)

, अमबबालक एलॊ वलद्माथॉप्रनत म्जम्भेलाय शुनेछ . मवका राधग्
अमबबालक एलॊ वलद्माथॉको वलचाय वलेषण गने
,

२)

प्रचमरत भाऩदण्डको ऩारना एलॊ गण
ु स्तरयम मळषाको राधग वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभती य प्रधानाध्माऩकरे मळषा

अधधकृतवॉग कामयवम्ऩादन कयाय गये फभोम्जभ प्रचमरत भाऩदण्डको ऩारना एलॊ गुणस्तरयम मळषा प्रत्माबूत गनऩ
ुय ने ,
३) मळषक एलॊ कभयचायीराई

प्रधानाध्माऩक प्रनत म्जम्भेलाय फनाउन तथा गुणस्तयीम मळषाका राधग गाउॉ ला नगयकामयऩामरका

,

मळषा वमभनत य मळषा अधधकृतरे प्रचमरत कानुन फभोम्जभ हदएका ननदे ळन ऩारना गयाउन तथा अऩेक्षषत ळैक्षषक उऩरम्नधका
राधग मळषकशरुवॉग कामयवम्ऩादन कयाय गनुऩ
य नेछ ,

४. वलद्मारमको बौगोमरक षेत्र मबत्रका टुशुया , अरऩत्र ऩये का य फेवाशाया , वलळेऴ आलश्मकता बएका तथा अनत वलऩन्नताभा ऩयी

वलद्मारम जान नवकेका ला वलद्मारम छोडेका फारलामरकाराई कामयऩामरका भापयत छात्रफम्ृ त्त ला वलळेऴ नमलस्था गयी ला ननजका
अमबबालक ला वॊयषकराई वघाई लारलामरकाराई

वलद्मारमभा ल्माउनु

अऩेक्षषत ळैक्षषक उऩरम्नध शामवर शुने गयी मवकाउने य हटकाउने
५. वलद्मारमको प्राक्षसक नेतत्ृ ल गने, प्रलर्द्नात्भक कामय गने ।
६. वलद्मारमको वाभाम्जक ऩरयषण वाथै रेिा ऩरयषण गयाउने

प्रधानाध्माऩकको म्जम्भेलायी शुनेछ . वलद्माधथयराई
दानमत्ल प्रधानाध्माऩक य मळषकशरुको शुनेछ ,

कामयभा अग्रणी बमू भका ननलायश गने ।

५२. वशामक प्रधानाध्माऩक वम्फन्धी नमलस्था् भाध्ममभक तशको प्रधानाध्माऩकराई वशमोग ऩु
भाध्ममभक तशका मळषकशरुभध्मेफाट प्रधानाध्माऩकको मव

¥माउन वलद्मारमभा कामययत

पारयवभा वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतरे एकजनाराई वशामक

प्रधानाध्माऩक तोक्न वक्नेछ ।
५३. वलद्मारम वशमोगी वम्फन्धी नमलस्था्

वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतरे प्रचमरत कानुनको अधीनभा यशी वलद्मारम

वशमोगीको न्मन
ू तभ ऩारयश्रमभक तोकी नमम्क्त ला वॊस्थावॉग कयाय गयी वेला कयायफाट कामय वम्ऩादन गयाउनु ऩनेछ ।
५४. मळषक तथा कभयचायी छनौट वमभनत्

(१) वाभुदानमक वलद्मारमभा प्रधानाध्माऩक , कयायभा मळषक ला कभयचायी ननमुम्क्तका राधग मवपारयव गनय प्रत्मेक वलद्मारमभा
दे शाम लभोम्जभको एक मळषक तथा कभयचायी छनौट वमभनत यशनेछ्

(क) वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष ला ननजरे तोकेको वो वमभनतको वदस्म
(ि) वम्फम्न्धत षेत्रको मळषा अधधकृत

–अध्मष

–वदस्म

(ग)

वम्लम्न्धत स्रोतकेन्रको स्रोतनमम्क्त

– वदस्म

(घ)

वम्लम्न्धत वलऴम को वलळेऴस ( भाध्मामभक मळषक छनोट गनुय ऩने बएभा मळषा ळास्त्र वलऴमभा कम्म्तभा स्नातकोत्तय य

अन्म तशको मळषक छनोट गनुय ऩने बएभा मळषा ळास्त्र वलऴमभा कम्म्तभा स्नातक तश उत्र्तीण गये का ऩामरकास्तयीम कामभ
गरयएको बफऴमबफळेऴस वूचीफाट मळषा ळािारे भनोननत गये को कम्म्तभा दई
ु जना )
(ङ) प्रधानाध्माऩक

– वदस्म

–वदस्म–वधचल

(२) मळषक तथा कभयचायी छनौट वमभनतको वधचलारम वम्फम्न्धत वलद्मारमभा यशनेछ ।
(३) आमोगरे मळषक ला कभयचायी छनौट गने वम्फन्धभा भाऩदण्ड ननधाययण ला कामयवलधध जायी गये को बए मळषक छनौट वमभनतरे
त्मस्तो भाऩदण्ड ला कामयवलधधको ऩारना गनुय ऩनेछ ।
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(४) मळषक तथा कभयचायी छनौट वमभनतको फैठक वम्फन्धी अन्म कामयवलधध वो वमभनत आपैरे ननधाययण गये लभोम्जभ शुनेछ ।
(५) उऩननमभ १ लभोम्जभ प्रधानाध्माऩकको ननमुम्क्तको राधग मव पारयव गनय लवेको छनोट वमभनतको लैठकभा वो वलद्मारमभा
कामययत प्रधानाध्माऩक उम्भेदलाय बएभा उम्भेदलाय नबएको उऩरब्ध लरयरठतभ े् मळषकरे वदस्म वधचल बई काभ गनेछ ।

(६) उऩननमभ १ लभोम्जभ भनोननत वदस्मशरुको ऩदालधध २ लऴयको शुनेछ ।
(७) छनोट वमभनतरे प्रधानाध्माऩक , मळषक कभयचायी मव पारयवकाराधग मरइने ऩयीषाको केन्र मळषा ळािा यशे को षेत्र ला
स्रोतकेन्रभा याख्नऩ
ु नेछ ।

५५. कयायभा मळषक ननमुम्क्त वम्फन्धी नमलस्था्

(१) स्लीकृत दयलन्दीभा स्थामी मळषक ननमुम्क्त शुन नवकी तत्कार कयायभा मळषक ननमुम्क्त गनुय ऩने बएभा नमलस्थाऩन
वमभनतरे मळषा ळािा भापयत आमोगफाट कयायभा मळषक ननमुम्क्तको राधग प्रकामळत बएको वूची भाग गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ भाग गये को वूची प्राप्त बए ऩनछ वूचीभा यशे का उम्भेदलायभध्मे नमलस्थाऩन वमभनतरे फढीभा एक
ळैक्षषक वत्रको राधग कयायभा मळषक ननमम्ु क्त गनय वक्नेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ आमोगफाट प्रकामळत वूचीभा कयायका राधग कुनै उम्भेदलाय

नयशे भा ला वूचीभा वभालेळ बएका

उम्भेदलायरे मळषक ऩदभा ननमुक्त शुन ननलेदन नहदएभा नमलस्थाऩन वमभनतरे मळषक छनौट वमभनतको मवपारयवभा फढीभा एक
ळैक्षषक वत्रको राधग मोग्मता ऩुगेका कुनै नमम्क्तराई कयायभा मळषक ननमम्ु क्त गनय वक्नेछ ।

(४) उऩननमभ (२) ला (३) फभोम्जभ कयायभा मळषक ननमुम्क्त गदाय मळषा ळािाफाट दयलन्दी रयक्त यशे को नमशोया प्रभाखणत गयाएय
वलऴम मभल्ने गयी भात्र कयायभा मळषक ननमम्ु क्त गनय वककनेछ ।

(५) उऩननमभ (३) फभोम्जभ मळषक ननमुम्क्त गनय कम्तीभा ऩन्र हदनको वालयजननक वूचना वम्बानम वलै भाध्मभलाट प्रकाळन
गनुक
य ा वाथै लडा कामायरम, नगय कामयऩामरका य वम्फम्न्धत वलद्मारम वभेतभा त्मस्तो वूचना टाॉस्नु ऩनेछ ।

(६) उऩननमभ (३) फभोम्जभ मळषक ऩदभा ननमुक्त शुन ननलेदन हदने उम्भेदलायरे आफ्नो आलश्मक ळैक्षषक मोग्मता
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य अनुवूची (१८) लभोम्जभका ढाॉचाभा ननयोधगताको प्रभाण ऩत्र ननलेदन वाथ ऩेळ गनुय ऩनेछ ।

, नेऩारी

(७) वलद्मारमरे मव ननमभ फभोम्जभ कयायभा मळषक ननमक्
ु त गये को जानकायी मळषा ळािाराई हदनु ऩनेछ य मळषा ळािारे
वोको अमबरेि यािी वो को प्रभाण वलद्मारमराई हदनु ऩनेछ ।
(८)

उऩननमभ (२) ला (३) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन कयायभा मळषक ननमुक्त बएको एक ळैक्षषक वत्र वम्भ ऩनन

रयक्त ऩदभा स्थामी ऩद ऩुनतय नबएभा नगय मळषा ळािाको वशभनतभा नमलस्थाऩन वमभनतरे एक ऩटकको राधग भात्र अधधकतभ
एक लऴयका राधग कयायको म्माद थऩ गनय वक्नेछ ।

(९) उऩननमभ (८) फभोम्जभ कयाय गरयएको जानकायी वलद्मारमरे स्थानीम मळषा ळािाराई हदई अमबरेि अद्मालधधक गनुय ऩनेछ
।

(१०) मव ननमभ लभोम्जभको प्रकक्रमा नऩुमायई मळषक ननमुम्क्त गये भा मळषा अधधकृतरे त्मस्तो ननमुम्क्त फदय गनेछ ।

५६. दयफन्दी नबएको ऩदभा मळषक ला कभयचायी ननमुम्क्त ला वरुला गनय नशुने्
(१) मळषक ला कभयचायीराई दयफन्दी रयक्त नयशे को ला दयलन्दी नबएको वलद्मारमभा ननमुम्क्त ला वरुला गनुय शुॉदैन ।
(२) अनव
ु च
ू ी–१२ भा उम्ल्रखित वलऴमको मळषक नयशे को वलद्मारमभा अको वलऴमको मळषक ननमम्ु क्त ला वरुला गनुय शुॉदैन ।

(३) उऩननमभ (१) ला (२) वलऩयीत कवैरे कुनै मळषक ला कभयचायी ननमुम्क्त ला वरुला गये भा त्मस्तो मळषक ला कभयचायीको राधग
तरफ बत्ता फाऩत िचय बएको यकभ त्मवयी ननमुम्क्त ला वरुला गने अधधकायीफाट अवुर उऩय गयी त्मस्तो अधधकायीराई
वलबागीम कायफाशी गरयनेछ

।

५६ (क) वाभुदानमक वलद्मारमको कभयचायी वम्लम्न्ध नमलस्था्
(१)

नेऩार वयकायरे स्थाननम वयकाय भापयत वाभद
ु ानमक वलद्मारमका कभयचायीका राधग ननम्श्चत भाऩदण्डका आधायभा

वलद्मारमराई लावऴयक रुऩभा अनुदान उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(२)

मव कामयवलधधभा अन्मत्र जे वुकै रेखिएको बएता ऩनन ननमभ ५६(क) (१) लभोम्जभ प्राप्त अनुदान य वलद्मारमको

आन्तरयक स्रोत वभेतराई वलचाय गयी नमलस्थाऩन वमभनतरे उऩननमभ (३) लभोम्जभको कामयवलधधको अधधनभा यशी वलद्मारम
कभयचायी ननमुम्क्त गनय वक्नेछ ।
(३)

उऩननमभ (२) फभोम्जभको कामयवलधध वलद्मारम वेला वतय वम्लन्धी प्रचमरत कानन
ु को अधधनभा यशी वेला प्रलेळ तथा वेला

ननलत्ृ त शुने उभेय वभेत िुराई लनाउनु ऩनेछ । ननलत्ृ त शुने उभेयराई ननजको उभेय ६० बन्दा भाथी याख्न ऩाइनेछैन । उक्त
कामयवलधध वलद्मारमरे मळषा अधधकृत वभष ऩेळ गनयऩनेछ । वो कामयवलधध मळषा ळािाको अमबरेिभा दताय बएऩनछ भात्र
कामायन्लमन शुनेछ ।
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(४) वलद्मारमरे कुनै कभयचायी ननमम्ु क्त नगयी मस्तो कभयचायीरे गने कामय वलद्मारमको कुनै मळषकलाट गयाउन वक्नेछ । मवयी
काभभा रगाइएको मळषकराई नमलस्थाऩन वमभनतरे तोके लभोम्जभको बत्ता हदन वककनेछ ।

मो कामयवलधध प्रायम्ब शुन अधध कुनै वलद्मारमभा प्रचमरत कानुन लभोम्जभ कुनै कभयचायी ननमुम्क्त बई मो कामयवलधध
प्रायम्ब शुदाका लित वम्भ कामययत यशे को बए त्मस्तो वलद्मारमरे उऩननमभ (३) लभोम्जभको कामयवलधधको अधधनभा यहश त्मस्तो
(५)

कभयचायीराई वभामोजन गनुऩ
य नेछ
५७.वरुला वम्फन्धी नमलस्था्

(१) वरुला शुन चाशाने मळषकरे वरुलाका राधग अनुवूधच (१४) लभोम्जभको ढाॉचाभा प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत वभष ननलेदन हदनु
ऩनेछ ।
(२) नगयऩामरका मबत्र एक वलद्मारमलाट अको वलद्मारमभा तश तथा वलऴम मभल्ने दयलन्दी मबत्र
वरुला गनय वक्नेछ ।

प्रभुि प्रळावकीम अधधकृतरे

(३) वाभन्मत् मळषकको वरुला प्रत्मेक ळैक्षषक वत्रको अम्न्तभ भहशना य ळैक्षषक वत्रको ऩहशरो भहशनाभा भात्र गरयनेछ

।

(४) एक ऩटक वरुला बएको मळषकराई वाभन्मत् त्मव वलद्मारमभा फढीभा चाय लऴय वेला ऩूया नगयी वरुला गरयने छै न

। तय

कुनै वलद्मारमभा कामययत मळषक अवक्त बई वो स्थानभा ननजको उऩचाय शुन नवक्ने नमशोया नेऩार वयकायरे तोकेको भेडडकर
फोडय ला स्लीकृत धचककत्वकरे मवपारयव गये भा ननजराई जुनवुकै लित ऩनन वरुला गनय वककनेछ ।
(५) मळषक वरुला गदाय मळषकको तश य अध्माऩन गने वलऴम मभराउनु ऩनेछ ।
(६) मळषकराई वरुला गदाय दे शाम फभोम्जभको भाऩदण्डका आधायभा गनुय ऩनेछ्

(क) तोककएको म्जम्भेलायी ननधायरयत वभम मबत्र ऩूया नगये को बनी वम्फम्न्धत वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको ननणयम वहशत
मळषा ळािाफाट तोककएको ब्मम्क्त फाट मवपारयव बएभा,

(ि) एउटा वलद्मारमभा आलश्मकता बन्दा फढी एकै वलऴमका मळषक बएभा,
(ग) दयलन्दी मभरान गने क्रभभा तोककएको भाऩदण्ड बन्दा फढी मळषक बएभा,
(घ)

उऩननमभ (५) को प्रनतफन्धात्भक लाक्माॊळभा रेखिए फभोम्जभको अलस्था बएभा

,

(ङ) वलऩद्का कायणफाट वलद्मारम य वलद्मारम यशे को वभुदाम नै अन्मत्र स्थानान्तयण गनुय ऩने अलस्थाभा गाउॉ ऩामरका ला
नगयऩामरकाको वलऩद् नमलस्थाऩन वमभनतरे मवपारयव गये भा,
(च)

नैनतक आचयण तथा ननजको नमम्क्तगत अनुळावन रगामतका कायणफाट कुनै मळषकराई वो वलद्मारमभा याखियशॉदा

वलद्मारमको ळैक्षषक लातालयण िरलमरएको ला िरलमरन वक्ने ब्मशोया वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतफाट ननणयम बई आएभा,
(छ) कुनै मळषकरे उत्कृरट ननतजा ल्माउन वपर यशे को ला वलळेऴसता वेला प्रलाश गये को अलस्थाभा उक्त वेलाराई अन्म
वलद्मारमभा उऩमोग गनय आलश्मक दे खिएभा,
(ज)

ऩनत ऩम्त्न दल
ु ै मळषक यशे को अलस्था बए वकबय एकै वलद्मारम ला लडा मबत्र ऩने गयी वरुला गनुय ऩये भा ।

मळषक वरुलाको अन्म भाऩदण्ड मळषा वमभनतरे तोके लभोम्जभ शुनेछ ।
(८) स्थामी ननमुम्क्त बएको एक लऴय नऩुगेको मळषक य अननलामय अलकाळ शुन एक लऴय ला वो बन्दा कभ अलधध फाॉकी यशे को
(झ)

मळषकराई एक वलद्मारमफाट अको वलद्मारमभा वरुला गरयने छै न ।

(९) उऩननमभ (७) फभोम्जभ वरुला गदाय वाधायणतमा अऩाङ्गता बएका मळषकराई ऩामक ऩने स्थानभा वरुला गरयनेछ ।
(१०)

मळषक वरुला गदाय राभो अलधध एकै वलद्मारमभा लवेकाराई ऩहशरो प्राथमभकता हदइनेछ

(११) वरुला बएको एक्काइव हदनमबत्र प्रधानाध्माऩकरे वम्फम्न्धत मळषक ला कभयचायीराई अनुवूची–१३ फभोम्जभको ढाॉचाभा यभाना
ऩत्र हदई वोको जानकायी वम्फम्न्धत वलद्मारम य मळषा ळािाराई वभेत हदनु ऩनेछ ।
५८. अन्तय म्जल्रा ला अन्तय स्थानीम तश मळषक वरुला वशभती वम्लन्धी्

(१) ननमभ ५७ लभोम्जभ य अन्तय स्थानीम तश मळषक वरुला शुन चाशने मळषकरे वरुलाको राधग अनुवूची
ढाॉचाभा मळषा अधधकृत वभष ननलेदन हदनु ऩनेछ ।

