
 

1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

भधङ्टवन नगय ङ्ञिऺा ऐन - 2077 

  

प्रस्तावना्  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे आधायबतू य भाध्माङ्झभक तहको ङ्ञिऺाको सम्ऩूणण ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम सयकायराई 
हस्तान्तयण गयेकारे नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र स्थाऩना बई सञ्चारन बैयहेका य हङ्टने ङ्जवद्यारम रगामत अन्म 
िैङ्ञऺक सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩनभा सङ्टधाय गयी सफै फारफाङ्झरकाराई अङ्झनवामण, ङ्झनिङ्टल्क, गङ्टणस्तयीम य 
जीवनोऩमोगी ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺाको व्मवस्था गयी सऺभ नागङ्चयकको भाध्मभफाट याष्ट्र ङ्झनभाणणको आधाय तमाय 
ऩानण वान्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ (१), अनङ्टसूची ८ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
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२०७४ को दपा ११ (ज) य २१ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद – १ 

(प्रायङ्ञम्बक) 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस ऐनको नाभ “भधङ्टवन नगय ङ्ञिऺा ऐन, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो ऐन भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र बय रागङ्ट हङ्टनेछ । 

(३)  मो ऐन याजऩत्रभा प्रकािन बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा्   

ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथण नरागेभा मस ऐनभा, 
(क)  “आधायबतू ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा आठसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(ि)  “प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा ऩाॉचसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(ग)  “भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा फाह्रसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(घ)  “नगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्टऩछण । 

(ङ)  “ङ्जविेष ङ्ञिऺा” बङ्ङारे दृङ्जिङ्जवहीन वा फङ्जहया वा अङ्जटज्भ वा फौङ्जिक अऩाङ्गता वा सङ्टस्त श्रवण वा अङ्झत 
अिक्त िायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई छङ्ट टै सभूहभा यािी ङ्जविषे रुऩभा ङ्छदइने ङ्ञिऺा 
सम्झनङ्टऩछण । 

(च) “ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺा” बङ्ङारे आधायबतू य भाध्माङ्झभक दङ्टवै ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(छ)  “प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्राङ्जवङ्झधक ऻान सीऩ तथा ङ्जवषम वस्तङ्टको ङ्झसकाइ गयी 
प्रङ्जवङ्झध य व्मवसामको ङ्ञिऺा प्रदान गनण कऺा नौ देङ्ञि कऺा फाह्रसम्भ वा दि कऺा ऩङ्झछको ३ 
(तीन) वषे ऩाठ्यक्रभ अध्माऩन गयाइने ङ्ञिऺाराई सम्झनङ्टऩछण । 

(ज)  “साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम” बङ्ङारे सभङ्टदामको ऩहरभा स्थाऩना गङ्चयएको गैय नापा भूरक य नेऩार 
सयकायफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टदान वा सहमोग वा सभऩङ्टयक ऩाउने गयी अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत प्राप्त 
ङ्जवद्यारम सम्झनङ्टऩछण । मो िब्दरे धाङ्झभणक ङ्जवद्यारम (गङ्टम्वा वा गङ्टरुकङ्ट र वा भदयसा) सभेतराई 
जनाउनछे । 

(झ)  “सॊस्थागत ङ्जवद्यारम” बङ्ङारे ङ्झनजी ऩहरभा कानङ्टन फभोङ्ञजभ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्जवद्यारम सम्झनङ्टऩछण  
(ञ)  “ङ्ञिऺक” बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको अध्माऩक सम्झनङ्टऩछण य सो िव्दरे प्रधानाध्माऩक सभेतराई 

जनाउॉदछ । 

(ट) “कभणचायी” बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामणयत ङ्ञिऺक फाहेकका अन्म कभणचायी सम्झनङ्टऩछण । 

(ठ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगणत फनेका ङ्झनमभ य ङ्झनदेङ्ञिकाभा तोङ्जकएको वा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछण । 

(ड)  “अनङ्टभङ्झत” बङ्ङारे नेऩार सयकाय वा नगयऩाङ्झरकारे स्थामी स्वीकृङ्झत प्रदान गयी नसकेको कङ्ट नै 
तोङ्जकएको ठाॉउ वा ऺते्रभा ङ्जवद्यारम िोल्न वा कऺा थऩ गनण ङ्छदएको स्थामी/अस्थामी स्वीकृङ्झतराई 
जनाउॉछ । 
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(ढ) “ङ्झनिङ्टल्क ङ्ञिऺा” बङ्ङारे तोङ्जकएको िीषणकहरुभा कङ्ट नै िङ्टल्क ङ्झरन नऩाउने गयी व्मवस्थाऩन गङ्चयएको 
ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । मो व्मवस्थारे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ३९ को उऩधाया २ फभोङ्ञजभ 
फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺाको राङ्झग ऩङ्चयवायको दाङ्जमत्व तोक्न ेगयी नगयऩाङ्झरकारे कानङ्टन फनाउन फन्देज 
रगाएको भाङ्झनने छैन । 

(ण)  “आवासीम ङ्जवद्यारम” बङ्ङारे नेऩार सयकाय वा नगयऩाङ्झरकाफाट आवासीम ङ्जवद्यारमको रुऩभा स्वीकृङ्झत 
प्रदान गङ्चयएको ङ्जवद्यारमराई जनाउॉछ । 

(त)  “िैङ्ञऺक गङ्टठी” बङ्ङारे ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनणको राङ्झग कङ्ट नै सॊस्था वा व्मङ्ञक्तरे नापा नङ्झरन ेउद्देश्मरे 
स्थाऩना गयेको सावणजङ्झनक वा ङ्झनजी गङ्टठी सम्झनङ्टऩछण । 

(थ) “स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत” बङ्ङारे ङ्जवदेिी भङ्टरङ्टकरे कङ्ट नै सतण तोकी वा सो भङ्टरङ्टकभा स्थामी रुऩभा 
फसोफास गनण ऩाउने गयी नागङ्चयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबङ्झसणटी इङ्झभग्रने्ट ङ्झबसा (ङ्झड.बी), 
ऩयभानेन्ट येङ्ञजडेन्ट ङ्झबसा (ऩी.आय.) वा ग्रीनकाडण सम्झनङ्टऩछण य सो िब्दरे नेऩारी नागङ्चयकराई 
ङ्जवदेिभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनण ङ्छदइएको जङ्टनसङ्टकै नाभको स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत सभेतराई 
जनाउॉछ । 

(द) “प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺा” बङ्ङारे ३ (तीन) फषण देङ्ञि ५ (ऩाॉच) फषण सम्भका फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्छदइन े
दङ्टई फषे ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(ध) “ङ्ञिऺक छनौट सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे स्वीकृत दयवन्दी तथा थऩ अनङ्टदान याहत कोटा, नगय ङ्ञिऺक, 
स्वॊमसेवक ङ्ञिऺक, कयाय वा ङ्झनजीस्रोतको ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपाङ्चयि गनण गठन बएको ङ्ञिऺक 
छनौट सङ्झभङ्झतराई सम्झनङ्ट ऩछण । 

(न) “सभावेिी ङ्ञिऺा” बङ्ङारे दृङ्जिङ्जवहीन, न्मूनदृङ्जिमङ्टक्त, फङ्जहया, सङ्टस्त–श्रवण, अङ्जटज्भ, फौङ्जिक, िायीङ्चयक वा 
अन्म अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमङ्झभत िैङ्ञऺक ऩद्दङ्झतको अङ्झधनभा यही सकेसम्भ घय–

ऩङ्चयवायफाट अरग नयािी ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछण । 

(ऩ)  “ङ्ञििङ्ट स्माहाय” बङ्ङारे ३ (तीन) वषण भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाराई तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ उङ्ञचत 
स्माहाय सङ्जहत प्रदान गङ्चयन ेङ्जवद्यारम फाङ्जहयको सेवा सम्झनङ्टऩछण । 

(प) “ङ्ञिऺा ऐन, २०२८” बङ्ङारे तत्कार कामाणन्वमनभा यहेको ङ्ञिऺा ऐन, २०२८ (सॊिोधन सङ्जहत) राई 
सम्झनङ्टऩछण । 

(फ) “ङ्ञिऺा िािा” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका अन्तगणतको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाराई 
सम्झनङ्टऩछण । 

(ब) “कामणऩाङ्झरका” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको कामणऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछण । 

(भ) “िािा प्रभङ्टि” बङ्ङारे ङ्ञिऺा सेवा, या.ऩ.ङ्छितीम शे्रणी, उऩसङ्ञचव वा सो काभ गनण तोङ्जकएको या. ऩ. 
ततृीम शे्रणी िािा अङ्झधकृतराई सम्झनङ्ट ऩछण । 

(म)    “ङ्ञिऺा अङ्झधकृत /िािा अङ्झधकृत बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाको  

अङ्झधकृतराई सम्झनङ्टऩछण। 
ऩङ्ञच्छेद–२ 

(ङ्जवद्यारमको स्थाऩना, कऺा थऩ, सभामोजन तथा ङ्झसकाइ केन्र सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था) 
३. ङ्जवद्यारम िोल्न वा कऺा थऩ गनण अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् 
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(१)  कसैरे ङ्जवद्यारम िोल्न वा कऺा थऩ गनण चाहेभा तोङ्जकएको ऩूवाणधाय ऩूया गयी वडा कामाणरमको 
ङ्झसपाङ्चयि सङ्जहत िैङ्ञऺक ित्र सङ्टरु हङ्टन ङ्ट बन्दा ३ (ङ्झतन) भङ्जहना अगावै नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा 
िेरकङ्ट द िािाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय सॊघीम, प्रादेङ्ञिक य नगयऩाङ्झरकाको कानून अनङ्टसाय 
नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािारे आवश्मक जाॉचवङ्टझ गयी नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि 
गनङ्टणऩनेछ य ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे अध्ममन गयी कऺा थऩ वा नमाॉ ङ्जवद्यारम सञ्चारन अनङ्टभती ङ्छदन ेनङ्छदन े
ङ्झनणणम गनेछ । अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्जवद्यारमहरुराई िािा प्रभङ्टिरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रभाणऩत्र 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन नापा कभाउन ेउद्दशे्मरे कम्ऩनीको 
रुऩभा ङ्जवद्यारम सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत ङ्छदइने छैन ।  

(४)  उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिए ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे कम्ऩनी िायेज गयी कानङ्टनभा बएको 
व्मवस्था अनङ्टसाय िैङ्ञऺक गङ्टठीभा रुऩान्तयण हङ्टन फाधा ऩने छैन ।  

(५)  उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन देहाएका ङ्जवद्यारमराई िैङ्ञऺक गङ्टठीको 
रुऩभा सञ्चारन गनण ऩाउन ेगयी अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत ङ्छदइने छैन्– 

(क)  सयकायी वा सावणजङ्झनक बवन वा सावणजङ्झनक जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारम, 

(ि)  कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे ङ्जवद्यारमको नाभभा बवन वा जग्गा दान दातव्म ङ्छदएकोभा सो 
बवनभा वा त्मस्तो जग्गाभा बवन फनाइ सञ्चारन बएको ङ्जवद्यारम । 

(6)  सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानङ्टनभा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहेक मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानङ्टनभा 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगणत ङ्जवद्यारम सञ्चारन गदाण देहाम फभोङ्ञजभ 
गनङ्टणऩनेछ् 
(क)  िैङ्ञऺक गङ्टठी सञ्चारन गदाण सावणजङ्झनक गङ्टठी बए कम्तीभा १० (दि) जना य ङ्झनजी गङ्टठी बए 

कम्तीभा ५ (ऩाॉच) जना सदस्म बएको सॊगङ्छठत सॊस्था हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(ि)  िैङ्ञऺक गङ्टठीको आम–व्ममका शे्रस्ता तोङ्जकए फभोङ्ञजभ तमाय गयी भान्मता प्राप्त रेिा 
ऩयीऺकफाट रेिाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩने, 

(ग)  िैङ्ञऺक गङ्टठीको तत्कार कामभ यहेका ट्रिीरे आफ्नो जीवन कारभै वा िेषऩङ्झछ गङ्टठीमायको 
रुऩभा काभ गने आफ्नो उत्तयाङ्झधकायी तोक्न सक्नेछ । तय सावणजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको 
हकभा त्मस्तो उत्तयाङ्झधकायी तोक्दा सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानूनभा व्मवस्था बएकोभा फाहेक 
नगयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(7)  सॊघीम कानून अनङ्टसाय कङ्ट नै ङ्जवदेिी ङ्ञिऺण सॊस्थासॊग सम्फन्धन गने गयी नेऩार सयकायरे ङ्जवद्यारम 
िोल्न अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत ङ्छदई सञ्चारन बएको ङ्जवद्यारमको सञ्चारन सॊघीम कानून अनङ्टसाय हङ्टनेछ 
तय ती ङ्जवद्यारमको अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण य आधायबतू तहको ऩयीऺाथीको भूल्माङ्कन नगयऩाङ्झरकाफाट 
हङ्टनेछ । 

(8)  प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टणभा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(9)  गैयनापाभङ्टरक ङ्जविेष सेवा सङ्टङ्जवधामङ्टक्त सॊस्थागत ङ्जवद्यारम, गङ्टठी ङ्जवद्यारमराई अनङ्टभङ्झत ङ्छददा ऩङ्जहरो वषण 
कऺा ०–५ (प्राथङ्झभक तह), दोस्रो वषण कऺा ६–८ (आधायब ङ्टत तह), त्मस ऩङ्झछ प्रत्मेक वषण एक कऺा 
भात्र थऩ गने गयी अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकने छ ।  

(१0) मस दपा सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

४. ङ्जवद्यारम िोल्नका राङ्झग ऩूवाणधाय ऩूया गनङ्टण ऩने् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरुरे ऩूया गनङ्टणऩने ऩूवाणधायहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ, प्रचङ्झरत 

कानून अनङ्टसाय तोङ्जकएको ऩूवाणधाय तमाय नहङ्टॉदासम्भ ङ्जवद्यारमहरुराई सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत ङ्छदइने छैन   

(२)  मो ऐन जायी हङ्टॉदा सञ्चारनभा यहेका सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको ऩूवाणधाय तोङ्जकएको अवङ्झध ङ्झबत्र ऩूया गने 
दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको हङ्टनेछ । तोङ्जकएको अवङ्झधभा ऩङ्झन ऩूवाणधाय ऩूया नगने ङ्जवद्यारमको 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झत यद्द हङ्टनेछ ।  

(३)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारहरुको ऩूवाणधाय ङ्जवकासभा सहमोग गने दाङ्जमत्व सॊघ, प्रदेि य नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनछे  

5. धयौटी याख्नङ्ट ऩने्   

(१) ङ्जवद्यारम िोल्ने अनङ्टभङ्झत ङ्झरॉदा ङ्जवद्यारम सञ्चारनको सङ्टयऺण फाऩत देहाम फभोङ्ञजभको यकभ 
धयौटीको रूऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ – 

(क) भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको राङ्झग ऩाॉच राि रूऩैमाॉ,  
(ि) आधायबतू ङ्जवद्यारमको राङ्झग दङ्टई राि ऩचास हजाय रूऩैमाॉ,   

(ग)  प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा केन्रको राङ्झग ऩचास हजाय रूऩैमाॉ  । 

(२) ङ्झफिेष आवश्मकता बएका ङ्जवद्याथीका राङ्झग वा ङ्झसभान्तकृत वा ङ्जवकट बौगोङ्झरक ऺेत्रभा ङ्जवद्यारम 
िोल्दा कामणऩाङ्झरकारे ङ्झनधाणयण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ धयौटी छङ्टट ङ्छदन सङ्जकनेछ । 

6. धयौटी यकभ जम्भा गङ्चयन े:  

(१) ङ्जवद्यारमरे दपा 5 फभोङ्ञजभको  धयौटी फाऩतको यकभ कामणऩाङ्झरकाको धयौटी िाताभा जम्भा गनङ्टणऩनेछ 
।  

७. नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवद्यारम सानण वा सभामोजन वा नाभ ऩङ्चयवतणन गनण वा कऺा स्थगन गनण वा फन्द गनण 
सक्ने्  (१)साभान्मतमा देहामको अवस्थाभा ङ्जवद्यारमहरु स्वत् सभामोजन हङ्टनछेन्  

(क) दङ्टई वा सो बन्दा फङ्जढ ङ्जवद्यारमहरु वीचको ऩैदर दङ्टयी सहज आवागभन सङ्जहत फढीभा ३० 
(तीस) ङ्झभनेट वा दङ्टई ङ्जकरो ङ्झभटयसम्भ बई कऺा ५ (ऩाॊच) सम्भ सञ्चारन यहेको,  

(ि)  २ (दङ्टई) वा सो बन्दा फढी ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आऩसभा गाबेय 
सञ्चारन गने ङ्झनणणमका साथ वडा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदएभा,  

(ग)  कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवद्यारमभा तोङ्जकएको बन्दा कभ ङ्जवद्याथी बएभा। 

(२)  ङ्झफद्याथी सॊख्माको आधायभा वा ङ्जवद्यारम नक्साङ्कनको आधायभा, ङ्जवद्यारमभा कऺा स्थगन वा फन्द गनण 
वा सभामोजन गनण आवश्मक देङ्ञिएभा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(३) ङ्जवद्याथी सॊख्मा न्मून यही ३० (तीस) ङ्झभनेटको दूयी ङ्झबत्र यहेका प्राथङ्झभक तहका (१—५) कऺाहरु 
१ वा १ बन्दा वङ्जढ कऺा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे स्थगन गनण सक्नेछ । कऺा स्थगन अस्थामी प्रकृङ्झतको 
हङ्टनेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ अन्म व्मवस्थाहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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८. आवासीम ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनण सक्ने्  
(१) नगयऩाङ्झरकारे नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवकट य छङ्चयएका ग्राभीण फस्तीहरुभा सञ्चाङ्झरत दपा (7) 

फभोङ्ञजभ सभामोजन गङ्चयएका ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथी तथा अङ्झनवामण आधायबतू ङ्ञिऺा 
सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्जवद्यारमराई आवासीम ङ्जवद्यारमको रुऩभा सञ्चारन गनण सक्नेछ  

(२) मस्ता ङ्जवद्यारमहरुभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जवद्याथी तथा ङ्जवद्यारम उभेय सभूहका ङ्जवद्यारम फाङ्जहयका 
फारफाङ्झरकाहरुरे ङ्झनिङ्टल्क आवासीम सङ्टङ्जवधा सङ्जहत आधायबतू ङ्ञिऺा प्राप्त गनेछन ्। 

(३) अङ्झनवामण तथा आधायबतू ङ्ञिऺाको ऩहङ्टॉच तथा गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गनण नगयऩाङ्झरकारे सभामोजन 
गयेका ङ्जवद्यारमका वारवाङ्झरकाराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ मातामातको व्मवस्था गयी अन्म ङ्जवद्यारमभा 
व्मवस्थाऩन गनण सक्नछे । 

(४) मस दपा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकम वभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

९. कोङ्ञचङ्ग ट्यङ्टिन इङ्ञन्सङ्जटमङ्टड कऺा सञ्चारन् ट्यङ्टिन, कोङ्ञचङ्ग य इङ्ञन्सङ्जटमङ्टडका कऺा सञ्चारन चाङ्जहन े
व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाफाट अनङ्टभाङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।तोङ्जकएको सतणभा यही 
िािा प्रभङ्टिरे तोकेको फैकभा २५,००० (ऩच्चीस हजाय) रुङ्जऩमाॉ धयौटी याख्नङ्टऩनेछ । सतणहरु ऩारन 
नबएभा िािा प्रभङ्टिरे जङ्टनसङ्टकै फित अनङ्टभङ्झत यद्द गनण सक्नेछ । 

१०. िािा ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनण सक्ने्   

तोङ्जकएको सीभा बन्दा कभ ङ्जवद्याथी सङ्खख्मा बई कङ्ट नै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम तत्कार अन्म ङ्जवद्यारमभा 
सभामोजन हङ्टन सक्ने अवस्था नबएभा सो ङ्जवद्यारमराई वडा ङ्झबत्रको वा नङ्ञजकैको कङ्ट नै ङ्जवद्यारमको 
िािा ङ्जवद्यारमको रुऩभा सञ्चारन हङ्टन े गयी नगयऩाङ्झरकारे तोक्न सक्नेछ ।मसयी तोङ्जकएको 
ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन भात ृङ्जवद्यारमरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

११. ठूरा (भेघा)  ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनण सक्ने्   

(१) हार सञ्चारनभा यहेका कङ्ट नै इच्छङ्टक ङ्जवद्यारमरे तोङ्जकएका सतण ऩ ङ्टया गयेभा नगयऩाङ्झरकारे ठूरा 
ङ्जवद्यारमको रुऩभा सञ्चारन गनण स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ् 
(क) कङ्ञम्तभा २००० (दङ्टई हजाय) बन्दा फढी ङ्जवद्याथी बएको, 
(ि)  न्मूनतभ तहगत य ङ्जवषमगत दयवन्दी बएको, 
(ग)  आधायबतू ङ्ञिऺा उत्तीणण ऩयीऺाभा तोङ्जकएको स्तय कामभ गयेको तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा 

ऩयीऺा य एस.इ.इ. ऩयीऺाको नङ्झतजा याङ्जष्ट्रम स्तयको बन्दा उच्च यहेको, 
(घ)  ऩमाणप्त जङ्झभन तथा ऩूवाणधाय बएको वा ङ्जवकास गनण सङ्जकने आधाय बएको, 

(२)  मस्ता ङ्जवद्यारमहरुराई सॊघ वा प्रदेि वा नगयऩाङ्झरकारे देहामका ऺेत्रभा थऩ रगानी गनण सक्नेछ्  

(क)  कऺा कोठा, प्रमोगिारा य अन्म ऩूवाणधाय ङ्जवकास तथा मातामात व्मवस्थाऩनभा, 
(ि)  ङ्जवद्याथी सङ्खख्मा य सञ्चाङ्झरत कऺा (सेक्सन सभेत) को आधायभा थऩ ङ्जवषमगत ङ्ञिऺकको 

व्मवस्थाऩन, 

(ग)  ङ्झनिङ्टल्क ङ्ञिऺा कामाणन्वमन तथा सभामोजन बएको ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्याथीहरुराई आवासको 
व्मवस्थाका राङ्झग आवास बवन ङ्झनभाणण तथा छात्राफास सञ्चारनका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदने, 

 

१२. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र सञ्चारन गनण सक्ने्  
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(१) नगयऩाङ्झरकारे सभङ्टदामभा ऩङ्टस्तकारम स्थाऩना य सॊचारन, साऺयता, सीऩ ङ्जवकास य ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ 
तथा सचेतनाभूरक कामणहरु सभेतको काभ गनण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्रको स्थाऩना 
य सञ्चारन गनण सक्नेछ । 

(२)  ङ्झसकाइ केन्रका राङ्झग तोङ्जकएको भाऩदण्डभा आधाङ्चयत बएय अनङ्टदानको व्मवस्था गनेछ । 

