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आचार संवहता विन आिश्यि हुन्छ?  
 

आचार संहिताको उदे्दश्य सू्कलको सम्पहि तथा पररसरमा सुरक्षा र व्यवस्थालाई 

बढावा हिने व्यविारिरुका लाहि स्पष्ट अपेक्षािरु कायम राख्नु िो। हवद्याथीिरुले 

सम्भवत: सबै भन्दा उिम शैहक्षक वातावरणमा पठन-पाठन िनन पाउन सक्छन् 

भनी यो आवश्यक छ।  

 

सू्कलिरुलाई िेरचाि िने र हशक्षा उनु्मख समुिायिरुमा पररणत िनन हशष्टाचार, 

राम्रो आचरण र अरुिरुको िेरचाि, साथै आत्म-अनुशासन र अख्तियारको उहचत 

सम्मानको आवश्यकता पिनछ।  

 

 

 

आचार संवहता लागू गना विद्याथीहरुिो भूवमिा िस्तो हुन्छ? 

 

सू्कलमा सुरक्षा र व्यवस्था कायम राख्न र आचार संहिता लािू िनन हवद्याथीिरुले धेरै 

ने मित्त्वपूणन भूहमका खेल्छन्। सू्कल तपाईको हसखे्न-पढ्ने ठाउँ िो, र यसलाई 

सुरहक्षत र उत्पािनशील स्थान बनाउन तपाईको सियोिको आवश्यक पिनछ।  

 

हवद्याथीिरुले तुरुनै्त हशक्षक, प्रधानाध्यापक वा अन्य सू्कलका कमनचारी सिस्यलाई 

आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको बारेमा ररपोर्न िनन अपेक्षा िररन्छ। यसमा 

सू्कलको सम्पहिमा (सू्कल बसिरु सहित) वा सू्कलका कायनक्रमिरुमा िहतयार, 

महिरा, वा िैर-कानूनी पिाथनिरु बोकेका अन्यिरुलाई िेखे्न हवद्याथीिरु पिनछन्। 

 

 

 



  

 
 

विद्याथीहरुबाट िे अपेक्षाहरु गररन्छ?  
 

सबै हवद्याथीिरुले अरुिरुको सुरक्षा तथा कल्याणलाई ध्यान हिएर आफूलाई 

उपयुक्त र हशष्ट ढंिले व्यविार िनुनपछन  भनी अपेक्षा िररन्छ। एक हवद्याथी भएको 

िैहसयतले आचार संहिताको आधारमा तपाईले हनम्न कुरािरु िनुनपछन  भनी अपेक्षा 

िररन्छ: 

 

● आफ्नो क्षमता अनुसार काम िनुनिोला र उपलख्तिको उच्चतम स्तरको लाहि 

प्रयास िनुनिोला। 

● िैहनक रुपले सू्कलमा उपख्तस्थत हुनुिोला, समयमै कक्षाकोठामा आउनुिोला 

र पढ्न-हसक्नको लाहि तयार रिनुिोला।  

● हवद्याथीको पोशाक सम्बख्ति संहिता/हनयम र इलेक्ट्र ोहनक्स प्रयोि सम्बख्ति 

हनयम संि-संिै उपयुक्त हवद्याथी आचरणको लाहि हनयमिरुको पालना 

िनुनिोला। 

● अनुशासनात्मक कारवािी हुन सके्न समस्यािरुको समाधान िनन सू्कलका 

कमनचारीिरुबार् मद्दत खोजु्निोला (सू्कल काउख्तिलर, सामाहिक कायनकतान, 

से एस स्टाफ)। 

● हशक्षकिरु, प्रशासकिरु, अन्य हवद्यालयका कमनचारीिरु, र तपाईका 

सिपाठीिरुलाई सम्मानिनक तथा सकारात्मक रुपमा व्यविार िनुनिोला। 

● तपाईले िरेका कायनिरुको लाहि हिमे्मवारी स्वीकार िनुनिोला। 

● अरुलाई खतरा पुयानउन वा चोर्पर्क लग्नबार् रोक्न मद्दत िनन सके्न कुनै पहन 

िानकारी सू्कलका अहधकारीिरुलाई ररपोर्न िनुनिोला। 

● सुरहक्षत र व्यवख्तस्थत सू्कलको वातावरणमा योििान पुयानउनु र अरुिरुप्रहत 

आिर िेखाउनुिोला। 

● तोहकए अनुसार सबै कक्षाकायन पूरा िनुनिोला। 



  

● सू्कलका प्रशासकिरु, कमनचारी र हशक्षक विनका अनुरोधिरुलाई सुनु्निोला। 

● सू्कलको सम्पिा तथा सम्पहिको सम्मान िनुनिोला।  

● उपयुक्त भाषाको प्रयोि िनुनिोला।  

 
 

आचार संवहता उल्लङ्घन हुनु अवि िे गने: 
 

● आफ्नो कक्षाको हशक्षकसंि कुरा िनुनिोला।    

● हवद्याथी समथनन र्ोली (यस.यस.हर्. - SST) को कायानलयमा िान अनुरोध 

िनुनिोला।   

● १० सम्म िन्ती िनुनिोला।    

● लामो साँस हलनुिोला।   

● मद्दतको लाहि सू्कलको एउर्ा कमनचारीको सिस्यलाई अनुरोध िनुनिोला।  

● तपाईको हशक्षकसँि एउर्ा योिना बनाउनुिोला िसले तपाईलाई समस्यामा 

परेको समयमा मद्दत िनेछ।  

● कक्षामा पठन-पाठनको लाहि तयार रिनुिोला।  

● समयमै सू्कल पुगु्निोला र कक्षामा काम िनन तयार रिनुिोला।  

● सधै आफूलाई तोहकएको के्षत्रमा रिनुिोला।  

● आफ्नो आमाबुवा, ििुरबुवा-ििुरआमा, वा अन्य पररवारका सिस्यिरुसँि 

कुरा िनुनिोला।  

 

एउटा विद्याथीिो हैवसयतले मेरो अवििारहरु र 

विमे्मिारीहरु िे-िे हुन्?  

विद्याथीहरुिा अवििारहरु  वनम्न प्रािरिा छन्: 

 



  

● कानुनी रुपले िेरचाि िने वा कानुनी अहभभावक बसेको हिल्लाको सू्कलमा 

पढ्न पाउने र कानूनद्वारा प्रिान िररएको ५ िेख्तख २१ वषनको उमेरसम्म 

हन:शुल्क र उपयुक्त सावनिहनक हशक्षा प्राप्त िनुन पाउने। 

 

● हवद्याथीिरुले हशक्षा प्राप्त िनन र हनष्पक्ष रुपमा अरुबार् व्यविार प्राप्त िननको 

लाहि सबैका लाहि हवद्यालय सुरहक्षत, व्यवख्तस्थत र उदे्दश्यपूणन ठाउँ हुनुपछन  

भनी अपेक्षा िनुनिोला। 

 

● एक व्यख्तक्त सरि सम्मान पाउनुपने र अन्य हवद्याथीिरु र सू्कलका 

कमनचारीिरुबार् हशष्टतापूवनक, हनष्पक्ष र सम्मानपूवनक व्यविार िररनुपने।  

 

● आफ्नो हवचारलाई मौख्तखक वा हलख्तखत रुपमा व्यक्त िनुन पाउने।  

 