–१४ फभोम्जभको

(२) मव ननमभको प्रमोजनको राधग मळषा ळािारे प्रत्मेक फऴयभा वरुला बएका मळषकशरुको वॊख्मा मककन गयी प्रदे ळ तथा वॊघीम
भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(३)

उऩननमभ (१) फभोम्जभ अन्तय म्जल्रा ला अन्तयस्थानीम तश वरुलाको राधग ननलेदन हदने मळषकराई वरुला बई जान

चाशे को वलद्मारम य वोवॉग वम्फम्न्धत मळषा ळािा तथा आपू वेलायत वलद्मारम य मळषा ळािाको वरुला वशभनतको मवपारयव
आलश्मक ऩनेछ । वोशी आधायभा मळषा वमभनतको ननणयम अनुवाय मळषा अधधकृतरे वरुला गनेछ ।

तय ,मव कामयवलधधभा वरुला

गने भाऩदण्ड वलऩरयत शुने गयी वरुला वशभती हदइने छै न ।
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छात्रलम्ृ त्त तथा नन्ळुल्क मळषा वम्फन्धी नमलस्था
५९. छात्रलम्ृ त्तको नमलस्था गनुऩ
य ने्
(१)

वॊस्थागत वलद्मारमरे दे शाम फभोम्जभका गयील

ऩरयच्छे द– ११

, अऩाॊग, भहशरा, दमरत, जनजानत तथा वलऩन्न एलॊ मवभान्तकृत

वलद्माथॉराई छात्रलम्ृ त्त उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मवयी छात्रलम्ृ त्त उऩरब्ध गयाउदा

कुर वलद्माथॉ वॊख्माको कम्तीभा १० प्रनतळत

उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । त्मवभा ५० प्रनतवत फामरका अननलामय रुऩभा वभाफेळ गनऩ
ुय नेछ्
(क) वलद्माथॉको ऩरयलायको कुनै ऩनन वदस्मको नोकयी

, नमाऩाय, नमलवाम य आम –आजयनको नमलस्था नबई जीलन ननलायश गनय

न्मूनतभ आलश्मक ऩने आम्दानी नबई अननलामय मळषाको राधग आलश्मक ऩने ऩाठ्मऩुस्तक तथा काऩीकरभ जस्ता स्टे ळनयी
उऩरब्ध गयाउन नवक्ने अलस्थाभा यशे को,

(ि) बमू भ वम्फन्धी ऐन, २०२१ फभोम्जभ जग्गालाराको शै मवमतरे याख्न ऩाउने अधधकतभ शदलन्दीको तयाई तथा उऩत्मका , ऩशाडी य
हशभारी षेत्रभा क्रभळ् ऩाॉच, दळ य ऩन्र प्रनतळत बन्दा कभ िेती मोग्म जग्गा यशे को, ला

(ग) याम्रिम मोजना आमोगफाट ऩरयबावऴत बए फभोम्जभ ननयऩेष गरयफीको ये िाभा ऩने य वो बन्दा कभ आम्दानी बएको ,
(घ) अऩाङ्िता बएका लारलामरका ।
२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ छात्रलम्ृ त्त उऩरनध गयाउनु अनघ वलद्मारमरे त्मस्तो छात्रलम्ृ त्तको राधग ननलेदन हदन वलद्मारमभा
वच
ू ना प्रकाळन गनुय ऩनेछ वो को जानकायी मळषा ळािाभा गयाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ छात्रलम्ृ त्त ळैक्षषक वत्र ळूरु बएको २ भहशना मबत्रभा उऩरब्ध गयाई वक्नुऩनेछ ।
६०.

नाभालरी वाफयजननक गनुऩ
य ने्

(१) ननमभ ५८ फभोम्जभ छात्रलनृ त उऩरब्ध गयाइएका बफद्माथॉशरुको नाभ

, थय, कषा तथा ननजको फाफु आभाको नाभ, थय लतन

वहशतको वललयण वलद्मारमरे वलद्मारमको वूचना ऩाटीभा टाॉव गयी य वलद्मारमको लेबवाईट बएभा त्मवभा यािी वालयजननक
गनुय ऩनेछ य त्मस्तो वललयण मळषा ळािाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको वललयण शे नय चाशने नमम्क्तराई वलद्मारमरे त्मस्तो वललयण नन्ळुल्क शे नय हदनु ऩनेछ ।
६१. फारफामरकाराई अननलामय रुऩभा वलद्मारमभा ऩठाउनु ऩने्
(१)

वफै अमबबालकरे चाय फऴय ऩुया बएका फारफामरकाराई आधायबुत मळषाका राधग अननलामय रुऩभा वलद्मारम ऩठाउनु

ऩनेछ ।
(२)

उऩननमभ (१) फभोम्जभ आफ्नो षेत्र मबत्रका फारफामरकाराई वलद्मारम ऩठाए नऩठाएको वम्फन्धभा वम्फम्न्धत मळषा

वमभनत, वलद्मारम ननरयषक , स्रोत नमम्क्त तथा वाभुदानमक वलद्मारमका प्र०अ० ,, मळषक कभयचायी तथा वयोकायलारारे अनुगभन
तथा ननयीषण गनुय ऩनेछ ।
(३)

कुनै अमबबालकरे उऩननमभ (१) फभोम्जभ फारफामरकाराई वलद्मारमभा ऩठाएको नदे खिएभा त्मस्तो अमबबालकराई

वम्झाई फुझाई, वलळेऴ वशमोग तथा प्रेरयत गयी त्मस्ता फारफामरकाराई वलद्मारमभा ऩठाउन रगाउनु ऩनेछ ।
(४)

उऩननमभ (३) लभोम्जभ वम्झाई फझ
ु ाई गदाय वभेत फारफामरकाराई वलद्मारम नऩठाउने अमबबालकराई स्थानीम तशलाट

उऩरब्ध गयाउने वेला वुवलधालाट लम्ञ्चत गनय वककनेछ ।
(५)
(६)

मव ननमभ फभोम्जभ वलद्मारमभा बनाय बएका वलद्माथॉराई वलद्मारमरे नन्ळुल्क अध्ममन गयाउनु

ऩनेछ ।

वलद्मारम जाने उभेय वभूशका लारलामरकाराई अननलामय रुऩभा वलद्मारम बनाय अमबमान तथा कामयक्रभ तजभ
ुय ा गयी रागु

गने दानमत्ल मळषा वमभनतको शुनेछ ।

बफदा तथा काज वम्फन्धी नमलस्था

ऩरयच्छे द–१२

६२. मळषक तथा कभयचायीरे ऩाउने बफदा्
(१) मळषक तथा कभयचायीरे दे शाम फभोम्जभका बफदाशरू

ऩाउनेछ्

(क) बैऩयी आउने बफदा लऴयबरयभा छ हदन,
(ि) ऩलय बफदा लऴयबरयभा छ हदन,
(ग) बफयाभी बफदा लऴयबरयभा फाह्र हदन,
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(घ) प्रवत
ू ी बफदा प्रवत
ू ीको अनघ ला ऩनछ गयी वाठी हदन,
(ङ) प्रवूती स्माशाय बफदा ऩन्र हदन,
(च) ककरयमा बफदा ऩन्र हदन,

(छ) अवाधायण बफदा एक ऩटकभा एक लऴयभा नफढाई नोकयीको जम्भा अलधधभा फढीभा तीन लऴय,
(ज) अध्ममन बफदा मळषकको वेलाको वम्ऩूणय अलधधभा एकै ऩटक ला ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीन लऴय,
(झ) फेतरली बफदा फढीभा ऩाॉच लऴय ।

(२) बैऩयी आउने बफदा य ऩलय बफदा आधा हदन ऩनन मरन वककनेछ । मस्तो बफदा वम्ञ्चत शुने छै न ।
(३) मळषक तथा कभयचायीरे बफयाभी बफदा वम्ञ्चत गनय वक्नेछ । मळषक तथा कभयचायीरे प्रत्मेक लऴय त्मस्तो बफदा ननयीषकफाट
प्रभाखणत गयाई याख्नु ऩनेछ । कुनै नमशोयारे मळषक तथा कभयचायी वेलाफाट अलकाळ बएभा ननजको वम्ञ्चत बफयाभी बफदा फाऩत
ननजको ऩदाधधकाय यशे को ऩदभा िाइऩाई आएको तरफ स्केरको दयरे शुन आउने यकभ ननजरे एकभुरट ऩाउनेछ ।
(४) कुनै ठूरो ला कडा योग रागी उऩचाय गनय बफयाभी बफदाफाट नऩग
ु शुने बएभा स्लीकृत धचककत्वकको प्रभाणऩत्र ऩेळ गयी

मळषक तथा कभयचायीरे ऩनछ ऩाउने वलयाभी बफदाफाट कट्टा शुने गयी फाह्र हदनवम्भ थऩ बफयाभी बफदा ऩेश्कीको रूऩभा त्मस्तो
बफयाभी बएको फित मरन वक्नेछ । मवयी ऩेश्की बफदा मरएको मळषक ला कभयचायीको भत्ृ मु शुन गएभा त्मस्तो ऩेश्की मरएको
बफदा स्लत् मभनाशा शुनेछ ।

(५) वम्ञ्चत बफयाभी बफदाको यकभ मरन नऩाउॉ दै मळषक ला कभयचायीको भत्ृ मु बएभा त्मस्तो वम्ञ्चत वलयाभी बफदाको यकभ ननजरे
इच्छाएको ला नम्जकको शकलारारे एकभरु ट ऩाउनेछ ।

कुनै ऩुरुऴ मळषक ला कभयचायीको ऩत्नी प्रवूती शुने बएभा त्मस्तो मळषक ला कभयचायीरे प्रवूतीको अनघ ला ऩनछ गयी ऩन्र
हदन प्रवूती स्माशाय बफदा ऩाउनेछ । प्रवूती स्माशाय बफदा फवेको मळषक ला कभयचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो बफदा वेला
(६)

अलधध बयभा दई
ु ऩटकभात्र मरन ऩाइनेछ ।

(७) कुनै मळषक ला कभयचायीरे कुर धभय अनुवाय आपै ककरयमा फस्नु ऩये भा ला त्मस्तो मळषक ला कभयचायीको लालु आभा

लज्मै, छोया छोयी ला वललाहशत भहशरा मळषक ला कभयचायीको वावु ववयु ाको भत्ृ मु बएभा ला ऩरु
ु ऴ मळषकको शकभा ननजको

, लाजे

ऩत्नीको तथा भहशराको शकभा ऩनतको भत्ृ मु बएभा ककरयमा बफदा ऩाउनेछ । भहशरा मळषक ला कभयचायीको ऩनतरे ककरयमा फस्नु
ऩये भा त्मस्तो भहशरा मळषक ला कभयचायीरे ऩनन ककरयमा बफदा ऩाउनेछ ।

(८) मव ननमभ फभोम्जभ ककरयमा बफदा मरने मळषक ला कभयचायीरे वलद्मारमभा शाम्जय बएको ऩन्र हदन मबत्र भत
ृ नमम्क्तको
भत्ृ मु दतायको प्रभाणऩत्र तथा भत
ृ नमम्क्तवॉगको नाता दे खिने प्रभाण ऩेळ गनुय ऩनेछ
(९)

बफयाभी ऩये को अलस्थाभा फाशे क घटीभा ऩाॉच लऴय स्थामी वेला अलधध नऩग
ु ेको मळषक ला कभयचायीरे अवाधायण बफदा

ऩाउन वक्ने छै न ।
(१०)

स्थामी वेला ऩाॉच लऴय ऩुगेको मळषकराई ननजरे अध्माऩन गने वलऴमभा एकतश भाधथको उच्च अध्ममनका राधगे अध्ममन

बफदा हदन वककनेछ ।

(११) उच्च अध्ममनका राधग बफदा स्लीकृत गदाय प्रत्मेक मळषा वमभनतरे एक आधथयक लऴयभा आधायबूत तशको ऩहशरो य दोस्रो
तशका राधग एक एक जना य भाध्ममभक तशका राधग एक जनाको अध्ममन बफदा स्लीकृत गनय वक्नेछ ।
(१२)

अध्ममन बफदा हदॊदा दे शामको प्रकक्रमा अफरम्फन गरयनेछ् –

(क)

अध्ममन बफदा स्लीकृनतका राधग नगयऩामरकाभा वालयजननक रुऩभा वूचना गयी इच्छुक मळषकको ननलेदन आह्लान गने

(ि)

ननलेदन हदने मळषकरे आफ्नो प्रनतफर्द्ता ऩत्र

,

, अध्ममन ऩनछको आफ्नो मळषण मवकाइको मोजना य नमलस्थाऩन

वमभनतको मवपारयव ऩेळ गनुय ऩनेछ । त्मवयी ऩेळ बएका प्रस्तालका आधायभा भनोनमनका राधग नाभ छनौट गयी वूचना प्रकाळन
गने,
(ग)

िण्ड (ि) फभोम्जभ भनोनमनका राधग छनौट बएका मळषकको नाभालरी उऩय उजूयी गने अलवय प्रदान गरयने छ ।

उजूयीकतायको उजूयीका आधायभा अम्न्तभ नाभालरी प्रकाळन गयी अध्ममनका राधग अम्न्तभ नाभ छनौट गने,

(घ) अम्न्तभ नाभ छनौटभा ऩये का मळषकराई कलुमरमत गयाई अध्ममनको अलधधका राधग अध्ममन बफदा स्लीकृत गरयनेछ ।

मवयी अध्ममन बफदा स्लीकृत बएका मळषकरे प्रत्मेक वेभेरटय ला लावऴयक ऩयीषाको ननतजा वहशतको प्रनतलेदन मळषा ळािाभा ऩेळ
गनुय ऩने,

(ङ) अध्ममन बफदा ऩाएका मळषकरे आपूरे कफुमरमत गये अनुवायको प्रनतलेदन मळषा ळािाभा फुझाउनु ऩनेछ । अध्ममनभा
वन्तोऴजनक प्रगनत नगने मळषकको बफदा स्लीकृत बएको अलधध वभाप्त नशुॉदै यद्द गनय वककनेछ ।
(च) बफदा यद्द बएभा त्मस्ता मळषकफाट अध्ममन अलधध बय ऩाएको तरफ अवुर गरयने छ ।
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(१३) फेतरली बफदा दे शामका अलस्थाभा हदइनेछ्
(क)

कुनै मळषक ला कभयचायीको ऩनत ला ऩत्नी वलदे ळ म्स्थत नेऩारी याजदत
ू ालाव ला ननमोगभा िहटई गएको प्रभाण वहशत

त्मस्तो मळषकरे फेतरली बफदा भाग गये भा एकै ऩटक ला ऩटक ऩटक गयी नोकयी अलधधबय ऩाॉच लऴयवम्भ,
(ि)

कुनै मळषक भुटु

, भग
ृ ौरा, क्मान्वय जस्ता कडा योगका कायण राभो उऩचायभा फस्नु ऩने बए ला भुरुकमबत्र ला फाहशय गई

उऩचाय गयाउनु ऩनै बनन भेडडकर फोडयफाट मवपारयव बएभा कामयऩामरकारे एक ऩटकभा एक लऴय य नोकयी अलधधबयभा फढीभा
तीन लऴयवम्भ हदन वक्नेछ ।

(१४) फेतरली बफदाको अलधध ननजको वेला अलधधभा गणना गरयने छै न ।
(१५)

बैऩरय आउने बफदा

ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।
(१६)

, ऩलय बफदा, बफयाभी बफदा, ककरयमा बफदा, प्रवूती बफदा, प्रवूनत स्माशाय वलदा फस्ने मळषक तथा कभयचायीरे

अवाधायण य फेतरफी बफदाभा फवेको मळषक ला कभयचायीरे तरफ ऩाउने छै न ।

(१७) मव ननमभ फभोम्जभको अवाधायण बफदा , अध्ममन बफदा य लेतरली बफदा फाशे कका अन्म बफदाशरु अस्थामी मळषक य याशत
मळषकरे वभेत ऩाउनेछन े् ।
६३. बफदा हदने अधधकायी्
(१)

७ हदन वम्भका

प्रधानाध्माऩकको बफदा नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मषरे य मळषक ला कभयचायीको बफदा प्रधानाध्माऩकरे

स्लीकृत गनेछ । वो बन्दा लढी अलधधको वलदा नमलस्थाऩन वमभनतको मव पारयवभा मळषा अधधकृतरे स्लीकृत गनेछ ।

तय, एक

ऩटकभा तीन हदनभा नफढाई ऩलय ला बैऩयी आउने बफदा प्रधानाध्माऩक आपैरे मरन वक्नेछ । वो बन्दा फढी ऩलय ला बैऩयी आउने
बफदा मरनु ऩये भा प्रधानाध्माऩकरे नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मषराई जानकायी हदनु ऩनेछ
(२)

उऩननमभ (१) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन मळषक ला कभयचायीको अवाधायण बफदा

, फेतरली बफदा य अध्ममन

बफदा नमलस्थाऩन वमभनतको मवपारयवभा मळषा वमभनतको ननणयमानुवाय मळषा अधधकृतरे स्लीकृत गनेछ ।

६४. बफदा नमरएको हदन वेला अलधधभा गणना नशुने् मळषक ला कभयचायीरे बफदा नमरई वलद्मारमभा अनुऩम्स्थत
ननजको वेला अलधधभा गणना शुने छै न ।
६५. अस्थामी मळषक ला कभयचायीको बफदाको यकभ वम्फन्धभा्

बएको हदन

अस्थामी मळषक ला कभयचायीरे लऴे ला हशउॉ दे बफदा उऩबोग गनय

नऩाउॉ दै अलकाळ ऩाएभा दळ भहशनाराई लावऴयक काभ गये को अलधध भानी दाभावाशीरे काभ गये को अलधधको बफदा यकभ ऩाउनेछ ।
६६. बफदा वशुमरमत भात्र शुने् बफदा अधधकायको कुया नबएय वशुमरमत भात्र शुनेछ ।
६७. काज तथा दै ननक भ्रभण बत्ता्
(१)

वलद्मारम ला अध्माऩन वम्फन्धी काभको राधग मळषा ळािाको आदे ळानव
ु ाय कुनै वबा

, वम्भेरन ला वेमभनायभा िहटने

मळषक ला कभयचायीरे वोशी आदे ळभा तोकेको अलधधवम्भको राधग काज ऩाउने छ ।

(२) वलद्मारमको काभको राधग मळषक ला कभयचायीरे प्रधानाध्माऩकको य प्रधानाध्माऩकरे नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मषको
मरखित अनुभनत मरई फढीभा एक शप्तावम्भ काजभा जान वक्नेछ ।