१३. प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास ङ्ञिऺा सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  तोङ्जकएको भाऩदण्डभा आधाङ्चयत बई प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत सम्फङ्ञन्धत वडा 

कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदनछे । 

(२)  प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकास ङ्ञिऺा वा ऩूवण प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमको अवङ्झध २ (दङ्टई) वषणको हङ्टनेछ । 

(३)  ३ (तीन) वषण उभेय नऩङ्टगेका फारफाङ्झरकाराई प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्रभा बनाण गनण तथा ५ 
(ऩाॉच) वषण ऩ ङ्टया बएका फारफाङ्झरकाराई मस्ता केन्रभा याङ्ञियहन ऩाइने छैन । 

(४) साभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार ङ्जवकास केन्र नङ्ञजकको ङ्जवद्यारमराई ङ्ञजम्भेवाय फनाई भात ृ ङ्जवद्यारमको 
रुऩभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयनछे ।  

१४. अनौऩचाङ्चयक  ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था् 
(१)  नगयऩाङ्झरकारे आफ्ना नागङ्चयकहरुको ङ्ञिऺा सम्वन्धी ङ्जवङ्जवध आवश्मकता ऩूया गनण आवश्मक 

ऩूवाणधायको व्मवस्था गयी ङ्जविेष ङ्ञिऺा, सभावेिी ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, ङ्झनयन्तय ङ्ञिऺा, दूय तथा 
िङ्टल्रा ङ्ञिऺा य प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवस्था गनण सक्नेछ  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

(ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्ञिऺाको भाध्मभ य ऩयीऺा सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था) 
१५. ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था् 
(१)  ङ्जवद्यारमरे सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक अध्माऩन 

गयाउनङ्टऩने छ ।  

(२)  स्थानीम ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तकको उऩरव्धता सम्फन्धभा 
अनङ्टगभन रगामतका काभको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
यहनेछ ।   

१६. थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्यसाभाग्री अध्माऩन गनण स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् 
(१)  कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोग गनण चाहेभा ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास केन्रभा 

सूचीकृत थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोगको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आधाय य प्रकृमा ऩूया 
गयी ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(२)  ङ्जवद्यारमरे अध्माऩन गयाउन ेऐङ्ञच्छक ङ्जवषमको स्वीकृङ्झत ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिफाट ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

1७. ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सङ्झभङ्झत :  

(१) नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवद्यारमहरुभा आधायब ङ्टत तह स्तयीम उङ्ञत्तणण ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वमको राङ्झग    
देहामको एक ऩयीऺा सॊचारन तथा सभन्वम सङ्झभङ्झत यहनछे । 

 क)  नगय प्रभङ्टि                                    -अध्मऺ 

 ि) प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत                                                -सदस्म  
 ग) ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे तोकेको कभणचायी वा ङ्ञिऺक १ जना                       -सदस्म  
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घ) ङ्झनम्नभाध्मङ्झभक तहका गङ्ञणत/ङ्जवऻान सभङ्टहको 1 जना, बाषा सभङ्टहको १ जना य अन्म सभङ्टहको  
१ जना गयी ऩङ्चयऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको ३ जना       -सदस्म  

 ङ) ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि                                               - सदस्म–सङ्ञचव  

(२) ऩयीऺा सङ्झभङ्झतभा भनोङ्झनत ऩदाङ्झधकायीहरुको अवङ्झध २ वषणको हङ्टनेछ । 

(3) ऩयीऺा  सॊचारन तथा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामणङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाणयण गये  

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ साथै ऩयीऺा सम्वन्धी अन्म कामण गनणको राङ्झग एक छङ्ट टै्ट उऩसङ्झभङ्झत गठन गनण सक्ने छ 
। 

(4) स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झधकाय फाङ्जहयको िैङ्ञऺक तहको ऩयीऺा सॊचारन गनण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट बएको  

व्मवस्था वभोङ्ञजभ  सङ्झभङ्झतरे सहजीकयण य सभन्वम गनेछ  

(5) कऺा ८ य ५ को ऩयीऺा सॊचारन स्वीकृत भाऩदण्ड वभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे गनेछ ।  

 

(6) उऩङ्झनमभ ४ य 5 फाहेकको कऺाहरुको ऩयीऺा सॊचारन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाणयण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ  

ऩयीऺा उऩसङ्झभङ्झतको ङ्झनदेिनभा प्रधानाध्माऩकरे गनेछ ।  

1८. ङ्ञिऺाको भाध्मभ् 
(१)  ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्मभ नेऩारी, अॊग्रजेी वा दङ्टवै बाषा हङ्टन सक्नछे । तय देहामको अवस्थाभा 

ङ्ञिऺाको भाध्मभ ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ हङ्टन सक्नेछ ।  

(क) प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा (कऺा १–५) भात ृबाषाभा ङ्छदन सङ्जकनछे, 

(ि)  बाषा ङ्जवषम अध्माऩन गयाउॉदा ङ्ञिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हङ्टनेछ, 

(ग)  ङ्ञिऺणको भाध्मभ सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ,  

१९. ऩयीऺाको सञ्चारन् 
(१) आधायबतू ङ्ञिऺा उत्तीणण ऩयीऺा (कऺा ८) को नगय ऩयीऺा सङ्झभङ्झतरे सॊचारन य प्रभाङ्ञणकयण गनेछ 

। कऺा ८ य ५ को अङ्ञन्तभ ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध भङ्टल्माकन नगय स्तयीम य अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ कऺाको 
ऩयीऺा ङ्जवद्यारमस्तङ्चयम सञ्चारन हङ्टनेछ । 

(२)  भाध्मङ्झभक तह (कऺा १०–१२) को ऩयीऺा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानङ्टन अनङ्टसाय सञ्चारन हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

(कामणऩाङ्झरका, नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत, प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत, िािा प्रभङ्टि, िािा अङ्झधकृत य वडा सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय) 

२०. कामणऩाङ्झरका् 
(१) ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध नीङ्झत, मोजना य कामणक्रभको तजङ्टणभा गने,  

(२) नीङ्झत तथा ऐन कामाणन्वमनको राङ्झग ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञिका य कामणङ्जवङ्झध जायी गने,  

(३) ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध वाङ्जषणक, अल्ऩकाङ्झरन य दीघणकारीन मोजना स्वीकृत गने,  

(४) ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध अन्म आवश्मक ङ्झनणणम गने य ङ्झनदेिन ङ्छदने ।  

२१.  नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत् 
(१)  नगय ऺेत्र ङ्झबत्र सॊञ्चारन हङ्टने ङ्जवद्यारमको सञ्चारन य ब्मवस्थाऩनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको नगय 

ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत यहने छ ।  
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(क) नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि वा ङ्झनजरे तोकेको कामणऩाङ्झरकाको सदस्म   – अध्मऺ  

(ि) प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत       – सदस्म 

 (ग) नगय कामणऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा हेने ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजक   – सदस्म 

(घ) कामणऩाङ्झरका सदस्म भध्मेफाट कामणऩारीकारे भनोङ्झनत गयेको एक जना भङ्जहरा/दङ्झरत सङ्जहत 
३ जना – सदस्म  

(ङ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टन े गयी ङ्जवद्यारम ब्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य 
प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टिरे भनोङ्झनत गयेको २ जना   
 – सदस्म  

(च)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध भङ्टरक सॊस्था भध्मे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टिरे भनोङ्झनत गयेको 
१ जना – सदस्म                                                                                 

(छ)  सॊघीम कानङ्टन अनङ्टसाय गठन बएको नगय स्तयीम ङ्ञिऺक भहासङघको अध्मऺ – सदस्म 

(झ)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सघॊका अध्मऺहरु भध्मेवाट 
नगयङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको १ जना                                                 - सदस्म  

(ञ) अवकाि प्राप्त ङ्ञिऺकहरु भध्मेवाट नगयङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको १ जना    - सदस्म 
(ट) नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािा प्रभङ्टि                  –   सदस्म सङ्ञचव  

(२)  सङ्झभङ्झतका ऩदेन सदस्म फाहेक भनोङ्झनत सदस्मको कामणकार २ (दङ्टई) फषणको हङ्टनेछ ।  

(३)  उऩदपा (१) अन्तगणत भनोङ्झनत सदस्मरे य अन्म सदस्मरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩङ्टया नगयेभा 
सङ्झभङ्झतरे जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन हटाउन वा विाणस्त गनण सङ्जकनछे तय त्मसयी हटाउन वा विाणस्त गनङ्टण 
अङ्ञघ भनाङ्झसफ भाङ्जपकको स्ऩङ्जिकयणको भौकाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन । 

(४)  नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय मस ऐनको अन्मत्र रेङ्ञिए फाहेक देहाम वभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ् 
(क)  ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध नगय स्तयीम मोजना तजङ्टणभा गने,  

(ि) साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमराई ङ्छदइने आङ्झथणक अनङ्टदानको ङ्झनधाणयण गयी कामणऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयि 
गने,  

(ग)  ङ्जवद्यारम िोल्न,े कऺा थऩ अनङ्टभङ्झत ङ्छदन,े ङ्जवद्यारम वा कऺा सभमोजनको स्वीकृत प्रदान गने, 

(घ)  सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त ङ्ञिऺक तथा कभणचायी दयफन्दी 
तथा अनङ्टदान ङ्झफतयण य ङ्झभरान गने, नगयङ्झबत्र ङ्ञिऺकको सरुवा य ऩदस्थाऩन गने ।  

(ङ)  ङ्जवद्यारम ब्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(च)  नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको अन्म काभ कतणब्म अङ्झधकाय य वैठक सम्फङ्ञन्ध कामणङ्जवङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

2२. प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत्  

(१)  ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध नीङ्झत, कानङ्टन य मोजनाको भस्मौदा प्रस्ताव गयी कामणऩाङ्झरका य नगयसबाभा ऩेस गनण 
सङ्टझाव ङ्छदन,े 

(२)  ङ्ञिऺाका कामणक्रभहरुको अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण, सभन्वम य ङ्झनदेिन गने, 

(३)  प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतको ङ्ञिऺा सम्फन्धी अन्म काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  
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२3. ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि्  

(१)  नगयऩाङ्झरकाभा ङ्ञिऺा सम्फन्धी िािा प्रभङ्टिको रुऩभा एक ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि यहनछे । मो ऐनको 
अन्मत्र रेङ्ञिए फाहेक ङ्झनजको काभ, कतणव्म य अङ्झधकायहरु देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क)  प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकास ङ्ञिऺा, आधायबतू ङ्ञिऺा, भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा, अङ्झबबावक ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, 
िङ्टल्रा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञिऺा, ङ्झनयन्तय ङ्झसकाई, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र, धाङ्झभणक ङ्जवद्यारम, ङ्झफिेष ङ्ञिऺा 
य प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ सम्फङ्ञन्ध नीङ्झत, भाऩदण्ड य मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, 

अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन तथा ङ्झनमभन प्रङ्जक्रमा तमाय ऩायी नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेस गने, 

(ि)  नगयसबा, कामणऩाङ्झरका य नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमहरु कामाणन्वमन गने, 

(ग)  आधायबतू तहको ऩङ्चयऺा सञ्चारन अनङ्टगभन तथा व्मवस्थाऩन गने,  

(घ)  नगय प्रभङ्टिको ङ्झनदेिन य ङ्झनणणमहरु कामाणन्वमन गने गयाउन,े 

(ङ)  प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतको ङ्झनदेिन य ङ्झनणणमहरु कामाणन्वमन गने । 

(च) नगय ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गयी प्र. अ., ङ्जव.व्म.स.य ङ्ञि.अ.स. राई आवश्मक 
ङ्झनदेिन ङ्छदन।े  

(छ) ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩकसॉग कामण सम्झौता गने य प्रत्मेक वषण कामणप्रगङ्झत भूल्माङ्कन गयी आफ्नो 
याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन नगयङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि गने 

(२)  ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिको अन्म काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

२४. िािा अङ्झधकृतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय:  ऐनभा अन्मत्र रेङ्ञिएका काभ, कतणव्म य अङ्झधकायका 
अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिको प्रत्मऺ भातहत य ङ्झनदेिनभा यही  िािा अङ्झधकृतको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :–  

(क)  ङ्जवद्यारमको ङ्झनङ्चयऺण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गने य सोको प्रङ्झतवेदन ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि सभऺ ऩेि 
गने,      

(ि)  ऐन  फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम ङ्झनमङ्झभत रूऩरे सञ्चारन बए नबएको, त्मस्तो ङ्जवद्यारमभा बौङ्झतक 
साधन सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारम अनङ्टरुऩ बए नबएको, ङ्ञिऺक ऩमाणप्त बए नबएको, उऩरब्ध 
साधनको अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग बए, नबएको य ङ्झनधाणङ्चयतस्तय फभोङ्ञजभ ऩठन ऩाठन बए 
नबएको य सभग्र िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय कामभ बए नबएको सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक, ङ्ञिऺक–
अङ्झबबावक सॊघ य ङ्ञिऺकसॉग ङ्जवचाय ङ्जवभिण गयी सो अनङ्टरूऩ बएको नदेङ्ञिएभा सङ्टधाय गनण 
रगाउन,े  

(ग)  ङ्जवद्यारमको ङ्जवकासको राङ्झग व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा सयोकावाराहरूसॉग सम्ऩकण  तथा 
आवश्मक सयसल्राह य अन्तयङ्जक्रमा गने,  

(घ) नभङ्टना ङ्ञिऺण गने प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनयीऺण ऺेत्रङ्झबत्रको योिय (सभूह) तमाय गने य 
सभम–सभमभा प्रधानाध्माऩक सङ्जहत ङ्ञिऺकको फैठक फोराई ङ्ञिऺण गने ङ्जवषमभा 
देङ्ञिएका सभस्मा सभाधानको राङ्झग आवश्मक काभ गने,  

(ङ)  ङ्ञिऺक तथा ङ्जवद्यारम कभणचायीको कामण ऺभताको भूल्माङ्कन गयी त्मसको अङ्झबरेि ङ्ञिऺा  
िािाभा उऩरब्ध गयाउने  
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(च)  ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺकस्तय वृङ्जि गनण प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरूको 
गोष्ठीको सॊमोजन गने, गयाउने 

(छ)  ऩयीऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेिन फभोङ्ञजभ ऩयीऺा सञ्चारन गने, गयाउने,  
(ज)  ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक तथा आङ्झथणक अङ्झबरेि दङ्टरुस्त बए नबएको ङ्झनयीऺण गने, गयाउने, 
(झ)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक ङ्झनमङ्झभत रूऩरे फसे नफसेको जाॉचफङ्टझ गयी नफसेको बए फैठक 

फोराउन प्रधानाध्माऩकराई ङ्झनदेिन ङ्छदन,े  

(ञ) ङ्जवद्यारम सञ्चारन सम्फन्धभा प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदन,े  

(ट) ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको ङ्झफदाको अङ्झबरेि िैङ्ञऺक सत्रको अन्त्मभा प्रभाङ्ञणत 
गने य ङ्जवद्यारमभा याख्न रगाउन,े  

(ठ) ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको हाङ्ञजयी अङ्झबरेि दङ्टरुस्त बए नबएको जाॉच वा ङ्झनयीऺण गयी ङ्झफदा 
नङ्झरई अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको हकभा हाङ्ञजयी ऩङ्टङ्ञस्तकाभा गमर जनाई 
सोको जनाउ सङ्जहत कायफाही गने,    

(ड) सॊस्थागत तथा धाङ्झभणक प्रकृङ्झतका ङ्जवद्यारमको अनङ्टगभन गयी स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गनण 
रगाउन ेय तदनङ्टसाय ऩङ्टयस्काय य दण्डको राङ्झग ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि सभऺ ङ्झसपाङ्चयि गने । 

(ढ) नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध प्रत्मामोङ्ञजत कामण गने 

२5. वडा सङ्झभङ्झत् साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय य व्मवस्थाऩन गनणका राङ्झग आवश्मक कामणहरु गनण 
सक्नेछ । वडा सङ्झभङ्झतको भङ्टख्म काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् 

(१)  ङ्जवद्यारम उभेय सभूहका, ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका वारवाङ्झरकाको अङ्झबरेि यािी ङ्जवद्यारम ऩठाउन 
आवश्मक कामण गने, 

(२)  बनाण अङ्झबमान सञ्चारन गने, 

(३)  वडा ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमहरु फीच सभन्वम गने, 

(४)  ङ्जवद्यारमराई आवश्मक आङ्झथणक, बौङ्झतक सहमोग गने, वडा ङ्झबत्रको ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठन 
बए नबएको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने । 

(५)  वडा सङ्झभङ्झतका ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध अन्म काभहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

२6. ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत्  

(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मवस्थाऩन गनणका राङ्झग प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा एक 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ्–    

(क) ङ्जवद्यारमका अङ्झबबावकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट च ङ्टनेका एकजना १ जना भङ्जहरा य १ जना 
दङ्झरत वा जनजाङ्झत सङ्जहत चायजना   -   सदस्म                                 

(ि) सम्वङ्ञन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट हरुभध्मेफाट  तोकेको एकजना 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध -   सदस्म 

(ग) ङ्जवद्यारमका सॊस्थाऩक स्थानीम, फङ्टङ्जिजीवी, ङ्ञिऺाप्रभेीहरुभध्मेफाट सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको 
एकजना भङ्जहरासङ्जहत दङ्टईजना     -   सदस्म 
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(घ) ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरुरे आपङ्ट हरु भध्मेफाट सवण सहभत रुऩभा छानी ऩठाएको एक जना
  -   सदस्म    

(ङ)  प्रधानाध्माऩक                    - सदस्म सङ्ञचव 

  

(२)  प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्जवषमभा अध्ममन वा ताङ्झरभ गयाइने भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा स्थाङ्झनम स्तयका उधोग तथा वाङ्ञणज्म सॊघका १ जना भङ्जहरा सङ्जहत २ जना 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्म यहने छन ् य ती प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाम उऩसङ्झभङ्झतको सदस्मको 
रुऩभा काभ गनेछन 

(३) उऩदपा (१) को (घ) भा ङ्ञिऺक प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरु भध्मेफाट सवणसहभतफाट 
छनौट हङ्टन नसकेभा वङ्चयष्ठ ङ्ञिऺकराई सदस्मको रुऩभा भनोङ्झनत गङ्चयनछे । 

(४)  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कामणअवङ्झध ३ वषणको हङ्टनेछ । 

(५)  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ: (क) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे उऩदपा 
१ को िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोङ्ञजभका सदस्महरु भध्मेफाट छानेको सदस्म सो सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ हङ्टनेछ । (ि) अध्मऺ हङ्टन आधायब ङ्टत तहको रागी कऺा ८ य भाध्माङ्झभक तहका रागी 
कऺा १० उतीणण बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

  

(६)  याजीनाभा स्वीकृत गने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्मको याङ्ञजनाभा सो सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे य 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺको याङ्ञजनाभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको  जेष्ठ सदस्मरे स्वीकृत गनेछ ।   

(७) अङ्झबबावकको अङ्झबरेि याख्न े: (क) हयेक ङ्जवद्यारमरे  ङ्जवद्याथीको अङ्झबरेि याख्दा ङ्जवद्याथीका फाफङ्ट, 
आभा, फाजे, फज्मै, दाजङ्ट, ङ्छददीको नाभ, थय, ठेगाना य सम्ऩकण  नम्फय उल्रेि गनङ्टण ऩदणछ य त्मस्ता 
अङ्झबबावक नबएका ङ्जवद्याथीको हकभा ङ्जवद्याथीराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मङ्ञक्तको अङ्झबरेि याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

(ि) िण्ड (क) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्याथीराई सॊयऺकत्व प्रदान गने व्मङ्ञक्तराई अङ्झबबावकको रुऩभा 
अङ्झबरेि याख्दा ङ्झनजरे सॊयऺकत्व प्रदान गयेको व्महोया सम्फङ्ञन्धत वडाफाट प्रभाङ्ञणत 
गयाएको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(ग)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत  अध्मऺ य सदस्मको उम्भेदवायका राङ्झग  ङ्जवद्याथीका फाफङ्ट, आभा, फाजे वा 
फज्मै भात्र अङ्झबबावक भाङ्झननेछ तय ङ्जवद्याथीका फाफङ्ट, आभा, फाजे,फज्मै दाजङ्ट, ङ्छददी य सॊयऺक 
भात्र राई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत छनोट प्रमोजनको रागी अङ्झबबावक भाङ्ङ सङ्जकनेछ।   

 

(८)  प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ गठन बई ङ्जक्रमािीर यहेका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरु ऩदावङ्झध सभाप्त 
नहङ्टॉदासम्भ कामभ यहनेछन ्। 

२7.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सदस्म छनौट सम्फन्धी व्मवस्था : 
(१)  प्रधानाध्माऩकरे दपा २6 को उऩ दपा (१) फभोङ्ञजभको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको छनौट गनणको 

राङ्झग तत्कारको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कामण अवङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट बन्दा तीस ङ्छदन अगावै सात ङ्छदनको 
सूचना ङ्छदई अङ्झबबावकको बेरा गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
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तय कङ्ट नै कायणरे व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएको वा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सदस्मको ऩद ङ्चयक्त 
बएको अवस्थाभा त्मसयी ङ्जवघटन वा ङ्चयक्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत वा 
ङ्चयक्त सदस्मको छनौटको राङ्झग मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदई अङ्झबबावकको बेरा गयाउनङ्ट ऩनेछ  

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सदस्म छनौट गने सम्फन्धभा अङ्झबबावकराई सहमोग गनणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिको सॊमोजकत्वभा प्रधानाध्माऩक, य ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे तोकेको १ जना 
कभणचायी वा ङ्ञिऺक प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेको 3 सदस्मीम छनौट सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

२8. व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक् 
(१)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक दङ्टई भङ्जहनाभा कङ्ञम्तभा एक ऩटक फस्नेछ । 

(२)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक सङ्झभङ्झतको अध्मऺको ङ्झनदेिनभा सदस्म सङ्ञचवरे  फोराउनेछ ।  

(३)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका एक ङ्झतहाई सदस्मरे 
ङ्झरङ्ञित अनङ्टयोध गयेभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचवरे जङ्जहरेसङ्टकै ऩङ्झन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ ।  

(४)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकभा छरपर हङ्टन े ङ्जवषम सूची सदस्म–सङ्ञचवरे साधायणतमा २४ घण्टा 
अगावै सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(५)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रङ्झतित बन्दा फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छ ।  

(६)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा जेष्ठ सदस्मरे वा 
सवणसम्भत रुऩभा अध्मऺ छनोट हङ्टन नसकेभा गनेछ ।  

(७)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनछे य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणाणमक भत ङ्छदन सक्नेछ तय आभङ्ञन्त्रत सदस्म य ऩमणवेऺकको भत ङ्झनणाणमक हङ्टन े
छैन। 

(८)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺा िािा अङ्झधकृतराई ऩमणवेऺकको रुऩभा फोराउन 
सङ्जकने छ । 