● आफ्नो व्यख्तक्तत्वलाई अहभव्यक्त िने तररकाले पोशाक लिाउने। 

 

● समान र उपयुक्त शैहक्षक अवसरिरु प्राप्त िनन पाउने। 

 

● िात, रंि, सम्प्रिाय, धमन, धाहमनक प्रचलन, हलङ्ग, यौन झुकाव, हलङ्ग, मूल राष्टर , 

िातीय समूि, रािनैहतक सम्बद्धता, उमेर, वैवाहिक ख्तस्थहत, वा 

असक्षमता/अपाङ्गता भएता पहन समान आधारमा सबै सू्कलका 

हक्रयाकलापिरुमा सिभािी हुन पाउने। 

 

● लािूऔषध र महिरा िुरुपयोि सम्बिी सान्दहभनक र वसु्तहनष्ठ िानकारीमा 

पहँुच हुने, साथै िम्भीर व्यख्तक्तित समस्यािरु भएका हवद्याथीिरुलाई प्रत्यक्ष 

सिायता प्रिान िनन सक्षम व्यख्तक्त वा एिेिीिरुमा पहँुच हुने। 

 



  

● सू्कलको सम्पहि वा सू्कलले प्रायोहित िरेको कायनक्रम, समारोि, वा 

कृयाकलापिरुमा वास्तहवक वा कहथत िाहत, रंि, तौल, मूल राष्टर , िातीय 

समूि, धमन, वा धाहमनक अभ्यास, हलङ्ग, हलङ्ग पहिचान, यौन झुकाव, वा 

असक्षमता/अपाङ्गताको आधारमा कमनचारी वा हवद्याथीिरुद्वारा धम्की, 

उत्पीडन, वा भेिभावबार् सुरहक्षत हुन पाउने । 

 

 

 

 

 

विद्याथीहरुिो विमे्मिारी वनम्न प्रिारिा हुने छन्:  

 

१. सू्कलमा िैहनक, हनयहमत र समयमै उपख्तस्थत हुने, िृिकायनिरु पूरा िने, सम्भव 

भएसम्म उच्चतम िुणस्तरको काम िनन प्रयास िने, हसक्नको लाहि तयार रिनुपने, 

र राम्रो हशक्षा प्राप्त िने अवसर प्रिान िररने।  

 

२. हवद्याथीको व्यविारलाई हनयन्त्रण िने सबै हनयम र अपेक्षािरु बारे सचेत हुने र 

यी हिशाहनिेशिरु अनुसार व्यविार िने।  

 

३. सू्कलको समुिायमा सबैलाई सम्मान िने र आफूले अरुबार् व्यविारको 

अपेक्षा िरे अनुरुप् अरुिरुलाई पहन त्यसै्त व्यविार िने।  

 



  

४. अरुिरुको अहधकार र हवशेषाहधकारिरुलाई अपमान, हनन्दा, वा प्रहतबख्तित 

निननको लाहि सम्मानिनक रुपमा आफ्नो धारणािरु र हवचारिरु व्यक्त िने।  

 

५. शारीररक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सू्कलको िहतहवहधिरुमा सिभाहितालाई खतरामा 

पने िरी वा अनावश्यक रुपमा ध्यानलाई हवचहलत हुन नहिने िरी पोशाक सम्बख्ति 

संहिता/हनयम अनुसार उपयुक्त पोशाक लिाउनु पने। 

 

६. आफ्नो क्षमताको अहधकतम उपयोि िनन र हवकास िनन उपलि शैहक्षक 

कायनक्रमिरुको बारेमा सचेत रिने।  

 

७. सबै शैहक्षक तथा अहतररक्त हक्रयाकलापिरुमा सबै भन्दा राम्रो काम िने, साथै 

अरुिरुसंि हनष्पक्ष तररकाले काम िने र उनीिरुलाई सियोि िने।  

 

८. िानकारी र सेवािरु बारे सचेत रिनु पने र उपयुक्त हँुिा व्यख्तक्तित 

समस्यािरुलाई समाधान िनन मद्दत खोजे्न।  

 

९. हडख्तस्टरक्ट्को आचार संहिता र मयानिा ऐनका प्रावधानिरु बमोहिम एक 

अकानलाई सम्मान िने र अरुिरुलाई हनष्पक्ष रुपले व्यविार िने। 

 

१०. धम्की, उत्पीडन, वा भेिभावबार् मुक्त वातावरणलाई बढावा हिने तररकाले  

व्यविार िने।  

 

११. धम्की, उत्पीडन, वा भेिभावको कुनै पहन घर्नािरुलाई ररपोर्न िने र 

अरुिरुलाई पहन प्रोत्साहित िने।  

 



  

 

 

 

 

 



  

मैले पालना गनुापने पोशाि संवहता/वनयम िे हो?  

सू्कलको सम्पहि/पररसरमा वा सू्कलको समारोिमा, पोशाक संहिता/हनयम धेरै 

मित्त्वपूणन हुन्छ। सू्कल िानको लाहि तयार हँुिा शैहक्षक प्रहक्रयामा बाधा वा 

िस्तके्षप निनन र व्यावसाहयक रुपले पढ्ने-लेखे्न वातावरणको सम्मान िननका लाहि 

तपाईले उपयुक्त पोशाक लिाउनु पछन  भने्न कुरामा सचेत हुनु। उिािरणका 

लाहि: 

 

● कुनै पहन लुिािरु (सबै प्यान्ट, स्कर्न, सर्न र र्पिरु सहित) शरीरका हभहत्र 

अङ्गिरु िेख्न सहकने, अत्यहधक र्ाइर्, वा अत्यहधक छोर्ो नलिाउनु। 

 

● कम्मरको स्तरमा प्यान्ट लिाउनको साथै उपयुक्त बाहिरी कपडाले सबै 

अंडरहवयरिरु छोपु्न। 

 

● सुरहक्षत र उपयुक्त िुिा लिाउनु। अनुपयुक्त िुिािरुमा ब्याकलेस 

(Blackless) िुिािरु (िसै्त, ख्तिप िपिरु, सुते्न चप्पलिरु) समावेश छन्, 

तर यहतमै सीहमत छैन। िस्तावेिीकारण िररएका मेहडकल अवस्थािरुमा 

मात्र अपवाििरु लािू हुनेछन्। 

 

● हचहकत्सा वा धाहमनक कारणिरुका लाहि आवश्यक पने र्ाउको/कपालमा 

लिाइने वस्त्रिरु (िेडवेयर) मात्र लिाउनु। 

 

● अश्लील, असभ्य, कामुक र अपमानिनक वा अरुलाई बिनाम िने वा 

सू्कलमा अवरोध पुयानउने िसको कारण शैहक्षक कायनक्रममा बाधा 

पुयानउिछ, त्यस्ता लुिािरु लिाउन हँुिैन। 

 

● रक्सी, सुतीिन्य पिाथनिरु, वा अन्य अवैध लािूऔषधको प्रयोिलाई बढावा 

हिने र/वा समथनन िने र/वा अन्य िैरकानूनी वा हिंसात्मक िहतहवहधिरुलाई 

प्रोत्सािन िने कुनै पहन कपडा नलिाउनु।  



  

 

 

