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वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क व्यवस्थापन कायमववमि, २०७८ 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       



 

 

 

मिवेणी नगरपामलका नगरकायमपामलकाको 
कायामलय तोली, बाजरुा 

वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क व्यवस्थापन कायमववमि, २०७८ 

प्रस्तावना 

       मिवेणी नगरपामलका अन्तरगतका सार्दुावयक ववद्यालयहरु र वालववकासकेन्रहरुर्ा कायमरत ववद्यालय 
कर्मचारी तथा वालववकास शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा न्यूनतर् पररश्रमर्कको व्यवस्थापन गने काननुी 
व्यवस्था गरे अनसुार स्थामनय तहले थप गनुम पने रकर्को व्यवस्थापन गने उद्देश्यले वालववकास शिक्षक तथा 
ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क व्यवस्थापन गनम मिवेणीनगरपामलकाबाट उपलव्ि हनुे अनदुानको आिार तय गनम, 
अनदुानको उच्चतर् उपयोगर्ा सघाउ पयुामउन तथा ववद्यालयहरुको ववशिय सिुासन, पारदशिमता तथा 
व्यवस्थापनर्ा सिुार ल्याई गणुस्तररय शिक्षाको प्रत्याभमुतका लामग सहशजकरण गनम वान्छनीय भएकोले नेपाल 
सरकारको मनमत र शिक्षाववकास तथा र्ानवस्रोत ववकासकेन्रको कायमक्रर् कायामन्वनयन मनदेशिका कायामन्वन 
गनम मिवेणीनगरपामलकाको शिक्षा ऐन तथा मनयर्ावमलको पररच्छेद १४ को दफा ८२ र्ा व्यवस्था भए अनसुार 
यो कायमववमि स्वीकृत गरी लाग ुगररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

संशक्षप्त नार् र पररभाषा 

१.संशक्षप्त नार् र प्रारभभ 

    क) यो कायमववमिको नार् " वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क व्यवस्थापन कायमववमि, 

२०७८" रहेको छ ।  

    ख) यो कायमववमि मिवेणी नगरपामलकार्ा संचालनर्ा रहेका सभपूणम सार्दुावयक ववद्यालयहरु र      
वालववकासकेन्रहरुर्ा लाग ुहनुे छ । 

    ग) यो कायमववमि मिवेणी नगरकायमपामलकाबाट स्वीकृत भएकै मर्मतबाट लाग ुहनुे छ । 

२. पररभाषााः ववषय र प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा यस कायमववमिर्ा 

क) "प्रर्खु" भन्नाले मिवेणीनगरपामलकाको नगर प्रर्खुलाई सभझन ुपदमछ । 



ख) "प्रर्खु प्रिासकीय अमिकृत" भन्नाले मिवेणी नगरपामलकाको प्रर्खु प्रिासकीय अमिकृतलाई सभझन ु
पदमछ । 

ग) "िाखा" भन्नाले मिवेणीनगरपामलकाको शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखालाई सभझन ुपदमछ । 

घ)  "सितम आिारभतु अनदुान" भन्नाले संशघय र प्रदेि सरकाद्धारा मनशित शिषमक तोकी स्वीकृत 
र्ापदण्डर्ा    आिाररत रवह तोवकएको शिषमकर्ा र्ाि खचम गनम पाइने आमथमक वषमको सरुुर्ा तथा सर्य 
सर्यर्ा प्राप्त हनुे अनदुानलाई सभझन ुपदमछ । 

ङ) "एकर्षु्ठ अनदुान" भन्नाले हालसभर् कुनै पमन स्वीकृत,राहत तथा अनदुान शिक्षक दरबन्दी नभएको र 
यस्तो दरवन्दी नमलने ितमर्ा सार्दुावयक ववद्यालयले प्राप्त गने एकर्षु्ठ अनदुानलाई सभझन ुपदमछ । 

च) "कायमसभपादन अनदुान" भन्नाले ववद्यालयले तोवकएको कायमहरु सर्यरै् सभपन्न गने ववद्यालयलाई 
ववद्यालयको थप क्षर्ता अमभवृद्धी गनम ददइने थप अनदुानलाई सभझन ुपदमछ । 

छ) "ववज्ञान ववषय संचालन गने ववद्यालयलाई अनदुान" भन्नाले कक्षा ११ र १२ र्ा ववज्ञान ववषयको 
अध्यापन गराउने सार्दुावयक ववद्यालयलाई अन्य अनदुानका अमतररक्त ददइने थप अनदुानलाई सभझन ु
पदमछ । 