वरुला बएको मळषक ला कभयचायीराई वरुला बएको वलद्मारमभा शाम्जय शुन जाॉदा तोककएको दयभा दै ननक तथा भ्रभण
बत्ता फाऩतको यकभ यभाना हदने वलद्मारमरे आफ्नै कोऴफाट हदनु ऩनेछ । तय आफ्नो स्लेच्छारे वरुला बई जाने मळषक ला
(३)

कभयचायीरे मव उऩननमभ फभोम्जभ दै ननक तथा भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ ऩाउने छै न ।

६८. मव ऩरयच्छे दको नमलस्था रागू नशुने्
मव ऩरयच्छे दभा अन्मत्र जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन वॊस्थागत
वलद्मारमको मळषक य आफ्नै स्रोतफाट नमशोने गयी वाभद
ु ानमक वलद्मारमभा ननमक्
ु त मळषकको वम्फन्धभा मव ऩरयच्छे दको
नमलस्था रागू शुने छै न । त्मस्ता मळषकरे वलद्मारमद्लाया तोके फभोम्जभ बफदाको ववु लधा ऩाउने छन े् ।
६९. मळषक तथा वलद्मारम कभायचायी वजाम वम्फन्धी नमलस्था वॊघीम कानन
ु रे नमलस्था गये लभोम्जभ शुनेछ।

वलद्मारमको धचन्श, नाभाकयण तथा अन्म नमलस्था

ऩरयच्छे द–१३
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७०. वलद्मारमको धचन्श् वलद्मारमको धचन्श ऴट्कोणको शुनेछ । वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतरे ननणयम गयी वो ऴट्कोणको
फीचभा आफ्नो वलद्मारमको छुट्टै धचन्श याख्न वक्नेछ ।
७१. वलद्मारमको नाभाकयण्
(१)

वभाज तथा यारिकै राधग उल्रेिनीम मोगदान गने ला ऐनतशामवक नमम्क्त

, दे ली दे लता , तीथयस्थर ला प्राकृनतक वम्ऩदा

आहदको नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी वलद्मारमको नाभाकयण गनुऩ
य नेछ । तय मो ननमभ प्रायम्ब शुनु बन्दा अगाफै मव ननमभ
वलऩरयत नाभाकयण बै वकेका वलद्मारमको शकभा मो कामयवलधध जायी बएऩनछको दोश्रो ळैक्षषक ळत्रको वरु
ु दे खिनै रागु शुने गयी
ऩुन्नाभाकयण गयी गाउॉ ऩामरका तथा नगयऩामरका फाट म्स्लकृती मरनु ऩने छ ।
२) कुनै वॊस्थागत वलद्मारमरे आफ्नो नाभभा

“ऩम्नरक’’ ळनद जोड्न चाशे भा कम्म्तभा एक नतशाई वलद्माथॉ ऩूणय छात्रफम्ृ त्तभा

अध्ममनयत यशे को शुनुऩनेछ । कुनै वॊस्थागत वलद्मारमरे आफ्नो नाभभा
“नेळनर’’ ळनद जोड्न चाशे भा नेऩारको कम्तीभा २५
म्जल्राका वलद्माथॉ अध्ममनयत यशे को शुनुऩनेछ य कुनै वॊस्थागत वलद्मारमरे आफ्नो नाभभा
“इन्टयनेळनर’’ ळनद जोड्न
चाशे भा कम्म्तभा एक नतशाई वॊख्माभा वलदे ळी वलद्माथॉ शुनऩ
ु नेछ
“ऩाठळारा” ळनद जोडडएको शुनुऩनेछ ।

। वलद्मारमको नाभको अन्तभा

“वलद्मारम” , “स्कूर” ला

तय मो उऩननमभ रागु शुनु अगाफै मव ननमभ वलऩरयतका ळनदशरु जोडडई नाभाकयण बै वकेका वलद्मारमको शकभा मो
ननमभालमर जायी बएऩनछको दोश्रो ळैक्षषक ळत्रको वुरु दे खिनै रागु शुने गयी उऩमुक्र्त नमलस्था ऩारना गनय ला ऩन
ु नायभाकयण
ऩने छ ।

गनुय

(३) प्रावलधधक मळषा वञ्चारन गनय अनभ
ु नत ऩाएको वाभद
ु ानमक वलद्मारमरे आफ्नो वलद्मारमको नाभको ऩछाडड कोरटकभा
प्रावलधधक मळषा वञ्चारन गनय अनुभनत प्राप्त वलद्मारम बनी थऩ गनय वक्नेछ ।
(४)

नमाॉ िोमरने वलद्मारमको नाभाकयण आफ्नो नाभफाट गनय चाशने नमम्क्तरे दे शाम फभोम्जभको यकभभा नघट्ने गयी

नगयऩामरकारे तोककहदएको यकभ फयालयको नगद

, घय ला जग्गा वलद्मारमको नाभाकयण गने प्रमोजनको राधग बनी एकभुरट

वलद्मारमराई वशमोग गये भा वो वलद्मारमको नाभाकयण त्मस्तो वशमोग गने नमम्क्तको नाभफाट वञ्चारन गनय वककनेछ्
(क)
(ि)

भाध्ममभक वलद्मारमको राधग ऩचाव राि रूऩैमाॉ ला वो भल्
ू म फयाफयको घय ला जग्गा
आधायबूत वलद्मारमका राधग ऩैंतीव राि रूऩैमाॉ ला वो भूल्म फयाफयको घय ला जग्गा

,
,

(५) उऩननमभ (३) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन भशानगयऩामरका य उऩभशानगयऩामरका षेत्र मबत्रका वलद्मारमको शकभा
वो उऩननमभभा उम्ल्रखित यकभको दोब्लय यकभ ला वो फयाफयको घय ला वलद्मारमको कम्ऩाउण्डवॉग जोडडएको जग्गा य

नगयऩामरका षेत्र मबत्रका वलद्मारमको शकभा ऩच्चीव प्रनतळत थऩ यकभ ला वो फयाफयको घय ला वलद्मारमको कम्ऩाउण्डवॉग
जोडडएको जग्गा वलद्मारमराई वशमोग गये भा त्मस्तो वशमोग गने नमम्क्तको नाभफाट वलद्मारमको नाभाकयण गनय वककनेछ ।
(६) ऩहशल्मै नाभाकयण बईवकेको वलद्मारमको नाभवॉग जोडेय वलद्मारमको नाभाकयण गनय चाशने नमम्क्तरे उऩननमभ (३) ला (४)
फभोम्जभको यकभ ला वो फयाफयको घय ला जग्गा वलद्मारमराई वशमोग गयी ऩहशरेको नाभ ऩछाडड आपूरे प्रस्ताल गये को नाभ
जोड्न वक्नेछ ।
(७)

एउटै ऩरयलाय ला छुट्टाछुट्टै ऩरयलायका एकबन्दा फढी नमम्क्तरे उऩननमभ (३) ला (४) फभोम्जभको यकभ ला घय ला जग्गा

वलद्मारमराई प्रदान गये भा त्मस्ता नमम्क्तशरूको ननणयमफाट फढीभा दई
ु जनावम्भको नाभफाट वलद्मारमको नाभाकयण गनय य अन्म
नमम्क्तको नाभ वलद्मारमभा दे खिने गयी याख्न वककनेछ ।
(८)

उऩननमभ (३)

, (४) य (५) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन कुनै नमम्क्त, स्भायक ला ऐनतशामवक चीजलस्तुको नाभफाट

वलद्मारमको नाभाकयण बएको वलद्मारमराई कवैरे जनतवुकै यकभ ला घय ला जग्गा वशमोग गये ऩनन त्मस्तो वलद्मारमको
नाभाकयण ऩरयलतयन गरयने छै न ।

तय त्मस्तो वलद्मारमराई कुनै नमम्क्तरे कषा कोठा थऩ गनय , ऩस्
ु तकारम बलन ला छात्रालाव ननभायण गनय यकभ वशमोग गये भा
त्मस्तो कोठा ला बलनभा वो यकभ प्रदान गने नमम्क्तको नाभफाट नाभाकयण गनय वककनेछ ।

(९) मव ननमभ फभोम्जभ वलद्मारमको नाभाकयण वम्लम्न्धत वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत तथा नगय मळषा वमभनतको
मवपारयवभा नगयवबारे गनेछ ।
७२. याम्रिम गान गाउनु ऩने्
७३. झण्डोत्तोरन गनुय ऩने्

वलद्मारम िुरेको प्रत्मेक हदनको प्रायम्ब य वलमबन्न वभायोशभा याम्रिम गान गाउनु ऩनेछ ।

वलद्मारमभा भनाइने प्रत्मेक वभायोशको प्रायम्बभा याम्रिम झण्डोत्तोरन गनुय ऩनेछ ।

७४. वलद्माथॉको ऩोळाक् वलद्मारमरे वलद्माथॉको राधग एकै ककमवभको , कभ िधचयरो , वाधायण, याम्रिमता झल्काउने य शालाऩानी
वुशाउॉ दो ऩोळाक तोक्न वक्नेछ । वलद्मारमरे ऩोळाक िरयद गने स्थान ला ऩवर तोक्न ऩाउने छै न ।
ऩरयच्छे द–१४
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वलद्मारमको वम्ऩम्त्त वॊयषण वम्फन्धी नमलस्था
७५.वलद्मारमको वम्ऩम्त्तको वुयषा्

(१) वलद्मारमको नाभभा यशे को वम्ऩम्त्तको वुयषा गने प्रभुि दानमत्ल नमलस्थाऩन वमभनत य प्रधानाध्माऩकको शुनेछ ।
(२) वाभुदानमक वलद्मारमको नाभभा यशे को उऩननमभ १ लभोम्जभको वम्ऩम्त्तको वललयण मळषा ळािाभा ऩठाउनु ऩनेछ य वो को
रगत वॊकरन तथा अध्मालधधक गने म्जम्भेलायी मळषा ळािाको यशनेछ ।

(३) वाभद
ु ानमक वलद्मारमको नाभभा यशे को वम्ऩम्त्तको अध्मावलधक वललयण मळषा ळािारे लावऴयक रुऩभा वालयजननक गनेछ ।
(४) वाभुदानमक वलद्मारमको नाभभा यशे को वम्ऩम्त्तको नमलस्थाऩन य वॊयषण गनयका राधग वम्लम्न्धत मळषा वमभनतरे नै
वलद्मारमको वम्ऩम्त्तको नमलस्थाऩन य वॊयषण वमभनतका रुऩभा काभ गनेछ ।

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभको वमभनतको लैठका वम्लम्न्ध कामयवलधध वो वमभनत आपैरे ननधाययण गये लभोम्जभ शुनेछ ।
७६. वलद्मारम वम्ऩम्त्त वॊयषण वम्लन्धभा वलद्मारमको वम्ऩम्त्त नमलस्थाऩन य वॊयषण वमभनतको काभ
, कतयनम य अधधकाय
दे शाम फभोम्जभ शुनेछ्
(क) वलद्मारमको नाभभा प्राप्त बई दताय शुन फाॉकी यशे को जग्गा दताय गने नमलस्था मभराउने
(ि) वलद्मारमको नाभभा यशे को वम्ऩम्त्तराई अधधकतभ पाइदा शुने काभभा प्रमोग गनय नमलस्थाऩन वमभनतराई ननदे ळन हदने ,
(ग) वलद्मारमको नाभभा यशे को जग्गाको आम्दानी अवूर उऩय गने नमलस्था मभराउने,

(घ) वलद्मारमको वम्ऩम्त्त कवैफाट शानी–नोक्वानी शुन गएभा वो बयाउने नमलस्था गने,
(ङ) वलद्मारमको वलकाव गने काभभा फाशे क वलद्मारमको नाभभा दताय बएका जग्गा ला अन्म वम्ऩम्त्त फेचवलिन ला स्लामभत्ल
शस्तान्तयण गनय नहदने ,
(च) वलद्मारमको जग्गा वॊयषण गनय नमलस्थाऩन वमभनत तथा प्रधानाध्माऩकराई वशमोग गने ।
७७. वलद्मारमको नाभको जग्गा बफक्री गनय ला धधतो याख्न नशुने्
(१) वलद्मारमको नाभको जग्गा बफक्री ला धधतो याख्न ऩाइने छै न ।
(२)

उऩननमभ (१)जन
ु वक
ु ै कुया रेखिएको बएता ऩनन वलद्मारमको नाभभा यशे को जग्गा वलकक्र ला धधतो याख्ने वम्लम्न्ध नमलस्था

वॊनघम तथा प्रादे मळक कानुनभा नमलस्था बए अनुवाय शुनेछ ।
७८. वलद्मारमको नाभको जग्गा वट्टाऩट्टा गनय नशुने्

(१) वलद्मारमको नाभभा यशे को जग्गा वट्टाऩट्टा गनय ऩाइने छै न ।
(२)

उऩननमभ (१)जुनवुकै कुया रेखिएको बएता ऩनन वलद्मारमको नाभभा यशे को जग्गा वट्टाऩट्टा गने वम्लम्न्ध नमलस्था

वॊधधम तथा प्रादे मळक कानन
ु भा नमलस्था बए अनव
ु ाय शुनेछ ।
७९.वलद्मारमको नाभभा वम्ऩम्त्त याख्नु ऩने्
(१)

वाभुदानमक वलद्मारम य ळैक्षषक गुठीको रूऩभा वञ्चामरत वलद्मारमरे वलद्मारमको अचर वम्ऩम्त्त वलद्मारमको नाभभा

यम्जरिे ळन ऩारयत गनुय ऩनेछ ।
(२)

कम्ऩनीको रूऩभा वञ्चामरत वॊस्थागत वलद्मारमरे वलद्मारमको अचर वम्ऩम्त्त कम्ऩनीको स्लामभत्लभा याख्नु ऩनेछ ।

८०. ननजी ळैक्षषक गठ
ु ी अन्तगयत गरयएको रगानी शस्तान्तयण गने वम्फन्धी नमलस्था्

ननजी ळैक्षषक गठ
ु ी ला त्मस्ता गठ
ु ीका

वञ्चारकरे आफ्नो रगानीको ऩूयै ला आॊमळक हशस्वा वलद्मारम वञ्चारनभा लाधा नऩने गयी आफ्नो उत्तयाधधकायीको रुऩभा
ननमुक्त गये को गुहठमायराई प्रचमरत कानून फभोम्जभ शस्तान्तयण गनय वक्नेछ ।

८१.मभनाशा हदन वक्ने् प्राकृनतक वलऩद् ला कालु फाहशयको ऩरयम्स्थनतरे गदाय वाभुदानमक वलद्मारमको वम्ऩम्त्त शानी नोक्वानी शुन
गएको प्रभाखणत शुन आएभा लीव शजाय रूऩैमाॉवम्भको बए प्रधानाध्माऩकको मवपारयवभा नमलस्थाऩन वमभनतरे
, ऩचाव शजाय
रूऩैमाॉवम्भको बए नमलस्थाऩन वमभनत य मळषा अधधकृतको मवपारयवभा कामयकायी अधधकृतरे

, एक राि रूऩैमाॉवम्भको बए

नमलस्थाऩन वमभनत य मळषा अधधकृतको मवपारयवभा नगय मळषा वमभनतको अध्मषरे मभनाशा हदन वक्नेछ । वोबन्दा फढी यकभ
मभनाशा हदनु ऩये भा नगय कामयऩामरकाको मवपारयवभा नगयवबारे मभनाशा हदन वक्नेछ ।

वलद्मारमराई हदइने अनद
ु ान तथा अन्म नमलस्था

ऩरयच्छे द १५

८२. वलद्मारमराई अनद
ु ान हदने्

(१) वाभुदानमक वलद्मारमराई नेऩार वयकाय ला प्रदे ळ वयकाय ला नगयऩामरकाफाट वलद्मारमको रागी प्राप्त यकभ नगय
कामयऩामरकारे लावऴयक कामयक्रभभा स्लीकृत गयाई वलद्मारमको वॊधचत कोऴभा ऩठाउने नमलस्था मभराउने छ ।
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(२) वलद्मारमको आन्तरयक आम वभेतराई अध्ममन गयी वलद्मारमराई दे शामका आधायभा अनद
ु ान फाॉडपाॉट गरयने छ ।
(क)

वलद्मारमको वलद्माथॉ वॊख्मा

(ि)

वलद्मारमको मळषक वॊख्मा

(ग)

वलद्मारमको ऩयीषाको ऩरयणाभ

(घ)

वलद्मारमको आधथयक अलस्था ।

(ङ)

वलद्मारमरे ऩयु ा गनुय ऩने न्मन
ु तभ ऩल
ू ायधायशरु

,
,
,

(३) वलद्मारमको ऩूलायधाय वलकाव गने प्रमोजनका राधग कामयऩामरकारे ळतय तोकी वालयजननक ळैक्षषक गुठी अन्तगयत वञ्चामरत
वलद्मारमराई वभेत अनुदान हदन वक्नेछ ।

८३ वम्फम्न्धत काभभा िचय गनुय ऩने् वलद्मारमराई प्राप्त यकभ जुन काभको राधग िचय गनय ननकावा बएको शो वोशी काभभा

भात्र िचय गनुय ऩनेछ । िचय शुन नवकेको यकभको फाये भा मळषा ळािाराई जानकायी गयाउनुको वाथै ऩामरकाको िाताभा जम्भा
गनुय ऩनेछ ।
८४. स्थानीम स्रोतफाट यकभको नमलस्था गनुय ऩने्

(१) वलद्मारमरे वलद्मारमको बलन, पननयचय य अन्म कामयको राधग स्थानीम स्रोतफाट वभेत यकभको नमलस्था गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ स्थानीम स्रोतफाट बलन ननभायणको राधग यकभ नऩुग्ने बएभा गाउॉ ला नगय कामयऩामरकारे
जनवशमोगराई प्रोत्वाशन गने गयी वाभुदानमक वलद्मारमराई आलश्मक यकभ अनुदान हदन वक्नेछ ।

(३) वॊस्थागत वलद्मारमरे उऩननमभ (१) फभोम्जभको कामयको राधग वलद्माथॉफाट वशमोगको नाभभा ळुल्क उठाउन ऩाउने छै न ।