(९)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामणङ्जवङ्झध व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत आपैं रे ङ्झनधाणयण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२9.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्म हङ्टन नसक्न े : देहामको व्मङ्ञक्त व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ य सदस्म हङ्टन सक्ने छैन :- 

(क)   गैय नेऩारी नागङ्चयक,  

(ि)  ऩच्चीस वषण उभेय ऩूया नबएको      

(ग)   प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कारो सूचीभा ऩयेको, 
(घ)  नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहङ्चयएको ।  

30.   व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनण सक्न े: देहामका अवस्थाभा ङ्ञिऺा िािाको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतरे ङ्जवघटन गनण सक्नछे  – 

(क) ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  
(ि)  ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक वातावयण िल्फल्माएभा,   
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(ग)  प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय तथा  भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको 
नीङ्झत एवभ ्ङ्जहत ङ्जवऩयीत काभ गयेभा,  

(घ)  ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सन्तोषजनक रूऩभा गनण नसकेभा, वा  

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको ऩारना नगयेभा । 

31. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय :  

(१) मस ऐनभा अन्मत्र रेङ्ञिएका काभ, कतणव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 

(क) ङ्जवद्यारमको सञ्चारन, येिदेि, ङ्झनयीऺण य व्मवस्थाऩन गने,                                                    

(ि)  ङ्जवद्यारमको राङ्झग चाङ्जहने आङ्झथणक स्रोत जङ्टटाउन,े चरअचर सम्ऩङ्झतको सॊयऺण य 
सदङ्टऩमोग गने 

(ग) ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको सेवाको सङ्टयऺाको राङ्झग ऩहर गने,  

(घ)  कयाय ङ्ञिऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका साथै ङ्जवद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी ङ्ञिऺक तथा 
कभणचायी ङ्झनमङ्टक्त गने य त्मसयी ङ्झनमङ्टक्त ङ्ञिऺक तथा कभणचायीराई तोङ्जकङ्छदएको  
तरफ बत्ता ङ्छदन,े   

(ङ)  नेऩार सयकायफाट स्वीकृत दयवन्दीको ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन 
आएभा स्थामी ऩूङ्झतणको राङ्झग सो ऩद ङ्चयक्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्ञिऺा 
िािाभा रेिी ऩठाउन,े  

(च)  ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको हाङ्ञजयी जाॉच गयी गमर हङ्टने ङ्ञिऺक वा 
कभणचायी उऩय आवश्मक कायफाही गने य आपूराई कायफाही गनण अङ्झधकाय 
नबएको ङ्जवषमभा कायफाहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टण ऩने बएभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
आफ्नो याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन ङ्ञिऺा  िािाभा ऩठाउन,े  

(छ)  नेऩार सयकाय तथा स्थानीम सयकायसॉग सभन्वम य सहकामण गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ िैङ्ञऺक 
ङ्जवकासका कामणक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(ज)  ङ्जवद्याथीहरूरे ऩारना गनङ्टण ऩने आचाय सॊङ्जहता फनाई रागङ्ट गने,  

(झ) स्थानीम तह, नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य ङ्ञिऺा  िािारे ङ्छदएको ङ्झनदेिन अनङ्टरूऩ काभ 
गने । 

(ञ) प्रत्मेक वषण ङ्जवद्यारमका चन्दादाता य अङ्झबबावकहरूको बेरा गयाई ङ्जवद्यारमको 
अङ्ञघल्रो िैङ्ञऺक वषणको आम, व्मम तथा िैङ्ञऺक उऩरङ्ञब्ध य आगाभी वषणको 
िैङ्ञऺक कामणक्रभको सम्फन्धभा जानकायी गयाउन,े फेरावितभा ङ्जवद्यारमको आम 
व्मम ङ्जववयण जाॉचफङ्टझ गने ।  

(ट)  नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकएको रेिा ऩयीऺकफाट रेिा ऩयीऺण गयाउने ,  

(ठ)  ङ्जवद्याथी, ङ्ञिऺक, कभणचायी तथा अङ्झबबावकराई ङ्जवद्यारमको ङ्जवकास तथा 
ऩठनऩाठनतपण   उत्प्रङे्चयत गने व्मवस्था ङ्झभराउन,े 

(ड)  ङ्जवद्याथीराई उऩरब्ध गयाइएको छात्रवृङ्ञत्त यकभ प्रदान गने,  
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(ढ)  ङ्ञिऺा िािा अङ्झधकृतरे ङ्जवद्यारमको चेक जाॉच वा ङ्झनयीऺण गदाण हाङ्ञजयी ऩङ्टङ्ञस्तका 
वा ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजयीभा गमर जनाएकोभा त्मस्ता गमर बएका ङ्ञिऺक तथा 
कभणचायीको गमर बएका ङ्छदनको तरफ कट्टी गने,  

(ण)  िैङ्ञऺक सङ्टधायको राङ्झग प्र.अ. राई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने य ङ्झनदेिन ङ्छदॉदा ऩङ्झन 
ऩारन नबएभा ङ्ञिऺा िािाभा जानकायी गयाउने,  

(त)  ङ्जवद्यारमभा रङ्ञऺत सभूहका राङ्झग ङ्जविषे प्रकृङ्झतको िैङ्ञऺक कामणक्रभ सञ्चारन गनण 
आवश्मक देङ्ञिएभा स्थानीम तह तथा स्थानीम ङ्ञिऺा  िािाभापण त गने, 

(थ) वाङ्जषणक रुऩभा ङ्जवद्यारमका राङ्झग आवश्मक भारसाभान, भसरन्द साभग्रीको िङ्चयद 
मोजना स्वीकृत गने, ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺकस्तय वङृ्जि गनण आवश्मक साभान तथा 
िैङ्ञऺक साभग्रीहरूको व्मवस्था गने,   

(द)  ङ्जवद्यारमको ङ्जवऩद, जोङ्ञिभ अवस्था रेिाजोिा गयी प्रबाव न्मूनीकयणका राङ्झग 
कामणमोजना फभोङ्ञजभ कामाणन्वमन गने,   

 (२)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो अङ्झधकाय भध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचवराई प्रत्मामोजन गनण सक्नेछ । 

32. ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सॊघ सम्फन्धी व्मवस्था:  

(१) प्रत्मेक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक, अङ्झबबावक तथा सभाजसेवी फङ्टङ्छिङ्ञजवीहरु सदस्म यहेको एक ङ्ञिऺक 
अङ्झबबावक सॊघ यहनेछ ।   

(२)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे अङ्झबबावक तथा सभाजसेवी फङ्टङ्छिङ्ञजवीहरूको बेरा गयाई सो सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, 

प्रधानाध्माऩक तथा कम्तीभा एक जना ङ्ञिऺक, सभाजसेवी फङ्टङ्छिङ्ञजवी य अङ्झबबावकहरू सभेत यहन े
गयी फढीभा एघाय सदस्मीम ङ्ञिऺक–अङ्झबबावक सॊघको कामणकायी सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टण ऩनेछ ।  

(३)  स्रोत कऺा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमभा उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सॊघको कामणकायी 
सङ्झभङ्झत गठन गदाण अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथीका कङ्ञम्तभा एक जना अङ्झबबावक हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(४)  उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ गङ्छठत कामणकायी सङ्झभङ्झतका सदस्मको ऩदावङ्झध तीन वषणको हङ्टनेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामणकायी सङ्झभङ्झतको फैठक तीन भङ्जहनाभा कम्तीभा एकऩटक फस्नेछ य 
सो सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामणङ्जवङ्झध कामणकायी सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाणयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ   

(६)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामणकायी सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 
(क)  ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺाको गङ्टणस्तय कामभ गनणको राङ्झग आवश्मक काभ गने,   

(ि)  ङ्जवद्यारम सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक सहमोग वा िङ्टल्क ङ्झनधाणयण गनण ङ्जवद्यारमराई आवश्मक 
सङ्टझाव ङ्छदन,े  

(ग)  ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधफाये ङ्झनमङ्झभत जानकायी याख्न ेतथा सो सम्फन्धभा ङ्ञिऺक, ङ्जवद्याथी 
य अङ्झबबावक फीच ङ्झनमङ्झभत अन्तयङ्जक्रमा गने । 

(घ) ङ्जवद्यारमको अनङ्टगभन य ङ्झनयीऺण गयी िैङ्ञऺक सङ्टधायको राङ्झग ङ्झनदेिन ङ्छदने । 

(७)  उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सॊघको कामणकायी सङ्झभङ्झत गठन गदाण सात सदस्मभा नघटाई 
गनङ्टण ऩनेछ । 
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33.  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ कतणव्म य अङ्झधकाय :  

१)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

क)  ङ्जवद्यारमका सॊस्थाऩक वा रगानीकताणहरुभध्मेवाट ङ्जवद्यारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञिऺा िािारे 
भनोङ्झनत गयेको व्मङ्ञक्त        -अध्मऺ  

ि)  सम्वङ्ञन्धत वडाको वडा सङ्झभङ्झतरे तोकेको वडा सदस्म               - सदस्म  

ग)  अङ्झबबावकहरुभध्मेवाट एक जना भङ्जहरा सभेत ऩने गयी ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩनरे भनोङ्झनत 
गयेको दङ्टई जना                 - सदस्म 

घ)  सभफ्ङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरुरे आपूहरुभध्मेवाट छानी ऩठाएको 
एकजना -  सदस्म  

ङ)  ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक              - सदस्म सङ्ञचव   

 

२)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ कतणब्म अङ्झधकाय्  

क) ङ्जवद्यारमको सञ्चारन येिदेि व्मवस्थाऩन गने य ङ्झनयीऺण गने,  

ि) ङ्जवद्यारम सञ्चारनको कामणङ्जवङ्झध फनाई रागङ्ट गने, 

ग) ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको सेवाको सङ्टयऺा गने,  

घ) ङ्ञिऺकराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र ङ्छदन,े तरफ बत्ता िङ्टवाउन,े  

ङ) ऐनरे तोके अनङ्टसाय ङ्जवद्याथीहरुराई छात्रवृङ्ञत्त उऩरब्ध गयाउन,े 

च) स्थानीम तहरे तोकेको ङ्झसभाङ्झबत्र यही िङ्टल्क ङ्झनधाणयण गने य कामाणन्वमन गने,  

छ)  स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक रागङ्ट गने,  

ज) भाङ्झथल्रो ङ्झनकामवाट प्राप्त हङ्टने ङ्झनदेिनको ऩारना गने गयाउन,े  

३4. ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनण सङ्जकने्  
(१) कङ्ट नै ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी ऩ ङ्टया गनण नसकेको ङ्झनष्कषण सङ्जहतको 

प्रङ्झतवेदनको आधायभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्जवघटन गनण 
सक्नेछ । तय त्मसयी ङ्जवघटन गनङ्टण अङ्ञघ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आफ्नो सपाइ ऩेि गने 
भनाङ्झसफ भाङ्जपक भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बए ऩङ्झछ अको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन नबए सम्भ वा अन्म कङ्ट नै कायणरे ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन नबए सम्भ 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ गनण नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ३ (तीन) सदस्मीम अस्थामी ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनण सक्नेछ । 

 

35.  ङ्जवद्यारम सञ्चारन कामणङ्जवङ्झध्  

(१)  मो ऐन य प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा यही प्रत्मेक ङ्जवद्यारमरे आफ्नो रक्ष्म, भूल्म, भान्मता, सञ्चारन 
प्रङ्जक्रमा, ङ्ञिऺक, कभणचायी, अङ्झबबावक तथा अन्म सयोकायवाराहरुको आचाय सॊङ्जहता, ङ्ञिऺक कभणचायी, 
अङ्झबबावक, ङ्जवद्याथी य अन्म सयोकायवाराको ङ्ञजम्भेवायी, कतणव्म य दाङ्जमत्व तथा ङ्जवद्यारम सञ्चारन 
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ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमा रगामत अन्म सान्दङ्झबणक ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेि गङ्चयएको ङ्जवद्यारम सञ्चारन ङ्जवङ्झनमभ, 

अङ्झबबावक बेराफाट ऩाङ्चयत गयी नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत गयाइ कामाणन्वमन गनङ्टण ऩनेछ । 

(२)  ङ्जवद्यारम सञ्चारन ङ्जवङ्झनमभ अनङ्टसाय ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनङ्टण व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, प्रधानाध्माऩक रगामत 
अन्म सफैको कतणव्म हङ्टनेछ । 

(३) ङ्जवद्यारम सञ्चारन ङ्जवङ्झनमभ सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

ऩङ्चयच्छेद 5 

ङ्जवद्यारमराई ङ्छदइन ेअनङ्टदान तथा अन्म व्मवस्था 
36.  ङ्जवद्यारमराई अनङ्टदान ङ्छदन े:  

(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई नऩेार सयकाय वा प्रदेि सयकाय वा नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्जवद्यारमको राङ्झग 
प्राप्त यकभ नगय कामणऩाङ्झरकारे वाङ्जषणक कामणक्रभभा स्वीकृत गयाई ङ्जवद्यारम सङ्ञञ्चत कोषभा ऩठाउनेछ 

(२)  ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त फजेट सभेतराई अध्ममन गयी ङ्जवद्यारमराई देहामका आधायभा अनङ्टदान फाॉडपाॉट 
गनेछ्–  

(क)   ङ्जवद्यारमको ङ्जवद्याथी सॊख्मा, 
(ि)  ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺक सॊख्मा, 
(ग) ङ्जवद्यारमको ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ,  

(घ)   ङ्जवद्यारमको आङ्झथणक अवस्था ।  

(ङ)  ङ्जवद्यारमरे ऩूया गनङ्टण ऩने न्मङ्टनतभ ऩूवाणधायहरु (Prioritized Minimun Enabling Conditions 

PEMEC) 

 (3  कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे तोङ्जकएको िैङ्ञऺक स्तय कामभ गनण नसकेभा त्मस्ता ङ्जवद्यारमराई ङ्छदइदै आएको 
अनङ्टदान यकभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कटौती गनण मस दपारे वाधा ऩङ्टमाणएको भाङ्झनने छैन । 

(4  अनङ्टदान सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

37. ङ्जवद्यारमराई छङ्टट य सङ्टङ्जवधा् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठीको रुऩभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमराई सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानूनभा 

बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ छङ्टट य सङ्टङ्जवधा हङ्टनेछ । 

(२) साभङ्टदाङ्जमक वा िैङ्ञऺक गङ्टठीको रुऩभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमराई नगयऩाङ्झरकारे आपूरे रगाएको कय 
वा अन्म सेवा वा सङ्टङ्जवधाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जविेष छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ । 

38.  सम्फङ्ञन्धत काभभा िचण गनङ्टण ऩने् ङ्जवद्यारमराई प्राप्त यकभ जङ्टन काभको राङ्झग िचण गनण ङ्झनकासा 
बएको हो सोही काभभा भात्र िचण गनङ्टण ऩनेछ । िचण हङ्टन नसकेको यकभको फायेभा ङ्ञिऺा िािाराई 
जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

39.  स्थानीम स्रोतफाट यकभको व्मवस्था गनङ्टण ऩने :  

(१)  ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्यारमको बवन, पङ्झनणचय य अन्म कामणको राङ्झग स्थानीम स्रोतफाट सभेत यकभको 
व्मवस्था गनङ्टण ऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानीम स्रोतफाट बवन ङ्झनभाणणको राङ्झग यकभ नऩङ्टग्ने बएभा नगय 
कामणऩाङ्झरका  वा अङ्झबबावकवाट सहमोग यकभ ङ्झरनसक्नछे ।  
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(३)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कामणको राङ्झग ङ्जवद्याथीफाट सहमोगको नाभभा िङ्टल्क 
उठाउन ऩाउने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद–6 

ङ्जवद्यारमको फजेट, आम व्ममको रेिा तथा अन्म व्मवस्था 
40.  ङ्जवद्यारम सञ्चारन सङ्ञञ्चत कोषको सञ्चारन : 
(१)  प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारमको सम्ऩूणण आम्दानीहरु जम्भा गने गयी एक ङ्जवद्यारम सञ्चारन सङ्ञञ्चत 

कोष यहनेछ । 

(२) ङ्जवद्यारमरे सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम फभोङ्ञजभ िचण गनङ्टण ऩनेछ  

(३)  ङ्जवद्यारम कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेिा हेने कभणचायी वा वङ्चयष्ठ स्थामी ङ्ञिऺकको सॊमङ्टक्त 
दस्तितफाट हङ्टनेछ ।अऺमकोषको हकभा अऺमकोष स्थाऩना गने व्मङ्ञक्त य ङ्जवद्यारम प्र.अ. को 
सॊमङ्टक्त दस्ताितभा हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(4)  ङ्जवद्यारम कोषको ङ्जहसाफ–ङ्जकताफ रेिा याख्न,े फेरुजङ्ट पछमौट गने काभ प्रधानाध्माऩक य रेिा 
सम्फन्धी काभ गने ङ्ञिऺक वा कभणचायीको हङ्टनेछ ।  

(5) ङ्जवद्यारमको कामण सञ्चारनको राङ्झग ङ्जवद्यारम कोषको यकभ ङ्ञिऺा,मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािारे 
तोङ्जकङ्छदएको नङ्ञजकैको कङ्ट नै फैंकभा िाता िोरी जम्भा गनङ्टण ऩनेछ ।  

(6) ङ्जवद्यारमको सम्ऩूणण िचण ङ्जवद्यारम कोषभा जम्भा बएको यकभफाट व्महोङ्चयनेछ ।  

41. फजेट तमाय गने : 
(१) भाङ्झथ जेसङ्टकै रेङ्ञिए ऩङ्झन प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वषण आगाभी वषणको फजेट तमाय गयी व्मवस्थाऩन 

सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत गयाई त्मसको एक प्रङ्झत ङ्ञिऺा िािाभा सभमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

42. ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेिा्  

(१)  ङ्जवद्यारमको आम व्ममको प्रचाङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेिा, ङ्झफर, बयऩाई रगामत आवश्मक कागजात याख्न ेकाभ ङ्जवद्यारमको 
रेिा सम्फन्धी काभ गने ङ्ञिऺक वा कभणचायीको हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कागज प्रभाङ्ञणत गयाई याख्न,े याख्न रगाउन ेङ्ञजम्भेवायी प्रधानाध्माऩकको  हङ्टनछे  

(४)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आम व्ममको रेिा याख्दा ङ्जवद्यारमको काभ कायफाहीको वास्तङ्जवक ङ्ञस्थङ्झत 
थाहा हङ्टने गयी भारसाभानहरूको िङ्चयद ङ्झफक्री य ङ्जवद्यारमको नगदी, ङ्ञजन्सी, जामजेथा दाङ्जमत्व आङ्छदको 
ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण स्ऩि रूऩरे िोरेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(५) ङ्जवद्यारमको नगदी, ङ्ञजन्सी, जामजेथाभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ङ्जहनाङ्झभना, हानी–नोक्सानी वा राऩयफाही हङ्टन 
नऩाउने गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय सोको रगत याख्न ेतथा याख्न रगाउने दाङ्जमत्व प्रधानाध्माऩकको हङ्टनेछ   

(६)  प्रधानाध्माऩक य रेिा सम्फन्धी काभ गनण ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकएको ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे ङ्जवद्यारमको 
आम व्ममको प्रङ्झतवेदन ङ्ञिऺा िािारे तोकेको अवङ्झध ङ्झबत्र चौभाङ्झसक रूऩभा ङ्ञिऺा िािाभा ऩठाउनङ्ट  
ऩनेछ ।  

43.  रेिा ऩयीऺण गयाउने्  
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(१) नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा,मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािारे ङ्जवद्यारमभा रेिाऩयीऺण गनण दताणवारा 
रेिाऩयीऺकको १५ ङ्छदन ेङ्झबत्र ङ्झनवेदन आवह्वान गने य  प्रङ्जक्रमा ऩङ्टगी दताण बएका रेिाऩयीऺकहरु 
भध्मेवाट १ जना ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ङ्जवद्यारमभा ऩठाउनछे। 

(२)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक वषण नगयकामणऩाङ्झरकावाट ङ्झनमङ्टक्त दताणवारा 
रेिा ऩयीऺकफाट रेिा ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३)  रेिा ऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा प्रधानाध्माऩकरे ङ्जवद्यारमको आम व्ममको िाता रेिा ऩयीऺकरे 
भागेको फित जाॉच्न ङ्छदनङ्टऩनेछ य ङ्झनजरे कैङ्जपमत गयेको कङ्ट याको मथाथण जवाप सभेत 
सयोकायवाराराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४)  ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेिा भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ङ्ञिऺा,मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाफाट िटाइएको 
कभणचायीरे जङ्टनसङ्टकै फित जाॉचफङ्टझक गनण सक्नेछ । मसयी जाॉचफङ्टझ गदाण िटी आएको कभणचायीरे 
भाग गयेको ङ्जववयण देिाउनङ्ट प्रधानाध्माऩक, रेिाको ङ्ञजम्भेवायी प्राप्त ङ्ञिऺक वा कभणचायीको कतणव्म 
हङ्टनेछ ।  

(५)  मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ रेिाऩयीऺकरे ङ्जवद्यारमको रेिा ऩयीऺण गने ङ्झसरङ्झसराभा अन्म कङ्ट याका 
अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवद्यारमको आम्दानी य िचणका फायेभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुसॉग 
छरपर गयी आफ्नो प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टण ऩनेछ ।  

(६)  मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारमसॉग स्वाथण यहेको व्मङ्ञक्तरे वा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩनका अध्मऺ, सदस्म 
तथा प्रधानाध्माऩकको नङ्ञजकको नातेदायरे ङ्जवद्यारमको रेिा ऩयीऺण गनण ऩाउन ेछैन ।  

44. प्रङ्झतवेदन ऩेि गनङ्टण ऩने : रेिाऩयीऺकरे ङ्जवद्यारमको रेिा ऩयीऺण गयी सकेऩङ्झछ देहामका कङ्ट याहरू 
िङ्टराई सो सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन तमाय गयी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञिऺा  िािाभा एक–एक प्रङ्झत 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ्–  

(क) सोङ्झधएका य कैङ्जपमत तरफ बएका कङ्ट याको जवाप मथािीघ्र बए नबएको,  
(ि) ऩेि बएको आम व्ममको ङ्जहसाफ यीतऩूवणक बए नबएको,  
(ग) आम व्ममको से्रस्ता कानङ्टन फभोङ्ञजभ यािे नयािेको,  
(घ) ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेिा मथाथण रूऩभा देङ्ञिने गयी दङ्टरुस्त बए नबएको,  
(ङ) कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे कानङ्टन ङ्जवऩयीत काभकाज वा फेङ्जहसाफ गये नगयेको,  
(च) ङ्जवद्यारमको कायोफाय सन्तोषप्रद बए नबएको,  
(छ) ङ्जवद्यारमराई जङ्टन काभका राङ्झग ङ्झनकासा बएको हो सोही प्रमोजनभा िचण रेिे नरेिेको, 
(ज) ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त दङ्टरुऩमोग गये, नगयेको  

