
सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा (ऩहहरो सॊिोधन) लनमभावरी, 2077 

 

कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत : 2077/05/19 

प्रस्तावना  
सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा लनमभावरी, 207६ राई सॊिोधन गनय वाञ्छनीम बएकोरे,  

सूमोदम नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामयहवलध (लनमलभत गने) ऐन, 2074 को दपा ३ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी सूमोदम 
नगयऩालरकारे देहामका लनमभहरु फनाएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मी लनमभहरुको नाभ सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा (ऩहहरो 
सॊिोधन) लनमभावरी, 2077 यहेको छ । 

(२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : (१) हवषम वा प्रसॊगरे अन्म अथय नरागेभा मस लनमभावरीभा  

(क) "भरु लनमभावरी" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको आधायबतू तथा भाध्मलभक शिऺा लनमभावरी, 207६ राई 
फझुाउनेछ । 

३. भरु लनमभावरीको लनमभ 25 भा सॊिोधन : (१) उऩदपा (२) भा यहेको कशम्तभा प्रत्मेक चौभालसकभा एक ऩटक 
फस्नेछ बन्ने िव्दको सट्टा आवश्मकतानसुाय बन्ने िब्द याशिएको छ । 

४. लनमभ ३१ भा सॊिोधन : लनमभ ३१ ऩलछ देहाम अनसुाय लनमभ 31क. थऩ गरयएको छ । 

31क. (१) सॊस्थागत हवद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मवस्थाऩन गनयका रालग प्रत्मेक हवद्यारमभा देहामका सदस्महरू यहेको एक 
हवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

क. हवद्यारमको सॊस्थाऩक वा रगानीकतायहरुभध्मेफाट सम्फशन्धत हवद्यारमको लसपारयसभा नगय शिऺा अलधकायीरे भनोलनत 
बएका व्मशि –  अध्मऺ 

ि. सम्फशन्धत वडाको वडाध्मऺ वा वडाध्मऺरे तोकेको सदस्म एक जना       -सदस्म 

ग. अहवबावकहरुभध्मेफाट हवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना भहहरा अहवबावक – सदस्म 

घ. स्थानीम शिऺाप्रभेी वा सभाजसेवीहरुभध्मेफाट नगय शिऺा अलधकायीरे भनोलनत गयेको एक जना – सदस्म 

ङ. नगयऩालरकाको शिऺा, मवुा तथा िेरकुद िािाका िािा प्रभिु वा अलधकृत – सदस्म 

च. सम्फशन्धत हवद्यारमको शिऺकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना शिऺक – सदस्ष 

छ. हवद्यारमको प्रधानाध्माऩक – सदस्म सशचव 

२. उऩलनमभ १ फभोशजभ छालनएका वा भनोलनत अध्मऺ वा सदस्मको  ऩदावलध तीन वषयको  हनुेछ । त्मस्ता अध्मऺ वा 
सदस्मरे आफ्नो ऩद अनसुायको आचयण नगयेको देशि एभा नगय शिऺा सलभलतरे लनजराई जनुसकैु फित ऩदफाट 
हटाउन सक्नेछ । तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ुअशघ वा सलभलत हवघटन गनुय अशघ आफ्नो सपाई ऩेि गने 
भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन । 

३. सॊस्थागत हवद्यारमको हवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्– 

क. हवद्यारम सञ्चारनका रालग प्राप्त साधन य स्रोतको ऩरयचारन गने 

ि. हवद्यारमको रालग आवश्मक बौलतक साधनको व्मवस्था गने 

ग. हवद्यारमको चर अचर सम्ऩत्तीको सूयऺा य सॊयऺण गने 

घ. हवद्यारमभा  स्वच्छ िैशऺक वातावयण कामभ याख्न े

ङ. हवद्यारमरे नगयऩालरकारे तोके फभोशजभको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक अलनवामय रुऩभा राग ुगने। 

च. अध्ममन अनभुलतऩत्र लरई प्रचलरत काननु फभोशजभ शिऺक ऩदको रालग उम्भेद्वाय हनु मोग्मता ऩयुा गयेका व्मशिराई 
शिऺक ऩदभा लनमूशि गने। 

छ. नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ तरफ स्केरराई आधाय भानी शिऺकराई तरफ ददने। 

ज. अनसुािनहीन शिऺकउऩय कामयवाही गने। 

झ. शिऺा ऐन तथा लनमभावरी तथा अन्म काननुभा उशलरशित व्मवस्थाका अलतरयि नगयऩालरकाफाट जायी शिऺाऺेत्र सॊग 
सम्फशन्धत सफै नीलत लनमभ तथा लनदेिनहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनुयऩने । 

ञ. शिऺक तथा कभयचायीहरुराई तालरभ तथा गोष्ठीभा ऩठाउने । 

५. लनमभ 56 भा सॊिोधन : (१) लनमभ 56 ऩलछ लनमभ 56क. थऩ गरयएको छ । 

५६क. शिऺक दयफन्दी (लभरान तथा व्मवस्थाऩन) अनसूुची -१२ फभोशजभ गरयने छ । 

  



६. अनसूुशच १२ भा सॊिोधन : (1) अनसूुची १२ को सट्टा देहामको अनसूुची १२ याशिएको छ । 

 