ज) "प्राववमिक तथा व्यवसावयक र्ाद्यमर्क ववद्यालय संचालन गने ववद्यालयलाई अनदुान" भन्नाले कक्षा ९ 
देशख प्राववमिक तथा व्यवसावयक ववषयको अध्यापन गराउने सार्दुावयक र्ाद्यमर्क ववद्यालयलाई ददइने 
थप अनदुानलाई सभझन ुपदमछ । 

झ) "शिक्षण मसकाइ अनदुान" भन्नाले र्ाद्यमर्क तहको शिक्षक अभावलाई कर् गनमका लामग प्रमतशिक्षकका 
दरले वावषमक एकर्षु्ठ रुपर्ा ददइने सितम अनदुानलाई सभझन ुपदमछ । साथै स्थामनय सरकारद्धारा 
र्ाद्यमर्क तह सभर् संघ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त स्वीकृत स्थायी, राहत, अनदुान कोटाबाहेक 
आवस्यक शिक्षक व्यवस्थापनका लामग वावषमक एकर्षु्ठ रुपर्ा ददइने  अनदुान सरे्त सभझन ुपदमछ । 

ञ) "ऐन" भन्नाले मिवेणीनगरपामलका शिक्षा ऐन २०७४ लाई सभझन ुपदमछ । 

ट) "सार्दुावयक ववद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट तथा नगर सरकारबाट मनयमर्त अनदुान प्राप्त 
गरररहेका  ववद्यालयहरुलाई सभझन ुपदमछ । 

ठ) "र्न्िालय" भन्नाले शिक्षा र्न्िालयलाई सभझन ुपदमछ । 

ड) "केन्र" भन्नाले शिक्षा तथा र्ानवस्रोत ववकास केन्रलाई सभझन ुपदमछ । 

ढ) "नर्नुा ववद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नर्नुा ववद्यालय ब्यवस्थापन मनदेशिका २०७४ वर्ोशजर् 
छनौट, ववकास तथा ब्यवस्थापन भएका ववद्यालयलाई सभझन ुपदमछ । 

ण) "सार्दुावयक ववद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट तथा नगर सरकारबाट मनयमर्त अनदुान प्राप्त 
गरररहेका  ववद्यालयहरुलाई सभझन ुपदमछ । 

त) "वालववकास शिक्षक" भन्नाले नेपाल सरकारबाट तथा नगर सरकारबाट प्राप्त कोटार्ा मनयकु्ती पाएका 
शिक्षकलाई सभझन ुपदमछ । 

थ) "ववद्यालय कर्मचारी" भन्नाले सार्दुावयक ववद्यालयर्ा कायमरत कायामलय सहयोमग र र्ाद्यमर्क ववद्यालयर्ा 
लेखाको कार् गने कर्मचारीलाई सभझन ुपदमछ । 

 



     

पररच्छेद २ 

ववद्यालय छनौट तथा वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुान 
ववतरण 

३.ववद्यालय छनौटका आिारहरुाः वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क 
अनदुान ववतरणका लामग ववद्यालय छनौटका आिार देहायबर्ोशजर् हनुछेन:् 
       

क) ववद्यालय कर्मचारीहरु र्ध्ये कायामलय सहयोगीहरुको पाररश्रमर्क व्यवस्थापनका लामग मिवेणी 
नगरपामलका मभि संचामलत सभपूणम सार्दुावयक ववद्यालयहरु । 

ख) ववद्यालय कर्मचारीहरु र्ध्ये लेखाको कार् गने कर्मचारीहरुको पाररश्रमर्क व्यवस्थापनका लामग 
मिवेणी नगरपामलका मभि संचामलत सभपूणम र्ाद्यमर्क सार्दुावयक ववद्यालयहरु । 

ग) मिवेणी नगरपामलकामभि सार्दुावयक ववद्यालय तथा सर्दुायर्ा संचामलत नेपाल सरकारबाट अनरु्मत 
प्राप्त  वालववकास केन्र एवं नगरपामलकाबाट अनरु्मत प्राप्त वालववकास केन्र । 

४. वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको न्यनुतर् पाररश्रमर्क पयुामउन थप अनदुान उपलव्ि गराइनेाः  

क) मिवेणी नगरपामलकाले मिवेणी नगरपामलका मभि संचामलत नेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त वालववकास 
केन्र र सार्दुावयक ववद्यालयहरुर्ा कायमरत कायामलय सहयोमग,  र्ाद्यमर्क ववद्यालयका लेखापाल र 
वालववकास शिक्षकहरुको पारीश्रमर्कर्ा प्रमत र्वहना रु. ७००० का दरले १३ र्वहनाको पारीश्रमर्क 
रकर् सार्दुावयक ववद्यालय तथा वालववकास केन्रहरुलाई उपलव्ि गने । 