(झ) रेिा ऩयीऺकरे भनाङ्झसफ य आवश्मक सम्झेको अन्म कङ्ट या  

४5.  ङ्जवद्यारमको काभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण गने: साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे िैङ्ञऺक सत्र सभाप्त बएको ३ 
भङ्जहनाङ्झबत्र आफ्नो काभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयी नगय ङ्ञिऺा िािाभा प्रङ्झतवेदन ऩेि गनङ्टणऩनेछ । 

46.  फयफङ्टझायथ गने : (१) ङ्जवद्यारमको नगदी, ङ्ञजन्सी भारसाभानको रगत, से्रस्ता याख्न े ङ्ञजम्भा ङ्झरएको 
ङ्ञिऺक वा कभणचायी सरुवा वा अन्म कायणफाट ङ्जवद्यारम छोडी जाने बएभा आफ्नो ङ्ञजम्भा यहेको 
नगदी, ङ्ञजन्सी भारसाभानको फयफङ्टझायथ साभान्मतमा २१ ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जवद्यारमभा गनङ्टण ऩनेछ ।  
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(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ नगने ङ्ञिऺक तथा कभणचायीराई फयफङ्टझायथ नगयेसम्भ सरुवा 
बएको ङ्जवद्यारमभा जान यभानाऩत्र ङ्छदइने छैन । साथै ङ्झनजरे कङ्ट नै यकभ वा भारसभान ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको यहेछ बने सो फाऩतको यकभ ङ्झनजरे ऩाउने जङ्टनसङ्टकै यकभफाट असङ्टर उऩय वा सोधबनाण 
गङ्चयनेछ ।  

47.  ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको तरफ बत्ता य अन्म सङ्टङ्झफधा सङ्घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

४8.  ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको ङ्झनवङृ्ञत्त बयण, उऩदान,उऩचाय िचण, अवकाि, सजाम य अन्म व्मवस्था 
सङघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

ऩङ्चयच्छेद–7 

ङ्जवद्याथी सॊख्मा, बनाण य कऺा चढाउन ेव्मवस्था 
४9. ङ्जवद्याथी सॊख्मा्  

(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा ङ्जवद्याथी सॊख्मा न्मूनतभ 2५ हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।   

(२)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको प्रत्मेक कऺाभा ङ्जवद्याथी सॊख्मा साभान्मतमा न्मूनतभ २०, अङ्झधकतभ 3० य  
औसत 25 हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।   

(३)  उऩदपा (१) वा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ङ्जविेष  ङ्ञिऺा ङ्छदने ङ्जवद्यारमको हकभा 
रागङ्टहङ्टनेछैन ।   

(४)  कङ्ट नै कऺाभा उऩदपा (१) भा रेङ्ञिएबन्दा फढी ङ्जवद्याथी बएभा ङ्जवद्यारमरे व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झरई त्मस्तो कऺाको अको वगण (सेक्सन) िोल्न सक्नेछ ।  

(५)  उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कऺाभा वगण िोल्न आवश्मक ऩूवाणधायको व्मवस्था व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य 
ङ्जवद्यारमरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

50. बनाण सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१)  ङ्जवद्याथीरे ङ्जवद्यारमभा बनाण हङ्टनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको सक्कर प्रभाणऩत्र ऩेि गनङ्टण ऩनेछ :- 
(क) कऺा 6 भा बनाण हङ्टनका राङ्झग आधायब ङ्टत तहको कऺा ५ उत्तीणण गयेको प्रभाणऩत्र, 
(ि) कऺा नौ भा बनाण हङ्टनको राङ्झग आधायबतू तहको अङ्ञन्तभ ऩयीऺाभा उत्तीणण गयेको प्रभाणऩत्र,  

(ग) कऺा एघायभा बनाण हङ्टनको राङ्झग कऺा दिको ऩयीऺाभा उत्तीणण गयेको प्रभाणऩत्र, 

(घ) कऺा एकभा फाहेक अन्म कऺाभा बनाण हङ्टनको राङ्झग ङ्जवद्यारमरे ङ्झरने वाङ्जषणक ऩयीऺाको 
रब्धाङ्क य स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ।  

(२)  ङ्जवद्यारमरे िैङ्ञऺक सत्रको फीचभा वा वाङ्जषणक ऩयीऺा उत्तीणण नबएका ङ्जवद्याथीराई स्थानान्तयण 
प्रभाणऩत्र ङ्झरई आए ऩङ्झन अध्ममनयत कऺाबन्दा भाङ्झथल्रो कऺाभा बनाण गनङ्टण हङ्टॉदैन ।  

(३)  ङ्जवद्यारमको एक तहभा बनाण बएको ङ्जवद्याथीरे सोही ङ्जवद्यारमको भाङ्झथल्रो कऺाभा ऩङ्टन् बनाण गनङ्टण ऩने 
छैन ।   

(४)  ङ्जवद्याथीरे ऩङ्जहरो ऩटक ङ्जवद्यारमभा बनाण हङ्टन आउॉदा साधायणतमा आफ्नो अङ्झबबावकराई साथभा 
ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्याथी बनाण गदाण ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺाको प्रमोजनको राङ्झग अङ्झबबावकको नाभ, ठेगाना, सम्ऩकण  
नम्फय सभेतका ङ्जववयण भाग गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 
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(६)  ऩाॉच वषण उभेय ऩूया नबएकाराई एक कऺाभा बनाण य फाह्र फषण उभेय ऩूया नबएकाराई आधायबतू तह 
उत्तीणण ऩयीऺाभा सभावेि गङ्चयने छैन । 

51. ङ्जवद्यारमभा बनाण नबई अध्ममन गने व्मङ्ञक्तको ऩयीऺा सम्फन्धी व्मवस्था :   

(१)   ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािारे ङ्जवद्यारमभा बनाण नबई ङ्झनजी रूऩभा अध्ममन गयेको व्मङ्ञक्तराई 
ङ्जवद्यारमरे ङ्झसपाङ्चयस गयेको ङ्झनजको ऺभता य स्तयको आधायभा ङ्जवद्यारमफाट ङ्झरइने कऺा 
आठसम्भको वाङ्जषणक ऩयीऺाभा साभेर हङ्टनको राङ्झग बनाण गनण आवश्मक व्मवस्था गनण सक्नेछ ।   

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺा ङ्छदन चाहने व्मङ्ञक्तरे  ङ्ञिऺा िािारे तोकेको ङ्जवद्यारम य सभमभा सो 
कामाणरमरे तोकेको िङ्टल्क फङ्टझाई ऩयीऺा पायाभ बनङ्टण ऩनेछ । 

(३)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺा ङ्छदन चाहने व्मङ्ञक्तरे जङ्टन कऺाको वाङ्जषणक ऩयीऺा ङ्छदन चाहेको हो सो 
बन्दा दङ्टई कऺा तरसम्भको ङ्जवद्यारमफाट ङ्झरइएको वाङ्जषणक ऩयीऺा उत्तीणण गयेको प्रभाणऩत्र ऩेि गनङ्टण 
ऩनेछ । 

(४)  भाङ्झथ जे सङ्टकै रेङ्ञिए ताऩङ्झन िङ्टरा वा फैकङ्ञल्ऩक ङ्जवद्यारमभा ऩढेका ङ्जवद्याङ्झथणको ऩयीऺा सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था 
भन्त्रारमरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

52. स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१)  कङ्ट नै ङ्जवद्याथीरे स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩयेभा अङ्झबबावकको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत ङ्जवद्यारम छाड्नङ्ट 
ऩयेको मथाथण ङ्जववयण िङ्टराई प्रधानाध्माऩक सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कऺा दि य फाह्रभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथीराई 
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ङ्छदइन ेछैन ।  

तय देहामका अवस्थाभा िैङ्ञऺकसत्रको ङ्जवचभा स्थानान्तयण बई आउने ङ्जवद्यारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञिऺा 
िािाको सहभङ्झत ङ्झरई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ङ्छदन सङ्जकनछे :– 

(क)  स्थानान्तयण हङ्टने ङ्जवद्याथीको अङ्झबबावक कभणचायी यहेछ य ङ्झनजको अन्मत्र सरुवा बएभा,  
      (ि)  अङ्झबबावकरे फसाइसयाइ गयेको ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा 

(ग)  ङ्जवद्याथी ङ्झफयाभी बएको कायणरे सोही स्थानभा याख्न नहङ्टने बनी प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
स्वीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्झसपाङ्चयस गयेभा, वा 

(घ)  अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसव कायणरे ङ्जवद्याथी अन्मत्र स्थानान्तयण हङ्टन ङ्ट ऩयेभा।  

(३) सक्कर स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र हयाएभा वा नि बएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्याथी वा ङ्झनजको अङ्झबबावकरे 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको राङ्झग त्मसको व्महोया िङ्टराई सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नछे य त्मसयी ऩनण 
आएको ङ्झनवेदन भनाङ्झसव देङ्ञिएभा प्रधानाध्माऩकरे ङ्झनवेदकराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
ङ्छदनेछ ।  

(४) ङ्जवद्यारमरे कङ्ट नै ङ्जवद्याथीराई आपूरे अध्माऩन नगयाएको कऺाको स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ङ्छदएभा 
त्मस्तो प्रभाणऩत्र ङ्छदने प्रधानाध्माऩकराई कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायफाही गङ्चयनेछ य त्मसयी ङ्छदएको 
स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र यद्द हङ्टनेछ ।  
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(5) सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा ङ्जवद्याथीरे जङ्टन भङ्जहनाभा स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र भागेको छ सो 
भङ्जहनासम्भको भाङ्झसक ऩढाइ िङ्टल्क य अन्म दस्तङ्टय सोही ङ्जवद्यारमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । िङ्टल्क 
वङ्टझाउदा ऩङ्झन स्थानान्तयण ऩत्र नङ्छदएभा सो ङ्जवद्यारमराई आवश्मक कायवाही गङ्चयनेछ ।  

(6) ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्याथीराई स्थानान्तयण प्रभाणऩत्र ङ्छदॉदा सो प्रभाणऩत्र ऩाउने ङ्जवद्याथी वा ङ्झनजको 
अङ्झबबावकको यीतऩूवणक बयऩाई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

53.  स्तय वङृ्जिको राङ्झग बनाण हङ्टन चाहन े ङ्जवद्याथीराई बनाण गनङ्टण ऩने : कऺा दि य कऺा फाह वा अन्म 
कऺाभा स्तय वृङ्जि गने उद्देश्मरे ङ्जवद्याथी ऩङ्टन् सोही ङ्जवद्यारम य कऺाभा अध्ममन गनण आएभा 
ङ्जवद्यारमरे त्मस्तो ङ्जवद्याथीराई बनाण गनङ्टण ऩनेछ ।  

54. वाङ्जषणक ऩयीऺा नङ्छदन े ङ्जवद्याथीराई कऺा चढाउन ेसम्फन्धी व्मवस्था : कङ्ट नै ङ्जवद्याथी ङ्झफयाभी ऩयी वा 
ङ्झनजको काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायण ङ्झनजरे वाङ्जषणक ऩयीऺा ङ्छदन नसकेको सम्फन्धभा ङ्झनजको 
अङ्झबबावकरे त्मसको प्रभाण सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदएभा प्रधानाध्माऩकरे सो सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ गदाण 
ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा ङ्जवद्यारमभा बएको अङ्झबरेिफाट त्मस्तो ङ्जवद्याथीरे अन्म 
ऩयीऺाभा याम्रो गयेको देिेभा आवश्मकता अनङ्टसाय भङ्टख्म भङ्टख्म ङ्जवषमको ऩयीऺा ङ्झरई सो ङ्जवद्याथीराई 
कऺा चढाउन सक्नेछ । तय,   

(१)  िैङ्ञऺकसत्र सङ्टरु बएको एक भङ्जहना ऩङ्झछ कङ्ट नै ङ्जवद्याथीराई कऺा चढाइने छैन ।  

(२)  कऺा नौ य एघायभा कङ्ट नै ङ्जवद्याथीराई कऺा चढाइने छैन ।  

55.  कऺा चढाउन े सम्फन्धी अन्म व्मवस्था् असाधायण प्रङ्झतबा बएका ङ्जवद्याथीराई प्रधानाध्माऩकरे सो 
कऺाभा अध्माऩन गने ङ्ञिऺकहरूको ङ्झसपाङ्चयसभा कऺा चढाउन सक्नेछ । तय कऺा 6 य ९ भा 
कऺा चढाउन सङ्जकने छैन ।  

56.  िैङ्ञऺकसत्र, बनाण गने सभम य काभ गने ङ्छदन :  

(१) ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺकसत्र प्रत्मेक वषणको वैिाि एक गतेदेङ्ञि प्रायम्ब बई चैत्र भसान्तसम्भ कामभ 
यहनेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कऺा एघाय य फाह्रको हकभा िैङ्ञऺक सत्र  

असाय भङ्जहनावाट सङ्टरु हङ्टनछे ।  

(३) ङ्जवद्यारमरे िैङ्ञऺकसत्र सङ्टरु बएको ङ्झभङ्झतरे साभान्मतमा दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र नमाॉ ङ्जवद्याथी बनाण ङ्झरई सक्नङ्ट 
ऩनेछ ।   

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झध नघाई कङ्ट नै ङ्जवद्याथी बनाण हङ्टन आएभा ङ्जवद्यारमरे त्मस्तो ङ्जवद्याथीको 
अध्ममनको स्तय ऩयीऺण गदाण ङ्झनजरे सो कऺाभा बनाण बई वाङ्जषणक ऩयीऺा उत्तीणण गनण सक्न े
देङ्ञिएभा त्मस्तो ङ्जवद्याथीराई अको एक भङ्जहनासम्भ बनाण गनण सङ्जकनेछ ।  

(५)  कसैरे ऩङ्झन िैङ्ञऺकसत्र सङ्टरु नबई ङ्जवद्याथी बनाण गनङ्टण गयाउनङ्ट हङ्टदैन । 

   तय कऺा एकको उभेय सभूह बन्दा कभ उभेय बएका फारफाङ्झरकाको हकभा िैङ्ञऺक सत्र 
प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा  ३० ङ्छदन अगावै प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺाभा बनाणको कामण गनण फाधा ऩने छैन ।   

(६)  ङ्जवद्यारमको एक िैङ्ञऺकसत्रभा काभ गने ङ्छदन कम्तीभा दङ्टईसम फीस ङ्छदन हङ्टनेछ ।  
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(7)  बौङ्झतक ऩूवाणधाय ऩूया गनण नसकेका ङ्जवद्यारमरे तोङ्जकएको ऩाठ्यबायभा नघट्ने गयी ङ्जवद्याथी सॊख्माको 
आधायभा एकै ङ्छदनभा एकबन्दा फढी सभम (ङ्झसफ्ट) भा कऺा सञ्चारन गनण सक्नछे ।  

तय कऺा सञ्चारन गदाण आधायबतू तह वा भाध्मङ्झभक तहका कऺाहरु एकै सभम (ङ्झसफ्ट) 
भा सञ्चारन गनङ्टण ऩनेछ । 

५7. ङ्झफदा सम्फन्धभा  

(१)  ङ्ञिऺक वा कभणचायीको ङ्झफदा सॊघीम ङ्ञिऺा ऐन य ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२)  ङ्ञिऺा िािाको ङ्झनदेिनभा एक िैङ्ञऺक सत्रभा ङ्जहउॉदे ङ्झफदा वा वषे ङ्झफदा वा दङ्टवै गयी फढीभा ऩैंतारीस 
ङ्छदन ङ्जवद्यारम ङ्झफदा ङ्छदन सक्नेछ ।   

(३)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे एक िैङ्ञऺकसत्रभा थऩ ऩाॉच ङ्छदनसम्भ स्थानीम ङ्झफदा ङ्छदई ङ्जवद्यारम ङ्झफदा गनण 
सक्नेछ ।  

(४) मस ऐनभा रेङ्ञिएदेङ्ञि फाहेक अन्म ङ्छदन ङ्जवद्यारम फन्द गयेभा प्रधानाध्माऩकराई ङ्जवबागीम कायफाही 
गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–8 

ङ्जवङ्जवध 
58. ङ्ञिऺक तथा ङ्ञिऺा ऺते्रसम्वि जनिङ्ञक्तको ताङ्झरभ्  

१)  ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञिऺण सम्फन्धी व्मवस्था सॊघ य प्रदेिरे व्मवस्था गये अनङ्टरुऩ हङ्टनेछ । तय मस 
ङ्झनमभरे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई स्वीकृत वाङ्जषणक कामणक्रभ 
वभोङ्ञजभ ताङ्झरभ ङ्छदन वाधा ऩने छैन । 

59. अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी व्मवस्था्  

१) ङ्जवद्यारमहरुरे ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाणयण गयेको भाऩदण्ड वभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ  सॊचारन 
गनङ्टणऩनेछ । 

२) ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािारे वाङ्जषणक कामणक्रभभा सभावेि गयी  अन्तय ङ्जवद्यारम प्रङ्झतस्ऩधाणत्भक 
सह ङ्जक्रमाकराऩ सचारन गनङ्टण ऩनेछ । 

३) अन्तय ङ्जवद्यारम प्रङ्झतस्ऩधाणत्भक सह ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन सम्वङ्ञन्ध थऩ व्मवस्था ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा 
िेरकङ्ट द िािारे ङ्झनधाणयण गये वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

४) ङ्जवद्यारमरे उऩदपा (१ य २) फभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाण देहाम फभोङ्ञजभका 
प्रङ्झतमोङ्झगताभा ङ्जवद्याथीहरूराई बाग ङ्झरन रगाउनङ्ट ऩनेछ – 

(क) ङ्ञचत्रकरा, भूङ्झतणकरा य हस्तकरा प्रङ्झतमोङ्झगता,  
(ि) फाद्यफादन तथा सॊङ्झगत प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(ग) नतृ्म प्रङ्झतमोङ्झगता , 

(घ) नाटक प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(ङ) वकृ्तत्व करा प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(च) हाङ्ञजयी जवाप प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(छ) ङ्जहज्जे प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(ज) िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता, 
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(झ) साङ्जहङ्ञत्मक गङ्झतङ्जवङ्झध, कथा, कङ्जवता य ङ्झनवन्ध प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(ञ) पूरफायी य कृङ्जष सम्फङ्ञन्ध प्रङ्झतमोङ्झगता,  
(ट) सजृनात्भक तथा अन्वेषणात्भक िारका प्रङ्झतमोङ्झगता 
(ठ) ऩठन प्रवाह 

(ड) अन्म प्रङ्झतमोङ्झगता, 
(५) ङ्जवद्यारमरे प्रत्मेक िङ्टक्रफायको दैङ्झनक ऩठनऩाठनको कामण सभाप्त बएऩङ्झछ ङ्जवद्याथीराई सह 

ङ्जक्रमाकराऩको कामणक्रभभा सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।सह ङ्जक्रमाकराऩ नगयाएभा चाय फजे सम्भ 
ऩठनऩाठन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

60.   जवापदेही हङ्टन े:  

१)  प्रधानाध्माऩक ङ्जवद्यारमप्रङ्झत जवापदेही हङ्टनेछ । मसका राङ्झग प्रधानाध्माऩकरे अङ्झबबावक एवॊ ङ्जवद्याथीको 
ङ्जवचाय सवेऺण गनेछ ।  

२)  प्रचङ्झरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाको राङ्झग ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य प्रधानाध्माऩकरे 

ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतसॉग कामणसम्ऩादन कयाय गनङ्टणऩनेछ । 

३)  ङ्ञिऺक एवॊ कभणचायी  प्रधानाध्माऩकप्रङ्झत जवापदेही हङ्टनेछन । ङ्झनजहरुरे गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाका राङ्झग 

नगयकामणऩाङ्झरका, ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्छदएका ङ्झनदेिन ऩारना 
गनङ्टण ऩनेछ ।  अऩेङ्ञऺत िैङ्ञऺक उऩरङ्ञव्धका राङ्झग ङ्ञिऺकहरुरे प्रधानाध्माऩकसॉग कामणसम्ऩादन कयाय 
गनङ्टणऩनेछ । 

४)  ङ्ञिऺाराई भौङ्झरक हकको रुऩभा स्थाङ्जऩत गनण नगय कामणऩाङ्झरकारे प्रत्मेक ङ्जवद्यारमका राङ्झग ङ्झनङ्ञित 

बौगोङ्झरक ऺेत्रराई सेवा ऺेत्रको रुऩभा तोङ्जकङ्छदन सक्नेछ । त्मस्तो बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्रका टङ्टहङ्टया, अरऩत्र 

ऩयेका य फेसाहाया तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङताभा ऩयी ङ्जवद्यारम जान नसकेका वा ङ्जवद्यारम छोडेका फारवाङ्झरकाराई 
छात्रफङृ्ञत्त वा ङ्जविेष व्मवस्था गयी वा ङ्झनजका अङ्झबबावक वा सॊयऺकराई सघाई वारवाङ्झरकाराई  
ङ्जवद्यारमभा ल्माउनङ्ट नगयऩाङ्झरका, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य प्रधानाध्माऩकको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टनेछ ।  

(5)  ङ्जवद्याथीराई अऩेङ्ञऺत िैङ्ञऺक उऩरङ्ञव्ध हाङ्झसर हङ्टने गयी ङ्झसकाउन ेय ङ्जटकाउन े  दाङ्जमत्व प्रधानाध्माऩक य 
ङ्ञिऺकहरुको हङ्टनेछ । 

(6) कङ्ट नै आङ्झबबावक वा सॊयऺकरे ङ्जवद्यारम जाने उभेयका फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारम ऩठाउन अटेय 
गयेभा ङ्झनजराई नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा, सङ्टङ्जवधाफाट फङ्ञन्चत गनण सङ्जकनछे । 

61. सॊयऺकको बङू्झभका: वडा अध्मऺरे आफ्नो वडा ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाका राङ्झग प्रभङ्टि 

सॊयऺकको रुऩभा कामण गनङ्टण, गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

62.  िैङ्ञऺक प्रभाणीकयण सम्वन्धी कामण : 

(१)  आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमहरुरे प्रदान गयेका प्रभाण ऩत्रहरुको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द 
िािाको भौजङ्टदा अङ्झबरेिका आधायभा सत्माऩन गने कामण गनङ्टण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिको 
कतणब्म हङ्टनेछ । 

63. स्थानीम तहका ङ्झनवाणङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरुरे ऩारना गनङ्टणऩने आचायसॊङ्जहता्- स्थानीम तहका ङ्झनवाणङ्ञचत 
ऩदाङ्झधकायीहरुरे देहामफभोङ्ञजभको आचायसॊङ्जहता ऩारना गनङ्टणऩनेछ्- 



 

25 
 

क) सॊस्थागत ङ्जवद्यारम वा ङ्झनजी अन्म कङ्ट नै प्रकायका िैङ्ञऺक सॊघ सॊस्था सञ्चारनभा सॊरग्नता हङ्टन 
नहङ्टने तय प्राङ्ञऻक ङ्जक्रमाकराऩभा बाग ङ्झरन फन्देज नयहन,े 