वलद्मारमको फजेट, आम नममको रेिा तथा अन्म नमलस्था

ऩरयच्छे द–१६

८५. वलद्मारम वॊचारन वॊधचत कोऴको वञ्चारन्
(१)
(२)
(३)

प्रत्मेक वलद्मारमभा वलद्मारमको वम्ऩूणय आम्दानीशरु जम्भा गने गयी एक वलद्मारम वॊचारन कोऴ यशनेछ ।
वलद्मारमरे वॊचारन कोऴभा जम्भा बएको यकभ नमलस्थाऩन वमभनतको ननणयम फभोम्जभ िचय गनुय ऩनेछ ।

वलद्मारम वॊचारन कोऴको वञ्चारन नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष ला वोशी वमभनतरे तोकेको नमलस्थाऩन वमभनतको

वदस्म य प्रधानाध्माऩकको वॊमुक्त दस्तितफाट शुनेछ ।
(४) उऩननमभ (३) भा जुनवुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन भाध्ममभक वलद्मारम वॊचारन कोऴको वञ्चारन प्रधानाध्माऩक य
रेिावम्फन्धी काभ गने मळषक ला कभयचायीको वॊमुक्त दस्तितफाट गरयनेछ ।

(५) वलद्मारम वॊचारन कोऴको हशवाफ –ककताफ रेिा याख्ने , फेरुजु पछय मौट गने काभ प्रधानाध्माऩक य रेिा वम्फन्धी काभ गने
कभयचायीको शुनेछ ।
(६) वलद्मारमको कामय वञ्चारनको राधग वलद्मारम वॊचारन कोऴको यकभ मळषा ळािारे तोककहदएको नम्जकैको कुनै फैंकभा
िाता िोरी जम्भा गनुय ऩनेछ ।

(७) वलद्मारमको वम्ऩूणय िचय वलद्मारम वॊचारन कोऴभा जम्भा बएको यकभफाट नमशोरयनेछ ।

८६. फजेट तमाय गने् (१) ननमभ ८३ भा जेवक
ु ै रेखिए ऩनन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक लऴयको चैत्र भवान्त मबत्र आगाभी लऴयको
फजेट तमाय गयी नमलस्थाऩन वमभनतफाट स्लीकृत गयाई त्मवको एक प्रनत मळषा ळािाभा वभमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
८७. वलद्मारमको आम नममको रेिा्

(१) वलद्मारमको आम नममको रेिा अनुवूची
(२)

वलद्मारमको आम नममको रेिा

—१५ फभोम्जभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।

, फीर, बयऩाई रगामत आलश्मक कागजात याख्ने काभ वलद्मारमको रेिा वम्फन्धी काभ

गने मळषक ला कभयचायीको शुनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ कागज प्रभाखणत गयाई याख्ने, याख्न रगाउने म्जम्भेलायी प्रधानाध्माऩकको

शुनेछ ।
(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभको आम नममको रेिा याख्दा वलद्मारमको काभ कायफाशीको लास्तवलक म्स्थती थाशा शुने गयी
भारवाभानशरूको िरयद बफक्री य वलद्मारमको नगदी , म्जन्वी, जामजेथा दानमत्ल आहदको वलस्तत
ृ वललयण स्ऩरट रूऩरे िोरेको शुनु
ऩनेछ ।
(५) वलद्मारमको नगदी , म्जन्वी, जामजेथाभा कुनै ककमवभको हशनामभना , शानी–नोक्वानी ला राऩयफाशी शुन नऩाउने गयी वयु क्षषत
याख्ने य वोको रगत याख्ने तथा याख्न रगाउने दानमत्ल प्रधानाध्माऩकको शुनेछ ।
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(६) प्रधानाध्माऩक य रेिा वम्फन्धी काभ गनय म्जम्भेलायी तोककएको मळषक ला कभयचायीरे वलद्मारमको िचय वललयण
चौभामवकरुऩभा आगाभी चौभामवकको आधथयक वशमोग भाग गनुय बन्दा १५ हदन अगाडड गत चौभामवकका प्रगनत प्रनतफेदन मळषा
ळािाभा अननलामयरुऩभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
८८. रेिा ऩयीषण गयाउने्
(१)

नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मष य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक लऴय नगय मळषा ळािाफाट ननमुक्त दतायलारा रेिा ऩयीषकफाट

रेिा ऩयीषण गयाउनु ऩनेछ ।
(२)

रेिा ऩयीषणको मवरमवराभा प्रधानाध्माऩकरे वलद्मारमको आम नममको फशीिाता रेिा ऩयीषकरे भागेको फित जाॉच्न

हदनुऩनेछ य ननजरे कैकपमत तरफ गये को कुयाको मथाथय जलाप वभेत वयोकायलाराराई हदनु ऩनेछ ।
(३)

वलद्मारमको आम नममको रेिा मळषा ळािाफाट िटाइएको कभयचायीरे जुनवुकै फित जाॉचफुझ गनय वक्नेछ । मवयी

जाॉचफुझ गदाय िटी आएको कभयचायीरे भाग गये को वललयण दे िाउनु प्रधानाध्माऩक , रेिाको म्जम्भेलायी प्राप्त मळषक ला कभयचायीको
कतयनम शुनेछ ।
(४) मव ननमभ फभोम्जभ रेिाऩयीषकरे वलद्मारमको रेिा ऩयीषण गने मवरमवराभा अन्म कुयाका अनतरयक्त वलद्मारमको

आम्दानी य िचयका फाये भा वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतका ऩदाधधकायीशरुवॉग छरपर गयी आफ्नो प्रनतलेदन तमाय गनुय ऩनेछ ।
(५)

मव कामयवलधध फभोम्जभ वलद्मारमवॉग स्लाथय यशे को नमम्क्तरे ला वलद्मारम नमलस्थाऩनका अध्मष

, वदस्म तथा

प्रधानाध्माऩकको नम्जकको नातेदायरे वलद्मारमको रेिा ऩयीषण गनय ऩाउने छै न ।
८९.

प्रनतलेदन ऩेळ गनुय ऩने्

रेिाऩयीषकरे वलद्मारमको रेिा ऩयीषण गयी वकेऩनछ दे शामका कुयाशरू िर
ु ाई वो वम्फन्धी

प्रनतलेदन तमाय गयी नमलस्थाऩन वमभनत य मळषा ळािाभा एक–एक प्रनत ऩठाउनु ऩनेछ्–
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

वोधधएका य कैकपमत तरफ बएका कुयाको जलाप मथाळीघ्र बए नबएको
ऩेळ बएको आम नममको हशवाफ रयतऩूलक
य बए नबएको

आम नममको स्रेस्ता कानून फभोम्जभ यािे नयािेको

,

,

,

वलद्मारमको आम नममको रेिा मथाथय रूऩभा दे खिने गयी लावरात दरु
ु स्त बए नबएको

कुनै मळषक ला कभयचायीरे कानून वलऩयीत काभकाज ला फेहशवाफ गये नगये को

,

(च)

वलद्मारमको कायोफाय वन्तोऴप्रद बए नबएको

(छ)

वलद्मारमराई जुन काभका राधग ननकावा बएको शो वोशी प्रमोजनभा िचय रेिे नरेिेको

(ज)
(झ)

वलद्मारमको वम्ऩम्त्त दरु
ु ऩमोग गये

,

,
,

, नगये को

रेिा ऩयीषकरे भनामवल य आलश्मक वम्झेको अन्म कुया ।

९०. वलद्मारमको काभको वाभाम्जक ऩयीषण गने्

वाभुदानमक वलद्मारमको काभ कामयफाशी प्रचमरत ऐन कामयवलधध तथा मव

कामयवलधध लभोम्जभ बए नबएको वम्लन्धभा प्रतेक लऴय भूल्माॊकन गनय दे शाम लभोम्जभको एक वाभाम्जक ऩयीषण वमभनत यशनेछ ।
क)

मळषक अमबबालक वॊधको अध्मष

वॊमोजक

ि) वलद्मारमभा अध्ममनयत वलद्माथॉको अमबबाफक भध्मे १ जना भहशरा अमबबालक भहशरा वभेत ऩने गयी मळषक
अमबबालक वॊधरे तोकेको २ जना
ग)

वदस्म

वलद्मारम यशे को वम्लम्न्धत लडाध्माष ला ननजरे भनोनमन गये को लडा वदस्म १ जना

घ) मळषक अमबबालक वॊधरे तोकेको लुवर्द्म्जली १ जना

वदस्म

ङ) वलद्मारमको उच्चतभ कषाभा अध्ममनयत प्रथभ छात्र ला छात्रा १ जना
च) प्रधानाध्माऩकरे तोकेको मळषक १ जना
९१. फयफझ
ु ायथ गने्
(१)

वलद्मारमको नगदी

वदस्म

वदस्म

वदस्म वधचल

, म्जन्वी भारवाभानको रगत , स्रेस्ता याख्ने म्जम्भा मरएको मळषक ला कभयचायी वरुला ला अन्म

कायणफाट वलद्मारम छोडी जाने बएभा आफ्नो म्जम्भा यशे को नगदी , म्जन्वी भारवाभानको फयफुझायथ वाभान्मतमा २१ हदनमबत्र
वलद्मारमभा गनुय ऩनेछ ।
(२)

उऩननमभ (१) फभोम्जभ फयफुझायथ नगने मळषक तथा कभयचायीराई फयफुझायथ नगये वम्भ वरुला बएको वलद्मारमभा जान

यभानाऩत्र हदइने छै न । वाथै ननजरे कुनै यकभ ला भारवभान हशनामभना गये को यशे छ बने वो फाऩतको यकभ ननजरे ऩाउने
जुनवुकै यकभफाट अवूर उऩय ला वोधबनाय गरयनेछ ।
९२. मळषक तथा कभयचायीको तरफ

, बत्ता य अन्म वुवलधा वॊधीम कानून अनुवाय शुनेछ ।
९३. मळषक तथा कभयचायीका ननलत्र
, उऩदान, उऩचाय िचय य अन्म नमलस्था वॊ घीम कानून अनुवाय शुनेछ ।
ृ ीबयण
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९४. मळषक तथा कभयचायीका अलकाव वम्फन्धी नमलस्था वॊधीम कानन
ू अनव
ु ाय शुनेछ ।
९५. मळषक तथा कभयचायीको
वजाम वम्फन्धी नमलस्था वॊधीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनुवाय शुनेछ ।
९६. वलद्मारमको लधगयकयण वॊधीम कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनुवाय शुनेछ । तय वॊ घीम कानून नलने वम्भ मळषा वलबागरे

तोकेको भाऩदण्ड अनुवाय शुनेछ ।
९७. वलद्मारम ळुल्क वम्फन्धी नमलस्था वॊधीम कानूनरे फनाएको भाऩदण्ड अनुवाय शुनेछ । तय वॊधीम कानून नलने वम्भ मळषा
वलबागरे तोकेको भाऩदण्ड अनव
ु ाय लधगयकयणभा ऩये का वलद्मारमरे प्रस्ताल गये को ळुल्क प्रस्ताल अनव
ु ाय नगय मळषा वमभनतरे
वॊस्थागत वलद्मारमको ळुल्क तोक्ने काभ गनेछ

।

नगय मळषा कोऴको वञ्चारन वम्लन्धी नमलस्था

नगय मळषा कोऴको वञ्चारन वम्लन्धी नमलस्था्

(९८)
(१)
(२)

ऩरयच्छे द– १७

नगयभा मळषा वम्लन्धी काभ वच
ु ारु गनय एक नगय मळषा कोऴ यशनेछ ।
नगय मळषा कोऴको वञ्चारन प्रभुि प्रळावककम अधधकृत

, मळषा अधधकृत य नगय ऩामरकाको रेिा अधधकृत ला

रेिाऩारको वमुक्त दस्तितलाट शुनेछ ।
(३) वॊनघम वयकाय एलॊ प्रदे ळ वयकायलाट स्थाननम वॊधचत कोऴभा प्राप्त शुने यकभ लाशे क वॊनघम वयकाय
वयकाय एलॊ अन्म वलै प्रकायका स्रोतलाट प्राप्त शुने यकभ मव कोऴभा जम्भा शुनेछ ।
(४)

, प्रदे ळ वयकाय ,स्थाननम

नगय मळषा कोऴभा जम्भा बएको यकभको रेिा अद्मालधधक याख्ने य रेिा ऩयीषण गयाउने काभ

प्रभि
ु प्रळावककम

अधधकृत , मळषा अधधकृत य नगय ऩामरकाको रेिा अधधकृत ला रेिाऩारको शुनेछ ।
(५) मव कोऴभा वॊधचत बएको यकभ नगय मळषा वमभनतको ननणयमानुवाय ळैक्षषक कक्रमाकराऩभा भात्र िचय गनय वककनेछ ।
(६)

नगय मळषा कोऴको रेिा प्रचमरत कानुन फभोम्जभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द– १८

वलवलध

९९. मळषक तथा मळषा षेत्रवम्लर्द् जनळक्तीको तामरभ् १) तामरभ तथा प्रमळषण वम्फन्धी नमलस्था वॊघ य प्रदे ळरे नमलस्था गये
अनुरुऩ शुनेछ ।
तय मव ननमभरे नगयऩामरकाका मळषकराई स्लीकृत लावऴयक कामयक्रभ लभोम्जभ तामरभ हदन लाधा ऩने छै न ।
१००. अनतरयक्त कक्रमाकराऩ वम्फन्धी नमलस्था्

१) वलद्मारमशरुरे मळषा वमभनतरे ननधाययण गये को भाऩदण्ड लभोम्जभ अनतरयक्त कक्रमाकराऩ
२) नगय कामयऩामरकारे लावऴयक कामयक्रभभा वभालेळ गयी

अन्तय वलद्मारम प्रनतस्ऩधायत्भक

ऩनेछ ।
३) अन्तय वलद्मारम प्रनतस्ऩधायत्भक

वॊचारन गनुऩ
य नेछ ।

अनतरयक्त कक्रमाकराऩ वचारन गनुय

अनतरयक्त कक्रमाकराऩ वॊचारन वम्लम्न्ध थऩ नमलस्था नगय मळषा वमभनतरे ननधाययण गये

लभोम्जभ शुनेछ ।
४) वलद्मारमरे उऩननमभ (१ य २) फभोम्जभ अनतरयक्त कक्रमाकराऩ वञ्चारन गदाय दे शाम फभोम्जभका प्रनतमोधगताभा
वलद्माथॉशरूराई बाग मरन रगाउनु ऩनेछ –

(क) धचत्रकरा, भूनतयकरा य शस्तकरा प्रनतमोधगता,
(ि) फाद्मफादन तथा वॊधगत प्रनतमोधगता,
(ग)

नत्ृ म प्रनतमोधगता

,

(घ)

नाटक प्रनतमोधगता

(ङ)

लक्तत्ृ ल करा प्रनतमोधगता

,

(च)

शाम्जयी जलाप प्रनतमोधगता

(छ)

हशज्जे प्रनतमोधगता

(ज)

िेरकुद प्रनतमोधगता

,
,

,
,

(झ)

वाहशम्त्मक गनतवलधध

, कथा, कवलता य ननलन्ध प्रनतमोधगता,

(ञ)

पूरफायी य कृवऴ वम्फम्न्ध

प्रनतमोधगता

,
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(ट)

वज
ृ नात्भक तथा अन्लेऴणात्भक य वलसानका प्रमोगात्भक प्रनतमोधगता

(ट)

अन्म प्रनतमोधगता

(५)

वलद्मारमरे प्रत्मेक ळुक्रफायको दै ननक ऩठनऩाठनको कामय वभाप्त बएऩनछ वलद्माथॉराई अनतरयक्त कक्रमाकराऩको

,

कामयक्रभभा वशबागी गयाउनु ऩनेछ ।

१०१. वलद्मारम मळषा वेलाको गठन , तश, श्रेणी वलबाजन य दयलन्दी वम्लन्धी नमलस्था् (१) मव वम्लन्धभा वॊघ तथा प्रदे ळको
कानन
ू ला ननमभवॉग तादात्म्मता कामभ शुने गयी कामयऩामरकारे कामयवलधध लनाई नगय वबालाट स्लीकृत गयाए लभोम्जभ शुनेछ ।
१०२. म्जम्भेलाय यशने्
(१) प्रधानाध्माऩक स्थाननम तश , अमबबालक एलॊ वलद्माथॉप्रनत म्जम्भेलाय शुनेछ
वलचाय वलेषण गनेछन ।

, मवकाराधग उनरे अमबबालक एलॊ वलद्माथॉको

२) प्रचमरत भाऩदण्डको ऩारना एलॊ गुणस्तयीम मळषाकोराधग वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभती य प्रधानाध्माऩकरे मळषा वमभनतवॉग
कामयवम्ऩादन कयाय वॊझौता गनऩ
ुय नेछ ।
३) मळषक एलॊ कभयचायी

प्रधानाध्माऩक प्रनत म्जम्भेलाय शुनेछन । ननजशरुरे गुणस्तयीम मळषाका राधग नगयकामयऩामरका
, मळषा
वमभनत य मळषा ळािारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ हदएका ननदे ळन ऩारना गनुय ऩनेछ । अऩेक्षषत ळैक्षषक उऩरम्नधका राधग
मळषकशरुरे प्रधानाध्माऩकवॉग कामयवम्ऩादन कयाय वॊझौता गनुऩ
य नेछ ।

४). मळषाराई भौमरक शकको रुऩभा स्थावऩत गनय नगय कामयऩामरकारे प्रत्मेक वलद्मारमका राधग ननम्श्चत बौगोमरक षेत्रराई वेला
षेत्रको रुऩभा तोक्न वक्नेछ । त्मस्तो बौगोमरक षेत्र मबत्रका टुशुया

, अरऩत्र ऩये का य फेवाशाया तथा अनत वलऩन्नताभा ऩयी

वलद्मारम जान नवकेका ला वलद्मारम छोडेका फारलामरकाराई छात्रफम्ृ त्त ला वलळेऴ नमलस्था गयी ला ननजका अमबबालक ला
वॊयषकराई वघाई लारलामरकाराई

वलद्मारमभा ल्माउनु नगयऩामरका

, वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनत य प्रधानाध्माऩकको

म्जम्भेलायी शुनेछ । वलद्माथॉराई अऩेक्षषत ळैक्षषक उऩरम्नध शामवर शुने गयी मवकाउने य हटकाउने
शुनेछ बने मवको म्जम्भेलायी प्रधानाध्माऩकरे ऩनन मरनु ऩनेछ ।

प्रभुि दानमत्ल मळषकशरुको

५) कुनै अमबबालक ला वॊयषकरे वलद्मारम जाने उभेयका लारफामरकाराई वलद्मारम ऩठाउन अटे य गये भा ननजराई
नगयऩामरकफाट प्रदान गरयने वेला वुवलधाशरुफाट फम्न्चत गनय वककनेछ ।

१०३. वॊयषकको बूमभका् लडाअध्मषको आफ्नो लडा मबत्रका वलद्मारमको गुणस्तयीम मळषाका राधग प्रभुि वॊयषकको रुऩभा
कामय गनुय गयाउनु ऩनेछ ।

१०४. स्थानीम तशका ननलायधचत ऩदाधधकायीशरुरे ऩारना गनुऩ
य ने आचायवॊहशता्

स्थानीम तशका ननलायधचत ऩदाधधकायीशरुरे

दे शामफभोम्जभको आचायवॊहशता ऩारना गनऩ
ुय नेछ्

क) वॊस्थागत बफद्मारम ला ननजी अन्म कुनै प्रकायका ळैक्षषक वॊघ वॊस्था वञ्चारनभा वॊरग्नता शुन नशुने तय प्राक्षसक
कक्रमाकराऩभा बाग मरन फन्दे ज नयशने,
ि) धभय, वम्प्रदाम, जनजानत, मरङ्ग, बाऴा, लगय, षेत्र ला वम्प्रदामको आधायभा घण
ृ ा ला र्द्ेऴ उत्ऩन्न शुने कुनै कक्रमाकराऩभा बाग
मरन नशुने ।
ग) याजनीनतक ऩाटॊ ला अन्म कुनै दरगत वभश
ू को स्लाथयभा बफद्माथॉ य ळैक्षषक
घ)
ङ)

वलद्मारमको वभग्र ळैक्षषक गुणस्तयको अमबलवृ र्द्भा ध्मान हदनुऩने .