ख) नगरपामलकाबाट अनरु्मत प्राप्त वालववकास केन्रहरुलाई नगर कायमपामलकाको मनणमय बर्ोशजर् र्ामसक 
रु. १०,००० (दि हजार) र्ा नघट्ने गरर १३ र्वहनाको पारीश्रमर्क रकर् व्यवस्थापन गरर सभबशन्ित 
वालववकास केन्रलाई उपलव्ि गने । 

पररच्छेद ३ 

वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको मनयकु्ती र सेवा ितम सभबन्िी व्यवस्था 

५. वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको भनाम सभबन्िी व्यवस्थााः ववद्यालयले वालववकास शिक्षक तथा 
ववद्यालय कर्मचारीको सेवा मलंदा देहायअनसुार गनुम पने छाः 

क) सभबशन्ित तहर्ा शिक्षा ऐन र मनयर्ावमल अनसुार प्रचमलत ऐन तथा मनयर्ावमलर्ा उल्लेख भए अनसुारको 
ववमि तथा प्रवक्रयाको आिारर्ा गने। 

ख) छनौट भएका वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको ववद्यालय तथा वालववकास केन्रले करार 
सभझौता गने । यो करार अवमि सार्ान्यताः एक िैशक्षक सिको लामग हनु े। 



ग) यो कायमवविी लाग ुहनुपूुवम मनयकु्तीपाई सेवार्ा कायमरत वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको 
शिक्षा ऐन र मनयर्ावमल अनसुार प्रचमलत ऐन तथा मनयर्ावमलर्ा उल्लेख भए अनसुारको ववमि तथा 
प्रवक्रयाको आिारर्ा मनयकु्ती भएको र्ामननेछ तर प्रत्येक वषम करार सभझौता थप गनुम पनेछ । 

६. शिक्षकको सेवा ितम सवुविााः यस कायमववमि अनसुार शिक्षण मसकाइ अनदुान कोटार्ा छनौट भएका शिक्षकले 
देहाय अनसुारको सवुविा पाउनेछन ्: 

क) मिवेणी नगरपामलकाले मिवेणी नगरपामलका मभि संचामलत नेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त वालववकास 
केन्र र सार्दुावयक ववद्यालयहरुर्ा कायमरत कायामलय सहयोमग,  र्ाद्यमर्क ववद्यालयका लेखापाल र 
वालववकास शिक्षकहरुको पारीश्रमर्कर्ा प्रमत र्वहना रु. ७००० का दरले १३ र्वहनाको पारीश्रमर्क 
रकर् सार्दुावयक ववद्यालय तथा वालववकास केन्रहरुलाई उपलव्ि गने । 

ख) नगरपामलकाबाट अनरु्मत प्राप्त वालववकास केन्रहरुलाई नगर कायमपामलकाको मनणमय बर्ोशजर् र्ामसक 
रु. १०,००० (दि हजार) र्ा नघट्ने गरर १३ र्वहनाको पारीश्रमर्क रकर् व्यवस्थापन गरर सभबशन्ित 
वालववकास केन्रलाई उपलव्ि गने । 

ग) वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीले नगरपामलकाबाट चाडपवम खचम बाहेक अन्य सवुविा नपाउन े
। 

घ) कायमववमि बर्ोशजर्को करार सेवा ददने व्यशक्तले नेपाल सरकारले राजपिर्ा प्रकाशित गरेको सावमजमनक 
ववदा, प्रदेि सरकारले राजपिर्ा प्रकाशित सावमजमनक ववदा बाहेक शिक्षा मनयर्ावलीर्ा तोवकए 
अनसुारको भैपरी मबदा र्ाि पाउने । 

ङ) यस कायमववमि अनसुार मनयशुक्त भएको वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीले नेपाल सरकारले 
तोकेको भन्दा थप सवुविाको दाबी गनम पमन नपाउन े। 

  यस पररच्छेदर्ा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन एकर्षु्ट अनदुानबाट संचामलत ववद्यालयहरुर्ा ववद्यालयहरुले 
वालववकास केन्रको अनरु्मत र्ाग गरेर्ा एकर्षु्ट अनदुान रकर्बाट ववद्यालय व्यवस्थापन समर्मतको मनणमय 
अनसुार नेपाल सरकारले तोके भन्दा बढी नहनुे गरी पारीश्रमर्क मनिामरण गनम सवकने छ । 