ि)  धभण, सम्प्रदाम, जनजाङ्झत, ङ्झरङ्ग, बाषा, वगण, ऺेत्र वा सम्प्रदामको आधायभा घृणा वा िेष उत्ऩङ्ङ 
हङ्टने कङ्ट नै ङ्जक्रमाकराऩभा बाग ङ्झरन फन्देज यहन,े 

ग)  याजनीङ्झतक ऩाटी वा अन्म कङ्ट नै दरगत सभूहको स्वाथणभा ङ्जवद्याथी य िैङ्ञऺक  सॊयचनाको 
प्रमोगराई ङ्झनषेङ्झधत गनङ्टणऩने , 

 घ)  ङ्जवद्यारमको सभग्र िैङ्ञऺक गङ्टणस्तयको अङ्झबवृङ्जिभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने . 
ङ)  जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध सभाजकै योर भोडेर हङ्टने हङ्टॉदा सावणजङ्झनक ठाउॉहरु तथा ङ्जवद्यारम वा िैङ्ञऺक 

सॊस्थाभा उऩङ्ञस्थत यहॉदा नकयात्भक सन्देि प्रवाह हङ्टन ेकङ्ट नै ङ्जक्रमाकराऩ नगनण सजग यहनङ्ट 
ऩने  

च) भाध्मङ्झभक तहसम्भ अङ्झनवामण रुऩभा आपना सन्तातीहरुराइ साभङ्टङ्छदमक ङ्जवद्यारमभा भात्र 
ऩठनऩाठन गयाउनङ्ट ऩने।  

64.  ङ्ञिऺक तथा कभणचायीरे ऩारन गनङ्टण ऩने आचाय सॊङ्जहता्- ङ्ञिऺक तथा कभणचायीरे देहाम फभोङ्ञजभको 
आचाय सॊङ्जहता ऩारन गनङ्टण ऩनेछ्- 

क) आपङ्ट राई िटाएको ठाउॉभा गई तोङ्जकएको काभ गनङ्टण ऩने,   

ि)  ङ्झनधाणङ्चयत सभमभा ङ्झनमङ्झभत रुऩरे ङ्जवद्यारमभा आए गएको सभम जनाई हाङ्ञजय हङ्टन ङ्ट ऩने य ऩङ्जहरे 
ङ्झफदाको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट नहङ्टन,े  

ग)   कङ्ट नै याजनैङ्झतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानण वा प्रबाव ऩाने प्रमत्न गनण नहङ्टन,े  

घ)  नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩायस्ऩङ्चयक सम्फन्धभा वा कङ्ट नै ङ्जवदेिी याष्ट्रसॉगको सम्फन्धभा 
िरर ऩनण सक्ने गयी आफ्नो वास्तङ्जवक वा काल्ऩङ्झनक नाभफाट वा फेनाभी कङ्ट नै रेि प्रकाङ्ञित गनण 
वा प्रसेराई कङ्ट नै िफय ङ्छदन वा येङ्झडमो वा टेङ्झरङ्झबजन आङ्छद जस्ता सङ्टचना भाध्मभिाया बाषण प्रसाङ्चयत 
गनण वा कङ्ट नै सावणजङ्झनक बाषण ङ्छदन वा वक्तव्म प्रकाङ्ञित गनण नहङ्टन,े  

ङ)  ङ्जवद्याथीराई मोग्म नागङ्चयक फनाउने उद्देश्म ङ्झरई अध्ममन य अध्माऩनराई आफ्नो भङ्टख्म रक्ष्म सम्झनङ्ट 
ऩने,  

च)  आऻाकाङ्चयता, अनङ्टिासन, सद बावना, सहमोग, सदाचाय, सहानङ्टबङू्झत, धैमण य सच्चङ्चयत्रताराई प्रोत्साहन ङ्छदनङ्ट 
ऩने,  

छ)  कङ्ट नैबाषा, सम्प्रदाम तथा धभण ङ्जवयोधी बावना ङ्ञिऺक तथा ङ्जवद्याथी वगणभा पैराउन नहङ्टने,  
ज) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺकरे व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको स्वीकृङ्झत नङ्झरई 

आपू वहार यहेको ङ्जवद्यारम फाङ्जहय काभ गनण नहङ्टन,े  

झ)  ङ्जवद्यारम वा िैङ्ञऺक सॊस्थाको भाध्मभिाया याङ्जष्ट्रम बावना जागतृ गयी देिभा बावनात्भक एकता 
ल्माउन काभ गनङ्टण ऩने,  

ञ)  नेऩार याष्ट्रको सावणबौभसत्ता य अिण्डताभा आॉच आउन ेगयी देिको िाङ्ञन्त, सङ्टयऺा, वैदेङ्ञिक सम्फन्ध 
य सावणजङ्झनक भमाणदा तथा अदारतको अवहेरना हङ्टने वा कङ्ट नैऩङ्झन कामाणरम वा अङ्झधकृतको कानङ्टनिाया 
ङ्झनधाणङ्चयत कतणव्म ऩूया गनणभा फाधा ङ्जवयोध हङ्टने गयी प्रदिणन, हड्तार, थङ्टनछेक तथा घेयाउ गनण नहङ्टने । 

ट)  ङ्जवद्याथीराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक मातना ङ्छदन नहङ्टन,े .  
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ठ)  भाध्मङ्झभक तहसम्भ अङ्झनवामण रुऩभा आपना सन्तातीहरुराई साभङ्टङ्छदमक ङ्जवद्यारमभा भात्र ऩठनऩाठन 
गयाउनङ्ट ऩने।  

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आचाय सॊङ्जहताको ऩारन बए नबएको अङ्झबरेि ङ्ञिऺकहरुको हकभा 
प्रधानाध्माऩकरे य प्रधानाध्माऩकको हकभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे याख्नङ्ट ऩनेछ य आचाय सॊङ्जहता ऩारन 
नबएको बए त्मसको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ  । 

65. ङ्जवद्याथीरे ऩारन गनङ्टण ऩने आचाय सॊङ्जहता्- ङ्जवद्याथीहरुरे देहाम फभोङ्ञजभको आचाय सॊङ्जहता ऩारन गनङ्टण 
ऩनेछ्  

क)  ङ्ञिऺकको आऻाऩारन य आदय गनङ्टण ऩने,  

ि)  ङ्जवद्यारमभा वा फाङ्जहय जहाॉसङ्टकै अनङ्टिासनभा यहनङ्ट ऩने,  

ग)  याङ्जष्ट्रमता, बाषा य सॊस्कृङ्झतको उत्थानको ङ्झनङ्झभत्त सॊधै प्रमत्निीर यहनङ्ट ऩने,  

घ)  ङ्जवद्यारमरे आमोजना गयेको कामणक्रभभा सङ्जक्रम रुऩभा बाग ङ्झरनङ्ट ऩने,  

ङ)  सफैसॉग ङ्ञिि व्मवहाय गनङ्टण ऩने,  

च) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाणयण गयेका अन्म आचाय सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टण ऩने , 
66.  मस ऐनभा रेङ्ञिए देङ्ञि फाहेकका ङ्जवषमहरुभा सॊघीम ङ्ञिऺा ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा रेङ्ञिए फभोङ्ञजभ 

हङ्टनछे । 

ऩङ्चयच्छेद–9 

(अङ्झनवामण तथा ङ्झनिङ्टल्क ङ्ञिऺा, ङ्जवद्याथी सहामता तथा छात्रवङृ्झत सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था) 
67. अङ्झनवामण, ङ्झनिङ्टल्क आधायबतू ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमफाट रङ्ञऺत उभेय सभूहका सफै फारफाङ्झरकाहरुराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनिङ्टल्क 

ङ्ञिऺा उऩरब्ध हङ्टनछे । 

(२)  नेऩारको सॊङ्जवधान प्रदत्त भौङ्झरक अङ्झधकाय तथा नेऩार सयकायिाया जायी अङ्झनवामण तथा ङ्झनिङ्टल्क 
ङ्ञिऺा, ङ्ञिऺा ऐन २०७५ वभोङ्ञजभ ४ (चाय) वषण ऩ ङ्टया बई १३ (तेह्र) वषण ऩ ङ्टया नबएका फारवाङ्झरका 
राङ्झग आधायबतू तह सम्भ अङ्झनवामण ङ्ञिऺाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(३)  अङ्झनवामण ङ्ञिऺा उऩरब्ध हङ्टने उभेय सभूहका वारवाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमभा नऩठाउने वा वारश्रभभा 
रगाउन ेअङ्झबबावक, सॊयऺक वा उद्योगी, व्माऩायी वा अन्म व्मङ्ञक्तराई नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
दण्ड जङ्चयवाना गनेछ । त्मस्ता व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई नगयऩाङ्झरकाफाट उऩरब्ध हङ्टने सेवा सङ्टङ्झफधा 
योक्का वा स्थगन गङ्चयनेछ । 

(४) जङ्चयवाना तथा कायवाही सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

68. ङ्झनिङ्टल्क भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमफाट रङ्ञऺत उभेय सभूह आधायबतू ङ्ञिऺा (०–८) का सफै फारवाङ्झरकाराई 

नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनिङ्टल्क ङ्ञिऺा उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(२)  भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा (९–१२) को हकभा ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺाको व्मवस्थाऩन सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानङ्टन 
अनङ्टसाय गङ्चयनेछ । 
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(३)   ङ्ञिऺाभा कङ्ट नै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे िङ्टल्क ङ्झरएभा त्मस्तो िङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्याथीराई ङ्जपताण गयाइ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्ञिऺा अङ्झधकृतरे सचेत गयाउने वा प्रधानाध्माऩकराई 
ङ्जवबागीम कायवाही गनण सक्नछे । 

(४)  मस दपाको उऩ दपा (१), (२), (३) भा जेसङ्टकै रेङ्ञिएता ऩङ्झन ङ्जवद्यारमभा ङ्झनजी श्रोतको ङ्ञिऺकको 
तरव तथा अन्म व्मवस्थाऩन गनण कङ्ट नै अङ्झबबावक, सवणसाधायण नागङ्चयक, सभाजसेवी, ङ्ञिऺाप्रभेी, दाता वा 
सॊघ सॊस्थारे आफ्नो स्वेच्छारे ङ्छदएको दान, उऩहाय, चन्दा वा सहमोग िङ्टल्क साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे 
ङ्झरन सक्नेछ ।  

69. ङ्जवद्याथी सहामता तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्था गनण सक्ने्  नगयऩाङ्झरकारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा बनाण 
हङ्टने ङ्जवद्याथीहरुराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आङ्झथणक सहामता य छात्रवङृ्झतको व्मवस्था गनण सक्नेछ ।  

70. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे छात्रवङृ्झत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने् 
(१)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्यारमभा बनाण बएका कूर ङ्जवद्याथी सॊख्मा वा प्रत्मेक कऺाभा तोङ्जकएको 

न्मूनतभ ङ्जवद्याथी सङ्खख्मा जङ्टन धेयै हङ्टन्छ सो को १० % (दि प्रङ्झतित) भा नघट्ने गयी तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ आङ्झथणक रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ, अऩाङ्गता बएकाहरु, भङ्जहरा, दङ्झरत वा जनजाङ्झत तथा अल्ऩसङ्खख्मक य 
अन्म सभङ्टदामका ङ्जवद्याथीहरुराई छात्रवृङ्झत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छात्रवृङ्झतको राङ्झग ङ्जवद्याथी छनौट गनण प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारमको 
प्रधानाध्माऩकको सॊमोजकत्वभा य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा यहेका अङ्झबबावकको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
यहेको एक छात्रवृङ्झत छनौट सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(३)  सङ्झभङ्झतरे छनौटका राङ्झग आधाय, ितण य प्रकृमा तमाय गयी सावणजङ्झनक गनङ्टण ऩनेछ । नगयऩाङ्झरकारे 
छनौटको आधाय सङ्जहतको ङ्झनदेिन ङ्छदएभा सो आधायराई भङ्टख्म आधाय भानी छात्रवृङ्ञत्त छनौट गनङ्टण 
ऩनेछ । 

(४)  भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेि गङ्चयएको बए ऩङ्झन नगयऩाङ्झरकारे थऩ कामणङ्जवङ्झध वनाई प्रत्मेक ङ्जवद्यारमका 
राङ्झग छात्रवृङ्झतको कोटा तोङ्जक ङ्झनङ्छदणि प्रङ्जक्रमा भापण त ्ऩयीऺाका भाध्मभफाट छात्रवृङ्झतभा अध्ममन गने 
ङ्जवद्याथी आपै वा सम्वङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमराई नै छनौट य ङ्झसपाङ्चयि गनण तोक्न सक्नछे । मसयी छनौट 
य ङ्झसपाङ्चयि बएका ङ्जवद्याथीराई ङ्झनिङ्टल्क अध्माऩन गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ तय 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण बएको छात्रवृङ्झत कोटा फयाफयको यकभ सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमरे नगय 
ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको कोषभा जम्भा गने गयी तोक्न सक्नछे । मसयी तोङ्जकएको यकभ नगय ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको कामणङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ दपा (8) अनङ्टसाय स्थाङ्जऩत आवासीम ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत 
ङ्जवऩङ्ङ य रङ्ञऺत वगणको छात्रछात्राहरुको आवासीम छात्रवङृ्ञत्तभा िचण गनेछ ।  

 

71.  ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺण सेवाको गठन् 
(१)  सॊघीम कानङ्टनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाभा एक ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺण सेवा गठन हङ्टनेछ । 

(२)  ङ्ञिऺकहरुको सेवाको सतण (मोग्मता, तह, शे्रणी ङ्जवबाजन य अन्म सेवा सङ्टङ्जवधा) सॊघीम य प्रादेङ्ञिक 
कानङ्टनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३)  सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानङ्टनको अङ्झधनभा यही नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञिऺकको सेवा, सतण सम्फङ्ञन्ध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ थऩ व्मवस्था गनण सक्नेछ । 
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(४)  ङ्जवद्यारमभा कामभ यहने ङ्ञिऺकहरुको दयफन्दी य ऩद तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

72.  ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट सङ्झभङ्झत्  

(१) भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कयायभा ङ्ञिऺक वा कभणचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनण प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा देहाम फभोङ्ञजभको एक ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट सङ्झभङ्झत 
यहनेछ :- 
  (क)  नगय प्रभङ्टि वा ङ्झनजरे तोकेको व्मङ्ञक्त                     –अध्मऺ 

   (ि)  सम्वङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको ङ्जवव्मस अध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको सदस्म    - सदस्म 

  (ग)  ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध  –सदस्म 

  (घ)  ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट सङ्झभङ्झतरे तोकेको 2 जना ङ्जवषम ङ्जवषेिऻ- सदस्म 

  (ङ)  प्रधानाध्माऩक                                 – सदस्म–सङ्ञचव 

(२) ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम ङ्ञिऺा,मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािा वा साङ्जवकको 
श्रोतकेन्रभा यहनछे ।  

(३)  ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट गने प्रमोजनको राङ्झग नगय ङ्ञिऺा िािारे  ङ्जवषम ङ्जविषेऻको सूची 
प्रकािन गनङ्टणऩने छ।नगयस्तयीम ङ्जवषमङ्जविेषऻ वा ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाईवाट प्राप्त 
ङ्जवषमङ्जविेषऻहरुको सङ्टचीको आधायभा ङ्जवषम ङ्जविेषऻहरुको छनौट गङ्चयने छ।साथै ऩयीऺा सञ्चारन 
हङ्टन ङ्टबन्दा एक घण्टा अगाडी भात्र ऩयीऺा सङ्झभङ्झतरे गोरा प्रथा िाया ङ्जवषम ङ्जविेषऻ छनौट गनङ्टणऩनेछ । 

(४)  उऩदपा (१) को (घ) भा जे सङ्टकै रेिेता ऩङ्झन ङ्झनङ्ञज श्रोतको कभणचायी, ङ्ञिऺक वा प्रङ्ञिऺक 
छनोटका राङ्झग एक जनाभात्र ङ्जवषमङ्जवऻ ऩङ्झन छनोट गनण सङ्जकनछे। 

(५) आमोगरे ङ्ञिऺक वा कभणचायी छनौट गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड ङ्झनधाणयण वा कामणङ्जवङ्झध जायी गयेको 
बए   ङ्ञिऺक छनौट  सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो भाऩदण्ड वा कामणङ्जवङ्झधको ऩारना गनङ्टण ऩनेछ । 

(६)  ङ्ञिऺक तथा कभणचायी छनौट सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामणङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाणयण 
गये फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

73. कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१)  स्वीकृत दयफन्दीभा स्थामी ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन नसकी तत्कार कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टण ऩने 
बएभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदन ेसावणजाङ्झनक सूचना टाॉस गयी आमोगफाट कयाय सूचीभा यहेका 
उम्भेदवायको ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्जवऻाऩन  प्रकाङ्ञित गनङ्टण ऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवऻाऩनको उम्भेदवाय भध्मे कयाय सूचीभा यहेको मोग्मताक्रभका आधायभा 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे फढीभा एक िैङ्ञऺक सत्रको राङ्झग कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनण सक्नेछ ।  

(३)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगफाट प्रकाङ्ञित सूचीभा कयायका राङ्झग कङ्ट नै उम्भेदवाय  नयहेभा वा 
सूचीभा सभावेि बएका उम्भेदवायरे ङ्ञिऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन ङ्झनवेदन नङ्छदएभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे  
ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्जवऻाऩन  प्रकाङ्ञित गनङ्टण ऩनेछ । सपर उम्भेदवायराई व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा फढीभा एक िैङ्ञऺक सत्रको राङ्झग मोग्मता कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनण 
सक्नेछ । 

(४)  उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाण ङ्ञिऺा िािाफाट दयफन्दी ङ्चयक्त यहेको 
व्महोया प्रभाङ्ञणत गयाएय ङ्जवषम ङ्झभल्ने गयी भात्र कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनण सङ्जकनेछ ।प्राथङ्झभक 
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तहभा  ङ्जवद्यारमको आवश्मकताको आधायभा  नगय ङ्ञिऺक वा स्वॊमसेवक ङ्ञिऺक य ङ्झनजी श्रोतवाट 
तरव बत्ता िाने गयी  ङ्जवषमगत ङ्जवऻाऩन गनण सङ्जकनछे। 

(५)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनण कङ्ञम्तभा ऩन्र ङ्छदनको म्माद सङ्जहतको सावणजङ्झनक सूचना 
कङ्ञम्तभा १ वटा साथै ङ्ञिऺा िािा, वडा कामाणरम य सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमभा सूचना टाॉस्नङ्ट ऩनेछ साथै 
सम्बव बए सम्भ स्थानीमस्तयको ऩङ्झत्रका रगाएत सफै भाध्मभफाट प्रकािन  सभेत गनङ्टणऩनेछ। 

(६) उऩदपा (5) भा जेसङ्टकै रेङ्ञिएता ऩङ्झन ङ्जवद्यारमभा ऩठनऩाठन बइयहेको अवस्थाभा ङ्जवद्यारमको ङ्झनजी 
श्रोतवाट तरव बत्ता िान े गयी ङ्ञिऺक वा प्रङ्ञिऺक छनोट गदाण सात ङ्छदनको म्माद सङ्जहतको 
सावणजङ्झनक सूचना गनण सक्नछे। 

(7)  उऩदपा(३) फभोङ्ञजभ ङ्ञिऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन ङ्झनवेदन ङ्छदने उम्भेदवायरे आफ्नो िैङ्ञऺक मोग्मता, 
नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र ङ्झनवेदन साथ ऩेि गनङ्टण ऩनेछ ।  

(8)  ङ्जवद्यारमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टक्त गयेको जानकायी ङ्ञिऺा िािा राई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ 
य ङ्ञिऺा िािारे सोको अङ्झबरेि याख्ननङ्टऩनेछ ।  

(9) उऩदपा (२) वा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको एक 
िैङ्ञऺक सत्र सम्भ ऩङ्झन ङ्चयक्त ऩदभा स्थामी ऩद ऩङ्टङ्झतण नबएभा स्थामी ऩद ऩङ्टङ्झतण नबएसम्भका राङ्झग एक 
ऩटकभा एक वषणभा नफढाई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कयायको म्माद थऩ गनण सक्ने छ ।  

(10) याहत, नगय ङ्ञिऺक, कयाय वा ङ्झनजी श्रोतको ङ्ञिऺकको ङ्जवऻाऩनको म्माद सङ्जकएको १५ ङ्छदन 
ङ्झबत्रभा ङ्ञिऺक छनोट गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ तोङ्जकएको सभम अवङ्झधङ्झबत्र ङ्जववाङ्छदत बई ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन 
नसकेभा प्रभि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृतको सॊमोजकत्वभा, ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि य िािा प्रभङ्टिरे तोकेको 
कभणचायी यहेको अस्थामी ङ्ञिऺक छनोट सङ्झभङ्झतरे ऩङ्चयऺा सञ्चारन गयी ङ्झनमङ्टङ्ञत्तको ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

(११) मस ऐन फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा नऩङ्टमाणई ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेभा त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय गयी सम्फङ्ञन्धत 
प्रधानाध्माऩकराई ङ्जवबागीम कायफाही गङ्चयनेछ।  

(12) आधायबतू तहको (6-8) य भाध्मङ्झभक तहको (9-12) भूख्म ङ्जवषमहरु अॊग्रजेी,ङ्जवऻान,गङ्ञणत,नेऩारी 
य साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतणन गनण ऩाइने छैन तय ङ्ञिऺा िािारे आवश्मक ठानेभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्चयवतणन गनणसक्नेछ। 

74. सरुवा सम्फन्धी व्मवस्था :  

(१)  भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र एक ङ्जवद्यारमफाट अको ङ्जवद्यारमभा तह तथा ङ्जवषम ङ्झभल्ने गयी ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको स्वीकृतभा नगय ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे ङ्ञिऺकको सरुवा गनण सक्नेछ ।  

(२)  साभान्मतमा  ङ्ञिऺकको सरुवा  िैङ्ञऺक सत्रको ऩङ्जहरो भङ्जहनाभा भात्र गङ्चयनेछ   

(३)  एक ऩटक सरुवा बएको ङ्ञिऺकराई सरुवा बएको ङ्जवद्यारमभा कम्तीभा 5 वषण सेवा ऩूया नगयी 
अन्मत्र सरुवा गङ्चयन ेछैन। एउटै ङ्जवद्यारमभा ऩाचॉ वषण सेवा ऩूया गयेका ङ्ञिऺकराई अङ्झनवामण सरुवा 
गङ्चयनेछ। 

(४)  ङ्ञिऺक सरुवा गदाण ङ्ञिऺकको तह य अध्माऩन गने ङ्जवषम ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(५)  ङ्ञिऺकराई सरुवा गदाण देहाम फभोङ्ञजभको भाऩदण्डका आधायभा गनङ्टण ऩनेछ :-  
(क)  एउटा ङ्जवद्यारमभा आवश्मकता बन्दा फढी एकै ङ्जवषमका ङ्ञिऺक बएभा,  