● हुड (वा "हुडी") भएको से्वर्सर्न लिाउन सहकन्छ, तर हुडिरु सधैं 

भवनिरु हभतै्र हुनुपछन ।                   

 

● िहतयारको रुपमा माहनने ििना नलिाउनु। बेल्टिरु बाँहधएको हुनुपछन । 

 

● हिरोि सिस्यताको प्रतीकको रुपमा सम्बख्तित वा पहिचान िनन सहकने 

लुिािरु नलिाउनु। 

 

 

***नोट--पोशाि संवहता/वनयमलाई उल्लङ्घन गने विद्याथीहरुले 

अपमानिनि िसु्तलाई छोपेर िा हटाएर, र आिश्यि भएमा र/िा 

व्यािहाररि भएमा स्वीिाया िसु्तले प्रवतस्थापन गना पने आिश्यि 

हुनेछ। त्यसो गना अस्वीिार गने िुनै पवन विद्याथीलाई सामुदावयि-

व्यापी आचरण र हस्तके्षपहरु गदाा समथानहरुिो मापदण्डहरु अनुसार 

अनुशासनिो अिीनमा ल्याउन सविन्छ। पोशाि सम्बब्ि 

संवहता/वनयमिो उल्लङ्घनले लैविि आिारमा शैवक्षि अिसरहरुमा 

असमानता ल्याउनु हुुँदैन। 

 

 

 

  

 

 

7 



  

 

8 

इलेक्ट्र ोवनि उपिरणहरुिो प्रयोग सम्बिी वनयमहरु िे 

हुन्? 

िब हवद्याथीबार् मोबाइल फोन िफत िररन्छ, कमनचारीले तुरुनै्त हवद्याथीका 

अहभभावक(िरु)/संरक्षक(िरु) लाई सूहचत िनेछन् ताहक हतनीिरुको बच्चासँि 

अन्य प्रबििरु (संचारका माध्यमिरु) िनन सहकन्छ। यस बफलो पख्तिक 

सू्कलिरुको आचार संहितामा रिेको िफत िने प्रावधानिरुको अनुसार 

कमनचारीिरुलाई तुरुनै्त अहभभावकिरु/संरक्षकिरुसंि सम्पकन  िनन आवश्यक 

हुन्छ। 

 

● व्यख्तक्तित इलेक्ट्र ोहनक सञ्चारका उपकरण (िसै्त मोबाइल फोन, आइपड, 

आईप्याड, ल्यापर्प, ट्यािेर्, आहि) वा इलेक्ट्र ोहनक िेम उपकरणिरु 

(एक्स-बक्स, पे्लसे्टशन, आहि) ल्याउने हनणनय हवद्याथी र/वा हवद्याथीको 

अहभभावक/अहभभावकको हनणनय िो। 

 

● हवद्याथी, अहभभावकिरु र संरक्षकिरु सचेत हुनुपिनछ हक सू्कलको सम्पहि 

तथा पररसरमा यस्ता उपकरणिरुको कुनै पहन क्षहत, हवनाश, िानी वा चोरी, 

भएमा हडख्तस्टरक्ट् हिमे्मवार हुनेछैन। 

 

● सू्कल हभत्र प्रवेश िरेपहछ सबै मोबाइल फोनिरु हवद्याथीको लकरमा भण्डारण 

िनुनपछन । मोबाइल फोनलाई "अफ" वा िैर-सञ्चालन मोडमा राख्नु पनेहुन्छ। 

 

● हवद्याथीिरुले सू्कलको भवनिरु र सू्कल बसिरुमा मोबाइल फोनिरु बोक्न 

वा सञ्चालन िनन नपाउनसक्छन्।   



  

 

 

 

● सू्कलको  भवनमा मोबाइल फोन बोके्न वा सञ्चालन िने कुनै पहन हवद्याथीलाई 

सू्कल हडख्तस्टरक्ट्को प्रशासहनक वा सुरक्षा कमनचारीले त्यो वसु्तलाई िफत िनन 

सके्न हवषय हुनेछ। 

 

● िब यी उपकरणिरु भवनमा िफत िररन्छन्, तब अहभभावक/संरक्षकले सो 

वसु्तलाई पुनः प्राप्त िनन भवनका प्रशासकसँि भेर््नुपने हुन्छ। 

 

● यहि कुनै हवद्याथीले यो नीहतलाई बारम्बार उल्लङ्घन िरेको फेला परेमा, सो 

उपकरणलाई िफत िरी हडख्तस्टरक्ट्को सुरक्षा कायानलयमा पठाइनेछ। 

अहभभावक/संरक्षकले सो उपकरणलाई पुनः प्राप्त िननको लाहि आफ्नो 

व्यवस्था िनुनपने हुन्छ। बफलो पख्तिक सू्कलिरुको आचार संहितालाई 

आधार मानेर हवद्याथीिरु अनुशासहनक कारवािीको अधीनमा पनन सक्छन्। 

 

● इलेक्ट्र ोहनक डार्ा र्र ािफर (वायरलेस संचार उपकरणिरु) वा अन्यथा 

(सामान्यतया रे्ख्तिङ, सेक्सहर्ङ, इमेल, इत्याहि भहनन्छ) द्वारा कामुक, 

अहशष्ट, अश्लील, वा अन्यथा िैरकानूनी फोर्ोिरु वा तख्तिरिरु हलने, 

प्रसाररत िने, स्थानान्तरण िने वा साझा िनन कायनलाई राज्य र/वा संघीय 

कानून बमोहिम अपराधको रुपमा हलन सहकन्छ। कामुक, अहशष्ट, अश्लील, 

वा अन्यथा िैरकानूनी तख्तिरिरु वा फोर्ोिरु हलने, फैलाउने, स्थानान्तरण 

िने, वा साझा िने कुनै पहन व्यख्तक्त सू्कल हडख्तस्टरक्ट्को अनुशासनात्मक 

कारवािीको प्रहक्रयािरुको अधीनमा पनेछ र कानून कायानन्वयन िने र/वा 

अन्य उपयुक्त राज्य र संघीय एिेिीिरुलाई ररपोर्न िररन्छ, िसको कारणले 

सो व्यख्तक्तलाई पक्राउ िनन सहकन्छ, आपराहधक अहभयोिको मुद्दा लग्न सक्छ, 



  

र यौन अपराधीिरुको िस्तावेििरुमा िीवनभरको उसको नामलाई लाहि 

ितान िरी समावेश िररन्छ।  

 

● प्रिरी, सरकारी हनकायका कानून/कानूनको कायानन्वयन िने अहधकारीिरु, 

सू्कलका सुरक्षा र सू्कलका प्रशासहनक कमनचारीिरुसँि उपयुक्त 

कामिरुको संचालनका लाहि संचारका उपकरणिरु चलाउन र उनीिरुसंि 

राखे्न अहधकार हिइको छ। 

 

***नोट--वडब्ररक्ट्ले िक्षािोठामा मोबाइल फोनिो उपयुक्त प्रयोगिो 

लावग अवििार वदन सक्छ िब सो फोन शैवक्षि उदे्दश्यिा लावग मात्र प्रयोग 

गररन्छ। 

 

इलेक्ट्र ोवनि उपिरणहरुिो प्रयोगिो लावग सू्कलिो वप्रब्िपलले मात्र 

स्वीिृवत प्रदान गनेछ। 

 