७. करार सभझौता रद्द हनुेाः देहायको अवस्थार्ा ववद्यालयले जनुसकैु बखत सभबशन्ित वालववकास शिक्षक तथा 
ववद्यालय कर्मचारीको करार सभझौता रद्द गनम सक्न ेछ : 

क) ववना सूचना लगातार पन्र ददन भन्दा बढी ववद्यालयर्ा अनपुशश्थत भएर्ा । 

ख) करार सभझौतार्ा उल्लेख गररएका ितमहरु पालना नगरेर्ा । 

ग) वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको आचार संवहताको पालना नगरेर्ा । 

घ) ववद्यालयले तोकेका अन्य कायमहरु सन्तोषजनक रुपर्ा नगरेर्ा । 

ङ) प्रचमलत शिक्षा ऐन मनर्ावमल अनसुार कसरुदार ठहररएर्ा । 

दफा (७)बर्ोशजर् करार सभझौता रद्द गदाम वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीलाई प्रचमलत काननु 
अनसुार सफाइको र्ौका नददई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । 



 

पररच्छेद ४ 

ववमभन्न मनकायहरुको भमूर्का 

८. नगर कायमपामलकाको भमूर्कााः नगर कायमपामलकाको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुे छाः 

क) तोवकएको आिार बर्ोशजर् वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको पाररश्रमर्ककालामग 
ववद्यालयहरुको संख्या यवकन गने । 

ख) यस कायमववमि अनसुार वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क ददइने ववद्यालयहरुलाई 
प्रदान रकर्को  व्यवस्थापन गने । 

ग) ववद्यालयले प्राप्तगने वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क सभबन्िर्ा स्थामनय तहको 
शिक्षा िाखालाई आवस्यक सर्न्वय र र्ागमदिमन गने । 

घ) वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय 
तह तथा ववद्यालयस्तरको क्षर्ता अमभवृवद्धर्ा सहजीकरण गने । 

ङ) यस कायमववमिर्ा उल्लेशखत वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुान सभबन्िी 
ब्यवस्था प्रचमलत मनयर्ानसुार पररर्ाजमन गने । 

च) आवश्यक्ता अनसुार अन्य कायम गने गराउने । 

९. नगरपामलका शिक्षा िाखाको भमूर्कााः नगरपामलका शिक्षा िाखाको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुे छाः 

क) यस बायमववमि बर्ोशजर् वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क प्राप्त गने ववद्यालय तथा 
वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचाररहरुको वववरण अद्यावमिक गने । 

ख) ववद्यालयले प्राप्त गने वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुान रकर्को एवकन 
गने । 

ग) ववद्यालयर्ा जाने वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुान सर्यरै् मनकासा गने 
। 

घ) ववद्यालयर्ा मनकासा भएको वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुान र खचम गने 
आिारहरु ववद्यालयलाई उपलव्ि गराउने र सो को सावमजमनक गरी सरोकारवालाहरुलाई ससूुशचत गने 
। 

ङ) आवश्यक्ता अनसुार अन्य कायम गने गराउने । 

१०. ववद्यालयको भमूर्कााः शिक्षण मसकाइ अनदुानका लामग छनौट भएका ववद्यालयको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् 
हनुे छाः 

क) प्रचमलत मनयर्ावली अनसुार वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी मनयशुक्तको व्यवस्था मर्लाउन े
। 

ख) छनौट भएका वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको करार सभझौता गने । 



ग) वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको लामग थप आचारसंवहता आवस्यक पने भए सोको तयारी 
गरी ववद्यालय व्यवस्थापन समर्मतबाट अनरु्ोदन गराई कायामन्वयन गने । 

घ) करार सभझौतार्ा उल्लेख भए अनसुारको सवुविाहरु उपलव्ि गराउने । 

ङ) यस कायमववमि अनसुार कुनै एक पक्षले करार सभझौता भंग गरेर्ा वा अन्य कुनै कारणले 
शिक्षण/कायामलयको सेवा उपलब्ि नभएर्ा बााँवक अवमिको लामग प्रचमलत कानून बर्ोशजर् वालववकास 
शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गने । 

च) स्थामनय तहले तोकेका अन्य कायम तथा मनदेिन अनसुार कायम गने । 

११. ववद्यालय व्यवस्थापन समर्मतको भमूर्कााः वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क 
अनदुानर्ा ववद्यालय व्यवस्थापन समर्मतको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुे छाः 

क) ववद्यालय संचालनकालामग आवस्यक स्रोत जटुाउने तथा पररचालन गने । 

ख) वावषमक योजना अनरुुप संचालन हनुे वक्रयाकलापहरुको मनयमर्त अनगुर्न तथा र्लु्याङ्कन गने । 