  (ि)  दयफन्दी ङ्झभरान गने क्रभभा तोङ्जकएको भाऩदण्ड बन्दा फढी ङ्ञिऺक बएभा,  
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(ग)  उऩदपा (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊिभा रेङ्ञिए फभोङ्ञजभको अवस्था बएभा, 
(घ) ङ्जवऩद्का कायणफाट ङ्जवद्यारम य ङ्जवद्यारम यहेको सभङ्टदाम नै अन्मत्र स्थानान्तयण गनङ्टण ऩने 

अवस्थाभा नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गयेभा,  
(ङ)  नैङ्झतक आचयण तथा ङ्झनजको व्मङ्ञक्तगत अनङ्टिासन रगामतका कायणफाट कङ्ट नै ङ्ञिऺकराई सो 

ङ्जवद्यारमभा याङ्ञियहॉदा ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक वातावयण िरफङ्झरएको वा िरफङ्झरन सक्न े
व्महोया वा िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय िस्काने बएभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणणम बई 
आएभा,  

(च)  कङ्ट नै ङ्ञिऺकरे उत्कृि नङ्झतजा ल्माउन सपर यहेको वा ङ्जविेषऻता सेवा प्रवाह गयेको 
अवस्थाभा उक्त सेवाराई अन्म ङ्जवद्यारमभा उऩमोग गनण आवश्मक देङ्ञिएभा, 

(छ)  ऩङ्झत ऩङ्ञत्न दङ्टवै ङ्ञिऺक यहेको अवस्था बए सकबय एकै वडा ङ्झबत्र ऩने गयी सरुवा गनङ्टण ऩयेभा, 
 (ज) तह अनङ्टसाय स्थामी ङ्ञिऺकराइण प्रधानाध्माऩक वनाउन दयफन्दी ङ्झभरान गने अवस्था बएभा । 

(८)  स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको एक वषण नऩङ्टगेको ङ्ञिऺक य अङ्झनवामण अवकाि हङ्टन एक वषण वा सो बन्दा कभ 
अवङ्झध फाॉकी यहेको ङ्ञिऺकराई एक ङ्जवद्यारमफाट अको ङ्जवद्यारमभा सरुवा गङ्चयन ेछैन । 

(९) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ सरुवा गदाण साधायणतमा अऩाङ्गता बएका ङ्ञिऺकराई ऩामक ऩने 
 स्थानभा सरुवा गङ्चयनछे ।  

(१०)  ङ्ञिऺक सरुवा गदाण राभो अवङ्झध एकै ङ्जवद्यारमभा फसेकाराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता  ङ्छदइनेछ ।  

(११) उऩदपा  २ य ३ भा जेसङ्टकै रेङ्ञिएता ऩङ्झन आवश्मकताका आधायभा ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे नगय 
ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपायीसभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा सरुवा गनण सक्नेछ। 

(१२)  सरुवा बएको एक्काइस ङ्छदनङ्झबत्र प्रधानाध्माऩकरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई अनङ्टसूची–२० 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा यभाना ऩत्र ङ्छदई सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारम य ङ्ञिऺा िािाराई सभेत 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

75.  अन्तय स्थानीम तह ङ्ञिऺक सरुवा सहभङ्झत सम्वन्धी :  

(१)  अन्तय स्थानीम तह ङ्ञिऺक सरुवा हङ्टन चाहन े ङ्ञिऺकरे सरुवाको राङ्झग तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्ञिऺा 
िािा प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनवेदन  ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

(२)  मस ऐनको प्रमोजनको राङ्झग ङ्ञिऺा िािारे प्रत्मेक भङ्जहनाभा ङ्चयक्त यहेका ङ्ञिऺकहरुको ऩद सॊख्मा 
मङ्जकन गयी  ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ य प्रदेि भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३)  उऩदपा(१) फभोङ्ञजभ अन्तय स्थानीम तह सरुवाको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन ेङ्ञिऺकराई सरुवा बई जान 
चाहेको ङ्जवद्यारम य सोसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺा  िािा तथा आपू सेवायत ङ्जवद्यारम य ङ्ञिऺा  िािाको 
सरुवा सहभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस आवश्मक ऩनेछ । तय मस ऐनभा सरुवा गने भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत हङ्टन े
गयी सरुवा सहभङ्झत ङ्छदइने छैन ।   

(4)  अन्तय ङ्ञजल्रा/अन्तय तह ङ्ञिऺक सरुवा गदाण ङ्ञिऺक सभान तह य शे्रणीको हङ्टन ङ्टऩने छ अन्मथा 
सरुवाका राङ्झग सहभङ्झत/अनङ्टभङ्झत ङ्छदइने छैन ।  

7६.  काज सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामणयत कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्ञिऺकराई नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता य 

औङ्ञचत्मताका आधायभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवद्यारमभा काज िटाउन सक्नछे ।  
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(२)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामणयत स्थामी/अस्थामी ङ्ञिऺक वा याहत ङ्ञिऺकराई ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्ञिऺा 
िािा प्रभङ्टिको ङ्झसपाङ्चयसभा नगयका िैङ्ञऺक कामणक्रभहरु तथा िैङ्ञऺक प्रिासनका ऺेत्रहरुभा काज 
िटाउन सक्नेछ । मसयी काज िटाउनङ्ट ऩूवण ङ्झनजरे अध्माऩन गने ङ्जवद्यारम य ङ्जवषमको ऩठन 
ऩाठनको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टण ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद 10 

प्रधानाध्माऩक य ङ्ञिऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय 
77.  प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१)   प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारमको प्राङ्ञऻक तथा प्रिासकीम प्रभङ्टिको रूऩभा काभ गनण स्वीकृत 
दयफन्दीभा नवढ्ने गयी एक प्रधानाध्माऩकको ऩद यहनछे ।  

(२)  आधायबतू तहको कऺा ऩाॉचसम्भको ङ्जवद्यारम बए कम्तीभा फाह्र कऺा वा सो सयह उत्तीणण गयेको, 
आधायबतू तह कऺा आठ ङ्जवद्यारम बए कङ्ञम्तभा स्नातक तह वा सो सयह उत्तीणण गयेको य 
भाध्मङ्झभक तहको ङ्जवद्यारम बए कम्तीभा स्नात्तकोत्तय तह वा सो सयह उत्तीणण गयेको स्थामी 
ङ्ञिऺकहरु भध्मेफाट सम्फङ्ञन्धत तहको वङ्चयष्ठ स्थामी ङ्ञिऺकहरुराई प्र.अ. को ऩदभा ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩाॉच वषणको राङ्झग ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ ।  

(३)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ िैङ्ञऺक मोग्मता नऩङ्टगेको प्रधानाध्माऩकको हकभा कम्तीभा दि वषण स्थामी 
ङ्ञिऺक हङ्टनङ्टऩने । 

(४)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रधानाध्माऩक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनङ्ट ऩूवण ङ्झनजरे तोकीएको ढाॉचाभा ङ्जवद्यारम 
ङ्जवकासको प्रस्ताव ङ्झरई सोही आधायभा ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिसॉग ऩञ्चवषीम कामण सम्ऩादन कयाय 
सम्झौता गनङ्टण ऩनेछ । 

(५) ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ एउटै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा रगाताय दङ्टई कामणकार बन्दा फढी एकै व्मङ्ञक्त 
प्रधानाध्माऩक हङ्टन सक्न ेछैन ।  

(६) भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहामको अवस्थाभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
प्रधानाध्माऩकराई ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे जङ्टनसङ्टकै फित हटाउन सक्नेछ्— 

(क) ङ्झनजको आचयण ियाफ यहेभा,            
(ि) ऐन ङ्जवऩयीतको कङ्ट नै काभ गयेभा, 
(ग) ङ्झनजरे कामणसम्ऩादन सम्झौता फभोङ्ञजभ काभ गनण नसकेभा वा ङ्झनजको काभ 

सन्तोषजनक नबएभा । 

(घ) ऐन ङ्जवऩङ्चयत प्रधानाध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएभा 
(७)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको कङ्ट नै प्रधानाध्माऩकराई उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको आधायभा ऩदफाट हटाउनङ्ट 

ऩने बएभा ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे त्मस्तो आधाय ङ्जवद्यभान बए नबएको सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ गयी 
प्रधानाध्माऩकराई हटाउनङ्ट ऩने देङ्ञिएभा ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।   

(८)  उऩदपा (७) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सो उऩदपा फभोङ्ञजभ प्रधानाध्माऩकराई ऩदफाट 
हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेि गने भौकाफाट वङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन ।  
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(९)  फहारफारा ङ्ञिऺकभध्मेफाट छनौट बएको प्रधानाध्माऩकराई उऩदपा (6) को िण्ड (क) वा (ि) 
फभोङ्ञजभको आधायभा हटाएको अवस्थाभा ङ्झनजराई ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही सभेत गङ्चयनछे  

(१०)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺकको वङ्चयष्ठता ङ्झनधाणयण गदाण देहामका आधायभा गङ्चयनछे:- 
(क)  सम्फङ्ञन्धत तह य शे्रणीको स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झतको आधायभा, 
(ि)  िण्ड (क) को आधायभा वङ्चयष्ठता नछङ्ट ङ्जट्टएभा सो बन्दा तल्रो तह वा शे्रणीको स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 

ङ्झभङ्झतको आधायभा, 
(ग)  िण्ड (क) य (ि) को आधायभा वङ्चयष्ठता नछङ्ट ङ्जट्टएभा सम्फङ्ञन्धत तह य शे्रणीको अस्थामी 

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झतको आधायभा, 
(घ)  िण्ड (क), (ि) य (ग) को आधायभा ऩङ्झन वङ्चयष्ठता नछङ्ट ङ्जट्टएभा िण्ड (क) को ङ्झसपाङ्चयसको 

मोग्मताक्रभको आधायभा,  
  तय िङ्टरा, कामणऺ भता भूल्माङ्कन, आन्तङ्चयक वढङ्टवा एउटै ङ्झभङ्झतभा बए क्रभि् 

कामणऺ भता, आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगता य िङ्टराको क्रभराई भान्मता ङ्छदइनछे । 

(१1)  उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट याहरु रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जवद्यारमभा सम्वङ्ञन्धत तहको स्थामी 
ङ्ञिऺकहरु उऩरब्ध हङ्टन नसकेभा वा वङ्चयष्ठ स्थामी ङ्ञिऺकरे िायीङ्चयक अस्वस््मता वा व्मङ्ञक्तगत 
कायणरे प्रधानाध्माऩक हङ्टन नसक्ने ङ्झरङ्ञित ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सम्फङ्ञन्धत तहको वङ्चयष्ठ याहत ङ्ञिऺकराई 
ङ्झनङ्झभत्त प्रधानाध्माऩक बै काभकाज गनण सक्नेछ । 

(12)  ङ्जवद्यारमरे आपनै स्रोतभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेका ङ्ञिऺक, कभणचायीको तरफ बत्ता, सञ्चमकोष, ङ्झफभा, ङ्जवयाभी 
ङ्जवदा आङ्छदको कामण ङ्जवङ्झध फनाई रागङ्ट गनणसक्नेछ ।  

 

78.  प्रधानाध्माऩकको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय :-प्रधानाध्माऩकको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :  

(क) ङ्जवद्यारमभा िैङ्ञऺक वातावयण, गङ्टणस्तय य अनङ्टिासन कामभ याख्न,े  

(ि)  ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूसॉग सभन्वम गयी ङ्ञिऺक, कभणचायी, ङ्जवद्याथी 
य अङ्झबबावकहरू फीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोगको वातावयण ङ्झसजणना गने,  

(ग) ङ्जवद्यारमभा अनङ्टिासन, सच्चङ्चयत्रता, ङ्ञििता कामभ गनण आवश्मक काभ गने,  

(घ)  ङ्ञिऺकहरूसॉग ऩयाभिण गयी ङ्जवद्यारमभा कऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामणक्रभ तमाय 
गने तथा त्मस्तो कामणक्रभ फभोङ्ञजभ कऺा सञ्चारन बए नबएको ङ्झनयीऺण गने,  

(ङ)  ङ्जवद्यारमभा सयसपाई, अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ आङ्छदको प्रफन्ध गने, गयाउने,  
(च) ङ्जवद्यारमको प्रिासङ्झनक कामणको सञ्चारन तथा ङ्झनमन्त्रण गने,  

(छ)  ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्याथी बनाण गने तथा ऩयीऺा सञ्चारन गयाउन,े ङ्जवद्याथीराई 
स्थानान्तयण तथा अन्म प्रभाणऩत्र ङ्छदन,े  

(ज)  ङ्जवद्यारमभा आएय कऺाकोठाभा ङ्ञिऺण नगने,  सभमऩारन नगने ङ्ञिऺकको तरव 
बत्ता काटी ङ्जवद्यारमको कोषभा जम्भा गने, 

                      (झ) ङ्जवद्यारमभा बए गयेका भहत्वऩूणण काभ कायफाहीको अङ्झबरेि याख्न,े  
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(ञ)  कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे जानी जानी वा राऩयवाही साथ कङ्ट नै काभ गनाणरे 
ङ्जवद्यारमराई हानी नोक्सानी ऩनण गएभा त्मस्तो हानी नोक्सानीको यकभ तरफफाट 
कट्टा गयी असङ्टर गने,  

(ट)  ङ्जवद्यारमरे आफ्नै स्रोतभा ङ्झनमङ्टक्त गयेका ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी 
ऩूया नगयेभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ अवकाि रगामतका अन्म 
ङ्जवबागीम कायफाही गने,   

(ठ) ङ्ञिऺक य कभणचायीराई ङ्छदइएको सजामको अङ्झबरेि याख्न े तथा त्मस्तो अङ्झबरेि 
ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे हेनण चाहेभा देिाउन,े  

(ड)  ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको आचयण य कामण सम्ऩादन सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन ङ्ञिऺा 
िािा तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ऩेि गने,  

(ढ)  ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई सजाम वा ऩङ्टयस्काय ङ्छदने सम्फन्धभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
तथा स्थानीम ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ण) ङ्ञिऺा िािा वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, ऩदस्थाऩन य सरुवा बई 
आएका ङ्ञिऺकराई हाङ्ञजय गयाई ङ्जवषम य तह अनङ्टसायको कऺा ङ्ञिऺणभा 
िटाउन,े   

(त) भङ्जहनाभा कम्तीभा एक ऩटक ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको फैठक फोराई 
ङ्जवद्यारमको प्राङ्ञऻक, बौङ्झतक य िैङ्ञऺक प्रिासन सम्फन्धी ङ्जवषमभा छरपर गयी 
त्मसको अङ्झबरेि याख्न,े  

(थ)  नगयऩाङ्झरकाफाट ऩूवण स्वीकृङ्झत ङ्झरई अङ्झत आवश्मक बएका ङ्जवषमभा ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम गयाई ङ्जवद्यारमको स्रोतफाट तरफ बत्ता िाने गयी 
ङ्ञिऺकको ऩद कामभ गयी सो अनङ्टसाय ऩद स्वीकृङ्झत बएका ङ्जवषमका ङ्ञिऺकको 
मस ऐनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा अऩनाई ऩदऩूती गयी कयायभा ङ्झनमङ्टक्त 
गने य मसयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको तरफ सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन 
ऩाङ्चयत गनण व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ऩेि गने,  

(द)  ङ्जवद्यारम बवन तथा छात्रावासको हाताङ्झबत्र कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको अबर व्मवहाय हङ्टन 
नङ्छदन,े  

(ध)  ङ्जवद्यारमको प्रबावकायी सञ्चारनको रागी वाङ्जषणक मोजना फनाई व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट ऩाङ्चयत गयी कामाणन्वमन गने, गयाउन,े  

(न)  ङ्जवद्यारमभा अध्ममन, अध्माऩन सम्फन्धी भाङ्झसक, अधण–वाङ्जषणक तथा वाङ्जषणक 
कामणक्रभ फनाई  कामाणन्वमन गने, गयाउन,े  

(ऩ)  ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई ताङ्झरभभा ऩठाउन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदन गयाई 
ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाभा ऩठाउन,े  

(प)  ङ्जवद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक रागू गने, 

(फ)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिन तथा आपूरे ऩाएको अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ यकभ 
िचण गने य आम व्ममको ङ्जहसाफ याख्न ेतथा याख्न रगाउन,े  
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(ब)  ङ्जवद्यारमभा सञ्चारन हङ्टने आवङ्झधक ऩयीऺा ङ्झनमङ्झभत तथा भमाणङ्छदत ढङ्गफाट सञ्चारन 
गने गयाउन,े  

(भ)  कङ्ट नै ङ्ञिऺकरे अध्माऩन गयेको ङ्जवषमभा रगाताय तीन वषणसम्भ ऩन्र प्रङ्झतित बन्दा 
फढी ङ्जवद्याथी असपर बएभा वा कङ्ट नै ङ्ञिऺकरे राऩयवाही वा अनङ्टिासनहीन काभ 
गयेभा त्मस्तो ङ्ञिऺकको दङ्टई वषणसम्भ तरफ फङृ्जि योक्का गने,   

(म)  ङ्जवद्यारमभा ङ्झनमभ फभोङ्ञजभको कऺा ङ्झरने तथा ङ्ञिऺकराई ङ्झरन रगाउन,े  

(य)  स्वीकृत दयवन्दीभा कामणयत ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको तरवी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गनण 
ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािाभा ऩठाउन,े  

(र)   ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीहरूको काभ, कतणव्म तोक्ने,  
(व) ङ्ञिऺा िािा तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका ङ्झनदेिन ऩारन गने, गयाउन,े  

(ि) ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक प्रगङ्झत सम्फन्धी ङ्जववयण तथा त्माॊक भन्त्रारमिाया ङ्झनधाणङ्चयत 
ढाॉचा य सभम ङ्झबत्र ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺकिाया प्रभाङ्ञणत गयाई  ङ्ञिऺा  िािाभा 
ऩठाउन,े  

(ष)  ङ्जवद्यारमको आफ्नो स्रोतफाट िचण फेहोने गयी ङ्झनमङ्टक्त बएका ङ्ञिऺकहरूको कामण 
सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ऩेि गने, 

(स)  ङ्जवद्यारमभा कामणयत ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण पायाभ ङ्झनधाणङ्चयत 
सभमभा बनण रगाई ङ्जवद्यारमभा दताण गयी ङ्ञिऺा िािा भापण त ङ्ञिऺक 
ङ्जकताफिानाभा ऩठाउन,े 

(ह) ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभणचायीफाट कट्टी गयेको कभणचायी सञ्चमकोष, नागङ्चयक 
रगानी कोष, ङ्झफभा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺाकोषको यकभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन 
रगाउन,े 

(ऺ)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत िङ्चयद मोजना अनङ्टसाय भारसाभन तथा सेवा िङ्चयद 
गने । 

(त्र)   प्रधानाध्माऩक स्थानीम तह, अङ्झबबावक एवॊ ङ्जवद्याथीप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनेछ । मसका राङ्झग 

अङ्झबबावक एवॊ ङ्जवद्याथीको ङ्जवचाय सवेऺण गने,  

२)  प्रचङ्झरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाको राङ्झग ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य 
प्रधानाध्माऩकरे ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतसॉग कामणसम्ऩादन कयाय गये फभोङ्ञजभ प्रचङ्झरत भाऩदण्डको ऩारना एवॊ 
गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा प्रत्माबतू गनङ्टणऩने, 

३)  ङ्ञिऺक एवॊ कभणचायीराई प्रधानाध्माऩकप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय फनाउन तथा गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाका राङ्झग गाउॉ वा 
नगयकामणऩाङ्झरका, ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत, ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्छदएका ङ्झनदेिन ऩारना 
गयाउन तथा अऩेङ्ञऺत िैङ्ञऺक उऩरङ्ञव्धका राङ्झग ङ्ञिऺकहरुसॉग कामणसम्ऩादन कयाय गनङ्टणऩनेछ । 

४.  ङ्जवद्यारमको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्रका टङ्टहङ्टया, अरऩत्र ऩयेका य फेसाहाया, ङ्जविेष आवश्मकता बएका तथा 
अङ्झतङ्जवऩङ्ङताभा ऩयी ङ्जवद्यारम जान नसकेका वा ङ्जवद्यारम छोडेका फारवाङ्झरकाराई कामणऩाङ्झरका भापण त 

छात्रवृङ्ञत्त वा ङ्जविेष व्मवस्था गयी वा ङ्झनजका अङ्झबबावक वा सॊयऺकराई सघाई फारफाङ्झरकाराई 
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ङ्जवद्यारमभा ल्माउनङ्ट  प्रधानाध्माऩकको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टनेछ । ङ्जवद्याङ्झथणराई अऩेङ्ञऺत िैङ्ञऺक उऩरङ्ञव्ध हाङ्झसर 

हङ्टने गयी ङ्झसकाउन ेय ङ्जटकाउन े दाङ्जमत्व प्रधानाध्माऩक य ङ्ञिऺकहरुको हङ्टनेछ । 

५.  ङ्जवद्यारमको प्राङ्ञऻक नेततृ्व गने, नवप्रविनात्भक कामण गने । 

79.  सहामक प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मवस्था् भाध्मङ्झभक तहको प्रधानाध्माऩकराई सहमोग ऩ¥माउन 
ङ्जवद्यारमभा कामणयत भाध्मङ्झभक तहका ङ्ञिऺक भध्मेफाट वङ्चयष्ठ ङ्ञिऺकराई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे एकजनाराई सहामक प्रधानाध्माऩक तोक्न सक्नेछ । 

80.  ङ्जवद्यारम सहमोगी सम्फन्धी व्मवस्था : ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे स्वीकृत दयफन्दीको अधीनभा 
यही ङ्जवद्यारम सहमोगीको न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोकी व्मङ्ञक्त वा सॊस्थासॉग कयाय गयी सेवा कयायफाट 
कामण सम्ऩादन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

81.  देहामका अवस्थाभा ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩदफाट हटाउन 
नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयि गनङ्टण ऩनेछ् 
(क)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऩदीम दाङ्जमत्व ऩङ्टया नगयेभा, 
(ि)  ङ्झफना सूचना रगाताय १५ (ऩन्र) ङ्छदन बन्दा फढी सभम ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा, 
(ग)  ङ्जवद्यारमभा भादक ऩदाथण सेवन गयी आएको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा, 
(घ)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे कामाणरम सभमभा अन्मत्र अध्माऩन वा 

भाङ्झसक तरफ ङ्झरने गयी अन्म काभ गयेभा वा अन्म कङ्ट नै व्मावसाङ्जमक कृमाकराऩ गयेभा,  
तय उऩदपा (३) (घ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन ङ्जवद्यारमको ऩठन ऩाठनभा 
वाधा नऩने गयी याङ्जष्ट्रम जनगणना, ङ्झनवाणचन सम्वन्धी काभ, दैवी प्रकोऩ उिाय वा नेऩार 
सयकाय, प्रदेि सयकाय य नगयऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कङ्ट नै काभभा िटाउन वा प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ काभ गनण फाधा ऩयेको भाङ्झनने छैन ।  