 

 

हस्तके्षप र प्रवतवियािो स्तर 

िब हवद्याथीिरुले बफलो पख्तिक सु्कलिरुको आचार संहितामा उख्तल्लख्तखत 

व्यविारको अपेक्षािरुलाई उल्लङ्घन िछन न् तब, सू्कलका कमनचारी र 

प्रधानाध्यापकिरुले संवेिनशील, उहचत र हनरन्तर रुपमा प्रहतहक्रया हिन्छन्। 

 



  

आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्भाहवत प्रहतहक्रयाका ४ स्तरिरुलाई आचार 

संहितामा समावेश िरेको छ। प्रते्यक उल्लङ्घनलाई िस्तके्षप र प्रहतहक्रयाको यी 

स्तरिरु मधे्य एक वा बढी स्तरिरुलाई तोहकएको छ। प्रधानाध्यापक र सू्कलका 

कमनचारीिरुले प्रते्यक व्यविारको लाहि सुझाि गररएिा स्तरहरुलाई मात्र 

प्रयोि िनुनपछन । 

 

यवद अनुपयुक्त िा वििटनिारी व्यिहार दुई िा बढी स्तरहरुमा 

तोविएिो छ भने, िहाुँ सम्भि छ, हस्तके्षप र अनुशासनात्मि 

प्रवतवियािो नू्यनतम स्तरलाई पवहले प्रयोग गनुापछा । 

उिािरणका लाहि, यहि कुनै हवद्याथीले हनिेशनिरुको पालना िनन अस्वीकार 

िरेमा, सू्कलका कमनचारी र हप्रख्तिपलिरुले स्तर २ मा िानुभन्दा पहिले स्तर १ मा 

उले्लख िररएका िस्तके्षप रणनीहतिरु र प्रहतहक्रयािरुको प्रयोि िनुनपछन । 

 

िब प्रधानाध्यापक र सू्कलका कमनचारीिरुले हवद्याथीको व्यविारप्रहत प्रहतहक्रया 

हिन्छन्, उनीिरुले धेरै कारकिरुलाई हवचार िनुनपने भनी अपेक्षा िररन्छ। हनम्न 

पृष्ठिरुले िस्तके्षप र प्रहतहक्रयािरुको स्तरिरु बारे थप िानकारी प्रिान ििनछ। 

 



  

 
अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला   

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र हवद्याथी समथनन 

र्ोली: हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन घर्नािरुको रेकडन 

नभएको र िस्तके्षपिरु निररएको  

अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ।  

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: 

व्यविारलाई सम्बोधन िनन 

कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले 

हवद्याथीिरुको र अरुको 

पठन-पाठनमा हनरन्तर 

नकारात्मक तररकाले असर 

पारेको बेला उपयुक्त हुन 

सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ 

िब िस्तके्षप र समथननिरु 

राख्तखएको छन् तर व्यविार 

िोिोयानइएको छ र बढ्िै िएको 

छ।  
 

स्तर ४. िीघनकालीन 

हनलम्बनको लाहि अनुरोध: 

हवद्याथीको व्यविारले 

सू्कलमाअरुिरुको सुरक्षालाई 

िम्भीर रुपमा असर ििान 

उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर  

१  

स्तर 

२  

स्तर  

३ 

स्तर  

४ 

पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई 

ररफर गना सविन्छ 

#१. अनुपब्स्थवतहरु 

● अनुमहत हबना सू्कल बार् अनुपख्तस्थत  

● 
  

  

● सू्कलबार् लिातार वा अत्यहधक अनुपख्तस्थहत  

● 
●  

  

● हनरन्तर कामचोरी (अथानत्, कुनै पहन अंहकत अवहध, 

तै्रमाहसक वा वषनको २० प्रहतशतभन्दा बढी हिनको लाहि 

िैरकानूनी रुपमा हवद्यालयबार् अनुपख्तस्थत) 

 

● ●  
  

#२. शैवक्षि बेइमानी 

● छल िने वा चोरी िने (हप्र-के िेख्तख कक्षा ८)  

● 
●  

  

● छल िने वा चोरी िने (कक्षा ९ िेख्तख १२)  

● 
● 

 

● 

  

#३. मवदरा  

● महिराको प्रभावमा    
● 

 

● 
● ● 

● सेवन िरररिेको वा महिरा राखेको    
● 

 

● 
● ● 

● हवतरण वा हबहक्र     ● ● 

#४.  विद्याथीमावथ आिमण ( साथै वबना चेतािनी िा िारणअन्य विद्याथीलाई वहिााउने, लात हाने िा मुक्का हाने्न ) 

● कुनै चोर्पर्क नलािेको (िेख्तखने हकहसमको, 

शारीररक चोर्पर्क छैन; घरेलु हिंसा वा सम्बि 

हववािका घर्नािरु समावेश छन्) 

 
● 

 

● 
  

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४ का लाहि शारीररक चोर्   
● 

 

● 
●  

● कक्षा ५ िेख्तख १२ का लाहि शारीररक चोर्   
 

 

● 
● ● 

#५.  विस्फोटि बम, गोला बारुदिो खतरा  

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४ सम्म   ●  

● 
● ● 

● कक्षा ५ िेख्तख १२ सम्म     ● ● 



  

#६. बुवलि: तसााउने िा भयभीत पने (साइबर बुवलि र वगरोहसंग सम्बब्ित िटनाहरु पवन पदाछन्)  

● िानािानी िररएको आचरण (मौख्तखक, शारीररक, वा 

हलख्तखत आचरण सहित) वा इलेक्ट्र ोहनक संचार िसले 

धम्की हिन्छ वा िम्भीर रुपमा तसानउने र सू्कलको 

व्यवख्तस्थत सञ्चालनमा पयानप्त रुपमा बाधा पुर्याउँछ। 

 
● 

● ● 

  

● िम्भीर तररकाले तसानउने वा भयभीत पने (अथानत्, 

सू्कलको हशक्षा वा अहतररक्त-पाठ्यक्रमको 

हक्रयाकलापिरुमा भाि हलने वा त्यसबार् लाभ उठाउने 

अको हवद्याथीको क्षमतामा प्रहतकूल प्रभाव पाने िरी 

िानािानी नकारात्मक व्यविारिरुमा बारम्बार संलग्न 

हुने) 

  

● 

 
● 

● ● 

 
अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र हवद्याथी समथनन र्ोली:  

हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन घर्नािरुको रेकडन नभएको र 

िस्तके्षपिरु निररएको अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: 

व्यविारलाई सम्बोधन िनन 

कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले 

हवद्याथीिरुको र अरुको पठन-

पाठनमा हनरन्तर नकारात्मक 

तररकाले असर पारेको बेला 

उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ िब 

िस्तके्षप र समथननिरु राख्तखएको छन् 

तर व्यविार िोिोयानइएको छ र बढ्िै 

िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको लाहि 

अनुरोध: हवद्याथीको व्यविारले 

सू्कलमाअरुिरुको सुरक्षालाई िम्भीर रुपमा 

असर ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर १  स्तर २   स्तर ३ 

 

