!ेभ$ा& मेट$ोपोिलटन !ूल िड#$% & शैि$क !पमा उपयु% पोसाक तथा
भेषभूषा/पोसाक अपे$ाह'
िव#ाथ&को पोसाक वा भेषभूषाको िज#ेवारी !ाथिमक !पमा िव#ाथ&ह( र उनीह%का आमाबाबु वा
अिभभावकमा िनहीत रह#छ। सुरि%त तथा !"थ िसकाइ वातावरण कायम रा#े िहतमा रहँ दा, िड#$% & िन#िल%खत
आधारभूत िस#ा%ह'मा िव#ास गद# छ:
•

स"ूण% िव#ाथ&ह"लाई एउटा ि"याशील शैि$क !ूल िदनका लािग उपयु%, सहज तथा िहतकर पोसाक
लगाउनका लािग !ो#ािहत ग"र$छ।

•

िव#ाथ&ह( वा#िवक अनाव%क डर वा अनुशासन वा शरीरको ल"ा िबनै पोसाक लगाउन स"म !नु
पन#छ।

•

िव#ाथ& पोसाक िनयमावलीले स"ूण% िव#ाथ&ह"लाई शरीर-सकारा%क !"#$ िवकिसत गन# सहयोग
गनु$ पन#छ।

•

िड#$% &को मानक पोसाक तथा भेषभूषा नीित तट#थ-िल#ी रहे को छ र !ूल प"रसरह& तथा !ूल
!ायोिजत काय$%मह(मा िव#ाथ&को िल# जेसुकै भए तापिन स"ूण% िव#ाथ&ह(मा समान !पमा
लागू !नेछ र यसलाई स"ूण% !ूल !ाफले िनर$र र िन#$ !पमा काया$ %यन गन#छन्।
अनुपयु& पोसाकका उदाहरणह'मा िन# रहे का छन्:
•

िनत$ वा िप#ू दे #खने कपडा, ज"ै !ुब टप, हाफ सट# , हा#र,

•

वारपार दे #खने कपडा (कपडा अपारदश' !नु पन#छ)

•

अ"ील, छाडा श" वा िच#ह%, यौन जनाउने व"#ह%, िहं सा वा िहं सा गन# उ"ाउने कपडा
वा सहायक कपडाह&

•

िगरोह-स"#$त ि"याकलाप !"ुत गन# कपडा

•

पूरा ित#ा दे #खने कपडा ज"ै माइ$ो िमनी वा छोटा हाफपे&ह'

•

नुहाउने पोसाक वा कट-अफह$

•

सूत$ !व#$ ना!क वा िनय$%त पदाथ%ह'(लागू पदाथ%ह') र/वा मिदरा !व#$ न गन# कपडा
लगाउने वा बो#े

•

िभ#ी कपडा दे #खनेग'र लगाएको बािहरी कपडा

•

िव#ोही, बुलीइङ, उ"ीडन वा िवभेद जनाउने पाठ वा !"ह$ भएको कपडा

•

!ूल तथा स"ूण% काय$%मह(मा जु#ा लगाउनु पन"छ

•

कुरकु$ा वा औल
ँ ा दे #खने िकिसमको जु#ा/च"ल लगाउन पाइनेछैन

यस अित$र&, िन#िल%खत प"र$%थितह*मा !थल नेतृ% (UCC उपसिमित + एक जना अिभभावक)ले
अिभभावकह(को सव#$ण !ारा, !थल-िनिद$ % पोसाक िनयमावली प"रिश& !थािपत गन# स"ेछन्:
A. िव#ाथ&ह" अित$र& ि"याकलापह) वा अ" िवशेष !ूल ि"याकलापह)मा संल$ भएका
बेला र जहाँ मानक पोसाक तथा भेषभूषा नीित, !"ो ि"याकलापका लािग उपयु% !ँ दैन।
B. िव#ाथ&ह( िनिद$ % कोस$ह&मा संल$ भएका बेला जहाँ क"ामा संल$ भएका िव#ाथ&ह(को
सुर$ाका लािग प"रमाज'न आव#क !"छ। यसका उदाहरणह'मा, !योगशाला िव#ान, शारी%रक
िश#ा, CTE क"ाह% वा अ" क"ाह% जहाँ स"ािवत खतरा रहे को !न स"छ।