वॊयचनाको प्रमोगराई ननऴेधधत गनऩ
ुय ने

,

जनप्रनतननधध वभाजकै योर भोडेर शुने शुॉदा वालयजननक ठाउॉ शरु तथा वलद्मारम ला ळैक्षषक वॊस्थाभा उऩम्स्थत यशॉदा
नकयात्भक वन्दे ळ प्रलाश शुने कुनै कक्रमाकराऩ नगनय वजग यशनु ऩने ।
१०५.
१)

मळषक तथा कभयचायीरे ऩारन गनुय ऩने आचाय वॊहशता्

मळषक तथा कभयचायीरे दे शाम फभोम्जभको आचाय वॊहशता ऩारन गनुय ऩनेछ्

(क) आपुराई िटाएको ठाउॉ भा गई तोककएको काभ गनुय ऩने

–

,

ननधायरयत वभमभा ननममभत रुऩरे वलद्मारमभा आए गएको वभम जनाई शाम्जय शुनु ऩने य वाभन्मत् ऩहशरे बफदाको
अनुभनत नमरई वलद्मारमभा अनुऩम्स्थत शुनु नशुने ,
(ि)
(ग)

आफ्नो वेला वम्फन्धी कुयाभा भतरल वाध्म गने भनवामरे कवैभाधथ ऩनन कुनै याजनैनतक ला अलाञ्छनीम प्रबाल ऩानय

ला प्रबाल ऩाने प्रमत्न गनय नशुने,
(घ) नेऩार वयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩरयक वम्फन्धभा ला कुनै वलदे ळी यारिवॉगको वम्फन्धभा िरर ऩनय वक्ने गयी

आफ्नो लास्तवलक ला काल्ऩननक नाभफाट ला फेनाभी कुनै रेि प्रकामळत गनय ला प्रेवराई कुनै िफय हदन ला ये डडमो ला टे मरमबजन
आहद जस्ता वुचना भाध्मभद्लाया बाऴण प्रवारयत गनय ला कुनै वालयजननक बाऴण हदन ला लक्तनम प्रकामळत गनय नशुने ,
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वलद्माधथयराई अऩेक्षषत ळैक्षषक उऩरम्नध शामवर शुने गयी मवकाउने य हटकाउने कामयराई भर
ू कतयनम ठान्ने
(च) वलद्माथॉराई मोग्म नागरयक फनाउने उद्देश्म मरई अध्ममन य अध्माऩनराई आफ्नो भुख्म रक्ष्म वम्झनु ऩने
(ङ)

(छ)
(ज)

नमम्क्तगत रुऩभा कुनै ऩनन याजनैनतक वलचायधायाको लकारत लशव गये को आबाऴ वलद्मारमभा शुन नहदने
आसाकारयता , अनुळावन, वद्भालना, वशमोग, वदाचाय, वशानुबूनत, धैमय य वच्चरयत्रताराई प्रोत्वाशन हदनु ऩने,

,
,

बाऴा, वम्प्रदाम तथा धभय वलयोधी बालना मळषक तथा वलद्माथॉ लगयभा पैराउन नशुने,
(ञ) वाभद
ु ानमक वलद्मारमका मळषकरे नमलस्थाऩन वमभनत य वम्फन्धीत मळषा अधधकृतको स्लीकृनत नमरई आपू लशार यशे को
(झ)

कुनै

वलद्मारम फाहशय काभ गनय नशुने,
(ट) वलद्मारम ला ळैक्षषक वॊस्थाको भाध्मभद्लाया याम्रिम बालना जागत
ृ गयी दे ळभा बालनात्भक एकता ल्माउन काभ गनुय ऩने,
(ठ)

नेऩार यारिको वालयबौभवत्ता य अिण्डताभा आॉच आउने गयी दे ळको ळाम्न्त

, वुयषा, लैदेमळक वम्फन्ध य वालयजननक

भमायदा तथा अदारतको अलशे रना शुने ला कुनैऩनन कामायरम ला अधधकृतको कानूनद्लाया ननधायरयत कतयनम ऩूया गनयभा फाधा वलयोध
शुने गयी प्रदळयन, शड्तार, थन
ु छे क तथा घेयाउ गनय नशुने ।
वलद्माथॉराई ळायीरयक ला भानमवक मातना हदन नशुने
, लार भैत्री तथा बम यहशत मळषण मवकाइभा वभवऩयत शुने
(ढ) वलद्मारमको शाता मबत्र कुनै प्रकायको धुभऩान, वुतॉजन्म एलभ े् भादक ऩदाथयको वेलन गनय नशुने । ( ऩान य गुट्िा वभेत )
(ड)

(ढ) कषाकोठामबत्र अध्ममन अध्माऩनको दौयानभा भोलाईर पोनको प्रमोग गनय नशुने ।
(ण) वॊक्षषप्त ऩाठ मोजनावहशतको मळषक डामयीको प्रमोग अननलामयरुऩभा गनुय ऩने ।

(त) वम्फम्न्धत वलऴम मळषकरे आफ्नो वलऴमभा गश
ु ा वाथै वो को ऩयीषण अननलामयरुऩभा गनुय ऩने ।
ृ कामय हदनक
(थ) मळषण वुधाय मोजना (TIP) को ननभायण गरय अननलामयरुऩभा प्रमोग गनुय ऩने ।
(२)

उऩननमभ (१) फभोम्जभको आचाय वॊहशताको ऩारन बए नबएको अमबरेि मळषकशरुको शकभा प्रधानाध्माऩकरे य

प्रधानाध्माऩकको शकभा नमलस्थाऩन वमभनतरे याख्नु ऩनेछ य आचाय वॊहशता ऩारन नबएको बए त्मवको वललयण वम्फम्न्धत
स्थानीम मळषा ळािाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

१०६. वलद्माथॉरे ऩारन गनऩ
ुय ने आचाय वॊहशता्
(क)
(ि)

मळषकको आसाऩारन य आदय गनुय ऩने

वलद्माथॉशरुरे दे शाम फभोम्जभको आचाय वॊहशता ऩारन गनुय ऩनेछ्–
,

वलद्मारमभा ला फाहशय जशाॉवुकै अनुळावनभा यशनु ऩने

,

(ग)

याम्रिमता

(घ)

वलद्मारमरे आमोजना गये को कामयक्रभभा वकक्रम रुऩभा बाग मरनु ऩने

(ङ)

, बाऴा य वॊस्कृनतको उत्थानको ननमभत्त वॊधै प्रमत्नळीर यशनु ऩने ,

वफैवॉग मळरट नमलशाय गनुय ऩने

,

,

(च) नमलस्थाऩन वमभनतरे ननधाययण गये का अन्म आचाय वॊहशता ऩारना गनुय ऩने

,

मवकाइ तथा वलद्मारमरे तोकेका काभका राधग जलापदे शी शुने ।
(ज) फारक्रलको अगुलाईभा कषागतरुऩभा मवकाइ वुधाय मोजना (
Learning Imorovement Plan)
(छ)

ननभायण गयी आफ्ना मवकाई

कभजोयी शटाउन वधै प्रमत्नळीर यशने ।

(झ) वलद्मारमभा भोफाइर पोन ल्माउन नऩाउने ।
१०७.

मव कामयवलधधभा नऩये का

ला ऩये य ऩनन अस्ऩरट बएका

मळषा वम्लम्न्ध कुयाशरु

/फॉद
ु ाशरुको ब्माख्मा ला कामायन्मलन

प्रचमरत कानुन अनुवाय शुनेछन े् ।
१०८. स्थाननम वयकाय वॊञ्चारन ऐनरे स्थाननम वयकायरे गने बनन ककटान गये का तय मो कामयवलधध

भा वलस्तत
ृ रुऩभा नमाख्मा

शुन नवकेका वलऴमभा मळषा वमभनतरे कामयवलधध लनाई रागु गनय वक्नेछ ।
१०९. मळषकको तामरभ रगामत फत
ू य कामयशरु वॊघीम ला प्रादे मळक कानन
ु अनव
ु ाय मळषा वमभनतको ऩयाभळय
ृ ीबफकाव वम्फन्धी वॊऩण
अनुवाय वॊचारन गरयनेछ ।

११०. मळषा षेत्रका बौनतक ननभायण रगामत भभयत वॊबायका कामयशरु प्रचमरत कानुन फभोम्जभ नगयकामयऩामरकाको ऩयाभळय एलभ
मळषा वमभनतको वशमोगभा मळषा ळािारे वॊचारन गरयनेछ ।

अनुसूची–१

(ननमभ ३ सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारम खोल्ने अनुभनतिो राधग ददइने ननिेदन
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श्री मळषा अधधकृत ज्मू,

............. उऩ भशानगय/नगय ऩामरका /गाउॉ ऩामरका,
.............................. ।
वलऴम् वलद्मारम िोल्ने अनुभनत वम्फन्धभा ।
भशोदम,

ळैक्षषक वत्र ..................... दे खि ...................... तशको वलद्मारम िोल्न चाशे कोरे अनभ
ु नतको राधग दे शामका

वललयणशरु िुराई मो ननलेदन गये को छु ।
(क) प्रस्तावलत वलद्मारमको्
१. नाभ्

२. ठे गाना् ................... नगयऩामरका. ............... लडा नॊ. .............. गाउॉ

÷टोर

पोन् ................... फ्माक्व नॊ. ..................................
३. ककमवभ्
(१) वाभुदानमक

(२) वॊस्थागत

(अ) ननजी ळैक्षषक गुठी

४. अनुभनत मरन चाशे को तश य वञ्चारन गने कषा्

(आ) वालयजननक ळैक्षषक गुठी

५. बवलरमभा वञ्चारन गनय चाशे को तश य कषा्

(ि) प्रस्तावलत वलद्मारमको राधग ऩयू ा गरयएको बौनतक ऩल
ू ायधाय
१.

्

बलनको्

(१) वॊख्मा्

(२) कच्ची ला ऩक्की ला अधय ऩक्की

(३) आफ्नै ला फशारभा ला वालयजननक
२. कोठाको वललयण्
कोठाको वॊख्मा

…… रम्लाई….. चौडाई ….. उचाई…..

प्रमोजन

झ्मार

….. ढोकाको अलस्था….

प्रकाळ लत्तीको अलस्था

……..

कैकपमत……….

……

३. पननयचयको वॊख्मा्
(१) डेस्क

(२) फेञ्च (३) टे फर

(४) दयाज

(५) भेच

(६) अन्म

४. िेरकूद भैदानको अलस्था य जग्गा् (योऩनी ला वलगाशाभा)
५. ळौचारमको वॊख्मा्

(१) छात्ररे प्रमोग गने

(२) छात्रारे प्रमोग गने

६. िानेऩानीको अलस्था्
७. ऩुस्तकारमको अलस्था तथा ऩुस्तकको वॊख्मा्
८. प्रमोगळारा्
९.

वाभग्री्

वलायी वाधनको वललयण्

१०.

ळैक्षषक वाभग्रीको वललयण्

(ग) वलद्माथॉ वॊख्मा् (प्रस्तावलत)

कषा

वॊख्मा

(घ) मळषक वॊख्मा् (प्रस्तावलत)
(ङ) आधथयक वललयण्

(प्रस्तावलत)

१. अचर वम्ऩम्त्त्
२. चर वम्ऩम्त्त्
३. लावऴयक आम्दानी्
४. आम्दानीको स्रोत्
भाधथ रेखिएका वललयण शरु ठीक वाॉचो छ, झुट्टा ठशये कानून फभोम्जभ वशुॉरा फुझाउॉ रा ।
ननलेदकको–
वशी्
नाभ्
ठे गाना्
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मभनत्
वॊरग्न गनुय ऩने कागजातशरु्

(१) गुठी अन्तगयत वलद्मारम वञ्चारन गने बए ळैक्षषक गुठीको वलधानको प्रनतमरवऩ ।

(२) जग्गा ला बलन बाडाभा मरने बए कम्तीभा ऩाॉच लऴयवम्भको राधग घय ला जग्गाधनीरे फशारभा हदने वम्फन्धभा बएको
कफुमरमतनाभा वम्फन्धी ऩत्र ।

(३) प्रस्तावलत वलद्मारमको षेत्रको ळैक्षषक नक्वा ।
(४) वम्फम्न्धत लडावमभनतको मवपारयव ।
अनुसूची–२

(ननमभ ४ वॉग वम्फम्न्धत)

वलद्मारम िोल्नको राधग चाहशने ऩूलायधायशरु

(क) कषा कोठाशरू वाभान्मतमा नौ कपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ शुने ककमवभको शुनु ऩने
,
(ि) कषागत षेत्रपर आधायबूत वलद्मारमको शकभा प्रनत वलद्माथॉ १.०० लगय भीटय तथा भाध्ममभक वलद्मारमको शकभा
१.२० लगय भीटय बन्दा कभ शुन नशुने,
(ग) अध्माऩन गयाइने कषा कोठाभा शालाको प्रलाश

, प्रकाळको नमलस्थाको वाथै स्लस्थ शुनु ऩने,
(घ) कषा कोठाभा वलद्माथॉ वॊख्माको आधायभा पननयचयको नमलस्था शुनु ऩने
,
(ङ) मथेरट स्लस्थकय िानेऩानीको प्रलन्ध गनऩ
ुय ने

,

(च) प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र फाशे क अन्म वलद्मारमभा छात्र छात्राको राधग अरग अरग ळौचारमको नमलस्था शुनुऩने य
प्रत्मेक थऩ ५० जना वलद्माथॉको राधग एक कम्ऩाटय भेन्ट थऩ शुनुऩने,
(छ) ऩाठ्मक्रभ

, ऩाठ्मवाभग्री, मळषक ननदेय मे् ळका वहशतको १ वलद्माथॉ फयाफय कम्तीभा २ प्रनतका दयरे ऩुस्तक उऩरब्ध बएको

ऩुस्तकारम शुनु ऩने,
(ज) मळषण कक्रमाकराऩको राधग आलश्मकीम ळैक्षषक वाभग्रीशरू जस्तै( वेतोऩाटी

,कारोऩाटी, नक्वा, ग्रोफ, गखणतीम वाभग्री

आहद शुनु ऩने,
(झ) वम्ऩूणय वलद्माथॉशरू एकैवाथ उमबन वक्ने भैदान शुनु ऩने
,
(ञ) प्रायम्म्बक लार मळषा केन्रभा घय फाहशयका कक्रमाकराऩशरू वञ्चारन गनय ऩुग्ने य अन्म वलद्मारमका राधग बमरफर
िेल्न मभल्नेवम्भको िेर भैदानको नमलस्था य िेर वाभग्रीको नमलस्था शुनु ऩने,
(ट) ऩाठ्मक्रभ अनव
,
ु ायको वलसान वाभग्रीको नमलस्था शुनु ऩने

(ठ) वाभुदानमक वलद्मारमभा प्रत्मेक कषाभा वाभान्मतमा दे शाम फभोम्जभ य वॊस्थागत वलद्मारमभा वाभान्मता प्रनतकषा
कम्तीभा फाईव जना दे खि फढीभा चौलारीव जना वम्भ य औवतभा तेत्तीव जना वलद्माथॉ शुनु ऩनेछ ।
(ड) वाभुदानमक वलद्मारमभा कम्तीभा दे शाम फभोम्जभको मळषकको नमलस्था शुनु ऩने्–
भाध्ममभक तशको ०–१० कषाका राधग

– १४ जना

भाध्ममभक तशको ०–१२ कषाका राधग

– १६ जना

आधायबूत तशको ०–८ कषाका राधग

– ९ जना

आधायबूत तशको ०–५ कषाको राधग
प्रायम्म्बक फारबफकाव केन्रको राधग

– ४ जना
– २ जना

तय वॊस्थागत वलद्मारमभा कषा मळषक अनऩ
ु ात न्मन
ू तभ १:१.४ शुनु ऩनेछ ।
(ढ) वलद्मारमको स्थामी आम स्रोत शुनु ऩने,
(ण) वलद्मारमभा प्राथमभक उऩचाय वाभग्रीको नमलस्था शुनु ऩने,
(त) आलावीम वलद्मारमको राधग आलाव बलन शुनु ऩने,

(थ) वलद्मारमको शाता ऩिायर ला फायरे घेरयएको शुनु ऩने
,
(द) बाडाको बलनभा वलद्मारमको वञ्चारन गने बए कम्तीभा ऩाॉच लऴय घय बाडा वम्फन्धी वम्झौता बएको शुनु ऩने ।
(ध) वलद्मारमभा लारभैत्री अऩाङ्गता भैत्री तथा लातालयण भैत्री शुनऩ
ु ने ।
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अनुसूची–३

(ननमभ ५ िो उऩननमभ (१) य (३) सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारम सञ्चारन गनय ददइने अनुभनत
श्री..............................
................................।
वलद्मारम िोल्ने वम्फन्धभा मभनत............................भा प्राप्त ननलेदन उऩय कायफाशी शुॉदा मळषा कामयवलधध
फभोम्जभको ऩूलायधाय ऩूया गये को दे खिएकोरे ळैक्षषक वत्र ................... दे खि
वलद्मारम वञ्चारन गनय मो अनुभनत हदइएकोछ ।

, ..... को ननमभ ४

आधायबूत ÷भाध्ममभक तशको .............कषावम्भको

कामायरमको छाऩ
अनभ
ु नत प्रदान गने अधधकायीको,–
वशी्

मभनत्

नाभ्
ऩद्
अनस
ु च
ू ी –४

(ननमभ ७ िो उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारमिो स्िीिृनतिो राधग ददइने ननिेदन

श्री..............................
................................ ।
वलऴम् वलद्मारमको स्लीकृनत वम्फन्धभा ।
स्थानीम

मळषा वमभनतको मभनत .................. को ननणयमानुवाय अनुभनत ऩाई िोमरएको मव वलद्मारमको स्लीकृनत ऩाउन ननम्न

वललयणशरू िुराई मो ननलेदन गये को छु ।
(क) वलद्मारमको्

१. नाभ् ..........