स्तर ४  पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई ररफर गना सविन्छ 

#७. बस सम्बब्ि वनयमहरुिो उल्लङ्घन  

● बसमा सानो अवरोध (िसै्त: खाने, हपउने, धेरै चको आवािमा 

कराउने, उहभने) 
● ●    

● बसमा िम्भीर अवरोध (झिडा िने, सामानिरु फ्ाँके्न, बस 

चालकलाई हवचहलत िने, आपतकालीन हनकास खोल्ने 

िस्तालाई समावेश िररएको छ) 

 ● ● ● ● 

#८. िक्षा छुटाउने  

● िानािानी हनरधाररत कक्षामा प्रकर् हुन वा उपख्तस्थत हुन 

बारम्बार असफल 

● ●    

#९. िक्षािोठामा अिरोि  

● कक्षामा कुरा िने वा आफ्नो पालो नआई बोल्ने;  सामानिरु 

फ्ाँके्न; अरुको आलोचना िने वा हिस्याउने; अन्य 

हवद्याथीिरुलाई सताउने वा हिस्याउने; र हवद्याथीिरुको पठन-

पाठनमा अवरोध िने हकहसमको अन्य व्यविार िने 

● ●    

#१०. अब्ियारिो अिज्ञा र/िा अिहेलना 

● हनिेशनिरुको पालना िनन असफल ● ●    

● सू्कलका कमनचारीका प्रश्निरु वा अनुरोधिरुको िवाफलाई 

फकानउन असफल 

● ●    

● हनिेशनिरु पालना िनन असफल हुनाले आफैलाई वा अको 

व्यख्तक्तलाई सम्भाहवत खतरा वा िाहन पुर्याउने 

● ● ●   

● हनिेशनिरु पालना िनन असफल भएको, िसले प्रत्यक्ष रुपमा 

आफैलाई वा अरुिरुलाई िाहन पुर्याउँछ 
●  ●   



  

 
अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र हवद्याथी समथनन 

र्ोली: हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन घर्नािरुको रेकडन 

नभएको र िस्तके्षपिरु निररएको अवस्थामा उपयुक्त 

हुन सक्छ। 

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: 

व्यविारलाई सम्बोधन िनन 

कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले 

हवद्याथीिरुको र अरुको 

पठन-पाठनमा हनरन्तर 

नकारात्मक तररकाले असर 

पारेको बेला उपयुक्त हुन 

सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ िब 

िस्तके्षप र समथननिरु राख्तखएको 

छन् तर व्यविार िोिोयानइएको छ 

र बढ्िै िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको लाहि अनुरोध: 

हवद्याथीको व्यविारले सू्कलमाअरुिरुको सुरक्षालाई 

िम्भीर रुपमा असर ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर १  स्तर २   स्तर ३ 

 

स्तर ४  पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई ररफर गना सविन्छ 

#११. अनादरपूणा व्यिहार  

● अनुपयुक्त इशारािरु, हचन्हिरु, वा हर्प्पणीिरु प्रयोि 

िने, वा अपमानिनक वा आपहििनक भाषाको प्रयोि 

िने 

● 
●    

● मौख्तखक अपमान वा अपमानिनक वा आलोचनात्मक 

हर्प्पणीको प्रयोि िने , वा सू्कल स्टाफसंि झरू् बोल्ने, 

भ्रामक वा िलत िानकारी हिने 

● ● ●   

● मौख्तखक अपमान वा अपमानिनक वा आलोचनात्मक 

हर्प्पणीको प्रयोि िने , वा सू्कल स्टाफसंि झरू् बोल्ने, 

भ्रामक वा िलत िानकारी हिने िसले अको व्यख्तक्तलाई 

भावनात्मक वा शारीररक िाहन पुर्याउँछ। 

● ● ● ● ● 

#१२. पोशाि सम्बब्ि संवहता/वनयम  

● पृष्ठ ३५ मा पोशाक सम्बख्ति संहिताको 

मापिण्डिरुलाई ररफर िनुनिोला  

● ●    

#१३. लागूऔषिहरु िा वनयब्ित पदाथाहरु (सू्कल वभत्र र सू्कलले आयोिना गरेिा वियािलापहरुमा िा सू्कलिो समुदायिो सुरक्षा िा िल्याणलाई असर गने िटनाहरुमा संलग्न हुुँदा) 

● नशाको प्रभावमा  ● ● ● ● 

● सेवन िरेको वा आफूसंि राखेको   ● ● ● ● 

● हवतरण वा हबहक्र     ● ● 

#१४. भागे्न/पलायन हुने  

● अनुमहत हबना हवद्यालयको मैिान छाडेर हिँड्ने वा 

हबना कारण सू्कलको िलवेमा डुल्ने, आहि 
● ●    

#१५.  लुटपाट/िबरिस्ती (अथाात्, प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले बलिो िम्िीले अरुसंग (िन िा सम्पवि) वलने िा वलने प्रयास गने) 

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४   ● ●   

● कक्षा  िेख्तख १२    ● ● ● 

#१६. फायर अलामािो गलत सवियता 

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४   ● ● ● ● 



  

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४   ● ● ● ● 

#१७. लडाई 

● अको हवद्याथीसँि शारीररक आक्रामकता (िसै्त, 

धकेल्ने वा हुत्याउने) 
● ●    

● सानो झिडा (सानो चोर्पर्क लागे्न घर्नािरु 

िस्तालाई समावेश िररएकोछ) 
● ● ●   

 

 

 
अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

KEY:  USE LOWEST LEVEL INDICATED FIRST 

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र हवद्याथी समथनन 

र्ोली: हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन घर्नािरुको 

रेकडन नभएको र िस्तके्षपिरु निररएको 

अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: 

व्यविारलाई सम्बोधन िनन 

कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले 

हवद्याथीिरुको र अरुको पठन-

पाठनमा हनरन्तर नकारात्मक 

तररकाले असर पारेको बेला 

उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ 

िब िस्तके्षप र समथननिरु 

राख्तखएको छन् तर व्यविार 

िोिोयानइएको छ र बढ्िै 

िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको लाहि अनुरोध: 

हवद्याथीको व्यविारले सू्कलमाअरुिरुको सुरक्षालाई िम्भीर 

रुपमा असर ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर १  स्तर २   स्तर ३ 

 

स्तर ४  पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई ररफर गना सविन्छ 

#१८. आगो सुरु गने / आगिनी  

● िानािानी आिो सुरु िने; आिो सुरु िरेको 

कारणले सम्पहिको हवनाश हुनु 
 

  ● 
 

● 

 

● 

#१९. िुिा 

● पैसा वा सार््न योग्य वसु्तिरुको प्रयोिको 

आवश्यकता 
● ● ● 

  

#२०. हले्वमा दुव्यािहार  

● िौड्नु, अत्याहधक आवाि हनकाल्नु, वा हबना 

कारण डुल्नु  
● ●  

  

#२१. बंश, िातीय, वलंग, यौन अवभमुखीिरण, असक्षमता/अपािता, िा िमामा आिाररत उत्पीडन (सू्कल समुदायिो सदस्य विरुद्ध साइबर उत्पीडन सवहत) 

● सानो उत्पीडन ● ●    

● िम्भीर उत्पीडन (िसै्त, लिातार, वा 

िीघनकालीन उत्पीडन) 
 