(ङ)  ङ्ञिऺक वा कभणचायी याजनीङ्झतक दरको सदस्म यहेको ऩाइएभा,  
(च)  नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 
(छ)  स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा, 
(ज)  तोङ्जकए वभोङ्ञजक िैङ्ञऺक उऩरङ्ञब्ध प्राप्त गनण नसकेभा, 

(४)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ वा अन्म भाध्मभरे कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभणचायीराई ऩदफाट हटाउनङ्ट ऩने मथेि 
प्रभाण प्राप्त बएभा नगय कामणऩाङ्झरकारे ङ्झनजराई ऩदवाट हटाउन सक्नेछ । तय कामणयत ऩदवाट 
हटाउनङ्ट अङ्ञघ सपाइको भनाङ्झसफ भौका बने प्रदान गङ्चयनछे । 

(५)   प्रत्मेक ङ्ञिऺकरे आफ्नो िैङ्ञऺक मोग्मता अनङ्टसाय प्र.अ.रे स्वीकृत गयेको सभम ताङ्झरका अनङ्टसाय 
अध्माऩन गनङ्टणऩने छ । मसयी तल्रो तहको ङ्ञिऺकरे भाङ्झथल्रो कऺाभा अध्माऩन गदाण ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत थऩ आङ्झथणक बाय वहन गनण फाध्महङ्टन ेछैन ।  

(६)  प्रत्मेक ङ्ञिऺकरे साप्ताङ्जहक रुऩभा कङ्ञम्तभा ३० घण्टी अध्माऩन गनङ्टण ऩनेछ ।  

(७)  ङ्जवद्यारम (०–१२ कऺा) ङ्झबत्र भौजङ्टदा ङ्ञिऺक (ङ्झनजी स्रोत सभेत) रे उऩ—दपा (६) वभोजीभ 
अध्माऩन गदाण वढी सॊख्मा हङ्टन आउने ङ्ञिऺकराई ङ्ञिऺा िािारे अन्म ङ्जवद्यारमभा सरुवा गयी 
व्मवस्थाऩन गने छ । 

(८)  ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺक उऩरव्ध बएसम्भ कऺा १–३ सम्भ ग्रडे ङ्ञिऺण गनङ्टणऩने छ ।  
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(९)  ङ्ञिऺक, कभणचायी सफैरे तोङ्जकए वभोङ्ञजभ कामण सम्ऩादन सम्झौता गनङ्टणऩनेछ । त्मसको आधायभा 
कामणसम्ऩादन भङ्टल्माङ्कन गङ्चयनछे । 

(१०)  मस सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

82.  ङ्ञिऺक तथा कभणचायीको गङ्टनासो व्मवस्थाऩन् 
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺक य कभणचायीको ऩेिागत गङ्टनासो सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक 

य प्रधानाध्माऩकको गङ्टनासो ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टण ऩनेछ । सो सम्फङ्ञन्ध 
गङ्टनासोको अध्ममन गयी सम्बव बएको उऩाम अऩनाई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे गङ्टनासो 
पछमौट गनङ्टण ऩनेछ । 

(२)  ङ्जवद्यारम तहफाट पच्छौट हङ्टन नसके उङ्ञचत कायण िोङ्झर ३० (तीस) ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि 
सभऺ ऩेि गनङ्टण ऩनेछ । 

(३)  ङ्जवद्यारम तहफाट प्राप्त गङ्टनासोको ३० (तीस) ङ्छदन ङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानङ्टन अनङ्टसाय सम्फोधन गनङ्टण स्थानीम 
ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिको कतणव्म हङ्टनेछ ।  

(४)  ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टिरे पछमौंट गनण नसकेको ऩेिागत गङ्टनासो नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि गङ्चयनेछ । 

(५)  नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे गयेको गङ्टनासो पच्छौट अङ्ञन्तभ हङ्टनछे ।  

83. अदारतको आदेिफाट ऩङ्टन् वहारी हङ्टन सक्ने्  
(१)  कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्ञिऺक वा कभणचायीरे कानङ्टन वभोङ्ञजभ सजाम ऩाइ नोकयीफाट हटाइएको वा फिाणस्त बएभा 

अदारतको आदेि वा पैसरा वभोङ्ञजभ भात्र नोकयीभा ऩङ्टन् वहारी हङ्टन सक्नेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् फहारी बएको ङ्ञिऺकरे सॊघीम कानङ्टन अनङ्टसाय नोकयीवाट हटेदेङ्ञि ऩङ्टन् 
वहारी बएको ङ्झभङ्झत सम्भको ऩूया तरव, बत्ता य तरव वृङ्जि आदेि वा पैसरा फभोङ्ञजभ प्राप्त गनेछ  

84.  तरव बत्ता नऩाउन े य सेवा अवङ्झध गणना नहङ्टने्   

ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झफदा स्वीकृत गयाइ फसेको अवस्थाभा फाहेक ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेका ङ्ञिऺकरे 
अनङ्टऩङ्ञस्थत अवङ्झधको तरव, बत्ता ऩाउने छैनन ्य त्मस्तो अवधी ङ्झनजको सेवा अवङ्झधभा सभेत गणना 
हङ्टने छैन ।  

85. स्वीकृत ङ्झरनङ्ट ऩने 

(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे सयकायी दयफन्दीभा य अन्म स्रोतवाट ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनणको राङ्झग तोङ्जकए 
वभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका ङ्ञिऺा िािाफाट स्वीकृत गयाएय भात्र बनाण गनङ्टण ऩनेछ ।   

(२)  मस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –11 

(दण्ड, सजाम, ऩङ्टयस्काय तथा सम्भान) 
86.  दण्ड य सजाम् 
(१) कसैरे ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना वा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानङ्टन 

फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीरे ङ्जवगो असूर गयी ङ्झफगो वभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनण सक्नछे ।  
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(२)  कसैरे देहामका कामण गयेभा, गनण रगाएभा वा सो कामण गनण सहमोग ऩङ्टमाणएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तराइ 
कसूयको अवस्था हेयी सॊघीम य प्रदेङ्ञिक कानङ्टनभा व्मवस्था बएकोभा सोही वभोङ्ञजभ य नबएभा 
रु.१००, ०००।— (एक राि) रुऩैमा सम्भ जङ्चयवाना वा छ भङ्जहना सम्भ कैद वा दङ्टवैसजाम हङ्टनछे  

(क)  प्रश्नऩत्रको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा,  
(ि)  उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गदाण राऩयवाही तथा गैय ङ्ञजम्भेवायऩूणण कामण गयेभा,  
(ग)  ऩयीऺा केन्रभा सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको स्वीकृती फेगय प्रफेि गनण प्रमत्न गयेभा वा प्रवेि 

गयेभा वा ऩयीऺा केन्र ङ्झनमन्त्रण ङ्झरई अभमाणङ्छदत कामण गयेभा,  
(घ)  ऩयीऺापर प्रकािनभा अङ्झनमङ्झभतता गयेभा, 
(ङ)  अरुको तपण फाट ऩयीऺा ङ्छदएभा 
(च)  ऩयीऺाको भमाणदा बङ्ग हङ्टने अन्म कङ्ट नै कामण गयेभा, 
(छ)  ङ्जवद्याथी बनाण गदाण दान, उऩहाय वा कङ्ट नै यकभ ङ्झरएभा, 
(ज)  अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै कऺा, िैङ्ञऺक कामणक्रभ, िैङ्ञऺक ऩयाभिण सेवा, ङ्झिज कोसण, बाषा ङ्ञिऺण 

कऺा तथा ऩूवण तमायी कऺा, ट्यूिन कऺा वा ऩयीऺा तमायी कऺा सञ्चारन गयेभा,  
(झ)  अनङ्टभङ्झत नङ्झरई भाङ्झथल्रो कऺा सञ्चारन गयेभा वा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत नऩाएको कङ्ट नै कऺा 

सञ्चारन गयी िैङ्ञऺक प्रभाण ऩत्र जायी गयेभा,  
(ञ)  अन्म ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथीराई आफ्नो ङ्जवद्यारमफाट ऩयीऺाको राङ्झग यङ्ञजषे्ट्रिन 

गयाएभा, ऩयीऺाभा सहबागी गयाएभा वा िैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण–ऩत्र जायी गयेभा, 
(ट)  तोङ्जकएको िङ्टल्क ङ्जवऩङ्चयत हङ्टन ेगयी कङ्ट नै सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे िङ्टल्क ङ्झरएभा, 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको कसूयको सम्फन्धभा ङ्जवद्यारमको कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभणचायी उऩय 
भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी वा अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएभा त्मस्तो ङ्ञिऺक वा कभणचायी त्मसयी भङ्टद्दा दामय 
बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि भङ्टद्दाको ङ्जकनाया नरागेसम्भ स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ । सो ङ्ञिऺक वा कभणचायी 
अदारतफाट कसूयदाय ठहङ्चयएभा ङ्झनजराई मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम सजाम गङ्चयनछे । 

(४)  उऩदपा (१) य (२) भा रेङ्ञिएको देङ्ञि फाहेक कसैरे मो ऐन वा ऐन अन्र्तगत वनेको ङ्झनमभ 
उल्रघन गयेभा तोङ्जकएको अङ्ञघकायीरे देहाम वभोङ्ञजभ सजाम गनण सक्नेछ्  

(क)  ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक य कभणचायीराई ङ्झफबागीम सजाम य जङ्चयवाना गने, 

(ि)  ङ्जवद्याथीराई छात्राफास वा ऩयीऺाफाट ङ्झनष्कािन गने,  

(ग)  ङ्ञिऺक वा अन्म व्मङ्ञक्त बए कसूयको भात्रा हेयी ङ्झफगो असङ्टर गयी ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना 
गने, 

(घ)  ङ्जवद्यारमराइ सयकायी सहामता घटाउन,े योक्ने वा फन्द गने, 

(ङ)  ङ्जवद्यारमराई प्रदान गङ्चयएको अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृती यद्द गने । 

87. ऩङ्टयस्काय तथा सम्भान 

(१) ङ्ञिऺा ङ्जवकास, गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा, ङ्जवद्याथीको सवाणङगीण ङ्जवकासभा ङ्जविेष टेवा ऩङ्ट¥माउने ङ्जवद्यारम, 

प्रधानाध्माऩक, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सॊघ, अङ्झबबावक तथा उत्कृिता हाङ्झसर 
गने ङ्जवद्याथीहरु वा अन्म व्मङ्ञक्त य सॊस्थाहरुराई उऩभहानगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भाऩदण्डको आधायभा सम्भान य ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गनेछ । 
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(२)  मस्तो ऩङ्टयस्कायको अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

88. सम्ऩङ्ञत्त सम्वन्धी भङ्टिाको तहङ्जककात य जाहेयी् 
सम्ऩङ्ञत्त सम्फन्धी भङ्टिाको तहङ्जककात, जाहेयी सम्फन्धी ब्मवस्था सॊघीम, प्रादेङ्ञिक य स्थानीम कानङ्टनभा 
तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

89. ऩङ्टनयावेदन्  

तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे गयेको सजामको आदेि उऩय कानङ्टन वभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन राग्नछे । 

ऩङ्चयच्छेद–12 

(ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन) 
90. ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त् 
(१)  ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा गने प्रभङ्टि दाङ्जमत्व व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य 

प्रधानाध्माऩकको हङ्टनेछ । 

(२)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ । मस ऐन फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत यद्द गङ्चयएको वा कङ्ट नै ङ्जवद्यारमभा गाङ्झबएको साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त 
नगयऩाङ्झरकारे अन्म ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक फार ङ्जवकास केन्र, नगयऩाङ्झरका अन्तगणतको कङ्ट नै कामाणरम, 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र, सङ्खग्राहरम, सीऩ ङ्जवकास केन्र, साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्टस्तकारम वा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जहतभा उऩमोग गनण सक्नेछ । मसयी प्रमोगभा नआउन ेबएभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ फेच ङ्झफिन 
गयी प्राप्त बएको यकभ नगय ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोषभा जम्भा हङ्टनेछ । 

(३)  िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगणत सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही ङ्जवद्यारमको नाभभा यहनेछ । 
कङ्ट नै ङ्जवद्यारम सावणजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको रुऩभा सञ्चारन गङ्चयएकोभा त्मस्तो ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त 
सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ य त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्तको स्वरुऩ ऩङ्चयवतणन गनण ऩाइने छैन । 

(४)  कम्ऩनी य सहकायी अन्तगणत सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही कम्ऩनी वा सहकायीको 
नाभभा यहनेछ । 

(५)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊघ, सॊस्थासॉग दान, दातव्मको रुऩभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको चर, अचर 
सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनङ्टण अङ्ञघ नगयऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । तय ङ्जवदेिी व्मङ्ञक्त वा सॊघ सॊस्थावाट 
चर, अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनङ्टण अङ्ञघ नेऩार सयकायको ऩूवण स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । मसयी प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगी 
ङ्झरएको सम्ऩङ्ञत्त स्वत् नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनछे । 

(६)  नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झतभा प्राप्त गयेको सम्ऩङ्ञत्त नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत फेगय फेचङ्झफिन गनण 
ऩाइने छैन ।  

91. ङ्जवद्यारम सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत्  

(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन तथा सॊस्थागत 
ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्तको िैङ्ञऺक प्रमोजनाथण उऩमोगको सम्फन्धभा कामण गनण देहाम अनङ्टसायको ङ्जवद्यारम 
सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण सङ्झभङ्झत यहनेछ् 
(क) नगय प्रभङ्टि वा नगय प्रभङ्टिरे तोकेको सदस्म        – अध्मऺ 

(ि) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत      – सदस्म 

(ग)  भारऩोत य नाऩी प्रिासन सम्वन्धी काभ गने २ (दङ्टई) जना  कभणचायी – सदस्म 
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(घ)  ङ्ञिऺा िािा प्रभङ्टि                           – सदस्म सङ्ञचव  

 

(२)  कङ्ट नै ङ्जवद्यारमको जग्गाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्झफषमभा छरपर गनण आमोङ्ञजत फैठकभा सो 
ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺराई आभङ्ञन्त्रत सदस्मको रुऩभा 
सहबागी गयाउन सङ्जकनछे । 

(३)  सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक सञ्चारन सम्फन्धी ब्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१3 

(ऺभता अङ्झबवङृ्जि, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय) 
9२. ङ्जवद्यारम तथा ङ्ञिऺकको ऺभता अङ्झबवङृ्जि तथा सङ्टऩङ्चयवेऺणको व्मवस्था 
(१)  नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवद्यारम तथा ङ्ञिऺकको ऺभता अङ्झबवृङ्जि तथा सङ्टऩङ्चयऩेऺणको आवश्मक स्रोत य 

कभणचायीको व्मवस्था गनण सक्नेछ ।  

(२)  मस्तो कामण गनण आवश्मक भहसङ्टस गङ्चयएभा नगयऩाङ्झरकारे थऩ जनिङ्ञक्त व्मवस्था गनण सक्नेछ । 
मसयी ङ्झनमङ्टक्त गदाण ङ्जवद्यारमभा कामणयत ङ्ञिऺकहरु भध्मे ङ्जवद्यामरराई ऩठन—ऩाठनभा अवयोध 
नआउने गयी सभेत व्मवस्था ङ्झभराउन सङ्जकनछे । 

(३)  मस ऐन कामाणन्वमनभा आउॉदाको हकभा, मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टण ऩयेभा मस नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र ऩङ्जहरे नै 
कामणयत स्रोत व्मङ्ञक्तहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ । 

(४)  ङ्ञिऺा िािाभा कामणयत कभणचायीहरु स्वत् ङ्जपल्डभा िङ्जटने कभणचायी हङ्टनछेन ् । तोङ्जकएको 
ङ्जवद्यारमभा गई सङ्टऩङ्चयवेऺण सम्वन्धी गयेका कामणहरुको प्रङ्झतवेदन नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि गनङ्टण 
ऩनेछ ।   

(५)  सङ्टऩङ्चयवेऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

9३. कामणसम्ऩादन भङ्टल्माङ्कन् 
(१)  नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र स्थाङ्जऩत ङ्जवद्यारमहरु, कामणयत ङ्ञिऺक, प्रधानअध्माऩक तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 

सङ्झभङ्झतको नगय स्तयीम कामणसम्ऩादन भङ्टल्माङ्कनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(२)  कामणसम्ऩादन भङ्टल्माङ्कन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

9४. गङ्टणस्तय भाऩन तथा भङ्टल्माङ्कन 

(१)  नगयऩाङ्झरकाको आफ्नो ऺते्रङ्झबत्र यहेका ङ्जवद्यारमहरुको ङ्झसकाई स्तय तथा िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय भूल्माङ्कन 
य ऩयीऺण कामणहरु गनण सक्नेछ । 

(२)  मस्तो कामण गनण स्थानीम, प्रदेि स्तयीम, याङ्जष्ट्रम वा अन्तयाङ्जष्ट्रम ङ्जवऻ, ङ्जवश्व ङ्जवद्यारम, गैयसयकायी, सयकायी 
वा अन्म सॊघ सॊस्थासॉग सहकामण गनण सक्नेछ ।  

(३)  गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाको भानक तथा त्मसको भूल्माङ्कनका भाऩदण्ड य सतणहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।                       

ऩङ्चयच्छेद–१4 

(ङ्जवङ्जवध) 
9५. अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत यद्द गने्  

कङ्ट नै सॊस्थागत ङ्जवद्यारमरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगणत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत अन्म कङ्ट नै काभ गयेभा 
तोङ्जकएको अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयिभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ङ्जवद्यारमराई प्रदान गङ्चयएको 
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अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत यद्द गनेछ । तय त्मसयी अनङ्टभङ्झत वा स्वीकृङ्झत यद्द गनङ्टण अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौकाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन ।  

9६. ङ्जवद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रको रुऩभा कामभ गनङ्टण ऩने् 
(१)  ङ्जवद्यारमभा स्वतन्त्र य बम यङ्जहत रुऩभा अध्ममन, अध्माऩन गने वातावयण सजृना गनण तथा ङ्जवद्यारम 

ऺेत्र ङ्झबत्र कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको अवाङ्ञञ्छत ङ्जक्रमाकराऩ हङ्टन नङ्छदन े गयी ङ्जवद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र 
कामभ गनङ्टण ऩनेछ । 

(२)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फाहेक कङ्ट नैऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमफाट ङ्झनष्कािन गनण ऩाईने छैन । 

(३)  ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत फारफाङ्झरकाराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक मातना ङ्छदन वा दङ्टव्र्मवहाय गनण ऩाइन े
छैन । 

(४)  ङ्जवद्यारम हाता ङ्झबत्र कङ्ट नै ऩङ्झन याजनीङ्झतक दरको बेरा, सेङ्झभनाय, गोष्ठी वा आभ सबा गनण ऩाइने छैन  

(५)  फारफाङ्झरकाराई फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत फाहेक अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन जङ्टरङ्टस, प्रदिणन आङ्छदभा सहबागी 
गनण गयाउन ऩाइने छैन । 

(६)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र कामभ गदाण ङ्जवद्यारमरे ऩारना गनङ्टण ऩने सतण तथा भाऩदण्ड 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

9७.  िैङ्ञऺक ऩयाभिण सेवा, ङ्जवद्यारम फाङ्जहयको ङ्ञिऺण वा अन्म िैङ्ञऺक कामणक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  िैङ्ञऺक ऩयाभिण सेवा, ङ्झिज कोसण, बाषा ङ्ञिऺण कऺा वा ऩूवण तमायी कऺा, सीऩभूरक ताङ्झरभ, ट्यूिन, 

कोङ्ञचङ कऺा वा ऩयीऺा तमायी कऺाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२)  ङ्जवदेिी भङ्टरङ्टकको कङ्ट नै िैङ्ञऺक कामणक्रभ सञ्चारनको राङ्झग अनङ्टभती ङ्छदन े सम्फन्धी ब्मवस्था सॊघीम 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ तोङ्जकए अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

(३)  उऩदपा (१) य (२) को व्मवस्था ङ्जवऩङ्चयत सञ्चाङ्झरत िैङ्ञऺक कामणक्रभ नगयऩाङ्झरकारे फन्द गनेछ 
बने त्मस्तो सॊस्था वा िैङ्ञऺक कामणक्रभ सञ्चारकराई कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायवाही गङ्चयनछे ।  

9८. प्रगङ्झत ङ्जववयण फङ्टझाउनङ्ट ऩने्  

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमरे प्रत्मेक िैङ्ञऺक सत्र सङ्जकएको एक भङ्जहनाङ्झबत्र तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जववयणहरु 
सभावेि गयी वाङ्जषणक प्रगङ्झत ङ्जववयण नगय ङ्ञिऺा िािाभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

9९. साझेदायी वा सहकामण गनण सङ्जकने्   

ङ्जवद्यमारम व्मवस्थाऩन सङ्टधाय, गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा ङ्जवद्याथीहरुको ङ्झसकाई अङ्झबवृङ्जि सम्फन्धी 
कामण गनणका राङ्झग प्रचङ्झरत कानङ्टन वभोङ्ञजभ सञ्चारनभा यहेका गैयसयकायी वा गैय नापाभूरक 
सॊस्थासॊग नगयऩाङ्झरकारे ऩायस्ऩङ्चयक साझेदायी वा सहकामण गनण सक्नेछ ।  

10०. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका य कामणङ्जवङ्झध फनाउन ेअङ्झधकाय्  

(१)  मस ऐनको उद्देश्म कामाणन्वमन गनण नगयऩाङ्झरकारे अन्म ङ्जवषमको अङ्झतङ्चयक्त देहामका ङ्जवषमहरुभा 
आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

(क)  ङ्जवद्यारमको नाभाकयण, झण्डा, ङ्ञचन्ह य प्राथणना, 
(ि)  ङ्जवद्यारमराई ङ्छदइने अनङ्टदान, 

(ग)  आधायबतू ङ्ञिऺा उत्तीणण ऩयीऺा सञ्चारन, 

(घ)  अङ्ञक्तङ्चयक्त तथा सहङ्जक्रमाकराऩ, 
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(ङ) ङ्जवद्याथी बनाण य ङ्जवद्याथी सॊख्मा सम्फन्धी, 
(च)  छात्रावासको अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत य सञ्चारन तथा अनङ्टगभन, 

(छ)  ङ्जवद्यारमको आम–व्मम जाॉच य ङ्जवद्यारमको िाता सॊचारन, 

(ज)  ङ्जवद्यारमको ङ्जकताफ य अन्म कागजात तमाय गने तथा याख्न ेतङ्चयका, 
(झ) सॊघीम य प्रादेङ्ञिक कानङ्टनको ऩङ्चयङ्झधभा यहेय ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा सन्दबण 

साभग्री ङ्झनभाणण तथा स्वीकृङ्झत, 

(ञ)  ङ्ञिऺक तथा ङ्जवद्याथी आचाय सॊङ्जहता, 
(ट)  ङ्जवद्यारम य सभङ्टदामभा ऩङ्टस्तकारम तथा वाचनारम, 