C. !ूलह%ले !ाट, टोपीह& वा अ" टाउकाको आवरणका स"#मा आ"नै !थल-िनिद$ % प"रिश&
!थािपत गन# स"ेछन्। !ामािणक धािम%क उ"े $ह&का लािग िव#ाथ&ह(ले लगाउने टाउकाको
आवरणमा कुनै पिन िनषेध !नेछैन।
D. !"ेक !ूल !थलले, िड#$% & पोसाक िनयमावली समी$ा !ि#या (एउटा सेमे$रमा एक पटक
बैठक गन# पोसाक िनयमावली सिमितले िनद$ िशत गरे अनु$प) अनुसार िड#$% &को !ूनतम
मानक पोषाक तथा भेषभूषा नीितभ&ा बढी कडा अित$र& माग$दश$नह) िवकिसत गन#
स"ेछन्; य"िप, यी !थल-िनिद$ % पोसाक िनयमावली प"रिश&ह( यस !लेखमा रे खाि&त
ग"रएको िड#$% &को पोसाक तथा भेषभूषा नीित िव#$ !नु !नेछैन। !ूलह% उनीह%का !थलिनिद$ % प"रिश&ह(का लािग िव#ाथ&ह( तथा अिभभावकह(लाई सूचीत गदा$ िड#$% &ले
पिहचान गरे का नीितह& पालना गन#का लािग िज#ेवार रहनेछन्।

पोसाक तथा भेषभूषा िनयमावली उ"#नका प"रणामह(
पोसाक तथा भेषभूषा िनयमावली उ"#नका प"रणामह( !नेछन् जसलाई िनर$र तथा िन#$ !पमा लागू
ग"रनेछ। अितआव&क प"र$%थितह*मा बाहे क, िनल$न वा िन#ासनलाई पोसाक िनयमावली उ"#नको
प"रणामका !पमा !योग ग"रनेछैन।
!थल !ाफले िव#ाथ&ह(लाई उ"#न सुधान& अवसरह& !दान गन#छन्। सुधार अवसरह&मा िन# सामेल छन् तर
!ितमै सीिमत छै नन्- अिभभावक स"क$, कपडा प"रवत&न गन# !"ाव, िव#ाथ& सहयोग टोली (SST) मा वा से यस
संयोजकमा रे फरल। पोसाक िनयमावली उ"#नह!बाट उ"# भएको कुनै पिन अनुशासना'क काबा$ हीले
ल"का !पमा शै#िणक समयको !ूनतम !ित िलएको !नु पन#छ।
!थम उ"#न: !शासक, वा !ितिनिध (CTU सद#ले होइन) ले आमाबाबु /अिभभावकलाई एउटा फोन गन#
स"ेछन्। िव#ाथ&लाई प"र$%थित सुधार गन# अवसर !दान ग"रनेछ, जसमा उपल$ भए कपडा प"रवत&न, शट# उ"ो
बनाएर लगाउने, वा अ" स"ािवत सुधार सामेल !न स"छन्। मौ#खक चेतावनी !दान ग"रनेछ।
दो#ो उ"#न: !शासक, वा !ितिनिध (CTU सद#ले होइन) ले आमाबाबु /अिभभावकलाई एउटा फोन गन#
स"ेछन्। िव#ाथ"लाई प"र$%थित सुधार गन# अवसर !दान ग"रनेछ, जसमा उपल$ भए कपडा प"रवत&न, शट# उ"ो
बनाएर लगाउने, वा अ" स"ािवत सुधार सामेल !न स"छन्। मौ#खक चेतावनी !दान ग"रनेछ।
उ"रवत& उ"#न(ह"): !शासक, वा !ितिनिध (CTU सद#ले होइन) ले आमाबाबु /अिभभावकलाई एउटा फोन
गन# स"ेछन्। िव#ाथ&लाई प"र$%थित सुधार गन# अवसर !दान ग"रनेछ, जसमा उपल$ भए कपडा प"रवत&न, शट#
उ"ो बनाएर लगाउने, वा अ" स"ािवत सुधार सामेल !न स"छन्। अिभभावक स"ेलन तय ग"रनेछ। प"रणामका
!पमा िडटे %न िवचार गन# सिकनेछ।