अनसूुची –१२ 

(लनमभ ५६ उऩलनमभ (२) सॉग सम्फशन्धत) हवद्यारमभा यहने शिऺक दयवन्दी 
हवद्यारमभा कम्तीभा देहाम फभोशजभ शिऺक दयफन्दी यहनेछन:्  

(क) ऩूवय प्राथलभक हवद्यारम: ऩूवय प्राथलभक हवद्यारमभा एकजना शिऺक । 

(ि) प्राथलभक हवद्यारमभा ऩचास जना सम्भ हवद्याथी बएभा कम्तीभा २ जना य सोबन्दा फढी हवद्याथी बएभा कम्तीभा तीन 
जना शिऺक । 

(ग) लनम्न भाध्मलभक हवद्यारमभा  
१) छ देशि ८ कऺासम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा लनम्न भाध्मलभक तहको चायजना शिऺक । 

२) १ कऺा देशि ८ कऺासम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा देहाम फभोशजभका कम्तीभा सात जना शिऺक। 

अ) अॊग्रजेी भरु हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको एक जना । 

आ) हवऻान वा गशणत हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको एक जना । 

इ) नेऩारी वा सॊस्कृत भूर हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको एक जना । 

ई) साभाशजक हवषम अध्माऩन गनयको रालग प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको एक जना । 

उ) एसएरसी वा सो सयह उत्तीणय गयेको तीनजना । 

(घ) भाध्मलभक हवद्यारमभा  ्
१) ९ देशि १२ कऺासम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा ८ जना शिऺक । 

२) ६ देशि 10 कऺासम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा देहाम फभोशजभको कम्तीभा ९ जना शिऺक । 

अ) अॊग्रजेी भूर हवषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना । 

आ) गशणत वा हवऻान भूर हवषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना । 

इ) नेऩारी भूर हवषम लरई स्नातक वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना । 

ई) साभाशजक हवषम अध्माऩन गनयको रालग स्नातक वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना ।  

उ) अन्म ऐशच्छक हवषमको रालग सम्वशन्धत हवषमभा स्नातक वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना । 

ऊ) गशणत वा हवऻान भूर हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको एकजना । 

ऋ) अॊग्रजेी भूर हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह  उत्तीणय गयेकव एकजना । 

ऌ) अन्म हवषमभा प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयेको २ जना । 

३) १ कऺादेशि १० कऺासम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा िण्ड (ग) को उऩिण्ड (2) फभोशजभको दयफन्दीभा 
प्राथलभक तहको कम्तीभा तीनजना शिऺक यहनेछ । 

४) कऺा ९ देशि १२ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा िण्ड (घ) को २ को अ, आ, इ, ई, उ,ऊ सम्भका कम्तीभा 
५ जना शिऺक तथा स्नातकोत्तय उत्तीणय कम्तीभा ३ जना शिऺक गयी जम्भा ८ जना शिऺक यहने छन ्। 

५) कऺा १ देशि १२ सम्भ सञ्चारन बएको हवद्यारमभा प्राथलभक तहको कम्ती भा ३ जना, लनम्न भाध्मलभक 
तहको कम्तीभा ४ जना य भाध्मलभक तहको भालथ (४) नॊ. भा उशलरशित शिऺक दयफन्दी यहने छन ्। 

६) िण्ड ग को  उऩिण्ड  २ को अ , आ, इ य ई सम्भका एक एक जना शिऺक लनमशुि नबएसम्भ एउटै 
हवषमभा एक बन्दा फढी शिऺक लनमशुि गरयने छैन । 

७) िण्ड घ को उऩिण्ड  २ को अ , आ, इ य ई सम्भका एक एक जना शिऺक लनमशुि नबएसम्भ एउटै 
हवषमभा एक बन्दा फढी शिऺक लनमशुि गरयने छैन । 

८) भालथ क ,ि,ग य घ भा जनुसकैु कुया रेशिएको बएताऩलन प्राथलभक (१-५), लनम्न भाध्मलभक (६-८), 
भाध्मलभक (९-१०), उच्च भाध्मलभक (11-12) सञ्चारन बएका हवद्या रमभा भौजदुा हवद्याथी सॊख्मा , 
ऩठनऩाठनको भाध्मभ, सॊचालरत कऺा कोठा सॊख्मा / सेक्सन, प्राहवलधक धाय, हविेष कऺा सञ्चारन तथा ऩरु 
दयफन्दी सभेतराई आधाय भानी दयफन्दी लभरान तथा हववयण गरयनेछ । 

द्रस्टव्म 

१. शिऺक लनमशुिका रालग आवश्मक ऩने तालरभ प्रचलरत काननु फभोशजभ हनुेछ । 

२. हार हवद्यारमभा उऩयोिानसुाय हवषमका मोग्मता बन्दा कभ मोग्मता बएका स्थामी शिऺक यहेछन ्बने त्मस्ता 
शिऺक ऩदवाट नहटेसम्भ साहवक फभोशजभकै मोग्मता बएको शिऺकफाट अध्माऩन हनुेछ । 

३. उशलरशित दयफन्दी लबत्र प्रधानाध्माऩकको ऩद सभेत सभावेि यहनेछ । 