 
● ● 

● ● 

#२२. िृणासंग सम्बब्ि अपराि 

● पूणन वा आंहशक रुपले कुनै िाहत, धमन, 

अपाङ्गता, वंशि, वा यौन झुकाव संि-संिै 

घृणायुक्त भाषण हबरुद्ध एउर्ा अपराधीको 

पक्षपातबार् उते्प्रररत कुनै पहन व्यख्तक्त वा सम्पहि 

 ● 
● 

 

● ● 



  

हबरुद्ध एक िण्डनीय अपराध।  

#२३. अशान्त  िातािारणिो वसिाना गने िा सहभागी बने्न   

● सू्कलमा र सामान्य कक्षाकोठाको बाहिर  

(याफेरे्ररया, िलवे, पुस्तकालय, बस स्टप, 

आहि) अवरोध िनानको साथै सू्कलको कायन-

व्यवस्था र अनुशासनको वातावरणमा ठूलो 

अवरोध ल्याउने िुन प्रभावकारी हशक्षा प्रिान 

िननको लाहि आवश्यक छ। 
 

 ● ● 

 

 

 

● 

 

 

● 

● अशान्त वातावारण हसिनना िनन अरुलाई 

आकहषनत िनन व्यख्तक्तित सञ्चार यन्त्रको प्रयोि 

िने 

 ● ● 
● ● 

 

 

अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन 

र हवद्याथी समथनन र्ोली: 

हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन 

घर्नािरुको रेकडन नभएको र 

िस्तके्षपिरु निररएको 

अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ।  

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन:व्यविारलाई सम्बोधन 

िनन कक्षाकोठामा समथननिरु राख्तखएको तर 

व्यविारले हवद्याथीिरुको र अरुको पठन-

पाठनमा हनरन्तर नकारात्मक तररकाले असर 

पारेको बेला उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको 

लाहि हनलम्बन: उपयुक्त 

हुन सक्छ िब िस्तके्षप र 

समथननिरु राख्तखएको छन् 

तर व्यविार िोिोयानइएको 

छ र बढ्िै िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको 

लाहि अनुरोध: हवद्याथीको व्यविारले 

सू्कलमाअरुिरुको सुरक्षालाई 

िम्भीर रुपमा असर ििान उपयुक्त 

हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर १  स्तर २  स्तर ३   

स्तर ४  
पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई 

ररफर गना सविन्छ 

#२४. इनहेलेंट्स (सुुँघे्न पदाथाहरु) 
 

● प्रभाव अन्तिनत - कुनै हवद्याथी प्रभावमा रिेको वा 

इने्हलेन्ट प्रयोि िरेको पाइएमा 

हचहकत्साकमीिरुलाई तुरुन्त सूहचत िररनुपछन । 
 

 ● ● ● ● 

● सेवन िने वा आफूसंि राखेको   ● ● ● ● 

● हवतरण वा हबहक्र     ● ● 
 

#२५. सू्कलिा िमाचारी/गैर-बीपीएस ियस्कहरुसंग शारीररि सम्पिा  (िसै्त: सू्कलिा आगनु्तिहरु, सामुदावयि साझेदारहरु, सू्कल लाग्न भन्दा अवि र सू्कल 

सिे पवछ सू्कल संग सम्बब्ि वियािलापहरुिो प्रदायिहरु) 
 

● सू्कलका कमनचारीिरुसँि अनिानमा 

आकख्तिक शारीररक सम्पकन  
● ●    

●सू्कलका कमनचारीिरु माहथ आक्रमण; बफेलो 

पख्तिक सू्कलका कमनचारी वा अन्य वयस्किरुलाई 

शारीररक रुपमा आक्रमण िने, झिडा वा अन्य 

हवघर्नकारी िहतहवहधमा िस्तके्षप िने कमनचारी 

सिस्यलाई प्रिार िने  

  ● ● ● 

 

२६. पोटेबल (portable) इलेक्ट्र ोवनि उपिरणहरु 

● अनाहधकृत समयमा मोबाइल फोन, पी.डी.ए. 

(PDA), आइपडस्, इलेक्ट्र ोहनक िेम 

उपकरणिरुको प्रयोि। पहिलो उल्लङ्घनमा, 

हवद्याथीिरुलाई चेतावनी मात्र हिइन्छ। पहिलो 

● ●    



  

उलं्लघन पहछ मात्र हवद्याथीले स्तर १ मा उले्लख्तखत 

प्रहतहक्रयािरुको अधीनमा ल्याउन सहकन्छ। िोस्रो 

उल्लङ्घनमा, अहभभावकलाई सूचना पठाउनु पछन । 

सू्कलको नेतृत्वकतानले सू्कलमा सुरक्षालाई 

प्रोत्सािन िने अभ्यासिरु लािू िनन सक्छ: सू्कलमा 

प्रवेश िरेपहछ हवद्याथीिरुबार् मोबाइल फोनिरु 

सङ्कलन िनन र त्यसपहछ हवद्यालय हिनको अन्त्यमा 

हवद्याथीिरुलाई हफतान िने प्रणालीिरु हसिनना 

िननपछन । 
 

● इलेक्ट्र ोहनक उपकरणिरुको प्रयोि िसको 

लाहि यो हनधानरण िररएको छ हक यस्तो प्रयोिले 

अको व्यख्तक्तलाई शारीररक वा भावनात्मक िाहन 

पुर्याउँछ वा प्रत्यक्ष रुपमा हनम्त्याउँछ 

 ● ● ● ● 

 

 

 

अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन 

र हवद्याथी समथनन र्ोली: 

हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन 

घर्नािरुको रेकडन नभएको र 

िस्तके्षपिरु निररएको 

अवस्थामा उपयुक्त हुन 

सक्छ।  

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन:व्यविारलाई 

सम्बोधन िनन कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले हवद्याथीिरुको र 

अरुको पठन-पाठनमा हनरन्तर 

नकारात्मक तररकाले असर पारेको बेला 

उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन:उपयुक्त हुन सक्छ िब 

िस्तके्षप र समथननिरु राख्तखएको छन् 

तर व्यविार िोिोयानइएको छ र बढ्िै 

िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको 

लाहि अनुरोध:हवद्याथीको 

व्यविारले सू्कलमाअरुिरुको 

सुरक्षालाई िम्भीर रुपमा असर 

ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी 

व्यिहार 

 LEVEL 
1 

LEVEL 
2 

LEVEL 
3 

LEVEL 
4 

पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई 

ररफर गना सविन्छ 

#२७. सम्पवििो क्षवत, साथै ग्रावफवट (अनािश्यि रुपले वभिाहरुमा लेखे्न)  
  

● सानो वा आकख्तिक क्षहत ($ ५० भन्दा कम) ● ●    

● अको व्यख्तक्तको वा सू्कलको सम्पहिमा क्षहत   ● ● ● ● 
 

#२८.  अनुमवत वबना सू्कलिो उपिरणिो प्रयोग  
 

 ● कम्पु्यर्रिरु, फ्ाक्स मेहसन, फोनिरु आहिको 

प्रयोि। 
● ●    

 