२. ठे गाना् .......... नगयऩामरका .......... लडा नॊ. .....
३. अनुभनत प्राप्त गये को तश य मभनत्

आधायबूत तश

भाध्ममभक तश

गाउॉ यटोर ........... पोन नॊ. ........ .... फ्माक्व नॊ. ...........

मभनत्...............
मभनत्...........

(ि) वलद्मारमको बौनतक अलस्था्
१. बलनको

्

(१) वॊख्मा्

(२) कच्ची/ऩक्की/अधयऩक्की

(३) आफ्नै/फशारभा/वालयजननक
२. कोठाको वललयण्
३. पननयचयको वॊख्मा्
(१)डेक्व

(२) फेञ्च

(३) टे फर
ु

(४) दयाज

(५) भेच

(६) अन्म

४. िेरकुद भैदानको अलस्था य जग्गा (योऩनी ला वलगाशाभा)
५. ळौचारमको वॊख्मा् भहशरा/ऩुरुऴ

६. िानेऩानीको अलस्था्

७. ऩुस्तकारमको अलस्था्
८. प्रमोगळाराको अलस्था्
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९.वलायी वाधनको वललयण्
१०. ळैक्षषक वाभाग्रीको वललयण्
(ग) वलद्माथॉ वॊख्मा् (कषागत रूऩभा)
(घ) मळषकको वॊख्मा्
(ङ) आधथयक म्स्थनत्
१. अचर वम्ऩम्त्त
२. चर वम्ऩम्त्त
३. लावऴयक आम्दानी
४. आम्दानीको स्रोत
भाधथ रेखिएको नमशोया ठीक वाॉचो छ, झुट्डा ठशये कानून फभोम्जभ वशुॉरा फुझाउॉ रा ।
ननलेदकको–
वलद्मारमको छाऩ
वशी्

नाभ्

ठे गाना्
मभनत्
अनुसूची–५

(ननमभ ७ िो उऩननमभ (३) सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारमिो स्िीिृनत सम्फन्धभा
श्री.......................वलद्मारम,
................................।
त्मव वलद्मारमफाट मभनत.................................भा वलद्मारम स्लीकृत गने वम्फन्धभा हदएको ननलेदन उऩय कायफाशी शुॉदा मळषा
कामयवलधध, ......... को ननमभ ६ फभोम्जभका ळतयशरू ऩारन गये को दे खिएकोरे कषा.........दे खि कषा.........वम्भ मळषा प्रदान गनय
स्लीकृनत प्रदान गरयएको छ ।
कामायरमको छाऩ
स्लीकृनत प्रदान गने अधधकायीको,–
वशी्

नाभ्
ऩद्
मभनत्
अनुसूची–६

(ननमभ ९ िो उऩननमभ (२) सॉग सम्फन्न्धत)
भुनापा नशरने गयी विद्मारम सञ्चारन गनय ऩूया गनुय ऩने ऩूिायधाय
१.

प्रनत कषा न्मन
ू तभ ११ जना वलद्माथॉ शुनु ऩने
२. वलद्माथॉराई आलश्मक ऩने कषा कोठा
, पननयचय, वऩउने ऩानी, िेर भैदान तथा ऩस्
ु तकारमको ऩमायप्त नमलस्था बएको शुनु
ऩने,
३. आलश्मक मळषकको नमलस्था बएको शुनु ऩने

,
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४. ऩाठ्मक्रभ वलकाव केन्ररे ननधाययण गये फभोम्जभका मवकाई उऩरम्ब्धशरु ऩयू ा शुने गयी वलद्मारम मळषण मवकाई
कामयक्रभको तजुभ
य ा गरयएको शुनु ऩने,
५. भन्त्रारमरे तोके फभोम्जभ अन्म ऩूलायधाय ऩूया बएको शुनु ऩने ।

अनुसूची–७

(ननमभ १० िो उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्न्धत)
श्री

िम्ऩनी अन्तगयत सञ्चाशरत विद्मारमराई िैक्षऺि गुठी अन्र्तगत सञ्चारन गनय ददइने ननिेदन

प्रभुि ज्मू

नगय कामयऩामरका को कामायरम,
प्रदे ळ नॊ.

नेऩार ।

वलऴम् ळैक्षषक गठ
ु ी अन्तगयत वलद्मारम वञ्चारन गनय ऩाउॉ ।
भशोदम,

भैरे य शाभीरे ननम्न वलद्मारम कम्ऩनी अन्तगयत वञ्चारन गये कोभा वो वलद्मारम ळैक्षषक गुठी अन्तगयत वञ्चारन गनय चाशे कोरे
दे शामका वललयणशरु िुराई मो ननलेदन गये को छु ÷छौ ।
१.वलद्मारमको्
(क) नाभ्
(ि) ठे गाना..................

नगयऩामरका लडा नॊ ......................

२.

वलद्मारम वञ्चारन बएको मभनत्

३.

ननजी ला वालयजननक कुन ळैक्षषक गुठी अन्तगयत वलद्मारम वञ्चारन गनय चाशे को शो ? वो नमशोया्

४.

अन्म आलश्मक कुयाशरु्

भाधथ रेखिएका वललयणशरु ठीक वाॉचो छ झट्ट
ु ा ठशये कानन
ु फभोम्जभ वशुॉरा फझ
ु ाॉउरा ।
ननलेदकको्
वशी्

नाभ्

ठे गाना्

मभनत्

ननलेदन वाथ वॊरग्न गनुय ऩने कागजातशरु्

(१) ळैक्षषक गठ
ु ीको रुऩभा वलद्मारम वञ्चारन गनय आऩम्त्त नबएको कम्ऩनी यम्जरटायको कामायरमको ऩत्र ।
(२) कम्ऩनीका वञ्चारक तथा नमलस्थाऩन वमभनतको ननणयम ।
(३) कम्ऩनीको प्रलन्धऩत्र तथा कामयवलधधको प्रनतमरवऩ ।
(४) प्रस्तावलत ळैक्षषक गुठीको वलधान ।

(५) ननलेदकको नागरयकताको प्रनतमरवऩ ।
अनस
ु च
ू ी–८

(ननमभ १० िो उऩननमभ (४) सॉग सम्फन्न्धत)
िम्ऩनी अन्र्तगत विद्मारमराई सञ्चाशरत िैक्षऺि गुठी अन्र्तगत सञ्चारन गनय ददइने स्िीिृनत
श्री .....................वलद्मारम
......................................।
वलऴम् ळैक्षषक गठ
ु ी अन्तगयत वलद्मारम वञ्चारन गने स्लीकृनत हदइएको वम्फन्धभा ।
त्मव वलद्मारमरे मभनत...................... भा ळैक्षषक गुठी ( वालयजननक /ननजी ) अन्तगयत वञ्चारन गने स्लीकृनतको राधग

हदएको

ननलेदन उऩय कायलाशी शुॉदा मव कामायरमको मभनत ................... को ननणयमानुवाय त्मव वलद्मारमराई ळैक्षषक गुठी (
वालयजननक÷ननजी ) को रुऩभा वञ्चारन गनय स्लीकृनत प्रदान गरयएको छ ।
कामायरमको छाऩ्

स्लीकृनत प्रदान गने अधधकायीको्
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वशी्
नाभ्
ऩद्
कामायरम्
मभनत्
अनुसूची– ९

(ननमभ ३८ िो उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्न्धत)
प्रायन्म्बि फार शिऺा

िेन्र सञ्चारनिा राधग ददइने ननिेदन

श्री.....................नगय कामयऩामरका लडा नॊ........ को कामायरम
वलऴम् प्रायम्म्बक लार मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनभ
ु नतका राधग मवपारयव ऩाऊॉ ।
ळैक्षषक वत्र.................दे खि प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनुभनत ऩाउन अमबबालक तथा

वभुदामयवलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको मभनत....................को ननणयमानुवाय दे शामका वललयण य कागजात वॊरग्न गयी मो
ननलेदन ऩेळ गये को छु÷छौं ।

(क) प्रस्तावलत प्रायम्म्बक लार मळषा केन्रको,–
(१) नाभ्
(२) ठे गाना्
टोर.....................

नगयऩामरका .................... लडा नॊ. .........................

गाउॉ ला

पोन नॊ..........

(३) वेला ऩुयय म
े् ाइने फारफामरकाको वॊख्मा्

(ि) वञ्चारनका राधग म्जम्भेलायी मरने ला आफर्द्ता हदने वलद्मारमको
(१) नाभ्–

,–

(२) ठे गाना्–

(३) पोन नॊ ्

(ग) प्रस्तावलत प्रायम्म्बक लार मळषा केन्रको बौनतक ऩूलायधायशरू्
(१) बलन्

(अ) कोठा

(आ)

(इ) के रे फनेको
(२) पननयचयको वललयण्

(ई) बाडा

/आफ्नै/वालयजननक

(अ) भेच्

(३) िेरकुद भैदान य त्मवको षेत्रपर्
(४) ळौचारमको अलस्था्

कच्ची ला ऩक्की
(आ) टे लर
ु ्

(अ) आफ्नै

(अ) वॊख्मा

(इ) लेञ्च

/डेस्क्

(आ) बाडाभा ला वालयजननक

(आ) कच्ची

(इ) अन्म
÷ऩक्की

(इ) ऩानीको नमलस्था बए नबएको
(५) िानेऩानीको अलस्था्

(अ) फोकेय ल्माउने

(६) ऩाठ्मवाभग्रीको नाभ य वॊख्मा् (अ)
(७) आधथयक वललयण् (अ) अचर वम्ऩम्त्त

(आ) धायाफाट प्राप्त

(आ)

(इ) ऩमायप्त

/अऩमायप्त

(इ)

(आ) चर वम्ऩम्त्त

(इ) अन्म

(८) आम्दानीको स्रोतको नमलस्था कवयी मभराइन्छ्
(९) अन्म कुनै वललयण बए उल्रेि गने्

भाधथ रेखिएको वललयण ठीक छ ,झुट्टा ठशये कानून फभोम्जभ वशुॉरा/फुझाउॉ रा ।
ननलेदकको,–
वॊस्थाको छाऩ

वशी्

नाभ्

ठे गाना्

–

मभनत्–
वॊरग्न कागजात्(१) बलन िेर भैदान वम्फन्धी प्रभाण

, कागजात य वललयण ।

(२) वॊस्थाफाट वञ्चारन गने बएभा वॊस्था दतायको प्रभाणऩत्रको प्रनतमरवऩ य ननमभानुवायको नलीकयण

य रेिाऩयीषण

प्रनतलेदन ।
(३)

आऩवी वशमोग वभश
ू फाट ननलेदन गरयएको बए त्मस्तो वभश
ू को लैठकको ननणयम ।
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(४)

कुनै वलद्मारमवॉग आलर्द् गयी वञ्चारन गनय िोम्जएको बए वो वलद्मारमको मवपारयव
अनुसूची–१०

(ननमभ ३८ िो उऩननमभ (२) सॉग सम्फन्न्धत)
प्रायन्म्बि फार शिऺा िेन्र सञ्चारन गनय ददइने अनुभनतिा राधग शसपारयस
श्री................. नगय कामयऩामरकाको कामायरम
(..............................................)
श्रीभान े् अध्मष ज्मू,

............नगय मळषा वमभनत...................।
वलऴम् प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनुभनतकाराधग मवपारयव गरयएको ।
..............................वलद्मारम÷वॊस्थारे प्रायम्म्बक लार मळषा केन्र वञ्चारन गने वम्फन्धभा मव .............. लडा
वमभनतको कामायरमभा हदनु बएको ननलेदन उऩय कायफाशी शुॉदा ............नगय ऩामरकाको मळषा वञ्चारन वम्फम्न्ध कामयवलधध
वभेतको ऩूलायधाय ऩूया गये को य मव लडाको ...................स्थानभा वत्तचारन शुनेगरय ळैक्षषकवत्र..................दे खि प्रायम्म्बक फार
मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनुभनत प्रदान गरयहदनु शुन मवपारयव

गरयएकोछ ।

मवपारयव प्रदान गने अधधकायीको,–
कामायरमको छाऩ

वशी्
नाभ्
ऩद्
मभनत्
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अनव
ु धू च १० क
नगयऩामरका
मळषा ळािा
(ननमभ ३८ को उऩननमभ (४) वॉग वम्फम्न्धत)
मळळु वलकाव केन्र/ऩल
ू य प्राथमभक वलद्मार िोल्ने तथा कषा वञ्चारनका राधग हदइने ननलेदन
श्रीभान प्रभि
ु ज्मु

……………… नगयऩामरका
वलऴम् मळळु वलकाव केन्र।ऩूलय प्राथमभक वलद्मार िोल्ने तथा कषा वञ्चारनका राधग अनुभनत ऩाउॉ ।
भशोदम

ळैक्षषक वत्र …………….

दे खि ……………………. मळळु वलकाव केन्र।ऩल
ू य प्राथमभक वलद्मार िोल्ने तथा कषा वञ्चारनका राधग

अनुभनत ऩाउन अमबबालक तथा वभुदाम ला वलद्मारम नमलस्थाऩन वमभनतको मभनत

………

वललयण कागजात वम्रग्न यािी मो ननलेदन ऩेळ गये को छु / छौ ।

को ननणयमानुवाय तऩमवरको

क प्रस्तावलत मळळु वलकाव केन्र/ऩूलय प्राथमभक वलद्मार िोल्ने तथा कषाको वॊचारन गनेको्
१ नाभ

२ ठे गाना

..........................

ऩामरका

पोन नॊ

लडा नॊ

गाउॉ टोर
फ्माक्व नॊ

३ वेला ऩुमायइने लार लामरकाको वॊख्मा

ि प्रस्तावलत मळळु वलकाव केन्र।ऩूलय प्राथमभक वलद्मारमकोबौनतक ऩूलायधायशरु
१ बलनको
१ वॊख्मा
३ आफ्नै

२ कच्ची
फशारभा

/ऩक्की/ अधय ऩक्की
वालयजननक

२ पननयचयको वललयण
डेस्क …..

लेन्च…….. टे लर

….. कुवॉ……. दयाज….. भेच……. अन्म कैकपमत

३ कोठाशरुको वललयण
कोठाको वॊख्मा…. रम्लाइय … चौडाइय… उचाइय …. झ्मार…..
ढोकाकोवॊख्मा……… प्रकाळ य

लत्तीको अलस्था……… प्रमोजन

……….. कैकपमत

…..

४ िेरकुद भैदानको अलस्था य जग्गा ( योऩनी ला वलगाशभा ) आफ्नै / बाडाभा/ वालयजननक ।
५ वौचारमको वॊख्मा् ( छात्ररे प्रमोग गने)……
कच्ची/ ऩक्की ………….

( छात्रारे प्रमोग गने)……………..

ऩानीको नमलस्था बए नबएको…..

६ िानऩानीको अलस्था (क) फोकेय ल्माउने ….. (ि) धायालाट प्राप्त……

(ग) प्रमायप्त/ अप्रमायप्त

७ ऩाठ्मवाभग्री के के छन े् (वूधच वम्रग्न गने)
८ वलायी वाधनको वललयण्

९ वलद्माथॉ वॊख्मा (प्रस्तावलत)
१० मळषक वॊख्मा ( प्रस्तावलत)

वभुश…… वॊख्मा….