यिद कुनै आमाबाबु/अिभभावक वा िव#ाथ& मानक उ"#नमा !थल !शासकको िनण$य !ित असहमत भए, !"ा
आमाबाबु/अिभभावक वा िव#ाथ&ले !थल !शासकसँग !"#गत भेटघाट अनुरोध गरे र सम#ाको समाधान गन#
!यास गनु$ पन#छ। यिद !"ो सम#ा आमाबाबु/अिभभावक वा िव#ाथ& स"ु$ !नेग%र समाधान नभए, !थल
!शासकको िनण$य िव#$ CEO को !ितिनिधसम( अपील गन# सिकनेछ, जसको िनण$य अ"#म !नेछ।
खतरनाक वा बाधाकारी उ"#नह&: शैि$क वातावरणमा वा#िवक बाधा पु#याउने, घृणा-अपराध कानुनह&
सिहत कानुन वा अ" !ूल िनयमह&को उ"#न गन#, वा#िवक चोटपटक लगाउने पोसाक वा भेषभूषा
उ"#नह&को नितजा िड#$% & !शासनको समझदारीमा, बढी ग"ीर अनुशासना'क काबा$ ही !न स"ेछ,
जसमा मानक उ"#नह&का लािग !थािपत नीित जेसुकै भएता पिन, िन#ासनस& वा सो सिहत सामेल !नेछ। यी
ग"ीर वा बाधाकारी उ"#नह& िव#द् घ ग"रने अपीलको !ि#या मानक िड#$% & अनुशासना'क काय$िविध
अनुसार !नेछ।

िनयमनह&को अपवाद
सामा$तया, यी तट#थ पोसाक िनयमह& !"#गत प"र$%थितह* जेसुकै भए तापिन, स"ूण% िव#ाथ&ह(का लािग

लागू !नेछ। य"िप, धािम%क िव#ास, मेिडकल आव#कताह( वा अ" कारणह& िड#$% &को मानक पोसाक तथा
भेषभूषा नीितको िनिद$ % ख"का लािग, िड#$% &बाट िनिद$ % अि#म !ीकृित सिहत, अपवादका आधारह& !न
स"ेछन्। िड#$% &को मानक पोसाक तथा भेषभूषा नीितको िनिद$ % ख"को काया$ %यनबाट अपवादका लािग
यािचका ि"#$पललाई बुझाउन सिकनेछ। कुनै पिन प"र$%थितमा ि"#$पलले िगरोहका !तीक !दिश%त गन#,
अ"ीलता !योग गन#, मिदरा, लागू पदाथ% वा यौन !व#$ न गन# उ"ादन वा नारा !दिश%त गन#, !ूल काय$मा व"ुगत
!पमा ह"#ेप गन#, !ूल वातावरणमा व"ुगत !पमा बाधा गन#, !ूलको वातावरणमा उ"े$ बाधा उ"# गन#
वा सुर$ाको जो#खम उ"# गन# पोसाकका लािग अपवाद !दान गन#छैनन्।