#२९. गम्भीर शारीररि चोट    

● मृतु्यको लाहि पयानप्त िोख्तखम हनम्त्याउने वा 

स्थायी वा िम्भीर रुपले  हवरुपन िने,  शरीरको 

कुनै अंिको कायनमा क्षहत िने वा शरीरको कुनै 

अंिलाई कायन िननबार् िाहन िने  

  ● ● ● 

#३०. यौन आिमण िा अपराि  

● िबरिस्ती यौन कायन - सू्कलका कमनचारीिरुले 

कुनै पहन यौन िुव्यनविारको लाहि तुरुनै्त बफेलो 

प्रिरीलाई सम्पकन  िनन आवश्यक छ 

   ● ● 

#३१. यौनमा आिाररत उल्लङ्घन  

● यौन उत्पीडन (अथानत्, अहनख्तित यौनको  ● ● ● ● 
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प्रयासिरु, यौन अनुग्रिको लाहि अनुरोध; यौन 

तथा कामुक प्रकृहतको अन्य अनुपयुक्त मौख्तखक, 

हलख्तखत वा शारीररक आचरण) 

● यौन िहतहवहध वा यौन िुव्यनविार (िसै्त, अश्लील 

प्रिशनन, यौन िहतहवहधमा संलग्न, आहि) (हप्र-के 

िेख्तख कक्षा ४)  

● ● ● ● ● 

● यौन िहतहवहध वा यौन िुव्यनविार (कक्षा ५ िेख्तख 

१२)  
 ● ● ● ● 

#३२. आलस्य 

● कक्षा वा सू्कलमा लिातार वा अत्यहधक 

हढलाइ/आलस्य  
● ●    

#३३. प्रौद्योवगिी स्वीिाया उपयोग नीवतिो उलं्लिन 

● हववरणका लाहि मापिण्डिरुको पृष्ट ९ लाई 

िेनुनिोला  
● ●    

#३४. सू्कलिा िमाचारीहरु विरुद्ध िम्िी (शारीररि इशारा, वलब्खत िम्िी, िा मौब्खि िम्िी) 

● हप्र-के िेख्तख कक्षा ४  ● ● ● ● ● 

● कक्षा ५ िेख्तख १२   ● ● ● ● 
 

 

अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र 

हवद्याथी समथनन र्ोली: 

हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन 

घर्नािरुको रेकडन नभएको र 

िस्तके्षपिरु निररएको 

अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ।  

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: 

Nepव्यविारलाई सम्बोधन िनन 

कक्षाकोठामा समथननिरु राख्तखएको तर 

व्यविारले हवद्याथीिरुको र अरुको पठन-

पाठनमा हनरन्तर नकारात्मक तररकाले 

असर पारेको बेला उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ िब 

िस्तके्षप र समथननिरु राख्तखएको 

छन् तर व्यविार िोिोयानइएको छ र 

बढ्िै िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको 

लाहि अनुरोध: हवद्याथीको 

व्यविारले सू्कलमाअरुिरुको 

सुरक्षालाई िम्भीर रुपमा असर 

ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार स्तर  

१  

स्तर  

२  

स्तर  

३  

स्तर  

४  

पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई 

ररफर गना सविन्छ 

#३५. चोरी  

 

● $ ५०० भन्दा कम   ● ●   

 

● $५०० भन्दा बढी (हप्र-के वा हकन्डरिाडेनका 

हवद्याथीिरुका लाहि प्रिरीलाई सम्पकन  निनन 

हसफाररस िररन्छ) 

  ● ● ● 

 

  ● ● ● 

 

#३६. सुतीिन्य (िुम्रापन) पदाथा राखेिो िा सेिन   

● सू्कलका कमनचारीिरुले हवद्याथीिरुलाई 

सुतीिन्य पिाथनिरु िुरुपयोि िरेको खण्डमा 

उपयुक्त परामशनको लाहि पठाउन अनुरोध िररन्छ 
● ●    

#३७. अवतिमण  

● हनलम्बन वा हनष्कासन ििान पहन अनुमहत हबना 

सू्कलको सम्पहिमा उपख्तस्थत हुनु वा िेखापनुन; साथै 

तोड्ने र प्रवेश िने  
 ● ● ● ● 



  

#३८. अनावििृत वबिी िा वितरण (अथाात्, यस मापदण्ड अन्तगात समािेश नगररएिो सामानिो अनवििृत िा अस्वीिृत वबिी िा वितरण) 

● थोरै मौहिक मूल्य भएका वसु्तिरु ($५० भन्दा 

कम)  ● ●    

● मित्त्वपूणन मौहिक मूल्य भएका वसु्तिरु   ● ●   

#३९. विद्याथीलाई मौब्खि िा शारीररि िम्िी 

● धम्की हिने वा आक्रामक भाषाको प्रयोि िने वा 

अको हवद्याथी तफन  इशारािरु िने ● ● ●   

 

 

 

 

  



  

 

अनुपयुक्त र अिरोिपूणा व्यिहार र प्रवतवियािो स्तरहरु 

आिार: : संिेत गररएिो सबै भन्दा िम स्तरिो प्रयोग गनुाहोला  

स्तर १. कक्षाकोठामा समथनन र 

हवद्याथी समथनन र्ोली: 

हवद्याथीसँि कुनै पहन पूवन 

घर्नािरुको रेकडन नभएको र 

िस्तके्षपिरु निररएको 

अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ।  

स्तर २. उपयुक्त प्रशासन: व्यविारलाई 

सम्बोधन िनन कक्षाकोठामा समथननिरु 

राख्तखएको तर व्यविारले हवद्याथीिरुको र 

अरुको पठन-पाठनमा हनरन्तर 

नकारात्मक तररकाले असर पारेको बेला 

उपयुक्त हुन सक्छ। 

स्तर ३. छोर्ो अवहधको लाहि 

हनलम्बन: उपयुक्त हुन सक्छ िब 

िस्तके्षप र समथननिरु राख्तखएको 

छन् तर व्यविार िोिोयानइएको छ र 

बढ्िै िएको छ। 

स्तर ४. िीघनकालीन हनलम्बनको 

लाहि अनुरोध: हवद्याथीको 

व्यविारले सू्कलमाअरुिरुको 

सुरक्षालाई िम्भीर रुपमा असर 

ििान उपयुक्त हुन सक्छ।  

 

अनुपयुक्त या वििटनिारी व्यिहार 

 

स्तर १  

 

स्तर २  

 

स्तर ३  

 

स्तर ४ 

 

पुवलस / उपयुक्त एिेिीलाई 

ररफर गना सविन्छ 

#४०. हवतयारहरु, बन्दुिहरु र विस्फोटि पदाथाहरु 

 

● हवस्फोर्क पिाथनिरु (पर्ाकािरु, धुवाँ बमिरु 

सहित कुनै पहन आििनी वा हवस्फोर्क पिाथन वा 

उपकरण राखेको, हबक्री, हवतरण, हवस्फोर्, वा 

हवस्फोर् िने बारे धम्की। बन्िुक बािेक ज्वाला वा 

कुनै ििनशील वा हवस्फोर्क पिाथनिरु वा पिाथन 

वा वसु्तिरुको सख्तम्मश्रण।)  

  ● ● 

 
 

● 
 

प्रिरीलाई ररफर िनुनपने हुन्छ 

●  बन्िुक (संघीय संहिताको १८ यु.यस.सी. (USC) 