११ आधथयक वललयण (प्रस्तावलत)
१ अचर वम्ऩनत
२ चर वम्ऩनत
३ अन्म आम्दाभी
१२ आम्दाभीको स्रोतको नमलस्था कवयी मभराइयन्छ्
१३ अन्म कुनै वललयण बए उल्रेि गने्
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भाधथ रेखिएको वललयणशरु हठक वाॉचो छ । झट्ट
ु ा ठशये कानन
ु लभोम्जभ वशुरा लझ
ु ाउॉ रा ।
ननलेदकको
वहश
नाभ
ठे गाना
मभनत
वम्रग्न गनुय ऩने कागजातशरु

१ ळैक्षषक गुठीको वलधान ला कम्ऩनीको प्रलन्ध ऩत्र तथा ननमभालमरको प्रनतमरऩी ।

२ जग्गा ला बलन बाडाभा मरन बए कम्म्तभा ५ लऴय वम्भको राधग घय ला जग्गा धननरे लशारभा हदने वम्लन्धभा बएको
कलुमरमतनाभा वम्लन्धी ऩत्र ।

३ प्रस्तावलत वलद्मारमको षेत्रको ळैक्षषक नक्ळा ।
४ वम्लम्न्धत लडा कामायरमको मवपारयव ।
५ नम्जकका दइ
ु यलटा वलद्मारमको वशभनत ऩत्र ।
अनुसूची–१० (ख)

(ननमभ ३८ िो उऩननमभ (६) सॉग सम्फन्न्धत)
प्रायन्म्बि फार शिऺा िेन्र सञ्चारन गनय ददइने अनुभनत
श्री................. नगय कामयऩामरकाको कामायरम
(..............................................)
श्री.................................................................
.................... .....................................................।
वलऴम् प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनुभनत हदइएको ।
त्मव वलद्मारम ÷वॊस्थारे प्रायम्म्बक लार मळषा केन्र वञ्चारन गने वम्फन्धभा मव नगय कामयऩामरकाभा हदनु बएको

ननलेदन उऩय कायफाशी शुॉदा मळषा वञ्चारन वम्फम्न्ध कामयवलधध वभेतको ऩूलायधाय ऩूया गये को य ............नगय कामयऩामरकाको

मभनत .........................को ननणयम अनुवाय मव नगय ऩामरकाको लडा नॊ.......को ...................स्थानभा वञ्चारन शुनेगरय ळैक्षषक
वत्र..................दे खि प्रायम्म्बक फार मळषा केन्र वञ्चारन गनय अनभ
ु नत प्रदान गरयएकोछ ।

कामायरमको छाऩ

अनुभती प्रदान गने अधधकायीको,–

वशी्

नाभ्
ऩद्
मभनत्
अनुसूची–११

(ननमभ ५० िो उऩननमभ (३) सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारम वििास प्रस्ताििो नभुना
१. वलद्मारमरको लतयभान ळैक्षषक य आधथयक अलस्था्
२. वलद्मारमरे शामवर गनुय ऩने अऩेक्षषत उऩरम्ब्ध्

३. लतयभान अलस्था य अऩेक्षषत उऩरब्धीका वूचकगत अन्तय्

४. अऩेक्षषत उऩरम्ब्ध शामवर गने स्रोत ऩहशचान वहशतको कामयमोजना्
५. कामय मोजनाका भूल्माङ्कनका वूचकशरु्
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अनुसूची –१२

(ननमभ ५६ उऩननमभ (२) सॉग सम्फन्न्धत)
विद्मारमभा यहने शिऺि दयिन्दी

वलद्मारमभा कम्तीभा दे शाम फभोम्जभ मळषक दयफन्दी यशनेछन े््

(क) प्रायम्म्बक फार मळषा ला नयवयय ी दे खि ऩाॉच कषा वञ्चारन बएको वलद्मारमभा ऩचाव जनावम्भ वलद्माथॉ बएभा
कम्तीभा तीन जना य वोबन्दा फढी बफद्माथॉ बएभा कम्तीभा चाय जना मळषक ।
(ि)

आधायबूत तशको वलद्मारमभा

फभोम्जभका कम्तीभा नौ जना मळषक

् प्रायम्म्बक फार मळषा ला नवययीदे खि आठ कषा वञ्चारन बएको वलद्मारमभा दे शाम
्

(१) अॊग्रेजी भूर वलऴम मरई स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(२) वलसान ला गखणत भूर वलऴम मरई स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(३) नेऩारी ला वॊस्कृत भर
ू वलऴम मरई स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(४) वाभाम्जक वलऴम अध्माऩन गनयको राधग स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना
(५) प्रभाणऩत्र ला वो वयश उत्तीणय गये को चाय जना
(६) वावलकको एव.एर. वी. ला वो वयश उत्तीणय गये को एक जना ।
(ग) भाध्ममभक वलद्मारमभा्
१. नौं कषा दे खि दळ कषावम्भ वञ्चारन बएको वलद्मारमभा भाध्ममभक तशको ऩाॉच जना मळषक्–
(१) अॊग्रेजी भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(२) गखणत ला वलसान भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना
(३) नेऩारी भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(४) वाभाम्जक वलऴम अध्माऩन गनयको राधग स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(५) अन्म ऐम्च्छक वलऴमको राधग वम्फम्न्धत वलऴमभा स्नातक ला वो वयश उत्तीणय गये को एक जना ।
२. नौं कषा दे खि फाह्र कषावम्भ वञ्चारन बएको वलद्मारमभा दे शाम फभोम्जभका कम्तीभा नौ जना मळषक
(१) अॊग्रेजी भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना
(२) गखणत भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(३) नेऩारी भूर वलऴम मरई स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना

(४) वाभाम्जक वलऴम अध्माऩन गनयको राधग स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना
(५) अन्म ऐम्च्छक वलऴमको राधग वम्फम्न्धत वलऴमभा स्नातकोत्तय ला वो वयश उत्तीणय गये को दई
ु जना
(६) वलसान भूर वलऴम मरई स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को एकजना
(७) अन्म वलऴमभा स्नातक तश ला वो वयश उत्तीणय गये को दई
ु जना
३.

।

प्रायम्म्बक फार मळषा दे खि दळ कषावम्भ वञ्चारन बएको वलद्मारमभा िण्ड (ि) य िण्ड (ग) को

उऩिण्ड (१)

फभोम्जभको दयफन्दी यशनेछ ।
४.

प्रायम्म्बक फार मळषा दे खि फाह्र कषावम्भ वञ्चारन बएको वलद्मारमभा िण्ड (ि) य िण्ड (ग) को क्रभवॊख्मा (२)

फभोम्जभको दयफन्दी यशनेछ ।
ररटनम् (१) िण्ड (ि) को क्रभवॊख्मा (१) दे खि (४) वम्भका कम्तीभा एक एक जना मळषक ननमुम्क्त नबएवम्भ एउटै वलऴमभा
एक बन्दा फढी मळषक ननमुम्क्त गरयने छै न ।
(२)

िण्ड (ग) को उऩिण्ड १ को क्रभवॊख्मा (१) दे खि (४) वम्भका कम्तीभा एक एक जना मळषक ननमम्ु क्त नबएवम्भ एउटै

वलऴमभा एक बन्दा फढी मळषक ननमुम्क्त गरयने छै न ।
(३)

िण्ड (ग) को उऩिण्ड २ को क्रभवॊख्मा (१) दे खि (७) वम्भका कम्तीभा एक एक जना मळषक ननमुम्क्त नबएवम्भ एउटै

वलऴमभा एक बन्दा फढी मळषक ननमुम्क्त गरयने छै न ।
(४)
(५)

मळषक ननमुम्क्तको राधग आलश्मक ऩने तारीभ प्रचमरत कानून फभोम्जभ शुनेछ ।
शार वलद्मारमभा उऩयोक्तानव
ु ायका वलऴमका मोग्मता बन्दा कभ मोग्मता बएका स्थामी मळषक यशे छन े् बने त्मस्ता

मळषक ऩदफाट नशटे वम्भ वावलक फभोम्जभकै मोग्मता बएका मळषकलाट अध्माऩन शुने ।
(६) उम्ल्रखित दयलन्दी मबत्र प्रधानाध्माऩकको ऩद वभेत वभालेळ यशनेछ ।
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अनुसूची–१३

(ननमभ ५७ िो उऩननमभ (११) सॉग सम्फन्न्धत)
यभाना – ऩत्र

ऩत्रवॊख्मा्

मभनत्

श्री .....................
............................. ।
त्मव वलद्मारमभा वरुला शुनु बएका श्री ..........................................राई ननजको वललयण वहशतको यभानाऩत्र हदई त्मव
वलद्मारमभा शाम्जय शुन ऩठाइएको नमशोया अनुयोध गदय छु ।
१. मळषक ला कभयचायीको नाभ, थय्
२. वॊकेत नम्फय्
३. वावलक्
(क) तश्

(ि) श्रेणी्

(ग) ऩद्

(घ) मळषक बए वलऴम्
४. वरुला बएको

(ङ) वलद्मारम्

(क) ननणायम मभनत्

(घ) श्रेणी्

(ि) वरुला गने कामायरम्

(ङ) ऩद्

(च) वलऴम

(ग) तश्

(छ) वलद्मारम

५. फयफझ
ु ायथ वम्लन्धी वललयण्
गये को

नगये को

६. यभाना शुने मभनत् .....................
७. यभानाऩत्रको मभनत वम्भ िचय बएका बफदा्
(क) बैऩयी आउने य ऩलय बफदा
(ि) बफयाभी बफदा

(ग) प्रवुती बफदा बफदा

(घ) प्रवुती स्माशाय बफदा
(ङ) अध्ममन बफदा

.................. हदन ।

.................. हदन ।
.................. ऩटक
.................. हदन ।

(च) अवाधायाण बफदा
(छ) लेतरली बफदा

.................. हदन ।
.................. हदन ।

८. यभानाऩत्रको मभनतवम्भ वॊधचत बफयाभी बफदा्
९. वलद्मारमभा रुजु शाम्जय बएको हदन्

१०. िाइऩाई आएको भामवक (क) तरफ्
११. तरफ बुक्तानी मरएको अम्न्तभ मभनत्

.................. हदन ।

.................. हदन ।

(ि) लवृ र्द् रु तरफ्

१२. कभयचायी वॊचमकोऴ कट्टी यकभ्

१३ बुक्तानी मरएको उऩचाय िचयको यकभ्

मभनत्

१४. तरललवृ र्द् शुन वुरु बएको वुरु मभनत्
१५. नागरयक रगानी कोऴकट्टी यकभ्
१६. आमकय कट्टी यकभ

१७. (क) वालधधक जीलन फीभा कोऴभा जम्भा बएको वार........भहशना...... .गते....
(ि) वालधधक जीलन फीभालाऩत लावऴयक वप्रमभमभ नतये के वार.....भहशना... गते ....
१८. चाडऩलय िचय मरने चाडको नाभ य वो चाड ऩये्यने नतधथ य वम्बावलत भहशना्
१९. मळळुस्माशाय बत्ता मरएको वललयण्
फोधाथय्
श्री वलद्मारम मळषक ककताफिाना ।
श्री कभयचायी वॊचमकोऴ ।
श्री .......... वलद्मारम ।
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श्री .....................(वम्फम्न्धत मळषक ला कभयचायी) वरुला बएको कामायरमभा शाम्जय शुन जानु शुन ।
अनुसूची–१४

(ननमभ ५८ िो उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्न्धत)
वरुला शुन हदइने ननलेदन

श्री प्रभि
ु प्रळावकीम अधधकृत
ळम्बुनाथ, नगयऩामरका ।

वलऴम् वरुला वम्फन्धभा ।
भराई ननम्न वलद्मारमभा वरुला गरयहदनु शुन ननम्न वललयणशरु िुराई ननलेदन गये को छु ।
मळषकको नाभ, थय्
स्थामी ठे गाना्
तश य श्रेणी्
शारको वलद्मारमको नाभ य ठे गाना्
वरुला बई जान चाशे को वलद्मारमको नाभ य ठे गाना्
मोग्मता य तारीभ्
स्थामी ननमम्ु क्त मभनत्

शारको म्जल्राभा काभ गये को अलधध्
वरुला भाग गनुय ऩने कायण्
ननलेदकको–
वशी्
नाभ्
कामययत वलद्मारम्
मभनत्
(१) वरुला बई जाने वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनतको वशभनत
(क) मव वलद्मारमको.............तश.................श्रेणीका ........................बफऴमका मळषक श्री ...................................... राई
नमलस्थाऩन वमभनतको मभनत .......................... को ननणयम अनव
ु ाय मव वलद्मारमफाट वरुला बई जान वशभनत हदइएको छ ।
वलद्मारमको छाऩ

नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मषको

–

वशी्
नाभ्
वलद्मारम्
मभनत्

(ि)................नगयऩामरका.... ...... अन्तगयतको ............ वलद्मारमका .............तश.................श्रेणीका ........................बफऴमका
मळषक श्री ...................................... राई
वरुला बई जान वशभनत हदईएको छ ।

नगय मळषा वमभनतको मभनत ......................... ननणयमानुवाय वो वलद्मारमफाट

कामायरमको छाऩ
वशी्

प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत

नाभ्
मभनत्
(२ )
(क)

वरुला बई आउने वलद्मारमको नमलस्थाऩन वमभनत तथा मळषा ळािाको वशभनत
............................... वलद्मारमका.............तश.................श्रेणीका ........................बफऴमका मळषक श्री

................................... राई नमलस्थाऩन वमभनतको मभनत ....................... को ननणयम अनव
ु ाय मव वलद्मारमभा वरुला बई
आउन वशभनत हदइएको छ ।
वलद्मारमको छाऩ

नमलस्थाऩन वमभनतको अध्मषको

–
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वशी्
नाभ्
मभनत्
वलद्मारम्
(ि) ............................... वलद्मारमका............तश.................श्रेणीका ........................बफऴमका मळषक श्री
................................... राई नगय मळषा वमभनतको मभनत ......................... ननणयमानव
ु ाय मव नगयऩामरकाको ...............
वलद्मारमभा

वरुला बई आउन वशभनत हदइएको छ ।

प्रभुि प्रळावकीम अधधकृत
वशी्

नाभ्
कामायरमको छाऩ

मभनत्
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अनुसूची–१५

ननमभ ८७ िो उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्न्धत

वलद्मारमको आम नममको िाता याख्ने ढाॉचा

वलद्मारमरे आफ्नो आमनममको िाता दे शाम फभोम्जभ याख्नुऩने् –
िाताकोनाभ

तोककएको

पायाभ नॊ.

१) वलद्मारमको फजेट िाता
२)

पा. नॊ. १

आम्दानीको हशवाफ िाता

३) िचयको हशवाफ िाता
४) नगदी िाता
५) फैंक िाता

पा. नॊ. २

पा. नॊ. ३
पा. नॊ. ४

पा. नॊ. ५

६) ऩेश्की िाता

पा. नॊ. ६

७) म्जन्वी िाता

पा. नॊ. ७

८) भामवक आम्दानी िचयको
९) ळुल्कदताय ककताफ

वललयण िाता

िाता

१०) लावरात िाता

पा. नॊ. ८

पा. नॊ. ९
पा. नॊ. १०

पा.नॊ. १
वलद्मारमको फजेट िाता
वलद्मारमको नाभ्
ठे गाना्
ळैक्षषक वत्र............................. को फजेट
नमम आम
ळीऴयक नॊ
१. ळीऴयकको नाभ
२ गत ळैक्षषक वत्रको नमम
३ मव ळैक्षषक वत्रको प्रस्तावलत नमम
४ स्लीकृत यकभ
५ ळीऴयक नॊ.

६ ळीऴयकको नाभ
७ गत ळैक्षषक वत्रको आम
८ मव ळैक्षषक वत्रको प्रस्तावलत आम
९ स्लीकृत यकभ
१० कैकपमत

प्रधानाध्माऩकको वशी

नमलस्थाऩन वमभनतका अध्मषको वशी

–

ररटनम्
(१) मळषकको मवरमवरेलाय नम्फय रेख्ने
(२) मळषक तरफ

, भवरन्द, पननयचय जस्ता िचयतपय बएको ळीऴयकको नाभ रेख्ने

(३) नॊ. २ का ळीऴयकशरुभा गत लऴय बएको िुद िचय उल्रेि गने
(४) चारु ळैक्षषक वत्रको प्रस्तावलत िचय यकभ रेख्ने

(५) चारु ळैक्षषक वत्रको राधग नमलस्थाऩन वमभनतरे स्लीकृत गये को यकभवम्भ उल्रेि गने
(६) आमतपयको ळीऴयकको मवरमवरेलाय नम्फय रेख्ने
(७) वयकायी अनद
ु ान

, वलद्माथॉ ळुल्क (ननजीको शकभा) जस्ता अन्म ळीऴयकको नाभ उल्रेि गने

(८) गत ळैक्षषक वत्रको िुद आम्दानी ळीऴयक अनुवायउल्रेि गने
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(९) मव ळैक्षषक वत्रको आम्दानीको प्रस्तावलत यकभ उल्रेि गने
(१०) स्लीकृत यकभ उल्रेि गने (वयकायी अनुदानको यकभ स्लीकृत तरफ स्केर अनुवायशुनु ऩनेछ
(११) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .
पा. नॊ. २
आम्दानीको हशवाफ िाता
वलद्मारमको नाभ्
ठे गाना
लऴय.....................भहशना...................
मभनतॊ
१ वललयण
२ यमवद नॊ.
३ ळीऴयक
४ जम्भा रु.
५ फैंक दाखिरा
६ कैकपमत
१० वयकायी अनुदान ऩढाइ ळुल्क
मव भहशनाको जम्भा
ररटनम्
(१) आम्दानी बएको मभनत उल्रेि गने
(२) कशाॉफाट ला कवफाट प्राप्त बएको उल्रेि गने
(३) यमवद नॊ. उल्रेि गने
(४) क

’न ळीऴयक फाऩत प्राप्त बएको शो वोशी भशरभा रेख्ने य आलश्मकता अनुवायभशर फढाउने

(५) प्राप्त बएको जम्भा रु. उल्रेि गने

(६ प्राप्त यकभभध्मे फैंक दाखिरा बएको यकभ उल्रेि गने
(७) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .
पा. नॊ. ३

िचयको हशवाफ िाता
वलद्मारमको नाभ्
ठे गाना्

लऴय्

भहशना्

मभनत्
वललयण
बौचय नॊ. तरफ बत्ता
अन्म ळीऴयक
जम्भा कैकपमत
१
२
३ स्लीकृत दयफन्दी
४ कभयचायी

५ दयफन्दी फाहशयको मळषक
मव भहशनाको जम्भा
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ररटनम्
कायोफायको मभनत उल्रेि गने

(!)

(२) िचयको वललयण उल्रेि गने
(३) बौचय नॊ. उल्रेि गने
(४) म्ज. मळ. का. फाट अनुदान यकभ प्राप्त शुने स्लीकृत दयफन्दीमबत्रका मळषकशरुको तरफ बत्ता िचय यकभ उल्रेि गने
(५) वलद्मारमभा कामययत कभयचायीशरुको तरफ बत्ता िचय यकभ उल्रेि गने
(६) अनुदान यकभ प्राप्त नशुने दयफन्दी फाहशयको मळषकशरुको तरफ बत्ता िचय यकभ उल्रेि गने
(७) मवभा आलश्मकता अनुवायभवरन्द
, पननयचय, छऩाई, वेला, दै .भ्र.ब. जस्ता भशरशरु िडा गयी यकभ उल्रेि गने
(८) भशर ४

, ५, ६ य ७ को जम्भा यकभ उल्रेि गने

अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .

(९)

पा. नॊ. ४, ५ य ६
नगदी ÷फैंक ÷ऩेश्की िाता
वलद्मारमको नाभ्
ठे गाना्

लऴय्

भहशना

मभनत

१ वललयण
२ बौचय नॊ.
३ डेवलट
४ क्रेडडट
५ डेबफट

÷क्रेडडट

६ फाॉकी
७ कैकपमत
ररटनम्
(क) नगदी िाता प्रमोग गदाय्
(१) मभनत उल्रेि गने
(२) छोटकयीभा आम्दानी िचयको वललयण उल्रेि गने
(३) बौचय नॊ. उल्रेि गने
(४) नगद प्राप्त बएभा उल्रेि गने
(५) नगद यकभ फैंक दाखिरा ला िचय बएभा उल्रेि गने
(६) भशर ७ को फाॉकी यकभ डेबफट ला क्रेडडट फाॉकी के शो

? डेबफट फाॉकी बए डे. य क्रेडडट फाॉकी बए क्रे. उल्रेि गने

(७) फाॉकी यकभ उल्रेि गने
(८) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .

(ि) फैंक िाता प्रमोग गदाय्

(१) मभनत उल्रेि गने
(२) आम्दानी िचयको छोटो वललयण य चेक नॊ. ला फैंक दाखिरा बौचय नम्फय उल्रेि गने
(३) बौचय नम्फय उल्रेि गने
(४) फैंक दाखिरा बएको यकभ उल्रेि गने
(५) फैंकफाट िचय बएको यकभ उल्रेि गने
(६) फैंकभा डेवलट फाॉकी बए डे. य क्रेडडट फाॉकी बए क्रे. रेख्ने
(७) फाॉकी यकभ उल्रेि गने
(८) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .

(ग)

ऩेश्की िाता प्रमोग गदाय्
(!)

मभनत उल्रेि गने

(२) ऩेश्की मरइएको ला पछ्र्मौट बएको काभ उल्रेि गने
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(३) बौचय नम्फय उल्रेि गने
(४) ऩेश्की हदएको यकभ उल्रेि गने
(५) ऩेश्की पछ्र्मौट बएको यकभ उल्रेि गने
(६) फाॉकी ऩेश्की डेवलट फाॉकी बए डे. य क्रेडडट बए क्रे. उल्रेि गने
(७) ऩेश्की फाॉकी यकभ उल्रेि गने
(८) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .
पा. नॊ. ७
म्जन्वी िाता
वलद्मारमको नाभ
ठे गाना्

लऴय्

भहशना्

मभनत
१ वललयण
२ भूल्म

३ आम्दानी
४ िचय
५ फाॉकी
६ कैकपमत
७
प्रनत इकाई जम्भा
ररटनम्
(!)

मभनत उल्रेि गने,

(२) वाभानको नाभ

, प्राप्त ला िचयको छोटो वललयण उल्रेि गने

(३) वाभानको प्रनत इकाई दय उल्रेि गने
(४) प्राप्त वाभानको ऩरयभाण उल्रेि गने
(५) िचय बएको वाभानको ऩरयभाण उल्रेि गने
(६) फाॉकीवाभानको ऩरयभाण उल्रेि गने
(७) अन्म कुनैकुया बए उल्रेि गने .

ईकाइभा गोटा, थान, दजयन आहद उल्रेि गने
पा. नॊ. ८
भामवक आम्दानी िचयको वललयण िाता
वलद्मारमको नाभ्
ठे गाना्

लऴय्

भहशना्

नमम आम
ळीऴयक नॊ.
१ ळीऴयकको नाभ
२ लावऴयक स्लीकृत यकभ

३ अनघल्रो भहशनावम्भको िचय यकभ
४ मो भहशनाको िचय

५ जम्भा नमम यकभ
६ ळीऴयक नॊ.
७ ळीऴयकको नाभ
८ लावऴयक स्लीकृत यकभ

Page 56 of 60

९ अनघल्रो भहशनावम्भको िचय यकभ
१० मो भहशनाको िचय
११ जम्भा नमम यकभ
१२
जम्भा
फाॉकीयकभ्–
नगद्–
फैंक्–
ररटनम्
(१) पा. नॊ. १ को नममको ळीऴयक नॊ. उल्रेि गने
(२) पा. नॊ. १ को नममको ळीऴयकको नाभ उल्रेि गने
(३) पा. नॊ. १ को लावऴयक स्लीकृत नमम यकभ उल्रेि गने

(४) गएको भहशनावम्भको वम्फम्न्धत ळीऴयकको िचय यकभ उल्रेि गने
(५) मो भहशनाको वम्फम्न्धत ळीऴयकश
(६) भशर नॊ. ४ य ५ को जम्भा

?को िचय यकभ उल्रेि गने

यकभ उल्रेि गने

(७) पा नॊ. १ को आमको ळीऴयक नॊ. उल्रेि गने
(८) पा. नॊ. १ को आमको ळीऴयक नाभ उल्रेि गने
(९) पा नॊ. १ को लावऴयक स्लीकृत आम यकभ उल्रेि गने

(१०) अनघल्रो भहशनावम्भको वम्फम्न्धत ळीऴयकको आम यकभ उल्रेि गने
(११) भशर नॊ.१० य ११ को जम्भा यकभ उल्रेि गने .
(१२)

फाॉकीयकभभा आम य नममको जम्भा यकभको पयक उल्रेि गने .

मळ. भ. पा. नॊ. ९
ळुल्क दताय ककताफ िाता
वलद्मारमको नाभ
ठे गाना
कषा्
यो.नॊ.

लऴय्
वलद्माथॉको

फैळाि

जेठ

भहशना्
अवाय

वाउन

बार

आम्श्लन

कानतयक

नाभ, थय

भॊमवय

ऩौऴ

भाघ

पागुन

चैत्र

जम्भा
पा. नॊ. १०
लावरात िाता
वलद्मारमको नाभ्
लऴय....................... को आखियी हदन......................वम्भको
दानमत्ल
१

यकभ
२

वम्ऩम्त्त
३

यकभ
४

प्रधानाध्माऩक

रेिाऩार

रेिाऩयीषक

ररटनम्
(१) वलद्मारमको दानमत्ल वललयणशरु उल्रेि गने
(२) दानमत्ल यकभ उल्रेि गने

,

,

(३) वलद्मारमको चारू अचर वम्ऩम्त्तको वललयण उल्रेि गनये्

, े

(४) वम्ऩम्त्तको यकभ उल्रेि गने ।

Page 57 of 60

अनव
ु च
ू ी (१६

(ननमभ ५) को उऩननमभ ९५) वॊग वम्फम्न्धत)
प्रधानाध्माऩक छनौटका आधायशरु
क्रव छनौटका आधायशरु

अॊक

१ ळैक्षषक मोगता
(क) न्मन
ू तभ ळैक्षषक मोग्मता

१५

(ि) भाधथल्रो ळैक्षषक मोग्मता

१०

२ मळषण अनुबल

२५

(क) ळैक्षषक तामरभ

१०

३ तामरभ

(ि) वलद्माकरम ब्मलस्थाऩन तामरभ

०२

४ अध्माऩन गये को बफऴमभा प्राप्त ननतजा १२
५ वलद्मानरम वलकाव प्रस्ताल
(क) वलद्मारम वलकाव प्रस्ताल

१०

(ि) वलद्मारम वलकाव प्रस्तालको प्रस्तुतीकयण

०४

६ नेतत्ृ ल मरने षभता

(क) म्जल्रा मळषा अधधकायीको भूल्माङकनफाट (ऩामरका मळषा अधधकृत)
(ि) वलद्मा रम ब्मलस्थाऩन वमभनतको भूल्माङकनफाट
(ग)

०५

०५

वभफम्न्धत वलद्मारमका मळषकशरुको भूल्माङकनफाट

०२

जम्भा

१००

रऴटनम्
(१) न्मूनतभ ळैक्षषक मोग्मता लाऩतको अॊक प्रदान गदाय न्मूनतभ ळैक्षषक मोगमता लाऩत प्रथभ श्रेणीको राधग १५ अॊक वर्द्तीम

श्रेणीको राधग १३ अॊक य तत
ृ ीम श्रेणीको रागी ११ अॊक हदइनेछ । भाधथल्रो शै क्षषक मोग्मता लाऩत अॊक प्रदान गदाय प्रथभ श्रेणीको
राधग १० अॊक वर्द्तीम श्रेणीको राधग ८ अॊक य तत
ृ ीम श्रेणीको राधग ६ अॊक हदइनेछ । भाध्ममभक तशको शकभा भाधथल्रो ळैक्षषक
मोग्मता बन्नारे एभ०कपर०राई जनाॉउनेछ ।

तय दळ लऴय स्थामी वेला गये का मळषक उम्भेदलायको शकभा स्नातक तशको ळैक्षषक मोग्मताको क्रभळ्प्रथभ श्रेणीको बए १० अॊक
वर्द्तीम श्रेणीका बए ८ अॊक य तत
ृ ीम श्रेणीको बए ६ अॊक हदइनेछ ।

(२) मळषण अनुबल लाऩत अॊक प्रदान गदाय वम्फम्न्धत तश ९वलद्माकरम ० भा स्थामी ननमुम्क्त ऩाई मळषण गये को बए प्रनत

लऴयको जुन तशको मळषक शो वो तशको प्रथभ श्रेणी बए २।५ अॊक वर्द्तीम श्रेणीको बए २ अॊक य तत
ृ ीम श्रेणीको बए १।५ अॊकका
दयरे फढीभा २५ अॊक हदइनेछ ।

तय भहशराको शकभा २५ अॊक ननाघ्ने गरय फीव प्रनतळत अॊक थऩ गरयनेछ ।
(३) तामरभ अन्तगयत ळैक्षषक तामरभ लाऩत अॊक प्रदान गदाय प्रथभ श्रेणीको बए १० अॊक वर्द्तीम श्रेणीका बए ८ अॊक य तत
ृ ीम
श्रेणीको बए ६ अॊक हदइनेछ । श्रेणी निुरेको तामरभराई वर्द्तीम श्रेणीको अॊक हदइनेछ । मळषकरे वम्फम्न्धत तशको राधग
मरएको कुनै एउटा तामरभ लाऩत भात्र अॊक ऩाउने छ ।

तामरभ अन्तगयत वलद्मा रम ब्मफस्थाऩन तामरभ लाऩत एकभरु टए २ अॊक प्रदान गरयनेछ ।

(४) अध्माऩन गये को बफऴमभा प्राप्त ननतजा लाऩत ऩनछल्रो तीन ळैक्षषक वत्रको प्रनत ळैक्षषक वत्रको फहढभा ४ अॊकका दयरे
अधधकतभ १२ अॊक हदइनेछ । अध्माऩन गये को बफऴमभा प्राप्तऴ ननतजा लाऩत अॊक हदइदा प्रनत लऴय दे शामका आधायभा हदइनेछ ।
अध्माऩन गये को बफऴमको कषागत औवत उनतणय प्रनतळत
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।।

गुणन

४

वम्फम्न्धत बफऴमको बौगोमरक इकाईको औवत उनतणय प्रनतळत
(क) बोगोमरक इकाईको औऴत उनतणय प्रनतळतको अॊक ४० बन्दा कभ बएभा ४० राई भानननेछ । मव िण्डको प्रमोजनका राधग
बौगोमरक इकाई

बन्नारे स्रोतकेन्रराई जनाउछ ।
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(ि) वम्फम्न्धत वलद्माबरम फाशे क अन्म वलद्मोरमका मळषक प्रधानाध्माऩक उम्भेदलाय बएको अलस्थाभा ननजरे ऩढाएको
वलद्मादरमको वलद्माकथॉको उऩरम्ब्धको आधायभा मव िण्ड अनुवायको भूल्माङकन गनुय ऩनेछ ।
(५) दे शामको कामय ढाॉचाभा तमाय बएको वलद्मामरम वलकाव प्रस्ताल लाऩत अॊक १० य

वो को प्रस्तुनतकयण लाऩत ४ अॊक हदइनेछ

। प्रस्ताल लाऩत अॊक प्रदान गदाय ८० प्रनतळत बन्दा फहढ य ४० प्रनतळत बन्दा कभ अॊक हदइनु ऩये भा वो को ऩुरटमाई वभेत हदइनु
ऩनेछ ।

(क) फतयभान ळैक्षषक य आधथयक अलस्था
(ि) वलद्मानरमरे शाॉमवर गनुय ऩने अऩेक्षषत उऩरम्ब्ध

(ग) फतयभान अलस्था य अऩेक्षषत उऩरम्ब्धका वूचकगत अन्तय

(घ) अऩेक्षषत उऩरम्ब्ध शामवर गनय स्रोत ऩहशचान वहशतको कामयमोजना
(ङ) कामयमोजनाको भूल्माङकनका वूचकशरु

(६) म्जल्रा मळषा अधधकायी य नमलस्थाऩन वमभनतरे प्रधानध्माऩकको उम्भेदलायको नेतत्ृ ल मरने षभताको भल्
ू माङकन दे शामका
आधायभा गनुय ऩनेछ ।

भूल्माङकनका आधायशरु अनत उतभ ९१।२५०

उतभ ९१।००

भध्मभ ९०।७५

वाभान्म ९०।५००

(क) मळषण ऩेळा प्रनत ननरठालान तथा रगनमळर
(ि) वलद्मारमको ळैक्षषक गुणस्तय प्रनतको वभऩयण बाल

(ग) वलद्माथॉ मळषक य नमलवथाऩन वमभनत बफच प्रबालकायी वम्फन्ध वथाऩना गनय य वभद
ु ामराई प्रबालकायी ऩरयचारन गनय
वक्ने षभता

(घ) उतयदानमत्ल य ऩायदमळयता वम्फन्धी नमलशाय
जम्भा
(७) वम्फम्न्धत वलद्मादरमका मळषकशरुरे भूल्माङकन गरय अॊक प्रदान गदाय िण्ड ६ भा उम्ल्रखित भूल्माङकनको आधायभा

अनतउत्भ उतभ भध्मभ वाभान्म लाऩत क्रभळ् ०।५ ,०।४ ,०।३ ,०।२ अॊक प्रदान गनुय ऩनेछ । मळषक छनौट वमभनतरे नमलस्थाऩन
वमभनतद्लाया तोककएको अलधधमबत्र मळषकशरुफाट प्राप्त भूल्माङकनको औवत अॊक ननकाल्नु ऩनेछ । मळषकशरुरे अरग अरग

पायाभभा गोप्म भूल्माङकन गरय नमलवथाऩन वमभनतरे तोकेको अलधधमबत्र आफ्नो भूल्माङकन मळषक छनौट वमभनतराई फुझाउनु
ऩनेछ । उम्भेदलाय शुनेरे भूल्माङकनभा वशबागी शुन ऩाउने छै न ।
(८) नमलस्थाऩन वमभनतरे उम्भेदलायको भल्
ू माङकन गदाय फैठक फवी मरित ननणयम गनुय ऩनेछ ।

(९) नेतत्ृ ल मरने षभता लाऩत अॊक प्रदान गदाय वभेत ८० प्रनतळत बन्दा फहढ य ४० प्रनतळत बन्दा कभ अॊक हदनु ऩये भा वो को
ऩुरटालमाइ वभेत गनुय ऩनेछ ।

(१०) मळषक छनौट वमभनतरे प्रधनाध्माऩक ऩदको राधग मळषक मवपारयव गदाय भहशरा दमरत य अऩाॊग उम्भेदलाय य अन्म
उम्भेदलायको अॊक लयालय बएभा क्रभळ् भहशरा दमरत य अऩाॊग उम्भेदलायराई मवपारयव गनुय ऩनेछ ।
यम्जरिे ळन नॊ०‘‘‘‘।
कामायरम्
मभनत्
अनुसूचीीः १७

ननमभ ५० िो उऩननमभ ९८) सॊग सम्फन्न्धत
ळऩथग्रशण

भ……………………… ईश्लयको नाभभा यवत्म ननरठावाथ ळऩथ मरन्छु कक वलद्मा रम मळषा वेलाको मळषकको

शै मवमतरे भराई

तोककएको काभ भेयो सान वललेकरे जाने फुझै वम्भ इभान धभय वम्म्झ यारि य मळषण ऩेळा प्रनत लपादाय यहश बेदबाल , ऩषऩात य
द्लेऴ नयाखि रोब रारच य भोराहशजा नगरय ईभान्दायी वाथ ऐन एलॊ ननमभालरी य प्रचमरत कानुनको अधधनभा यहश गनेछु य

भराई सात शुन आएको वेला वॊग वम्फम्न्धत कुनै गोप्म कुया तोककएको वम्फम्न्धत ब्मम्क्तराई फाशे क अरु कवैराई भ नोकयीभा
लशार यशे को ला नयशे को जन
ु वक
ु ै अलस्थाभा ऩनन प्रत्मष ला अप्रत्मष रुऩरे बन्ने ला वॊकेत गने छै न ।
ळऩथग्रण गने मळषक्ळऩथग्रशण गयाउने अधधकायीको्
वहश्

वहश्

नाभ्

नाभ्
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ऩद्

ऩद्

वलद्मारम्
मभनत्

कामायरम्
मभनत्

कामायरमको छाऩ
अनस
ु च
ू ी १८

(ननमभ ५० िो उऩननमभ ९९) य ननमभ ५५ िो उऩननमभ ९६) सॊग सम्फन्न्धत)
ननयोधगताको प्रभाण ऩत्र

प्राथमभकय ननम्न भाध्ममभकय भाध्ममभक (आधायबुत य भा०बफ०तश) तशको मळषकको उम्भेदलाय शुनु बएका श्री ………………….. राई
जाॉच्दा ननजभा कुनै वरुला योग ला अरु कुनै ककमवभको ळारययीक बफकृनत ला आन्तरयक योग ऩाईन । ननजभा
……………. योग बए
ऩनन ननजरे वो ऩदभा यहश काभ गनय वक्ने ब्मशोया प्रभाखणत गदय छु ।
ननजको बनाई य प्रभाण ऩत्र अनुवाय ननजको उभेय……….. फऴयको छ ।
ननजको लणय,शुरीमा य वहश छाऩ ननम्न फभोम्जभ छ्
१। लणय्

२। शुमरमा्
३। वहश्
४। दाॉमा शातको फुहढ औराको छाऩ्
कामायरमको छाऩ
धचककत्वकको
वहश्
नाभ्
ऩद्
नेऩार भेडडकर काउम्न्वरको दताय न०
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