ग) तोवकएको ढााँचार्ा लेखा राखी मनयमर्त लेखा परीक्षण गराउने । 

१२. ववद्यालय शिक्षक अमभभाबक संघको भमूर्कााः वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क 
अनदुानर्ा ववद्यालय शिक्षक अमभभाबक संघको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुे छाः 

क) ववद्यालयले वावषमक रुपर्ा कायामन्वयन गरेको कायमक्रर्हरुको प्रभावकाररता अमभवृवद्ध गनुमका साथै प्राप्त 
अनदुानको सदपुयोगकालामग सार्ाशजक लेखा परीक्षण गराउने । 

१३.प्रिानाध्यापकको भमूर्कााः वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारी पाररश्रमर्क अनदुानर्ा ववद्यालयका 
प्रिानाध्यापकको भमूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुे छाः 

क) ववद्यालयको वावषमक योजना तयार गने । 

ख) ववद्यायर्ा प्राप्त हनुे सितम तथा अन्य सवै प्रकारका अनदुान र्ाग गने । 

ग) ववद्यालयलाई प्राप्त अनदुान रकर् आफ्नो वावषमक योजना अनसुार तोवकएको कायमक्रर्र्ा खचम गने । 

घ) ववद्यालयले सवै आमथमक कारोवारको मनयर्ावमलले तोके अनसुारको ढााँचार्ा लेखा राख्न े। 

ङ) मनयमर्त रुपर्ा सार्ाशजक लेखापरीक्षण र सार्ाशजक लेखापरीक्षण गने तथा सोको प्रमतवेदन 
नगरपामलकाको शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखार्ा बझुाउने । 

च) नगरपामलका तथा ववद्यालय व्यवस्थापन समर्मतले तोवकएका अन्य कायम गने । 

पररच्छेद ५ 

ववववि 

 

१४. थप सवुविा उपलव्ि गराउन सक्नाेः यस कायमववमि अनसुार भनाम भएको वालववकास शिक्षक तथा 
ववद्यालय कर्मचारीहरुको पाररश्रमर्क ववद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट थप सवुविा उपलव्ि गराउन सक्न ेछ । 



१५. कायमववमिको व्यख्या गनम सक्नेाः कायमववमिर्ा उल्लेख भएका व्यवस्था हरुले कार् कावामवहर्ा अस्पष्टता 
मसजमना गरेर्ा कायमववमिको र्र्म तथा प्रचमलत काननुको प्रमतकुल नहनु ेगरी आवस्यक व्यख्या गने अमिकार 
नगर कायमपामलकाको हनु ेछ । 

१६.प्रचमलत काननु अनसुार हनुाेः यस कायमववमिर्ा लेशखएका ववषयहरु यसै कायमववमि अनसुार हनु ेछन ्र यसर्ा 
उल्लेख नभएका ववषयको हकर्ा प्रचमलत काननु अनसुार हनु े। 

१७. पाररश्रमर्क संिोिन गनेाः यस कायमववमिर्ा रहेको वालववकास शिक्षक तथा ववद्यालय कर्मचारीहरुको 
पाररश्रमर्क कायमपामलकाको स्वीकृत बजेट तथा कायमक्रर्,आवस्यकता र औशचत्यताको आिारर्ा संिोिन गनम 
सक्ने छ ।  

१८. बाशझएर्ा अर्ान्य हनुेाः यो कायमववमि प्रचमलत काननुसाँग बाशझएर्ा बाशझएको हद सभर् प्रचमलत काननु नै 
र्ान्य हनुे छ ।कायमववमिर्ा उल्लेख भएका व्यवस्था हरुले कार् कावामवहर्ा अस्पष्टता मसजमना गरेर्ा कायमववमिको 
र्र्म तथा प्रचमलत काननुको प्रमतकुल नहनुे गरी आवस्यक व्यख्या गने अमिकार नगर कायमपामलकाको हनुे छ 
। 

१९.अन्याः यस कायमववमिर्ा अन्यि जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पमन कायमक्रर्को प्रगमतको आिारर्ा नगर 

कायमपामलकाले अनदुानको रकर् उपलव्ि गराउन ेछ, कायम प्रगमत नदेशखएको र सर्यर्ानै कायमसभपन्न नगने 

ववद्यालयलाई अनदुान रकर् ददन नगर कायमपामलका बाध्य हनुे छैन तथा त्यसबाट मसशजमत पररशस्थमतको सभपूणम 

शजभरे्वार सभबशन्ित ववद्यालय हनुे छ । 

             cf1fn], 

शचरन्जीवव प्रिाद िाह 
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