९२१ मा पररभाहषत िररए अनुसार बन्िुक राखेको - 

िसै्त, ह्यान्डिन, राइफल, बन्िुक र बमिरु)    ● 
● 
 

प्रिरीलाई ररफर िनुनपने हुन्छ 

● अन्य बन्िुकिरु (कुनै पहन बन्िुक, कुनै पहन 

प्रकारको, लोड वा अनलोड िररएको, चलाउन 

सहकने वा चलाउन नसहकने बन्िुक राखेको, 

बन्िुक िसै्त िेख्तखने कुनै पहन वसु्त सहित, बन्िुक 

बािेक अन्य िहतयारिरु - िसै्त, बीबी िन, पेलेर् 

िन, वार्र िन, आहि) 

  ● ● ● 

● अन्य िहतयारिरु (शारीररक िाहन िनन सके्न 

तत्विरु वा अन्य बन्िुकिरु राखेको)। बन्िुक 

सम्बख्ति राज्यको कानूनको उल्लङ्घन िरे वापत सो 

कानून बमोहिम एक यालेन्डर वषन भन्दा कमको 

लाहि हनष्कासन िनुन पने तोहकएको छ तर सो 

हनष्कासन बफलो पख्तिक सू्कलिरुले िरेक 

मुद्दाको आधारमा सो हनयमलाई पररमािनन िनन 

सके्नछ।  

  ● ● 

 
● 
 

प्रिरीलाई ररफर िनुनपने हुन्छ 

● हवस्फोर्क पिाथनिरु (पर्ाकािरु, धुवाँ बम 

सहितका कुनै पहन आििनी वा हवस्फोर्क पिाथन 

वा उपकरणिरु राखेको, हबक्री, हवतरण िरेको, 

कुनै पहन हकहसमको आििनी िने  वा हवस्फोर् 

िने बारे धम्की हिने । ज्वाला वा कुनै ििनशील वा 

हवस्फोर्क पिाथन वा पिाथन वा वसु्तिरुको 

सख्तम्मश्रण, बन्िुक बािेक) 

  ● ● 

 
 

● 
 

प्रिरीलाई ररफर िनुनपने हुन्छ  

 

 



  

 

यवद िुनै एउटा विद्याथी िा हेरचाहिताालाई विद्यालयभन्दा बावहरिा सहायता िा 

सेिाहरु चावहन्छ भने, वनम्न िायाालयहरुले मद्दत गना सक्छन्: 

*कृपया वैकख्तिक शैहक्षक माध्यमको व्यवस्था िनन आफ्नो बच्चाको हवद्यालयलाई फोन 

िनुनिोस्* 

 हडख्तस्टरक्ट् अल्टरनेर् इिर्रकसन् (िेनेरल प्रश्निरु)                   ८१६-३१३३  

 उपख्तस्थहत समथननिरु (Attendance Supports)                             ८१६-

३५९३  

 मािनिशनन र परामशन                                 ८१६-३७०२  

 मेहडकल हबिा िृि हनिेशन                                 ८१६-३१३३  

 िोम सु्कहलङ कायानलय                                 ८१६-३१०६  

 घरबारहविीनका लाहि हशक्षा कायनक्रम                      ८१६-३७१७   

 उपेहक्षत र अपराधको िोख्तखममा युवाको लाहि कायनक्रम               ८१६-३१७२  

 हवद्याथी कमनचारी/ हनलम्बनको सुनुवाई                       ८१६-३५४७  

        हवद्याथी हनयुख्तक्त / ितान                                         ८१६-३७१७   

        बफेलो पख्तिक सू्कल ख्तस्वचबोडन  अपरेर्र                              ८१६-३५००  

        बहुभाषी हशक्षा                                  ८१६-३५७७  

        अहभभावक वकालत कायानलय               ८१६-४६७८  

        अहभभावक तथा पाररवाररक संलग्नता कायानलय                          ८१६-३१७०  

        सुरक्षा                                    ८१६-३७०७  

        हवशेष हशक्षा                                         ८१६-३०६०  

 



  

        (साथै: हप्र-सू्कल, हवद्याथी हनयुख्तक्त र आहभभावक सेवािरु)   

       सुपररवेक्षकको कायानलय                                             ८१६-३५७५ 

 

*यहि तपाईको बच्चाले बैकख्तिक हशक्षामा सिभािी भएको छ भने, तपाईले 

उनीिरुको िृिकायनिरुको उनीिरुको सू्कललाई सम्पकन  िनुनिोला।* 

 

  

 २०२२-२०२३  

वशक्षा बोडािा सदस्यहरु 
 

 

श्री लुइस पेर्रुची 

अध्यक्ष  

पाकन  हडख्तस्टरक्ट् सिस्य 

 

डा. आन ररभेरा  

कायनकारी माहमलािरुका उपाध्यक्ष  

बोडन  सिस्य -समग्रमा 

 

डा. याथी इभाि-ब्राउन  

उपाध्यक्ष, हवद्याथी उपलख्ति  

इस्ट हडख्तस्टरक्ट् सिस्य 

 

 

श्री रे्रेि िडन 

शैहक्षक सियोि, अध्य 

20 



  

क्षबोडन  सिस्य-समग्रमा  

 

श्रीमती पाउलेर् वुड्स 

हवि र कायन-संचालनका अध्यक्ष 

सेन्टरल हडख्तस्टरक्ट् सिस्य 

 

 

 

 

            

 

           २०२२-२०२३  

वशक्षा बोडािा सदस्यहरु 

 

 
श्रीमती शेरोन बेल्टन-कोर्म्यान 

फेरी  हडख्तस्टरक्ट् सिस्य 

 

सुश्री िोप िय 

नथन हडख्तस्टरक्ट् बोडन  सिस्य 

 

सुश्री िेहनफर मेकोिी 

वेस्ट हडख्तस्टरक्ट् बोडन  सिस्य 

 

श्री लरेि स्कर् 

बोडन  सिस्य-समग्रमा 

 



  

हमस िासहमन यामरुन 

हवद्याथी बोडन  सिस्य/ 

हवद्याथी प्रहतहनहध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाफ्लो पब्किि सू्कलहरु 

 

तोन्या य्म. हवहलयम्स, एड. हड. (Ed.D.) 

सुपररवेक्षक, बफलो पख्तिक सू्कलिरु 

 

शारोन ई. ब्राउन, एड.डी. (Ed.D.) 

सिायक सुपररवेक्षक, हवद्याथी समथनन सेवािरु   
 

ओहननस हिल 

सिायक सुपररवेक्षक, हवद्याथी समथनन सेवािरु 

 

www.buffaloschools.org 

 

हशक्षा बोडनले आफ्नो शैहक्षक कायनक्रमिरु, सेवािरु तथा हक्रयाकलापिरुमा उमेर, धमन, 

अपाङ्गता, वैवाहिक ख्तस्थहत, मूल राहष्टर यता, िाहत, रंि, हलङ्ग वा यौन झुकावको आधारमा 

भेिभाव ििैन। 

यस िैर-भेिभाव नीहतको बारेमा सोधपुछका लाहि मानव श्रोत हवभािका प्रमुख, श्रम 

र्ामी िोली-मैक्िीलाई ७२० हसहर् िल, बफलो, यन.वाई. १४२०२ मा वा फोन माफन त 

७१६- ८१६ - ३५०० मा सम्पकन  िनुनिोला।  



  

 

 

 

 

 

 

 

www.buffaloschools.org 