(ठ)  ङ्ञिऺक, कभणचायी तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ, 

(ड)  बाषा ङ्ञिऺण, ट्यूिन सेन्टय, तमायी कऺा वा अन्म मस्तै ङ्जवद्यारम फाङ्जहयका ङ्ञिऺा, 
(ढ)  ङ्जवद्याथी सल्राह, ऩयाभिण, ङ्झनदेिन य सङ्टयऺा, 
(ण)  ङ्जवद्याथी ऩङ्चयवहन,  

(त)  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको सञ्चारन सम्फन्धी सम्ऩूणण ङ्जवषमहरु, 

(थ)  गङ्टठी ङ्जवद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी, 
(द)  स्रोत केन्र य स्रोत व्मङ्ञक्त, 

(ध)  सहकायी ङ्जवद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी, 
(न)  मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द, 

(ऩ) प्राङ्जवङ्झधक य वहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺारम सञ्चारन सम्वन्धी  

(प)  ङ्जवऻ सभूह गठन सम्फन्धी, 
(फ) ऐनभा उल्रेङ्ञित अन्म ङ्जवषमहरु ।  

(२)  मस ऐनको कामाणन्वमनको राङ्झग उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनमभ अन्तगणत यहेय नगय कामणऩाङ्झरकारे 
आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका कामणङ्जवङ्झध फनाई रागङ्ट गनण सक्नेछ ।  

10१.  नगय ङ्ञिऺक वा स्वमॊसेवक ङ्ञिऺक ऩङ्चयचारन गनण सङ्जकने्  
(१)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺक अबाव बएभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे नगय ङ्ञिऺक वा स्वमॊसेवक 

ङ्ञिऺकको रुऩाभा प्रचाङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ङ्जवद्यारमको ऩठनऩाठनभा रगाउन सक्कनछे 
य मसयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको ङ्ञिऺकहरुराई भाङ्झसक तरव वा ङ्झनवाणह िचण उऩरब्ध गयाइनेछ ।    

10२. वार क्रव् 
(१)  हयेक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्याथीहरुको नेततृ्व य ऺभता वृृृङ्जि गनण तथा उनीहरुको ङ्जवद्यारमप्रङ्झत अऩनत्वको 

बावना ङ्जवकास गनण य सवाणङ्गीण ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टमाणउन फारक्रवको गठन गङ्चयनछे । 

(२)  फार क्रवको गठन ङ्जवङ्झध, प्रङ्जक्रमा, काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 103. ङ्ञिऺा सल्राहकाय ङ्झनमङ्टक्त गनण सक्ने्   

ङ्जवद्यारमरे ङ्ञिऺा ऺेत्रभा ङ्जविेष मोगदान गयेका व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट ङ्जवद्यारमराई आङ्झथणक बाय नऩने 
गयी ङ्जवऻ तथा साभाङ्ञजक व्मङ्ञक्तत्वहरुराई सल्राहकाय ङ्झनमङ्टक्त गनण सक्नेछ ।  

104.  प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺारम सॊचारन गनण सक्ने्   
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नगयऩाङ्झरकारे आफ्नै रगानीभा वा साझेदायीभा गैय नापाभङ्टरक प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺारम सॊचारन गनण 
सक्नेछ । मसयी सॊचारन गदाण ङ्जवश्वङ्जवद्यारम अथवा ङ्झस.ङ्जट.इ.ङ्झब.टी. फाट सम्वन्धन प्राप्त गनङ्टणऩनेछ । 
मस सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

105.  तेस्रो ऩऺफाट भूल्माङ्कन गयाउन सक्ने्    

मस उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र सॊचाङ्झरत सम्ऩूणण वा कङ्ट नै एक िैङ्ञऺक कामणक्रभ को भङ्टल्माङ्कन 
तेस्रो ऩऺफाट गयाउन सक्नछे । मस सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

106. सक्रभणकाङ्झरन व्मवस्था् 
(१)  मस ऐनरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टने बनी व्मवस्था गयेको काभ ङ्झनमभावरी फनाउॉदासम्भ कामणऩाङ्झरकारे 

आवश्मक कामणङ्जवङ्झध तोङ्जक ङ्झनदेिन गनण सक्नेछ ।  

107. फाधा अडकाउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय् 
मस ऐनको उद्दशे्म कामाणन्वमन गनण कङ्ट नै वाधा–अडकाउ ऩयेभा नगय कामणऩाङ्झरकारे त्मस्तो वाधा 
अड्काउ हटाउन आदेि जायी गनण सक्नेछ य त्मस्तो आदेि मसै ऐन फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झननेछ तय 
त्मस्तो आदेि रगतै्तको नगय सबाफाट ऐन सॊिोधन प्रङ्जक्रमाफाट अनङ्टभोदन बई ऐनभा सभावेि हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ अन्मथा सोतह फदय हङ्टनेछ ।  

108. फचाउ य िायेजी् 
(१)  मो ऐन वा मस ऐन अन्र्तगत फनेका ङ्झनमभभा व्मवस्था बएका जङ्झत कङ्ट याभा मसै फभोङ्ञजभ य मसभा 

नरेङ्ञिएको कङ्ट याको हकभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२)  मस ऐनभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऩङ्झन ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्झत ङ्जहना–ङ्झभना गयेको कसूयभा भ्रिाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ अन्तणगत कायफाही चराउन वाधा ऩने छैन । 

(३) मो ऐन जायी हङ्टन ङ्टऩूवण मस सम्फन्धी कामणऩाङ्झरका, ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य ङ्ञिऺा िािाफाट बए गयेका कामणहरु 
मसै अनङ्टरुऩॉ बए गयेको भाङ्झननेछ ।  

                                                                        आऻारे 

                                                                      ओभकाय िाह 

                                                                 प्रभङ्टि प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत 

 

अनङ्टसूची–१ 

(दपा 4 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ङ्जवद्यारम िोल्ने/कऺा वा तह थऩ गने  अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्छदइने ङ्झनवेदन 

 

श्री िािा प्रभङ्टि ज्मू, 

ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािा 
भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका, फङ्छदणमा । 

 
      

ङ्जवषम : ङ्जवद्यारम िोल्न े/ कऺा थऩ अनङ्टभङ्झत सम्फन्धभा । 

 



 

43 
 

 

भहोदम, 

 

िैङ्ञऺक सत्र ..................... देङ्ञि ...................... तहको ङ्जवद्यारम िोल्न चाहेकोरे 
अनङ्टभङ्झतको राङ्झग देहामका ङ्जववयणहरु िङ्टराई मो ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट । 

 

(क) प्रस्ताङ्जवत ङ्जवद्यारमको:- 
 १. नाभ् 
 

 २. ठेगाना् भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका  ............... वडा नॊ. .............. गाउॉ/टोर 

  पोन् ................... फ्माक्स नॊ. .................................. 
  

३. ङ्जकङ्झसभ् 
  (१) साभङ्टदाङ्जमक (२) सॊस्थागत:  (अ) ङ्झनजी िैङ्ञऺक गङ्टठी     (आ) सावणजङ्झनक 

िैङ्ञऺक गङ्टठी 
 

४. अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा्- 
  

५. बङ्जवष्मभा सञ्चारन गनण चाहेको तह य कऺा्- 
 

(ि) प्रस्ताङ्जवत ङ्जवद्यारमको राङ्झग ऩूया गङ्चयएको बौङ्झतक ऩूवाणधाय:- 
 

 १.  बवनको्- 
  (१) सॊख्मा्-  (२) कच्ची वा ऩक्की वा अधण ऩक्की्-    /       /    

   

(३) आफ्नै वा फहारभा वा सावणजङ्झनक्-          /              /  

 

 २. कोठाको ङ्जववयण् 
कोठाको 
सॊख्मा 

रम्वाई चौडाई उचाई झ्मार 
ढोकाको 
अवस्था  

प्रकाि वत्तीको 
अवस्था 

प्रमोजन कैङ्जपमत 

        

        

 ३. पङ्झनणचयको सॊख्मा् 
  (१) डेस्क्-  (२) फेञ्च्-   (३) टेफर्-   (४) दयाज्-   (५) भेच्- 

 (६) अन्म्-  

 ४. िेरकूद भैदानको अवस्था य जग्गा् 
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५. िौचारमको सॊख्मा :   (१) छात्ररे प्रमोग गने्-     (२) छात्रारे प्रमोग गने्-  

 

 ६. िानेऩानीको अवस्था्- 
  

७. ऩङ्टस्तकारमको अवस्था तथा ऩङ्टस्तकको सॊख्मा्-  

  

८. प्रमोगिारा्-      साभग्री्- 
 

 ९.  सवायी साधनको ङ्जववयण्- 
  

१०.  िैङ्ञऺक साभग्रीको ङ्जववयण्- 
 

(ग) ङ्जवद्याथी सॊख्मा् (प्रस्ताङ्जवत) 

कऺा             

सॊख्मा 
            

 

 घ) ङ्ञिऺक सॊख्मा् (प्रस्ताङ्जवत)- 
 

(ङ) आङ्झथणक ङ्जववयण् (प्रस्ताङ्जवत)- 
 १. अचर सम्ऩङ्ञत्त्- 
  

२. चर सम्ऩङ्ञत्त्- 
  

३. वाङ्जषणक आम्दानी्- 
  

४. आम्दानीको स्रोत्- 
 

भाङ्झथ रेङ्ञिएका ङ्जववयण हरु ठीक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

 ङ्झनवेदकको– 

 

 सही् 
 नाभ,थय्- 
 ऩद्- 
 ठेगाना्- 
 ङ्झभङ्झत्- 
 

सॊरग्न गनङ्टण ऩने कागजातहरु : 
(१) गङ्टठी अन्तगणत ङ्जवद्यारम सञ्चारन गने बए िैङ्ञऺक गङ्टठीको ङ्जवधानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
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(२) जग्गा वा बवन बाडाभा ङ्झरने बए कम्तीभा ऩाॉच वषणसम्भको राङ्झग घय वा 
जग्गाधनीरे फहारभा ङ्छदने सम्फन्धभा बएको कफङ्टङ्झरमतनाभा सम्फन्धी ऩत्र । 

(३) प्रस्ताङ्जवत ङ्जवद्यारमको ऺेत्रको िैङ्ञऺक नक्सा । 

(४) सम्फङ्ञन्धत वडासङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस । 

(५)  कऺा / तह थऩको राङ्झग बए सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम ।  
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अनङ्टसूची–२ 

(दपा ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ङ्जवद्यारम िोल्नको राङ्झग चाङ्जहने ऩूवाणधायहरु 

(क) कऺा कोठाहरू साभान्मतमा नौ ङ्जपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ हङ्टन े
ङ्जकङ्झसभको हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(ि) कऺागत ऺेत्रपर आधायबतू ङ्जवद्यारमको हकभा प्रङ्झत ङ्जवद्याथी १.०० वगण भीटय 
तथा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको हकभा १.२० वगण भीटय बन्दा कभ हङ्टन नहङ्टन,े  

(ग) अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हावाको प्रवाह, प्रकािको व्मवस्थाको साथै स्वस्थ  

हङ्टनङ्ट ऩने,  

(घ) कऺा कोठाभा ङ्जवद्याथी सॊख्माको आधायभा पङ्झनणचयको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ङ) मथेि स्वस्थकय िानेऩानीको प्रवन्ध गनङ्टणऩने,  

(च) प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा केन्र फाहेक अन्म ङ्जवद्यारमभा छात्र छात्राको राङ्झग अरग 
अरग िौचारमको व्मवस्था हङ्टन ङ्टऩने य प्रत्मेक थऩ ५० जना ङ्जवद्याथीको राङ्झग एक 
कम्ऩाटणभेन्ट थऩ हङ्टन ङ्टऩने,  

(छ) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यसाभग्री, ङ्ञिऺक ङ्झनदेङ्ञिका सङ्जहतको १ ङ्जवद्याथी फयाफय कम्तीभा २ 
प्रङ्झतका दयरे ऩङ्टस्तक उऩरब्ध बएको ऩङ्टस्तकारम हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ज)  ङ्ञिऺण ङ्जक्रमाकराऩको राङ्झग आवश्मकीम िैङ्ञऺक साभग्रीहरू जस्तै- सेतोऩाटी, 
कारोऩाटी, नक्सा, ग्रोफ, गङ्ञणतीम साभग्री आङ्छद हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(झ) सम्ऩूणण ङ्जवद्याथीहरू एकैसाथ उङ्झबन सक्ने भैदान हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ञ) प्रायङ्ञम्बक वार ङ्ञिऺा केन्रभा घय फाङ्जहयका ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गनण ऩ ङ्टग्ने य 
अन्म ङ्जवद्यारमका राङ्झग बङ्झरफर िेल्न ङ्झभल्नेसम्भको िेर भैदानको व्मवस्था य 
िेर साभग्रीको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ट) ऩाठ्यक्रभ अनङ्टसायको ङ्जवऻान साभग्रीको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ठ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा साभान्मतमा देहाम फभोङ्ञजभ य सॊस्थागत 
ङ्जवद्यारमभा साभान्मता प्रङ्झतकऺा कम्तीभा २० जना देङ्ञि फढीभा 3० जना सम्भ य 
औसतभा 25 जना ङ्जवद्याथी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(ड) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कम्तीभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्ञिऺकको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने्  
भाध्मङ्झभक तहको ०–१० कऺाका राङ्झग   – १४ जना  

भाध्मङ्झभक तहको ०–१२ कऺाका राङ्झग   – १६ जना  

आधायबतू तहको ०–८ कऺाका राङ्झग     – ९ जना  

आधायबतू तहको ०–५ कऺाको राङ्झग  – 5 जना  

प्रायङ्ञम्बक फारङ्झफकास केन्रको राङ्झग   – २ जना  

तय सॊस्थागत ङ्जवद्यारमभा कऺा ङ्ञिऺक अनङ्टऩात न्मूनतभ १:१४ हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(ढ) ङ्जवद्यारमको स्थामी आम स्रोत हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ण) ङ्जवद्यारमभा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्रीको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने,  
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(त) आवासीम ङ्जवद्यारमको राङ्झग आवास बवन हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(थ) ङ्जवद्यारमको हाता ऩिाणर वा फायरे घेङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(द) बाडाको बवनभा ङ्जवद्यारमको सञ्चारन गने बए कम्तीभा ऩाॉच वषण घय बाडा 
सम्फन्धी सम्झौता बएको हङ्टन ङ्ट ऩने । 

(ध) ङ्जवद्यारमभा वारभैत्री अऩाङ्गता भैत्री तथा वातावयण भैत्री हङ्टन ङ्टऩने । 
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अनङ्टसूची–३ 

(दपा 3 को उऩदपा (1) य (2) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ङ्जवद्यारम सञ्चारन/कऺा थऩ गनण ङ्छदइन ेअनङ्टभङ्झत 

 

श्री------------------- 
भधङ्टवन------------ फङ्छदणमा ।   

 
 

  ङ्जवद्यारम िोल्न े सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत............................भा प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय कायफाही 
हङ्टॉदा भधङ्टवन नगय ङ्ञिऺा ऐन,2077 को दपा 4 फभोङ्ञजभको ऩूवाणधाय ऩूया गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत........................... को ङ्झनणणम अनङ्टसाय    िैङ्ञऺक सत्र ................... देङ्ञि  
आधायबतू/भाध्मङ्झभक तहको .............कऺासम्भको ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनण मो अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएकोछ 
।   

 
 

कामाणरमको छाऩ           

अनङ्टभङ्झत प्रदान गने अङ्झधकायीको,–  

सही :       ङ्झभङ्झत : 
नाभ : 
ऩद 
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अनङ्टसूची -4 

(नगय ङ्ञिऺा ऐन 2077 को दपा 46 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 
 
 

यभाना - ऩत्र 

  

 ऩत्रसॊख्मा्                                     ङ्झभङ्झत : 
 
 

श्री ..................... 
............................. । 

त्मस ङ्जवद्यारमभा सरुवा हङ्टन ङ्ट बएका श्री ..........................................राई ङ्झनजको ङ्जववयण सङ्जहतको 
यभानाऩत्र ङ्छदई त्मस ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय हङ्टन ऩठाइएको व्महोया अनङ्टयोध गदणछङ्ट  । 

१. ङ्ञिऺक वा कभणचायीको नाभ, थय :   

२. सॊकेत नम्फय :  

३. साङ्जवक : 
(क) तह :    (ि) शे्रणी :     (ग) ऩद : 
(घ) ङ्ञिऺक बए ङ्जवषम :       (ङ) ङ्जवद्यारम : 
४. सरुवा बएको  (क) ङ्झनणाणम ङ्झभङ्झत :    (ि) सरुवा गने कामाणरम :      (ग) तह :   (घ) शे्रणी :
         (ङ) ऩद :      (च) ङ्जवषम         (छ) ङ्जवद्यारम : 
 ५. फयफङ्टझायथ सम्वन्धी ङ्जववयण्  

   गयेको    नगयेको     

६. यभाना हङ्टन ेङ्झभङ्झत : ..................... 
७. यभानाऩत्रको ङ्झभङ्झत सम्भ िचण बएका ङ्झफदा :  

  (क) बैऩयी आउने य ऩवण ङ्झफदा     .................. ङ्छदन । 

  (ि) ङ्झफयाभी ङ्झफदा      .................. ङ्छदन । 

  (ग) प्रसङ्टती ङ्झफदा ङ्झफदा      .................. ङ्छदन । 

  (घ) प्रसङ्टती स्माहाय ङ्झफदा      .................. ऩटक । 

  (ङ) अध्ममन ङ्झफदा                 .................. ङ्छदन । 

  (च) असाधायाण ङ्झफदा      .................. ङ्छदन । 

  (छ) वेतरवी ङ्झफदा                 .................. ङ्छदन । 

८. यभानाऩत्रको ङ्झभङ्झतसम्भ सॊङ्ञचत ङ्झफयाभी ङ्झफदा :           .................. ङ्छदन । 

९. ङ्जवद्यारमभा रुजङ्ट हाङ्ञजय बएको ङ्छदन :   

१०. िाइऩाई आएको भाङ्झसक (क) तरफ :  (ि) वृङ्जि रु तरफ :   
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११. तरफ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झत :  

१२. कभणचायी सॊचमकोष कट्टी यकभ :  

१३ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको उऩचाय िचणको यकभ  :    

१४. तरववृङ्जि हङ्टन सङ्टरु बएको सङ्टरु ङ्झभङ्झत :  

१५. नागङ्चयक रगानी कोषकट्टी यकभ :   

१६. आमकय कट्टी यकभ :  

१७. (क) सावङ्झधक जीवन फीभा कोषभा जम्भा बएको सार........भङ्जहना...... .गते....  

(ि) सावङ्झधक जीवन फीभावाऩत वाङ्जषणक ङ्जप्रङ्झभमभ ङ्झतयेके सार.....भङ्जहना... गते .... 
१८. चाडऩवण िचण ङ्झरने चाडको नाभ य सो चाड ऩर्र्ने ङ्झतङ्झथ य सम्बाङ्जवत भङ्जहना : 
१९. ङ्ञििङ्टस्माहाय बत्ता ङ्झरएको ङ्जववयण :   

 

फोधाथण :-  

श्री ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺक ङ्जकताफिाना । 

श्री कभणचायी सॊचमकोष । 

श्री .......... ङ्जवद्यारम । 

श्री .....................(सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺक वा कभणचायी) सरुवा बएको कामाणरमभा हाङ्ञजय हङ्टन जानङ्ट हङ्टन । 
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अनङ्टसूची–5 

(नगय ङ्ञिऺा ऐन 2077 को दपा 74 य 75 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सरुवा बइ आउन/ेजान ेङ्झनवेदन 

श्री िािा प्रभङ्टि ज्मङ्ट 
ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द िािा  

........................................... 
                                          ङ्जवषम् सरुवा सम्फन्धभा । 

 

भराई ङ्झनम्न ङ्जवद्यारमभा सरुवा गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन ङ्झनम्न ङ्जववयणहरु िङ्टराई ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट । 

स्थामी ठेगाना्   

तह य शे्रणी्  

हारको ङ्जवद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

सरुवा बई जानचाहेको ङ्जवद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

मोग्मता य ताङ्झरभ्  

स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत्  

हार सम्भ काभ गयेको अवङ्झध्  

सरुवा भाग गनङ्टण ऩने कायण्   

                                    सही् ............ 
                                    नाभ् 
                                    सॊकेत नॊ.-  

                                    ङ्जवद्यारम्  

                                    ङ्झभङ्झत्  

 
 
 
 
 
 
 
 

सरुवा बई जान ेङ्जवद्यारमको सहभङ्झत 

 

मस ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक श्री ......................... राई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत ........................  
गतेको ङ्झनणणम अनङ्टसाय मस ङ्जवद्यारमफाट सरुवा बई जान सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको छ । 
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ङ्जवद्यारमको छाऩ                                                                 

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको– 

सही् 
नाभ्  

ङ्जवद्यारम्  

ङ्झभङ्झत्  

 
 

सरुवा बई आउन ेङ्जवद्यारमको सहभङ्झत 

 

श्री ............................... ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक श्री .................................. राई व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत ........................... गतेको ङ्झनणणम अनङ्टसाय मस ङ्जवद्यारमभा सरुवा बई आउन सहभङ्झत 
ङ्छदइएको छ । 

 
 
 
 

ङ्जवद्यारमको छाऩ्                                                                          

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको– 

सही् 
नाभ् 
ङ्जवद्यारम् 
ङ्झभङ्झत् 
 
 
 

ङ्झनवेदक श्री ............................. राई ........................ भा यहेको श्री .................... ङ्जवद्यारमफाट 
मस ङ्ञजल्राको श्री ............................... ङ्जवद्यारमभा सरुवा गङ्चयएको छ । 

 
 

ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइको छाऩ 

इकाइ प्रभङ्टिको सही् 
नाभ्  

ङ्झभङ्झत् 
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श्री इकाई प्रभङ्टि ज्मङ्ट 
ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई, फङ्छदणमा 
 

                                ङ्जवषम् सरुवा सम्फन्धभा । 

 

भराई ङ्झनम्न ङ्जवद्यारमभा सरुवा गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन ङ्झनम्न ङ्जववयणहरु िङ्टराई ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट । 

स्थामी ठेगाना्   

तह य शे्रणी्  

हारको ङ्जवद्यारमको नाभ य ठेगाना् 
सरुवा बई जानचाहेको ङ्जवद्यारमको नाभ य ठेगाना्  

 मोग्मता य तारीभ् 
स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत्  

हारको सम्भ काभ गयेको अवङ्झध्  

सरुवा भाग गनङ्टण ऩने कायण्  

                                    सही् ............ 
                                    नाभ् 
                                    सॊकेत नॊ.   

                                    ङ्जवद्यारम   

                                     ङ्झभङ्झत्  

 
  

 आऻारे, 
     ओभकाय िाह 

प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत  
 