िगरोह-स"#$त पोसाक
िगरोह स"#$त पोसाक !ीकार ग"रनेछैन। यिद !ूलमा वा !ूल ि"याकलापह)मा िगरोह-स"#$त पोसाक
िनषेध गन# पोसाक िनयमावलीह* भएका िनज !ूलह%, ि"#$पल, !ाफ तथा !ूल सुर$ा योजनाको िवकासमा
सहभागी !ने !ाफ र आमाबाबु/अिभभावकह(ले "िगरोह-स"#$त पोसाक" प"रभािषत गन#छन् र यो प"रभाषा
यिद !"ो पोसाक !ूल प"रसरह&मा लगाइए !सले !ूल वातावरणको !ा# र सुर$ालाई खतरा पु#याउने
भनी यु#$स&त !पमा िनधा% &रत ग"रएको पोसाकको प"रभाषामा सीिमत गन#छन्।
!"ेक सेमे$रको सु#मा वा जित आव#क !"छ !ित पटक ि"#$पलह(ले िगरोह-स"#$त पोसाकह'को
प"रवत&न अ"ाविधक गन#का लािग कानुन काया$ %यन एजे$ीह'सँग सहकाय& गन#छन्। िगरोह-स"#$त !तीकह&
िनर$र !पमा प"रवत&न भैरहने !नाले, िगरोह-स"#$त पोसाकको प"रभाषालाई हरे क सेमे$रमा क"ीमा एक
पटक पुनरावलोकन ग"रनेछ र स"!"त जानकारी !ा# गरे पिछ अ"ाविधक ग"रनेछ।

युिनफम'ह)
!ूल$ापी युिनफम' आव#क !ने !ूलह%मा, िनज !ूलका ि"#$पल, !ाफ, र आमाबाबु/अिभभावकह(ले
संयु% !पमा िनिद$ % युिनफम' तथा युिनफम' िम#णह& छनोट गन#छन्।
!ूल युिनफम' नीित काया$ !यन !नुअिघ ि"#$पल वा !ितिनिधले आमाबाबु/अिभभावकह(लाई क"ीमा दु ई
ह"ाको सूचना !दान गन#छन्।
आमाबाबु/अिभभावकह(लाई !ूल युिनफम' नीितबाट आ"नो ब"ालाई अपवादमा रा#े उनीह%को अिधकार
बारे सूचीत ग"रनेछ। आ"नो आमाबाबु/अिभभावक'ारा !ूल युिनफम# नीितमा संल$ !नबाट अपवादमा रहने कुनै
पिन िव#ाथ&ले यस िनयमन र !थल तहमा अपनाइएको कुनै पिन प"रपूरकीय िनिद$ % पोसाक िनयमावलीको पालना
गनु$ पन#छ।
युिनफम' खरीद गन# आिथ$क सहयोगको िव#ाथ& यो#ता िनधा% रण गन#का लािग मापद% CEO वा !ितिनिधले
!थािपत गन#छन्।
युिनफम'ह) साँ घुरा भएपिछ ती युिनफम'ह) पुनच%&ण वा िविनयम गन# एउटा िविध CEO वा !ितिनिधले !थािपत
गन#छन्।
राि$%य !पमा पिहचान ग"रएको युवा स"ठनमा सहभागी !ने िव#ाथ&ह(लाई सो स"ठनको तय ग"रएको बैठक
भएका िदनह%मा !!ा स"ठनको युिनफम' लगाउन िदइनेछ।
!ेभ$ा& मेट$ोपोिलटन !ूल िड#$% &ले आ"नो शैि$क काय$%म(ह") वा रोजगारमा जात, वण#, जाितयता, उ"ि$ रा#$, आ"वासन !"थित,
पु#$ली, उमेर, स"दाय, धम#, राजनैितक आब#ता, िल#, लैि$क पिहचान वा अिभ$%ना वा आनुवां िशक जानकारी, मानिसक वा
शारी%रक अस#ता, यौन, यौिनक झुकाव, अिभभावकीय वा वैवािहक !"थित, सैिनक भेटेरन !"थित, वा कानुन वा िनयमनह&ले संरि%त
गरे को कुनै अ" आधारमा उ"ीिडत गन#, ध"#ाउने, वा िवभेद गन#छैन।

